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„Aszerint ítéllek el, ahogy éltél, és amit tettél!”
Ez 24,14

Kedves Testvérek!

Ebben a mondatban egyúttal benne van 
az ítélet is: senki nem állhat meg saját 
erejéből Isten ítélőszéke előtt. A hívő 
ember életével kapcsolatban komoly 
kérdésként jelenik meg, hogy mennyire 
járul hozzá a hit és a cselekedet az üd-
vösség eléréséhez. Az Isten nélküli élet 
jellemzője, hogy cselekedeteiben, gon-
dolataiban nem számol Istennel, és mi-
vel Vele nem számol, ezért nem számol 
az Ő törvényével sem. Így cselekedetei 
szinte törvényszerűen lesznek bűnösök. 
Ennek következménye az Isten nélküli 

életvitel, mely még több bűnt eredmé-
nyez, és így indul be egy igazi ördögi 
kör. Még a hívő ember életében is ott 
van a bűn, melyet egy ember sem képes 
teljesen kiiktatni az életéből, ellenben 
tudja, vagy legalábbis érzi, hogy mikor 
követett el bűnt, és ezért előbb képes 
arra, hogy korrigáljon, illetve próbálja 
meg helyre hozni a mulasztást, téve-
dést. Ha a felismerés, hogy bűnt, téve-
dést, hibát követtem el megvan, máris 
könnyebb javítani valamit. Nem csak 
az imádságban való bűnvallásról, és az 
Istentől való bűnbocsánat kéréséről van 
szó, hanem az elkövetett bűn, hiba eset-

leg mulasztás következményeinek a te-
vőleges felszámolásáról is.
Nem tisztem, és meg sem kísérlem 
most, és innen eldönteni a kérdést, hogy 
a cselekedetek mennyire részei a hitnek. 
A hit és a cselekedetek viszonya immár 
kétezer (ha pedig az ószövetségi kort is 
számolom, akkor több, mint két és fél-
ezer) éves vita tárgyai. A legkomolyab-
ban az Újszövetség korában került elő 
a kérdés, mely szerint az Ószövetség 
világában az áldozatok formájában va-
lamilyen módon valóban hozzá kellett 
járulni tevőlegesen az Istennel való kap-
csolathoz. Azonban már az Újszövetség 

korában is teljes erővel vetődött fel a 
kérdés, hogy „a hit cselekedetek nélkül 
halott” (Jak 2:20). A teológiatörténet sa-
játossága miatt ez a gondolat népszerű 
volt sokáig, egészen pontosan ez abban 
fejeződött ki, hogy amikor a hitből való 
megigazulás előtérbe került, akkor Lu-
ther Márton a Jakab levelét majdnem 
„kivette” az Újszövetség iratai közül. 
De a vita a mai napig nem igazán jutott 
nyugvópontra.
Tehát összefoglalva: ha cselekedeteink 
alapján ítélne meg minket Isten, akkor 
minden embernél nyomorultabbak len-
nénk. Mert nem elég, hogy cselekedetek 
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által nem üdvözülhetünk, de még ab-
ban a tudatban is élhetjük le életünket, 
hogy a cselekedeteink egész biztosan 
kevés nek bizonyulnak az üdvösséghez 
és ezért csak a kárhozat várhat ránk. 
Ha elfogadjuk Isten ajándékát az üd-
vösségre, vagyis Jézust, akkor megtet-
tünk egy nagy lépést. Ez több okból is 
nagyon komoly dolog. Először is azért, 
mert az Élő Isten, aki ellen én is bűnt 
követtem el, készítette el számomra Jé-
zus Krisztusban a megigazolásom útját 
és egyben lehetőségét. Azonban, ha ez 
a hit nem fejeződik ki cselekedetekben, 
akkor az halott, úgy, ahogy a fent idézett 
igeszakaszban már olvashattuk. Tehát a 
sorrend nagyon fontos. Nem a cseleke-
detek szereznek nekünk üdvöt, hanem a 
hit, mely által üdvözülünk, sarkall min-
ket jó cselekedetekre. 
Visszatérve a mai igére. Sokszor nem is 
maga Isten, hanem saját cselekedeteink 
ítélnek el minket. Ítéletnek sokszor na-
gyon is elegendők cselekedeteink kö-
vetkezményei, melyeket el kell hordoz-
nunk, és amelyek még azelőtt ítélnek 
el minket, hogy Isten kimondta volna 
ránk az ítéletet. A mai ige nagyon jól 
mutat be egy ilyen helyzetet: Izrael ide-
gen istenekkel paráználkodott. Ez nem 
csak, hogy Isten törvényének megsze-
gése volt, de magában hordozta magát 
az ítéletet is, még sokkal azelőtt, hogy 
Isten azt kiszabta volna. Megromlott az 
a kapcsolat, mely biztosította Izrael vé-
delmét. 
Még gimnazista koromban egyszer a 
kék kereszt iszákosmentő misszió tar-
tott nekünk előadást. Voltak korábban 
már megszabadultak is, de az egyiknek 

már csak a családja tudott eljönni. Az 
illető súlyos alkoholizmusa miatt meg-
halt. Korábbi életének büntetése kísér-
tette, még akkor is, amikor már megtért. 
Tetteinek büntetése utolérte, még akkor 
is, ha már nem a bűn széles útján távo-
zott, mintegy figyelmeztetésként az itt 
maradtaknak, hogy a régi cselekedetek 
nem múlnak el nyomtalanul. 
Amit mai prédikációmban bemutattam, 
az egy óriási, egész életre szóló út. El-
jutni az emberi cselekedetektől a hitig, 
majd felismerni, hogy a hitnek jó cse-
lekedeteket kell teremnie. Mondhatni, 
emberfeletti küldetés. Emberfeletti, 
mert már az első lépés –vagyis, hogy sa-
ját erőmből képtelen vagyok az üdvös-
ség elérésére– emberi képzeletet és erőt 
meghaladó alázatot igényel. Az ember 
természeténél fogva nem szeret mások 
segítségére szorulni, főleg nem ilyen 
fontos kérdésben. Ez azonban sajnos 
nem kedv, hanem ténykérdés: az üdvös-
séghez Istenre van szükségem. Ha idáig 
eljutott az ember, akkor sem ülhet karba 
tett kézzel, hiszen ez csak az út egyik 
fele volt. Azt is meg kell érteni, hogy eh-
hez a hithez kellenek a cselekedetek, de 
már egészen más okból: Isten iránti há-
lából cselekszem jót. Abban az értelem-
ben, hogy nem kisebbíthetem Krisztus 
érdemét azzal, hogy az Ő cselekedeté-
hez képest én már nem tehetek semmit, 
ennek a jócselekedetnek már nincs köze 
az üdvösségemhez. Ebben a szellemben 
kell élni úgy, hogy cselekedeteink hála-
áldozatok legyenek azért a kegyelemért, 
melyet Isten közölt velünk.

Ámen!
(Elhangzott 2012. augusztus 19-én.) 
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Úrvacsora: Lapunk következő számai-
ban pontosítjuk. 
Vasárnapi iskola: a foglalkozás a nyári 
szünidő alatt szünetel.  
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a 
lelkésznél lehet.
Házi  IT, házi  úrvacsora, lelkigondozói 
beszélgetés: a gyülekezet lelkészével 
egyeztetendő. 
A lelkész elérhetőségei: Éles György, 
cím: Třeboradická 45, Prága 8 – 
Kobylisy, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: kedden 18.30-tól, 
Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség 
irodája (Vocelova 3, Prága 2).
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentisztelet 
időpontja egyelőre ismeretlen. Cím: 
Radlická 8. („Krokodilos ház”).
Lovosice: A következő istentisztelet 
helyszíne és időpontja egyelőre isme-
retlen. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– Lapunk következő szá-
mában rövid beszámo-
lót olvashatnak a Kouty-i táborban, 
augusztus 26-án tartott istentiszteleti 
alkalomról. A Kouty-i Művelődési Tá-
bort a CsMMSz szervezi meg minden 
évben.
– A SzRKE felkérte gyülekezeteit, 
hogy gyűjtse össze Csehországban 
élő tagjainak nevét, elérhetőségét. Az 
adatgyűjtés határideje: 2012. augusz-
tus 31. Célja a Csehországi Református 
Egyház bejegyeztetése, melyhez 300 
nagykorú, cseh állampolgársággal 
vagy állandó lakhellyel rendelkező 
egyén aláírása szükséges.

Vasárnapi
Iskola

A vasárnapi iskolai 
foglalkozás a 
nyári szünidő 
alatt szünetel. 
A következő alkalomra Isten sege-
delmével szeptemberben kerül sor, 
melyre már most szeretettel invitáljuk  
a legkisebbeket.


