
 

 

 

 
 

 

 
 

(1Jn 5,4) 
 

A győztesek írják a történelmet! – szoktuk szarkasztikusan megjegyezni, amikor olyas-
mit hallunk, ami nem egyezik meg az ismeretünkkel. Nagy kérdés, hogy ki a győztes? Győztes 
Isten, aki feláldozta a világért egyszülött Fiát? Az az Isten, aki „megüresítette” önmagát, le-
mondott isteni hatalmáról, hogy egy gyermek testében megszülethessen egy istálló állatetető-
jében, a jászolban? Akit gyermekként meg akarnak gyilkolni, és oda kell menekülnie, ahonnan 
Isten mentette ki a kiválasztott népét Mózes által?  

Szerinted győztes az Isten?  

A győztes pártján állunk, mi hívők, keresztények, evangélikusok?  

Vagy legyek még provokatívabb? Te győztesnek vallod magad? János apostol ezt üzeni neked, 
nekünk, mindenkinek ezen a rövid versen keresztül: Győztes vagy! Hited által vagy győztes, 
részese a győzelemnek. Mit érzel, amikor ezt olvasod, amikor a hitről, konkrétan a te hitedről 
hallasz a templomban? Hogyan mérhető a hit ereje? Kitalált-e már az ember egy mérőműszert 
erre? Szerintem még nem, de lehet, hogy többek is elgondolkodtak rajta. Valójában nincs is 
szükség rá. Elegendő az ember, te vagy én. Istenre hagyod az életed alakulását, hogy ő dönt-
sön Igéjén és tanításán keresztül? Amennyiben ez így van, akkor hiszel, akkor a győztes vagy. 
Sőt, nem is akármit győztél le, hanem magát a világot. Erről a hiterőről tettek bizonyságot 
elődjeink a reformáció korában, a gályarabság láncai alatt, vagy a modern kor kommunista 
üldözése alatt a foglyok a börtönökben. Bele kiáltották a fájdalom, kínzások és magány súlya 
alatt, hogy „…kincset életet, hitvest, gyermeket, mind elvehetik, mit ér ez őnekik, mienk a 
menny örökre!” (EÉ 254,4).  

Ma is ez erősíti az üldözött keresztényeket, amikor Jézust és a halál feletti győzelmét 
alázzák meg naponta. Hitük rendíthetetlen? Nekünk is erősödnünk kell, mert bár a győzelem 
útján haladunk, de nem menetelünk rajta, hanem botorkálunk csupán. 

Talán ez az október hatodika segít bennünket abban, hogy félretegyük önös érdekeinket 
és megtaláljuk azt az Istent, aki összekötötte a szabadságharc vezetőit és harcosait egyaránt. 
Isten, haza és szabadság! Életemet Istenért és a hazáért! Megkopott jelmondatok ezek, amit 
soha nem késő ismét tartalommal megtölteni. Ez az ünnep erdélyi testvéreinknek egy rendkí-
vüli ünnep lesz. Bebizonyították, hogy a nemzet védelme a legfontosabb, és így sikerült olyan 
vezetőket választani, akik magyarként a saját testvéreik védelmét tartják az elsődlegesnek. 

Győzelem után vágyakozunk, Istennel minden lehetséges. Hiszed-e ezt? 

Jakab Béla parókus lelkész 



 

 

 

 

 

 
 

Október 4 – Szentháromság ünnepe utáni tizenhetedik vasárnap 

 
„Az úrvacsora ostyájának és borának misztériumában 

az oltáron összesűrűsödik előttünk hitünk szent titka, 

Jézus halálának elmúlt eseménye, 

feltámadásának jelenvalósága 

 és eljövendő dicsőségének öröme.” 

                                                                  Menyes Gyula 
                              

   

                                                 
 

Az 1848/49-es forradalom és szabadsághgarc a magyar történelem talán legfon-
tosabb eseménysorozata volt, hiszen először mutatkozott meg markánsan né-
pünk összetartó ereje, nemzettudata, szabadságszeretete és büszkesége. Olyan 
hősök és hazafiak küzdöttek a szabad, önrendelkező, új Magyarországért, mint 

Kossuth Lajos, Petőfi Sándor vagy Damjanich János. Harcuk 1849 tavaszán 
győzelmet aratott Ausztria felett. A küzdelem mégis vereséggel zárult, 

mégpedig az orosz beavatkozással kialakuló túlerő miatt. Nem szabad azonban soha elfeled-
nünk legnagyobbjaink történetét, azokat az éveket, melyek a magyar történelem legkiemelke-
dőbbjei közé tartoznak. (Harmath Á. Péter: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tör-
ténete) 
 

 



 

   
 

Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. 
Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.  

Damjanich János:    Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.    

Dessewffy Arisztid: Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata. 

Kiss Ernő: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a 
magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük. 

Knézich Károly:    Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög 
keverhette így össze a kártyákat.                                                       

Láhner György: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én 
áldozatom!                                                                                           

Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá 
az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. 

Leiningen-Westerburg Károly: A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.   

Nagy-Sándor József: De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna 
az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.  

Poeltenberg Ernő: Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.                           

Schweidel József: A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak 
egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, megha-
sonlott világot.                           

Török Ignác: Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de 
tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.                                                 

Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.  

 
 

 

 

 
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. 
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□     □     □    □   □ 
 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 korábbi számainkban tájékoztatást adtunk orgonák halaszhatatlan fel-
újításáról. A felújítás összege 3,7 MFt., pályázaton nyert összeg: 2,5 MFt.,  

a hiányzó 1,3 MFt-ra adománygyűjtést hirdettünk 

Szeretettel ajánljuk orgonánk felújítási ügyét gyülekezeti tagjaink, a velünk rokonszenvezők 
pártfogó támogatására, hogy a megújult és megszépült orgonahang kíséretével szólalhas-
son meg a hálaadó ének. 

 

                          

 

 

 

 
 

Könyörgünk minden ember üdvösségéért: a hívőkért és a Téged keresőkért, 

a világ kereszténységéért és evangélikus egyházunkért,  

gyülekezetünkért és a Krisztusban hívők minden gyülekezetéért.  

Őrizd meg nyájadat a hitetlenségtől és a szeretetlenségtől, 

 és újítsd meg mindnyájunk életét! 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/ 

 

 

mailto:obdev@gmail.com
mailto:obudev@gmail.com
https://obudev.hu/

