
 

 

 

 

 
 

  Beleegyezel-e, hogy fotód látható legyen a gyülekezet honlapján? Új adatvédelmi törvény! 

Nem adjuk el adatait! – hirdeti az egyik élelmiszerlánc. Hirtelen az jutott az eszembe, hogy 

visszakérdezek, régen eladták? Nem tud, vagy nem akar a világ vigyázni a másikra, a személyes és 

közös értékekre. Minden eladható, és mindennek meg van az ára. Remélem, megengeded testvérem, 

hogy az ünnepeinken rólad készült fotót feltegyük a világhálóra, hogy lássa a világ, van élet az 

óbudai evangélikusoknál is. 

  Add a neved, a beleegyezésed! Erről szól a konfirmáció! Szülők és keresztszülők 

bizonyságot tettek a keresztelés alkalmával gyermekük helyett, és most itt az idő, hogy személyesen 

is elhangozzon a kijelentés: Én hiszek… 

  Tinédzserek tesznek vallást Isten és egyházunk tanítása mellett, egy életre. A protestáns 

egyházakban ez a gyakorlat. A konfirmáció napja a gyülekezeti életben a felnőtté válás ünnepe. A 

próbatétel nem hasonlítható egy törzsben történő felnőtté válás vizsgájához. Nem kell fúvócsővel 

vadászni, esetleg a nagy vadat elejteni, tűzön járni stb. Kérdésekre kell válaszolni, őszintén. Úgy 

ahogyan megértette Balázs, Olivér, Adri, Maja, Kata, Soma és Barni az evangélikus egyház tanítását. 

A kérdések nem titkosak, hónapokon keresztül foglalkoztunk velük különböző összefüggésekben. A 

vizsga a gyülekezet előtt történik, és közben Te is, testvérem, a padban ülve végig gondolod a 

kérdéseket. Humorosnak tűnhet, de a konfirmációi istentisztelet után néhányan bevallják 

képzetlenségüket. 

  A konfirmáció örömünnep! A forrás, azaz Isten megtalálásának az ünnepe. Hétből hatan 

nem a gyülekezetben nőttek fel, fogalmazhatnám úgy is, hogy külső 

keresői az életadó forrásnak. Tudjátok, hogy én a hittanosokról 

úgy szoktam beszélni, mint gyermekeimről. Szeretem őket, mint 

szülő a gyermekét, de talán helyesebb, ha azt írom, mint pásztor 

a nyáj legkisebb, védelemre szoruló barikáit. Láthattátok, hogy a 

hét barika mennyire különböző, még az egyenruha sem ment rá a 

hetedikesekre, ezért „civilbe” öltöztek. Idén számomra ők jelentik 

az örömöt. 

  Örömünnep? Hét gyermek és hét család került közel az életet adó 

Istenhez. Tavaly nyolc, előtte két évben hét, és szolgálatom első évében hat fiatal és család. Mennyi 

is ez összesen: huszonnyolc család (igaz ebben van egy kis csúsztatás, mivel van olyan család, ahol a 

testvérek is konfirmáltak). Mennyi is a pozitív átlag, vagyis hányan maradnak a gyülekezetben? 

Átlagban ketten! Kevés? Mielőtt elkezdünk pálcát törni fölöttük, mert bizony gyakran szoktunk, 

vizsgáljuk meg családunkat, hány gyermek és unoka gyakorolja a hitét? Nagyon kevesen. 

  Vagyis ötöt el fogunk veszíteni? Remélem, hogy nem. Ez azonban nem a lelkésztől és a 

gyülekezettől függ, hanem a családoktól. Imádságaimban kérni fogom, hogy döntsenek helyesen az 

örömöt adó forrás, az Isten mellett. Én láttam őket nagyon jó kedvvel játszani, tanulni, filmet nézni és 

beszélgetni. Egy csapattá formálódtak, tehát a konfirmáció is csapatjáték. Krisztus a csapat feje, Adri, 

Balázs, Barni, Kata, Maja, Olivér és Soma velünk együtt a tagjai. Mit is kívánhatnék? Eredményes és 

hosszú sikeres „csapatjátékot”! 

Jakab Béla 



 

 
Sík Sándor 

 
(részlet) 

Hiszek egy Istent, ki három személy, 

Az élő Istent, aki bennem él, 

S akiben élek, mozgok és vagyok, 

Kinek tenyerén megsimulhatok. 

Akinek rám is éber gondja van, 

És cselekszik bennem és általam. 

Aki mozdítja minden mozdulásom, 

S én jóban-rosszban boldogan imádom 

Intéző édes mély akaratát. 

Hiszek Istenben, hiszem az Atyát. 
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 Szükséges, hogy magáról az ünnepről megemlékezzünk, ’s a mi hitünknek legfőbb ágazatáról szóljunk, 

melynél fogva egyedül mi keresztyének ’s rajtunk kívül senki más e földön, hiszünk Istenben, mint Atyában, 

Istenben, mint Fiúban és Istenben, mint Szentlélekben. Ez az egyháznak legfontosabb hittétele, melyet nem 

ember gondolt ki, hanem egyedül Isten igéje nyilatkoztatott ki.  

 Isten az ő lényegében nem különböző valami, hanem csupán egyetlen isteni lény. ’S így bár három 

személy is az, lényege szerint mégsem különböztethetjük meg, ’s nem választhatjuk el; mert egyetlen egy Isten 

az, egyetlen egy osztatlan isteni lényegben.   

 Az Atyaistenben, Fiúistenben és Szentlélekistenben higgyünk, … azoknak természetét azonban szét ne 

válasszuk ’s egy Istent, egy osztatlan lényegben imádjunk. 

 Aki így hisz, az üdvözül. Amen.    
Forrás: www.garainyh.hu Szentháromság vasárnapján.  

Evangyéliom: János 3. rész, válogatta: Garai András (részlet) 
 

 
 

 

   HHiittookkttaattááss  – gyülekezeti: hétfő 17 óra. 

               – iskolai: órarendek szerint. 

   Biibblliiaaóórraa – szerda 10 óra. 

   Tanévzáró istentisztelet – június 10, 10 óra. 

   Napközis táborok: 

    Alsósoknak – óvodástól 12 éves korig: június 18-22-ig. 

     Adományokat szívesen fogadunk. 

   Felsősöknek – konfirmandus kortól 18 éves korig: június 25-29-ig.  

     Adományokat szívesen fogadunk. 

   Szélrózsa Ifjúsági Találkozó, Bük – konfirmandus korcsoportnak július 25-29-ig. 

      Részvételi díj 7500 Ft (heti jegy) + útiköltség.  
     A szállást és étkezést a Ne Aggódj Alapítvány adományokból biztosítja. 

Jelentkezni június 1-ig a 06-20-8242989–es számon 

és a bela.jakab@lutheran.hu  címen lehet. 

 
 




 

 

Áldunk, hogy kijelentetted kegyelmed gazdagságát. Saját képedre teremtettél,  

mmeennnnyyeeii  AAttyyáánnkk,, mindenek teremtője!  

Értünk emberré lettél, és bűnünkért önmagadat áldoztad fel,  

IIsstteenn  FFiiaa,, mindenek megváltója!  

Az evangélium által hitre ébresztettél, és egyházadba hívtál el minket.  

SSzzeennttlléélleekk  IIsstteenn,, mindenek megszentelője!  

Tarts meg minket kegyelmedben, mindenható és irgalmas  

AAttyyaa,,  FFiiúú,,  SSzzeennttlléélleekk  eeggyy  iiggaazz  IIsstteenn..    

Ámen. 
(Evangélikus liturgia – imádságok) 

http://www.garainyh.hu/


 

 
 

 


