
 

 

 
 

 

 
 

„… az Úr szeretetével tele van a föld …” 

(Zsolt 33,5b) 

 

 
 

Jézus Krisztus mondja: 

(Jn 10,11a;27-28a) 

 

Nem szeretnék blaszfémiát elkövetni, amikor a fenti igeszakasz kapcsán egy vicc jut az 

eszembe a mostani nagy kihívásokkal teli időszakban. Egy alkalommal találkozik a kecskepásztor és 

a lelkipásztor, az utóbbi nagy meglepetésére azt mondja a kecskepásztor, hogy ők tulajdonképpen 

kollégák.  

A vicc persze folytatódik tovább, de nekem ez a bevezető rész volt a fontos. Lelkészként 

olvasva ezt az igét mindig az jut az eszembe, hogy bár Jézus magáról beszél, de rólam is szól, és 

mintegy elvárást is érzek a szavaiban. Elvárást az elhívott pásztoroktól, a lelkészektől, és elvárást a 

gyülekezeti tagoktól egyaránt. Tulajdonképpen a pásztor és a nyáj harmóniájáról szól az ige. Ha 

hallgatunk a Jó Pásztor hangjára és követjük őt, ajándékunk lehet az örök élet. 

Én is szeretnék jó pásztor lenni, akit szeretnek a hívei, hallgatnak szavára, akivel együtt élnek 

Isten szeretetének védelmében. Az istentisztelet ennek a kapcsolatnak a valóságos helye, itt történik 

a találkozás a szolgával és a Gazdával. 

Most a templom csöndes. A karantén orgonistái – Johanna lányunk és Kaposi Benedek próbái 

– emlékeztetnek az istentisztelet hajdani varázsára. Andrea kitakarította a templomot, mert abban 

rendnek kell lenni. Egy cég leselejtezett faasztalait átalakítva Györke egyházfink előkészítette a 

„Én vagyok a jó pásztor…Az én juhaim hallgatnak  

a hangomra, és én ismerem őket, 

ők pedig követnek engem, Én örök életet adok nekik…” 



gyülekezeti termet az első vendégfogadásra. Mikor fogunk találkozni? Bizonytalan kérdés ez, a 

választ senki sem ismeri. 

Hallják a hangját? 

Lehet-e internet és telefon segítségével pásztorolni? Részben lehet, de a személyes találkozást 

semmi nem képes pótolni. Én is igyekszem, akiket felhívok, örülnek a hangomnak és az 

érdeklődésnek. A telefon azonban nem segít a közös imádkozásban, és nem képes pótolni a bibliaórák 

kötetlen beszélgetéseit, a teázást és az ízletes süteményeket. 

A lelkipásztor élő hangja hatodik hete „villanypásztorként” üzemel. Az állattartók nagy 

találmánynak tartják az alacsony árammal működő, de visszatartó erőként ható villanypásztort. 

Olcsóbb a humán erőnél, nincsenek kötelező járulékok stb., csak óvatosan kell elhelyezni a kerítést, 

és nyugodt lehet a gazda féltett állatai felől. 

Hallják-e a hívek a „villanypásztor” hangját?  

Kollégáim beszámolói vegyesek. Vannak, akik azt mondják, hogy az internetes, virtuális 

istentisztelet több tagjukhoz is eljut, többen követik egy hagyományos istentisztelethez képest. Kétely 

is van, az igei üzenet milyen mélységéig képesek eljutni a „nézőkhöz”? Mások pedig azt vallják, hogy 

az idősek többsége nem rendelkezik számítógéppel, így az üzenet sem képes eljutni hozzájuk, ők 

ennek a mostani helyzetnek a legnagyobb kárvallottjai.  

Ugyanakkor ki is jelenthetnénk, hogy ez a harmadik évezred virtuális világának minimális elvárása. 

Én azt mondanám erre reagálva, hogy mivel az ember nem virtuális, hanem anyagból van, ezért a 

lelke is igényli a személyes kontaktuson alapuló üzenetet. Vagyis szükségünk van és lesz arra, hogy 

a templomban, bibliaórán, konfirmációi előkészítőn és hittanórán érezzük egymás közelségét, hogy 

együtt hallhassuk a Pásztor hangját! A hangjára különösen szükségünk van, mert aki meghallja, 

elfogadja és életét átrendezi, az örök élet ajándékát kapja zálogul. 

Viszont még hosszú hetekig marad a „villanypásztor”, aki virtuális bizonyságtételein keresztül 

vigaszt és bátorítást nyújt az azt igénylőknek. Nézzétek, hallgassátok és olvassátok!  

Az istentiszteletek a www.obudev.hu internetes oldalon nézhetők meg, hasonlóképpen a Heti 

Hírmondó és Óbudai Harangszó számai is itt olvashatók. 

Jakab Béla parókus lelkész 
 

                                                                          
 

 

 

 

Vigadjatok az Úrban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát 

az Úrnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki! Énekeljetek neki új éneket, 

szépen zengjenek hangszereitek! Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen 

cselekszik. Szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld. Az Úr igéje 

alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete. Gáttal torlaszolta el a tenger vizét, 

mederbe zárta hullámait.                                                                       (Zsolt 33,1-7) 
 

 

 

 

Április 26 – Húsvét ünnepe utáni 2. vasárnap 
 

„Az úrvacsora közösségében minden alkalommal a legek világát tapasztaljuk meg.  

A legközelebb kerülünk Jézushoz. A legtitkosabb szent esemény részesei leszünk.” 

Szabóné Mátrai Marianna 

 

http://www.obudev.hu/


                                                                                
 

FELHÍVÁS, KÉRÉS ÉS KÖSZÖNET 

Kedves Testvérek!
 

A koronavírus támadása miatt az életünk rendkívül sok területe érintett, és került nehéz, súlyos 
helyzetbe. 

Ez sajnos az egyházközségünket sem kíméli. Bízom benne és remélem, hogy hívő közösségünk tagjai 
egészségesek, és elkerüli – különösen idősebb hittestvéreinket a – vírus.  

Megszokott életünk gyökerestől megváltozott. Március 15-e óta a templomoknak be kellett zárni a 
kapuikat, istentiszteletet sem lehet tartani a fertőzésveszély, a vírus terjedésének megakadályozása miatt, s 
ez egészségünk védelmét szolgálja végső soron. 

Az istentiszteletek elmaradása viszont teljesen megszüntette a borítékos egyházfenntartói járulék, a 
perselypénz és egyéb pénzadományok begyűjthetőségét.  Ez viszont alapjaiban rendítette meg 
egyházközségünk működésének fenntartását.  

A havi rendszeres kiadásaink – a közüzemi-, villany- és gázszámlákkal, valamint a szükséges 
bérjellegű kiadások adóvonzatával is számolva – összesen 865 eFt-ot jelentenek havi átlagban. Ezen 
költségeink fedezetére használjuk fel az ingatlan bérbeadásból származó havi 308 eFt bérleti díjat. A hiányzó 
567 eFt-ot gyülekezetünk adakozása biztosította eddig. 

Az év első három hónapjában az egyházfenntartó járulék – mind a borítékos, mind a bankba érkező 
befizetések, utalások összege együtt – a heti perselypénzek és az adományok összesen 1.750 eFt -ot tettek 
ki. Ez havi átlagban 583 eFt-ot jelentett. A havi rendszeres és szükséges kiadások finanszírozása így 
biztosított volt. 

Április hónapban azonban a hívektől befolyó összeg – ami az OTP számlára érkezett – 416 eFt-ot 
tett ki április 22-ig, ami nem fedezi havi fix költségeinket. 

A húsvétkor megjelent Óbudai Harangszóban és a Heti Hírmondó 14. számában is kértük, hogy 
egyházközségünk OTP számlájára várjuk az adományokat. Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani azon 
hittestvéreinknek, akik – a korábbi gyakorlatuktól eltérően – áprilisban már az OTP számlánkra juttatták el 
egyházfenntartói járulékukat, adományukat!  

A köszönet mellett szeretnénk kérni, hogy akik egyházfenntartói járulékkal, adománnyal, vagy 
a jelen időszakban más módon nem teljesíthető perselypénzzel kívánják támogatni egyház-
községünket, azt banki átutalással az 

OTP 11703006-22056126-00000000 számú számlára 

juttassák el ebben a hónapban, és egészen a kijárási korlátozás végéig éljenek ezzel a lehetőséggel. 

Erős vár a mi Istenünk! 

                       Jakab Béla                                                               Hunyadi László 
                                parókus lelkész                                                               felügyelő 

 

                                                                                   
 

Kedves Testvéreink! 
 

A koronavírus járvány miatt – bizonytalan ideig – vasárnaponként 8 órától vehetnek rész 

virtuális istentiszteleteinken egyházközségünk www.obudev.hu  honlapján. Szeretettel várjuk 

testvéreinket ezen „alkalmainkra”. 

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

Hírmondó számaival, valamint egyházközségünk aktuális információival is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Figyelmükbe ajánljuk még az alábbi platformjainkat is: 

http://www.obudev.hu/


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 

 

 
 

Mindenható Istenünk, 
 

aki feltámasztottad és Urunkká tetted Jézust, az eltévedt juhok Pásztorát, 

add, hogy hívó szavát követve megmaradjunk nyájában!   
Add nekünk Szentlelkedet, és növeld hitünket,  

hogy bizonyosak legyünk irgalmad és szereteted felől!  

Légy Pásztorunk, maradj velünk hűségeddel és áldásoddal életünk minden napján,  

szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok) 

 

 
 
 

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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