
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, kelj védelmére ügyemnek  
az istentelen nemzetséggel szemben 

 

 

 
 (Zsolt 142,4a) 

 

Március 28-án érvénybe lépett a kijárási korlátozás. Szükség van erre, vagy a kormány 

túlreagálja a helyzetet? Sok pro és contra érvet lehet olvasni és hallani az interneten. Megrendítő egy 

ilyen döntést meghozatala. Korlátozni az embert a szabadságában? Emlékszem gyermekkorom azon 

éveire, amikor egyik vasárnap a páros, a másikon pedig a páratlan rendszámú személyautók 

közlekedhettek az üzemanyag hiánya miatt. Az autótulajdonosok a benzinkrízis idején is azon 

álmodoztak, hogy szívesen beszereznének egy James Bond féle autót, amelyen egy gomb nyomásával 

változtatnák a rendszámot. A vágy nem teljesült, de jó lett volna…  

A rendelet hallatán egyből arra gondoltam, hogy csak van benne valami kiskapu, amivel ki 

lehetne játszani a korlátozást. De miért is gondoltam ezt? Mert ezt nevelték belém! Én szabad vagyok, 

és ebben senki sem korlátozhat!  

Nyári élményem jutott az eszembe, amikor egy kedd reggelen a chicagói külvárosban megszólalt 

a sziréna. Vendéglátónk elmagyarázta, hogy ez minden kedden hallható, így tanítják az embereket a 

felhívást közlő vészjelre, mert amikor nem kedden hangzik el, akkor el kell hagyniuk a lakásukat. És 

akkor nincs bocsánat, és nem számítanak a – most éppen „lekvárt főzök”, vagy „gyöngyözik a húsleves” 

a tűzhelyen – indokok. Menni kell. Az általunk példának ismert demokráciában is van utasítás. Aki nem 

engedelmeskedik, hatalmas pénzbüntetésben részesülhet. 

Olvasom a kétségbeesett bejegyzéseket, azokét, akik nem mehetnek be dolgozni, ahol leálltak a 

vállalatok, honnan lesz fizetés, pénz albérletre, stb. És mi a legutolsó kérdés: a kormány mit csinál 

ilyenkor? Mintha nem ugyanabban az országban élnénk, vagy csak a hallás szelektív? Mielőtt valaki 

pártpolitikai részrehajlással vádolna, emlékeztetnék, hogy kicsiny országunk kormánya az egyedüli a 

világon, akik az ismert hathatós segítséggel fordult lakossága felé. 



Érzem a csüggedtséget. Szinte jól is esik ezt a szót mormolni, mert olyan gazdag az 

érzelemvilága. Az ember lelki világát érzékelteti, amivel valami gond van. Azét az emberét, aki ismeri 

az Istent, általa éli az életét, de valami gond támadt, ami megzavarta a biztos hitkapcsolatot. Csügged, 

nem látja tisztán életében érezhető jelenlétét. Gondoljunk a több százmillió emberre, akik csüggednek, 

mert nem érzik a vírus pusztítása közepette Isten jelenlétét. Hol van Isten? Miért nem tesz valamit? 

Miért lett beteg, vagy halt meg szeretettem? Miért vesztettem el minden anyagi biztonságot? Isten ezt 

nem akarhatja! 

Isten ismeri utunkat! Mindenki útját ismeri, csak az ember és az Isten közötti utak 

összekavarodtak. Isten, mint egy fáradhatatlan útvonaltervező „újra tervezést” rendel el, de az nem 

történik meg. Halad az ember az útján, csak az Istennel ellentétes irányba. Egy biztos, hogy így nem 

lesz találkozás. Egyszer változtatni kell, vissza, vagyis Felé kell indulni. Talán ez a vírus segít meglátni 

a konzumvilágban az irgalmas Istent, aki létezik és akihez lehet imádkozni. Csütörtökön a 

franciaországi harangok imára buzdítottak, az emberek gyertyákat gyújtottak, és az ablakokba helyezték 

azokat. Harang általi figyelemfelhívás az istentagadás országában!? Egy másik kezdeményezést – 

közösen imádkozni a Miatyánkot – olyanok teszik közé, akik korábban semmilyen vallásos bejegyzést 

nem tettek. 

Vágyakozás az Isten után? Még sem vagyok én, ember annyira hatalmas? Isten nem így akarja 

ezt tudomásunkra hozni, de ebben a mai helyzetben is kitárja ölelő karját, és hív csüggedésedben, 

aktuális életutadon, hogy megnyugtassa lelkedet. Biztosítani szeretne, hogy lesz holnap, és a 

bizonytalan jövő Vele együtt könnyebb lesz. Beijedtél? Ne szégyelld! Legyen az életedben most az 

„újra tervezés”! 

Jakab Béla parókus lelkész 
 

 

 

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki 

megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden 

nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel 

részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha 

szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha vigasztaltatunk, az a ti 

vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket 

mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak 

vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. (2Kor 1-7) 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Március 29., Böjt 5. vasárnapja 

   „Ő bocsássa meg mulasztásainkat és vétkeinket, 

s ajándékozzon meg önmagával jártunkban-keltünkben!” 

                                                                                                       Szebik Imre 



 

 
 

 

 
      

  
Kedves Testvérek! 
 
Mint arról előző számunkban is tájékoztatást adtunk – a 

koronavírus-járvány miatt, püspökeink tanácsára – bizonytalan ideig 
szüneteltetjük templomi istentiszteleteinket és gyülekezeti 
alkalmainkat.  

Templomunk ugyan bezárt, de Isten a templom falain kívül, 
az interneten is vár bennünket igéjével! 

A vasárnapi és a nagyheti – így a következő vasárnap a 
virágvasárnapi – istentiszteletek is egyházközségünk honlapján – 
https://obudev.hu/ – lesznek megtekinthetők. Továbbá a honlap 
lesz a hiteles gyülekezeti információk közzé tételének a forrása is.  

Ugyancsak honlapunkon olvashatják a virágvasárnap, április 
5-én megjelenő Óbudai Harangszót, valamint itt jelentetjük meg a 
Heti Hírmondó számait is. 

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 

https://obudev.hu/


                                                                                           

 

 

 

 
 

megvallom és bánom, hogy jobban ragaszkodtam mulandó javakhoz,  

mint az örök élet beszédéhez. 

Ne vond meg tőlem irgalmadat,  

hanem növeld hitemet, 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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