
Nemrég olvastam egy könyvet Lu-
ther Márton életéről és elég sok 
érdekes dolgot tudtam meg belőle, 

amiről talán nem is hallottunk reformá-
tor ősünkkel kapcsolatban. (Dr. Varsányi 
Mátyás: Isten embere. Dr. Luther Márton 
élete, Bp. 1938.)   

Rögtön az első dolog: a reformáció. En-
nek a sokszor használt szónak a valódi oka 
is érdekes. Egyáltalán miért volt erre szük-
ség? Hiszen akkor is volt egyház, az em-
berek jártak templomba, és valószínűleg 
imádkoztak is. Mai ésszel szinte felfogha-
tatlan, hogy az akkori keresztyén egyház 
gyakorlatilag nem ismerte a Bibliát, az nem 
is volt lefordítva német nyelvre. A korai ke-
resztyén kor után eltelt körülbelül ezer év 
elég volt arra, hogy a bibliai tanítások he-
lyét átvegyék a liturgikus szertartások, az 
egyházi hagyományok, a latin nyelven tar-
tott istentiszteletek, amiből a jelenlévők 
99 százaléka egy szót sem értett. 

Megdöbbentő, de szó szerint pén-
zért árulták az embereknek az „üdvös-
séget”, különböző értékű bűnbocsánati 
cédulákat lehetett vásárolni, amelyek 
segítségével a vásárló elnyerhette a meg-
igazulást. Hol voltak már Péter apostol 
szavai: „De Péter azt mondta neki: A te 
pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt 
gondoltad, hogy Isten ajándéka pénzen 
megvehető!”(Ap.Csel. 8, 20.) 

Luther korának azon kevés embere 
közé tartozott, akit őszintén érdekelt saját 
lelkének sorsa, az, hogy mi vár rá halála 
után, illetve, hogy honnan tudhatja az em-
ber, hogy Isten csakugyan megbocsájtja 

vétkeit. Ifjú korában ágoston rendi szer-
zetes volt, és állandóan böjttel sanyargatta 
testét, a térde véres volt a sok imádkozás-
tól, éjszakára sosem takarózott be, még té-
len sem, hogy meggyötört teste által olyan 
lelki állapotba kerüljön, ahonnan elérheti, 
megnyerheti lelke üdvösségét. (Ez a fiatal-
kori önsanyargatás okozta később kialaku-
ló vesebetegségét.)

Azonban hiába volt a több évig tar-
tó önkínzás, a rengeteg gyónás, egyre 
kétségbeesettebb lett, mivel nem találta  
a megoldást saját vétkeire, és rettegett az 
utolsó ítélettől. Más kortársaival ellentét-
ben, ő nem a hagyományokra és a liturgi-
ákra hagyatkozott, az Igazság érdekelte. 
Buzgón olvasta a Szentírást, és a witten-
bergi kolostorban töltött évei alatt döb-
bent rá a keresztyén élet titkára, a Római 
levél 1. részének 16-17. versei alapján: 
„Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliu-
mát; mert Istennek hatalma az minden hívő-
nek üdvösségére, zsidónak először meg görög-
nek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki 
abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: 
Az igaz ember pedig hitből él.” Ez a mondat 
-„Az igaz ember pedig hitből él”- tette vilá-
gossá előtte, hogy Isten kegyelme ingyen 
van, és hitből adatik meg azoknak, akik az 
Ő igazságát keresik. 

Ennek felismerése nyomán írta meg 
híres 95 tételét, amelyet 1517. október 
31-én tűzött ki a wittenbergi vártemplom 
falára. Szimbólikusan ettől az évszámtól 
és naptól számítjuk a reformáció kezdetét.

Radványi Miklós
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Luther és a 95 tétel
A KERESZTYÉN EMBERT 
ISTEN IGÉJE ÉS ISTEN 
SZENTLELKE VEZETI
Pünkösd kettős ünnep, egyrészt az 
első újszövetségi gyülekezet meg-
alakulására, másrészt a Szentlé-
lek kitöltetésére emlékezünk ezen  
a napon. Mindkettőről sokat lehetne 
írni, most foglalkozzunk a Szentlélek 
munkájával, mégpedig a Biblia tekin-
tetében.

Református keresztyén hitünk 
egyik sarokköve az a tétel, hogy a Bib-
lia Isten Igéje, és mint ilyen, a legvég-
ső tekintély minden hitbeli és erkölcsi 
kérdésben. Ez azért lehetséges, mert 
hitünk szerint a Szentírás 66 könyve 
nem csupán emberi mű, hanem Isten 
alkotása. A magyar nyelv gazdagsá-
gát egyébként szépen mutatja az Ige 
kifejezés: más nyelvekben többnyi-
re Isten Szavát mondanak, ami nem 
rossz, de az Ige több. Benne van az az 
isteni teremtő cselekvés, ami létre-
hozta ezt a páratlan könyvet.

Hogy maga a kijelentés hogyan tör-
tént, azt nem tudhatjuk pontosan, hi-
szen az eredeti szerzőket már nem kér-
dezhetjük meg. Annyi bizonyos, hogy 
Isten használta írásaikat arra, hogy 
ezek által tolmácsolja felénk akaratát. 
Minden könyvben ott van a szerző sze-
mélyisége, élettörténete, gondolatai – 
de maga a Szentlélek Isten volt az, aki 
gondoskodott arról, hogy ezek az írások 
mentesek legyenek minden tévedéstől.

Természetesen a Bibliában nincs 
benne minden igazság, hiszen tud-
juk, hogy Isten magasan fölöttünk 
áll, így vannak olyan dolgok, amiket 
valamilyen okból kifolyólag elrejtett 
előlünk. Ugyanakkor benne van min-
den, amire szükségünk van ahhoz, 
hogy élő közösségre jussunk Isten-
nel. Sajnos az egyháztörténet során 
sokszor előfordult, hogy kétségbe 
vonták a Biblia igazságait, amint az 
is, hogy egyesek a saját gondolata-
ikkal akarták folytatni, kiegészíteni. 
Mindkettő vége súlyos tévtanok ter-
jedése, és az egyházi élet romlása lett. 

>>> folytatás a túloldalon
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Szerinted melyik madárról ír a Biblia a következők közül? Fürj, 
gólya, búbos banka, holló, strucc, hattyú, kakukk. 

Nehéz volt eldönteni? Vagy esetleg teljesen egyértelmű, hogy 
melyik madarakról lehet szó? Szeretnéd tudni a megfejtést? Jó, 
akkor eláruljuk. Az itt felsorolt madarak, mind szerepelnek  
a Bibliában, sőt még mások is. Ha óvodás vagy általános iskolás 
vagy, és eljössz a Soroksár-újtelepi római katolikus templom 
tanácstermébe 2015. június 15. és 19. között délelőttönként, fél 

kilenc és fél egy között, megismerheted a többi bibliai madarat 
is. Ebben segítségedre lesz Jónás Ákos és Sólyom Belián. 

A madarakon kívül bibliai történeteket is meghallgatunk, 
beszélgetünk majd a hallottakról, utána kézműveskedünk és 
versenyzünk is az udvaron. A tízóraidról is fogunk gondoskodni. 

Várunk szeretettel hétfőtől péntekig délelőttönként, 
vasárnap pedig a családoddal együtt a 11 órakor kezdődő 
istentiszteleten. 

Szeretettel vár a Bp. Soroksár-Újtelepi Református Missziói 
Egyházközség!!!

Vasárnap 11 óra  
felnőtt- és gyermekistentisztelet

Szeretettel várjuk alkalmainkra szeretteivel együtt!

2015. május 24. vasárnap, 11 óra
Pünkösd vasárnap, konfirmáció és  
úrvacsorás istentisztelet

2015. május 25. hétfő, 11 óra
Pünkösd hétfő, úrvacsorás istentisztelet

Június 14-én vasárnap 11 órától 
tartjuk a tanévzáró istentiszteletet.

A napközis nyári gyerektábor  
időpontja: 2015. június 15-19.
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A KERESZTYÉN EMBERT ISTEN IGÉJE ÉS ISTEN SZENTLELKE VEZETI

Jól megfogalmazza ezt egyházunk egyik 
alapdokumentuma, a Második Helvét 
Hitvallás: „Csakis azt az írásmagyará-
zást ismerjük el igazhitűnek és valódinak, 
amely magukból a szent iratokból van me-
rítve (mindenesetre annak a nyelvnek szel-
leméből, amelyen azokat írták, továbbá  
a körülmények megfontolásával és a ha-
sonló vagy nem hasonló, több és világosabb 
szent irati helyek figyelembe vételével fej-
tegetve), amely a hit és szeretet szabályá-

val megegyez és főképpen Isten dicsőségére  
s az emberek üdvösségére szolgál.”

Másodszor, a Szentlélek gondosko-
dott arról, hogy a Biblia évszázadokon 
át is eljusson hozzánk. A Szentírás, kü-
lönösen az Újszövetség messze a leg-
jobban dokumentált ókori irat. Érdekes 
módon nemigen szokták kétségbe von-
ni Homérosz, Arisztotelész, vagy Julius 
Caesar műveinek hitelességét, holott 
ezekről a legkorábbi másolatok is 1000-
1500 évvel az eredetik után keletkeztek. 
Az Újszövetség esetében a legújabb ré-
gészeti felfedezések nyomán ezt a tá-
volságot már csak évtizedekben lehet 
mérni, az Ószövetség hitelességét pedig  
a zsidó írnokok rendkívüli precizitása 
garantálja. Ők pontosan tudták, hogy 
Istentől származó írásokat gondoznak, 

ezért különös figyelmet fordítottak 
azok változatlan megőrzésére.

Végül, de nem utolsósorban, a Szent-
lélek az, Aki az Írást a hívők számára 
Igévé teszi. Magam is több olyan em-
bert ismerek, aki saját bevallása szerint 
szokta olvasni a Bibliát, ám jól látható, 
hogy annak semmi hatása nincs az éle-
tére. Nekik ez csupán egy érdekes régi 
könyv, aminek ismerete hozzátartozik 
az alapműveltséghez. És ez pontosan 
így is van: Ige, életet, gondolkodást, ér-
tékrendet formáló erő nem lesz belőle  
a Szentlélek nélkül. Ha már megtapasz-
taltuk ezt, adjunk hálát érte, és keressük 
örömmel Isten akaratát napról napra.

Király Gábor
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