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 Ismét eljött Advent, és Karácsonyra készülünk. Közhely? Közhellyel is lehet kezdeni az adventi 

gondolatokat. Közhely, mert ugyanazt a tényt állapítja meg. Évről évre elhangzik, és sok tekintetben semmi 

sem változik. A kereskedelem profitra éhes, és mindent elkövet a megrendelt mennyiségű élelmiszer és 

ruhanemű eladásáért. Valahol érthető is, mert az éves bevételük nagy hányada a karácsonyi készülődés idejében 

képződik. A siker érdekében a halottak napi mécsesek mellet ott vannak a csoki mikulás figurák, és az újabb 

nem magyar „ünnep” a halloween halálfejes termékei mellett ott díszelegnek a karácsonyi édességek. Erről írni 

közhely, mert nem tudunk változtatni rajta.  

 Foglalkozzunk tehát azzal, amin változtathatunk, amelynek igazi tevékeny részesei lehetünk. A 

keresztyén ember adventben karácsonyra készül, és ebben az igében: „Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Az 

Úr jön hatalommal.” (Ézs 40, 3.10) – t.i. a készülésben – benne van az aktív részvétel. Igénk erre hívja fel a 

figyelmünket. Építsünk utat! Hol? A pusztában. Kinek? Az Úrnak. Milyen a mi Urunk? Olyan, aki hatalommal 

jön. 

 A keresztyének az év eme szakaszában legyenek utászok, akik folyón keresztül átívelő vagy szakadék 

fölötti hidat építenek. A katonaság egyik legnagyobb képzettséget igénylő egységéről van szó. Munkájuk 

minőségétől függ az átvonuló csapatok biztonsága. Szeretnél-e testvérem Isten utásza lenni? Mérni, lapátot és 

ásót ragadni, sok-sok erőt fejteni ki a siker érdekében. Istennél szüntelen munkafelvétel van! Ne aggódj, ha nem 

vagy szakképzett, ő képessé tesz a legbonyolultabb feladat elvégzésére is. Rég nem volt hallható a médiában a 

hómunkások alkalmazása. Szezonális munka, viszonylag jól is fizető, ha van hó. Isten nem karácsonyi 

szezonmunkásokat keres, hanem állandó munkára hív. Nagyon érdekes, ha a munkaszerződések bejegyzéseit 

olvassuk, akkor ott azt láthatjuk, hogy a legjobb feltétel a „határozatlan” időre történő alkalmazás. Isten is a 

legjobb feltételek szerint kíván bennünket alkalmazni, de ő csak „határozott” időre nyújt munkát. Hogy is van 

ez? Isten az utolsó napig, Fia második visszatéréséig akar munkaadó Atyánk lenni. 



 Mi is a feladat? Olyat kell tennünk, amire a legprofibb mérnök sem képes, utat építeni az ember szíve és 

Isten között, ember és ember között, az értelem és a hit között. Olyan próbatétel ez, amit egyedül képtelenek 

lennénk elvégezni, ezért van velünk Ő, a Szentlelkével. Nem hagyja, hogy csüggedjünk. Miként jelenik meg a 

Szentlélek? Szerintem ebben az időben nagyon sok egyszerű formában. Egy karácsonyi dalban, a suhogó avar 

hangján keresztül, egy szép vers olvasása vagy gondolat ébredése új erőket indíthat el bennünk. Minap egy 

kislányt láttunk feleségemmel az egyik boltban. Három éves körüli lehetett, kék kabát volt rajta, fürtös volt a 

haja, és egy nagy cumi volt a szájában. Feleségemmel egymásra néztünk, és mindkettőnk napi fáradalma 

elillant a gyönyörű látvány miatt. Ilyen apró dolgokon keresztül is érezhetjük Isten közelségét, bátorító 

jelenlétét. Észrevenni a jót, a tökéletes szépséget, azt amilyennek alkotott bennünket. 

 Eljutni szívtől-szívig, értelemtől a hitig. Ez gyakran azt jelenti, hogy pusztában kell építkezni, ott ahol 

nincs semmi, sőt világunk puszta sivataggá változott. A homok pedig képes mindent elfedni, betakarni, 

láthatatlanná, halottá tenni. Ott, ahol korábban virágzó város állt, mára csupán egy nagyobb homokdűne. Az 

emberi szív is nagyon sok esetben halottá vált, él, pedig halott, lelkileg. Most az évnek ebben a szakaszában 

könnyebb a szíveket megtalálni és összekötni Istennel, egymással. A szív, ami az értelmet, az érzést 

szimbolizálja, ilyenkor decemberben ismét meg szeretné próbálni, az elvesztett reményt visszaszerezni.  

 Tudom, hogy az élet nemcsak karácsonyból és „Mennyből az angyal”-ból áll, ott a sok szürke 

hétköznap. Igaz, de a szív ugyanaz karácsonykor és júliusban, ha Isten és az ember között elkészül az út, akkor 

mindennap lehet örvendezés. „Örvendj világ, az Úr eljön”, hangzik a híres angol ének első sora. A 

közelmúltban a szentendrei karácsonyi múzeumban voltam családommal. A kellékek karácsonyról szóltak, és 

megszállt a Karácsony üzenete, ez a múzeum nem szezonális. Nyáron nemcsak az érdeklődők és a 

szentimentális érzelműek lépnek be, hanem a titokban vágyakozók is. Fiam gyermekkori vágya jutott az 

eszembe, amikor azt mondta, hogy ha nagy lesz, akkor a Dino játékboltban szeretne eladó lenne. Én is 

szerettem voltam a karácsonyi boltban „utász eladó” lenni.  

 Kedves utászok! Nagyon könnyű dolgunk van, mert Isten Fia kereszthalála által elkészítette az utat. 

Jézus mondja magáról, hogy út, igazság és élet, és senki sem mehet az Atyához csak általa. Ebben kell nekünk 

segédkezni, bizonyságtételünkkel, simogatásunkkal, együttérzésünkkel megmutatni Istent, aki hatalommal 

érkezik. Érkezik, de nem azért, hogy hatalmát fitogtassa, hanem hogy megmutassa, ő előbb szeretett minket, és 

azt akarja, hogy vele együtt részesei legyünk az örök boldogságnak. Ha az örömöt szemléltetni akarnánk, akkor 

mondjuk azt, hogy az igazi öröm hasonló az első karácsonyhoz, amikor Megváltó született a világnak. Közhely 

vagy sem, de ez a mi hitünk, és nemcsak az év ennek a szakaszában. 

Jakab Béla 

 

 

 

 

 

 
 (Ézs 49,15a) 

 
 

Léteznek olyan egész lényünket meghatározó élmények, amelyekről még a legjobb előadók is csak 

dadogva, vagy mély áhítattal, szavakat keresgélve mesélnek. Hogyan is érthetné meg bárki, aki nem élte át saját 

maga, hogy milyen érzés a Transzcendenssel való szent találkozás, a lángoló szerelem, vagy akár a naplemente 

valódi szépségének az átélése? Kilenc hónapja így gondolkodok az anyaságról is. Előtte nem is sejtettem, hogy 

mit jelent az a hatalmas, feltétel nélküli és visszavonhatatlan önmagáért szeretet, amelyet az Úr az anyáknak 

ajándékoz a gyermekükkel együtt. 



Egy évvel ezelőtt, kismamaként, csinos pocakkal készülődtem adventben. Sokkal közelebb került 

hozzám a karácsonyi történet is minden részletével. Mária ujjongó öröme, József támogatásának fontossága, az 

utazás nehézsége várandósan és az aggodalom a szülés körül… S ebben az évben még többet kapok Máté és 

Lukács evangéliumának első fejezeteit olvasva, hiszen átéltem, mekkora csoda az, amikor gyermek születetik 

erre a világra. Kétezer évvel ezelőtt e csoda Alkotója a saját Fiát is elküldte, hogy emberré legyen. A világ 

szinte észre sem vette, mi történt, pedig próféciák, égi jelenség és angyalok is hírül adták. Mária azonban –

hiszem, hogy – minden megpróbáltatás ellenére a legjobban szerette. S bárcsak mindannyian így tudnánk várni 

és szeretni az Urat ebben a négy hétben, és életünk minden napján a szemtől szembeni találkozásra várva. Ez a 

legnagyobb tanulsága számomra az anyaságnak: én mindent megtennék a gyermekemért, minden szenvedést 

kiállnék érte, minden jót megadnék neki, s ha ez így van, akkor mennyivel inkább szeret bennünket Mennyei 

Jóságos Szülőnk. 

Isten ajándéka a gyermek (Zsolt 127,3), a Teremtő leheli az életet kikutathatatlanul az alaktalan 

formába. Már akkor tudja, látja a gyermek szemét, s azt is, hogy mit fog látni vele életben, a fülét, s hogy mit 

hall majd vele, a bőre ráncait, az öleléseket és az élet pofonjait. A szülők csupán reménykedhetnek, 

találgathatnak, hogy milyen lesz, kire fog hasonlítani, vajon mi lesz belőle? 

A várakozás időszaka nem csupán négy hét, ahogyan kisböjtben a Megváltó születésének ünnepe előtt, 

és nem is negyven nap, mint nagyböjtben Krisztus feltámadásának hajnalára várva, hanem negyven hét. 

Számomra csodálatos volt ez az időszak. Emlékszem, hogy mennyit simogattam a hasamat, hogy reggel az első 

gondolatom, és este az utolsó abban az örömben telt, hogy anya leszek. Alig vártam, hogy mozogjon, 

rugdosson, táncoljon a szívem alatt, és még jobban szerettem hallani az ő kicsi szívverését, amikor vizsgálatra 

mentem. Azonban mindez nem hasonlítható ahhoz az örömhöz, amikor végre a kezemben tarthattam, 

cirógathattam, megcsókolgathattam. 

Szenteste lesz tíz hónapos kisleányunk, Mária Szófia, vagyis immár többet élt a kinti világban, mint az 

anyaméhben. Megtanult nevetni, ölelni, tapsolni, kimondta az 

első szavát, és megtette az első lépéseit. Már nem vagyok 

minden pillanatban vele, ahogyan velem volt a születéséig, de 

szemmel tartom, és gondolataimban mindig jelen van. Alig tud 

még valamit, de egyszerre megváltoztatta az életünket, a 

családunkat. Örömöt, boldogságot, vidámságot ad és rengeteg 

szeretetet. Hálásak vagyunk Istennek, hogy karácsonykor 

gyermekünk is emlékeztet az Úr szeretetére és ajándékára. 

Az ünnep közeledtével jobban felfigyelünk azokra, akik 

egyedül maradtak, magányosak, gyász vagy betegség terhét 

hordozzák. Nem mindenkit vesz körül szerető család, azonban 

abban biztos vagyok, hogy amennyire valaha szerettünk, vagy szeretni tudunk, csak töredékes Mennyei Atyánk 

szeretetéhez képest. Bármilyen kicsi és törékeny emberek vagyunk, Isten ígérete nekünk is szól: 

„Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, 

én nem feledkezem meg rólad.” (Ézs 49,15) 

Dr. Lászlóné Dr. Agod Anett 

 

 

 

 A templom falán állított Dévai Bíró Mátyás emléktábla megihletett, mondhatnám azt is, hogy a 

Reformáció szele csapott meg. Úgy éreztem, hogy kincsre leltem. Alig két hónap után a templom alagsorának 

„névadójára” készülve vált világossá számomra, hogy milyen fontos lenne a gyülekezet életében egy 

köszönetet, elismerést kifejező díjat alapítani. 



 Elismerés?  Nem azért szolgáljuk az Urat, hogy földi méltatást kapjunk – vallja a hívő keresztyén. Az 

alagsor felszentelésén átadott oklevelek azonban igazolták az elismerés e formájának fontosságát. Az átvevők 

nagy örömmel fogadták el az elismerő szeretet kifejező tárgyát. „Méltó a munkás a maga jutalmára” (1Tim. 

5,18) – és itt a Károli által fordított jutalmon van a hangsúly. Nem az a feladatunk, hogy igazoljuk valamelyik 

testvérünk hitéletét, hanem jelezzük életvitelük, a gyülekezeti közösség érdekében végzett kiemelkedő 

tevékenységük fontosságát. Így alakult át az oklevél emlékplakettá, az adott helyzetben végzett önzetlen munka 

elismerése életmű díjjá. 

Jakab Béla parókus lelkész 

a Dévai Bíró Mátyás Díj kuratóriumának elnöke 

 

 

 

 
 

 

 

A díjak átadása alkalmával – az október 18-án megtartott ünnepi istentiszteleten – 

elhangzott laudációk. 

 

   

 

 

 

 Gyülekezetünk 1993. évben hívta meg szolgálatra a Bálint házaspárt Óbudára. Örültünk a fiatal 

lelkészházaspárnak, akik öt gyermekkel érkeztek hozzánk. Imádkoztunk értük és gyülekezetünkért, hogy a 

meglehetősen szétszórt óbudai egyházközség lelki gondozására elég erő legyen bennük. Közvetlenek és 

kedvesek voltak, gyorsan jó kapcsolatot alakítottak ki a gyülekezet tagjaival.  

 A szolgálat zökkenőmentes átvétele után nagy lendülettel folytatták az elődeik által felépített és 

gondozott közösségi élet továbbépítését. A gyülekezet hitélete gazdagodott. Az értékes istentiszteleti 



prédikációk mellett bibliaórák, ifjúsági és gyermekprogramok, valamint a testvérgyülekezetekkel való 

kapcsolattartás tette tartalmasabbá gyülekezeti életünket. Rendszeres volt a kapcsolattartás idős, beteg 

testvérekkel is. Hálával gondolnak azok a testvérek is lelkészükre, akik a kórházban kaptak lelki vigaszt, 

támogatást, az úrvacsora vételekor pedig mindenki személyre szóló bibliai igeszakaszt. Kihagyhatatlan a 

felsorolásból az egyházközségi lap, az Óbudai Harangszó. Óriási energiát fektettek a közösség házának 

felújítására: templom kifestése, padlóburkolat cseréje, lelkészlakás és a gyülekezeti ház felújítása.  

 Öt év után, amikor Laci a televízió nagy nyilvánossága előtt tanúbizonyságot tett arról az Úrjézusról, aki 

őt szolgálatra hívta, az Úr magához szólította. Vilma, az ötgyermekes özvegy, folytatta immár egyedül az építő 

munkát. Istenünk hitet, erőt és munkabírást adott neki. Rendszeresek voltak a családi istentiszteletek, húsvétkor 

passiójáték, karácsonykor élőkép, ajándékcsomag a templomba járni nem tudó testvéreknek. Kicseréltük a 

háborúban megsérült ólombetétes ablakokat, és megtörtént az alagsor (330 m
2
) felújítása, amely ma a Dévai 

Bíró Mátyás Közösségi Központ nevet viseli. 

 Köszönjük szerető és gondoskodó Atyánknak a Bálint házaspár szolgálatát! Kérjük az Úr áldását 

nagytiszteletű asszonyra és családjára! Kedves Vilma! Mindig szeretettel várunk! Látogass meg minket 

gyakran! 

 Erős vár a mi Istenünk!                                                                                    Sáry Barna másodfelügyelő                                                                          

 

 

 

 
 

 Kedves Béla, kedves Testvérek! 

 A Példabeszédek könyve 10,4 részében ezt olvassuk: „...a szorgalmas munka meggazdagít.” Béla, Te 

egész életeddel, kereken 70 éves, az óbudai gyülekezetben végzett szolgálatoddal ennek a példabeszédnek az 

igazát bizonyítottad. A családi hagyományokat folytattad, hiszen Édesapád először a gyülekezet jegyzője, majd 

a Számvizsgáló Bizottság vezetője, majd 7 évig másodfelügyelő volt. Te Isten hűséges munkatársaként 

gazdagítottad gyülekezetünket. 

 Tényszerűen és időrendi sorrendben: 

 10 évesen, 1938-ban lettél tagja a 315. sz. Luther Márton cserkészcsapatnak. 

 A gyülekezet színjátszó körében rendszeresen szerepeltél. 

 Dolgoztál (terveztél, műszaki ellenőrködtél) az 1944. december 31-én lebombázott templomunk 

újjáépítésén. 

 1955-ben presbiterré választottak. Először jegyző, majd a Műszaki Bizottság vezetője voltál. 

 1989-ben újjászervezted a cserkészcsapatot, és annak 6 évig parancsnoka voltál. 

 1991 márciusában – 36 évi presbiteri szolgálat után – felügyelővé választottak. Ezt a munkát – a 

felügyelői eskühöz híven – 2006-ig, 15 éven keresztül végezted. Felügyelői időszakodat sok maradandó  emlék 

és munka jelzi a templomban és a gyülekezeti házban egyaránt. 

 2006-2012 között másodfelügyelőként szolgáltál. 

 Az elmúlt években is a Rád jellemző fiatalos lendülettel vállaltad, végezted a kapott feladatokat. Isten 

adta rajzkészségedet használva Te tervezted a Dévai Bíró Mátyás Díj plakettjét. 

 Kedves Béla! 

 Áldozatos, fáradságot nem ismerő szolgálatoddal, szerény, magadat soha előtérbe nem helyező 

személyiségeddel tettél tanúbizonyságot arról, amit Pál apostol így fogalmazott meg: „Nem önmagunkat 

hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat.” (2Kor 4,5) 

 A gyülekezet köszöni munkádat, és Isten gazdag áldását kéri további életedre, Feleségedére is, akivel 

ebben a templomban 62 éve kötöttél házasságot, és áldást kérünk egész Családodra is. 

Utódod: Dr. Győrfi Károly felügyelő 

http://315.sz/


 

 

 Kedves Miklós, kedves Testvérek! 

 Nem is olyan rég – az Óbudai Evangélikus Egyházközség anyagyülekezetté válásának 100. évfordulóján 

– az ünnepség vezérgondolatát adta a Máté evangéliumából jól ismert szimbólum, a kősziklára épített ház. 

Noha az esetben az erős alapok lelki értelemben Krisztus örök igéit jelentették, azonban abban a szerencsés 

helyzetben vagyunk, hogy számunkra elődeink a lelki otthonunkat – ezt a csodálatos templomot és gyülekezeti 

házat – fizikailag is erős alapokra helyezték.  Azonban bármilyen jól is van megépítve egy épület, az mégis 

időről időre megújításra, felújításra szorul.  

 Miklós, amikor 1988-tól családoddal együtt gyülekezetünk tagja lettetek, nem csak lelki értelemben 

tettétek azt, hanem ezen felül Te építőmérnökként, épületszerkezeti és épületfizikai szakértőként mindig jó 

szemmel kerested és találtad meg mit és hogyan kell megújítani, javítani a templomon és gyülekezeti házon. 

 Mindig segítséget nyújtottál szakértelmeddel, legyen az a gyülekezeti ház balesetveszélyes küszöbeinek 

felújítása, az udvar csapadékvíz elvezetésének megtervezése, de a templom felújításánál is ott voltál mérnöki 

tudásodat felajánlva. Amikor a templomunk új üvegablakainak elkészítése volt a gyülekezet előtt, mint feladat, 

akkor abban is részt vállaltatok családoddal együtt. 

 Az utóbbi időben a bérlő után megüresedett és leromlott állagú templom alagsorának a komplett 

nedvességdiagnosztikáját is elvégezted, melyre alapozva elkezdhettük a felújítási munkák megszervezését, a 

szakvélemény felhasználásával sikeresen pályáztunk több helyen is. Részt vettél az alagsor felújítása során a 

műszaki bizottság munkájában, és műszaki ellenőri feladatot is vállaltál. A vállalkozókhoz történő szigorú, de 

mindig korrekt hozzáállásoddal a kivitelezés során magas minőséget tudtunk elérni. 

 Jelen pillanatban is zajlik a gyülekezeti ház időközben balesetveszélyessé vált erkélyeinek felújítása, 

amely munkában szintén szakértői, műszaki ellenőri és tervezői feladatot is vállaltál. 

 Munka tehát volt is, van is és lesz is mindig bőven, azért, hogy elmondhassuk, az erős alapokra épített 

házat fizikai értelemben is sikerült megőriznünk és átadnunk az utókornak.  

 Kedves Miklós, a gyülekezet nevében köszönjük az elmúlt közel 30 évben az ebben végzett áldozatos 

munkádat, és kérjük Isten áldását egész családodra – feleségedre és két gyermekedre, akiket ebben a 

templomban kereszteltek – és egész életetekre, további munkádra. 

Kaposi Attila gondnok  
 

  

 
 

                     
 

 Varga-Tóth Tímeának hívnak és az Evangélikus Teológián végeztem 

hittantanár szakon, valamint a Károli Gáspár Református Egyetemen, történelem 

szakon. Január óta tanítok hittant óraadóként a harmadik kerületben. A feladat 

örömteli, és egyben kihívást is jelent. Nagyon aranyosak a gyerekek, sokat kérdeznek, 

s bár általában heti egy alkalommal találkozunk, szeretik a hittanórákat.   

 Jelenleg Dunakeszin élünk a férjemmel és a két fiunkkal. A férjem 

informatikusként dolgozik a III. kerületben, Benedek 10 éves, most lesz negyedikes, 

Boldizsár pedig 4 éves komoly ovis.  



 A dunakeszi evangélikus gyülekezet tagjaként igyekszem részt venni a gyülekezet munkájában, főként a 

vasárnapi gyerek bibliaórán, de más munkába is szívesen bekapcsolódom. Nem vagyunk törzsgyökeres 

Dunakesziek, én Ikladon, egy pest-megyei evangélikus faluban nőttem fel, itt jártam hittanra és itt 

konfirmáltam. Nyolcadikos lehettem, amikor egy fiatal teológushallgató lány elindította az ifjúsági órát, aminek 

én is a tagja lettem. Ez a szombat délutánonkénti alkalom alapvetően határozta meg az életemet, hiszen itt 

jutottam hitre. Az ifi énekkara szolgált az istentiszteleteken, nyaranta keresztény táborokba jártunk, eleinte 

résztvevőként, később már segítőként, vagy szolgálóként. Számomra egyenes út vezetett a teológiára. Mivel a 

lelkészi hivatáshoz nem éreztem elhivatottságot, ezért jól jött, hogy a Károlin lehetett a történelem szak mellé 

felvenni az Evangélikus Teológia hittantanár szakját. Így lettem történelem-evangélikus hittantanár szakos 

hallgató.  

 Az egyetem elvégzése után azonban másfelé kanyarodott az életem, pénzügyi ügyintézőként dolgoztam 

több különböző cégnél. A második fiúnk születése után azonban úgy határoztam, hogy nem az én világom az, 

amiben addig dolgoztam, és szeretnék visszatérni az eredeti végzettségemhez. Ekkor került tudomásomra, hogy 

a III. kerületben keresnek teljes állású hitoktatót, és nagyon megörültem a lehetőségnek. Remélem, még sokáig 

taníthatom a gyerekeket, bár a hittan tanítása több mint egy tantárgy, a hittanórákon tanultak, tapasztaltak 

nagyban befolyásolják a gyerekeket arra, hogy milyen lesz a hitéletük, lesz-e egyáltalán hitéletük, s bár a hit 

nem tanítható, hanem az Úr kegyelméből ered, mi terelgethetjük őket az Isten felé vezető úton. 

 

 

 
 

 
 
 

Június 25-én kora reggel gyülekezetünk kicsi, de lelkes csoportja elindult egy romantikus csehországi 

kirándulásra. A 18 személyes kisbuszt kedves, „házi” sofőrünk, Krisztián vezette. 

A mindenre felkészült idegenvezetőnk Hunyadi Laci testvérünk, lelki vezetőnk Jakab Béla lelkészünk 

volt, aki családjával együtt vett részt a túrán. 

Utunk első állomása a dél-morvaországi Lednice volt, ahol 

megnéztük a világörökség részét képező meseszép kastélyt és a körülötte 

lévő csodaszép parkot. A kastélyt a Liechtensteini grófok építtették. 

Jelenlegi, neogótikus formáját az 1850-es években nyerte el. Kellemes 

meglepetésként magyar nyelvű anyagot kaptunk a tájékozódáshoz. A 

kastélybelső is méltó impozáns külsejéhez. Különösen a díszes 

fakazetták és az egyetlen tölgyfából faragott, könyvtárhoz vezető 

csigalépcső ragadott meg bennünket. A kastélyhoz lovarda és pálmaház 

is tartozik. Az épületeket hatalmas park veszi körül, virágokkal, 

arborétummal, tóval és a távolban emelkedő Minarettel. Nehezen 

vettünk búcsút a szemet gyönyörködtető látványtól, de újabb csoda várt bennünket. 

Következő állomásunk Pernstejn vára volt. A magas sziklára épült masszív lovagvár lenyűgöző látványt 

nyújtott. Morvaország legnagyobb várát vizesárkok és felvonóhidak veszik 

körül. Nem is csodálkoztunk, hogy soha nem sikerült bevenni az 

ellenségnek. Szűk folyosók és keskeny csigalépcsők kötik össze a 

különálló termeket. Láttuk a hatalmas fogadótermet, vadásztermet 

agancsokkal, kitömött állatokkal és a díszes, gazdag könyvtárat. Egyik 

teraszáról a négy évszak színeiben is megcsodálhattuk a fantasztikus 

panorámát. A német nyelvű ismertetőt Sáry Barna testvérünk tolmácsolta. 

Egy kellemes erdei sétával vettünk búcsút a meseszép végvártól. 

A látnivalókban gazdag nap után szállásunk felé vettük az irányt. 

Hepehupás, kacskaringós, turista buszok által járatlan utakon lassacskán közeledtünk, de végül kicsit 

elcsigázottan megérkeztünk a lengyel határ közelében fekvő Adrspach nad Metujba, és elfoglaltuk szobáinkat a 

kényelmes Javor hotelben. 

Második nap a borús idő sem tántorított el bennünket az adrspachi sziklavárosi túrától. Rövid séta után 

elértünk a sziklaváros bejáratához, ahol egy szép tavacska – a Piskorna tó – csodaszép, tiszta vizének tükrében 



„fürdőztünk”. A kiválóan kiépített és kitáblázott túraúton haladtunk a 

hatalmas homokkövek között, és ámuldoztunk, hogy milyen 

fantasztikus alakzatokat alkotott a természet. A sziklák kastélyt, 

szerelmes párt, medvét, polgármestert és feleségét formálták, és ki mit 

látott még bele a csodálatos sziklaképződményekbe. Goethe is 

felfedezte a sziklavárost, 1790-es látogatását mellszobra és egy 

emléktábla őrzi. Az út vége felé egy hosszú, keskeny sziklarepedésen, 

az „Egérlyukon” kellett átpréselődnünk. Többen közülünk 

elbizonytalanodtak az átjutást illetően, de mindnyájan sikeresen 

átértünk. Eső nélkül megúsztuk az élménydús kirándulást. Akik le 

tudták küzdeni a sok lépcsőzés okozta izomlázat és fáradtságot, könnyű sétát tettek a környéken, mások testvéri 

beszélgetéssel vagy pihenéssel töltötték az estét. 

Harmadik nap borús reggelre ébredtünk. A szemerkélő esőben Hunyadi Laci nem javasolta az újabb 

sziklavárosi túrát, helyette a közeli Jicint választottuk. A reggeli áhítat után elindultunk Rumcájsz városába, 

Jicinbe. Krisztián GPS-ének tréfája miatt Lengyelországon keresztül közelítettük meg. A város főtere igazán 

szép látványt nyújtott árkádos, reneszánsz és barokk stílusú házaival, a városfal magas tornyával. Megnéztük a 

régió Helytörténeti Múzeumát, amelynek a főtér legtekintélyesebb épülete ad otthont. A kiállítást sok interaktív 

játék tette élvezetessé. Végezetül megpihentünk a Szent Jakab templom csendjében. Az este is kellemesen telt 

beszélgetéssel, társasozással. 

Sajnos elérkezett a vasárnap, így indulnunk kellett hazafelé. A haza vezető út is gazdag volt 

látnivalókban. Először a Morva-karszt szívében álltunk meg, hogy behatolhassunk a föld mélyébe, a 

Katerinszka barlang járataiba. A barlang egy pásztorlányról kapta a nevét, aki az elcsavargott birkája után 

bekúszott az üregbe, eltévedt és ott halt meg. Az angol nyelvű túravezetést lelkész úr tolmácsolta. A barlang két 

hatalmas teremből és a hozzájuk csatlakozó járatokból áll, és kb. 500m hosszú. Az első óriás terem, a Fő dóm. 

Ez méreteivel kápráztatott el, míg a második nagyterem, a Káosz dóm, és a hozzávezető járat gazdag csodálatos 

cseppkőképződményekben. A legszebbeket Bambuszerdő, Boszorkány, Fácán nevekre keresztelték. 

Még egy élménnyel gazdagodtunk út közben. Brno belvárosában tettünk egy kellemes sétát, 

gyönyörködtünk a templomokban és a panorámában. Ez volt az utolsó állomásunk. A tervezett időre 

megérkeztünk a Dévai Bíró Mátyás térre. 

Élményekben és látnivalókban gazdag, szép kirándulásunk volt. Jó hangulatban, szerető testvéri 

közösségben telt az idő. Ezúton is köszönjük Hunyadi László testvérünknek a pazar úti tervet, és a gondos 

szervezést. Aki vizuális beszámolót is szívesen fogadna, javasolom, tekintse meg egyházunk honlapján 

(obuda.lutheran.hu, galéria menü) Johanna képeit, aki mindezt a szépséget megörökítette. 

      Györgyné Váraljai Irén  
    

 

 

 
 

 

 Nagy előkészület és várakozás előzte meg zajzoni testvérgyülekezetünk érkezését. A nyár közepére – 

július 23-27. közé – időzítették utazásukat, amikor gyülekezetünk nagyobbik része szabadságát töltötte. 

 A vártnál többen, 44 fővel érkeztek (29 felnőtt, 15 fiatal), így elhelyezésük sok fejtörést okozott a 

lebonyolításban résztvevőknek. Már az is felvetődött, hogy le kellene mondani fogadásukat, mivel ilyen 

nagyszámú vendég ellátása, étkeztetése, programok szervezése meghaladja gyülekezetünk erejét a nyári 

szabadságolások miatt. Érezve azonban a lemondásnak közösségromboló hatását, egyházközségünk vezetése a 

gyülekezet erejében és összefogásában bízva – helyesen – a vendégfogadás mellett döntött. 

 Többszöri délutáni munka, megbeszélés előzte meg fogadásukat. Külön csoportok alakultak az 

elvégzendő munkálatokra. Az itthon lévő vendéglátók, akik reggel, este szállítani fogják, fogadják és ellátják a 

vendégeket, az elutazott testvéreink, akik távollétükben is segítségünkre voltak az átadott lakásukkal és a 

feltöltött hűtőszekrényükkel. Az étkezést előkészítő csoport tagjai vállalták a beszerzést, sütést, főzést, terítést, 

felszolgálást, mosogatást, takarítást és egyéb munkákat naponta kétszer. A szervezők tervezték meg a 

programokat, idegenvezetést vállaltak, pótágyakat szereztek be, és még hosszasan sorolhatnám a teendőket. 

Neveket nem említve cca. 40-50 fő vállalt feladatokat a gyülekezetből. 



 Ahogy közeledett vendégeink érkezésének ideje, eloszlottak a komor felhők a lelkünk mélyéről, s mint 

égből jövő karmesteri intésre minden megváltozott. Az arcokon a ráncok helyett mosolyra nyílt tekintetek 

köszöntek vissza. Én személy szerint a gyülekezet összefogásának erejét láttam megmutatkozni, kiteljesedni. 

 Július 23. csütörtök 

 Elérkezett a várva várt időpont, július 23-a este, amikor 

megállt a hatalmas panorámás autóbusz a gyülekezeti ház előtt. 

Csillogó szemek keresték egymás tekintetét, régi és új ismerősök 

hamar rátaláltak egymásra. A járókelők és a környező ház lakói 

az ablakokból és erkélyekről kíváncsian, csodálkozó tekintettel 

nézték az egymást örömmel üdvözlő embereket. A 

templomkertben az ismerkedés után megtörtént a párok 

elosztása, ki melyik családhoz tartozik és száll meg. A fiatalok 

szállását a felújított altemplomban alakítottuk ki tábori ágyakon. 

A közösen elfogyasztott finom vacsora, a beszélgetések hamar 

feledtette számukra a hosszú utazás fáradalmait, nekünk pedig az 

eddigi gondjainkat. 

 Július 24. péntek 

 Reggel a fiatalok és a kulcsos vendégek (akiknél nem volt jelen a házigazda, csak szálláshely) a 

gyülekezeti házban reggeliztek, a többiek pedig a vendégfogadó családoknál. 

 Délelőtt közös áhítatot tartottak a lelkészek. Ezt követően a csoportból többen azt kérték, hogy az út 

fáradalmait fürdés közben pihenjék ki. Végül két csapatra oszlott a társaság, a fiatalokat Johanna és Ádám 

vezette el a Palatinus strandra, a felnőtt korosztályt magam kísértem el és mutattam be a Lukács gyógyfürdőt. 

 Az esti vacsoráig a Margit-szigetet tekintettük meg. A közös 

vacsorát elkészítő csapat tagjai kitettek magukért. Mint minden 

alkalommal, finom vacsorával, süteményekkel várták a testvéreket. A 

kanalak gyors és szabályos kopogásából erre lehetett következtetni. 

 A gyógyvíz is megtette jótékony hatását, mivel az egész 

zajzoni csapat jelentkezett a Citadella és az esti budai városnéző 

túrára. Utunk során, mint „kinevezett alkalmi idegenvezető” mutattam 

be Pest és Buda kivilágított ikonikus épületeit, hagyományos vagy 

éppen humoros formában. Hazafelé az Erzsébet hídnál a fiatalok elváltak tőlünk, hogy megtekintsék a 

budapesti éjszakát. 

 Július 25. szombat 

 Reggel indulás Balatonfüredre két személygépkocsival és a 

nagybusszal. A szervezők, felvezetők, lelkészünk és felügyelőnk 

utasokkal tele kocsikkal indultak az útra. Az autópályán balesetek és 

lezárások miatt autós konvojunk elszakadt egymástól, így mi, a 

buszon utazók, Dobos Attila navigálásával és telefonkapcsolat 

tartással Füred előtt találkoztunk újra. 

 Felügyelőnk szervezésében megtekintettük az ottani 

evangélikus templomot, közös imádkozás keretében. 

 Szabad programként a csoport 98%-a strandolást választotta. 

Kora délután, hazafelé, Várpalotán a Trianon Múzeumot néztük meg. Még mi is, akik sokat olvastunk és 

meséltünk gyerekeinknek erről az igazságtalan diktátumról, szerződésről, megdöbbentő történeteket hallottunk, 

cikkeket olvastunk, filmeket láttunk.  

Július 26. vasárnap 

 Kora reggel a fiatalok lázasan készültek, próbáltak a Borica tánc 

bemutatójára, mi óbudai és zajzoni evangélikus testvérek is érezve az esemény 

jelentőségét, az ünneplő ruháinkat vettük fel. 

 A délelőtti közös istentiszteleten Domokos Jenő zajzoni lelkész hirdette 

az igét. Ezt követte a szép és megható magyar néptánc és az erdélyi Borica tánc 

bemutatása. Mindezek után közös fényképek sokasága készült. 



 Az utolsó közös ebéd után, az utolsó közös program a Várkert bazár megtekintése és bejárása volt, 

ahova több gyülekezeti tagunk is elkísérte a vendégeket. Együtt érkeztünk, együtt ismerkedtünk a Várkert 

történetével, de az idő rövidsége és a sok látnivaló miatt később külön csoportokra oszlottunk, kinek-kinek az 

érdeklődési köre miatt. Visszafelé a buszon a másnapi elválás gondolata már érezhető volt a hangulaton. Az 

elmúlt napok élményeit emlegették fel, és a jövőbeli zajzoni meghívásukat tervezgették. 

 A vacsora a fiataloknak és a kulcsos családoknak a gyülekezeti teremben, a többi vendégnek a 

szállásadó családoknál történt. Sajnáltam, hogy a késő éjszakába nyúló beszélgetések sorozata megszakadt, de 

az utolsó mondataink az elkövetkező zajzoni találkozás folytatását vetítette elő. 

 Július 27. hétfő 

 A kora reggeli búcsúzás hasonlóképp játszódott le előttem, mint Zajzonban. A reggeli fáradtságtól és 

könnyektől kivörösödött szemek néztek egymásra kérdően, miért lett ennek ilyen hamar vége? Miért kell már 

búcsúzni? Amint ezt már Hemingway is megírta, minden búcsú egy kis halál. 

 Jó volt újból a zajzoni gyülekezet régi és új tagjaival találkozni, megismerkedni. A legnagyobb élmény 

az volt számomra, hogy a gyülekezet azon tagjai, akik részt vettek az előkészületben, szervezésben, 

lebonyolításban, lehetőségeihez képest mindannyian maximálisan kivették részüket a vendéglátás munkáiban, 

és gyülekezetünk jó hírnevének öregbítésében. 

Sebestyén László 

 

 

 

 

 
 2015. október 3-a, szombat. Verőfényes reggelre ébredtünk. Ennek mindnyájan örültünk, akik az óbudai 

gyülekezetből közös kirándulásra indultunk. A szép idő megalapozta a jó hangulatunkat. 

 Reggel 7 óra 30 perckor elindult a bérelt autóbuszunk Vizsoly felé.  Hunyadi László presbiter testvérünk 

– a szervező – ismertette a napi programot: 

– Monok (Kossuth Lajos szülőháza), 

– Vizsoly (középkori református templom, első magyar nyelvű Biblia), 

– ebéd,  

– Boldogkőváraljai vár.  

 Kellemesen telt az utunk. Mindenki megtalálta azokat, akikkel szívesen elbeszélgethetett, vagy éppen 

akiket kevésbé ismert még.                                                                                                                                                  

 Monok egy csendes kis falucska, amelynek egyetlen nevezetessége, hogy hazánk nagy fiának, Kossuth 

Lajosnak szülőhelye. A ház, amelyben Kossuth meglátta a 

napvilágot, szép és rendezett, Sugárzik belőle az 

egyszerűség.  

 A nagy gonddal összeállított kiállítás mellett egy 

olyan tárlatvezetést kaptunk, ami egész közelről ismertetett 

meg Kossuth magánéletével, családjával, munkásságával. 

Még sokáig hallgattuk volna, de menni kellett tovább. 

 Vizsolyra érve – egy félreértés miatt – beinvitáltak 

bennünket abba a nyomdába, ahol Károli Gáspár az első 

magyar nyelvű bibliákat nyomtatta. Egy közös játék 

keretében „történelem órán” vettünk részt, felelevenítve az 1500-as évek eseményeit. A szerepjáték végeztével, 

aki akart, nyomtathatott magának a Bibliából egy lapot.  

 Ez után következett volna a templom és a Biblia megtekintése. Azonban ezt el kellett halasztani, mert 

amíg mi a nyomdában játszadoztunk, a templomban megelőzött bennünket 

egy csoport. A szervezőnk leleményességét dicséri, hogy így az ebéd idejét 

előrehoztuk és Boldogkőváralján egy hangulatos étteremben 

megebédeltünk. A bőséges étket „ledolgoztuk” azzal, hogy felmásztunk a 

meredek hegyoldalon levő Boldogkővári várba, ahol újabb élmények sora 

várt ránk. Korabeli (középkori) ruhába öltözött hölgyek és lovagok 



fogadtak minket, és az akkori beszéd stílusban ismertették a kor sajátosságait, és szemléletes módon 

magyarázták el a lovagi tornával kapcsolatos tudnivalókat. Mindnyájan nagyon élveztük.  

 Hátra volt még a legfontosabb, a kirándulásunk tulajdonképpeni célja: Vizsoly. 

 Visszabuszoztunk hát a középkori református templomig, ahol most már fogadtak bennünket. 

Mindnyájan tudjuk, hogy a református templomok mindig nagyon puritánok, de ami itt fogadott bennünket, az 

minden képzeletet felülmúlt. A fehérre meszelt falakon egészen halvány freskók voltak láthatók bibliai 

jelenetekkel, valamint egy – oda nem illő – agyon díszített szószék és egy úrasztala. Ezen az első magyarra 

fordított Biblia másolata volt, amit lapozgatni is lehetett. Mindnyájan próbálgattuk értelmezni a régi 

kifejezéseket, és ismét megállapítottuk, hogy gyönyörű és kifejező nyelv a 

mienk, a magyar! Örömmel tapasztaltuk azt is, hogy gondolnak ma már a 

látási nehézségekkel küszködőkre is, és elkezdték a Bibliát brei-írással is 

magyarra fordítani. Egy kis része ott látható az úrasztalán. Külön tárlóban 

tartják – jól elzárva – az első magyar nyelvű Bibliát, amelyből első 

alkalommal néhány-száz darabot nyomtattak. Felemelő érzés volt a 

közelében lenni annak a Szentírásnak, amelyet először olvashattak a 

magyar emberek saját anyanyelvükön. Ma már olyan természetes az, hogy 

bármikor vásárolhatunk magunknak Bibliát, és kinyitva megértjük minden szavát, hiszen magyarul szól 

hozzánk Isten igéje. Elgondolkodtam azon is, hogy ötszáz évvel ezelőtt csak a kiváltságosoknak adatott meg az, 

hogy olvashassák, tanulmányozzák a Bibliát. Az átlag-emberhez csak akkor jutott el Isten igéje, ha a papok 

felolvasták, és többnyire azt is latinul. 

 És mi van ma, amikor Károli Gáspár felbecsülhetetlen munkája lehetővé tette, hogy naponta 

„táplálkozzunk” az evangéliummal? Megtesszük? Igényeljük? Vagy csak megcsodáljuk az ősi vizsolyi Bibliát? 

Megpróbáljuk elképzelni, hogy mekkora munka lehetett egy ilyen terjedelmes könyvet lefordítani a mi 

páratlanul szép nyelvünkre, aztán megyünk tovább és éljük mindennapjainkat az életet adó Ige nélkül? Mindez 

eszembe jutott, miközben ott álltam a tárló előtt, és csodáltam ezt a drága, értékes KÖNYVet. Remélem, ezek a 

gondolatok mások agyában is megfogantak, és ezután többen élünk majd azzal a lehetőséggel, amelyet Isten 

adott minden magyarnak! 

 Ezekkel a gondolatokkal indultunk hazafelé a busszal, beszélgetéseink során felelevenítve a kirándulás 

páratlan élményeit.  

 Jó volt ismét együtt lenni! 

Papp Jánosné Pohorely Éva 

 

 

Túrmezei Erzsébet 

 
 

Végre, végre Betlehem házai! 

Nagy nehéz út volt, szinte végtelen! 

Csak legyen hol fejük lehajtani! 

Hiszen... talán... ezen az éjjelen... 

 

    Mária arca halotthalvány. 

    A kapukat sorra megzörgetik. 

    Kinyílik és bezárul mindahány. 

    Zár csikordul. Sehol sincs hely nekik. 

 

    Légy áldott, kedves barlang, kis istálló, 

    zizegő széna, pihenést kínáló! 

    De jó a kínban leroskadni rád!... 

 

S Szűz Mária már boldogan ringatja, 

odafekteti egyszerű jászladra 

a testté lett Igét, Isten Fiát.      



 

 

 

 
(EPOT) 

 

 2015. szeptember 19-én második alkalommal került megrendezésre az Evangélikus Presbiterek 

Országos Találkozója (EPOT) a budapesti Tüskecsarnokban. Mintegy ezer fő vett részt a találkozón. Az ország 

minden részéről reprezentálva volt hazánk evangélikussága, sőt a határon túlról is jöttek testvérek. Szinte 

hihetetlen, hogy már hat év múlt el az első találkozó óta. 

  Délelőtt lelkiekben, szellemiségben nagyon gazdag, sokrétű programok voltak. Ebéd után választani 

lehetett a foglalkozások között; ezeken több volt a gyakorlati megoldásokat ajánló előadás, legalább is azokon, 

amelyeken részt vettem. 

 Gáncs Péter elnök-püspök úr nyitó áhítatával kezdődött a rendezvény: „Amilyen lelki ajándékot 

kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” (1Pt 4,10). Püspök úr 

kifejtette, hogy karizmatikus emberek ülnek itt, akiket az Isten megajándékozott, feladattal bízott meg. Kétségét 

fejezte ki, hogy ennek nem mindig vagyunk tudatában, gyakran csak hiányainkról panaszkodunk, holott az 

Úrnak nem lehet szegény és eleve vereségre ítélt népe. 

 Prőhle Gergely országos felügyelő nehéz kérdésnek nevezte a keresztyénség védelmét és egyidejűleg 

az elesettek segítését. Napjainkban e súlyos kérdés és feladat előtt állunk. A reformáció 500 éves évfordulójáról 

való megemlékezés óriási feladatot és lehetőséget ró ránk. Fel és ki kell használnunk a jubileumot hitünk 

nyilvános megvallására és terjesztésére. 

 Jeszenszky Géza egyetemi tanár a reformáció világtörténelmi szerepéről tartott előadást. A 

reformációnak megatározó szerepe volt Európa, elsősorban annak északi felén a gazdaság megerősödésében. 

Hozzájárult az egyetemes keresztyénség megtisztulásához, hibái levetkőzéséhez. Egyes dogmái lehetnek 

túlhaladottak, de szelleme, eszméi ma is érvényesek és hatnak, illetve ha már nem hatnak, annak az egész 

emberiség fogja súlyos következményeit viselni. 

 Intézmények a gyülekezetekért kerekasztal beszélgetésnek öt részvevője volt, nevezetesen Fabiny 

Tamás külügyi munkáért felelős püspök, Grogersen-Labossa György szombathelyi lelkész, Pángyánszky 

Ágnes az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkésze, Lakatosné Hachbold Éva soltvadkerti 

intézményvezető és Szabó Bálintné óvodavezető. Moderátor Mesterházy Balázs lelkész, gyülekezeti és 

ifjúsági referens volt.  

 Szabó Bálintné a rákoshegyi óvoda alapítója tájékoztatott a Szarvason elért eredményekről. Az 

óvodákban, általános iskolákban és gimnáziumban 645 evangélikus neveléséről, oktatásáról gondoskodnak. 

Biztató adatok a gyülekezetek fejlődéséhez. Lakatosné Hachbold Éva az evangélikus képzés országos adatait 

ismertette: 510 pedagógus oktat 16000 gyereket evangélikus szellemben. A teológián több fiatal házaspár tanul, 

a hallgatók elmondása szerint nagy előnyük, hogy együtt élik meg hitüket. Pángyánszky Ágnes ismertette 

milyen sokrétű oktatás van a teológián a lelkészképzésen kívül. A teljesség igénye nélkül: hittanári, hitoktatói, 

gyülekezeti munkás, kántor, 2 éves pedagógus mester szak (feltétel egyetemi előképzés). Grogersen-Labossa 

György hangsúlyozta a presbiterek részvételét, támogatását a diakóniai munkában. 1990. évtől indult 

fejlődésnek a diakóniai tevékenység. Lényeges, hogy nem az intézményeknek van gyülekezete, hanem a 

gyülekezetnek van intézménye! Remélhetőleg a teológián hamarosan lesz diakónus képzés. Német mintára 

tervezik a teológián un. vasúti diakónusok képzését. Szeptember 27-én offertórium lesz a menekültek javára. 

Fabiny Tamás püspök úr a reformáció 500 éves évfordulójának előkészítéséről tartott ismertetőt. Nyolc éve 



készülünk erre az eseményre, sok Luther-kiadvány fog megjelenni, és egy Luther témájú rajzfilm is készül. 

Nagyon megérintett püspökünk egy mondása, amit egy határon túli honfitársunktól hallott: nem az az igazi 

magyar, akinek apja, nagyapja magyar volt, hanem akinek fia, unokája is magyar. Ez vonatkozik ránk is, 

nagyon megszívlelendő: nem az a jó evangélikus, akinek apja, nagyapja evangélikus, hanem akinek gyermeke, 

unokája is evangélikus lesz. 

 Ebéd után szekciókban folytatódtak a foglalkozások. 

 Két helyen voltam. Hafenscher Károly lelkész a presbiterképzésről tartott előadást. A presbiterek 

elhívott emberek. Mintegy 3000 presbiter dolgozik (?) illetve van az országban. 5 tanfolyam van Révfülöpön. 

Egy kurzus 3 hétvége, azaz 3x2,5 nap. Fabiny Tamás püspök úr és Richly Zsolt Balázs Béla díjas 

rajzfilmrendező Galambos Ádám gyülekezeti referens moderálásával ismertették a készülő Luther rajzfilm 

készítését, és részleteket is láthattunk. Az hogy egy film vagy más műalkotás tetszik, vagy nem tetszik, az 

nagyrészt ízlés kérdése. Nem érzem magam esztétikai érzékkel kellően megáldottnak, inkább nem mondok 

véleményt. Ez nem kritika, erre vagyok képes. 

 A találkozó Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő kiértékelésével, majd Szemerei János 

püspök úr úti áldásával zárult. 

 Szeretnék röviden szólni a rendezvény nem hivatalos részéről. Impozáns és kényelmes volt a helyszín. 

Sok gyülekezet, elsősorban vidékről, kis kiállítással mutatkozott be a csarnokban. Láttuk gyülekezeti életüket, 

kóstolóval kínáltak étel és ital specialitásaikból. Standdal volt jelen a Luther Kiadó. Örömökben és élményekbe 

gazdag volt találkozni rég nem látott testvérekkel, és újjakkal megismerkedni. Ritkán lehet ilyen közvetlenül 

átélni az Úr Szent Lelkének építő erejét. 

Sáry Barna 

 

     

 

 

 
1916-2015 

  

 1972. március 3-án, viszonylag rövid betegség után Fülöp Dezső, gyülekezetünk lelkésze visszatért 

teremtő Urához. Váratlanul érte gyülekezetünket a szeretett lelkész távozása. A szükség gyors megoldást 

kívánt. Új lelkészről kellett gondoskodni. A választás Görög Tiborra esett, akit május 14-én Ottlyk Ernő püspök 

és Koren Emil esperes iktatott be hivatalába. 

 A gyülekezet örömmel és szeretettel fogadta az új lelkészt, aki az előzetes értesülések szerint már több 

évtizedes gyülekezeti gyakorlattal rendelkezett. 



 Görög Tibor három testvérével együtt meleg, hívő családi légkörben nevelkedett. Lelkész édesapja 

olvasott, művelt ember volt. 

 Tíz évesen Sopronba került gimnáziumba, ahol kitüntetéssel érettségizett, majd az ottani teológián 

folytatta tanulmányait. Mint mondta, már kisgyermek korától fogva kereste az igazságot. Elsősorban a 

Bibliában. Közben harmadéves teológusként fél évet töltött a kolozsvári teológián is. 

 Lelkészi pályafutását 1940-ben segédlelkészként Tordason kezdte. Itt ismerkedett meg főnökének, 

Podhordszky János esperesnek a lányával, Mártával, akit feleségül is vett. Ezután Balassagyarmatra, majd ismét 

Tordasra került, most már gyülekezeti lelkészként. A következő szolgálati helye Kecskemét, ahonnan 1972-ben 

került hozzánk, Óbudára. 

 Érkezésekor egy lelkészét elveszítő gyülekezet hangulatával, és az ezzel járó problémákkal kellett 

találkoznia. Mindezek ellenére a helyi adottságok és viszonyok, valamint a feladatok megismerése után jó 

érzékkel nyúlt azok megoldásához, igyekezett mindent megtenni – a presbitériummal karöltve – a 

megvalósítások érdekében. 

 Nagy gondot jelentett a 70-es években a hívek létszámának 2700-ról 420 főre történt csökkenése. Ez 

mind a lelki gondozás terén, mind az anyagiak terén is sok tennivalót igényelt. Az utóbbit – javasolta – 

havonkénti borítékos egyházfenntartási hozzájárulással lehetne megoldani. Ez bevált. A mai napig 

alkalmazzuk, sikerrel. Az így befolyt bevétellel és különböző segélyek felhasználásával sok mindent meg 

lehetett valósítani. Megtörtént a harang villamosítása, renoválásra került a templom főhomlokzata, az előtér, az 

árkádsor, a gyülekezeti terem meghosszabbítása, az egyházfi lakásának a korszerűsítése, valamint a gázfűtés 

bevezetése. Megvalósult a templompadok fűtése, a világítás rendbehozatala, és új hangerősítő berendezés 

felszerelése, stb. 

 Lelkigondozás terén legfontosabb feladatának tartotta – mint mondta –, hogy közel kerüljön az 

emberekhez. Megnyerő modora és hitbeli segítségkészsége meg is látszott az eredményeken. A lélekszám 

1976-ban cca 500-650 főre emelkedett, és az ifjúsági bibliaórát is 30-40 fiatal látogatta. A konfirmandusok 

száma ez évben 9 volt. 

 Meg kell még említenem, hogy az igehirdetései mindig szokatlanul rövidek voltak. Az volt a 

véleménye, hogy a mondanivaló súlyát nem a hosszúság határozza meg. A hosszú beszéd emberi erőlködésre 

vall. Ő mindig csak a lényeget mondta. 

 Nagy híve volt a külföldi gyülekezetekkel való kapcsolatok kiépítésérnek. Így lett Óbudának a finn 

Roihuvuori gyülekezet testvéregyháza. A hozzájuk történt látogatásunkra először 1985-ben került sor. A másik 

kapcsolatot a német Augsburggal létesítette. 

 1988. júniusában felkérést kapott a brazil Sao Pauló-i magyar gyülekezet pásztorolására. Ezt elvállalva 

megvált Óbudától. Feleségével együtt mentek ki. Két év után azonban egészségi gondok miatt hazajött. Most 

már, mint nyugdíjas, itthon a börtönszolgálatban találta meg az újabb feladatot. E munkájának velejárója volt, 

hogy behatóan foglakozott a bűn kérdéseivel. 

 Még 90 éves korában is fáradhatatlanul hirdette Isten igéjét, utoljára a Csillaghegy-békásmegyeri 

gyülekezetben. 

 Elmondása szerint a hitét és lelkészi szolgálatát – ugyanúgy, mint édesapja – az első hitágazatra építette. 

Isten állt hitének központjában. Szerette a lutheri gondolatsort: „Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden 

teremtménnyel együtt…..Mindezekért én Néki hálával és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel 

tartozom.” 

 Így élt, így ismertük meg, és ezzel a hittel adta vissza lelkét 2015. augusztus 9-én, életének 99. évében 

Teremtőjének. 

 Hálával és köszönettel tartozunk Istenünknek a vele töltött tizenhat esztendőért. 

Pohorely Béla 

 



 

 

 
Minden vasárnap de. 10 órakor. 

 

 A    vasárnapi iskola néven ismert gyerekfoglalkozás az elmúlt év tapasztalata alapján 

minden hónap első vasárnapján, az úrvacsorás istentisztelet alatt lesz. A szülők igénye 

alapján ezt lehet bővíteni. A gyerekek jelenléte a fontos. A foglalkozás új neve: GyBK, 

azaz Gyerek Biblia Kör. Szeretettel ajánljuk testvéreink figyelmébe ezt a lehetőséget. 

 Ugyancsak szeretettel ajánljuk a kisgyermekekkel érkező szülők figyelmébe az 

oltártér bal oldalán kialakított, padlószőnyeggel és játékokkal ellátott, télen fűthető 

   BABA-MAMA-PAPA FÉSZKET, 

ahol a kisgyermekek szabadon mozoghatnak, játszhatnak, és a szülők hangosítás útján 

kísérhetik figyelemmel az istentiszteletet. 

Családi vasárnap – istentisztelet minden hónap 3. vasárnapján 10 órakor az ifjúság műsorával, majd közös 

ebéddel összekötött kötetlen beszélgetés a gyülekezeti házban (süteményeket szívesen fogadunk).  

Úrvacsora – minden hónap első vasárnapján. Idősek, betegek részére (kérésre) készséggel ajánljuk fel az 

úrvacsora házi kiszolgálását. 

Ökumenikus adventi zenés áhítat – december 3-án 18 órakor. 

Adventi istentiszteletek – az adventi időszakban minden szerdán 10 órakor a gyülekezeti teremben. 

Advent 1. vasárnapi istentiszteletén – hittanosok gyertyagyújtó műsora. 

Karácsonyváró istentisztelet – a gyermekek, hittanosok szereplésével december 20-án, advent 4. vasárnapján 

10 órakor. Főpróba december 19-én 9 órakor. 

Szentestei istentisztelet – december 24-én du. 16 órakor a gyermekek műsorával. 

Karácsonyi istentiszteletek – december 25-én és 26-án 10 órakor, úrvacsorával. 

Karácsony utáni vasárnapi istentisztelet – december 27-én 10 órakor. 

Óévet záró bűnbánati istentisztelet – december 31-én 10 órakor, úrvacsorával. 

Újévi istentisztelet – 2016. január 1-jén 10 órakor, úrvacsorával. 

Vízkereszt ünnepe – január 3-án a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében. 

 

 

Hitoktatás 

 Iskolákban – az iskolai hitoktatást két lelkész és egy hitoktató végzi 13 iskolában, 39 órában. 

 Gyülekezeti házban – hétfőn 17 órától. 

Ifjúsági óra – előre megbeszélt időpontokban. 

Konfirmációs előkészítő – előre megbeszélt időpontokban. 

Gyülekezeti bibliaóra (kortalan) – szerdánként 10 órakor a gyülekezeti házban. 

Bibliaóra minden hónap 1. hétfőjén 10 órakor a Meggyfa utcai Idősek Klubjában, és minden hónap utolsó 

péntekén 11 órakora a Derűs Alkony Gondozóházban. 

Baba-mama kör összejövetelei – minden hónap 2. és 4. szerdáján 10 órakor a gyülekezeti házban. 

Énekkari próbák – vasárnap fél 9-től a gyülekezeti teremben. 



 

 

Ökumenikus kerekasztal – minden hónap 2. szerdáján 18 órakor, vendégek közreműködésével a gyülekezeti 

házban. 

 
 

 

Perselyadományokra az istentiszteleteken és egyéb templomi alkalmakon van lehetőség. 

Az önkéntes egyházfenntartási hozzájárulást minden hónap első vasárnapján borítékban gyűjtjük össze  

az istentisztelet keretében.  

Egyházközségünk életének feltétele, hogy tagjai adományokkal is segítsék működési és fenntartási 

kiadásaink fedezetét. 

Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert 

„a jókedvű adakozót szereti az Isten”. (2Kor 9,7) 

   
 

 

mindazoknak, akik 2015-ben perselypénzzel, egyházfenntartói járulékkal, adománnyal, a személyi 

jövedelemadójuk  1 %-ának a felajánlásával támogatták gyülekezetünket, az Erős Várunk,  

valamint a Ne Aggódj Alapítványunkat, és kérjük támogatásukat 2016-ban is. 

 

 

   

  

 Adószáma:  18072251-1-41 

 Bankszámlaszáma:  MKB Bank Nyrt. 

     103000021037551649020012 

Kérjük, hogy az Erős Várunk Alapítványra a SzJA felajánlott 1 %-át 

és/vagy adományt utaljanak, vagy fizessenek be. 

  

  

 Adószáma:   18521937-1-41 

 Bankszámlaszáma:  MKB Bank Nyrt. 

                          10300002-1058396649020010 

Kérjük, hogy a Ne Aggódj Alapítványra csak adományt utaljanak, vagy fizessenek be. 

 

A SZJA 1+1 %-ának felajánlásáról szóló 

rendelkező nyilatkozat nyomtatványát külön lapként elhelyeztük az Óbudai Harangszóban. 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma  

az 1 % felajánlásához:  003 



 

 
 

Hivatali cím: Óbudai Evangélikus Egyházközség 

1034 Budapest, Dévai Bíró Mátyás tér 1. 
 

Telefon: (06-1) 388-1773 

E-mail: obudev@gmail.com 

Honlap: obuda.lutheran.hu 

Jakab Béla parókus lelkész 

Telefon: +36-20-824-2989 

E-mail: bela.jakab@lutheran.hu 

Személyes találkozóra a fenti elérhetőségeken lehet időpontot egyeztetni. 

 

 
 

Szeretettel tájékoztatjuk a mozgásukban korlátozott, tolószékkel közlekedő, 

valamint az idős testvéreinket és babakocsival érkező kismamákat, 

hogy templomunk  

a Dévai téri toronybejárati ajtónál lifttel is megközelíthető. 
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ÓBUDAI HARANGSZÓ 

Az Óbudai Evangélikus Egyházközség híradója.  

Megjeleni évente kétszer: Böjt-Húsvét és Advent-Karácsony. 

Kiadó Jakab Béla, szerkesztő Proksza Gyula. 

A nyomtatott kiadvány internetes változata. 
 

 

     


