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Isten „meg -
engedte magának

azt a ha talmas
„luxust”, hogy

Jézusért igaznak
nyilvánítja az

arra kiválasztott
istenteleneket, vagyis minket, anélkül,
hogy közülünk ezt bárki is csak a leg -

kisebb mértékig megérdemelné“.

A kedves olvasó ebben a lapszámunkban
a 16. századi reformáció hangsúlyainak
következő tanításáról olvashat, vagyis 
a bűnös ember üdvösségének okáról, 
a ke gyelemről. A reformáció idősza -
kának egyik kérdése az volt, hogy az
ember hozzájárulhat-e az üdvössége
megszer zéséhez bármivel is. Cseleke -
deteinek van-e bár mekkora érdemszerző
jelen tő sége az üdvösség szempontjából?
Tud-e az ember bármit is tenni azért,
hogy üdvözüljön? A kérdés tulajdon -
képpen arra vonatkozott, hogy a bűnös
emberek üdvössége egy még folya -
matban lévő ügy-e, amin kölcsönös 
tárgyalásokkal, beszámításokkal, jócse -
le  ke  detekkel változtatni lehet, vagy
pedig egy lezárt és megváltoztathatatlan.
Lehet-e Istennel megállapodást kötni?

A reformátorok megdöbbentő válasza
az volt, hogy az üdvösség kizárólag
Isten kegyelméből lesz, lett az emberé,
és ezzel ez egy lezárt ügy lett szá-
munkra. Vagyis a bűnös emberek üd-
vössége csak és kizárólag Isten saját,
egyoldalú döntésén múlt. Ő volt jogo-
sult ugyanis arra, hogy a törvényét
megszegő emberrel saját belátása sze -
rint cselekedjék. Ő pe dig úgy döntött,
hogy Jézuson hajtja végre a mi bűneink
büntetését, nekünk pedig megkegyel -
mez. A bűnösök kegyel mének az ára
tehát Jézus halála. Mivel ez a helyette -
sítő halál megtörtént, így üdvösségünk
alapja Isten egyoldalú meg kegyelmező
döntése. A reformáció te o ló gusai szerint
Jézus halálával a bű nösök üdvössé -
gének jogi ügylete le is zárult, és immár
csak az Isten megke gyelmező dönté -
séről szóló evangélium kihirdetése volt

és van hátra, amit az egyház élő tagjai
tesznek meg!

Hogy Istent mi indította erre a nagy -
lelkű irgalmasságra irántunk, arra a vá -
laszt Jézus iránti szeretetéből tudjuk csak
megérteni. Ő annyira szereti Jézust, a mi
Üdvözítőnket és képviselőnket, hogy
őérte, miatta, kész volt nekünk meg -
kegyelmezni. 

Számunkra felfoghatatlan, hogy Isten
kegyelmes magatartása teljesen függet -
len attól, ahogyan az emberek élnek. Ő –
az emberiség ellene való közömbös sé -
gétől vagy iránta érzett gyűlöletétől
függetlenül – megengedte magának azt a
hatalmas „luxust”, hogy Jézusért igaznak
nyilvánítja az arra kiválasztott istente-
leneket, vagyis minket, anélkül, hogy
közülünk ezt bárki is csak a legkisebb
mértékig megérdemelné. 

Számomra Istennek ez a cselekedete 
a valaha megértett leghatalmasabb és
legfelfoghatatlanabb tett lett. Isten dön-
tött, és kegyelme minden bűnre kiterjed,
vagyis az ő választottjai számára végte-
len és megváltoztathatatlan. Vajon a kö -
szönet szóval ki lehet fejezni – amikor
felfogjuk, megértjük – szeretetét? Földi
életünk minden napja úgy kell, hogy tel-
jen, hogy azt hálánk teljesen betöltse,
áthassa.

A kegyelemes Isten magatartása sok
ember számára felfoghatatlan és elfo-
gadhatatlan. Ők ki akarják érdemelni az
üdvösséget, tenni, fizetni szeretnének
érte, ahelyett, hogy hittel elfogadnák a
Biblia örömhírét. Nincsenek ugyanis
azzal tisztában, hogy Jézus Krisztus
üdv szer ző, megigazító cselekedete nem
egy fo lya  matba lévő ügylet, hanem vég -
 érvényesen lezárt ügy, amiről nem lehet
alkudozni, tárgyalni Istennel – csak elfo-
gadni azt. 

Évekkel ezelőtti ünnepi vacsorán
beszélgettem egy gazdag gyártulajdo -
nossal, aki azóta sajnos meghalt. Meg -
 ismertetett cégével, és utalásokat tett
vagyoni helyzetének kedvező álla potára.
Próbáltam az üdvösség kérdésére terelni
a szót, és a Jézusban való hitre hívni őt
is, amikor félbe szakított: „Levente, én

ebben a földi életben azt tanultam meg,
hogy pénzzel mindent el lehet intézni.
Majd csak tudok az Istennel is tárgyalni,
és megegyezni, ha ott leszek.” Meg kí -
séreltem kizökkenteni ebből az elkép -
zelésből, de ő – megismételve az előbbi
mondatát – lezártnak tekintette az üd -
vösségről szóló beszélgetésünket. 

Vajon hányan gondolkodnak hason-
lóan? Pedig önérzetüket félre téve, hagy -
niuk kellene, hogy a kegyelmes Isten
jóindulata átformálja gondolataikat, ezt
követően életüket. 

Miért gondolkozik sok ember úgy az
üdvösségéről, mint ami egy le nem zárt
jogügylet, aminek alakításához még
hozzá lehet tenni, vagy el lehet abból
venni? Az üdvösségünk nem alku tárgya,
nem tárgyalások során kialkudott ügylet!
Isten ebben a kérdésben nem kérdezett és
nem is kérdez minket, embereket. Az
ember, aki olyan nagyra tartja magát, bi-
zonyíthatott volna: megtarthatta volna
Isten törvényét, és akkor élhetne. De
Isten olyat, aki megtartotta volna, Jézus
születéséig egyet sem talált az emberek
között. És nem talál azóta sem. 

Helyesen döntött tehát Isten, hogy
bennünket, embereket kihagyott az üd-
vösség megteremtésének folyamatából,
nem bocsátotta azt alkuba.  

A Biblia szerint azt, hogy kegyelmes
valakihez, Isten már a világ teremtése
előtt eldöntötte. És azt, hogy kik irá -
nyába lett kegyelemes, az is lezárt tény.
Istennél nincs perújrafelvétel, az üdvös -
ségről vele nem lehet tárgyalni. A mi
Urunk, Jézus a kereszten mentette meg
övéit. Mivel ez múlt idő, ezért nem egy
folyamat, így ezen változtatni nem tu -
dunk, befolyásolni pedig képtelenek
vagyunk. Egyet tehetünk: alázattal és
örömmel elfogadjuk döntését. És igyek-
szünk ennek tudatában élve, hálás
szívvel neki szentelni életünket. 

Biztatom a kedves olvasókat, hogy él-
jenek ennek a végtelen kegyelemnek is-
meretében, ennek örömével, és hirdessék
a környezetükben élőknek Isten nagy -
lelkűségét!

Sipos Ajtony Levente / Soltvadkert

EGYoLdALú dönTÉS ÉS 
nEm mEGÁLLAPodÁS: SoLA GrATIA
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„Az igében fel-
ragyogó igazság
világosságában
semmivé válik 
az ember saját

igazsága. Szerte
foszlik abbéli

reménye is, hogy magát jobbá teheti.“ 

A címben szereplő téma, Isten igazsága,
a reformációhoz vezet vissza bennünket.
Ahhoz az eseményhez, amelyen ke resz -
tül Isten újra úgy ragyogtatta fel igaz -
ságát, hogy abban a Krisztusban hívő
ember az Isten lényének csodálatos
tökéletességén kívül örök üdvösségének
lehetőségét is felismerhesse.

ISTEn IGAZSÁGA, mInT AZ EmBEr LEG -
FőBB KÉrdÉSE

Aki tanult hittant, olvasott vagy hallott
a reformációról, az elindítójának, Luther
Mártonnak arról a hosszú és keserves
lelki gyötrődéséről is tud valamit, ami
megelőzte reformátorként való színre
lépését. Luther éveken át tartó vívódásá-
nak hátterében az Isten igazságának
megfelelni akarás állt.  Arra a kérdésre
kereste a választ, hogy bűnös emberként
hogyan állhat meg az igaz Isten előtt?
Visszaemlékezve életének erre a sza-
kaszára, ezt mondta: „A kolostorban volt
elég étel és ital, de szívünk és lelkiis-
meretünk kínokban vergődött... amiatt
remegtem és vergődött a lelkem, hogy
miképp lesz kegyelmes hozzám az Is -
ten.”  Ezzel a kérdésével nem volt egye -
dül. Korának gyermeke volt, akinek lelki
harcaiban sok millió embertársának
gyötrődése tükröződött vissza.

Isten igazságának elnyerése a bűneset
után a bukott ember legalapvetőbb kér -
désévé lett ugyan, de a történelem tanú -
sága szerint ennek nem minden korban
voltak egyformán tudatában az emberek.
Joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon
a középkori ember számára mi tette ilyen
központi jelentőségűvé? Erre a kérdésre
a legkézenfekvőbb válasz, hogy a közép-
kor embere, akinek élete születése pil-
lanatától a haláláig az egyház keretei
között folyt, többet tudott Isten igazsá -
gáról és az emberi természet romlott -
ságáról, mint a korábbi vagy későbbi ko-

rokban élők. Még akkor is, ha a Szentírás
ismerete híján ebbe az ismeretbe sok
tévelygés vegyült.

Az Isten előtt való megigazulás kér -
désének megválaszolását egyetlen ember
sem kerülheti ki. Nem lehetünk elég
hálásak Istennek azért a kegye l méért,
hogy a reformátorok segítségével újra
kezünkbe adta igéjét, amiből nem csak
Isten igazságáról lehet hiteles ismere -
tünk, hanem arra a kérdésre is tudhatjuk
a választ, hogy miként lehetünk igazzá
Isten előtt?  

Számunkra Isten az igazságát több -
féleképpen is kijelenti. Az elbukott
ember rel először a törvény, majd az
evan gélium által jelentette ki igazságát.

ISTEn IGAZSÁGA A TörVÉnYBEn
A Szentírás megkérdőjelezhetetlen

tény nek tekinti Isten igaz voltát. Élete
végéhez közeledve Mózes, sok tapaszta-
lattal a háta mögött, ezt hirdeti Istenről
(5Móz 32,4): „Kőszikla ő, cselekvése
tökéletes, minden útja igazságos. Hű az
Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő.”
A Zsolt 11,3 szerint pedig: „igazsága
örökre megmarad”, mert olyan meg -
rendíthetetlen, akár „a hegyek” (Zsolt
36,7). Isten, aki egész valójában igaz, 
a maga képére teremtett embertől is
igazságot kíván, még annak bukását
követően is. „Tanuljatok jót tenni, töre -
kedjetek igazságra!” – parancsolja Ézsa -
iás próféta által a csak látszat szerint
engedelmeskedő népének (Ézs 1,17). 
A bűn miatt meghomályosodott látású
ember előtt törvényében tárta fel isteni
igazságát. Isten igazsága a törvényben
abszolút igazságként jelentetik ki az
ember számára. Ez egyedülálló módon
fölébe emeli minden más törvényrend -
szernek. Amíg az emberek által alkotott
törvényekben csak viszonylagos igazsá-
gokkal találkozhatunk, addig Isten
törvényéből a tökéletes igazságot ismer-
hetjük meg. Amikor Szolónt, az athéni
alkotmány megalkotása után valaki
afelől kérdezte, hogy véleménye szerint
jó törvényeket adott-e az athéniaknak,
azt felelte, hogy „a legjobbat, amit
készek voltak elfogadni”. Tehát az általa
adott alkotmány egyfajta kompro misz-
szum eredményeként született meg,

akár csak az addigi és azt követő emberi
jogrendszerek. Isten azonban a tör vényé -
ben nem ezekhez hasonló viszonylagos
érvényű és értékű igazságokat jelentetett
ki, hanem azt az egyetlen, abszolút
igazságot, ami mindenkor, mindenhol,
mindenkire nézve egyformán érvényes.
Ennek az igazságnak fényében nem ma -
radhat rejtve az ember bűne. Az igében
felragyogó igazság világosságában sem-
mivé válik az ember saját igazsága. Szer -
te foszlik abbéli reménye is, hogy magát
jobbá teheti. Minél mélyebben ismeri
valaki Istennek a törvényben kijelentett
igazságát, annál nyilvánvalóbbá válik
előtte Pál apostol szavainak valósága,
miszerint: „... a törvény cselekedeteiben
bízók átok alatt vannak, amint meg van
írva: Átkozott mindenki, aki nem marad
meg abban, amiről meg van írva a tör -
vény könyvében, hogy azt kell cseleked -
ni” (Gal 3,10). Az Isten törvényben kije-
lentett igazságának világosságában az
ember minden érdemétől lemeztelenítve
nem mondhat mást, mint hogy „nincsen
énbennem, azaz az én testemben semmi
jó”. Habár az Isten törvénye az apostol
tanúsága szerint is szent, igaz és jó, a bűn
miatt viszont éppen arra nem alkalmas,
amire a bűnét felismerő, és az Isten
ítéletétől joggal rettegő ember annyi ra
vágyik: nem tud igazzá tenni. Ha igazzá
nem tehet is, ismerete nem ha szon talan
és fölösleges dolog az ember számára.
Haszna abban áll, hogy nyilvánvalóvá
teszi számukra a Krisztus kegyelmére
való ráutaltságunkat. Azáltal, hogy az
embert teljes romlottságával szembesíti,
arra ösztönzi, hogy az Isten előtti igazsá-
got máshol keresse: a Krisztusról szóló
evangéliumban.

ISTEn IGAZSÁGA AZ EVAnGÉLIumBAn
Isten igazságával azonban nem csak 

a törvényben találkozhatunk, hanem 
az evangéliumban is. A reformáció
egyik nagy érdeme a törvényben és az
evan gé liumban közölt igazság közötti
kü lönb ség megállapításában van. Lut -
her nek is ez a felismerés hozta el a
vágy va vágyott lelki felszabadulást. Így
írt erről: „Elő zőleg semmi más nem
hiányzott nekem, csak az, hogy különb-
séget tegyek a tör vény és az evangélium

ISTEn IGAZSÁGA
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között. Mindent egynek vettem, és azon
a véleményen voltam, hogy Krisztus és
Mózes között azon a korszakon, amely-
ben éltek, és a tökéltességük fokán kívül
nincs különbség. Amikor azonban az
igazi különbség re rájöttem, hogy tudni
illik más a törvény, és más az evan -
gélium, akkor átküzdöttem magam a ne-
hézségen.”  

De miben is áll ennek a különbségnek
a lényege? Erre röviden azt válaszol-
hatjuk, hogy amíg a törvényben Isten
követeli az embertől az igazságot, addig
az evangéliumban adja azt. Az evangéli-
umban a bűnös, saját igazsággal nem
rendelkező embernek felkínálja Krisztus
igazságát. Azt a tökéletes igazságot,
amit engedelmes élete és váltságműve
által szerzett meg számunkra. A refor-
mációt lényegében ennek az igazságnak

megtalálása indította el. Isten ezt a fel -
ismerést a Római levél első fejezetének
17. versén át adta Luthernek, ahol ez áll:
„Mert nem szégyellem az evangéliumot,
hiszen Isten ereje az minden hívőnek üd-
vösségére... mert Isten a maga igazsá gát
nyilatkoztatja ki abban hitből hitbe,
ahogy meg van írva: Az igaz ember
pedig hitből fog élni.” (Rm 1,16-17).
Amíg korábban Luther az addigi írás -
magya rázatok nyomán úgy értel mezte
ezt az igehelyet, mint amiben Isten az
embertől az igazság cselekvését várja,
tusakodásai közben megérti, hogy itt
Isten az igaz ság nak nem a cselekvését
várja az embertől, hanem a Krisztusban
felkínált igazságának hit által való elfo-
gadását. Ennek megértése elementáris
erővel hatott a meggyötört lelkű Lut -
herre, és hatal mas változást idézett elő

benne. Saját szavai tanúsága szerint,
amíg ezt fel nem ismerte, a Biblia olyan
szavai, mint „igaz” és „Isten igaz sá ga”,
„villámcsa pásként” „mennydör gés ként”
hatottak a lelkiismeretére. „Megborzad-
tam, amikor hallottam őket.” – mondja.
Amikor azonban megérti, hogy Isten
igazsága a Krisz tusban való hit által
adatik az embernek, egyszeriben úgy
érzi, mintha újjá  született volna, és mint -
ha tárt kapukon át magába az Éden -
kertbe lépett volna be.

Isten igazsága a mai ember számára is
a legfőbb kérdés. Áldott legyen Isten,
hogy ezt az igazságot nem csak meg -
ismerhetjük, hanem a Krisztusban való
hit által el is nyerhetjük, hogy félelem
nélkül élhessünk és készülhessünk színe
elé állni.

Molnár Sándor / Biatorbágy

„Milyen lenne
ma a világ, 
milyenek

lennének ma 
az emberek, ha
Jézus nem tar-
totta volna őket

érdemesnek arra, hogy szenvedjen és
meghaljon értük?“

Ebben a tanulmányban a kegyelem árá -
ról fogunk beszélni, arról a drága árról,
amit Jézus Krisztus a golgotai kereszten
fizetett meg értünk. Mert Jézus Krisztus
életének legfontosabb ese ménye az ő
halála. Amikor Jézus életét olvassuk 
az evangéliumokban, akkor megragad
min ket az a bizo nyos ság, az az el-
szántság, amivel Jézus halad a kereszt,
a halál felé. Mintha egy láthatatlan kéz
vezetné, mégpedig úgy, hogy ne tudjon
kitérni se jobbra, se balra. Jézus halála
egyfelől aktív cselekvés, hatalmas tett.
Másfelől viszont egy passzív történés is,
hiszen sodortatik az eseményekkel.
Jézus egyszerre hős és áldozat. Jézus
tudta, hogy halála kikerülhetetlen, és
neki nincs más tennivalója, mint szelí-
den, csendesen elhordozni ezt. Érdekes,
hogy amikor Jézus előre vetíti szen -
vedését, akkor nem csak egyszerűen el-

mondja, hogy az Embernek Fia sokat
fog szenvedni, hanem mindig oda teszi
a „kell” szócs kát is. Tanítványainak
többször is mond ta, hogy szenvednie
kell. Ez az ára annak, hogy ők és ez az
egész bűnös világ kegyelmet nyer-
hessen.

Miért kellett Jézusnak ilyen nagy árat
fizetni a kegyelemért? Először nézzük
ezt Jézus szemszögéből! A jobb meg -
értéshez egy emberi példát mondok.
Van egy jó barátunk, aki becsületes,
lelkiismeretes, soha senkinek egyetlen
fillérét el nem vette, soha nem lopott,
még akkor sem, amikor lehetősége lett
volna rá. Egyszer csak azt halljuk, hogy
ez a barátunk egy hatalmas összeget el-
sikkasztott, s ezért most le fogják tar -
tóztatni. Mi erre azt mondjuk: ez
lehetetlen, ez bizonyára egy hamis hír,
hiszen mi nagyon jól ismertük azt az
embert, és lehetetlenség, hogy ezt el
tudta volna követni. Ezzel a tettel egész
eddigi életét lerombolta volna, neki be -
csületesnek és hűségesnek kell marad-
nia mindvégig. Számára ez kötelező,
neki ez kényszerűség. 

Nos, épp így kényszerűség volt Jézus
számára a kereszthalál. Hiszen itt Jézus
becsülete, jobb kifejezéssel élve a di -
cső sége forgott kockán. Elkezdte hir -

detni Isten országát, hirdette a megbo -
csátást és azt a lelki szabadságot, amire
Isten elhívott minket, sokakat új életre
vezetett. Egy adott ponton azonban
kiderült, hogy ez szöges ellentétben állt
az akkor uralkodó vallásos szellemi -
séggel, annak egész rendszerével és in -
téz ményeivel. Kiderült, hogy a nép
vezetői nem fogják eltűrni, hogy ő egy -
szerűen mellőzi mindazt a sok szabályt
és szertartást, amit ők kidolgoztak, és
amit az üdvösség egyetlen lehetséges
útjaként tanítottak és mindenkitől meg -
követeltek. Hiszen akkor megren dül a
vallásosság egész épülete, akkor inog a
Nagytanács, és veszélyben van a papság
helyzete. Egyre jobban látszott, hogy
Jézus és a nép vallásos vezetői közötti
ellentét áthidalhatatlan, és egyre inkább
körvonalazódik, hogy Jézust bár mi
áron, de félre fogják állítani az útból.
Mit le hetett ebben a helyzetben tenni?

Most képzeljük el a lehetetlent, hogy
Jézus egy adott ponton visszaretten a
reá váró veszedelemtől. Képzeljük el,
hogy megpróbál egy okos kompro -
misszu mot keresni, és így elkerülte a
sorsát, a mártírhalált. S képzeljük el,
hogy ezek után mi történt volna. Az
egész ébredési mozgalom, amit műkö -
dé sével támasztott, gyorsan kialudt vol -

A KEGYELEm ÁrA
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na. A hullámok, amiket felkavart, szép
lassan elültek volna. Néhány évig még
emlegették volna a nevét, főleg azok,
akik ismerték, a tanítványok és az a pár
ezer ember, akiknek prédikált, akik előtt
csodát tett. De azok is csak keserű fáj-
dalommal tudtak volna rá gondolni,
végső soron ő is csak egy nagy csa -
lódást okozott az embereknek. 

Mi, persze tudjuk, hogy ez abszolút
lehetetlenség. Jézusnak nem lehetett
meg hátrálnia. Jézusnak nem lehetett
mást választani, amint végig menni
azon az úton, amin elindult. Ő nem
alkudhatott meg, mert a kegyelmet csak
így lehetett megszerezni. S mi lett en -
nek a kitartásnak az eredménye? Hát az,
hogy ma a világ minden táján emberek
milliói hajtanak térdet Jézus nevére,
dicsősége örök fényben ragyog. Micso -
da erőt adott ezzel Jézus mindenkori
köve tői nek, akik ebből az áldozatvál-
lalásból merítettek erőt a hit sokszor
életre-halálra való küzdelmeihez. Lett
volna ereje Luthernek Jézus kitartása és
bátorsága nélkül, hogy szembe szálljon
a wormsi birodalmi gyűlésen több száz
ellenfelével, s kijelentse: „itt állok,
másként nem tehetek”? Lett volna ereje
Kálvinnak Genfben, hogy oda tegye a
kezét a libertinusok elé és azt mondja:
a kezemet levághatjátok, de arra nem
kényszeríthettek, hogy nektek az úrva -
csorát kiszolgáltassam? Vagy lett volna
ereje a magyar protestáns gályarab
lelkipásztoroknak a szörnyű ellenrefor-
máció idején inkább a gályára menni,
mint az általuk igaznak megismert hitet
megtagadni? Vagy lenne erőnk nekünk,
mai keresztyéneknek megtagadni önma-
gunkat, és nemet mondva a világ sok
csábításának, követni Jézust mindenen
át? Nem lenne! De Jézus megfizette a
kegyelem árát, ezért van és lesz erőnk
követni őt, ha kell, a vértanúságig is.

De nézzünk most Jézus kereszt  halá -
lára, szenvedésére a mi szemszö  günk ből
is! Nekünk, embereknek minde nekelőtt
igazi szeretetre volt szükségünk. Ha
valakit szeretettel vesznek körül, az
kivirul, az boldog. De ha valaki nem kap
szeretetet, az magába zárkózik, s be -
lülről lassan elsorvad, összeomlik. Sok
ember mindenre pa naszkodik, de tulaj-
donképpen csak egy bajuk van: hiányzik
a szeretet. Ezt maguknak sem vallják be.
Lehet, hogy sokszor igazából nem is

tudják, mi a bajuk, pedig csak az, hogy
soha nem kaptak igazi, meleg, megértő,
áldozatos szeretetet.

Nos, Jézus ezzel ajándékozta meg ezt
a világot. Élete, de külö nös képpen
halála, szenvedése és a keresz ten be -
mutatott áldozata ezt kiáltja oda a vi -
lágnak: az én Atyám nagyon szeret
titeket! De Jézus életében azt is lát hat -
juk, hogy igazán szeretni nem könnyű
dolog. Mert a szeretet sokszor eluta -

sításra talál, el kell tűrnie még a gyű -
löletet, kire kesztést is. Jézus maga is
szembe találta magát az emberiség
romlottságával, torzulásaival, amit
éppen a sze retet hiánya okozott. Milyen
ke gyetlen világba érkezett Jézus! A
gladi átorok világába, ahol a néző -
közönség azon szórakozott, hogy az
emberek véres via dalban mérték össze
erejüket, s egyiküket a legtöbb esetben
holtan vitték ki az arénából. Olyan
világba, ahol a vallásos király, Nagy
Heródes fél tékenységi őrületében
hidegvérrel le mészároltatott több száz
csecsemőt és kis gyermeket Betlehem-

ben és környé kén. Olyan világban, ahol
az egyik úr, a másik rabszolga, akit
pénzért adnak-vesznek, s aki teljes -
séggel ki van szol gál  tatva ura kegyet -
lenségének, ön   kényének, vad ösztö -
neinek. Ebbe a szeretettől deficites
világba jött el Jézus, hogy megmutassa
és képessé legyen az önzetlen, áldo -
zatos szeretetre. Ennek az volt az ára,
hogy életében, de külö nösképpen szen -
vedésében, halálá ban el kellett szen -
vednie az emberek minden kegyet -
lenségét, gyűlöletét. Engednie kellett,
hogy a Sátán, akiben csak gyűlölet van,
rajta tombolja ki minden kegyetlen-
ségét. Az, hogy Jézus szeres sen, csak a
kereszthalál által lehetséges.

Most ismét képzeljük el, mi történt
volna, ha Jézus meghátrál a szenvedés
elől! Mi lett volna, ha azt mondja, hogy
ez az ár neki túl sok, ő ezt nem bírja,
nem tudja megfizetni? Mi lett volna, ha
Jézus, látva az emberek szeretetlen-
ségét, kegyetlenségét, elvakult gyűlö -
letét, ezt mondja: én ezt ezekért az em-
berekért nem teszem meg! Milyen lenne
ma a világ, milyenek lennének ma az
emberek, ha Jézus nem tartotta volna
őket érdemesnek arra, hogy szenvedjen
és meghaljon értük? Én úgy gondolom,
hogy akkor már nem is lenne világ.
Akkor az emberiség már kipusztította
volna magát. Vagy ha lenne is, pont
olyan szörnyű, vagy még szörnyűbb
világ lenne, mint amibe Jézus kétezer
évvel ezelőtt megérkezett. Akkor mi
nem tudhatnánk, hogy szerető Atyánk
van a mennyben, akinek szíve megesett
rajtunk. Akkor nem lenne számunkra 
vigasztalás, reménység, bátorítás, de
kegyelem s irgalom sem, csak bosszú,
megfizetés, bűnhődés az elkö vetett
bűnért. Akkor be lennénk zárva a sze -
retetlenség és a kegyetlenség börtö nébe,
s onnan esélyünk se lenne a kisza ba -
dulásra. 

Jézus azért fizette meg a kegyelem
árát, hogy lehetőségünk legyen kisza -
badulni. Ő nem tudott belenyugodni,
hogy mi nyomorultul elpusztuljunk. 
Ő ebből a rettenetes világból ki akart
vezetni minket a szeretet világába. Azt
mondta: bármibe is kerüljön számára a
mi kiszabadításunk, ő kész ezt az árat
megfizetni. Nem számlálgatta, hogy
megéri-e vagy sem, csak azt látta, hogy
milyen csodálatos lesz az ember szá má -

FÜLE LAJOS
EMBEREK

Mennek haza, lelkükben – látom – 
nincs ablaka a napsugárnak.
szemükre szállt egy szürke fátyol,
s bűnné kövült bennük a bánat.
Ha néha gondűző vasárnap
a templomba egy-egy betéved,
szeme üres, tartása fáradt,
s mindegy neki, miről beszélnek.

ÉN IsTeNeM, de sokszor álltam
üres szóval én is eléjük!
ritkán láttál belső szobámban
tusakodni, szenvedni értük.
lÉlekre, és erőre vártak,
s bölcselkedtem, csakúgy, mint mások,
üres szavak zengése vádol
s lélektelen hangoskodások.

Megkötözött emberi lelkek 
bilincsüket jajgatva rázzák…
Mikor oldja fel végre őket
győzelmesen hit és imádság?
Áradj le ránk, teremtő lÉlek!
oldd fel, UrUNk, szívünket, szánkat!
Hadd hallja meg veszendő néped:
van kegyelem ma is Tenálad!
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ra, ha a gyűlölet és szeretetlenség
világából, a szeretet és az üdvösség
világába juthat. Jézus nem tudott
lemondani arról, hogy az embert ebbe a
világba átvezesse. Ezt az áldozatot
valakinek vállalnia kellett, és ő már a
mennyben kijelentette: „Itt vagyok én,
küldj el engem” (Ézs 6,8). Pedig tudta,
hogy kín és megaláztatás vár rá. Tudta,
hogy farkasszemet kell néznie a gyűlö -

lettel. Tudta, hogy le fog sújtani rá a
kereszthalál, a lehető legborzalmasabb
halál, amit az ember őrült agya valaha
is kitalálhatott.

De ennek megérett a gyümölcse.
Mert, aki ezt az árat megértette, s azt a
sze retetet megérezte, ami Jézus áldozata
mögött van, az már maga is tud szeretni.
Az el tud indulni egy szeretetlenségtől
fagyos és didergő világba. Az oda tud

menni a másik emberhez, hogy az talán
életében először kapjon igazi, testvéri,
krisztusi szeretetet. Hogy végre ők is
igaz emberek legyenek. Akkor is sze ret -
ni kell, ha azt nem viszonozzák, ha nem
érdemlik meg. Ha Jézus megfizette a
kegyelem árát, azt már nekünk nem kell
megfizetni, de a szeretetét igen. Le -
gyünk készek erre!

Lőrincz István / Marosvásárhely

„Nem az emberi
képzelődés ered-

ménye, hogy
tudunk Istenről

bármit is, hanem
a kijelentés

drága munkája.
Isten megmutatja magát és a hozzá

vezető utat is. Így a kijelentés híd Isten
megismerésére.“

„Mindennek előtte irgalmasságról, lé -
szen éneklésem az igazságról, És di csé -
retet mondok szüntelen, Néked Isten.”
(Zsoltárok 101,1 – Szenczi Molnár Al-
bert) Ezt a szép éneket szoktuk énekelni
Dávid zsoltáraiból. Most pedig Isten 
tulajdonságai közül irgalmasságáról szó -
lunk. Mindez a Reformáció 500. évfor-
dulóján aktualitással bír, a Sola Gratia
jelmondat körébe tartozik, ami ezt je-
lenti: – Egyedül kegyelem!

Az, hogy Istenről tudunk bármit is,
egyedül neki köszönhető, nem pedig
nagy fantáziánknak, sem vallásos mi-
voltunknak. Egyedül ő az, aki önma -
gából akármit is megmutathat kije -
lentésében, a Bibliában: a kijelentés
könyvében.

Nem lenne könnyű dolgunk minden-
nek megértésében, ha ő ebben nem
segítene, de emberi kifejezéseket hasz -
nál, amikor önmagáról beszél. Ezt ne -
vezzük antropomorfizmusnak. Emberi
tulajdonságokkal bíró személynek mu-
tatja be magát. Nem azért, mert olyan
lenne, mint mi, legfeljebb mi kaptunk
olyan tulajdonságokat, amik tőle szár-
maznak, és ezért hasonlóak lettünk
őhozzá, hiszen saját képére és ha son la -
tosságára teremtette az embert (1Móz
1,26).

Így már rendelkezésünkre áll valami
abból a közös nyelvből, amit megértünk.
De nem mi találtuk ki Istennek ezeket a
tulajdonságait, sem Istent. Pedig Ludwig
Feuerbach (U 1872), a nagy keresztyén-
kritikus filozófus azt a vádat veti
szemünkre, hogy mi találtuk ki is tent.
Sírfelirata is erről beszél: „és teremtette
az ember az istent a maga képére és ha-
sonlóságára”.  Látjuk, hogy ez a bibliai
ige megfordítása. Mert éppen ennek
ellenkezőjét olvassuk a Bibliában: „és
teremtette Isten az embert a maga képére
és hasonlóságára” (1Móz 1,26). Tehát,
amikor Isten tulajdonságait akarjuk
megismerni, akkor az ő munkája, és nem
az emberi elképzelések segítenek ebben.
Ám, nehogy visszaforduljon az ember a
feuerbachi tévedésbe, amiről az egész
Biblián kívüli vallástörténet beszél!
Mert Isten Igéket közölt már a prófé -
tákkal is.

Kinek képzeltek engem? Azt hiszed,
hogy olyan vagyok, mint te? – kérdezi
Isten (vö. Ézs 40,18. 25; 46,5 stb.). Nem
az emberi képzelődés eredménye, hogy
tudunk Istenről bármit is, hanem a kije-
lentés drága munkája. Isten megmutatja
magát és a hozzá vezető utat is. Így a ki-
jelentés híd Isten megismerésére. 

Vannak Istennek alaptulajdonságai,
amik személyes mivoltára utalnak.
Tehát, amikor Isten ismeretére eljutunk,
személyes kapcsolat jön létre vele. Olyan
Istenünk van ugyanis, aki szeret, meg-
bocsát, megkegyelmez, de a bűnt meg-
bünteti, a bűnre haragszik, sőt minden
bűnt egyszer majd megítél. Ezt is olvas-
suk: „rettenetes dolog az Istennek kezébe
esni” (Zsid 10,31).

Rövidlátásunk és emberi mivoltunk
miatt ezek – a mi gondolatainkban –

gyakran ellentmondanak egymásnak.
Nemrégen egy férfi temetésén hirdettem
az Igét, aki igen művelt emberként a Bib-
liát is többször végigolvasta. Azt is 
elmondták róla, hogy azért kutatta a Bib-
liát, mert kereste benne az ellentmondá-
sokat. 95 évig élt a nagyvárosban,
gyülekezetünk területén, és én nem
tudtam róla. Pedig milyen szívesen
segítettem volna neki, és megmutattam
volna az utat, hogy ezeknek a látszólagos
ellentmondásoknak van feloldása annak
számára, aki Jézusban hisz és az ő ta -
nítványa.

Ilyen feloldhatatlannak tűnő ellent-
mondás az, ami Isten haragja, igazsága,
másfelől pedig könyörülete, irgalmas -
sága és kegyelme között feszül. Ezek
valóban ellentétek. De hát Isten bűnt
gyűlölő, és jól van ez így. Igazságos is,
és ezért a bűnt megbünteti. Ugyanakkor
azt olvassuk a Bibliában, hogy ő maga a
szeretet (1Jn 4,8). Szereti is ezt a világot
(Jn 3,16)!

Hóseás próféta könyvében egy helyen
egymás mellett láthatjuk ezeket a tulaj-
donságokat. „Miképpen adnálak oda
Efraim, szolgáltatnálak ki Izráel!? Mi -
ként adnálak oda, mint Admát, tenné lek
olyanná, amilyen Seboim?! Megesett
bennem az én szívem; fellángolt minden
szánalmam! Nem végzem el haragomnak
hevét; nem fordulok vissza Efraim
vesztére; mert Isten vagyok én és nem
ember, a Szent te közötted, és nem harag-
gal jövök én.” (Hós 11,8-11)

Nagyon szorosan, egymás mellé ke -
rültek ebben a versben az egymástól el -
térő belső tulajdonságok. Isten belső, sze -
mé lyes tulajdonságai ezek, amik mind a
sajátjai, és amikhez hűnek kell maradnia.
De legfőképpen mintha két alap tulaj -

ISTEn IrGALmASSÁGA



8 XXIX. évf. 2. számBiblia és Gyülekezet

donság harcolna egymással: igazsága és
sze retete. Igazsága szerint meg kell bün-
tetnie Efraimot, mert az megátalkodottan
elfordul tőle (11,7). Hiába hívogatják Is-
tenhez, nem mozdul (Hós 11,7b). Más -
felől szereti népét, mindig is ezt tette,
kezdettől fogva: „mikor még gyermek volt
Izráel, megszerettem őt, […] én tanítottam
járni Efraimot, […] én gyógyítottam meg
őket. Emberi kötelékkel vontam őket, a
sze retet kötelékével” (Hós 11,1-4). Ön-
magát nem tagadhatja meg, a bűnt mindig
is fogja gyűlölni, ugyanakkor sze retete
meg akarja menteni az övéit. Kegyelmet
akar gyakorolni felettük.

Nézi ezt a szerencsétlen, elveszett
népet, akik a bűnben mennek tönkre, ere-
jük fogy, hajuk is már őszbe vegyül, ide-
genek emésztik erejüket, és ők ezt nem
veszik észre (Hós 7,9). S amint nézi őket
Isten, szívében valami megrendül. Erről
beszél itt önvallomásában: „Megesett
bennem az én szívem, fellángolt minden
szánalmam!” (11,8).

Ez az isteni kijelentés egyik leg -
titokzatosabb része. Még azt is meg -
mutatja, mi történik szíve mélyén:
könyörületre indul, amikor látja övéinek
menthetetlen voltát. A héber szó és az
ennek megfelelő görög kifejezés erről
szól. A rechem és a szplankhna héber, il-
letve görög szó, és a személyes legbenső
lelki alkotóelemet jelenti, például az 
asszony méhét, az ember személyi sé -
gének pedig a legmélyebb, kikutathatat-
lan titkos centrumát. Ott jelentkezett
valami Istenben, amikor könyö rü le -
tességre indult. És ez a belső lelki
mozgás volt az, ami miatt „megmozdult
jobbkeze”, amiért is tett valamit, ti.  a
leg nagyobbat, a legdrágább áldozatot,
amit tehetett, amikor odaadta Jézust a
keresztre. A kereszten pedig mindkét tu-
lajdonsága csorbítatlanul teljességre ju-
tott. Megbüntette a bűnt, és felmentette
a bűnöst. Igazsága érvényre jutott, sze -
retete pedig megmentette a bűnöst.

Kedves Olvasóm! Istennek ez a tette
rólad és rólam beszél. Ezért nem kell
bűneink miatt az örök kárhozatra men-
nünk, mert Jézus már elszenvedte azt a
büntetést, ami ránk várt volna. Így talált
Isten ebben a kibeszélhetetlen áldozatban
megoldást a bűnös megmentésére, és
ezért a nagy helyettes áldozatért már
kegyelmet gyakorolhat. Tehát Isten tulaj -
donságai közül most látjuk a két alap -

vetőt, az igazságot és a szeretetet. Isten
tulajdonságai között megismertük a kö -
nyö rületre indulást, és ennek tettekben
való meg nyilvánulását, amire nézve most
már megkegyelmezhet, irgalmasan fel -
ment  het egy embert, mert van rá ele gen -
dő jog alap: a Golgotán történt esemény.

Ebben a részben a kijelentett tulajdon-
ságok egyike a könyörületre indulás.
Már láttuk ennek héber és görög szavait,
ami egy legbensőbb isteni lelki mozgást
ír le. Érdekes, a német nyelv is jól ki
tudja fejezni ezt a legbensőbb megin-
dulást, amiből az irgalmas cselekedet, a
felmentés eredhet: a die Barmherzigkeit
szóban benne van a Herz, a szív, ami
megindul. S ebben az antropomorf ki -
fejezésben Isten megmutatja, hogyan 
hajolt le hozzánk benső könyö rü le -
tességében. Több bibliai példa is beszél
erről. 

Az első Józsefet és testvéreit hozza
elénk. A bűnös, szerencsétlen, testvér -
gyilkosság terhét évtizedekig hordozó
testvérek úgy állnak elveszettnek hitt
öccsük előtt, hogy nem ismerik fel, nem
is értik őt, mert tolmács van közöttük.
Kistestvérükből egyiptomi alkirály lett.
Ő tisztán érti, mit beszélnek a lelki -
ismeret által vádolt és megfélemlített
emberek, miként emlegetik fel 22 éve
elkövetett bűneiket, amiért Isten most
lesújt rájuk. József érti, hallja őket, és ezt
olvassuk: „Hangos sírásra fakadt, és
mondta: Én vagyok József! […] Jöjjetek
közelebb hozzám!” (1Móz 45,1-4), „Ez -
zel öccsének, Benjáminnak nyakába bo -
rult, és sírt” (45,14). Könyörületes ségre
indult.

Évszázadokkal később két asszony állt
a nagy király, Salamon előtt. Közülük az
egyik az éjszaka folyamán ráfeküdt gyer -
mekére, és az meghalt, majd a vele egy
ágyban levő másik asszony élő gyer -
mekével kicserélte a halott gyermeket.
Most mind a két anya az élőt követeli.
Salamon bölcs döntéssel elrendelte, hogy
a gyermeket vágják ketté, és fele-fele
legyen egyiké-másiké. Az az asszony bele-
egyezett ebbe, aki nem volt a gyermek
édesanyja. De az igazi anya azt ki áltotta,
hogy inkább adják az élő gyermeket az
idegen anyának, csak hogy életben marad-
jon. Azért mondta ezt, mert „megindult
szíve gyermekén” (1Kir 3,26). Ismét a
könyörületességet ismerjük meg egy ószö -
vetségi történetben.

Majd elkövetkezett az Újszövetség
ideje, amikor Isten elküldte Fiát, Jézust
a földre, „aki amerre csak járt, jót tett,
és meggyógyított mindenkit, aki az ördög
hatalmában volt” (Csel 10,38). „Amikor
látta a sokaságot, megszánta őket, mert
elgyötörtek és elesettek voltak, mint a
pásztor nélküli juhok” (Mt 9,36). Ben -
sőleg megindult, és kinyújtotta kezét,
hogy irgalmasságot gyakoroljon.

Látjuk, hogy Isten Jézusban mutatta
meg ezt a csodálatos belső tulajdonságát.
Ezt rajzolta meg Rembrandt, amikor a
tékozló fiú hazatérését ábrázolja. Top -
rongyos, összetört fiú az atya karjában,
akit szerető kezek ölelnek át. Az atya
elébe futott tékozló fiának, és át ölelte,
mert „megesett a szíve rajta” (Lk 15,20).
Így ölel át bennünket is mennyei Atyánk
Jézus szeretetével!

Alföldy-Boruss Dezső / Budapest

LUKÁTSI VILMA
JÖN!

Neki nem kell hidat vernie,
hogy út legyen a vizen,
– Őmaga az Út!

Próbák lélekvesztőjében,
két part között,
mélység fölött
a hit szeme lát:

jár a viharos tengeren,
jön a vizen át!
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„A Biblia szerint
az isteni megbo -
csátásban senki
nem részesülhet
másképp, csakis

a kereszt 
evan gé li umába,

a Jézusba vetett hit által!“

Tudjuk-e azt, hogy az összes valaha írt
dal közül melyiket énekelte lemezre a
leg több énekes? Az „Ó, érthetetlen ke -
gyelem” kezdetű ének ez, amit a volt
rabszolgakereskedő, majd hitre jutása
után igehirdető, John Newton írt 1779-
ben. Ebben mindig új öröm mel éneklünk
arról a megmentő ke gye lemről, aminek
meghirdetéséről rövid cikkemben írha-
tok.

A KErESZT EVAnGÉLIumÁnAK JELEn -
TőSÉGE

Az Úr Jézus Krisztus evangéliumának,
más szóval, a kereszt evangéliumának
csodálatát váltja ki belőlünk, amikor
felfogjuk, hogy ebben hirdettetik meg
nekünk az „érthetetlen kegyelem”! Jézus
az életét adta azért, hogy Isten kegyelmet
adhasson nekünk, így Isten kegyelme
elválaszthatatlan Jézus személyétől és
golgotai keresztjétől. Mivel Isten ke gyel -
me egyedül Jézus illetve a kereszt evan -
géliuma által hirdettetik meg e világban,
ezért az isteni megbocsátás semmi
máshoz nem köthető – se szentségek
anyagához, se egyetlen felekezethez –,
csakis a kereszt evangéliumához. Ez
pedig világosan tudatja velünk, hogy ki -
csoda Jézus Krisztus, miért jött, mit
végzett és mit biztosított életével és halá -
lával (ti. a bűnbocsánatot és Isten örökre
visszafogadó szeretetét). Érthető tehát,
hogy ahol nem hirdetik Jézus illet ve a
kereszt evangéliumát, ott nem hang zik el
az Isten irgalmasságáról való bibliai bi-
zonyságtétel sem. Sokan beszélnek Isten
szeretetéről és a kegyelemről, de közben
szót sem ejtenek Jézusról és a golgotai
keresztről, ahol ő helyettes engesztelő ál-
dozatot mutatott be. Az nem Isten bibliai
kegyelmi üzenete az emberiséghez,
hanem a bibliakritikus liberális teológia
és keresztyénség hamis evangéliuma. 

A bibliai amnesztiaüzenet elmaradha -
tatlan alkotórésze a történeti názáreti
Jézus golgotai kereszten bemutatott
helyettes engesztelő áldozata, ami nélkül
egyáltalán nem lehetne arról beszélni,
hogy Isten megbocsátja a bűnöket, és
visszafogadja magához halálos ellen-
feleit, megajándékozva őket önmagával,
és ezzel új fejezetet nyitva életükben. 

Az evangélium iránti csodálatunkat
azonban tovább fokozza az a tény, hogy
a kereszt evangéliuma a Szentlélek
munkaeszköze. A Lélek végzi el a hall-
gatók szívében, hogy az általános el-
hívásból hatékony belső elhívás legyen,
és a megszólítottak igaz hittel válaszol-
hassanak az Úr üzenetére. A Szentlélek
ereje a kereszt evangéliumában lakik.
Szokás enélkül emlegetni a Szentlelket,
de csak akkor lehetne az evangéliumot
nélkülözve számolni vele, ha a Szent -
háromság rendjében Jézus (az Ige) és a
Szentlélek nem lennének egyek. Mivel
egységet alkotnak, jobb, ha nem esünk
abba a tévelygésbe, hogy elválasztjuk az
evangélium igéit és a Szentlélek szemé-
lyét. Ebből következik, hogy ahol nem
hirdettetik a tiszta bibliai örömhír – sőt,
ahol egyenesen hamis evangélium hang -
zik –, ott a Szentlélek sincs jelen, és nem
dolgozik azon, hogy élő hit jöjjön létre a
szívekben. Ott az ember nem képes
bűnbánattal, rászorulóként elfogadni az
isteni megbocsátást, és visszatérni sze -
rető Urához, ahogy az történt az első
pünkösdkor, és történik azóta is sok
gyülekezetben és egyházban. 

Még tovább fokozza lelkünkben a
kereszt evangéliumának csodálatát, hogy
meghirdetésekor a Szentháromság Egy
Örök Isten üzenete szólal meg ebben a
világban. Az, hogy Isten örömhírrel for-
dul ellenfeleivé vált teremtményeihez,
páratlanná teszi a visszafogadó kegyelem
üzenetét. Az Atya Isten, aki az ég és föld,
és benne az emberek mindenható Te -
remtője; a Fiú Isten, aki az emberiségnek
és világmindenségnek adatott egyedüli
Megváltó, valamint a teremtő és meg -
szentelő Szentlélek Isten megüzeni
mindegyi künknek, hogy megbocsátott az
ellene súlyosan vétkezőnek és lázadó-
nak. Elmondja, hogy kész visszafogadni

hozzá forduló ellenfeleit, befogadja tár -
sa ságába, közösségébe, és megaján -
dékozza önmagával és örök javaival.
Párat lan fontosságú információ ez a
Szent háromság Istenről. 

A hIT JELEnTőSÉGE
Fontos tudnunk, hogy a kereszt evan -

géliumának megragadásában alapvető
jelentősége van az értelemnek, de a sze -
mélyes hitnek is! Nagyon fontos, hogy
megértsük, amit Isten a mi bűnössé -
günkről és tehetetlenségünkről, valamint
önmaga szentségéről, a bűn feletti íté -
letéről, Jézus Krisztusról és az általa vég-
bevitt megváltásról, az Isten megbocsátó,

A KEGYELEm mEGhIrdETÉSE

PECZNYÍK PÁL
ÉGI ÖRÖM

De szép volna felhő-tollal
felírni az égre,
öröm van a mennyben, melynek
soha nem lesz vége.
Felírni: felhő-betűkkel,
hogy mindenki lássa,
égi öröm a Teremtő
egyik arcvonása.
Ha egy bűnös megtér hozzá,
örül Isten szíve,
mennybe hívó áldott szava
a Föld legszebb híre.
Földön is van öröm, de az,
tovaszálló pára,
mégis szép az, ha rávetül,
emberek arcára.
De mit látunk? komorságot,
gondot legtöbb arcon,
öröm nem talál nyugalmat,
véres földi harcon.
csak ott igazi a mosoly,
hol nincs gond, se bánat,
istenfélelem tölti be
a szívet, a házat.
öröm után vágyó ember,
tekints fel az égre,
olyan öröm vár ott téged,
melynek nem lesz vége.
Itt a földön nem leled meg,
földi élet harcán,
de meglátod majd a mennyben,
Isten dicső arcán.



„Nem is az a kér -
dés tehát, amit
karkötőkre írva
láthatunk angol
betűkkel: WWJD
– Mit tenne most

Jé zus? [...]
A kegyelem evangéliuma pontosan az,
hogy: Mit tett egyszer s mindenkorra
Jézus? Mit végzett el értem, helyettem

engedelmességével, halálával és 
feltámadásával?“ 

Talán úgy gondoljuk, hogy ha a ke gye lem
hatásáról van szó, akkor bizonyára ma-

gunkat kellene vizsgálni: Látható-e rajtam
egyáltalán a kegyelem munkája? Elége -
dett lehetek? Isten elégedett lehet velem? 

A Szentírás azonban a kegyelem hatá -
sánál is Istenre, az ő munkájára, ajándé -
kára mutat. Arra, amit a kegyelem vég zett
és végez el az elveszett bűnös életében a
hit által. A Zsid 12,1-2. szerint nemcsak
újjászületésünkkor, hanem hívő életünk
során az Úrra kell te kintenünk. Hiszen
bármi, amit Isten kegyelme végez, egye -
dül Jézus által le het a miénk, a vele való
közösségben valósul meg. Ez a Krisztus-
ban élt élet titokzatos valósága. „Mert
kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit

által, […] Mert az ő alkotása vagyunk
Krisztus Jézusban jó cselekedetekre
teremtetve…” (Ef 2,8.10).

Az Úr Jézuson is látható, érezhető 
volt a kegyelem hatása. Már a gyermek
Jézusról megjegyzi az evan gélium: 
„A kisgyermek pedig növekedett és erő -
södött lélekben, teljesedve böl cses séggel,
és Isten kegyelme volt rajta” (Lk 2,40).

A mennyei Atya öröme, jókedve,
jóakarata1 volt jelen az egyszülött Fiú
iránt: „Te vagy az én szeretett Fiam,
benned gyönyörködöm!” (Lk 3,22). 

A kegyelem hatását vizsgálva először
azt lássuk meg, mi jellemző Istenünkre,

A KEGYELEm hATÁSA
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visszafogadó szeretetéről és a vele meg-
nyíló új közösségről üzen a Biblia lapjain.
A megértés azonban kevés. A Biblia sze -
rint az isteni megbocsátásban senki nem
részesülhet másképp, csakis a ke reszt
evan géliumába, a Jézusba vetett hit által!
Senki nem részesülhet kegyelemben jótet-
tek, vallásos érdemek (pl. zarándoklatok),
vagy éppen vezeklések által! Nem köz -
vetítik azt okkult látomások, spiritiszta
élmények, meditatív révület, túlhevült ex-
tatikus tapasztalatok sem, de nem lehetsé -
ges hozzájutni „egyházi szentségek” anya -
gá ban részesülve sem. Azért van szük ség
személyes hitre, mert csak az ré szesülhet
a meghirdetett töké letes isteni kegyelem-
ben, aki önmagára vonatkoztat ja, szemé-
lyesen igénybe ve szi azt. A sze mélyes hit
kifejeződik abban, hogy a hitre jutott em -
ber imádságban hálásan meg köszöni a
kegyelmet, és az Úrnak adja szívét és éle -
tét, elkö telezve magát Istene és Megváltó
Jézusa mellett. Eldőlt a szí vé ben, hogy
követi az érte is meghalt, de feltámadt
Jézust, és az Atya hálás, örömteli gyerme -
keként él tovább az Egyház közös ségében.

AZ EGYhÁZ JELEnTőSÉGE
Az Úr kiválasztott népének tagjaira

bízta, és feladatukká tette, hogy őrizzék
és továbbadják a „hetedhét országra
szó ló” örömhírt, Isten csodá latos, ke -
gye   lemhordozó üzenetét. Az egyház
misszi ó ja nem a szociális munka vég -
zésé ben, nem is a világrend megja -
vításában, vagy az emberek jobbá,
erköl csö sebbé téte lében és a kultúra

ápolásában áll, hanem min denekelőtt
abban, hogy torzulásmentesen hirdesse
az örök evangéliumot. Az egyház fela-
data annak hirdetése, hogy ma még van
lehetőség bűnbánattal elfordulni saját
istentelenségünktől, és hittel oda szánni
életünket Isten kö vetésére. Ma még
lehet a bűnökkel terhelt, lelkiismeret -
 furda lástól és félel mek től gyötört, sok-
szor már kiégett vagy jéggé dermedt
szívtől-lélektől szaba dul ni, és tiszta, új,
élő szívet-lelket kapni, hogy új életet
kezdhessünk a régi után. Ma még lehet
az istentelen emberi közösségből át-
menni az istenfélő emberek áldott és
örömteli közösségébe. Ma még ki lehet
jutni az örök kárhozatból, és befoga -
dásra találni Isten örök örömébe, ural -
mába. Embertársaink tudomására kell
hozni Isten kegyelmi üzenetét: Jézus
Krisztus meghalt a ke resztfán, ezért kí -
nál Isten megbo csátást és visszafoga -
dást minden bű nösnek. Vele megbékél -
ve valóban sza bad és új életet lehet
kezdeni. A meg váltás és szabadulás pil-
lanata akkor érkezik el az emberhez,
amikor „kí vül ről”, vagy inkább „fent -
ről” eléri a kereszt evangéliuma az Úr
né pének tolmácso lásában, és a Szent -
lélek elkezd mun kálkodni a szívében.
Hála legyen az Istennek, hogy minden
ember tudo má sára hozza a názáreti Jé -
zus egyetlen és tökéletes keresztáldoza-
tát. Isten igaz Egyháza nem hirdet heti
az evangéliumot szégyenkezve, szé -
gyel lősen, felszínesen és részvét lenül,
közönnyel és kelletlenül. Lángoló szív -

vel, szenvedélyesen, mentő szere tettel,
sürgető szelídséggel kell buz dí tania
hallgatóságát arra, hogy személyesen
higgyenek ebben az öröm hírben, és így
kezdjenek új életet az élő Isten oldalán! 

Végül hadd buzdítsam szeretettel a
kedves olvasót is arra, hogy látszódjék
meg rajta az a hitéből fakadó békesség
és boldogság, amit Jézussal visszanyert!
Elveszett állapotban lévő embertár -
sainak mentő szeretettel hirdesse a ke -
reszt evangéliumát! Szelíden buzdítsa
őket, hogy higgyenek abban, mert így
nemcsak megmenekülnek Isten harag -
jától, hanem elnyerik a teljes megbo -
csátást, s új életet kezdhetnek az ő ol -
dalán. Az örök üdvösség váromá nyosai
csodálatos ajándékok és ígéretek bir-
tokosai lesznek. Mondja el, hogy az a
teljes élet, amit eddig hiába kerestek
mindenhol és mindenkiben, csak így
lehet számukra valóság! Mondja el,
hogy senkinél nem találják meg a vá -
gyott és keresett megváltást, mert azt
egyedül csak Isten kínálja! Miután
beszélt az örömhírről, szeretettel és ki-
tartóan imádkozzon hallgatóságáért!
Készüljön arra, hogy az Úr Lelke hatal-
masan munkálkodik a megszólítottak-
ban, és elhívja őket ellenállhatatlan
belső hívásával élő hitre, a mi Urunkkal
való megbékélt közösségre! 

„Boldogok, akiknek megbocsáttattak
hamisságaik, és akiknek elfedeztettek
bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr 
a bűnt nem számítja be.” (Rm 4,7-8) 

Sipos Ete Zoltán / Szeged



XXIX. évf. 2. szám 11Egyedül kegyelemből

mi tölti be lényét! Jézus bűntelen volt,
tökéletesen engedelmes iránta, tehát az
Atya gyönyö rűsége, öröme. Jézust pedig
mindig az a vágy töltötte be, hogy
kedves legyen az Atya előtt, mindenben
kedvére tegyen. Ezért jelenti ki főpapi
imádsága végén övéire gondolva: „És
megismertettem velük a te nevedet, és
ezután is megismertetem, hogy az a sze -
retet legyen bennük, amellyel engem sze -
rettél, és én is bennük legyek” (Jn 17,26).
Micsoda hatással lehet ránk ez a mély,
titokzatos szeretet! 

Mi, elveszett bűnösökként megvál tásra,
bűnbocsánatra, kegyelemre szorulunk. De
Krisztusban elrejtett életünk, a vele való
közösségünk miatt mégis igaz: „Ne félj,
mert megváltottalak, neveden szólította-
lak, enyém vagy! […] Mivel drá ga vagy a
szememben, becses vagy, és sze retlek...”
(Ézs 43,1.4). Fontos, hogy meg kellett
váltania bennünket, ami ke gye lemből
történt, de még fontosabb, hogy gyer-
mekévé fogadott, sajátjának tart, aki ben
örö me lehet, ami szintén a kegyelem
mun kája: „örök szeretettel sze retlek, azért
vonzottalak kegyelmemmel” (Jer 31,3). 

Ha ilyennek látjuk Istenünket, akkor a
vele való közösségben hittel megra -
gadhatjuk, átérezhetjük, megélhetjük 
ke gyelmes munkája bennünk megnyil-
vánuló további hatásait.

Öröm. Az evangélium jelentése öröm -
hír. Nemcsak a kegyelmet nyert, bűn -
bocsánatot kapott bűnös „friss öröme”,
hanem Isten gyermekének folyamatos há -
lája, amivel boldoggá teszi őt a mennyei
Atya szeretete iránta. Ha még angyalai is
örülnek egy bűnös megtérésén, micsoda
öröme lehet az Úrnak! Hívőként is bá-
torító számunkra: „Veled van az Úr, a te
Istened, ő erős és megment. Nagy öröm-
mel örül neked…” (Zof 3,17). Nem a kö -
rülmények, még csak nem is saját érzé-
seink határozzák meg ezt az örömet,
hanem az Úr kegyelme, az Úrban való
öröm, ami hit által jellemzi övéit. Pál
apostol a filippi börtönből így ír aggó -
dásra okot adó körülmények közt élő
lelki test véreinek: „Örüljetek az Úrban
mindenkor; ismét mondom: örüljetek!”
(Fil 4,4). A thesszalonikabelieket pedig
az üldöztetések és gyász nehéz idő sza -
kában így buzdítja: „Mindenkor örül-
jetek!” (1Thessz 5,16).

Olyan ez, mint amikor a kisgyermeket
ölébe veszi az édesapa, és rámosolyog.

Akármilyen helyzetben is volt előtte, a
gyermek számára egy a döntő: az apa
sze retete, öröme. Isten gyermekének
örömforrása mindig az Úr kegyelmes
sze retete, még szenvedése idején is:
„Mert nektek nemcsak az adatott meg 
a Krisztusért, hogy higgyetek benne, ha -
nem az is, hogy szenvedjetek is érte” (Fil
1,29). Mert a hívő ember a szenvedést az
Úrért kész vállalni.2

Szabadság. Az Úr szabadító mun ká ja,
kegyelme nemcsak valamiből, ha nem
valamire szabadít. Isten gyermeke sza -
bad a bűn uralmától, a megkötöző erők -
től is, és felszabadult az új életre. Gon-
doljunk a fogságban tartott sasmadárra,
aminek a ketrecét kinyitják, kirepülhet,
és szabadon szárnyalhat.3

A galatákat fenyegette a törvény ke -
zés, a cselekedetek általi üdvözülés
hamis tanítása, gyakorlata, hogy ne Isten
sza ba dításában és kegyelmében bíz-
zanak.4  Nekik írja Pál: „Ezért álljatok
meg abban a szabadságban, amelyre

Krisztus meg sza badított minket, és ne
engedjétek magatokat újból a szolgaság
igájába fogni“ (Gal 5,1). Tehát az Úrban
bízva éljenek felszabadult, örömteli hívő
életet, és ön ként, gyermeki engedel -
mességgel, sze re tettel szolgáljanak egy -
más nak (Gal 5,13). 

Az apostol maga is tapasztalta, hogy 
a bűn ural mától szabad, de a bűn jelenléte
keserítette életét: „Ó, én nyomorult em -
ber! Ki szabadít meg engem e halálnak
testéből?” (Rm 7,24). De belső harcaiban
is volt kire tekintenie, tudhatta, hogy az
Úr Jézus személye a megoldás: „Hálát
adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus
által.” (Rm 7,25). A földön élve eles -
hetünk a kísértések közt, vét kez hetünk,
de a bűn nem uralkodhat többé rajtunk.
Az Úr megtart, kegyelmesen felemel, és
megtanít élni az Ige szerint: „Mindent
sza bad nekem, de nem minden használ.
Minden szabad nekem, de ne váljak sem-
minek a rabjává.” (1Kor 6,12).

Szent élet. A „szent” szó azt jelenti,
hogy az Úrhoz tartozó, az Úré, és pon-
tosan ezért tiszta, hibátlan. A hívő ember
új élete tehát szent élet is. Krisztusi,
Krisztushoz tartozó módon élő, azaz
keresztyén, ahogy először Antiókhiában
nevezték őket. Pál, a Tituszhoz írt le -
vélben kijelenti, hogy erre a szent életre
a kegyelem kötelezi el a hívőket: „Mert
megjelent az Isten üdvözítő kegyelme...,
amely arra tanít minket, hogy... szentül
éljünk a jelenvaló világon...” (2,11-14). 

Sajnos ez még nem tökéletes, bűntelen
élet, hiszen sokszor kell bűnbánattal
megállni Urunk előtt! Ha viszont rá -
nézünk, akkor tudhatjuk teljes bizonyos -
sággal: „de ahol megnövekedett a bűn,
ott bővebben áradt a kegyelem” (Rm
5,20). És Urunk bőséges kegyelme által
mégis neki kedves módon, örömére, sza -
badon, szentül élhetünk. A rómabelieket
ezért bátorította az apostol: „...adjátok
oda magatokat Istennek, [...] mert nem a
törvény alatt, hanem a kegyelem alatt
vagytok” (Rm 6,13-14). 

Ha úgy érezzük: nekem ez nem megy,
bárcsak szentebb, engedelmesebb életet
élhetnék! – akkor az Ige megérteti ve -
lünk, hogy nem a mi erőlködésünk,
hanem az Úr kegyelme munkája, hatása
ez. A megszentelte tésünk az Úr Jézusban,
ő általa meg történt (1Kor 1,30), és Szent -
lelke és Igéje, valamint hit által folya -
matosan növekszik. Nem is az a kérdés

TÚRMEZEI ERZSÉBET
SIESS TE IS!

Isteni üzenet.
boldog, akit elért!
Tisztán, világosan
csendül felém, feléd.
Mozdítja a kezet,
sürgeti a szívet:
„a Te néped siet,
készségesen siet!”

Ha az Ő népe vagy,
siess te is, ne késs!
annyi a könny, a seb,
baj, ínség, szenvedés!
az idő is siet:
év évre tűnik el!
s annyi az elveszett,
akit keresni kell!

Égi a küldetés!
ezer a feladat.
Megállni nem lehet,
lankadni nem szabad.
szentlelkével vezet,
erőt ad Mestered!
lankadni nem szabad.
Megállni nem lehet.
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tehát, amit karkötőkre írva látha tunk
angol betűkkel: WWJD – Mit tenne most
Jézus? Mert azt és úgy kellene nekem
tennem. A ke gyelem evan géliuma pon-
tosan az, hogy: Mit tett egyszer s min-
denkorra Jézus? Mit vég zett el értem,
helyettem engedel messé gével, halálával
és feltámadá sával? Ezt csak a Bibliából
ismerhetjük meg. Ezzel az ismerettel
egyre jobban kö vetjük Isten Igéjét, átjárja
életünket az Úr szavának ereje. Jézus
maga is ezt élte át megkísér tésénél.5

Szolgálat. A szent élet tulajdon képpen
szolgáló élet is, hiszen az Úrhoz tartozó
ember örömmel, hálás szívvel szolgálja
őt. A szolgálatra is a kegyelem kötelezi
el, teszi alkalmassá az Úr kö vetőjét.

Pált az Úr apostoli szolgálatra hívta el,
éppen ezért feltűnő kegyel mének mun ká -
ja, hatása az életében. Szolgatársának, a
fiatal Timótheusnak írja: „Hálát adok an -
nak, aki engem megerősített, a Krisztus
Jézusnak, a mi Urunknak, hogy hűnek ítélt
és szolgálat ra rendelt engem, aki ko ráb -
ban isten káromló, üldöző és erő sza kos -
kodó vol tam… De bőségesen ki áradt rám
a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban
való hittel és szeretettel.” (1Tim 1,12-17).
Pál alkalmassága tekintetében is mindent
Istennek köszönhetett: „... a mi alkalmas
voltunk Istentől van, aki alkal massá tett
minket arra, hogy az új szövetség szolgái
legyünk...” (2Kor 3,5-6). Még a testébe
adatott tövis sem gátolhatta munkáját,
pedig milyen nehéz lehetett számára,
hiszen könyörgött miatta többször is. De
megtapasztalta: „Elég neked az én ke -
gyelmem, mert az én erőm erőtlenség által
ér célhoz” (2Kor 12,9).

Ahogyan az Úr Jézus földi élete a
mennyei Atya szolgálata volt: „Én di -
csőí tettelek téged e földön, elvégeztem 

a munkát, amelyet rám bíztál, hogy vé -
gezzek.” (Jn 17,4), igaz ez övéire is. Isten
dicsőségére élni a hétköznapokban, az ő
népe közt, a gyülekezet közös ségében –
szolgálat. Micsoda kiváltság ez!

A Biblia a kegyelmi ajándékokról szóló
tanításban is a gyülekezet építését hangsú-
lyozza, ami a szolgáló életre utal. Vagy
gondoljunk a már említett bátorításra a
Galata levélből: „szeretettel szolgáljatok
egymásnak!” (Gal 5,13). Kegyelméért,
hálából, az Urat szolgálni azt jelenti, hogy
kegyelme által szolgálom övéit, kegyelme
öröm hírét képviselem és hirdetem az el -
veszettek közt.

Megbékélés. Éppen az elveszettek mi -
att bízta a keresztyénekre az Úr a békél-
tetés igéjét, miszerint Isten Jézus Krisztus
által megbékéltette magával a világot.6 A
kárhozatra méltó bűnösnek van le hető -
sége békességre jutni Istennel. Ebből
adódóan békessége lehet ember társával is.

Az újszövetségi levelek köszöntése
nem véletlenül hangzik így: „Kegyelem
néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól
és az Úr Jézus Krisztustól.”7 A megbé -
kélés Istennel és emberrel a kegyelem
hatása. Pál kijelentésként vagy – felszólító
módban – bátorításként írhatta a róma-
belieknek: „békességünk van Istennel” /
„békességünk legyen Istennel” (Rm 5,1).8

Nemcsak azt jelenti ez, hogy Isten
nem haragszik a bűnösre, hanem mivel
kiengesztelte magát Jézus Krisztusban,
kegyelmesen, szeretettel viszonyul hoz -
zá, közösséget vállal vele. Jézus által
„szabad utunk van hitben ahhoz a ke -
gyelemhez, amelyben állunk” (Rm 5,2). 

Lehet, hogy vádol a szívünk, félünk
talán Istentől, még úrvacsorázni sem
merünk, vagy éppen fordítva, haragot
érzünk Isten ellen, őt vádoljuk valamiért.

De békétlenségünk feloldása is az Úr
kegyelme által lehetséges. 

Ő tud és akar megbékíteni emberi kap -
csolatokat is. A Boldogmondásokban nem
véletlenül mondja Jézus: „Boldogok a bé -
kességre igyekezők, mert ők az Isten fiai.”
(Mt 5,9). Isten gyermekeinek bol dog élet-
tapasztalata, hogy békességet teremtők
lehetnek. Nem az ő érdemük ez, hanem az
Úr munkájának eredménye. Életükkel
képviselik, szavukkal hirde tik a békesség
evangéliumát, az Úr Lelke pedig békes sé -
get teremt kegyelme erejével.

Az antiókhiai gyülekezetbe érkező
Barnabásról ezt olvassuk: „aki igen ör-
vendezett, amikor eljutott oda, és látta az
Isten kegyelmét, és arra biztatta őket,
hogy állhatatos szívvel maradjanak meg
az Úrban.” (ApCsel 11,23). Tapasztalta,
látta a kegyelem hatását, boldog volt mi-
atta, és buzdította őket, hogy maradjanak
meg kitartó szívvel az Úrban.

Maradjunk meg hát mi is az Úrban, az
Isten kegyelmében!9 Sőt az Úr Jézus
eljövetelének boldog reménységében fo-
gadjuk meg a bátorítást: „növekedjetek a
kegyelemben és a mi Urunk és üdvözítő
Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a di -
csőség most és örökkön-örökké.” Ámen.

Földvári Tibor / Budapest

Jegyzetek: 1. A kharisz szó jelentése: 1) ö röm,
élvezet, gyönyör, jókedv, báj. 2) kedvezés,
szívesség, jóindulat. kivételezés, kegyelem. 
3) hála elismerés. 4) jutalom, viszonzás; 2. Mt
5,10-12; 3. Ilyen módon is bátorító az Írás 
kijelentése Ézs 40,27-31-ben.; 4. Ez a „ke gye -
lemből kiestetek.” (Gal 5,4) értelme, gya -
korlati jelentése.; 5. „Meg van írva...” Mt 4,1-
11; 6. Kol 1,20-22.; 2Kor 5,18-21.; 7. Rm 1,7.;
Filemon 1,3.; 8. A görög kéziratok tanúsága
szerint.; 9. ApCsel 13,43.

„Amikor 1515-
16-ban végigma -
gyarázta a Római
levelet, maga előtt

is lelepleződött
szíve indulata,
hogy valójában

gyűlöli Istent. Isten ugyanis félelmetes-
nek mutatkozott előtte, aki igazságával

elkárhoztatja teremtményeit.“

2017 a világprotestantizmus számára ne -
ve zetes évforduló. Éppen fél évezrede
szegezte ki Luther Márton 95 pontját a
wittenbergi vártemplom kapujára. A do -
kumentumot néhány nappal korábban
már humanista barátainak is szétküldte,
ez a tette a korabeli szokások szerint
egye temi tézisvitára való felhívást is je-
lentett. Történt mindez a Mindenszentek
ünnepét megelőző napon – amikor nagy

tömeg volt várható a szász választófe-
jedelem ereklyegyűjteményéhez –, hogy
nézetei azonnal széles körben ismertté
váljanak. Ezzel megindította a reformá-
ció szellemi mozgalmát, melynek máig
gyűrűző hatásáról mi magunk is bizony -
ságot tehetünk. 

A reformáció önelnevezés. Ahogy
Asztali beszélgetései során Luther maga
is használta: „Mi csak söröztünk Witten-

LuThEr ÉS A rÓmAI LEVÉL
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bergben, és Isten […] végezte Német -
ország reformációját.” Sokan még a re-
formátornak ezt a mondatát is képesek
rosszra értelmezni, falánk, részeges és
parázna embernek állítva be őt. Erre
rájátszott az utókor is: 1817-ben például
a wittenbergi Luther-emlékhelyet a „Ki
a bort, nőt és dalt nem szereti, jó ember
nem lehet” versikével feliratozták. Bár
Lutherhez közel állt az élet Isten által
adott javainak helyes élvezete, ez a neki
tulajdonított rigmus nem szerepel auten-
tikus műveiben. 1775-ben fordul elő
először egy rá hivatkozó utalásban. Nem
véletlenül: az ekkori német pietizmus
sok esetben túlzásokba esett. Ahogy 
pél dául az árvaház- és iskolaalapító 
Hermann August Francke még a labdá -
zást is megtiltotta növendékeinek. Ez
ellen az erkölcsi szigor ellen tüntetett
tehát az akkori diákszellem, Luthert
akkor éppen példaképnek beállítva. 

A kor tehát nem mentes a leplezetlen
durvaságtól, amelyen felemás módon üt
át a vallásos jelleg. A középkori emberek
azonban Lutherig inkább gyakorolták,
mint értették az életet átszövő liturgikus
cselekményeket, a megigazulást babonás
módon az egyház mágikus cseleke -
deteinek vagy a szentek vallásos csúcs -
teljesítményeinek tulajdonítva. Ezt er-
jesztette tovább az itáliai kalmár- és
bankármentalitás, ami végső soron létre-
hozta az úgynevezett búcsús gondol -
kodásmódot. Eszerint az üdvözül azon-
nal, akinél jócselekedetei és bűne
mérlege (kettős könyvelés) a halálkor
pozitívumon áll. Erre egyedül a szentek
képesek, akiknek üdvösségén felüli jó -
cselekedeteit az egyház megkapja „üdv -
szerző depostitum”-ként (lerakatként),
amiből tetszése szerint osztogathat.
Hogy mindez semmi lelki megnyugvást
nem adhat, azt Luther szerzetesi élete és
1513-as római zarándoklata alatt is nyil-
ván megtapasztalta. 

Ha a reformátor megtérését vizsgál juk,
az inkább egy hosszabb folyamat ként
írható le. 1503-ban azért állt szerzetesnek,
mert a körülötte dúló égi háború halálosan
megrémítette. Mindez azonban azt bi-
zonyítja, hogy a tanult és törekvő fia tal -
ember tudta, hogy ha most meg halna,
elkárhozna. Bűntudata miatt testileg és
lelkileg gyötörte magát. Hogy ez nem fa-
jult kétségbeeséssé, az szer ze tes rendi
elöljárójának köszönhető. Johann von

Staupitz Isten áldott esz kö zeként a fia -
talember figyelmét a Szent írásra és 
Augustinus Vallomásaira irá nyította. Ér -
deklődése kapcsán Luther is sokat ta nult
a humanizmustól. Platón nyomán elfo-
gadta az Ad Fontes! (Vissza a forrás hoz!)
elvet. Magát Luthert így az egyháznak és

a hitnek a Szentírásban adott min tája, az
alapításkori keresztyénség kezdte érde -
kelni, nem annak középkori változata
(vagy ahogy ő is tartotta: deformációja). 

A Biblia és Augustinus írásai úgy hoz-
tak megnyugvást lelkének, hogy már
1517 előtt felismerte az evangélium je -
lentőségét. 1513-ban elnyerte az újonnan
alapított wittenbergi egyetem biblia -
professzori katedráját, ahol javadalma
részeként plébánoskodnia is kellett. Ilyen
körülmények között érte 1517-ben az
úgy nevezett búcsúcédula-üzlet kiterjesz -

tése a mainzi egyháztartományra. Bár a
szentek jócselekedeteinek mint egyházi
javaknak adás-vétele (úgynevezett szi -
mó niája) a középkorban is tilos volt, ez
megkerülhető volt úgy, hogy a búcsú ára
hivatalosan „a római búcsújáró helyek
számára juttatott adomány”-nak számí-
tott. Az előre nyomtatott formaszövegű
„cédulák” pápai felhatalmazással római
zarándoklattal egyenértékű kegyelem
elnyeréséről adtak „igazolást”. Néhány
adat helye állt mindössze üresen: az
adakozó neve, az adomány összege, az
adomány kedvezményezettje (saját vagy
elhunyt hozzátartozó), illetve hogy az
egyház hány év purgatóriumbeli szen -
vedés eltörlését garantálja. Tetzel do mi -
nikánus szerzetes az anyagi siker érde -
kében, vásári kikiáltóként nyilván rá is
ígért erre: „Amint a pénz a láda alján
csörren, a lélek a tűzből a mennybe röp-
pen.” Luthert ebben a hazug és hiábavaló
ígérgetésben főleg az háborította fel,
hogy könnyűvé tette a bűnt. 95 tételében
azonban nem egyszerűen szétbombázta
a bú csú minden teológiai alapját „az
egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnt”
elv alapján, hanem pozitív módon ki is
mond ta, hogy az egyház legfontosabb
kincse az evan gélium. A hívő ember
egész életének megtérésnek kell lennie
(még ha ezalatt ő azt is értette, hogy az
élet megszenteltetése a naponkénti bűn -
bánat nélkül lehetetlen), és hogy a híve -
ket tanítani kell, hogy mesterüket, a
Krisztust kínon, poklon és halálon át is
követni igyekezzenek. A végső gátak
azonban csak a rákö vet kező évben om-
lottak le benne. Amikor 1515-16-ban
végigmagyarázta a Római levelet, maga
előtt is lelepleződött szíve indulata, hogy
valójában gyűlöli Istent. Isten ugyanis
félelmetesnek mutatkozott előtte, aki
igazságával elkárhoztatja te remt ményeit.
A levél jelentőségét felfogta ugyan, de
értelmét nem találta. A kulcsot a be -
vezetőben érezte, amely szerint Isten
dicsőséges evangéliuma az ő ereje min-
den hívőnek üdvösségére. Ahogy meg
van írva: „Az igaz ember pedig hitből él”
(Hab 2,4 és Rm 1,17). De hogyan lehet
ez a szilárd üdvösség az övé? Úgy, hogy
az evangéliumban »Isten igazsága« je-
lentetik ki hitből hitbe. De mit jelent ez?
Maga a reformátor írt erről 1545-ben,
művei gyűjteményes kiadásának elő -
szavában: „Éjjel-nappal [az »Isten igaz -

BÓDÁS JÁNOS
ÉN KRISZTUSNAK HISZEK 

akárki légy, én nem hiszek neked.
Ma nincs testvér és nincs felebarát,
csak farkastárs az ember, ki kidőlt
társa hulláján csap nagy lakomát.

ülj bár katedrán, vagy szónokolj a hordón,
izzadj, vagy vérezz, könnyet onts, vagy 

öklözz,
azért teszed, hogy zsebem kiürítsd,
s hogy lépcsőd legyek újabb gyönyörökhöz.

Nyelved a szádnak nagy szemétlapátja,
hiába szór ezer ígéretet,
ha kötél szakad, engem áldozol fel
s cserbenhagysz, mentvén hitvány életed.

Vesd le értem a ruhádat, búcsúzz el
hazádtól, hagyd el szerelmed, anyád,
ne legyen kenyered, ne legyen hajlék,
ahol fejed békén lehajtanád,

szállj szembe értem az egész világgal
egyedül, s tűrd, hogy szembeköpjenek,
vérezz el elhagyottan a kereszten,
mint krisztus! – akkor hiszek neked.

Álpróféták, hiába prédikáltok,
belőletek az ős kígyó sziszeg!
ki értem szolga lett, s meghalt keresztfán,
én egyedül csak krisztusnak hiszek!
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sá ga« kifejezésen] töprengtem, amíg rá
nem ébredtem, hogy azt jelenti, hogy ke -
gye lemből, és pusztán irgalmából Ő
igaznak nyilvánít bennünket hit által.
Ekkor úgy éreztem magam, mint aki
újjászületett […] az egész Szentírást új
fényben láttam, és […] az »Isten igaz -
ságá«-t [...] most kimondhatatlanul
édesnek és gyö nyö  rű ségesnek éreztem.
Pálnak ez az írá sa olyan lett számomra,
mint a mennybe nyíló kapu.” Luther fel -
ismerése tehát semmiképpen nem volt
„hitbeli negácionizmus” (tagadás) vagy
redukcionizmus (csonkítás). Éppen el -
len kezőleg, megtisztította az egyszerű
evangéliumot a rárakódott tévelygé sek -
től, és helyre állította azt hamisítatlan
dicsőségében. 

Ez a felismerés leleplezte Luther előtt
a humanizmus valójában gyenge, langy -
meleg és gúnyolódó lelkületét is. Nem
véletlen, hogy az egyházat így-úgy bíráló
humanisták a következő évtizedekben

vagy visszataláltak a „római anyaszent-
egyház” kebelére, vagy megalkották
maguknak a „radikális önbizalom val-
lásá”-t, az unitarizmust. Luther viszont
az Isten Igéje és az általa fogságba ejtett
lelkiismeret nevében, emberileg esélyte-
lenül szegült szembe a pápasággal és a
császársággal, kora „mindenhatóságai -
val”. Bibliafordító tevékenysége során
megküzdött az Ige továbbadásának ne-
hézségeivel, hogy végül „a piacra járók -
hoz”, kora közembereihez igazítsa saját
nyelvét. Mindezek ellenére Luther nem
volt sem a „lelkiismereti szabadság és
sza bad gondolkodás előharcosa”, sem 
„a demokratikus elvet végül eláruló for -
ra dalmár”, sem a „német kultúra hőse”.
Sokkal több volt ezeknél: Isten embere,
Isten üzenetének tolmácsa. Úgy lett a
gondolkodást, a társadalmat, a kultúrát,
a politikát végül a gazdaságot is gyöke -
resen megváltoztató tényezővé, hogy
egyáltalán nem akart az lenni. 

Mindez annyira meghatározó volt
Lut her számára, hogy képes volt miatta
az általa olyannyira szeretett és becsült
Szentírás egy könyvét, Jakabét értékte-
len „szalmalevél”-ként leszólni. Azt
már Kál vin írásértelmező bölcsessége
tudta kimutatni, hogy egy korabeli jogi
szak kifejezést Pál apostol bírói (igaznak
nyil vánít), míg Jakab tanúi (igaznak bi-
zonyul) értelemben használ. Ahogy a
Heidelbergi katekizmus 64. kérdés-
felelete tanítja: Az egyedül hit (ponto -
sabban Krisztusért, kegyelemből, hit)
általi megigazulásról szóló tanítás nem
formálhat könnyelmű és gonosz embe -
rekké, mert lehetetlen, hogy azok, akik
igaz hit által Krisztusba oltattak, a há -
ládatosság gyümölcsét ne teremjék. Ez
a tanítás leplezte le a humanizmus való -
jában gyenge, langymeleg és gú nyolódó
lelkületét is.

Dr. Kovács Kálmán Árpád / 
Halimba

Nehezen látó szemekkel írom e sorokat, de
hálaadással, hogy még nem vagyok vak. Má-
sodik gyermekként Szeghalmon születtem
1927. január 13-án. Születé sem után édes -
anyám nagyon beteg volt, anyatejjel nem tu-
dott táplálni, ezért gyer mekkoromban gyen ge,
vézna kislány voltam. Református iskolába
jártam. Kötelező volt istentiszteleten részt
venni. A hatodik osztályt befejezve konfirmál-
tam, akkor minden református gyerek konfir-
mált. Tagja lettem a lánykörnek. Hozsánna
énekeket tanultunk, amiket még most is tudok.
Az éneklés szeretete ősi hagyomány, szüleim
is nagyon sze rettek és tudtak is énekelni. Ad-
venti ének ismeretem tőlük való. Kiss nagy -
anyám, aki 10 gyermeket nevelt fel, mun ka
közben is énekelt. Édesapám tőle örökölte a
jó hangját. Istenfélő, temp lom szerető ember
volt. Tildy Zoltán lel készsége alatt presbiter
lett, és haláláig az maradt.

Az ébredés idején evangélizáció volt a
templomban: Ferenczy Károlyné nagy tisz -
teletű asszony szolgált. Ősz volt, kint voltam
a határban, mentem a vetőgép után. Édes -
apámmal vetettünk. Megkér tem, hogy enged-
jen el, és hazagyalogoltam. Átöltöztem, és
húgommal együtt elmentünk a templomba. 

A templom zsúfolásig tele volt. Ez volt az
első alkalom, amikor ébresztő igehirdetést
hallottam. Engem nagyon megérintett a pré -
dikáció. Akkoriban sokszor káromkodtam.
Szí ven talált az Ige: „Az Úrnak, a te Istened-
nek a nevét hiába fel ne vedd!” Ez változást
hozott az életemben. Akkor értettem meg,
hogy más az, amikor csak eljárok a temp -
lomba, mint hinni az Istenben. Ahogyan az
úrvacsora szereztetési igéjéről hangzott a bi-
zonyságtétel, az Úr kegyelméből ráébredtem
arra, hogy ezeket én már elfelejtettem.
Nagyon szégyelltem magam az Úr előtt. Arra
kér tem, hogy ne engedje, hogy a csúnya életet
folytassam. Elkezdtem minden reggel olvasni
az ajándékba kapott kis Bibliámat. Eleinte a
vastag betűkkel nyom tatott igéket olvastam
el. Egy ilyen igével állított meg Isten: „Akiket
én sze retek, megfeddem és megfenyítem: légy
buzgóságos azért, és térj meg! Íme az ajtó
előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az
én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek
ahhoz, és vele vacso rálok, és ő énvelem.” (Jel
3,19-20) Átadtam akkor szívemet az Úrnak,
és kértem, hogy fogadjon el. 

Ezt a berekfürdői konferenciákon már el -
mond tam és mondom, amíg élek. Igen, sose

bán tam meg, hogy a világ széles útja helyett
a Krisztus által mutatott keskeny utat válasz-
tottam.

Jöttek a próbák is. Elvették földünket,
édes apámat kuláknak bélyegezték. Kétszer is
börtönbe zárták azzal a váddal, hogy nem
szolgáltatta be, amit kellett. Elvitték Kazinc -
barcikára és Sajóbá bony ba. Mi minden vasár-
nap a templomban voltunk. Isten Igéje, annak
biztatása tartott bennünket. Vallottuk a sámu -
eli igét: „Mindeddig megsegített bennünket
az Úr!” Ezt mondta akkor nővérem: a ke -
gyelem szőnyegére állított minket az Úr. Így
vészeltük át a nehéz időket. Voltak testvérek,
akikkel együtt lehetett imádkozni, és ez jó
volt. Egy hívő ügyvéd azt ajánlotta édes -
apámnak, hogy menjen Budapestre dolgozni,
és ő elment. Tízévi munka után nyugdíjazták.
Ezek már nyugodt évek voltak. Már nemcsak
vasárnapi, hanem hétköznapi alkalmakra is
elmentünk hálát adni és Istent dicsérni. Elfo-
gadtam én is, a nővé rem és a szüleim is, hogy
Jézus Krisztus meghalt értünk. Ez megelé -
gedetté tett bennünket.

Amikor 1976-ban Nagy László nagytisz -
teletű úr lett a lelkészünk, egyházi szolgálatra
hívott, pontosabban az akkor kapott Ige hí -

nAGYon SZÉGYELLTEm mAGAm 
AZ úr ELőTT (BIZonYSÁGTÉTEL)
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vott: „Íme, én elkül delek, mint juhokat a
farkasok közé…” (Mt 10,16). Takarító, pénz -
beszedő, harangozó lettem az egyházköz -
ségben. 1977 és 1987 között hivatalosan dol -
goztam, miközben nyugdíjjogosultságot

sze reztem. Áldott idők voltak ezek. Az Úr
adott erőt a sok munkához.

Január 13-án 90 éves lettem. Méltatlannak
érzem még ma is magamat Isten kegyelmére,
de boldog vagyok, hogy az Úrnak éltem és

szolgáltam. Most a Szeg halmi Idősek Ott -
honának vagyok a la kója. Ha van erőm, még
eljárok az istentiszteletekre.

Soli Deo Gloria!
H. Kiss Irma / Szeghalom

Az 1940-es évek vé -
gén, amikor el kez -
 dődött hazánk ban a
kom  munista kor szak,
több ol dal ról is táma -
dás érte az egyházat
és az ébredést. A tár-

sadalom erőszakos átformálása, az iskolák,
gyárak és egyéb intézmények államosítása, a
termelő szö vetkezetek szervezése nehéz helyzet -
be hozta az egész országot. Amikor a Ti szán -
inneni Református Egyházkerület nem volt haj -
landó a sárospataki teológiát államosítani, akkor
megszüntették a ke rületet, és debreceni köz -
ponttal Tiszavidéki Református Egyházkerület
névvel élt tovább. Bennünket is ekkor küldtek
el az Abaúji Egyházmegye egy parányi gyü -
lekezetébe, Selyebre, hogy távol le gyünk a deb -
receni és környéki testvé rektől. Az egyház
vezetésében csak olyan személyek maradhattak
meg, akik egyetértettek a szocializmus építé sé -
vel, és azt szóban és írásban helyeselték is.
Azokat a lelkészeket, akik ezt nem tud ták vállal -
ni, áthelyezték – sokszor embertelenül – távoli
kis gyülekezetbe. Kötelező volt az igehirde tők -
nek beszélni az új társadalmi rendről, azt he lye -
selve ajánlani, ugyanúgy a termelőszö vet kezet
fontosságáról is. Figyelték az ige hir de tőket, ha
ezt nem tették, súlyos követ kezmé nyekkel kel-
lett számolniuk. Előbb a nagyobb településeken
kezdték a szer vezést. A kisebb falvakban
egyelőre a beszolgáltatás volt az előkészítés. Itt
sem volt egyszerű a helyzet, a lel kész csak vi-
gasztalhatta a gyülekezetet a szó székről. Ahol
szervezték a termelőszö vetke zetet, ott sok erő -
szakos cselekedet történt. A gazdáktól elvitték
a terményt, a jószágokat, lesöpörték a padlást
is, sőt még ha nem tudott fizetni, a bútorait is
elárve rezték. A módosabb gazdák házába ki -
telepített családokat költöztettek be.

A szövetkezetbe való belépést minden gaz -
dának alá kellett írni, tanúsítva, hogy ezt önként
teszi. Ha azonban valaki vo na kodott az alá írás -
tól, könnyen börtönbe kerülhetett, vagy megta-
posták a lábát, eset leg egyéb módon kénysze -
rítették az aláírásra. Ekkor be kellett adni a

„kö zös be” a tehenet, szerszámait, amelyekkel
addig a földjét művelte. Keserves idő szak volt
ez minden gazda számára. Hi szen sokszor egy
élet munkáját látták eltűnni. Sokszor még a hit-
ben járó test vérek is nehezen törődtek bele.
Csak az Úrba kapaszkodhattak. Később, több
he lyen, a hívő, becsületes emberek lettek a
vezetők.

A lelkészek számára előírták, hogy miről kell
beszélni bizonyos igék alap ján. Pl. „Én vagyok
a jó pásztor” ige alapján a juhtenyésztésről,
„vesd a magot a víz színére” alapján a rizs -
termelésről kellett szólni. Debrecenben 1954
tava szán óriási botrány volt, mert két segéd -
lelkész ez ellen tiltakozott. Az egyik, Fekete
Péter ezt az ajánlást bibliaellenesnek tartotta, és
kérte, hogy a homiletika és dogmatika pro -
fesszo rok vizsgálják meg és véleményezzék az
ajánlott igehirdetési vázlatokat. A másik segéd -
lelkész kissé gúnyos szellemességgel megje-
gyezte, hogy ha ez így megy tovább, akkor
annak az igének alapján, hogy „a sokaság elé
tevék a kenyeret”, a tevetenyésztésről kell majd
prédikálni.

A püspök – dühében – mindkettőjüket külön-
külön magához hívta, és azonnal felfüggesztette
őket állásukból. Fekete Péternek a már meglevő
teológiai ad junk tusi kinevezését azonnal vissza -
von ta. Elvesztették a csekély kongruájukat (az
egyházi forrásból kapott illetmény állami ki -
egészítése – a szerk.) is. A követ kező évben
Fekete Péter írt egy memorandumot az egyház
életéről, amit aláírt a társa is. Ennek alapján
mindkettőjüket az Államvédelmi Osztály – ház -
kutatást köve tően – fogdába vitte. Fekete Péter
fele sége észrevette, hogy az egyik kutató egy
pisztolyt akar elrejteni a ruhák közé. Kö vetelte,
hogy azonnal vegye vissza, mi re az szégyen -
kezve kénytelen volt vissza tenni a pisztoly tás -
kájába a fegy vert. Több hétig voltak mindketten
az ÁVO börtö né ben. Tudtommal nem bán -
talmaz ták őket. Péter ezt különösen nehezen
viselte, mert akkor már csak fél tüdeje volt.
Min dennap kihallgatták őket, ami azt jelentette,
hogy sok órán át, szemben a fallal kellett áll-
niuk, s közben a hátuk mögött a vallatók váltot-

ták egy mást. Újra és újra feltették kérdéseiket,
hátha a feleletekbe belezavarodnak, és lehet el-
lenük vádat találni. Egyszer az egyik vallató ki
is fakadt Péter vallatásánál. Elmondta, hogy
nem érti Péter nyugalmát, pontosságát, higgadt-
ságát. Mások ilyen kor mérge lőd nek, tiltakoznak
stb. Péter csak annyit vála szolt: „Én ma reggel
is imádkoztam önért.” Mély csend támadt a szo -
bában, egy darabig a kihallgatónak elállt a sza -
va, majd vissza rendelte Pétert a cellájába, így
aznap pihenhetett. 

Fekete Péter családunk közeli barátja volt,
mert apósom, aki nyugalmazott tá bornok volt,
rajta keresztül jutott élő hitre egy vajai konfe -
rencián. Apósom azt kí vánta, hogy a temetésén
Péter hirdesse az evangéliumot. A Debreceni
Közteme tő ben volt a családi sír, s mivel Péter
akkor egy másik egyházkerületben szolgált,
onnan meg is kapta a szükséges engedélyeket.
Ezt azonban Debrecenben nem voltak hajlan -
dók elfogadni. Mere ven elutasították Fekete Pé -
ter szolgálatának lehetőségét. Egy lelkészt aján-
lottak a te me téshez, akinek a nevét még soha
nem hallottam. Én eléggé elkeseredett voltam
és bejelentettem, hogy ebben az esetben kényte-
lenek leszünk társadalmi temetést tartani egy
olyan családban, ahol az elhunytnak három re-
formátus lelkész veje él. Ezt a döntést mi köz -
hírré is tesszük majd, s akkor ki fogja a bot rányt
elsimítani? A debreceni esperes kérlelt, hogy ne
tegyem ezt. Végül, mivel apósom az én gyüle -
kezetemhez tartozott, és a debreceni temető
nem egyházi fenn tartású volt, kér tem kölcsön
egy palástot, és én szolgáltam a ravatalnál, Péter
pedig a sírnál mondta el gondolatait. Azután
nem kértünk engedélyt családi temetéshez.

A temetés után  írásban tájékozattam az es-
perest azzal a kéréssel, hogy továbbítsa azt a
püspökhöz, Dará nyi Lajoshoz. Vele nagyon jó
és szeretetteljes kapcsolatban voltunk. Amikor
találkoztunk, említette, hogy nem kellett volna
leírnom a történetet. Írásomat az apósom iránti
tisztelettel és emlékeztetési szán dékkal indo -
koltam, hogy az utókor is értesülhessen egyhá -
zunk nyomorúságos idő sza káról. 

Asztalos Zoltán / Hajdúszoboszló

TÁmAdÁSoK KöZöTT
(AZ ÉBrEdÉSTörTÉnETI SoroZAT FoLYTATÁSA)



A BIBLIA SZöVETSÉG BIBLIAISKoLÁJA 2016/17. tanév évzáró
hálaadó istentiszteletét május 27-én tartottuk. Földvári Tibor
igeszolgálatát, Sípos Ete Zoltán és dr. Mikolicz Gyula tájékoz-
tatóját követően a tanulmányokat igazoló indexet, illetve a
végzősöknek az oklevelet osztottuk ki. Ezt követően a szere -
tet vendégség meleg testvéri barátkozásra adott lehetőséget.  
A 2017/18-as tanév szeptember 16-án évnyitóval kezdődik,
ahol 30 első és 18 második évfolyamos hallgató kezdi a tanul-
mányokat. Isten áldja meg felkészülésüket! n

*
Halottaink: V Korsós Ferencné (1927) Cegléd,

V magyar Jánosné (1928) Budapest / Gödöllő,
V Pótor Imréné (1928) Őr / Mátészalka,
V Turai Péter (1925) Fót.

Olyan személyekre emlékezünk, akik nem csak névleges tagjai
voltak szervezetünknek, akiknek égett a szíve az evangélium
ügyéért, a testvéri kapcsolatokért. Legyen emlékezetük áldott! n

hÍrEK – KöZLEmÉnYEK
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nYÍrEGYhÁZAI CSEndESnAP
Szeretettel hívjuk a Biblia Szövetség Egyesület

csendesnapjára,
a program 2017. aug. 27-én, vasárnap 10.30 kor, 

istentisztelettel kezdődik.
Helyszín: Nyíregyháza, Kálvin téri református templom

LELKI PROGRAM:
növekedjetek!

- istentisztelet: növekedjetek! (2Pt 3,17-18)
-  Istenfélelem és a növekedés (1Pt 2,17)

EBÉDSZÜNET 
(a gyülekezet szendviccsel, teával, kávéval kedveskedik)

- Isten ismerete és a növekedés (Hós 6,3)
- Evangélium és a növekedés (Kol 2,13-15)  

- Keresztyén közösség és a növekedés (Ef 4,11-13)

A BSz tagjait és az érdeklődőket szeretettel várjuk!

FonToS KÉrdÉSEK
A következő rendezvény programja:

– szeptember 10.: mi a boldogság? (interaktív előadás)
előadó: Sípos Ete Zoltán

Az előadás 17 órakor kezdődik
a Budapest, Nagyvárad téri ref. templomban 

(VIII. ker. Üllői út 90.).
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

CSALÁdI nAP
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 
szeptember 2-án, szombaton 10 órától 

a Biblia Szövetség Egyesület székházába 
(Pécel, Kálvin tér 2/B)

Egy meg egy az nem kettő – házassági összhangzattan
előadók: Sztanó Péter és felesége, Kati;

– fiataloknak teaház; gyermekeknek kézműves
foglalkozás; kicsiknek gyermekmegőrzés.

Közös ebéd a kondérban főtt finomságból, délután
barátkozás, ruhaturi, kötetlen program.

Kérjük, hogy aug. 30-a, szerdáig jelezzétek jöveteleteket,
ezzel segítsétek a szervezést!

CÉLAdomÁnY KÉrÉSE
A Biblia Szövetség székházának aulája, konferenciaterme előadások, bibliaiskolai tanfolyamok, egyéb programok

helyszíne. Követelmény, hogy rendelkezésre álljon olyan technikai háttér, ami a vetítettképes előadást, az oktatófilm 
bemutatását korszerű módon teszi lehetővé. Ilyen követelmény a megfelelő fényerő, a terem minden részéből a láthatóság
biztosítása, a kellő méretű vetített kép és a modern számítástechnikai eszközökhöz, a terem meglévő hangosításához való

kompakt csatlakoztatás. Mindezt stabilan beépített szerkezeti egységgel lehet biztosítani.
Az Országos Bibliaiskola Alapítvány (OBA) kuratóriuma – az alapítványi célhoz kapcsolódva – tervezi kiépíteni 

a mai kornak megfelelő vizuáltechnikai rendszert, aminek része a nagylátószögű objektíves LCD projektor, 
a wireless adapter, a 240x150 látható képméretű motoros vetítővászon, a mennyezeti projektorkonzol szett, 

illetve a csatlakozó kábelezés és aktív eszközök. A berendezéssel a bibliaiskolai oktatást kívánja a kuratórium támogatni. 
A beruházás költsége közelíti a 800.000,- Ft-ot.

Az OBA kuratóriuma kéri mindazokat, akik szívesen támogatnák a megvalósítást, 
hogy céladománnyal segítsék az Alapítványt!

Az Országos Bibliaiskola Alapítvány számlaszáma: 11742001-20017479, amire köszönettel fogadnak minden támogató
segítséget. A támogatás céljaként a „projektor beépítése”-t írják be. Alapítvány kérésre csekket is küld, illetve készpénzes

pénztári befizetés (befizetési nyugta ellenében) is lehetséges. 
Elérhetőség: telefon (hivatali időben): 06-28-452334, email: bsz@bibliaszov.hu, postacím: 2119 Pécel, Kálvin tér 2/b. 

A kuratórium hálásan köszön minden támogatást!
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mEGhÍVÓ
A reformáció 500. évfordulóján 

ünneplésre, hitvalló emléknapra hívjuk 
a keresztyén hívő testvéreket, amit 

Pécelen, 2017. október 14-én

A reformáció időszerűsége ma és holnap
címmel szervezünk

Tervezett program
9.00 az érkezők fogadása – Biblia Szövetség székháza

10.15 ünnepi istentisztelet – református templom
11.15 előadás a Biblia kincseiről – református templom

12.00 ebédszünet, teával kávéval, harapnivalóval kínáljuk a vendégeket – Biblia Szövetség székháza
13.00 csoportos műhelymunka – a protestáns gyülekezetek és a BSz helyiségei

amit a résztvevők választhatnak:
– A reformáció történetének epizódjai / hitünk csodája
– Megigazításunk örömüzenete a kereszt evangéliuma
– Kegyességünk koordinátái / megszentelődésünk titka
– Van-e jövője a reformációnak?
– Misszió vagy halál / missziónk jelentősége
– Az egyetemes papság / gyülekezeteink megújulása
– Az üdvbizonyosság jelentősége

14.45 kulturális program (orgonazene és vers) – református templom
15.00 hitvalló nyilatkozat (ismertetés, elfogadás) – református templom

15.30 záró áhítat– református templom

Várjuk mindazokat, akik hálásak Istennek, hogy 500 évvel ezelőtt világméretű ébredést, 
megújulást indított el egyházában, akik magukat is a reformáció gyermekeinek vallják, 

akik az Urat szolgálják és hűségesek az ő kijelentéséhez, akik ma is vállalják, 
hogy Isten Szentlelke életükben, gyülekezetükben reformált életet munkáljon, 

s akik ezen a napon szabaddá tehetik magukat, hogy együtt ünnepeljenek, emlékezzenek 
protestáns testvéreikkel.

Kérjük, hogy a felkészülést segítve jelezzék a részvételi szándékot október 10-ig: 
telefonon: 28/452-334 (hivatali időben); e-mailen: bsz@bibliaszov.hu; levélben: 2119 Pécel, Kálvin tér 2/B!

Szeretettel 

a szervező protestáns gyülekezetek és egyesületek
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rEFormÁCIÓÉrT!
Hitvalló nyilatkozat (tervezet)

„… szükségesnek tartottam buzdítóan írni, hogy tusakod-
jatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek
adatott. Mert belopódzott közétek néhány ember, akiknek
már régóta meg van írva az ítélete.” (Júd 3-4).

Mi, alulírott kárpát-medencei magyar protestáns lelki -
pásztorok, gondnokok, presbiterek, gyülekezeti munká-
sok és egyháztagok, a reformáció 500. esztendejében 
– Isten segítségét kérve – újra elkötelezzük magunkat
azon hit mellett, amit Isten a Szentírás 66 kanonikus
könyvében kijelentett, és amit reformátor eleink hitvallá-
sainkban (pl. Heidelbergi Káté, II. Helvét Hitvallás,
Luther Kis- és Nagy Kátéja, Ágostai Hitvallás) szépen
rendszerezve elénk adtak. 

Meggyőződésünk, hogy ez az elköteleződés meg újí -
tása a Szentháromság egy örök Isten személye melletti
döntésünknek, aki minket kegyelmesen kiválasztott, Fia
vére által megváltott, igazzá tett, Szentlelkével megszen-
tel, végül pedig üdvözít – szent neve dicsőségére.

Meggyőződésünk, hogy elköteleződésünkkel társai
vagyunk azoknak, akik a történelem során a Szentírásnak
ezekben a reformátori hitvallásokban kifejtett tartalmát
igaznak tartották, elhitték, illetve, ma is igaznak tartják
és hiszik. 

Meggyőződésünk, hogy ez a nyilatkozat nem a múltba
való visszatérés, hanem a Biblia, Isten örök érvényű igéje,
az örök evangélium melletti, jövőbe mutató kiállás:
ugyan is a keresztyén hit tartalma nem változott meg az
idők múlásával, mert „Jézus Krisztus tegnap és ma és
örökké ugyanaz” (Zsid 13,7-9). 

Meggyőződésünk, hogy az ismételt elköteleződésre
elsősorban maga az Egyház Ura, Jézus Krisztus indít min-
ket, aki Szentlelke által a Szentírást Isten ihletett Igéjévé
tette, s ezzel tévedhetetlen, csalhatatlan és legfelsőbb te -
kintéllyé nyilvánította. Továbbá megerősítette szívünkben
azt a tényt, hogy a nevezett hitvallások szépen rendsze -
rezve és helyesen értelmezve tárják elénk a bibliai-
apostoli és történelmi, Jézus-központú keresztyén hitet.
Erre nézve pedig azt a parancsot kaptuk, hogy a Szentírás
kijelentését, mint a legdrágább kincset, teljes odaadással
higgyük, kövessük, őrizzük és képviseljük egyházunkban
és a társadalomban. 

Meggyőződésünk, hogy e legdrágább kincs – Isten Igé -
je, illetve Jézus Krisztus kizárólagos evangéliuma – bírá -
lata, háttérbe szorítása, sőt elárulása és kiárusítása miatt
egyházaink hosszú ideje Isten igazságos ítélete alatt áll-
nak, s ezért egyre tragikusabb hitbeli és erkölcsi állapotba
kerülnek: Isten nem csúfoltatik meg! 

Meggyőződésünk, hogy a romlás, ill. az igazságos íté -
let kiteljesedésének megállításában egyedül az Úr Jézus

Krisztus segíthet, aki ma is biblikus értelemben vett 
reformációt munkál közöttünk. Ennek lényege a sze -
mélyé hez, azaz a Szentírásban adott tévedhetetlen kinyi-
latkoztatásához – az abban megjelenő hittartalomhoz –
bűnbánattal történő visszatérés az egyéni, a közösségi és
az egyházi életben.

Meggyőződésünk, hogy egyértelmű nemet kell mon-
danunk minden olyan teológiai, illetve etikai tanításra és
gyakorlatra, ami ellentmondásban áll a Bibliával és annak
reformátori hitvallásainkban rendszerezve értelmezett
tanításával, továbbá azokra az egyházkormányzati és
politikai próbálkozásokra, amik az Úrhoz, a Bibliához és
hitvallásainkhoz való kötődésünkben, az ige szerinti
kegyességben és szolgálatban gátolnak. 

Meggyőződésünk, hogy visszatérésünk az örök isteni
normához nem történhet meg őszinte megalázkodás,
szívbeli bűnbánat, a kegyelem hittel történő megraga -
dása, a felismert hittani tévelygésektől és erkölcsi vét -
kektől való határozott elszakadás, valamint az írott Ige
és annak hitvallásaink szerinti követésére történő oda -
szánás nélkül – számolva ezek esetleges következ mé -
nyével, a szenvedéssel is. 

Ezért a nyilatkozat aláíróiként alázattal és bűnbánattal
megvalljuk, hogy teológiai, erkölcsi, egyházszervezeti,
liturgiai, missziói kérdésekben az Egyház Megváltó Urát,
Jézus Krisztust, illetve a tévedhetetlen Szentírást sok te -
kintetben elhagytuk, és bocsánatát kérve, az evangélium
ígéretében bízva, most ismét fejet hajtunk Jézus Krisztus,
illetve az írott Ige megkérdőjelezhetetlen tekintélye előtt.

Istenünk segítségét kérve kötelezzük el magunkat a
Biblia és reformátori hitvallásaink mellett az ige szerinti
életre. Vállaljuk, hogy a jövőben elmélyítjük egymással a
testvéri kapcsolatot, és egymás mellett állva, hittársainkra
figyelve, őket intve vagy bátorítva, támogatva, tőlük
ugyan ezeket elfogadva igyekszünk egyházainkban, kör -
nyezetünkben a bibliai-reformátori igazságot – Iste nünk
dicsőségét mindenkor szemünk előtt tartva – szere tetben
követni és képviselni.

Kérjük mindazokat, akiket az Úr szív szerint hajlan -
dóvá és késszé tesz erre, hogy csatlakozzanak a hitval-
láshoz, és vállalják ők is a megújulás lehetőségét!

Kelt Pécelen, a reformáció 500. évfordulója évében,
2017. október 14-én.

„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róm 3,31)
* * *

(A nyilatkozatot a péceli, október 14-i reformáció 
ünnepen, hitvalló emléknapon a plenáris ülés tárgyalja,

ahhoz – terveink szerint – az azt elfogadó 
magánszemélyek aláírással csatlakozhatnak, ugyanezt 

a szervezetek, gyülekezetek képviselőikkel tehetik meg.) 



Állami otthonos és 
nehéz családi körülmények között élő

kislányok tábora Pécelen 
– énektanulás (2.)

– gyöngyfűzés és -kép készítés (3.)
– utolsó simítások az elkészült 

kézimunkákon (4.)  

Pedagógus konferencia
Gyulán – énektanulás 
a Zengjen hálaének!

című új BSz-es
énekeskönyvből
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