
 

 

 

 

 

 

 

 
(Rm 1,17) 

 

 Négyszázkilencvenkilenc esztendeje, hogy Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes 95 vitatételét 

kiszögezte a wittenbergi vártemplom kapujára. Ami akkor történt, elkezdődött, azt a köztudat úgy emlegeti, 

mint olyan vallási mozgalmat, amely a római egyház megreformálását, az apostoli egyház tisztaságának 

visszaállítását tűzte ki célul. Hatása kiterjedt Európa-szerte nemcsak a hitgyakorlatra, hanem a tudományra, a 

kultúrára, a munkaerkölcs szemléletére, sőt a gazdaságfilozófiára is. Méltán lehetünk hát büszkék erre a 

jótékony hatásra és reformátor elődeinkre, emlékezhetünk erre a történelmi eseményre. 

 Luther valójában nem sejtette, mit indít el. Nem gondolt ő 

egyházszakadásra, még olyan nagyszabású egyházújításra sem, mint ami 

bekövetkezett. Ő leginkább vallani akart, hangos bizonyságot tenni arról, hogy 

mit jelentett számára, életére és keresztyén hitére nézve a Római levél, s 

különösen is az előbb hallott ige: Az igaz ember hitből él! 

 Aki Luther életét ismeri, az tudja, hogy ő a boldogságot, a békességet, az 

üdvösséget – az Istent – kereste kínlódva, szenvedélyesen éveken át, amit nem 

talált meg a szerzetesrend szigorú falai között. De rátalált ezen az igén, Isten 

Igéjén keresztül. Ezért a reformáció messze nem csupán ünnepelhető történelem, 

valami félévezredes esemény. Akkor értjük jól, s tudunk igazán részt venni 

benne, ha ezt a belső lényegét megértjük, Isten jelenlétét az egyház történetében, 

választottainak életében. Ha az Ő igéje minket, ma élő keresztényeket is meg tud 

szólítani, formálni és megújítani. Akár bűntudattól, akár önigazolástól még nem leszek igaz ember Isten előtt. 

Csak őszinte bűnbánattól, amely mégis teljes bizalommal a Megváltó felé fordul, nem dicsekszik semmivel, 

semmit nem vár el, de várja az Urat hittel. Mert az igaz ember hitből él. Kegyelemből van üdvösségetek, hit 

által. Ez a minket ingyen kegyelemből elfogadó, megigazító Isten csodája. 

 Isten az, aki keres minket, Isten-keresőket, Isten az, aki szeret minket, szeretet-koldusokat, Isten akar 

otthont találni mibennünk. Nem tudom, ki hogy van vele, néha nehéz elhinni még az embertársunkról is, hogy 

feltétel nélkül elfogad, hogy fontos vagyok neki, velem akar lenni, bármilyen is legyek, mert annyira szeret. Hát 

Istenről mennyire nehéz igazán elhinni? Se másban, se magamban, csak az Ő szeretetében hinni? 

 Luther erre a hitre tette rá egész életét. Ez volt a reformáció nagy felismerése, a visszatérés az 

evangéliumhoz: Egyedül az értem jött Krisztus az út az Atyához, az Istenhez. Egyedül hit által lehetek 

elfogadott, igaz, békességet talált ember.  

 Az igaz ember hite által él! Megtelik élettel, felébred, mint aki nehéz terhektől, magányos rabságból 

szabadult. Megváltozik, magához tér az élete, mert belülről formálta át a befogadott Megváltó. Éljünk hát mi is, 

hitből! 

Jakab Béla 

 
 



 

 
 E napon emlékezünk arra, hogy Luther Márton – Ágoston-rendi szerzetes, teológus, a wittenbergi 

egyetem professzora, a protestáns reformáció szellemi atyja – Wittenbergben 1517. október 31-én 

kifüggesztette reformtéziseit a vártemplom kapujára. (Bár az mind a mai napig vitatott, hogy Luther, aki az 

elsők között fordult szembe a katolikus egyház hivatalos tanításával, valóban kiszögezte-e a 95 pontban 

megfogalmazott téziseit a templom kapujára.) Luther azon a napon – a gyónásokról elmaradó híveiért aggódva 

– valóban írt egy levelet feletteseinek, amelyben a búcsúcédulák (bűnbocsátó cédulák) árusítása ellen emelt 

szót. (A pénzért árusított egyházi papír lényegében a gyónást 

helyettesítette, általa pénzért megvásárolható volt a lelki üdvösség.) E 

levélhez csatolta 95 tételben megfogalmazott gondolatait, amelyet egy 

várható disputa (hitvita) alapiratának szánt. 

 A tételeket 1517 végén Lipcsében, Nürnbergben és Bázelben is 

kinyomtatták. Róma teljes mértékben elutasította e gondolatokat, és 

Luthert eretnekséggel gyanúsították. 1518 elején a Domonkos-rend 

hivatalosan is vádat emelt ellene, majd Rómába hívatták. X. Leó pápa – 

féltve Bölcs Frigyes szász választófejedelemmel, Luther védnökével 

való jó kapcsolatát – engedélyezte, hogy csak az augsburgi birodalmi 

gyűlésen hallgassák ki a pápai legátus (követ) előtt. A meghallgatás eredménytelenül zárult, Luther nem vonta 

vissza kijelentéseit. 1521-ben a pápa kiátkozta, birodalmi átokkal sújtották, bárki szabadon üldözhette, meg is 

ölhette. Wartburg várában talált menedéket, ahol a hosszú évek alatt németre fordította a Bibliát. 

 Luther Márton  öt pontban fogalmazta meg hittételeit:  

   SSoollaa  SSccrriippttuurraa (egyedül a Szentírás);  

   SSoollaa  ffiiddee (egyedül hit által);  

   SSoollaa  ggrraattiiaa (egyedül kegyelemből);  

   SSoolluuss  CChhrriissttuuss (egyedül Krisztus);  

   SSoollii  DDeeoo  gglloorriiaa (egyedül Istené a dicsőség).  

 Az öt közül a legfontosabbnak tartott tételei: az ember nem cselekedetek, érdemek, hanem egyedül 

Jézus Krisztusba vetett hite által (sola fide) üdvözülhet Isten kegyelméből (sola gratia). Kimondta, hogy 

Istennel közvetítő (egyház, papság) nélkül is kapcsolatba lehet kerülni, és vallási kérdésekben a Szentírás az 

egyedüli forrás, amely mindenki felett áll, amivel kétségbe vonta a pápa elsőbbségét és tévedhetetlenségét. 

Maga sem gondolhatta, milyen mélyreható változásokat indít el. Téziseiben nyíltan szembeszegült a pápával, és 

útjára indította az Európa és a világ képét alapjában átformáló reformációt. Tanai alapján jött létre halála után 

az evangélikus, a Kálvin János genfi reformátor képviselte irányzatból pedig a református egyház. 

 Magyarországon a 16. században, a török uralom korszakában terjedtek el a reformáció eszméi. Magyar 

földön 1545-ben Erdődön rendezték az első protestáns zsinatot.  

 A reformáció emléknapját kezdetben Luther születésnapján, november 10-én ünnepelték, illetve halála 

napján emlékeztek meg a katolikus egyháztól való elszakadásra. 1667-ben a II. János György szász 

választófejedelem vezette szászországi evangélikus egyházi főtanács rendelte el, hogy október 31-ét 

megünnepeljék.  

  Hazánkban is nagy hagyománya van e jelentős egyháztörténeti esemény megünneplésének. Protestáns 

gyülekezeteinkben ünnepi istentiszteleten emlékeznünk, és szép hagyomány a Protestáns Napok 

ünnepségsorozat. 
 (MTVA Sajtóarchívum anyaga alapján) 

 

 

                                                                          

 
    Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan. 

     Szerda 10 óra – bibliaóra.  

       Szerda 10 óra – baba-mama kör  Anettel.  

    Csütörtök 15,30 és péntek 17 óra – konfirmációi oktatás.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Krisztus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g


       Október 30., 10 óra – reformációi megemlékezés  úrvacsorával. 

    Október 31. 11 órakor A Budai Egyházmegye gyülekezeteinek   

 reformációi megemlékezése    a Budavárban, amit a Duna Tv élőben közvetít.  

 Minden testvérünket várunk! A lelkünk számára fontos az ünneplés,  

 az üres padok látványa elbizonytalanítja a tévé előtt ülőket.      

       November 6. – keresztelés, konfirmáció, úrvacsora és konfirmandusok találkozója. 

              November 19-én (szombat) 10 óra – adventi koszorúkészítés. 

        November 20-án – örökélet vasárnap. 

        November 27-én – Advent 1. vasárnapján      ünnepélyes gyertyagyújtás, családi  

        istentisztelet úrvacsorával. 

 

 

 

Vétkeztem ellened: elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat, 

de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit!  

Ne vess el engem örökre, hanem add nekem új életet teremtő Szentlelkedet,  

az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – bűnbánati imádság reformáció ünnepére) 

 

 

                    

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              EÉ 291/1. 

      Dallameredet: Wittenberg 1529, vers: Luther Márton 1483-1546 
            Jan van Eyck: Éneklő angyalok  
               (részlet a genti oltárképből) 

 
 

 
 


