
 

 
 

 
 

 

 

 
 

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön,  
ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, 

hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben (…)  
Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” 

(Mt 6:1 9, 20a, 21)-21) 

 

 
 

 
(Zsolt 145,15) 

 

 Ifjú lelkészkorom örömteli emlékei közé tartozik az első baromfiudvar benépesítése. Teljesen 

új dolog volt ez számunkra. Feleségemmel városból kerültünk egy igazi faluba, ahol reggel a gulyát 

gyűjtötték össze a csordások, és este hazavezették azt. Hallottam a kora reggeli ostor pattogását és 

kurjantásukat. A csöndes falu rövid időre hangos lett, majd az állatok elvonulása után ismét csend 

honolt. Ebben a csendben indultunk a baromfiudvarba etetni a tyúkokat és később a disznókat. 

Gondoltad volna kedves Olvasó, hogy ilyesmivel is foglalkoztunk?  

 Az állatok körénk gyűltek, és várták az ennivalót. Mi jelentettük számukra az életet nyújtó 

biztonságot, de igaz volt ez oda-vissza is. A macskánk a lábunkhoz dörgölődött, a kutya csaholt, és 

várták a reggelit. Ők voltak az elsők. Ez annyira a reggeli rutinhoz tartozott, hogy elég volt az ajtó 

megnyitása, vagy a lakás felől emberi hang, már indultak is a baromfiudvar ajtaja felé. A gazda 

érkezik. 

 A zsoltáros verssora ezt az emléket ébresztette föl bennem. Egy kicsit hasogat a szívem az 

emlékek hatása miatt, de valójában a vers üzenete is hasonlóképpen okoz fájdalmat. Tényleg 

mindenki vágyakozva néz a Gazdára? Tudja-e „mindenki”, hogy van Gazdája, aki a Gondviselő, 

mindennek Teremtője?  



 Nem tudja mindenki, vagy nem akarja beismerni a tényt. Kedves filmem, a Bakancslista két 

főszereplője repülőn utazik, és a Sarkkör fölött csodálja az éjszakai csillagos eget. Carter (Morgan 

Freeman) bizonyságot tesz a Teremtőbe vetett hitéről, Edward (Jack Nicholson) cinikusan 

nyilatkozik, és nem nevezi meg Istent. A film végén mégis arról tesz bizonyságot Carter 

búcsúztatóján, hogy barátjával eltöltött néhány hónap jelentette számára új élete legboldogabb és 

értékesebb időszakát. 

 Nem mindenki, de mégis sokan vannak, akik felnéznek a Gazdára! Te közéjük tartozol kedves 

Olvasó? Gondoltál-e már arra, hogy milyen fontos mások számára az, hogy Te tudod, Kire kell 

nézni? Jusson eszedbe a kisgyermek, aki alig kezdett el járni, és meglát téged, mint szülőt, 

nagyszülőt, és olyan vágyakozó tekintettel néz rád, hogy nem tudsz ellent állni. Lehajolsz, kinyújtod a 

karod és azt adod számára, amire akkor és ott szüksége van, azaz idejében. Nem hamarabb vagy 

később. 

 A teológiában fontos szerepe van az Idő (Zeit-német; Time-angol) és a Lélek (Geist-német; 

Spirit-angol) találkozásának. E kettőnek az adott időben történő találkozása adja az ember életében az 

Istennel való találkozás csodáját. Nem erőltetve az igevers üzenetét, de ki kell emelni a Gazdára 

tekintés fontosságát, mert ez adhatja a felismerés és egymásra találás ajándékát. Ami nekünk ajándék, 

az lehet ajándék a körülöttünk élők számára is. 

 Az ajándék pedig nem más, mint a testet és lelket éltető étel és ital. Igaz, hogy Te is éhes vagy 

testvérem? Én nagyon! Sőt, ahogy telnek az évek fölöttem, egyre éhesebb vagyok! 

 Ne tétovázz, ne bizonytalankodj, nézz fel a hűséges Gazdádra! Megéri! 

Jakab Béla parókus lelkész 

 

 

Aranyosi Ervin 

 
 

 

 

Szabadság, mit legyűrt a zsarnok. 

Egy nép mely gyászol, s ünnepel! 

Temetni jöttünk és siratni, 

de e nép többet érdemel! 

A gőg, s a túlerő legyőzött, 

de büszke népünk fennmarad! 

Ők tizenhárman ott nyugosznak, 

nem népünk sírja lett Arad. 

Ha hűvös, őszi éjszakákon, 

a csillagokat kémleled, 

tizenhárom ragyogó csillag 

felülről őrzi népedet. 

Hibáinkból tanulni kéne, 

mert „megbűnhődte már e nép”! 

S a hűvös, őszi éjszakákon 

érezd a HŐSÖK tekintetét... 
 

 

 



                                  

 
   Bibliaóra – szerda 10 óra. 

   Kórushangverseny – A Mindeni Evangélikus Kamarakórus (Németország)   

   szeretettel meghívja az Óbudai Evangélikus Templomban 2019. október 14-én,  

   hétfőn 18.00  órakor kezdődő énekkari hangversenyére.  

   Műsoron Bach, Brahms, Kodály művei.  

   Vezényel: Steffen Kruse. A belépés díjtalan. 

   Kassai indulás – október 12. Gyülekezés a templom főbejárata felőli oldalon. 

   Indulás 7,00  órakor! Az időjárás előrejelzése szerint 14 C-fok körüli   

   maximális hőmérséklet várható. 

    Országos Evangélikus Találkozó – október 12-én a Deák téri templomban. 

   Őszi hálaadó családi istentisztelet – okt. 20-án közös ebéddel. Az oltártér   

   díszítésére szeretettel fogadunk tartós terményeket okt. 18-ig,  

   a díszítés 19-én történik. Az adományok elvihetőek az istentisztelet után. 

   Az ebédhez süteményeket kérünk és örömmel fogadunk.   

   Honlapunk: obudev.hu – szeretettel híjuk fel figyelmüket egyházközségünk   

   honlapjának látogatására. 

    

                              

 
Mint azt az előző számunkban részletesebben közöltük, 

a szeptember 22-i vasárnaptól kezdve a tanév végéig 

minden gyermekfoglalkozáson (a hónap 1. és 4. vasárnapján) és 

minden gyermek-istentiszteleten (a hónap 2. vasárnapján) 

PECSÉTEKET gyűjthettek! 

Minden 5. pecsét után egy tábla csokoládéval  

és a 30. pecsét után ingyenes nyári táborral jutalmazzuk a szorgalmasan résztvevő gyermekeket. 

 A pecséteket a foglalkozásokon fogjátok megkapni a gyűjtő füzettel együtt. 

Felkészültél? Kezdődjön és folytatódjon a pecsétgyűjtés! 
 

 

 

 

 

                                                                       



 

   

 

Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, 

a világosság Atyjától száll alá.  

Semmiért ne aggódjatok,  

hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor  

hálaadással vigyétek kéréseiteket Isten elé.  

Isten békessége, amely minden értelmet meghalad,  

megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.  

(EÉ., Jak 1,17; Fil 4,6-8) 
 
 

 

 

 

 
 

 

    


