
  

 

 
 

 

 

 

 

Cantate vasárnapja van. Gondolatébresztésként nem a vasárnapot meghatározó igét választot-

tam, nem azt, ami éneklésre buzdít. Lelkészi szolgálatom ideje alatt – huszonhat alkalommal – évről-

évre buzdítok éneklésre. Nem is akármilyen énekről van itt szó, hanem új énekről. A saját énekemről, 

életem énekéről. Sajnos nem vagyok zeneileg képzett, de biztos, hogy életünket is le lehetne kottázni. 

Lennének benne lassú és gyors ütemek, nyolcad- és egész hangok, szünetjelek és ismétlések egyaránt. 

Egy kreatív számítógépes szerkeszthetne egy zenét generáló programot. Életem zenéje! – micsoda 

különleges és sokatmondó cím lehetne. 

Milyen az életed kedves Olvasó?  



Presbitereimtől kérdeztem meg a napokban, hogy milyen az életük? Nagyon jó lenne szemé-

lyes elbeszélgetni az életükben történő változásokról, a rosszakról és a jókról egyaránt. Hittanos 

anyuka panaszát olvasom, aki alig bír otthon gyermekeivel és kéri, hogy ne haragudjak, amiért a 

hittanfeladatokkal nehezen haladnak. 

Megváltoztak az életek a vírus hatására!  

A pedagógus, a diák, a munkáltató és a munkavállaló másképpen tekint a világra, de elsősorban 

a saját életére.  

Képesek vagyunk-e meglátni a jót, vagy csak arra érzünk késztetést, hogy valaki kívülről oldja 

meg az életünkben keletkezett kihívásokat. Mindig is zavart, ha valaki fütyülővel a szájában – vagy 

plakáttal a kezében, másokat hibáztatva és mindeközben lázítva – sürgeti a megoldást, persze javaslat 

nélkül. 

Változtass az életeden!  

Tedd meg, amire módot találsz! Milyen egyszerű és gyakorlatias tanács. Nincs benne semmi 

okoskodás, nevezhetnénk akár paraszti bölcsességnek. Sámuel próféta Saulnak, Izrael első választott 

királyának adja tanácsként. 

Kedve Olvasó! Mire van módod? Feltérképezted lehetőségeidet? Mi az, amiben jó lettél volna, 

de az élet másfelé irányított. Talán ez a kihívásos időszak éppen segíthet életed útjára állni.  

Mi szerettél volna lenni? Miért nem sikerült? Boldog vagy? Nyugodt a lelked? Milyen lenne 

most az élet-kottád? Szimfónia, vagy egysoros dallam?  

Magamtól is kérdezem mindezt, ami gyakorta elő szokott fordulni. Miért nem engedte Isten, 

hogy édesapám nyomdokát követve műszerész legyek, megbecsült szakember? Amikor ilyen kérdé-

seket boncolgatok, szüntelen eszembe jut egyik rokonunk őszinte kérdése – amikor meghallotta, hogy 

a lelkészi pálya mellett döntöttem –, becsületes munkát nem találtál? 

Ez lettem. Hiszem, hogy Isten akarat ezt. A nagy kihívásokkal teli szolgálatot. Változtassak? 

Nem sok esélyt látok arra nézve, hogy jó műszerész-szakember lehetnék. De hálás vagyok, hogy 

Saulon keresztül nekem is szól az üzenet, tegyem meg, amire módom van, mivel Ő velem lesz. Ez az 

én biztatásom az éneklés vasárnapjára. Én ezt a munkát szeretném folytatni.  

Kérjük együtt kedves Olvasó Isten Szentlelkét, hogy tisztítsa és frissítse fel énektudásunkat, és 

fogadja el a néha fals énekünket.  

Énekelni próbálunk, Urunk, csak nehezen megy. Köszönjük, hogy Te vagy életünk kottájának 

hangszerelője. 

Jakab Béla parókus lelkész 

   
 

 

„Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett 

jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme 

előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel 

házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Ujjongjatok az 

Úr előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek! Éne-

keljetek az Úrnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket! Harsonák-

kal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az Úr előtt! Zúgjon a tenger a 

benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók! Tapsoljanak a folyamok, a 

hegyek mind ujjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. 

Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.”                  (Zsolt 98,1-9) 

                                                       



                                                            

 
  

 

 

 

Május 10 – Húsvét ünnepe utáni 4. vasárnap 
 

„Hiszem, hogy az úrvacsorában nincsen semmi, ami emberi,  

hanem minden Istentől való.”  

                                                 Klimentné Ferenczy Andrea 
 

                                                                             

 

 

KÖSZÖNET – ÉS KÉRÉS TOVÁBBRA IS 

Kedves Testvérek! 

Ahogyan arról már az előző számainkban is tájékoztatást adtunk, március 15 óta a templom-
bezárások 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 korábbi számaiban is egy-
házközségünk OTP számlájára kértük az adományokat. Szeretnénk köszönetet mondani azon hit-
testvéreinknek, akik a korábbi gyakorlatuktól eltérően – áprilisban és azóta is – már az OTP szám-
lánkra juttatták el egyházfenntartói járulékukat, a perselypénzt és 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 

                                                                                   
 

 

Az Óbudai Harangszó virágvasárnapi számában részletes tájékoztatást adtunk a 2019. évre vonat-
kozó adóbevallással összefüggésben a SzJA 1+1 %-ának a civil szervezetek, illetve az egyházak 
javára történő támogatásról.  
Ezúttal is kérjük, támogassa a személyi jövedelemadója 1+1 %-ával a gyülekezetünket is segítő 

adószáma:18521937-1-41 

a másik 1 %-ával a 

technikai száma: 003 



 

 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 
 

 
 

 
 

Magasztalunk szívvel, szájjal, énekszóval, mert szent Fiad feltámasztásával bánatunkat örömre, fé-

lelmünket reménységre fordítod. Adj nekünk hálás szívet, hogy meg ne feledkezzünk ajándékaidról, 

el ne veszítsük reménységünket, meg ne fáradjunk a jó cselekvésében, hanem boldogan tanúskodjunk 

atyai szeretetedről szent neved dicsőségére! Kérünk, formálj bennünket éneklő egyházzá, és fogadd 

el könyörgésünket, hogy a földön küzdő egyházadnak és az üdvözültek seregének éneke egybecseng-

jen az angyalok énekével, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.  

(Evangélikus liturgia – 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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