
 

 

 

 

 
 

 

 
 (Zsolt 103,2) 

 

A magyar ember nagyon szeret panaszkodni. Ez tény, vagy téves állítás? A mai ige fé-

nyében mindenkinek tisztáznia lehet azt, mennyire igaz rá ez az állítás. Miért is van az, hogy 

sokkal jobban emlékezünk a rossz dolgokra, és felejtjük ez az örömtelibbeket. Meg tudjuk-e 

mondani, hogy mikor sírtunk vagy nevettünk szívből, kicsorduló könnyekkel utoljára? Szintén 

egy általános megállapítás, miszerint az emberek sokkal kevesebbet sírnak, mint a régiek. Ke-

ményebbek lettünk? A sírás a gyöngeség jele? Szerintem a sírás az igazi érzések jelzése. Bár a 

sírás általában bánatból ered, mégis tudjuk, hogy képes megnyugtatni a lelket. Az örömből fa-

kadó könnyek hatása pedig annyira euforikus és váratlan tud lenni, hogy képtelenek vagyunk 

azt kontrolálni. 

Tehát búsuló magyarok vagyunk, vagy olyan teremtmények, akik képesek a nehéz hely-

zetben is tisztábban látni? Emlékezni és látni a megtörtént dolgokat, életeseményeket?  

Életem egy olyan szakaszában vagyok, amikor ez a tisztánlátás nagyon sok örömöt, hálát 

ad. Nagyon sok jót tett velem az Isten. Csodálatos családom van, hűséges és áldozatkész fele-

ség, hívő és tehetséges gyermekek, akik olyanok két csodálatos fiatalt hoztak magukkal, akikről 

álmodni sem mertem volna. Egyre több szeretetet és szép szót kapok a gyülekezetemtől.  

Szinte úgy érzem, hogy ez már irreálisan sok, és rá sem merek gondolni, hogy ezután mi-

lyen rossz következhet.                                                                                                                                             

Sokszor imádkoztam és imádkozom ezért. Most szívesen kiáltanám a világnak, hogy 

megáldott az Úr, és e sorokon keresztül meg is teszem. Ismerős-e az én példám a kedves olva-

sók számára? Szerintem igen, mert én is az a magyar ember vagyok, akit érzelmei vezérelnek, 

és az adott élethelyzet befolyásolja teremtményi helyes látásomat. Ellenben kaptam egy olyan 

segítséget Istentől, hogy mindig vizsgáljam meg az életemet – az eltelt életidő figyelembevéte-

lével – a „mennyi jót tett veled” számadásához.  

Amennyiben egy ilyen leltár készítünk, akkor döbbenünk rá, hogy milyen kivételes életet 

éltünk és élhetünk. Ezért a Zsoltáros felhívásához örömmel tudunk csatlakozni, és másokat is 

biztatni leszünk képesek: áldjuk az Urat! 

Jakab Béla parókus lelkész 
 



 
 
 

 
 

 „Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai 

után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is 

fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek Ura, királyom és Istenem! Boldogok, akik 

házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, 

aki a te utaidra gondol. Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az 

őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sio-

non. Uram, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákób Istene! Istenünk, 

pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére! Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, 

mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert 

nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, 

akik feddhetetlenül élnek. Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned bízik!” 

                                                                                                                                               (Zsolt 84,2-11)) 
 

 

 

 

 
 

Szeptember 13 – Szentháromság ünnepe utáni tizennegyedik vasárnap 

 
„Az úrvacsora felmelegíti a szívet,  

és a tanítványi közösségbe vezet.” 

                                                                                    Kovács Viktor 
 

 

 
Részletetek Szeverényi János megrázó gondolataiból 

 

Tragédia, hogy a történelemben talán először próbál felépülni egy civilizáció – itt, Európában – Isten és 
hit nélkül, vallás nélkül. 

Az ember magát tette istenné, és ez nagyon kiszolgáltatott és veszélyes állapot. Úgy látom, hogy a vi-
lág a pusztulás felé tart. Most kaptunk egy különös féket, hogy lassítsunk, gondolkozzunk, csendesedjünk le, 
keressük azt, ami igazi érték az emberi életben.  

Dávid király egy nagyon tehetséges, de hozzánk hasonlóan esendő ember volt, aki szintén felépítette a 
maga birodalmát, de emellett nagyokat bukott. 

Mégis kapott az Istentől megtérési lehetőségeket. A leghatalmasabb uralkodók közé tartozott, mégis 
lefeküdt a padlóra, sírt, nem evett. Böjtölt és imádkozott, hogy Isten adjon neki esélyt. Meggyőződésem, hogy 
nekünk is ezt kell tennünk. Akik még tudunk imádkozni, ma is, ezekben a napokban is kiáltsunk a Teremtőnk-
höz, a Forráshoz, hogy ne pusztuljunk el. Van reménységünk, hogy ez a vírus talán valahogy eltűnik. De 
semmi sem biztos, semmit sem tudunk róla.  



Hadd olvassam fel a zsoltárt, amelyet sokan ismernek kívülről. Még fontosabb, hogy Szentlélek által 
„belülről” tudjuk ma este imádkozni: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, 
csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völ-
gyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt 
terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod 
és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.” 

Drága Urunk! Haldoklik ez a mi civilizációnk, kultúránk. Az istentelenségünkbe szinte belefulladunk. 
Könyörülj rajtunk, Urunk! Kiáltunk hozzád, meg akarunk térni hozzád, mert hívsz minket. Áldassék a te szent 
neved örökké! Könyörülj rajtunk, adj megtérést, megújulást népünknek, Európának, a Nyugatnak, az egész 
világnak, amelyet úgy szerettél, hogy életedet adtad érte. Ámen. 

(Forrás: https://777blog.hu/2020/03/31/van-halalosabb-mint-a-koronavirus/) 

 

 
 

 

 

 

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. 

–    –    –    –    –    –     – 

 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: obudev@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.  

 

 

 

 

 
Urunk, 

Indíts bennünket bűnbánatra, és emlékeztess méltatlanságunkra, 

hiszen visszaéltünk kegyelmeddel és minden ajándékoddal!  

Mégse fordulj el tőlünk, hanem vezess vissza a veled való közösségbe,  

nap mint nap erősítsd hitünket,  

és tarts meg minket nyájadban! Jézus Krisztusért kérünk. 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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