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SZaíÉLIBS hitvallás TÉTEL.
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Galata 2,19-20 
Galata 2,11-21

A reformáció hetében vagyunk. Ezen a vasárnapon úgy 
figyeljünk az Igére, mint akik hálásak azért, hogy a reformá
ció áldásában részesítette Isten az ő népét* Ez a hálás emlé
kezés felelősséget is jelent számunkra. Mai igénk elöljáróban 
három nagy üzenetet tartalmaz számunkra;

a/ Pál apostol példa abban, hogy a legmélyebb, legne
hezebben érthető hitigazságokat is úgy magyarázza, hogy szívén- 
1 elken átszűrődik a hirdetett evangélium. Erre van na^ szüksé
günk mindiiyájmiknak. Isten Igéjének igazságát nemcsak a fejünk
kel kell értenünk, hanem a szívünkkel is, A lelki megkövéredett- 
ség állapota az, amikor valaki /egy nép/ nem ért a szívével,
/És 6,10/ Hogyan is mondjuk mi reformátusok, hogy mi az igaz hit? 
"Nem csak az a bizonyos megismerés...hanem egyszersmind az a szív
beli bizodalom is..." /feeidb. Káté 21/ Hát ez a Pál apostol így 
tanít és így hiszi együtt van Hála a megismerés és a szívbéli 
bizodalom!

b/ Egyházunk nagyszerű Jubileumi Komm^tárja
orról od hírt, hogy Luthert ez az igeszskaez bátorította az egy
ház reformációjára: Lám, Péter sem tévedhetetlen, hogy leimének 
akkor tévedhetetlenek utódai, a római pü^ökök? Mint ahogy Pál
ban támasztott Isten szószólót az evangélium érvényesítésére, 
miért ne támaszthatna később is eszközöket az egyház vétkeinek 
leleplezésére? - Eszembe juttatta Isten Lelke Megváltónk paran
csát? «Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az 
aratásnak Urát, hogy kíü-djön miuilcásokot az c aratásába.”
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Nos, reformáej-<5 tövében o leípaogyobb jó, amit tehetünk szeretett 
egyházunkért, hogy könyörgünk az aratás Urához, hogy támasszon 
szószólókat, neveljen magának eszközöket, küldjön közénk mxmká- 
eokat!

c/ Mai igénk az lírvacsora legmélyebb jelentéséhez ve
zet el bennünket. Nem titkoljuki sokféle értetlenség, sőt mi több, 
sokféle bán van gyülekezeteinkben az úrvacsorával való élés, vagy 
nemélés tekintetében. Bár e mai ige vá^at támasztana a szívek
ben az úrvacsorában velünk közölt nagy kegyelem után!

S mindezek után három üzenetre figyeljünk mégs

1. Az evangélium igazságában őszintén kell járnunk#

Mi is történt? /Slmondoju a történetet, amit ez az igeszakasa át
ölel./ Tehát Péter ingadozott, képmutatóskodott, vagy mondjuk 
igys xáokétfelé sántilcált. Ennek az igeszakaeznak kétségtelenül 
az a legnagyobb tanítása, hogy "Isten ügye annyira nem emberi,
hogy fennmaradása még egy nagy apostol megingásától sem függ."

/
Tanulhatunk Pál apostoltólj így kell alkalmazni az a-

/
tyafiságos feddést, Saemtől-szemben és szeretettel, így kell hir
detni a Jézus Krisztus evangéliumát. Ez egyébként világos bizo
nyítéka annak, amit így mond e szakaszban Pál s"élek pedig töb
bé nem én, hanem él bamem a Krisztus." Ki ne ismerné fel itt 
Jézus Krisztus Lelkét? Hiszen 6 volt az, akiről^a farizeusok és 
a Heródes pártiak ezt a bizonyítványt állitották kii "Mester, tud
juk, hogy igaz vagy és az Isten útját igazán tanítod, és nem tö
rődöd senkivel, mert embereknek személyére nem nézel." /kt 22,16/
/ / így tesz itt Pál is, nem néz az "embereknek személyére", így tet
tek a reformátorok is, és így tesz mindenki, akiben "él a Krisz
tus".

D.e tanulhatunk Péter apostoltól is. "Érdekes, hogy már 
az egyházatyák megkísérelték Péter apostol mentegetését. Pedig
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Péter számára az a legno£3’’ob'b mentség, ahogy 0 jelek ezerint a- 
postoltársa feddését fogadta* vita nélkül, alázattal, az evangé
lium igazsága előtt való meghajlással*" Ahol az egyházban így
történnek a dolgok, ott minden Isten igazsága érvényesítését,

/előrehaladását szolgálja. így legyen közöttünk is!

2. A felszabadító örömhíit kell hirdetnünk.

Nem a törvény cselekedeteit, hanem Jézus Krisztust.
‘Ú az, aki megigazít bennünket. Magatartásmik soha nem válaszfa
lak feMllxtása kell hogy legyen, hanem Krisztus életformáló e- 
rejenek a megmutatása. Pál apostol érvelésében a megértett e- 
vangélium érvényesül, "Osak megértjük-é? láai nyelvre fordítva 
ugyanis mindez azt teszi* mi a teljesítményben keressük életünk 
önigazolását. Ilyen vagy amolyan teljesítményünkben. Ez a lega- 
lizmus mai formája. Ennek gondja és átka alól, ma is Krisztus 
befogadása szabadit fel." Ezért kell hirdetnünk szóval és élet
tel, alicalmas és alkalmatlan időben 0 Krisztus szabadító evan
géliumát* Mert bizony igaz* "Inkább nélkülözhetjük a nap fényét 
az égbolton, mint a tiszta evangélium hirdetését a földön," 
/Cpurgeon/

3. Krisztussal való közösségbe kell élnünk.

Most érkeztünk fel a csúcsra. A legtisztább mennyei le
vegőt itt szívhatja magába lelkünk* "Krisztussal együtt megfe- 
szíttettem.,, él bennem a KrisztuB,.,hogy Istennek éljek." Er
ről vallimk, amikor arra felelünk, hogy miért hívnak keresztyén
nek, "Azért, mert hit által Krisztusnak tagja és így az ő felke- 
netésének részese vagyok avégre..." /Heidb, Káté 32/ Erről vall 
Szentgyörgyi Kemény János gyönyöráí luvacsorai éneke is*

"Már ő miénk, mi vagyunk az övéi,
Véle egy testek, java részesei.
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Élülik e gyarló testben többé nem mi,
Hu szerelmétől nem szakaszt el semmi," /446/

Ezt u legmélyebb, legbensöbb, s hogy ezt a szót is kimond 
jamt titokzatos, misztikus közösséget három vonatkozásban mu
tatja be alapigénkí

a/Krisztussal e/ü/ütt me/;f eszi ttettem, Kálvin János 
így tanít erről; "•..midőn az apostol azt mondja, hogy mi Krisz
tus halálának hasonlatosságába beoltattunk s hogy mi vele e- 
gyütt a bdíiök halálába eltemettettuiilc /Bm 6,5} Gál 2,19/, hogy 
az ő keresztje által a világ megfeszíttetett számunkra, mi pe
dig a világ számára / Gál 6,14/, hogy' mi vele együtt meghaltunk 
/KoI 5,3/, nemcsak az ö halála példájának követésére bíztat bis 
bennünket, hanem azt is magyarázza, hogy Krisztus iialálában o- 
lyan hathatós erő van, melynek minden keresztyénben mutatkoz
nia kell, ha magát ezt a halált haszontalanná és gyümölcs telen 
né nem akarja tenni."

b/ Él bennem a Krisztus. A legegyszerűbb, legdrágább 
hitvallás ez, s mégis a legtitokzatosabb. Kálvin egŷ ênesen azt 
mondja róla, hogy "Krisztusnak a kegyesekkel való titkos egye
sülésének misztériuma természeténél fogva felfoghatatlan." S 
a kálvini kegyesség ezt a titokzatos egyesülést az úrvacsorá
ban találta meg. Jellemzésül megemlítem, hogy Kálvin,nagy mun- 
májában a misztérium, misztikus szükatVa~”s^ramentumok tárgya-
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lásánál használja. Mert Hitvallásunk szerint már a keresztség- 
ben ez a Krisztussal való titokzatos közösség történik meg. 
/Heidb, Káté 69-73/ "A keresztségben minket uj jászülő Isten az 
ő egyháza társaságába beolt és fiuváfogadás által az övéivé 
tesz". /Kálvin/ Az úrvacsorában pedig, mondja tovább Kálvin, 
"folytonosan eledelt szolgáltat, hogy ezzel minket fentartson 
és megőrizzen abban az életben, amelyre minlcet igéje által
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szült".
Ne felejtsétek el édes Atyámfiais "pénz nélkül lenni 

kellemetlen, egészség nélkül lenni aggasztó, barát nélkül len» 
ni lehangoló, otthon nélkül lenni nyomasztó. De minden hiány 
legezömyűbb hiánya* Krisztus nélkül lenni". /Spurgeon/ Ezért 
keressétek a Krisztussal való közösséget szüntelenül. Legyetek 
az \irvacs@rázó-gyülekezet tagjai! Soha ne fordítsatok hátat a 
"megteritett asztalnak".

c/ Istennek élek. A Krisztusban való élet azonban njE 
nem öncél. Nem önző kegyeseket nevel a mi Urunk. Sőt éppen a 
Benne való élet - az Ű bennünk való életei - tesz szabaddá ben
nünket a szolgáló, a másokért élő, áldozatos életre. Nem mi 
tesszük már ezt, hanem Ő cselekszi ezt mibeonünk. Ez az ismer
tető jele annak, hegy valóban él bennünk a Krisztus, mert ezál
tal az 6 "tevékeny szeretetének eszközeivé válunk".

De kérdezhetné valakit Mit jelent az, hogy az letai- 
nek élek? Hadd feleljek egy nagyon ismert bibliai igével. Any-

f
nyira ismerjük, hogy bizony igen sokszor elfelejtjük* "ügy tűn 
dököljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti 
jócselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat", /iít 
5,16/ A Krisztussal való drága, titokzatos közösségünk a jó
cselekedetekben lesz látható* "De melyek a jó cselekedetek? 
kérdezzük Káténlckal. "Csakis azok, amelyek igaz hitből, Isten 
törvénye szerint, az d dicsőségére történnek, és nem azok, a- 
melyek a mi vélekedésünkön vagy emberek rendelésein alapulnak". 
/Heidb.Káté 91/ Segítsen bennünket a Szentháromság egy örök i- 
gaz Isten, hogy ilyen jóceelekedeteket teremve tudjunk Neki 
élni minden napon, ott ahová állított bennünket. Ámen.
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