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„Szomjat oltó vizedet add…” 

 

Isten mondja: „Én adok majd a szomjazónak az élet 

vizének forrásából ingyen.” (Jel 21,6c)  

Európaiként hálát adhatunk érte, hogy nem kell azért 

harcolnunk, hogy legyen elegendő víz, ami rendelke-

zésre áll ahhoz, hogy életben tudjunk maradni, sőt. 

Igazság szerint elképesztően pazarlóan bánunk a víz-

zel, de ez senkinek sem újdonság.  Vizet használunk a 

vasaláshoz, a mosásához, a mosogatáshoz, és nem is 

csak annyit, amennyi okvetlenül szükséges, hanem 

annál jóval többet. Ha egy kicsit többet áll a víz egy 

flakonban, akkor kiöntjük, mondván, hogy „állott”, 

már nem jó az íze, sőt, képesek vagyunk hosszú-hosz-

szú percekig állni a zuhany alatt és csak folyatni ma-

gunkra a forró vizet egy 

hosszú és nehéz, megterhelő 

nap után, hogy így relaxál-

junk egy kicsit. A már nem 

olyan nagy újdonságnak szá-

mító „vizes” porszívókban is 

– természetesen – vizet hasz-

nálunk, hogy takaríthassunk, 

és még hosszasan fejtegethet-

nénk, hogy miféle, nem az 

élet puszta fenntartásához – 

szomjoltáshoz – szükséges dolgokra használunk vizet. 

Sok vizet. Mivel nekünk jut belőle jobbára annyi, am-

ennyi kell, és amennyit csak szeretnénk, nagyon rövi-

den és csak nagyon ritkán gondolunk arra, hogy hálá-

val tartozunk ezért. Vagy éppen arra, hogy mennyi 

mindenre képes egyetlen pohár víz.  

Mire képes egy pohár víz?  

Egy pohár vízzel oltható a régóta fennálló szomjújág. 

Egy pohár víz éppen ezért életet is menthet.  

Egy pohár víz képes eloltani egy lángot, amiből min-

dent felemésztő tűz keletkezhetne.  

Egy pohár víz lehűti a fájó égést, ha tűz vagy nap per-

zselt meg.  

Egy pohár víz képes letörölni a koszt a kezünkről. 

Egy pohár víz életet lehel egy, már majdnem teljesen 

kiszáradt növénybe.  

Egy pohár víz kijózanít, hogyha éppen eluralkodik 

rajtunk valami pánikszerű érzés vagy éppen a düh… 

Ennyi mindenre – legalább – képes egy pohár víz. 

Az a víz azonban, amelyről a 2018-as év válasz-

tott igéjében szó van, még ennél is sokkal többre 

képes, még ennél is sokkal, de sokkal többet képes 

adni, enyhíteni,  a szomjat oltani… Ez nem akármilyen 

víz. Nem lehet palackban megvásárolni, nem lehet ki-

meríteni a tengerből és nem lehet előállítani különböző 

kémiai anyagok reakcióiból. Ez az a víz, amely az éle-

tet adja - és bár említettük, hogy egy pohár víz életet 

menthet, ez a víz nem (csak) a földi életet menti meg.  

Nemcsak lehűti a fájó sebet, hanem meg is gyógyítja. 

Nemcsak eloltja a mindent felemészteni akaró lángot, 

hanem fel sem hagyja később gyulladni, és megóv a 

megégéstől, nemcsak kijózanít a dühből és a pánikból, 

hanem olyan biztonsággal vesz körül, ahol ez nem tör-

ténik meg. Ez az élet vize, amelyet egyedül Isten aján-

dékozhat nekünk az Ő Egyszülött Fia, 

Jézus Krisztus által. Aki eljött a vi-

lágba, és nem röstellt egy samáriai 

nőtől vizet kérni, amikor szomjas 

volt és a kereszten is azt mondta, 

szomjazik. Ő, aki maga az élő víz, 

számunkra az éltető forrás. Talán 

nem is vagyunk biztosak benne, csak 

a nem múló szomjúságot érezzük, 

csak azt a valamit, ami mint egy po-

hár víz, hiányzik. Amire szükségünk 

van – ez az a szomjúság, amely az Isten Igéje után 

szomjazik. Olyasfajta szomjúság ez, amelyet csak ak-

kor értünk meg, hogyha – mintegy válaszképpen erre 

– meghalljuk Jézus hívását: Gyere! Gyere, és igyál az 

élet vizének forrásából, én ingyen adom neked. Nincs 

is semmi, amivel képviselhetnénk ennek az élő víznek 

az ellenértékét. Az úrvacsorában, a kenyérben és a bor-

ban velünk van, ingyen, kegyelemből kínálja nekünk 

Isten ezt a lehetőséget. Bár mai világunkban az ingyen 

kapható dolgok értéktelennek tűnnek, és csak az az 

extra, ami a legtöbbek számára túlságosan drága.  

Mégis, Isten ingyen kínálja kegyelmét, legalábbis, ami 

minket illet, hiszen képtelenek vagyunk bármit is kí-

nálni ezért… hiszen az árat Ő már régen megfizette 

helyettünk, amikor Fiát adta mindannyiunkért. Ő hív 

minket ezekkel a szavakkal: Gyere! Ha szomjazol, 

adok neked az élő vízből ingyen! A legnagyobb és leg-

mélyebb szomjúságra kaphatunk gyógyírt, ha meg-

halljuk ezt a hívó szót. Az élő víz pedig nem egyszeri, 

gyors szomjoltó, hanem az örök életnek forrása.  

Németh Kitti
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK, ISTENTISZTELETEK 

 Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a 

Február 4. 11:00 Úrvacsorás istentisztelet 

Március 4. 11:00 Úrvacsorás istentisztelet 

Április 8. 11:00 Úrvacsorás istentisztelet 

 Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9. 

Február 11. 16:00 Úrvacsorás istentisztelet 

Március 18. 16:00  Úrvacsorás istentisztelet kiállításmegnyitóval 

Április 15. 16:00 Úrvacsorás istentisztelet 
 

 

 
 

 

 

 

A REFORMÁCIÓ TÜKRÉBEN 

- gyülekezeti teológiai alkalmak - 
 

A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából 2017 február-

jától havi rendszerességgel teológiai alkalmat indítottunk. 

Ennek középpontjában hitünk és keresztyén életünk alap-

vető kérdései állnak. A következő ilyen alkalommal, feb-

ruár 17-én az evangélikus egyházi esztendővel foglalkozunk. 

Sok kérdés merül fel az egyházi esztendő és az abban helyet 

foglaló ünnepek kapcsán, amelyeket igyekszünk körbejárni, 

elhelyezve ezeket hétköznapi és egyházi életünkben is, hogy 

a továbbiakban ne kelljen oly élesen elválnia a kettőnek. En-

nek keretében kreatív alkotó jelleggel elkészíthetjük saját 

naptárunkat, melyben helyet kapnak az egyházi esztendő sze-

rinti ünnepek, színek és azok mondanivalójához kapcsolható 

fontos fogalmak és emlékeztetők.  

 

TERVEZETT IDŐPONTOK: 

 

FEBRUÁR 17. (szombat) – 14:00 
Helyszín: Capistrangasse 2/15. – Kérem, hogy aki szívesen jönne, előre jelezze a lentebb olvasható elérhe-

tőségeken az anyagbeszerzés fontossága miatt!  

MÁRCIUS 17.  (szombat) – megbeszélés szerint Helyszín: Gyülekezeti Központ - Capistrangasse 2/15.

 
 

 

A l e l  k é s  z i h i v a t a l e l é r h e t ő s é g e i : 

 +43/650/58 777 12, e-mail: evang-ungarisch@aon.at 

1060 Wien, Capistrangasse 2/15 

www.facebook.com/Ausztriai-Magyar-Evangelikus-Gyulekezet 

mailto:evang-ungarisch@aon.at
http://www.facebook.com/Ausztriai-Magyar-Evangelikus-Gyulekezet
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Valentin-nap, avagy a rózsaszín köd „ünnepe”  

 
 
 

 

Február 14-e közeledtével elárasztják az üzleteket, 

az internetet, a nyomtatott és audiovizuális sajtót a 

szívecskés, romantikusnak nevezett – talán inkább 

szirupos –, bolyhos, plüss, illatos, páros és egyéb 

ajándéktárgyakat reklámozó hirdetések, vagy éppen 

szerelmes perceket ígérnek különböző éttermek 

és/vagy wellness szállodák, esetleg utazási cégek. 

Egy nap, ami bevette magát az európai szokásokba 

is, pedig nem innen való igazán… Hát, akkor? Lelki 

táplálékunk ennek a napnak a – rózsaszínre festett – 

fényében sem maradhat el.  

 

„Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek 

..., hogy megálljatok egy Lélekben, egy szívvel, 

együtt küzdve az evangélium hitéért.” Fil 1,27 

 

  

Február 14-ét elárasztják majd a tengerentúli ha-

gyományokat nálunk is meghonosítani kívánó íz-

léstelenségek. A szirupossá tett Valentin-napot 

magyarul helyesebb Bálint-napnak nevezni, és 

valószínűleg azért lett „a szerelmesek napjává”, 

mert a névadó 3. századi Szent Bálint a saját kert-

jéből szedett virágcsokorral örvendeztette meg 

rendszeresen a házaspárokat. Tudni kell azonban, 

hogy ez a bizonyos Bálint hite miatt vértanú lett: 

269. február 14-én kivégezték.  

E történet ismeretében sajátos fénytörést kap ez 

az ige. Ennek előzményeként a börtönben sínylődő, 

vértanúságra is kész Pál apostol azt vallja, hogy neki 

az élet Krisztus, és a meghalás nyereség (1,21). Mint-

egy végrendeletként hagyja a számára különösen is 

kedves filippi keresztyéneknek, hogy Krisztus evangé-

liumához méltóan viselkedjenek. Mert sokukra a hite-

hagyás kísértése leselkedik. A megmaradás pedig küz-

delemmel jár. Nem szabad engedni, hogy levegyen lá-

bunkról a bűn. Talpon kell maradni. Az itt szereplő 

„hogy megálljatok...” kifejezés a görögben a posztján 

álló katona kitartását idézi fel.  

Gondoljunk csak a féllábú ólomkatona rendíthetetlen-

ségére Andersen meséjében. Az elbeszélés végén a 

táncosnő iránt vágyakozó ólomfigura a tűzben is ren-

díthetetlenül áll, és „nem tudja, hogy a kályha tüze he-

víti-e vagy a szerelemé”. Amikor aztán a szolgáló ki-

szedi a hamut a kályhából, egy összezsugorodott 

ólomszívet talál benne. Emberileg szép az önfeláldozó 

szerelemnek ez a példája. A Krisztus ügye melletti 

rendíthetetlen kitartás, a szolgálati helyünkön való ma-

radás pedig immár az „amor sanctus” területe. „Isten, 

szívem neked adom”, valljuk az Evangélikus Énekes-

könyv 319. énekében. Ha az Isten iránti szeretet eny-

nyire erős bennünk, akkor képesek leszünk szerette-

inkkel - így házastársunkkal is - egy Lélekben, egy 

szívvel, együtt küzdeni az evangélium hitéért. 

 

Fabiny Tamás evangélikus püspök 

http://www.evangelikus.hu/cikk/valentin-nap-rendíthetetlenül 
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A történelmi egyházak papjaikon és lelkészei-

ken keresztül szolgáltattak információkat a for-

radalom és szabadságharc eseményeiről 1848–

1849-ben. A papok és a lelkészek a szószékről 

lelkesítették az embereket a forradalom és a 

honvédő háború idején. Emellett a hivatalos jog-

szabályok kihirdetésére kifejezetten kötelezte 

őket a magyar kormány. Ennek saját hatáskö-

rükben tettek eleget, vagy tagadták meg. 

 

A különböző törvények, intézkedések felolvasása 

azonban végzetessé válhatott a lelkészek számára 

a szabadságharc leverése után, így a Függetlenségi 

Nyilatkozat kihirdetéséért, amely kimondta a 

Habsburg-ház trónfosztását, többeknek várfogság 

lett a részük, felekezetüktől függetlenül. 

Az 1848. március 15-i forradalom eredménye-

ként meghozott áprilisi törvények XX. törvény-

cikke rendelkezett a szabad és egyenlő vallásgya-

korlatról, amely az akkori bevett vallások – római 

katolikus, református, evangélikus és az újonnan 

ide emelt unitárius egyház – tagjainak lehetővé 

tette hitük gyakorlását. A XX. törvénycikk kilá-

tásba helyezte az egyházi intézmények, iskolák 

állami támogatását is, ám ez a szabadságharc ese-

ményei alatt nem valósult meg. Az állam és az 

egyházak teljes szétválasztása azonban komolyan 

nem merült fel a törvényhozásban. 

 

(…) A szabadságharc mellett a katolikus főpapok 

1848 decemberéig egy emberként kiálltak, kül-

döttségeket menesztettek a bécsi udvarba a csá-

szári csapatok Magyarországról való kivonását 

kérve. A püspöki kar egysége 1849 januárjában 

bomlott meg, egy hányada behódolt, másik há-

nyada vagy passzív ellenállásba vonult, vagy 

ténylegesen ellenállt, mint például Horváth Mi-

hály csanádi püspök. A katolikus alsópapság 

azonban mindvégig kitartott a szabadságharc 

ügye mellett, sőt követelték, hogy töröljék el a cö-

libátust, a világiakat vonják be az egyházközségi 

vagyonkezelésbe és a püspökválasztásba, vala-

mint azt is, hogy az egyházmegyék irányításában  

részt kaphassanak a plébánosok, a káplánok és a taní-

tók. Ezekből az elképzelésekből azonban szintén nem 

lett semmi, nem kis részben azért, mert a püspökök el-

zárkóztak az efféle követelések elől. 

 

A katolikusok papi szemináriumai és a protestáns lel-

készképzők úgyszintén kiürültek a szabadságharc alatt, 

mert nemzetőrnek és honvédnek, a káplánok és plébá-

nosok közül sokan pedig tábori lelkésznek álltak. A 

debreceni református püspök, Szoboszlai Papp István 

befogadta a magyar politikai vezetést a Nagytemp-

lomba, ahol 1849. április 14-én kihirdették a Független-

ségi Nyilatkozatot és a Habsburg-ház trónfosztását. 

 

A világosi fegyverletétel után halálos ítéleteket is ki-

szabtak, amit többek közt Rázga Pál pozsonyi evangé-

likus lelkészen végrehajtottak, Horváth Mihály csanádi 

püspököt pedig, aki a Szemere-kormány vallás- és köz-

oktatási minisztere volt, jelképesen akasztották fel. A 

szabadságharc leverése érzékenyen érintette az egyhá-

ziakat, öt katolikus püspök ellen indult eljárás, amely-

nek keretében áthelyezésekre, osztrák kolostorokba 

való internálásokra és lemondatásokra került sor. A 

protestáns püspökök kinevezését ezentúl császári enge-

délyhez kötötték, megszűntették a világiak részvételét 

az egyházkormányzatban. 

Az evangélikus püspökök közül mind a négyet eltávo-

lították, közülük három ellen eljárás is indult, melynek 

során ketten várbörtönbe kerültek. Haubner Máté és 

Pákh Mihály evangélikus püspökök fejenként mintegy 

két évet töltöttek fogságban. Mind a négy evangélikus 

püspök helyére lelkész végzettségű adminisztrátorokat 

állított az osztrák kormányzat. A református püspökök 

helyükön maradhattak, az egyházi autonómia megszün-

tetése azonban a református egyházat is sújtotta, a zsidó 

hitközségeknek pedig magas hadisarcot kellett fizet-

niük. 

 

Forrás: mult-kor.hu, MT

 

 

 

Szemelvények a szabadságharc korából 

 

Az egyházak tudósítottak az 1848–49-es szabadságharcról 
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Gyülekezeti beszámolók 

 

Ökumenikus istentisztelet Grazban  
 

2018. január 21-én ökumenikus istentiszteleti alkalmon ünnepelhettek együtt a katolikus és protestáns magyar 

testvérek Grazban, a katolikus Kálvária-templomban. Az istentiszteleten a liturgia és az igehirdetés szolgálatát 

megosztották a felekezetek: Ft. Msgr. Molnár Ottó atya a liturgiá-

ban segédkezett, Németh Kitti pedig emellett az igehirdetés szol-

gálatával vett részt az istentiszteleten. Pál apostolnak a thesszalo-

nikai gyülekezethez írt leveléből szólt Isten igéje ezen az alkal-

mon. A mi jó Atyánk nem tisztátalanságra hívott el mindnyájun-

kat, hanem megszentelődésre. Van lehetőségünk arra, hogy igye-

kezzünk eszerint élni, és elfogadni a Szentlélek ajándékát. 

Szeitl-Eibinger Zita, gyülekezetünk lektora és Rác Fanni vállalták 

az alkalom kántori szolgálatát, és szólaltatták meg a hegedű és az 

orgona együtt csodásan csengő hangjait. Az alkalmat szeretetven-

dégség követte, ahol a két gyülekezet tagjai a rengeteg finomság mellett szóba elegyedhettek és talán további 

közös alkalmakról is szóltak ezek a beszélgetések… Az ökumené jegyében.   

 

 

Ökumenikus istentisztelet Bécsben  

 

2018. január 28-án, a bécsi Deutschordenskircheben ökumenikus 

istentiszteleti alkalmon ünnepelhettek együtt a katolikus és protes-

táns testvérek. Az istentiszteleti szolgálatokat Simon Ferenc katoli-

kus esperes, főlelkész, dr. Karvansky Mónika református lelkipász-

tor, evangélikus részről pedig Németh Kitti végezték.  Isten igéjét Dr. 

Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökhe-

lyettese - lelkészi főjegyzője hirdette az alkalmon.  Igehirdetését az-

zal kezdte, hogy nagyon meghatódott azon, hogy a kicsiny, díszes 

templom erre a közösen tartandó istentiszteletre így megtelt: szinte 

zsúfolásig, olyannyira, hogy a plusz padok behozatala ellenére so-

kan állni voltak kénytelenek az egész istentisztelet alatt.  Prédikáci-

ójában kifejtette, hogy Isten erős jobbja az, amely minden embert 

átsegít élete nehézségein, és Őfelé vezeti az ember útját. Igehirde-

tése végén az egyik szép énekünket idézte: „Az Úr csodásan műkö-

dik, de útja rejtve van. Tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán 

suhan. Mint titkos bánya mélyiben formálja terveit, de biztos kézzel 

hozza föl, mi most még rejtve itt.”  A mi Urunk így működik és így 

válik Ő életünk céljává és értelmévé.  

Az istentisztelet után közös szeretetvendégségen vehettek részt a 

gyülekezetek tagjai, ahol egy pohár jólesően meleg forralt bor és 

virsli mellett egészen a délutánba nyúló beszélgetések születhet-

tek… 
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„Ein Hammerschlag...“ 

Beszámoló a gráci gyülekezeti kiállításlátogatásról – Szeitl Zita tollából 

 

  

  

. 

 

 

  

„Egy kalapácsütés visszhangzik Európán keresztül“ 

olvashattuk az „Ein Hammerschlag...“ - 500 Jahre 

evangelischer Glaube in der Steiermark  című  kiállítás 

előcsarnokában, melyet gyülekezetünk 2017. novem-

ber 18-án közösen, magyar nyelvű vezetéssel látogat-

hatott a gráci történeti múzeumban. A reformáció 500 

éves évfordulója alkalmából rendezett kiállítás célja az 

volt, hogy stájerországi fókusszal szemünk elé tárja az 

evangélikus hit kezdeteit és útját Luther Márton witten-

bergi kalapácsütésétől egészen napjainkig. A tárlatnak 

fontos szempontja volt, hogy a reformáció Europára, 

különösen a stájer tartományra gyakorolt pozitív hatá-

sai mellett, a negatív „visszhangokkal“ is szembeállítsa 

a látogatókat. A kiállítás 9 gondolaton keresztül mu-

tatta be a reformációi folyamatot, melynek tudás-

anyaga gazdagította, kiegészítette történelmi ismerete-

inket: 

  Az első terem Hatalom és Hit elnevezéssel a 

középkori, szigorú, hierarchikus társadalmi rendet mu-

tatta be, melynek kiegyensúlyozatlansága a stájer tar-

tományt is elért, német parasztháborúhoz (1524–1525) 

vezetett. A domináns klérus liturgiai eszközei mellett, 

láthattuk például az akkori katolikus egyház tanainak 

képi megjelenítését illetve, egy, a stájerországi St. 

Lambrechtből származó búcsúcédulát. Luther nem állt 

egyedül az egyházat megújító tanaival, így John Wiclif, 

Johannes Hus, Girolamo Savonarola, Huldrych 

Zwingli, Johannes Calvin téziseivel egy egész Európát 

átölelő reformmozgalom indult meg. A Kalapácsütés 

után pár évvel Luther tanai elérték a Stájerországot is, 

mely a nemesi családok köreiben közkedveltté vált.  Az 

1578-ban megalapított gráci evangélikus iskola (Die 

evangelische Stiftschule in Graz) az ifjúság taníttatását 

szolgálta.  A kiállításon láthattuk az iskola prémium-

érméjét és dokumentumait is. Az „új tanítás“ már 

ezekben az években a lakberendezési kultúrában is 

megjelent: ennek jó példája a reneszánsz stílusú 

mössnai keskeny ajtó (1577),  melyen  a következő bib-

liai Ige olvasható: „Én vagyok az út, az igazság és az 

élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.“ 

(Jn 14,6) 

A tridenti zsinat összehívásával meginduló katolikus 

megújulás és az 1579-es müncheni találkozó a lép-

ésszerű rekatolizációt eredményezte a stájer tarto-

mányban is. Az akkori uralkodópár, II. Károly főher-

ceg és bajor Mária fekete hátterű portréképe, a gráci 

Jezsuita egyetem rézmetszete és az ellenreformációi bi-

zottság útvonalát ábrázoló térképek segítségével ismer-

hettük meg a protestáns elnyomás és kiűzés időszakát. 

A felszín alatt megbúvó evangélikus hit felszabadítását 

három császár támogatta: II. Maximilian (1564-1576), 

II. József (1780-1790) és I. Ferenc József (1848-1916) 

császár. Ezt jelenítette meg a császárok profilportréit 

ábrázoló Három-császár érme. II. Maximilian nevéhez 

fűződnek az első protestáns morva- és csehországi egy-

házszerveződések, majd II. József császár türelmi ren-

delete szabad vallásgyakorlást engedélyezett a protes-

tánsoknak. Teljes állami elismertséget I. Ferenc József 

1861-es rendelete hozott az evangélikus egyháznak. 

 A Hit, nyelv és művészet szempontját is meg-

vizsgálta az „Ein Hammerschlag...“  kiállítás: Itt ol-

vashattunk arról, hogy hogyan befolyásolta Luther bib-

liafordítása a német nyelvet és helyesírást. A külön-

böző korú és nyelvezetű bibliákon, énekeskönyveken 

keresztül megcsodálhattuk a nyomtatás fejlődését is, 

amely Luther tanainak terjesztésében nagy szerepet 

játszott.  

 A tárlaton továbbhaladva megismerhettük az 

evangélikus egyház domináns női alakjait is, mint pél-

dául az evangélikus diakóniai munka nagy támogató-

ját, Elvin de La Tour grófnőt.  

 Az evangélikus egyház árnyoldalát bemutató 

terem kiemelte a „Los-von-Rom-mozgalom“ és  a nem-

zeti szocializmus hatásait a stájerországi gyülekeze-

tekre.  

A kiállítás utolsó részében megtekinthettük a re-

formáció hatásának történetét napjainkig, így megis-

merhettük néhány ma is aktív gyülekezet, mint a 

Heilandskirche vagy a Kreuzkirche rövid történetét il-

letve evangélikus költők, tudósok személyét. 

 Ezúton szeretném megköszönni Németh Kitti-

nek, hogy anyanyelvünkön, együtt vezethettük az 

„Ein Hammerschlag...“ kiállítást és Molnár Ottó 

atyának a megtisztelő jelenlétet. 
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Luther Márton és a házasság 

 

  
A nimbscheni zárdából 1523-ban eltávozott apácák közül 

kilencet wittenbergi polgári családok fogadtak maguk-

hoz. Ezzel a csoporttal hagyta el a szerzetesi cellát egy 

elszegényedett nemesi család gyermeke, Bóra Katalin. 

Luther mindenkor örömmel üdvözölte papi barátainak 

házasságkötését, de azok kifejezett óhaját, hogy ő is há-

zasodjék meg, még 1524-ben is visszautasította. Annál in-

kább, meglepte a világot az a hír, hogy dr. Luther Márton 

1525. június 13-án házasságot kötött Bóra Katalinnal Mi-

ért? Erre felel ő a következőkben. 

 

1525-ben, tehát közel nyolc évvel a reformáció megindí-

tása után házasodtam meg. Gúnyolóim száját betömtem 

Bóra Katalinnal. Házasságommal annyira lenézetté és 

megvetendővé tettem magam, hogy azt remélem, az an-

gyalok nevetni, az összes ördögök pedig sírni fognak. E 

cselekedetemmel meg akartam erősíteni, amit tanítot-

tam... Isten így akarta és így tett. Mert én sem szerelmes, 

sem heves nem vagyok, hanem szeretem a feleségemet. 

Ha nekem valaki a wormsi birodalmi gyűlésen azt mondta 

volna, hogy hét év múlva házasember leszek, feleségem 

és gyermekeim lesznek, kinevettem volna. Ugyanis nem 

gondoltam arra, hogy ilyen messzire fogok nyúlni. Erede-

tileg csak a búcsúk ellen akartam küzdeni. (…) 

Hála Istennek, jól sikerült a házasságom, mert istenfélő, 

hűséges feleségem van, akire az ember nyugodtan bíz-

hatja a szívét, (Példab. 31, 11.) amint Salamon mondja. Ő 

nem tesz nekem rosszat. 

 

A házasság nem csupán természetes dolog, hanem Isten 

legédesebb és legkedvesebb adománya. Ez minden pap-

nőtlenség felett áll s a legtisztább élet, - ha jól sikerül. Ha 

viszont rosszul válik be, valóságos pokol. (…) 

Mindazonáltal, ha a házasságban megvan ez a három do-

log: a hűség, a gyermekáldás, ha az ember a házasságot 

szent dolognak és Istentől rendelt életformának tartja, ak-

kor a legboldogabb élet. (…) 

Katámat szeretem és tudom, hogy én őt jobban sze-

rétem, mint magamat. Ugyanis inkább én halnék 

meg, minthogy ő a kisgyermekekkel meghaljon. 

Isten jól gondoskodott rólam, hogy ilyen asszonyt 

adott, aki a gazdaságának gondját viseli, úgyhogy 

nem kell még ennek terhét is magamra vennem. 

Istennek igen nagy kegyelme, ha a házasságban ál-

landóan virul a szeretet. Az első szerelem ittas, má-

moros, amellyel mintegy elvakultan indulunk s ha a 

mámort kialudtuk, az istenfélő emberben megvan az 

igazi házastársi szeretet. Az istentelenek viszont 

megbánják tettüket. 

Katámat nem adnám oda sem Franciaországért, sem 

Velencéért. Először azért, mert Isten adta őt nekem, 

engem pedig neki, másodszor azért, mert gyakran ta-

pasztalom, hogy más asszonyoknak több a fogyaté-

kosságuk, mint az én Katámnak. Jóllehet neki is van 

néhány hibája, azonban még több nagy erénye van. 

Harmadszor pedig - s ez elég nagy ok lenne arra, 

hogy őt szeressem és becsüljem - azért, mert vallásos 

és becsületes, amint az egy istenfélő, erkölcsös asz-

szonyhoz illik. 

Házasságom előtt egy egész éven át nem vetettem 

meg ágyamat. Fáradt voltam, mert egész napon át 

agyondolgoztam magam. Este úgy zuhantam bele az 

ágyba, szinte öntudatlanul. Mikor aztán Katámat fe-

leségül akartam venni, teljes komolysággal könyö-

rögtem Istenhez. Később ez volt imádságom: "Édes 

mennyei Atyám, mivel Te nekem neved szolgálatá-

nak a tisztségét adtad és azt akarod, hogy engem 

atyának nevezzenek és tiszteljenek, adj nekem ke-

gyelmet, áldj meg engem, hogy az én kedves felesé-

gemet, gyermekeimet, házam népét istenesen és ke-

resztényiesen kormányozzam, tápláljam. Adj nekem 

bölcsességet és erőt, hogy őket jól irányítsam és ne-

veljem. Adj nekik is jó szívet és akaratot, hogy taní-

tásodat kövessék és engedelmesek legyenek. Ámen". 

Istennek igen nagy kegyelme, ha vallásos, barátsá-

gos, istenfélő és házias élettársad van, kivel békes-

ségben élsz, akire rábízhatod minden vagyonodat és 

mindenedet, amid csak van, mind testedet, mind éle-

tedet. Katám, neked istenfélő férjed van, aki szeret 

téged. Adj hálát Istennek. 

Virág Jenő – dr. Luther Márton önmagáról 

kép: mnm.hu 
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KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ 

 

Szeretettel ajánljuk Kedves Olvasóink figyelmébe Andorka Hanna 

festő kiállítását, melynek megnyitójára május 25-én 19:00 órakor ke-

rül sor Villachban, a Galerie Markushofban (Evangelische Superin-

tendentur, Italiener Str. 38, 9500 Villach). Külön öröm számunkra, 

hogy a kiállítás rendezője az Evangelische Akademie Kärnten és az 

Evangelische Superintendentur. Ezúton is biztatjuk a Kedves Testvé-

reket ezen az alkalmon való részvételre is!  

Hannának sok szeretettel gratulálunk! 
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