
Egy laikus lutheranus négyezer karakteres vallomása az ÚR Isten egypontos üdvtervéről 

Kegyelmi kiválasztás Krisztus Jézusban az örök üdvösségre az aranyevangélium alapján 

 

* Hiszem és vallom a Szentírás szavaival: 

– Az ÚR Isten mondja: „Az ÚR így felelt: Elvonultatom előtted egész fenségemet, és 

kimondom előtted az ÚR nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek 

irgalmazok.” (2Móz 33,19) „Elvonult előtte az ÚR, és így mondta azt ki: Az ÚR, az ÚR 

irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!” (2Móz 34,6) 

 

– Az ÚR Jézus Krisztus mondja: „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, 

és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment 

a halálból az életbe.” (Jn 5,24) „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem 

engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.” (Jn 3,36) 

 

– Az ÚR apostola Pál mondja: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem 

tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő 

alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre 

elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” (Ef 2,8–10) „Mivel mindenki vétkezett, és 

nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett 

váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. 

Ebben mutatta meg igazságát.” (Róm 3,23–25) 

Forrás: Biblia: Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése; RÚF 2014. 

 

* Hiszem és vallom Dr. Luther Márton reformátor szavaival: 

„Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban 

hinni, sem Őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, Ő 

világosított meg ajándékaival, Ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben; ahogyan a földön 

élő egész anyaszentegyházat is elhívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli és Jézus 

Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben. Ebben az anyaszentegyházban nekem és minden 

hívőnek naponkint minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján engem és minden holtat 

feltámaszt és nekem minden Krisztusban hívővel együtt örök életet ád. Ez így igaz!” 

Forrás: Doktor Luther Márton Kis Kátéja: A Harmadik hitágazat, Mit jelent ez? – Felelet 

(21. o.), Kiadja: Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály; Budapest, 1953. 

 



* Hiszem és vallom D. Túróczy Zoltán „háromszoros” evangélikus püspök szavaival: 

„Teljesen tudatában vagyok annak, hogy amit mondok, az mind reflektorfénnyel való 

dolgozás. Mégis világosan látom, hogy azok, akik a pokolba jutnak, azok maguk is világos 

tudatában vannak annak, hogy nem bűneik miatt jutottak oda, hanem azért, mert nem 

fogadták el Isten kegyelmét. Senki sem kárhozik el bűneiért, hanem csupán a kegyelem 

elutasításáért. Nem tudom, hogy te most szükségét érzed-e ennek a kegyelemnek. Én 

mindennap kimondhatatlan szükségét érzem és mindennap csodálatos, boldog örömmel 

mondogatom magamnak újra és újra: az én Istenem csak kegyelem, semmi más csak 

kegyelem! Minden útja kegyelem! A Golgotha útja is kegyelem! Az én üdvösségem felé 

vezető útja is kegyelem! Csak kegyelem! Áldassék örökkön-örökké ezért a hihetetlen 

kegyelemért az Ő szent neve!” 

Forrás: Túróczy Zoltán: Csak kegyelem (16. o.), Evangélikus Evangélizáció; Budapest, 

1949. 

 

* Hiszem és vallom a reformáció alapvető „ötpontos” tanítását:  

   Solus Christus       Sola Fide       Sola Gratia       Sola Scriptura        Soli Deo Gloria! 

 

* Az aranyevangélium: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 

aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16; RÚF) 

   

* Az evangélikus himnusz Sántha Károly fordításában: 

   Erős várunk az Úr Isten, 

Jó pajzsunk és fegyverünk. 

Kiáll érttünk hogy segítsen, 

Ha vész támad ellenünk. 

Ős ellenségünk 

Háborog velünk 

Erővel, csellel, 

Nagy sok hadi szerrel, 

Nincs rettentőbb e földön. 

Forrás: https://www.garainyh.hu/  
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