
 

 

 
 

 
 

(1Jn 5,4) 

 

 Mi vagyunk a győztesek, we are the champions. A világot legyőző a mi hitünk. Ki is a mi hitünk? 

Jézus Krisztus, az Isten Fia! 

 Amikor ezeket a sorokat olvassátok, akkor már túl vagyunk a hosszú hónapok tervezett Dévai 

konferencián és a sok aggodalmon. Igen, aggodalmon. Mennyien leszünk, lesz-e elég érdeklődő a teológiai-

történelmi éter világán keresztül, és érdekli-e a gyülekezetet a templom címének és a templomon található 

emléktáblába névhordozójának élete és munkássága. Lutheránusként tudunk-e még büszkék lenni a „magyar 

Lutherra”, a reformáció magyar hírnökére? Ismét oly sok kérdés kerül elő, szinte szégyellem őket sorba 

rakni. 

 Szakrális séta! Séta az egyedüli Szent nevében az elhívottakkal, akiket Pál oly sokszor nevez 

szenteknek és elhívottaknak. Tudjuk-e hogy mekkora kincs ez az alkalom az óbudai egyházak körében? 

Hány egyházi közösség cserélne velünk? Együtt sétálni a világot legyőző nevében templomról-templomra, 

megáldott helyről-megszentelt helyre! Egy öt soros Taizei ének kötött össze bennünket a szakrális terekben, 

„Jézus életem erőm és békém”, ezt dúdoltuk és harsogtuk hitvallásként. Keressük meg a Youtube internetes 

oldalon, varázslatos hatású ének. 

Jézus életem, erőm, békém. 

Jézus társam, örömöm. 

Benned bízom, Te vagy az Úr, 

már nincs mit félnem, mert bennem élsz, 

már nincs mit félnem, mert bennem élsz. 

 Ki az igazi győztes? Aki már nem tudja, hogy mit jelent félni, és biztonságának nem más a forrása, 

mint a győztes, aki bennünk él. Olyan nagy kincsnek válhatunk a birtokosává, amit el sem tudunk képzelni. 

Akarunk-e a győztesek közé tartozni? Vagy megmaradunk az időhiány rabságában egyszerű szolgáknak? 

Úgy gondolom, hogy a válasz egyértelmű igen. Christus Victor quia Victima, „Krisztus győzött, mert 

legyőzetett”. 

Jakab Béla 

 

 
 

 
 

 Az evangélikus hívő ember, amikor megérkezik a templomba, akkor alázattal lépi át annak küszöbét. 

Elvesz egy énekeskönyvet, megkeresi a szokott helyét, mielőtt helyet foglal, imádkozik. Érdeklődve nézi az 

énekszámokat, reméli, hogy ismét közösen énekelheti valamelyik kedves énekét a gyülekezettel. 

Mindeközben az orgonista lágy dallamokat játszik. 

 A középkor embere is vágyakozott a szertartások után, sőt többet is remélt a részvételtől, mint a 

maiak. A mise szép, felemelő és gazdag szertartás volt. Szemet, fület elkápráztató teljesítmény volt a papok, 

szerzetesek és kántorok részéről, de a gyülekezet számára érthetetlen színházi előadás volt. A középkori 

gyülekezet beült a templomba és végignézte, végig hallgatta a díszes ceremóniát. 



 A korál is eredetileg a gyülekezet Isten dicsérő éneke volt. A korált éneklő gyülekezetet kórusnak 

nevezték egészen a VII. századig. A kórus tehát az éneklő egyházat, gyülekezetet jelentette. A korálrepertoár 

és gregorián énekek terjedésével és művészetté válásával azokat már csak a képzett zenészek tudták 

tolmácsolni, ezért a gyülekezet teljesen kiszorult az istentiszteleti éneklésből. 

 Luther azt szorgalmazta, hogy a papok, liturgusok, kántorok, kórusok művészien megformált, 

kidolgozott éneke mellett a teljes gyülekezet is vegyen részt az istentiszteleti éneklésben. A gyülekezet 

éneke a fontos, ez az istentisztelet elmaradhatatlan eleme. Azt kiegészítheti, gazdagíthatja, bizonyos 

esetekben helyettesítheti is a kórus szolgálata. Ez igazi reformot kívánt. Luther korában egyáltalán nem volt 

egyszerű az éneklő gyülekezet helyzete, mert nem volt mit énekelnie. A kórusok énekeit csak több évig tartó 

zenei képzéssel lehetett volna elsajátítani. Luther maga teremtette meg a protestáns korált, a reformátori 

gyülekezeti éneket. Reformátortársait is biztatta, hogy írjanak gyülekezeti énekeket. Ma már gazdag 

gyülekezeti énekkincsünk van. Luther első énekeit 1523-ban adta közre, többet között a „Jer, örvendjünk 

keresztyének” kezdetű szép és tartalmas, a reformátori tanítást nagyszerűen összefoglaló énekét is. 

 Az első magyar reformátori énekgyűjteményt Krakkóban nyomtatta Gálszécsi István 1536-ban, 

töredékekben maradt fenn, azt azonban tudjuk, hogy három magyarra fordított Luther éneket is tartalmazott. 

 Forgassuk büszkén énekeskönyvünket, adjunk hálát Istenünknek, hogy kiválasztott szolgái lehetővé 

teszik számunkra hitünk megéneklését, az énekek üzenetéből való megerősödést, a fülbemászó dallamok 

dúdolását, amelyen keresztül az élet bármely helyzetében Isten közelében maradhatunk.  

(Forrás: Keresztyén Igazság 2014/4 sz. 19-20 old. alapján - Jakab Béla) 

 

 
 

 
 

   1. Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömöt.  

    2. Mosolyogj és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetben is.  

    3. Szívből ismételgesd: „Isten, aki szeret engem, mindig jelen van.”  

    4. Szüntelenül törekedj arra, hogy csak a jó oldalukat lásd az embereknek.  

    5. Könyörtelenül űzd el magadtól a szomorúságot.  

    6. Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert ennél semmi sem nyomasztóbb.  

    7. Munkádat örömmel és vidáman végezd.  

    8. A látogatókat mindig szívesen, jóindulattal fogadd.  

    9. A szenvedőket vigasztald, magadról feledkezz meg.  

  10. Ha mindenütt az örömöt terjeszted, biztos lehetsz benne, hogy magad is rátalálsz.   

                                                                                                                                        Gaston Courtois  

 

 
 

 

Erdélyi Csaba 
 

 
 

Jelet szeretnénk hagyni, 

mielőtt elmegyünk innen… 

Boldog az, kinek lába nyomában 

élet és öröm fakad, 

- s elmegy bár, 

ha ideje lejár, 

észrevételen - 

de az öröm itt marad, 

s a kerek földön 

végigszalad. 



 

 

                           

                            Kedves Testvérek! 

 A családi vasárnapjaink szép hagyománya az istentiszteletet követő közös 

ebéd, ahol a fehér asztalnál fogyasztott finom ebéd melletti beszélgetések az együvé 

tartozás, a közösség élményét adják. 

 A családi vasárnapok ebédjét idáig lelkész úr és családja, Edina és Johanna 

készítették el a Molnár házaspárral együtt. Köszönjük nekik. Mi gyülekezeti tagok 

csak hébe-hóba segítettünk be.  

 A felhívásom lényege, szeretnénk, ha a jövőben egy–egy család vagy baráti társaság jelentkezne, és 

vállalná az ebéd elkészítését.  

 Természetesen ehhez minden segítséget megkapnak a korábban már tapasztalatot szerzett 

ebédkészítőktől. 

 A szeptemberi családi nap ebédkészítését Sík Csaba családja és barátai, az októberit pedig az én 

családom vállalja. 

 Várjuk, hogy önszerveződéssel alakuljanak meg a későbbi alkalmakra a kis csapatok.  A 

jelentkezéseket az iratterjesztésben kérjük leadni, de e-mailben (obudev@gmail.com) is lehet jelentkezni. 

 Az ebéd résztvevőitől süteményeket, mint eddig, szeretettel várunk. 

 Köszönettel:                                                                                                                   Petrics Andorné 

 

 

 

      Hétfő 17 óra – ggyyüülleekkeezzeettii  hhiittttaann.. 

     Szerda 10 óra – bbiibblliiaaóórraa..  

     Szerda 10 óra – bbaabbaa--mmaammaa  kköörr Anettel.  
     Október 1. – ggyyüülleekkeezzeettii  kkiirráánndduullááss,, indulás reggel 6 óra. 

     Október 8., 10 óra – OOrrsszzáággooss  EEvvaannggeelliizzáácciióó a Deák téri templomban. 

     Október 9. – DDéévvaaii  ddííjj  ááttaaddáássaa az istentiszteleten. 

 

 

 
 

 

 

Bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel: megvetettem hívó szavadat, 

és nem követtem útmutatásodat.  

Gyógyíts meg engem igéddel: tedd hallóvá fülemet és engedelmessé szívemet,  

az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 

(Evangélikus liturgia –  bűnbánati imádságok.) 
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