
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                       
                                                            

 

 
 „Vírusos” világunkban ismét előkerülnek azok a nagy kérdések, amelyek az emberiséget min-

dig is foglalkoztatták. Például ilyen a régi és az új viszonyának a tisztázása. Mit jelent a régi, és miért 

vágyódom az új után? Ismétlődő vágya ez a részben bezártságra ítélt lakosságnak, hogy térjen vissza 

minden a régi kerékvágásba.  

Általában nem szereti az ember a régit. Valahogy viszolyog tőle, mintha az elmúlásra emlé-

keztetné. Külföldi utazásaimkor többször megtapasztaltam a „viharosan” nézelődő turistákat, akik 



sietnek, és ezért nem is nagyon érdekli őket semmi. A tengerparton nyaralókra ez többségében igaz. 

Már leégett a parton, vagy megunta a körülötte levő sok embert. Mennie kell, mert ő otthon sem tud 

sokáig egyhelyben maradni – halljuk az indokot. A romok megtekintését kötelezőnek érzi, de egy 

olyan világba nézhet bele, amelyikről keveset tud. Jó lett volna akkor élni! – ismerős a másik kijelen-

tés. Ez utóbbit hallottam már cáfolni is, amikor az akkori korszak fertőzéséről, betegségéről tájékoz-

tatnak, amit például a kosztümös filmek nem mutatnak be. 

Rövid igeversünkből nagyon sarkosan hangzik a kijelentés, miszerint a régi elmúlt. Annyit kell 

foglalkozni vele, amennyire kinek-kinek fontos az életében. Az új élet azonban sokkal fontosabb. Az 

ember új élet, az „új lap” után vágyódik. Ennek ellenére érezzük a változatlanságnak a nyomását is. 

Többen már nem is tudnak igazán különbséget tenni az új utáni hajsza és az értékek között.  

Nagy csalódást okozott számomra egy kedvenc tévébemondónő vallomása, miszerint neki csak 

új bútorok kellenek, ő nem érzi a régi bútor üzenetét és varázsát. A régi rossz? Talán innen indul el 

minden az új ház, bútor, autó, ruha, netán lecserélhető „új” férj vagy feleséghez. 

Mi akkor az egészséges súlypont a régi és az új között? Az anyagi világban könnyű a választ 

megtalálni. Környezettudatosság. Ne azért vegyünk újat, mert meguntuk a régit, hanem újítsuk fel, 

„ráncfelvarrást” végezzünk. Bár az új bútorok erre nem alkalmasak, a százévest lehet csiszolni, fúrni, 

faragni, festeni stb. A régi lehet hasznos és értékes. 

A lelki világ új és régi viszonyának tisztázása már sokkal bonyolultabb. Nem kézimunka, ha-

nem önátadás. Magamról lemondani és engedni, hogy más újra, újjá formáljon. Krisztus az, aki képes 

erre. Levetett, régi és haszontalan életemet igazi tartalommal tölti meg, mint földműves a termőföldet 

a jó maggal. Kipusztítja mindazt, ami gátolja a drága mag növekedését, és oltalmával gondoskodik 

az új élet szárba szökkenéséről.  

Jó volt hallani a kormány enyhítő intézkedéseit, a „fényt” az alagút végén. Vigyázzunk viszont 

arra, hogy ez egy új fény és új lehetőség is lehet. Krisztussal lehetséges azt a rendkívülit megélni, ami 

után olyan régóta sóvárogtunk, kimondva-kimondatlan, már a vírus előtt is. Új teremtésekké válha-

tunk, amely nem imitáció, hanem valóság. A kérdésre válaszolnunk kell! 

Jakab Béla parókus lelkész 

 

 
 

„Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban! Di-

csérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege! Dicsérje őt 

a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag! Dicsérjék őt az egek 

egei, még a vizek is ott fönn az égben! Dicsérjék az ÚR nevét, mert 

ő parancsolt, és azok létre jöttek, mindörökre helyükre állította őket, 

rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az Urat, ti föl-

diek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán! Tűz és jégeső, hó és köd, 

parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek és halmok mindnyájan, gyü-

mölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szár-

nyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a föld-

nek bírái, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt dicsérjé-

tek az ÚR nevét! Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és 

az ég fölé emelkedik. Megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi min-

den hívét, Izráel fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az Urat!”  

                                                                                 (Zsolt 148, 1-14)                 



 

 

 

 

 

Május 3 – Húsvét ünnepe utáni 3. vasárnap 
 

Egy dolog ver hidat utcanő és írástudó, vámszedő és pap, rabszolga, koldus és jómódú 

polgár között: a közös élmény, amelyről mind így vallanak: „mégis csak egy nagy, isme-

retlen úrnak vendége voltam.” (Kosztolányi Dezső) 
Cselovszky Ferenc 

 

                                                                             

 
 

KÖSZÖNET ÉS KÉRÉS 

Kedves Testvérek! 

Ahogyan arról az előző számunkban részletes tájékoztatást adtunk, március 15 óta a temp-
lombezárások miatt – az istentiszteletek elmaradása következtében – teljesen megszűnt a borítékos 
egyházfenntartói járulék, a perselypénz és egyéb pénzadományok begyűjthetősége. Ez a körül-
mény alapjaiban rendítette meg egyházközségünk működésének fenntartását. Az április hónapban 
híveinktől befolyt összegek nem fedezték havi fix költségeinket. 

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

Ez úton is kérjük mindazokat, akik támogatni szeretnék egyházközségünket – és ezzel 
a szükségszerű lehetőséggel még nem éltek –, hogy egyházfenntartói járulékukat, a persely-
pénzt, az adományaikat banki átutalással az 

juttassák el. Kérjük, hogy a kijárási korlátozás végéig éljenek ezzel a lehetőséggel. 

Egyházközségünk Vezetősége 

                                                                                   
 

 Továbbra is szeretettel hívjuk várjuk kedves testvéreinket a vasárnaponként 8 órától egyház-

községünk honlapján – – megtekinthető virtuális istentiszteleteinkre. 

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: 



 
 

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

találkozhatnak. Éljenek ezekkel a lehetőségekkel. 

Egyházközségünk Vezetősége 
 

 
 

Kérünk, kísérje áldásod gyülekezetünket! Add, hogy megerősödjünk a hitben a veled és az egymással 

való közösségben! Ne vond meg tőlünk szent igédet, hanem tápláld vele és növeld általa hitünket! 

Add, hogy földi életünkben Megváltónk húsvéti győzelmének áldásával éljünk, egykor pedig része-

süljünk örök békességedben 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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