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Ige:  
L: ApCsel 3,1-8 
T: ApCsel 4,10-12  
10tudjátok meg valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve 
által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll előttetek ez az ember 
egészségesen. 11Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, 12és nincsen üdvösség 
senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhet-
nénk. 

 
Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvérek! 
Bev. Sokakat megrémít az a világjárvány, amiben benne vagyunk már tavasz óta. Napról napra hall-

juk az aggodalomra okot adó híreket a növekvő betegszámokról, az elhunytak számáról. Mindenfelől 
csak arról lehet hallani és olvasni, hogy szigorításokat vezetnek be, csakhogy fékezzék a járvány terje-
dését, és ha lehet, akkor végre megállítsák.  

Ezeket a rossz híreket csak tetézik azok a hírek, melyek az erőszak terjedéséről szólnak. Erőszakosak 
a migránsok, egyre erőszakosabbak a radikálisan gondolkodók. Tüntetések, vandalizmus, gyilkosságok, 
terrorizmus, erőszakosság mindenfele, stb. stb. 

Nagyon sokan már belefáradtak ezekbe a negatív hírekbe. Egyszerűen nem akarnak tudomást venni 
a sok rossz dologról, ami a világban van, hiszen megvan nekik a saját bajuk. Nem hiányzik, hogy még 
más bajával is foglalkozzanak. 

Mindezek közepette pedig vágyakozunk arra, hogy végre jó híreket hallhassunk. Ki vagyunk éhezve 
arra, hogy halljunk híreket eredményekről, fejlődésről, gyógyulásokról, szabadulásokról és sikerekről. 
Lelkünk mélyén a jó hírre vágyakozunk, de a média a rossz hírekből tud nagyobb hasznot szerezni, ezért 
rossz hírekkel árasztanak el minket. 

Ezért is volt jó hallgatni ezt a régi történetet arról, hogy Péter apostol meggyógyított egy sántát, aki 
csupán egy kis alamizsnát, néhány fillért koldult a templom bejáratánál.  

Aztán váratlan fordulatot vesz a történet: az istendicsérő örömöt megtöri a hatalom intézkedése. 
Pétert és Jánost őrizetbe vették és börtönbe zárták. A papok, a templomőrség parancsnoka és a szaddu-
ceusok összefogtak Jézus apostolai ellen. Ők azok, akiknek sikerült elérni, – legalábbis egy időre – hogy 
az apostolok nem taníthatták a népet, és nem tehettek Jézusról sem bizonyságot előttük. 

Ez az alaptörténet, de tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mit szeretne nekünk ma, a reformáció 
ünnepén megtanítani mennyei Atyánk az Ige által? 

 
1. Az első, amit megértettem ebből az Igéből, hogy Jézus tanítványaira, követőire várakozással 

tekint a világ. Így tekintettek az emberek, a tömeg mindig is Jézusra: „tegyen csodát! Segítsen! Adjon 
gyógyulást! Újítsa meg a reménységünket! Adja vissza hitünket!” 

Persze ezekbe a hangokba belevegyült a gúny hangja is: „Szabadítsa meg magát, ha valóban Isten 
Fia! És szálljon le a keresztről!” 

De ha a gúnyolódásokat, melyek azóta sem szűntek meg, nem vesszük figyelembe, akkor most is 
hallhatjuk az emberek őszinte vágyakozásából fakadó sóhajtásokat, hogy „segítsen meg engem/minket 
az Isten!”, „csak annyit adjon nekem, hogy ne kelljen nyomorogni!”, „fordítsa el rólam az adósságnak, a 
betegségnek, a munkanélküliségnek, és mindenféle nyomorúságnak fenyegető veszélyét!” 

Ez a vágy összegződik és fejeződik ki abban a pillantásban, amivel a jeruzsálemi templom Ékes-ka-
pujában ülő béna ember Péterre pillantott. Ezt az egyetemes vágyat érezte meg, és mondta ki Pál apostol 
a Róma 8,19-ben: Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. 

Nekünk is szembesülni kell ezzel a kérdéssel: hol vagy te most? Megjelentél-e úgy ma az utcán, mint 
Isten fia, gyermeke? Amikor a szomszédod rád tekint, akkor kit lát benned? Vagy amikor rám tekint, 
akkor kit lát bennem? Isten megváltott gyermekét? Isten apostolát, küldöttét látja rajtunk és bennünk 
ma a világ? 

Vágyakozik a világ, hogy megtalálja azokat az embereket, akik hitelesen képviselik az Urat, akik Isten 
képére és hasonlatosságára lettek teremtve, vagyis Isten képviseletében élik az életüket.  
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2. Újból egyre hangsúlyosabbá válik számomra az, hogy azt kell adni a világnak, amit Isten ránk 
bízott. Nem az igényeket kell kiszolgálni, hanem szolgálni kell az embereket Isten szándéka szerint. A 
„boldog békeidőben” – így szokták mondani az eseménytelen és normális időket – megszoktuk azt, hogy 
az egyház felé, a gyülekezetek fel számtalan igény érkezik, hogy itt meg ott tartsunk különböző megem-
lékezéseket, hogy reprezentáljunk, hogy vegyünk részt a társadalmi életben.  

Most azonban nagyot fordult a világ, és ezt mindnyájan a bőrünkön érezzük. Míg a korábbi években 
természetessé vált az, hogy egy nemzeti ünnep megünneplése ünnepi istentisztelettel kezdődik, most 
pl. augusztus 20-a vagy október 23-a előtt ezzel kapcsolatban már nem volt egyeztetés. Aztán úgy kaptuk 
meg a meghívót, hogy ez a programpont teljesen lemaradt a meghívókról. Végül, mielőtt túlságosan be-
lemerülhettünk volna önmagunk mellőzöttsége miatt az önsajnálatba, kaptuk a hírt, hogy elmarad az 
ünnepség. 

Újból fel kell ismernünk az Egyház eredeti, valódi, tehát az Istentől kapott küldetését. Bár sok min-
denre van lehetőségünk, hogy csináljuk és részt vegyünk benne, de az Úrtól kapott küldetésünket más 
nem fogja helyettünk elvégezni. Nekünk kell hirdetnünk az örök élet és a feltámadás evangéliumát. Ne-
künk – krisztuskövető lelkészeknek és gyülekezeti tagoknak – kell hirdetnünk a legfontosabb jó hírt, az 
igaz evangéliumot: nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt 
más név, amely által üdvözülhetnénk, egyedül Jézus Krisztus, az élő Isten Fia. 

Ő a megváltó, és csak Ő a Megváltó. Hiába hirdetnek modern, liberális eszmék az emberek fülének 
érdekes és vonzó tanításokat, akkor sincs másban üdvösségünk. Akkor sincs más közbenjáró Isten és 
ember között, csak Jézus Krisztus. 

Olyan világot élünk, amelyben könnyen rásütik az emberre, hogy kirekesztő. Olyan világot élünk, 
amelyben a befolyásos világi, sőt akár egyházi vezetők is úgy gondolják, hogy nyíltan ellene mondhatnak 
a Biblia tanításának, hogy a Szentírás kijelentéseit aszerint osztályozzák, hogy mi felel meg a 21. századi 
posztmodern világnak és mi nem. 

Én erre csak Józsué szavaival szeretnék válaszolni: 14Most azért az URat féljétek, és őt szolgáljá-
tok hűen és feddhetetlenül! Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a 
folyamon túl meg Egyiptomban, és az URat szolgáljátok! 15De ha nem tetszik nektek, hogy az URat 
szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket 
atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én 
és az én házam népe az URat szolgáljuk! (Józs 24) 

Isten Igéje semmiképpen sem kirekesztő. Azonban világosan látni és érteni kell azt, hogy az Ige dön-
tésre hív. Ahogy egykor, úgy ma is, és mindig el kell dönteni, hogy kit választunk, kinek az útján járunk. 
„Aki nincs velem, az ellenem van…” mondja Jézus (Mt 12,30). Más helyen pedig Illés próféta kérdezi: 
„Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az ÚR az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baal, akkor őt kövessétek!” 
(1Kir 18,21) 

Sajnos olyan világban élünk, ahol a kétfelé sántikálás, a lavírozás erénynek számít, de Isten nem vál-
tozott meg, még mindig nem. Ő az egyenességet szereti. Dönteni kell mellette, vagy ellene. Ezt nem lehet 
megkerülni. És ahhoz, hogy dönteni lehessen, világosan el kell mondani a bűnről, hogy az bűn. Ez pedig 
a mi feladatunk. A hívő ember – a lelkész és nem lelkész – feladata a bizonyságtétel, a hitvallástétel, az 
iránymutatás, a Krisztusra-mutatás. 

 
3. Visszatérve a történethez, Pétert és Jánost megfélemlítették és börtönbe zárták. Mert akkor sem 

volt menő dolog Jézusról és Jézus nevében beszélni. A helyzet most is ugyanaz: a valódi, a tartalommal 
teljes keresztyénség nem divat ma sem, és nem is menő. Nem ezt akarják látni és hallani. Mert nem 
akarnak az igazság tökéletes tükrébe tekinteni, amit a hívő emberek, a krisztusi emberek mutatnak fel. 

Inkább a saját elgondolásuk élik az életüket. Inkább kiválogatják azokat a tanításokat a Bibliából, 
ami számukra hasznot jelenthet. Inkább úgy segítsen a keresztyén ember, ahogy ők elképzelik. A keresz-
tyén ember szavai mindig simogassanak, helyeseljék azt, amit a világ tesz vagy tenni akar. Valami ilyesmi 
járhatott az Ékes-kapuban kolduló ember fejében is: segítsenek rajtam úgy, ahogy én akarom.  

Péter apostol azonban arra ad példát nekünk, hogy nem mond, és nem tesz mást, csak amit az 
Úr enged mondani és cselekedni neki. Kimondja az igazságot – őszintén és világosan. Péter nem szol-
gálja ki az elvárásokat és az igényeket, hanem a Názáreti Jézus nevében szolgál. 

 
4. Aztán, ahogy folytatódik a történet, láthatjuk, hogy a legfontosabb, amit Péter tesz, hogy Igét 

hirdet. Kimondja, hogy az emberek nem kerülhetik meg Jézus Krisztust, ha üdvözülni akarnak, ha az 
örökéletre akarnak eljutni. És ebből az is következik, hogy ha valaki elutasítja Krisztust, akkor az ítéletet 
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sem kerülheti el. És ez nem függ attól, hogy valaki hisz-e Istenben vagy sem. A Zsid 9,27-ben ez van 
megírva: És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet kö-
vetkezik. 

Azt gondolom, hogy ez az, amit aztán végképp senki sem akar hallani. Hiszen mindenki meg van 
győződve a saját jóságáról. Persze tökéletesnek nem mondják magukat az emberek, de mégis elvárják 
Istentől, hogy őket üdvözítse, hiszen ezt minimum megérdemlik. 

Isten nem titkolta el a feltételeket sohasem. Ezt hirdették az apostolok. Ezt ismerte fel a reformáció 
is, és bátran hirdették a reformátorok is: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad 
népe. (ApCsel 16,31) Vagy Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. 
(Mk 16,16) Vagy Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert 
nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében. (Jn 3,18) 

Összefoglalva ezeket az Igéket azt mondták a reformátorok a 16. században: Sola Fide – azaz egye-
dül hit által üdvözülhetünk. 

 
5. Pál apostol is nyíltan beszél arról, hogy neki, mint Krisztusban hívő embernek, mi a feladata:  
1Tim 2,7 Azért rendeltettem hírnökül és apostolul – igazat mondok, nem hazudok –, hogy a 

hitre és az igazságra tanítsam a népeket. 
És mi ez az igazság, amiről Pál beszél? És kiben való hitről szól az apostol? Ezt az előző mondatban 

olvashatjuk: 
1Tim 2,5-6 5Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus 

Jézus, 6aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében. 
 
Gyakorlatilag ezzel az Igével visszaérkeztünk a reformáció korához, a reformátorok egyik legfonto-

sabb tanításához és hitvallásához: Solus Christus – Egyedül Krisztus által (van üdvösségünk). De ez az 
Ige azt is kifejezi számunkra, hogy mi, emberek a saját üdvösségünkért nem tehetünk semmit. Istentől 
kaptuk az üdvösség lehetőségét, mint ahogy Istentől kaptuk azt is, hogy az Ő szent Fia nekünk Üdvözí-
tőnk és Megváltónk lett. (Ef 2,8) Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek 
van: Isten ajándéka. 

Ez pedig úgy hangzik latinul: Sola Gratia. 
 
6. A béna meggyógyításának története összefoglalja mindazokat a tanításokat, melyeket reformátor 

őseink vallottak. Mindez pedig megismerhető Isten kijelentett Igéjéből, a Szentírásból. 
Solus Christus – Egyedül Krisztus által, 
Sola Fide – Egyedül hit által, 
Sola Gratia – Egyedül kegyelem által, 
Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás által, juthatunk el bűneink felismerésére, tiszta látásra, bűneink 

megbánására, és a bűnbocsánatra.  
 
Így lehet üdvösségünk, csak így lehet üdvösségünk. Mert nem adatott az embereknek az ég alatt 

más név, amely által üdvözülhetnénk. Ezt hirdetjük nektek. Ezt hirdessétek ti is, és betöltitek az Istentől 
kapott küldetéseteket az Ő dicsőségére. Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 
 
 
 
Isten elsősorban számotokra támasztotta és küldte el Szolgáját, hogy megáldjon titeket, ha ti meg-

tértek gonoszságaitokból. … Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. (ApCsel 
3,26; 16,31) 


