
 

 
 

 

 

 
 (Mk 1,17) 

Halász. Sötétbarna, a háló kötele által repedezett bőr, ápolatlan külső. Nincs képzettséget 

igazoló okirat, iskolai végzettség. Valószínűsítem, hogy mint minden zsidó férfi, olvasni tudott. 

Sábátkor a Tóra pergamenje felett olvasta Isten csodálatos tetteit. Hogy voltak-e tervei a jövőre 

nézve? Talán álmodozott egy hatalmas fogáson, ami majd rendezni fogja szegényes életét. Ta-

lán egy új háló, vagy a régóta szükséges javítás a bárkán. Hallott-e Jézusról, a prófétáról, tanító-

ról? Nincs róla értesülésünk, de feltételezhetjük, hogy nem volt számára ismeretlen a neve.  

Ő érkezik a parthoz. Márk evangélista nem írja körül a találkozást, a kiválasztás indokát. 

Miért Ő, András és a Zebedeus testvérek? Csak a felszólítás: Jöjjetek, kövessetek. És nincs a 

próféták elhívása esetében közismert ellenkezés, magyarázkodás. Otthagynak mindent, apát és 

napszámost, akinek majd rendezni kell a fizetséget. Elindulnak a bizonytalan felé egy ismeret-

len, szegényes öltözetű, prófétaszerű ember után, akinek nem tudtak ellent mondani. Akinek a 

szeme mindent elárult, hogy ő több annál, mint ami látható a szem számára, a hangja olyan 

volt, mint aki hatalommal szól. Hatalma volt felettük. Nem hangzott el kecsegtető ígéret, új és 

jövedelmező foglalkozás. Első hallásra nem is kellett átképzésen gondolkodniuk sem, vagy nem 

is értették, hogy mint jelent az „emberhalászat”. Ismerkedniük kellett a Mester gondolkodásá-

val, életritmusával, egyszerűségével, különös gondolatvilágával. A sábáti tekercsek sorainak 

megelevenedését érezték és egy különös érzést, amivel nem tudtak mit kezdeni. Láttak csodákat 

és gyógyításokat, tanításokat, amelyeket a távolról érkezők örömmel hallgattak. Menekültek 

vele együtt az értetlenkedők miatt. Voltak éhesek, és bújtak össze dideregve a hideg estéken, 

mert még a rókának is volt szállása, de a Mesternek, az Emberfiának nem, nekik sem. Felnőttek 

a küldetésre, amikor kiküldte őket, de hamar elvéreztek a küldetésben. Szívük még nem hango-

lódott teljesen a Mesterre. Átélték az árulást, a rettegést azon a különös hétvégén, a Mester 

meggyalázott halálát a keresztfán, és az üres sír kételyét. De volt egy rendkívüli találkozás, 

amikor belépett a zárt ajtón keresztül, és hirdetett békességet. Látták felemelkedni a felhők kö-

zé, és érezték annak a különös tűznek a bizsergését, ami kiégetett belőlük minden evilági félel-

mét, és többé nem féltették az életüket. Egyedül Isten dicsősége számított, amit a Mester által 

ismertek meg. 

 A tizenkettő nevét ma hittanosok tanulják és szülők, nagyszülők elevenítik fel régi tudá-

sukat. Gyakran érezzük, hogy kevés az elhívott. Ma sincs kecsegtető ajánlat, de aki elfogadja az 

elhívást, annak a lelke megnyugszik, mert aki után indul és akire hallgat, az Isten Fia. Emberha-

lászok vagyunk, vagy csak alkalmi hobbi horgászok? Döntenünk kell, a hívás már elhangzott… 

Jakab Béla parókus lelkész 



 

 

 

 

 

 
 

Október 25 – Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap 

 

„Krisztus Urunk a hirdetett igében megszólít minket, 

és az oltár szentségében is önmagával ajándékoz meg, 

így erősítve földön küzdő egyházát 

 a vele és egymással való közösségben.” 

                                                                                       Kovács László 
                              

 
 

 
Kedves Testvérek!  

A reformáció ünnepére és az új egyházi év közelgő kezdetére előretekintve szólítjuk meg 

a testvéreket. A mindennapokban most talán különösen is ránk nehezedő terhek között is min-

dig a legfontosabbra irányítsuk a figyelmünket: egyéni imádságban, az ige és a szentségek által 

megélt gyülekezeti közösségben és egymás felé való odafordulásunkban igyekezzünk átélni 

Isten közelségét.  

Ne feledkezzünk el arról, hogy a vasárnap az Úr napja. Ha otthoni istentisztelet, házi áhí-

tat vagy egyéni elcsendesedés keretében is, de törekedjünk az ünnepnap megszentelésére. Ne 

engedjük, hogy eltűnjön életünkből az ünnep, a vasárnap. Ha valaki életkora vagy egészségi 

állapota miatt az otthonmaradást tartja indokoltnak, akkor jó lelkiismerettel, ugyanakkor a kö-

zösségbe imádságban bekapcsolódva vállalja ezt a döntést. Aki pedig részt vesz a gyülekezeti 

alkalmakon, az az embertársára odafigyelve, őt védve tegye azt.  

Most, a második hullám alatt reméljük, nem kell egészen bezárni a templomokat, de a tá-

volságtartás, a maszkviselés és a higiéniai szabályok betartására annak inkább oda kell figyelni. 

A fokozódó veszély mellett sokak megfáradását is érzékeljük.  

Ezért kérjük a gyülekezetek és intézmények vezetőit, a lelkészeket és felügyelőket, hogy 

az istentiszteleti alkalmakon különösen ügyeljenek az alábbi szempontokra: éneklésre csak rö-

vidített formában kerüljön sor; fontolják meg az úrvacsora felfüggesztését, de ha mégis sor ke-

rül rá, lehetőség szerint a lelkész is viseljen maszkot (különös tekintettel az úrvacsorai liturgiá-

ra).  

Az előttünk álló vasárnap evangéliumi igéje így bátorít: „Higgyétek: Jézus a Krisztus, az 

Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” (Jn 20,31b)  

Erős vár a mi Istenünk! 



Budapest–Győr, 2020. október 25.  

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, 

Kondor Péter püspök, Szemerei János püspök 

 

Az egyre súlyosbodó pandémiás helyzeteben, amikor a napi fertőzési és halálozási számok a ta-

vaszi időszakot sokszorosan meghaladó szinten vannak – egészségi állapotom és életkorom miatt, – a 

vasárnapi istentiszteletek látogatásától, a csoportos összejövetelektől tartózkodni fogok. A vasárnap ün-

nepnapi megszentelése otthoni imádsággal, az istentisztelet online módon való követésével, elcsendese-

déssel lesz teljes, mint ahogy a püspökeink által most kiadott pásztorlevélben is áll. 

Az egyházközösségünk érdekében végzendő munkámat – úgy, mint tavasszal – most is otthonról 

fogom tovább végezni, akár az orgona felújításáról, akár pályázati feladatok, vagy más egyházközségünk 

érdekében végzendő egyéb tevékenységről is van szó.  

Kérek mindenkit az egészségügyi rendelkezések pontos betartására, és a püspöki pásztorlevélben 

foglaltak megszívlelésére! 

Erős vár a mi Istenünk!                                                                                Hunyadi László felügyelő 

 

 
 

 

 

 

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

galmazottak betartását kérve – a templomi istentiszteleteinkre. Akik érthető óvatosságból nem lá-

togatják templomunkat, azok az istentiszteleteinket honlapunkon (obudev.hu), és gyülekezetünk 

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. 

□     □     □    □   □ 

 A szerdai Bibliaóra elmarad. 

 A 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. 

                        

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


 
 

Kérünk, hallgass meg, és áraszd ránk megszentelő Lelkedet, 

hogy általa lehessünk gyermekeid már ebben az életben, és egykor az örökkévalóságban is,  

a mi Urunk, Jézus Krisztus által. 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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