
 

 
 

 
 (Jer 32,40) 

 

 Hálaadó vasárnap! Milyen jól esik olvasni a szemnek ezt a kijelentést. Egy külön alkalom, amikor 

hálát adhatunk, a hálát emelhetjük ki örömüzenetként. Talán különös is ez a lelkészi stratégia. Tudniillik, 

hogy díszítsük fel a templomot terménnyel, terítsük meg az asztal a gyülekezet számára, mindezt a 

fővárosban. Azt gondolhatnánk, hogy ez természetes. A keresztény ember hálás. Tudja, hogy ki az 

Éltetője, és ezt mindig szem előtt tartja. Sajnos, ez nincs mindig így. Ezért is tartom fontosnak magamat is 

figyelmeztetve és erősítve, hogy figyeljünk közösen a hálaadásra. Óbuda paneljei árnyékában ne legyen 

természetes nekünk sem, hogy van pénzünk, van terített asztalunkon bőségesen ennivalónk. Idősebb 

tagjaink még fel tudnak eleveníteni életükből olyan időszakot, amikor ez nem volt természetes. Vicces, 

hogy én is már közéjük tartozom. 1986 pünkösdjére készültünk, amikor gyülekezetünk teológust fogadott, 

egy fiatal férfit (ma már püspök). Lelkészünknek az volt az ötlete, hogy ebédeljen nálunk, jó lehetőség 

lesz beszélgetni vele a lelkészképzésről. Édesanyám nagyon örült a hírnek, de az arca hirtelen 

elkomorodott. A hűtőnk és annak fagyasztója üres volt, és üresek voltak az üzletek is. Már nem tudtunk 

változtatni a helyzeten, elfogadtuk a felkérést. Nem ismertük a vegetáriánus életmódot, pedig sokszor 

gyakoroltuk, amit megspékeltünk egy kis zsíroskenyérrel naponta. Szombat késő délután volt, amikor 

Marika, édesanyám unokatestvére csengetett a kapunál. A kezében egy nagyobb darab hal volt, a férje 

fogta titokban és szabálytalanul. Sült hal lett a vendégváró menü az asztalon, és a szívünkben hála. Isten 

megoldotta gondjainkat és teszi ezt azóta is minden nehéz helyzetben. 

 Ma van fizetésünk, van nyugdíjunk, és vannak roskadozó polcokkal teli üzleteink. Válogathatunk, 

eldobhatjuk a maradékot, vagy éppen a bontatlan csomagolású ételt. Sajnos én is. Nem fordítok elég 

gondot a szavatossági idő követésére. Bőségben élünk. Tudomásunk van azonban arról is, hogy nem 

mindenki él ilyen jól, és akik változtatni sem tudnak helyzetükön. Távoli földrészeken mégis élnek 

boldog emberek, akik tudnak még örülni a darab halnak, a lehulló gyümölcsnek, a munka adta örömnek. 

Közben pedig arra nem is gondolnak, hogy a világcégek profitját támogatják a mindenes boltokban való 

vásárlásukkal. Feje tetejére fordított világ. 

 Mindig jót teszek velük! – tolmácsolja Jeremiás próféta Isten üzenetét. Képesek vagyunk felfogni 

ezt az üzenetet? Bátorítás és biztatás ez – ahogy mondani szokták – a „legmagasabb fokon”. Szükségünk 

van az ígéretre és szükségünk van a figyelmeztetésre. Izrael népének is szüksége volt Isten üzenetére, bár 

nem értették azt az adott élethelyzetben. Nabukodonozor babilóniai király serege körülzárta Jeruzsálemet, 

és csak azért nem indította még meg az ostromot, mert előtte ki akarta éheztetni a város lakóit.  



 Hidd el kedves Olvasó! Isten ilyen, gondunkat viseli, mivel kötelezi erre a velünk kötött szövetség. 

A kereszt ennek a látható jele, az Ő szeretetének megnyilvánulása irántunk. Ilyen tudattal ülj le 

mindenkor a terített asztal, a beteg ágy mellé, és erre emlékeztesd szeretteidet is.  

 Izrael megmenekült, a maradék hazatért. Isten megtartotta ígéretét, akkor is. 

Jakab Béla parókus lelkész 

 

 

 

 

 

Márai Sándor 

 
(részlet) 

MENNYBŐL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE 

Az üszkös, fagyos Budapestre. 

Oda, ahol az orosz tankok 

Között hallgatnak a harangok. 

Ahol nem csillog a karácsony. 

Nincsen aranydió a fákon, 

Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 

Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 

Szólj hangosan az éjszakából: 

Angyal, vigyél hírt a csodáról. 

New York, 1956. 

 

 
 

 

Sinka István 

 
 (1956. október 26.) 

Üdv néked, Ifjúság! Üdvöz légy magyar nép, 

ki lángban és vérben születtél meg újra 



három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben! 

Melyik nép írta fel mostanában nevét 

így, hogy aranyt adott kezébe Isten ujja? 

S mely nép beszélt így az önmaga nevében, 

mint angyal, mikor a harsonáját fújja? 

… Bús igájának fájára írja hát, 

s mint annyiszor a megsárgult ezerévben 

vérrel és vassal tanítsa zsarnokát! 
 

 

 
 

 

1956-ban a magyar nép rövid 12 napra kivívta saját függetlenségét.  

Ezek az elszánt hazafiak úgy lázadtak fel a hatalmas szovjet birodalom ellen,  

hogy alig volt más fegyverük, mint a szabadság puszta szeretete. 

Condoleezza Rice (2006) 
 

A magyar felkelés letöréséhez több mint 200 ezer szovjet katonára volt szükség,  

de a magyar nemzet szellemét és reményét nem lehetett legyőzni. 

Barack Obama (2008) 
 

A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért,  

mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. 

Albert Camus (1957) 

 

A magyar forradalom… győzelem a vereségben, mindörökre  

egyike marad azoknak a ritka eseményeknek, amelyek visszaadják az embernek  

önmagába vetett hitét, és emlékeztetik… sorsa értelmére, az igazságra. 

Raymond Aron (1966) 

 

 
 

                                  

 
   A szerdai bibliaóra az ünnepnap miatt elmarad. 

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

   Honlapunk: obudev.hu – szeretettel híjuk fel figyelmüket egyházközségünk   

   honlapjának látogatására. 



                            

     
 

 

 

 

 

   Mint azt már 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! 

 
                

                                                                       

 

   
 

Hálát adunk azért a jóságodért, hogy életünket adtad,  

és mindeddig kegyelmesen fenntartottad.  

Kérünk, ne vond meg tőlünk áldásodat,  

de őrizz meg a tétlenségtől, a tehetetlenségtől és az anyagi javak szeretetétől,  

hogy Neked szolgáljunk, Téged szeressünk, Hozzád ragaszkodjunk, 

javainkat szívesen osszuk meg rászoruló embertársainkkal,  

és reménységünket egyedül a Te jóságodba és kegyelmedbe vessük,  

az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok) 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

    


