
Tudok nem félni! 
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Ige: Zsolt 46,2-11 
2Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. 3Azért 
nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; 4ha háborognak 
és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. 5Egy folyó ágai örven-
deztetik Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait. 6Isten van benne, nem inog meg, 
megsegíti Isten reggelre kelve. 7Népek háborognak, országok inognak, ha az ÚR menny-
dörög, megretten a föld. 8A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk.  9Jöjjetek, 
lássátok az ÚR tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. 10Háborúkat szüntet meg 
a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. 11Csendesed-
jetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a 
föld. 12A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. 
 

 
Kedves Testvéreim a Krisztusban! 
1. „Az 505 évvel ezelőtti naphoz, 1517. október 31-éhez kapcsoljuk az egyház reformációját, 

megújulását.” 
Amikor ezt a mondatot megfogalmaztam magamban a készülésem során, akkor elakadtam. 

Hogyan folytassam tovább innen az igehirdetést? Mert persze tudnám úgy tovább folytatni az 
igehirdetést, hogy elmesélem mindazokat a történelmi eseményeket, melyek megelőzték a re-
formációnak ezt a jeles dátumát.  

És tudnám úgy is folytatni az igehirdetést, hogy elmesélem azokat az eseményeket, melyek 
ezek után következtek, hogyan próbálta a középkori egyház megfékezni a reformáció terjedé-
sét? Hogyan próbáltak Luther Márton életére törni, de Bölcs Frigyes német választófejedelem 
hogyan raboltatta el és ezzel hogyan mentette őt meg? Hogyan élte életét György Lovagként 
Wartburg várában, és hogyan fordította le német nyelvre a Bibliát kényszerű bujdosása alatt? 

De mit érek azzal, hogy felelevenítjük a 16. századi eseményeket, ha azok nem kapcsolódnak 
a mi 21. századi életünkhöz? 

Elakadtam a készülésben, mert elém tornyosult néhány fontos kérdés, amit nem tudtam 
megkerülni: Hogyan folytassam úgy az igehirdetésemet, hogy mi mai emberek újra átél-
hessük a reformációt? Hogyan lehet számunkra személyes a reformáció? Hogyan újulhat 
meg a mi modern, sőt, posztmodern életünk? Hogyan újulhat meg a mai egyház azért, 
hogy jobban be tudja tölteni Istentől kapott küldetését? 

Ahhoz, hogy megkapjuk a válaszokat, tíz évvel korábbra, 1507-re kell visszalépnünk az idő-
ben. És most nézzünk meg egy nagyon rövid részletet a Luther c. filmből. 

Ez a rövid részlet egy valamire nagyon jól rámutat: Luther Márton félt, rettegett. Félt attól, 
hogy Isten haragja ott a viharban és a vihar által utoléri őt, és lesújt rá, és menthetetlenül el-
pusztítja. Azért, hogy megmeneküljön Isten haragja elől, fogadkozott, hogy Isten szolgája lesz, 
hogy pap lesz. Ezt a fogadalmát pedig teljesítette még annak ellenére is, hogy ezzel kivívta ma-
gára az apja haragját.  

Ha emlékszünk a filmre, akkor azt is nagyon szépen bemutatja, hogy Luther félelmei szer-
zetesként is továbbra megmaradtak. Sanyargatni, fizikálisan büntetni kezdte önmagát, miköz-
ben rettenetesen félt a kárhozattól. De bármit tett, bármennyire is szigorú volt önmagához, egy-
szerűen képtelen volt megszabadulni a félelmektől. Megtartott minden előírást, amit elöljárói 
mondtak, de félelme nem szűnt meg. 

Luther tökéletesen megtestesítette az akkori embereket, akik rettenetesen féltek a haragvó, 
a kegyetlen Istentől. Féltek az egyháztól, féltek a villámoktól, a természeti csapásoktól, a 
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betegségektől, és gyakorlatilag mindentől. Végső soron azonban mégiscsak az Isten haragjától 
és a pokol tüzétől féltek és rettegtek. 

Luther a kolostorban azonban elkezdte olvasni a Szentírást, ez így egy kicsit meglepő, de ez 
abban a korban még a papok körében sem volt túlságosan gyakori. Sőt, a legtöbb pap bizony 
egyáltalán nem olvasta a Bibliát. Luther azonban olvasni és tanulmányozni kezdte az Igét, és 
azok az Igék, melyek sokáig csak félelmet keltettek benne, egyszer egy egészen más felisme-
résre vezették el őt. 

Ezt írja önmagáról: 
„Igaz” és „Isten igazsága”– ezek az igék villámcsapásként hatottak lelkiismeretemre. Megbor-

zadtam, amikor hallottam őket. Ha Isten igazságos, akkor büntetnie kell. De amint egyszer ebben 
a toronyszobácskában tépelődtem ezek fölött az igék fölött: „Az igaz ember hitből él” (Róm 1,17), 
és „Isten igazsága”, Isten kegyelméből ezt gondoltam: Ha nekünk, mint igazaknak, hitből kell él-
nünk, és ha Isten igazsága minden hívőnek üdvösségére van, akkor az nem lehet a mi érdemünk, 
hanem csak Isten irgalmassága. Mert Isten igazsága az az igazság, mellyel minket Krisztus által 
igazzá tesz és megvált. Így ezeket az igéket megszerettem. A Szentírás értelmét ebben a toronyban 
tette világossá előttem a Szentlélek. (Virág Jenő „Dr. Luther Márton önmagáról” című könyv) 

Luther Márton felismerte azt, hogy Isten egészen más, mint amilyennek tanították. Istennek 
nem az a célja, hogy rettegjenek Tőle, hanem hogy hozzátérjenek, hozzáforduljanak, nála bé-
kességet, reményt, üdvösséget és megváltást találjanak az emberek. 

 
Az 500 évvel ezelőtti középkori emberben félelem és rettegés volt a szent Istentől. 

Szent félelem volt az emberekben Istentől. 
Ezt a lelki állapotot úgy is lehet jellemezni, hogy nem tudtak nem félni. Képtelenek voltak 

arra, hogy ne féljenek Istentől. És természetesen sokan ezt a félelmet kihasználták a maguk ja-
vára. Erre a félelemre alapozva hirdették meg azt a búcsút, vagyis a bűnök elengedésének, meg-
bocsátásának lehetőségét, mely Európa szerte tömegeket mozgatott meg, és tömegek vásárol-
tak a pénzért árusított hivatalos igazolásokból, a búcsúcédulákból, melyek szerint Isten megbo-
csátotta a bűnöket. 

Hozzá kell tenni, hogy ez egy kiváló marketing és üzlet volt. Ugyanis Albert mainzi érsek a 
búcsúcédulák árusítása segítségével próbálta összegyűjteni a szükséges pénzt a római Szent 
Péter-bazilika felépítéséhez, valamint saját adósságai kifizetéséhez. 

A szent félelemre alapozva gyűjtötték a pénzt, mert az emberek nem tudtak nem félni. 
 
2. Luther Márton félelme akkor szűnt meg, amikor felismerte azt, hogy Isten nemcsak vég-

telenül igazságos, hanem egyszerre végtelenül kegyelmes is. 
Felismerte azt, hogy milyen óriási jelentősége van Pál apostol szavainak, aki azt írta a Római 

levél 1,17-ben: Az igaz ember pedig hitből fog élni. 
Felismerte azt, hogy Jézus Krisztus mennyire megkerülhetetlen, ha az ember üdvösségre 

akar jutni, ha a félelem helyett békességet akar a szívében. 
Jézus, amikor Nagypénteken kereszthalált halt a Golgotán, akkor az igazságos Isten, az Isten 

igazsága Őt büntette meg a bűnös emberek helyett. Ő volt a helyettes áldozat. És húsvéti feltá-
madása pedig záloga, biztosítéka annak, hogy Isten mindenkit feltámaszt a halálból, aki elfo-
gadta a kegyelmet, és Jézusban hisz. 

Az igaz ember úgy fog hitből, hit által élni, hogy mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban, annak 
Isten kegyelmet és bűnbocsánatot ad Jézusért. Aki hisz Jézusban, annak nem kell rettegnie a 
kárhozattól, nem kell félni az Isten ítéletétől, mert Jézus már helyette elszenvedte a büntetést a 
kereszten. 

Jézus volt a helyettes áldozat, az az áldozati bárány, aki meghalt az oltáron a bűnös ember 
helyett. Ezért mondta Keresztelő János Jézusról, hogy „íme az Isten báránya, Aki elveszi a világ 
bűneit”. (Jn 1,29) 
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3. Kedves Testvéreim! Ezen a ponton megint elakadtam a készülésemben, mert azt látom, 
hogy a mai emberben nincs szent félelem, hanem szentségtelen gőg van. A mai ember szent-
ségtelen gőggel dacol az Istennel. Annyira modern és annyira felvilágosult már, hogy nem hisz 
semmiben és senkiben sem, legfeljebb önmagában. De vannak sokan, akik már önmagukban 
sem hisznek, mert már azt sem tudják, hogy kicsodák és micsodák valójában. Önmagukat kere-
sik, de nem találják és nem értik. Mert az ember, akkor tud önmagára találni, ha előbb megta-
lálta Istent. 

Ezen a ponton azért akadtam el a készülésemben, mert ha az emberben nincs félelem Isten-
től, és nem fél már a kárhozattól, akkor hogyan tudja őt megszólítani az evangélium, a ke-
gyelemről szóló örömhír? Hogyan tudja megszólítani azt az embert az evangélium, aki Istent 
nem féli, az embereket pedig nem becsüli? – ahogy Jézus fogalmaz egyik tanításában. 

Aztán megértettem azt, hogy a félelem másképpen, de nagyon is valóságosan jelen van ma 
is az ember életében. 

Mitől fél a mai ember? 
- Attól, hogy nem tud fűteni a télen, mert nem lesz gáz, vagy nem lesz áram. Esetleg sem 

gáz, sem áram nem lesz.  
- Fél attól, hogy nem fogja tudni megfizetni az áramot, a gázt, vagy az üzemanyagot. 
- Fél attól, hogy úgy megemelkednek az árak, hogy a fizetéséből, a nyugdíjából nem fog 

tudni kijönni, mert vagy eszik, vagy tüzelőt vesz, vagy a számlákat fizeti ki, de nem fog 
tudni mindent kifizetni. 

- Fél, hogy elveszíti a munkáját, hiszen egyre-másra zárnak be üzemeket, gyárakat. Bezár-
ják a strandokat, a fürdőket, az uszodákat, a szállodákat, a művelődési házakat, az isko-
lákat, mert nem tudják fizetni a fűtést, a gázt. 

- Fél attól az ember, hogy az ukrán-orosz háború még inkább eldurvul és kiterjed más or-
szágokra is, hogy még minket is belerángatnak ebbe a háborúba. 

A félelmeknek se szeri, se száma. Félelmeink talán nem olyan misztikusak, mint a sötét kö-
zépkor emberének a félelmei. Talán nem az ördögöktől, a démonoktól és az isteni ítélettől fél a 
mai ember. De a mai ember félelmei legalább olyan valóságosak, mint egykor voltak. A mai em-
ber ugyanúgy nem tud nem félni. Csak a félelem másban ölt testet.  

De ha továbbmegyünk, akkor a mai ember is ugyanúgy a pusztulástól, szenvedéstől és a ha-
láltól fél, ahogy a középkorban élt emberek féltek. És Luther Márton félelme ugyanolyan volt, 
mint a mai ember félelme. 

Azonban nemcsak a félelem ugyanolyan, hanem a félelemre kapott isteni megoldás ma is 
ugyanaz, mint egykor volt: az igaz ember hitből fog élni. (Róma 1,17) Vagy ahogyan a 46. 
Zsoltárban egy kicsit bővebben olvashatjuk:  

2Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. 3Azért 
nem félünk,…  

8A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. … 
12A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. 
A Zsoltárt áthatja, keresztül szővi az Istenbe vetett bizalom és szilárd hit. Az az ember, aki-

nek a szívében hit ébredt az Isten iránt, aki hittel rá tudja önmagát bízni az Isten gondviselő 
kegyelmére, az a hit által és hitből fog élni. És így a hit által képes lesz nem félni. Aki hitből él, 
az tud nem félni. Az megtapasztalja azt, hogy mennyire valóságosan kézzelfoghatóak a 46. 
Zsoltár szavai. Az az ember átéli azt, hogy Isten hatalmasan cselekszik, megtart a nyomorúság-
ban, és kiment onnan. Meglátja azt, hogy az Úr „háborúkat szüntet meg a föld kerekségén” (10.) 

 
4. Kedves Testvérek! Van lehetőség és van esély arra 2022-ben, hogy a félelmek terhe alatt 

élő ember Istenhez forduljon, és vágyakozzon a félelem nélküli életre. A mai egyház felelőssége, 
és minden mai hívő ember felelőssége, hogy felmutassa: Istennél van biztonság. Az Úrnál ma is 
biztonságban élhetünk, ahol megszűnik a bizonytalanság, eltűnik a szívből a félelem. 

Fontos tisztán látnunk és értenünk azt, hogy mit jelent ez! 



 4 

Ez nem azt a hamis biztonságtudatot jelenti, amely azt mondatja az emberrel, hogy nincs 
semmi baj a világban. Az igaz istenhit nem jelent hamis biztonságtudatot. Nem jelenti önma-
gunk hitegetését, hogy majd csak jobbra fordul minden. Vagy hogy csak addig süllyedünk, míg-
nem elérjük a gödör alját, mert onnan már úgyis felfelé vezet az út. Nem! 

Az Istenben való hit azt jelenti, hogy reálisan szembe nézünk a saját helyzetünkkel és 
a világ helyzetével, de mindezeket látva is tudjuk és hisszük, hogy az Úristen hatalma 
minden felett áll. Hogy Isten mindenhatósága nincs ma sincs korlátok közé szorítva. Hogy az 
Úr akkor is velünk van, ha nehézségek, bajok, elszabadult infláció, háborús helyzet van, sőt, ha 
ténylegesen háború dúl, akkor is. Ez a hit azt jelenti, hogy semmi sem történik az Isten tudta és 
jóváhagyása nélkül. 

Isten nem akarja a bajt, a szenvedést, a nélkülözést, a háborúságot, de ott van a hívő ember-
rel mindezekben. Mert Jézus Krisztus megígérte: „íme, én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig.” (Mt 28,20) „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8,31) 

 
5. Reformációra ma is szükség van. Szükség van arra, hogy a mai ember felismerje azt, hogy 

félelemben nem lehet élni, és hogy felismerje, Istennel lehet félelem nélkül élni. A keresztyén 
ember, az istenfélő, hívő ember küldetése, hogy odaéljük a másik ember elé az Istenben bízó, 
reményteljes élet valóságát. Az a feladatunk, hogy felmutassuk a szent élet, az Istennek szentelt 
élet alternatíváját, hogy van választási lehetőség minden ember számára. 

Cselekedjünk és éljünk így! Mert „a Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk.” (12.) 
Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 
 
 
Áldás: 
Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság 

lelkét. (2Tim 1,7) 


