
 

 

 

 
 

 

 

Vigadj Jeruzsálem: jöjjetek össze mindnyájan, kik szeretitek őt 
 

 

 
 (Dán 2,28a) 

 

A böjti időszak negyedik vasárnapja van. Az elmúlt vasárnap betekintést nyerhettünk a mennyei 

istentiszteletbe. Irigykedhettünk János apostol kiváltságán, aki résnyire nyitott kapun láthatta azt, ami 

után mi is vágyódunk.  

Dániel kijelentése is bátorításunkat szolgálja – van Isten a mennyben! Különleges vasárnap a 

mai, az öröm és az örvendezés napja ez. Laetare.  

Aggódva kérdezem, hogy tudunk-e örvendezni ebben a próbatétellel teljes időszakban? Szabad-e 

kijátszani pestiesen szólva a „hívő kártyát”? Képes Isten gyermeke örülni, amikor kimondva-

kimondatlan szükségállapotban élünk?  

Örülnünk kellene! Van-e öröm a lelkünkben? Szólni tudni kell! Fontos, hogy jó időben és helyen 

történjen. Mi, egyházi képviselők úgy érezzük, hogy most szükség van ránk. Én is azok közé tartozom, 

akik abban reménykednek, hogy ez a szükséghelyzet felébreszti az embereket, hogy ennél a látható 

világnál van értékesebb is. Jó az, amikor tele van az éléskamra, van mihez nyúlni, biztonságot ad. És a 

lelkiek? Elegendő a hírcsatornákat nézni és várni valami megrázó, vagy megnyugtató hírre?  

Természetesen nem mindenki osztja az optimizmusomat. Többek szerint olyan kemény az 

emberek szíve, hogy nem veszik észre a Vigasztaló által nyújtott oltalom lehetőségét. Rázzuk meg 

magunkat és másokat, mert ez az időszak a magunkba szállás, a lelkünkkel való foglalkozás ajándéka is 

lehet.  

Mindenki rohan, tesz-vesz, most sokan otthon kell maradjanak, gyermekeikkel tölthetik idejük 

nagy részét. Talán a nyaralást kivéve a családok nem is szoktak ennyi időt együtt tölteni. Több minden 



kerül ilyenkor terítékre. Digitális oktatás, házi feladatok, amikor nem a tanítók követik a házi feladatok 

elvégzését. Több szülő most szembesül az oktatók kihívásaival. Matematika, irodalom, történelem és 

sok más mellett előkerül a hittan (talán megtalálja a szülő azt a levelet, amit a hittanos elfelejtett 

hónapokkal ezelőtt átadni, vagy a hitoktatónak visszajuttatni). Magam előtt látom a tanulóimat, akik úgy 

szoktak elbúcsúzni a tanóra után, hogy alig várják a következő alkalmat. A szülő olvashat Istenről, 

visszaemlékezhet gyermekkorára, a templomra, a hittanórákra vagy táborokra, talán ezek hiányára.  

Azért imádkozom, hogy ebben az önmegtartóztatásra nevelő időszakban történjenek csodák az 

otthonokban és a szívekben. Értékek kerüljenek elő, vagy teljesedjenek ki. Szülők és gyermekek, legyen 

számotokra egy boldog alkalom, és engedjétek Dániel üzenetét a szívetekhez. 

Kedves szépkorúak, Dániel nektek nem szokatlan dolgot üzen, csupán emlékeztet. Remélem, 

hogy nem csüggedtetek el, és komolyan veszítek a féltő felhívásokat. Vigyázzatok magatokra, 

mutassatok példát bölcsességetekről, hogy ez a mostani időszak gyermekeitek és unokáitok emlékében a 

példamutatásotokról szóljon. Legyen kezetek ügyében a Biblia és az énekeskönyv, vegyétek elő a régi 

szeretett könyveket, hogy lássák, Jézus tanítása a szívetekben is ott van, „nem csak kenyérrel él az 

ember.” Örömötök és hitetek Istenben legyen teljes. 

Jakab Béla parókus lelkész 

 

 

 

 
 

 

Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodíceaiakért; és mindazokért, akik engem nem 

ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforrva szeretetben, és eljussanak a teljes 

bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára: az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne 

van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő 

szavakkal félrevezessen. Mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek vagyok, és örömmel 

látom a köztetek uralkodó szép rendet és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. Mivel tehát már 

elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, 

erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. (Kol 2,1-7) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Március 22., Böjt 4. vasárnapja 

   „Rengeteg dolgunk van, néha úgy érezzük, hogy sosem 

érünk a tennivalók listájának végére. Mekkora ajándék az 

úrvacsorai hívó szó: Íme, minden kész, most pihenhetsz.” 
                                                          

                                                                                                     Pethő-Szűcs Mária 



 

 
      

 Kedves Testvéreink! 
 

Mind azt már előző számunkban is közöltük, A koronavírus-járvány miatt a 
Magyarországi Evangélikus Egyház püspökeinek március 14-én kiadott körlevelében 
nyomatékosan azt tanácsolták az egyházközségeknek, hogy március 16-tól kezdve bizonytalan 
ideig, de legalább virágvasárnapig ne tartsanak sem istentiszteleti, sem egyéb gyülekezeti 
alkalmat. 

Ennek megfelelően – a helyzetet mérlegelve – gyülekezetünk elnöksége a következő 
döntéseket hozta. 

– Március 16-tól minden gyülekezeti alkalmat bizonytalan ideig felfüggesztünk!  

– Az iskolai hittanórákat elektronikus úton tudjuk megtartani, a szülők készségesek az új 
kihívásban. Csütörtökön megtartotta Jakab Johanna az első online ifjúsági órát is. 

– A presbitérium tagjai az E-mail rendszerén keresztül tarják egymással a kapcsolatot, 
véleményeznek döntés előtti anyagokat, javaslatokat fogalmaznak meg, és hoznak 
döntéseket. 

– Az istentiszteleteket elmaradása miatt a vasárnapok kijelölt igéi alapján tartott áhítat 
minden vasárnap reggel 8 órától a gyülekezet honlapján – www.obudev.hu – lesz 
megtekinthető. Továbbá a honlap lesz a hiteles gyülekezeti információk írott forrása is.  

– Az Óbudai Evangélikus Heti Hírmondót, valamint a virágvasárnapi megjelenésre 
tervezett Óbudai Harangszót ebben az időszakban nyomtatott formában nem, csak 
gyülekezetünk honlapján tesszük közzé. 

Testvéreinknek szeretettel ajánljuk fel segítségünket, amivel élethelyzetükben hasznukra 
tudunk lenni. Kérjük éljenek vele! Kéréseiket és kérdéseiket Jakab Béla lelkésznél lehet jelezni (06 
20 824-2989).  

Erős vár a mi Istenünk!                                      Óbudai Evangélikus Egyházközség Elnöksége 
 

                                                                                             

 

 

 

 

 
 

megvallom és bánom, hogy mindennél jobban szerettem önmagamat, 

pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engem! 

Könyörülj rajtam, és adj szolgálatra kész szívet, 

az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 

 
(Evangélikus liturgia – böjti időszak – bűnbánati imádságok) 

 
     

 
 

Óbudai Evangélikus Heti Hírmondó. Megjelenik vasárnaponként. 
Kiadó Jakab Béla parókus lelkész, szerkesztő Proksza Gyula. 
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