
 

 

 

 

 

 

 
 (Pt 5,7) 

 

Gondtalan évek! Ezt kívánjuk másnak, és magunknak is ezt szeretnénk. Sőt, egy küzdelmes, dolgos élet 

lezárásakor gondtalan nyugdíjas éveket szoktuk kívánni. Ellenben ki merjük-e mondani azt, hogy gond nélküli 

élet nem létezik?   

A gondok, amelyek olykor felhőként borítanak be bennünket, az emberi élet velejárói. Az az ügyes, aki 

a gondjait kezelni tudja, megoldja a problémáit, vagy csak egyszerűen élni tud velük.  

Ennek az elsajátítása különböző kultúrákban más és másként jelentkezik. Relaxáció, meditáció, jóga és 

a felsorolás szinte végnélküli. Egyben azonban hasonlítanak, mindegyik az ember belsőjére, azaz a lelkére pró-

bál befolyással lenni.  

Kultúrákat említettem. Milyen a keresztyén kultúra? Mennyire hatásos a bajba jutott ember segítség-

nyújtásában? A kereszténység a nevében hordozza a megoldás kulcsát. A keresztény Krisztus követőt jelent, 

értsük szó szerint. Krisztus a megtestesült Isten, aki megmutatta életén és áldozatos halálán keresztül az Isten 

szeretetét. A hívő ember ennek az Istennek a segítségére számíthat teljes életében és természetesen a nehéz idő-

szakokban is.     

Hogyan is történhet ez? Jézus tanításain keresztül mindig biztatta a követőit. Számomra nagyon fontos, 

hogy Krisztus beszél hozzám, nem egy hideg szobor. Amikor szól hozzám, akkor magához hív. Nem úgy köny-

nyíti meg az életemet, hogy kiemel a gondjaim közül, hanem erőt ad azok elviseléséhez és megoldásához. Mert 

tudja, hogy mire van a fáradt léleknek szüksége, vigasztalásra és ölelésre, valamint biztatásra. Neki elmondhat-

juk mindazt, ami bánt, ami szorongatja a szívünket és lelkünket, amiről feltételezhetjük, hogy infarktus gyanús. 

Ő a bűnei elől menekülő embernek megnyugvást nyújt, és ez a bűneit megvalló ember csodálatos gyógyulása, 

amit a feltétel nélküli bűnbocsánat eredményez.  

Jó-jó, de hol van az Isten? Hogy juthatok el hozzá? – hangzik a gyakori kérdés vagy szemrehányás. Jé-

zus ebben is segít. Amikor bemutatkozik, akkor magát nevezi „ajtónak”, „útnak”, „életnek”. Aki Istenhez sze-

retne eljutni, az Jézust kereső és követő kell, hogy legyen.  

Péter apostolt – igénk szerzőjét –, aki egyszerű halászember volt, Jézus megszólí-

totta – kövess engem! Ő mindent hátrahagyott és elindult. Nem volt rendkívüli ember, 

olyan volt, mint közülünk egy. Megélt Krisztus mellett hullámhegyeket és völgyeket 

egyaránt, volt csodatevő és áruló. Az ő felismerése a fenti bibliai mondat. Gondod van? 

Ne cipeld, ne roskadj alatta, hanem vesd, azaz dobd rá. Hadd vigye Ő tovább életed út-

ján.  

Miért tenne ilyet? Mert neki gondja van rád! Igaz – kedves olvasóm –, hogy e so-

rok olvasása után egy kicsivel jobban érzed magad? Tudom, hogy nem egyszerű, sőt nagyon nehéz. De próbáld 

ki, megéri! 

Jakab Béla parókus lelkész 



 
 

Figyelj rám, és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok! Tartsd meg életemet, mert híved va-

gyok én! Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik! Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok 

minden nap. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, 

Uram! Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hoz-

zád kiáltanak. Hallgass, Uram, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra! A nyomorú-

ság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincs hozzád hasonló, Uram, az 

istenek között, műveidhez fogható nincsen. Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak 

előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten 

egyedül! Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel fél-

jem nevedet. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örök-

ké. Hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentettél. Istenem! Kevélyek támadtak rám, erő-

szakosok hada tört életemre, de nem számolnak veled! Pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, 

hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. Fordulj hozzám, légy kegyelmes! Adj erőt szolgádnak, se-

gítsd meg szolgálólányod fiát! Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, 

mert te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem. (Zsolt 86,1-17) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Szeptember 20 – Szentháromság ünnepe utáni tizenötödik vasárnap 

 
„Az úrvacsora azt jelenti, hogy nekem  

olyan Uram van, aki nemcsak ajándékot ad, 

nemcsak valamit odaad magából, 

hanem önmagát adja, teljesen. És vele együtt mindent. 
                                          

                                                                                                                                                                                                             Tóth Károly István 

 

 

 
 

 

 

 
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 hiányzó 1,3 MFt-ra adománygyűjtést hirdettünk.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Add, hogy szent Fiadat követve neked tetsző életet éljünk, 

a hitben nap mint nap növekedjünk, a reménységben szilárdan álljunk,  

a szeretetben pedig egyre jobban bővelkedjünk!  

A fiatalok szívében is ébressz vágyat igéd és a gyülekezet közössége után!  

Add, hogy akik eltávolodtak egyházadtól és a hittől, azok visszataláljanak!  

A hozzád hűségeseket pedig erősítsd, hogy bátran tanúskodjanak hitükről minden ember előtt!  

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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