
 
 

 

 
   

 

 

 

 

 Isten mondja: 

 
Jer 31,3 

 

 Vissza a munkához. Elkezdődött a meteorológiai ősz és már reménykedünk az indián nyárban. 

Élvezzük az őszi napsütés bársonyos érintését és közben a gesztenyefák leveleinek sárguló illatát, amely 

nem hagy kétséget az ősz beköszöntése felől. A gyermekek hátukra vették az iskolatáskát, van aki először és 

van, aki utolsó tanévét kezdi el a középiskolában. Magam előtt látom az iskolai folyosón bizonytalanul 

botorkáló elsőst, aki bármelyik pillanatban képes lenne sírásra fakadni, és látom az utolsó éves gimnazista 

magabiztosságát, aki tudja, hogy még néhány aktív hónap van hátra. 

 Mi is visszatérünk a templomba. Jó volt, azoknak akik elmehettek, akik nyaraláson, családi 

közösségben tölthették a nyarat. A nyárias hangulat jellemezte ebben az évben is a vasárnapi istentiszteletek 

látogatottságát és érkező vendégeinknek gyorsan tudtára adtuk, hogy ennél sokkal többen szoktunk lenni. 

 A nyári uborkaszezon Evangélikus Egyházunk életére nem volt jellemző. Júliusban került 

megrendezésre A föld sója – Közép-európai Keresztyén találkozó, amelyen több ezer krisztus-testvér vett 

részt. A záróvasárnap dr. Johann Schneider Halle-Wittenberg püspöke igét hirdetett templomunkban. Az 

istentiszteleten Klaus Eberius Riedenből(Amberg mellől) érkező lelkészbarátom is szolgált. A rendkívüli 

istentiszteleten úrvacsorát is osztottunk, azokkal a kerámia kegytárgyakkal, amit a rendezvényre készítetett 

egyházunk. Július hónapja a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozóval zárult, amelyen közel két ezer 

fiatal vett részt határon innen és túl. 

 A legfrissebb hírek közé tartozik, hogy Balatonbogláron egy új evangélikus általános iskola nyitotta 

meg kapuját, felvállalva a szórványban élő evangélikus és keresztény felekezet diákok oktatását. 

 Ősz, iskola, templomi programok. Mi a közös bennük? A szeretet, az Isten szeretete. A teremtett 

világ ciklikussága ezen az égtájon az évszakok váltakozása révén érezhető és nem csupán az idő múlását 

jelzi, hanem az évszakok által nyújtott lehetőségeket, mondhatnám azt is, hogy „élet-kalandokat”. Ilyen 

kaland az iskola, ahonnan egy igazi nebuló állandóan menekülne, és amely időszakra egész életében 

boldogan emlékezik. Itt születnek különböző fogadalmak, „csak egyszer legyen vége”, és utána még öt-tíz 

év tanulás következik. Én is tettem fogadalmakat és mégis mennyire várom a szeptemberi harmincéves 

érettségi találkozónkat, sőt huszonkét éve tanítok és ezzel a csodával minden alkalommal szembesülök, 

amikor átlépem egy iskola küszöbét. 



 Isten szeretet-vonzása hív a templomba. Olyan, mint a mágnes. Nem hagy nyugodtan pihennem az 

ágyban vasárnaponként, kirándulások alkalmával vonz a nyitott templomajtó. 

Belépek és talán már a belső elrendezés, stílus és építési érték sem érdekel, csak 

a találkozás lehetősége az otthonomtól távol, a szeretet-Urával. 

 Újból indul a gyülekezeti élet, a hitoktatás bizonyos iskolákban pénteken 

már elkezdődött, kedd délután presbiteri ülés. Tervek, ötletek és ötletelések. 

Hogyan lehetne jobban, hatékonyabban végezni a gyülekezeti munkát? Mit 

várok a lelkésztől, magamtól és mi is a végcél? Emberi teljesítménykényszerünk 

legnagyobb veszélye az lehet, ha a mágnes vonzó erejéről megfeledkezünk és mi 

magunk akarunk „vonzóvá” válni. Terveinkből soha sem hagyhatjuk ki Isten 

szeretetét és óbudai templomunk kincsét a hatalmas keresztet, amely megmutatja 

és meg is fejti számunkra a Krisztus alázatát. 

 Mit is szeretnék a gyülekezet lelkészeként az új munkaév kezdetén? Ne kapaszkodjunk, engedjük el 

a földi biztonságot nyújtó tárgyainkat és sodródjunk az igazi szeretet adományozója, Isten felé. Próbáljuk 

megtenni és higgyük el, megéri. Testvérem, ugorj, sodródj Isten megtart!!! 

Jakab Béla 

 

 
 

Kálnay Adél 

 
 

A nyár, a nyár , az elrepült, 

a villanydrótra fecske ült, 

készül már lassan messzire, 

talán a világ végire. 

 
 

 

Szállnak a napok, mint a szél, 

kerengve hull már pár levél, 

nekem is mindjárt menni kell, 

nem cserélnék most senkivel! 

 

Táskámban könyvek, füzetek, 

vár rám egy pad és sok gyerek, 

számok, betűk és dallamok... 

Szervusz! Iskola! Itt vagyok! 

 

 

Gondolatok iskolakezdésre, avagy 

 

 

 

 Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje 

a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja 

azt a munkát, amit szeretni fog.  

Szentgyörgyi Albert 

 

 Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye. 

Örkény István  

 

 A lélek is csak úgy emelkedik a józanság tisztább világihoz, ha a tudományok és ismeretek tárából 

gazdag zsákmányt gyűjt magának. 

                                                            Berzsenyi Dániel 



 
 

 Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, 

hogy végül megcsillanjon a drágakő. 

Czeizel Endre 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

  Hétfői gyülekezeti hittan – szeptember 12-én, 17 órakor kezdődik. 

   Szerdai Bibliaóra – nyitó alkalmát szeptember 7-én, 10 órakor Csobánkán   

      tartjuk. 

   Baba-mama kör – szeptember 14- én indul, 10 órai kezdettel. 

  Konfirmációs oktatás és Ifi óra – szeptember 18-tól. 

  Dévai Bíró Mátyás konferencia – szeptember 17-én 9-14 óráig. 

   Szakrális séta – szeptember 17-én 15 órától a református, evangélikus, metodista 

      és Szent József Római-katolikus templomokban lelkészi vezetéssel. Indulás a     

      református templomtól. 

   Családi istentisztelet – szeptember 18-án közös ebéddel, utána képes beszámoló    

      a wittenbergi kirándulásról. Jelentkezni az ebédre a hirdetőtáblán lehet. 

   Gyülekezeti kirándulás – október 1-jén, Mohács-Siklós-Szekszárd. Résvételi díj    

      7.000 Ft, a hittanosok számára ingyenes. Jelentkezni szeptember 14-ig lehet.        

      Részletek a hirdetőtáblán és a honlapon. 

 
 

 

       
 

 
 

Hálát adunk neked minden jótéteményedért. Köszönjük a nyár élményeit és felüdítő örömét. 

Kérünk, hogy most, amikor a nyári élmények és pihenés után ismét megszólalnak az iskolacsengők,  

adj erőt, szorgalmat, kitartást és hitet a kis- és nagydiákoknak, szülőknek, pedagógusoknak,  

hogy teljesíteni tudják a rájuk váró feladataikat. 

Kérünk, hogy kegyelmed, gondoskodó szereteted és áldásod kísérje életüket és munkájukat   

a 2016- 17-es tanévben. Ámen. 
 

 

 
 

 

 

 


