
Állj a lábadra!

A borítón látható kép Luther szülővárosában, Eislebenben készült. 
A reformáció kezdetének 500. évfordulójára készülve felújították a 
belvárost, és ennek keretében Luther szobrát is elvitték egy időre.

Luther szülővárosa a jó ügy érdekében cselekedett. (Őszintén szólva 
azért nem szép látvány a reformátor nyakára vetett kötél…) Az elöl-
járók azt akarták, hogy a szobor és környezete megújulva kerüljön 
majd a jubileumi megemlékezések középpontjába. Mert a szobor 
természetesen a helyére került.

A kép jól szemlélteti egyházkerületünk jelmondatát: conservando et 
renovando, vagyis egyszerre kell a megőrzést és a megújulást szolgál-
nunk. Annak érdekében, hogy megőrizzük Luthert – immár persze nem 
a szobrot, hanem az ő teológiai, szellemi és lelki örökségét –, alkalom-
adtán bizonyos átépítésre, rekonstrukcióra van szükség. Luthert a 21. 
század közterein, egyházi és világi nyilvánosságában kell elhelyeznünk.

Az eislebeni fotó további asszociációt is megenged. A daru és a he-
vederek segítségével a talpára állítják a szobrot. „Állj a lábadra!” – az 
elmúlt év októberében ez volt az országos evangélizáció mottója. „Állj 
a lábadra!” – novemberben az egyházkerületi közgyűlésen idéztük 
újfent ezt a mondatot. Azt értettük rajta, hogy gyülekezeteinknek és 
egyházunk egészének sok erőfeszítés árán, külsőleg és belsőleg meg-
erősödve meg kéne állnia a maguk lábán. Politikai, anyagi és egyéb 
függőség helyett a lutheri örökséghez méltóan kell törekednünk az 
autonómiára és egy olyan állapotra, ahol tartósan meg tudunk állni 
a magunk lábán. Gyülekezetek plántálásával olyan helyen is meg 
szeretnénk vetni lábunkat, ahol eddig érdemben nem voltunk jelen.

A 2017-es jubileumi esztendő első hónapjában a gyülekezeti el-
nökségek aszódi találkozóján gondolkodunk közösen az „Állj a lá-
badra!” mottó segítségével. Erről szólnak az igei alkalmak, a fórum 
és a csoportos beszélgetések. Urunk áldja meg tanácskozásunkat és 
egyházkerületünk életét!

Fabiny Tamás
püspök
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A 95 tétel

Írta és közzétette Luther Márton (1483–1546) német reformátor 1517. 
október 31-én Wittenbergben, a vártemplom kapujára szögezve.

Az igazság kiderítése szeretetétől és igyekezetétől indítva megvita-
tásra kerülnek az alábbi tételek Wittenbergben, tisztelendő Luther 
Márton atya, a szabad művészetek1 és a szent teológia magisztere2 s 
ugyanott ezeknek rendes előadója elnökletével. Ezért kéri, hogy akik 
nem jelenhetnek meg ezeket velünk élőszóban megvitatni, tegyék meg 
távolból írásban. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.

1. Amikor Urunk és Mesterünk azt mondta: „Térjetek meg!”,3 azt akar-
ta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen [Mt 4,17]. 

2. Ezt az igét nem vonatkoztathatjuk a bűnbánat szentségi gyakor-
lására,4 azaz a bűnvallásra és a jóvátételre, ami a papok közreműkö-
désével történik.

3. De nem is vonatkoztathatjuk kizárólag csak a belső bűnbánatra, 
mert a szív töredelme5 mit sem ér, ha nem hozza magával külsőleg a 
bűnös mivoltunk elleni sokoldalú halálos küzdelmet.6  

 1 Szabad művészetek: az egyetem előkészítő jellegű és filozófiai kara.
 2 Magiszter: egyetemi oktatásra jogosító tudományos fokozat. Luther teológiai 
doktor is volt 1512 óts.
 3 A latin szöveg érthető úgy is, hogy „Térjetek meg!”, és úgy is, hogy „Tartsatok 
bűnbánatot (penitenciát)!”
 4 A bűnbánat szentsége, a penitencia középkori értelemben három részből áll: a bűn-
bánat, azaz töredelem, a bűnvallás, azaz gyónás és a jóvátétel, azaz vezeklés alkotja. A 
reformátori felfogásban a bűn megvallása és megbánása után döntő a bocsánatot biza-
lommal fogadó hit. Ebből aztán Isten iránt hálás szeretet, öröm és jó cselekvés fakad.
 5 Töredelem: a bűnbánattól megtört szív állapota.
 6 A latin szövegben a megromlott természetünket jelző „hústest” szó áll. Ez egész 
emberi valónkra vonatkozik. Az ennek öldökléséről szóló szavakat (Kol 3,5) próbáljuk 
érthetően, de híven tolmácsolni.
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4. Ez a gyötrődő küzdelem7 tehát mindaddig tart, míg az ember 
gyűlöli vétkes önmagát (ez az igazi belső bűnbánat), vagyis a mennyek 
országába való bemenetelig.8

5. A pápa nem akar senkit mentesíteni9 és nem is mentesít a jóvátevő 
bűnhődéstől, hanem csak attól, amit saját illetékességében vagy az 
egyházi jogszabályok10 szerint maga rótt ki. 

6. A pápa nem bocsáthat meg11 másként egyetlen vétket sem,12 csak 
azáltal, hogy azt Istentől megbocsátottnak jelenti ki és fogadja el. Vi-
szont kétségkívül megbocsáthatja az ő számára fenntartott eseteket: 
ezek semmibevétele esetén a vétkesség kétségkívül megmarad. 

7. Isten senkinek nem bocsátja meg vétkét anélkül, hogy egyszer-
smind alá ne vetné a megalázkodót mindenben a helyette eljáró pap-
nak.13 

8. A bűnbánati egyházjogszabályok14 csak az élőkre érvényesek, és 
azok szerint haldoklókra semmit sem szabad kiróni. 

9. Ennélfogva jót tesz velünk a Szentlélek a pápa által, amikor [a 
pápa] a rendelkezéseiben mindig kivétellé teszi a halál óráját és a 
szükséghelyzetet.15 

 7 A latin poena szó a bűnhődést és a megérdemelt szenvedés vállalását, a vezeklést 
is jelenti.
 8 A mennyország itt a másvilági örök üdvösséget, boldog állapotot jelenti, az abba 
bemenetel pedig a halált és az örök életre feltámadást.
 9 Mentesít, megbocsát, elenged: a latin szövegnek ugyanaz a szava jelentheti Isten 
örök bocsánatát az őt és törvényét sértő vétkekre, az örök kárhozattól való meg-
mentést; jelentheti a vétek elengedését Isten nevében és a földi büntetés, jóvátétel, 
vezeklés teljes vagy részbeni elengedését; és jelentheti a búcsút, azaz a purgatóriumbeli 
bűnhődés csökkentését vagy elengedését. 
 10 Egyházjog = kánonjog.
 11 Lásd a 9. jegyzetet.
 12 Vétek: Isten akaratának megsértése, ami büntetést érdemel.
 13 Luther később Isten bocsánata jó hírének egyforma értékű fő formáiként nevezi 
meg az evangélium prédikálását, a keresztséget, a gyónást követő feloldozást, Krisztus 
Urunk szent vacsoráját és a testvérek lelki beszélgetését és vigasztalását. De az Isten 
törvényétől megrettent lelkiismeret vállalja a megalázkodást, és számára a magán-
gyónásbeli feloldozás a legbiztosabb és leghatásosabb. A feloldozás megtagadása vagy 
megadása Krisztus parancsa alapján és nevében a kulcsok (kötő és oldó kulcs) hatalma.
 14 Lásd a 10. jegyzetet.
 15 Az eredeti latinban articulus mortis et necessitatis.
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10. Képzetlenül és hibásan járnak el azok a papok, akik a haldok-
lóktól egyházjogszabály szerinti bűnbánati teljesítményt követelnek 
a purgatóriumban.16 

11. Bizonyosnak tűnik, hogy azt a konkolyt,17 hogy az egyházjog 
szerinti jóvá tevő bűnhődést át lehet változatni purgatóriumbeli bűn-
hődésre, akkor hintették el, amikor a püspökök aludtak. 

12. Régente az egyház által meghatározott büntetéseket nem a fel-
oldozás után, hanem a feloldozást megelőzően szabták ki, hogy ezzel 
próbára tegyék a töredelem őszinte voltát. 

13. A haldoklók halálukért mindennel megfizetnek, és az egyházjogi 
szabályok számára már halottak, joggal illeti meg őket az azoktól 
való feloldás. 

14. A haldoklóban lelki épségének és szeretetének18 tökéletlensége 
szükségképpen nagy félelmet támaszt, annál nagyobbat, minél tö-
kéletlenebb volt. 

15. Ez a félelem és borzadás magában is elég (hogy mást ne mond-
jak) a purgatóriumi szenvedést előidézni, mivel a reménytelenség 
borzalmával határos. 

16. Láthatjuk, hogy a pokol,19 a purgatórium és a menny úgy különbö-
zik egymástól, mint a reményvesztés, a kétséggel küzdés és a biztonság. 

17. Látható, hogy a lelkeknek a purgatóriumban arra van szükségük, 
hogy mind félelmük fogyjon, mind szeretetük szaporodjék. 

18. Nem látszik bizonyítottnak sem érvekkel, sem szentírási helyek-
kel, hogy [a purgatóriumban lévő lelkek] kívül lennének a szeretetet 
kiérdemlő vagy azt fokozó állapoton [Isten irgalmán]. 

 16 Purgatórium: tisztítóhely, tisztítótűz. A nyugati (latin) egyház középkori tanítása 
szerint a „nem halálos bűnök” másvilági levezeklésének helye. Luther utóbb ezt mint 
a Bibliából nem igazolható, sőt annak tartalmával ellenkező tant elvetette. A római 
katolikus egyház 2Makk 12,39–45-re hivatkozik. Ez az irat Jézus Héber Bibliájában nem 
szerepel. Az Öszövetség görög fordításába, a Septuagintába került bele mint apokrif 
(a nyilvános használaton kívül hagyott, „félretett”) irat. A trienti zsinat (1546–64) 
másodlagosan mértékadónak (deuterokanonikusnak) nyilvánította.
 17 A konkoly itt jelképesen hamis tanítást jelent.
 18 Lelki épség: itt: tisztaság a bűntől. A szeretettel Isten törvénye szerint tartozunk 
Istennek és minden embernek (Mt 22,37–39).
 19 A pokol itt az örök büntetés, az Istentől való örök eltaszítás, a kárhozat állapota. 
(A Bibliában és az Apostoli hitvallásban viszont a holtak helye a feltámadásig.)
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19. De az sem látszik bizonyítottnak, hogy legalábbis mindnyájan 
biztosak és biztonságban vannak boldogságra jutásuk felől, jóllehet 
mi ebben teljesen bizonyosak vagyunk. 

20. Tehát a pápa minden bűnhődés teljes elengedésén nem egysze-
rűen minden bűnhődés elengedését érti, hanem csak az általa kiróttét. 

21. Tehát tévednek azok a búcsúhirdetők, akik azt mondják, hogy 
a pápa búcsúja az embert minden bűnhődéstől feloldja és megmenti. 

22. Éppenséggel semmit nem enged el a purgatóriumban levő lel-
keknek, amit ebben az életben kellett volna az egyházi jogszabályok 
szerint teljesíteniük. 

23. Ha valaki egyáltalán megkaphatja minden bűnhődése vala-
milyen elengedését, akkor biztos, hogy ezt csak a legtökéletesebbek 
kaphatják meg, tehát igen kevesen. 

24. Természetesen az emberek legnagyobb részét becsapják, amikor 
nagy hanggal, minden megkülönböztetés nélkül ígérik meg nekik a 
bűnhődés feloldását. 

25. Amilyen hatalma van a pápának a purgatórium felett, ugyan-
olyan hatalma van bármely püspöknek vagy lelkésznek a maga püs-
pökségében, illetve gyülekezetében. 

26. Nagyon jól teszi a pápa, hogy a [purgatóriumban lévő] lelkeknek 
nem a kulcsok hatalmával ad elengedést, (amivel [ott] nem rendelke-
zik), hanem közbenjáró könyörgés által. 

27. Emberi balgaságot hirdetnek, amikor azt mondják, hogy mihelyt 
a ládába dobott pénz megcsörren, a lélek azonnal a mennybe száll.20 

28. Csak annyi bizonyos, hogy a ládában megcsörrenő pénz által 
nagyra nőhet a haszonlesés és a kapzsiság. Az egyház közbenjáró szol-
gálatának eredményessége azonban egyedül Isten jótetszésétől függ. 

29. Ki tudja, hogy vágyódik-e minden purgatóriumban lévő lélek 
arra, hogy őt onnan kiváltsák? A legenda szerint sem Szeverinusz, 
sem Paszkálisz [pápák] nem igényelték ezt. 

30. Senki sem biztos a maga töredelmének valódisága felől, még 
kevésbé a következmény: a teljes elengedés felől. 

 20 A búcsú (lásd 9. jegyzet) pénzért adását utóbb a reformáció hatására a trienti 
zsinat is elítélte.
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31. Amilyen ritka az igazán bűnbánó ember, épp olyan ritka az 
igazán elengedést nyerő, vagyis nagyon ritka. 

32. Örök büntetést kapnak tanítóikkal együtt, akik a búcsúcédu-
lákkal biztonságban hiszik magukat az üdvösségük dolgában. 

33. Nagyon kell óvakodnunk azoktól, akik azt mondják, hogy a 
pápának azok az elengedései [azaz búcsúi] Istennek ama fölbecsül-
hetetlen ajándéka, amely által rendbe jön az ember dolga Istennel. 

34. Ugyanis a búcsúnak ez a kegyelme csak a bűnbánat szentségével 
[és] ember által kiszabott jóvátevő bűnhődésre vonatkozik. 

35. Nem keresztyénséget prédikálnak, akik azt tanítják, hogy aki 
lelkeket akar kiváltani vagy gyónási kiváltságot vásárolni,21 annak 
nincs szüksége töredelemre. 

36. Minden igazán szívén talált keresztyén részesül a bűnhődésnek 
és a vétkességnek teljes elengedésében búcsúcédula nélkül is. 

37. Aki csak igazi keresztyén, akár élő, akár halott, az részese Krisz-
tus és az anyaszentegyház minden kincsének, s ezt Isten adta néki, 
búcsúcédula nélkül is. 

38. A [bűnhődés] pápai elengedését és a [kegyelemben] részesítést 
mégsem szabad semmiképpen sem megvetni, mert az (mint mond-
tam) az isteni elengedés kinyilvánítása. 

39. A legképzettebb teológusnak is igen nehéz egyszerre magasz-
talnia a nép előtt a bőséges búcsút és az igaz töredelmet. 

40. Az igazi töredelem keresi és szereti a bűnhődést, viszont a búcsú 
bősége elkényelmesít, és a bűnhődést gyűlöletessé teszi, legalábbis 
esetenként. 

41. Óvatosan kell az apostoli [azaz pápai] búcsút prédikálni, nehogy 
a nép félreértse, és elébe helyezze azt a szeretet jócselekedeteinek. 

42. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa véleménye sze-
rint a búcsúvásárlás semmilyen tekintetben nem állítható egy sorba 
az irgalmasság cselekedeteivel. 

43. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy jobb dolgot tesz, aki a sze-
génynek ad vagy a rászorulónak kölcsönöz,22 mint hogyha búcsút vásárol. 

 21 Gyónási kiváltság volt például, hogy valaki szabadon választhatja magának azt a 
gyóntatót, aki különleges felhatalmazást kapott a feloldozásra.
 22 Luther a kamatmentes kölcsönnel való segítést tartja természetesnek.
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44. Ugyanis a szeretet cselekedete által nő a szeretet és javul az 
ember, de a búcsú által nem lesz jobb, csak a bűnhődéstől mentesebb. 

45. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy aki látja a rászorulót, 
és azt elhanyagolva búcsúra költ, az nem a pápa elengedését szerzi 
meg, hanem Isten rosszallását. 

46. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy – hacsak nem dúskál-
nak a fölöslegben – mindazt, ami az élet fönntartásához szükséges, 
tartsák kötelességüknek házuk népe javára fordítani, és semmiképp 
se pazarolják búcsúkra. 

47. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a búcsúvásárlás nem 
parancsolat, hanem szabad döntés dolga. 

48. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa a búcsúban 
való részesítéssel inkább az őérte való áhítatos imádkozást akarja 
elérni, semmint a készpénzt, mert az előbbire nagyobb szüksége van. 

49. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa búcsúi akkor 
hasznosak, ha nem beléjük vetjük bizalmunkat. Viszont nagyon ár-
talmasak, ha általuk elvész az istenfélelmünk.23 

50. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy ha a pápa tudna a 
búcsúhirdetők zsarolásairól, azt akarná, hogy inkább égjen porig 
Szent Péter bazilikája, mint azt, hogy juhainak bőréből, húsából és 
csontjából épüljön fel. 

51. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa, ha szükséges 
volna, kész lenne (ahogy illik) még Szent Péter bazilikájának eladása 
árán is saját pénzéből segíteni azokat, akiknek legtöbbjétől némely 
búcsúhirdetők kicsalják a pénzüket. 

52. Hiábavaló a búcsúcédulák alapján bízni az üdvösségben, még ha 
a búcsúmegbízott, sőt akár a pápa a saját lelkével kezeskednék is érte. 

53. Krisztus és a pápa ellenségei azok, akik a búcsú hirdetése miatt 
Isten igéjét más templomokban teljesen elnémítják. 

54. Jogsérelem éri Isten igéjét, ha ugyanabban a prédikációban 
ugyanannyi vagy több időt szentelünk a búcsúnak, mint Isten igéje 
hirdetésének. 

55. A pápa gondolata szükségképpen az, hogy ha a csekély értékű 
búcsút egy haranggal, egy díszfelvonulással és egy szertartással ün-

 23 Istenfélelem: nem félelem Istentől, hanem Isten komolyanvétele.
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neplik, akkor az evangéliumot, ami a legnagyobb dolog, száz harang-
gal, száz díszfelvonulással, száz szertartással kell hirdetni. 

56. Az egyház kincse,24 amelyből a pápa a búcsút adja, nincs eléggé 
megnevezve, és Krisztus népe nem is ismeri azt. 

57. Nyilvánvaló, hogy itt nem a mulandó javakról van szó, mert 
azokat sok egyházi szónok nem egykönnyen osztogatja, hanem in-
kább gyűjti. 

58. De nem is Krisztus és a szentek érdemeiről van szó, hiszen 
azok mindenkor, a pápa közreműködése nélkül is munkálják a belső 
ember számára a kegyelmet, a külső ember számára pedig a keresztet, 
a halált és a poklot.25 

59. Szent Lőrinc ugyan azt mondta, hogy az egyház kincse a sze-
gények, de ő korának szokásos kifejezésével élt. 

60. Nem vakmerőség kimondani, hogy az egyház kincse: az egyház 
kulcsai (melyeket Krisztus érdeméért kapott). 

61. Világos ugyanis, hogy a bűnhődés elengedésére és a [meghatá-
rozott] esetekre [vonatkozóan] elegendő a pápának a saját hatalma. 

62. Az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és kegyelmének 
szent evangéliuma [örömhíre]. 

63. De ezt méltán igen gyűlölik, mert elsőkből utolsókká tesz. 
64. A búcsúk kincsét viszont igen kedvelik, mert utolsókból elsőkké 

tesz. 
65. Az evangélium kincse olyan háló, amellyel egykor az anyagi 

javak embereit halászták. 
66. A búcsú kincse pedig olyan háló, amellyel ma az emberek anyagi 

javait halásszák. 
67. A búcsú, amiről a búcsúhirdetők azt hirdetik, hogy a legnagyobb 

áldás, valóban az, de a kereset szempontjából. 
68. Valójában azonban a búcsú az Isten kegyelméhez és a kereszt 

jóságához mérten a legeslegkisebb dolog. 

 24 Az egyház kincse a középkori szóhasználatban Krisztus érdemét és a szentek fölös, 
mások javára beszámítható érdemeit jelenti. Szerintünk az utóbbit Isten teljes szívet 
követelő szava kizárja (lásd az 57–66. tételeket).
 25 A „belső ember” a hit által a Szentlélektől született ember új személyisége. A „külső 
ember” nemcsak a látható test, hanem a továbbélő régi személyiség, a „hústest” (lásd 
6. jegyzet).

Északi - 95 tétel.indd   8 2017. 01. 24.   12:22:33



9

69. A püspökök és a lelkipásztorok [jogilag] kötelesek az apostoli 
búcsú26 hirdetőit teljes tisztelettel fogadni, 

70. de sokkal inkább kötelesek nyitott szemmel és nyitott füllel 
ügyelni arra, hogy ezek ne a maguk álmait hirdessék a pápa megbí-
zása helyett. 

71. Aki az apostoli búcsú igazsága ellen szól, kiátkozást és gyalá-
zatot érdemel, 

72. de áldott, aki gondosan eljár a búcsúhirdető szavainak önkénye 
és önfejűsége ellen. 

73. Ahogy a pápa is joggal sújt le villámával azokra, akik a búcsú 
ügyében bármi módon csalást követnek el, 

74. de sokkal inkább készül villámával lesújtani azokra, akik a 
búcsúk ürügyén a szent szeretet és a való igazság kijátszásán mes-
terkednek. 

75. Őrültség azt vélni, hogy a pápai búcsúk akkorák, hogy felol-
dozhatják az embert, még ha valaki – képtelenséget mondva – az 
Istenszülő [Máriát] erőszakolta volna is meg. 

76. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy a pápai búcsúk a vétkesség tekin-
tetében a búcsú alá eső legkisebb bűnöket sem vehetik el. 

77. Az a szóbeszéd, hogy maga Szent Péter sem adhatna nagyobb ke-
gyelmet, ha ő volna most a pápa – káromlás Szent Péter és a pápa ellen. 

78. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy neki is és bármelyik pápának is 
nagyobb erői vannak, tudniillik az evangélium, a gyógyítások kegyel-
mi ajándékai stb. 1Kor 12,9–10 szerint. 

79. Káromlást szól, aki azt állítja, hogy a pápai címerrel ellátva 
felállított kereszt felér Krisztus keresztjével. 

80. Számot fognak adni azok a püspökök, lelkészek és teológusok, 
akik tűrik, hogy ilyesmiket prédikáljanak a népnek. 

81. A búcsúról való ilyen önkényes prédikálás azt eredményezi, 
hogy a tudós férfiaknak sem könnyű a pápa tekintélyét megvédeni 
a rágalmaktól vagy éppen az egyszerű hívek fortélyos kérdéseitől. 

82. Például: Miért nem üríti ki a pápa a purgatóriumot szentséges 
szeretetből és a lelkek oly nagy szüksége miatt, ami minden indíték 
közt a legigazságosabb – ha számtalan lelket kivált a [Szent Péter-]

 26 Apostoli: itt pápai, az apostolutódság címén.
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bazilika építésére adott szennyes pénzért, ami igen jelentéktelen 
indíték erre? 

83. Továbbá: Miért vannak még mindig halotti misék és évforduló-
ünnepek a lelkekért, és miért nem adják vissza vagy miért nem engedik 
visszavenni a halottakért tett adományokat, ha a kiváltottakért való 
imádság immár [a búcsúcédula révén feleslegessé és] jogtalanná vált? 

84. Továbbá: Miféle újfajta kegyelme Istennek és a pápának az, hogy 
megengedik, hogy egy istentelen és gonosz ember pénzért kiváltson 
egy kegyes és istenszerető lelket, viszont azt a kegyes és kedves lelket 
nem váltják ki ingyen szeretetből, saját rászorultsága miatt? 

85. Továbbá: A bűnhődésre vonatkozó egyházjogi előírások tényle-
gesen és mint régóta nem alkalmazottak, magukban érvénytelenek 
és halottak. Miért történik a tőlük való mentesítés pénzzel, búcsúk 
engedélyezésével, mintha érvényesek és hatályosak volnának? 

86. Továbbá: Miért nem építi föl a pápa – akinek vagyona ma felül-
múlja a dúsgazdag [ókori] Crassusok kincsét is – Szent Péternek leg-
alább azt az egy bazilikát inkább a maga pénzéből, mint szegény 
híveiéből? 

87. Továbbá: Mit enged el vagy mit nyújt a pápa azoknak, akik a 
tökéletes töredelem által jogosultak a teljes elengedésre és [kegye-
lemben] részesítésre? 

88. Továbbá: Miből lenne nagyobb haszna az egyháznak, mint abból, 
ha a pápa – amit most csak egyszer tesz meg – naponta százszor osz-
tana elengedést és [kegyelemben] részesítést a hívek bármelyikének? 

89. Mivel a pápa a lelkek üdvét inkább a búcsúk által keresi, mint a 
pénz által, miért szünteti meg a már régebben engedélyezett búcsú-
cédulákat és búcsúkat, mikor azok ugyanolyan hatásosak? 

90. Ha az egyszerű híveknek aggályos érveit puszta hatalommal 
elnyomjuk, és nem értelmes megválaszolással oldjuk fel, azzal az 
egyházat és a pápát ellenségeik előtt nevetségessé, a keresztyéneket 
pedig szerencsétlenné tesszük. 

91. Ha tehát a búcsúkat a pápa lelkületének és gondolatának meg-
felelően hirdetnék, könnyű volna felelni mindezekre [a kérdésekre], 
sőt fel sem merülnének. 

92. Távozzanak tehát azok a próféták, akik azt mondják Krisztus 
népének: „Béke, béke!” – de nincs béke! (Ez 13,10.16)
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93. Tegyék jól a dolgukat azok a próféták, akik azt mondják Krisztus 
népének: „Kereszt, kereszt!” – de nincs kereszt! 

94.Buzdítsuk azért a keresztyéneket, hogy fejüket: Krisztust bűn-
hődésen, halálon és poklon át is követni igyekezzenek, 

95. és abban bízzanak, hogy inkább sok szorongattatáson át, mint-
sem a béke biztonságán át jutnak be a mennybe (ApCsel 17,22).

Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül,
a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

S. D. G.

Magyar nyelvre fordította dr. Zsigmondy Árpád latinból két korábbi fordítás 
felhasználásával (Takács János 1937, Soproni Líceum 1995).
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Luther utolsó igehirdetése

Eisleben, 1546. február 15., vízkereszt ünnepe után 6. vasárnap, 
négy nappal a halála előtt

Textus: „Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted 
ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, 
Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és 
senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a 
Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok 
nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy 
szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 
Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” (Mt 11,25–30)

Ez egy szép, gazdag tartalmú evangéliumi szakasz. De én most csak egy 
részéről akarok beszélni, amennyire tudok, és Isten kegyelmet ad hozzá.

Az Úr dicséri és magasztalja mennyei Atyját, mivel elrejtette ezeket 
az okosak és bölcsek elől, azaz mivel a szent evangéliumot a bölcsek-
nek és okosaknak nem adta tudtul, hanem a gyermekeknek és ifjaknak 
nyilatkoztatta ki, akik nem tudnak beszédet tartani és prédikálni, 
sem nem okosak és bölcsek. Ezzel megmutatta, hogy ő ellensége a 
bölcseknek és okosoknak, viszont kedveli és szereti azokat, akik nem 
okosak és bölcsek, hanem olyanok, mint a kisgyermekek.

Ez azonban a világ szemében balga és bosszantó beszéd, hogy Isten 
ellensége volna a bölcseknek, és elítéli őket, mert mi úgy véljük, Isten 
nem tudna egyedül kormányozni, szüksége van hozzá okos és bölcs 
emberekre. Ez a vélemény azonban azt jelenti, hogy a bölcseken és 
okosakon múlik a világban minden, mert szerintük Isten nem kegyes 
és jó, s ezért nekik kell mindent a szívükön viselniük. A keresztény egy-
házban is nekik kell eldönteniük, hogy mit tegyenek, mivel mindent, 
amit Isten tesz és cselekszik, nekik kell kijavítaniuk. így azután nincs 
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is a földön szegényebb, jelentéktelenebb, gyengébb tanuló, mint Isten. 
Ő mindenki tanítványa, és neki mindenki iskolamestere és tanítója.

Jól szemlélhető ez az eretnekeken a világ kezdete óta. Arius és Pelagius 
és most, a mi időnkben az újrakeresztelők és szentséggyűlölők és vala-
mennyi rajongó és lázongó, ezek egyike sincs megelégedve azzal, amit 
Isten alkotott és létrehozott. Nem tudják meghagyni úgy, ahogyan ő 
rendelte. Azt gondolják, nekik is kell valamit alkotniuk, hogy különbek 
legyenek az emberek szemében, és így dicsekedhessenek: „Ezt én csinál-
tam! Amit Isten tesz és rendel, az nagyon rossz és csekély, sőt gyerekes 
és dőre dolog, kénytelen vagyok valamit hozzátenni!” Ilyen szégyenletes 
a földi bölcsesség természete, különösen a keresztény egyházban, ahol 
egyik püspök a másik püspököt, egyik lelkész a másik lelkészt vágja, 
marja, egyik a másikat akadályozza és félrelöki; ahogy ez az egyház-
kormányzásban mindig is tapasztalható volt mindenki nagy kárára.

Ezek azok a nagyokos mesterek, akikről itt Jézus beszél, akik a lovat 
hátulról akarják felkantározni, és nem akarnak megmaradni azon 
az úton, amelyet maga Isten mutat nekünk, hanem kell hogy mindig 
legyen valami különc dolguk, amit azért csinálnak, hogy azután az 
emberek azt mondják róluk: „Bizony, a mi lelkészünk vagy prédiká-
torunk semmit sem ér, ez az igazi ember, aki jól csinálja a dolgot!”

Hát nem bosszantó az ilyesmi? Csoda, ha Istennek is elfogy a tü-
relme? Vagy talán kedvét lelje az ilyenekben, akik még vele szemben 
is túl okosak és bölcsek akarnak lenni, és őt folyton iskolába akarják 
járatni?! Hasonlót olvasunk az evangéliumnak ugyanebben a feje-
zetében: „Cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség.”1 (Mt 11,19) 
Ejha, szépen állunk, ha a tojás okosabb akar lenni a tyúknál! Szép kis 
dolog az, amikor a gyerekek akarják apjukat, anyjukat kormányozni, s 
a bolondok és ostobák a bölcs embereket! Íme, ez az oka annak, hogy 
az Írás mindenütt elítéli az okosakat és bölcseket.

A pápa is ugyanígy cselekedett. Miután Krisztus elrendelte az ige-
hirdetői szolgálatot, valamint teste és vére szentségét, és meghagyta, 
hogyan kell azokkal a keresztényeknek élniük, tudniillik hitük erősíté-
sére és támogatására, a pápa azonnal közbekiált: „Nem, nem, nem így 

 1 Luther így idézi ezt a helyet: „A bölcsességnek saját gyermekeivel kell igazoltatnia 
magát.”
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kell, ez így nem bölcs cselekedet!” Az ő dekrétuma ugyanis kimondja: 
nem helyes, hogy a szentséget a keresztények hitének erősítésére kell 
kiosztani, hanem azt áldozatnak kell tekinteni, amikor a pap misét 
olvas élőkért és holtakért. Így például ha egy kereskedő vidékre akar 
utazni, előbb misét kell olvastatnia, hogy sikeres legyen az útja.

Hasonlóképpen, hogy Isten elrendelte a keresztséget, az a pápa 
szemében csekély dolog, jelentéktelen és erőtelen. Viszont nagyra 
tartja az ő birkáit, akik kopaszra nyírt fejükön süveget viselnek, azt 
vélve, hogy rendjükkel, szerzeteskedésükkel ők segítenek a világon, 
és hogy aki egy ilyen rendbe belép, annak új és jobb keresztsége van, 
amely nem csupán rajta segít, hanem a többi emberen is, akik üdvö-
zölni akarnak. Ilyen a pápa bölcsessége és okossága. Bizony, ez a sorsa 
a mi Urunknak és Istenünknek ebben a világban: mindenütt, ahol ő 
valamit alapít és rendel, azt az ördög és társai azonnal visszájára for-
dítják, sőt káromolják és gyalázzák. És a világ mégis azt állítja, hogy 
az ilyesmi minden bizonnyal tetszik Istennek, és jóváhagyja, ha őt 
bármely bolond oktatni és kormányozni akarja.

A világi ügyekben és kormányzásban is így mennek ugyan a dolgok, 
de mint Aristotelés írja, itt akad néhány ember, akik nagy bölcsesség-
gel és ésszel áldattak meg, és valóban nem közönséges emberek. Isten 
sokszor ad egy-egy értékes, kiemelkedő, értelmes embert, aki bölcs 
tanácsaival szolgálni tudna országoknak és embereknek egyaránt. 
Csakhogy az ilyenek menekülnek a közélettől, és nehezen lehet őket 
megnyerni a kormányzásra. Vannak viszont mások, akik törekszenek 
erre, pedig nincs képességük hozzá. Ezeket nevezik a világi kormány-
zásban kotnyeles Okos Tóniknak. Szidják is őket nagyon, és méltán 
fordulnak ellenük, mert mindenki panaszolja, hogy már sohasem 
lehet megszabadulni ezektől a bolondoktól, akik semmire sem al-
kalmasak, és semmi hasznot nem jelentenek. Ezért mondják róluk 
az emberek: „Bolondokkal vert meg minket az ördög?”2 Aristotelés 

 2 Hat uns der Teufel mit Narren beschissen. Ekkor már szállóige ez a mondás, mely 
1515-ben hangzott el a württembergi tartományi gyűlésen Ulrik württembergi her-
ceggel kapcsolatban, aki meggyilkolta szerelmi riválisát, ezért birodalmi átokkal 
sújtották. A bescheissen ige jelentése eredetileg: ’összeszar’. A régiek a mogyorót a 
fogukkal törték meg. A férges vagy rothadt szemek mintegy a szájukba mocskoltak, 
becsapták az embert. Innen ered az ige másodlagos ’csal, becsap’ jelentése. 
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pedig, aki sokszor látta, hogy milyen kevés igazán alkalmas ember 
van a kormányzásra, különbséget tesz az igazán bölcsek és okosak 
és a többiek között, akiket ő a doxa szóval jelöl, id est: opinione sua 
sapientes, azaz saját véleményük szerint bölcsek, tehát csak bekép-
zelik maguknak, hogy ők okosak és bölcsek.3 Vagy ahogy németül 
mondják: az önhitt jól táncol. Ezek azt hiszik, hogy mivel ők ülnek a 
kormányzásban, és játsszák az előkelőt, feltétlenül okosak is. És egy 
ilyen bolond a tanácsban akadályozza a többieket, hogy kár nélkül 
jussanak előbbre, mert ő az ördög nevében erőszakkal akar okos lenni, 
pedig valójában bolond.

Ha tehát a világi kormányzásban méltán haragusznak azokra, akik 
okosak akarnak lenni, noha nem azok, mennyivel inkább felháborító 
emberek azok, akikre méltán haragszik Isten és ember egyaránt, akik 
a szent keresztény egyházban akarnak okosak lenni, holott nem azok. 
Ezek ugyanis akadályozzák az igeszolgálatot, hogy az emberek ne 
juthassanak el Istenhez. Ilyenek a mi időnkben Münzer és a szent-
séggyűlölők, akik akadályozzák és gátolják az evangélium terjedését, 
félrevezetik az embereket, mégis azt gondolják, hogy csak ők okosak és 
bölcsek, mivel benne ülnek az egyházi hivatalban és kormányzásban.

Így akar a pápa is nagyon okos ember lenni, sőt a legokosabb, csupán 
azért, mert magasan ül, és azt állítja, hogy ő az egyház feje. Ezzel az 
ördög őt annyira felfuvalkodottá tette, hogy azt véli, amit csak kimond 
és elhatároz, az csupa isteni bölcsesség, s ezért azt mindenkinek el 
kell fogadnia és követnie, és senki sem kérdezhet tovább, hogy vajon 
az Isten igéje-e vagy nem. Ahogyan az ő nagy bolondkönyvében4 
szégyenletes módon azt meri állítani: még feltételezni sem szabad, 
hogy egy ilyen felség, amilyen ő lenni akar, tévedhetne. Ugyanígy a 
császár, királyok és kardinálisok, mivel magasan ülnek, azt vélik, hogy 
ők nem tévedhetnek és nem hibázhatnak.

Hasonló bölcsessége volt Kajafásnak is, amikor a zsidókkal ta nács-
kozott: „Ti otromba bolondok, nektek nincs eszetek, nem tudtok és 
nem értetek semmit! Nem jobb-e, hogy egy ember haljon meg, mint 

 3 Aristotelés: Nikomakhoszi etika VI,10 (1142a).
 4 A különböző pápák dekretáléinak gyűjteménye, CIC 2. 
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hogy az egész nép elpusztuljon?”5 (Jn 11,49–50) Ez va ló ban bölcs és 
okos tanácsnak tűnik, hogy jobb egy embert megfojtani, mint hogy az 
egész ország elpusztuljon. De mi lett ennek a tanácsnak a kimenetele? 
Éppen ez idézte elő, hogy az egész országnak tönkre kellett mennie 
és elpusztulnia. Így cselekszenek mind az ilyen önhitt bölcsek a ke-
resztény egyházban és a világi kormányzásban egyaránt.

Éppen ez az, amiről itt Krisztus Urunk beszél, hogy ő ellensége az 
önjelölt bölcseknek, nem szenvedheti őket az ő keresztény egyházá-
ban, legyenek bár pápa, császár, királyok, fejedelmek vagy doktorok, 
akik az ő isteni igéjét eltorzítják, és a saját bölcsességükkel akarnak a 
hitnek és a mi üdvösségünknek felséges, nagy kérdéseiben intézkedni. 
Ilyen esetet mi magunk is sokat tapasztaltunk nemrég, amikor ha-
sonló okoskodók megpróbáltak egyesülést és reformációt létrehozni, 
hogy a keresztény egyházban egység legyen, és az egészet tetszetős 
előadásban közhírré tették, mondván: így és így kell a császárnak, a 
királyoknak, fejedelmeknek és uraknak cselekedniük, így lehetne az 
országokon és az embereken segíteni és a kereszténységben sok jót 
elvégezni. De máris látjuk, mire megy valaki ilyen önhitt ötletekkel 
és bölcsességgel. Leginkább és állandóan a pápa és a kardinálisok 
tanúsítanak ilyenféle bölcsességet és okosságot. Ők Istennek is taní-
tómesterei akarnak lenni és kormányozni az egész kereszténységet. 
De Isten ezt nem tűri: ő nem akar tanuló lenni, nekik kell tanulókká 
lenniük. Ő az örök bölcsesség, s ezért jól tudja, mit tegyen és engedjen 
történni. Ők viszont azt gondolják, hogy mivel fent ülnek a kormány-
zásban, azért ők a legokosabbak, ők mélyebbre látnak az Írásban, 
mint más emberek. Ezért Isten borzalmasan eltaszítja őket, mert ő 
az ilyesmit nem akarja, nem tudja és nem is kénytelen elviselni. Ezt 
pedig úgy cselekszi meg, hogy a nagyok és bölcsek előtt rejtve marad 
az evangélium, és ő egészen másképp kormányozza egyházát, mint 
ahogyan ők gondolnák és megértenék, még ha ők úgy is vélekednek 
magukról, hogy ők mindent tudnak és értenek, és mivel ők ülnek a 
kormányzásban, Isten nem is tudja a tanácsukat és kormányzásukat 
nélkülözni.

 5 MBT: „Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra: jobb nektek, hogy 
egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen.”
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S még ha úgy is hangoznék, hogy irigységből beszél Jézus, amikor 
azt mondja: „Köszönöm neked, mennyei Atyám” (vö. Mt 11,25), mégsem 
volt az ő szívében sem irigység, sem gyűlölet. Hiszen ha ő önmagát, 
testét és életét odaadta értünk, hogyan lehetett volna benne irigység? 
De felháborodása és ellenkezése abból ered, hogy nyomorult, balga 
emberek az isteni Felséget akarják kioktatni. Ezt ő nem tűrheti és 
nem is tűri, s ezért csak hálás lehet neki minden kegyes szív, mert 
különben sohasem lenne vége az okoskodásnak és beképzeltségnek. 
Az ördög biztatja fel az embereket, hogy a Szentírás és Isten igéje által 
hírnévre, dicséretre és dicsőségre törekedjenek, és különbek akarjanak 
lenni a többi embernél. Pedig így kellene szólnunk mindnyájunknak: 
„Kedves mennyei Atyám! Te beszélj, én pedig balga gyermekként 
hallgatni akarok, mert ha saját értelmemmel, bölcsességemmel és 
okosságommal nekem kellene kormányoznom, már régen sárba ragadt 
volna a kordém és ronccsá vált volna a hajóm! Azért, jó Istenem, te 
magad kormányozz és vezess, én pedig inkább kiszúrom a szememet, 
bezárom értelmemet, hogy csak te kormányozz egyedül a te igéddel.”

Ezt azonban a világtól nem lehet várni. A gyülevész lelkek azért 
kerekednek fel, és valójában semmi másra nem is törekszenek, mint 
hogy a nép szemében nagy legyen a dicsőségük, és azt mondják róluk: 
„Ő az igazi ember, ő ért a dolgokhoz!” Ők pedig hogy az ilyen hírnévvel 
önmaguknak hízeleghessenek és így dicsekedhessenek: „Ezt te tetted! 
Ez a te műved! Kiváló ember vagy, igazi mester!” Pedig az ilyen dicséret 
nem jár akárkinek! Az igazi prédikátoroknak egyedül csak Isten igéjét 
kell szorgalmasan és hűségesen tanítaniuk, és csak az ő dicsőségét 
és dicséretét keresniük. Hasonlóképpen kell szólniuk a hallgatóknak 
is: „Én nem a lelkész úrban hiszek, hanem ő egy másik Úrról beszél 
nekem, akit Krisztusnak hívnak. Őrá mutat a lelkész, akinek a szavára 
azért figyelek, mert ő engem ehhez az igazi mesterhez és tanítóhoz, 
Isten Fiához vezet.”

Így lenne az egyházban minden a helyén, jó lenne a vezetés és 
mindenütt megmaradna az egység. Különben pedig mindenütt marad 
a rosszkedvű háborgás, ahogy a világban is van. És ahogy egy város 
tanácsa az ilyen ostobát, aki gyakran félrevezeti az egész várost, nem 
szívesen tűri, hanem eltávolítják maguk közül, aminek az egész ország 
is csak örül, így kell itt, az egyházban is történnie, hogy senki másról 
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ne szóljon a prédikáció és a tanítás, hanem egyedül Isten Fiáról. Hi-
szen egyedül ő az, akiről ezt olvassuk: „Ez az én szeretett Fiam, […] 
reá hallgassatok!” (Mt 17,5), és senki más emberre, legyen az császár, 
király, pápa vagy kardinális. Ezért mondjuk mi: „Ám legyenek okosak 
és bölcsek a császár, király, pápa, kardinális, fejedelmek és főurak, 
de én Krisztusban akarok hinni! Ő az én Uram, akit Isten nekem 
rendelt, hogy őt hallgassam, és tőle tanuljam meg, mi az igazi, isteni 
bölcsesség és okosság.”

Ekkor persze felkiált a pápa és környezete: „Nem, nem! Nem ezt kell 
tenned, hanem engedelmeskedned kell a felsőbbségnek, és tenned, 
amit mi parancsolunk neked!” „Igen – mondom én –, valóban ezt kell 
tennem. De előbb te légy eggyé az Úrral, aki itt azt mondja: »Az én 
Atyám mindent átadott nekem.« (Mt 11,27) Ezért, kedves pápa, császár, 
király, uraság és fejedelem, ne kapkodj összevissza! Szívesen hallgatlak 
én téged a világi kormányzás terén. De hogy te akarsz uralkodni a 
kereszténységben és hatalommal bírni annak eldöntésére, hogy mit 
kell nekem hinnem és tennem, ezt nem fogadom el, mert te ott akarsz 
okos és bölcs lenni, ahol tudatlan vagy, és nem nyertél kinyilatkozta-
tást. Hiszen itt van az Úr, akire egyedül kell hallgatnunk ezekben a 
dolgokban, ahogyan itt is mondja: »Az Atyát sem ismeri senki, csak 
a Fiú és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni.« (Mt 11,27) Ezek pedig 
az együgyűek és tudatlanok, akik nem tartják magukat bölcsnek és 
okosnak, hanem hallgatják az ő igéjét és befogadják azt. Ha tehát az 
ő igéje az, amit te nekem felmutatsz és megparancsolsz, akkor azt 
szívesen elfogadom, ha mindjárt egy kisgyermek hirdeti is, vagy a 
szamár, amely Bálámmal beszélt (4Móz 22,28.30), és nem akarok e 
téren különbséget tenni a személyek között, akik ezt hirdetik, akár 
okosak, akár tudatlanok. Hiszen így szól az isteni döntés: »Nekem 
adatott át minden, én vagyok, akinek egyedül tiszte az, hogy tanítson 
és kormányozzon minden okossal és bölccsel szemben, akiknek be 
kell csukniuk szemüket, és be kell zárniuk értelmüket.«”

Ugyanis a mi bölcsességünk és okosságunk az isteni dolgokban a 
szemünk, amelyet az ördög a Paradicsomban felnyitott, amikor Ádám 
és Éva az ördög nevében akartak okosak lenni. Pedig Isten maga 
tanította őket, és adta nekik igéjét, hogy ahhoz tartsák magukat, ha 
igazán okosak akarnak lenni. Ekkor azonban jött az ördög, aki jobban 
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ért a dolgokhoz: becsukta a szemüket, hogy ne lássák Istent, mert 
akkor az ördögöt sem tudják felismerni. Ez az a gyötrelem, amely 
még mindig ránk nehezedik, hogy az ördög nevében akarunk bölcsek 
és okosak lenni.

De itt ismét azt kell megtanulnunk, hogy mit jelent ez: „Nekem 
adatott minden, azaz nekem kell kormányoznom, tanítanom, taná-
csolnom, parancsolnom és tiltanom az én egyházamban.” És ezzel 
nyilvánosan megvallja, hogy ő valóságos Isten. Mert sem angyal, sem 
egyetlen teremtmény nem részesült abban a dicsőségben, hogy minden 
neki adatott volna. Az ördög egyszer megpróbálta ugyan, hogy Isten 
székébe üljön és vele egyenlő legyen (vö. Ézs 14,13–14), de emiatt azon-
nal ki is taszították a mennyből. Ezért mondja Krisztus: „Nekem adatott 
minden”, azaz mindenki nekem kell hogy engedelmeskedjék! Ha igém 
a tied, akkor maradj meg annál, és ne figyelj senki másra, aki neked 
mást tanít vagy parancsol. Hiszen én akarlak téged kormányozni, vé-
deni és megmenteni. Hadd legyenek a pápa, a császár, a hatalmasok 
és tudósok okosak, de te ne kövesd őket, még ha ezerszer annyian és 
mindnyájan sokkal okosabbak volnának is! Ne tedd azt, amit egyetlen 
mennyei angyal sem tehet, hogy az uralkodás és hatalomgyakorlás 
dolgába beleavatkozzék, maga akarjon okos lenni vagy Isten tisztében 
intézkedni és uralkodni! Lám, ezek a nyomorult, szegény emberek, a 
pápa, császár, királyok és az egész csapatuk mégsem félnek ilyesmit 
tulajdonítani önmaguknak. Pedig Isten a Fiát ültette a jobbjára, és 
neki mondta: „»Az én fiam vagy! […] Neked adom örökségül a népeket, 
birtokul a földkerekséget.« (Zsolt 2,7–8) Őt hallgassátok, királyok és 
urak, ha okosak akartok lenni, és neki hódoljatok mint a ti Uratoknak, 
és tudjátok meg, hogy amit ő mond nektek, azt én mondom!”

Ezt kell nekünk, keresztényeknek megtanulnunk és felismernünk, 
még ha a világ ezt nem is akarja tenni, és azért is hálát adnunk Is-
tennek, ahogyan itt maga Krisztus is örömmel ad hálát mennyei 
Atyjának, hogy ő oly gazdagon megáldott és megajándékozott minket, 
hiszen őt magát hallgathatjuk. Régen a világ végére is elfutottunk 
volna, ha tudtunk volna egy helyet, ahol Isten beszédét hallgatni lehet. 
Most pedig sokan észre sem veszik, hogy naponta hallgathatjuk azt 
a prédikációkban, sőt minden könyv azzal van tele. Hallod otthon a 
házadban; apák, anyák és gyermekek énekelnek és beszélgetnek róla; 
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az igehirdető erről beszél a templomban: azért hát emeld fel kezeidet, 
és örülj, mivel ilyen nagy megtiszteltetésben van részünk, hogy Istent 
hallgathatjuk, amint igéje által beszél velünk!

Egyesek persze azt mondják: „Ó, mit számít ez, hiszen mindennap 
prédikálnak, sőt gyakran naponta többször is, hogy szinte belefárad 
az ember a hallgatásába. Mivel leszünk gazdagabbak ettől?” Nos, jól 
van, akkor kelj útra, kedves testvér! Ha nem tetszik neked, hogy Isten 
naponta beszél veled otthon, a házadban és a templomban, akkor 
légy csak okos, és keress magadnak valami mást! Trierben van Isten 
kabátja, Aachenben Szent József alsónadrágja és a Boldogasszony inge, 
siess csak oda, dobd ki a pénzedet, vásárolj búcsút és a pápa egyéb 
portékáját! Ez pompás dolog, hiszen messzire kell érte futnod, és sok 
pénzt eltékozolnod, otthagyva házat és gazdaságot. Nem vagyunk-e 
bolondok és ostobák, akiket az ördög megvakított és hatalmába ke-
rített?! Ott ül Rómában az a csodabogár a mutatványos zsákjával, és 
magához csalogatja az egész világot pénzestül, vagyonostul, holott 
mindenkinek a keresztséghez, az oltáriszentséghez és a szószékhez 
kellene sietnie. Hiszen milyen nagy megtiszteltetés és boldogság tud-
ni, hogy Isten szóba áll velünk, igéjével táplál bennünket, megaján-
dékoz a keresztséggel, a kulcsokkal stb. A durva, istentelen emberek 
mégis ellenkeznek: „Mit nekünk keresztség, oltáriszentség, Isten igéje; 
Szent József alsónadrágja, az a fontos!”

Így van jelen az ördög a világban, hogy magas rangú emberek, 
császár, király nem ügyelnek az ilyesmire, és hagyják, hogy a gazfic-
kók és hazugok, a pápa és az ő kopasz birkái ilyen durván becsapják, 
bolonddá tegyék és bemocskolják őket. Mi azonban hallgassunk Isten 
igéjére, hogy az legyen a mi tanítómesterünk, és ne törődjünk József 
nadrágjával és a pápa bolond dolgaival.

Ez tehát ennek az evangéliumi szakasznak a fő mondanivalója, hogy 
tudniillik Krisztus és maga Isten, a mi Atyánk ellensége az okosak-
nak és bölcseknek, mert ők bizony nagy bosszúságot okoznak neki. 
Szétszaggatják a szentségeket és az egyházat, beülnek az ő helyére, 
és ők akarnak a mesterek lenni. Az ilyeneknek ellensége az összes 
angyal a mennyben és minden keresztény a földön, s ezért ezt kell 
nekik mondanunk: „Ha Krisztust akarod nekem megmutatni és az 
ő igéjét tanítani, akkor szívesen hallgatlak, de különben nem, még 
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ha mennyei angyal volnál is, ahogy Szent Pál mondja: »Ha valaki 
más evangéliumot hirdetne stb.«” (vö. Gal 1,8). Ha pedig emiatt a 
nagyurak, császár, pápa, kardinális és püspök ellenségeink lesznek 
is és haragusznak ránk, átok alá helyeznek, és szívesen elégetnének 
és megölnének bennünket, el kell szenvednünk és ezt mondanunk: 
„Még a pápa, a püspökök és a fejedelmek kedvéért sem engedünk!” 
Krisztus azt mondja: „Jöjjetek énhozzám, akik megfáradtatok!” (Mt 
11,28) Mintha ezt mondaná: „Csak tartsatok ki mellettem, maradjatok 
meg az én igémnél, és legyen, ami lesz! Ha ezért elégetnek, lefejeznek 
benneteket, legyetek türelemmel! Oly édessé akarom azt tenni számo-
tokra, hogy elviselhessétek.” Ahogyan Szent Ágnes szűzről írják, hogy 
amikor börtönbe vetették és kivégezték, olyan volt számára az, mintha 
csak táncba menne.6 Honnan kapta ehhez az erőt? Bizony, egyedül 
ettől a Krisztustól, mert hittel fogadta az ő szavait, amelyeket itt mond: 
„»Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok 
terhelve, én felüdítlek titeket.«”7 Ha betegek vagytok, kedvet adok 
nektek, hogy mégis nevessetek, és ne tűnjék a kínzás oly nagynak, 
az ördög oly gonosznak, és ha izzó szénen kell járnotok, úgy tűnjék, 
mintha rózsákon lépdelnétek.8 Olyan erős szívet adok nektek, hogy 
nevessetek, amikor a török, a pápa, a császár stb. a legborzalmasabban 
haragusznak és tombolnak; csak jöjjetek énhozzám! Ha baj, halál vagy 
kínszenvedés sújt benneteket, ha pápa, török vagy császár támad is 
rátok, ne rémüljetek meg! Nem lesz nehéz elviselnetek, hanem könnyű 
és enyhe lesz, mert olyan lelket adok belétek, hogy az ilyen teher, ami 
a világnak elviselhetetlen volna, nektek könnyű legyen.”

Ezért mondja ezután: „Ha érettem szenvedtek, vagyis viselitek az 
én igámat és az én terhemet, amit kegyelemből helyezek rátok, tudjá-
tok, hogy az ilyen szenvedés tetszik Istennek és nekem. És én magam 
segítem azt hordoznotok úgy, hogy erőt és kitartást adok hozzá.” Így 
mondja ezt a 31. zsoltár és a 27. zsoltár is: „Legyetek erősek és bátor 
szívűek mind, akik várjátok az Urat!”9 (Zsolt 27,14; vö. Zsolt 31,25) Azaz 

 6 Legenda aurea 51–52. 
 7 MBT: „és én megnyugvást adok nektek”.
 8 Utalás Szent Vince vértanúságára. Legenda aurea 53.
 9 MBT: „Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek!”
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akik őérte szenvedtek. Bajotok, bűnötök, halálotok, és amit csak rátok 
rak még az ördög és a világ, mind hadd szakadjon és zúduljon rátok. 
Ha erősek és bátor szívűek maradtok, kitartóan várva hit által az Urat, 
akkor máris győztetek, megszabadultatok a haláltól, és messze fölébe 
kerekedtetek az ördögnek és a világnak.

Íme, ezt jelenti elvetni a világ bölcseit, hogy megtanuljuk: nem 
képzelhetjük magunkat bölcseknek, hanem minden magas rangú 
személytől el kell fordítanunk tekintetünket, egyszerűen be kell 
csuk nunk a szemünket, Krisztus igéjéhez tartani magunkat, hozzá 
mennünk, ahogy ő a legnyájasabb szóval hívogat bennünket, és azt 
mondani neki: „Egyedül te vagy az én kedves Uram és Mesterem, én 
pedig a tanítványod vagyok.” Ezt és még sokkal többet is lehetne erről 
az evangéliumi szakaszról mondani. De túlságosan gyenge vagyok. 
Elégedjünk meg most ennyivel.
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Evangélikus Országos Múzeum – Budapest, Deák tér 4.

Január 26. Dr. Kamp Salamon karnagy, egyetemi tanár, 
MEE országos egyházzenei főigazgató: 

Luther, Bach és a zene
Február 23. Dr. Marosi Ernő művészettörténész, akadémikus,

MTA BTK, Művészettörténet Intézet igazgató: 

A lutheri reformáció mint művészeti probléma
Március 30.  Dr. Mányoki János könyvtáros, igazgató,

MEE Országos Evangélikus Könyvtár: 

Luther és az iszlám
Április 27.  Dr. Csepregi András teológus, lelkész, Fasori Evangélikus Gimnázium:  

Luther és Isten kétféle kormányzása
Május 25. Dr. Fabiny Tibor irodalomtörténész, egyetemi tanár, 

Károli Gáspár Református Egyetem: 

Luther és Hamlet, a wittenbergi diák
Június 29. Dr. Hubert Gabriella irodalom- és könyvtörténész,  igazgató,

Evangélikus Országos Gyűjtemény – 
Dr. Ecsedi Zsuzsanna tudományos munkatárs,
MEE Kántorképző Intézet: 

Luther és az éneklő egyház
Szeptember 28. Dr. Ittzés Gábor irodalom- és egyháztörténész,

Reformáció Emlékbizottság: 

Luther 1517-es disputációja és a 95 tétel
Október 26. Dr. Horváth Géza irodalomtörténész, egyetemi docens, 

Károli Gáspár Református Egyetem: 

Luther bibliafordítása és a német irodalom
November 23. Dr. Hafenscher Károly lelkész, miniszteri biztos, 

Reformáció Emlékbizottság: 

Luther és Kálvin az istentiszteletről
December 14.
(kivételesen a hónap  
második csütörtökén) 

Dr. Orosz Gábor Viktor teológus, egyetemi docens, 
Evangélikus Hittudományi Egyetem: 

Luther és az asztali örömök
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Egyházkerületi és reformációi 
munkaterv – 2017

2017. január 6. | MÜPA

A reformációi emlékév állami nyitóünnepsége
2017. január 15–22.

Ökumenikus imahét
2017. január 28. | Aszód

Gyülekezeti elnökségek találkozója
2017. február 21. | Budapest

Egyházmegyei elnökségek tanácskozása
2017. február 28–28. | Balatonszárszó

Hivatásgondozó napok jubiláló ordináltaknak
2017. április 1. | Bátonyterenye

Missziói nap az északi egyházkerületben
2017. április 21., 14 óra

Egyházkerületi közgyűlés
2017. május 13–14. | Szarvas

Országos evangélikus kórustalálkozó
2017. május 24–27. | Berlin/Wittenberg

Német Kirchentag
2017. június 6–8. | Balatonszárszó, SDG református konferenciaközpont

Országos lelkészkonferencia
2017. június 20. | Bagolyirtás

Egyházmegyei elnökségek tanácskozása
2017. július 3–9. | Bánk

Konfirmandus- és ifjúsági tábor
2017. július 6–9. | Bonyhád

25 éves magyar–bajor partneregyházi találkozó
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2017. augusztus 24–27. | Wittenberg

Magyar napok az MEE szervezésében
2017. október 5. | Budapest

Állami reformációi ünnep református és evangélikus egyházve-
zetők részvételével
2017. október 13. | Budapest

Az evangélikus és református zsinat együttes ünnepi ülése
2017. október 14. | Budapest-Deák tér

Országos evangélizáció
2017. október 24. | Budapest

Egyházmegyei elnökségek tanácskozása
2017. október 31. | Budapest, Papp László Budapest Sportaréna

Ma 500 éve… – állami ünnepség
2017. november 3–5. | Révfülöp

Országos felügyelői konferencia
2017. november 10. | Budapest

Egyházkerületi közgyűlés
2017. december 1. | Budapest-Rózsák tere

Nyugdíjas lelkészek találkozója
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Evangélikus könyvesbolt: 1081 Budapest, Kiss József u. 2/a
nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–17 óra között
www.lutherkiado.hu/bolt • kiado@lutheran.hu • +36 1 411 0385 • +36 20 824 5518
levelezési címünk: Luther Kiadó 1085 Budapest, Üllői út 24.

KÖNYVEINK MEGRENDELHETŐK 

A WWW.LUTHERKIADO.HU/BOLT OLDALON

REFORMÁTORI ALAPMŰVEK 

LUTHER VÁLOGATOTT MŰVEI
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017-re irányuló legnagyobb vállalkozása Luther 
Márton válogatott műveinek új, tudományos igényű magyar kritikai kiadása tizenkét 
tematikus kötetben. A reformátor művei német nyelvű sorozatával kapcsolatban az 
úgynevezett Weimari kiadásra tekintettel tudnia kell az olvasónak, hogy annak több 
mint száz kötetéhez képest még mindig csak válogatásról beszélhetünk.
Magyarországon Luther műveinek sorozatszerű kiadása először és mindeddig utol-
jára a 20. század elején jelent meg, a Luther Társaság kiadásában. A Masznyik End-
re (1857–1927) egyháztörténész, pozsonyi teológiai tanár által szerkesztett nagy ívű 
sorozat évtizedeken keresztül alapműnek számított. A 400 éves évfordulóra készült 
hatkötetes mű jelentőségét megbecsülve az újabb kutatások alapján a válogatás 
szempontjait meghaladottnak kell tekintenünk. Azokat ugyanis meghatározta a ma-
gyarországi protestantizmusnak a katolicizmussal folytatott küzdelme. A rendszer-
váltást követően – elsősorban a Magyarországi Luther Szövetség munkája nyomán 
– a reformátor számos irata látott ugyan füzet vagy könyv formájában napvilágot, de 
átfogó kiadási koncepcióról nem beszélhettünk. Örömmel tesszük most le egyházunk 
asztalára az elsőként elkészült válogatáskötetet. Reménység szerint ez nemcsak az 
egyházi közvélemény, hanem világi érdeklődök számára is komoly segítséget nyújt a 
reformátor életművének megismeréséhez, továbbá egyházunk megújulásához és a 
hazai szellemi élet gazdagításához.
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Luther, amint gyermekként diót csen a kamrából. 

Luther, az eminens diák. Luther, az éjszakákon át 

gyötrődő szerzetes. Luther, a lángoló szavú igehir-

dető. Luther, a tisztes családfő, aki nemcsak népes 

családját, de a wittenbergi diákságot is maga köré 

vonzza…

A kalandos életút állomásait végigjárva szembe-

sülhetünk a korabeli drámai eseményekkel, elgon-

dolkodhatunk a máig ható tanulságokon, a sorozat 

humorának és friss grafikai stílusának köszönhetően 

pedig tartalmas szórakozásra is számíthat a néző. 

Családi moziként, iskolai tanórára és gyülekezete-

inknek egyaránt szeretettel ajánlom ezt a nagyszerű 

sorozatot, amelyben minden korosztály megtalál-

hatja a maga nézőpontját. (Fabiny Tamás püspök)

A tízrészes, Luther életét feldolgozó animációs sorozat 1–5. részét tartalmazó DVD 2500 Ft-ért, 

a kártyajáték pedig 5500 Ft-ért megrendelhető a Luther Kiadótól: kiado@lutheran.hu.

Megvásárolható a kiadó könyvesboltjában: 1081 Budapest, Kiss József u. 2/a 

és webáruházában: bolt.lutheran.hu.

Magyar, színes animációs film | Játékidő: 5×13 perc | Képarány: 16:9

Rendező, művészeti vezető: Richly Zsolt

Forgatókönyvíró: Lackfi János

A Luther – A kártyajáték során egy-egy ilyen írnok bőrébe 

bújhatunk bele. Az ördög azonban most sem alszik. A közös 

munka, mint az lenni szokott, ezúttal is kisebb versengésbe 

csap át: ki aratja majd a dicsőséget, amely az egyes élet-

szakaszok megörökítésével jár? Ki viszi a legtöbb kéziratot 

a nyomdába? Az írnokok szorgos munkáját ráadásul olyan 

események sorozata szakítja félbe, amelyekre a legkevésbé 

sem számítanak: hol egy gondosan teleírt papírlap ég el 

vagy cserél gazdát „véletlenül”, hol pedig valamelyik írnok-

társ csen el ravaszul egy oldalt, vagy kever sületlen szóbe-

szédet a hiteles feljegyzések közé…

NÁLUNK IS KAPHATÓ

2017 JANUÁRJÁBAN DVD-N
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ÁGOSTAI HITVALLÁS
A Magyarországi Evangélikus Egyház 
hitvallási iratai 2.
Szerk. Reuss András
2200 Ft • keménytáblás • 140×200 mm • 2008

EGYESSÉGI IRAT
A Magyarországi Evangélikus Egyház 
hitvallási iratai 5.
Szerk. Reuss András
3300 Ft • keménytáblás • 140×200 mm • 2015

APOLÓGIA, 
AZ ÁGOSTAI HITVALLÁS VÉDŐIRATA
A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai 3.
Szerk. Reuss András
Várható megjelenés: 2017 első negyedévében

Evangélikus könyvesbolt: 1081 Budapest, Kiss József u. 2/a
nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–17 óra között

www.lutherkiado.hu/bolt • kiado@lutheran.hu • +36 1 411 0385 • +36 20 824 5518
levelezési címünk: Luther Kiadó 1085 Budapest, Üllői út 24.

KÖNYVEINK MEGRENDELHETŐK 

A WWW.LUTHERKIADO.HU/BOLT OLDALON

HITVALÁSSI IRATOKHIT VALL Á SI  IR ATOK
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Jegyzeteim
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