
 

 

 
 

 

 

 

 

1Jn 4,21 

 

 Szinte hihetetlen, parancsba kellett adni a szeretetet. Tehát spontán módon képtelenek vagyunk 

szeretni?  

 A szeretet apostola, János szerint igen. Hiányzik belőlünk a tiszta spontaneitás. Megjátsszuk 

érzelmeinket, életmegnyilvánulásainkat. Azt gondolhatnánk, hogy ezek természetes dolgok, és mégsem.  

 Mindenki ilyen? Szerintem nem! Nagyon sok embert ismerek, akiknek az arca őszintén tud ragyogni, 

a kezük simogatni, a szavuk bátorítani. Ezek az emberek, az Istentől kapott adományokkal teszik élhetővé, 

elviselhetővé dzsungel-világunkat, amelyben az érvényesülés a legfontosabb.  És ők nem akarnak 

érvényesülni? Dehogynem! Csak a szeretet által teszik, vagy minden esetben a szeretet által generált 

kompromisszumra törekszenek. És a többiek miért nem? Még parancsra sem? Még Istent ismerve és 

szeretve sem? Hogy is van ez? Szereti az Istent, de nem szereti a testvérét, a felebarátját? Ez egy anomália!  

 Aki az virágot szereti, rossz ember nem lehet – szoktuk mondani. És aki Istent szereti, az lehet? 

Lehet, mert nem szereti Isten, csak azt állítja. Az, akinek a szívében jelen van Krisztus, az soha nem fog 

szándékosan másokat bántani, vagy elfordulni a nélkülözőtől. Akiket az Isten Lelke vezérel, azok az Isten 

Fiai – olvassuk a római levélben.  

 Legyünk Lélektől vezéreltettek, az Isten Lelkétől, amely kiűzi az önző emberi becsvágyat, és a 

helyébe a tiszta éltető és cselekvő „levegőt” adja, amely istengyermeki mivoltunkat adja vissza. És a világ 

mit lát ebből? A világ várja az Isten fiainak a megjelenését, megérkezését. És ez nem is akármilyen 

várakozás, hanem sóvárgás.  

 Szeressük az Istent és testvéreinket, lépjük ki a világba és mutassuk meg, hogy kihez is tartozunk. 

Jakab Béla 
 

 

 

 
                                         Kedves Testvérek! 

 

Az alábbiakban szeretettel adjuk közre VVaarrggaa  MMiihháállyy nemzetgazdasági miniszternek, 

kerületünk országgyűlési képviselőjének, a Dévai Bíró Mátyás munkásságáról szóló 

tudományos konferencia védnökének megnyitó beszédét. A konferencián elhangzott 

előadásokról a következő számunkban tudósítunk. 



 

 Tisztelt Lelkész Úr! 

 Tisztelt Elnök Úr!
 
 

 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 Kedves Emlékezők! 

 

 „Az Isten Igéje nincs bilincsbe verve.” 

 Pál apostol Timóteushoz írt levelének szavait idézte Dévai Bíró Mátyás, amikor Kassán börtönbe vetették. 

Erre a gondolatra: mélységére, igazságára és tettekre hívó erejére kell emlékeznünk, amikor tisztelettel adózunk a 

magyar reformáció kiemelkedő alakjának emléke előtt. 

 Köszönöm Nagytiszteletű Lelkész Úr meghívását, megtisztelő számomra, hogy részese lehetek az emlékezés 

kitüntetett idejének, és védnöke a mai konferenciának. 

 A reformáció, a protestáns értékek mellett elkötelezett emberként fontosnak tartom, hogy a mostani 

tudományos konferencia, a kivételes tehetségű lelkészre és nagyhatású reformátorra való emlékezéssel, már a 

reformáció 500 éves évfordulójára való szellemi és lelki ráhangolódást szolgálja. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 „Itt a kezem, kötözzétek meg, de Isten Igéjét úgysem tudjátok bilincsbe verni. Ha én nem hirdetem, hirdeti 

majd más.” 

 A történeti hagyomány szerint Dévai Bíró Mátyás ezekkel a szavakkal figyelmeztette az őröket, amikor az új 

hit terjesztése miatt Kassán elfogták, és tömlöcbe vetették. Hitelt adhatunk ezeknek a szavaknak, hiszen tudjuk, hogy a 

lelkész életével tett tanúbizonyságot mellettük. 

 Dévai a kor embere volt. Mert a protestáns reformáció a 16. században sokkal többet jelentett, mint az egyház 

megújulásáért indított mozgalom. Új kezdet volt az élet minden területén, és nekünk, magyaroknak a megtartás erejét 

hozta.  

 Dévai Bíró Mátyás akkor hirdette a reformáció szellemi frissességét, amikor a Dózsa-féle parasztfelkelés és 

mohácsi csatavesztés után Buda a török általi elfoglalása miatt az ország három részre szakadt, és hazánk egységes 

állam nélkül létezett.  

 Történelmi szerepe volt abban: hogy megmaradt anyanyelvünk, hogy egyre többen tanultak meg írni és 

olvasni, és ő volt az is, aki az első magyar nyelvű nyelvtankönyvet megírta. 

 Egy olyan zaklatott korban mutatta meg a hit védelmező erejét a magyarok számára, amely termékeny 

táptalaja volt munkásságának. 

 Hiszem, hogy a reformáció lényege – ahogyan megszületésekor, úgy ma is az –, hogy a Szentíráshoz való 

visszatéréssel új távlatokat nyisson az emberek előtt. 

 Mert a reformáció tanai rávilágítanak a jól végzett munka értékére és megmutatják, hogy tetteinkkel nemcsak 

magunkért, hanem egymásért, közösségeinkért és az egész magyarságért is felelősek vagyunk.  

 Mert az ige nemcsak szó, nemcsak szertartás, hanem elsősorban cselekedet. Ezért amikor a reformációról 

szólunk, tudjuk, hogy az nem a múlt, hanem annál sokkal több: a ma és a jövő feladata. 

Kedves Emlékezők! 

 Dévai Bíró Mátyás egyéni sorsa a nemzet sorsát is szimbolizálja. Ezért emléktáblájának megkoszorúzása 

nemcsak az emlékezésről szól.  Ugyanilyen vagy még nagyobb erővel üzen a jelenkor emberének, a most élőknek. 

Ma is ugyanazt a megalkuvás nélküli küzdelmet, a hittel végzett munkát és alkotó tetterőt jelenti, mely követendő 

példa mindannyiunk számára. 

 Dévai Bíró Mátyás emlékezete ezért a jövőnkről is szól, a hit megtartására, munkára és magyarságunk 

szeretetére hív. 

 Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 Áldás békesség. 
 

 
 

 

Dévai Bíró Mátyás bírái előtt – Bécs, 1531 



 

 
 

 

 

 

      Hétfő 17 óra – ggyyüülleekkeezzeettii  hhiittttaann.. 

     Szerda 10 óra – bbiibblliiaaóórraa..  

     Október 1. – ggyyüülleekkeezzeettii  kkiirráánndduullááss,, indulás reggel 6 óra. 

     Október 8., 10 óra – OOrrsszzáággooss  EEvvaannggeelliizzáácciióó a Deák téri templomban. 

     Október 9. – DDéévvaaii  ddííjj  ááttaaddáássaa az istentiszteleten. 

 

 

 
 

 

 

Te vagy a tökéletes szeretet: 

áldunk, hogy ma is gondoskodsz minden teremtményedről,  

hogy ma is türelmes vagy minden bűnössel szemben,  

és ma is kitárt karral fogadsz minden megtérőt. 

Lobbantsd lángra szívünkben is a tökéletes szeretet tüzet,  

hogy szeressünk Téged, és akit elküldtél, Jézust,  

és szeressük testvéreinket ebben a gyülekezetben, és minden embert szerte a világon. 

Segíts, hogy szeretetünket irántad hűséggel,  

parancsolataid megtartásával és minden jóra való készséggel mutassuk meg.  

Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – imádságok) 

 

 
 


