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Istentisztelet („Egyedül Krisztus által - A világnak egyedül Krisztusban van reménye”) 

 
 „27akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag 
ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a 
titok az, hogy Krisztus közöttetek van: reménysége az eljö-
vendő dicsőségnek. 28Mi őt hirdetjük, miközben minden 
embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy min-
den embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban.” Kol 1,27-
28 
 
 
Szeretett Gyülekezet! 
 

Talán már sokan tudják, hiszen mind az egyházban, 

mind a világi sajtó – és médiaorgánumokban is sokszor beszél-

tek arról, hogy ebben az esztendőben 500 éve, hogy Luther 

Márton – mikor Kávin János 8 éves volt – a wittenbergi vár-

templom kapujára, mintegy felhívásként, programmeghirdeté-

seként kitűzte a 95 tételt (2. dia). Ebben a felhívásban rá szere-

tett volna világítani arra, hogy nem jó úton jár az egyház, vak-

vágányra került a tanítás, az egyházi vezetők, a papok élete. 

Hatalmas szakadék tátong az az egyház tanítása és a Szentírás 

lelkisége között, valamint az egyház és az emberek között, s 

hangsúlyt kapott egy újra és újra visszatérő szó, amely a kizá-

rólagosságot jelenti: sola, azaz egyedül. Ez a szó kifejezi, hogy 

nincs más lehetőség, nincs más alternatíva, nincs más opció: 

„egyedül”! 

 Így olvashatunk olyan szavakat, amelyek kifejezésre 

juttatják bibliai hitünket és a reformátori elvhez való hűségün-

ket (3. dia): 

- sola scriptura (egyedül a Szentírás) 

- sola fide (egyedül Hit által) 

- sola gratia (egyedül Kegyelemből) 

- solus Christus (egyedül Krisztus) 

Ez a négy, vagy nyolc szó kifejezi, hogy ennek a mezsgyéjén 

kívánjuk a hitünket megélni és szeretnénk, ha szeretett egyhá-

zunk mindig ezekhez igazodna.  
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A sola scriptura (egyedül a Szentírás) (4. dia) azt szeretette 

volna kifejezni, hogy nincs más, a Szentírással egyenrangú 

irat, hagyomány, vagy hitvallás. Legyen az bármilyen modern 

bibliakritika, vagy hermeneutika, nem fogadjuk el, ha olyas 

valamit tanít, amely csorbítja a Szentírás hitelességét és tekin-

télyét, kétségbe vonja a Szentírás tartalmát, megkérdőjelezi 

annak valóságát. Márpedig ebben a liberális, felvilágosult 

gondolkodású világban ezeket látjuk. S korunkra is mennyire 

igaz az a páli mondat: „3Mert lesz idő, amikor az egészséges 

tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint 

gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. 4Az 

igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafor-

dulnak.” II Tim 4,3-4. Nekünk, reformátori egyház(ak)nak 

határozottan, szilárdan és rendíthetetlenül kell ragaszkodnunk 

a Szentíráshoz, ahhoz, hogy Isten kijelentett Szava. A tudo-

mány foglalkozzon szíve-vágya szerint a szöveg létrejöttének 

körülményeivel, hatásaival, de mi hisszük és valljuk (5. dia), 

hogy a „16A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanítás-

ra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való neve-

lésre” I Tim 3,16. A Szentírásról csak úgy érdemes beszélni és 

vizsgálni, ha az a szándék, hogy életváltozást idézzen elő, 

hogy bűnbánatra indítson, megismerhessük belőle Jézus Krisz-

tust! Aki nagyobb hitelt ad a bibliakritikának, az oda fog jutni, 

mint sajnos a legtöbb bibliakritikával foglalkozó, kétségbe 

vonja az egyes részeit, vagy a teljes Szentírást! 

- Hermann Samuel Reimarus (1694–1768; német 

tudós) vezette be az ún. történeti Jézus fogalmát. El-

mélete szerint külön kell választani a történeti Jézust 

(aki valójában élhetett Palesztinában) a hit Krisztusá-

tól, aki csak a tanítványok tudatában él, nem a való-

ságban. „Az evangéliumokat elvetette, egyértelmű 

hamisítványoknak tartva azokat. Reimarus szerint 

Jézus küldetése kudarcot vallott halálával, amit ta-

nítványai nem tudtak elfogadni, ezért holttestét ellop-

ták és azt híresztelték, hogy feltámadt.” 
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- Ferdinand Christian Baur (1792–1860; német teo-

lógus) Szembefordul az újszövetségi könyvek ha-

gyományos keltezésével, és azt állítja, hogy ezek a 2. 

században keletkeztek (Például: Márk Kr. 

u.130, Lukács Kr.u. 150, Máté még később, 

míg János már a szintézis kora). Pál leveleiből csak 

azt a négyet (Galata levél, Korinthusiakhoz írt két le-

vél és a Római levél) tartja hitelesnek, amiből kiol-

vasható a vita a kortárs zsidókkal. 

- David Friedrich Strauss (1808–1874; német lel-

kész, teológus) véleménye szerint az újszövetségi ira-

tokat nem tekinthetjük megbízható történeti forrás-

nak, ekkor ugyanis arra a következtetésre kellene jut-

ni, hogy természetfeletti létezik. Szét kell tehát vá-

lasztani a mítoszt (a hit Krisztusát) a történelemtől (a 

történelmi Jézustól). Mítosz-elmélete szerint az 

evangéliumok a 2. században keletkeztek, tehát tör-

ténelmi hitelességük kétséges. 

- Bruno Bauer (1809–1882, német teológus) már tel-

jesen elvetette az újszövetségi iratokat, mint törté-

nelmileg hiteles forrásokat. 

Tehát láthatjuk, hogy el lehet jutni a kétségbevonásig, a taga-

dásig! Istennek a célja az ő szavával pedig az, hogy új szívet, 

új életet adjon az Ő Fiában, Jézus Krisztusban. Soha nem tá-

madtak úgy iratot, könyvet, mint a Szentírást. Soha nem üldöz-

tek senkit annyira a világtörténelemben, mint a keresztyéneket 

és a világtörténelemben több 10 millió keresztyént végeztek ki 

hitük miatt. Ma is ebben a civilizált, modern világban kb. 

óránként végeznek ki egy ember azért, mert keresztyén (Open 

Doors (Nyitott ajtók) szervezete szerint). Észak-Korában Bib-

lia birtoklásáért nyilvános kivégzés jár. Miért támadják ennyi-

re a Szentírást? Mert az élet beszéde! Miért támadják Jézus 

annyian? Mert olyas valamit hozott ebbe a világba, amely fe-

nekestül felforgatott mindent! Hirdette a bűnbocsánatot, hir-

dette az örök életet, az élet rendezését, a megtérést, a kegyel-

met! Soha nem támadtak annyira valamit/Valakit ebben a vi-
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lágtörténelemben, mint (és amit hirdetett) Jézust! Miért? (6. 

dia) Mert életet hozott és a Sátán nem akarja, hogy Istennel élj, 

nem akarja, hogy megismerd Jézus Krisztust, nem akarja, hogy 

higgyél benne, hanem azt akarja, hogy Jézus Krisztus nélkül 

halj meg, mert a „[Sátán] Embergyilkos volt kezdettől fog-

va, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne iga-

zság.” Jn 8,44! Ő azt akarja, hogy ne ismerd meg Jézust!  

(7. dia) Mit mond a Sátán: 

Tanulhatsz Jézusról, de ne ismerd Őt! 

Beszélhetsz Róla, de ne élj Vele! 

Hirdetheted Őt, de ne higgy benne! 

A Sátán legnagyobb ellensége Jézus, és aki Jézusban hisz, azt 

is ellenségnek tartja! Márpedig mi Jézus Krisztust a Szentírás-

ból ismerhetjük meg, ezért próbálja meg minden eszközzel alá 

ásni a Szentírás tekintélyét a Sátán, hogy Jézust ne úgy ismerd 

meg, mint személyes Megváltódat és üdvösséged zálogát! 

Ezért van olyan nagy hangsúlya a reformátori egyházakban a 

„sola scriptura” kifejezésnek, mert teljes szívvel hisszük és 

valljuk (8. dia), amit János írt: „31Ezek pedig azért írattak 

meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e 

hitben életetek legyen az ő nevében.” Jn 20,31. 

Másik fontos megállapítás: a sola fide (egyedül Hit által) (9. 

dia).  

Hit által ragadhatjuk meg Jézus Krisztust, hit által fogadhatjuk 

el a kegyelmet, hit által igazulhatunk meg és hit által van üd-

vösségünk! Luthernél ez központi tétel volt! Mindennek a 

mozgatórugója a Krisztusba vetett hit! Ezt az Ige is alátámaszt-

ja (10. dia): „6Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; 

mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és meg-

jutalmazza azokat, akik őt keresik.” Zsid 11,6. 

Aztán ehhez szorosan kapcsolódik a követező, mely minden 

emberi dolgot kizár: sola gratia (egyedül Kegyelemből) (11. 

dia). Nincsen semmi érdemem, nem tudok érte megdolgozni, 

tenni, cselekedni, hanem ajándékba kapom. A kegyelem éppen 

attól kegyelem, hogy nem érdemlem meg, mégis megkapom. 

A kegyelmet nem megérdemelni kell, hanem elfogadni! Jézus 
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Krisztus ezt tudja adni. (12. dia) A kegyelemnek pedig azért 

van súlya, mert nagy árat kellett érte fizetni! Ha pénzben lenne 

mérhető, akkor biztos lenne olyan ember, aki azt megenged-

hetné magának, és biztos lenne olyan, aki nem. De Jézus nem 

tesz különbséget, mindenki számára elérhetővé akarta tenni és 

megerősíti, hogy (13. dia) „8Hiszen kegyelemből van üdvös-

ségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka 

ez; 9nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” Ef 

2,8-9. 

És az utolsó reformátori gondolat, amely mindennek az alapja 

(14. dia): Jézus Krisztus - solus Christus (egyedül Krisztus). 

Ő tud adni bűnbocsánatot, minden más hamis nyugtatgatás 

lesz, s az Ő bűnbocsánata nélkül sosem fog megnyugodni a 

lélek. Az Ő bűnbocsánata nélkül mindig nyughatatlan marad a 

lélek! 

Őbenne van békesség, rajta kívül minden más békesség hamis 

békesség!  

Őbenne van üdvösség, senki másban. Ő a biztosíték, a jövő 

záloga, a garancia! 

Őbenne van reménység, mert minden, ami körülvesz ben-

nünket, az reménytelenségbe taszít! 

Ezért mondjuk: egyedül Jézus Krisztus! Nincsen másra szük-

sége az embernek! Ha van Jézusod, mindened van, ha nincs 

Jézusod, legyen bármid is semmivé lesz! Ha Jézusod van, 

mindened van! 

Drága Gyülekezet! 

- sola scriptura (egyedül a Szentírás) 

- sola fide (egyedül Hit által) 

- sola gratia (egyedül Kegyelemből) 

- solus Christus (egyedül Krisztus) 

Reformáció jubileumának évében fedezzük fel újra a Szentírás 

fontosságát, ismerjük meg belőle azt a drága Jézust, aki min-

denét odaadta értünk! Letette az életét érted! Te letudod tenni 

az életed érte? Eltudod mondani reformátorainkkal együtt azt a 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                     „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                           "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                           Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                      Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

6 

 

rendíthetetlen állítást: az én életemben egyedül Jézus Krisztus 

az Úr? 

 

       Ámen! 


