
 

 

 

 

 

 
 (Jón 2,8) 

 

 A Jónás élmény. Gyakran érezzük azt, hogy csapdában vagyunk, és minden remény szertefoszlott. Talán 

ebben hasonlítunk egymásra a legjobban. Megértjük a másikat, amikor kilátástalanná válik az élete. A 

mozifilmek szenvedő hőseivel is gyorsan sorsközösséget vállalunk. Magányos, beteg, megcsalt, elárult, és 

sorolhatnám az emberi élet árnyoldalának jelzőit. Igen, mind az enyém, én vagyok. 

       Van szabadulás. Ezt szoktuk elfelejteni. Oly sokan vannak, akik nem találnak a szabadulásra. Tudom, 

hogy vannak mélységek. A mélység képes vakká tenni, és arra készteti a reményvesztett embert, hogy adja fel.  

 Jónás a nagy hal gyomrában elveszett volt. Ismerjük a bibliai történetet, amely tanító könyv. Menekülés 

Ninive helyett Tarzusba. Hánykolódni az Isten által gerjesztett viharban, felismerni a büntetést, vagy a 

menekülés kilátástalanságát. Nevezhetném a nehéz helyzetek kézikönyvnek is. Rátalálni Isten gondviselő 

kegyelmére.  

 Hittanos gyermekeimet minden óra elején kérem, hogy imádság előtt kulcsolják össze kezüket. 

Becsukom a szememet és elkezdem, ők mondják velem együtt. Szoktam csalni, és kukucskálok. Van-e szebb 

dolog a világon az alsósok vagy a felsősök imádságának látványánál? Csukott a szemük, nyitott a szívük. Jó 

volna, ha ez a mozdulat és az imádság ösztönössé válna. 

 Jónás tudta, hogy az imádság nem csupán egy kultikus tett, hanem egy élő párbeszéd. Istenhez szól, és ő 

meghallgatja kérését. Nem tudjuk, hogy milyen teológiai mélységű imádság tetszik Istennek. Gyakran érzem 

azt, hogy túl akarjuk teljesíteni imáinkat, és emiatt elsikkad az őszinteség. 

 „Ő az apukám! Ő a nagyapám!” – hangzott el vasárnap a sekrestyében a felkiáltás. Megható volt, 

ahogy a hozzátartózók leplezetlen örömmel  fedezték fel  szerettük  fényképét. Az előkészületek ideje alatt 

többen is jelezték, hogy nem kellene eldugni a fotókat. Miért is döntöttünk a sekrestye mellett? Mert a templom 

megépítése óta, abban a helységben mindegyikük imádkozott. Alkalmanként élték át az alkalmatlanság érzését, 

és a szolgálat elöli menekülés gondolatát. Gondoljunk a szolgálat sok örömére, amikor keresztelésre, vagy 

esketésre készültek, vagy arra a pillanatra, amikor a bombatámadást követően a sekrestyén keresztül lépett be 

Mohr Henrik az égő, majd kiégett templomba. Mit érezhetett a templomépítő lelkész? Vajon az élet és a munka 

hiábavalósága felett merengett? Nem hinném. Nem a könnyebb részt választotta. A Tarzus cél, a futás és 

feladás úti célja. Az ismeretlen szerző által írt igevers az Újszövetség népének reménysége: „De mi nem a 

meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk." (Zsid10:39).  

 A kiállítás tábláinak kronológiáját követve mi is rádöbbenhetünk Isten szeretetének állandó jelenlétére, 

amely erőt adott a kezüket imádságra kulcsoló óbudai evangélikusságnak. A fotók a hálaadás fotói, a kiállítás a 

mai gyülekezet hitbeli erősödésének egyik látható forrása. 

Jakab Béla 

 
 

Ünnepi megemlékező sorozatunk október 15-én megtartott istentiszteletén 

 



hirdette az igét, és 

 

címmel tartott előadást. 

 

 1944. június 18-án született Csornán Ittzés Mihály evangélikus lelkész és Balikó Erzsébet ötödik 

gyermekeként. Általános- és középiskolai tanulmányait Győrött végezte, itt érettségizett 1962-ben. 1962 és 

1967 között az Evangélikus Teológiai Akadémia hallgatója volt Budapesten. Teológiai tanulmányainak 

befejezése után az egyházvezetéssel való lelkiismereti-személyes 

ellentéte miatt nem avatták lelkésszé, hanem 1970-ig segédmunkásként 

dolgozott, illetve sorkatonai szolgálatot teljesített. 

 1970 őszén végül Ottlyk Ernő püspök lelkésszé szentelte. 1970-

71-ben Kőszegen, 1971 és 1981 között pedig a takácsi-gecsei 

gyülekezetben szolgált segédlelkészként majd gyülekezeti lelkészként. 

1981-től a kőszegi gyülekezet lelkésze volt. 2000-ben a közel ötvenéves 

kényszerszünet után újjáalakult Nyugati (Dunántúli) Evangélikus 

Egyházkerület megválasztotta püspökének; őt és elnöktársát, Weltler 

János egyházkerületi felügyelőt szeptember 23-án a győri 

öregtemplomban iktatták be hivatalába. 2006. március 1. és 2010. november 26. között a Magyarországi 

Evangélikus Egyház elnök-püspöke, e tisztségben előde D. Szebik Imre, utóda pedig Gáncs Péter. 

 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 

 2011-ben elérte az evangélikus egyház püspökökre vonatkozó nyugdíjkorhatárát, a Nyugati (Dunántúli) 

Egyházkerület gyülekezetei 2011 márciusában Szemerei Jánost választották utódának. Nyugdíjba vonulása 

alkalmából 2011. június 18-án ünnepi istentiszteletet tartottak a győri öregtemplomban.2011-ben neki ítélték az 

egyház legmagasabb kitüntetését, az Ordass Lajos-díjat. 

 1970-ben házasságot kötött Balázsi Anna Réka középiskolai tanárral, két fiuk született. 

(Forrás: zope.lutheran.hu/honlapok/nyugat/kerulet/elnokseg) 

 
 

 

 
 

Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból 

a reformáció 500. évfordulójára 

Válogatta és szerkesztette dr. Reuss András 

 

 

 

Azt elismerem, hogy a Szentírásban sok olyan hely található, amely homályos és nehezen érthető, ennek 

azonban nem a téma nehézsége, hanem a szóértelmezésünk fogyatékossága és a grammatikában való 

tudatlanságunk az oka. Ezek azonban nem akadályozzák a Szentírás megismerését. Lehetséges-e, hogy az Írás 

titka még rejtve legyen, miután a pecsétjét feltörték már, a követ a sír szájáról elhengerítették, s a legmélyebb 

titok napvilágra került, nevezetesen, hogy Krisztus, Isten Fia emberré lett, hogy Isten Szentháromság Isten, 

hogy Krisztus szenvedett értünk és örökké uralkodik? Nemde az egész világon tudják és beszélik? Vedd ki a 

Krisztust az Írásból, mit akarsz akkor még benne megtalálni? Amit tehát a Szentírás tartalmaz, az napvilágra 

került, habár egyes íráshelyek még homályosak, mivel a szövegértelmezés még nem tisztázott. 
A szolgai akarat, 1525 

(2006, 24.,  ford.: Weltler Ödön és Weltler Sándor) 

 

http://zope.lutheran.hu/honlapok/nyugat/kerulet/elnokseg


A következő vasárnap programja 
 

 
 

 

 

    

     Hitoktatás – gyülekezeti: hétfő 17 óra. 

                 – iskolai: 13 iskolában 52 óra, órarendek szerint. 

     Bibliaóra –   szerdánként 10 órakor. 

    Arcképcsarnok látogatása. Az október 8-án megtartott ünnepi istentisztelethez  

       kapcsolódósan megnyitottuk, és dr. Fabiny Tamás püspök megáldotta a templomtérben 

       elhelyezett gyülekezeti állandó kiállításunkat, valamint lelkészeink arcképcsarnokát a 

       sekrestyében. Ez utóbbi „rejtve van” a templomba érkezők szeme elől, ezért az  

       arcképcsarnok az istentiszteletek előtt 9,45-ig , valamint az istentiszteletet követően 

        látogatható. 

   A Reformáció jubileumi emlékévének központi megemlékezésére október 31-én 10 

                 órától kerül sor a Papp László Sportarénában. Aki részt kíván venni a rendezvényen,   

                           az aláírásával jelezze a hirdetőtáblán. 

 

  
 

 

Hálát adunk neked, és dicsőítünk Téged, hogy szóltál hozzánk.  

Ne engedd, hogy akár csak egyikünk is feledékeny hallgatója legyen szent igédnek!  

Kérünk, Szentlelkeddel tedd szívünket igéd jó termőföldjévé, hogy gazdag gyümölcsöt teremjen.  

Add, hogy ajkunk és életünk boldogan hirdesse üdvözítő evangéliumodat,  

és magasztaljon Téged mindörökké.  

Ámen. 

 
 

 

 


