
 

 
 

 
 

 

Az ajánlás mindig fontos volt. Nem csupán az ajánló neve, hanem az ok, amiért valaki így 

előnyhöz juthat. Ma, amikor már nem a régi kor ismertség és kapcsolatrendszere a sikerhozó, az 

egyszerű tehetséges fiatal is „labdába rúghat”. 

A tehetség, a velünk született adottság előnyt jelenthet. Érdekes lett a világunk, nem az oklevél 

számít, hanem inkább a kreativitás, a sokszínűség. Ennek a különös kornak egy újabb fogalmával 

találkoztam az egyházi életben. Régen szerettük a misszió, misszionárius fogalmakat, ma már ezt is 

átértelmezzük, rá kellett döbbenünk, hogy a mai küldöttnek sokkal összetettebb a feladata, mint régen 

volt. Szentendre szórványában évekkel ezelőtt elindult az új gyülekezet plántálása. Kineveztek egy 

fiatal lelkészt, aki végezte szolgálatát, ahogy a presbitérium elvárta, majd emberhiány miatt szünet 

következett. Egy nyugdíjas lelkész lesz a következő küldött, akinek a többek között az lesz a feladata, 

hogy „vágyat keltsen, ébresszen” az ottlakók között Isten és annak ügye iránt. 

Igaz, kedves Olvasó, hogy változik az egyház világa is. A vágyfokozó egy negatív jelentésű 

szer, drog, alkohol stb., mára már Isten országa érdekében is használatos fogalom lett. Rossz ez, vagy 

helytelen? Az biztos, hogy én is felkaptam a fejemet a lelkészértekezlet tájékoztatóján. 

Kimondatlanul használtuk már, de így direktben soha.   

A hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatban ezt tesszük. A szülőket nem ismerve a gyermekben 

vetjük el a vágyat Isten után. Milyen különösen csengene egy névkártyán a lelkész neve mellett Isten 

vágyfokozója. Nem blaszfémia ez. Amennyiben szembe merünk nézni jelenlegi helyzetünkkel, ezt 

tesszük.  



A templomainkba járók többsége nem a jelenlegi egyházi struktúrába szocializálódott. Fel kell 

ébreszteni bennük az érdeklődést, a vágyat Isten iránt. Szándékosan nem „Isten dolgaira” utaltam, 

mert ezek a fogalmak is ismeretlenné váltak. Nyugdíjas lelkészek egyháztól függetlenük hálát adnak, 

hogy nem ebben a korban kell szolgálniuk, a társadalom és a bürokrácia „félelmet” ébreszt bennük. 

Egykor nekik sem volt könnyű, besúgók világában, megfélemlítettek számára kellett bizonyságot 

tenni arról az Istenről, aki minden helyzetben megtalálható. Talán a mai vágy-ébresztő helyett a 

bizalom-ébresztő lett volna a helyes fogalom korukban. 

A zsoltáros nem az én fogalmaim fölött mereng, amikor dicséretet mond. Ő kijelenti, hogy 

minden szolgálattevő áldott, ha az Isten, azaz az Úr nevében jön. Ezt a kiváltságot érezhették az első 

elhívottak és a maiak is egyaránt. 

Kedves Olvasó! Ezt az üzenetet vidd hírül: akik Istent hirdetik, áldottak. Te is az vagy, ha ezt 

kimondod. Így több ez már, mint vágyfokozás, ez már a szolgálat. 

Jakab Béla parókus lelkész 

 

 

 

 

 
„Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a 

szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor 

kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: 

Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment tizenkét 

óra körül és délután három óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután öt óra tájban is 

kiment, még mindig talált ott álldogálókat, és megkérdezte tőlük: Miért álltok itt egész nap 

tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: Mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta 

nekik: Menjetek ti is a szőlőbe! Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a 

vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a 

bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek 

azok, akik öt óra tájban álltak munkába, és kaptak 

egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt 

gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy 

dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a 

gazda ellen, és ezt mondták: Ezek az utolsók egy órát 

dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az 

egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a 

hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek: Barátom, 

nem bánok veled igazságtalanul: Nem egy dénárban 

egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. 

Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a 

javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az 

utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.” (Mt 20,1-16) 

 

 
 

 



 

Február 9., Hetvened vasárnap 

„Az úrvacsora annak jele, hogy Isten most is végzi a maga 

elhívó, megváltó és üdvözítő munkáját a világban.” 
 

Rostáné Piri Magdolna 
 

 

 

 
 

 
 

Luther a farsangot tiltotta. Ezt azért tette, mert a középkor rossz vicceit ki nem állhatta, és 
attól tartott, hogy az emberek hosszú távon fékevesztettségbe eshetnek. Másfelől pedig azért, mert 
kritikusan állt azzal a kijelentéssel szemben, hogy a böjt bármiféle mennyei ajándékot adna azoknak, 
akik komolyan veszik. Ennek ellenére azonban Luther ragaszkodott egy olyan böjthöz, amelyet nem 
az Isten előtti érdemek szerzéseként értelmeznek. 

Ugyanakkor Luther Márton a nevetést az isteni kegyelem jeleként értelmezte és az ördög 
ellenszerének tartotta: „Nevessétek ki az ellenséget, és keressetek magatoknak valakit, akivel el 
tudtok beszélgetni... Vagy igyatok még egy kicsit, vagy viccelődjetek, ne unatkozzatok. Mert az 
embernek inkább innia, játszania kell, mintsem valamilyen bűnt reszkíroznia. Az ördögöt utáljuk, és 
rá se hederítsünk, hogy ne legyen alkalma és lehetősége arra, hogy bármilyen kicsinységből 
lelkiismereti kérdést csináljunk.” – mondja Luther. 

Az Asztali beszélgetései ezért tele vannak viccekkel és humorral, de a jó ételek és italok sem 
voltak megvetendőek Luther szemében. Tőle származik a következő mondás: "Szívesen iszom egy 
korsó sört az ördög ellen, – olyankor lenézem őt." Vagy: „Aki sört iszik, gyorsan alszik. Aki 
hosszan alszik, nem követ el bűnt. Aki nem követ el bűnt, a mennyországba kerül: tehát igyunk 
sört!” Ebből is látszik, hogy Luthernek kiváló humora is volt. 

(Forrás: evangelisch.de, Anne Lütters, ford.: Horváth-Bolla Zsuzsanna – alapján, részlet) 

 

 
 
 

                                  

   Bibliaóra – szerdán 10 órakor.  

 Családi istentisztelet – február 16. 

A Házasság Hete alkalmából a családok megáldása. 

Az istentiszteletet követően farsangi ebéd. 

A beöltözött résztvevők díjazásban részesülnek. 

Süteményeket szeretettel fogadunk. 

   Konfirmációs hétvége – február 21. 

   Hittanosok farsangja – február 22., szombat l0. óra. 

 

 



 

 

és büntetésedet érdemlem. 
Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet,  

mégsem szerettem igazán embertársaimat.  
Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre,  

az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – bűnbánati imádság – hetvened vasárnap) 

 

 

 
 

Óbudai Evangélikus Heti Hírmondó. Megjelenik vasárnaponként. 
Kiadó Jakab Béla parókus lelkész, szerkesztő Proksza Gyula. 
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