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Így van megírva: „Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el.” 7Értsétek meg tehát,
hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. 8Mivel pedig előre látta az Írás, hogy az Isten a pogányokat hit
által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak: „Általad nyer áldást a föld minden
népe.” 9Eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. 10Mert a törvény cselekedeteiben bízók
átok alatt vannak, amint meg van írva: „Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről meg van írva
a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni.” 11Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten
előtt, világos, mert „az igaz ember hitből fog élni”. 12A törvény pedig nem hitből van, hanem „aki cselekszi,
az fog élni általa”. 13Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk - mert meg
van írva: „Átkozott, aki fán függ” -, 14azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és
hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.
Kedves Testvéreim!
A gyermekeimnek van egy játéka a sokak által ismert magyar találmány, a Rubik kígyó. Ezt a kis
szerkezetet hajtogatva több mint 13 billió formát lehet megalkotni. A legkedveltebb ezek közül a gömb,
amelyet én is ki szoktam rakni. A gyerekek ezt általában ámulattal nézik, hogy apa milyen ügyes, aztán a
kezükbe veszik, és néhány pillanat múlva a gömb már sehol, de helyette van kard vagy pisztoly a fiaimnál,
vagy varázspálca a lányom kezében. Nekem pedig az a feladatom, hogy újra és újra visszaalakítsam gömbbé
a gyerekek által alkotott formákat.
Reformáció ünnepe van. Re formálódni, vissza, vagy újra alakulni. Luther Márton 1517. október 31-én 95
tételből álló vitaindító kiáltványt helyezett el a wittenbergi vártemplom kapuján. Miért tette ezt? Bizonyára,
akik ma eljöttek ide a templomba, vagy akik a televízió előtt ülnek, jól tudják ezt. Luther egy lázadó
természet volt, mondják sokan, akik nem igazán értik a lényeget. Az biztos, hogy vehemens természetű volt
Márton testvér, de ő nem lázadni és lázítani akart, hanem re formálni, visszaalakítani, helyreállítani szerette
volna azt, amit mások, kora egyházának magas rangú képviselői eldeformáltak, a maguk képére alakítottak.
Ő honnan tudta ezt? Mert ismerte az eredeti formát. Véletlen találkozott vele, néhány évvel híres tette előtt,
egy egyetemi könyvtárban. A Szentírásról, és benne az evangélium üzenetéről van szó. Amit ebben olvasott,
és amit az egyház gyakorlatában látott, merőben eltérő volt többek közt a bűnbocsánat és üdvösség
kérdésében. Az akkoriban divatos búcsúcédula árusítás váltotta ki belőle a leghevesebb reakciót. Nem
hagyta nyugodni, hogy vajon csak ő látja? Ő lenne az egyetlen, aki úgy gondolja, hogy amit az egyház tanít,
arról egy szót sem szól a biblia? Luther, még 1517 után is erre kereste a választ. Ezért állt neki lefordítani, és
a könyvnyomtatás segítségével az emberek kezébe adni a Bibliát. Talán csak az történt, hogy nem olvasták,
hogy nem látják… és ha majd olvassák akkor ők is látni fogják. És igen, részben igaza volt, sokan meg is
látták, és Luther megítélése azt gondolom ma már egészen más, mint saját korában volt. De nem is az ő
személye a fontos, ő csak egy ember volt, aki felismerte az evangélium igazságát.
Nem tett mást, mint amit egykor Pál apostol, amikor megírta a levelet Galáciába, azokba a gyülekezetekbe,
amelyeket korábban maga alapított, ahol maga hirdette az evangéliumot. Úgy tűnik, hogy valaki, vagy
valakik ezekben a közösségekben azt hirdették, hogy az egykor Mózes által adott törvény megtartása a
legfontosabb dolog, amit az üdvösségükért tehetnek. Legyetek tökéletesek, és akkor Isten is elfogad titeket,
akkor mehettek a mennyországba. Tartsátok meg a törvényt, legyetek tökéletesek, legyetek gömb. Pál azért
írja ezt a levelet, hogy helyére tegye, visszaállítsa, reformálja az evangélium igazságára a hívőket. Ezt írja:
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Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert „az igaz ember hitből fog
élni”.
Hol érint ez minket? Ott, hogy még mindig hiányzik ez a hit. Az a hit, amiről Pál, vagy Luther beszélt. A
Jézus Krisztusba, mint személyes megváltóban, a kereszten értünk szenvedőben való hit. Mert még mindig a
törvény uralma alatt élünk, még mindig a tökéletességre törekszünk. Annyit lehet, hogy már változott az idő,
hogy nem feltétlenül Isten törvénye szerint gondoljuk el a tökéletes életet, hanem a saját „törvényeink”
szerint, de a lényeg nem változott. Minden ember szeretné kirakni a maga kis gömbjét, aztokat a dolgokat
tesszük, amelytől azt várjuk, hogy kerek legyen a mi kis világunk. És amikor nem megy, amikor nem jön
össze a gömb megalkotása, amikor nehézségek, csalódások érnek, akkor okolunk mindent és mindenkit,
Istent és embereket egyaránt. Pedig, ha odafigyelnénk Istenre, akkor hamar kiderülne, hogy nincs tökéletes
ember, hogy nem a gömb elérése a cél, hogy valamit nagyon elhibáztunk.
Luther írja a Galata levél magyarázatában: „Mi ilyenképpen vigasztaljuk a megszomorított bűnösöket:
Testvér, soha nem lehetsz tökéletes ebben az életben, szent viszont lehetsz. Ezt fogja erre mondani: Hogyan
lehetnék én szent, amikor érzem a bűneimet? Azt felelem: Érzed a bűnödet? Ez jó jel. Rádöbbenni az

embernek arra, hogy beteg, egy lépés, egy nagyon szükséges lépés a gyógyulás felé. De hogyan
szabadulhatok meg a bűnömtől? - kérdezi majd. Azt felelem: Nézz a mennyei orvosra, Krisztusra, aki
meggyógyítja a megtört szívűeket. Ne járj ahhoz a kuruzslóhoz, az Észhez. Higgy Krisztusban és
megbocsáttatnak bűneid. Igazsága a te igazságod lesz, bűneid az Ő bűnei.” Nem a tökéletesség, nem a
gömb, hanem a kereszt az a forma, amelynek működnie kellene az életünkben. A kereszt, amely az ősi kígyó
a sátán fejére tapos.
Pál a zsidó nép ősatyját, Ábrahámot hozza fel példának a levelében. Ábrahámot, aki Isten szavának
engedelmeskedve elindult, és tett sok-sok jó dolgot is, de még a legendás feljegyzések is azt mutatják, hogy
a tökéletességtől messze volt. De Isten nem is azt mondja, hogy annyira tökéletes ez az Ábrahám, ezért
megáldom őt, és általa minden népet. Hanem „Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta
el.”
Nem a tökéletesség, hanem a hit az, ami megtart.
Nem véletlen, hogy Luther éppen ezt a napot, a mindenszentek előtti napot választotta a búcsúról szóló
tételei kifüggesztésére. Azt a napot, amikor az emberek a halálra, az elmúlásra figyelnek. Szeretteink sírjánál
mi is felidézzük az ő emléküket, és azt mondjuk, jó ember volt, mert ugye „halottról jót vagy semmit”. Még
az is lehet, hogy tényleg jó ember volt. De ahogy azt Pál is kifejti, Luther is megteszi: ezzel semmire nem
megy odaát. Mert hiába gömb, hiába tökéletes, a mennyek országának ajtaja elég speciális formavilágú:
kereszt alakú, amin csak Krisztus keresztje vezet át. Sok-sok téves gondolat fogalmazódik meg a halál
közelségét látva, tapasztalva az emberben. Kisebb fiam a héten amikor gyertyát gyújtottunk a temetőben azt
mondta. Azért gyújtunk gyertyát, hogy ne féljenek. Nem, nem ezért, hanem azért mert a gyertya a világ
világosságára Jézusra emlékeztet. Ahogyan a koszorú is Jézus töviskoronájára, a bűneinket magára vállaló
Krisztusra mutat. Ha jól és nem félreértjük.
Reformáció. Újra alakítás. Ha magad formálod az életedet, akkor lehet, hogy szép kerek formát kapsz, olyan
egésznek és egészségesnek tűnik az élet. De elég egy betegség, vagy a gyász mindenkit megérintő érzése
ahhoz, hogy ez a gömb széthulljon. Ha Istenre bízod az életed, akkor maga fog formálni téged, méghozzá
olyanná, aki alkalmas lesz az Isten országára.
Egy hete beszélgettem a kórházban egy gyülekezeti tagunkkal. Azt mondta, mosolyogva, végtelen
nyugalommal és derűvel. Szeretnék meggyógyulni, de tudom azt, ha nem így lesz, akkor vár engem a
számomra Jézus által elkészített hely. Három nap múlva már ott volt, azon a helyen. Úgy halt meg, hogy a
tudata helyett a hitére támaszkodott. Az igaz ember a hite által él.
Mondd el egy vonalnak, hogy mi az a gömb. – hosszú ideig Budapest központjában lehetett olvasni ezt a
falfirkát. Úgy sem tudjuk felfogni, pláne nem elérni a tökéletességet, hirdette a graffiti. De nekünk nem is
kell, mert nekünk elég a vonalból formálódó kereszt.
Reformáció üzenete ma a te számodra. Isten formálni szeretne téged, formálni az evangélium igazsága által.
Engedd őt munkálkodni, csak egy pillanatra engedd át neki az irányítást. Az igaz ember a hite által él. És te?

