
 

 

 

 

 

 

 
 

Jézus Krisztus mondja: 

 

 (Mt 25,40) 

           Engedjétek meg kedves Olvasók, hogy elsőként az idővel foglalkozzam. A filmek gyakran szoktak az 

idő elmúlására utalni. Kiírják, hogy mennyi idő telt el, vagy mennyivel hamarabb történt a konkrét filmbeli 

cselekményhez képest. Én is ezt a filmes technikát szeretném alkalmazni. „Egy hét elmúltával.”  

 A tanévkezdő istentisztelet mélyen megindított. Gyakran lepődöm meg azon a lelkészi hiúságon, hogy 

miért nincs jelen az összes gyermek a szülőkkel, mivel ők döntöttek a hit- és erkölcstan választásáról. 

Természetesen ez a belső kérdés alkalomról-alkalomra foglalkoztat a gyülekezet alkalmainak látogatottságánál 

is. 

           Egy kis kulisszatitkot is elárulok. Nagyon szoktam izgulni, ezért nem térképezem fel a jelenlétet, a 

gyülekezet szemeim előtt egy nagy egységet alkot. Gyakran az istentisztelet végén, a kézfogásnál veszem észre 

a résztvevő személyt. Az elmúlt vasárnap meglepődtem a létszámon, amikor elkezdtem kihívni a diákokat, 

szülőket és pedagógusokat a tanévkezdő áldás vételére. Örömöm határtalan lett, bár még a háttérben erős volt a 

hiányérzetem a többiek iránt.  



           Hétfő lett az órákkal való sakkozás napja. Három hitoktató, egy főállású, két félállású és köztem kellett 

szétosztani a 13 iskola 91 diákját 48 csoportba, mivel az egyházi iskolában (Szent Péter Pál) heti két óra 

hittanórát kell tartani. Lelkészként 12 hittanórát kellett átvállalnom, olyanokat, ahol ütköznek az órák, vagy 

nagy a távolság az iskolák között, vagy ahol konfirmációs korban lévő diákok vannak. Többnyire egy-két 

gyermekhez kell sietni, van a kerületünkben olyan iskola, ahova jövet-menet tizennégy kilométer a távolság. A 

hittan ismét szembesít, hogy diaspóra, azaz szórvány egyház és gyülekezet vagyunk. 

            Találkozás ismét a diákokkal, akik nagyon szeretnek bennünket. Az egyik harmadikos kisfiú azzal 

fogadott, hogy olyan régen látott, és hozzám bújt. Mit lehet erre mondani? – még a férfiúi szív is elérzékenyül. 

Van olyan idén konfirmált nyolcadikos, akivel a hittankönyv margójára egyéni munkatervet dolgoztam ki, 

(ugyanis a tankönyvek nem egy gyermek oktatására készülnek, sőt a mai oktatási tanterv szerint a csoport-

munka a mérvadó). Kedvenc érdeklődési köre alapján fogunk a békéről, a háborúról, tábori lelkészségről 

beszélgetni. 

             Miért szeretik a gyermekek a hitoktatót? Szerintem azért, mert a legnagyobb titkot, a szeretet titkát 

igyekszenek velük megosztani. Lehet a szeretetről nem szeretettel beszélni? Remélem, hogy nem. Talán a 

kevésben vagyunk mi erősek. Amíg más felekezet egy teli osztályban próbál Jézusról bizonyságot tenni, addig 

nekünk marad az egy-kettő és Jézus ígérete, hogy Ő abban a kis csoportban is jelen van.  

 Az igeversbe kapaszkodva hatalmas biztatásban van részünk. Amennyiben tiszta szívvel végezzük a 

munkánkat, tanítunk, vigasztalunk és örülünk, akkor vele, azaz Megváltónkkal tettük meg. 

 Az idő múlik, imádkozzatok azért, hogy hétről-hétre képesek legyünk Jézussal a szívünkben ellátni a 

hitoktatás feladatát, és imádkozzatok ezért is, hogy a hittanosok családjai felismerjék a gyermekeik szívébe 

elültetett „Szeretetet”. 

Jakab Béla 

 

  

 
 

Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból 

a reformáció 500. évfordulójára 

Válogatta és szerkesztette dr. Reuss András 

 
 
 

 Én megkülönböztetem – retorikusan és dialektikusan szólva – Istent és Isten igéjét, amint a teremtő és a 

teremtmény is különböznek egymástól. 
A szolgai akarat, 1525  

(2006,23. Ford.: Jakabné Csizmazia Eszter, Weltler Ödön, Weltler Sándor) 

 

 Tetszett az Istennek nem ige nélkül, hanem ige által nekünk adni a Szentlelkét, hogy leljen bennünk 

munkatársaira: külsőleg szólaltatjuk meg azt, amit egyedül ő lehel belénk, ahogy jónak látja. Megtehetné 

mindezt szó nélkül is, de nem így cselekszik. Kik vagyunk mi, hogy akaratának indítékait kutassuk? Elég 

nekünk annyit tudnunk, hogy Isten így akarja, és illő, hogy ezt az akaratot tiszteljük, szeressük és imádjuk, az 

értelem féktelen tobzódásait pedig megzabolázzuk. 
A szolgai akarat, 1525 

(2006, 133. Ford.: Jakabné Csizmazia Eszter, Weltler Ödön, Weltler Sándor) 

 

 Az Isten ugyanis sohasem áll szóba velünk másként, most sem áll szóba másként, csakis igéje útján. 

Viszont mi sem közelíthetünk az Istenhez másként, csakis az ő ígérete igéjébe vetett hit által. Cselekedeteinket 

ő semmibe se veszi, nincs is neki azokra szüksége: azok inkább csak az emberekkel és önmagunkkal való 

viszonyra tartoznak. Hanem azt igenis megkívánja tőlünk, hogy mi őt ígéreteiben igaznak tartsuk és ez alapon 

türelemmel várjunk rá, és hittel, reménnyel és szeretettel tiszteljük meg. Így vehetjük biztosra, hogy fenségét és 

dicsőségét rajtunk megmutatja, amennyiben nem a mi futásunk, hanem az ő irgalma, ígérete és ajándéka által 

minden jót megnyerünk és birtokolunk. 
Az egyház babiloni fogságáról, 1520  

(Luther Márton művei 2, 151. Ford.: Masznyik Endre) 



 

 
 

Úr Jézus, nézz le rám, 

Jöjj, mosd le bűnömet, 

Sok földi szenvedély kötöz: 

Jöjj, oldj fel engemet. 

 

Úr Jézus, nézz le rám, 

Gond és bú látogat; 

Hű szolgád: ízleljem ígért, 

Szent nyugodalmadat. 

Úr Jézus, nézz le rám, 

Ne tévedhessek el; 

A menny felé sötéten át 

Te légy az úti jel. 

 

Úr Jézus, nézz le rám, 

Ha nő a félelem, 

Ár zúg és ellenség szorít,  

Légy Megváltóm, velem! 

 

Úr Jézus, nézz le rám, 

Ha elvonult az ár, 

Te szent derűd derítsen és 

Az örök napsugár. 
 

Ismeretlen V. szd-i görög szerző  

Áprily Lajos fordítása 

 

 

 Bibliaóra – szerdánként 10 órakor. 

 Szakrális séta – szeptember 16-án, szombaton, 16 órától. Evangélikus,      

református, metodista és római katolikus közösségek spirituális sétája. 

 Családi istentisztelet szeptember 17-án 10 órakor, meglepetéssel és 

ebéddel. Süteményeket szívesen fogadunk. 

 

  
 

 

Bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel: megvetettem hívó szavadat, 

és nem követtem útmutatásodat. 

Gyógyíts meg engem igéddel: tedd hallóvá fülemet és engedelmessé szívemet,  

az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – bűnbánati imádságok) 

 

 

 


