
ÚTRAVALÓ

Gyúrói Református Egyházközség

VII. évf. 38. szám                                                  2018. november 18.
_____________________________________________________________________

KEGYELEM

Alapige: Efézus 2,8-9 Olvasmány: Zsoltárok 103

Ahogy haladunk előre a reformáció alapelveinek sorozatában, egyre tisztábban körvonalazódik,
hogy  itt  nem  valami  másodlagos  kérdésen  feszültek  egymásnak  a  felek,  hanem  a  legfontosabb
kapcsán: az üdvösség kérdésében. A mennybe jutás módjáról, Isten rendeléséről folyt a vita. S ma is,
ha nem is mindig felekezetek között, de az emberi szívben komoly csatározás van: hogyan lehetek
kedves Isten előtt? Hogyan juthatok a mennybe? Amióta a kereszt áll, de még előbb is, nagy kísértése
az embernek: vedd kezedbe üdvösségedet! Ebben igazít helyre a mai tanítás: egyedül kegyelemből van
üdvösségünk.

Reformátor eleinknek nagyon komoly harca volt a római felfogással, ami az üdvösséget emberivé
tette,  árúba  bocsátotta.  Hiszen  tanításuk  szerint  Isten  kegyelme  az  egyházon  keresztül  árad  ki  a
világra: így hát kézbe vették az üdvösséget és úgy adták, hogy cserébe kértek is. Elfeledkeztek az
Igéről: kegyelemből van üdvösségetek, hit által. Ez a hit odáig terjedt, hogy hiszem, hogy a pénzemért
üdvösséget kapok. 

De már az apostolok idején is voltak olyanok, akik az üdvösséget kezükbe akarták venni, a törvény
betartásáért és a jó cselekvéséért hirdettek üdvösséget. Nem vették komolyan, hogy üdvösségre csak
az jut, aki a bűnöktől megtisztult, erre pedig csak Jézusnál van lehetőség. A kegyelem és irgalom az,
hogy Ő van, hogy az Atya adta, s hogy halálra adta értünk. A kegyelem és irgalom az, hogy Istennek
megesett rajtunk atyai szíve.

Nem cselekedetekért – írja Pál – hogy senki se dicsekedjék. Innen értjük meg a kálvini felkiáltást:
Egyedül Istené a dicsőség! Senki más nem dicsekedhet az üdvösséggel. Nincs rá mód arra, hogy bárki
büszkén mutogassa az üdvösségét:  nézz  ide,  mit  szereztem.  Mert  ez nem a mi érdemünk,  hanem
Krisztusé.

Ennek gondolatába ütköznek azok a lelki irányzatok, akik döntéshez kötik az üdvösséget és a
megtérést. Mintha egy asztalnál ülnénk Istennel, aki megpróbál meggyőzni bennünket, és amikor ez
sikerül,  az  ember  így  szól:  meggyőztél,  döntöttem,  hinni  fogok.  Bármennyire  is  tetszetős  ez  a
gondolat, hiányzik belőle a kegyelem látása, ami üdvösségünk lényegét adja. Mindez nem azt jelenti,
hogy  nem  tehetnénk  bizonyságot  Istenhez  tartozásunk  mellett,  de  nem  úgy,  hogy  én  döntöttem
mellette,  sokkal  inkább Ő döntött  mellettem.  Így  helyére  kerül  az  isteni  magaslatokban tetszelgő
ember, és a minket megváltó Krisztus is, akinek jár és szól minden dicséret, tisztelet és hála. Áldott az
ő szent neve mindenkor! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink.
Ma 15 órakor Tabajdon körzeti bibliaiskolai alkalom lesz a presbiterképzés folytatásaként. Szeretettel
látnak minden érdeklődőt.
Kedden 19 órakor Presbiteri óra lesz.
Szerdán 18 órakor Bibliakör (Prédikátor 10)
Szerdán 19 órakor énekkari próbát tartunk.
Vasárnap 10 órakor Istentiszteletet és énekkari próbát tartunk.

2. Iratterjesztés – Adventi könyvvásár indul a gyülekezeti házban.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


