
 

 
 

 

     
 

„Mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok,  
  hogy azon növekedjetek az üdvösségre…” 

(1Pt 2,2) 

 

 
(1Pt 1,3) 

 

Húsvét utáni vasárnap a kedvenceim közé tartozik. A templom fehérbe öltözött, a Luther-kabáton a 

stóla is olyan jól mutat (bár a budavári húsvéti közvetítés alkalmával más soknak tűnt nekem is a fehér 

papiing, stóla és a kötelező Mózes-tábla fehérsége). Ennek ellenére fontosnak tartom a fehér színt a 

templomban és a lelkészeken. Tulajdonképpen húsvét ünnepe után mindenkinek a fehér ruhájában kellene 

maradni, vagy naponta fel kellene azt vennie. Tudod – kedves Olvasó–, hogy az első keresztényektől 

származik a húsvét hajnalán történő keresztelés. Akkor fehér ruhába öltöztették, és a közeli folyóban 

keresztelték meg őket hitvallás tételük után. Talán innen származik a virágvasárnapi konfirmáció 

hagyománya is, amit sajnos mára átalakított az iskolai túlterhelés, ezért nincs kellő idő a virágvasárnapi 

konfirmácói felkészülésre. Viszont én csodálattal nézem a konfirmációs képeket, a fehér ruhába öltözötteket. 

Nézzétek meg a három évvel ezelőtt készült virágvasárnapi konfirmáció képeit (www. obudev.hu), 

lélekemelőek. Különösen hálás voltam az internetnek, hogy emlékeztetett erre az ünnepre.  

Otthoni magányunkban keressük meg a konfirmációs emlékeinket, vagy gyermekeinknek – és akinek 

unokái vannak, azoknak – a keresztelésen készült fotóit. A fehér szín dominál rajtuk, és nemcsupán a fekete-

fehér fotókon. Az egyháznak mintha ez lenne a két színe (tudom, hogy mindig azt szoktam én is mondani, 

hogy legyünk sokszínűek, de az más összefüggésre értem). Ha létezne szín-teológia, akkor biztos, hogy ez a 

két alap lenne a meghatározó. Az élet, a tisztaság, azaz a fehér szín, az Istené. A fekete szín, a halál, a bűn, 

az elveszettség, a Sátáné. Amennyiben egy ilyen felvezetés után választanod kellene, akkor könnyű lenne a 

választás? Gondolom és remélem, hogy a fehérre tennéd a voksod. Húsvét után ez lenne egyértelmű. 

Nem tudom, hogy sikerült ünnepelned a feltámadást. Vagy talán ez egy teljesen más ünnep volt, 

éppen a főzésrabságának hiánya miatt? Sikerült nézned vagy hallgatnod igehirdetést, részt venni egy 

virtuális istentiszteleten?  



Nemcsak számodra volt különös az idei húsvét. A lelkészek, köztük én is furcsa gombóccal a 

torkomban hirdettem az üres templomban a feltámadás örömhírét. Krisztus szolgái jól nézhetnek ki a 

képernyőkön, de nem vagyunk a képernyőkre valók, hanem közöttetek van a helyünk. Remélem, hogy 

annyira hiányoztam nektek, ahogyan ti nekem! 

Nem tudjuk, hogy mennyi ideig marad zárva a templom, de Isten szól hozzátok, és erősít benneteket 

az Ige örömhírén keresztül, miszerint újjászületettek vagyunk Krisztus halála által az élő reménységre. 

Egyelőre maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra és egymásra, de utána induljatok templomunk 

felé! Várlak benneteket! 

Jakab Béla parókus lelkész 

  

 

 

 

 

 
 

Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mmiinntt  

úújjsszzüüllöötttt  ccsseeccsseemmőőkk  aa  hhaammiissííttaattllaann  lleellkkii  tteejjeett  kkíívváánnjjááttookk,,  hhooggyy  aazzoonn  nnöövveekkeeddjjeetteekk  aazz  üüddvvöössssééggrree;;  mivel 

megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan 

megvetettek, amely azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel 

lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus 

által. Ezért áll ez az Írásban: „Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, 

nem szégyenül meg”. Néktek, a hívőknek drága kincs; a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek 

az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává; azok beleütköznek, mert nem 

engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent 

nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő 

csodálatos világosságára hívott el titeket; (1Pt 2,1-9) …ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a 

szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és 

példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek: ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a 

száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta 

ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, 

az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de 

most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. (1Pt 2,20b-25) 

 

 

 

 

 

 
Április 19 – Húsvét utáni 1. vasárnap 

 

„Tamásnak a kezek érintésében, Pálnak hangja meghallásában kínált találkozást. 

Mi ízlelhetjük a feltámadt Szabadító valós jelenlétét: kenyérben és borban.” 

                                                                                                                     Csehovzsky Ferenc 

 

 

  

                                                             
 

Kedves Testvéreink! 



A koronavírus-járvány miatt a templomi istentiszteleteink és gyülekezeti alkalmaink – bizonytalan 

ideig – továbbra is szünetelnek.  

De vasárnaponként 8 órától – mint azt eddig is tapasztalhatták – gyülekezetünk honlapjára kattintva – 

www.obudev.hu – minden kedves testvérünk részt vehet a virtuális istentiszteleteinken.   

Ugyancsak a honlapunkon találkozhatunk az Óbudai Harangszó és az Óbudai Evangélikus Heti 

Hírmondó számaival, valamint egyházközségünk aktuális információival is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Figyelmükbe ajánljuk még az alábbi platformjainkat is: 

– https://www.instagram.com/obudaievang... 

– https://www.facebook.com/obudaievangelikusegyhazkozseg/  

ahol az online hitoktatásról, az ifi órákról tájékozódhatnak, valamint a naponta frissülő tartalmakkal 

találkozhatnak. 

Éljenek ezekkel a lehetőségekkel. 

Egyházközségünk Elnöksége 

                                                                                    

 

 

 
  

ggyyüülleekkeezzeettüünnkk  ttaaggjjaaiihhoozz  
 

Kedves Testvéreink! 

Gyülekeztünk teljes mértékben önfenntartó. A járvány következtében kényszerűségből bezárt 

templomunk miatt – már több, mint egy hónapja – a perselypénz, valamint a borítékos egyházfenntartói 

járulék befizetésének elmaradása miatt semmilyen bevételünk nincsen. 

Arra kérjük testvéreinket, hogy a perselypénzre szánt összeget és az egyházfenntartói járulékot 

banki átutalási megbízással juttassák el egyházközségünk 

OTP Bank 11703006-22056126 
bankszámlájára. 

Tisztelettel kérjük, hogy a fenti módon segítsék egyházközségünk működési feltételeinek 

biztosítását. 

                                                                                                                               Hunyadi László felügyelő 
 

 

 

                                                                    

  

   
  

Te egyszülött Fiadat feltámasztottad a halálból, és általa bennünket is újjáteremtesz: 

kérünk, add meg mindazt, amit gyermeki bizalommal kérünk.  

Teremtsd újjá egyházadat, és tedd újjászületett gyermekeid élő közösségévé,  

amely szavaival és cselekedeteivel hitelesen tanúskodik mindenek iránti szeretetedről.  

Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – általános könyörgő imádságok alapján) 

 

 

Óbudai Evangélikus Heti Hírmondó  Megjelenik vasárnaponként. 

Kiadó Jakab Béla parókus lelkész  szerkesztő Proksza Gyula. 

Elérhetőségek  Hivatal: 06-1-3881773  · Jakab Béla: +36-20-8242989 

E-mail: obudev@gmail.com  Honlap: https://obudev.hu/ 
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