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SZENTLELKÉVEL SZÓLÍT MEG URUNK PÜNKÖSD EGY ÉLETEN ÁT
Magyari Márton B. Pintér Márta

Nagyon régen mennyei Atyánk döntést hozott: nem hagy minket magunkra. Nem 
hagyja, hogy egyedül küzdjünk az életünket cibáló viharokkal. Nem hagyja, hogy fáj-
dalmaink, kétségeink, tehetetlenségeink miatt elakadjunk az úton.

Ajándékot kapunk Tőle pünkösdkor: Szentlelkét adja, mert Ő az, aki megelevenít, 
megszentel, és személyessé teszi számunkra az Úr Jézus által kínált megváltást. 
Valóban személyessé teszi, mert Jézus születése vagy a húsvéti csoda nem csak egy 
szép történet, de mindezeket Isten Szentlelke igazán közel hozza nekünk ma is. Ves-
sünk egy pillantást a tanítványok életére a Mester halálát követően. Nem elég, hogy 
elveszítették Jézust, szívüket még a keserűségen túl a félelem is kísérti: ha Jézust 
kivégezték, lehetséges, hogy rájuk is minimum sokévi bebörtönzés, vagy még sokkal 
rosszabb vár. Nem értik, mi és hogyan történik körülöttük. Nem gondolták, hogy va-
laha is ilyen helyzetbe kerülnek. Úgy tesznek, mint mi ebben a rendkívüli helyzetben: 
begubódznak egy szobába, elbújnak az emberek elől, félnek, tehetetlennek érzik 
magukat, és igyekeznek túlélni a kritikus napokat. Majd a semmiből egyszer csak 
váratlanul odalép hozzájuk a Feltámadt Úr és így köszönti őket: „Békesség néktek!” 
S a tanítványok megnyugszanak, bátorságot kapnak, és melegség járja át a szívüket. 
Ez az a fordulat, ez az az ajándék, ami Pünkösdkor a Szentlélek ajándéka, vagyis ez 
Isten igazsága.

Nem üres szavakat kapunk az Úrtól. Nem az életünkben megtalálható megannyi 
hibánkat ecseteli, nem a hatalmával él vissza, nem töri össze az apró embert, nem 
tolja le a torkunkon, hogy mennyire gyengék vagyunk, csak békésen hozzánk szól: 
„Békesség néktek!” Szentlelkét azért küldi hozzánk, hogy mi, apró teremtmények 
azt tudjuk mondani: a hitünk alapja Krisztus! Hogy közösen tudjuk azt kiáltani: az Úr 
kegyelmére szorulunk. És tudjuk, hogy ezt meg is adja nekünk, hogy együtt, fennhan-
gon énekeljük otthonainkban: Urunk, Te újra és újra megszólítasz minket.

Mert ő valóban megszólít minket, ahogy azt tette csalókkal, vámszedőkkel, eleset-
tekkel, írástudókkal – mindenkivel. Azért, hogy aki mélyre esett, aki úgy érzi, hogy 
nem tud felállni, az erőt merítsen Belőle. Ott van a csendben és a magányban, az 
egyedüllétben. És ebben a számunkra kissé furcsa online térben is, amiben nem 
látod közelről Őt a testvéred szemében vagy mosolyában. De Ő mégis hitet ad, utat 
mutat és táplál.

Zárásképpen tekintsünk vissza ismét a tanítványokra! Jó, ha jól a fejünkbe véssük, 
mi is történt velük, miután Jézus megjelent nekik. A bezártságot, az egyedüllétet, a 
félelmet, az érthetetlent Jézus személye és Szentlelke mindennel szemben kitartó 
erővé, bátorsággá és örömmé tette. Olyan mértékben, hogy szinte azonnal elindultak 
az úton, hogy Isten igazságát hirdessék, és örömhírüket minél többekkel megosszák. 
Ez adjon nekünk is erőt!

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, 
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”

                                                 (2 Timóteus 1, 7)

„… segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön.” (Róma 8,26a) 

Pünkösd karácsonykor! – ezt a felkiáltó mondatot írtam be 2019. december 15-én 
a naptáramba. Nem előjegyzés volt, hanem emlékeztető. Aznap családi istentisz-
teleten voltunk együtt a keresztúri templomban, és olyan dolog történt, amelynek a 
gyülekezetből néhányan szem- és fültanúi voltak. Bekövetkezett minden lelkészek 
rémálma: egy hang sem jött ki a torkomon. De nem ám reggel, hogy még időben 
szólhassak, hogy helyettesítsenek, hanem a prédikáció kellős közepén. 

Természetesen voltak előjelek. Abban a decemberi náthás időszakban én is kö-
högtem már napok óta. Ám a hangszálaim nem hagytak cserben, egészen ezekig a 
kínos percekig, amikor, emlékszem, rémülten a zenei szolgálatot végzőkhöz fordul-
tam, hogy énekeljenek gyorsan valamit….

És bizony, könnyen blamázsként foghattam volna fel a helyzetet – még akkor is, 
ha tudtam, szerető és megértő gyülekezet előtt történik mindez –, ha nem élek át 
ott és akkor valami csodát. A templomi alkalomra eljött egyik fiatal tanító „nénink” 
nagypapája is a Dunántúlról, aki már az istentisztelet elején jelezte, hogy néhány szót 
szívesen szólna az egybegyűltekhez.  Bizonyára sejtik a testvérek, még azok is, akik 
akkor nem voltak velünk, hogy az Úristen épp azokat a szavakat adta idős testvérünk 
szájába, amelyeket én akartam megosztani a prédikációmban. Gyöngeségemben 
segítségemre sietett a Lélek úgy, hogy az evangéliumot általa szólaltatta meg. Ez 
bizony pünkösdi csoda volt karácsonykor!

A rövid írásom mottójául választott igevers azonban más összefüggésről beszél. 
Vannak élethelyzetek, amikor jelképesen némulunk el mi, emberek. A hangszálaink 
rendben vannak, de a gondolataink valahogyan mégis lebénulnak. A veszély, a baj, a 
megmagyarázhatatlan történések dermesztően hatnak ránk. Jób sem beszélt sokat 
szenvedései közepette, körülötte inkább a felesége és a barátai „szövegeltek” és 
fejtegették az értelmezhetetlent. 

Egy ilyen járványos időszakban, amikor naponta hallunk megbetegedésekről, ha-
lálesetekről, nehezen értelmezhető döntésekről, bizony megzavarodunk. Kiszolgálta-
tottnak és tehetetlennek érezzük magunkat. Gyakran még imáinkban is bénultakká 
válunk. A fent idézett ige bátorítson bennünket abban, hogy az első Pünkösd óta min-
dig pünkösd van! Isten Szentlelke nem hagy el bennünket erőtlenségünkben, gyön-
geségünkben. Sőt, velünk van és megsegít könyörgéseinkben is. Hiszen az idézett 
ige így folytatódik: 

„Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, 
de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.”

                                                                                (Róma 8,26b) 
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LELKET AZ ÉLETBE!
Nagyné Szeker Éva

„Bárcsak az ÚR egész népe próféta volna, és nekik is adná lelkét az ÚR!” (4Mózes 11,29)

Miben hasonlítanak az emberek egymásra? Erre a kérdésre számtalan választ lehet adni. 
(Munka, tanulás, technika, művészet, szenvedés, fejlődés…) Naponta hallunk híreket arról, 
hogy növények vagy állatok veszélyeztetetté válnak, kipusztulás fenyegeti őket, mert beszű-
kült a természetes életterük. Miben hasonlítanak az emberek egymásra? – teszem fel újra 
a kérdést. Abban, hogy veszélyeztetettségben élünk, beszűkültek az élettereink. És ez nem 
csupán a hetek óta tartó mostani egészségügyi állapotra érvényes, de arra is, hogy nagyon 
kis területen mozog a harmonikus, békés kapcsolattartás egymással, és a hitkapcsolat az 
Istennel. A birtoklási vágy hajtja és űzi az embereket még vasárnap is erőn felüli munkára, 
emiatt törnek emberek egymás életére, javaira, örömére. Veszélyeztetett faj az ember – ha 
ezt a jellemzést használnám, bizony nagyon sokan rosszallóan fel is szisszennének, hogy ez 
túlzás, de tény, hogy sokan jól érzik a probléma súlyát.

Több épületen is látható kis tábla, amelyen ez a felirat olvasható: „védetté nyilvánítva”. A 
borcímkén is olvastam már hasonlót: oltalom alatt álló termék. Néhány dolog, amire külö-
nösen is odafigyelnek. Elgondolkodtató ez… Védetté nyilvánítva! – hallhatjuk, és adhatjuk 
tovább a hírt. 

Oltalom alatt áll a bűn hatalmától veszélyeztetett ember! 
Isten nem hagyta magára, nem engedi vég nélkül saját hibáinak, következményeinek sú-

lyától összeomlani. Krisztus megváltó szabadítása nyomán és védelmében élhetünk. Ennek 
befogadásán, megértésen munkálkodik a Lélek kezdettől fogva. A szerető Isten ajándéka 
ez, mert maga a Lélek is – ajándék. 

Igaz, hogy az első pünkösdöt tekintjük a Szentlélek kiáradása alkalmának, amikor a feltá-
madás utáni ötvenedik napon a tanítványok és még vagy háromezren megtapasztalhattak 
valami addig ismeretlen érzést, erőt. De tudnunk kell, hogy pünkösd előtt is volt Szentlélek. 
Ott volt a kezdeteknél, ott volt a teremtés hajnalán. Az Ótestamentumban olvasunk királyok-
ról, prófétákról, akikben Isten Lelke munkálkodott, vagy éppenséggel Isten megvonta tőlük 
Lelkét. Ajándéknak kell tekintenünk, ha kapcsolatba kerülünk vele. Nem érdemelhető ki, 
nem vásárolható meg, nem raktározható el, nem korlátozható, de kérhető és kapható, hogy 
segítsen nap mint nap a helyeset tenni. 

Az emberek a történelem folyamán már nagyon sokféleképp rendeződtek csoportokba. 
Összehozta őket például az azonos cél, a hasonló érdek. Igazi közösség, jó kapcsolat azon-
ban csak ott jön létre, ahol a Lélek munkaterületeivé lesznek az emberek.

Minden Istennek tetsző élet igazi titka a Lélek ereje. Nem a képesség, az erő és az érte-
lem, hanem Isten Lelkének az emberben munkálkodó valósága. Ez Mózes napjaiban éppúgy 
igaz volt, mint manapság. „Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által, így szól 
az Úr, a seregek Istene” (Zakariás 4,6) 

Ez az elvárás mintha feledésbe merült volna. Emlékezzünk rá és tanuljunk a Lélek által 
élni! Örüljünk annak a kegyelemnek, jó hírnek, hogy a Szentlélek vezetésével, tanácsolásával 
élhetünk.

Titus római császár azokon a napokon, amikor nem tett valami jót, vagy épp elragadták 
az indulatai, azt mondta: „Ez a nap elveszett!” Ne vesztegessük el napjainkat, Lelket az életbe!

Imánk lehet ehhez Puszta Sándor A Szentlélek himnusza c. versének részlete: 

„A Lelket várom, …
A Lelket, mely gyújt, csodát mível,
És betölt kegyelmeivel. 
Mi föntről, egekből árad át,
Az örök élet áramát. 
Mi telít, ürít és újra tölt
És újjászületik a Föld!”

Ámen

AZ IGÉRE KELL FIGYELNI!
dr. Bácskai Károly

Meglehet, a külső szemlélőnek fel sem tűnik, számomra azonban a lelkészi szolgálatok 
mindegyike váratlan és szokatlan helyzetet idéz. Pontosabban, megszokhatatlant. Nem-
csak eredendő vagy eseti ügyetlenségem, tévesztéseim, a mindenkori bakik miatt. Ezek 
– minden összpontosítás ellenére – állandóan körülöttem leselkednek. Az ember hibázik. 
Errare humanum est, tévedni emberi dolog, mondta a bölcs Seneca. Kossuth-díjas színészt 
is hallottam már bakizni előadáson! 

A nehezen leküzdhető helyzet abból adódik, hogy a lelkészi szolgálatok során nem 
egyszerűen egy ember szól a többi emberhez. Szolgálatainkban emberi hangon bár, de a 
Szentlélek által maga Isten szól, és ő helyezi szívünkre az evangéliumot. Szokatlan bátor-
ság kell a bevezető mondathoz: „Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.” Nemcsak azért vesz 
az ember nagy levegőt, mert úgy tanulta, hanem azért is, hogy a félelmét legyőzze. Amit 
mond, nem saját szövege, hanem Isten 
szava. Amikor az evangéliumot hirdetjük, 
a mi bizonyságtételünkre is érvényes az 
ígéret és az apostoli tanítás: „Aki titeket 
hallgat, engem hallgat.” (Lukács 10,16); 
„Amikor hallgattátok Isten általunk hir-
detett igéjét, nem emberi beszédként fo-
gadtátok be, hanem Isten beszédeként, 
aminthogy valóban az, és annak ereje 
munkálkodik is bennetek, akik hisztek.” 
(1Thessz 2,13). Merész, de megáll a II. 
Helvét Hitvallás I. fejezetének alaptétele: 
„Praedicatio verbi Dei est verbum Dei”, 
Isten igéjének hirdetése Isten igéje. Ezért 
amikor ma az egyházban Istennek ezt az 
igéjét törvényesen elhívott prédikátorok 
hirdetik, hisszük, hogy Isten tulajdon igé-
je hirdettetik, és azt fogadják be a hívők. 
Nem kell hát Istennek más igéjét költeni 
vagy a mennyből várni. Ma is csak magá-
ra az igére kell figyelni, mely hirdettetik, 
nem pedig a szolgára, aki azt hirdeti, aki 
legyen bár gonosz és bűnös, Isten igéje 
mégis igaz és jó marad.

Köszönjük, hogy a Kereső Szó kedves olvasói szívesen látják és hallgatják a képeken 
rögzített vagy az írásban eljuttatott gyülekezeti anyagokat, bibliaórákat, istentiszteleteket 
az idei szokatlan tavaszon! Minden közreműködő munkatársunk igyekszik, hogy a lelki táp-
lálék eljusson a családokhoz. Egész keresztény életünkre igaz, hogy nem a bakikra, hanem 
az igére kell figyelni! Alkalmazkodni tanulva az új helyzethez, a lelkészek tudják, nem üres 
templompadokhoz, hanem emberekhez szólnak! Ha tévednek és tévesztenek is, a hibák ne 
vonják el figyelmünket az evangéliumról! Az igehirdető nyugodtabban készül szolgálatára 
és végzi azt a Szentlélek segítségével, ha tudja, nem a botlásait leső, hanem megbocsátó, 
Isten igéjét szerető, arra odafigyelő gyülekezet kíséri szavait, lépteit, mozdulatait az oltártól 
a szószékig, az íróasztaltól a könyvespolcig meg a számítógép billentyűzetéig, és vissza. 

II. Helvét Hitvallás (1566) - 1. fejezet, főszöveg és margó-
jegyzet (facsimile)
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KONFIRMANDUSAINK – 2020

Altziebler Péter
Boldogok a tiszta szívűek, 
mert ők meglátják az Istent.
(Máté 5,8)

Lukács Lilla
Nem az általunk véghez vitt 
igaz cselekedetért,hanem 
az ő irgalmából üdvözített 
minket újjászülő és megújí-
tó fürdője által. 
Timóteus 3,5

Nagy Fruzsina
Én vagyok a szőlőtő, ti a 
szőlővesszők: aki énben-
nem marad, és én őbenne, 
az terem sok gyümölcsöt, 
mert nélkülem semmit sem 
tudtok cselekedni.
(János 15,5)

Ruttkay Bence
Isten gyermekeinek nevez- 
nek minket, és azok is  
vagyunk.
(1János 3,1b)

Séllei Zoltán
De akik az Úrban bíznak, 
erejük megújul, szárnyra 
kelnek, mint a sasok, fut-
nak, és nem lankadnak 
meg, járnak, és nem fárad-
nak el.
(Ézsaiás 40,31)

Sütő Virág
Te pedig a szívben lévő 
igazságot kedveled, és a 
bölcsesség titkaira tanítasz 
engem. 
(Zsolt, 51,8)

Téglás Málna
Az lesz az én Atyám dicső-
sége, hogy sok gyümölcsöt 
teremtek, és akkor a tanít-
ványaim lesztek.
(János 15,8)

Bollók Blanka
Aki bízik az úrban, azt Ő 
szeretettel veszi körül.
(Zsolt 32,10)

Dudás Levente
Bizony mondom nektek: 
ha csak akkora hitetek lesz 
is, mint a mustármag, s azt 
mondjátok ennek a hegy-
nek itt, menj innét oda, 
odamegy, s nem lesz nek-
tek semmi lehetetlen. 
(Máté 17,20)

Gillich Zsófia
Kérjetek és adatik néktek, 
keressetek és találtok, zör-
gessetek és megnyittatik 
néktek. Mert aki kér, mind 
kap, és aki keres, az talál, 
és a zörgetőnek megnyit-
tatik.   
(Máté 7, 7-8)

Horváth Dániel
Add nékem a te szívedet és 
a te szemeid az én utaimat 
megőrizzék.
(Példabeszédek 23,26)

Deák Bence Attila
Most pedig Krisztus Jézus-
ban ti, akik egykor „távol” 
voltatok, „közel” kerülte-
tek a Krisztus vére által [...] 
és eljött, és „békességet 
hirdetett nektek, a távo-
liaknak, és békességet a 
közelieknek”. Mert általa 
van szabad utunk mindket-
tőnknek egy Lélekben az 
Atyához.
(Efezus 2,13, 17-18)
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Gondolom, sokak számára ismerősen cseng Albert Schweitzer neve, aki kiváló orgonista, 
orvos, teológus és misszionárius volt. Több mint ötven éven át dolgozott a gaboni őserdő 
kórházfalvában Lambarénében. Amikor először ideérkezett és Isten igéjét kezdte hirdetni 
az ott élő embereknek, be kellett látnia, hogy ez bizony nem szokványos helyzet. Itt nincs 
gyülekezeti ház, itt nincs asztal, amelyet körbe lehet ülni, itt nincs gőzölgő tea vagy hűs 
limonádé, amelyet a Biblia olvasása, kivesézése és megbeszélése közben kortyolgatni le-
hetne. Helyette volt hatalmas tér, ahol össze lehetett gyűlni, volt rengeteg új ember, aki 
kíváncsian hallgatta Isten igéjét. Ehhez az új helyzethez Schweitzernek is alkalmazkodnia 
kellett. Meg kellett szoknia, hogy amíg ő Isten igéjét hirdeti, a hallgatóság közben hálót 
csomóz, gyereket nevel, ruhát javít.

Öt hete, amikor egyik napról a másikra meghozták a korlátozásokat, mi is teljesen más 
és új helyzetben találtuk magunkat. Kirántották a talpunk alól a megszokott és jól bejá-
ratott rendszerünket. Most nincs gyülekezeti terembe járás. Nincs több izgatott várako-
zás, hogy kivel találkozunk aznap IFI-órán. Nincs több közös teázás. Nincs több kézfo-
gás, ölelés egymás köszöntésekor. Rengeteg mindent veszítettünk el bizonytalan időre,  
de rengeteg mindent nyertünk is.

Bősze Veronika 

IFI LAMBARÉNÉBEN Tudtak hozzánk olyan IFI-tagok is csatlakozni, 
akik a megszokott menetben nem tudtak részt venni az  
alkalmakon, mert nekik abban az időben épp gyakorlatuk, edzésük vagy 
különórájuk volt. Az internetnek köszönhetően minden héten tudunk találkozni, amikor 
nemcsak Isten igéjéről beszélgetünk, hanem a megváltozott élethelyzetünk minden pozitív 
és negatív hatását is meg tudjuk vitatni.

Az elindulás zökkenőmentes volt. Igyekszünk megtartani a korábbi kereteket: van min-
den alkalmon szabad beszélgetés, játék, „témázás” és ima. A folytatás azonban már ke-
vésbé volt ennyire sima, legalábbis vezetői részről. Az új helyzet új bonyodalmakat szült. 
A diákok túlterheltsége az online oktatással nem csökkent, hanem nőtt. Így hozzá kellett 
szoknunk ahhoz, hogy igen, vannak olyan alkalmak, amikor a gyerkőc az IFI közben tech-
nika-házit csinál, tájképet fest vagy portrét rajzol. Meg kellett szoknunk, hogy míg mi Isten 
igéjét hirdetjük, felvezetjük a témát, a hallgatóság közben ha nem is hálót csomóz, gyereket 
nevel, vagy ruhát javít, de halad a saját kis élete dolgaival. Hát, most mi itt tartunk. Most 
mindannyian egy kicsit Albert Schweitzerekké válhatunk. Üdvözlünk mindenkit az online IFI 
világában! Üdvözlünk mindenkit Lambarénében!

A világjárvány teljesen felborította mindennapi életünket, ezzel együtt a gyülekezeti életün-
ket is. Számos tervezett program elmaradt: Rákosligeten félbeszakadt a megkezdett böjti 
esték-sorozat, elmaradt a családi istentisztelet, a böjti zenés áhítat, a nagyhét istentisz-
teletei, a passióolvasás, sőt még a húsvéti istentiszteletek is... És mindez az idénre meg-
hirdetett úrvacsora évében történik, épp, amikor templomainkban minél több alkalommal 
szerettük volna megélni a közös úrvacsora élményét, szentségét. 

De Isten a bajban nem hagy el minket, sőt, szeretete új utak keresésére indította egyház-
községünk munkatársait. Az ifjúsági és a baba-mama kör példaadó gyorsasággal indította 
be az online alkalmakat! Nem sokkal később templomainkban videó felvételek készültek a 
lelkészekkel és néhány közreműködővel megtartott istentiszteletekről. Ezeket az újonnan 
létrehozott YouTube csatornánkra töltöttük fel – sokak által elismert kiváló minőségben –, 
és onnan osztottuk meg az internet eléréssel rendelkezők számára. Ez alkalommal is sze-
retném megköszönni a technikai segítők áldozatos munkáját. Beindultak az online felnőtt 
bibliaköri alkalmak is, amelyen hétről hétre közel húszan veszünk részt. Gyermek-bibliaköri 
foglalkozásokat osztanak meg a kör vezetői e-mailben, így továbbra is kapcsolatot tartva a 
gyermekekkel és szüleikkel. 

A személyes kapcsolatok ugyan nagyon korlátozottak, de hála Istennek, a technika révén 
új találkozási lehetőségeket tudtunk teremteni. Jó volt megtapasztalni, hogy sokan szomjú-
hozzák az Isten igéjét, a lelki táplálékot, és ezt a hiányt az Isten Szentlelke által valamilyen 
mértékben pótolni tudjuk. A gyülekezet felügyelőjeként szeretnék arra ösztönözni mindenkit: 
vigyük el a jó hírt, hogy minél többen bekapcsolódhassanak az internetes alkalmainkba. A 
csatlakozás lehetőségéről további információt tudnak adni:

Ifjúság: Bősze Veronika (veronika.bosze@gmail.com), Balog Melinda (b.balog.melinda@
gmail.com) és Magyari Márton (magyarimarci@gmail.com)
Baba-mama kör: Koczor Kinga (koczor.kinga@gmail.com)
Bibliakör: Sámel László (lsamel65@gmail.com)
Istentiszteleteink eléréhetők a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Youtube  
csatornáján: https://www.youtube.com/channel/UCMCeWV9QrCN9XcPYVZ3sg7w

Fogjunk össze és segítsük egymást ezekben a nehéz időkben!
Erős vár a mi Istenünk!

Sámel László 

GYÜLEKEZETI ÉLET 2020 ELEJÉN 
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SZOLGÁLATAINK 
2020. FEBRUÁR 24. – 2020. ÁPRILIS 10.

Mai, a reformáció korára visszatekintő írásunkban – a megszokottól eltérően – nem az ép-
pen 500 évvel ezelőtt történtekre emlékezünk, hanem 2020 tavaszának szomorú és szo-
katlan helyzetéből merítjük témánkat. Hogyan tekintett a reformátor a járványokra? Hogyan 
szembesült azok pusztító hatásával, s milyen feladatokat ismert fel bennük az egyház szá-
mára?

Luther korának legnagyobb veszedelme az időnként felbukkanó pestis volt. A fekete ha-
lál, amely a XIV. század közepén Európa lakosságának 1/3-át elpusztította, négy év alatt 
söpört végig a kontinensen. Ez a ragály azóta folyamatosan jelen van Európa történetében, 
így ott volt Luther korában is. (Az USA-ban még 1992-ben is okozott halált, a világ más 
területein még a XXI.  században is voltak pestisjárványok.)

Ismert, hogy Lutherék a korábbi ágostonos kolostorban éltek, és a hatalmas épületben 
számos egyetemistának adtak otthon. A vacsorák közben és után Luther sokat beszélt, 
tanított. Mondásait tanítványai feljegyezték és Asztali beszélgetések cím alatt már életében 
elkezdték kiadni. Luther ezeket saját írásainak ismerte el. Ebben a gyűjteményben olvas-
hatjuk a következő gondolatait: 

„Úgy ítélem, hogy a Sátán küld minden súlyos ragályt és kórt az emberekre, mert ő a 
halál fejedelme. … Krisztus nemcsak azokon segített, akiket megszállt az ördög, hanem 
a vakokat látóvá, a bénákat járni tudóvá, a nyomorékokat és girbegurbákat egyenessé, a 
bélpoklosokat tisztává, a süketeket hallóvá és a nyavalyatörősöket töretlenné tette. Ezért 
gondolom, hogy általában minden veszedelmes ragály az ördög csapása és sanyargatása. 
Csakhogy ehhez természetes eszközökre vagy szerszámokra is szüksége van, ahogy a 
gyilkosnak is szüksége van kardra vagy másféle fegyverekre. … Az orvos a mi Urunk Iste-
nünk foltozóvargája, ő testileg segít; mi, teológusok lelkileg, hogy helyrehozzuk a dolgot, ha 
megrongálta az ördög. Az orvos beadja a … gyógyszert, vagyis a teremtményen (az em-
beren) teremtmény (gyógyszer) által segít, amely tudomány nem könyvekből ered, hanem 
Isten nyilatkoztatta ki.”

Luther a járványok okát az emberiség, és nem az egyes emberek bűnében találta meg. 
1538-ban ezt mondta: „Ez egy veszélyes, nehéz év a sok betegség miatt, amelyek nemcsak 
természeti okokból támadnak, … hanem lelki okokból is, az emberek számtalan hatalmas 
bűne miatt, amelyek egészen elharapódznak, olyannyira, hogy már nem is bűnnek, hanem 
éppenséggel erénynek számítanak. Ó, jaj, semmit sem érünk az e világi élettel, jól meg-
gondolva semmi jót ne tulajdonítsunk neki, hanem bízzunk Istenben, hogy majd az örök 
életet ajándékozza nekünk. Ha ő megad nekünk egy boldog órát, akkor nem hiába éltünk 
itt a földön.”

Amikor egyszer újabb hír érkezett a pestisről, így biztatta hallgatóit: „Az Úrban kell vi-
gasztalódni, benne kell bízni, s mindenki a maga foglalatosságában igyekezzék, és marad-
jon is meg abban. És ha felebarátjának segítségre, támaszra van szüksége, senki tőle meg 
ne vonja magát. Ne féljünk a haláltól annyira mód felett, mert megragadtuk az élet igéjét és 
az Urat magát, aki mivégettünk erőt vett a halálon.”

1525-ben Breslauban (Boroszló, ma Wrocław) tört ki a járvány, s az ottani lelkészek Lu-
thertől kértek tanácsot: maradniuk kell-e a fertőzött városban, vagy elmehetnek-e veszély-
telen helyre. Erre írta két évvel később az Elmenekülhetünk-e a halál elől? című írását, ami 
aztán nyomtatásban is megjelent. (Magyarul a Luther válogatott művei sorozat 5. kötetében 

ifj. Zászkaliczky Pál

HOGYAN TEKINTSÜNK A JÁRVÁNYOKRA  
LUTHER SZERINT?

jelent meg, Kovács Áron fordításában.) „Pestis idején leginkább az egyházi szolgálatra van 
szükség, amely Isten igéjével és a szentségeken keresztül a lelkiekben megerősít, hogy a 
halált hitben győzzék le.” Hangsúlyozza, hogy a vezetőket Isten állította a helyükre, nekik 
kötelességük maradni. Ha egyébként kellően sokan vannak a betegek ellátására, akkor 
ezt tanácsolja: „Ha valaki olyan bátor és erős a hitben, akkor maradjon ott Isten nevében, 
és ezáltal bizonyosan nem vétkezik. Ha valaki gyenge és fél, meneküljön el Isten nevében, 
hiszen a felebarátja iránti kötelezettségek elhanyagolása nélkül cselekszik, mert helyette 
arról más valaki gondoskodik, más látja el. A dögvész és a halál elől menekülni és az életet 
menteni természetes, az Isten által belénk plántált dolog, és nem tilos, ha ezt nem az Isten-
nel vagy felebarátunkkal szemben tesszük, amint azt Pál mondja: »Mert a maga testét soha 
senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat.« (Efezus 
5,29) Igen, ezt parancsolja, hogy annyira, amennyire csak lehet, mindenki óvja testét és éle-
tét, és ne hanyagolja el.” Luther azt is hangsúlyozza, hogy a betegségtől és a haláltól való 
félelmet az ördög támasztja bennünk, kísértésének célja, hogy ne Istenben bízzunk, hanem 
veszítsük el reménységünket. Egyedül a gyávaságból eredő, vagy a felebarátot cserben 
hagyó menekülést ítéli el. Támogatja a gyógyszerek szedését és a védekezést is, mert ezek 
egészségünket védik, az pedig Isten ajándéka.

1535-ben Wittenbergben is kitört egy kisebb járvány. Az egyetemet, ahol Luther tanított, 
átköltöztették Jénába, de a reformátor a fejedelem felszólítása ellenére a városában ma-
radt, hogy lelki erősítést nyújtson a betegeknek. Úgy ítélte meg, hogy Isten dönt életéről 
és haláláról, ha tehát meg akarja tartani őt, Wittenbergben is megmarad. Így is lett, még 11 
évig élt. Ezzel együtt Luther három pestisjárványt élt túl.

Mindezek a bizonyságtételek erősítsenek bennünket hitünkben, és valljuk együtt a XVII. 
századi izlandi evangélikus lelkész költővel: 

„Krisztus nekem az élet, 
A halál nyereség.  
Csak hű Uramra nézek, Ő szívemnek elég. 
Halál! Nincs mitől félnem, 
Nem rémít alakod, 
Mert akkor jössz csak értem, 
Ha ez a parancsod.” 

(Hallgrímur Pétursson: Passió-énekek. Ordass Lajos fordításában, Probstner János  
grafikáival. Ordass Lajos Alapítvány, Budapest, 2013, 248.)
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KEDVES TESTVÉREK!
Gyülekezetünkben sok évtizedes hagyomány, hogy a nagyobb költséggel járó éves fel-
adatokra – a presbitérium által határozatban rögzített céllal – külön gyűjtést rendezünk. 
Egyházközségünk az idén is pünkösd ünnepére hirdeti meg az áldozati vasárnapot,  
amelynek befolyó összegét a következő munkálatokra kívánjuk fordítani:

• a rákoskeresztúri parókia ereszcsatorna-javításának befejezése 

• a rákoscsabai gyülekezeti terem falai nedvesedésének megállítása

• az érintés-, villám- és tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése 

A járványveszély miatt kialakult helyzetben az adományok összegyűjtését idén nem tudjuk 
a szokott módon, istentisztelet keretében megtenni, de most is kérjük a gyülekezet már 
sokszor megtapasztalt anyagi összefogását. Mindenki lehetősége szerint járuljon hozzá, 
hogy a tervezett és részben már megkezdett munkákat el tudjuk végezni. 

A felajánlásokat el lehet juttatni: 

• személyesen a lelkészi hivatalba (1171 Budapest Bakancsos utca 2.) 

• OTP utalással (számlaszám: 11717009-20004934) közlemény: Pünkösdi adomány 

• csekkbefizetéssel – közlemény: Pünkösdi adomány

Isten áldását kérjük az adakozókra és családjaikra. Köszönjük, hogy ily módon is hozzá- 
járulnak egyházközségünk fenntartásához!

„Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Példabeszédek 11,25)

Nagyné Szeker Éva lelkész és Sámel László felügyelő  


