
 

 

 

 
 

 

 
(Jer 17,14) 

 

Beteg vagyok! Beteg vagyok? Beteg leszek? A harmadik évezredben senki sem gondolta 

volna azt, hogy ilyen sokat fog az egészségével foglalkozni az ember. A gyógyszergyárak a 

médiával karöltve mindent elkövettek eddig is az „egészségünkért”. Több csodaszer is lehető-

ségünkre áll, mindegyik hatásos, csak meg kell venni, és minden gondunk elszáll. Azt azonban 

elfelejtik megemlíteni, hogy az igazán hatásos gyógyszereket orvos írhatja fel a diagnózis meg-

állapítása után. Summa summárum, a gyógyszergyárak érdekeltek abban, hogy betegek le-

gyünk, vagy árnyaltabban fogalmazva, vigyázzunk az egészségünkre. 

Naponta szembesülünk a betegséggel, a bekövetkezett halálesetek, a kórházban fekvők és 

a haldoklók számáról, amihez gyorsan hozzá is teszik azt is, hogy hányan gyógyultak meg. Az 

Operatív Törzs napi jelentkezése szinte már frusztrálja a lakosságot, ezért is pécézték ki a 

szakmailag jól képzett országos tisztifőorvost, Müller Cecíliát. Nem tudom, hogy jobban meg-

nyugtatna-e egy charmos fiatal nő, vagy férfi helyzetjelentése? Úgy érzem, hogy engem nem. 

Adatokat hallunk és elveszünk a mennyiségük alatt. Egy láthatatlan kór lépett az életünk-

be, ami ellen alapvető dolgokkal tudunk a leghatásosabban védekezni. Kezet mosunk, megtart-

juk a tisztes távolságot az idegenekkel szemben, és nem megyünk zsúfolt helyre. Ennyi is elég 

lehet? Sokak szerint igen. Ugyanakkor arról is hallunk, hogy a betegség hordozóivá is válha-

tunk, vagy éppen már ki is hordtuk minden tünet nélkül.  

Nagy kérdés az, hogy akarok-e ezzel foglalkozni, vagy ez is olyan, mint a bűn és annak 

elismerése. Ha nem beszélek róla, nem veszem tudomásul, akkor nincs is. Ádám és Éva óta ez a 

tagadás létezik. Azt gondolták, hogy ha elrejtőznek a kert fái közzé, akkor Isten nem szerez tu-

domást arról, amit tettek. Elrejtőzünk, vagy elrejtjük önmagunkat úgy, hogy Isten se találjon 

meg. Rejtőzhetünk azonban bárhová, Isten lát bennünket. Ő nem zaklatni akar minket a szerete-

tével, hanem a megmenekülés lehetőségét szeretné biztosítani számunkra. A „hol vagy Ádám” 

kérdésre a helyes válasz, „itt vagyok”, szabadíts meg mindentől, ami elválaszt Tőled. Ameny-

nyiben sikerül megállni Előtte és felvállalni az életünket, tetteinket, akkor van lehetőségünk 

megszabadulni attól, ami gúzsba kötve tart.  

Minket is kérdez és keres. Hol vagyunk?! Üres a helyünk a templomban, nem vagyunk a 

meghívottjai között. A betegség félelme gúzsba kötött? Szabadulj meg tőle! Hiszel az ő szaba-

dító erejében? Moss kezet! Viselj maszkot! Tarts távolságot! De ne Istennel szemben! 

Jakab Béla parókus lelkész 



 

 

 

 

 

 

 
 

Október 18 – Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap 

 

„Az úrvacsora: közösség Jézussal,  

közösség egymással. 

Aki méltatlannak érzi magát az úrvacsorára, 

az méltó rá.” 
                                                                                       Garádi Péter 

                              

 
 
 
 

„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek 
emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja 
volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosab-
ban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – 
bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit kö-
vetel.”                                                                               John F. Kennedy (1960) 

 

Weiner Albert 

 
(részlet) 

 
1956-ban 

mindnyájan egyek voltunk abban, 
hogy rabláncunkat nem hordjuk tovább, 

s a megszállók és bábjaik hadát 
elűzni innen van elég erőnk… 

és lesz még boldog, szép magyar jövőnk. 

 
1956-ban 

a Himnusz szállt a harci zajban 
és véráztatta barikádokon, 

a Nemzeti Dal szólt az ajkakon... 
hogy Talpra magyar! szentül esküszünk: 

mi rabok többé soha nem leszünk! 

 



                                   1956-ban 
                           az októberi nagy viharban 
                       már verve volt a Vörös Góliát, 
                    s a szabad világ bennünket csodált. 
                     De Szuez miatt magunkra hagyott 
                    S az orosz ismét orvul ránk csapott. 

 
          1956-ban 
      legázoltan is hittünk abban, 
            hogy annyi vér és szenvedés után, 
             egy eljövendő jobb kor hajnalán 
           a szent szabadság napja felragyog, 
          s a kereszt, legyőz minden csillagot! 

 
 

 

 
 

 
 

 

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. 

 Reformáció ünnepén – október 31-én, szombaton –  
                9,45 órakor koszorúzás a Dévai emléktáblánál, 10 órától ünnepi istentisztelet. 

 Konfirmációs ünnepély – a november 8-i istentiszteleten. 

 Az orgonafelújításra történő gyűjtést advent 1. vasárnapjáig folytatjuk. Továbbra is sze-
retettel ajánljuk orgonánk felújítási ügyét gyülekezeti tagjaink, a velünk rokonszenvezők 
pártfogó támogatására, hogy a megújult és megszépült orgonahang kíséretével szólalhas-
son meg a hálaadó ének. 

                        

 
 

Szent Fiad emlékeztetett arra, hogy táplálod az égi madarakat, öltözteted a mező virágait, és 

úgy gondoskodol rólunk, mint az atya gyermekeiről. Kérünk, láttasd meg velünk nagy jóságo-

dat, őrizz meg a csüggedéstől és a hiábavaló aggodalmaskodástól. Vezess szentlelkeddel, hogy 

először keressük országod igazságát, és éljünk akaratod szerint, azután pedig minden gondunkat 

erős hittel reád vessük, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 
                                                                                             (Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok) 

https://www.facebook.com/obudaievangelikusegyhazkozseg/


 
 

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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