
 

 

 

 

 

 
 Elfelejtettem! Olyan régen nem éreztem. Mekkora közhely. Csak akkor vesszük észre, hogy valami 

hiányzik, amikor már nincs. Mi ez a nagy rejtély? A vasárnapi istentisztelet után – a hirdetések közt is 

említettem – Révfülöpre utaztam lelkészakadémiára. Ebben nincs is semmi rendkívüli, mert tavaly is részt 

vettem ezen alkalmon, és majdnem ebben az időszakban. Elfelejtettem az igazi tavaszt. Elfelejtettem a frissen 

megmunkált föld, a több színben és illatban pompázó orgona és díszbokrok virágait és bódító illatát. Mi is ez a 

hang? A méhek szorgalmasan dolgoztak, a bokrok aljában valami zizzent, ami nem más volt, mint egy 

sütkérezésében megzavart kicsi gyík. És a Balaton? Olyan volt a színjátéka, mint az Adriáé. A 71-es lassúbb 

utat választottam a „tengerünk” első megpillantásától az úti célomig, Révfülöpig a tónak legalább tíz különböző 

árnyalatát pillanthattam meg. Nem tudtam betelni az illattal és a látvánnyal. Városi lettem, aki elfelejtette a 

természet igazi szépségeit. Nem vagyok abban biztos, hogy a tudatos keresés révén ugyanilyen magával ragadó 

felismerésre jutottam volna, mint amiben részem lett. Nem ezért mentem, hogy túrázzak, ennek ellenére sokkal 

többet kaptam, mint amire fel lettem volna készülve. 

 Van! Aki és amink van az természetes. A gyermek megunja a legújabb és legdrágább játékot, és rátalál a 

kidobásra szánt dobozra, amelybe akár el is bújhat. Bennünket körbe vesznek a budai dombok, a mi hegyeink, 

már messziről észre lehet venni kerületünk gyönyörű panorámáját. A nagy üzletláncok boltjai olyan háttérrel 

rendelkeznek, hogy egy napon lakópark is épülhet helyükbe (ki tudja?). Van és holnap is ott lesz, legalább is 

abban a tudatban éljük a mindennapokat. A piacok asztalai roskadnak a sor primőr árutól, és csóváljuk a 

fejünket, hogy háromszor annyiba kerül egy gyorsérlelt magyar eper, mint spanyol „testvére”. Van minden, 

csak a zsebünk „buxa-indexe” határozza meg a vásárlás határát. Elfelejtettük a plántálás és a növekedés 

folyamatát. Gondoljuk el, hogy még ma is ugyanúgy tud a gyermek szeme a csodálkozástól csillogni, amikor 

nyomon követi a bab vagy búzaszem csírázását, növekedését. 

 Elfelejtettük azt is, hogy van Urunk, aki annyira szeretett minket, hogy egy tökéletes világba alkotott 

egy tökéletes teremtményt a maga képmására, akit első bűne után már a megváltás felé irányított.  



 Van. Nyomokban előjön az esti imádság foszlánya, amire azért tanítottak, hogy hálát tudjunk adni, 

amiért vagyunk, ahova születtünk, azok Isten által meghatalmazott „nevelőink”. Van, akihez rohanhatok a jelen 

nehézségei közepette, akit a konfirmáció után elfelejtettem. Hirtelen eszembe jut az áldás, az esketési és a 

gyermekem keresztségének emléke. Van, mert áll még a templom, a hűségesek és a jó sáfárok munkájának és 

áldozatának köszönhetően. Visszamehetek a gyertyafényes szentesték emlékéhez ugyanúgy, mint a nagyszülők 

temetése utáni fájdalom elfogadásának idején. 

 Az Úr szeretetével tele van a föld, és ez nem új megállapítás. A felfedező tekintet és szív 

újraeszmélésének pillanata az, akár a Balaton partján járva, vagy a puszta rónaságon. Légy vágyakozó és 

nyitott, hagyd élni magadban a gyermek lelkesedését és nyughatatlanságát. Tudod, a gyermekeké, a 

gyermeklelkületű embereké lehet az Isten országa.   

Jakab Béla 
 

 

 
Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból 

a reformáció 500. évfordulójára 
Válogatta és szerkesztette dr. Reuss András 

                       
 

Magadévá kell tenned a Krisztus példáját, és meg kell értened, hogy Isten eléd tátja és 

felkínálja neked az ő irgalmát, anélkül, hogy azt megelőzően kiérdemelted volna; a 

kegyelemnek ez a példája indítson téged a teljes bűnbocsánatba való hitre és bizalomra. 

Azért hát nem a cselekedetek hozzák létra a hitet, és nem is ered az a cselekedetekből, 

hanem Jézus Krisztus véréből, sebeiből és halálából fakad, és árad ki. Ha aztán látod, hogy 

Isten mennyire szeret, hogy a Fiát is odaadja érted, akkor neked is szeretned kell őt, és 

kell, hogy Istennek ez az irántunk való szeretete és a mi Isten iránti szeretetünk és 

ragaszkodásunk létrehozza a bizodalmat. Sehol sem olvassuk, hogy valaki cselekedeteivel 

nyerte volna el a Szentlelket, mert az mindig a Krisztusról és vele együtt az Isten kegyelméről szóló evangélium 

hallgatásából ered. Ebből az igéből és nem másból kell a hitnek fakadnia ma is és mindenkor; mert Krisztus a 

kőszikla, amelyből „vajat és mézet” szívhatunk, amint Mózes mondja (5 Móz 32,13). 

A jó cselekedetekről, 1520 (1992, 19-20. Ford.: Takács János) 
 

 

 

a jó pásztor és a hivatás vasárnapjára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bernhard Polckhorst 

(1825-1907, német) 

 

A jó pásztor 

 

Budapest – Győr – Egyházunk püspökei, Gáncs Péter elnök-püspök, Fabiny Tamás püspök és Szemerei János 

püspök meghirdették a hivatás vasárnapját, és arra kérték a gyülekezeteket, hogy könyörögjenek azért, hogy 

minél többen meghallják és elfogadják a hívó szót, különösen a lelkészi szolgálatra. Pásztorlevelüket az 

alábbiakban közöljük. 



Kedves Testvérek! 

Húsvét után feltámadott Urunk jó pásztorként keresi az övéit, hogy elhívja, felkészítse és kiküldje őket a 

szolgálatra. 

A mai vasárnapon, amelyet a hivatás vasárnapjaként hirdetünk meg egyházunkban, kérjük gyülekezeteinket, 

hogy a kapott ének és imaszövegek segítségével is könyörögjünk azért, hogy minél többen meghallják és 

elfogadják a hívó szót, különösen a lelkészi szolgálatra. 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Hívás egyházi szolgálatra című füzete is segítheti a tájékozódást és a 

döntést. 

Jézus Krisztus így biztat minket: „Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Mt 9,38) 

Erős vár a mi Istenünk! 

Budapest–Győr, 2017. április 30. 

   Fabiny Tamás püspök, Gáncs Péter püspök, Szemerei János püspök 

(Forrás: evangelikus.hu – Szöveg: Püspöki Tanács) 

 

 
 

 
 

 Uram, amikor céltalanul jártam-keltem, teljesen mindegy, mit teszek, te megüzented nekem, hogy 

szeretsz,és rengeteg terved van velem. Sosem hallottam volna meg, ha az a valaki a maga idejében nem veszi 

észre, hogy őt lelkésznek hívod, és életet befolyásoló üzenetet bízol rá. 

 Uram, emlékszem, amikor olthatatlan kíváncsiság töltött el: miért ilyen a világ? Hogyan jött létre? 

Honnan tudhatom, mi a jó és mi a rossz? Akkor valaki mellém ült, és elkezdtünk beszélgetni. Nem ilyen ember 

lennék, ha az a valaki a maga idejében nem hiszi el neked, hogy hittanárnak kell lennie. 

 Uram, még érzem a bőrömön, hogy teltek a percek, és mi nem hagytuk abba az éneklést, szinte a föld 

fölött jártunk. Csak így tudtuk kifejezni, mennyire jó kereszténynek lenni, közéjük tartozni. Mi lett volna, ha az 

a valaki nem érti meg: azért érdemes kezébe venni a gitárt, hogy téged dicsőítsen? 

 Uram, te ma is tanítványokat hívsz. Adj bátorságot nekik, hogy meghallják! Adj bátorságot nekem, 

hogy meghalljam! Ámen. 

Szabóné Mátrai Marianna 
 

 

 

 

      A hétfői gyülekezeti hittan elmarad. 

      Iskolai hitoktatás – az órarendek szerint. 

     Szerda 10 óra – bibliaóra. 

     Szerda 10 óra – Baba-mama kör Anettel. 

     A május 7-i istentiszteletet követő közgyűlésen  

         gazdasági beszámolót és egyéb ügyekben tájékoztatót tatunk. 

     A május 14-i istentiszteleten – anyák napján – köszöntjük  

                                                    az édesanyákat, nagymamákat és dédnagymamákat. 
 

 


