
 

 
 

 
 

 

 
(Dán 2,21c) 

 

 Nagy tisztelettel hallgatom és követem a bölcs embereket. Úgy érzem, hogy a bölcsesség 

igazi ajándék, ami mögött nagy tudás és széleskörű élettapasztalat található. Szolgálatom ideje alatt 

több ilyen áldott embert ismerhettem meg. Volt, akinek a társasága után vágytam, és gyakran csak 

azért ültem autóba, hogy a felvetődött kérdésekre személyesen hallgathassam meg a véleményét. 

Nagyon örültem annak, amikor egy adott kérdéskörről ugyanazt gondolta, mint én. Éreztem, hogy 

valamit én is tudok, amit korábban megtanultam. 

 Gondolom, kedves Olvasó, hogy számodra is ismerős az érzés, amikor beszélnek körülötted 

valamiről, és te tudod a választ, ők pedig nagyon messze vannak a megoldástól. Szívesen szólalnál 

meg, de úgy gondolod, nem kell mindig megmondani a „tutit”. Jaj, de nagy bölcsesség ennek az 

ismeretére eljutni! Ezt még nekem is tanulnom kell. Sokszor jár a szám. Gyakran ijesztőnek érzem 

azt a felismerést, hogy rengeteg élethelyzethez van egy értékes gondolatom, példám. Viccesen azt 

szoktam mondani, hogy annyira megöregedtem, hogy mindenhez hozzá tudok szólni.  

 Teológus korom hajnalán, áldott emlékű mentorom anyósa hívta fel a figyelmemet a „nem” 

kimondásának az elsajátítására. A veje soha nem tudott nemet mondani. Hogy sikerült-e nekem ezt 

megtanulnom? Nem, de sokat próbálkozom vele.   

 Érdekességként jegyzem meg, hogy a gyülekezet által megszólított emberek kisebb-nagyobb 

lelkiismeret-furdalás közepette mondják ki, vagy írják le a nem-et. Azonban már erre is 

felkészültem, mivel tapasztalt és bölcs vagyok. Azt szoktam mostanában mondani és írni, hogy nem 

adom fel, addig próbálkozom, amíg elfogadják a kérésemet, felhívásomat.  

 Ez az utolsó mondat vezesse fel a bibliai könyv névadóját, Dánielt. Kedves személye a 

Szentírásnak. Idegen országban, idegen – Baltazár - névvel hűséges maradt Istenhez. Nem lehetett 

megfélemlíteni, rákényszeríteni Isten tagadására. Nem féltette életét, mert Istent szolgálta. Isten nem 

hagyta cserben, sem oroszlánok, sem tüzes kemence nem vehette el életét. Az Úr vele volt. Igaz, 

milyen szimpatikus hős ő? Maga a könyv nagyon elméleti, az első fejezetek még a gyermekek 

számára is érthetőek, de a többi aprólékos magyarázatot igényel. Most azonban nem a teológiai 

elmélkedés a fontos, hanem az igevers biztatása, miszerint Isten ad bölcsességet és tudományt. 



Nem azért ad, hogy magunknak tartsuk meg, hanem hogy kamatoztassuk és segítségére legyünk a 

teremtett világnak. A tudást és bölcsességet nem a doktori címekért, a magasztos és fennkölt 

megszólításokért adja, hanem a szolgálat lehetőségért, az Ő dicsőségének az átadásáért.  

 A konfirmandus hétvégén azt kérdeztem a fiataloktól, hogy miért jár olyan sok okos ember a 

templomba? Például miért járnak az orvosok? Kedves Olvasó, lepődj meg Te is! Tudták a választ. 

Tudták, hogy ezek a nagyra becsült emberek ismerik az Istent, aki képessé tette őket a munkájuk 

elvégzésére. Én is ismerek ilyen nagyszerű embereket! 

 Kedves Olvasó! Ne érezd magadat kevesebbnek, ha nincs tudományos fokozatod. Isten már 

régóta felvett a saját tudományos képzésének rendszerébe, és sokszor sikeresen vizsgáztál is már 

előtte. Persze, van olyan időszak, amikor át kell ismételni a dolgokat, de tudod, hogy nemcsak a pap, 

de minden ember holtig tanul. 

Jakab Béla parókus lelkész 

 
 

 

Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a 

különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a 

bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat; tudja, mi 

van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Magasztallak és dicsőítlek én téged, atyáim 

Istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem. (Dán 2,20-23a)  
 

 

 

Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs 

szelídséggel tesz! Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne 

kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, 

hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és 

mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután 

békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló 

és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet 

teremtenek. (Jk 3,13-18) 
 

 

Én lelkem, dicsérd Uradat, 

Adj hálát szent nevének! 

Vesd őrá minden gondodat, 

Bízd rá minden reményed! 

Ő mindent lát, egész világ 

Mutatja bölcsességét. 

Mit ő akar, meglesz hamar, 

Megtartja ígéretét. 

Johannes Amos Comenius 1592-1671 (cseh). (EÉ 51/1) 



 

 
 

                                      

 

   Bibliaóra – szerda 10 óra. 

   BUNT SIND SCHON DIE WALDER 

   A MINDENI EVALGÉLIKUS KAMARAKÓRUS (Németország) 

  hangversenyt ad templomunkban október 14-én, 18 órai kezdettel.   

  Műsorukon Bach, Handel és Kodály művei szerepelnek.     

  Vezényel: Steffen Kruse. Szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk tagjait, és 

  kérjük, hívják és hozzák el barátaikat, ismerőseiket is. A belépés díjtalan.  

 

   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.   

   Reformációi istentisztelet – október 31-én, csütörtökön 10 órakor. 

   Honlapunk: obudev.hu – szeretettel híjuk fel figyelmüket egyházközségünk  

   honlapjának látogatására. 

 

   

 

 

                                   

                                
 

Mint azt már remélhetően mindannyian 

tudjátok, 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. 

 
Sikeres pecsétgyűjtést! 

 



 

   

 

aki egyetlen Úr vagy, és egyetlen Megváltót adtál az emberiségnek, 

add, hogy nálad testvérre találjunk egymásban, és egy szívvel és egy akarattal könyörögjünk 

hozzád! Könyörgünk minden ember üdvösségéért: a hívőkért és a Téged keresőkért,  

a világ kereszténységéért és evangélikus egyházunkért, gyülekezetünkért  

és a Krisztusban hívők minden gyülekezetéért.  

Őrizd meg nyájadat a hitetlenségtől és a szeretetlenségtől, és újítsd meg mindnyájunk életét!  

Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok) 
 

  

 

 


