
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Ezt mondja a Seregek Ura: 
 

 

 (Zak 7,9-10) 

 

 A vasárnap mindig különleges az ember életében. Vasárnap elengedhetjük magunkat, 

mögöttünk hagyhatjuk a hét nyüzsgését, az ébresztőóra zavaró hangját. Pihenhetünk. A 

lelkész számára ez a nap a hét csúcspontja. Egész héten úgy végzi a munkáját, hogy maga előtt 

tudja a megmérettetés napját. A vicc szerint a lelkész hat napig láthatatlan és a hetedik nap 

érthetetlen. A viccnek komoly üzenete van, vasárnap tudni kell megszólalni. Vannak ennek az 

előkészületnek bizonyos berögzött, ismétlődő mozdulatai. Szombat délutánra minden elő van 

készítve a vasárnapi szolgálatra, hirdetés, énekszámok és a legfontosabb az igehirdetés 

befejezéshez közeli stádiuma. A ruháim a konyhában előkészítve, cipő kitakarítva, tiszta 

zsebkendő, vasalt ing (ezek tökéletessége tükrözi a lelkészfeleség aprólékosságát), a 

negyvenedik születésnapra kapott óra (amit csak szolgálatok alkalmával viselek).  

 A gyakran lidérces éjszakák a kezdettől fogva hatalmukban tartanak. Tudok-e majd 

megszólalni, értelmeset és legfőképpen hiteleset mondani. Nem alszom jól vasárnapra 

virradóan ma sem.  

 Az elmúlt hét csütörtökén két temetési szolgálatra készültem, aggódtam a „csípőből való 

tüzelés”, vagy a rutin adta magabiztosság kísértésétől. Isten ismét a segítségemre sietett úgy, 

ahogy teszi teológus korom óta minden egyes alkalommal. 

Az Útmutató két igéje megoldotta a készülés bizonytalanságát, biztos voltam abban, hogy Ő 

küldte őket. 



 Ő, az Isten, a Mindenható, a Szeretet forrása, aki Jézus Krisztusban mutatta meg a 

szeretetét nekünk, hívott el egykoron úgy, ahogyan nem is sejtettem. Ő tette édesanyám 

szájába a kérdést, amikor elhaladtunk a lakóhelyünkhöz közeli, naponta látott református 

templom előtt – miért nem leszel lelkész? Másnap jelentkeztem keresztelő, konfirmáló, majd 

eskető lelkészemnél, Deák Ödönnél. 

 Ő hívott el, és ahogy telnek a szolgálatom évei, különböző súlyként nehezedik rám a 

szolgálat. Régóta tudom, hogy ez nem egyszemélyes. Feleségemet, Edinát (akkor még friss 

barátnői státuszban) hívtam temetésre, kántorizálni. Micsoda randevú? Eljött. Énekelt. 

Másodéves teológus voltam, nagy lelkészhiány időszaka volt. Harminc évvel ezelőtt, első 

évesen végeztem először temetési szertartást. Edina azóta is mellettem van. Orgonistám, 

kántorom, hitoktatóm. Gyermekeim anyja, hűséges támaszom, bírálóm és őrző kerubom is 

egyben. 

 Csökken-e a felelősségérzet az idő múltával? Nem, sőt erősödött. A gyermekeim 

születése és növekedése egy másik oldalról érintette a lelkészi szolgálatot, példát mutatni. 

Nem papneveldét tartani, hanem megmutatni a mindennapokban, hogy miért jó hívő 

embernek, evangélikusnak, lelkésznek lenni. Nem tudom, hogyan sikerült ilyen jól? A 

gyermekeim segítőim, szolgálóim lettek. Kijelenthetem azt is, hogy nélkülük nem ment volna. 

Ők segítettek át a generációs szakadékokon, példát mutatva kortársaiknak, hogy nem szégyen 

a lelkész a gyermekének. Így ültek a kis gyermekek Ádám ölébe, látva benne a nagy testvér 

példáját. Természetesen tudom azt is, hogy nekik sem volt könnyű. A hétvégék a templomról 

szóltak, soha nem kötelező módon, de mégis indok volt, amiért alkalomadtán nem 

csinálhatták azt, amit kortársaik. 

 Erősödik a felelősségérzet? Nem tudom, hogy hány lelkész érezte azt, hogy be kellene 

fejezni a szolgálatot. Csinálni kellene valami mást. A sikerek, csalódások és kudarcok 

árnyékában a mosoly álarccá válhat. Ilyen kételyek közepette éltem meg Johanna elhívását, és 

az óbudai telefon megszólalását. Viccesen szoktam a következőt válaszolni, amikor Johanna 

elköteleződése felől érdeklődnek – vagy jól végeztem a lelkészi szolgálatomat és azért, vagy 

rosszul és annak megcáfolásáért akar lelkész lenni.  

 Simonyifalva, Nagykároly-Szatmárnémeti, Gyula és Óbuda. A szolgálati helyek 

változtak, én változtam, sőt megdöbbenésemre naponta is képes vagyok rá. Egy dolog, 

azonban nem változik, nem változhat az Ige, Isten szava. A Zakariásnak adott üzenet summája 

a lelkészi szolgálatnak, a mai vasárnap alapigéjének első két verse az. Nem kellett keresgélni.  

 Nem tudhatom, hogy hány vasárnap és szolgálat áll még előttem, de azt tudom, hogy 

egyedül gyenge vagyok. Drága Családom és Gyülekezetem, kérlek, segítsetek az Igéhez 

hűségesnek maradni.  

Jakab Béla parókus lelkész 

 

 

 
 

(Ézs 60,2b) 

 



 Szeretettel köszöntjük Jakab Béla parókus lelkészünket szentelésének huszonötödik, és óbudai 

szolgálatának ötödik évfordulóján. 

 Tudjuk, milyen fontos jelentéssel bír életében a fenti igeszakasz. Egyházközségünk  parókus lelkészévé 

történő beiktatási istentiszteleten is ennek az igének az üzenetét fejtette ki prédikációjában. Néhány kiemelt 

gondolat az akkori igehirdetéséből: 

 „Igénk egy fontos tényt közöl velünk: ragyog az Úr. Nem 

halványul el, nem pislákol, ragyog, tündököl.(…) 

 Ribár János nyugalmazott esperes úr az óbudai meghívás 

pillanatától többször is bátorított vívódásaimban. Az óbudai 

gyülekezeti vendégszolgálatra és bemutatkozásra való utazás előtti 

este csak annyit mondott: Ne aggódj! Figyelj a heti igére! „Ott 

ragyog fölötted az Úr, dicsősége meglátszik rajtad.” (…) 

 Ez a ragyogás, azonban feladat is! Fluoreszkálnunk kell! 

Nekünk, Isten szolgáinak és elhívott keresztyéneknek naponta 

ebben a biztos ragyogásban kell élnünk, mert ha ebben élünk az Ő 

ragyogása meglátszik rajtunk. (…) 

 Nem válhatunk ragyogás nélküli Isten gyermekekké, de ha 

napi lelki gúnyánk bepiszkolódik, Jézus képes megtisztítani. Az 

óbudai oltárképet helyettesítő nagy kereszt erre emlékeztet 

szüntelen. (…) 

 Óbudai szolgálatom első pillanatától igyekszem úgy szolgálni, hogy az Úr ragyogása eljusson 

mindenkihez. És arra kérem a gyülekezetet, imádkozzon újonnan beiktatott lelkészéért, hogy láthatóvá 

legyen rajta az Isten dicsősége.” (…) 

 Imádkozunk érte – azóta is –, hogy megláthassuk rajta Isten dicsőségét, és lelkészi szolgálatával annak 

ragyogását tovább sugározhassa mireánk, hogy testben és lélekben gazdagodhassunk általa. 

 Isten megtartó szeretetét, atyai gondoskodását és áldását kérjük életére, családjára és további 

lelkészi szolgálatára.  

 Erős vár a mi Istenünk.                                                       Gyülekezetünk közössége    
 

 

 

 
 

 

 

             
 

       Az évnyitó bibliaóra – szeptember 18. 10 óra. 

   

 Gyülekezeti kirándulás – Kassa, 2019. október 12.  

      Szeretettel várjuk jelentkezését, még vannak üres helyeink. 

     A 8.000.- FT részvételi díj az ebédet is magában foglalja. 

     Hittanosaink és fiataljaink számára ingyenes. 

 Ars Sacra Festtivál további programjai: 



 

 

 

 

 

 
 

Áldásodat kérjük Jakab Béla parókus lelkész testvérünkre, akit negyed százada elhívtál a Te szent 

szolgálatodra. Kérünk, Szentlelked ajándékaival továbbra is erősítsd őt abban, hogy szíved szerint való 

lelkészünk legyen. Világosítsd meg igazságoddal, hogy világíthasson gyülekezetünk tagjainak. 

Éreztesd vele szereteted melegét, hogy továbbra is lelkipásztori szívvel közeledjék hozzánk, a reá 

bízottakhoz. Ragyogtasd reá továbbra is orcádat, hogy dicsőségedet és szent ragyogásodat tovább 

sugározhassa mireánk. Áldd meg egész életét, szolgálatát, hogy az áldás legyen mindannyiunk 

számára. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok alapján) 
 

 


