
 

 

 

 
 

 

 

 
(Péld 20,12) 

 

 
(Mt 13,16) 

 

Kedves Olvasó! Mi volt az első érzésed a két rövid igevers elolvasása után? Elképzelted 

magad elé a szemet és a fület? Amennyiben ez így van, akkor talán minden rendben. A ma em-

bere szereti a dolgokat bonyolítani. Persze, Isten alkotta – szokták cinikusan megjegyezni. 

Folytatva az ilyen gondolkodást egyből megjegyzik, hogy miként lehet boldog az, aki nem lát 

és vagy nem hall? 

Ténylegesen a boldogsághoz kell a fizikai látás és hallás, de csak az tud boldog lenni, 

akinek ez megadatott? Mielőtt úgy éreznéd, hogy egy meredek téma felé kezdek kanyarodni, 

szeretném leszögezni, hogy mélyen együtt érzek a látásukban és hallásukban korlátozott embe-

rekkel. Ellenben azt is tudom, hogy közöttük is vannak boldog és megelégedett emberek. Úgy, 

ahogy vannak többségében elégedetlenek a fogyaték nélkül élők között. 

A Példabeszédek könyvében a halló fül és a látó szem lelki látást jelent. Azt, aki hallja az 

Urat, és látja mindazt, amit alkotott. Máté evangéliumában Jézus ezt a rajta keresztül kapott le-

hetőséget emeli ki. Aki Jézust látja, az látja Istent, aki hallja a szavát, hallja az Istent. Mi más 

lehetne az ilyen ember, mint boldog? 

Te boldog vagy kedves Olvasó?  

Boldogságunk kulcsa, hogy Isten gyermekeiként nyitott szemmel és füllel éljünk. Mind-

ezt egy olyan nehéz időszakban kell megélnünk, amikor minden értéket megkérdőjeleznek, és 

pont az ellenkezőjét próbálják velünk elhitetni.  

Milyen vihart kavart az „alternatív” mesekönyv, amelyben a másságot tanítják, amit bi-

zony el kell fogadni. Tudom, hogy beteg a világ és a társadalom, de mindez azért ilyen, mert 

Isten tanúi, azaz mi, gyengék vagyunk. Legyintünk a számunkra érthetetlennek tűnő dolgokra, 

de nem teszünk ellenük semmit. Amennyiben passzívak maradunk, akkor a boldogságot is el-

veszítjük. Nem látjuk és nem halljuk azt, amit Isten adott ajándékként. 



Ma, amikor templomunk ünneplőbe öltözött az őszi hálaadó istentiszteletre, észre kell 

vennünk a terményekben Isten jókedvét, hallanunk kell a madarak csicsergését, éreznünk kell 

az áztató eső illatát, hallanunk kell a cseppek kopogását ablakunk párkányán. Magunk elé kell 

képzelnünk gyermekkorunkat, amikor nem volt akadálya a boldogságunknak, mert mindennek 

örülni tudtunk. Emlékszem arra, amikor felhőszakadás után az eső nem tudott elfolyni, térdig 

gázoltunk a vízben, és elképzeltük a tavat, tengert az utcánkban. Különös, hogy még a felnőttek 

sem akadályozták „vizes kalandunkat”. 

Azt szeretném, hogy ismét gyermeki öröm járja át az életünket, hogy halljuk és lássuk a 

szerető Isten oltalmát, a nagy lehetőséget, amit nekünk ajándékozott Jézus által. Boldogságot 

szeretnék megosztani veletek, és ti mindannyian, akiket Isten megszólított, ennek lehettek a 

küldöttei. Van azonban egy kitétel, látnotok és hallanotok kell hozzá az Urat! 

Jakab Béla parókus lelkész 

 
 

 
 

   
   

  „Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, 

az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte 

meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való 

szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őálta-

la. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő sze-

retett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűnein-

kért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, 

hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, 

Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, 

hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott ne-

künk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a 

Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten 

marad, ő pedig Istenben; és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amely-

lyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Isten-

ben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, 

hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy 

vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes 

szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem 

lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szere-

tett minket. Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont 

gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti 

Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Is-

tent, szeresse a testvérét is.”                                                                (1Jn 4,7-21) 
 



 

 

 

 

 

 
 

Október 11 – Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap 

 
„Apró az ostya, kortynyi a bor. 

De benne Jézus hozzád hajol.” 

                                      Bence Imre  
                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
és köszönjük, hogy 

 

„Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, 

Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, 

így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit el-

egyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megál-

dod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség 

fakad.” (Zsolt 65,10-12) „Mindenért hálát adjatok, mert ez az 

Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.”  (1Thesz 5,18) 
 



 
 
 

 

 
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. 

 Presbiteri bibliaóra – szerda 18 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. 

 

                          

 

 

 

 
 

Nyisd meg szívünket szereteted előtt,  

hogy mi is mindennél jobban szeressünk Téged, és örömmel teljesítsük akaratodat. 

Szereteted tanítson minket arra,  

hogy mindenkor szeretettel forduljunk embertársaink felé, 

 és segíts, hogy szeretetünket ne csak szavaink, hanem tetteink is igazolják.  

Szereteted adjon erőt,  

hogy gyűlölőinket is szeressük, és őszinte szívvel, kitartóan imádkozzunk értük.  

Szereteted adjon bölcsességet,  

hogy jóval győzzük le a gonoszt, és ebből ismerje fel a világ, hogy gyermekeid vagyunk.  

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 
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