
 

 

     

 

 
 

 
(1Thessz 5,17) 

 

 

(Jn 8,36) 

 

 Változatos az életünk? Milyennek értékeljük a sajátunkat? Talán másféleképpen fogalmazva a 

kérdést, foglalkozunk-e az életünkkel? Mennyire változatos, mennyire gazdag, vagy mennyire sekélyes, 

esetleg egyhangú?  

 Kedves Olvasó! Hallom, ahogy keresed a helyes, ideillő választ. De amennyiben a pénzre gondolsz, 

akkor tévúton jársz. Nem pénzkérdés ez, hanem lelki.  

 Az első kétszavas igeversünk, amely meghatározza a mai vasárnapot, életünk mikéntjére is 

figyelmeztet – szüntelen. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet megszakítani, félbehagyni. Ilyen az 

imádság.  



 Olyan az életem, amilyen az imádságom! Tévedek? Mikor, kiért és mennyit szoktunk imádkozni? 

Érzed azt, hogy nem vagy egyedül, amikor megfogalmazod gondolataidat, miközben kimondod a 

kimondhatatlan, miközben kételkedsz és szégyelled magad? Isten ilyennek szeret, amilyen vagy. Elmondtad, 

kimondtad és tudod, hogy Ő hallotta.  

 Testvérem, remélem, hogy készültél mára. Nyolc fiatal tesz vallást arról a hitről, amiről tanultak. 

Megkapták-e a hit ajándékát? Örök kérdés ez? Bemagolt kérdések és válaszok, a vizsga, vagy 

bizonyságtétel? Emlékezzünk konfirmációi vizsgánkra! Az enyémről szép emlékeim vannak. Nagy 

ajándéknak tartottam, amikor teológiai felvételemre készülve ismét találkoztam némellyel. Ödön bácsi – 

idős lelkészem – jól megtanította a Kiskátét. Nem tudom, hogy a velem együtt konfirmált társaim mit 

őriztek meg belőle. Remélem sokat. 

 Kérdezz meg engem, hogy felkészítő lelkészként elégedett vagyok-e? Nem. De ennyit tudtam a 

szívükbe csempészni. Hálás vagyok minden együtt töltött percért és remélem, hogy lesz rá még alkalmam. 

Meghívtam az én időmben konfirmáltakat is. Öt év, öt konfirmáció. Nevüket olvasva a szívem bizsergett. Itt 

vannak bennem, és vajon ők merre? Olyan jó, hogy voltak olyanok, akik – bár nem lehetnek jelen, de – 

sajnálattal mentették ki magukat. Sajnos vannak olyanok, akik a konfirmáció után semmit sem mutattak meg 

abból, amit tanultak. Hiányoznak, mert ők is az enyémek.  

 Ödön bácsi minden találkozásunk alkalmával magához ölelt, amit nem szerettem. És én?  Gyakorta 

ölelem magamhoz az „enyéimet”, hogyne tenném, hiszen az enyéim!  

 Milyen életet szeretnél gyermekeid számára? Jót? Kellemeset? Békességeset? Imádkozzál érte, 

értük! Semmi sem gátolhat meg benne. Isten Jézussal mindentől megszabadított, leestek kezünkről és 

szívünkről a béklyók. Szabadok vagyunk általa. Imádkozzunk Istenhez, hogy szabadok lehessünk életünk 

helyes megélésében. 

Jakab Béla parókus lelkész 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, 

késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el 

magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek 

oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne 

csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, 

aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen 

volt.De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny 

hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, 

de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló. Tiszta és 

szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, 

és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.                                                                   (Jak 1,19-27) 
 

 

 
 

 



A mai ünnepi istentiszteletükön Jakab Béla parókus lelkészünk hivatástudattal végzett, lelkiismeretes 

felkészítése eredményeként – akinek ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki – nyolc konfirmandusunk tett 

bizonyságot arról, hogy megismerték Krisztusba vetett hitünk igazságát, evangéliku s egyházunk tanításait, 

és tett konfirmációi esküt: Én: 

Babay-Bognár Péter, 

Besze Zalán, 

Hanzély Levente, 

Kolos Anna, 

Havrán Rebeka, 

Pacsika Levente, 

Paulik Bálint, 

Vajgel Jonatán 

hálát adok Istennek, az én Teremtőmnek, hogy engem a keresztség által gyermekévé 

fogadott. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és Megváltóm, aki nekem is 

bűnbocsánatot szerzett a kereszten. Vallom az evangélikus keresztyén egyház tiszta és igaz 

tanítását, és hozzá hűséggel ragaszkodom. Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy a 

bűn ellen harcoljak, a szeretetben növekedjek, és a hitben megálljak mindhalálig. Ámen. 

 

Imádkozzunk konfirmandusainkért, és kérjük a mindenható Istent, 

segítse őket fogadalmuk megtartásában egész életük során. 

 

 

 
 

 

 
 

 
A Heti Hírmondónk korábbi számában részletes tájékoztatást adtunk 

templomtornyunk nyílászáróinak – a több mint 60 évvel ezelőtti 

felújítás utáni – nagyon elhasználódott állapotáról, az újabb felújítási 

munkák halaszthatatlanságáról. Ennek anyagi forrásait adományokból, 
illetve egyházmegyei pályázattal – ha nyerünk – kívánjuk előteremteni. 

E kiemelt célunk megvalósítása érdekében – egyházközségünk életéért 

érzett felelősségükre is hivatkozva – arra kérjük gyülekezetünk tagjait, 

hogy a fent vázolt sürgős munkálatok elvégeztetésére adakozzanak. 

Ennek módjai: csekk, átutalás az egyházközség számlájára, pénzadomány. Köszönettel és testvéri szeretettel: 

Egyházközség Vezetősége 

 
 

 

 
 

 
 Hitoktatás – 

            Gyülekezeti házban – hétfő 17 óra. 

            Iskolákban – órarend szerint. Az iskolai hitoktatást 1 főállású hitoktató  

            és 3 óraadó végzi 13 iskolában, 53 órában. 

 Bibliaóra – szerdai napokon 10 órakor. 

 Mennybemenetel ünnepe – május 30. (csütörtök) 18 óra. 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

             



 

 
 

 

 
 

Áldunk és magasztalunk Téged,  

hogy konfirmandusainkat mindeddig védted és őrizted kegyelmeddel, 

 megismertetted velük egyszülött Fiadat, a mi Urunkat és Megváltónkat. 

Most, amikor vallást tettek előtted hitükről, kérünk,  

ne vond meg tőlük áldásodat ma sem,  hanem  

tekints rájuk kegyelmesen, és add nekik Szentlelkedet,  

hogy növekedjenek az igazság ismeretében,  

szolgáló szeretettel tanúskodjanak Rólad egész életükben,  

és mindvégig megálljanak a hitben, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 

                                                                                            (Evangélikus liturgia imádságai alapján) 

 

 

   
 

 


