
 

 

 

 

 

Jézus ekkor ezt mondta:  

 
Mk 4,40 

 

 

 Mindennek van egy apropója, ahogyan van ennek az igeversnek is. Péntek reggel, alig múlt nyolc óra, 

amikor az óbudai temetőben szolgálatra várok. Korán van, érzem, hogy gondolataimmal viaskodnom kell, a 

„kerekek” még nem mozognak megfelelő sebességgel. A napi igét választottam vigasztalásra, előttem az életút, a 

példás életű apa múltja. Izgulok. Érdekes, hogy a vigasztaló igének a hirdetése mekkora felelősséget helyez a 

szolgálatomra. Ismét átnézem a jegyzetemet, majd föltekintek a „temetőkertre”, amelyet megvilágít a kora őszi 

nap sugara. Csoda történt. A szívem megnyugodott, és utána valami áhítatos csöndben szólalt meg: Ki dolgát 

mind az Úrra hagyja (EÉ 331) kezdetű énekünk. Miért is féltem? Túl korán volt? Nem voltam egyedül. Ott volt 

velem a feltámadt Jézus, aki megengedte, hogy ne félelmeinkről, hanem a keresztény hit bizonyságáról 

szólhassak. 

 Alig volt tíz óra, amikor óbudai szolgatársaimmal ülök lelkészi hivatalunkban és beszélgetünk, igét 

olvasunk, imádkozunk és tervezgetünk. Tesszük közösen, a közösségért, Isten dicsőítésére. Nem vagyok egyedül, 

vannak más akolból testvérek, aki támogatnak a szolgálatban. Együtt fogunk sétálni, szakrális sétán indulunk el, 

és várjuk a sétáló társakat. Szent séta, az egyedi Szent felé. Így ismerhetjük meg mélyebben templomaink 

építészeti üzenetét. A templomban mit üzen a torony, a harang, az orgona, a padok, az oltár. Nézz szét testvérem 

mielőtt leülsz a megszokott helyedre, mert üzenetek érkeznek, az az üzenet érkezik, amelyre a legjobban vársz: 

ne félj, nem vagy egyedül! 

 Tegnap is kimondtam: Dévai Bíró Mátyás tér 1. Ki is az a Dévai? Miért kapta a magyar Luther nevet? 

Miről is nevezetes? Egy egész délelőtt fog szólni róla, a reformáció magyar alakjáról. Ő arról írt éneket, hogy hit 

nélkül senki sem üdvözülhet, azaz nem juthat a mennyek országába. Ez az énekszöveg bizonyságtétel, nekem 

ezen a különös pénteki napon azt üzeni, hogy ne féljek, mert enyém lehet a mennyország, mivel a hit Isten 

ajándéka. 
Jakab Béla 

   
 

 

 

 

  

„„HHiitt  nnééllkküüll  sseennkkii  nneemm  üüddvvöözzüüllhheett,,  

MMiinntt  aa  vviirráágg,,  nnaapp  nnééllkküüll  nneemm  zzööllddüüllhheett..””  

- Dévai Bíró Mátyás éneke - 

 
 

 

Az Óbudai Evangélikus Egyházközség Vezetősége 

szeretettel meghívja a 

 

 



 
 

Helyszín: az Óbudai Evangélikus Egyházközség temploma, 

1034 Budapest, Dévai Bíró Mátyás tér 1. 

Időpont: 2016. szeptember 17. 
 

A konferencia védnöke: 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, 

kerületünk országgyűlési képviselője 

 

 
 

1.    9.00 – 9.15 – Gyülekezés. 

 2.    9.15 – 9.30 – Koszorúzás a templom falán lévő emléktáblánál. 

3.    9.30 – Ünnepi istentisztelet. Igét hirdet Jakab Béla parókus lelkész. 

4.  10.30 – Tudományos konferencia. Elnök: Dr. Korányi András  

                   az Evangélikus Hittudományi Egyetem professzora, rektorhelyettes. 

 

 
 

  4.1.  Dr. Ács Pál DSc, MTA, BTK, Irodalomtudományi Intézet, tudományos tanácsadó:   

          „„AA  sszzeenntteekk  aalluuvváássaa  DDéévvaaiinnááll””..  
 

   4.2.  Dr. Csepregi Zoltán DSc, Evangélikus Hittudományi Egyetem, egyetemi tanár,    

        egyháztörténeti tanszékvezető:   

        „„DDéévvaaii  mmaaggyyaarr  nnyyeellvvűű  kkááttééjjaa””..  
  

   4.3.  Dr. H. Hubert Gabriella PhD, EOK tudományos főmunkatárs:        

        „„DDéévvaaii  ééss  aa  mmaaggyyaarr  hheellyyeessíírrááss””..  
  

  4.4.  Dr. Ittzés Gábor PhD, EMMI, tudományos tanácsadó:   

            „„AA  wwiitttteennbbeerrggii  eeggyyeetteemm  DDéévvaaii  kkoorráábbaann..””  
    

  4.5.  Rövid fórum-beszélgetés az elhangzottakról. 
 

  4.6.  A konferencia zárása - Dr. Korányi András. 

 

  5.  13.00 órától szeretetvendégség a konferencia résztvevői számára a gyülekezeti házban. 

 

 

 

Óbudai keresztény közösségek az Ars Sacra fesztiválon 

 SSZZAAKKRRÁÁLLIISS  SSPPIIRRIITTUUÁÁLLIISS  
ÖÖKKUUMMEENNIIKKUUSS  ÖÖSSVVÉÉNNYY 

 

A SÉTA KERETÉBEN CSAHOLCZI MARIANNA, JAKAB BÉLA, 

PÁSZTOR ZSÓFIA LELKÉSZEK ÉS FÜZES ÁDÁM PAP 

VEZETÉSÉVEL BEJÁRUNK EGY REFORMÁTUS, EGY 

EVANGÉLIKUS, EGY METODISTA ÉS EGY KATOLIKUS 

TEMPLOMOT. RÁCSODÁLKOZUNK A KÖZÖS ÉS EGYÉNI 

SZIMBÓLUMOKRA ÉS A FORMÁT BETÖLTŐ LELKI TARTALOM 

GAZGADSÁGÁRA. 
 

    
 

 2016. szeptember 17, 16.00 óra. 

 
 Indulás: Óbudai Református Templom (Kálvin köz 4.) 

 A séta kb. 3 óra. 



 

 
 

a munkaévet kezdő presbiteri ülésről 

 
 

Egyházközségünk presbitériuma szeptember 6-án tartotta a 2016/2017-es munkaévet kezdő ülését. A közös ének és 

lelkészünk áhítata (Ézs 54,7) után az alábbi napirend szerint folytatta munkáját. 

1. Lelkész úr – az előzetesen írásban mindenkinek megküldött anyagok alapján – értékelte az elmúlt munkaévet, és 

előterjesztette a következő félév feladatait. A presbitérium véleményt formált az előterjesztésekről, kiemelten a 

gyülekezetépítés feladatairól. Elismerően szólt a lelkészi munkáról, amelyhez támogatást ígért. A presbitérium mind 

az évértékelést, mind a munkatervet elfogadta. 

2. A presbitérium a lelkész úr előterjesztésében áttekintette a szeptember 17-én templomunkban 

megrendezésre kerülő Dévai Bíró Mátyás tudományos konferenciával kapcsolatos teendőket. A 

legfontosabbnak a mozgósítást tartotta (legyünk elegen a templomban!) és a jól előkészített 

szeretetvendégséget. 

3. Kaposi Attila gondnok tájékoztatást adott a 2016-ra tervezett felújítási munkák helyzetéről. A legfontosabb: 

műszaki előkészítési okok miatt az épületek ürömi kő burkolatának impregnálására 2017 tavaszán kerül sor. 

4. Lelkészünk tájékoztatott arról, hogy a szeptember 4-i határidőig jelentős számú jelölés érkezett a Dévai Bíró 

Mátyás Díjra. A kuratórium rövidesen összeül döntést hoz. A díjátadásra 2016. október 9-én, az istentisztelet 

keretében kerül sor. 

5. Az egyebek között a presbitérium személyi kérdéseket, pályázatokat tárgyalt, és jóváhagyta, hogy a templom 

alagsora kisebbik termét rövidebb időre (4,5 hó) bérbe adjuk. 

Dr. Győrfi Károly felügyelő 
 

 
 

 
  

    Családi vasárnap.  Szeretettel híjuk és várjuk kedves testvéreinket  

       a szeptember 18-i családi istentiszteletre, valamint az azt követő   

    közös ebédre. Az ebéd után képes beszámolót tartunk   a  

    wittenbergi kirándulásról. Jelentkezni az ebédre a hirdetőtáblán lehet. 

 

  Gyülekezeti kirándulás – október 1-jén, Mohács-Siklós-Szekszárd. 

  Résvételi díj 7.000 Ft, a hittanosok számára ingyenes. Jelentkezni szeptember 14-ig lehet. 

 Részletek a hirdetőtáblán és a honlapon. 

 

 

 

EÉ 355/1. Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap graduáléneke. 

 

 

 
 


