
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 A korabeli ember számára nagyon beszédes kép a nád és a mécses. A nád, mely ugyan vékony 

és üreges szárú, de szerkezetének köszönhetően mégis igen erős és nagyon hasznos anyag volt. A 

mécses pedig, amely bár kicsiny láng, mégis ez volt az otthonok bevilágítója, fényénél lehetett 

közösségben lenni egymással, és lehetett támpontot találni a tájékozódásban is. Ám, ha a nád 

megrepedt, elveszítette teherbírását, teljesen haszontalanná vált. Ha a mécses nem égett rendesen, 

eloltották és kanócát a szemétbe dobták.  Vajon a mi életünkben, otthonainkban, az iskolákban, ahová 

az új tanévben is elindulunk, milyen mécsesként ragyogunk majd? Valóban tudunk majd világítani, 

segíteni sokaknak a tájékozódásban, és előmozdítói tudunk-e lenni a közösségeink megújulásában? 

Átérezzük, átéljük kicsit, vagy jobban a megrepedt nádszál állapotát, és a füstölgő mécses tökéletlen 

füstölgését? Vajon, ha tényleg így állunk, teljesen esélytelen lesz a szolgálatunk? 

 A próféta nem csak rólunk szól igéjében, de Isten különleges szolgájáról, küldöttéről is. Aki 

látja a törékenységünket, a tökéletlenségünket és mégsem dob el, nem vet szemétre, nem mond le 

rólunk! Mert nem elítélni, hanem megmenteni jött! Az Ige minket is megkérdez: „Hogy vagyunk mi a 

magunk repedezettségeivel?” Bűneinkkel, tökéletlenségünkkel, fájdalmainkkal, erőtlenségeinkkel. 

Erőlködve takargatjuk, letagadjuk? Vagy csendes bizalommal meg tudjuk vallani Istennek. Az Úr 

mégsem olt el bennünket! Nem olt el engem sem, ez az én   reménységem is, s lehet ez mindannyiunk 

reménységévé!  



 Imádkozzunk együtt: 

 Uram, légy hozzám kegyelmes, tisztogass meg, gyújtsd meg bennem újra a világosságot, hogy 

új erővel áraszthassam dicsőséged fényét! Ezzel a reménységgel induljunk az előttünk álló tanévben is, 

ki-ki a maga mécses mivoltával, hogy családjainkban, gyermekek között az iskolai hittanórán, 

munkahelyünkön, és ott ahol élünk, mi is Isten Szentlelkének áldásával áraszthassuk Urunk 

dicsőségének fényességét! Ámen. 

Bajuszné Orodán Krisztina lelkész 

    

 
 

Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel 

ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja 

szavát az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, 

igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem 

szerez a földön; tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette 

és kiterítette, szilárddá tette a földet, és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, 

és lelket a rajta járóknak:  Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. 

Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a 

nemzeteket….” (Ézs 42,1-6) 

     
 

Túrmezei Erzsébet 

 
 

Amint indultam a kapu felé, 

– a munka sürgetett, a perc szaladt –, 

nádszál roppant meg a talpam alatt. 

Visszanéztem. Ki ejtette oda 

jelnek utamba a „megrepedt nádat”, 

hogy azt hirdesse némán: „Bűnbocsánat!?” 

S odavigyen az Ő színe elé, 

Aki megrepedt nádat nem tör el, 

s a mélységből is magához emel. 

Bár úgy segítene mindenkinek 

megrepedezett nádszál életem, 

ahogy az az elejtett nád nekem. 

 

 



 
 

Jézus ismét elhagyta Tírusz határát, és Szidónon át a 

Galileai-tenger mellé ment a Tízváros határain 

keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, 

hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a 

sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve 

megérintette a nyelvét; azután az égre tekintve fohászkodott, 

és így szólt hozzá: „Effata, azaz: nyílj meg!” És megnyílt a 

füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy 

hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek 

se mondják el; de minél inkább tiltotta, annál inkább 

híresztelték, és szerfölött álmélkodtak, és ezt mondták: 

„Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé.” 

(Mk 7,31-37) 

 

   

 

 

 

 

– a teljesség igénye nélkül – 

  

 A teremtett világ örök megújulásában – a nyári pihenés, kikapcsolódás és erőgyűjtés idejének elmúltával 

– szeretettel köszöntjük pedagógusainkat és diákjainkat, közülük is különösen a kis elsőosztályosokat, akik 

először lépnek be iskolájuk kapuján. Köszöntjük az általános iskolásokat, a középiskolákba járókat és a 

főiskolák, egyetemek hallgatóit. Kívánjuk, hogy az elkövetkezendő tanév eredményekben és sikerekben gazdag 

legyen valamennyiük számára. 

 Köszöntjük a magas hivatástudatot kívánó, rendkívüli felelősségteljes munkát végző pedagógusainkat. 

A tanítás-tanulás együttes folyamatában az ismeretátadás, értékközvetítés, értelmet és ismereteket, jártasságokat 

és készségeket fejlesztő tevékenységükkel összhangban az erkölcsi nevelés, a jellemformálás, azaz a 

személyiségfejlesztés nemes feladatait is el kell látniuk. Mindennek eredményességéhez nélkülözhetetlen 

tanulóink kellően aktivizált és motivált részvétele, szorgalma, igyekezete és kitartása, valamint a szülői ház 

biztonságot adó, erkölcsiségében példát mutató, szeretetteljes gondoskodása és légköre. 

 Csak ennek a hármasnak – pedagógus, gyermek, szülő – egymás bizalmára, harmonikus 

együttműködésére, egymást segítő emberi kapcsolataira épülő közös munka eredményezheti gyermekeink 

értelmi és érzelmi fejlődését, erkölcsének, jellemének gazdagodását. 

 Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a pedagógiai munkában mennyire jelentős a szeretetre nevelés 

emberi kapcsolatinkat meghatározó fontossága. Hogy gyermekeink természetévé váljon a tolerancia, a megértés 

és segítőkészség embertársaik, embertestvéreik  iránt. Mert – teremtett világunkban – a krisztusi szeretettől 

áthatott, másokért is áldozatot hozni képes emberi kapcsolatok tehetik harmonikussá, tartalmassá és széppé 

életünket. Ahogy Pál apostol szól hozzánk: „..és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és 

önmagát adta értünk…” (Ef 5/2) 

 Ez a szeretet – és Jézus Krisztusba vetett hit és bizalom – adjon erőt diákjainknak, szülőknek és 

pedagógusoknak feladataik teljesítéséhez. 

 Isten áldása kísérje a 2019-2020-as tanév munkáját. 

Proksza Gyula 

 

 



 

 

 
 

   Az évnyitó bibliaóra a hit- és erkölcstanoktatás órarendjétől függ,  

            ami még formálódik. A pontos idejét hirdetni fogjuk. 

 

   Családi vasárnapi istentisztelet – szeptember 15., 10 óra. 

                            Hálaadás lelkészünk szentelésének 25. 

                           és óbudai szolgálatának 5. évfordulóján. 

         Szeretetvendégség – süteményt szeretettel kérünk és fogadunk. 

 

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

       részvételi díj az ebédet is magában foglalja. 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Imádkozunk a kereszténységért, egyházunkért, gyülekezetünkért. 

Kérünk, tarts meg és építs bennünket igéd és a szentségek által!  

Erősítsd meg mindnyájunk szívében az irántad való szeretetet!  

Növeld közöttünk az egységet, és add, hogy bennünk a testvéri szeretet  

szüntelenül erősödjön, és mindenkor megmaradjon!  

Taníts kegyelmedből élni, hogy Neked engedelmeskedve  

a Te dicsőségedet szolgáljuk!  

Ámen. 
(Evangélikus liturgia – imádságok) 

 

 

 


