
 

 
 

 

 
 

 
 

 

(Zsolt 18,29) 
 

Ki ne szeretné a gyertya fényét a lakásban. Meleget sugároz, bensőséges nyugalomra 

késztet. A legjobb eszköz a merengésre. Ez a két nap más, mint a többi. Mindenszentek és Ha-

lottak napja. Tudom, hogy mi evangélikusok az advent előtti vasárnap emlékezünk, de a vegyes 

vallású lakosság miatt ezek a napok a temetőlátogatások, az emlékezések napjai. Fel is tehet-

nénk az ilyenkor szokásos kérdést, megjegyzést – mi van a reformátusokkal. Ők miért nem 

gyújtanak gyertyát? Talán nagyon egyszerű lenne azt válaszolni, hogy ez nem tartozik a liturgi-

kus cselekedeteik közé. Mégsem ilyen egyszerű, mert Dunántúlon van több olyan tiszta refor-

mátus település, ahol ilyenkor égnek az emlékezés gyertyái. Tudom, ahogy már említettem, 

hogy gyermekkoromban milyen jó volt a számomra ismeretlen sírokon gyertyát gyújtogatni, és 

látni nagymamám titokban letörölt könnycseppjeit. És írtam korábban ilyen tájban a változásról 

is, amikor a sírokon a nevek könnycseppeket varázsoltak a szemembe. Az évek múlásával egy-

re több az ismerős név, emlék, és egyre jobban érzem a hit „fénysugarának” szükségességét. 

Olcsó szójátéknak tűnik a „világ sötétségben él” megállapítás. Olyan sokan és sokszor ál-

lapították meg, hogy már nem érezzük a súlyát, pedig úgy nyom, mint egy malomkő. Nem va-

gyunk Toldi Miklósok, ezért nem tudnánk tovább dobni, csúsztatni. Az tény, hogy próbálko-

zunk. Letakarjuk, mintha nem létezne. Bagatellizáljuk fontosságát, és ez ideig-óráig működik. 

Egyszer azonban személyesen leszünk érintettek, amikor a napi elhunytak számadatai között 

lesz egy ismerős, rokon, szeretettünk. A kérdéseink sorjázni kezdenek majd, és kétségek közzé 

hajszolhatnak bennünket. Mi lesz ezután? Hol van ő? Létezik mennyország? Sejtelmes biztatá-

sokat igyekszünk keresni, kitalálni. Különös, amikor egy társadalmi temetésen egy országról 

szólnak, amely fent van, ahol nincs többé fájdalom. A megnyugvásra szükség van, mint a fény-

sugárra a sötétben. Luther éppen e két nap miatt szegelte ki vitaindítóját a vártemplom kapujá-

ra. Tudta, hogy sokan mennek el a misékre, ezért sokan olvasni fogják azt. Ő sem gondolta, 

hogy a fénysugár mekkora fényt fog adni, hogy ereje perzselő lesz, és világhódító a pislogó 

mécsesláng. 

Ezekben a napokban emlékezzünk és erősödjünk hitben! A temetők nem az elmúlás mú-

zeumai, hanem az elhunytak életének mementói. A hitben erős nagyszülők, szülők, rokonok, 

lelkészek, tanítók, tanárok, gyári munkások, földművesek emlékei mind üzennek ilyenkor. Mit 

is? Hogy egykoron volt helyük a templomban, az énekkarban, a bibliaórán, az oltár előtt. Kul-

csolták össze a kisgyermekek kezeit imádságra, hálaadásra. Voltak nekik is kételyeik, de győ-



zedelmeskedtek felettük, mert Isten fénysugara Jézus Krisztus által világosságot gyújtott az éle-

tükbe. Tudom, hogy sok családban kialudni látszanak a múlt fényei, de a fény az árad. Milyen 

jó, hogy nem lehet nem észrevenni a parányi mécses fényét. Általa a sötét megszűnik.  Ne szé-

gyelld tehát könnyeidet, és nem baj, ha mások látják. Amikor letörlöd, azt Jézus nevével az aj-

kadon tedd meg, és ne némán. Hallják a körülötted állók, hogy ki az, akinek hatalma van a 

könnyek fölött is – Jézus Krisztus! 

Jakab Béla parókus lelkész 

 
 

 

 

 

 

 
 

November 1 – Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap 

 

„Az úrvacsorát nemcsak a jelen lévő testvéreinkkel közösen 

 vesszük magunkhoz, hanem általa eggyé válhatunk  

minden keresztyénnel – azokkal is, akik tőlünk távol élnek,  

és azokkal is, akik már elmentek a földi életből.” 

                                                                                             Sághy Balázs 
                              

a Reformáció – evangélikus egyházunk bölcsője – évfordulóján 
Luther Márton öt solájával 

 

Sola Scriptura – egyedül a Szentírás.  

A Biblia Istennek az egyedüli ihletett és hiteles szava, a keresztény tanítás egyetlen forrása. 

Sola fide – egyedül hit által.  

A megigazulást kizárólag hit által nyerhetjük el, bármilyen jó cselekedet szükségessége és 
hozzáadása nélkül.  

Sola gratia – egyedül kegyelemből.  

Az üdvözülés csak és kizárólag kegyelem által lehetséges, tekintet nélkül az ember bármilyen 
jó cselekedetére vagy érdemére.  

Solus Christus – egyedül Krisztus.  

Egyedül Krisztus a közvetítő Isten és az ember között, és így senki máson keresztül nem le-

hetséges a megváltás.  

Soli Deo gloria – egyedül Istené a dicsőség.  

Minden dicsőség egyedül Istennek jár, mivel a megváltás kizárólag az Ő akarata és tette által 
mehet csak végbe. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hit_(vall%C3%A1s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kegyelem_(vall%C3%A1s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cdv%C3%B6z%C3%BCl%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kegyelem_(vall%C3%A1s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Krisztus
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megv%C3%A1lt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Isten


 

 

 
 

 János Frigyes választófejedelem pecsétgyűrűt szándékozott ajándékozni Luther Márton-

nak. A gyűrű elkészíttetésével Spengler Lázárt, Nürnberg város jegyzőjét bízta meg. Luther – 

Spenglerhez intézett és 1530. július 8-án keltezett levelében – a gyűrűvel kapcsolatos elgondo-

lásáról ezt írta: 
 

„Minthogy tudni szeretnétek, hogy pecsétem jól sikerült-e, elmondom, milyen gondola-

tokat akartam pecsétnyomómon, teológiám ismertetőjegyén, megmintázni.  

Benne kellett lennie elsősorban a keresztnek: FEKETE KERESZT a szívben, amelynek 

természetes színűnek (PIROS SZÍN) kellene lennie, hogy állandóan emlékeztessen a Megfeszí-

tettbe vetett hit boldogító hatalmára, mert akkor leszünk igaz emberek, ha szívből hiszünk. Ez a 

kereszt fekete ugyan, megöl és fájdalmat okoz, de meghagyja a szívet eredeti színében, nem 

semmisíti meg a természetet, hanem életben tartja…  

Az ilyen szív FEHÉR RÓZSÁN pihen. Azt jelenti ez, hogy a hit örömöt, vigasztalást és 

békességet terem, tehát viruló fehér rózsákon vezérel bennünket. Nem úgy adja a békét és örö-

möt, mint a világ! Ezért kell fehérnek és nem pirosnak lennie a rózsának. Mert a fehér a lelkek 

és az angyalok színe.  

Ez a rózsa ÉGSZÍNKÉK MEZŐBEN virul, mert az ilyen lelki és hitbéli öröm az eljövendő 

öröm előhírnöke már most a hitben élve és reménységben hordozva. De még nem az igazi 

öröm.  

Ezt a mezőt ARANYGYŰRŰ veszi körül. Az ilyen boldogság ugyanis örökké tart a 

mennyben, nincs vége, drágább minden örömnél és vagyonnál, ahogyan az arany a legneme-

sebb és legdrágább ásvány.” 

(Forrás: Horst Beintker: Krisztus tanúja – Luther élete, részlet. Ford.: Pálfy Miklós) 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

□     □     □    □   □ 

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


 Bibliaóra – szerda 10 órakor. 

 Konfirmációs ünnepi istentisztelet – a november 8-án, 10 órakor. 

 A Budapesti Filharmóniai Társaság „Őszi hangok” címmel november 15-én, közvetlenül a 
rövidített istentisztelet után ingyenes koncertet ad templomunkban, amelyre szeretettel vár-
juk. Felcsendülnek Händel, Bach, Corelli és Pachelbel művei. Részletes műsor a templom 
bejáratánál olvasható, ill. az iratterjesztésnél átvehető. 

 Az orgonafelújításra történő gyűjtést advent 1. vasárnapjáig folytatjuk.  

                        

 

 
 

aki nem oltod el a pislogó gyertyabelet és a kicsiny hitet,  
kérünk, hogy Szentlelkeddel ítéld meg naponta bűneinket, hogy elforduljunk azokról, 

és a hit világosságáben annak éljünk, aki értünk meghalt és föltámadott. 
Jézus Krisztusért kérünk. Ámen.  

                                                                              (Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok alapján) 

 
 

 
 

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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