
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1Pét 3,9) 
 

 „Ne (azt), …, hanem ellenkezőleg”! Gyakran hallott figyelmeztetés.  

 Figyelmeztettek erre engem is gyermekkoromban, még többször kamaszkorban, de 

felnőttként, őszinte és meghitt baráti beszélgetések fel-felbukkanó tanácsa is volt már … 

Köszönet érte! 

 Magam is gyakran alkalmaztam és alkalmazom, „méghá”-t, időnként a „hanem, 

ellenkezőleg”-et talán a „másképpen”-re szelídítem is.  

 Gyermekeim, tanítványaim is minden bizonnyal tovább fogják adni az ő 

kicsinyeiknek. 

 „Ne (azt), …, hanem ellenkezőleg”! Nem nagyon szeretjük a „ne”-vel kezdődő 

mondatokat. Még ha én mondom másnak … Na, de ha nekem mondják ?! 

 Ebben az esetben azonban – érzésem szerint – nem a „ne” szócska tiltó értelmén van a 

hangsúly, hanem inkább egyfajta feddő jellegű korholáson, mely azt jelzi, hogy amit 

csináltunk, azt rosszul csináltuk. E figyelmeztetés átgondolása önmagában is éppen elég 

feladatot jelentene, de a tanács folytatódik, s a „hanem ellenkezőleg” bevezetéssel 

számunkra egyben új utat is jelöl. 

 Mindez együtt sok lehet az embernek. Sok lehet, mert nem könnyű szembesülnünk a 

„rosszul csináltuk” tényével és valóságával sem, de a számunkra ajánlott új, a még 

ismeretlen, az eddig még nem gyakorolt és nem kipróbált út bizonytalanságával sem.  

 A „Ne (azt), …, hanem ellenkezőleg” tanács alkalmazásával ezért vigyáznunk kell. 

Nemcsak jól kell ismernünk azt, akinek szánjuk, hanem nagyon szeretnünk is kell őt. Lényét, 

személyiségét, gyarlóságait kizárólag csak a szeretet szűrőjén át szemlélhetjük. Valahogy 

olyan kapcsolatban és viszonyban, ahogy Pilinszky János írja: 

„Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. 

Csúf, de te gyönyörűnek találtál. 

Végig hallgattad mindig, amit mondtam. 

Halandóból így lettem halhatatlan.” 



 A vers címe: Átváltozás. Ez a mérhetetlen bizalmon alapuló lelki változás lehet az 

egyedüli alapja annak, hogy a kritikát komolyan véve, a múlt hibáit belátva, a felkínált új élet 

lehetőségeit – mint egyetlen reális emberhez méltó jövőt – elfogadva reményteljesen 

ráléphessünk a kijelölt útra. 

 Akinek van ilyen hatású barátja, az nagyon szerencsés ember. Nem tudom, hogy 

Pilinszkynek volt-e ilyen? Azt viszont tudom, hogy Jézus ilyen barát. Eléggé szeret engem és 

mindannyiunkat ahhoz, hogy általa erre az átváltozásra, az új életre képessé váljak és 

váljunk. 

 Vívódásainkban vagy bizonytalankodásainkban segítségünkre lehetnek nagy 

példaképeink gondolatai: „Higgy és tégy, amit akarsz!” „Szeress és tégy, amit akarsz!” – 

hangzik felénk a mai napig Luther és Augusztinusz üzenete összecsengve, és talán 

válaszolva is igei meditációnkra. 

 Ma a Biblia vasárnapja van. Vegyük tehát komolyan a Biblia szavait: „Végül pedig 

legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. 

NE fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, HANEM 

ELLENKEZŐLEG: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. 

 Jövel Uram Jézus! 

Vilmos Andrea 
 
 

 

 

 Az evangélium nem törvénykönyv vagy szabályzat, mely 

cselekedeteket követel tőlünk, hanem isteni ígéretek könyve, amelyben 

Isten Krisztusban megígéri, felajánlja és nekünk ajándékozza minden 

jótéteményét. Az, hogy Krisztus és az apostolok sok hasznos tanítást is 

adnak nekünk, s a törvényt is magyarázzák, ugyanolyan jótétemény, 

mint Krisztus más cselekedetei, hisz a helyes tanítás nem 

éppen megvetendő ajándék. Ezért is látjuk,, hogy ő nem 

fenyeget és kényszerít minket, mint Mózes a maga 

könyvében, vagy ahogy a törvényeknél megszoktuk, hanem 

szelíden és szeretettel tanít, egyszerűen elmondja, mit tegyünk, mit kerüljünk, mi vár a 

gonoszokra és a jókra, senkit nem szorongat vagy erőltet. Olyan gyengéden tanít, hogy 

inkább lelket önt belénk, mintsem parancsolgat, mikor ezzel kezdi: „boldogok a szegények”, 

„boldogok a szelídek” (Lk 6,20; Mt 5,5) stb. Az apostolok is általában ezeket a szavakat 

használják: intelek, kérlek, könyörgöm. Mózes azonban így beszél: megparancsolom, 

megtiltom, s emellett fenyegeti, és szörnyű büntetésekkel riogatja a népet. Ha megszívleled 

ezt a tanítást, haszonnal fogod olvasni lés hallgatni az evangéliumot. 
Mi az evangélium? 1522 

 (Luther Válogatott Művei  5271-272. Ford.:  Csepregi Zoltán) 

 

 

 

 

 A XVI. századi nagy reformátor egyik legsarkalatosabb és teológiai szempontból 

legnagyobb horderejű tanítása – amely eleve élesen szembeállította őt a katolikus 



dogmatikával – a hit általi megigazulás gondolatában gyökerezett. Luther következetesen 

állította, hogy a hit Istentől kapott ajándék. Nélküle legjobb szándéka ellenére sem lenne 

képes az ember a jó cselekvésére. Róma katekizmusával szemben határozottan tagadta, hogy 

a jó cselekedetek önmagukban véve – hit nélkül – érdemszerzők lennének az ember számára 

Isten előtt. Luther ezzel nem a jó cselekedetek fontossága ellen érvelt (mint a későbbi 

vádaskodások állították), sőt hangsúlyozta azok vitathatatlan szerepét. Csak a sorrendiséget 

cserélte fel, a Biblia tanításával összhangban. Luther jól tudta: egy hívő sem képes folt 

nélküli tettekre, s az „igaz ember” csak azért igaz, mert Isten kegyelmes hozzá, jó 

cselekedetei pedig nem azért jók, mert magukban véve tökéletesek, hanem azért, mert hitből 

és hálaadásból fakadnak, s Isten azokat Krisztusban elfogadja. Vagyis nem a jó cselekedet 

tesz kegyessé, hanem éppen fordítva, a kegyes ember bensőjéből fakadnak a jó cselekedetek. 

Ez Luther híres „sola”-iból az első: ssoollaa  ffiiddee (egyedül a hit). 

 A másik híres reformátori elv, a ssoollaa  ggrraattiiaa (egyedül a kegyelem) szorosan összefügg 

ezzel. Az üdvösségben csak kegyelem által lehet részesülni, nekünk ehhez az isteni 

adományhoz nincs hozzájárulásunk.  

 Továbbá a teológia középpontjában nem filozófiai spekuláció révén megszerezhető 

istenismeret áll, hanem Isten irántunk való szeretete Krisztusban, amelyet kizárólag a 

Bibliából, s nem a szent hagyományból ismerhetünk meg. Ez a ssoollaa  SSccrriippttuurraa (egyedül a 

Szentírás) elv. 

 Mindez azonban lehetetlen volna Krisztus értünk hozott áldozata nélkül: ssoolluuss  

CChhrriissttuuss (egyedül Krisztus). 

 A reformáció elvetette az emberek (pápa, szentek, Mária) dicsőítését a SSoollii  DDeeoo  

GGlloorriiaa  (egyedül Istené a dicsőség) elv vallásával. 

 Ez az öt „sola” képezi Luther biblikus gondolatmenetének a velejét, amely már 

önmagában véve is „nyílt hadüzenetet” jelentett a katolikus dogmatikával szemben, de 

Luther még számos olyan gyakorlati, egyházszervezeti kérdéssel is foglalkozott, melyek 

kifejtése akaratán kívül, törvényszerűen vezetett el a Rómával való szakításhoz. 
Forrás: Reformáció.hu, Volt egyszer egy reformáció alapján 

 

 

 Amikor a wormsi birodalmi gyűlésen megpróbálták Luthert rávenni arra, hogy vonja 

vissza tanait, emlékezetes szavakkal válaszolt:  

 

 „Amennyiben engem az Írás tanúságával vagy észérvekkel meg nem győznek, mert én a 

pápának és a zsinatoknak nem hiszek, mivel bizonyos, hogy gyakran tévedtek és saját 

magukkal is ellentmondásba keveredtek, így én az általam idézett szentírási helyek alapján 

meg vagyok győzve lelkiismeretemben és Isten szavainak fogságában. Ezért nem akarok 

semmit sem visszavonni, mert a lelkiismeret ellen tenni nem lehet biztos és gyógyító sem. Isten 

segítsen meg engem! Ámen.” 
Forrás: luther.lutheran.hu/worms.html 



 

 

 

 A reformáció alapvető felismerései ma is érvényesek: egyedül Krisztus, egyedül a hit, egyedül a 

kegyelem, egyedül a Szentírás. Luther és társai az akkori kommunikációs eszközöket (könyvnyomtatás) 

felhasználva képesek voltak megszólítani kortársaikat  

 Ma is szükséges, hogy az egyház korunk nyelvén, érthetően tudja kommunikálni, továbbadni a 

rábízott örök, isteni értékeket.  

Gáncs Péter nyugalmazott elnök-püspök 

 

 
 

 

 

  GGyyüülleekkeezzeettii  hhiittttan – hétfő 17 óra. 
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elhelyezni ookkttóóbbeerr  2288--iigg.. 

AA  vváállaasszzttóóii  kköözzggyyűűlléésstt  nnoovveemmbbeerr  1188--áánn  ttaarrttjjuukk..  

  GGyyűűjjttéésstt  hhiirrddeettüünnkk a gyülekezeti ház festés-mázolására november 1188--iigg..  
 

 

 

 

Vétkeztem ellened, Istenem: elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat, 

de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit!  

Ne vess el engem örökre, hanem  

add nekem új életet teremtő Szentlelkedet,  

az Úr Jézus Krisztusért.  

Ámen. 

(Evangélikus liturgia – bűnbánati imádságok) 

 
 

 

    
 

 


