
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

„Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben.  

Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek:  

Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” 

(Jn 20,30–31) 

 

 A mai vasárnap hálát adunk a Bibliáért, a Szent Írásért, a könyvek könyvéért, amelyet az emberiség 

Istentől kapott. A gondviselés munkája az, hogy a világ legelterjedtebb, legtöbb nyelvre lefordított, legtöbb 

kiadást megért könyve a Biblia. Hatása rendkívüli az egész emberi kultúrára; de mindez mit sem ér, ha 

személyes életünket nem változtatja meg. Ezért hangsúlyozza János mai igénkben: „Ezek pedig azért írattak 

meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” Nem elég 

olvasni, és hallgatni az igét. Szükséges befogadni, hinni benne, engedni, hogy szívünkön találjon, 

megváltoztasson, újjászüljön.  

 Az egyház és a világ története mutatja, hogy az Isten nélkül élő, meg nem tért ember hogyan viszonyul 

az Igéhez: tagadja, gúnyolja, félremagyarázza, esetleg porfogónak, szobadísznek használja. Arra is volt példa, 

hogy akadályozták a Szentírás terjesztését, olvasását, még az egyházban is. Romániában a diktatúra idején 

például bezúzták, és WC-papírt gyártottak belőle… Testvér, a te életedben milyen teret kap Isten szava?  

Tudod-e, hogy az Úr ezeken a sorokon keresztül is keres téged, hatni akar rád? Teremtőd és formálód szól 

hozzád: hidd, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, hogy e hitben életed legyen. De valójában mit jelent ez, miért 

olyan fontos hinni azt, hogy a názáreti Jézus a Krisztus, a Messiás; e hittől miért lesz nekem jobb vagy más?  
  

 A válasz erre a sok millió megtért, újjászületett, megváltozott ember élete; mert Jézus Isten válasza az 

emberiség égető kérdéseire.  
  

 Ma divat a Szentírás megkérdőjelezése, relativizálása még az egyházban is. Nagy komolyan, 

intellektuális magaslatról adagolják egyesek a szkeptikus „tudást”, ami sehová sem vezet, amitől senki sem fog 

megtérni és üdvözülni. Mások viszont szinte Isten helyett imádják a Szentírást, és nem számolnak annak 

emberi, földi vetületével. 

 Valóban, a Biblia sokrétű, évszázadokon keresztül írt, különleges könyv. Nem könnyű kiigazodni 

benne. Az évezredes tapasztalat mégis az, hogy Isten csodálatosan szól a leírt szövegeken keresztül azokhoz – 

gyermekhez, tanulatlan vagy tudós emberhez egyaránt –, akik azt a Lelket kapják, amely valamikor ihlette a 

szerzőket.  



 „Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. 

Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert 

mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok – így szól az Úr –, mert megbocsátom bűneiket, és nem 

gondolok többé vétkeikre.” (Jer 31,33b-34) „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, 

ő tanít majd meg titeket mindenre.” (Jn 14,26) 

 Imádkozzunk!  
  

 Drága Urunk! Köszönjük a Bibliát, hozzánk küldött leveledet. Bocsásd meg, hogy sokszor nem érdekelt 

minket üzeneted, semmibe vettük életet mentő szavadat. Dicsőítünk és magasztalunk Téged Jézusért, 

Megváltónkért. Köszönjük a keresztről szóló üzenetet és örömhírt. Szabadíts meg kérünk a bűntől, haláltól, 

ördög hatalmától. Add nekünk Szentlelkedet, azt a Lelket, aki ihlette a bibliai könyvek íróit is, hogy értsük a 

nekünk szóló üzenetet. Ámen. 

Forrás: http://www.szeverenyijanos.hu/cikkek/evelet/vasi-bibliavas.html. 

Részlet Szeverényi János országos missziói lelkész igehirdetéséből. 

 
 

 

 
 

Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból 

a reformáció 500. évfordulójára 

Válogatta és szerkesztette dr. Reuss András 

 

Nem tudok semmit változtatni azon, amit erről a kérdésről mindig tanítottam: hogy „hit által” – ahogyan Pál 

mondja (ApCsel 15,9) egészen más, új és tiszta szívet kapunk, és hogy Isten Krisztusért, a mi közbenjárónkért 

teljesen igazaknak és szenteknek akar bennünket tartani, és tart is. Bár a bűn még nem egészen szűnt meg vagy 

halt meg testünkben, Isten nem akarja mégsem felróni, sem számon tartani. 

Schmalkaldeni cikkek, 1537 (Konkordia Könyv1957 2:41-42; Phrőle 1983, 305-306.,  

ford.: Pálfy Miklós és Prőhle Károly) 

 

„Azt valljuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedete nélkül” (Róm 3,28). Ettől a tételtől 

nem térünk el, ebből semmit nem engedhetünk, még ha az ég és föld összeomlik is mindazzal együtt, ami nem 

maradandó. „Mert nem is adatott emberek között más név, amely által kellene nekünk megtartatnunk”, mondja 

Péter ApCsel 4,12-ben. „És sebeivel gyógyulunk meg.” (Ész 53,5) 

Schmalkaldeni cikkek, 1537 (Konkordia Könyv1957 2:13; Phrőle 1983, 276.,  

ford.: Pálfy Miklós és Prőhle Károly) 

 

 
 

 
 

Október 31-én 18 órakor 

ÜNNEPI REFORMÁCIÓI ISTENTISZTELET 

Igét hirdet Jakab Béla parókus lelkész 

 



 

 

 

 

    Hitoktatás – az iskolai szünet alatt a gyülekezeti is elmarad.. 

    Bibliaóra –   november 1-jén a temetőlátogatások miatt elmarad. 

   Arcképcsarnok látogatása. Gyülekezeti állandó kiállításunk részeként lelkészeink         

      arcképcsarnoka „rejtve van” a templomba érkezők szeme elől, ezért az arcképcsarnok  

      az istentiszteletek előtt 9,45-ig , valamint az istentiszteletet követően látogatható. 

    

  

 

add,  hogy reformátoraink példáját követve soha ne tagadjuk meg a felismert igazságot, 

hanem erejével mindennap érted, általad és neked éljünk, míg el nem érjük hitünk célját,  

lelkünk üdvösségét, amelyet megígértél Jézus Krisztus, a mi Urunk által,  

aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 Ámen. 

                                                                              (Evangélikus liturgia – imádságok) 

 
 


