
 

 
 

 

 

 

 
                                                                                              SSzzeepptteemmbbeerr  hhóónnaapp  iiggééjjee::  

 
((MMtt  1166,,2266aa))  

  

 
 

  
   

 
 

(Zsolt 136,3-4) 

 

 Vége van a nyárnak – igaz, bár még így augusztus közepén nem tudom, hogy a 

gyermekvers folytatása aktuális-e a hűvös szelek tekintetében. Tény, hogy a nyárnak vége van, 

és az iskolák ismét megtelnek élettel. Személyesen abban bízom, hogy a nyári gyülekezet is 

átalakul hagyományossá. Sok arc hiányzott a nyári kánikulában, amikor még a Luther-kabát is 

fokozta az igehirdető hőérzetét. 

 Szeptemberben ismét útnak indul a már megszokott gyülekezeti élet. Nevezhetjük 

verklinek is, de nem akarom, hogy a szent dolog e profán szóhasználattal veszítse el 

fontosságát. Személyesen mindig az ellen „harcolok”, hogy ne érezzem ismétlésnek amit 

teszek, vagy éppen tervezek. Tisztábban vagyok a ténnyel, hogy ünnepeket nem én fogok 

létrehozni, pótvasárnapot nem illeszthetek be a naptári vagy egyházi esztendőbe. Ellenben az 



már tőlem függ, hogy a megszokottat milyen tartalommal igyekszem feltölteni. A királynak új 

ruha dukál – tartja a mondás –, szerintem mennyei Atyánknak is jár az új imádság, a mélyebb 

szívvel énekelt ének, a bibliatanulmányozás. Valami új tehát, de nem ráncfelvarrás. Éreznünk 

kell az újra indulás lehetőségét. E mostani felhívás szerintem talán aktuálisabb is, mint az újévi 

fogadalmak időszakában. 

 Szeptemberben már nem álmodozunk, hanem tettre készek vagyunk. A szülők sem 

merenghetnek már, hiszen a gyermeket hétfőn iskolába kell vinni, és nem szabad elfelejteni 

haza is hozni onnan. 

 Induljunk el nagy vággyal a szívünkben és kérjük Istent, hogy segítsen óhajaink 

teljesítésében. Hogyan is induljunk el? Nagy vágyam a Szent Jakab zarándoklat, az El Camino. 

A nyáron több részletes élménybeszámolót is olvastam erről, de mégsem azok érintettek meg, 

hanem az előkészületekről történő feljegyzések. Mit és miért kell választani a hatalmas 

sportboltok kínálatai közül? Mennyire fontos a bakancs, a hátizsák és a zokni? De a sok 

felszerelés válogatása közben soha nem szabad elfelejteni azt  a vágyat, amiért útra szeretnénk 

kelni. 

 A mi szeptemberben induló „zarándoklatunkat” mivel kezdjük? Mi legyen a cél, a 

bensőnket érintő motiváció? 

 Keresve sem találtam volna segítőbb igeszakaszt a mainál. Tehát hálával induljunk el. 

Vessünk számot a nyár folyamán kapott különféle „ajándékokról”, és adjunk hálát értük. 

Gyermekeink mosolyáért, az unokákkal eltöltött örömidőért, a napfényért, a Duna vagy 

bármilyen víz csillogásáért a napsütésben, a hegyek délcegségéért, és a bajainkból történő 

újraindulásért. Hála, hála, hála! 

 Amint ez megszületik bennünk, megerősödünk az Istentől kapott hit által, mert amit tenni 

szeretnénk itt a templomban és gyülekezetünkhöz tartozókért, azt a csodákat cselekvő Isten 

segítségével tehetjük. Nem nagyszerű érzés? Hogyan is végzi a csodákat Isten? Szeretete által, 

egymaga. A zsoltár írója nem is gondolhatott másra, mint a hatalmas Istenre. Isten szeretetét 

megtapasztalhatta, de mi az evangéliumokon keresztül tudjuk, hogy eljött Jézus által, hogy 

megmutassa, hogyan is működhet az Isten szeretete a földön. Jézus ezért hívta el a 

tanítványokat, ezért hív el Szentlelke által ma is milliókat. Legyünk a szeretetének tanúi. 

 Nekünk – itt Óbudán, az evangélikus gyülekezetben – az a feladatunk, hogy ezt az 

ajándékba kapott szeretet árasszuk tovább, és imádkozzunk a csodákért. És tudjuk, hogy csodák 

léteznek! Te is testvérem egy ilyen csoda vagy! 

 Hajrá szeptember! Éljünk a Szeretettel! 

Jakab Béla parókus lelkész 
 

 
 

 
 

  Szeretnénk örök életet élni? Olyan életet, amely akkor is érvényes, ha 

elfogy utolsó évünk, napunk, óránk, percünk? 

  Fogadjuk lényünk közepébe a minden dolgok közepét – az Isten szeretetét. 

 Mert megmarad a szeretet. S vele és benne – megmaradunk mi is. Egyszer 

kihűl a Nap. Szétrobban a Hold, elporlad a Föld; – de mi az újra és újraszülető 
Mindenségben élni fogunk…, mert  a szeret soha el nem fogy. 

(Gyökössy Endre: Bandi bácsi a szeretetről,  

Szt. Gellért Kiadó 1994. 88. old.) 



 

 
 

 
 

Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a 

többieket pedig lenézte, (Jézus) ezt a példázatot mondta: „Két 

ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a 

másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott 

magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, 

mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a 

vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok 

mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még 

szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, 

bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, 

aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.”                                                       

                                                                                                                                                            (Lk 18,9-14) 

 

 

 
 

 
Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, 

vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki 

meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig 

elveszti az életét énértem, megtalálja.  Mert mit 

használ az embernek, ha az egész világot 

megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit 

adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?  Mert eljön 

az Emberfia Atyja dicsőségében angyalaival együtt, 

és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.  

Bizony, mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a 

halált addig, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön az ő országával.”   

                                                                                                                                                         (Mt 16,24-28) 

 

 



 

 
 

» Tanévnyitó istentisztelet – szeptember 8. 10 óra. 

» Az évnyitó bibliaóra – a hit- és erkölcstanoktatás  

órarendjétől függ, ami még formálódik. Időben fogjuk hirdetni. 

» Családi vasárnapi istentisztelet – szeptember 15. 10 óra. 

                 Hálaadás lelkészünk szentelésének 25.  
           és óbudai szolgálatának 5. évfordulóján. 

Szeretetvendégség – Süteményt szeretettel kérünk és fogadunk. 
 

» Ars Sacra Hét – szeptember 14-22 között. Részletes program a 

mellékletben. 

» Gyülekezeti kirándulás – Kassa 2019. október 12. A 8 000 Ft részvételi 

díj az ebédet és a belépőt is magában foglalja. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Kérünk, add szívünkbe Szentlelkedet a Te igéd által, hogy tanítson és vezessen 

minket akaratod szerint, erősítsen a kísértések ellen, és megtartson az 

igazságban, hogy megmaradjunk a hitben, növekedjünk a szeretetben és a jó 

cselekvésében, és üdvözüljünk megváltásod reménységében, a Te irgalmadért, 

aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön örökké. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – istentiszteleti imádságok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


