
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 Kezdődik az iskola! Többféleképpen lehet ezt a három szót kimondani. Vidáman, keseregve, szomorúan 

vagy teljesen kétségbeesve. Felnőtt gyermekeim szülőjeként mondhatnám, hogy engem egyáltalán nem érdekel. 

Egyetemisták, ők választották, tanuljanak. Lelkészként azonban talán a kétségbeesés vagy bizonytalanság az, 

ami jobban jellemző rám ebben az időszakban. Pontosítok, már hónapok óta lelki és „testi” harcot vívtam 

hitoktató keresésében.  

 Istennek hála, felállt a „nagy csapat”. Két főállású hitoktató lelkészünk – Bajuszné Orodán Krisztina és 

Vilmos Andrea – munkáját óraadással és szervezői munkával támogatom. 

 Kedden munkaértekezletet tartottunk, amelyen a hitoktatók mellett jelen volt felügyelő úr és mindazok, 

akik ebben a kardinális munkában segíteni tudnak, Révay Nóra, Jakab Johanna, Jakab Ádám. 

 Komoly kötelezettséget vállaltunk! Hitoktatóink államtól kapott bérét kiegészítjük, hogy érezzék 

munkájuk fontosságát. A felügyelő úr frappánsan fogalmazta meg, hogy a magasabb bérezés a munka 

színvonalán láthatóvá kell, hogy váljon. Munkájukon keresztül ők is érdekeltté válnak az általuk oktatott 

fiatalok magasabb szintű hitoktatásában és abban, hogy a hittanra járók magukkal hozzák szüleiket is a 

gyülekezetbe. Számszakilag vizsgálva, minél többen járnak templomba, annál több egyházközségünk bevétele 

is. 

 Változás. Az új törvények szerint azoknak a lelkészeknek is be kell ülni az Evangélikus Hittudományi 

Egyetem hallgatói közé, akik főállású hitoktatóként akarnak dolgozni. Azzal az anomáliával találkozunk, 

miszerint az etikát tanító pedagógus hatvan órás képzéssel főállású tanár lehet (és a diákok létszáma nem 

kitétel), addig a lelkészek és pedagógus diplomával rendelkezők hat féléves nyelvvizsga letételével vehetik 

majd át oklevelüket (és a diákok létszáma nagyon fontos). Mi van? – én sem értem! 

 Enni adunk! Talán a templomainkra reklámtáblaként kellene kiírni, aki betér hozzánk, az ételt és italt 

kap, vagy azt, aki éhezik vagy szomjazik, jöjjön! Félreérthető!? 



 Hoppá! Álljunk meg egy kicsit. Jézus csak lelki kenyérről és italról, az Ő testéről és véréről beszél, és 

nem ennivalóról és italról. Bonyolult dolog ez, és még az egyház is gyakran rosszul értelmezi a kérdést. 

Tudniillik az éhezőnek és a szomjazónak nem imádságra és lelkizésre van szüksége elsősorban, hanem 

segítségre. Vagyis először segítenünk kell, és az el nem múló Krisztusi ajándékról való bizonyságtétel ezután 

következhet. Amennyiben ezt felcseréljük, nagy bajba kerülünk. 

 A nyár kinek hosszú, kinek rövid volt, de szeptember első hónapjában a kérdés mindenkihez szól: 

mennyire vagyunk éhesek és szomjasak Krisztus után? Csillog-e a szemünk ígérete hallatán? – „…aki 

énhozzám jön…” 

 A hitoktatók feladata a tananyag személyes és magával ragadó átadásával az elindítás Jézushoz. Nekünk 

gyülekezetnek pedig a felismerés, a befogadás szeretetének átadása. Valószínű, hogy az újak még nem is 

tudják, hogy ők valójában éhesek és szomjasak, mivel a világ elhiteti velük, hogy jóllakottak.  

 Mi azonban tudjuk, hogy milyen erő árad Jézus testének és vérének vételével. Ezt a plusz ismeretet kell 

átadnunk egymásnak és a betérőknek.  

Jakab Béla 

 
 

 

 

 
 

Ezerszínű, kedves nyár: 

elszállt tarka lepke – 

Csitri-csivi fecskék 

sem ülnek az ereszre… 

  

Hosszú, nagyvakáció: 

már csak emlék, álom – 

Szép volt, jó volt, s hogy eltelt, 

kicsit még sajnálom. 

 

De szólít az iskola, 

s padok, térkép, tábla 

ha tehetnék, futnának 

  elénk az utcára.  

 

Mint egy nyüzsgő hangyaboly, 

olyan lett az osztály,  

s csupa kérdésekből állunk:  

„… hát te hol nyaraltál?  

 

 

…tenger? …tábor? …fenyvesek?...” 

Emlékek cikáznak:  

egy-egy fényes darabja 

az elsuhant nyárnak.  

 

 

 

Szép volt a vakáció, 

mint egy színes álom, 

de hogy eltelt, oly nagyon 

most már nem is bánom. 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Bibliaóra – szerda 10 óra – első alkalom szeptember 12. 

 

 Gyülekezeti hétvége –  szeptember 14-16.  

Vendégeink a budai egyházmegye új elnöksége:  Keczkó Pál esperes és  

                                                                          Dobó György felügyelő. 

– 14-én a presbiterek és családjaik ismerkedhetnek velük.  

– 15-én 10 órától a hittanos családokat és gyülekezetünk tagjait várjuk. Kezckó Pál     

a felnőtteknek beszámol az El Camino zarándok útjáról, a gyerekeknek kézműves és 

csapatépítő program lesz. A délelőttöt hot-doggal zárjuk.  

– 16-án 10 órakor családi istentisztelet, igét hirdet Keczkó Pál és Dobó György, amit 

gyülekezeti ebéddel zárunk. 

 

 Gyülekezeti kirándulás – szeptember 22. Kecskemét-Kiskőrös-Soltvadkert. 

Felnőtteknek 7.000 Ft (tartalmazza az ebédet  is.) Hittanosainknak ingyenes. 

Jelentkezési és befizetési határidő szeptember 9. 

 
 

 
 
 

 
 

Még elevenen él bennünk a nyár minden élménye és öröme, de hűvösek már a hajnalok, jelezvén 

szeptembernek, az új tanév kezdetének eljövetelét. Most, amikor kitárulnak az iskolák kapui, kérünk, adj 

igyekezetet, szorgalmat és kitartást gyermekeinknek és fiataljainknak az új tanévben, hogy teljesíteni tudják 

feladatainkat. Erősítsd meg a tanulói-hittanórai-ifjúsági közösségeiket úgy, hogy azokat az egymás iránti 

szeretet, tisztelet és segítőkészség kovácsoljon közösségekké. Segítsd pedagógusainkat, hogy az oktató-nevelő-

személyiségfejlesztő tevékenységük során szeretetteljes légkörben, az értelmi és érzelmi nevelés összhangjának 

megvalósításával válhasson eredményessé munkájuk. Erősítsd a szülők szándékét abban, hogy a 

pedagógusokkal egyetértésben és összhangban segíthessék gyermekeik tudásának gyarapodását, személyiségük 

fejlődését, és örömöt okozhasson számunkra gyermekeik előmenetele. Kérünk Urunk, áldásod kísérje a 2018-

2019-as tanév munkáját. Ámen.                                                                                                         (-sza –la) 

 

 
 


