
 

 

 

 

 
 

 
Lk 19,10 

 

 Itt a nyár. Ió-Ció-Áció-Káció-Akáció-Vakáció kiírás a tanév legszebb felhívása volt fiatal korom 

hagyományos fekete tábláján. Az utolsó napokban a kapott tankönyvekből ki kellett radírozni a ceruzás 

bejegyzéseket, mert a következő évben más tanult belőle. Leadtuk a tankönyveket, és éreztük a szabadság 

szelét. Nem gondoltam volna, hogy felnőttként én is írogatni fogom, ha másképpen nem, legalább 

gondolatban a vakáció érkezését. Nagyon hosszú egy tanév, és sok minden is történt. Meghatódva gondolok 

a Kerék utcai általános iskola elsőseire, akik a tanítás második napján egy nagytermetű emberhez mennek be 

hit- és erkölcstan órára. Egyikük könnyes szemmel jegyezte meg – hiányzik az anyukám. Ott vannak az 

ötödikeseim, akik elveszítették a tanító nénik védelmét, és egy kicsit árván botorkáltak az iskolában. Egy 

másik iskolában egy nyári baleset miatt lábán műtött kislányt ölben vittem a tanterméből a könyvtárba, 

órára, ez volt az ismerkedés első pillanata. Milyen bizalommal teremtett meg bennünket Isten? A kislány 

minden gondolkodás nélkül engedte, hogy felvegyem és vigyem. Mekkora felelősség hárul az oktatóra. Jól 

élni vagy visszaélni a bizalommal. 

 A korábban általam is gyakran kritizált kötelező hit- és erkölcstan oktatás megcáfolta bírálóit, és 

meghozta első gyümölcseit. A tanév ideje alatt többször voltak jelen a gyerekek szüleikkel a templomban. 

Igen, a gyerekek hozták szüleiket. Köszönet ismételten a szülőknek, akik tudatosan választották az 

evangélikus oktatást, és féltett kincseiket ránk, hitoktatókra bízták. 

 Nem feledkezhetek meg a gyülekezeti hitoktatásról sem, amit sok helyen megszüntettek. Nálunk 

három család tartja életben az alkalmat. Jön az idősebb testvér a fiatallal, és szeretettel fogadják Violát, a 

négyévest is. Johanna gyermekei ők. 

 Jézus, az Emberfia jött és céllal érkezett, megkeresni és megtartani az elveszettet. A keresztelés után 

a családok és megkereszteltek többsége kikerül a gyülekezetek látóköréből. Kevesen vesznek részt a 

gyülekezeti hitoktatásban. Egy ébredés a konfirmáció közeli időben történik, de ott is a keresztségben 

részesültek töredéke jelentkezik. Jézus keresi a keresztségben megismert gyermekeit. A történelem Ura, egy 

különös furfanggal „megalkotta” a kötelező hit- és erkölcstan órát. Miért is? Hogy legyen egy találkozási 

lehetőség az egyház oktatói és a gyerekek között. Nem politikai döntés volt ez, hanem mennyei. Nem 

belemagyarázás ez, hanem felismerése Isten megváltói szándékának, amikor a Jézusban megmutatott atyai 

szeretetről taníthatunk. Hallom a negatív hangot is – lehetnének többen. Igaz is, de örüljünk azon 

családoknak, akik szeretnék gyermekeiket Isten megismerésében részesíteni. A létszám fontos, de mindig 

annyian leszünk, amennyire szükség van, a többi bónusz, mennyei ajándék. 

 Köszönetemet fejezem ki hitoktatóinknak: Timi és Kriszta néninek, Johannának. Továbbá köszönöm 

a hónap első vasárnapi bibliai foglalkozásért: Mónikának és Évinek. 



 Nyaralni megy a Heti Hírmondó is. Remélem, hogy sok gyülekezeti tag számára hozott örömöt ez 

kis újság. Köszönetemet fejem ki Proksza Gyulának az áldozatos munkáért. Szeptemberben visszatérünk új 

arculattal és igényes tartalommal. 

 Hadd fejezem be gondolataimat a már említett édesanyját hiányoló kisdiák tanévzáró búcsúszavaival: 

„Béla bácsi! Jó volt itt lenni, jövök jövőre is!” Áldott nyarat és kellemes pihenést kívánok! 

Jakab Béla 

 

 

 

 
 

 

Az alábbiakban részleteket közlünk 

az Evangélikus Élet Magazin 2016. január 24-i számában megjelent cikkből. 

 

 

 

Erre a bibliai idézetre fűzik fel idén a kelet-európai keresztyének legjelentősebb, nemzetközi találkozóját, 

amelynek Budapest ad otthont július 7-10. között. Javában zajlik a 

szervezés, amely a régiót érintő legfontosabb társadalmi kérdések 

megbeszélése mellett a szórakozásra is bőven kínál majd alkalmat. 

Olyan jó hangulatú együttlét ez a találkozó, ahol azonos identitású 

emberek örömmel élhetik meg az összetartozás élményét — így 

foglalta össze „A föld sója” találkozó lényegét Cselovszkyné dr. Tarr 

Klára, egyházunk országos irodája ökumenikus és külügyi 

osztályának vezetője, akit a júliusban megrendezendő eseményről 

kérdeztünk. 

– Mikor és hol rendeztek először ilyen találkozót? 

– 1992-ben Németországban, Görlitzben tartották az első közép-európai keresztyén találkozót. Ezt a 

kontinens keleti felén lezajlott rendszerváltozásokat követően kifejezetten a megbékélés jegyében szervezte 

meg a szász és a lengyel lutheránus egyház, de részt vettek rajta a cseh testvérek is, akik alapvetően inkább 

reformátusnak tartják magukat. Egy évtizeden át minden harmadik esztendőben megrendezték Görlitzben 

ezt a találkozót, majd 2005-ben a csehek elvitték az eseményt Prágába. Ezen lényegében már a 

Csehországgal szomszédos országok minden evangélikus egyháza és a partneregyházak is részt vettek, 

vagyis tíz év alatt az eredeti gondolat szépen kinőtte magát. 

– A prágai találkozón már a magyarok is ott voltak? 

– Igen, és három évvel később Szlovákiában, Pozsonyban is részt vettünk rajta. Tavalyelőtt a wrocławi 

rendezvényen ajánlottuk fel, hogy 2016-ban Budapesten legyen a keresztyén találkozó, amelyet mi már 

inkább a csak „A föld sója” találkozónak hívunk, hiszen ez a bibliai szófordulat a mottója. Azért ezt 

választottuk, mert só nélkül szinte semmiféle ételnek nincs íze, ezért a só legalább olyan erővel van jelen a 

mindennapjainkban, mint a reformáció gondolata és hatása az európai kultúrában. Az időzítés azért is 

fontos, mert ez a rendezvény már előkészíti a 2017-es jubileumot, amikor a reformáció kezdetének 

ötszázadik évfordulójára emlékezünk. 



– A budapesti találkozón mire számíthatnak a résztvevők? 

– Mindent megteszünk azért, hogy ugyanabban a szeretetteljes, jó hangulatban legyen részük, amely a 

korábbi rendezvényeket jellemezte. Szó lesz majd – sok egyéb mellett – arról, hogy mit kezd az egyház a 

passzivitással, az emberek „maguk módján” vallásosságával, de szó esik az áldások erejéről, a 

lelkigyakorlatok mai formájáról és természetesen az elvándorlás, a menekültek kérdéséről, a bevándorlás, 

migráció jelenségéről is. A panelbeszélgetéseken tematizáljuk majd az ifjúságot érintő legfontosabb 

problémákat, és az életvezetéssel kapcsolatos kérdések is napirendre kerülnek. A spiritualitást, a hit 

megélését, mint élményt a négynapos rendezvény első délelőttjén előadóművészek, keresztyén zenekarok, 

életükkel tanúságot tevő ismert személyek közreműködésével, némileg formabontó módon igyekszünk 

megjeleníteni. Ugyanakkor a találkozó nyitó és záró istentisztelettel, illetve minden nap 

bibliatanulmányokkal kezdődik és zárul. 

– A külföldi vendégek nyilván a városra is kíváncsiak lesznek. 

– Tematikus városnézéseket is szervezünk, amelyek jó alkalmat adhatnak a személyes ismerkedésre, 

kapcsolatok kialakítására is. Evangélikus, református és néhány híres katolikus templomot mutatunk meg 

majd városszerte. Ebbe igyekszünk bevonni az érintett gyülekezeteket is, ezzel is lehetőséget kínálva a 

kapcsolatépítésre. Legalább negyven gyülekezeti kórust, vagyis összesen hat-nyolcszáz embert várunk a 

környező országokból, akik fellépéseikkel szolgálnak majd az eseményen. Lesz orgonakoncert, zenélnek 

egyházi, ifjúsági zenekarok, és szombaton este, a záró istentisztelet után a Tüskecsarnokban fellép a Bohém 

Ragtime Jazz Band is.    

 

    

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 

Félre irka, sutba táska,  

vidám szemünk ne is lássa,  

vigyük gyorsan a padlásra,  

őszig legyen ott lakása.  

 

Elő sárkány, elő labda,  

szállj az égnél magasabbra.  

Gyere, állj be a csapatba,  

estig ne is hagyjuk abba.  

 

Vár a víz és vár partja,  

vár a nyári rét, a tarka,  

szívünk boldog, bőrünk barna,  

ki erre fut, ki meg arra.   

 

Félre irka, félre táska,  

vidám szemünk ne is lássa,  

vigyük gyorsan a padlásra,  

őszig legyen ott lakása. 

 

 



 

 

    

    Napközis tábor június 27-től július 1-ig.  

      

    A „Föld sója” keresztény találkozó keretében: 

    – Július 8-án kórusok énekelnek templomunkban. 

    – Július 9-én tartja az Északi egyházkerület a Misszió napját.  

    – Július 10-én külföldi püspök hirdeti az igét templomunkban.   

     

 

 

 
 

 
 

 

A nyári időszakra kellemes pihenést és kikapcsolódást, 

 örömteli élményeket, testi és szellemi feltöltődést kívánunk  

a gyermekeknek, az ifjúságnak és felnőtt testvéreinknek.  

 

 
 

 

 

Hálát adunk Neked, Urunk, minden jótéteményedért. 

Velünk voltál az elmúlt tanévben, megbocsátottad bűneinket, és elhívtál egyházad közösségébe. 

 Kijelentetted üdvözítő akaratod titkát, és országod örökösévé tettél minket. 

Mindezért áldunk és magasztalunk Téged az Úr Jézus Krisztus által,  

aki Veled és a Szentlélek Istennel él és uralkodik örökkön-örökké.  

Ámen. 

(Evangélikus litugia – tanévzáró istentiszteleti imádság) 

 
 

 
 

 


