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Luther Márton
Ötszáz éve tűzte ki a nagy tölgyfa
kapura kilencvenöt tételét.
Arany ősz volt, sötét lett az ég,
és lőn dele, alkonya életének.

Jeges télben fázott, a Biblia ódon-
szép szavainál melegedett.
Nem maradt nélküle istentisztelet,
mindig zengett ének és zsoltár.

Hitújító volt, tudós magyarázó?
Ember! Az Igen és a Nem egymaga.
Zord időben a szerencse fi a,

emléke él ma is és sugárzó;
szőlővesszeitől erős a hitünk,
múló napokban újjászületünk.

Magyari fényes csillagok
A wittenbergi egyetemről hazatért diákok,
kik lelkipásztorok, vándorprédikátorok
lettek, tudós tanárok,

titeket idézlek az áprilisi tavaszban:

a hitvitázó „magyar Luther”: Dévai Bíró Mátyás,
az első lutheránus könyv szerzője: Ozorai Imre,
a Budáról elűzött költő: Bornemisza Péter,
a szép hangú szerző: Kálmáncsehi Sánta Márton, 
a bibliát éjszaka körmölő: Károli Gáspár.

Szavatokat meghallotta-e a világ?
Mozdult-e a gyülekezet jóra, szépre?
Templomépítők csontja mellett ott a tietek is.

Bujdosva, sebzetten óvtátok egyetlen
kincsünket: a gyönyörű anyanyelvet!
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A tollat letettem
„Bennem lépdelt könnyű lábad”

Vas István

  1

Száznyolcvan napig bennem lakoztatok,
hű reformátorok, tudósok, bibliafordítók,
és ti, ismeretlen diákok, kik évszázadokon
átsuhanó szavakat titkon lejegyeztetek.
Voltam szerzetes, ki csepp vizet, morzsányi
kenyeret nem vett magához, imádkoztam
cella-homályban, hegyes vasszögekkel kitűztem
tételeim… Voltam Wartburg várának
foglya, a héber Ószövetség, a görög
Újszövetség vallatója, dühödt parasztok
csitítója, mikor hová állított Isten.
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És lobbant tűzzel teli tábor,
égig érő lángban városok és falvak,
a félvad zsoldosok emberhúst faltak,
és mind itt hagytatok engem.

Megpihentem fehér falú templom csendjében,
kerestem lábnyomotok nappal és éjjel,
forró pusztában és kanyargó ösvényen,
de hiába: a kidőlt keresztet se találom!
Húsz napja sincs, hogy bennem beszéltetek,
szavaitok sütötték szívemet,
azóta lett bennem csillagtalan éjfél.
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Holnap kiléptek a kövesedő időből,
fény-ruhában, kiket nem tántorított semmi el,
sem máglyatűz, sem gályarabság,
örök áldozattal, mindig előre!

Feltámadás hűs szele, fújj a világban,
süvíts rajtam át,
csendesítsd el a háborgó tengert,
háborúk nem szűnő ágyúrobaját –
legyen új kezdet: virágozd a tavaszi fákat.




