
 

 

 
 

 

 
Ézs 6,3 

 

 Ismerjük a kijelentést, „Egyedül Istené a dicsőség” (Soli Deo Gloria), ami a reformátorok hatalmas 

felfedezése. Sokan írjuk oda ezt valamilyen gondolat vagy iromány után: Egyedül Istené a dicsőség. A hívő 

ember ugyanis Isten dicsőségét szemléli, keresi, és Isten dicsőségét ragyogtatja ebben a világban, vagy 

legalábbis erre törekszik. 

 Mit jelent Isten dicsősége a földön? Ézsaiás a mennybe lát. Nem azért, mert ő akart belelátni, hanem 

azért, mert az Úr megmutatta neki. A Bibliában azok az emberek, akik beleláthattak a mennybe – amely 

egyébként el van zárva előlünk –, most a mennyen a láthatatlan világot értsük, azok nem maguk keresték 

soha azt, hogy szeretnének belenézni, belelátni a mennybe, mert kíváncsiak, és emberileg ki akarják 

elégíteni a kíváncsiságunkat. Ezeknek az embereknek és Ézsaiásnak is Isten engedte meg, hogy belássanak a 

mennybe. Annyit láttak, amennyi fontos volt, és amely a hitünk számára elég. 

 János is belátott a mennybe. Csodálatos a Jelenések könyve, amikor Isten elhúzza a függönyt, és 

János belelát, hogy mi történik a mennyben. Persze nem öncélúan néz be János, hanem azért, hogy Isten 

elmondja neki: ezt írd meg, mert ezek fontosak. Éppen ezért a mennyről Isten nem sokat jelentett ki nekünk, 

de mindent kijelentett, ami az üdvösségünkre nézve szükséges. 

 Igénk fontos üzenete, hogy a menny és föld össze van kapcsolva. Ami a mennyben történik, annak 

van kihatása a földre. Ami a földön történik, annak pedig van kihatása a mennyei világra nézve.  

 Sok alkalommal teszik fel a kérdést, vannak-e angyalok? És ha vannak, akkor mi a feladatuk? 

Foglalkoznak az angyalok a földdel? Igen. Isten dicsőségét zengik, és azt mondják: szent, szent, szent a 

Seregek Ura, az egész föld teljes az Ő dicsőségével. Az angyalokról azt olvassuk, hogy öröm van az 

angyalok között egy bűnös ember megtérésén.  

 Mit is jelent akkor az Isten dicsősége? Isten uralmát jelenti. Azt jelenti számunkra, hogy ennek a kék 

bolygónak, ennek a teremtett világnak van egy Ura. Szentháromság vasárnapra minden nyilvánvalóvá 

válhatott számunkra. Megismerhettük a Teremtő Urat, a Megváltó Krisztust és elmúlt vasárnap a 

Megszentelő Szentlélek folytonos jelenlétéért imádkoztunk. Ezen a vasárnapon a helyes látásért és 

értelemért kell imádkoznunk, hogy a mennyei dicsőség láthatóvá és elérhetővé váljék számunkra. 

Jakab Béla 



              
  

Az erőszakról tartott nyilvános szimpóziumot 

a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Theológiai Szemléjének szerkesztőbizottsága. 

 

 Hogyan álljunk az erőszakhoz? Milyen bibliai történetek mutatják az erőszakra adható keresztény 

válaszokat? Létezhet-e megbékélés nélküli kereszténység? 

 A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára, dr. Fischl Vilmos 

köszöntőjét követően dr. Kádár Zsolt ismertette a nyolcvanegyedik évfolyamában járó Theológiai Szemle 

felépítését. „Már a Szentírás elején találkozunk azzal, hogy erőszakkal telt meg a föld. Ez vezetett az 

özönvízhez. Amennyiben a Bibliát alaposan átlapozzuk, látjuk, hogy mind az Ószövetség, mind az 

Újszövetség tele van erőszakkal. Azért jött Krisztus, hogy az erőszaknak a hatalmát megtörje” – 

hangsúlyozta a szerkesztőbizottság elnöke. Kádár Zsolt beszédében kitért arra, hogy az erőszak az 

egyháztörténetben kétpólusúan is megjelent. „Nem volt mentes az egyház sem az erőszaktól. Ezzel szembe 

kell néznünk. Tudnunk kell, hogy az erőszak minden esetben visszaélés a hatalommal és az erővel. Azonban 

azt is tudjuk, hogy nem az erőszaké az utolsó szó, hanem az irgalmasságé” – mondta Kádár Zsolt. 

 Az erőszak fogalmának bibliai-teológiai megközelítése címmel dr. Békési Sándor tartott előadást. A 

református tanszékvezető egyetemi tanár az erőszak ószövetségi jelentéséből kiindulva – a héber szó 

visszaélést jelent – rámutatott arra, hogy minden bűn azt jelenti: kiszakadás történik abból a rendből, aminek 

az Isten az alkotója. Az erőszak célja, hogy összekuszálja a rendet és annak negatív értelmet adjon. „Az 

isteni törvény olyan rend, amely szabályozza az együttélést. A tízparancsolat ajánlásai nem mások, mint az 

erőszak elleni védekezések. A próféták hangsúlyozták, hogy az emberi élet méltóságának a kiteljesedése az 

erőszak által bomlik meg” – hangsúlyozta Békési. A református egyetem rendszeres teológiai tanszékének 

vezetője előadásában a tavaly elhunyt világhírű antropológus, René Girard gondolataira támaszkodva 

mutatott rá az emberi vágyakozás veszélyeire. „Girard abból indult ki, hogy az ember sajátosságához 

tartozik a mimetikus vágy, azaz a versengés. Ennek jó iránya az, amikor jót teszünk, építkezünk. A rossz 

irány az, ha az ember nem azt nézi, ami önmagát építi, hanem a másikat, és arra vágyódik, hogy – szellemi 

és fizikai értelemben – neki is ugyanaz meglegyen” – hangsúlyozta Békési. A református előadó rámutatott 

arra, hogy az ősbűn olyan vágy, ami arra irányult, hogy az ember az isteni hatalmat akarta elérni.  

 Békési Sándor a mítosz szerepét is kiemelte: „A mítosz lényege az, hogy az agresszió először 

mindenkire kiterjed, majd hogy kezelhetővé váljon, egy ellen irányul. Az egy elleni agresszió úgy állítja 

helyre a társadalom békéjét, hogy szakralizálja a gyilkosságot. Ez hasonló a politikai mítoszhoz, amikor egy 

emberrel leszámolnak. Ugyanez azonban megtalálható Oidipusz történeténél is, de a Bibliában is, például 

Jónásnál.” Békési kiemelte: „Girard felemlíti, hogy mítoszokban él az emberiség. De van egy másik oldal is: 

az evangélium. Az evangélium üzenete ugyanis nem a mítosz.” Mint fogalmazott, az előző modelltől 

eltérően, az Újszövetségben azt látjuk, hogy a démoni erő bukik el, mert nyilvánvalóvá válnak működésének 

titkai. „Jézus élete nem mitológia, hanem a kereszt áldozata. Egy ártatlan mártíromságát jelenti. A gonosz 

erők így saját megsemmisítésükön munkálkodtak. A modern kor mégis a mítoszhoz ragaszkodik…” – 

fogalmazott az egyetemi tanár. „Feladatunk a megbékélés és az összeforrasztás, a Krisztuson keresztül való 

visszatalálás az isteni rendhez. Ennek az ára a krisztusi kereszt” – mondta Békési. 

(Forrás: evangelikus.hu - szöveg: Galambos Ádám 

                                                                                                            A beszámoló további részét a következő számunkban közöljük.) 

  

 
 

 

 Az Óbudai Evangélikus Heti Hírmondót 2014. szeptember 7-én, Szentháromság ünnepe utáni 12. hét 

vasárnapján indította útjára Jakab Béla lelkészünk. Beharangozójában így ír: „Valami újat! – hangzott el a 

kérés. Ez a kis újság jutott a kezembe. Legyen ez sajátunk, tartalmazza gondolatainkat a napi igéről, 

legyenek benne imádságok, hírek, tervek és hirdetések. Legyünk kreatívak, kössön össze bennünket a hét 

minden napján. Várok munkatársakat és ötletgazdákat, ajánljanak szép verseket, történeteket. Fontos, hogy 



vigyünk a hírmondóból azoknak, akik már nem tudnak velünk lenni, vagy akiket már rég nem láttunk a 

gyülekezetben.” 

 Az első hírmondó megjelenése óta már a III. évfolyamát éli e kis tájékoztatónk, ez a kezdettől 

számított hatvankilencedik szám. A szűk körű – lényegében a kiadó lelkész és szerkesztő általi, és 

távlatában mindenképpen bővítésre szoruló – szerkesztőség hétről-hétre igyekszik a célokban 

megfogalmazottaknak eleget tenni. Azt tapasztaljuk, hogy híveink a vasárnapi istentiszteleteket követő 

elköszönéskor örömmel veszik át lelkészünktől a kis kiadványt. Ugyanakkor alig kapunk visszajelzést a 

megjelent igehirdetésekkel, a közölt írásokkal, tájékoztató anyagainkkal kapcsolatban. 

 Ezért – a gyülekezet igényeinek, érdeklődési körének való megfelelés céljából – tisztelettel kérjük és 

várjuk véleményüket, kritikus megállapításaikat, javaslataikat, ötleteiket tartalmi-tematikai és formai 

szempontból egyaránt. Továbbra is várunk segítő munkatársakat, ötletgazdákat, hogy a hírmondónk 

betölthesse hivatását, és érezhesse a kedves olvasó, hogy a megjelent igehirdetésekben, versekben, imákban 

és egyéb anyagainkban „valami újat” kapott, ami által lelkiekben is gazdagodhatott. 

 Ennek reményében ajánljuk szeretettel továbbra is Testvéreink figyelmébe az Óbudai Evangélikus 

Heti Hírmondót. 

Proksza Gyula 

 

 

 

   Hittan Johannával – hétfő 17 óra. 

   Bibliaóra – szerda 9.30 óra. 

   Baba-mama kör Anettel – szerda 10 óra. 

    Istentisztelet a Derűs Alkony Gondozóházban – csütörtök 11 óra. 

   Konfirmációi előkészítő – csütörtök 15 óra. 

    Lelkészünk hitoktatást tart – hétfő-péntek, hat iskolában tíz órában. 

   Konfirmáció istentisztelet – június 5. 10 óra. 

   Tanévzáró istentisztelet – június 12. 10 óra. 

   Napközis tábor – június 27–július 1. 

 

 
 

 

 

Te adtad életünket, szeretteinket, munkánkat, hazánkat és egész világunkat. 

Te tartod fenn a mindenséget, kezed alkotását.  

Te vettél erőt bűnön és halálon, Te ajándékoztál meg bűnbocsánattal és az örök élet reménységével.  

Te viszed célhoz a történelmet, és Te teremted meg örök új világodat.  

Magasztalunk hatalmadért és szeretetedért.  

Ámen. 
(Evangélikus liturgia – ünnepi imádságok) 

 
 

 

 


