
 

 

 
 

 

 

 

Hűség.  Határozzuk meg a szó jelentését. Felelősségteljes kitartás és ragaszkodás egy személy, 

közösség, cél, eszme mellett. Az adott szó, eskü, fogadalom állhatatos és becsületes betartása. 

Trianon-100 után. Napjainkban Sopron – a hatvanezer lakost számláló város –  a magyar 

országgyűlés 1922-ben történt határozata értelmében a „leghűségesebb város” (Civitas Fidelissima) 

címmel büszkélkedhet. A párizsi békekonferencia Sopront és környékét Ausztriának akarta ítélni. A 

soproniak zöme nem nyugodott bele a döntésbe, majd kiharcolták a népszavazást. Ezt 1921. december 

14-e és 16-a között bonyolították le. Sopron lakosságának 72,8 %-a Magyarország mellett döntött. 

Így Sopron és közvetlen környéke (8 község) Magyarországon maradt. A város egyik szimbóluma a 

64 méter magas Tűztorony. Ennek déli részén alakították ki az ún. Hűségkaput. A soproni népsza-

vazás jelentette a trianoni békeszerződés egyetlen komolyabb területi revízióját. Ezt a nagyhatalmak 

is tartósan elfogadták.  

Hűséges az Isten? Hogyan látod és ismered Istent? Ismered az Istent? 

A Zsoltár Dávidot, mint Isten kedves emberét állítja elénk. Az ő példáján keresztül megtanul-

hatjuk, hogy mi a teendő olyankor, amikor a kilátástalanság vesz erőt rajtunk. Dávid nagyon nehéz 

helyzetben élt akkor, amikor ezt az imádságot elmondta. Isten megígérte neki, hogy ő lesz Izrael 

királya, sőt ténylegesen ő volt már, és mégis menekülnie kellett a még uralkodó gonosz király, Saul 

féltékenysége elől.  

Dávidot az ellenségei nagy kárörömmel gúnyolták: íme, az Isten is elhagyott téged, láthatod, 

nem teljesíti az ígéretét. Fájt neki, hogy nemcsak ő szenved emiatt, hanem az egész nép is. Erőt vett 

rajta csüggedés és a reményvesztés. Ilyeneket mond Istennek: Uram, hol vagy? És hol vannak a te 

ígéreteid? Én bízom benned, és vállalom a sorsomat, de meddig? Erre adj most választ! A 13. Zsol-

tárban négyszer is kérdezi az Úrtól: „Uram, meddig?” 



Nem kell szégyellnie a hívő embernek sem az ilyen fajta kérdéseket.  Csak tudnia kell, hogy 

kinek teszi fel azokat. Dávid imádsága három fontos dologra hívja fel a figyelmünket.  

Az első, hogy ő mindezt közvetlenül Istennek mondta el. Nem magában kesergett a bajok mi-

att, és nem másoknak vádolta Istent, hogy milyen Isten az, aki nem tartja meg az ígéreteit. Ő a kese-

rűségét is Istennek öntötte ki. Neki mondja: meddig? – és így szólítja meg: Uram. Ami azt jelenti, 

hogy egyértelmű kettőjük kapcsolata: Isten az Úr, és Dávid az Ő szolgája.  

A második, hogy békességgel és bizalommal mondja el azt, hogy Isten jó, Isten szereti őt, 

bizonyosan számíthat Istenre. Eszébe sem jut, hogy Isten esetleg ártani akar neki.  Hite összeköti 

Istennel. 

A harmadik, hogy egészen bizonyos a szabadításban. Azt mondja: „szívből ujjongok, hogy 

megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem.”  Saul ekkor még üldözi, és semmi nem teljesült 

az ígéretekből, de Dávid tudja, hogy Isten hűséges az ígéretéhez. A szabadítás, a segítség már készen 

van. A hit általi látás a hűség alapja, akkor is hinni Istenben, amikor minden reménytelen. Hogyne 

örülne a szívem! 

Jakab Béla parókus lelkész 

 

 

 

Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. És mi 

láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki 

vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben; és mi ismerjük és hisszük 

azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Is-

tenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal te-

kinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szere-

tetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig 

fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki 

azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, 

akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, 

szeresse a testvérét is. (1Jn 4,13-21) 
 

 

 

 

 

 

 
Június 14 – Szentháromság ünnepe utáni első vasárnap 

 

„Mai vasárnapon is együtt ünnepeljük a Krisztussal való találkozást  

az Úr szent vacsorájában. 

Ő adjon erőt, bölcsességet és türelmet ezen a héten is azok iránt, akikkel találkozunk.” 
                                                                                                                                   Szebik Imre 

 



 

 

Ismét testvéri közösségben hallgathatjuk Isten igéjét!  

Szeretettel várjuk testvéreinket – A Védekezési Szabályzatban megfogalmazottak betartását 

kérve – a rövidített templomi istentiszteleteinken. Akik érthető óvatossággal még nem látogatják 

istentiszteleteinket, azoknak továbbra is rendelkezésükre áll az istentisztelet honlapunkon – obu-

dev.hu – történő megtekintése. 

Továbbra is kérjük, hogy az egyházfenntartói járulékot, perselypénzt és az adományokat – 

akiknek módjuk van rá – egyházközségünk  

 
számú számlájára utalják át. 

Köszönettel Egyházközségünk Elnöksége 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

                                          

 
 

Áldunk, hogy kijelentetted kegyelmed gazdagságát. Saját képedre teremtettél, mennyei Atyánk, min-

denek teremtője! Értünk emberré lettél, és bűnünkért önmagadat áldoztad fel, Isten Fia, mindenek 

megváltója! Az evangélium által hitre ébresztettél, és egyházadba hívtál el minket. Szentlélek Isten, 

mindenek megszentelője! Tarts meg minket kegyelmedben, mindenható és irgalmas Atya, Fiú, Szent-

lélek egy igaz Isten. Ámen. 
(Evangélikus liturgia – imádságok) 
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