
 

 

 
 

 

 

Jézus Krisztus mondja: 

(Jn 12,32) 

 

Vonzás és mágnes. 

Mágnesesnek nevezzük azokat a testeket, melyek környezetükben mágneses mezőt hoznak 

létre. A mágneseknek mindig két pólusuk van (északi és déli), a különböző pólusok vonzzák, az azo-

nos pólusok taszítják egymást. Kivitelét tekintve lehetnek állandó mágnesek és elektromágnesek.  

Igaz kedves Olvasó, hogy nagyon szakszerű ez a szakmai meghatározás.  

Ismerjük a mágnest, de többünket az iskolai kísérlet kápráztatott el, amikor a tanár a vasresze-

léket különböző technikák alkalmazásával a mágnes vonzásába helyezte. 

Nagyon különös és megdöbbentő Jézus kijelentése a magához vonzó erő feletti hatalmáról. 

Észre kell azonban vennünk, hogy van egy fontos kitétele is, fel kell emeltetnie. Vagyis be kell fejez-

nie földi működését, mert a további feladatának elvégzéséhez az Isten országában, a mennyben van 

Rá szükség. 

Mennybemenetel ünnepe után vagyunk. E sorok írása közben néztem meg a honlapon a 

mennybemenetel ünnepi istentisztelet nézettségét. A bűvös szám: 21. A gyerekek számára készített 

bábjátékot, amely az ünnep jelentőségét tartalmazza, 13-an tekintették meg. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1gneses_mez%C5%91


Miért is írtam le ezeket a számokat? 

A mágnes miatt. Elromlott a mágnes, vagyis Jézus vonzó hatalma?  

A fizika törvényei alapján a mágnes igenis elfáradhat. Jézus vonzó hatalma gyengülhetett meg?  

A mágnes veszíthet erejéből, de Jézus ereje változatlanul megmarad. Ezt bizonyítják a napon-

kénti megtérések ezrei a világban. 

Mégis gond van. Amennyiben nem haragszol meg kedves Olvasó, a vasreszelékhez hasonlítom 

magunkat. Miért nem vonzódunk a mágneshez? Valami nagyon beárnyékolja Jézus vonzó erőterét. 

Mi lehet az? A Sátán, akinek létezését többen megkérdőjelezik? Ő az, aki a legjobban alkalmazkodik 

a világhoz, és manipulálja az embert. Ő tudja, hogy hol vannak a gyenge pontjaink, és könyörtelenül 

kihasználja azokat. El és leválaszt Jézus vonzásából. 

Jézus megváltói hatalma tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, nem gyengült. Az ember vi-

szont elkövet mindent azért, hogy a vonzó hatalma ne érje utol. Így lehetséges, hogy az otthonok 

biztonságában és kényelmében sem jut idő az istentiszteletek megtekintésére. 

A maradék. Ószövetségi fogalom ez, a fogság utáni zsidóság jelzője. Vannak és mindig lesz-

nek, olyan reszelékek, akik legyőzik a Sátán pajzsát és eljutnak Jézushoz, a vonzó mágneshez. Azok, 

akik naponta vívják meg küzdelmüket, vele szemben részesülnek majd a mennyei dicsőségben. Sokan 

lesznek, vagy kevesen? Remélem, hogy ott lehetek és megláthatom, addig viszont azért imádkozom, 

hogy vonzó hatalma minél többeket érjen el. Nem szabad elfelejtenünk, hogy aki „átmágneseződött”, 

az másokat is vonzani fog. Ez a küldetésünk! 

Kedves Olvasó, milyen erős a vonzásod? 

Jakab Béla parókus lelkész 
 

 

                                                       
                                                          
 

Május 24 – Húsvét ünnepe utáni 6. vasárnap 
 

„Ha a búzaszem a földbe esik, és meghal, sokszoros termést hoz, és ke-

nyér lesz belőle. Merjünk mennyből alászállott kenyér morzsái lenni.” 
Bartha István 

 

  

                                      
      „… ha élünk, az Úrnak élünk, 

 ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.  

Tehát akár élünk, akár meghalunk,  

az Úréi vagyunk. (Róm 14,8) 

1942–2020 

 

Május 22-én Fabiny Tamás püspök igehirdetésével búcsúztattuk az Óbudai Temetőben a 78 éves ko-

rában elhunyt Fülöp Attilát, egyházközségünk korábbi lelkészének, Fülöp Dezsőnek a fiát, gyüleke-

zetünk egykori presbiterét, a Magyar Állami Operaház magánénekesét, művészeti titkárát, majd ügy-

vezető igazgatóját, aki csodálatos énekhangjával oly sokszor segítette lelkünk Istenhez fordulását, 

emelte istentiszteleteink áhítatát. Emlékét őrizve, Jézus ígéretének bizonyosságával búcsúzunk Tőle: 

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,26)  



 

Az érvényes rendeletek szerint – a járványhelyzet kedvező alakulása következtében – Buda-
pesten is kinyithatnak a templomok. Ezzel kapcsolatosan a Püspöki Tanács – nagyon óvatos – 
ajánlásokkal látta el a gyülekezeteket, hangsúlyozva, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően kel-
len folytatni az internetes istentiszteleteket, s ezeket majd akkor sem kell abbahagyni, ha már nyitott 
lesz a templom.  

De mikor lesz nyitott a templomunk? 

A kérdéssel kapcsolatban egyházközségük vezetősége a presbitérium tagjaival nagyon ala-
pos, átgondolt, véleménykérő és kifejtő, egyeztető tanácskozás sorozatát végezte el elektromos 
levelezés formájában. Rengeteg érv és ellenérv elhangzása alapján végül is arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a jelen helyzetben nem vállalhatjuk fel annak felelősségét, hogy nyitott templomunk-
ban esetleges tovább-fertőződés történjen. 

A Püspöki Tanács kötelezően előírta az egyházközségek számára a Védekezési Szabályzat 
megalkotását. Ez a szabályzat elkészült, és várjuk ennek esperesi jóváhagyását. E szabályzat az 
előírásoknak megfelelően – s amelyet következő számunkban, a honlapunkon és a Facebookon is 
közzéteszünk – részletességgel tartalmazni fogja a templomlátogatás szabályait, amelyek betartá-
sát kérjük minden kedves Testvérünktől. 

És mikortól?  

Örömmel tájékoztatjuk Testvéreinket – ahogyan azt a fejléc alatti vezető hírként is közöltük 
–, hogy Pünkösd utáni első vasárnapon, június 7-én, Szentháromság ünnepén – a Védekezési 
Szabályzatban megfogalmazottak betartását kérve – megnyitjuk templomunkat (bár ez a vírushely-
zet alakulásával változhat), és már imaközösségben élhetjük át Isten igéje által kapott lelki táp-
lálékot, feltöltődést és megerősödést. Akik érthető óvatossággal még nem látogatják meg isten-
tiszteleteinket, azoknak továbbra is rendelkezésükre áll az istentisztelet honlapunkon – obudev.hu 
– történő megtekintése. 

Mert „Erős vár a mi Istenünk.” 
 

 
 

Templomnyitásunk után is kérjük, hogy akiknek módjuk van rá, az egyházfenntartói járulékot, 
perselypénzt és az adományokat továbbra is egyházközségünk  

OTP 11703006-22056126-00000000 számú  
számlára utalják át. 

Köszönettel: Egyházközségük Vezetősége 

 

 
 

 

Áraszd mindnyájunkra Szentlelkedet, hogy készségessé tegye szívünket 

a neked való engedelmességre, megtartson a hozzád való hűségben, és 

bátorságot adjon arra, hogy a hitünket minden körülmények között meg 

merjük vallani, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel 

Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké. 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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