
 

 

 

 

 

 
(Jel 14,12) 

 

Az egyházi esztendőben haladva következik az utolsó három vasárnap. Ítélet, reménység és 

örökélet. Ezen a mai vasárnapon négy fiatal fogad hűséget Istennek, és válnak evangélikus közössé-

günk tagjává. Különös, megkésett konfirmáció az idei.  

Nyolcan indultunk az útra tavaly októberben, kihagytunk kényszerűen három hónapot, és el-

vesztettük a fiatalok felét. Úgy érzem, hogy a megmaradtak nagyszerű alkalmaink során kovácsolódtak 

egy csapattá. Együtt tanultak, étkeztek és szórakoztak. Fontossá váltak egymás számára. Ők értetlen-

kedve kérdezték, hogy a többiek miért nem folytatják? Válaszoltam valamit. Nagyon nehéz nekünk, 

lelkészeknek hallgatni a szülők magyarázkodását, de nem tehetünk mást, mint hogy elfogadjuk. Szo-

morúság tölt be utána.  

Igénk nem hagy kétséget afelől, hogy nincs idő a halogatásra. Szükség van az állhatatosságra és 

a kitartásra. Szükség van Krisztus szentjeire, akik nem glóriával a fejük fölött ábrázolt angyalok, vagy 

kiváló tulajdonsággal rendelkező emberek. Ők egyszerűen a Krisztust követők. Ezen a különös kon-

firmáción Torma Jánosné, Marika néni áll előttünk, akinek rendhagyó módon ítéltük meg a Dévai-

díjat. Nem volt hónapokig tartó jelölési folyamat, csak egy ajánlás, és annak egyhangú elfogadása. 

Megleptük a döntéssel, amit szerényen és örömmel fogadott. 

Miért Ő? Marika néni az a Krisztus követő, akire szüksége van egy családnak, egy közösségnek, 

a saját gyülekezetének. Ő azt a hívőt személyesíti meg, akit klónozni kellene, vagyis sokszorosítani, 

betenni prototípusként Isten „másolójába”, hogy nyomja meg a végtelen gombot rajta.   

Kitekintve világunkba nehezen vélünk felfedezni Marika néniket, pedig Isten gondoskodik ar-

ról, hogy mindenütt legyen belőlük. A gond az, hogy egyénenként vannak jelen, és nagyon ritkán cso-

portosan. Az igében az „itt” helyhatározó és egyben olyan nyelvtani forma, ami folytonosságot üzen. 

Szükség volt akkor, János apostol idejében a hívő emberre, és szükség van ma „itt” is Jézus gyermekei-

re.  

Világunk vágyakozik olyan fiatalok után, akik szívébe elvethetjük a Krisztusismeret magját. 

Várjuk, hogy a vetés után a mag szárba szökkenjen, és sok termést hozzon. Ezért is tartozunk külön 

hálával a szülőknek és nagyszülőknek. Nekik köszönhető, hogy elkövettek mindent a gyermekek jelen-

létéért, a magvetés lehetőségéért. A szülők számára ez az időszak többet jelenthetett a „kötelező” isten-

tisztelet-látogatásnál. Megtapasztalhatták, hogy jó itt lenni, és nem jelent gondot néha lemondani más 

programot Krisztus közelségéért. Ez is egy csoda, a szülői vezetésből vezetetté válni Isten iskolájában. 

Sóhajtsunk fel, hogy vége van? Ne tegyük ezt! Adjunk hálát azért, hogy a maszk és a kötelező 

előírások segítségével gyermekeink a szentek közösségének tagjaivá váltak „itt”, 2020-ban. 

Jakab Béla parókus lelkész 



 

URUNK! 
 

Könyörgünk hozzád mindazért, amiért könyörögni kell.  

Kérünk távoztasd el világunkból, közülünk ezt a vírust,  

bármi legyen is ez.  

Szörnyű látni, hogyan rombolja szét emberi kapcsolatainkat, gyülekezetünket,  

egyházadat, családokat, hogy távolít el barátot baráttól.  

Szomorúsággal tölt el, hogyan lesz egyik ember a másik ember számára  

veszélyforrássá és lassan-lassan ellenséggé.  

Megrémiszt annak a látása, hogy az élet védelmének címszavával  

idős emberek szorulnak otthonuk négy fala közé  

teljes magányosságra ítélve.  

Szívfacsaró, hogy a szeretet, az élet alapvető megnyilvánulásai,  

mint az ölelés, a kézfogás, az érintés, a simogatás  

lassan kiveszik közölünk, elsorvad a lelkünk.  

Ölelj magadhoz, Urunk, és gyógyíts minket!  

Gyógyítsd a betegeket, állj a gyengék mellett, támogasd a gyógyítókat, 

 bátorítsd azokat, akiket a félelem hatalmába kerített!  

Ne engedd, hogy tiszta és gyógyító evangéliumod helyett  

a félelmet keltő, szenzáció hajhász hírektől várjunk megnyugvást.  

Érints meg minket, ahogy Jézus megérintette a leprást és meggyógyult,  

megérintette a vak szemét és látott.  

Érints meg, hogy gyógyuljunk és lássunk, lássunk Téged!  

Gyógyítsd ezt a beteg világot!  

Könyörgünk. Ámen. 
(Bencéné Szabó Márta lelkész imádsága) 

 

 

 

 

 

 

 
 

November 8. – Az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapját megelőző (Ítélet) 

vasárnap. 

 
„Krisztus teste és vére templomaink oltáránál  

és magányos betegszobákban a mennyei vacsora előképe és reménye – nem-

csak azért, mert összeköt azokkal, akik előre mentek vagy még meg sem szület-

tek, nemcsak azért, mert nemzedékeket és évszázadokat ölel egyelten hatalmas 

gyülekezetbe, hanem azért is, 

 mert ő ezt ígérte nekünk.” 

                                                                                                            Zászkaliczky Zsuzsanna 
                              

 

 

„Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt 

hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! A ha-



landót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek! Mert ezer esztendő előtted any-

nyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, 

mint reggelre az álom, mint a növekvő fű: reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszá-

rad. Bizony, elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad elé állítod bűnein-

ket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esz-

tendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és na-

gyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős hara-

god, és milyen félelmetes felháborodásod? Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jus-

sunk! Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon! Áraszd ránk kegyelmedet regge-

lenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben! Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, 

ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt! Legyenek láthatóvá tetteid szolgái-

don, és méltóságod fiaikon! Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd 

maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!”                                                        (Zsolt 90,1-17) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

     
 Bibliaóra – szerda 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.  

Mindenható Istenünk! 

Könyörgünk gyülekezetünkért. Add, hogy igédet velünk együtt hűségesen hallgassák, 

és tanításaidat megtartsák konfirmandusaink.  

Emlékeztess bennünket, hogy mindenről számot kell adnunk ítélőszéked előtt!  

Taníts, hogy bölcsen használjuk fel életünk kegyelmi idejét!  

Készíts fel minket az irgalmasság cselekvésére,  

hogy szent Fiad kegyelméből mi is irgalmat nyerjünk!  

Jézus Krisztusért kérünk. Ámen.                                             

 (Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok alapján) 
 

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