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Keresztyén Gyülekezet!Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!
A reformáció megünneplésének csak ugy van értelma ha ezen az ünnepen 
megint egyszer világosan tudatunkra hozzuk,hogy mit jelent a reformá
ció gyermekének,közelebbről mit jelent evangélikusnak lenni.És áldást 
ez az ünnep nem akkor hoz számunkra,ha dagadoz a keblünk az ugynevezett  
evangélikus egyházi öntudattol,hanem akkor,ha Isten kegyelme ünneplé
sünkkel azt munkálj a,mibennünk,hogy a jövőben jobban és inkább legyünk 
evangélikusok,vagyis keresztyének,mert evangélikusnak lenni egyszerüen 
ezt jelenti: keresztyénnek lenni. Ezt láttassa meg most velünk kegyel- 
mesen a mi egyetlen Főpapunk és Közbenjárónk főpapi imájának elhangzott 
szakaszával.   

1. Ennek alapján tehát mit jelent evangélikusnak lenni?Először 
is ezt; megszenteltnek lenni,amiért Jézus övéi számára igy imádkozik: 
"Szenteld meg őket!" -Ez másképen azt jelenti:tedd őket egészen Magadévá. 
Megszenteltnek lenni tehát annyi, mint tudni azt,hogy Istennek joga van 
rám,és     igényt is tart rám,és én boldogan ugy válaszolok 
erre az ő igényére: igen,Tied akarok lenni, Veled akarok élni,Hozzád aka- 
rok megérkezni"a siron tul,fontosabb vagy nekem,Istenem,mint az egész 
világ.Ez a megszentéltetés:Isten tulajdonának a sorsat vállalni és eb-  
ben soha meg nem hálálható kiváltságot látni és a legmagasabbrendü bol
dogságot találni,az emberi élet célhoz jutását megérni.Ezt a célt a re- 
formáció előtt is ismerték.Sohasem felejtették el,sőt a középkori egy
házban jobban tudták,mint ma,hogy Isten egészen magának akarja az em
bert.De a reformáció nagy felismerése az volt,hogy amikor Isten érvé- 
 nyesiti tulajdonjogát az emberre,akkor őt. a világban akarja látni.A re 
formáció megértette azt ,a különös összefüggést,hogy amikor Jézus övéi- 
megszenteltetéséért,könyörög,nyomban igy folytatja:"Amiképen Te küld- 
tél engem e világra,ugy küldtem én is őket e vilagra. "A régi egyházban
az Istennek szenteltetést,az életszentséget ugy értelmezték,hogy azt a 
világtól elvonulva lehet csak és kell is megvalósítani,a kolostorok / 
megszentelt csendjében,amelyek komor falain megtörik a világ minden 
istentelen lármája és kérkedése. És csak azok a komor falak tudnák meg
mondani, hányan égtek el közöttük tiszteletreméltó vergődésben.lelki- 
küzdelemben, önsanyargatásban, akik csak Istenéi akartak lenni és el akar
ták fojtani a  vilag minden igényét,amikor mégiscsak áttörte a kolostor 
falait,mert megszólalt a sajat szivükben.A reformáció szakított az 
ilyen megszenteltetés gyakorlatával.Leleplezte benne is az önzést!
Vajjon a mi lelkünkön meg sohasem suhant át a vágy,hogy bárcsak el
vonulhatnánk csendes maganyba a pusztába, vagy valamely szigetre, vagy 
akár egy zárda csendjébe,megpihenni a világ zajától,kitérni a tömérdek 
kisértes elől és csak Istennek élni,csak az ő békességét élvezni,amit 
olyan nehéz,amikor benne kell élni a világban?Nos.épen,mert nehéz,ezért 
küld az Ur a világba.hogv ott szenteltessünk meg.A családi élet gondjai 
között,az életért folyó küzdelem minden nehézsége között, a világ gyü
löletéitől megfélemlitve és a lelkünk után nyuló polipkarjai ellen két- 
ségbeesetten védekezve.igy bizonyuljunk Isten tulajdonának.Hogy ezt 
akarja Isten,ezt ismerte fel ujra a reformáció és Isten tulajdonainak 
bizonyságtévő szolgálatát vállalni a világban és állni,ez evangélikus
nak lenni,mert ez keresztyénnek lénni.

2. Akkor tehát ma,a reformáció napján ez a buzditás hangzik 
felénk; szedd össze minden erődet,hogy teljesitsd,amire mint evangéli
kus,mint keresztyén hivatva vagy? Nem!Amire a mai ünnep felhiv,igy szól: 
nézz Jézus Krisztusra és légy nagyon hálás azért,hogy megtette,amit 
főpapi imájában mondott:"Én őérettük odaszentelem magamat,hogy ők is 
megszenteltekké legyenek."Azzal,hogy mindhalálig Istené maradt ő,hogy 
halálával pecsételte meg,mennyire csak Istené,azzal szentelt meg minket, 
vagyis tett Isten tulajdonaivá.A multra nézve bocsánatot szerzett minden 
bünre,amely Isten és miközöttünk akadályként éktelenkedett,a jövőre néz- 
ve pedig örök hála,meg-megujuló erő forrásává tette ezt a bünbocsánatot. 
Egyedül igy és egyedül ő szentelhetett meg,helyezhetett minket oda -
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Isten ölébe.Ez az"egyedül" ment feledésbe a reformációt megelőző időben. 
Krisztus áldozatában is biztak az emberek,de a maguk teljesitményébenis, 
A sorrend ez volt: teljesitjük,amit isten tőlűnk kivan és majd igy le
szünk tulajdonaivá,szenteltetünk meg,mi szenteljük meg magunkat.A re
formáció megfordította a sorrendet és ezt vallotta:Krisztus áldozatiban 
odaszentelésében maga Isten ölel magához bünbocsátó kegyelemben és ab
ból a kegyelemből élve bizonyulhatunk csak tulajdonának.Nagyon-nagyon 
gyarló módon, folyton szégyenkezve,mindig ujból csak a bünbocsánatba 
menekülve,a keresztben bízva és megnyugodva.Ezt a kegyelemnek való ki-  
szolgáltatottságot vallani és benne Krisztus érdeme mellett minden sa
ját érdemet tagadni,ez evangélikusnak lenni,mert ez keresztyénnek lenni.

3. Ami pedig ebben az alázatosságban,a Krisztus odaszentelő- 
désébe vetett boldog hitünkben egyedül tarthat meg és benne ujra- meg 
ujra megerősit,az az ige.A reformáció nagy felismerése,ujra való fel
fedezése annak,amit Jézus mond,hogy t.i. csak Isten szentelhet meg, 
tehet magáévá - ezért imádkozik Jézus:szenteld meg őket - és hogy Isten 
csak az ige által teszi ezt meg, é ezért imádkozik igy Jézus szenteld 
meg őket a Te igazságoddal,a Te igéd igazság.Ezért tette a reformáció 
az igét az istentisztelet középpontjába és adja azt .minden hivének ke
zébe és kérlelve sürgeti annak olvasását,mert vallja, hogy csak az ige 
vezet oda Krisztushoz,Krisztus által Istenhez,benne Maga Isten szentel 
meg és von Magához.Mert ez az ige igazság,Isten kinyilatkoztatása,Isten

 szava,Isten ereje.A reformációban az egyház egészen az igének szolgál- 
tatta ki magát abban a bizodalomban,hogy általa mindent elvégez maga 
az Isten.És azóta csak ebből az igéből akar élni az egyház és él i s.
És minél teljesebben csak az igéből él,annál erősebb.És minél hüsége
sebben táplálkoznak vele tagjai,annál győzhetetlenebbek,és csodálatos

  békessséggel megáldottabbak ők is.Azért ma a reformáció ünnepén uj bi
zakodással valljuk: a világ minden ördöge sem veszitheti el az egyhá
zat, amely az igeből él,mert aki rátámad,magába Istenbe ütközik bele,az 
ő igazságába.Ezt tudni,ebben reménykedni,ebből ujra és ujra erőt meri
tem az egyház és a magunk gondjaiban:ez evangélikusnak lenni,mert ez 
keresztyénnek lenni. 

4. És végül: evangélikusnak lenni annyit jelent,mint egység
be törekedni mindazokkal,akik hisznek az Ur Jézus Krisztusban,hogy be
teljesedjék, imája,hogy mindnyájan egyek legyenek őbenne és az Atyában, 
amiképen az Atya őbenne és ő az Atyában van.Ezzel megmondja azt is, 
hogy miben is áll övéinek egysége egymás között.Nem más,mint igaz sze
retet és önzetlenül egyetakarás,ahogyan az Atyát a Fiúval a leg
teljesebb szeretet és egy akarat füzte össze egymással.Aki a Krisztus
ban való hitében Isten tulajdona lett,a szeretet és akarat egységében 
tudja magát mindazokkal,akik ugyanugy Istenéi.Ez nem törvény és köve
telmény, hanem egészen egyszerüen természetes valóság.Az egy Atyának 
gyermekei testverek és ugy is szeretik egymást,ha csak nem elfajult 
testvérek.Ezért szólunk hittestvérekről is.És mindig is próbája lesz 
egy egy közögség,gyülekezet,az egész egyházunk hitének, milyen mérték- 
ben valósult meg benne a testvéri egység és mindig is megitéli egy-egy 
közösség,gyülekezet,egész egyházak hitet,belső erejét,ha egység helyett 
széthuzás,szeretet helyett önzés és rosszakarat választja el benne a 
testvért a testvértől.Erre is gondoljunk ma,reformáció ünnepén:evangé
likusnak lenni annyi,mint az egységet keresni és ápolni. - De amikor 
igy az egységet- hangsulyoztuk ma,nem kell-e Jézus szavából itéletet 
kiéreznünk épen a reformáció felett,amely megbontotta az egyház egysé- 
gét?Sokszor találkozunk ezzel a váddal.De nyugodt lélekkel állhatjuk.
Az igét,amely igazság,a külső egység kedvéért sem volt szabad feláldoz
ni.De ezzel nem áldoztuk fel a belső egységet,amely Jézus imája szerint 
azok között jön létre,akik biznak benne.Ez a szent egység azok között, 
akiknek ő drága,mindennél drágább,fennáll minden időben és ezt meg nem 
bontják egyházak határkövei,formák különbözősége.És minél égőbb és 
mélységesebb lesz a hit az Ur Jézus Krisztusban egyházhatáron innen és 
tul,annál inkább valósul majd meg a külső egység is.Először ugy,hogy 
megszünik a féltékenység és harc,azután egyre inkább ugy,hogy kéz a



kézben állunk egy vonalban.És egyszer talán ugy is,ha Isten kegyelme
sen megcselekszi,hogy egészen ledőlnek a válaszfalak és egy hitben 
zengi az egész keresztyénség az ő dicsőségét.Az egységet keresnünk 
és ápolnunk,érte imádkoznunk az Ur főpapi imája szerint is szent kö
telességünk. Egyre teljesebb megválósulásához szent érdek,Krisztus 
ügyének a világ felé is erőteljes és hóditó képviselése füződik.Az 
a Krisztus,aki saját hiveit sem tudja szeretetre inditani,nem gya
korolhat vonzóerőt a világ felé.A tapasztalat mutatja,milyen sulyos 
akadálya a missziónak az egyházak szeretetlen sokszor gyülölködő  
vetélkedése.Viszont elhiszi a világ,amint Jézus mondj a,hogy ő az 
istenküldötte Megváltó,ha látja hogy a legnehezebbre is megtanitja 
övéit:egymást egységben szeretni.Ezért a világ,a lelkek megmentése 
érdekében is az egységet keresni: ezt jelenti evangélikusnak lenni.

Mindez együttvéve a reformáció üzenete. Evangélikusok, 
vegyük szivünkre ezt az üzenetet! Evangélikusok,igy éljük,igy igazol
juk a reformációt! A mi Főpapunk akarja.Ő munkálja majd.Ő imádkozik 
ezért!

Ámen.
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