
 

 

 

 

 

 

 
 

 (Zsolt 73,28) 

 

Nincs két egyforma munkaévkezdet. Évről-évre változnak a súlypontok. Igyekszünk va-

lami nagyon fontos célt a gyülekezet elé tárni, amelynek segítségével vezetnénk végig az esz-

tendő alkalmain keresztül.  

Lelkészségem visszatérő gondja ismét utolért. Lesz-e gyülekezet a templomban, lesznek-

e hittanosok, akik családjaikkal megjelennek a számukra is szervezett alkalmakon? 

Természetesen a lelkész munkájától is függ, hogy milyen az élet a gyülekezetben. Sajnos 

ebben a mostani helyzetben nem tőle, azaz tőlem függ, hanem egy láthatatlan dologtól, amit 

egyszerűen vírusnak nevezünk. 

Vannak, akik félnek tőle, és vannak olyanok, akik kétkednek és rémísztgetésnek tartják. 

Én is átéltem ennek különböző fázisát. Ma már számomra is valósságnak tűnik, olyannak, ami-

től félni kell, ami óvatosságra int, amit komolyan kell venni. 

Járjak kesztyűben és maszkban, azzal minden meg fog oldódni? Talán nem minden, de 

legalább megtettem mindent „emberileg” a védelmem érdekében.  

Mi mást tehetek még? Pál Timóteust és rajta keresztül mindnyájunkat a következőképpen 

próbál erősíteni: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet 

és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7) 

Szükséges tehát élnünk ezzel az erővel, szeretettel és józansággal. Tartsunk leltárt, hogy 

miként is állunk velük. Melyik a domináns életünkben? 

A templom újra nyitásának első alkalmán nagyon sokan voltunk. A kapukat őrző és a be-

léptetést, a helyfoglalást segítő presbitereknek volt feladatuk bőven. Itt szeretnék nekik köszö-

netet mondani. Sajnos az arcok nem változtak olyan gyakran, ahogyan szeretném.  

Tehát a templom nyitva, de nagyon kevesen lépik át a küszöbét. Nem bírok maszkban 

egy órát ülni – hangzik az egyik gyakori indok. Tudom, hogy nem könnyű. Amikor nekem is 

fel kell tenni, komoly önmegtartóztatásra van szükségem. De látok például olyan tájföldi evan-

gélikus gyülekezetről készült fotót, ahol a templom tele van, és mindenki maszkot visel. Mi az 

ő titkuk, életük domináns része? 

Tényleg elérte a Sátán, hogy féljünk? Isten házát elbarikádozta a félelmünkkel. A zsoltá-

ros nehéz élethelyzetében jelenti ki, hogy olyan jó neki az Isten közelségében lenni! És folytatja 

a bizonyságtételt a legfontosabb résszel, az Urat tartja oltalmának. 



Az új munkaév elsődleges célkitűzésének tartom az Istennel való kapcsolatunk megerősí-

tését. Természetesen ennek elsődleges lehetősége az istentisztelet, az úrvacsorában való szemé-

lyes találkozás élménye, a bibliaóra barátságos légköre, a konfirmációi előkészítők, hittanórá-

kon keresztül való építkezés. Sajnos több áldott és megszokott alkalom el fog maradni: őszi ki-

rándulás, gyülekezeti ebédek, itt alvós ifjúsági alkalmak. 

A feladatunk az lesz viszont, ami eddig is volt, megtalálni a lehetőséget Isten közelébe 

való jutáshoz, és e találkozás örömének megosztásához egyaránt. 

Az Isten vár téged is. Szeretnél a közelébe kerülni? Tedd fel a maszkod, nyisd ki a szíved 

és indulj! 

Jakab Béla parókus lelkés 

 
   

 

 

 

 
 

Szeptember 6 – Szentháromság ünnepe utáni tizenharmadik vasárnap 

 
Az úrvacsora számomra annak a kifejezője, hogy az önmagát szétosztó szeretet  

vendégei vagyunk életünkben, halálukban, és az ő példája arra ösztönöz, 

hogy „mindenek példája helyett mindenek életévé, táplálékává legyünk.” (Pilinszky János) 

                                                             Laborczi Géza 

 

 

Bizonytalanságokkal teli, de bizakodó tanévkezdés 
  

Bár a koronavírus-járvány újabb hulláma van kialakulóban, egy-két kivételtől eltekintve 

normális, megszokott rendben indult a 2020-2021-es tanév. Több országban is jelentősen nő a 

fertőzések száma, és a hazai adatok is óvatosságra intenek. Ezért a kormány, az Operatív Törzs 

és a járványügyi hatóság folyamatosan értékeli a helyzetet, és szükség esetén további intézke-

désekről dönt. Az iskolák protokollt kaptak a járvány elleni védekezést segítő teendőkről. To-

vábbra is alapfontosságú, hogy beteg, a koronavírus tüneteit mutató gyermeket ne engedjenek a 

szülők közösségbe. Felelős szülői magatartással, az alapvető óvintézkedések betartásával elke-

rülhető az iskolákat érintő korlátozások bevezetése - közölte az Emberi Erőforrások Minisztéri-

uma. 

E szokatlan iskolakezdéskor – de bizakodva a járvány majdani megszelídülésében – sze-

retettel köszöntjük diákjainkat, közülük is különösen a kis elsőosztályosokat, akik először lép-

nek be iskolájuk kapuján. Köszöntjük az általános iskolásokat, a középiskolákba járókat és a 

főiskolák, egyetemek hallgatóit. Kívánjuk, hogy az elkövetkezendő – jó egészségben megélt, 

vírusmentes – tanév eredményekben és sikerekben gazdag legyen valamennyiük számára. 



 Köszöntjük a magas hivatástudatot kívánó, rendkívüli felelősségteljes munkát végző pe-

dagógusainkat, és kívánjuk, hogy a tanítás-tanulás együttes folyamatában az ismeretátadás, ér-

tékközvetítés, értelmet és ismereteket, jártasságokat és készségeket fejlesztő tevékenységük 

eredményes legyen. Kívánjuk, hogy mindezzel összhangban az erkölcsi nevelés, a jellemformá-

lás, azaz a személyiségfejlesztés nemes feladatait is sikeresen lássák el. Természetesen e nemes 

célok megvalósulásához nélkülözhetetlen tanulóink kellően aktivizált és motivált részvétele, 

szorgalma, igyekezete és kitartása, valamint a szülői ház biztonságot adó, erkölcsiségében pél-

dát mutató, szeretetteljes gondoskodása és légköre.  

E tanév megkezdésekor is fogadjuk szívünkbe és bízzunk a Zsoltáros szavaiban: „Az Úr 

megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.” (Zsolt121,7) 

Isten megőrző szeretete és áldása kísérje a 2020-2021-es tanév munkáját. 

Proksza Gyula 
 

 

 
 

Elgondoztak azon, kedves Testvéreim, hogy milyen hangulata lenne egy istentiszteletnek 

orgonahang nélkül? Nyilván költői a kérdés. Mert az orgona az a csodálatos hangszer, amely 

istentiszteleteink liturgiájában – az igehirdetés elsődlegessége mellett – a korálelőjátékok meg-

szólaltatásával, a gyülekezeti énekek kíséretével olyan magasabb rendű lelki régiókba képes 

emelni bennünket – ahol végtelen szeretetétől áthatva –, közelebb érezhetjük magunkat Isten-

hez. 

Orgonánk belső mechanikája – és ennek a hangzási következménye, amit a hallgatók ta-

lán nem is érzékelnek – az idők során már nagyon „elfáradt”, és nemcsak javításra, hanem teljes 

felújításra szorul. Szerencsére a Magyarországi Evangélikus Egyház pályázatot írt ki összesen 

10 millió Ft összegben, erre lehetett pályázatot benyújtani. Egyházközségünk vezetőségének 

sikeres pályázata eredményeként ebből az összegből sikerült 2,5 millió Ft-ot elnyerni. A teljes 

felújítási munkákra az időközben megkötött szerződésben Ringhoffer Gergely orgonaépítő 3,7 

millió Ft-ért vállalta a teljes felújítást, amely már el is kezdődött. Miután az elnyert pályázati 

összeg nem fedezi a teljes költségeket, a hiányzó 1,2 millió Ft-ra adománygyűjtést hirdetünk. 

Szeretettel ajánljuk orgonánk felújítási ügyét gyülekezeti tagjaink, testvéreink, a velünk 

rokonszenvezők pártfogó támogatására, hogy a megújult és megszépült orgonahang kíséretével 

szólalhasson meg a hálaadó ének. 

Proksza Gyula 



 
 
 

 

 

Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket – a VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZATBAN  

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

tossággal még nem látogatják istentiszteleteinket, azoknak továbbra is rendelkezésükre áll az isten-

tisztelet honlapunkon – obudev.hu – történő megtekintése. 

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

akiknek módjuk van rá – egyházközségünk  

OTP 11703006-22056126-00000000 számú számlára utalják át. 

–    –    –    –    –    –     – 

 Presbiteri ülés – kedd 18,15 óra. 

 Bibliaóra – szerda 10 óra. 

 Az elmúlt tanévben megszakadt konfirmációs felkészítés folytatódik a vasárnapi is-    
tentiszteletek után. Az elmaradt konfirmációi ünnepélyt a november 8-i istentiszteleten tart-
juk. 

 A 2020-21-es konfirmációi előkészítőre várjuk a 12. életévüket betöltött gyermekeinket.  
Jelentkezni emailben az: obdev@gmail.com címen, ill. a vasárnapi istentisztelet után.  

 Orgonafelújítás. A felújítás összege 3,7 MFt., pályázaton nyert összeg: 2,5 MFt.,  
    a hiány zó 1,3 MFt-ra adománygyűjtést hirdetünk.  

 Lelkészünk közbenjárására folynak templomunk külső díszkivilágításának a munkálatai. 
 

 

 

 

 

 
 

Te számtalan jót adsz nekünk szüntelen, életünket is kegyelmesen oltalmazod! 

Add nekünk Szentlelkedet, hogy hit által felismerjük ebben atyai irgalmadat,  

és őszinte hála ébredjen szívünkben végtelen jóságodért, az Úr Jézus Krisztus által. 

Ámen. 
Evangélikus liturgia– hálaadó 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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