
 

 

 

 

 

 
 (Lk 19,10) 

 

Kedves Olvasó! Minden történésnek oka van. Az életünk nem egy kuszaság, hanem azt 

egymásra épülő cselekmények alkotják. Ismerek embereket, akik mindent alaposan megtervez-

nek az életükben, de az ő életük is egy pillanat alatt „beborulhat”. Ismerős azonban az a külön-

leges érzés, amikor visszatekintünk az életünkre, számot vetünk, és kiderül a „miértek” sokasá-

ga, és egyből elhangzik a „ha tudtuk volna” hang a szívünkben. 

A bölcs ember tudatosan él, vagyis tudja, hogy mit és miért cselekszik. Nem mutogat 

senkire, és nem is hibáztat mást a sikertelenségeiért, az elrontott lehetőségeiért. A bölcs ember-

nek segítségre van szüksége. Az ilyen ember nem magányos, tudja, hogy a közösségnek ereje 

van. Tartozik valakihez és valahova. A család, a barátok és ismerősök erős támaszt jelenthetnek 

az életének örömteli és árnyékos pillanataiban. Ellenben azzal is tisztában vagyunk, hogy az 

emberi segítség, bár sokat ér, mégsem elegendő mindenre. Szükségünk van arra a segítségre, 

amely az élet sekélyességéből fel tud emelni bennünket, hogy egy adott élethelyzetünkben fel-

ismerjük azt, hogy jó helyen vagyunk. Ő nem más, mint Jézus Krisztus, aki érted és értem jött a 

világba, és annak végéig hívja azokat, akik úgy érzik, hogy az életük kilátástalan, tele sikerte-

lenséggel és kudarccal. 

Milyen az életed kedves Olvasó? Szükséged van erre a Jézusra? 

Többféle Jézus-ábrázolást ismerünk, bár egyik sem az igazi. Milyen érdekes, hogy az 

evangélisták nem tartották fontosnak Jézus személyes ábrázolását. Jézus úton van, és keres té-

ged és engem is. Ő nem botorkál, vagy csámborog, hanem határozott céllal folytatja a munká-

ját. A Szentlélek által ma is mindenütt jelen van, mindenhol megtalál, utolér, amennyiben aka-

rod. Jézus nem kíván a terhes útitárs lenni, akinek be nem áll a szája, és ráadásul megeszi a fél-



tett szendvicsed. Ő az, aki az életedet akarja megmenteni, elsősorban önmagadtól. A legna-

gyobb ellenségünk önmagunk. De ha le tudjuk győzni, akkor megtaláljuk Krisztust. Tény, hogy 

mindenki úton van, és haladunk annak vége felé, később-hamarabb be fogjuk fejezni földi pá-

lyánkat. Mi is volt a célunk? A világot megnyerni, vagy az üdvösséget elérni? A döntést nekünk 

kell meghoznunk! 

Ez a kis A4-es lap ennek a meghozatalában próbált segíteni az esztendő első felében. 

Nem tudjuk, hogy mennyiben volt hasznos, sajnos kevés a visszajelzést kapunk.. A bezárt 

templom ellenére az interneten jelen voltunk, gyülekezetünk honlapján (www.obudev.hu) visz-

sza lehet olvasni a digitalizált és színes számokat. Két hónapra szabadságra megyünk, szeptem-

ber 6-án térünk vissza. Köszönetemet szeretném kifejezni Proksza Gyula tiszteletbeli presbite-

rünknek szerkesztői munkájáért  

Ó-I-C-Á-K-A-V – VAKÁCIÓ 

Jakab Béla parókus lelkész 

 

 

„Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reményke-

dem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vét-

keire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram! Jó és 

igaz az ÚR, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az 

ő útjára tanítja az alázatosakat. Az ÚR minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik meg-

tartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok 

van! Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, 

és utódai öröklik a földet. Közösségben van az ÚR az őt félőkkel, szövetségére tanítja 

őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, 

és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult 

helyzetemből szabadíts ki! Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg min-

den vétkemet!”  (Zsolt 25,5-18) 
 

   

 

 

 

 
 

Június 28 – Szentháromság ünnepe utáni harmadik vasárnap 

 
„Jézus meghívott minket. 

Asztalához ülhetünk, a számunkra fenntartott VIP-helyekre. 

A lelkünk nem éhezik és szomjazik tovább. 

Oázis ez az asztal a sivatagban.” 

                                                    Szabóné Mátrai Marianna 

 

http://www.obudev.hu/


 
   

Nyári vers gyermekeknek, kisiskolásoknak 

Osváth Erzsébet 

 
 

Aranyszárnyán 

száll a nyár, 

tavaszhúgát váltja. 

Sereg madár, 

víg énekes 

a tarka uszálya. 

 

 

 

 

 

Szitakötők kísérik– 

– mint drágakő, zöldek – 

amíg lába 

fürge lába 

érinti a földet. 

 

Pipacsot nyit, 

pirulót, 

nefelejcset, kéket, 

mosolyától virulnak a 

szelíd százszorszépek. 

 

 

 Rózsabimbót, 

hogyha bont- 

– a leggyönyörűbbet – 

pacsirták dalolnak, 

tücskök hegedülnek. 

 
 

 

 

Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket – a VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZATBAN  

megfogalmazottak betartását kérve – a rövidített templomi istentiszteleteinkre. Akik érthető óvatos-

sággal még nem látogatják istentiszteleteinket, azoknak továbbra is rendelkezésükre áll az istentisz-

telet honlapunkon – obudev.hu – történő megtekintése. 

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

akiknek módjuk van rá – egyházközségünk  

Köszönettel: Egyházközségünk Elnöksége 



 
 

Szeretettel kívánunk a nyári időszakra kellemes pihenést és kikapcsolódást,  

örömteli élményeket, testi és szellemi feltöltődést  

gyermekeinknek, az ifjúságnak és felnőtt testvéreinknek. 
 

 

 

 

 

 

 

minden jótéteményedért. 

Velünk voltál az elmúlt tanévben, megbocsátottad bűneinket, és elhívtál egyházad közösségébe. 

Kijelentetted üdvözítő akaratod titkát, és országod örökösévé tettél minket.  

Mindezért áldunk és magasztalunk Téged az ÚrJézus Krisztus által,  

aki Veled és a Szentlélek Istennel él és uralkodik örökkön-örökké. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – tanévzáró istentiszteleti imádság) 

 

 

 
 

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-ail: obudev@gmail.com · Honlap: https://obudev.hu/ 
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