
 

 

 

 

 

 
 

 (Jer 17,14) 
 

 Beteg vagy fogoly? Egyik sem pozitív életérzés. Hallunk betegségekről és betegekről. Ismeretünk van a 

börtönök telítettségéről. Megérintenek ezek a hírek és élethelyzetek, de amíg nem kerülünk mi abba a 

helyzetbe, nem visel meg bennünket. Jeremiás elesettségében és kilátástalan élethelyzetében az Úrhoz fordul. 

Nem panaszkodik, hanem a kilátástalanságban is benne bízik.  

 Ki merem-e jelenteni hitéletemmel kapcsolatosan, hogy beteg vagyok, és fogolynak érzem magam? 

Nem mások életével szeretnék példálózni, hanem a magaméval. Egész nap rohangálok, leveleket írok, 

tárgyalok, iskolákba járok, naponta több mint tizenöt-húsz kilométert vezetek kerületünk területén. 

Mondhatnám azt is, hogy rohangálok, mint a pók a falon. Van-e eredménye? Amikor fáradtan leülök este a 

fotelembe, és megpróbálom összefoglalni a napomat, akkor döbbenek rá, hogy csak a kötelezőket tettem meg. 

Egy hatalmas lelkiismeret furdalás érzése kerít hatalmába. Fogoly lettem, az idő foglya, és ami még kétségbe 

ejtőbb, hogy a lelkem beteg. Nem vagyok Jézusban egészséges. Gyakran érzem magamat egy kívülről csillogó 

almának, de belülről betegnek. Érzem vergődésemet a világnak megfelelés és az Istennek megfelelés között.  

 Kereszténynek lenni ebben a világban? Örültség vagy racionális életvitel? Ittzés püspök olyan tisztán 

fejtette ki az igehirdetésében és az előadásban a Krisztushoz tartozást és a Krisztusban való megújulás 

naponkénti szükségességét. Többen meg is jegyezték, hogy az elhangzottakat mindenkinek tovább kellene adni.  

 Vajon szeretne a világ olyan embereket, akik naponta önvizsgálatot tartanak, és teszik azt a legtisztább 

tükörben, a Bárány vérében, Jézus Krisztusban? Vagy éppen azért vállalják fel Őt olyan kevesen, mert ez a 

felelősségteljes életet ma megvalósíthatatlan? Az elmúlt vasárnapi istentisztelet után még szívbemarkolóbbá 

vált az érzés, hogy Krisztus nélkül nem lehetek lélekben egészséges és szabad. 

 Ismerek új egyházak szószólóit, utcai missziót folytatókat. Nagyon szépen tudnak beszélni, minden a 

helyén van. Büszkék arra, hogy sokakat vezettek Krisztushoz. Nem kötekedni akartam, csak annyit kérdeztem 

tőlük, hogy ki foglalkozik az általuk Krisztushoz tértekkel? Azt mondták, hogy ez már nem az ő feladatuk, 

keressék meg maguk azt a helyet, ahol Krisztus jelenlétét érzik. 

 Krisztusról bizonyságot tenni könnyű annak, aki átélte a gyógyítás és a szabadítás csodáját. Krisztussal 

élni a beteg világban, az a kihívás. Lelkészként gyakran az az érzés kerít hatalmába, hogy pótcselekvésekbe 

menekülő egyház lettünk, de Istent kihagytuk cselekvéseinkből. 

 Világunk lehet gyenge, de mi, Krisztus követői miért nem vagyunk erősek? Mi miért nem merünk 

kiállni a hitünk mellett? Miért nem hirdetjük a hit sok, megszámlálhatatlan ajándékát? Nekünk adatott a 

felismerés ajándéka, az Isten irgalmas és kegyelmes, megmentette életünket. 

 Az októberi szépen szerkesztett hívogató plakátjaink témáinak vége felé érkezünk. Remélem, hogy 

lesznek olyanok, akiknek elsegítette vívódó lelkét az Istennel való találkozás „torony élményéig”. Ez lett volna 

vele a szándék. 

 Azt olvastam, hogy a dombóvári evangélikusok egy digitális időkapszulát helyeznek el a templomban a 

reformáció emlékéve kapcsán, amelyet száz év múlva, 2117-ben fognak ismét elővenni. A száz év és maga az 

évszám is megérintett. Mulandóságunk és felelősségünk vágott mellbe. Hogy mi lesz akkor, nem tudhatjuk, de 

ez nem mentesít jelenlegi feladatunk alól. Őt kell hirdetnünk alkalmas és alkalmatlan időben, betegen és 

egészségesen, fogolyként és szabadon egyaránt. 

Jakab Béla 



 

 

 
 

Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból 

a reformáció 500. évfordulójára 

Válogatta és szerkesztette dr. Reuss András 

 

 

Istent az szereti és dicséri igazán, aki kizárólag jóságáért magasztalja, egyedül az ő jóságát tartja szem előtt, és 

abban lelki kedvét és örömét. A szeretetnek és dicséretnek különös módja ez: tiszta és gyengéd, amilyen 

szívében a Szűz is. 
Magnificat, 1521 (Luther Válogatott művei 5 : 220, ford.: Percze Sándor és Takács János) 

 

 

Pálinkás Andor 

 
 

Véres a homlokod, fél karod felkötve, 
Tűzokádó tankok zúgnak dübörögve. 

Zúgnak dübörögve – gázolunk a vérben. 
Lyukas zászlónk lobog októberi szélben, – 

Gázolunk a vérben. 
 

Diákok, katonák, munkások, polgárok, 
Magyarok, testvérek, ugyan mire vártok? 
Fegyverbe mind, ki él, győz a forradalom. 
Lelket felemelő szent, szabad hatalom – 

Győz a forradalom. 
 



 

 

A következő vasárnap, október 29-én 10 órakor 

 
parókus lelkészünk hirdeti az igét 

és 

 
címmel tart előadást. 

 

Délután 17 órai kezdettel  

 

Vendégeink a református és a metodista gyülekezet. 

Igét hirdet 

 
címzetes teológiai professzor. 

 
E délutáni programunk után szeretettel várunk mindenkit  

a Dévai Bíró Mátyás Közösségi Központ nagytermében tartandó 
szeretetvendégségre. 

Süteményeket szívesen fogadunk. 
 

 
 

 

 

 

    

    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. 

    

 

  



 

 

kimondhatatlanul jó és irgalmas vagy. 

Te vagy az emberi nemzetség Teremtője és Megváltója.  

Te tisztítod meg azok szívét, akik benned hisznek,  

és színed előtt bűnbánattal megvallják bűneiket,  

és megszabadítod őket vétkeik minden kötelékétől.  

Hozzád kiáltunk, Tőled kérünk segítséget és gyógyulást.  

Mivel egyedül irgalmasságodban van bizodalmunk és üdvösségünk, 

 kérünk, adj részt nekünk a megbékélés titkában Jézus Krisztus által! 

(Nagy Károly imádságos könyvéből) 

 
 

 


