
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 (2Tim 1,10) 

 

A médiával foglalkozó szakemberek fontosnak tartják, hogy egy könyv vagy cikk megje-

lenésekor a felhívó cím legyen provokatív. Így találkozhatunk hatalmas betűkkel kiemelt szö-

vegrészekkel egy interjúból, vagy ami most számomra is új, idézeteket a cikkből.  

Fontosak az idézetek, mert felhívják a figyelmet az üzenetre. Amennyiben ennek az ige-

versnek az üzenetét szeretnénk eljuttatni a világ számára, akkor valami nagyon hangzatos címet 

kell választanunk. Lehetne például: Jézus az élet hőse, vagy Jézus az erő birtokosa.  

Kedves Olvasó, nem akarlak bosszantani írásommal, csak a figyelmedet szeretném Jé-

zusra irányítani. A hívő embernek nincs szüksége hangzatos címekre, a hívő ember tudja, hogy 

Jézus a Megváltó. A templomba járó minden alkalommal hittestvéreivel közösen vallja a hitval-

lásban, hogy „alászállt a poklokra”. Emlékszel, amiről korábban írtam, hogy a hitvallás nem 

imádság, hanem kijelentés, amit hangosan kell mondani? (Nem mondjuk elég hangosan!).  

Jézus alászállt a pokolra, és legyőzte a halál erejét!!! 

Pál nagyon finoman fogalmaz, amikor Timóteust Jézus munkásságáról tanítja. Nem a ha-

lált győzte le, hanem a halál erejét. Vagyis a bűnben született embernek meg kell halnia, de 

nem reménytelenül. Nem tudjuk, hogy Jézus és a Sátán küzdelme miként zajlott, de Isten áldo-

zatával szemben a Sátán fegyvertelen maradt. 

Isten Fiát áldozza fel az emberért, az egyet mindenkiért!!!  

Értelmetlen és érthetetlen, amit Isten elkövetett, és Jézus által véghez is vitt. A teológu-

sok ennek az időbeni elhelyezését nagyszombatra teszik, ami régen ünnepnap volt, sajnos ma 

már nagyon kevés helyen tartják meg.  

A húsvét, a feltámadás hajnala éppen ezért ilyen erőteljes, mert Jézus Istenként nemcsak 

feltámad a halálból, hanem azt az örömhírt, az evangéliumot adja hírül a világnak, hogy aki 

hisz, annak örök élete lesz. Figyeljünk az ige szavaira, amely „elmúlhatatlan életről” tesz bi-

zonyságot.  



Tehát kitalálhatunk hangzatos szalagcímet erre a mai vasárnapra, talán az is előfordulhat, 

hogy többen felkapják a fejüket, és érdeklődve olvassák majd. De – tudom, igy nem kezdünk 

mondatot, szegjük most ezt meg, mert ez nagyon fontos –, csak akkor lesz ez az elmúlhatatlan 

élet a mienk, ha elhisszük Jézus győzelmét. 

Te elhiszed? 

Jakab Béla parókus lelkész 

 
 

„Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és a Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Hálát 

adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, 

éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlé-

kezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned 

élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyád-

ban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is meg-

van. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándé-

kát, amely kezeim rád tétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét 

adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szé-

gyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem 

szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított 

meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, 

hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt 

Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megje-

lenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta 

az elmúlhatatlan életet.”                                                                                             2Tim 1,1b-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Szeptember 27 – Szentháromság ünnepe utáni tizenhatodik vasárnap 

 
„Az Úr asztalánál ízelítőt kapunk 

a bűnbocsánat és az örök élet öröméből.” 
                                          

                                                                                                                                                                                                             Sághy Balázs 

 

 



 
 
 

 

 
Szeretettel hívjuk és várjuk továbbra is testvéreinket – a Védekezési Szabályzatban megfo-

galmazottak betartását kérve – a rövidített templomi istentiszteleteinkre. Akik érthető óvatosság-

ból nem látogatják templomunkat, azok az istentiszteleteinket honlapunkon (obudev.hu), és gyüle-

kezetünk Facebook oldalán (facebook.com/obudaievangelikusegyhazkozseg/) hallgathatják ill. 

tekinthetik meg. 

 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Könyörgünk önmagunkért és minden keresztény testvérünkért. Segíts, hogy minden szavunkkal 

és cselekedetünkkel feltámadott Urunkról tanúskodjunk! Tégy alkalmassá bennünket szolgála-

todra! Őrizz meg attól, hogy méltatlan viselkedésünkkel szégyent hozzunk szent nevedre! Kö-

nyörülj az egész teremtettségen! Szabadítsd meg a mulandóság átkától! Vedd le róla a bűn és a 

halál bilincseit! Hozd el hamar örök országodat, amelyben békesség és öröm uralkodik!  

                                                    Jézus Krisztusért kérünk. Ámen 

(Evangélikus liturgia– könyörgő imádságok) 

https://www.facebook.com/obudaievangelikusegyhazkozseg/
mailto:obdev@gmail.com


 
 

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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