
 

 

 
 

 

 

 

 Nagymamám mindig rám szólt a templompadban ülve – ülj egyenesen. Magas asszony volt, gondolom, 

hogy őt is gyakran figyelmeztették. Régóta nincs közöttünk, de szilárd alakja ma is előttem van. Eszembe jutott 

a reggeli hajfonás menete, amit kontyban rögzített. A konyhaablak előtt állt, nem használt tükröt, nagyon 

aprólékos és precíz volt. E sorok leírása előtt soha nem gondoltam arra, hogy Johanna lányom talán ezért szereti 

ezt a hajviseletet. Tényleg, soha nem láttam nagymamám haját kiengedve nyilvánosan hordani. Szép asszony 

volt. Napjainkban a feleségem szokott figyelmeztetni testtartásomra. Igen, néha megfeledkezem magamról, és 

gondolataim súlya alatt meg szoktam hajlani. Olyan jó, hogy van, aki figyelmeztessen. 

 Támogatásra többször szorultam már. Néhány kisebb és nagyobb baleset és egy térdműtét miatt 

támogatás nélkül nehezen tudtam volna napi életritmusomat élni. Bokatörésem miatt fekvőgipszet kaptam, ezért 

nem tudtam hittanórát tartani az iskolában. Mi lesz az órákkal? A megoldás nem maradt el. A gyermekeket az 

iskolatitkár és felügyelőnk felesége kísérte naponta. Én fotelben, felpockolt lábbal ülve vártam őket a 

gyülekezeti teremben, mint Don Corleone. A gyerekek nagyon humorosnak tartották, és sokat viccelődtek 

elesett állapotommal. Az istentiszteletet is ülve tartottam, egy bárszéken ülve. Visszagondolva, nagyon 

kellemes emlékek jutnak az eszembe a támogatásra szorult időszakomból.  

 Isten ígérete szerint támogat. Nem hagy bennünket magunkra, mivel egyedül csak butaságokat 

művelnénk. Ahhoz, hogy méltó életünk lehessen, rá van szükségünk, az Ő őrző-védő munkájára. A 

reménységet nem veszíthetjük el. A reményünk az örökélet.  

 Ezt a vasárnapot nevezhetnénk Halottak vasárnapjának is. Dunántúli evangélikusok több helyen ezen a 

napon mennek ki a temetőkbe. De mennyivel többet jelent az örökélet a halottak vasárnapjánál. 

Gyülekezetünkben ezen a vasárnapon a kettős keresztelés és presbiteri eskütétel túlmutat az élet végességén, és 

aláhúzza a zsoltáros imádságának fontosságát. Az istentisztelet második fele az elhunytak emléke felé fordítja 

figyelmünket és gondolatainkat. Együtt tudunk érezni a gyászolókkal, mert mindannyian elvesztettünk már 

valaki számunkra fontosat. Az ismeretlen nevek és megélt évek hallatán el tudunk csodálkozni, és együtt 

tudunk hálát adni az Örökélet Urának, aki legyőzte értünk a halált, és nekünk adta az örökélet reménységét.  

 Áldott emlékezést, hálaadást és reménységet! 

Jakab Béla 



 
 
 

 

 

 Lelkészünk áhítata (Zsolt 119,6) után a presbitérium az előzetesen jóváhagyott napirend szerint 
végezte munkáját. 

 1./ Jakab Béla  tájékoztatást adott az ádventi programokról: 19-én ádventi koszorúkészítés, 27-én, 
ádvent első vasárnapján családi istentisztelet, melyet közös ebéd követ. A Fő téren az óbudai 
egyházközségek családi házikójában mi is jelen leszünk. Ádvent első vasárnapján Harmati Béla nyugalmazott 
püspök, a negyedik vasárnapon pedig Bálintné Varsányi Vilma hirdeti az igét. December 7-én és 17-én  két 
hétközi missziói esemény is lesz este 6 órakor. Az elsőn Erdélyi Csaba börtönlelkész, a másodikon Dr. Varga 
Gyöngyi az EHE professzora szolgál. December 18-án délután 3-kor lesz a gyerekek karácsonyi műsora. 
Készítünk a gyerekeknek és a rászoruló felnőtteknek karácsonyi csomagokat. 

 2./ A presbiteri ülésen Betlendi Erzsike bejelentette, hogy Óbudáról Délegyházára költöztek, ezért 
lemond a presbiteri tagságáról és visszaadja pénztárosi megbízatását is. A presbitérium hálásan megköszönte 
Erzsike munkáját – 12 éve szolgált a gyülekezetben, ebből 10 évet pénztárosként – és Isten áldását kérte új 
lakhelyén. 

 A presbitérium döntött az új pénztáros személyéről, aki lelkészünk felesége, Edina lesz. Az átadás-
átvétel elkezdődik. Ennek fontos eleme a közeljövőben megtartásra kerülő Számvizsgáló Bizottság-i ülés. A 
presbitérium egyhangú döntésével a SZVB Balogh Miklósné, Zsuzsika személyével bővül. 

 3./ A lemondott presbiter helyére, a pótpresbiterek közül Sík Csaba testvérünk kerül. 

 4./ A presbitérium meghallgatta Kaposi Attila gondnok tájékoztatóját a 2016-os felújítási munkákról, 
majd a 2017-re tervezett fő feladatokat tekintette át. A 2016-ról áthúzódó munkákkal együtt kb. 10 millió 
forintra lenne szükség valamennyi munka kivitelezéséhez. Ismét számítunk a gyülekezet  adakozókészségére. 

 5./ A testvér-gyülekezeti kapcsolatok keretében 2017-ben meglátogatnánk a zajzoni testvéreinket, és 
finn testvér-gyülekezetünktől is kaptunk meghívást 2017-re. A részletek egyeztetése után a gyülekezetet 
tájékoztatni fogjuk. 

 6./ A presbitérium foglalkozott a gyülekezet újkori történetét bemutató könyv helyzetével, az állandó 
kiállítás és a lelkészeink arcképcsarnoka kérdéseivel. 

 7./ Az egyebek között az Óbudai Harangszó ádventi száma, a szerdai bibliaóra és a templom 
környezete takarítása volt terítéken. 

  A presbiteri ülés imával zárta a munkáját. 
Győrfi Károly felügyelő 

 

 

 

 

                       

 
 

Luther Márton egy-egy énekéhez készített 12 textilképet a 

reformáció 500. évfordulójára 

Sólyom Irén képzőművész.  

Ezeknek a képeknek a fotóit és az énekek szövegét tartalmazza  

a 2017-es kisalakú falinaptár, ára 900 forint. 

 

További asztali, fali és zsebnaptárak is kaphatók igékkel,  

500-1800 forintig. 

 

 



 

Az Óbudai Evangélikus Heti Hírmondó 

 

Kedves Óbudai Gyülekezet! 

 Ebben az esztendőben ma jelenek meg utoljára, ugyanis pár hétre szabadságra megyek. Köszönöm az 

irántam megnyilvánuló érdeklődést, és szeretettel tájékoztatom mindazokat, akik olvasnak, hogy 2017. január 

1-jén ismét jelentkezni fogok. 

 Addig is fogadják szeretettel idősebb testvérem, az Óbudai Harangszó Advent 1. vasárnapján megjelenő 

számát. Ezúton is kívánok áldott ünnepeket. 

 Erős vár a mi Istenünk!                                                                                         ÓEHH 

 

 

 

                                                                          

 
    Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan. 

     Szerda 10 óra – bibliaóra.  

       Szerda 10 óra – baba-mama kör  Anettel.  

    Csütörtök 15,30 és péntek 17 óra – konfirmációi oktatás.  

              November 20-án – örökélet vasárnap. 

        November 27-én – Advent 1. vasárnapján      ünnepélyes gyertyagyújtás, családi  

        istentisztelet úrvacsorával. 

        Az Advent-karácsonyi időszak további programjait az Advent 1. vasárnapján  

        megjelenő Óbudai Harangszó közli. 

 

 

Az egyházi év végén hálát adunk áldásodért és segítségedért, amelyben részesítettél bennünket. 

Örömmel vesszük kezedből az eredményt, mert a Te ajándékod az.  

Amit pedig elmulasztottunk vagy elhibáztunk, azt fejezd be kegyelmeddel és add,  

hogy ezután buzgóbban és hűségesebben teljesítsük kötelességünket.  

Add, hogy tisztán és igazán őrizzük meg szívünkben, amit igédből tanultunk,  

hogy gyümölcsöt teremjen életünkben.  

Áldj meg minket és maradj velünk, hogy tied legyünk és maradjunk most és örökké, 

 az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – imádságok) 
 

 

 

 


