
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

(2Kor 5,10) 

 

 

 Cselekedet? Első olvasásra vagy első hallásra talán esetleg sokakban felmerül az a kérdés, hogy miről is 

van itt szó? Cselekedeteink szerint fogunk megítéltetni? Ez a tan felhatalmazza arra talán az emberek 

sokaságát: lám, ezért kell jót cselekedni. Cselekedjünk jót, mert odaállunk majd az Isten ítélőszéke elé, és ott ez 

lesz a kritérium, hogy jót cselekedtünk-e, vagy pedig gonoszt.  És akkor azt kérdezhetnénk mi: hol van a 

reformátori tanítás, amely szerint a mi cselekedeteink fölött áll a hit és az Istennek hozzánk való kegyelme?  

 Ítélet? Először is sokan megdöbbennek, hogy ilyen is van? Egyszer valaki őszintén megkérdezte: van 

ilyen, hogy Krisztus ítélőszéke? Ugyanis, ha az emberek között Jézus Krisztusról beszélünk, vagy hallunk mi 

is, akkor sokan megdöbbennek, hogy egyszer majd Jézus Krisztus ítélni is fog. A hitvallásban pedig világosan 

mondjuk: „onnan jön el ítélni élőket és holtakat.”   

 Irgalom! Sokakban ugyanis csak az irgalmas Jézus Krisztus képe jelenik meg, aki segít, megszánja még 

a sokaságot is, mert éhesek. Megszánja a gyászmenetet, mert egy fiatalt visznek, s visszaadja az édesanyjának. 

Beszél a samáriai asszonnyal. Jézus Krisztusból a szeretet, az irgalom, a békesség árad. Bűnösökkel együtt 

eszik… és sorolhatnám tovább.    

 És mégis! Szeretjük énekelni: „Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.” A Jelenések 

könyve pedig úgy beszél Jézus Krisztusról, hogy „szemei, mint a tűzláng.” Jézus Krisztusnak ítélete, amikor 

visszajön ítélni, nemcsak arra fog irányulni: „gyertek, én Atyámnak áldottai…”, hanem arra is: „távozzatok 

innen, sosem ismertelek titeket. Vessétek a külső sötétségbe, ott lészen sírás és fogcsikorgatás.”   

 Jutalom. Igyekszünk úgy járni ebben a világban, ahogy Ő kérte, hogy lássák a jó cselekedeteinket, és 

dicsőítsék mennyei Atyánkat. Eszerint fogunk jutalmat kapni. Van, aki többet, van, aki kevesebbet. Lehet, hogy 

lesz, aki semmit. Az üdvössége megvan, az örök élete megvan, de nem kap jutalmat. Erről nem tudunk többet, 

nem is kell találgatnunk, hogy ez mi lesz. Jézus Krisztus egyetlen dolgot mondott: Ő jön, ez bizonyos. Hamar 

jön.   

 Feladat. Nemsokára advent lesz. Azt mondja: ti pedig vigyázzatok. Legyetek készen. Legyetek éberek. 

Cselekedjetek jót mindenkivel, mert Jézus Krisztust képviseljük ebben a világban. És itt azt mondja az ige: arra 

törekszünk, hogy kedvesek legyünk neki. Ezért végezzük azt a munkát, amit reánk bízott Isten. Tegyük ezt 

szeretettel, hűséggel, alázattal, hogy így is bizonyságot tudjunk tenni az Ő nevéről, és mindenközben ne 

felejtsük el, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Ez az ítélőszék 

azonban nem a kárhoztató ítéletet nyújtja át nekünk, hanem a jutalmat. A jutalom átadója nem más, mint az 

Úrjézus Krisztus.  

Jakab Béla 



 
 

 
 

 Luther szellemi öröksége – szándéka szerint – nem a német irodalmi nyelv, nem a lelkiismereti 

szabadság, nem a felvilágosodás, nem a zsidóellenesség, nem a hatalom fegyverhasználatának igazolása, nem a 

munka kapitalista értékelése. Sőt még a vértanúság keresése sem. 

 A szellem szóval magyar nyelvünkben bajban vagyunk. A magyar huszitáknak volt szavuk rá: „szellet”. 

De ezt az eretnekséget gyökerestől kellett kiirtani. Ezért a latin „anima” és „spiritus”/Seele és Geist/soul és 

ghost vagy spirit/ szókat egyformán léleknek kellett fordítani. – Viszont mai nyelvünkben a szellemen vagy 

kísértetre, halott megidézett lelkére gondolunk, vagy az agy magasabbrendű tevékenységére, annak terméke 

érvényesülésére. Kisegyházi körökben mégis használják a spiritus (rúach, pneuma, Geist, ghost) értemében a 

„szellem” szót. 

 Luther öröksége nem sajátja. Újra felfedezése Pál apostol, Augustinus és folytathatnám, legyen elég 

Husz Jánosra utalnom. Ezt ébresztették, tartották ébren lelki ébredési mozgalmak. Az örökség klasszikus 

megfogalmazása a három  „sola”. – Sola  Scriptura= egyedül a Szentírás. A tridenti zsinat által dogmatikai 

okból deuterokanonikussá előléptetett apokrifusok nélkül. És az emberi hagyományok, meg kitalálások nélkül. 

És a Szentíráson túllépő látomások, nem-e-világi igényű üzenetek nélkül (pl. mormonok, „Jehova tanúi”).  A 

spiritizmus és a  reinkarnáció is ide tartozik. A harcos ateizmus bukása után, sőt előtte is, a keresztyénséggel 

esetleg összekapcsolva keleti vallási, filozófiai, agy- és testvezérlési  hatások ütötték föl a fejüket. 

 Sola gratia = egyedül kegyelemből lehet üdvösségünk. Mindnyájunknak, mint bűnösöknek 

megkegyelmezéséből. Ez azt is jelenti, hogy naponta kell megbánnom, amit Isten törvénye ellen vétettem. Ez 

nemcsak cselekedeti, szóbeli, gondolati, mulasztási, de mentalitási bűnöket jelent. Ennek mértéke: „Szeresd az 

Urat, Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, és minden erőddel! És szeresd felebarátodat (=embertársadat), 

mint magadat!” – A megkegyelmezést tehát nem tudjuk kiérdemelni. – A jócselekedetek kötelesek, nem 

érdemszerzők. (Így Augustinus, szemben Pelagius-szal, akár utóbbinak  mérsékelt tanításával is.) A 95 tétel 

első tétele a naponkénti bűnbánó megtérés! Ennek pedig egyszer meg kell kezdődni! 

 Sola fide = egyedül hit által lehet üdvösségünk. Hívő, Istent komolyan vevő, magát Isten kegyelmére 

rábízó magatartás által. Ez az emberi oldala a sola gratia-nak. 

 Egy negyedik „egyedül”: Solus Christus! Csak Krisztus! (chrisztosz=fölkent, másíach=messiás) Mert Ő 

nemcsak a teremtő Ige, hanem a testté=emberré lett Ige, sőt a magát értünk feláldozott, de ezzel föltámadva 

győztes személy, akit Ézsaiás 53 az ÚR Szolgájának nevez, mert azzá alázkodott. – Földi működése során  nem 

engedte magát Krisztusnak mondani, a messiástól a rómaiak elűzését várták. – Imádkozhatnak értünk hívő 

testvéreink (míg el nem aludtak). Az elhunyt szentektől, köztük Jézus édesanyjától segítséget kérni az egyetlen 

Krisztus megsértése. 

 Ez Luther örökségének ébrentartása. Mi magyar (és az osztrák) evangélikusok nem nevezzük magunkat 

lutheránusnak.  A múlt század eleji nevünk „ágostai hit vallású evangélikus” volt.– Kálvin ugyan Luther 

nyomán indult el, de több vonatkozásban túllépett rajta, amiben nem követhetjük: az üdvre választottság siker-

jeleiben, meg az úrvacsora olyan értelmezésében, hogy a nem-hívők puszta kenyeret és bort vesznek. -- 

Hazánkban történeti oka van annak, hogy a lakosság többségét képező evangélikusok reformátussá lettek. -- A 

négy Solus-ban egyetértünk a reformátusokkal. A négy Solus tartalmának tanítása, érvényesítése, megélése a 

feladata a lelkészeknek, a presbitériumoknak és az egyháztagoknak. 

Dr. Zsigmondy Árpád  

 

       



   

 Hitoktatás – gyülekezeti: hétfő 17 óra, 

        – iskolai: 13 iskolában, 52 órában, az órarendek szerint. 

 Konfirmációs előkészítő oktatás – minden hónak második hétvégén, 

péntek késő délutántól szombat délig a gyülekezeti házban. 

 Bibliaóra – szerda 10 óra. 

 

 

 

 
 

 

 

 

hallgass meg engem!  

Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe!  

Adj erőt, hogy mindig és mindenütt arcod látására törekedjem.  

Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek Hozzád.  

Te ismered erőmet és gyengeségemet, őrizd az egyiket, s gyógyítsd a másikat!  

Te juss eszembe mindenütt, szeretnélek megismerni és szeretni Téged! 

Szent Ágoston imája 
 

 


