
 

 

 

 
 

 Ballag már a vén diák… Örvendezéstől hangosak a középiskolák. Vége az oktatásnak, következhet a 

ballagás. Ezen sorok írása napján tartják fiamék a „bolond ballagást”. Idősebbek számára ez új szokás, és több 

kérdőjelet is vet fel. Tényként fogadjuk el, ez az új módi. Ők Mikulásnak öltözve fogják járni a belvárost, és 

cukorkát osztogatnak. Az előző évek gyakorlatához képest ez nagyon kulturáltnak mondható.  

 Az idézőjeles utolsó tanítási napon Ádám fiam nagyon fáradtan kelt fel, próbáltam örömre hangolni, 

figyelmeztetve az utolsó iskolai nap előnyére. Nem sikerült. Valahogy a hétfőn kezdődő „vérre menő” érettségi 

számonkérés nagy árnyékot vet a mai bolondozásra és a holnapi ballagásra. Próbálom magamban felidézni az 

én érettségiző „fiatalságomat”, de nem emlékszem ekkora nyomásra. Fontos volt és készültünk rá, igaz, nem 

írtunk kis érettségi vagy próba érettségi dolgozatokat. Pénteken befejeztük a tanítást, szombaton ballagás, 

hétfőn érettségi. Egyszerűsített múlt és több öröm. 

 Az öröm hiánycikk lett. A hajtás, a jövőtől való aggodalom és félelem az, ami jellemzi a 

társadalmunkat. Igazi kacagás. Johanna lányunk külföldi ösztöndíjával elvitte az életünkből az igazi kacagást. 

Tegnap este a két gyermekünk egymásra találása után ismét felcsendült a régóta hiányzó önfeledt öröm. Ilyen 

jót rég nem aludtam. 

 A zsoltáros örömre való felszólítása nem új keletű az evangélikus hívek számára, a húsvét ünnepe utáni 

harmadik vasárnap erre hívja fel a figyelmet. Örvendezzünk az Istennek. Ez az örvendezés egy tudatos 

hitkifejezés kell, hogy legyen. Az Istent kereső, kutató és rátaláló, és a napi élet küzdelmeit harcoló ember 

felismerésének kell lennie ennek az örvendezésnek. A 364. számú énekünk dallamának és szövegének szerzői, 

Gastoldi és Lindemann a hívő ember érzelemvilágát ilyen egyszerűen fogalmazta meg: „Öröm van nálad, még 

ha búbánat ér is minket, Jézusunk!.../ Ki benned bízik, sziklára épít, / Örökké élhet, halleluja!” 

 Húsvét után ez az örvendezés katartikus kell, hogy legyen, mert Jézus halálával és áldozatával legyőzte 

a halált, és megnyitotta a mennyek országának kapuját. Halál, hol a te fullánkod? – kérdezi Pál apostol.  

 Az erre a vasárnapra érkezők magukkal hozzák érzelmeiket, vágyaikat, és találkozni fognak a 

templomban az örvendezésre hívogató énekkel, igével, imádsággal. Bár mindenki más és más élethelyzetből 

érkezik, mégis hitük összeköti őket, Jézus a Győztes Úr! 

 Jerikó falait egykor kiáltással és tülköléssel rombolták le Isten nevében, korunkban az örvendező hit 

megélésével kell lerombolnunk azt a sok falat, amit mi magunk építettünk elveszítettnek vélt 

élethelyzetünkben. 

 Ezt az örvendező erőt kívánjuk az érettségiző fiataloknak, hogy képesek legyenek megmutatni mindazt, 

amit iskolai éveik alatt nevelőik átadtak nekik, hogy az eredményhirdetéskor örömük önfeledt legyen! 

Imádkozzunk értük! 

Jakab Béla 
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Minthogy a keresztyén ember fejéhez, Krisztushoz hasonlóan hite által mindennel teljesen 

és bőségesen rendelkezik, meg kellene elégednie hite által kapott istenképűségével, 

illetőleg, amint mondtam, csak ezt a hitét kell növelnie, míg tökéletessé nem lesz. Mert az 

övé az az élet, igazság és üdvösség,, amely az ő személyét megőrzi, kegyeltté teszi és 

felruházza mindazzal, ami Krisztusé, és Pál is megerősíti Gal 2,20-ban, mondván: „Amit 

pedig testben élek, azt az Isten Fiában vetett hitben élem.” És ámbár így szabad minden 

cselekedettől, mégis ismét ki kell üresítenie önmagát, szolga képét vállalva, ezzel a 

szabadsággal emberhez kell hasonlóvá lennie, magatartásában is embernek kell 

bizonyulnia, szolgálnia, segítenie kell, és mindenben úgy kell bánnia embertársaival, ahogyan ezt Istennél látja, 

ahogyan Isten vele magával bánik Krisztus által. Mindezt pedig önzetlenül, és egyedül Isten tetszésére kell 

tennie, így gondolkodván: „Íme, az én Istenem nekem, méltatlan és elkárhozott embernek minden érdem nélkül, 

tiszta és ingyen könyörületből adta Krisztusban az igazság és üdvösség teljes szabadságát, úgyhogy többé 

egyáltalában nincs szükségem semmi másra, csak hitre, amely hiszi, hogy ez így van: tehát ennek az Atyának, 

aki felbecsülhetetlen gazdagságával elhalmozott, miért ne tennék meg szabadon, derűsen, teljes szívemből és 

önként mindent,amiről tudom, hogy neki tetszik és kedves őelőtte?” 

Értekezés a keresztyén ember szabadságáról, 1520  

(Prőhle 1983,60., Ford.: Prőhle Károly) 

 

„Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek!”  
(Kol 4,2) 

 
 

 
 

 Középiskolában egy testnevelésórán a barátommal versenyeztünk, ki tud több fekvőtámaszt csinálni egy 

kézen. Mindketten aktívan sportoltunk, így elég látványosnak ígérkezett a bemutató. Az osztály körül is állt 

minket, de a tornatanár néhány fekvőtámasz után kizavart bennünket az ellenőrzőért, hogy megkapjuk az 

elégtelen osztályzatot. A feladat ugyanis azon az órán nem az egykezes, hanem a négyütemű fekvőtámasz volt. 

Hiába érveltünk, hogy mi csináltunk jó pár erősítő mozdulatot, a tanár érvével nem tudtunk vitatkozni: Nem azt 

tettétek, amit én mondtam.  

 Azt hiszem, sokszor így vagyunk az imádkozással is. Megy az nekünk kisujjból. Gyakorlatunk van. 

Imádkozunk reggel, délben és este. Imádkozunk istentiszteleten és nagyobb feladatok előtt. Imádkozunk 

magunkért és másokért. Imádkozunk: kérünk, hálát adunk, dicsőítünk, könyörgünk. De vajon megvan-e az 

imádságunk többi üteme? 

 Fenti igénk az imádkozás három ütemére figyelmeztet. AAzz  eellssőő::  kkiittaarrttááss.. Mit értünk kitartó imádság 

alatt? Kisfiam addig szokott nyüstölni, amíg nem kapja meg azt a dolgot, amit kér. Viszont előfordul, hogy 

olyat kér, amit nem teljesíthetek. Ilyenkor jön a próbálkozás, kitartóan, hosszan, akár heteken, hónapokon át. 

Nem adja fel. Vajon vagyunk-e ilyen kitartóak, amikor másokért imádkozunk? Valaki egyszer azt mondta: 30 

évig imádkoztam a fiamért, és most 30 év után Isten meghallgatott.  

 Sokszor azonban nem Isten némaságával van a baj, hanem azzal, hogy mi nem figyelünk oda az ő 

válaszára. Ez aa  mmáássooddiikk  üütteemm::  lleeggyyeetteekk  éébbeerreekk.. Éber, figyelmes vagyok-e arra, amit az Isten válaszol az én 

imádságomra? Vagy hallom ugyan, de nem tetszik a válasza, ezért durcásan elvonulok. 

 AA  hhaarrmmaaddiikk  üütteemm  aa  hháállaaaaddááss.. Nem csak akkor, amikor úgy történnek a dolgok, ahogyan én akarom, 

ahogyan én kértem. Akkor is, amikor Isten jobbnak látja, hogy ne történjen meg valami. 

 Imádkozzunk kitartóan, figyeljük éberen Isten válaszát, és attól függetlenül, hogy tetszik-e nekünk az a 

válasz vagy nem: ne szűnjünk meg hálát adni. 

Szerző: Hokker Zsolt (evangelikus.hu – igeidő) 



 
 

 

 

       Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan.  

     Iskolai hitoktatás – az órarendek szerint. 

     Szerda 10 óra – bibliaóra. 

     Szerda 10 óra – Baba-mama kör Anettel. 

     A május 14-i istentiszteleten – anyák napján – köszöntjük  

                                                    az édesanyákat, nagymamákat és dédnagymamákat. 
 

 

 

 
 

vizsgálj meg engem kegyelmesen! Te megítéled a lélek titkos mélységeit. 

Tedd kegyelmedet nyilvánvalóvá számomra!  

Te olvasol a szívekben; vizsgáld és ismerd meg lényemet, lásd meg, hogy gonosz úton járok-e?  

Vezess engem örökkévaló ösvényeken!  

                                                                      Ámen.                                            H. Vogel nyomán 

 

 

 
 

 


