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SOLA SCRIPTURA – CSAK A SZENTÍRÁS

Alapige: Zsoltárok 119,1-8 Olvasmány:4 Móz 24,10-17

A reformációból sosem elég: folyamatos az a munka, amelyet Isten végez rajtunk, ez ő népén és
gyermekein. Folyamatos az, ahogy ő nem engedi, hogy eltérjünk tőle, ahogy vigyáz ránk, hogy ne
lankadjunk a mi hozzá fűződő kapcsolatunkban.  Ennek részeként  a reformáció hónapját  most egy
olyan hónap követi, amelynek vasárnapjain a reformátori alaptanításokat vesszük sorra.

Az első ezek közül: Sola Scriptura, azaz a Szentírás, az Isten szava áll mindenek előtt, és mindenek
fölött,  amelyből  mi az Isten tanítását  vesszük.  Életünk minden kérdésében ehhez igazodunk:  akár
hitbeli,  akár  életünk  más  kérdései  azok.  Ugyanis  Isten,  ha  szólni  akar,  legtisztábban  a  Szentírás
segítségével teszi – immár évezredek óta. Az ő kijelentésében ugyanazt olvassuk, az egy igazságot,
amelyben nincs kétségünk – ugyanezt találták benne az ószövetségi nép tagjai, Jézus és a tanítványok,
reformátor őseink is: Isten örök igazságát, amelyet maga Isten üzent a Szentírókon keresztül.

Az első fontos üzenet, amelyet itt átad a zsoltáros Istennel és az ő igéjével kapcsolatban ez: Isten
az ő Igéjét nem öncélú módon adja, hanem, hogy használjuk, hogy aszerint éljünk. Nem műélvezet,
vagy öncélú bölcselkedés a cél, hanem, hogy használjuk az Igét, és hasznunkra váljon. Ő csak olyat ad
tudtunkra, ami szükséges és jó. Ezért fontos annak megtartása, vagyis hogy ne vegyük félvállról Isten
igazságait, hanem tartsuk teljes igazságnak – mert az.

A második fontos üzenet az emberi oldalról mond el többet, amikor felsóhajt a zsoltáros: „Bárcsak
állhatatosan  járhatnék  utadon,  megtarván  rendelkezéseidet.”  Az  őszinte  vágy  szólal  meg,  hogy
komolyan vegyem Isten szavát, hogy ne térjek el attól a jótól, amelyet ő ad nekem. Ahogy Bálám
történetében  látható:  bár  a  király,  aki  felbérelte  őt  átok  mondására  háromszor  is  megpróbálja  a
legnagyobb kincsek ígéretével Bálámot eltéríteni, ő csak azt mondja, amit az Úr parancsol. Mi is így
fohászkodhatunk, hogy ezt az állhatatosságot elnyerjük, hogy elnyerjük az Istenre figyelés jutalmát.
Mert ennek bizony jutalma van!

Ahogy Bálámnál látjuk, ahogy Istenre hallgat, olyan üzenetet vesz, amelyen még az angyalok is
csodálkoznak: egy csillagról, egy mennyei királyról. Bálám meglátta az üdvösséget, mert kitartóan
Isten szavára figyelt.  A zsoltáros  is  ennek ígéretében bízik,  tudja,  hogy nem vallhat  szégyent,  ha
Istenre  figyel,  mert  akkor  nem bukik  el,  nem szégyenül  meg  bűnei  miatt.  Te  is  keresd  őt  tiszta
szavában, hogy megáldó, üdvösséget adó jelenlétét megtapasztald. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékezés – Szomorú szívvel, de Isten akaratát keresve emlékezzünk meg arról, hogy az elmúlt hé-
ten eltemettük Molnár Jenő atyánkfiát, aki 70 éves korában hunyt el. Isten vigasztaló Igéje a Zsoltárok
84,9-12 alapján szólt. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló család tagjainak.

2. Alkalmaink
Szerdán 18 órakor Bibliakör (Prédikátor 8)
Szerdán 19 órakor énekkari próbát tartunk.



Vasárnap 10 órakor Istentiszteletet és énekkari próbát tartunk.

3. Visszatekintés – október
A reformáció havában alkalmaink rendben folytatódtak, s egy-egy rendkívüli programmal egészültek
ki. Családi istentiszteletet tartottunk, két alkalommal helyettes lelkészek szolgáltak a gyülekezetben.
Marosdécsére utaztunk, testvérgyülekezetünk közösségében tölthettük el az elmúlt hétvégét. A héten
úrvacsorás istentiszteleten megemlékeztünk a reformációról.
Áldozati adománygyűjtésünk eredményeként már az új székeken ülhetünk. A temetőink – több segít-
ségnek köszönhetően – méltó módon fogadhatták az emlékezőket. A parókia fűtéséhez szükséges tűzi-
fának egy részét is elő tudtuk készíteni. Köszönjük a különféle hozzájárulásokat!
EFJ.: 75.500 Ft; Persely: 88.190 Ft (ebből 25.120 Ft-ot adományként továbbítunk); Adomány 5.000
Ft. Áldozati adományként 501.000 Ft érkezett, mely a székek vásárlásán túl a gyülekezeti ház beren-
dezésére tudtunk fordítani. A hónapban 714e Ft bevételre 733 eFt kiadás esett.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


