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A BOLDOG TAMÁS 

Egy nem volt ott, mikor a többiek ott voltak, 

Ő nem látta azt, amit mások láttak. 

Ő csak hallotta, hogy volt feltámadás, 

De a sírnál nem volt. Ez volt Tamás. 

Mikor Jézus Jeruzsálembe előbb megjelent 

Egy nem volt ott, nem látta, mi végbement 

Mikor megmutatta kezét, oldalát. 

Aki hiányzott: ez volt Tamás. 

Mikor megjelent és köszönt: „Békesség néktek!” 

S adjuk lehelvén mondta: „Vegyetek Szentlelket!” 

Ezek örömmel mondták, úgy ahogy hallották 

Annak ki nem hitte – ez volt Tamás. 

Csak miután látott, azután hitt, 

Mikor érintette a Mester sebeit. 

De azután boldogabb volt mint más, 

Ez a boldog: ez volt Tamás. 

"Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában új életre hívott Jézusnak 

a halálból az élő reményre való feltámadása által, hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el 

nem hervadó örökség várjon rátok." 1Pét 1,3-4 

 

Kedves Testvéreim! 

 

Böjt utolsó vasárnapja virágvasárnap. Ezen a napon Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. Beszédes, 

hogy ebben a történetben mennyi minden van. Van örvendező közösség, tisztelet és méltóság, hozsánnakiáltás, 

békesség és reménység – s az eseménynek részesei az apostolok is. Ez a helyzet megváltozik, s pár nap 

leforgása alatt elkezd hiányozni minden. Elkezdenek hiányozni Jézus mellől a tanítványok, először Júdás, 

azután Péter, s végül a keresztnél már csak János van jelen. Békességük ijedtségé változik, mikor Jézus 

bejelenti, közülük egy elárulja őt. Nagypénteken szikrája sem lehet örömnek, helyébe lép félelem és 

reménytelenség. Végül a legnagyobb hiányt a hitük elvesztése jelentette. Ezt az állapotot változtatta meg Jézus 

a feltámadás csodájával, valóságával. Megjelenésével újra minden lett, ami a vele való közösségben volt. 

Jézus húsvéti hitet teremtett övéi szívébe. Ez ma sincs másként, Szentlelke által húsvéti hitet teremt, és betölt 

minden űrt. A húsvéti hit nem egyszerűen jó nekünk sok jó dolog között, hanem a legnagyobb ajándék, 

reménység. Hiányok keletkezhetnek az élet sodrában, tragédia vagy feldolgozhatatlan veszteség 

következtében, s elkezdünk hiányozni Jézus mellől. Sokszor „hiánypótlókat” keresünk, mert magunk 

próbáljuk irányítani sorsunkat, s egyre távolabb kerülünk Urunktól. A Mester szava által teremtődjön bennünk 

húsvéti hit, és egymondatos „Én vagyok…” prédikációi tartsanak minket mellette. 
Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. Jn,6,35 

Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Jn 8,12 

Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. Jn 10,9 

Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Jn 10,11 

Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 

Én vagyok az út, az igazság és az élet; Jn 14,6 

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Jn 15,5 



KÖZGYŰLÉS BESZÁMOLÓ 

Február 25-én tartott közgyűlésen megválasztásra került gyülekezetünk vezető testülete. A megújult presbitérium 6 

évre kapott megbízást, hogy irányítsa, vezesse gyülekezetünket. Isten áldását és segítségét kérjük munkájukhoz! 

Elfogadásra került a 2017-es zárszámadás és a 2018-as költségvetés. 

A Felügyelő Úr beszámolója szerint nőttek a bevételek, a perselypénz növekedett meg jelentősen (több mint 

duplájára), de mind az adomány, mind pedig az egyházfenntartói járulék a korábbi évekhez képest nőni tudott.   

A bevételek növekedése és a kiadások csökkentése adott lehetőséget egyházközségünk korábbi deficites 

költségvetésének a stabilizálására, szükséges és korábbi években elmaradt tatarozások elkezdésére, és hogy 

gyülekezetünk önállóan fenn tudja tartani lelkészünket.  Egyházfenntartói járulékot gyülekezetünk létszámához 

képest nagyon kevesen fizetnek, 2016-os évhez képest is kevesebben - mindösszesen 108-an - járultak hozzá a 

költségekhez, igaz, Ők többet fizettek. Fontos lenne, hogy többen és rendszeres havi utalással támogassák 

egyházközségünket. Egyházunk önfenntartó, sehonnan semmilyen külső forrásból nem kap pénzt, támogatást!

  

A templomunk tetőjének felújítására múlt évben mintegy 800eFt adomány gyűlt össze. A felújítás várhatóan 6-7 

MFt-ba fog kerülni, így a következő években a gyűjtést tovább folytatjuk. A vezetőség pályázati forrást is próbál 

keresni, de sajnos Pest megyében nagyon kevés a lehetőség.  

Gyülekezeti Hírek 

Ökomenikus imahéten vehettünk részt januárban, templomunkban Sivadó János Görögkatolikus parókus tartotta az 

Istentiszteletet. Az Istentisztelet után hagyományosan a templomunk előtti megújult téren tartottunk 

szeretetvendégséget pogácsával, forralt borral. Rengetegen gyűltünk össze, jó érzés volt beszélgetni, együtt lenni 

keresztény közösségben.  

Augusztus 10-13 Testvérgyülekezeti találkozó lesz Forsa-ban. Múlt évben mi voltunk a házigazdák, idei évben Finn 

testvérek meghívására gyülekezetünk tagjai Forsa-ba utazhatnak egy gyönyörű tó partján lévő evangélikus táborba. 

Jelentkezőket várjuk gyülekezetünk email címére: godollo@lutheran.hu 

Látogassák megújult honlapunkat :  http://godollo.lutheran.hu/ ,aktuális információk, események 

illetve régi fotók, képek, gyülekezetünk, templomunk története is megtalálhatóak. Ha valakinek van fotója, anyaga 

amit érdemesnek talál feltenni a honlapra, küldje meg gyülekezetünk emailjére: godollo@lutheran.hu 

Ünnepeikre, életükre Isten áldását kérjük! Erős vár a mi Istenünk! 

 

Papp Zoltán sk.     Albert Gábor sk. 

      felügyelő           lelkész 

2018.03.25. Szeretetvendégség - Előadó: Farkas Dénes színművész Gödöllő 16.00  

2018.03.28. Lamentációs istentisztelet a premontrei testvérekkel Gödöllő 19.00  

2018.03.29. Nagycsütörtökistentisztelet   Gödöllő 18.00 úrv. 

2018.03.30. Nagypéntek istentisztelet  Veresegyház 

Gödöllő 

08.30 

10.00 

 

úrv. 

2018.04.01. Húsvét Veresegyház 

Gödöllő 

Isaszeg 

08.30 

10.00 

11.45 

úrv 

úrv 

úrv 

2018.04.02. Húsvét Veresegyház 

Gödöllő 

08.30 

10.00 

 

úrv. 

Gödöllői Evangélikus Egyházközség , 2100 Gödöllő, Kossuth u.2. Tel. 06 20 8248144 , Hivatali idő: H és Cs 10-12  

http://godollo@lutheran.hu 
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