
 

 

 

 

 

Jézus Krisztus mondja: 
 

 
 

(Mt 11,28) 

 

Az Egyház üzenetei mindig személyre szólóak. Miért is? Isten szava, élő szó. Mindazok, akik 

meghallgatják, azok személyes kapcsolatba kerülnek Vele. Az Egyház kivételes küldetése Isten 

szócsövének lenni.  

Szócső? Létezik-e még ilyen? Nagy megdöbbenésemre igen, létezik. 

Csupán a neve változott meg: megafon, vagy hangosbeszélőként ismerjük. 

Hirtelen egy hír-bejátszás ugrott elém, amint egy politikus ezen 

keresztül akarja érvényre juttatni véleményét a parlamentben. Brrr! 

Szeretik az emberek a kihangosítót, a szócsövet? Szerintem 

ellenérzésük van vele szemben. Az ember nem szereti, ha olyasvalamit erőltetnek rá, amit nem akar, 

vagy nincs rákészülve. A mai média nem tartja tiszteletben az embernek ezt az akaratát, hanem 

tömegével, azaz vasvillával tolja a gigamennyiséget. Nem is lehet előle elmenekülni, mert mindenhol 

jelen van. Talán ezért is erősödik meg egyre gyakran az emberben a világból való kimenekülés vágya. 

Egyedül szeretne lenne! Vannak, akik ezt tudatosan meg is teszik, vagy harcolnak ellene, de a többség 

nyitva hagyja a kapukat. 

Az Egyház – mint szócső – soha nem volt kellően hatásos. Mindig volt a történelemben egy 

olyan időszak, amikor többeket sikerült megszólítania, de az a nagy „mega-élmény” elmaradt.  

Miért is? Isten szavának nem volt ereje? Mivel Isten szavának ereje egyenlő az állandóval, ezért 

nem itt van a baj. Isten, amikor megszólít, akkor önvizsgálatra és életmód-változtatásra készteti az 

embert. Lelkészént tanúja voltam többek Istennel való találkozásának. Ott ültek a templompadban. 

Kiegyensúlyozottak voltak, tele lettek tervekkel, és mindezt Isten közelében érezték a legjobban. 

Valami azonban még hiányzott.  

Emlékszel kedves Olvasó Jézus beszélgetésére a gazdag ifjúval? Példás életet élt, mindenki 

szerette és becsülte, de Jézus hívását nem tudta elfogadni, mert gazdagsága befolyásolta. Azt nem tudta 

hátra hagyni, abban jobban bízott. Ennek a történetnek a kapcsán alakult ki többekben az a téves 

felfogás, miszerint Jézus követőinek szegényeknek kell lenniük. Téves, nem a tehetősség számít, 

hanem az, hogy mire hagyatkozol. A hitre, vagy a hatalomra, amit az anyagiak birtoklása biztosít. Ez a 

tudat egyenlőségjelet képes tenni a gazdag és a kevésbé tehetős, akár a szegény közé is. Kiben vagy 

miben bízol? 



Az Egyház szócsöve az elmúlt három hónapban megsokszorozódott. A közösségek nagyon jól 

érezték, szólniuk kell az Emberhez. Jó hírt kell üzenni azoknak, akik soha meg nem tapasztalt 

helyzetbe kerültek. A tetszési index igazolta ennek a szükségét, helyességét. Gyülekezetünk virtuális 

istentiszteleti látogatottsága is messze felül múlta a megszokottat.  

Valójában történt-e változás a lélekben? Az újra nyílt templom tömegével vonzza az 

érdeklődőket? Nem. 

Pedig Jézus Krisztus szólt és szól – hozzád is – kedves Olvasó! Békességet és 

megnyugvást hirdet. Sikerült-e megnyugodnod Isten „ölében”? Érezd-e ennek a 

szükségét? 

Lelkészként gyakran érzem azt, hogy a szócsövem be van dugulva, vagy elnémult, 

és keresem a hibát. Tudom, hogy a hiba az én készülékemben is van, de 

csalódottságomat nehezen tudom leplezni, amikor azt tapasztalom, hogy 

olyanok maradnak el rövidebb-hosszabb időre a közösségünktől, akik már 

eljutottak Isten „öleléséig”. 

Mi a teendő? A szócsőnek szólnia kell, annak működéséért mindent meg kell tenni. Az Egyház 

nem maradhat néma annak ellenére sem, ha nem termel „lelki profitot”. Tegyünk meg mindent azért, 

hogy Isten igéje ne szóljon hiába! 

 

Jakab Béla parókus lelkész 

   

 

 

 

 
 

Június 21 – Szentháromság ünnepe utáni második vasárnap 

 

„Boldog, szomorú, sikeres, küzdő, útját kereső, idős, fiatal, nő, férfi  

– bármennyire is különbözünk a világban, átélhetjük az oltár előtt letérdelve,  

hogy különbség nélkül mind Isten szeretett gyermekei vagyunk.” 

                                                                                           Holger Manke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

„Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó, Felséges, hirdetni reggel szeretetedet, 

hűségedet minden éjjel tízhúrú hangszeren és lanton, zengő hárfán! Mert megörvendeztettél 

tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak ujjongok. Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek 

gondolataid! Az ostoba ember nem ismeri fel, az esztelen nem érti meg. Ha úgy nőnek is a bűnösök, 

mint a fű, és kivirul minden gonosztevő, végül mégis el kell pusztulniuk. De Te, Uram magasztos 

vagy örökké! Mert ellenségeid, Uram, ellenségeid elenyésznek, szétszóródnak a gonosztevők mind. 



De engem olyan erőssé tettél, mint mikor a bivaly öklel, és friss olajjal kentél meg engem. Szemem 

nyugodtan nézi azokat, akik leselkednek rám, fülem nyugodtan hallja, hogy rám akarnak támadni a 

gonoszok. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus. Az Úr házában vannak 

elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öreg korban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek 

maradnak, és hirdetik: Igaz az Úr, kősziklám Ő, akiben nincs álnokság!”                       (Zsolt 92,2-16) 

    

 

 

Az elmúlt két vasárnapon már nyitva volt templomunk. 

         (Többen is lehettünk volna!)  

Szeretettel várjuk továbbra is testvéreinket – A Védekezési  

Szabályzatba megfogalmazottak betartását kérve – a rövidített templomi istentiszteleteinken. Akik 

érthető óvatossággal még nem látogatják istentiszteleteinket, azoknak továbbra is rendelkezésükre 

áll az istentisztelet honlapunkon – obudev.hu – történő megtekintése. 

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

akiknek módjuk van rá – egyházközségünk  

Köszönettel: Egyházközségünk Elnöksége 
 

 

 

 

 

 
 

Hálát adunk neked, hogy szent igédben szólsz hozzánk, és a veled való közösségre hívogatsz minket. 

Hűségedben bizakodunk most is, amikor hozzád fordulunk imádságunkban. Könyörgünk egyházadért 

és gyülekezetünkért. Tégy bennünket nyitottá, hogy örömmel és szeretettel fogadjuk azokat, akik 

keresik a veled és a népeddel való közösséget! Könyörgünk a világért. Tedd hatékonnyá egyházad 

missziói szolgálatát, hogy szent evangéliumod mindenhová eljusson! Add, hogy igéd magvetése 

mindenütt bő termést hozzon! Segíts, hogy a bűnbocsánat és az üdvösség reménysége békességet 

szerezzen a szívekben és az emberi közösségekben! Kérünk, hallgass meg, Urunk, és mutasd meg 

rajtunk szereteted hatalmát szent fiad, 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 
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