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HITBŐL

Alapige: Galata 3,6-8 Olvasmány: Zsoltárok 123

A Galatákhoz írt levél, melyet egy hete kezdtünk olvasni, láthatóan egy kérdéskörrel foglalkozik.
Két irányzat feszül egymásnak abban az időben az üdvösség kérdése kapcsán. Hogyan lesz miénk az
üdvösség, mit kell tennünk azért, hogy Isten országába juthassunk? A hívő szív számára elsődleges:
tudni azt, hogy mitől függ az üdvösség.

A galaták közé eljutottak olyanok, akik megmutatták az igaz ember útját.  Előírásokat, különféle
szabályokat adtak eléjük, ahogyan az Ószövetségben volt. Azt tanították, ha ezeket megtartják, akkor
lesznek kedvesek Isten előtt. Velük szemben fogalmazza meg Pál: ha Krisztusban hited van, tied az
üdvösség.

Szabályok,  előírások?  Sok  szempontból  nem  vagyunk  messze  ettől  a  látásmódtól.  Emberileg
könnyebb  ezekre  figyelni,  mert  kézzelfoghatók.  Az  életet  így  tanuljuk:  akkor  érsz  célba,  ha  jól
használod a szabályokat, mi több, ha annyira jól ismered őket, hogy ki tudod játszani és a saját javadra
előnyt kovácsolni mindebből. Így a saját kezünkben tudjuk a győzelmet. Igaz ez a kegyes életre is
éppúgy. Előírások, szabályok, amiket ha betartasz, jó vagy Isten előtt – legalábbis azt hirdetik.

Erre Pál azt meri idézni az Írásból, hogy Ábrahámot az ő hitéért fogadta el igaznak Isten, valamint
még azt is állítja, hogy mindazok, akik Ábrahám példáját követik, és még akár reménység ellenére is
hisznek, azok nyernek igazságot? A hitre úgy tekintünk, mint valami megfoghatatlanra, s való igaz
nem a mi kezünkben van. Nem tudjuk előidézni, nem tudjuk magunkat hívővé tenni. A hit ajándék. De
a hit konkrét volta is előttünk van e szakaszban Ábrahám és Krisztus példáján.

Ábrahám nem tökéletes ember.  Nem olyan valaki,  akinek a  hit  könnyű dolog lett  volna.  Az ő
történetében is látunk elbotlást, kétségbeesést. Mint ember, úgy áll előttünk, aki hitt, s akinek ezért
Isten az ő igazságát ajándékozta. A hit konkrét voltát mutatja fel Pál, amikor arról beszél, hogy Jézus
személyét  milyen  közvetlenül  láthatták  a  galaták  az  apostoli  tanításon  keresztül.  Az  evangélium
leírása, a róla való igei bizonyságtétel, mely körül vesz ünnepeinken, vasárnapon, igeolvasáskor, segít
nekünk, hogy úgy lássuk őt, mintha közöttünk feszítették volna meg. S nem más, az Isten tette ezt
lehetővé,  hogy  hitünk  ennyire  konkrét,  biztos  alapokon  nyugodjon.  Semmi  más  nem  kell  az
üdvösséghez. Egyedül Krisztus, egyedül hit által. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink
November 20-án, hétfőn van lehetőségünk a Menő reformáció címet viselő mozgó kiállítást megtekin-
teni Kápolnásnyéken, a kastélykertben.
Szerdán 18 órakor Bibliakör alkalma lesz (XXVII. fejezet), azt követően énekkari próbát tartunk.
Szombaton délelőtt 9-12 óra kötött adventi készülődést tartunk a gyülekezeti házban. A hittanos gyer-
mekeket várjuk közénk szeretteikkel együtt. Különböző adventi, karácsonyi díszek, ajándékok készíté-
sével foglalatoskodunk, s lelkünket hangoljuk az ünnep üzenetére. Köszönjük a részvételt minden se-
gítőnek.
Szombaton délután 15 órakor kezdődik a koszorúkészítés, várunk minden érdeklődőt. Köszönjük a
szervezés, előkészület munkáit!
Szombaton egyházmegyei ifjúsági délutánon veszünk részt konfirmandusainkkal Válon. 14 órakor in-
dulunk.
Vasárnap 10 órakor Istentiszteletet tartunk a gyülekezeti házban. Délután 16 órakor az evangélikus
templomban zenés áhítat lesz, melyen énekkarunk is szolgál. Várjuk a gyülekezet tagjait!
Az azt követő héten, november 30-án és december 1-jén adventi evangélizáció lesz gyülekezetünkben.
Sípos Ajtony Levente lelkipásztor testvérünk hirdeti az igét ezeken az esetéken.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


