
 

 

 

 

 
 (Zsid 3,15) 

 

 Gyakran szoktalak hívogatni benneteket, a gyülekezetet bibliaórára. Bibliaóra, délelőtt 10 órakor? 

Különböző korosztályúak értetlenkednek az időpont fölött. Ki ér rá délelőtt? Diplomatikus lelkészként 

kérdezem vissza, délután alkalmasabb lenne? A válasz: nem, ő akkor is elfoglalt. Akár alkalmas vagy 

alkalmatlan az időpont, hála Istennek, vagyunk. Jó hangulatú összejövetelek ezek, ahova beesem egy 

hittanóra után, és közben jelzi a telefonom képernyője, hogy többen keresnek engem, az óbudai lelkészi 

hivatalt. Énekelni, imádkozni, beszélgetni szoktunk. Szeretem az aktuális dolgok felvetését, megbeszélését. 

Ez történt az elmúlt alkalmon is. Ismerkedtünk a vasárnap igehirdetési igéjével, majd egy rázós téma 

felvetésével a pályaelhagyó lelkészek kérdését boncolgattuk. Mi is a hivatás, munka és elfoglaltság közötti 

különbség? 

 Igénk is az aktualitásra hívja fel a figyelmünket. Ma, nem holnap, vagy a jövő héten. Vannak olyan 

dolgok, amiket nem lehet halogatni, tologatni. Ma történik, történhet minden. Reggel felkelsz, elkészülsz a 

munkába induláshoz, elviszed a gyerekeket iskolába és óvodába, és útközben megváltozhat az életed. 

 „A hit hallásból van…” – olvassuk Pál rómaiakhoz írott levelében. Tény, nem magyarázható félre Pál 

felismerése. Hallod! Hallod? Isten szól hozzád! Mennyire tudod magadat átengedni az otthoni bibliaolvasás 

közben, amikor Isten beszélget veled. Útirányt mutat, megoldást tár eléd, és közben megbocsátja emberi 

okoskodásaidat. Valahol olvastam a következőt: Mikor mosolyog Isten? Amikor elmondod neki a terveidet!  

 Hallod? Isten szól hozzád, már ma! Nem olyan ez, mint egy előfizetés, amikor meg kell várnod, amíg 

rákapcsolnak a rendszerre. Rögtön szól hozzád, már az első ige olvasása közben. 

 Az egyik többször vetített filmben a főhős kinyitja a Bibliát, és ahogy az ujjával végig halad a 

sorokon, a könyv betűi bele ivódnak a testébe. Testének és ez által biológiai életének is a részévé válik. Ha 

mindez a magányomban megtörténhet velem, akkor milyen csodák történnek az istentiszteleten, ahol a 

közösség hallja az Igét? Ott, ahol imádkozunk a Szentlélekért, hogy oldjon fel kötöttségeink, kétkedéseink 

alól, ahol átforrósodik a szívünk az Ige hallatán. 

 „Ne keményítsétek meg a szíveteket!” Aki hallja, adja át! – ismerős szöveg a Kemény kalap és 

krumpliorr című filmből. Amit hallasz Istentől, nem tarthatod meg magadnak, nem teheted meg nem 

történtté. Meg kell benne merítkezned, és utána át kell adnod. Fogyjanak el a kifogások, a magyarázkodások, 

ürüljön ki a „nem”-ek tárháza. Isten szól hozzád! Ma is és szerdán, a bibliaórán is! Ámen. 

Jakab Béla parókus lelkész 



 

 
 

Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik 

példázatban: „Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy 

megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott 

nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. 

Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott.” Majd emelt hangon 

hozzátette: „Akinek van füle a hallásra, hallja!”  

 

Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta: „Nektek megadatott, hogy 

értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik 

hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje. Akiknél az útfélre esett, azok 

meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne 

üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem 

gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek 

közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják 

azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is 

tartják, és termést hoznak állhatatossággal.”                                                                                     ( Lk 8,4-15) 



 

 

 

Az Úr szeretné, ha jól az eszünkbe vésnénk, hogy az igét hogyan kell hallgatnunk. Ezt mondja: 

„Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is 

elvetetik, amiről azt gondolja, hogy az övé.” E szavakkal világosan értésünkre adja, hogy nem jelentéktelen 

dolgokról van szó. Itt nincs helye tréfának, és senki sem okoskodhat így: Én még egy ideig az után akarok 

járni, abban akarok serénykedni és azt akarom tenni, amiből hasznot húzhatok, és amiben kedvem lelem. 



Isten igéjét majd akkor hallgatom és hinni is csak akkor fogok, amikor ezek keresésére már képtelen leszek, 

és amikor mindenből már annyit halmoztam fel, amennyire szükségem van. 

Jól vigyázz, nehogy csalódás érjen! Ki tudja, meddig élsz, meddig hallgathatod az igét, vagy milyen 

megpróbáltatásokkal látogat meg az Úr. Ő nem akarja, hogy a hallást más időre halaszd, mint ahogy 

általában tenni szoktuk. „Ma, ha az én szavamat halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket” – mondja az 

Úr. 

Luther: Házi posztillák, Hatvanad vasárnap 

 

 

 

Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az 

angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta 

igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet 

az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velük együtt 

tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint 

osztott szét.                                                                                                                                            ( Zsid 2,1-4) 

 

 

 Hitoktatás  

           Gyülekezeti házban – hétfő 17,00 óra. 

Iskolákban – órarend szerint. Az iskolai hitoktatást egy főállású hitoktató,  

és három óraadó végzi 13 iskolában, 53 órában. 

   Konfirmandus előkészítő oktatás – minden hónap második hétvégéjén péntek      

délutántól szombat estig a gyülekezeti házban. 

 Bibliaóra – szerdánként 10,00 órakor. 

 

 Presbiteri ülés – február 28., csütörtök, 18,00 óra. 

 Ökumenikus Világnap – március 1., Református Gyülekezeti Ház, 17,00 óra. 

 

       

 

 

Atyai módon gondoskodtál rólunk, bűnös emberekről, amikor szent Fiadat pásztorul rendelted fölénk, hogy 

ne csak gondozzon minket igéddel, hanem megmentsen, megváltson és oltalmazzon a bűntől és 

a haláltól. Kérünk, add Szentlelkedet, hogy amiképpen a Jó Pásztor ismer minket, és törődik velünk, úgy mi 

is megismerjük és kövessük hangját, nála keressünk és találjunk segítséget, mindenkor hozzá ragaszkodjunk, 

és örök üdvösségre jussunk őáltala. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – imádságok) 

 

 


