
„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) 

 

1 
 

2021. július 25. 

Nyíregyháza 

Istentisztelet 

Cím: Hogyan lehet a hit és a szeretet ajándéka az enyém? 

 

(1. dia) „1Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől szüle-

tett, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól szü-

letett. 2Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, 

ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolata-

it. 3Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait 

megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.” I Jn 

5,1-3 

 

Szeretett Gyülekezet! 

 

A mai igehirdetést három központi gondolat köré csoportosul 

(2. dia): 

- hit 

- Isten gyermekeivé lenni 

- szeretet(parancsolat) 

Ez a három gondolat kölcsönhatásban van egymással, hat 

egyik a másikra oda-vissza. Azonban teljesen más tartalommal 

bír ez a három gondolat, mint amit ért ezek alatt a világ. Ezt 

szeretném ütköztetni egymással és új tartalommal, a Szentírás 

lelkiségének tartalmával megtölteni, hogy félre ne értsük fel-

bolydult világunkban ezt a három szót, kifejezést és a jelenté-

süket. 

(3. dia) Az első, a hit. Amikor a hit fogalmát mélyebben 

megvizsgáljuk, akkor az első és legfontosabb, hogy (3/a dia) 

mi vagy ki a hitnek, az én személyes hitemnek  a tárgya?! Az-

tán az, hogy a hit mélysége (3/b dia) milyen szerepet játszik az 

életemben? Sekélyes hit, mélyen gyökerező hit? 

A hitnek a tárgya és a mélysége lesz a meghatározója minden-

nek. Azt nem szeretném felsorolni, mi mindenben lehet hinni 

és mi mindenben hisznek az emberek, kimeríthetetlen! (4. dia) 

Magukban, tárgyakban, emberekben, ideológiákban. Meg-

számlálni sem lehet, mi mindenben tud hinni az ember és a 

hiszékenység mi mindennek tud a táptalaja lenni. Azonban a 
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hitnek lehet tárgya (5. dia) a mennyei Atya (teremtő Isten), az 

Ő Fia, Jézus Krisztus (Megváltó Isten) és a Szentlélek (meg-

szentelő Isten) akikről beszél a Szentírás is. Ezt nevezzük 

Szentháromságnak, az egy igaz Istennek. A Benne való hit egy 

különleges kapcsolatot munkál ki, hiszen a létező, ma is élő, 

megszólítható, a megszólítottnak válaszoló Úrban hisz az em-

ber, és a Benne való hit élő hitet munkál. Nem halott, néma 

tárgyban hiszünk, nem olyan ideológiákban, világszemlélet-

ben, ami állandóan változik, nem emberekben, akikben csa-

lódhatunk a bűneik miatt, hanem abban az Atyában, aki úgy 

szerette a világot, benne az embert, hogy elküldte egyszülött 

Fiát, Jézus Krisztust. (6. dia) Azt is hangsúlyozni kell, hogy 

nem egy általános hitet kell ezalatt érteni, hiszen általánosság-

ban nagyon sok mindenben lehet hinni. A Szentháromságban. 

a mennyei Atyában, Jézus Krisztusban és a Szentlélekben való 

hit (6/a dia) az feltétel nélküli hit és engedelmes hit. Ez azt 

jelenti, nem szabok feltételeket. Nem csak akkor hiszek, ami-

kor minden rendben van, minden klappol – ahogy szokták 

mondani, amikor jól mennek a dolgok, minden a helyükön 

vannak, és nem csak akkor hiszek, amikor mélység, nélkülö-

zés, próbatétel van. Amikor csak a nyomorúságban kiáltok 

Őhozzá, de a hétköznapokban kihagyom az életemből Őt. A 

feltétel nélküli hit nem függ kedvtől, helyzettől, körülménytől, 

pillanatnyi hangulattól, hanem az élő, Krisztusban való hit (6/b 

dia) elköteleződő hit is. Az elköteleződő hitben ott van az a 

fajta hűség, elköteleződés, kitartás, állhatatosság, amely egy 

életen, egy élethossziglan tart. Összekötöm az életem Vele, 

hiszek Benne, van bennem egy feltétlen bizalom iránta és ez 

különbözteti meg minden más hittől. Ha ez ott van, kézzel 

foghatóvá válik az életemben, akkor (7. dia) egy mélyen gyö-

kerező hit él bennem, ha általános hitem van, akkor egy seké-

lyes, felületes hit van bennem.  

 Aztán a második (8. dia), amiről az Ige alapján kell be-

szélni, hogy (8/a dia) hogyan válhatok Isten gyermekévé? Mi 

az a kegyelmi állapot, az a történés, mely Isten gyermekévé 

tesz? 
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 Mai istentiszteletünkön keresztelésben részesítjük Van-

da kisleány gyermeket. Ezzel a szülők azt az akaratukat fejezik 

ki, hogy szeretnék keresztyén szellemben nevelni gyermekü-

ket. Ahogy a keresztelési kérdésekben is reménység szerint 

hittel, meggyőződéssel, őszintén válaszolnak is (9. dia)  

- Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és 

földnek teremtőjében; hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten 

egyszülött Fiában, a mi Urunkban; hisztek-e a megszen-

telő szentlélekben, egy keresztyén egyházat? 

- (9/a dia) Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a szent ke-

resztségben részesüljön, ezzel Isten gyermeke és krisz-

tus egyházának tagja legyen? 

- (9/b dia) Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház se-

gítségével gondoskodtok e gyermek hívő keresztyénné 

növekedéséről? 

Ezekre a kérdésekre, mikor válaszoltok, akkor azt az akarati 

szándékot fejezitek ki, hogy szeretnétek, ha gyermeketek Jézus 

Krisztushoz tartozna. Amikor azt mondjátok, hogy „hiszek”, 

„akarjuk”, „vállaljuk”, akkor ezzel olyan felelősséget is vesz-

tek magatokra, amely számon kérhető. Az akarati szándék, a 

„hiszek”, „akarjuk”, „vállaljuk” szándék kifejezése számon 

kérhető. Ezt az akarati szándékot veszi komolyan Isten és erre 

az akarati szándékra válaszolja Isten, hogy gyermekévé foga-

dom. Ez nem más, mint „letétbe helyezés”, ami azt jelenti, ha a 

gyermek majd, amikor már érett, önálló gondolkodású lesz és 

válaszol Isten megtérésre hívó szavára, hitrejut, akkor fiatal-

ként vagy felnőttként elfogadja Isten gyermekévé válását. (10. 

dia) Isten kifejezi, hogy „gyermekemmé fogadlak” a kereszt-

ségben, aztán az ember később erre kifejezi, hogy „megválto-

mul befogadlak az életembe”, és ez feltétel nélküli hittel, en-

gedelmes hittel, elköteleződő hittel párosul, akkor Krisztus 

által Isten gyermekévé lesz. Így teljesedik be Isten ígérete a 

keresztségben. Mert most még ti fejeztétek ki ezt az akarati 

szándékot – kedves szülők, keresztszülők, de be kell követ-

keznie Vanda életében is annak az akarati szándéknak, törté-

nésnek, hogy személyesen fogadja el Jézus Krisztust megvál-
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toul. Neki kell kimondani a Krisztushoz tartozást, benne kell 

megfogannia az engedelmes, feltétel nélküli és elköteleződő 

hitnek.  

Nem attól lesz valaki keresztyén, hogy megkeresztelke-

dik, hanem attól válik (11. dia) keresztyénné, azaz Krisztus-

követővé, ha befogadja Őt az életébe, ha krisztusi élete lesz, ha 

Krisztushoz tartozónak vallja magát. Ma a világban „trendi” 

keresztyén államról, nemzetről, Európáról beszélni, azonban 

meg kell különböztetni és ez egy nagyon éles határvonal, kü-

lönbség, meg kell különböztetni kulturális-történelmi keresz-

tyénséget és meg kell különböztetni a Jézus Krisztusban gyö-

kerező élő hitet. A kettőt ne keverjük össze.  

 (12. dia) Befejezésül pedig a szeretet(parancsolat). Be-

vallom, nagyon nehéz helyzetben vagyok, hiszen egy olyan 

szót kell magyaráznom, ami rendkívül elcsépelt lett, olyan tar-

talommal töltötték meg, olyan más jelentése lett, amit nagyon 

nehéz helyre tenni. Ma egy olyan világot élünk, amikor azt 

hirdetik, mindenki (13. dia) szeresse egymást, mindenki sze-

retheti egymást, nemtől, szexuális orientációtól függetlenül, 

mert a „szerelem az szerelem”, „a család az család”. Mindenki 

szeretheti egymást. Mindenki szerelmes lehet egymásba, mert 

a szeretet, a hűség a legfontosabb és ezt ki, hogyan éli meg, az 

teljesen mindegy – mondják sokan. Az, hogy ez így van-e 

vagy nincs így, a gyülekezet lelkipásztoraként a Szentírás fé-

nyében sokszor beszéltem már, s aki egy picit is látja a Szent-

írás lelkiségét, összefüggéseit, tartalmát, teremtési rendet, a 

krisztusi házasság megerősítését, az tudja, hogy mit mond a 

szeretetről és a szerelemről. Azonban én most nagyon röviden 

egyetlen szeretetről szeretnék szólni. Nem is arról, hogy mi, 

emberek, kit és hogyan tudunk szeretni, mert azt magyarázzuk, 

csűrjük-csavarjuk, hanem inkább arról, mit jelent az isteni sze-

retet. (14. dia) Mi a jellemző erre a szeretetre? Erre jó irány-

adás a páli levélből a szeretethimnusz (15. dia): 

„1Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet 

pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy 

a pengő cimbalom. 2És ha prófétálni is tudok, ha minden 
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titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában va-

gyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdítha-

tok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. 3És ha 

szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szá-

nom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. 

(16. dia) 4A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem 

irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik 

fel. 5Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, 

nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. 6Nem örül a 

hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 7Mindent elfe-

dez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 8A szere-

tet soha el nem múlik. ” I Kor 13,1-8. Ebben a szakaszban 

mindvégig az agapéról, azaz az isteni szeretetről szól Pál. Át-

hidalhatatlan különbség van az emberi – és az isteni szeretet 

között. Istenben nincsen emberi, az emberben pedig nincsen 

isteni szeretet. Csak akkor lehet az emberben agapé, azaz isteni 

szeretet, ha kérjük és kapjuk – ennek feltétele pedig az, amiről 

az első és második pontban beszéltem. Az Ige egy tükröt is 

állít elénk (17. dia). Láthatjuk az alapvető különbséget az iste-

ni – és az emberi szeretet között. (18. dia) 

- türelmes 

- jóságos 

- nem irigykedik 

- nem kérkedik 

- nem fuvalkodik fel 

- nem viselkedik bántóan 

- nem keresi a maga hasznát 

- nem gerjed haragra 

- türelmetlen 

- rosszindulatú 

- irigykedik 

- kérkedik 

- felfuvalkodó 

- bántóan viselkedik  

- a maga hasznát keresi  

- haragra gerjed 

- nem rója fel a rosszat 

- nem örül a hamisságnak 

- együtt örül az igazsággal 

- mindent elfedez 

- mindent hisz 

- mindent remél 

- mindent eltűr 

- felrója a rosszat 

- örül a hamisságnak 

- együtt örül a hazugsággal 

- mindent kitár 

- hitetlen 

- reménytelen 

- semmit nem tűr meg/el 
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Ezek olyan feloldhatatlan ellentétpárok, melyből nincs átme-

net. Az isteni szeretetet csak Krisztusban kaphatja meg az em-

ber. Ha van hiányérzetünk, akkor az azért van, mert nincsen 

meg bennünk az az isteni szeretet. Aki ezt kéri és kapja, annak 

megváltozik az élete, de csak Krisztusban. Aztán ennek az ál-

lapota kihat az emberekre, ezért beszél János ebben a levelé-

ben arról – idézem – (20. dia): „2Abból tudjuk meg, hogy 

szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent” I Jn 5,2. 

Ennek még a sorrendisége is fontos. (21. dia) Akkor tudom 

szeretni a másik embert, ha szeretem Istent. Abban mutatkozik 

meg, hogy szeretem Istent, ha megtartom az Ő parancsolatait 

(szeretetparancsolat) és ez kifejezésre jut az embertársaim 

iránti szeretetben. Akkor fogom tudni igazán értékelni a szere-

tetet, ha rádöbbenek arra, mit kellett elszenvednie a mennyei 

Atyának, hogy Atyaként az Ő Fiát lássa a kereszten függeni és 

mit kellett elhordoznia Jézus Krisztusnak azon a kereszten. 

Miden bűn büntetését, ahogy olvassuk Jánosnál (22. dia): 

„Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!” Jn 1,29. 

Ez az igazi szeretet és ebből a szeretetből lehet igazi változás. 

Erre a háromra mutat rá mai Igénk! (23. dia) 

- hit 

- Isten gyermekeivé lenni 

- szeretet(parancsolat) 

Vigyük haza magunkkal, s akiben még nincs meg az az enge-

delmes, feltételnélküli, elköteleződő hit, akkor még nem lett 

Isten gyermekévé, akiben nincsen meg az az isteni/krisztusi 

szeretet, kérje és kapni fogja. 

 

       Ámen! 

 

 

 

 


