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REFORMÁCIÓ - AZ 5 SOLA 

 Igeolvasás: 2Tim 3,14-17 

Alapige: Ef 2,8 Hiszen kegyelemből 

van üdvösségetek a hit által, és ez 

nem tőletek van: Isten ajándéka ez. 

Kedves Testvérek! Mai istentisz-

teletünkön azt vizsgáljuk meg, hogy 

mi az az 5 alapvető, reformációs tétel, 

amelyet kincsként kell őriznünk, és 

amelyet szeretetteljesen kell képviselnünk. Úgy is szokták ezt az 5 alapelvet hívni, hogy az 5 sola.  

1) Az első ilyen reformációs tétel és hitigazság: Egyedül Jézus Krisztus az Üdvözítő és Közbenjáró. 

A korabeli időkben a szentek tisztelete, imádata túl hangsúlyossá vált, és fontos volt rámutatni, hogy egyedül 

Jézus Krisztuson keresztül vezet az út a kegyelmes Istenhez, és a mennyek országához. Nincs más út. Jézus 

Krisztus az egyedüli út. És ezt a mai konkrét vonatkozásban is fontos megélnünk, hogy nem szabad sztárolni 

lelkészeket, vagy lelki alkalmakat mondván: hogy ő egy különleges személy, vagy különleges hely az én 

számomra. Mert a személyek és alkalmak csak olyan kegyelmi eszközök, amelyek Krisztushoz vezethetnek, 

minket. De senkit nem szabad imádni, és senkin nem szabad csüngeni mondván: Ha én őt elveszítem, lelkileg 

árva leszek. Szeretni kell a testvért, becsülni kell azt, akin keresztül Isten áldást adott neked, emlékezni kell 

szeretettel arra a konferenciára, körülményre, ahol Isten megérintette az életedet, de ne a helyt imádd, és ne az 

embert imádd, hanem rajtuk keresztül Istent lásd meg és Jézust. Őt imádd. Ő legyen hódolatod központjába, 

hiszen egyedül Ő a közbenjárónk Isten előtt. Az Ő halála és feltámadása által lehet örök életünk. 

 2) Egyedül a Szentírás a hitünk és életünk zsinórmértéke. Sok mindenhez lehet mérni az embernek 

magát, és korunk kínálja is a mértékegységeket. Gondoljunk a reklámokra, a médiára, a divatra, a sztárokra. 

Sok minden próbálja a saját mércéjét ránk erőltetni. Azonban nekünk tudnunk kell, hogy Isten szent Igéje, és 

szent Szava az az érték, amire szellemi irányzatoktól függetlenül lehet hallgatni úgy, hogy nem csalódsz ebben 

a mértékegységben. A teljes Szentírás az, amely azt a kijelentést hordozza, amire neked szükséged van az 

üdvösség és szolgáló élet vonatkozásában.  

        
Október 27-én Pintér Béla adott koncertet az Egyházmegyei Ifjúsági Konferencia délutánján    (Fotók: AÁ.) 

 3) Egyedül kegyelemből üdvözülhetünk. Korabeli időkben sajnos úgy hangzott a tanítás, hogy meg 

kell dolgozni az Isten szeretetéért, jóvoltáért, vagy szenvedni kell érte, vagy jócselekedetek által érhetők 

mindezek el. És azt mondták, hogy ha az ember jót csinál és rosszat is, akkor Isten valamiféle mennyei 

mérlegen megméri, és ha túlsúlyban van a jó, akkor a rosszat eltörli, merthogy kilóra a jó meghaladja a rosszak 

súlyát. Ez azonban téves gondolkodás. És erre is rámutatott a reformáció. Cselekedhetünk jót emberi, sőt lelki 

értelemben is, de ez a bűn kérdését nem oldja meg. A bűn kérdését Isten bűnbocsátó kegyelme oldja meg, és 

ezért a bűnbocsátó, üdvözítő kegyelemért nekünk sem megszenvedni, sem megdolgozni nem lehet. Ajándék 

és kegyelem, vagyis meg nem érdemelt szeretet.  

4) Egyedül hit által fogadhatjuk el a kegyelmet. Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, 

mind a te házadnépe! Pál mondta a börtönőrnek, amikor Filippiben bezárták. (ApCsel 16,31) Egy alázatos 

mozdulat ez: Uram, Te adod, én pedig megköszönve hálás szívvel elfogadom. Hit által nyújthatjuk ki lelki 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

kezünket, hit által fogadhatjuk el Isten megbocsátó szeretetét. Hit által adhatunk hálát azért, hogy az elveszett 

állapotból Isten Krisztusért kiemelt minket. 

S végezetül: 5) Egyedül Istené a dicsőség. Az előbbiekből már egyértelműen következik, hogy nem 

dicsekedhetünk magunkkal. Létező és még inkább nem létező érdemeinkkel, és eredményeinkkel, mert ezek 

az üdvösség szempontjából semmit sem számítanak. Egyedül Istené a dicsősség. Ővé a hódolat. Amikor Istent 

dicsőítjük, nem Istent csinálunk belőle felemelve valamiféle magasságba, hanem elismerjük, hogy Ő Isten, a 

mindenek felett való, és hozzá képest mi porszemek vagyunk. És az a csodálatos, hogy ez a mindenható, 

tökéletes irgalmas Isten, minket a porszemeket nemcsak megalkotott, hanem gyermekeinek tekint. A dicsősség, 

a hódolat tehát Őt illeti meg. Feléje kell, hogy szálljon szívünknek minden dicsérete.  

Ne feledjük el tehát ezt az öt alapvető reformációs bibliai igazságot! Ez egy olyan erős, valós kötődés 

legyen az életünkben, ami összeköt minket egymással, és összeköt minket más felekezetűekkel. Ha pedig ez a 

közös nevező bármilyen vonatkozásban is hiányzik, az ne elutasítás legyen a szívünkben, hanem óvatos 

vigyázat, mert nincs más út, nincs más mód, nincs más lehetőség üdvösségben részesülni, csak a most hangzott 

5 alapvető hitigazság alapján. Képviseljük mindezt úgy, mint akik a kinyilatkozásnak kegyelemből részesei és 

elhívott eszközei lehetünk. Úgy legyen, Ámen. 

------------------------------------------- Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron - lelkipásztor ------------------------------------------- 

2018. november:  

Okt 28. vasárnap 17.00 Zenés dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

Okt 29. hétfő 9-12 
Templom körüli oszlopok festése. Hívjuk és várjuk mindazokat, akik egy-

két órát rá tudnak szánni, és segíteni tudnak a faoszlopok festésében.  

Okt 31. szerda  9-12 
Templom körüli oszlopok festése. Hívjuk és várjuk mindazokat, akik egy-

két órát rá tudnak szánni, és segíteni tudnak a faoszlopok festésében.  

Okt 31. szerda  14.30 
Bibliaóra. Téma: Jézus szolgálatának kezdete. Előkészítő kérdések az 

előtérben lévő asztalon találhatóak. 

Okt 31. szerda  17.00 
Reformáció Ünnepi Istentisztelet a Nagytemplomban. Igét hirdet: Kondor 

Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke 

01. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

03. szombat 9-12 

Tűzománc tanfolyam, amely ingyenes, de az anyagok 

(rézlemez, festék) és kiégetés költségeit szükséges kifizetni. A 

tanfolyamot Nagyné Tóth Wanda néni vezeti.  

03. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

04. vasárnap 10.00 

Istentisztelet, párhuzamosan pedig gyermekistentisztelet. Az üvegfallal 

elválasztott baba-mama szobában lehetőség van kisgyermekekkel hallgatni az 

igehirdetést. 

04. vasárnap 13.30 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

16.  péntek 16.30 

Filmklub - Vándorút c. film Tom fia a 
Camino de Santiago, vagy más néven Szent 
Jakab zarándokúton, egy viharban veszítette 

életét a Pireneusokban. A kaliforniai orvos 

elutazik fia maradványaiért. Ám ahelyett, 

hogy ezután hazatérne, elhatározza, hogy 
beteljesíti a fia vágyát, és végigjárja a 

zarándokutat. Tom rájön, hogy itt nincs egyedül. A világ minden részéből érkező 

zarándokokkal találkozik, akik életük értelmére keresik a választ. 

 - Külső felújítás. Az elmúlt héten a templom négy oldala közül háromnak a homlokzata lett lefestve, valamint az 

utcafronti faoszlopok elülső része. E munkák nem valósulhattak volna meg a testvérek adományai nélkül, amelyekért 

ezúton is köszönetet mondunk. Köszönetet mondok azoknak is, akik az elmúlt héten fizikailag is segíteni tudtak. A jövő 

héten hétfőn és szerdán napos időt mond az előrejelzés, ezért délelőttönként hívjuk és várjuk mindazokat, akik egy-két 
órát rá tudnak szánni, a további faoszlopok festésében.  

Aki az elvégzendő munkákat támogatni kívánja, adományát az erre a célra kihelyezett perselybe is elhelyezheti. Az 

adományokat köszönjük tudván, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). 
- Kék vödör és Szeretetdoboz akció A Dorkász Szolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat ebben az évben is 

meghirdette adománygyűjtő akcióit, amellyel minél több rászoruló családot szeretnének támogatni. Tartós élelmiszert 

gyűjtenek, aminek legalább féléves hátralévő szavatossága van még, hogy azokat télen is fel lehessen használni. 
- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 
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