
Ef; 2:20b. 

A reformáció 500. évfordulója alkalmából felkapott úti cél lett a protestánsok körében Wittenberg. Amint azt sokan 
tudják, azért olyan fontos helyszín a keresztyén világban ez a német kisváros, mert innen indult el a keresztyén világ 
megújulása. 
Idén én is eljutottom oda. S megnéztük azt a házat, melyben Luther Márton, a reformáció elindítója lakott. Voltaképpen 
egy kolostor volt eredetileg ez a ház. Az az Ágoston rendi kolostor, melyben Luther – még szerzetesként – lakott, s 
melyben a reformáció és az egész világ számára oly fontos igei felismerései születtek. Itt értette meg, hogy nem egy 
zord, igazságtalan Istenünk van, aki pokolra vetni, vagy purgatóriumban kínozni akarja az embereket. Isten kegyelmes. 
Ez Luther korszakalkotó felfedezése. Isten megkönyörül népén. Isten ingyen adja az üdvösséget az övéinek, mert Jézus 
már megvette azt nekünk. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon, … hanem drága véren, a hibátlan és 

szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén, tehát Jézus a saját vérén vásárolta meg számunkra a bűnbocsánatot és az 
üdvösség lehetőségét. (vö. 1Pét; 2:18-19.) És ez a lehetőség valóra válik azok életében, akik hit által megragadják, 
elfogadják. „hit által van üdvösségetek kegyelemből, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez” (Ef; 2:8.) Ha hiszed, 
hogy Jézus, az Isten Fia meghalt érted a kereszten, és hálás vagy azért, hogy ő bűnbocsánatot szerzett neked, és szereted 
és követed őt, akkor Isten Jézus érdeméért örökéletet ajándékoz neked. Ez az evangélium. Ez a keresztyén jó hír. Mindig 
is ez volt, de a feledés, az érdek s az idő pora ezt vastagon elfedte. Luther viszont ebben a kolostorban az Isten igéjét 
tanulmányozva e jó hírt újra felfedezte, és világgá is kürtölte. 
Luther tehát örömmel kiáltotta bele a világban, hogy Isten ingyen adja kegyelmét azoknak a bűnbánó lelkeknek, aki 
hisznek Jézus áldozatában. 95 tételben fejtette ki ezt Luther, és ki is tűzte e tételeket a wittenbergi vártemplom kapujára. 
Ma ebben a templomban nyugszanak a reformátor földi maradványai, de talán nem mindenki tudja, hogy nem ez a 
templom volt az, amelyben Luther rendszeresen prédikált. Ez a templom egy viszonylag új templom volt a városban, 
1511-ben nyitották meg kapuit, és a mindenszentek tiszteletére nevezték el. Ezért tűzte tételeit Luther október 31-én e 
templom kapujára, mert tudta, hogy másnap, mindenszentek ünnepén e templomba tódul majd a sokaság, s így tézisei 
nagy nyilvánosságot kaphatnak. Érdekességként említem csak meg, hogy e templomnak van annyi magyar vonatkozása, 
hogy a festett üvegablakán egy magyar reformátor, Dévai Bíró Mátyás arcképe is látható. Természetesen Wittenbergi 
diák volt, és onnan hozta haza a reformáció tanait. 
Luther temploma viszont a városi nagytemplom volt. Érdemes e templom oltárképére vetni tekintetünket. Ez az oltárkép 
már a reformáció után készült. (Az evangélikus templomoktól nem idegen ma sem, hogy képek legyenek bennük.) Lucas 
Cranach nevű festő, aki Luther jó barátja és első gyermekének keresztapja volt, festette pontosan 30 évvel a tételek 
kitűzése után. A festményen megtalálható Luther és Melanchthon is. De számunkra most nem ez az érdekes, hanem az, 
ahogy ez a kép megragadja és kifejezi a lényeget. Az egyház lényegét. Azt, amit mai alapigénk kimond: Jézus a sarokkő. 
Jézus Krisztus az alap. ezt látjuk ezen a képen is. Az alsó képen látható maga az egyház. Az igehallgató gyülekezet és 
az igét hirdető lelkész. Középen pedig maga a megfeszített Úr. Jézus van váltságművével a központban. Rá mutat a 
prédikátor és rá figyel a gyülekezet. Jézus pedig jelen van az istentiszteleten. Jézus a megfeszített, de feltámadott Úr 
jelen van népében. És ő az alap. Köré szerveződik az egyház. 
Néha szokták kérdezni a hittel ismerkedők: Jó, rendben, hogy Isten van, de minek beszélünk annyit Jézusról. Minek 

olyan sokat foglalkozni vele. Nem elég, hogy van egy teremtő Isten, aki földi életünk során gondot visel ránk, életünk 

végén pedig megítél bennünket? S nem elég. Mert Jézus hitünknek a sarokköve is. Jézus nélkül alaptalan feltételezéseink 
lehetnek Istenről, de szilárd tudásunk nem. Nélküle talajtanná válna a hitünk. Kicsúszna a talaj hitünk alól. Nélküle az 
Istenről való beszéd egyszerű képzelgés lenne. Istenről csak alaptalan és torz gondolatokat mondhatnánk. Krisztus nélkül 
nincs értelme Istenről beszélni. Pont úgy, ahogy alap nélkül nincs értelme házat építeni. Gyakorlatilag a pogány vallások 
járnak ebben a cipőben. Mert Istenről minden ember tud ösztönösen, teremtettségünkből fakadóan valamennyit. Kb. 
annyit, hogy létezik, mert valakinek kell lennie. Az emberi logika idáig el tud jutni. De innentől már a fantázia veszi át 
a prímet. És elképzelnek az emberek olykor egészen botrányos bálványisteneket. Ilyenek a görög és római mitológiában 
bőven találhatók. Meg el tudnak képzelni méricskélő, könyvelő isteneket, akik számolgatják a jó és rossz tetteinket, és 
a végén elkészítik a mérleget, meghozzák az ítéletet. Még a zsidók is, akik pedig az Ószövetséget olvassák, ami 
alapvetően Jézusról szól, és rá mutat előre, még ők is csak kb. idáig jutnak, hogy Isten számolja a cselekedeteket és 
törvénysértéseket. Isten azonban nem ilyen. Az ember esze pedig nagyon ebbe az irányba húz. A római katolicizmus is 
ebbe az irányba csúszott. Vannak emberi jótettek. Ezek kiegészítik Jézus áldozatát. Isten pedig számol. Ennek az 

embernek nem volt elég jótette. Igyekezett szegény, de ez kevés volt. Megy a purgatóriumba, hogy szenvedjen bűnei 

miatt. Na de itt van ez a másik. Ennek már csisszesen megvan. Ez éppen bekerül, ehhez elég a jézusi áldozatot odatenni. 

Hohó, ez meg itt egy szent. Ennek még több is van a kelleténél. Ebből jut másnak is. Ez a tizenhárom felesleges jótett 

bekerül az egyház kincsei közzé, s majd a pápa eldönti, hogy kinek adja. Pont jó lesz három embernek, akiknek csak 

négy-négy jótett hiányzott a mennyországi belépőhöz. Még marad is egy felesleges jótett. Talán érezzük, hogy ez 
mennyire nevetséges. De az, hogy ténylegesen mi van, nem a mi érzéseinken múlik. Luther nem megérezte egyszerűen, 
hogy hamis Rómának az üdvtana, hanem felfedezte a Szentírásban Jézust. És Őt, Jézust helyezte vissza a Neki kijáró 
helyre. Jézus lett ismét a központ. Mert, ahogy olvastuk is; Jézus a sarokkő. S ha rá figyelünk, ahogy az illik, meglátjuk, 



hogy milyen a láthatatlan Isten. És a kereszten szenvedő Jézus alakjában látjuk ezt meg. Ott látjuk igazságát, mellyel 
megbünteti a bűnt. Minden bűnt, mely az ő szeretett teremtményének valamelyik embernek fájdalmat okozott, s mely 
az ember üdvösségét veszélyeztette. Szigorúan lesújtott, s mindezért bosszút állt, mert ez így igazságos. A bűn nem 
maradhat büntetés nélkül. Látjuk tehát a kereszten Isten igazságát, féltő haragját. Ő nem hagyja annyiban azt (ti. a bűnt), 
ami nekünk szenvedést okoz. De látjuk a kereszten azt is, ami minden emberi képzeleterőt meghalad. Látjuk azt is, hogy 
a büntetést magára veszi az Isten. A Fiúisten szenved értünk, és meghal értünk a kereszten. Látjuk Jézus halálában 
felragyogni az Isten halálos szeretetét. Látjuk, még életét, sőt egyszülött Fia életét is odaadja értünk az Isten. És ez olyan 
áldozat, mely mindenre elég. Ez nem szorul kiegészítésre. Itt már nincs plusz könyvelni való jó cselekedet. Itt már csak 
a hálának és az Isten iránti viszont-szeretetnek marad hely. Mert Isten látványa, mikor Jézusban a kereszten igazán 
meglátjuk Őt, nem félelemre indít, hanem hálára és szeretetre. Csodálatra és dicsőítésre. De ilyen valóságosan csak 
Jézusban látjuk meg az Istent. Mert Jézus az Isten-ismeretünk sarokköve. Jézusban ismerjük meg az irgalmas, szerető 
és könyörülő Istent. 
De Jézus nem csak az ismeretünknek az alapköve. Ő magának az üdvösségnek is az alapja. E tekintetben is Ő a sarokkő, 
Ő a kiindulási alap. Jézus e tekintetben is megkerülhetetlen. Mert, ha Jézust megváltó halálával és feltámadásával együtt 
kivesszük a rendszerből, azaz nem törődünk vele, akkor nincs utunk az életre. Nem ok nélkül mondja Jézus, hogy ő az 
út, s nélküle senki sem mehet az Atyához (vö. Jn; 14:6). Mert magunk érdeme alapján csak büntetést, halált és kárhozatot 
érdemlünk, hisz bűnös emberek vagyunk. Bűneinkkel fájdalmat okozunk egymásnak, és megbántjuk az Istent is. Az 
ember mentegetné magát; azért nem vagyok én olyan rossz. De nem a bűnösnek kell maga felett ítélnie. Semmire sem 
megyünk azzal, ha magunkat könnyedén felmentjük. Ellenben üdvösséget kapunk, ha alázattal megvalljuk bűneinket, 
és hittel elfogadjuk a kegyelmet, amit Jézus szerzett meg nekünk. Jézus nélkül tehát nincs üdvösség, Jézus által pedig 
van. Mert Ő a mi örökéletünk szilárd alapja. S ez nagyon jó. Nem saját jóságunk ingoványos talaján épül fel 
üdvösségünk, hanem Jézus áldozatának kőszikláján. Nem a bizonytalan jövőn múlik, hogy lehet-e számunkra üdvösség, 
hanem a megváltoztathatatlan múlt történelmi tényére, Jézus áldozatára épülhet rá az örökéletünk. Ehhez az áldozathoz 
és Jézus személyéhez kapcsolódhatunk úgy, ahogy azt az oltárkép többi részén látjuk. A szentségek, a keresztség és az 
úrvacsora kötnek össze és egyesítenek Jézussal. Ezek Jézus testévé, Isten népének tagjává tesznek minket. 
Természetesen csak akkor, ha nem üres formaságként, hanem őszinte, bűnbánó, megjobbulásra törekvő lélekkel vesszük 
ezeket magunkhoz. 
S végül még egy gondolatot szeretnék mondani arról az igéről, hogy Jézus a sarokkő. Mert bár a képen ez már nem 
látható, de Jézus nem csak az Isten-ismeretünknek és üdvösségünknek az alapja, hanem a földi keresztyén életünknek 
is. Jézus legyen az alap a családban is. Jézusra épüljön házasságod azzal, ahogy útmutatása szerint szereted feleségedet, 
illetve azzal, ahogy tanítása szerint tiszteled a férjedet, s azzal, ahogy fegyelemmel neveled a gyermekeidet. Jézus legyen 
az alap, s mutatkozzon meg ez azzal, hogy vasárnap istentiszteletre jön a család! Meg azzal, ahogy imával kezditek és 
zárjátok a napot. Meg ahogy jelen van Jézus az ünnepekben. Nem a fenyőfa, nem a nyuszi, hanem Jézus Krisztus. Mert 
Ő a sarokkő. És a reformáció ezt hozta el. Elég volt a langymeleg vallásosságból. A reformáció a családi élet központjává 
is tette Jézust. Jézusra nézve neveltek gyermekeket, Jézusra nézve végezték a munkájukat, osztották be pénzüket, 
töltötték el szabad idejüket református eleink. Mert minden tekintetben Jézus a sarokkő a gyülekezet életében éppen 
úgy, mint az egyes gyülekezeti tagok életében is. Erre irányította a figyelmet és ezt valósította meg a reformáció. S ha 
ezt akarjuk és tudjuk megvalósítani mi is, akkor hívhatjuk magunkat református keresztyéneknek, s akkor lesz rajtunk 
az a sok-sok áldás, amire az Isten élő népének tagjai okkal számíthatnak Jézus érdeméért. Ámen. 
 
A prédikáció alapján válaszoljatok a sorszámos kérdésekre! 

1. Melyik városból, milyen eseménnyel és mikor indult el a reformáció? 
2. Luther melyik szerzetesrendbe tartozott? 
3. Mi volt Luther nagy felfedezése, mellyel megújította a keresztyénséget, és átírta a 

történelmet? 
4. Luther miért a vártemplomra tűzte ki tételeit? 
5. Miért beszélünk olyan sokat Jézus Krisztusról, s nem csak úgy általában az Istenről? 

 
a) A személyes kegyességed mennyire kötődik Jézushoz? Imádkozol-e hozzá, érted-e áldozatát, hiszed-e, hogy 

valóban csak általa lehet, viszont általa van üdvösséged? 
b) Hiszed, hogy Jézusért és nem a saját tetteidért van üdvösséged? Milyen érzéseket ébreszt ez benned? Kételyt, 

bizonytalanságot vagy hálát és örömet? S milyen tettekre indít, ha valóban hiszed, hogy Jézus által teljes 
bűnbocsánatot kaptál? 

c) Családi életednek mennyire alapja, sarokköve Jézus? Egyáltalán mennyire észrevehető mindennapjaitokban és 
ünnepeiteken? 

d) Lenne-e kedvetek egy gyülekezeti kiránduláshoz a reformáció fontos helyszíneire, annak tudatában, hogy nem 
annyira olcsón hozható ki egy ilyen út? 


