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HITETLENSÉG 
Igeolvasás: Jn 10, 24-42 
Alapige: Jn 10,31-33 Ekkor újra köveket vittek 

oda a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus 

megszólalt, és ezt mondta nekik: "Sok jó 

cselekedetet vittem véghez előttetek az én Atyám 

nevében: ezek közül melyik cselekedetem miatt 

köveztek meg engem?" A zsidók így feleltek neki: 

"Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem 

káromlásért, és azért, hogy te ember létedre 

Istenné teszed magadat." 

 

Kedves Testvérek! A bajban lévő ember úgy 

próbálja menteni magát, hogy áthárítja a felelősséget másra, vagy másokra. Ifjú koromban még sláger is 

született mely megfogalmazta: " Mások vittek rossz utakra engem."   / De miért hagyta?/ Már az Édenben úgy 

mentette magát az ember: "az asszony, akit mellém adtál, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém".(lMóz 3,12) " 

Az asszony pedig monda: a kígyó ámított el engem  úgy evém" Azóta ez így van mind a mai napig. Így volt 

akkor is, halljuk Isten igéjéből, amikor Urunk ember fiaként végezte köztünk értünk vállalt szolgálatát. 

Többször beszélt róla, hogy Ő Isten Fia, Ő az Istentől ígért Szabadító, Aki egyedül szabadíthatja meg az embert 

a bűn és a halál rabságából, amibe engedetlensége által került. De bizonyságot tettek erről cselekedetei is, 

amelyek mind az emberek javát szolgálták. Ezek mind annak a bizonyságát adták, hogy Isten nem 

gyönyörködik az ember nyomorúságában. De nemcsak részvétet érez iránta, hanem minden 

nyomorúságából  meg is tudja és meg is akarja szabadítani. De ehhez el kell fogadni a szabadítót! El kell hinni, 

hogy a názáreti Jézus  az Isten fia, Ő a megígért szabadító, nincs más Rajta kívül.  

 
Május 27-én istentiszteleten (Fotó: AÁ) 

Mennyi jótéteményben részesültek a zsidók! 

Évszázadokon keresztül hangzott számukra a prófétai 

szó,  sok-sok csodálatos jelét kapták Isten elkészített 

szabadításának. Köztük lett ember fiává Isten fia, hallhatták 

csodálatos tanításait Isten szeretetéről, láthatták csodáit, 

amelyek csak isteni erő által mehettek végbe. Mégis sokan 

közülük, különösen elöljáróik, írástudóik, akiknek 

mindenkinél előbb kellett volna felismerni benne a szabadítót, 

mert ők ismerték a próféciákat, ahogy ma is hallottuk, így 

szóltak Hozzá: "meddig tartasz még bizonytalanságban 

bennünket"?  Miért nem adod a bizonyságát, hogy te vagy a 

Szabadító az Isten fia. Vagyis te vagy az oka, hogy nincs 

szabadítónk! 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  
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Jézus válasza: Én már többször megmondtam nektek és cselekedeteimmel bizonyságát is adtam, de ti 

nem hiszitek, hát ez az oka, hogy  nincs szabadítótok. Ahelyett, hogy Isten iránti hálával elfogadnátok, meg 

akartok kövezni engem, de már hányadszor.   Most éppen melyik jó cselekedetemért akartok megkövezni? 

Válaszuk: jó cselekedetedért nem kövezünk meg, hanem azért, hogy Isten fiának mondod és teszed magad! 

Hát akkor  mi az igaz?  

Mondta Jézus azt, hogy Ő Isten Fia, vagy nem mondta? Igen, mondta. Nem is egyszer bizonyságát is 

adta.  Akkor miért nem hittek neki? És azóta is, meg ma is sokan miért nem hisznek neki? Még a halál 

legyőzésével sem adta bizonyságát istenfiúságának? Olcsó kifogás a hitetlenség miatt az Isten Fiát okolni. Nem 

is maradt ott közöttük, nem tudták megkövezni, ők nem a jó pásztor juhai voltak. Átment a Jordánon túlra, ott 

sokan hittek benne, ott az ő juhai voltak, mint ma is akik hisznek benne. Nem mindenkié a hit, így nem 

mindenkié az Isten országa. Hiába jelent meg Krisztusban az Isten üdvözítő kegyelme. De ez a kegyelem csak 

azé, aki ezt elfogadja, akiben testet öltött az Úr Jézus Krisztust. Az ő juhai ismerik az ő hangját és követik. Aki 

nem az övé, az mindig a kifogásokat kereste és keresi ma is. 

Gyönyörűen  fogalmazza meg Heidelbergi Káténk 54. kérdés- felelete a hozzátartozás, illetve a Tőle 

való távolmaradás helyzetét, amikor így tanít:  "Mit hiszel az egyetemes keresztyén 

anyaszentegyházról?   Hiszem hogy Isten Fia  a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi 

nemzetségből Szentlelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt 

egybe, azt oltalmazza és megőrzi, és hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok és örökké az is maradok. 

Gyönyörű hitvallás! Ne a kifogásokat keressük tehát, hanem ez a gyönyörű hitvallás legyen a mindannyiunké 

egész életünkben, minden elkötelezésével, hogy jövendőnk az a jövendő legyen, amelyet Isten készít az övéi 

számára  a Jézus Krisztus által. Így legyen! Ámen.                                                                       Csoma Zoltán 
Alkalmaink (2018. június):           

6. szerda 14.30 Bibliaóra Előkészítő kérdések a kisasztalon: A szeretet örök törvénye 

6. szerda 16.00 Énektanulás 

7. csütörtök 10.00 
Baba-mama klub Szeretettel várjuk a kismamákat babájukkal együtt tartalmas, 

közösségépítő beszélgetésekre. Ha van kismama ismerősünk, hívjuk meg őt!  

8. péntek 17.00 Ifjúsági óra 

8. péntek 17.00 

Filmklub: A Bakancslista című film 

megtekintésére kerül sor. A bakancslista azon 

dolgok sora, amelyeket az ember meg akar tenni az 

életben, mielőtt feldobná a bakancsot. Carter 

Chambers (Morgan Freeman) is kénytelen 

összeírni, amikor kórházba kerül. A milliárdos 

Edward Cole-t (Jack Nicholson), akit csakis a 

pénzcsinálás érdekel, szintén kénytelen szembenézni a véggel, és osztozni a kórházi szobán 

Carterrel. A két, egymástól teljesen különböző ember elhatározza, hogy hátralevő 

idejükben végrehajtják mindazt, amiről álmodoztak.  

10. vasárnap 9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

10. vasárnap 10.00 Istentisztelet (Szolgálattevő: Bartha Gyula ny. esperes) párh. gyermekistentisztelet. 

10. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

- Nyári napközis gyermekhét: június 25-29. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, szörpöt, teát. 
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