
 

 

 

 

 
( Lk 13,30) 

 

             Mi a kedvenc csengő-hangod? – hallhattuk a feltett kérdést a reklámban. Az én kedvenc hangom az 

iskolai kicsengő hangja. Jaj, a Béla bácsi megint viccel – mondanák a hittanosaim, mivel mindenki tudja, hogy 

nincs különbség a be- és a kicsengető hang között. Van különbség, igaz, spirituális. Az igazi diák szeme nagyot 

csillan, amikor vége van az órának, és megszólal a csengő. A rossz diák, akit 

addig a pillanatig nem feleltettek úgy érzi, hogy a csengő hangja az életét 

mentette meg. A tanárnak is alkalmazkodnia kell, ezért is vezették be a jelző 

csengőt, hogy befejezhesse az órai anyagot. És sok tanár akkor kapcsol bele – 

panaszkodnak a diákok –, pedig a szünet az mindenkinek kijár.  

            Az iskolai csengő is kipihenhette magát a hosszú szünidő után, és ha 

beszélni tudna, talán ő is valami olyan frappáns beszólást mondana, amit 

nyaralásom alatt olvastam: Olyan jó volna kitalálni egy napot szombat és vasárnap közé. Ötletes, mert a 

pihenésből sohasem elég. 

           Az iskola a versenyről is szól. Ki lesz az első vagy ki lesz utolsó? Több magát demokratikusnak nevező 

országban ezt átalakították, hogy a gyengébbek ne érezzék magukat kényelmetlenül. És mit értek el vele, a 

tehetségesebbek nem tudtak fejlődni, tehát nem értek el vele semmit. Igaz, hogy egy ilyen demokratikus ország 

találta ki a harmadik nemet, mert van fiú és lány meg a harmadik. 

          Istennek is van iskolája, és mi ebben az iskolában vegyes képességekkel rendelkezünk. Vannak nagyon 

okosak, átlagosak, gyengébbek és gyengék. Hirtelen össze is tudnánk rakni, hogy kik az elsők és utolsók. Isten 

iskolájában azonban nem a képességek szerint jár a jutalom. Egyetlen elvárás van, szeresd és kövesd az iskola 

igazgatóját, azaz Istent. Segítséget is nyújt, a hitoktató bácsik és nénik megmutatják a Biblia alapján, hogy 

miként érkezett el hozzánk Isten szeretete, és hogy milyen jó így élni, és egymást is szeretni. Isten iskolája 

elérhetővé válik a hit- és erkölcstan órákon, valamint a gyülekezeti hitoktatáson. 

          Akkor lehet-e versenyezni? Persze. A kezét leggyorsabban felemelő és helyesen válaszoló matricát 

kaphat, de az óra végén mindenki egy gumicukrot. Van-e osztályzás? Lenni kell, mert az oktatási rendszer ezt 

írja elő. Nálunk, óbudai hitoktatóknál, csak a kitűnő osztályzás létezik, mivel Isten is bennünket kitűnőnek 

teremtett. Nekünk, oktatóknak a feladatunk, hogy ezt a kitűnőt napvilágra hozzuk. Az ő szeretete is nyilvánvaló 

a világ minden táján a kereszt által. 

         A bejáratnál található meghívó plakáton az olvasható, hogy „Mindenkinek becsengettek!”, tehát nemcsak 

a diákok kezdik az iskolát, hanem a gyülekezet tagjai is. A csengőnk a harang, amely figyelmeztet, hívogat és 

jelzi az idő múlását. Legyél első a templomban, hogy minél több időd lehessen Isten házában tartózkodni, ne 

szomorkodj, ha ismét az utolsó között értél be, mert téged is ugyanazzal a szeretettel vár. Legyél jó és hűséges 

tanuló ebben az évben is, hogy tied lehessen a hervadhatatlan győzelmi koszorú. Egyet azonban soha nem 

szabad elfelejtened, Ő határozza meg a végleges sorrendet. 

Jakab Béla 
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A következőket valljuk: mielőtt az ember a Szentlélek birodalmában új teremtésként 

megújulna, semmit sem cselekszik és fáradozik azért, amivel magát erre a megújulásra 

felkészíthetné, továbbá újjáteremtve sem tesz semmit, s nem fáradozik azért, hogy 

ebben az országban megmaradhasson, hanem mindkettőt a Szentlélek cselekszi benne. 

Igen, önnön erőnk nélkül teremt bennünk újjá, s ugyanúgy tartja meg az 

újjászületetteket is, amint Jakab mondja:„Az ő akarata szült minket újjá az igazság igéje 

által, hogy mi teremtésének mintegy a zsengéi legyünk.” (Jak 1,18). Az új teremtésről szól tehát. De nem 

nélkülünk munkálkodik, mert azért újított meg és tart meg minket, hogy bennünk munkálkodjék, és mi vele 

együtt. Így általunk prédikál, megkönyörül a szegényeken, vigasztalja a szomorkodókat. De mindebből mi 

írható a szabad akarat javára? Mit is hagyhatunk mi arra, ha nem a semmit, a nagy semmit! 

(Szolgai akarat, 1525 (2006. 216. Ford.: Jakabné Csizmazia Eszter, Weltler Ödön, Weltler Sándor) 

 

Imádkozzatok velünk együtt azért,  
hogy az élő Igén keresztül sokakat érintsen meg a reformációi sorozat, 

és segítsen bennünket a helyes élet megélésében. 

 
  1. Szeptember 3.  10 óra Tanévnyitó „áldás istentisztelet” – úrvacsorával. 

  2. Szeptember 17.   10 óra Családi istentisztelet meglepetéssel és ebéddel. 

  3. Szeptember 23.  7 óra Gyülekezeti kirándulás. 

  4. Október 1.  10 óra D. Szebik Imre ny. püspök – Téma: Sola Scriptura. 

Dévai Bíró Mátyás Díj átadása. 

  5. Október 8.  10 óra   Dr. Fabiny Tamás püspök – Téma: Sola Fide. 

Gyülekezeti állandó kiállítás és arcképcsarnok megnyitása. 

  6. Október 15.  10 óra Ittzés János ny. püspök – Téma: Solus Christus. 

  7. Október 22.  10 óra Dr. László Virgil lelkész-egyetemi oktató – Téma: Sola Gratia. 

  8. Október 29.  10 óra Dr. Fabiny Tibor teológus-egyetemi tanár – Téma: Soli Deo Gloria. 

  9. Október 29.  17 óra Óbudai Protestáns Reformáció 500 – Vendégeink a református és 
metodista gyülekezet . 

Igét hirdet: Dr. Reuss András címzetes teológiai tanár. 

10. Október 31.  10 óra Reformációi istentisztelet – Jakab Béla. 

 
Az alkalmak szeretetvendégséggel zárulnak. 

Süteményeket szeretettel fogadunk, a lelkész úr feleségénél lehet ezt jelezni. 

 

 

 
 

Szeptember 16. 16 óra Ars Sacra séta: evangélikus, református, metodista és római 
katolikus közösségek spirituális sétája. 

 

 



 

Hervad a nap, bágyad, 

Száll a napsugár, 

Levelekkel együtt: 

Elfáradt a nyár... 

Összecsomagolja 

minden holmiját: 

A sok jó időt és 

A fürdőruhát, 

És emeli karját 

És sípjába fúj: 

Elég volt kis pajtás... 

Mostantól tanulj! 

 

 

Virágok helyett már 

Nyit az iskola, 

És sarkáig tárva 

barna kapuja: 

Ég helyett a tábla, 

Part helyett a pad, 

Hív a szelíd őszbe: 

Érezd jól magad. 

És a havas télben 

Napsugár helyett 

A tudás fényei 

Melegítenek. 

 

  

 
 

Még elevenen él bennünk a nyár minden élménye és öröme, de hűvösek már a hajnalok, jelezvén 

szeptembernek, az új tanév kezdetének közeledtét. Kérünk Urunk, adj erőt, szorgalmat, igyekezetet és kitartást 

fiataljainknak az új tanévben, hogy teljesíteni tudják feladatainkat. Erősítsd meg a gyermeki-tanulói-hittanórai-

ifjúsági közösségeiket úgy, hogy azokat az egymás iránti szeretet, tisztelet és segítőkészség kovácsoljon valódi 

közösségekké. Segítsd pedagógusainkat, hogy az oktató-nevelő-személyiségfejlesztő tevékenységük során 

szeretetteljes légkörben, az értelmi és érzelmi nevelés összhangjának megvalósításával válhasson eredményessé 

munkájuk. Erősítsd a szülők szándékét abban, hogy a pedagógusokkal egyetértésben és összhangban 

segíthessék gyermekeik tudásának gyarapodását, személyiségük fejlődését, és örömöt okozhasson számunkra 

gyermekeik előmenetele. Áldásod kísérje a 2017-2018-as tanév munkáját. Ámen. 
 

 

 

 
 

                                                                          

 

 

   
  

 


