
 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
(EÉ 252,1-4) 

 

 
(Zsolt 73,28a) 

 
 (Ézs 6,3) 



 

 Szentháromság vasárnapja van! Az ünnepes félév végéhez értünk. Sok mindent hagytunk ismét 

magunk mögött, és reménység szerint sok mindent viszünk magunkkal az ünneptelen részébe az évnek. 

 Nagyon különleges ez a mai vasárnap, mert nem „csak” egyedül ünneplünk, hanem együtt a zajzoni 

testvérgyülekezet – Domokos Jenő lelkész úr vezetésével érkezett – küldöttségével. Bár csak heten jöttek, 

nagy szeretettel vártuk és köszöntöttük őket. Az időjárás kísértetiesen hasonlít a négy évvel ezelőtti 

látogatásukhoz, amikor is a hőmérő higanyszála többször is átlépte a harmincöt Celsius fokot. 

 E sorok megírásakor már túl vagyunk a Palatinus strand hűs medencéinek – és a hozzátartozó 

tejfölös lángos fogyasztásának – élményén, sőt, a vendéglátó családok fogadó szeretetén is. Köszönet a 

Petrics, Sáry és Sebestyén családoknak az önzetlen befogadásért!  

 Még előttünk áll a nagy kirándulás, két vár is vár (buta szójáték, de ilyen hőségbe ez még belefér) 

bennünket. Veszprém és Nagyvázsony. De már érzem a badacsonyi boros pince hűvösségét, ahova a „bort 

nem isszáknak” (Bornemissza másként) is ajánlott a betérés egy hűs fröccsre. 

 „De nekem olyan jó Isten közelsége!” Mondhatod kedves Olvasó, hogy hirtelen jött ez a váltás a 

gondolatok között, és talán igazad is van, de nem véletlenül. Az ünnepes félévben csak Őt kerestük és 

szolgáltuk, zajzoni testvéreinkhez is elsősorban Isten közelsége köt. Velük együtt, testvéri közösségben 

tapasztalhatjuk meg Isten szolgálatának rendkívüli áldásait, miszerint egy a nyelvünk és vallásunk, mégis 

másképpen éljük meg az Isten közelségének csodáját. 

 Zárjuk a tanévet is! Gyülekezeti munkánk legfontosabb része ez! Isten közelében voltunk egy 

tanéven keresztül, amikor próbáltuk megmutatni a kicsiknek és nagyobbaknak, hogy miért jó Őt, az Istent 

megismerni. Csodálatos ajándék volt az elsősöknek megmutatni a felnőttek számára is nehezen 

magyarázható Gondviselő Istent, akit a mai napra háromságában dicsőítünk: Atya, Fiú és Szentlélek! 

 Munkatársaink szolgálatával a szent Isten dicsősége terjedt óráról-órára, iskoláról-iskolára. Hála és 

köszönet illeti: Bajuszné Orodán Krisztina, Pataki Zoltán Józsefné és Jakab Johanna áldozatos iskolai 

munkáját, valamint Révay Nóra (Nono)-nak a vasárnapi gyermekmunka szervezését. 

 A gyülekezet vezetőjeként elégedett vagyok-e?  

 A munkatársaim munkájával igen! Ellenben az is kiderült, hogy sok mindenben gyengék voltunk és 

eredménytelenek. Képtelenek voltunk hatékonyan megszólítani a szülőket és emiatt, csak azokra 

számíthattunk, akik már megismerték azt a Szeretet, amivel elindultunk a tanév elején. Fogunk-e 

változtatni? Mindenféleképpen!  

 Gyülekezetünk presbitériuma egy tanévre bízta meg Bajuszné Orodán Krisztina lelkészt – aki ebben 

a tanévben már főállású hitoktatóként dolgozott gyülekezetünkben – az iskolai hitoktatás és a gyülekezeti 

ifjúsági munka összekapcsolásával. A gyülekezet munkáját havonkénti külön juttatással köszöni meg. 

Eredményes ténykedését, pedig örömmel hosszabbítja meg.  

 A gyülekezeti Ifi szervezésével a presbitérium Jakab Johanna végzős teológust bízta meg. Johanna 

utolsó egyetemi éve alatt – az iskolai hitoktatásban is több órát vállalva – segíti a gyülekezet életébe való 

bevonzását a családoknak.  

 Az iskolai hitoktatásban továbbra is számítunk Pataki József Zoltánné nyugdíjas hitoktató-pedagógus 

munkájára. 

 És mit csinál a lelkész? Kedves Olvasó! – a kérdésed jogos. 

 A lelkész lelkészkedik! Ez lenne az elsődleges feladata. A lelkészkedés mellett hitoktat azokban az 

iskolákban, ahol ütköző órák vannak, különös figyelemmel a konfirmációra készülő, vagy konfirmáció után 

levő fiatalokra! A konfirmációi képzést két évesre módosítjuk, ami azt jelenti, hogy a hatodikosokat is 

várjuk előképzésre. A konfirmációra való felkészítés továbbra is a „lelkészkedés” közé fog tartozni. Van egy 

másik tervem is (még én magam is bizonytalan vagyok), de az még titok (számomra is)! 

 Legyen a „titok” a zárszó is! Megmagyarázhatatlan érzés az Isten közelségébe való jutás öröme és 

kimondhatatlan boldogsága, az Ő magasztalása. Hálát adva a tanévért és ünnepes félévért, nekünk sem 

maradt más feladatunk, mint áldani az Urat: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész 

földet!” 

Jakab Béla parókus lelkész 

 

 

 

 



 

 
Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen 

megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan „ki 

értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává?
 
Vagy ki előlegezett 

neki, hogy vissza kellene fizetnie?” Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé a 

dicsőség mindörökké. Ámen. (Róm 11,33-36) 

 

 
 

 
 

A gyülekezeti kirándulás résztvevői köszöntenek Téged, kedves honlapra látogató. 

 

 
 

 
Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, 

képmutatást, irigységet és minden rágalmazást,
 

mint újszülött 

csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon 

növekedjetek az üdvösségre;
 
mivel megízleltétek, hogy jóságos az 

Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan 

megvetettek, amely azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; ti 

magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent 

papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek 

Istennek Jézus Krisztus által. (1Pt 2,1-5) 

 



 

 
 

 AA  HHíírrmmoonnddóó  iiss  sszzaabbaaddssáággrraa  mmeeggyy,, szeptember 1-jén jelentkezik újra.  

Reméljük, hogy a nyár folyamán hiányozni fog. 

 PPiinnttéérr  BBééllaa  kkeerreesszzttéénnyy  kköönnnnyyűűzzeenneeii  kkoonncceerrttjjee – jún. 16., 16 óra. 

 GGyyüülleekkeezzeettii  ttaannéévvnnyyiittóó  iisstteennttiisszztteelleett  ééss  ccssaallááddii  nnaapp – szept. 15. 10 óra. 

 AA  lleellkkéésszzii  hhiivvaattaall  eeggéésszz  nnyyáárroonn  eelléérrhheettőő!!    
A személyes találkozáshoz telefonon történő egyeztetés szükséges: ++3366--2200--88224422998899..  

Aki levélben szeretne egyeztetni: oobbuuddeevv@@ggmmaaiill..ccoomm címen teheti meg. 

 Mindazok számára, akik szívesen élnék újra az ünnepes félév pillanatait, vagy hallgatnák 

meg az igehirdetéseket, azt az oobbuuddeevv..hhuu  wweebboollddaalloonn tehetik meg.  

 
 

 
 

 

 
 

Te tanítottál minket arra, hogy igaz hitben tudjuk és valljuk, hogy Te három egyenlő hatalmú és 
dicsőségű személyben egyetlen örök Isten vagy, és hogy Téged így kell imádnunk. Kérünk Téged, 
tarts meg minket mindenkor szilárdan ebben a hitben minden ellen, ami minket ebben 
megingathat. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos 
Istenként él és uralkodik örökkön-örökké. Ámen. 

                                                                                                                    Luther Márton (EÉ imádságok) 

mailto:obudev@gmail.com


   

 

 

 
 

 

 

 


