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K Ő B Á N Y A I

REFORMÁTUS   EGYHÁZI   ÉLET
A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA

A reformáció óta szinte közmondássá lett
ez a megállapítás: ecclesia semper reformari

debet, vagyis az egyháznak szüntelenül meg

kell újulni. Persze hozzá kell tenni, hogy meg is
lehet újulni. Jézus nemcsak azt mondta: újjá
kell születnetek, de azt is hozzátette: a Lélek itt
van és ezért lehet újjászületni. Bár ez mindig
ajándék, mert az egyház nem rendelkezik a
Lélekkel: fú, ahová akar, mint a szél (Jn 3,8).
Ezért ez a megújulás, újjászületés,
megelevenedés magának a kegyelemnek a
műve. 

Luther sem tudta elérni magától:
gyötrődött és szenvedett, és nem tudott rajta
segíteni a szerzetesrend, sem ő maga, pedig
minden alantas munkát vállalt, hogy ezeken
keresztül az Istennel való békességét meg-
szerezze és átélje. Nem sikerült. De egyszer
csak úgy „magától”, ahogyan Reményik Sándor
írja a Kegyelem című versben, megnyílt az ég
előtte, és szeméről lehulltak a pikkelyek.
Hogyan történt? Az Írás egyik igéje feltárult
előtte. Az, ami eddig csak betű volt, most Lélek
lett. „Az ember hit által igazul meg a törvény

cselekedetei nélkül” (Gal 2,16). Vagyis az Írás a
Lélek által beszélni kezdett.

A megújulás két forrása: az Ige és a

Lélek. A Szentlélek lehelete által az Írás titka
kinyílik és beszélni kezd nem sejtett élet-
lehetőségekről. Luthernek ez az új élet-
lehetőség a hit volt. Nem emberi ered-
ményekkel vagy tettekkel, hanem Krisztus isteni
ajándékainak az elfogadásával, üres kezünk
odanyújtásával, lelki szegénységünk elfo-
gadásával történik meg a csoda. „Boldogok a

lelki szegények, mert övék a mennyek orszá-

ga”(Mt 5,3) . És az akit hit által befogadunk:
egyedül csak Krisztus. Semmi mást és senki
mást nem kell és nem lehet mellé tenni, mert
isteni műve éppen akkor lesz hatékony, 

ha Ő az Egyetlen marad számunkra. Benne ad
Isten mindent. „Aki tulajdon Fiát nem kímélte,

hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne

ajándékozna nekünk vele együtt mindent?”

(Róm 8, 32). Vagy ahogy Luther mondta: Jézus
Krisztusban Isten a mi megváltásunkért mindent
kiráz magából, és semmit vissza nem tart.

Íme, ahogyan a megújulás útján most
végigmentünk minden erőltetés nélkül a 
reformáció négy nagy igazsága ragyogott fel:
Egyedül kegyelemből (Sola gratia), egyedül hit
által (Sola fide), egyedül Krisztusban (Solus

Cristus) van üdvösségünk és megújulásunk,
egyedül a Szentírás (Sola Scriptura) tiszta
tanítása alapján.

Az egyháznak a Jézus a fundámentuma, 
A szent Igére épült fel lelki temploma.
Leszált a mennyből hívni és eljegyezni őt,
Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.

Kihívott minden népből egy lelki népet itt,
Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.
Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt,
És egy terített asztal ád néki új erőt.

A világ fejedelme feltámad ellene, 
Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve,
S míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala,
Csak virrasztói kérdik: “Meddig az éjszaka?”

Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett,
De szent megújulásért és békéért eped,
Mig látomása egykor dicsőn beteljesül
S a győzedelmes egyház Urával egyesül.

A három-egy Istennel már itt a földön egy,
S az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg.
Ó mily áldott reménység: ha itt időnk lejár,
Te boldog szenteiddel fenn Nálad béke vár!

(Ref. énekeskönyv 392. dicséret)

“Az igaz ember hitből fog élni”


