
VÁLASSZ EGYHÁZI PÁLYÁT!

•	 Lehetsz lelkész, hittanár, diakónus, egyház-
zenész.

•	 Isten ma is keresi az igehirdetőket, gyüle-
kezetépítőket és az egyházi  
közösségek aktív munkatársait.

•	 Többen várnak lelkigondozókra és segítő 
egyházi munkatársakra, mint gondolnád.

•	 Sokan imádkoznak ma is fiatal munkatársa-
kért az egyházban.

•	 Az egyház megújulásához te is hozzájárul-
hatsz.

•	 Ha egyházi szolgálatba lépsz, sok ember-
nek segíthetsz túlélni, vigasztalódni, az élet 
értelmét keresni, közösségben élni. 

•	 Elhivatott, jól képzett, elkötelezett munka-
társakat vár az egyház. Rád is szükség van. 

•	 Ha elhívást érzel, ne félj dönteni az egyházi 
szolgálat mellett!

A hivatás 

vasárnapja

a jó Pásztor vasárnapján
2017. április 30-án,

M AG YARO R S Z ÁG I  E VANG É LIK US  EG Y H Á Z



JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJÁRA
A 451. ének: „Lelki próbáimban” dallamára (alkalmazkodó ritmusban)

1. Téged áldunk, Krisztus: igaz Pásztorunk.
Néped, nyájad őrzöd, hozzád tartozunk.
Életeddel táplálsz, élő szeretet!
Világunk mezőin irgalmad vezet.

2. Szavad szólít minket, új utakra hívsz.
Tanítvánnyá válik mind, ki benned hisz. 
Tágas téren járunk hálás lélekkel. 
Teljes gazdagsággal te töltesz majd el.

3. Téged kérünk, Krisztus, bátor szívet adj!
Lelkeddel tanácsold, óvd szolgáidat:
Nehéz küldetésben terhet viselőt,
Magányosan küzdőt, benned kétkedőt.

4. Szereteted hűség, Lelked égi Társ.
Hivatásunk útján áldásoddal vársz.
Országodba ér el, ki benned marad,
Pásztorok szolgája, Krisztus, el ne hagyj!

5. Növekszik az Élet ott, hol szól igéd.
Kegyelem vetését szórod szerteszét.
Közösséggé formál, ahol él a hit,
S szereteted rejtett hatalma lakik.                            • Varga Gyöngyi

ELHÍVOTTAK IMÁDSÁGA

Uram, amikor céltalanul jártam-keltem, és azt hittem, teljesen mindegy, mit teszek, te 
megüzented nekem, hogy szeretsz, és rengeteg terved van velem. Sosem hallottam 
volna meg, ha az a valaki a maga idejében nem veszi észre, hogy őt lelkésznek 
hívod, és életeket befolyásoló üzenetet bízol rá.

Uram, emlékszem, amikor olthatatlan kíváncsiság töltött el: miért ilyen a világ? Ho-
gyan jött létre? Honnan tudhatom, mi a jó és mi a rossz? Akkor valaki mellém ült, 
és elkezdtünk beszélgetni. Nem ilyen ember lennék, ha az a valaki a maga 
idejében nem hiszi el neked, hogy hittantanárnak kell lennie.

Uram, máig érzem a bőrömön, hogy teltek a percek, és mi nem hagytuk abba az 
éneklést, szinte a föld fölött jártunk. Csak így tudtuk kifejezni, mennyire jó keresz-
ténynek lenni, közéjük tartozni. Mi lett volna, ha az a valaki nem érti meg: azért 
érdemes kezébe venni a gitárt, hogy téged dicsőítsen?

Uram, te ma is tanítványokat hívsz. Adj bátorságot nekik, hogy meghallják! Adj 
bátorságot nekem, hogy meghalljam! Ámen.

• Szabóné Mátrai Marianna


