
 

 

 

 
Így szól az Úr:  

 
(Zsolt 91,14) 

 Vége az iskolának, elkezdődik a régóta várt szünidő. Új világunk új szünideje nem a családdal együtt 

töltött időt jelenti. A gyermekek többsége továbbra is korán reggel fel fog kelni, hogy részt vegyen valamilyen 

táborban. Hosszú a nyár, nem mindenki pedagógus-szülő, bár a szünidőkkel kapcsolatosan 

ilyenkor sokan szeretnének azok lenni. Mondhatnánk, örüljünk annak, hogy legalább a 

gyermekek felügyelet alatt vannak, és nem történhet velük semmi rossz.  

 Az egyik reklám szerint, ha nem tudod gyermeked számára kifizetni a tábor 

költségét, vegyél fel kölcsönt. Maga az edző ajánlja fel, ám van itt egy kis 

érdekellentét. Szülőkkel beszélgetve visszatérő téma a nyári táborok árai. Hadd 

jegyezzem itt meg, hogy mi is szervezünk minden évben tábort, sőt a mi 

táborunk teljesen ingyenes, még sincs túljelentkezés. Talán itt is feladata 

lenne egy edzőnek, hogy felhívja az ingyenességre a figyelmet.  

 Gyermekként irigyeltem azon osztálytársaimat, akiknek a nagyszülei 

vidéken éltek, és a nyarat náluk tölthették. Nekem maradt a játszótér, a sok foci, a 

folyópart és nem utolsó sorban az olvasás. Jó szívvel gondolok a vég nélküli nyarakra. Valami történt azonban 

a napokkal, hetekkel és hónapokkal. Sokkal rövidebbek lettek. Mintha nem is részesei lennénk mi felnőttek 

ennek az „újkori nyárnak”, hanem csupán statisztái. 

 Aggodalom. Féltjük a gyermekeinket, családunkat, az életünket a számunkra ismert és ismeretetlen sok 

rossztól. Robbantás, lövöldözés, kábítószer, stb. Hányszor jut eszünkbe félelmeink közepette Isten, akinek az 

egyik tulajdonsága az „oltalmazás”. Milyen különös szó! Nem védő-őrző, hanem oltalmazó. Van benne valami 

puhaság, kimondhatatlan biztonság, és mégis más. 

 Az oltalmazás teljes életet enged, és az élet megélésének, történéseinek közepette nyújt biztonságot. 

Néha mi szülők is megfeledkezünk erről a lehetőségről. Minden helyzetben gyermekeink őrzői akarunk lenni, 

hogy senki ne ártson nekik, közben elvesszük tőlük a döntési helyzeteket. Szeretetünkkel korlátozzuk az 

életterüket.  

 Az oltalom éppen ezt biztosítja, Isten szabadságot ad nekünk, hogy a tanultak alapján éljük az életünket. 

Ott van a szívünkben a családi, iskolai és vallási nevelés, és ha ez a hármas helyesen történt, akkor a közepén 

maga Isten van. Élhetjük a mindennapokat, és döntéseink fogják jelezni, hogy mennyire élünk helyesen, 

értékesen. 

 Az oltalom az jár mindenkinek úgy, ahogyan a döntés szabadsága is. Igénk mégis tisztázni szeretné az 

oltalom kitételét, mondhatnánk az apró betűs részt. Az oltalom azoknak jár, akik Istent ismerik. Milyen 

különös, a nevének és nem a tetteinek ismeretéről van szó. Tudni kell, hogy van Isten, ki az Isten, és ki Ő 

számomra. Az oltalom azoknak jár, akik ezzel foglalkoznak, akik évszaktól és eseményektől függetlenül az Ő 

nevével élnek.  

 A nyári szünidő lehetőséget nyújthat az Isten dolgaiban való elmélyülésre. Vegyük magunkhoz az 

Útmutatót, és járjunk nyitott szemmel. Kirándulásaink alkalmával látogassuk meg a templomokat, érdeklődjünk 

a helybeliek hitéletéről, olvassuk el a hirdetőtáblákat. A hirdetőtáblák sok mindenről árulkodnak. Észrevehetjük 

rajtuk, hogy ugyanazok az örömeik és gondjaik, ugyanozok a céljaik és vágyaik. Nem csoda ez, mivel ugyanaz 

az Isten köt össze bennünket, ezért szolgálata is hasonló. Ő az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten, a mi oltalmazónk. 

Ismered Őt? 

Jakab Béla 



 

          
    

Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból 

    a reformáció 500. évfordulójára 

      Válogatta és szerkesztette dr. Reuss András 

 

Kereszténynek lenni annyi, mint az evangéliumhoz ragaszkodni és Krisztusban hinni. 

Ez a hit hozza meg a bűnök bocsánatát és Isten kegyelmét. Ez pedig csakis a 

Szentlélekből fakad, aki pedig az ige által támasztja, a mi hozzájárulásunk és közreműködésünk nélkül. Ez Isten 

egyedül végbevitt cselekedete, a mi erőnk és szabad akaratunk nélkül. Ez utóbbi csak passzív szerepet játszik: 

hagyja magát formálni és alakítani a Szentlélektől, ahogyan agyagból vagy sárgaföldből készíti az edényt a 

fazekas (Jer 18). Az olyan ember, aki Krisztusban hisz és megvallja hitét, hogy kizárólag őáltala nyerhetjük el 

bűneink bocsánatát, az örök életet és az üdvösséget, színtiszta kegyelemből és irgalmasságból, teljességgel 

függetlenül a mi érdemeinktől, jó cselekedeteinktől és erényeinktől, a világ részéről sok bántalmat és 

háborgatást szenved. Ám a Szentlélek mellette áll, vigasztalja és erősíti, és derűs szívet ad neki, amely semmibe 

veszi az összes megpróbáltatást, és a Szentlélek segít rajta, mert nem hagy magunkra minket. 
Asztali beszélgetések (3352b. sz., Luther Válogatott  

Művei 8: 359-360., ford.: Márton László) 

 

Őri István 

 

Véget ér a 

elszalad a 

virágos rét, 

itt a nyár! 

Végre itt vagy, 
 

hideg tél, 

tavasz már, 

fecskenóta 

itt a nyár! 

végre itt vagy, 

aranyszemű napsugár! 

FFeellhhíívvááss  

 

 

 A Dévai Bíró Mátyás Díj alapításáról szóló határozat értelmében a díj odaítélésére a gyülekezet tagjai 

közül bárki ajánlást tehet.  



AAzz  aajjáánnlláássookknnaakk  ––  íírráássbbaann  ééss  iinnddookklláássssaall  ––  sszzeepptteemmbbeerr  eellssőő  vvaassáárrnnaappjjááiigg,,  

  22001177..  0099..  0033--iigg  kkeellll  aa  lleellkkéésszzii  hhiivvaattaallbbaa  mmeeggéérrkkeezznniiüükk..  

 A díj odaítéléséről – a beérkezett jelöléseket figyelembe véve – az öttagú kuratórium dönt. A díj 

átadására a reformáció havában tartott istentiszteletünkön kerül sor. 

Jakab Béla, a kuratórium elnöke 

 
 

                                                                          

 

 
   

 
  

  



 

Kérünk, add szívünkbe Szentlelkedet a Te igéd által, hogy tanítson és vezessen minket akaratod szerint, 

erősítsen a kísértések ellen, és megtartson az igazságban, hogy megmaradjunk a hitben, 

növekedjünk szeretetben és a jó cselekvésében,  

és üdvözüljünk megváltásod reménységében, a Te irgalmadért,  

mert az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz örökkön örökké.  

Ámen. 
(Evangélikus liturgia – imádságok) 

 

 

 


