
 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Zsolt 145,15) 

 

 Elkezdődik. Itt az idő. Reformáció hava. Milyen régóta készülődünk erre a kerek évfordulóra. Ötszáz 

év. Mennyi minden történt az emberiséggel ez idő alatt. Oly sok öröm és szenvedés kísérte végig a történelem 

időkerekét. Hatalmasságok emelkedtek föl és zuhantak alá, birodalmak születtek és tűntek el az „idő” 

süllyesztőjében. Valami azonban nem változott, az Ige, mert „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké 

ugyanaz.” (Zsid 13,8). Ezt ünnepeljük és azért adunk hálát, amiért Krisztus fényét újra megpillanthattuk a 

Reformáció által. Olyan mélyen volt, oly sok minden próbálta eltakarni, tudomány, kultúra, hatalomvágy és 

haszonlesés. Isten azonban ismét belenyúlt az általa teremtett világ történelmébe, és megmutatta a követendő 

utat.  

 Ártatlan hithősök haltak meg az elő-reformációban, gondoljunk csak a legismertebbre, Husz Jánosra, 

akinek még ma is vannak követői. Sőt, van egy nemzet, a csehek, akik nem tudtak helyette és tanításán kívül 

mást elfogadni. Ma ők Európa ateistái.  

 Luther lett a kiválasztott, aki semmivel sem volt különb kortársainál. Szemére is rávarrták a lelki vakság 

pikkelyét, de Isten a viharban történt villámcsapással beleszólt az életébe. Rádöbbentette, hogy élete Isten 

kezében van, de az az Isten nem a félelemnek, hanem a bűnbocsátásnak és az irgalomnak az Istene.   

 Vágyakozva nézünk az irgalmas Úrra? És mindenki? Olyan rossz érzésem van, mert nem akar nőni a 

vágyakozók tábora. Hit- és erkölcstanoktatás, gyülekezeti ebéd, kirándulás, és nem látjuk a növekedést. 

Türelmetlen vagyok? És minden lelkész az?  

 Az emberi kifogások nem fogynak, és nem is változnak. Mindig van valami, ami fontosabb az üdvösség 

Uránál. Gyakran érzem azt, hogy a mi erőfeszítéseink emberi erőlködések csupán, pedig Isten igéje köré 

igyekszünk hívogatni és terelni.  Mi a gond? 

 Ennek ellenére reménykedek abban, hogy ez a jubileum Isten ismételt cselekvésének ideje lesz. 

Szerintem azért kellene könyörögnünk, hogy nyúljon bele ismét az ember horizontális világába, és ragyogtassa 

fel Fiát. Akinek csak egyszer is felragyogott a Krisztus az tudja, hogy milyen a bűneiből megváltott új élet.   

 Arra kérlek titeket, hogy ezt a jubileumot töltsük meg imádsággal. Dávid is vallja a zsoltárban, hogy Ő 

közel van azokhoz, akik igazán hívják. Prof. Ole Hallesby norvég lelkipásztor az imádságról szóló nagyszerű 

könyvében így fogalmazza meg az imádság egyik definícióját: „Imádkozni nem egyéb, mint kifeküdni a 

kegyelem napfényébe s testünk-lelkünk nyomorúságát kiteríteni ebben a szent napfényben, amely csodatévő 

erejével a bűn minden baktériumát megsemmisíti. Imádkozónak lenni annyit jelent, mint fénykúrát venni és 

Jézus csodatévő erejét éjjel és nappal, minden nyomorúságunkban hatni engedni. Hívő keresztyénnek lenni azt 

jelenti: helyet kaptunk a napon.” (O. Hallesby Az imádságról 10. o.)  

 Kitenni magunkat ennek a gyógyító sugárzásnak azt jelenti, hogy imádságban feltárjuk szükségeinket az 

Úr előtt, sőt talán még el sem mondjuk azt, csak imádságunkkal ott vagyunk az Ő jelenlétében, közelségében, 

és engedjük hatni Őt, engedjük munkálkodni Őt.  

 Áldott ünneplést és napfürdőzést kívánok!  

Jakab Béla 

 



 
 

Ünnepi megemlékező sorozatunk október 1-jén megtartott istentiszteletén 
 

 
 

címmel tartott előadást 
 

Földműves családban született. Általános iskolába Lébénybe járt, három évet még 

az evangélikus elemiben tanult, majd Győrött a Révai Miklós Gimnáziumban 

érettségizett 1957-ben. Ugyanez év őszén kezdte meg tanulmányait a budapesti 

Evangélikus Teológiai Akadémián, ahol jeles eredménnyel végzett. 1962. június 

29-én szentelte lelkésszé D. Dr. Vető Lajos püspök a Budapest–Óbudai 

templomban. 

 Segédlelkészként szolgált a miskolci gyülekezetben 1962–65 között, majd a 

komáromi gyülekezet hívta meg lelkipásztorának. 1968-ban a miskolci 

egyházközség választja meg lelkészének, ahol 1985-ig szolgál. 1975–85 között a 

Borsod-Hevesi Egyházmegye esperese. 

 Közben házasságot köt Ferenczi Mária zenetanárral 1964-ben. 

 1971–72-ben a svájci Bossey-i főiskolán és a zürichi egyetemen tanult ösztöndíjasként. 1985-ben a Bp. 

Budavári gyülekezet hívta meg lelkészének. Még ez évben esperesként is beiktatják a budai egyházmegye élére. 

1990. március 17-én iktatták be az Északi Egyházkerület püspökének. 1999 decemberétől az elnök-püspöki 

tisztet is viselte 2006-ban történt nyugalomba vonulásáig. 

 1983-tól tagja a LEKKJ (Európai Evangélikus Egyházak és a Zsidóság) LVSZ-szel (Lutheránus 

Világszövetséggel) együttműködő bizottságának, amelynek elnöke is 1996 és 2000 között. 1996 óta 

a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tiszteletbeli doktora. 

(Forrás: Wikipédia) 
 

 

 
 

Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból 

a reformáció 500. évfordulójára 

Válogatta és szerkesztette dr. Reuss András 

 

 

 
Lelki embernek kell ahhoz lenni, hogy megértsük: az evangéliumban éppen a bölcselkedés és az okoskodás Krisztus 

és Isten megismerésének legfőbb akadálya, és ezek szítják a viszályt és a meghasonlást. Arra azonban jó szolgálatot 

tesz az eszesség és a bölcsesség, hogy csupán megszállott szenttel és elvadult keresztyénnel legyen tele a világ, akik 

a mi Urunkat, Krisztust soha nem fogják megismerni, hacsak nem lesznek ismét balgákká, és együgyűségükben 

hagyják, hogy Isten igéje vezesse őket. 
Előszó Szent Pálnak a korinthusiakhoz írt első leveléhez, 153 

(Luther Válogatott Művei 5 : 305., ford.: Szita Szilvia) 

 

Nem a lélek gyengeségén múlik, hogy az Isten szavát nem értjük. Ellenkezőleg! Semmi sem alkalmasabb Isten 

szava megértéséhez, mint a lélek gyengesége, mivel a gyengeségünk miatt és a gyengékért jött el a Krisztus ebbe a 

világba, és nekik küldi Isten az ő igéjét. A sátán gonoszsága és ravaszsága ezt a gyengeséget arra használja fel, hogy 

Isten igéjének bennünk fészkelve ellenáll. Ha a sátán ezt nem tenné, úgy az egész emberiség Isten egyetlen beszéde 

által (első hallásra) megértené. Így nem volna szükség többé az igére. 
A szolgai akarat,1525  

(2006, 84., ford.: Weltler Ödön és Weltler Sándor) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Esperes
https://hu.wikipedia.org/wiki/Protest%C3%A1ns_Teol%C3%B3giai_Int%C3%A9zet_(Kolozsv%C3%A1r)


A következő vasárnap programja 

 

 
 

 

 

    

     Hitoktatás – gyülekezeti: hétfő 17 óra. 

                 – iskolai: 13 iskolában 52 óra, órarendek szerint. 

     Bibliaóra –   szerdánként 10 órakor. 

 

 

  
 

 

Hálát adok neked,  

hogy Jézus Krisztusban élő szavad jött el ebbe a világba és hozzánk is. 

Add, hogy minden nap újra hallgatói maradjunk.  

Engedd, hogy az alvókat felébressze, a megszomorodottakat megvigasztalja,  

a tévelygőket a helyes útra terelje,  

mindnyájunk bűneit elfedezze,  

és szeretet- és reményteljes, neked tetsző életre hívjon. 

                                                                                                                        Karl Barth 
 

 

 


