
 

 

 
 

 
 

 
 

 

(Zsolt 25,15) 

 

 
  

 

 

 (Lk 9,62) 

 
 Fontos vagyok! Engedjétek, hogy ezt minden álszerénység nélkül kiáltsam ki a nagyvilágba. Amikor 

ezeket a sorokat írom, a születésnapomat ünnepelem. Különös ünneplés ez hittanóra, bibliaóra, iskolai hittan-

tájékoztató közepette. Meg is jegyezhetné valaki, hogy nem vagyok már kisgyermek. Jó, hogy nem lufit és 

tortát szeretnék a kedves Forma-1-es versenyzőm, Raikkönen arcképével (bár ez nem is elvetendő ötlet).  

 Jó érzés, hogy fontos vagyok másoknak. A megszámlálhatatlan internetes jókívánság mellett a 

személyes köszöntések is mutatják, hogy milyen csodálatos hivatásom van. Hivatás! A szó önmagát 

magyarázza, elhívott. Isten által elhívott! Az évek múlásával egyre jobban érzem, hogy ez így volt ott, a 

Nagyvárad-velencei református templom mellett, édesanyámon keresztül. Hány emberrel találkoztam, 

ismerkedtem meg, kerültem közel a szolgálatom elmúlt két és fél évtizede alatt! Mekkora áldás, hogy olyan 

sokan a múltból is gondolnak még rám. Gondolnak rám annak ellenére, hogy nem voltam mindig a 

legodaadóbb, vagy megértő.  



 És mégis. Nincsenek a hétköznapi értelem szerinti barátaim. Nem is tudom, hogy a lelkészeknek 

szokott-e barátjuk lenni? A gyermekkor elmúlt, a felnőtt életben a barátaimat Isten által kaptam. Nagyon 

szeretem és gyakran szoktam idézni Jézus szavait, amikor azt mondja, hogy „Ti az én barátaim vagytok…” (Jn 

15,14.) Mert úgy érzem, őket Istentől kaptam. 

 Az, aki Istent szolgálja, aki ráteszi a kezét az eke szarvára, az 

csak előre nézhet. A célt kell szolgálnia, és a cél felé kell haladnia. 

Nincs hátra tekintgetés, csak haladás. A jézus-barátok miatt ritkán 

lát a rokonság, és a család is a második, sokadik helyre kerül. Nincs 

még egy ilyen hivatás! 

 Nehezen leírható mondatok ezek, mégis ez a valóság. Aki Őt 

szolgálja, annak teljes életével kell azt tennie. A sok barát és ismerős 

ellenére mégis magányos hivatás ez! Érzitek, hogy mekkora 

ellentmondás rejlik a soraim között? Ilyen összetett ez a szolgálat. 

Egyik napon, vagy héten szárnyalok az eke szarvával a kezemben, a következő héten pedig nem értem, hogy mi 

változott meg, mert nemhogy szárnyalni, de lépni is alig tudok.  

 Szeretném, ha holnap is szülinapom lenne. Valószínű, hogy nem köszöntenének fel ilyen sokan, de a 

rám emlékezőknek biztosan eszükbe jutna a közös múlt, a sok közös élmény, a mosoly és sírás, a közös életút. 

Ezt érzem én is, amikor látom a gyülekezeti tagok neveit. Fontosak nekem, mert Isten adta őket. 

 „Ti az én barátaim vagytok!” – idézem a jézusi szavakat, hogy érezzétek, ki az, aki összeköt bennünket. 

Jakab Béla parókus lelkész 

 

 
 

 

 
Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: „Követlek, akárhova mégy.” Jézus azonban így felelt: „A 

rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” Egy 

másikhoz pedig így szólt: „Kövess engem!” De ő ezt kérte: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és 

eltemessem apámat.” Jézus így válaszolt neki: „Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és 

hirdesd az Isten országát!” Egy másik is ezt mondta: „Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút 

vegyek házam népétől.” Jézus pedig így felelt: 

„Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” 

(Lk 9,57-62) 

 

 
 

 

 

És aki nem veszi fel a keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. 

Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja azt. 

                                                                                                                                          (Mt 10,38-39)  



 
 
 

 

                                                       
Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett 

minket, és önmagát adta értünk „áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként.” Ellenben paráznaság, 

bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó; se 

szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség: ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól 

tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége 

a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja 

Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Mert egykor sötétség voltatok, most 

azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse 

ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.                                                                                      (Ef 5,1-9) 
 

 

 
 

 

 
   Heti programjaink: 
 

    Hitoktatás – 

    Gyülekezeti házban – hétfő 17 óra. 

    Iskolákban –  órarendek szerint. Az iskolai hitoktatást  

    1 főállású hitoktató és 3 óraadó végzi 13 iskolában,  53 órában. 
     

    Konfirmációra felkészítő oktatás minden hónap harmadik hétvégéjén péntek késő  

    délutántól szombat délig a gyülekezeti házban 
     

     Bibliaóra – szerdai napokon 10 órakor a gyülekezeti házban. 

 

     Presbiteri  ülés – március 26. , 18 óra. 
 

    A március 31-i istentiszteletünkön Keczkó Szilvia budahegyvidéki lelkésznő szolgál. 

    Az istentisztelethez kapcsolódóan gyűjtést szervezünk a Gusztáv Adolf   

    Segélyszervezet részére. 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Halált szenvedtél és üdvösséget szereztél nekünk a kereszten. Kérünk, ébreszd egyházadat új életre áldozatod 

erejével. Légy a mi örömünk és békességünk, hogy megálljunk a hitben mindvégig, egykor pedig hozzád 

jussunk, és a mennyben örökké dicsérjünk Téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön 

örökké. Ámen. 

(Evangélikus liturgia –imádságok) 

        
 


