
Építsetek utat a pusztában… 
     Ézsaiás könyve 40. rész 3. vers 

 
 
Már régóta dolgoztak a munkások, törték, csiszolták, hordták 
a követ. A pusztában egyre messzebb nyúlt az út. A közeli fa-
luban lakó kisfiúnak azt mondta az édesanyja, hogy maga a 
király jön majd erre, színpompás ruhában, díszkísérettel, fé-
mesen csillogó dárdák között. A kisfiú nagyon várta a királyt, 
számolta, hányat kell még aludni. Egyszer szülei úgy ébresz-
tették, hogy eljött a nagy nap. Már korán kiálltak az új, érintet-
len út mellé, de még türelemmel kellett lenniük. A tömeg zú-
gott, morajlott, majd fokozatosan elhalkult. Egy alak lépdelt, 
lassan, fájdalmasan az úton. A kisfiú szeme kikerekedett. A 
király? Bíbor köpeny volt rajta, és valami furcsa korona, de a 
kisfiú félelmetesnek találta a töviseket. Dárdás alakok kísér-
ték, akik azonban néha taszítottak egyet rajta. Sebek borítot-
ták a testét, és egy nagy fakeresztet cipelt a vállán, roskadoz-
va a teher alatt. Az emberek elkezdtek szétszéledni, néhá-
nyan csalódásuknak adtak hangot. A kisfiúval is el akartak in-
dulni, de ő még kért egy percet. Csak nézte-nézte a férfit, aki 
váratlanul oldalra fordította a fejét és egy villanásra rászegez-
te a tekintetét.  A katonák a köpenyesre mordultak és tovább 
lökdösték, a kisfiút ölbe vették és elvitték a szülei, miközben 
egyre csak motyogott: A Király… Az én Uram és Királyom… 
 

Rab Ferenc 
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1538 nyarán jelentette meg Luther Márton az előző évben összeállított tételsorát, 
melyet a fogalmazási helye után Schmalkaldeni cikkeknek neveznek, s máig az 
evangélikus felekezet hitvallási gyűjteményének része. 
 Története visszatükrözi mindazokat az ádáz ellentéteket, amelyek a re-
formáció táborát körülvették az 1530-as ágostai birodalmi gyűlés és hitvallás 
után. A protestánsoknak adott egyéves türelmi idő után ugyanis megtorlásra kel-
lett számítani a Habsburg V. Károly császár és a katolikus egyház részéről, ezért 
hosszas vívódás után tudomásul vették a teológusok az evangélium ügyében az 
ellenállás jogát. Így jött létre 1531-ben a schmalkaldeni katonai és politikai szö-
vetség, amely sikerrel szállta szembe az elnyomással és alakította ki külső kap-
csolatait Angliával, Franciaországgal, Dániával. 
 Közben a teológusok sem tétlenkedtek: igyekeztek közelíteni a német és 
a svájci reformáció képviselőit, ugyanakkor közös zsinat megtartására szorítani a 
katolikus egyházat. Ennek reménye 1537-re tűnt fel először, amikor III. Pál pápa 
– hangosan fenyegetve a protestánsokat – elhatározta a zsinatolást Itáliában. A 
jogos kétségek ellenére Luther és munkatársai úgy döntöttek, hogy meghívás 
esetén a veszélyt is vállalva részt kell venni a tanácskozáson. Erre készülve fo-
galmazta meg a képviselhető teológiai tételeket újra mérlegre téve, miben lehet s 
miben lehetetlen a hit sérelme nélkül engedni. A zsinat végül a pápa taktikázása 
folytán elmaradt, s csak 1545-ben kezdődött meg Trentóban. 
 Az irat jellegzetessége a határozott, olykor kemény hangvétel mind a 
katolikusok, mind a protestáns rajongók felé. Luther időközben kialakult súlyos 
betegsége alatt Melanchthon – a maga végletesen kompromisszumra kész alkatá-
val – igyekezett azt súlytalanítani, így Luther 1538-ban maga adta ki őket: „A 
hétéves gyermek is tudja, hogy mi az egyház: a szent hívők, és azok a báránykák, 
akik hallgatják Pásztoruk hangját (Jn 10,3). A gyermekek ugyanis így imádkoz-
nak: Hiszek a szent keresztyén egyházban. És nem a karingek, a tonzúrák, hosz-
szú köntösök és egyéb szertartások teszik szentté az egyházat, amiket a Szent-
írással ellentétben kiagyaltak, hanem Isten igéje és az igaz hit.” 
  
       Dr. Korányi András 
 
 

LUTHER MŰVEI - 7. 
A legharcosabb hitvallás 



3 

NYITOTT BIBLIA 
 

 Kemény, mondhatnánk azt, hogy már-már arrogáns kijelenté-
se ez Istennek, amit nem jó érzés hallani. Miért kell hogy 
ilyen határozottan szóljon? Miért kell, hogy ilyen hangnemben 
beszéljen az Isten az emberhez? Talán nem értenénk a szép 
szóból? Ha őszinték akarunk lenni akkor nem! Hiszen nagyon 
sokszor azt tapasztaljuk, hogy az ember szeret ítélkezni. Akár 
mi magunk is átéltük már azt, hogy ítélkeztek felettünk, de mi 
is talán már többször ítéltük meg embertársunkat, azt gondol-
va jogunk van hozzá.  Pedig az ítélkezés joga egyedül, csak is 
egyedül az Istené! 
Ugyanakkor, Isten a kegyelem forrása és az irgalom Atyja. Az 
Ő kegyelmének és irgalmának iránya, ugyanakkor mértéke ki-
számíthatatlan. Akkor, hogy is van ez? Ítéletet tart, úgy hogy 
közben kegyelmez és irgalmaz? Igen, mert lehet úgy ítélni, 
hogy irgalom és kegyelem fakadjon az ítéletből. Erre egyedül 
Ő képes. Olyan ítéletet hozni ami nem csak fedd, büntet, el-
ítél, hanem feloldoz, felment és irgalmaz. Egyedül Ő dönt, de 
ugyanakkor tudható az, hogy egyben a legjobb, a legszeretet-
teljesebb és legigazságosabb döntés és jóság vezérli Őt ebben.  
Kegyelmezek akinek kegyelmezek, és irgalmazok akinek ir-
galmazok! Kemény szavak ezek, mégis tudhatjuk, hogy mö-
götte egy irgalmas Isten van. Ítélkezik, de ítélete jogos és éle-
tet teremhet, ha meglátjuk benne a kegyelmet amivel hozzánk 
és értünk érkezik. 
            Horváth-Csitári Boglárka 

Július hónap igéje:  
2 Móz 33,19 

Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és 
irgalmazok, akinek irgalmazok! 
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URam elveszek nélküled 
 

URam elveszek nélküled!  
Zuhanok! 

Nem akarom, mégis… 
Zuhanok! 

Az örvénybe, a sötéten ásító mélybe. 
Zuhanok! 

Elvesztettem a talajt, szállni nem tudok. 
Zuhanok!  

Egyedül Te menthetsz meg engem, 
Jól tudod. 

 
Miért nem hagylak, hogy segíts? 
Miért nem engedlek, hogy repíts? 

Miért nem tekintek feléd? 
 

Lelkem izzó, tüzes csóva, 
De a halál jeges folyója  

Eloltja. 
Testem Kharübdisz* martaléka. 

 
URam el nem veszek én Veled! 

Hiába zuhanok! 
Elküldted Fiad és Lelkedet, 

S meg nem halok. 
Szárnyad árnyékába menekülnek, 

S oltalmat lelnek a rabok! 
Égre emelem szemem, 
Oda hívsz én Istenem, 

Kegyelmed sugárkévéjén 
Szaladok! 

 
Még ma Előtted leborulok! 

 

Rab Feri 
 
 
* Kharübdisz – a görög mitológia tengeri szörnye 
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