
 

 

  
 

 

 

 

Imádság és imádkozás vasárnapja van. Haladunk a menybemenetel ünnepe és pünkösd felé. 

Mindig izgalmas és gyakran mulatságos, amikor a hitoktatásban részesülőket kérdezem a napok szá-

máról – hány nappal van húsvét ünnepe után menybemenetel és pünkösd? Remélem kedves Olvasó, 

hogy ez nem jelent számodra csapdát.  

A helyes megfejtés negyven és ötven nap. Jézus negyven napig volt együtt a tanítványokkal és 

tanította őket. Szinte egy kicsit hátborzongató is ez a negyven nap. Jézus, akit cserbenhagytak többen 

is, azok, akik gyászolták, találkoznak naponta a feltámadott Jézussal. Emlékszel rá Olvasó, hogy 

egyik alkalommal kifejtettem, hogy mi volt az, ami megkülönböztette Jézust feltámadása után a földi 

embertől? A halál felett aratott győzelme! Jézus velük volt, velük evett és ivott, tehette is, mert nem 

szellem volt, hanem élő Úr, mégis ott volt közöttük az, ami a mi életünket naponta árnyékolja be, a 

halál. Ezen a mai vasárnapon Ézsaiás próféta felkérése bátorít bennünket. Mondjátok és hirdessétek! 

Különbég van a kettő között. Belső mélység az, ami elválasztja a kettőt. Mozgatja a száját, beszél. 

Hirdet, felhívja valami fontosra a hallgatóság figyelmét. A lelkészeket igehirdetőknek is nevezik, nem 

igemondóknak, vagy igebeszélőknek. Az igét hirdetni kell! Miért? Mert Isten nem hagyta magára 

önpusztító bűnében az embert. Ellenkezőleg, megváltotta. Azt tette, amit a rabszolgával tett az, aki 



kifizette szabadsága díját. Tette ezt úgy, hogy a legnagyobb áldozatot hozta meg az emberért. Egy-

szülött Fiát adta érte cserébe. Egy kevésbé értékesért a legértékesebbet. A próféta erre a fel nem fog-

ható szeretetre, váltságműre hívja fel a figyelmet, sőt meg is határozza a továbbadás formáját: „öröm-

mel”. 

Tehát azt, aki elfogadta Isten szeretetét és így megváltozott az élete, az nem lehet „Savanyú 

Jóska”, az örök mélabús és kesergő, hanem örvendezni kell. Milyen jó lenne, ha a keresztény embert 

a mosolyáról ismernék meg. Járva-kelve az utcán (bár most a maszk egy kicsit bezavar) tudni lehetne, 

hogy a velünk szembe jövő ember Krisztusé vagy sem? Áldott emlékű Péntek Árpád rektor úr taní-

totta a gyakorlati teológiát. Első szolgálatra való kibocsátásunk alkalmával hívta fel figyelmünket az 

örömre, ami az igehirdetés ismerve. Ezért az igehirdető nem lehet halk, ha pedig nincs kellő orgá-

numa, használjon mikrofont, megafont stb. Az igének szólnia kell, és biztatást, bátorítást kell üzennie. 

Az imádság vasárnapján a megváltottakhoz, hozzánk szól a próféta. Mi már tudjuk, hogy mi-

ként vált valóra Isten szeretete Jézus által. Ezért örömünk akkor lehet igazán teljes, ha tudjuk, hogy 

az imádság által Jézus és mennyei Atyánk közelében vagyunk.  

Mondjátok és hirdessétek! 

Jakab Béla parókus lelkész  
 

 
 

 

   „Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezé-

seket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, 

hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez 

jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember 

üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a köz-

benjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta ön-

magát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnö-

kül és apostolul – igazat mondok, nem hazudok –, hogy a hitre és az igazságra 

tanítsam a népeket.”                                                                              (1Tim 2,1-7) 

 

„A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának 
jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment, és megvitte a hírt követőinek, 
akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária 
látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, 
amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de ne-
kik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál 
ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek 
azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: »Menjetek el 
szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki 
hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.« (Mk 16,9-
16) Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az 
Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig 
együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelek-
kel.”                                                                                                   (Mk 16, 19-20)   



  

 

 

                                                       
                                                          
 

Május 17 – Húsvét ünnepe utáni 5. vasárnap 
 

„Az emmausi tanítványok felismerték Jézust a kenyér megtörésekor.  

Induljunk mi is örömmel, hogy megosszuk másokkal a jó hírt!” 
                                                                                               Bartha István 

                                                                             

 

 

KÖSZÖNET – ÉS KÉRÉS TOVÁBBRA IS 

Kedves Testvérek! 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a korábbi felhívásainkra egyházközségünk 
anyagi alapjait, működésének feltételeit biztosító egyházfenntartói járulékot, perselypénzt és az 
adományokat egyházközségünk bankszámlájára utalták át. 

A koronavírus-járvány – úgy tűnik kedvező – alakulása némi reményt ébreszt bennünk 
templomunk megnyitására.  

Addig is – amikor már ismét testvéri közösségben találkozhatunk és hallgathatjuk Isten 
igéjét – kérjük, hogy az egyházfenntartói járulékot, perselypénzt és az adományokat egyház-
községünk  

 

 

Kérjük, hogy a kijárási korlátozás végéig – vagy akár azt követően, végérvényesen is – 
éljenek ezzel a lehetőséggel. 
                                                                                                    Egyházközségünk Vezetősége 

                                                                                   

 

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

házközségünk 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 tartalmak-

kal találkozhatnak. Éljenek ezekkel a lehetőségekkel.  
Egyházközségünk Vezetősége 

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


 
 

 

 
aki nemcsak földre jöttél értünk, hanem fel is mentél a mennybe: kérünk, 

formálj minket reád néző gyülekezetté.  

Ajándékozz meg élő hittel, hogy Urunknak valljunk Téged,  

képmutatás nélküli szeretettel tegyünk bizonyságot Rólad,  

és így már most reménységgel várjuk az órát,  

amikor színről színre láthatunk örök dicsőségedben. Ámen. 

                                                                      (Evangélikus liturgia – ünnepi 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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