
 

 

 

 
 

 

 
(Lk 9,62) 

 Nincs visszaút! Mindent fel kell adni! Ez a ma hívő emberének a biztatása? A szemek vasárnapján 

Egyházunk arra hívja fel a figyelmünket, hogy Isten látja elhatározásaink megnyilvánulásait. Az eke szarvára 

rátenni a kezünket jelenti az Isten szántóföldjén való munka felvételét. Ez a munka teljes embert kíván, nem 

lehet részmunkaidősnek lenni. Indiana állam egyik református gyülekezetének a lelkésze főállásban ingatlan 

ügynök volt, ugyanis a gyülekezet képtelen lett volna méltányos bérezést adni. Beszámolója alapján arra a 

következtetésre jutottam, hogy a gyülekezet megmaradásának szempontjából jó dolog. Több alkalommal 

előkerült ez a téma Egyházunkban is. A kis létszámú gyülekezetek képtelenek lesznek lelkészt tartani, ezért 

különböző feltételek mellett jöhet a részmunkaidős pap, olyan, mint a villanypásztor, akkor is ott van, ha nincs. 

Kevés lelkész végzi jelenleg ilyen feltétellel a gyülekezetépítést, de az anyagi bizonytalansággal számolva 

várható egy ilyen jövőkép. Ismerve magamat képtelen lennék részmunkaidős lenni. Egyedül csak egy dologra 

vagyok képes figyelni. Amennyire a keresztyén szeretet engedi, irigyelem azon lelkésztársaimat, akik képesek 

halmozni a tisztségeket és képesek a teljes értékű gyülekezeti munkát is elvégezni.  

 Amikor Jézus elhívja tanítványait, azok hátrahagynak mindent. A családfenntartók a családjaikat, a 

férfiak az asszonyokat és gyermekeket. Nem lehet mérlegelni, megéri 

vagy sem. A lelkész választhatja hivatását, de az csak akkor fog 

működni, ha Isten állítja munkába. Gyakran hallható, hogy a fizetés 

nagysága és a vele járó juttatások határozzák meg a választást. Mi éri 

meg és mi nem? A sztrájkoló pedagógusok érveit hallgatva vagy 

olvasva szinte mindennel egyet tudok érteni. Egy dolgot azonban 

hiányoltam, a hivatástudatról, a gyerekek oktatásáért vállalt áldozatról 

nem történt említés.  

        Jó-jó, mondhatják, eddig csak a lelkészekről írtam, mi van az 

aktív gyülekezeti tagokkal. Ők is csak akkor végzik helyesen 

tisztségviselésüket, ha mindent felszámolnak? Természetesen nem. 

Ellenben jelenti azt, hogy ha valaki elkezdett valami munkát az Isten 

országa terjesztéséért, akkor azt teljes szívvel kell végeznie. 

Gondoljunk csak Lót feleségére, hátranézett és sóbálvánnyá vált, 

elvesztette a kontaktust, a kapcsolatot a menekülés útját biztosító 

Úrral. Másik példa a tengeren járó Péter esete, aki levette a tekintetét 

Jézusról, elmerült, mert már nem a Mesterre fókuszált, megszűnt a kapcsolat. Az elkezdett munkát végig kell 

csinálni úgy, hogy szemeinkkel szüntelen az Úrra nézünk! Pál apostol a teljes élet átadásáról a Gal 2,20-ban a 

következőt írja: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él 

bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és 

önmagát adta értem.” 

 Jézus nem mondta azt a tanítványoknak, hogy könnyű lesz, de a jutalom az magáért beszél, ti. a 

mennyek országa. 

Jakab Béla 

 

 

 

 

 

 



 

 Gyermekeink a legfőbb értékeink, a gyermeknevelés pedig igazi kaland, nem érdemes kimaradni belőle 

– üzente Böjte Csaba a felvidéki magyar pedagógusoknak és szülőknek tartott előadásán február 18-án, a 

komáromi Selye János Gimnázium dísztermében. A ferences szerzetes a XXI. Komáromi Pedagógiai Napok 

vendégeként a bizalomról, a szeretet pedagógiai eszközként való alkalmazásáról és a gyermekekben megbúvó 

tehetségről beszélt. 

 Legnagyobb értékeink a gyermekek, hiszen valamennyien Isten drága ajándékai – fogalmazott 

komáromi előadásában Böjte Csaba, aki szerint a pedagógus legfőbb feladata „kiszedni a magból a hatalmas 

tölgyet, vagyis hogy felszínre hozza a gyermekben megbúvó értékeket, 

tehetséget”. Ezt a munkát azonban nem erővel, hanem türelemmel és 

szeretettel kell végezni: így a gyermek „magától fog kivirágozni” – 

hangsúlyozta. 

 A dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója szerint a gyermek 

csak akkor hallgatja meg igazán azt, amit mondani szeretnénk neki, ha 

bizalommal fordulunk felé. Mint mondta, a pedagógusban szent 

kíváncsiság kell hogy ébredjen tanítványa iránt, hogy kifürkéssze, 

Isten mit rejtett el benne. 

 Minden gyermek eredeti mennyei alkotás – fogalmazott a Felvidéken is nagy népszerűségnek örvendő 

ferences rendi szerzetes, majd hozzátette: a nevelők, tanítók, pedagógusok örök „dolgokkal” foglalkoznak, 

hiszen az ember lelke halhatatlan. 

Böjte Csaba szerint a gyermeknevelés sokszor nehéz feladatnak tűnik, de egyúttal életünk legnagyobb kalandja, 

kár lenne kimaradni belőle. Ha kitartunk, sok csodában lehet részünk, mert a türelem és a szeretet biztosan 

meghozza gyümölcsét – emelte ki, és hozzátette: „A pedagógus munkájának nincs azonnal eredménye, de 

bízzatok abban, hogy van értelme, hiszen Jézus Krisztus nem bízott ránk lehetetlen feladatot.” 

 Mint megjegyezte, a tanár nem egy szépségverseny zsűrije: nem az a dolga, hogy kiválogassa a 

legjobbakat és a legszebbeket, hanem az, hogy sikerélményt nyújtson és bizalmat ébresszen. „Két feladata van a 

pedagógusnak: az egyik, hogy motiváljon, a másik, hogy informáljon. (...) Mindenki arról álmodik, hogy 

nagyra nőjön, hogy értékes legyen. Ha bízni tudunk gyermekeinkben, meg fogják mutatni azt, amiben 

tehetségesek. Az érték mindenkiben ott van, hiszen a mennyei Atya selejtet nem teremt” – mondta Böjte Csaba, 

aki szerint minden jó pedagógus egy kicsit olyan, mint az az anya, aki gyöngéd szeretettel öleli magához 

gyermekét. 

 Előadását Csaba testvér imádsággal zárta, amelyben Isten áldását kérte a felvidéki magyar 

pedagógusokra, szülőkre és gyermekekre. 
(Forrás: Felvidék.ma / Magyar Kurír) 

 
 

Életem, Jézus, egyedül te tölts be, 

És mindent, mindent adj meg énnekem, 

Mi lelkem hozzád vonja, hozzád kösse! 

Tekinteted kísérjen szüntelen! 

Ha nem mint győztes járulhatok hozzád, 

A vereségem mégis elviszem. 

S lehajol szánva a megsebzett szívhez 

A te irgalmad, Jézus, szelíden. 

Örömöm hálás, ujjongó dalával, 

Ha eléd, Jézus, nem siethetek, 

Elsírhatom a bánatomat néked, 

Koldulva bíztató tekinteted. 

Bűnnel borított arcom fölemelni 

Hozzád, te tiszta, szent, ha nem tudom: 

Szabad szent lábad előtt leborulnom 

Vétkesen és szegényen, Jézusom. 

(EÉ 387) 

 



 

Evangélikus Biblikus Szabadegyetem 
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói hívnak minden érdeklődőt az Evangélikus 

Biblikus Szabadegyetemen induló kurzusra, amelyen tudományos igényességgel és a Biblia 

iránti hagyományos evangélikus elkötelezéssel kínálunk lehetőséget ismeretszerzésre és 

ismeretbővítésre. 

Az első képzési nap: 
2016. április 4. 17:00 

Ezt követően minden héten 

kedden 17:00-18:30 óra között. 

A teljes kurzus ára:  
5.000 Ft/10 alkalom. 

Egy-egy előadáson való részvétel 
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Az órák helyszíne: 
Evangélikus Hittudományi Egyetem 
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A képzésben résztvevők Tanúsítványt 
szerezhetnek, amennyiben részt vesznek az 

összes óraszám 70 %-án, és a kurzus végén 

kitöltik az önellenőrző tudástesztet. 

Bibliai kor- és vallástörténet 

„A Biblia világát ugyanolyan emberek 

népesítették be, mint mi. Küzdöttek a 

túlélésért, ettek, ittak, dolgoztak, szerettek  

és örültek, bánatuk volt és sírtak. Ebbe a 

világba tekintünk be három alkalommal.” 

Kőszeghy Miklós 

Bibliaismeret 

„Hogyan keletkezett a Biblia? Miként tárja fel 

Istent? Hogyan viszonyul az élet nagy 

kérdéseihez? E három csomópontot tárgyaljuk 

a bibliai teológia szemszögéből.” 

Varga Gyöngyi 

 

Biblia a történelemben 

„Hogyan érkezett meg a Szentírás a világ  

különböző térségeibe, s miként találta meg  

helyét a kultúrák sokaságában?  

Miért mondjuk, hogy  

az evangélikusság „az ige egyháza”?” 

Korányi András 

Jelentkezési és beiratkozási határidő: 2016. március 17. 

További információk: 

Érdeklődni lehet Sági Andrásnál a +36 1 469-1050-es telefonszámon. 
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Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne 

engedd, hogy kárba vesszen rajtam Megváltóm drága vére: tisztíts meg bűneimtől, az Úr Jézus Krisztusért. 

Ámen. 
(Evangélikus liturgia - böjti bűnbánati imádságok) 

  

  


