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a gyar hit val lás sza vunk ket tős je len tést hor doz. Je len ti azt a
pil la na tot, ami kor akár a hí vő egyén, akár a ke resz tyén
kö zös ség nyil vá no san meg vall ja hi tét. az élő hit hez ez szo ro san
hoz zá tar to zik, mert nem elég az, hogy szí vünk kel hisszük az

is te ni igaz sá got, a szánk kal er ről val lást is kell ten nünk (Ró ma 10,10).
Más részt, a hit val lás a hit tar tal mát is össze fog lal ja, meg kü lön böz tet ve az
igaz hi tet a tév hi tek től és ha mis ta ní tá sok tól. Jól szem lél te ti ezt az el ső
hit val lás szü le té sé nek evan gé li u mi le írá sa (Má té 16,13–16). Jé zus elő ször azt
kér de zi ta nít vá nya i tól, hogy ró la ho gyan gon dol koz nak kor tár sai. a ko runk
plu ra liz mu sá ra ha son lí tó sok fé le el kép ze lés azon ban még nem hit val lás.
Sőt, ezek nek szem előtt tar tá sá val kell a ta nít vá nyok nak meg val la ni uk a
Mes si ás ba, az élő Is ten Fi á ba ve tett hi tü ket, ame lyet egye dül Is ten ki je len té sé ből
le het nyer ni.

az egy ház tör té ne te so rán szá mos al ka lom mal ke rült olyan hit val lá si
hely zet be, ami kor vá lasz út elé ál lí tot ta a jé zu si kér dés: „ti pe dig ki nek
mon do tok en gem?” (Má té 16:15). Ilyen hit val lá si hely zet ben szü le tett a 16.
szá zad ban a Heidelbergi Ká té is, amely a re for má tus ke resz tyé nek vi lágcsa -
lád já ban az egyik leg ál ta lá no sab ban el fo ga dott hit val lás. Ez a könyv is a ká té
gon do lat me net ét kö ve ti, de úgy, hogy szem lél te tő áb rák kal, el len őr ző bib li ai
és ér tel me ző kér dé sek kel igyek szik a bib li ai ta ní tást még kö ze lebb hoz ni a
mai ol va só hoz. az egyes té mák hoz vá lasz tott ének anyag pe dig még in kább
al kal mas sá te szi a kö zös sé gi hasz ná lat ra is.

Fő képp a fel nőtt kon fir má lók szá má ra je lent het ez hasz nos ve zér fo na lat
és be ve ze tést a re for má tus ke resz tyén gon dol ko dás ba, mi vel ezen a té ren
szű ké ben va gyunk a jó se gédanya gok nak. De pres bi te ri to vább kép zé sek,
gyü le ke ze ti bib lia is ko lák szá má ra is jól hasz nál ha tó se géd esz köz le het.
Re for má tus egy há zunk ban még a múlt szá zad ele jén is szo kás ban volt, hogy
a va sár nap dél utá ni is ten tisz te le te ken a ká tét ma gya ráz ták a lel ki pász tor ok,
je lez ve, hogy a katechézis nem fe je ző dik be a gyer mek kor vé gén. Je len le gi
éne kes köny vünk tar tal mi fel osz tá sa is eh hez a rend hez iga zo dik, a 201.
di csé ret től kez dő dő en  ezért ta lál juk ott a Heidelbergi Ká té kér dés-fe le le te i re
tör té nő uta lá so kat is. Eb ben egy há zunk nak az a ha gyo má nya fe je ző dik ki,
hogy lel ki épü lés nem le het sé ges fo lya ma tos ta nu lás nél kül. Ez zel gya kor la ti
mó don vá la szol ták meg ele ink azt a vá dat is, hogy mi a Bib li át ma gya rá za tok
nél kül ad juk a nép ke zé be, mint ha ab ból bár ki, bár mi lyen te o ló gi ai kö vet -
kez te tést le von hat na. Nos, ez így so ha sem volt igaz. Egy há zunk a Bib li á val

előszó Hisszük és valljuk l 3
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együtt egy olyan ve zér fo na lat is adott tag jai ke zé be, amely se gí tett a Szent írás
hár mas üze ne té nek meg ér té sé ben: „Mi lyen nagy az én bű nöm és nyo mo rú -
sá gom, ki cso da sza ba dít meg és mi lyen há lá val tar to zom ezért?” 

az ol va só csak há lá san em lé kez het a könyv ere de ti hol land szö ve gé nek
for dí tó já ra, az egy ko ri szadai lel ki pász tor ra, dr. Körpöly Kál mán ra. ő an nak
a tisz te le tes és tu dós lel ki pász tor nem ze dék nek a tag ja volt, aki Hol lan di á ban
szer zett te o ló gi ai tu dá sát sze re tett ma gyar re for má tus egy há za szá má ra
ka ma toz tat ta. Még az olyan szűk esz ten dők ben is írt és for dí tott, ami kor
ta lán re mény sem volt írá sa i nak meg je len te té sé re. Lel ki pász to ri hű sé ge és
szor gal ma még hol ta után is be szél!

Le gyen ál dás azo kon az ol va só kon, akik ké szek fi gyel ni 
„az okos tu do mány ra” (Péld 4,1)!

Szűcs Fe renc

4 l Hisszük és valljuk előszó

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:30  Page 4



előszó Hisszük és valljuk l 5

„Hisszük és Valljuk” felnőtt konfirmációs könyv kiadásának fontos sá gát
egy északpesti Presbiteri konferencián hallott, a konfirmációról szóló
előadás motiválta. Ott elhangzott egy Erdélyben is szolgált lelkipásztor
szájából, hogy a református önazonosságunk pillérei:

• a Biblia, 
• hitvallásaink, 
• énekeink, 
• imádságaink 
• és egyháztörténelmünk. 

Erdélyi konfirmációs vizsgán szintén ezekből kapnak kérdést a konfirmandusok.
Valljuk be az anyaországban kissé leegyszerűsödött a konfirmációra való
felkészülés ismereti része. Ez a könyv a Kárpát-medencében a konfirmáció
egységét is szolgálja, az erdélyi példát alapul véve. 

Egy olyan hívő, protestáns értelmiség felnövekedése lenne a cél, aki Isten
megváltott gyermekeként, öntudatos, felelős, ismeretekben gazdag életet él
és teremt a környezetében. Mindezt úgy, hogy az életét ISTEN előtt éli.
Reménység szerint ez hatna a többi honfitársunkra is.

Reménységünk továbbá, hogy ezt a könyvet sokan fogják használni.
Minden törekvésünk az volt, hogy a 44 tanegységben foglalt tananyag az
előbb leírt pillérek szerint tagolódjék.

Nemcsak a felnőtt konfirmandusoknak, hanem a presbiteri és szolgáló
körök bibliaóráinak, házi bibliaóráknak is szeretettel ajánljuk a könyvet. 

JaapDoedens pataki teológiai tanár átnézve a könyvet a következőket írta:
– a tartalma egy átfogó képet ad a keresztyén hitről és az egyháztör té ne lem ről,

így a könyv a konfirmandus kezébe még később is kislexikonként hasz nál ható.
Röviden, általában egy oldalon adja a lecke tartalmát, így minden órának
ad egy erős „gerincet”, de mégis elég szabadságot enged, hogy mindenki, aki
ezt tanítja, saját munkát, kutatását, személyiséget tud hozzáadni.

– a könyv sok szemléltető anyagot ad, nem csak szöveget.
– az imádságokat és énekeket lehet használni, ez is segítséget jelent.
– egyrészt a kérdések alapján lehet kérni a konfirmandustól, hogy otthon is,

a családban átgondolja a témát. Olvassa az erről szóló bibliai szakaszokat.

HISSZüK éS VaLL JuK 
fel nőtt kon fir má ci ó ki adá sá hoz

a

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:30  Page 5



6 l Hisszük és valljuk előszó

Másrészt ezek a kérdések lehetőséget adnak arra, hogy az órán ne csak a tanár
beszéljen, hanem igazi párbeszéd jöjjön létre.

Szándékunk az is, hogy ez a könyv a királyi papság, szent nemzetség igei
alkalmaihoz egy megfelelő, igényes segédkönyv legyen. Ezeket az órákat
talán néha laikusok is, házaknál is megtarthatnák, segítve lelkipásztorainkat.

A 44 biblikus tanegységet a Heidelbergi Káté kérdés-feleletei megerő sí -
tik, mintegy vezetik. A leckék segítik a Bibliában való elmélyülést, énekeket
tartalmaznak, imádkozni tanítanak. Egyháztörté nelmünket forrás anya -
gokkal kiegészítve tárgyalják. 

Befejezésül a templom és iskola kapcsolatára és a hitoktatás missziójára
hívjuk fel minden református testvérünk figyelmét.

Reménységünk szerint ez könyv mind a lelkipásztorokra, mind a gyü le -
ke zetekre, tanítókra és tanulókra pozitívan hat és a református értékeink
meggyökeresednek az ifjú nemzedékekben is.

Nem utolsó sorban a református identitás megerősödését szolgálná ez a
könyv, ami sok helyen kezd elhalványulni. 

Ami a legfontosabb: a megtért népet tanítani kell.

Köszönet illeti első renden Körpöly Kálmán bácsit, aki már az Úrnál van.
ő fordította le és átformálta, számunkra használhatóvá tette 44 tanegységben
a „Hisszük és valljuk” 3 kötetes holland hittankönyvet, W. Verboom/H.
Veld huizen lelkipásztorok munkáját. Ezt a Bibliaszövetség egyszer 20 éve
kiadta már. 

Köszönjük az énekválogatást Hamar István nagytiszteletű úrnak. 
az imádságok Hajdu Zoltán Levente lelkipásztor testvérünk szívéből jöttek.
az egyháztörténeti összefoglalás Victor István lelkipásztor és sárospataki

vallástanár munkája.
a nyelvi lektori munkát Kovács Karolina hittantanár végezte.
az egyes leckék végén található igéket Végh Tamás nagytiszteletű úr válogatta.
a szép kivitelű könyv Szabados Tamás tördelőszerkesztőt dicséri.

Isten gazdag áldását kívánjuk minden konfirmandusra, presbiterre,
gyülekezeti munkásra, akit ez a könyv közelebb segít az ÚR JéZuSHOZ.

Gödöllő, 2014. 04. 20.

Judák Endre
a szerkesztő
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Hit val lást ten ni vol ta kép pen azt je len ti: síkra szállni va la mi ért vagy
va la ki ért. Ha hit val lást te szünk, ak kor nyíl tan ki ál lunk az Úr Jé zus

Krisz tus mel lett. a ke resz tyén egy ház nak fenn ál lá sa óta van hit val lá sa. a
hit val lás egyik leg ősibb for má ját az apos to lok cse le ke de tei 8,37-ben ta lál juk:
„Hi szem, hogy a Jé zus Krisz tus az Is ten Fia”. a „Hi szek egy”, ahogy hit val lá sun kat
a kez dő sza vai alap ján ne vez zük, egy ko rai hit val lás ból ke let ke zett, me lyet az
el ső szá zad ban Ró má ban ke resz te lé sek kor mond tak.

Nem azért te szünk hit val lást, mert pél dá ul elég idő sek va gyunk a kon fir -
má ci ói ok ta tás ra, vagy mert há za sod ni aka runk stb. Sőt nem is azért, mert
az egy ház hoz aka runk tar toz ni, vagy mert egyet ér tünk a hit igaz ság ok kal.
Hit val lás té tel az, ha mint bű nös meg val lod – ta lán fé lén ken, ta lán, mint kez dő –
az Úr Jé zus Krisz tus ban va ló hi te det. a hit val lás te hát nem az egy ház tag ság
meg erő sí té se, ha nem nyílt bi zony ság té tel.

Ha hit val lást te szünk, igent mon dunk a meg ke resz te lé sünk re. a ke reszt ség
egy ol da lú volt: Is ten be fo ga dott szö vet sé gé be. De két ol da lú vá kell len nie, az az
a ke reszt sé get hit tel el kell fo gad ni. Így já rul ha tunk csak az úr va cso rá hoz.

Ha hit val lást te szünk, ak kor hisszük, hogy mun ka tár sak va gyunk az Is ten
or szá gá ban is. ak kor pél dá ul el hí vást nyer he tünk egy há zi tiszt ség re is. De az
egy ház egy sze rű tag ja ként is vi lá gos ság nak és só nak kell len nünk. a hit val -
lás té tel lel igent mon dunk a ke reszt sé günk re, és így fel ha tal ma zást nye rünk
az úr va cso ra vé te lé re. Igent mon dunk, hi szünk ab ban is, hogy mun ka tár sak
le he tünk Is ten or szá gá ban.

10 l Hisszük és valljuk első lecke

1.
lecKe

HITVaLLáST TENNI
Biblia l Káté l ének l Imádság l Egyháztörténet

lecKéK
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¢ olvasd el

5móz 6; ruth 1; mt16,13–28; jn 6,22–71; jn 21; ró m 10,4–17; 
1tim 6; Heidelbergi ká té i. úr nap ja és a 32. kér dés és fe le let.

¢ Kér dé seK
1. mi volt ruth hit val lá sa? (ruth 1,16/b).
2. mi Pé te ré? (mt 16,16).
3. mi a kincs tár no ké? (apcsel 8,37/b).
4. Hogy vall hat juk és tagadhatjuk meg krisz tust az em be rek előtt? (mt10,32–33).
5. van-e kö ze a hit val lás té tel nek a ke reszt ség hez? és az úr va cso rá hoz?
6. szá mít, hogy me lyik egy ház ban teszel hit val lást?
7. mit le het vár ni a kon fir mált egy ház tag tól?

¢ Kér dé s a KonFirmáciÓ alKalmával: 

első lecke Hisszük és valljuk l 11

igen
krisztus

Úri szent vacsora

szent keresztség

munka isten országában

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:30  Page 11



12 l Hisszük és valljuk első lecke

HISSZüK: 
aZ ÚR VILáG uRa

2. Hisszük: Krisztus Isten Fia, Testvérré tette Golgota,
Szerelme kincsekkel felér, értünk jött, minden emberér’.

3. Hisszük: húsvét diadala, Egy új teremtés hajnala,
Mind, amit hitünk lát s remél, Csak Rá mutat, Róla beszél.

4. Hisszük: a keresztvíz a jel, Betelhetünk Szentlélekkel.
az Írás tanúságot tesz: szent igazsága befedez.

5. Hisszük: az Úr embert keres, Ki oldalán küzd örömest.
Zálog nékünk a bor s kenyér: Van bűnbocsánat, van remény!

6. Hisszük: az Úr jelül hagyott, Bennünket eggyé alkotott, 
Hogy légyünk neki szent népe, Mind az egész föld üdvére.

éneK
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első lecke Hisszük és valljuk l 13

Hitvallást tenni

Te több vagy, Uram,
hatalmasabb vagy,

mint amit az eszemmel,
a puszta emberi értelemmel felérhetek,

felfoghatok és elfogadhatok.

Köszönöm Neked,
hogy Te a lelkemben alapozod meg

a Veled való kapcsolatomat,
hogy hit által ismerhesselek,

szerethesselek és követhesselek.

Szeretném, Uram,
ha egészen a Tiéd lenne az életem!

Szeretném, Uram,
ha Rólad tanúskodhatna

minden szavam, minden cselekedetem!
Segíts el engem erre

a csak Téged hirdető élet-hitvallásra!

áMEN

„tamás pedig így felelt: 
én Uram, és én istenem!”

(Jn 20,18)

imádság
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a „Bib lia” szó ma gya rul „köny vek”-et je lent. a Bib lia nem kö zön sé ges
könyv, ha nem Is ten kü lö nös ki je len té sé nek a köny ve. Is ten eb ben a

könyv ben je len ti ki, hogy ki ő. Is ten nek két fé le ki je len té se van: ál ta lá nos és
kü lö nös ki je len tés. az ál ta lá nos ki je len tés: Is ten min den em ber nek ki je len ti
ma gát, pl. a ter mé szet ben, a lel ki is me ret ben, a tör té ne lem ben. Ez ál tal
azon ban nem is mer het jük meg az Úr Jé zust.

a kü lö nös ki je len tés: a Bib lia. a Bib li á ról vall juk, hogy Is ten igé je, és nem
azt mond juk, hogy Is ten igé je ben ne van a Bib li á ban. a Bib lia ma ga az ige.

a Bib lia 66 könyv gyűj te mé nye, mely több, mint 1500 év alatt ke let ke zett.
az ószö vet ség ben 39, az Új szö vet ség ben 27 könyv van. az ószö vet sé get
hé be rül, Izráel nyel vén, az Új szö vet sé get gö rö gül, az ak ko ri vi lág nyel ven ír ták.
az ószö vet ség ben tör té ne ti, köl tői és pró fé tai köny vek ta lál ha tók; az Új szö vet -
ség ben tör té ne ti köny vek, le ve lek és egy pró fé tai könyv, a Je le né sek köny ve.

Mi ért vall juk, hogy a Bib lia Is ten igé je? Mert a Bib lia ma ga tesz ar ról
bi zony sá got. Ezt ne vez zük a Bib lia ön bi zony ság té tel ének.

Mi lyen könyv a Bib lia? Is te ni vagy em be ri könyv? Vá lasz: bi zo nyos ér te -
lem ben mind a ket tő. Is ten em be re ket ál lí tott szol gá la tá ba, aki ket Szent lel ke
ál tal ih le tett, hogy le ír ják igé jét. a Bib li á nak te hát is te ni te kin té lye van.

a Bib lia 66 köny vét ka no ni kus köny vek nek ne vez zük. a ká non szó
sza bályt je lent. Ezek a bib li ai köny vek je len tik hi tünk egye dü li sza bá lyát.

Ismerünk még ezeken kívül úgynevezett apokrif könyveket is (az apokrif
jelentése: elrejtett), melyek néhány évtizeddel később keletkeztek, mint a
bibliai könyvek, és szerzőjük, tartalmuk vagy más szempontok miatt nem
kerültek a kanonikus tekintélyű könyvek közé.

a teljes Bibliát körülbelül 500 nyelvre fordították le eddig, Újszövetség
mintegy 1300 nyelven, a Biblia egy vagy több könyve további 800 nyelven
olvasható. További 4500 nyelven még nem létezik semmilyen bibliafordítás.
(Magyarra a teljes Bibliát először Károli Gáspár fordította le 1590-ben. Össze-

14 l Hisszük és valljuk másoDik lecke

a BIBLIa

2.
lecKe
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hasonlításképpen, Luther Márton a teljes Bibliát 1534-ben fordította le németre.)
Károli fordítását azóta több tucatnyiszor átdolgozták. Híres revíziók voltak
Szenci Molnár alberté, Misztótfalusi Miklósé vagy Komáromi Csipkés
Györgyé. Legelterjedtebb, mind a mai napig használt revíziója az 1908-as. a
Károli-Biblia mellett több más bibliafordításról is tudunk: a kolozsvári Heltai
Gáspáréról vagy a katolikus Káldy Györgyéről. a 20. században Kecskeméthy
Istvánról, Czeglédy Sándorról, Raffay Sándorról, Budai Gergelyről és Ravasz
Lászlóról tartjuk számon, hogy lefordították az Újszövetséget, revideálták
Károli szövegét vagy éppen teljes bibliafordítást készítettek. 1975-ben jelent
meg a Magyar Bibliatanács (ma Magyar Bibliatársulat) új fordítású protestáns
bibliafordítása, ezt először 1990-ben, majd legutoljára 2014-ben revideálták.

A négy evan gé li um a kö vet ke ző: 
má té. Író ja: Lévi, a vám sze dő. 

Ol va sói: zsi dó ke resz tyé nek.
márk. Író ja: Já nos Márk. 

Ol va sói: zsi dó ke resz tyé nek.
Luk ács. Író ja: Luk ács, az or vos. 

Ol va só ja: Theofilus.
já nos. Író ja: Já nos, a ta nít vány. 

Ol va sói: zsi dó ke resz tyé nek.

A Szent írás bi zony ság té te le ön ma gá ról:
„Ezt mond ja a Se re gek nek ura” (Za k 8).
„Meg van ír va” (Mt 4,1–11).
„a tel jes írás Is ten től ih le tett” (2Tim 3,16).
„Mert az Is ten be szé de élő és ható” Zsi d 4,12–13)
„a Szent lé lek től in dít tat va szó lot tak az Is ten nek szent em be rei” (2Pét1,21).
„Sem mit hoz zá ten ni, sem mit be lő le el ven ni nem sza bad” (Je l 22,18.19).

¢ BiBliatanUlmány: 2Pét 1:19–21
Né hány vers sel előbb (16. v.) azt mond ja Pé ter, hogy jé zus vissza jön. Bib lia ta nul má -
nyunk alap igé jé ben Pé ter ar ra mu tat rá, hogy mi ért biz tos jé zus vissza jö ve te le.

1. Hogy ne ve zi a 19. vers az ószö vet sé get? és a 21. vers?
2. mit je lent: igen biz tos a pró fé tai be széd? mondd ezt más sza vak kal!
3. mit je lent: jól te szi tek, ha fi gyel mez tek ar ra?
4. mit je lent a 19. vers ben: sö tét hely?
5. mi az: nap pal vir rad?
6. mondd el a 20. ver set a sa ját sza va id dal!
7. a 21. vers me lyik mon da tá ból ta nul juk meg, hogy a szent írás is ten ki je len tett igé je? 

másoDik lecke Hisszük és valljuk l 15

&

isteN ihlette

és a szent lélek segítségével
kanonizálták a könyveket

a bibliai könyvek íróit
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¢ KérdéseK
1. Ho gyan lá tod az apcsel 8,26–39-ben az ige ol va sás és a pré di ká lás gaz dag ál dá sát?
2. mi a he lyes: a Bib lia is ten igé je, vagy a Bib li á ban is ten igé je van?
3. mondj né hány ige he lyet, mely ezt bi zo nyít ja!
4. mi lyen nyel ven ír ták az ószö vet sé get és milyen nyelven az Új szö vet sé get?
5. Hány könyv van az ószö vet ség ben és az Új szö vet ség ben?
6. mik a ka no ni kus köny vek?
7. mi a Bib lia „ih le tett vol ta”? mit bi zo nyít ez?
8. Ne vezz meg né hány „nagy” és „kis” pró fé tát!
9. Ne vezz meg öt zsol tár írót!

10. so rolj fel né há nyat Pál nak a kü lön bö ző gyü le ke ze tek hez írt le ve lei kö zül!
me lyik le ve le ket ír ta Pál sze mé lyek nek?

11. mik az úgy ne ve zett „kö zön sé ges, egyetemes levelek”? so rold fel azo kat!
12. mi ről szól a Bib lia utol só köny ve? ki ír ta? Hol?
13. me lyik két köny vet ír ta luk ács? mi volt a fog lal ko zá sa? (kol4,14).
14. Hogy hív ták előbb má tét, és mi volt a fog lal ko zá sa? (mt 9,9–13 és mk 2,14–17).
15. mi a he gyi be széd? Hol ta lál ha tó (mt 5-7).
16. ki volt já nos? me lyik bib li ai köny ve ket ír ta?
17. ki volt márk?
18. mit tudsz lu ther bib lia for dí tá sá ról? so rolj fel né hány bib lia for dí tást!
19. mi ért van az, hogy is ten az ószö vet ség ben is mé tel ten meg je le nik álom ban, 

lá to más ban, és most mi ért nem?
20. Ho gyan hasz nál juk a Bib li át? me lyik hasz ná la ti mód a leg jobb sze rin ted?
21. van nak-e hi bák a Bib li á ban?
22. mi ért éri annyi kri ti ka a Bib li át?
23. mi a kü lönb ség a Bib lia és más „szent” köny vek kö zött?
24. mi a bib lia tár su la tok mun ká ja?

¢ az ige
n a teljes Írás istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az

igazságban való nevelésre... (2tim 3,16)
n ...mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a szentlélektől

indíttatva szólaltak meg az istentől küldött emberek. (2Pt 1,21) 

16 l Hisszük és valljuk másoDik lecke
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¢ idézeteK
n Ho gyan le het a szent írást gyü möl csö zően hasz nál ni? Ha azt szí vünk tel jes biz tos -

sá gá val ak ként ölel jük ma gunk hoz, mint ég ből alá szál lott igaz sá got, ha ta nu lé ko nyak
ipar ko dunk len ni ve le szem ben, ha aka ra tun kat, ér tel mün ket alá ren del jük, ha szív vel-
lé lek kel sze ret jük, ha szí vünk be be vés ve ott gyö ke ret ver, s az örök élet re gyü möl csöt
hoz, ha vég re isten ren de lé se sze rint élünk, ak kor üd vös sé günk re szol gál, ami re
ren del te tett is. 

n Nem kell-e hát szor gal ma sok nak len nünk s min den buz gal munk  kal ar ra tö re ked nünk,
hogy a szent igét ol vas suk, hall juk és fe  let te gon dol koz zunk? De igen. míg az
egye sek nek az a kö te les sé gük, hogy nap ról-nap ra ol vas sák az Írást, ad dig min den ki nek
fő gond ja le gyen, hogy szor gal ma san lá to gas sa az is ten tisz te le tet, hol az üd vös ség
tu do má nyát fej te ge tik a hí vők gyü le ke ze té ben. (kál vin já nos: a gen fi egy ház
ká té ja, 1540)

n is ten igé je a lé lek egyet len ele de le; a kulcs, mely ki nyit ja előt tünk is ten or szá gát;
tü kör, mely ben is ten ar cát lát juk; sza bály, hogy kü lönb sé get te gyünk jó és rossz kö zött;
lám pa, mely vi lá gos sá got nyújt ne künk e vi lág sö tét sé gé ben; min den böl cses ség
is ko lá ja; ki rá lyi pál ca, mellyel is ten a né pét kor má nyoz za; egyet len le ge lő lel künk
szá má ra, hogy min ket az örök élet re táp lál jon”. (kál vin, 1536)

n „50 év múl va sem mit sem hal lunk már a Bib li á ról”. (vol taire, 1770)

másoDik lecke Hisszük és valljuk l 17

az Ószö vet ség Köny vei
mó zes írt öt köny vet, el sőt a te rem tés ről,
má so di kat a zsi dók ki jö ve te lé ről,
Har ma di kat a lévi nem zet tisz té ről,
Ne gye di ket a nép nek meg szám lált rend jé ről,
Ötö dik be tet te a tör vé nyek má sát.
azu tán józsué va gyon és a Bí rák,
ruth köny ve, sá mu el, ki rá lyok, kró ni kák,
Hár man két-két könyv ben ír ják a zsi dók dol gát.
esdrás, Nehémiás, esz ter, jób so rá ra
kö vet ke zik Dá vid száz öt ven zsol tá ra,
a bölcs sa la mo ni Pél da be szé dek re
jön a Pré di ká tor, énekek-éneke.
er re ézsa i ás, je re mi ás jön nek.
si ral mai lé vén azu tán ugyan en nek.
az tán ezékiel, Dá ni el, Hóseás,
jóel, ámos után abdiás és jó nás.
mikeásról Náhum, Habakukra té rünk
sofoniás után aggeushoz érünk,
már csak za ka ri ás, malakiás jön nek
s ez zel vé ge az ószö vet ség köny vé nek

az úJszö vet ség Köny vei
akik jé zus krisz tus éle tét meg ír ták,
ezt a ne vet kap ták, hogy evan gé lis ták.
má té, márk, luk ács és já nos ezek né gyen,
legelől van he lyük az Új szö vet sé gen.
majd az apos to lok cse le ke de té ről
Írott könyv szól hi tünk el ter je dé sé ről.
Pál le ve le i nek szá ma ti zen há rom,
amint kö vet kez nek, rend re el szám lá lom:
ró má ba írt egyet, ket tőt korinthusba,
Galátákhoz egyet, egyet efézusba,
egyet Filippibe, egyet kolosséba,
ket tőt pe dig kül dött thessalonikába,
ket tő le ve let tett timótheus szám ba,
még titus, Filemon, zsi dók kap tak egyet,
ja kab egy le ve let, Pé ter ket tőt szer zett.
Hár mat ha gyott já nos, jú dás egy ré szecs két,
vé gül já nos ír ta je le né sek köny vét.
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SZóLJ, SZóLJ HOZZáM, uRaM

2. adj lel ked ből erőt, hogy ért sem és sze res sem El ren delt uta mat s min den pa ran cso dat. 
Egy vá gyat hagyj ne kem: hogy hall jam és kö ves sem Szent igaz sá go dat, szent igaz sá go dat.

3. Nincs oly tu dós se hol, ki meg ta nít utad ra, a bölcs nem fej ti meg tör vé nye det so sem; 
Te fej ted meg ne künk, te, hű szí vek nek aty ja, Ki nek sza vát le sem, ki nek sza vát le sem.

4. Te nagy cso dá id ról bár fenn szó val be szél nek és fen nen hir de tik fel sé ges ren de det, 
Ha nem te szólsz, uram, a szó fü lig ha ér het, De szí vig nem me het, de szí vig nem me het.

5. Szólj, szólj, én Is te nem! - szól han god ból a jó ság, a lel kem meg fe szül s a hal lás ban se gít, 
és szód ban meg le lem az örök ké va ló ság Jó édes sé ge it, jó édes sé ge it.

6. Szólj és csi títsd a bút, mert bú és kín gyö tör nek, Szólj, hogy le gyen sza vad ír s gyó gyí tó erő;
Szólj, di cső sé ged úgy még szeb ben tün dö köl het, és mind örök re nő, és mind örök re nő.

éneK
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„a teljes Írás istentől ihletett, és hasznos a tanításra, 
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

hogy tökéletes legyen az isten embere, 
minden jó cselekedetre felkészített.” 

(2tim 3,16–17)

Köszönöm Neked, Uram!

Köszönöm Neked, Uram,
hogy Te ma is szólsz mindazokhoz,

akik készek meghallani a te szavadat,
a Te útmutató üzenetedet!

Köszönöm, Uram,
hogy a hitben elhívott Általad ihletett

prófétákat, apostolokat, bibliai szentírókat
úgy hívtad el a Te szolgálatodra,

hogy Te magad kívántál szólni általuk,
saját korukban,

és minden történelmi korban
a Téged keresőkhöz.

Köszönöm, Uram,
hogy hozzám is szólsz Igédben!

Köszönöm, hogy szavadban felfedezhetem,
megragadhatom és követhetem

az Általad személyesen nekem elkészített
életutamat!

Segíts, kérlek, abban,
hogy soha ne tévesszem szem elől

a Te igei útmutatásodat!

ÁMEN

imádság
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HITVaLLáSaINK

3.
lecKe

Szá za dok fo lya mán az egy ház ban úgy ne ve zett hit val lá sos ira tok vagy
hit val lás ok szü let tek. Ezek olyan írá sok, me lyek ben az egy ház a hi tét

fe je zi ki. Mond hat nánk: ezek a Bib lia tar tal má nak rö vid össze fog la lá sai.
Ezek a hit val lá sos ira tok azt mond ják el, amit a Bib lia ta nít. a leg több
hit val lá sos irat olyan kor ban szü le tett, ami kor té vely gé sek ütöt ték föl fe jü ket.
Ezek kel szem ben kel lett az egy ház nak a bib li ai tant tisz tán meg őriz ni. Így
ke let kez tek már egész ko rán az úgyne ve zett egyetemes hitvallások: az apos to li
Hit val lás, a Niceai Hit val lás és athanáziusz Hit val lá sa. a re for má ció ide jén
jöt tek lét re az úgyne ve zett reformátori hitvallásos iratok: a Heidel bergi Ká té
és a II. Hel vét Hit val lás.

a hit val lá sos ira tok a Bib li á ra tá masz kod nak. „őrizd meg, ami rád van
bíz va” (2Tim 6,20). Meg val la ni azt je len ti, hogy ugyan azt mon da ni, mint
amit a Bib lia mond.

egye te mes hit val lás oK
(az összes ke resz tyén egy há zé, a ró mai ka to li kus egy há zé is)
1. az apos to li Hit val lás, vagy másnéven a Hi szek egy, kr. u. 2. sz. ke let ke zett.
2. Niceai hit val lás kr. u. 325.
3. athanáziusz Hit val lá sa kr. u. 333. 

reFormátori hit val lás oK
(a mi egy há zunk hit val lá sos ira tai, és még né hány más egy há zé is)
1. Heidelbergi ká té. Fel osz tá sa: 52 úr nap ja, 129 kér dés 

és fe le let. olevianus Gás pár és ursinus za ka ri ás ír ta 1563-ban.
2. ii. Hel vét Hit val lás. Bullinger Hen rik a szer ző je.
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¢ BiBliatanUlmány: 1Jn 4,1–6
já nos eb ben a rész ben a tévtanítóktól óv, és ha mis pró fé ták nak ne ve zi őket.
1. mi ért Ír ja já nos, hogy „sze ret te im”? (1. v.)
2. mit kell vagy nem kell ten ni a ke resz tyén nek az 1. vers sze rint?
3. mit vall az a lé lek, ame lyik is ten től van? (2. v.)
4. mit vall az antikrisztus lel ke? (3. v.)
5. mit je lent: „jé zus meg je lent test ben”? mi kor tör tént ez?
6. mit je lent a 4. vers? mondd el sa ját sza va id dal!
7. mi a kü lönb ség az igaz ság lel ke és a té vely gés lel ke kö zött? (6. v.)

¢ KérdéseK
1. so rold fel a há rom egye te mes és a két re for má tus hit val lást.
2. mi volt ruth hit val lá sa? (ruth 1‚16/b.) 
3. mi volt Pé te ré? (má té 16,16)
4. mi az eti óp kincs tár no ké? (apcsel 8,37/b.)
5. mi a kü lönb ség a Bib lia te kin té lye és a hit val lás ok te kin té lye kö zött?
6. meg le het-e vál toz tat ni a hit val lá so kat?
7. mi ért idé zik gyak ran a Heidelbergi ká tét, és szinte alig a ii. Hel vét Hit val lást?
8. mit tudsz kál vin institutiójáról? 

¢ az ige
n „Ha tehát száddal Úrnak vallod jézust, és szíveddel hiszed, hogy isten feltámasztotta

őt a halálból, akkor üdvözülsz. mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal
teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.” (ró m 10,9–10)

n „szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,
hogy azok az istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.” (1já nos 4,1)

HarmaDik lecke Hisszük és valljuk l 21
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SZENT VaGy ÖRÖKKé, 
aTya ÚR ISTEN

2. Szent a mi urunk, Úr Jézus Krisztus, Kit értünk bocsátál, 
Kivel megváltál, Hogy testünk miatt Lelkünk el ne vesszen.

3. Szent a Szentlélek, Ki az atyával Egy és a Fiúval, 
aki vigasztal és tanít minket az örök életre.

4. Szentség, dicsőség, Légyen tisztesség a Szentháromságnak, 
Ki ural kodik Egy Istenségben Most és mindörökké.

éneK
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„mert szívvel hiszünk az igazságra, 
szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.”

(róm 10,10)

Saját érzéseim

Saját érzéseim, ha elragadnak,
saját elképzeléseim, ha tévútra visznek,

vezess engem vissza, Uram,
Önmagadhoz úgy,

ahogy a hitben előttem járó
egyházatyák és reformátorok

összefoglalták és keretbe fogták
világos hitvallásként

a Tőled jövő, a Rólad szóló üzeneteket.

Taníts, kérlek, hogy mindezekben
a kikristályosított bizonyságtételekben

egyre inkább felismerjem,
a magam életére nézve is megszeressem

a Te örökkévaló életrendedet!

Vezess, Uram,
az elődök hite által engem,

hitben és ismeretben
naponként egyre közelebb

teremtő, gondviselő,
és Krisztusban kegyelmes Önmagadhoz!

ÁMEN

imádság
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a Heidelbergi Ká té el ső kér dé se éle tünk leg fon to sabb kér dé sé ről
szól: mi cso da te né ked éle ted ben és ha lá lod ban egyet len egy vi gasz ta lá sod?

a vá lasz egy fen sé ges hit val lás. Rö vi den össze fog lal va ezt mond ja: Jé zus
Krisz tus tu laj do na va gyok, meg fi ze tett bű ne i mért, gon dos ko dik ró lam, a
Szent lé lek késszé tesz, hogy őne ki él jek. az egész Ká té ban er ről az egyet len egy
vi gasz ta lás ról van szó.

aki ezt az egyet len egy vi gasz ta lást is me ri, az há rom dol got tud: tud
bű ne idről, hisz az Úr Jé zus ban, és Is ten igé je sze rint akar él ni. a Ká té ezt így
mond ja: tud ja, hogy mily nagy a bű ne és nyo mo rú sá ga: mimódon sza ba dít ta tik
meg min den bű né től és nyo mo rú sá gá tól; és mi lyen há lá val tar to zik Is ten nek
e meg sza ba dí tá sért. Rö vi den: nyo mo rú ság, meg vál tás és há lá da tos ság. 

Ezért van a Heidel bergi Ká té há rom rész re oszt va:

Az em ber nyo mo rú sá gá ról: 2–4 úr nap ja
Az em ber meg vál tá sá ról: 5–31 úr nap ja (a Hi szek egy ma gya rá za ta)
A há lá da tos ság ról: 32–52 úr nap ja (a Tíz pa ran cso lat 

és a Mi atyánk ma gya rá za ta).

¢ BiBliatanUlmány: lk 19,1–10

eb ben az ige sza kasz ban azt lát juk, hogy Jé zus, az em ber fia azért jött, hogy meg ke -
res se, és meg tart sa, ami el ve szett. zákeus ilyen el ve szett és meg men tett em ber volt.

1. Hol van je ri kó? mit tudsz még je ri kó ról?
2. mi az, hogy vám sze dő?
3. csak kí ván csi ság ból akar ta zákeus jé zust lát ni, vagy másért is? mi mu tat ja ezt?

24 l Hisszük és valljuk NeGyeDik lecke

aZ EGyETLENEGy 
VIGaSZTaLáS

4.
lecKe
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4. mi ért mond ta jé zus: ha mar szállj alá? (5. v.)
5. mit je lent az, hogy zú go lód ni? kik ről ol vas suk ezt gyak ran Bibliában?
6. mi mu tat ja zákeus meg té rését?
7. mit je lent itt az „abrahám fia” ki fe je zés? (9. v.)

¢ KérdéseK
1. ol vasd el a lk 16,19–31-et. mi ért vi gasz ta ló dott meg láz ár?
2. ol vasd el a lk 2,25–30-at. mit je lent az, hogy si me on „vár ta az izráel vi gasz ta lá sát”?
3. mi a vi gasz ta lá sa an nak, aki jé zus krisz tus ban hisz?
4. Ho gyan pró bál hatsz még vi gasz ta lást ta lál ni? si ke rül-e?
5. Hogy ér ted ezt: úgy sze ret nék él ni, mint a gaz dag, és úgy hal ni meg, mint láz ár?
6. mit je lent az, amit a má té i . fe le le te mond, hogy nem a ma ga mé va gyok?
7. Ha krisz tus tu laj do na vagy, kié nem le hetsz töb bé?
8. Hány rész re osz lik a ká té?
9. me lyik há rom do log ról tár gyal rész le te sen a ká té?

10. Hogy lá tod ezt a há rom dol got (nyo mo rú ság, meg vál tás, há lá da tos ság) zákeus 
tör té ne té ben?

11. Hogy a 130. zsol tár 2. ver sé ben? (az éne kes könyv ből).
12. mi ért kell tud nod a nyo mo rú ság ról, a meg vál tás ról és a há lá da tos ság ról, hogy 

is ten gyer me ke le hess?

¢ heidelBergi Káté
1. mi éle ted ben és ha lá lod ban egyet len vi gasz ta lá sod? 
az, hogy tes tes től-lel kes től – akár élek, akár ha lok – nem az ön ma ga mé, ha nem az én
hű sé ges uram nak és meg vál tóm nak, jé zus krisz tus nak a tu laj do na va gyok. ő drá ga
vé ré vel min den bű nö mért ma ra dék ta la nul meg fi ze tett, és az ör dög ha tal má ból meg -
sza ba dí tott. Úgy meg őriz, hogy mennyei atyám aka ra ta nél kül egy haj szál se hull hat
le fe jem ről, sőt minden nek üd vös sé gem re kell szol gál nia. ezért szent lel ké vel bi zo -
nyos sá got ad örök éle tem ről, és szív sze rint haj lan dó vá és késszé tesz ar ra, hogy
szün te le nül ne ki él jek.
róm 14,7–8; 1kor 6,19; 1kor 3,23; 1Pt 1,18–19; 1jn 1,7; 1jn 3,8; jn 6,39; mt 10,30;
lk 21,18; róm 8,28; 2kor 1,20–22; ef 1,13–14; róm 8,14.16

2. mit kell tud nod ah hoz, hogy ez zel a vi gasz ta lás sal bol do gul él hess és hal hass? 
elő ször azt, hogy mi lyen sú lyos a bű nöm és nyo mo rú sá gom. má sod szor azt, hogy
mi kép pen sza ba dít meg is ten a bűn ből és nyo mo rú ság ból. Har mad szor, hogy sza ba -
dí tá sá ért mi lyen nagy há lá val tar to zom is ten nek.
zsolt 50,15; róm 7,24–25; tit 3,3–7; lk 24,46–48; 1kor 6,11; jn 9,41; 15,22; jn 17,3;
ef 5,10; 1Pt 2,9; róm 6,1–2.12–13

NeGyeDik lecke Hisszük és valljuk l 25
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Szép, hogy a Ká té az zal kez dő dik, hogy a vi gasz ta lás ról, még pe dig az
egyet len vi gasz ta lás ról be szél. Er re a vi gasz ta lás ra szük sé günk van. Er ről be szél
ugyan is a Bib lia is (evan gé li um = jóhír, öröm hír). Ez a vi gasz ta lás az élet re
és ha lál ra, a test re és lé lek re vo nat ko zik. Csak ak kor ré sze sü lünk ben ne, ha
Jé zus Krisz tus hoz tar to zunk.

Így értsd: te né ked egyet len egy vigasztalásod
te né ked egyetlenegy vi gasz ta lá sod
tenéked egyet len egy vi gasz ta lá sod.

Ez a vi gasz ta lás min den tör té nel mi kor szá má ra ér vé nyes. 

Nem ta lál ha tó meg: pénz ben, egész ség ben, gyö nyör ben, kö zöny ben,
ká bí tó sze rek ben, ide á lok ban.

26 l Hisszük és valljuk NeGyeDik lecke

a Heidelbergi káté 1563-as kiadása
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NeGyeDik lecke Hisszük és valljuk l 27

uRaM, 
TIéD VaGyOK éN

2. uram, tiéd vagyok én, oltalmad takargat, aMindenható ölén találtam nyugalmat.
Te viselted gondomat, míg felnövekedtem, Reád bízom magamat egész életemben.

3. uram, tiéd vagyok én, tőled hitet kaptam, Hogy a próbák tengerén hozzád ragaszkodjam.
Ördög, halál, bűn, világ mind ellenem támad: Szívem tehozzád kiált, s békére lel nálad.

4. uram, tiéd vagyok én életben-halálban, az öröklét küszöbén átlépek majd bátran.
add, uram, hogy testemtül lelkem könnyen váljon, 
S mikor a kürt megzendül, kegyelmet találjon.

éneK
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28 l Hisszük és valljuk NeGyeDik lecke

„ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy isten
gyermekei vagyunk. ha pedig gyermekek, örökösök is; 

örökösei istennek, örököstársai pedig Krisztusnak.”
(róm 8, 16–17/a.)  

Kegyelmes Krisztusom!

Kegyelmes Krisztusom,
Teeléd boruló hálás örömmel

vallom meg Előtted és a világ előtt,
hogy a Tiéd vagyok!

A Tiéd egyedül, úgy is, ha tudom,
hogy Tőled mi minden választana el,

ami gyarlóság, vétek, bűn az életemben.

Köszönöm Neked a Te kegyelmedet!
Köszönöm azt a szeretetet,

amely kiemel a reménytelenségből,
a kárhozat mélységéből,

és engem üdvösségre hívva
örökre magához ölel!

Köszönöm Szentlelked ajándékát!
Köszönöm a Lélek által

Benned megtalált új
élet-reménységemet!

Kérlek, segíts,
hogy a Te Lelked erejével

egyedül érted és Neked éljek!

ÁMEN

imádság
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Ha nyo mo rú ság ról be szé lünk, ak kor min de nek előtt baj ra és bá nat ra
gon do lunk. De az iga zi nyo mo rú sá gunk az, hogy el for dul tunk Is ten től.

a Pa ra di cso mon kí vül élünk, vagy más sza vak kal: „szám űz ve” va gyunk az
Is ten nel va ló kö zös ség ből. Eb ből szár ma zik éle tünk min den bű ne és se be.

Hogy mi lyen nagy a nyo mo rú sá gunk, azt meg ért het jük, ha el ol vas suk a
Róm 3,9–20-at. Nyo  mo rú sá gun kat jól meg is mer jük, ha éle tün ket Is ten tör vé -
nye sze rint meg vizs gál juk. a tör vény olyan, mint egy tü kör (Ja k 1,23); mi nél
több ször né zünk a tü kör be, an nál több ször lát juk, hogy szennye sek va gyunk.
Nem sza bad el men ni et től a tü kör től, mint azt az az em ber te szi, aki ről a
Ja k 1‚24-ben van szó. ép pen azt kell tu da to sí ta nunk ma gunk ban, hogy Is ten
tör vé nyé nek kí vá nal mát nem tel je sít jük. Mit kí ván Is ten? azt, hogy Jézus
Krisztus legyen a tükör, és azt, hogy sze res sük őt, és sze res sük fe le ba rá tun kat.
Egyszó val: sze re te tet. Is ten azt kí ván ja, hogy ez a sze re tet tö ké le tes le gyen:
ezért ta lál juk a tör vény össze fog la lá sá ban a „tel jes” szót. a nyo mo rú sá gunk
az, hogy haj lan dók va gyunk a tör vénnyel el len té te sen cse le ked ni, az az Is tent
és fe le ba rá tun kat gyű löl ni. az Is ten nel va ló sza kí tás ban az a leg rosszabb,
hogy, amint a Ká té mond ja: „haj lan dó va gyok Is ten és fe le ba rá tom gyű lö lé sé re”.
Nem túl zás ez? Nem, ez az Is ten és a fe le ba rát el le ni gyű lö let ott él min den
szív ben. Is ten őr ző ke zé nek kö szön he tő, hogy meg óv ben nün ket a gyű lö let
fel lán go lá sá tól. Ezt ne vez zük Is ten ál ta lá nos ke gyel mé nek.

ÖtÖDik lecke Hisszük és valljuk l 29

a NyOMORÚSáG

5.
lecKe

A TÖRVÉNY EGY SZÓVAL: SZERETET

SZERESD ISTENT 
MINDENEK FELETT!

SZERESD FELEBARÁTODAT,
MINT MAGADAT!
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¢ BiBliatanUlmány: róm 3,9–20
Pál eb ben az ige sza kasz ban azt mond ja, hogy min den em ber bű nös, sen ki sem ki vé tel.
A tör vény is mer te ti meg ve lünk bű ne in ket.

1. mit je lent ez: mind nyá jan bűn alatt van nak? (9. v.)
2. van nak em be rek, akik ke re sik is tent. Nincs ez el len tét ben a 11. vers sel?
3. mondj egy pél dát ar ra, ami re a 13. vers cé loz!
4. mit je lent a 18. vers?
5. mit je lent: a tör vény cse le ke de te i ből meg iga zul ni? (20.v.) mondd el ezt sa ját sza va id dal!

¢ KérdéseK
1. ol vasd el a 2móz1,13–16-ot! mi volt izráel nyo mo rú sá ga egyip tom ban?
2. so rolj fel a Bib li á ból olyanikat, akik ről azt ol vas suk, hogy nyo mo rú ság ban vol tak!
3. mt 22,37–40! me lyik pa ran cso lat a fon to sabb: is tent sze ret ni vagy a fe le ba rá tun kat?
4. ki a fe le ba rá tod? sze ret ni kell-e min den fe le ba rá tot?
5. kell-e ma ga dat is sze ret ni?
6. mit je lent: e két pa ran cso lat tól függ az egész tör vény és a pró fé ták?
7. Pál a sze re te tet a tör vény be töl té sé nek ne ve zi (ró m 13,10). mi ért?
8. so rold fel a hét  bűn bá na ti zsol tárt!
9. va ló ban nincs olyan em ber, aki jót cse le ked nék?

10. mi a leg na gyobb nyo mo rú sá gunk?
11. mit je lent: ter mé szet sze rint?

30 l Hisszük és valljuk ÖtÖDik lecke

embertárs

NYOMORÚSÁGUNK: SZAKÍTÁS ISTENNEL ÉS EMBERTÁRSAINKKAL.
ERRE ÉBRESZT RÁ A TÖRVÉNY

isteN

én éN éN

az autó, ha be van húz va 
a kézi fék „ké szen áll” ugyan 
a gurulásra, de nem gurul le.

Hajlandóság a bűnre

te?

ő?

a hívő embernél első isteN, a második az embertárs, 
és úgy jövök én, mint aki szolgál.
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¢ heidelBergi Káté
3. hon nan is me red meg nyo mo rú sá go dat? 
is ten tör vé nyé ből. 
róm 3,20

4. mit kö ve tel tő lünk is ten tör vé nye? 
krisztus az, aki megtanítja nekünk a törvény lényegét máté evangéliuma 22. részében:
„szeresd az urat, a te istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. ez
az első és nagy parancsolat. a második hasonló ehhez: szeresd felebarátodat, mint
magadat. e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták”.
5móz 10,12 3móz 19,18 lk 10,27

5. meg tart ha tod-e mind ezt tö ké le te sen?
Nem, mert ter mé sze tem sze rint haj la mos va gyok is tent és fe le ba rá to mat gyű löl ni.
róm 3,10.23 1jn 1,8 róm 8,7 ef 2,3

ÖtÖDik lecke Hisszük és valljuk l 31
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32 l Hisszük és valljuk ÖtÖDik lecke

SZóLSZ HOZZáM, 
ISTENEM

2. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam, a nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. 
a bűnös gyengeség bús rabjának maradtam, és törvényed szerint nem éltem semmiben.

3. Ha jót tettél velem, ha áldva látogattál: én nem dicsértelek s nem hirdettem neved; 
Nem értettem, mikor szenvedni, sírni hagytál, Hogy ha szeretsz, miért sújt vessződ engemet?

4. Köt még a földi jó, a bűn, a földi örvény, S tehozzád bűnömért, lásd, el nem juthatok. 
a béklyó súlya nyom, levetném, összetörném, De lelkem gyenge még s jaj, összeroskadok.

5. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed, Hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. 
Mit érek nélküled? add, hogy imádva téged, Bús, gyarló bűnös én, hadd légyek gyermeked.

6. Nagy lelked élt, uram, a prófétás időkben, az fénylett át a szent s apostol életén; 
áldj meg s kegyelmedet reám is töltsd ki bőven, Hogy Jézust nézzem és ővéle győzzek én.

éneK
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ÖtÖDik lecke Hisszük és valljuk l 33

„Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg 
engem e halálnak testéből?”

(róm 7, 24)

Látod, képes vagyok rá, Uram!

Látod, képes vagyok rá, Uram,
hogy Téged megtagadjalak,
hogy haragot és gyűlöletet,

tápláljak embertársaim ellen,
és elszakítsam magam

a Te szeretetedtől.

Lesütött szemmel
állok meg Teelőtted.

Törvényed lefegyverez.
Nincs mivel mentsem magam,

nincs helytálló magyarázat,
csak magyarázkodás.

Meg kell, hogy valljam: „Vétkeztem, Atyám,
az ég ellen és Teellened!”

De tudom, de reménykedem, hogy öntelt tévelygéseimből
Hozzád hazatalálva Te, Uram, mert hiszem, hogy szeretsz,

magadhoz engem hazafogadsz.

ÁMEN

imádság
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Mi ért van nyo mo rú ság a vi lág ban? Haj lan dók va gyunk Is tent okol ni
min den ba jért (az asszony, akit mel lém ad tál, ő adott ne kem a fá ról...

1Mó zes 3,12), vagy a bűnt más ként el há rí ta ni ma gunk ról (a kí gyó ámí tott
el en gem. 1Mó zes 3,13). Is ten azon ban az em bert jó nak, a sa ját ké pé re és
ha son la tos sá gá ra te rem tet te. Ez azt je len ti, hogy meg is mer het te Is tent, és
ké pes volt rá, hogy szen tül él jen, tö ké le tes en ge del mes ség ben Is ten iránt.

a bűn eset után az em ber nem Is ten kép má sa töb bé. ádám és éva hall ga tott
a Sá tán ra, és meg szeg te Is ten pró bá ra te vő pa ran csát. En nek az ered mé nye
az, hogy az em ber el sza kadt Is ten től. a bün te tés nem ma radt el. S azt az
em ber na gyon meg ér de mel te. Is ten két fé le bün te tés sel bün tet, idő le ges sel és
örök ké tar tó val. 

a leg sú lyo sabb bün te tés az örök ha lál; az „Istentől-elhagyatva-lenni”
ál la po ta, a po kol. Hogy mi lyen sú lyos ez a bün te tés, azt a Gol go tán lát juk,
ahol Krisz tus el ha gyot tan függ a ke resz ten és így ki ált: „én Is te nem, én Is te nem!
Mi ért hagy tál el en gem?” ádám és éva Pa ra di csom ban el kö ve tett bű ne
át száll mind nyá junk ra. ádám az egész em be ri sé get kép vi sel te. Ezt a bűnt
ne vez zük ere den dő bűn nek.

a bűn mi att meg rom lott aka ra tunk. Nincs töb bé sza bad aka ra tunk, mint
ahogy a hu ma niz mus ál lít ja. Kü lö nö sen Lu ther Már ton cá fol ta ta ní tá su kat,
és azt ál lí tot ta, hogy aka ra tunk a rossz hoz van köt ve és nem tu dunk sa ját
ma gunk tól jót ten ni. év szá zad okon ke resz tül ta gad ták a te o ló gu sok az ere -
den dő bűn ta nát. Töb bek közt Pelágius an gol szer ze tes, aki azt ta ní tot ta,
hogy ádám csak rossz pél dát adott, és az em ber nek szü le té se kor nincs bű ne.

Mi vel az ere den dő bűnt örö köl ve az em ber „ha lott a vét kei és bű nei mi att”,
csak új já szü le tés ál tal jut hat új élet re. Mi az új já szü le tés? a Szent lé lek mun ká ja
a szí vünk ben, mely ál tal hi szünk Jé zus Krisz tus ban és új ra en ge del mes -
ke dünk Is ten nek.

34 l Hisszük és valljuk HatoDik lecke

a BűNESET

6.
lecKe
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HatoDik lecke Hisszük és valljuk l 35

TE REM TéS
az em ber jó 

cél: is tent tisz tel ni 

AZ EM BER IS TEN KéPéRE
teremtetett. is ten ké pe 

szű kebb ér te lem ben: igaz
is me ret, igaz sá gos ság,

szentség. is ten ké pe tá gabb 
ér te lem ben: az ember olyan
teremtmény, kinek értelme

és akarata van 
(az álattal ellentétben).

az ember képes volt a jó
választására a teremtéskor,
azaz szabadon választhatott,

hogy szereti istent vagy
engedetlen lesz.

BŰN ESET
az em ber rossz

kö vet kez mény: is tent gya láz ni 
(bű nös = célt té vesz tő)

AZ EM BER EL VESZ TET TE IS TEN
képét is ten ké pe szű kebb ér te lem ben 

el veszett, tágabb értelemben megmaradt. 
az emberben megmaradt isten képéből egy

kevés, tehát az ember felelősségre 
vonható, ha a bűnt választja.

BüNTETéS
időleges: betegség, katasztrófa, halál. 

Örök: örökké tartó halál: pokol.
a betegség nem mindig isten büntetése, 

bár néha az. 
a következő okai lehetnek:

w büntetés (Géházi) próba (jób)
w isten dicsőségére szolgál (a vakon született)

a halál háromféle lehet: 
w testi halál, w lelki halál w örök halál.

ERE DEN DŐ BŰN:
mert íme lá tom, nyil ván jól ér tem, Hogy én a gyar ló ság ban fo gan tat tam, 

vé tek ben az én anyám tól szár maz tam, szü le im bű nös vé ré ből let tem, (zsolt 51,3)

Pelagius: az em ber be teg (hu ma niz mus),
semi-pelagiánusok: az em ber ha lá los be teg (ró mai ka to li kus egy ház),

agustinus: az em ber ha lott (re for má ció).

„hol tak valátok a ti vét ke i tek és bű ne i tek mi att” (efézus 2,1)

meG vál tás ra 
vaN szük séG
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¢ úJJászületés
– Új szív re van szük sé gem. „tisz ta szí vet te remts ben nem, óh is ten”. zsolt 51,12:

„Ha va la ki újon nan nem szü le tik, nem lát hat ja az is ten or szá gát”. jn 3,3
– Új já szü le tés: 1. újon nan szü let ni, 2. fe lül ről szü let ni.
– a szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova
megy: így van mindenki, aki a lélektől született. (jn 3,8). 

a meg té rés 
ádám bűn ese te mi att min den em ber rom lott ter mé szet tel szü le tik, ami nek kö vet kez -
mé nye a bű nös élet mód. a bűn gyö ke re az en ge det len ség, az isten igé jé től és tör vé nyé től
va ló el for du lás. is ten jó sá ga mel lett a Bib lia nyil ván va ló vá te szi az em be ri go nosz ság és
rom lott ság ha tal mát is, ami alól az em ber kép te len sa ját ere jé ből ki sza ba dul ni. ez a
ki lá tás ta lan hely zet is ten ter mé szet fö löt ti be avat ko zá sát tet te szük sé ges sé. a szent lé lek
ál tal meg ele ve ní tett ige te szi ké pes sé a bű nös em bert ar ra, hogy rom lott élet mód já val
sza kít son, és az Úr aka ra ta sze rint él jen. ez az át for du lás je len ti a meg té rést.

a meg té rés moz za na tai:
– a bűn bá nat, amely bel ső aka ra ti dön tés re épül, és is ten sze rin ti meg szo mo ro dás a
bűn mi att, a meg aláz ko dás is ten előtt, amely ben a meg té rő el is me ri bű nös sé gét, 
– jé zus krisz tus en gesz te lő ál doz tá nak sze mé lyes el fo ga dá sa és az ő se gít sé gül hí vá sa,
a bű nök őszin te, tö re del mes szí vű meg val lá sa, el sza ka dás a bű nös cse le ke de tek től és
élet mód tól, ezek el ha gyá sa, és oda szá nás jé zus krisz tus kö ve té sé re. 
– a meg té rés gyü möl cse a meg iga zu lás, ami azt je len ti, hogy is ten jé zus krisz tus igaz sá gát
a meg tért nek tu laj do nít ja, aki fel sza ba dul a vég ső kár hoz ta tó íté let, a bűn és a bűn tu dat
ér zé se alól, és hi szi, hogy jé zus krisz tus ál tal örök éle tet nyert. 

¢ BiBliatanUlmány: zsolt 51,1–13
Dá vid vét ke zett Betsábéval. Ná tán pró fé ta el jön hoz zá és meg fed di őt. Dá vid meg -
bán ja bű nét.

1. mi az, hogy ének lő mes ter? (1. v.)
2. is ten me lyik pa ran csa el len vét ke zett Dá vid Betsabéval?
3. mit je lent: „az én vét kem szün te len előt tem fo rog” (5. v.)?
4. mi ért mond ja Dá vid: „egye dül te el le ned vét kez tem” (6. v.)? Nem vét ke zett em be rek

el len? kik el len?
5. me lyik vers ben vall ja meg Dá vid ere den dő bű nét?
6. mi az izsóp? (9. v.)
7. a 13. vers ben Dá vid azt mond ja: „és a te szent lel ke det ne vedd el tő lem”. 

Dá vi dé volt-e a szent lé lek és is ten gyer me ke volt-e, ami kor vét ke zett?
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¢ olvasd el!
1móz 3; zsolt 51; mk 12,28–44; lk 15,11–32; jn 3; róm 3,9–20; róm 5.

¢ KérdéseK
1. mit je lent, hogy ádám és éva is ten ké pé re te rem tet tek? (1móz 1,26)
2. mi lyen két fa állt az éden kert kö ze pén? (1móz 2,9–17).
3. mi is ten pró bá ra te vő pa ran csa? (1móz 2,16–17)? mi a bün te té se e pa rancs át há gá sá nak?
4. mi az ere den dő bűn? mit mond ró la Pál a ró ma 5,12-ben? kik ta gad ják ezt a tant?
5. Ho gyan men te ge tő zik ádám? és éva? (1móz 3,8–13).
6. so rold fel a bűn eset né hány kö vet kez mé nyét! .
7. min den be teg ség bün te tés? (jn 5,14; jn 9,3).
8. mi lyen bün te tés súj tot ta az el ső vi lá got? (1móz 6,6–8).
9. mi lyen tíz csa pás súj tot ta egyip to mot?

10. mi az új já szü le tés? mit mon dott ar ról jé zus? (jn 3,1–6).
11. so rolj fel né hány bűn bá na ti zsol tárt.
12. so rolj fel né hány idő le ges bün te tést. mi az örök bün te tés?
13. mit ta nít a ró mai ka to li kus egy ház az em ber bű nös sé gé ről? 
14. mit a hu ma niz mus?
15. mit ta nít a Bib lia az ör dög ről?
16. mit szólsz eh hez a mon dás hoz: Nem te he tek ar ról, hogy bű nös va gyok, 

mert an nak szü let tem?
17. tu dod-e, hogy új já szü let tél-e? Ha igen, ho gyan?

¢ idézeteK

lu ther asz ta li be szél ge té se i ből:
lu ther egy szer azt mond ta Dr. jó nás nak, ami kor a bor bély a ha ját és sza kál lát nyír ta:
az ere den dő bűn az em ber ben na gyon ha son lít az em ber sza kál lá hoz, mely, bár ma
le nyír ták, hol nap még is ki nő, és ez ad dig tart, míg az ember él; csak ak kor fe je ző dik be
a fo lya mat, ha az em ber meg hal. Így ma rad meg az ere den dő bűn is éle tünk ben, amíg
a föl dön va gyunk, de el le ne kell áll nunk, és min dig új ból le kell nyír nunk.

¢ heidelBergi Káté
8. annyira megromlottunk tehát, hogy minden jóra képtelenek, de minden gonoszságra
kaphatók vagyunk? 
igen; ha csak isten lelke új já nem szül ben nün ket.
jn 3,6; 5móz 6,5; jób 14,4; 15,16. 35; ézs 53,6
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TÖKéLETES VOLT 
MINDEN TEKINTETBEN

2. Tenmagad képét adtad ő reája, Szent ártatlan ság volt ékes ruhája,
Bölccsé is tetted, hogy téged ismerne S élvén dícsérne.

3. Első szüleink de félre térének, a kísértőnek mikor engedének, 
Már mi mindnyájan, kik tőlük ered tünk, Bűnben születtünk.

4. Tagjaink mind, és bennünk minden részek Res tek a jóra, a go nosz ra készek, 
Nincs erőnk s a jót, noha jónak hisszük, Véghez nem visszük.

5. Fertőbe estünk, uram végy ki onnan, Szülvén minket Szent lelkeddel újonnan; 
Újítsd meg rajtunk, hogy legyünk te néped, Isteni képed.

éneK
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„Ímé én vétekben fogantattam, 
és bűnben melengetett engem az anyám.“

(zsolt 51,7)

A bűneset

Arcod, amit nekem ajándékoztál, Uram,
elveszítettem, sőt tönkre tettem.

Hordozom magamtól másíthatatlanul
azt az embert, aki nélküled lettem.

Ijeszt az emberi céltalanság,
hogy minden tervem,

mindaz, mit a fejembe vettem,
csak töredék, hisz időleges.

Ahová nélküled jutnék,
félelmet ébreszt bennem,

és esdve nyújtom ki feléd kezem:
Könyörülj rajtam, Istenem!

Keresztként körvonalazódik
előttem könyörületed.

Ahogy, Krisztusom, magadra vetted
mindazt, amivel én nem bírhatok.

Köszönöm, hogy velem csodát teszel,
és engedsz lélekben újjászületnem,

hogy elveszett önmagam helyett
Te szüless meg bennem!

ÁMEN

imádság
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az em ber legnagyobb erejével sem tud bű ne i től meg sza ba dul ni, mi vel
nem tud ele get ten ni Is ten kí ván sá gá nak. Sőt, na pon ta sza po rít juk

vét ke in ket. az em ber ugyan pró bál ko zott min den idő ben bű ne i ért meg fi zet ni
(pél dá ul ál do za tok kal, jó cse le ke de tek kel stb.), de hasz ta lan.

ak kor hát ho gyan? Köz ben já ró ra van szük sé günk, va la ki re, aki köz ben jár
köz tünk és Is ten kö zött. Is ten ma ga ké szí tett utat a meg vál tás hoz. Fi át küld te
köz ben já ró ul. Jé zus Krisz tus jár köz be ér tünk Is ten nél. Hogy iga zi Köz ben -
já rónk le gyen, az Is ten Fi á nak egy részt va ló sá gos Is ten nek kel lett len ni,
más részt va ló sá gos és igaz (bűn nél kü li) em ber nek:

va ló sá gos Is ten – hogy Is ten bűn el le ni ha rag ját el hor doz za.
va ló sá gos em ber – hogy min dent át él jen, amit ne künk át kel lett él nünk.
Igaz em ber – bűn nél kül va ló, hogy ér tünk a tör vényt be tölt se.

Is ten Fi á nak kü lön fé le ne vei van nak:
Jé ZuS – üd vö zí tő, Sza ba dí tó
KRISZ TuS – Fel kent (Pró fé tá vá, Pap pá és Ki rállyá) a Szent lé lek kel
IMMaNuEL – Ve lünk az Is ten.

40 l Hisszük és valljuk HeteDik lecke

a KÖZBENJáRó

7.
lecKe

w Böjtölés w jó cselekedetek w áldozatok w a törvény betöltése
Így nem le het! 

az em be ri cse lek vés tö ké let len, is ten tök éle te set kí ván!

hogy le het sé ges a meg vál tás?
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Is ten már az ószö vet ség ben meg ígér te Krisz tust. Pró fé ci ák, ál do za tok,
min den rá mu tat. az Új szö vet ség ben azt ol vas suk, hogy Krisz tus el jött.
Ezért az ószö vet sé get a vá ra ko zás köny vé nek, az Új szö vet sé get pe dig a
be tel je se dé sé nek könyvének ne vez zük.

HeteDik lecke Hisszük és valljuk l 41

isten

önmegváltás lehetetlen

ember

isten

isten megvált a közbenjáró által

ember

„jézus krisztus vére
megtisztít minket

minden bűntől”
(1jn1,7)

Ószövetség: w a kígyó legyőzőjének ígérete w ősatyák w krisztus előképei w

próféták w áldozatok bemutatása. úJszövetség: „ma teljesedett be az Írás a
fületek hallatára” lk 4,21.

Ószövetség
Próféta: átadja 
isten igéjét
Fő)pap: áldoz,
imádkozik, harcol
Király: 
uralkodik, harcol

KrisztUs
Főpróféta

egyetlen 
főpap
Örökké 
Király

Keresztyén 
Próféta: vallást tesz
isten nevéről
Pap: valamit ma gá -
ból krisztusnak áldoz
Király: 
harcol a bűn ellen

tisztségviselő
Próféta:
igehirdető
Pap:
diakónus
Király: 
presbiter

JÓzseF
apja kedvence,
eladták testvérei,
alkirály, kereszt
után korona,
kenyeret ad
testvéreinek

KrisztUs
az atya egy -
szü lött fia,
meg vetették 
a test vérei,
király, kereszt
után korona 
az élet
kenyerét adja 
a bűnösöknek

dávid
Betlehemben 
szüle tett, 
királlyá kenték, 
a legkisebb 
a test vérei között,
király titokban, 
saul üldözi, 
kereszt után
korona

KrisztUs
Betlehemben
szü le tett, királynak
született, leg ki sebb 
az emberek 
kö zött, király 
titokban, támadja az
ördög, kereszt után
korona

KrisztUs = FelKent

KrisztUs előKéPei
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¢ olvasd el!
3móz 16 és zsid 8; zsolt 22; ézs 9,1–6; mik 5; jn 7,37–53; apcsel 4,1–12.

¢ BiBliatanUlmány: 2mózes 32,30–32
míg mó zes meg kap ja a két kő táb lát is ten től, a nép arany bor jút készít. is ten sú lyo san
meg akar ja bün tet ni a né pet. mó zes imád ko zik a né pért.

1. mi a ke gye lem? (30.v.) mi a kü lönb ség a ke gye lem és a meg bo csá tás kö zött?
2. va ló ban ve zet köny vet is ten? (32.v.) mi re cé loz mó zes, ami kor azt mond ja: „a te köny ved”?
3. Hogy elő ké pe krisz tus nak mó zes az imád ság ban?
4. is mersz em be re ket, akik meg hal tak má so kért? ez ugyanaz, mint amit jé zus tett?

¢ KérdéseK
1. mi ért nem tu dunk bű ne in kért ele get ten ni is ten nek? (Heidelbergi ká té 13. kér dés 

és fe le let).
2. Ho gyan pró bál koz tak meg ez zel még is az em be rek min den idő ben?
3. Hogy pró bál ta meg lu ther?
4. so rolj fel pél dá kat ar ra, hogy jé zus va ló sá gos em ber és va ló sá gos is ten!
5. mit je lent az, hogy köz ben já ró?
6. Hogy hang zik az ősi átok? (1móz 3,15).
7. mit je lent az, hogy krisz tus elő ké pe? so rolj fel né há nyat!
8. so rolj fel né hány mes si á si zsol tárt!
9. mi a nagy en gesz te lé si ün nep?

10. mit je lent: jé zus? krisz tus? im má nu el?
11. a ke resz tyén em ber krisz tu sé, a Fel ken té. a ke resz tyén em ber is fel kent. Ho gyan?
12. mi a hí vők tisz te? 
13. ki a „pró fé ta”, a „pap” és a „ki rály” a pres bi té ri um ban?
14. mi a kü lönb ség a ke resz tyén ség és más val lá sok kö zött? 
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isten

ember

ember

isten
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¢ idézeteK
– „Gyű löl tem az igaz ság szót. át kot szórt rám és kár hoz ta tott en gem. azt mond tam
is ten nek: so ha sem hagysz fel az zal, hogy ha ra god dal gyö törj? De re mény ked tem Pál
eme sza va i ban: az igaz em ber hit ből él. és egy szer re meg lát tam: élünk, nem cse le ke de tek
ál tal élünk, ha nem is ten nek a krisz tus ban aján dé ko zott ke gyel me ál tal. ak kor ez a
tex tus az örök élet re nyí ló ka pu lett szá mom ra” (lu ther).
– lu ther egy szer azt ál mod ta, hogy a sá tán bű ne i nek hosszú lis tá já val áll előt te. lu ther
meg kér dez te: tudsz még töb bet is? igen, mond ta a sá tán. lu ther: ak kor írd föl mind!
ami kor a sá tán azt meg tet te, lu ther fog ta a bűn lis tát, és nagy vö rös be tűk kel rá ír ta:
jé zus krisz tus nak vé re meg tisz tít min ket min den bűn től.

¢ heidelBergi Káté
13. mi magunk meg tudunk istennek fizetni?
mi magunk semmiképpen. ellenkezőleg: napról-napra növeljük bűnünket.
jób 9,3 15,15; mt 6,12

15. milyen közbenjárót és szabadítót kell tehát keresnünk?
olyant, aki valóságos ember, de tökéletes és igaz, mindazáltal minden teremtménynél
hatalmasabb, azaz valóságos isten is.
1kor 15,21; jer 33,16; ézs 53,9; 2kor 5,21; zsid 7,16; ézs 7,14; róm 9,5; jer 23,5–6

18. Ki az a közbenjáró, aki egy személyben valóságos isten, és valóságos, tökéletesen
igaz ember is?
a mi urunk, jézus krisztus, akit az atya teljes váltságul és igazságul adott nekünk.
mt 1,23; 1tim 3,16; lk 2,11; 1kor 1,30

19. hon nan tu dod ezt?
a szent evangéliumból, amelyet isten már kezdetben, az édenkertben kijelentett, majd
a pátriárkák és próféták útján hirdetett, az áldozatokkal és a törvény előírta más
szertartásokkal kiábrázolt, végül pedig az ő egyszülött fia által beteljesített.
1móz 3,15 22,18 49,10; róm 1,2; zsid 1,1; apcsel 3,22–24 10,43; jn 5,46; zsid 10,7;
róm 10,4; Gal 4,4–5
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aKI éRTEM
MEGNyÍLTáL

2. Törvényednek eleget Bűnös ember nem tehet; 
Buzgóságom égne bár, S folyna könnyem, mint az ár: 
Elégtételt az nem ad, Csak te válthatsz meg magad.

3. Jövök, semmit nem hozva, Keresztedbe fogózva, 
Meztelen, hogy felru házz, árván, bízva, hogy megszánsz; 
Nem hagy a bűn pihenést: Mosd le, ó, mert megemészt!

4. Ha bevégzem életem, és lezárul már szemem, 
Ismeretlen bár az út, Hozzád lelkem mennybe jut: 
aki értem megnyíltál, Rejts el, ó, örök kőszál!

éneK
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„és nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott
emberek között az ég alatt más név, mely által kellene 

nékünk megtartatnunk.” 
(apcsel 4,12)

A közbenjáró

Megváltó Krisztusom!
Köszönöm Neked,

hogy kereszthalálod kegyelmével
áthidaltad a bűn szakadékát,

és nekem utat nyitottál az üdvösségre!

Köszönöm, hogy értem lehajoltál,
miattam, hogy elveszettségemből megments engem, 

igaz emberré lettél.

Köszönöm, hogy egész földi életeddel
Isten élő valóságát hoztad közel az emberhez,

és az én életemhez is.

Köszönöm, hogy vállaltad az emberért,
vállaltad az én esendő életemért,

a kínt, a szenvedést, a kereszthalált.

Köszönöm, hogy feltámadásoddal legyőzted
a halál rettenetét,

és elhoztad a Téged Megváltójuknak elfogadóknak
az örök életet.

Köszönöm, Megváltóm,
hogy én is a Tiéd vagyok, a Tiéd lehetek!

ÁMEN

imádság
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a Bib lia azt ta nít ja, hogy nem min den em ber üd vö zül, ha nem csak azok,
akik Krisz tus ban hisz nek. Ezt a hi tet a Szent lé lek éb resz ti a szí vünk ben, úgy,

hogy el fo gad juk, amit Is ten az igé ben ígért. Hin ni te hát: áment mon da ni az igé re.
Is ten igé jé ből ta nul juk meg, hogy bű nö sök va gyunk és Krisz tus az üd vö zí tőnk. az
ige alap ján hi szünk Is ten ama ígé re té ben, hogy Krisz tus meg fi ze tett bű ne in kért.
Hin ni annyi, mint ma gun kat Is ten nek át ad ni a Krisz tus ban, és az ő út ján jár ni.
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aZ IGaZ HIT

8.
lecKe

HINNI = 1. biztosan tudni
2. szívbeli bizalom –
gyermekké lenni

fej

szív

hallás hit (róm10,17)&

János 15,1–17
szőlőtő – krisztus
szőlővesszők – hívők
Gyümölcsök – jócselekedetek

A reformáció tanítása:
sola fide – egyedül hit által,
sola gratia – egyedül kegyelemből, 
sola scriptura – egyedül a szentírás által

a hit fajtái:
történelmi hit: az írástudók
időleges hit: Démás (2tim 4,10)
babona: saul endorban (1sám 28)
csodahit: a tömeg jézus korában

a helyes hit:
üDvÖzÍtő Hit
ez lehet: 
kis hit – Péter apostol (mt14,31)
nagy hit – kánaáni asszony mt 15,28

Hit

cselekedni

járni
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¢ BiBliatanUlmány: zsidókhoz írt levél 11,8–10
a zsi dók hoz írt le vél 11. fe je ze te a hit hő se it so rol ja fel. áb ra há mot a hí vők aty já nak ne ve zi.
mi lyen nagy nak lát szik az ő hi te ezek ben a ver sek ben!

1. mi ért so rol ja fel a szer ző a hit hő se it?
2. Hon nan hív ta el is ten áb ra há mot? Hol az a hely, me lyet örök sé gül fog kap ni? (8. v.)
3. mi mu tat ja áb ra hám hi tét a 8. vers ben?
4. mi ért la kott áb ra hám egész éle té ben az ígé ret föld jén sá to rok ban? mi ből tű nik ki hi te?
5. mondd el a 10. ver set a sa ját sza va id dal!
6. mi ért ne vez te tik áb ra hám min den hí vő aty já nak? ol vasd el az 1móz 15,1–6-ot.

¢ KérdéseK
1. a zsid 11,1-ben ezt ol vas suk: a hit a re mény lett dol gok va ló sá ga, és a nem lá tott 

dol gok ról va ló meg győ ző dés. mit je lent ez?
2. ol vasd el a lk 1‚18–20-at. mi ért lett za ka ri ás né má vá? 
3. „Bol do gok, akik nem lát nak, és hisz nek”. (jn 20,29). mit je lent ez a mi hi tünk szá má ra?
4. áb ra hám hi tét több al ka lom mal pró bá ra tet te is ten. so rolj fel ezek ből né há nyat!
5. Hit re jut hatsz-e a Bib lia nél kül? és az egy há zon kí vül?
6. mondj pél dá kat a tör té nel mi hit re, az idő le ges hit re, a ba bo ná ra, a cso da-hit re 

a mi ko runk ban.
7. a hit is ten aján dé ka. azt je len ti ez, hogy ne ked csak vár ni kell, míg meg ka pod?
8. ki éb resz ti a hi tet?
9. el le het ve szí te ni a hi tet?

10. mi az ál ta lá nos ki en gesz te lő dés?

¢ heidelBergi Káté
20. Ugyanúgy üdvözül-e Krisztus által minden ember, ahogyan ádám által elveszett?
Nem. csak azok üdvözülnek, akiket isten igaz hit által krisztusba oltott, s akik az ő
jótéteményeit elfogadják. 
jn 1,12; ézs 53,11; zsolt 2,12; róm 11,17.19; zsid 4,2. 10,39

21. mi az igaz hit?
az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit isten az ő igéjében
nekünk kijelentett. ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a szentlélek ébreszt bennem
az evangélium által, mert isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök
igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül a krisztus érdeméért.
zsid 11,1.3; jak 1,21–22; róm 4,16–17; 2kor 4,13; róm 10,17; zsid 10,38; Hab 2,2–4;
ef 2,7–9; róm 5,1; róm 3,24–25; Gal 2,16
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22. mit higgyen a keresztyén ember?
mindazt, amit isten az evangéliumban nekünk megígért, s amit az apostoli Hitvallás
keresztyén hitünk egyetemes és szilárd tételeiként összefoglalt. jn 20,31

23. hogy szól ez a hitvallás?
Hiszek egy istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. és
jézus krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi urunkban, aki fogantatott szentlélektől,
született szűz máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és
eltemették. alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a
mennybe, ott ül a mindenható atya isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, a szentek
közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. ámen.

48 l Hisszük és valljuk NyolcaDik lecke

Jé zUs Pa na sza a vi lág hi tet len sé ge mi att
w én va gyok a vi lá gos ság, de az em be rek nem lát nak en gem.
w én va gyok az Út, de az em be rek nem jár nak raj tam.
w én va gyok a sze re tet, de az em be rek nem sze ret nek en gem.
w Gaz dag va gyok, de az em be rek nem kér nek kin cse im ből.
w Ha tal mas va gyok, de az em be rek nem fél nek en gem.
w Örök ké va ló va gyok, de az em be rek nem vágy nak hoz zám.
w Ne mes va gyok, de az em be rek nem tisz tel nek en gem.
w ir gal mas va gyok, de az em be rek nem bíz nak ben nem.
w igaz va gyok, de az em be rek nem hisz nek ne kem.
w en va gyok az élet, de az em be rek nem ke res nek en gem.
... Ha te hát el ve szel, ne tégy ne kem szem re há nyást.
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HISZEK 
a MENNyBéLI EGy ISTENBEN

2. és az ő egyszülött szent Fiában, Jézus Krisztusban, a mi egy urunkban, 
aki a Szentlélektől fogantaték Szűz Máriától tisztán születék.

3. Szenvede Pilátusnak alatta, Felfeszittetvén keresztre, meghala; 
Eltemettetvén poklokra leszálla, Harmadnap halálból feltámada.

4. Felméne mennybe, üle. jobbjára a /mindenható atya Úr Istennek: 
Itéletükre onnan az élőknek és holtaknak eljő bizonyára.

5. Hiszek a szentelő Szentlélekben és egy ke resztyén anyaszentegyházat,
Egyességét a szenteknek mindenben, és a bűnöknek megbocsátását.

6. Hiszem a testnek feltámadását és idvesség gel az örök életet, 
Mellyet az Isten hiveknek megszerzett: Lelkem e hittel biztatja magát.

éneK
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„azok pedig mondának: 
higyj az úr Jézus Krisztusban, 

és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!”
(apcsel 16,31)

Az igaz hit

Megváltó Krisztusom!
Az én hitem ingatag és törékeny nádszál.

De Te megerősíthetsz,
és hiszem, hogy meg is erősítesz engem

töredékes hitemben.

Hiszem, Uram,
hogy Te újjáépíted, újjászervezed

az egész életemet,
ha Rád bízom magam.

Kérlek, tisztítsd meg a gondolataimat,
minden tisztátalanságából!

Kérlek, gyógyítsd meg a szívemet
nemes érzésekre és indulatokra!
Kérlek, támogass a tetteimben,

hogy amint Te akarod, úgy cselekedjem!
Kérlek, vezess engem az életem útján,

hogy soha ne tévedhessek el!

Köszönöm, hogy az életem minden döntésében,
ha Benned bízó hittel hozom meg azokat,
akkor napról-napra lélekben erősödhetek,

általad, megváltó Krisztusom!

ÁMEN

imádság
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a Szent írás ta ní tá sá nak tar tal mát az apos to li hit val lás ti zen két cik ke lye
fog lal ja össze, me lyet há rom rész re oszt ha tunk. a hit e ti zen két cik ke -

lyé ben a Szent há rom ság Is ten ről te szünk hit val lást. az az meg vall juk, hogy
egy Is ten van, aki úgy je len tet te ki ma gát Igé jé ben, mint meg kü lön böz te tett
sze mély: Atya, Fiú és Szent lé lek. Ezt ne vez zük Szent há rom ság nak. a
Szent há rom sá got ésszel nem le het meg ér te ni, csak hit tel el fo gad ni.

a Szent há rom ság Is ten ben va ló hit kü lön böz te ti meg a ke resz tyén sé get
min den más val lás tól. az atya Is ten a Te rem tőnk, a Fiú Is ten a Meg vál tónk,
a Szent lé lek Is ten a Meg szen te lőnk, az az: ő az, aki a meg vál tás mun ká ját
szí vünk ben fo ga na tos sá te szi, min ket meg szen tel és meg újít. azért te szünk
hitval lást a Szent há rom ság Is ten ről, mert ő így je len tet te ki ma gát a Bib li á ban.
a ke resz tyén ség ez zel a hit val lás sal áll vagy bu kik. athanáziusz hit val lá sa azt
mond ja: azért ha va la ki üd vö zül ni akar, hin nie kell a Szent há rom ság ban.

kileNceDik lecke Hisszük és valljuk l 51

EGy LéNy – HáROM SZEMéLy

9.
lecKe

ATyA
teremtés
1. cikkely

FIú
megváltás

2–7. cikkely

SZENTLéLEK
megszentelés
8–12. cikkely
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¢ BiBliatanUlmány: 2Kor13,11–13

Pál be fe je zé sül még né hány in tést in téz a korinthusi gyü le ke zet hez, és az tán le ve lét 
szí vé lyes üd vöz let tel és ál dás kí vá nás sal zár ja.

1. me lyik az az utol só öt buz dí tás, me lyet Pál a 11. vers ben ad?
2. mi ért hoz örö met jé zus krisz tus evan gé li u ma? (11. v.)
3. mi a szent csók? (12. v.) kell-e azt még ma is ad ni?
4. kik a szen tek? (12. v.) van nak még most is szen tek?
5. a 13. vers az az ál dás, mely ma is gyak ran el hang zik az is ten tisz te let vé gén. 

mondd el sa ját sza va id dal, mi a há rom sze mély mind egyi ké nek ál dá sa!

¢ KérdéseK
1. mi kor hasz nál juk a szent há rom ság ne vet az is ten tisz te le ten?
2. a jé zus ról szó ló tör té ne tek kö zül me lyik ben hal lunk az atyá ról, a Fi ú ról és 

a szent lé lek ről?
3. Hogy hang zik az úgy ne ve zett ároni ál dás? (4móz 6,24-26). utal-e az is 

a szent há rom ság is ten re?
4. Gon dol kodj el azon, hogy mit je lent az, hogy té ged az atya, a Fiú és 

a szent lé lek ne vé be ke resz tel tek meg.
5. Bi zo nyít ha tod-e a szent há rom sá got?
6. kik ta gad ják a szent há rom sá got?
7. mi ért be szé lünk egye te mes és két ség te len ke resz tyén hit ről, ha az apos to li hit val -

lás ról van szó?

52 l Hisszük és valljuk kileNceDik lecke

atya
felettünk van

(teremtő isten)

Fiú
értünk van
(megváltó 

isten)

szentléleK
bennünk van
(megszentelő 

isten)
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¢ heidelBergi Káté
24. hány ré sze van a hit val lás nak?
Három. az első rész az atya istenről és a mi teremtésünkről, a második a Fiú istenről és
megváltásunkról, a harmadik a szentlélek istenről és megszentelésünkről szól.

25. isten lényege szerint egy isten. miért említettél akkor három nevet: az atyát, a
Fiút, és a szentlelket?
azért, mert isten az ő igéjében úgy jelentette ki magát, hogy ez a három különböző 
személy: az egy, valóságos és örök isten.
5móz 6,4; ézs 61,1; zsolt 110,1; mt 3,16–17; mt 28,19; 1jn 5,7 (károli)
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DICSőSéG aZ aTyáNaK, 
a FIÚNaK 

éneK
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„és leszálla ő reá a szent lélek testi ábrázatban mint egy
galamb, és szózat lőn mennyből, ezt mondván: te vagy amaz 

én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm!” 
(lk 3, 22)

Egy lény – három személy
Teremtő Atyám!

Te életre hívtad a világmindenséget
szavad hatalmával.

Te életre hívtál engem is,
hogy örök ajándékul

megkapjam Tőled az életet.

Megváltó Krisztusom!
Amikor én az élet ajándékát
megőrizni már nem tudtam,
sőt inkább veszni hagytam,

Te eljöttél értem,
hogy megments kegyelmesen.

Éltető Szentlélek!
A világ lelketlensége helyett
Te töltötted be az életemet

új reménységgel, hitből fakadó lelkesedéssel.
Így értelmezted át jelenléteddel

minden élet-pillanatomat.

Öröm tölti be a szívemet,
hogy – bár más-más módon ismerteted meg

megadat velem, Istenem –
mégis egy, igaz és örök Úr vagy,

Aki a létezés összhangját hozod el
az én életem számára is.

ÁMEN

imádság
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a Bib lia azt ta nít ja, hogy min dent Is ten te rem tett. Te rem te ni annyi, mint
sem mi ből va la mit al kot ni; job ban mond va, va la mit a sem mi ből élet re

kel te ni. az apos to li Hit val lás el ső cik ke lye így hang zik: Hi szek egy Is ten ben,
min den ha tó atyá ban, mennynek és földnek teremtőjében! a te rem tés -
tör té ne tet az 1Mózes 1 és 2-ben ta lál juk. De szól még a te rem tés ről pél dá ul
Jób 38 és 39; Zsolt 104; és ézs 40. is. az 1Mózes 1-ben min den te rem té si
nap után ezt ol vas suk: „és látá Is ten, hogy min den, amit te rem tett vala, íme
igen Jó”.

Is ten azon ban a vi lá got nem csak meg te rem tet te. Még most is fenn tart ja
és igaz gat ja. Ezt Is ten gondviselésének ne vez zük. az Is ten gond vi se lé sé be
ve tett hit a bal sors ban tü rel mes sé, a jó sors ban há lás sá és a jö vőt il le tő leg
bi za ko dó vá tesz. Ezt a hi tet ta gad ja töb bek közt a de iz mus, mely azt ta nít ja,
hogy Is ten nem tö rő dik töb bet a te rem tett vi lág gal.

Mi, ke resz tyé nek el uta sít juk az evo lú ció ta nát, az az azt, hogy min den
„ma gá tól” állt elő: a fej let tebb (em ber, ál lat, nö vény) az ala cso nyabb ren dű ből
(ős sejt) fej lő dött ki. Ez az evo lú ció tan el len tét ben van a Bib li á val. a Bib li át a
hit szem üve gén át kell ol vas nunk. a Bib lia nem ter mé szet rajz  könyv, és nem
szól pél dá ul a Föld ko rá ról. 

Is ten gond vi se lé se nem zár ja ki fe le lős sé gün ket. Is ten olyan em be rek ké
te rem tett min ket, akik fe le lünk tet te in kért.

tizeDik lecke Hisszük és valljuk l 55

TEREMTéS éS GONDVISELéS

10.
lecKe
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¢ olvasd el
1móz 1 és 2; jób 38 és 39; zsolt 19 és 104; ézs 40,12–31.

¢ BiBliatanUlmány: ézsaiás 40,21., 26,31.
ézsa i ás bá to rít ja a ba bi lo ni fog lyo kat. jön sza ba du lás. a fog lyok nak bi zo nyít ja, hogy 
is ten a ha tal mas te rem tő. Így ő né pé ről is gon dos ko dik.

1. mit je lent az, hogy a „föld fundamentomai”? (21. v.)
2. mi re utal a pró fé ta ez zel a 26. vers ben le vő szó val: „azo kat’?
3. mi lyen ne vek kel em lí ti a né pet ézsa i ás a 27. vers ben?
4. me lyik sza vak tesz nek bi zony sá got ar ról, hogy is ten se gí tő ere je ki me rít he tet len?
5. mit je lent ez a kép: „szárny ra kel nek, mint a sas ke se lyűk”? (31. v.)
6. kik nek szól nak is ten ígé re tei a 31. v. sze rint?

¢ KérdéseK
1. mi az, hogy „te rem te ni”? 
2. me lyik mon da tot ol vas suk az 1móz 1-ben min den te rem té si nap vé gez té vel?
3. so rolj fel né hány zsol tárt, mely a te rem tés di cső sé gét zen gi!
4. kik az an gya lok, és mi a mun ká juk? (ézs 6,1–4; zsid 1,14). 
5. Ne vezz meg né hány an gyalt! (lk 1,19; júd 9.) 
6. ki az ör dög? őt is is ten te rem tet te?
7. mi az is te ni gond vi se lés? 
8. mit ígért is ten Nóénak? mi lyen je let kap csolt eh hez? (1móz 9,8–17).
9. Hogy lá tod is ten atyai gon dos ko dá sát Dá ni el éle té ben? (Dán 1). 

10. tu dod bi zo nyí ta ni is ten gond vi se lés ét esz ter tör té ne té ben?
11. mit ta nít a de iz mus? mi az evo lú ció ta na? Ho gyan vi sel ked jünk ezek kel szem ben?
12. mit tett is ten a te rem tés után a he te dik na pon? mit je lent ez szá munk ra?
13. van vé let len? Be szél he tünk vég ze tes bal eset ről?
14. is ten min den ha tó. azt je len ti ez, hogy is ten min dent te het?
15. Be teg ség, há bo rú stb. is ten től jön? Nincs ez el len tét ben is ten gond vi se lé sé vel?

¢ idézeteK
– sza bad is ten től kér ni, még ha az egy szeg, vagy gom bos tű is; csak így jár ha tunk az ő
út ján. (kohlbrugge: kér dé sek és fe le le tek a Heidelbergi ká té 9. úr nap já nak ma gya rá za -
tá hoz és iga zo lá sá hoz)
– jobb is ten nel a pusz tá ban, mint is ten nél kül tej jel és méz zel fo lyó föl dön. oly kor job -
ban lá tod is tent egy bör tön cel la vas rá csán át, mint egy ka ted rá lis bolt íves ab la kán át.
(Pél dá ul há bo rús idő ben.)
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¢ heidelBergi Káté
26. mit hiszel, amikor ezt mondod: „hiszeK egy istenBen, mindenhatÓ atyáBan,
mennyneK és FöldneK teremtőJéBen”?
Hi szem azt, hogy a mi urunk jé zus krisz tus nak örök ké va ló aty ja, aki mennyet és föl det
sem mi ből te rem tett, és azo kat örök gond vi se lé sé vel fenn tart ja, az ő Fi á ért, krisz tu sért
ne kem is te nem és atyám.

27. mi az is te ni gond vi se lés?
a gondviselés isten mindenható és mindenütt jelenlévő ereje, amellyel a mennyet és a
földet, minden teremtménnyel együtt szilárdan kézben tartja, és úgy igazgatja, hogy
amit a föld terem, továbbá eső és aszály, termő és terméketlen idők, étel és ital, egészség
és betegség, gazdagság és szegénység – szóval minden – nem véletlenségből, hanem
az ő hűséges atyai kezéből származik.
apcsel 17,25 zsid 1,3 jer 5,24 apcsel 14,17 jn 9,3 Péld 22,2
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NaGy VaGy TE, ISTEN
éneK
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„Kezdetben teremté isten az eget és a földet.” 
(1 móz 1,1)

Teremtés és gondviselés

Te, aki egy egyszerű asszony,
Mária gyermekeként születtél meg erre a világra,

test szerinti létedben is az Élő Isten voltál
itt, az embervilágban, miközöttünk.

Te aki tűrted a gúnyt, az ostorcsapásokat,
aki hagytad, hogy kezed és lábad átszegezve

a keresztre felfeszítsenek,
ott, a kereszten is mindenek feletti hatalom voltál,

mindenek feletti hatalom maradtál.

Te, aki a mennyek országának lélek szerinti világában
döntéseddel élet és halál felett ítélkezel

az örökkévalóság megmásíthatatlanságával,
és eljössz majd erre a földre,
hogy hozzád érkezzen meg,

mint eleve elrendelt céljához a történelem,

Te jó vagy, Uram,
Te szeretsz engem, édes Jézusom,

Te, mint akit az Atya értem küldött,
érzem, tudom, hiszem,

hogy megváltasz engem Önmagadnak
kegyelmesen.

ÁMEN

imádság
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Is ten Fi á nak kü lön fé le ne vei van nak. Töb bek közt: Jé ZuS (az
ószö vet ség ben Józsué, Jó zsua). Ez az ő sze mély ne ve. annyit je lent,

hogy üd vö zí tő, Sza ba dí tó (Má té 1,21). Jé zus sza ba dít meg min ket vét ke ink ből,
a bűn bün te té sé től és ha tal má ból, és hely re ál lít ja a kö zös sé get köz tünk és
Is ten kö zött. Jé zus az egyet len üd vö zí tő, te hát sem an gya lok, sem szen tek,
sem más em be rek, sem jó cse le ke de tek, sem a ma gunk igaz vol ta stb. nem
üd vö zít het nek ben nün ket.

KrISz TUS. Ez az ő tiszt ség ne ve. annyit je lent, hogy fel kent. Izráelben a
pró fé tá kat, fő pa po kat és ki rá lyo kat ken ték fel. Jé zust az atya ken te fel 
a Szent lé lek kel főprófétánkká, egyetlen főpapunkká és örökkévaló királyunkká.
Isten egyszülött fia. Jé zus Krisz tus az örök, ter mé sze tes Fia Is ten nek.
Min ket ke gye lem ből fo ga dott gyer me ke i vé.

mI UrUNK. ő sza ba dít meg min ket bű ne ink től vé ré vel, övé az ura lom
éle tünk fe lett. 
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hiszeK

jézus
üdvözítő

mi 
urunk

krisztus

isten 
Fia

a MI uRuNK JéZuS KRISZTuS

11.
lecKe
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¢ KérdéseK
1. mi lyen józsuékat is mersz az ószö vet ség ben? Hogy elő ké pei ezek krisz tus nak? 

(józsué 1,1–2 és za ka ri ás 3,1–10).
2. is mersz még más bib li ai ne ve ket is, me lyek nek sa já tos je len té se van?
3. kiket ken tek fel izráelben?
4. so rolj fel né hány pró fé tát. akik nek nem ma rad tak fenn írá sai!
5. mi volt a pap ság izráelben?
6. mi volt krisz tus ke reszt jé re ír va? (já nos 19,19).
7. mit je lent az im má nu el név? (má té 1,23).
8. mi ért hang sú lyoz zuk annyi ra, hogy csak ő az egyet len üd vö zí tő?
9. mi az, hogy „szen tek”?

¢ egyházi év
ad vent: krisz tus jö ve te lé nek vá rá sa (4 va sár nap)
Ka rá csony: fogantaték és születék (de cem ber 25 és 26)
BöJt: szen ve dé se i re em lé ke zünk és ví vó dá sá ra a pusz tá ban (7 hét)
nagy Pén teK: megfeszítteték, meghala és eltemetteték, szálla alá pok lok ra
hús vét: feltámada (har mad na pon).
ál do zÓ csü tör töK: felméne mennyek be, ül az atya is ten jobb ján (hús vét utá ni 40. nap)
Pün Kösd: a szent lé lek ki töl te té se (pün kösd = pentékoszté= öt ve ne dik nap)
vissza Jö ve te le: utol só íté let
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Pmit je len te nek ezek a szim bó lu mok (jel ké pek)?

Visszajövetel

Pünkösd

Áldozócsütörtök

Húsvét

Nagypéntek

Karácsony
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KEGyES JéZuS, 
ITT VaGyuNK

2. Elménket, értelmünket Lelki sötétség fogta bé, :/: De szent Lelked szí vün ket Tiszta
fénnyel úgy töltse bé, Hogy jót gondoljunk és szóljunk, Mert csak tőled kell azt
várnunk.

3. Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság! :/: Indítsd lelkünk kész ségre, Nyisd
meg fülünk, szívünk és szánk! Hitvallásunk, könyörgésünk, urunk Jézus, halld
meg, kérünk!

éneK
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„és monda az angyal nékik: 
ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, 

mely az egész népnek öröme lészen: mert született néktek 
ma a megtartó, ki az úr Krisztus, a dávid városában.”

(lk 2,10–11)

A mi Urunk Jézus Krisztus

Édes Jézusom!
Nehéz súlyok terhe alól szabadul fel az életem,

amikor megszólítalak Téged,
amikor átélem a Te jelenléted!

Köszönöm Neked azt a csodát,
amelyben – kegyelmedből – megajándékoztál engem

az üdvösség bizonyosságával!

Köszönöm Neked azt a szeretetet,
amellyel újra meg újra megkeresel,

bukásaim után is visszafogadsz, hazafogadsz.

Kérlek, légy velem napról-napra,
hogy azokban az élethelyzetekben,

amelyekben helyt kell állnom,
hűséggel tehessek hitvallást Rólad!

ÁMEN

imádság
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Ka rá csony kor a mi urunk Jé zus Krisz tus szü le té sé re em lé ke zünk.
Hisszük, hogy az Is ten Fia egy szer em ber ré lett, és mint egy sze rű gyer mek

nagy sze gény ség ben meg szü le tett, hogy min ket bű ne ink ből meg vált son.
Úgy szü le tett, mint min den gyer mek. Tes te és vé re Má ri á ból va ló. Ez je len ti
azt, hogy va ló sá gos em ber volt. az em be ri éle tet él te a böl cső től a ko por só ig.
De fo gan ta tá sa ter mé szet fe let ti volt. Gáb ri el an gyal azt mond ta Má ri á nak:
„a Szent lé lek száll te re ád, és a Ma gas sá gos nak ere je ár nyé koz meg té ged;
azért ami szü le tik is, szent nek hivatik, Is ten Fi á nak” (Luk ács 1,35). Te hát
míg mi bűn ben fo gan tat tunk és szü let tünk, Jé zus nem. any ja, Má ria is bű nös
volt. Jé zus azon ban, mint va ló sá gos Is ten, bűn nél kül va ló.

Is ten már az ószö vet ség ben meg ígér te el jö ve tel ét. Szólt ar ról is, hogy
Jézus Júda nem zet sé gé ből, Dá vid csa lád já ból szár ma zik.

tizeNketteDik lecke Hisszük és valljuk l 65

FOGaNTaTéK éS SZüLETéK

12.
lecKe

ADVENTI IGÉK: 
ősi ígéret: 1móz 3,15

júdeai Betlehem: 1móz 49,8; mikeás 5,1
Dávid családja: ézs 11,1

szűztől születés: ézs 7,14
Nevek: ézs 9,5

advent:
jézus jön

Karácsony:
krisztus születése

az emBer isten nélKül
immánUel = velünK az isten

isteN emBer
szakadék

isten: 
örök, igaz 

isten

ember:
igazi ember, 

bűn nélkül

krisztus
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Má ria: „Ke gye lem be fo ga dott”, „ál dott vagy te az asszo nyok kö zött” (Lk
1,28). „Mi kö zöm né kem te hoz zád, oh asszony?” (Jn 2,4). „Ki cso da az én
anyám; és kik az én test vé re im?” (Mt 12,48). „asszony, ím hol a te fi ad!”
„Ím hol a te anyád!” (Jn 19,26–27). „az asszo nyok kal és Má ri á val, Jé zus nak
any já val, és az ő aty ja fi a i val együtt” (apCsel 1,14).

Má ria tisz te le te: Is ten any ja. Örök ké szűz. 1854: szep lő te len fo gan ta tá sá nak
dog má ja. 1950: Má ria menny be me ne tel ének és társ meg vál tó-vol tá nak
dog má ja. (marialogia – a ró mai ka to li kus egy ház tana)

¢ BiBliatanUlmány: mt 1:16–17, 16–17

má té köz li jé zus nem zet ség táb lá za tát. eb ből ki tű nik, hogy jé zus va ló sá gos em ber volt,
ősei vol tak, mint bár ki más nak. a 18. vers től ar ra mu tat rá, hogy jé zus is ten Fia volt.

1. mi ért áb ra hám mal kez di má té a nem zet ség táb lá za tot, és nem ádám mal?
2. mi ért mond ja az i. vers jé zust Dá vid és áb ra hám fi á nak?
3. ki volt jákób leg idő sebb fia? mi ért júdát em lí ti a 2. vers?
4. ki az a négy asszony, aki ket a 3–6. ver sek ben ta lá lunk? mit tudsz ezek ről 

az asszo nyok ról? mi ért ke rül tek be le jé zus nem zet sé gi táb lá za tá ba?
5. Hogy ol va sod ki a 16.versből, hogy jé zus szűz má ri á tól szü le tett?
6. má té a i7. vers ben (el rejt ve) a 7-es szá mot hasz nál ja. Ho gyan? mi ért te szi?

¢ KérdéseK
1. Hány hé tig tart az ad vent?
2. so rolj fel pél dá kat ar ra, hogy jé zus iga zi em ber és va ló sá gos is ten volt.
3. is mersz olyan em be re ket az ószö vet ség ből, akik nek a szü le té se cso da volt? 

mi ben kü lön bö zik ezek től jé zus szü le té se?
4. jé zus em ber ré lételét test té lételnek ne vez zük, mi vel a já nos 1‚14-ben ez van 

meg ír va: „az ige (is ten Fia) test té lett”. mi ért van ez így?
5. kö ve tett-e el jé zus bűnt? volt-e bű ne?
6. Hoz zá tar to zik-e a ka rá csony fa és az aján dék a ka rá csony hoz?
7. mi ért de cem ber 25-én és 26-án ün ne pel jük a ka rá csonyt?
8. ki volt ke resz te lő já nos?
9. mi a má ria-tisz te let?

¢ heidelBergi Káté
36. mit használ neked Krisztus szent fogantatása és születése?
azt, hogy ő közbenjárónk, aki ártatlanságával és tökéletes szentségével isten előtt
elfedezi bűneimet, melyekben fogantattam.
zsid 2,16–17; zsolt 32,1; 1kor 1,30

66 l Hisszük és valljuk tizeNketteDik lecke
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KüLDé aZ ÚR ISTEN 
HűSéGES SZOLGáJáT

2. Menj el Máriának E jót megmondani, 
a régi Írásnak Titkát jelentsed ki angyali erőddel.

3. Mondd ezt: ó, szent, kegyes, üdvözlésem végyed; 
ajándékkal teljes, az Úr van tevéled; Szűnjék hát félelmed.

4. Szent szűz, méhedbe vedd az Úr Isten Fiát, Melyben megőrizzed 
a szü zesség jussát, Minden tisztaságát.

5. Hallá s elfogadá E parancsolatot, Hivé és fogada Méhében magzatot, 
De nagy Csudálatost,

6. Emberi nemzetnek Hű tanácsadóját, Jövendő életnek 
Maradandó atyját Örök békességben;

7. Kinek erőssége Minket úgy őrizzen, Hogy a világ vétke 
Minket meg ne sértsen, Pokolra ne vessen;

8. De a Bűnbocsátó Végye el vétkünket, Légyen igazítónk 
S adjon örökséget Mennyek országában. 

éneK
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„mikor pedig ezeket magában elgondolta:
ímé az úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván:

József, dávidnak fia, ne félj magadhoz venni máriát, 
a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, 

a szent lélektől van az. 
szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, 

mert ő szabadítja meg az ő népét 
annak bűneiből.”

(mt 1,20–21)

Fogantaték és születék

Uram, Jézus Krisztus!
Te tudod, mit jelent embernek lenni,
hiszen ugyanúgy emberi testben éltél,

ahogyan a Mindenható Isten
minden teremtett ember-gyermeke.

Uram, Jézus Krisztus!
Te ismersz engem,

jobban, mint én önmagamat.
Tudod, hogy mennyire vágyom arra,

hogy útkereséseimben Te utat mutass,
hogy roskadozó létemben támogass,

hogy döntéseimben példa légy nekem,

de mindezekben, és mindezek felett:
bennem megszületésed, megelevenedésed által

megváltsd bűneiből,
és szereteteddel szenteld meg az életem!

imádság
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Mint Köz ben já ró, Jé zus a föl dön a meg aláz ta tás út ját jár ta. Egész éle te,
szü le té sé től kezd ve szen ve dés volt. ül döz ték, meg ve tet ték, meg kí sér tet ték,

gú nyol ták, ma gá nyos volt stb. és mind ez egy re sú lyo sabb lett. Vé gül a nagy
ta nács ha lál ra ítél te, Pon ci us Pi lá tus hely tar tó sá ga ide jén ke reszt re fe szí tet ték,
és meg halt. Meg aláz ta tá sá nak mély pont ja a pok lok ra va ló alá szál lá sa volt.

Mit je lent az ő szen ve dé se? Nem le het össze ha son lí ta ni sem mi fé le em be ri
szen ve dés sel. Mert Jé zus a mi bű ne ink bün te té sét hor doz ta. a mi vét ke in kért
kel lett fi zet nie. az ószö vet ség ben egy bá rány vé rét on tot ták, hogy en gesz te lést
sze rez ze nek a nép bű ne i ért. az Új szö vet ség ben Krisz tus, aki ben nem volt
bűn, ön ként ma gá ra vet te bű ne in ket. Ön ként el szen ved te he lyet tünk a bün -
te tést. ő volt Is ten Bá rá nya, aki el vet te a vi lág bű nét (Já nos 1,29). Szen ve dé se
és ha lá la he lyet tes szen ve dés és ha lál volt. azok szá má ra, akik hit ál tal Krisz tus
tu laj do nai, azok szá má ra a ha lál töb bé nem a bűn bün te té se, ha nem a meg-
halás a bűnnek és átmenet az örök életre.

tizeNHarmaDik lecke Hisszük és valljuk l 69

aGNuS DEI = IS TEN Bá Rá Nya

13.
lecKe

– 1Pé ter 3,18: „mert krisz tus is szen ve dett egy szer a bű nö kért”. 
33 éven át: meg kí sér tet ték, el uta sí tot ták, gú nyol ták, bán tal maz ták.

– galata 3,13: „krisz tus vál tott meg min ket a tör  vény át ká tól,
átok ká lé vén éret tünk; mert meg van ír va: át ko zott min den, aki fán
függ”. jé zus átok ká lett: ki ta szí tott. ég és föld kö zött füg gött.
ró ma 6,23: „mert a bűn zsold ja ha lál.”

– Dél után 3 óra kor halt meg jé zus. vér és víz jött ki az ol da lán
ütött seb ből. 3 na pig volt a sír ban.

– má té 27,46: „én is te nem, én is te nem, mi ért hagy tál el en ge met?”
a po ko li fáj dal mak és kí nok, me lye ket jé zus szen ve dett; 
kü lö nö sen az is ten től va ló el ha gya tott ság a ke resz ten.

SZENVEDETT

PONCIUS

PILÁTUS ALATT

MEGFESZÍTTETETT

MEGHALA ÉS

ELTEMETTETÉK

SZÁLLA ALÁ

POKOLRA

krisztus elHorDozta a BűN BüNtetését
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¢ BiBliatanUlmány: ézsaiás 53,3–7
eb ben a fe je zet ben krisz tus he lyet tes szen ve dé sé ről és ha lá lá ról van szó. ézsa i ás úgy
pró fé tál ró la, mint az Úr szen ve dő szol gá já ról, aki meg halt né pe bű ne i ért.

1. mit je lent: „be teg ség is me rő je” és „mint aki elől or cán kat el rejt jük” (3. v.)?
2. mi re cé loz a 4. vers ez zel: „be teg sé ge in ket” és „fáj dal ma in kat”?
3. mit mond az 5. vers krisz tus ról és mit ró lunk?
4. krisz tus szen ve dé se és ha lá la is ten aka ra ta volt. Hogy tű nik ki ez a 6. vers ből?
5. ki ről ol vas suk az Új szö vet ség ben, hogy az ézsa i ás 53-nak ezek a ver sei meg té rés re 

ve zet ték? (apcsel 8,32–33).

70 l Hisszük és valljuk tizeNHarmaDik lecke

7. atyám, a te ke zed be te szem le az én lel ke met!

2. ma ve lem le szel a pa ra di csom ban. 

3. asszony, 
Ím hol a te fi ad! 

Ím hol a te anyád!

5. szom jú ho zom!

4. én istenem, 
én istenem, miért
hagytál el engemet?

6. el vé gez te tett!

JézUs hét szava a Kereszten

1. atyám, bo csásd meg né kik, mert nem tud ják, mit cse lek sze nek.
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¢ KérdéseK
1. so rolj fel pél dá kat, ho gyan szen ve dett jé zus föl di éle té ben!
2. Hány szor szólt jé zus ar ról, hogy szen ved nie kell?
3. mi ért ítél ték jé zust ha lál ra? (mt 26,63–66).
4. mi ért szen ve dett jé zus Pon ci us Pi lá tus alatt?
5. mi ért halt jé zus ke reszt ha lált?
6. mit je lent, hogy jé zus tes ti leg és lel ki leg szen ve dett?
7. mit je lent, hogy a füg göny a temp lom ban ket té ha sadt jé zus ha lá la kor?
8. mi a pok lok ra va ló alá szál lás? mi a je len tő sé ge en nek a ke resz tyén em ber számára?
9. mit ta nít a ró mai ka to li kus egy ház a tisz tí tó tűz ről?

10. mi lyen kü lön le ges je lek kí sér ték jé zus ha lá lát? (mt 27,51–53; luk 23,45).
11. mit tudsz ezek ről a ne vek ről: Gecsemáné, Gabbatha, ka ja fás, Pi lá tus, He ró des, 

cirénei si mon, Gol go ta, arimáthiai jó zsef?
12. mi ért mond juk, hogy nagypéntek?
13. mi a nagy szom bat? és a vi rág va sár nap?
14. mi ért kell meg hal nunk, ha jé zus egy szer már meg halt ér tünk?
15. mi ért mond ja gyak ran a Bib lia a ke resz tyén em ber ha lá lá ról, hogy az elaluvás?

¢ heidelBergi Káté
39. nagyobb dolog-e az, hogy megfeszítették, mintha más halálnemmel halt volna?
Nagyobb, mert ez tesz bizonyossá afelől, hogy ő magára vette azt az átkot, amelynek
súlya rajtam volt. a kereszthalált ugyanis isten megátkozta.
Gal 3,13; 5móz 21,23

42. ha Krisztus meghalt értünk, miért kell nekünk is meghalnunk?
azért, mert a mi halálunk nem bűneinkért való megfizetés, hanem csak meghalás a
bűnnek és átmenetel az örök életre.
jn 5,24; Fil 1,23; róm 7,24

¢ idézet
„ke resz tyén a há tán le vő te her rel meg ter hel ten ha ladt. Így si e tett elő re, amíg olyan
hely re nem ért, ahol egy ke reszt állt, és egy kis sé lej jebb an nak lá bá nál egy sír. ami kor
ke resz tyén a ke reszt hez ér ke zett, ész re vet te, hogy a te her le csú szott a vál lá ról, és ad dig
gu rult le fe lé, míg a sír szá já hoz nem ért. ab ba be le esett és én nem lát tam töb bé. ak kor
ke resz tyén na gyon meg örült, és bol dog szív vel mond ta: ő ne kem bé kes sé get adott
szen ve dé se ál tal, és éle tet ha lá la ál tal.”  (Bunyan: a za rán dok út ja)
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KRISZTuS, JóSáGOS PáSZTORuNK

2. éltél köztünk, mint megvetett,
Kaptál értünk fájó sebet.
Bűnünk sötét. Nincs érdemünk
Maradj velünk!

3. Kértél bennünk lakóhelyet,
Lettél tető fejünk felett,
Lettél kenyér, szent ételünk
Maradj velünk!

4. Ihatjuk mind véred borát,
Mely szomjazónak enyhet ád,
Ki nem fogyó szent serlegünk,
Maradj velünk!

5. Meg nem rendül szerelmed, ó,
Bűnünk tudó, irgalmazó!
Szerelmeddel be nem telünk,
Maradj velünk!

6. Javunkra, ím adtad magad,
Ontod reánk irgalmadat.
Méltó nevet tőled nyerünk.
Maradj velünk!

éneK
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„tudván, hogy nem veszendő holmin, 
ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól 

örökölt hiábavaló életetekből; 
hanem drága véren, mint hibátlan 

és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.”
(1Pét 1,18–19)

Agnus Dei – Isten báránya

Uram, Te itt éltél közöttünk.
Láttunk, talán ismertünk is Téged,

de nem ismertük fel,
mert önmagunk takartuk el önmagunk elől

a hit által színről-színre látás csodáját,
nem ismertük fel a Te Istenséged.

Pedig Te itt voltál velünk,
mi több: értünk vállaltad, vetted magadra

a földi lét minden szenvedését,
viselve gúnyt és megaláztatást,

hogy felemeld,
hogy magadhoz öleld mindazokat,

akiknek végül – Lélek által,
felnyílt a szeme arra, hogy lássa:

a kereszt, a Te kereszted
a győzelem jele,

az üdvösségnek már itt e földön
hittel megragadható

élő valósága.

ÁMEN

imádság
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Vall juk, hogy Krisz tus fel tá ma dott ha lot ta i ból. Ez a fel tá ma dás, me lyet
elő re meg jö ven dölt, fel ma gasz tal ta tá sá nak el ső lép cső je. Mi u tán egész a

ha lá lig meg aláz ta tott, most Krisz tus di a dal mas ko dik a ha lá lon, pok lon és sí ron.
a fel tá ma dás az el te me té se utá ni har ma dik nap ko ra reg ge lén tör tént. Te hát

va sár nap reg gel, a hét el ső nap ján. Fo gal maz ha tunk úgy, egy részt, hogy az
atya Is ten fel tá masz tot ta a Fi át. Más részt, hogy Is ten Fia ma ga tá madt föl.
Mind két ki fe je zést meg ta lál juk a Bib li á ban.

a hús vét kez det től fog va a ke resz tyén egy ház leg na gyobb ün ne pe volt.
az, hogy Krisz tus le győz te a ha lált, a leg fon to sabb üdv tény. a Heidelbergi
Ká té 45. kér dé se és fe le le te így hang zik:

Mit hasz nál ne künk Krisz tus fel tá ma dá sa?
Elő ször: Fel tá ma dá sá val a ha lált meg győz te, hogy min ket ré sze sé vé

te hes sen an nak az igaz ság nak, ame lyet ha lá lá val szer zett. Má sod szor: az ő
ere je min ket is Új élet re tá maszt. Har mad szor: Krisz tus fel tá ma dá sa a mi
di cső sé ges fel tá ma dá sunk nak is bi zo nyos zá lo ga.

Krisz tus a zsen ge (1Korinthus 15,20).
Krisz tus fel tá ma dá sát ésszel meg ér te ni nem le het. Ezért ta gad ják so kan a

föl tá ma dás meg tör tén tét, és pél dá ul mí tosz nak ne ve zik. Ezt a tévtanítást,
mely az egy há zon be lül is elő for dul, ha tá ro zot tan el kell uta sí ta nunk.
El len tét ben áll a Bib lia bi zony ság té te lé vel. Pál azt mond ja az 1Korinthus
15,14–18-ban: ha Krisz tus fel nem tá ma dott, ak kor hi á ba va ló a mi prédiká-
lásunk és hi á ba va ló a hitünk is; ak kor még bűneinkben va gyunk; ak kor
azok is EL VESZ TEK, akik Krisz tus ban alud tak el.

ugyan ab ban a fe je zet ben szól az apos tol Jé zus nak a fel tá ma dá sa utá ni
kü lön fé le meg je le né se i ről. Ezek a meg je le né sek meg erő sí tik a fel tá ma dás
bi zo nyos vol tát.

74 l Hisszük és valljuk tizeNNeGyeDik lecke

FEL Tá Ma DOTT aZ ÚR 
BI ZONNyaL

14.
lecKe
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az ószÖ vet séG BeN: Páska – sza ba du lás egyip tom ból
az Új szÖ vet séG BeN: HÚsvet – sza ba du lás a bűn ből és ha lál ból.
az ószÖ vet séG BeN: szom Bat – is ten meg pi hent a te rem tés után
az Új szÖ vet séG BeN: va sár NaP – krisz tus fel tá madt, s ez zel biz to sít ja 

szá munk ra az örök éle tet, az iga zi nyu gal mat.

ha lott-fel tá masz tá sok az ószö vet ség ben:
a sareptai öz vegy fia – 1királyok 17,17–24.
a súnémi asszony fia – 2királyok 4,18–37.
az elizeus sír já ba tett fér fi – 2királyok 13,21.

ha lott-fel tá masz tá sok az új szö vet ség ben:
jairus le á nya – luk ács 8,40–56
a naini if jú – luk ács 7,11–17

nin csen itt, mert Fel tá ma dott

HIT KÉ TEL KE DÉS HI TET LEN SÉG

az asszo nyok, ta más, a zsi dók (mt 28,11–15)
má ria emmausi ta nít vá nyok gö rö gök (apcsel 17,32)

láz ár – jn 11:1–46.
tábitha (Dor kás) – apcsel 9:36–42
eutikhus – apcsel 20:7–16
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¢ olvasd el
zsolt 118; mt28; mk 16; lk24; jn 1l; jn20; 1kor 15; kol13.

¢ BiBliatanUlmány: Jn 20:3–9
má ria mag da lé na jé zus sír já hoz ment, és lát ta, hogy a kö vet el hen ge rí tet ték. Pé ter hez
és a má sik ta nít vány hoz si e tett, és el mond ta ne kik. azok oda fu tot tak, hogy meg néz zék.

1. ki a „má sik ta nít vány”? (3. v.) Hogy ne ve zi ma gát? (2.. v.) mi ért?
2. me lyik ta nít vány fut las sab ban, mint a má sik? (4. v.)
3. a sír ban rend van (5. és 7. v.) mi en nek a je len tő sé ge?
4. a 9. vers ben szem re há nyás van. mi fé le szem re há nyás?

¢ KérédéseK
1. mi a fel tá ma dás haszna? (Heidelbergi ká té: 45. kér dés és fe le let)
2. so rolj fel né há nyat jé zus nak a fel tá ma dá sa utá ni meg je le né sei kö zül!
3. mit ol va sunk ta más ról? (jn 20,24–29)
4. tud hat ták a ta nít vá nyok, hogy jé zus fel tá mad?
5. mit je lent az 1korinthus 15,3-ban és 4-ben, hogy krisz tus meg halt és fel tá madt 

az írá sok sze rint”?
6. mit ta ní ta nak a zsi dók krisz tus fel tá ma dá sá ról? (mt 28,11–15)
7. mi kor ün ne pel jük a hús vé tot?
8. mi a kap cso lat az ószö vet sé gi páska és az új szö vet sé gi hús vét kö zött?
9. mi len ne, ha jé zus nem tá madt vol na fel? (1kor 15,14–18).

10. a hús vé tot az „új élet” ün ne pé nek is ne ve zik. mit je lent ez?
11. mi nek ne vez he ted Pé ter pün kösd kor tar tott pré di ká ci ó ját? (apcsel 2,22–36).
12. mi ért nem hisz nek so kan a fel tá ma dás ban?
13. mit je lent ez: min den va sár nap hús vét?
14. a húsvét és vasárnap szavaink jelentése miért félrevezető?
15. melyik nyelv fejezi ki helyesen a húsvét és a vasárnap tartalmát?

¢ idézet
– al szunk ad dig, míg ő jön. ko pog tat a sír kö vö mön és azt mond ja: „dok tor martinus,
kelj fel”. ak kor egy pil la nat alatt fel ke lek, és örök ké bol dog le szek ve le. (lu ther)
– aki meg hal mi e lőtt meg hal, nem hal meg, ha meg hal. (jan van Nassau jel mon da ta)
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ISTENRE BÍZOM MaGaMaT

1. Istenre bízom magamat, Magamban nem bízhatom; ő formált, tudja dolgomat, Lelkem
ezzel biztatom. E világ szép formája az ő keze munkája. Mit félek? – mondom
merészen: Istenem és atyám lészen.

2. Öröktől fogva ismerte, Hogy mire lesz szükségem, :/: éltem határát kimérte, Szükségem s
elégségem. Lelkem, hát ne süllyedezz, a hitben ne csüggedezz! Egy kis bajt nem győznél-e
meg? Hogy tántorítana ez meg?

3. Tudja Isten kívánságod, ád is, mert csak ő adhat, :/: De bölcs, uram, te jóságod, Tudod, sok
elmaradhat. Tudom: gondod reám nagy, Mivel édes atyám vagy; Mint akarod, hát úgy
légyen! Másként hinnem volna szégyen.

4. a valóságos igaz jót az Úr meg nem tagadja; :/: Nagy gazdagság és ra kott bolt Nem fő jó,
ritkán adja. Ki az Isten tanácsát, Megszívleli mon dá sát, azt ő Lelkével serkenti, Gondját is
megédesíti.

5. E világnak dicsősége Igen hamar elmarad, :/: Kit ma gondok sújtnak, vég re Holnap diadalt arat.
Csak atyámban bízhatom, ő megsegít, jól tu dom, Mert az igazaknak atyja Hű szolgáját el nem
hagyja.

éneK
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„áldott az isten 
és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyja, 

a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket 
élő reménységre Jézus Krisztusnak 
a halálból való feltámadása által.”

(1Pét 1, 3)

Feltámadott az Úr bizonnyal

Úr Jézus Krisztus!
Te újra életet leheltél a halott világba.

Te érvénytelenné tetted
a pusztulás, az elmúlás

kikerülhetetlen és megmásíthatatlan
emberi törvényét azzal,

hogy Istenként eljöttél ide, az embervilágba,
végigjártad az emberlét útjait,

és földi létednek a végén
új törvényt adtál,

az ember számára új törvényt hoztál,
ami az üdvösség kegyelem-valósága.

Köszönöm, hogy a Te feltámadásod
éltető fénysugárként ragyogja be

az én életemet is!

Köszönöm, hogy Te áttörted
a félelmek és a fájdalmak kapuját,
és utat nyitottál az én számomra is

az üdvösségbe!

ÁMEN

imádság
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Vall juk, hogy Jé zus tes ti leg ment fel a menny be. Ez az üdv tény a fel tá -
ma dá sa utá ni negy ve ne dik na pon az Olaj fák-he gyén, a ta nít vá nyok

sze me lát tá ra tör tént. Úgy, ahogy elő re meg mond ta. El me ne te le előtt
köz vet le nül misszi ói pa ran csot adott ta nít vá nya i nak: „El men vén azért,
te gye tek ta nít vá nyok ká min den né pe ket, meg ke resz tel vén őket az atyá nak,
a Fi ú nak és a Szent Lé lek nek ne vé ben, ta nít ván őket, hogy meg tart sák mind azt,
amit én pa ran csol tam nék tek” (Má té 28.18–19). utol só sza vai pe dig ezek
vol tak: „Lesz tek né kem ta nú im” (apCsel 1‚8) (tanú = már tír).

a menny be me ne tel nagy je len tő sé gű ese mény. Ne ve zik Jé zus trón ra
lé pé sé nek is. ahogy egy ki rály sok harc után vissza tér or szá gá ba, és el fog lal ja
he lyét a trón ján, úgy tért vissza Jé zus a menny be. Har colt, és győ zött. Le tet te
mun ká ját az atya előtt, és az atya el fo gad ta azt.

Krisz tus az atya jobb ján ül. Ezt nem szó sze rint kell ér te ni, ha nem jel ké pes
be széd ként. a jobb fe lől ülés ar ra utal, hogy az Is ten Fia dísz he lyet fog lal el
a menny ben. On nan kor má nyoz za egy há zát igé je és Szent lel ke ál tal. Ne ki
ada tott min den ha ta lom mennyen és föl dön (Má té 28,18). a menny ben ő a
köz ben já ró, aki he lyet ké szít övéi szá má ra.

tizeNÖtÖDik lecke Hisszük és valljuk l 79

„FELMéNE MENNyEK BE”

15.
lecKe

„Jobb néktek, hogy én elmenjek”
(Jn 16,7)
– letette munkáját az atya előtt

és az atya elfogadta azt.
– „elmegyek, hogy helyet 

készítsek nék tek (jn 14,2)
– „ki esedezik is érettünk 

(róm 8,34)
– „elküldöm azt (a vigasztalót)

tihozzátok (jn 16,4)

a mennyBemenetel haszna: JézUs isten JoBBJán ül

onnan lesz
eljövendő ítélni
eleveneket és
holtakat.

imádkozik,
helyet készít,
uralkodik

Negyven nap múlva
testileg fölment. 
(másként, mint énok és illés.)
kezét áldásra emelte.
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¢ BiBliatanUlmány: lk 24,50–53
luk ács jé zus menny be me ne te lé vel fe je zi be evan gé li u mát. má so dik köny vét, az
apos to lok cse le ke de te it az zal kez di. jé zus el tá vo zá sa, a menny be me ne tel nem 
szo mo rú sá got okoz, ha nem nagy örö met.

1. Hány ta nít vány volt együtt, mi kor jé zus a menny be ment?
2. me lyik he gyen fek szik Bethánia? (apcsel 1,12) kik lak tak töb bek közt Bethániában?

(já nos 11,1).
3. Hogy ment jé zus menny be? (51 .v.)
4. a ka rá cso nyi tör té net ben ezek kel a sza vak kal is ta lál ko zunk: „nagy öröm”. 

ki mond ja azt? (luk ács 2,10). jé zus menny be me ne te le is olyan nagy öröm, mint a
föld re jö ve te le?

6. mi az, hogy „di csér vén”? (53.v.)

¢ KérdéseK
1. mi kor és hol ment krisz tus a menny be?
2. mi lyen ígé re tet és pa ran csot adott jé zus köz vet le nül a menny be me ne te le előtt a 

ta nít vá nya i nak?
3. so rolj fel né hány zsol tárt, mely ben szó van a menny ről!
4. mi ért min dig csü tör tö kön ün ne pel jük a menny be me ne telt?
5. ki az a két sze mély az ószö vet ség ben, akik ről azt ol vas suk, hogy föl ment az ég be?
6. mi jé zus mun ká ja a menny ben?
7. el tud juk kép zel ni, hogy mi lyen a menny? (2korinthus 12,1-4).
8. mit je lent ez a ki fe je zés: „a mi or szá gunk a mennyek ben van”? (Filippi 3,20).
9. az 1jános 2,1-ben azt ol vas suk, hogy jé zus a szó szó lónk. mit je lent ez? 

10. Ne vezz meg né hány már tírt a Bib li á ból és az egy ház tör té ne lem ből!
van nak még ma is már tí rok?

¢ heidelBergi Káté
49. mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele?
elő ször, hogy a menny ben az atya szí ne előtt ne künk köz ben já rónk. má sod szor, hogy a
mi tes tünk a menny ben bi zo nyos zá lo gunk ar ra néz ve, hogy ő, mint a mi Fe jünk, min ket,
tag ja it, szin tén felviend ön ma gá hoz. Har mad szor, hogy ő vi szont zá lo gul lel két kül di alá
ne künk, aki nek ere je ál tal nem a föl dön va ló kat ke res sük, ha nem az oda fenn va ló kat,
ahol van krisz tus, ül vén is ten nek jobb ján.
1jn 2,1; róm 8,34; jn 14,2. 20,17; ef 2,6; jn 14,16; apcsel 2,1–4,33; 2kor 1,22. 5,5;
kol 3,1; Fil 3,14. 20
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a KRISZTuS MENNyBE FELMéNE

2. ó, mi kegyelmes Mesterünk, Emlékezzél meg mirólunk, Ki meg haltál volt érettünk,
Légy jelen mivelünk!

3. Te látod mennyből éltünket és nagy keserűséginket; Vigasztald meg mi lelkünket,
Hogy higgyünk tégedet.

4. Mert megfogadtad minekünk, Hogy léssz örökké mivelünk; adjad Szentlelked
minekünk, Hogy benned hihessünk.

5. és oltalmazz meg mindentől, Szent atyádnak haragjától, Ördögtől és kárhozattól,
Minden dühösségtől.

6. Tekints nagy gyarlóságinkra, E világ csalárdságára; Vigy bé a nagy boldogságba, Te
szent országodba.

7 Egyetemben keresztyének, az Úr Krisztust dicsérjétek, őnéki hálát adjatok,
Felmagasztaljátok.

8. Dicséret légyen atyának és ő Fiának, Krisztusnak, és a mi Vi gasz ta lónk nak, a
Szentháromságnak.

éneK
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„Felméne mennyekbe”
Köszönöm, Uram,

hogy a Te mennyei világod
nem egy távoli lét-valóság,

hanem a Te országod itt van,
jelen van bennünk és közöttünk.

Köszönöm Neked, Uram,
hogy a Te kegyelmed tükrében tekinthetek

mindarra, ami az életem során körülvesz engem.

Köszönöm, hogy a mindennapok történései,
legyenek azok küzdelmesek, vagy fájdalmasak,

bátorítóak, vagy örömteliek,
mind-mind arra mutatnak,

hogy Téged ma is meg lehet találni,
Veled ma is helyt lehet állni,

jelenlétedből ma is erőt lehet meríteni.

Hálás vagyok Neked, Uram,
hogy mennybemeneteled

nemhogy növelte volna a távolságot
közted és énközöttem,

hanem épp ellenkezőleg,
Te hozzám, az életemhez

– Lélek szerint –
sokkal közelebb kerültél.

Ezért hittel hirdetem,
mert napról-napra ezt tapasztalom:

Te itt vagy, minden nap itt vagy velem!
ÁMEN

imádság

„és lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván, felviteték a mennybe.”
(lk 24,51)
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az Új szö vet ség leg fon to sabb mon da ni va ló ja a Krisz tus vissza jö ve tel ében
va ló bi za ko dás. Jé zus ma ga ígér te meg ta nít vá nya i nak, az an gya lok

pe dig menny be me ne te le kor ezt mond ták: „Ez a Jé zus ... ak kép pen jő el,
ami kép pen lát tá tok őt fel men ni a menny be” (apCsel 1‚11). Pál és a töb bi
apos tol le ve le i ben is gyak ran ol va sunk er ről a vá ra ko zás ról.

Jé zus te hát egy szer vissza jön. De hogy mi kor, azt sen ki sem tud ja. El len ke zik
a Bib lia szán dé ká val, ha ta lál gat juk és szá mít gat juk a vissza jö ve tel idő pont ját.
Krisz tus úgy jön el, mint a tol vaj, éj jel. Ezért vi gyáz nunk és imád koz nunk
kell. Vissza jö ve tel ének kö ze led tét bi zo nyos ese mé nyek jel zik. Eze ket az idők
je le i nek ne vez zük. Ilyen je lek: há bo rúk, há bo rúk hí rei, éh sé gek, jár vá nyok,
föld ren gé sek, el nyo má sok, ha mis pró fé ták és hi te tők, az an ti krisz tus; és az
evan gé li um hir de té se az egész vi lá gon. az egy ház, mint Krisz tus meny asszo nya
vár ja vő le gény ének vissza jö ve tel ét. Így imád ko zik: maranatha = urunk jöjj!

az idők egy re sö té teb bek lesz nek. és ami kor szin te sen ki sem vár ja, ak kor
jön el Jé zus. és ha vissza jön, min den em bert meg ítél. Mind az élő ket, mind
a ha lot ta kat, akik föl fog nak tá mad ni. az iga zak ke gye lem ből örök éle tet
nyer nek. a go no szok sa ját bű nük mi att örök re el vesz nek. a vi lág vé gén
Is ten új eget és új föl det te remt, mely ben igaz ság lesz.

tizeNHatoDik lecke Hisszük és valljuk l 83

MaRaNaTHa = uRuNK JÖJJ!

16.
lecKe

– az idők jelei
– mint a tolvaj éjjel
– hogy ítéljen eleveneket és holtakat
– vigyázzunk és imádkozzunk
– maranatha

on nan lészen el Jö ven dő Ítél ni
ele ve ne Ket és hol ta Kat
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¢ PéldázatoK JézUs visszaJöveteléről
má té 24,32–33. 24,45–51. 25,1–13. 25,14–30.

¢ izraelről róm 9–11.
– Pál sze re ti izráelt és imád ko zik ér te (9,1–3; 10,1)
– izráel el ve tet te az evan gé li u mot (9,31)
– a po gá nyok kap ják most az evan gé li u mot (11‚11)
– egy szer majd izráel is hisz krisz tus el jö ve tel ében (11,25–26): „a meg ke mé nye dés
izráelre néz ve csak rész ben tör tént, amed dig a po gá nyok tel jes sé ge bemegyen. és így
az egész izráel megtartatik”.

¢ BiBliatanUlmány: 1tessz 4,13–18
a thesszalonikaiak két ség be vol tak es ve, mert sok hí vő meg halt. Pál azt mond ja, hogy
ne bán kód ja nak, mint akik nek nincs re mény sé gük, és vi gasz ta ló lag rá mu tat krisz tus
vissza jö ve te lé re és a ha lál ból va ló fel tá ma dás ra.

1. miért ne ve zi a hí vők ha lá lát „el al vás nak”? (13. v.)
2. mit je lent ez: „mint a töb bi ek, a kik nek nincs re mény sé gük”? (13. v.)
3. mi lyen sza va kat hasz nál Pál a 14. vers ben jé zus és a hí vők ha lá lá val kap cso lat ban? 

mi ért te szi ezt?
4. lesz nek olyan em be rek is, akik nem hal nak meg? (15v.)
5. mi lyen je lek elő zik meg krisz tus vissza jö ve tel ét a 16. vers sze rint?
6. mi a hí vők szá má ra a 17. vers sze rint krisz tus vissza jö ve tel ének di cső sé ge?
7. a 18. ver set így is le het for dí ta ni: int sé tek egy mást e be szé dek kel. mi re int Pál 

eb ben a rész ben? és mi vel vi gasz tal?

¢ KérdéseK
1. tör tén nek-e most is ese mé nyek, me lye ket az idők je le i ként ér tel mez he tünk?
2. mit je lent az antikrisztus szó? ki az an ti krisz tus?
3. mi a test fel tá ma dá sa? ez min den em ber re vo nat ko zik?
4. Ho gyan kell a mi ko runk ban vi gyáz ni és imád koz ni?
5. mi az ezer éves bi ro da lom ról szó ló tan?
6. mi az Új ég és Új föld?
7. túl ke ve set vagy túl so kat fog lal ko zunk-e sze rin ted krisz tus vissza jö ve te lé vel?
8. lá tod-e is ten ke zét izráel tör té nel mé ben? Ho gyan?
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¢ heidelBergi Káté
miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat?
az, hogy minden háborúságom és üldöztetésem közepette fölemelt fővel várom a
mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem isten ítélőszéke előtt állt, és rólam minden
kárhoztatást elvett; hogy ő minden ellenségét, akik nekem is ellenségeim, örök
kárhozatra veti, engem pedig az ő többi választottaival együtt a mennyei örömbe és
dicsőségbe önmagához átvisz.
lk 21,28; róm 8,23; Fil 3,20; tit 2,13; 2thessz 1,6–10; mt 25,41–43; mt 25,34

¢ idézeteK
– Ha krisz tus hol nap vissza jön ne, ma még el ül tet nék egy al ma fát (lu ther)
– Nem il lik hát fél nünk ez íté let től, hogy ránk néz ve bor zasz tó leszen? a leg ke vés bé
sem. Hi szen csak az ő íté lő szé ke elé kell áll nunk, aki ne künk ol tal ma zónk, s aki ügyün ket
ke zé be vevé. (a gen fi egy ház ká té ja: 86. kér dés és fe le let)
– az idők je lei ál tal em lé kez te ti a vő le gény a meny asszo nyát ar ra, amit mon dott. azt
mond ja ezek kel, hogy nem fe lej tet te el ígé re tét. és a meny asszony ezek ben a je lek ben
öröm mel lát ja, hogy jön a vő le gé nye. (veldkamp: az em ber Fi á nak nap ja).
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EMELJüK JéZuSHOZ SZEMüNK

2. azt mondta Jézus: Idelenn Új próba és új küzdelem a hívők sorsa szüntelen. azért ne
csüggedjünk, ne féljünk, :/: az út rövid, végére érünk. az álmot űzd el, készen állj,
Krisztus-nép, jön, jön a Király!

3. éneklünk és a perc szalad, a nap, mely nesztelen halad, az öröklét felé mutat. De míg
hangunk majd zengve szárnyal :/: Hozsánnás an gyal-kar szavával, az álmot űzd el,
készen állj, Krisztus-nép, jön, jön a Király!

4. ó, kérünk, Jézus, jó urunk, Te szabd meg életünk, utunk: Hány éjszakánk lesz s hány
napunk. Bölcs szívedből töltsd meg szívünket. :/: Te ismered jól kis hitünket: Küldj,
küldj szent sóvárgást nekünk, Hogy majd ha jössz, készen legyünk.

éneK
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„ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz:
Bizony hamar eljövök. 

ámen, bizony jövel Uram Jézus!”
(Jel 22,20)

Maranatha – Urunk, jöjj!

Uram, Krisztusom,
bűnének kínjai közt vergődik ez az embervilág.

Az ember mindenre képes,
hogy saját tűnő hatalmának látszatát felépíthesse,

azt – akár emberéletek árán is – fenntarthassa.

Tudom, Uram, hogy a Te kegyelmed az,
ami miatt még tűröd a gonoszságnak

ezt a tobzódását.

Tudom, hogy Te azt szeretnéd, Uram,
hogy még ebből a mélységből is

minél többen hozzád hazataláljanak.

Kérlek, Uram,
kérlek ezért a végzetes útra tért bolygóért!

Add, hogy amíg tart a kegyelmi idő,
a Te hitvalló gyermekeid szolgálata által

megnyíljanak a szívek,
megváltozzanak az emberi életek,

hogy amikor Te visszajössz erre a földre
ítélni élőket és holtakat,

sokak ismerhessék fel saját nevüket
az Élet Könyvében felírva!

ÁMEN

imádság
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a Szent lé lek pün kösd kor Je ru zsá lem be töl te tett ki. a pün kösd szó
öt ve net je lent. a hús vét utá ni öt ve ne dik na pon ün ne pel jük. Ere de ti leg

ara tá si ün nep, a ga bo na be ta ka rí tá sá nak ün ne pe volt. a Szent lé lek ki töl té se
ál tal a pün kösd Is ten ara tá si ün ne pe. Már az ószö vet ség is jö ven döl a Szent lé lek
ki töl té sé ről (Jóel 2,28–32). Jé zus több ször meg ígér te, hogy menny be me ne te le
után el jön a Szent lé lek. a Szent lé lek ki töl té se kü lön fé le je lek kel pá ro sult:
szél, tűz és nyel ve ken szó lás. a pün kösd leg fon to sabb ese mé nye, hogy Pé ter
pré di ká ci ó já nak ha tá sá ra há ro mez ren ju tot tak hit re.

a Szent lé lek nem sze mély te len erő, ha nem élő sze mély, a Szent há rom ság
Is ten har ma dik sze mé lye.

a Szent lé lek győz meg ar ról, hogy bű nö sök va gyunk, így meg ta nul juk,
hogy szük sé günk van Krisz tus ra. óri á si vi har ként le dönt min dent az éle -
tünk ben, ami nek le kell dől nie, és tűz ként tisz tít ja meg éle tün ket. ő gyújt ja
fel szí vünk ben a sze re tet láng ját. ó tesz ben nün ket Krisz tus ré sze sé vé.
Ve zet ni, vi gasz tal ni és ol tal maz ni akar ja éle tün ket. Meg ta nít ar ra, hogy
küzd jünk a test cse le ke de tei el len, és te rem jük a hit gyü möl cse it (Galata
5,19–22). Ezek a Szent lé lek nek a kü lö nös mun kái. Emel lett van nak ál ta lá nos
mun kái is. Pél dá ul részt vett a te rem tés ben, köz re mű kö dik a gond vi se lés ben.
Mun kál ko dik az em be rek ben, mint ér tel mi, tu do má nyos, mű vé szi te het ség.

88 l Hisszük és valljuk tizeNHeteDik lecke

a SZENT Lé LEK

17.
lecKe

meNNyBemeNetel
(jézus elmegy)

szeNtlélek
hitet ébreszt a szívünkben 

és a világban

visszajÖvetel
(jézus visszajön)

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 88



a szent lé leK mUn Ká Ja:
já nos 14,16: vi gasz tal min ket

17: ben nünk la kik és ve lünk ma rad
26: ta nít ben nün ket, és eszünk be jut tat ja jé zus sza va it 
15,26: bi zony sá got tesz jé zus ról
16,8: meg győz min ket a bűn, az igaz ság és az íté let te kin te té ben 
13: el ve zé rel a tel jes igaz ság ra
14: di cső í ti krisz tust

ró ma 8,16: bi zony sá got tesz ami lel künk kel együtt, hogy is ten gyer me kei va gyunk
26: ese de zik ér tünk.

1mózes 1,2: te rem tés
2mózes 31,3: is me ret, böl cses ség, ér te lem, te het ség    
ezékiel 2,2: a pró fé ták ih le té se
2Péter 1,21: a szent írás ih le té se.

galata 5,19–22: test lé leK
cse le ke de tek: gyü mölcs:
pa ráz na ság sze re tet
tisz tá ta lan ság öröm,
bál vány imá dás bé kes ség
el len sé ges ke dé sek jó ság
ha rag hű ség
ré szeg ség sze líd ség
párt ütés mér ték letesség

¢ olvasd el
ezék 37; jóel 2; jn 16; apcsel 2,1–36; ró m 8; 1kor 12,1–11.

¢ BiBliatanUlmány: apcsel 2,14–21
ami kor je ru zsá lem ben a szent lé lek ki töl te tik, Pé ter be szél az egy be gyűlt tö meg előtt.

1. a 14. versben Pé ter na gyon me ré szen be szélt? mi ért cso dá la tos, hogy pont ő?
2. mit je lent, hogy a nap har ma dik órá ja? mi ért nem le het az em ber ak kor ré szeg?
3. mi ért vir rad tak fel pün kösd del az utol só na pok? (17. v.)
4. jóel sza va i ban, me lye ket Pé ter idéz, szó van fi ak ról és le á nyok ról, if jak ról, öre gek ről,

szol gák ról, szol gá ló le ány ok ról, és pró fé ták ról, ar ról, hogy lá tá so kat lát nak 
és ál mo kat   ál mod nak (17–18. v.) mit je lent mind ez?

5. mi lyen sza vak kal van szó a 19–20. ver sek ben a vissza jö ve tel ről? mi re utal ez?
6. mi a szent lé lek el jö ve tel ének nagy cél ja? (21. v.)

tizeNHeteDik lecke Hisszük és valljuk l 89
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¢ KérdéseK
1. mit je lent a pün kösd szó szerint?
2. Hol, mi kor töl te tett ki a szent lé lek?
3. mik a pün kös di je lek? mi a je len tő sé gük?
4. so rold el a szent lé lek né hány gyü möl csét!
5. Ne vezz meg né há nyat a szent lé lek mun kái kö zül!
6. ol vasd el az 1korinthus 12,1–11-et. em líts meg né há nyat a szent lé lek aján dé kai kö zül!
7. me lyik tör té net az el len ké pe a pün kös di nyel ve ken szó lás cso dá já nak? (1móz 11,1–9)
8. részt vett-e a szent lé lek a te rem tés ben is? (1móz 1,1–2.)
9. a szent lé lek erő vagy sze mély?

10. Össze le het-e ha son lí ta ni a szent lel ket a mi em be ri lel künk kel?
11. mi a szent lé lek jel ké pe?
12. mi ért ne ve zik a szent lel ket vi gasz ta ló nak is? (jn14,16)
13. Nem lé te zett a szent lé lek pün kösd előtt?
14. mi ért a pün kösd a leg ke vés bé ün ne pelt ün nep?
15. Pál a 1kor 6,19-ben tes tün ket a szent lé lek temp lo má nak ne ve zi. mi ért?
16. kik a pünkösdisták? so rolj fel né hány dol got, amit ők hisz nek.
17. mi a nyel ve ken szó lás?
18. mi ért imád ko zunk a szent lé lek meg vi lá go sí tó ke gyel mé ért?

¢ heidelBergi Káté
53. mit hiszel a szentlélekről? 
Hiszem először, hogy ő valóságos és örök isten az atyával és a Fiúval. másodszor, hogy
ő nekem is adatott, engem igaz hit által krisztusnak és krisztus minden jótéteményeinek
részesévé tesz, vigasztal és velem marad örökké.
1móz 1,2; ézs 48,16; 1kor 3,16 6,19; apcsel 5,3–4; mt 28,19; 2kor 1,21–22; Gal 3,14;
1Pt 1,2; 1kor 6,17; apcsel 9,31; jn 14,16; 1Pt 4,14

¢ idézet
mi ért ne ve zik a szent lel ket vi gasz ta ló nak? mert ő az is ten sze rint szo mor ko dó kat
pok luk ból és sö tét bör tö nük ből a ke gye lem ba rát sá gos fé nyé be hoz za ki, és az
el csüg ged te ket meg szó lít ja, ami kor bá to rí tó szó ra van szük sé gük. (kohlbrugge)
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ISTEN éLő LELKE JÖJJ

Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt,
ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt!

Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent,
S Jézusommal légyek egy már e földön lent!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent!

Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj,
S majd a végső harcon át mennybe fölragadj!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj!

éneK
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A Szentlélek

Szentlélek Isten!
Te átjárod, betöltöd, jelenléteddel eleveníted meg

a testem, a lelkem, az elmém, a szívem, az egész életem.

Drága Szentlélek!
Mint új, és engem szüntelenül megújító

éltető erőt élem át, tapasztalom meg
a Te bennem jelenlétedet.

Köszönöm a lelkesedésemet,
amit Tőled kapok!

Köszönöm a lelkületet,
ami az életemből Általad árad!

Köszönöm a lelkiséget,
amit Veled betöltekezve élhetek meg!

Köszönöm a lelkiismeretet,
amelyet Te élesítesz, tisztítasz bennem!

Köszönöm a Lélekben Testvéreimet,
akikkel Te ölelsz minket egybe,

egy közösséggé, egy néppé,
Isten kiválasztottjaivá.

Kérlek, vizsgáld, tanítsd és bátorítsd minden nap azokat,
akik Istenéi itt, ezen a földön, hogy már most, amíg tart a ma,

Isten Lélek szerinti országának polgáraiként a mindenség 
örökkévaló Urát dicsőítve éljenek!

ÁMEN

imádság

„ama vígasztaló pedig, a szent lélek, a kit az én nevemben 
küld az atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe

juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.”
(Jn 14,26)
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a Bib lia ere de ti nyel ve az egy há zat ekklesia-nak ne ve zi, mely annyit
je lent: „(a vi lág ból) ki hí vot tak”. azo kat, akik az egy ház hoz tar toz nak,

Is ten hív ta ki a vi lág ból a mi urunk Jé zus Krisz tus meg is me ré sé re. a Bib li á ban
még más el ne ve zé se ket is ta lá lunk, mint pl. Krisz tus tes te, meny asszony,
nyáj, sző lő.

az igaz egy ház is mer te tő je lei: az Ige tisz ta hir de té se, a sák ra men tu mok
he lyes ki szol gá lá sa és az egy ház fe gye lem gya kor lá sa. Ha ezek kö zül egy vagy
több hi ány zik, ak kor az egy ház be teg.

az egy ház nak van hit val lá sa is, mely hez kö tő dik. a hit val lás olyan irat,
mely ben az egy ház hi tét vall ja meg min den fé le té vely gés sel szem ben.

Meg kü lön böz te tünk: lát ha tó egy há zat (ahogy az egy ház itt lé te zik) és
lát ha tat lan Egy há zat (az Egy há zat nagy be tű vel, mely üd vö zül). Meg kü lön -
böz te tünk még küz dő és di a dal mas ko dó egy há zat. a küz dő egy ház a föl di
egy ház, mely a menny ben di a dal mas egy ház zá lesz.
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aZ EGyHáZ ISMERTETő JELEI (1)

18.
lecKe

egy ház = eKKlesia = a (vi lág ból) ki hí vot tak:
Krisz tUs tes te 1kor 12,12–27; meny asszony jel 22,17; 

a JÓ Pász tor nyá Ja jn 10; az úr sző lő Je ézs 5,1–7; mk 12,1–12.

az igaz egy ház is mer te tő Je lei:
a) az ige tisz ta hir de té se, b) a sák ra men tu mok he lyes ki szol gá lá sa,

c) az egy ház fe gye lem gya kor lá sa, c) diakónia (szeretetszolgálat)
az egy ház beteg, ha az a. és b. meg van ugyan, de a c. hi ány zik vagy nem mű kö dik.

az egy ház hamis, ha az a., b. és c. egy aránt hi ány zik.

egy ház fe gye lem: tan fe gye lem, élet fe gye lem. Diakónia szeretetszolgálat
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az egy há zak mel lett vagy azok kal szem ben szek ták ke let kez tek. Hogy mi
is vol ta kép pen a szek ta, ne héz meg mon da ni. a szek ták és moz gal mak gyak ran
egy ol da lú an egy vagy több igaz sá got hang sú lyoz nak vagy pe dig té vely gést.
az egy ház mel lett mű köd nek, de sok szor el le ne is for dul nak. az apos to li
Hit val lás azt mond ja az egy ház ról, hogy az egy, kö zön sé ges (egye te mes),
ke resz tyén és szent.

– Egy, mert egyet len fő nek, a Krisz tus nak tes te (1Kor 12,27). 
– Közönséges vagy egyetemes (= katolikus): az egy há zat 

Krisz tus gyűj ti össze min den törzs ből és nyelv ből, min den nem zet ből 
és nép ből (Jel 5,9).

– Keresztyén, mert Krisz tus ból és Krisz tu sért él.
– Szent, mert el kü lö nült a vi lág tól és Krisz tus hoz tar to zik. (Nem 

e vi lág ból va lók, amint hogy én sem e vi lág ból va gyok. Já nos 17,16).

¢ olvasd el
Nehémiás 1,2,8 és 13; apcsel 5,1–11; 1kor 12,12–27; 1tim 1.

¢ BiBliatanUlmány: 1Kor12,12–27
Pál az egy há zat krisz tus tes té nek ne ve zi. az egy ház, épp úgy mint a test, hall gat fe jé re,
krisz tus ra. egy lé lek töl ti el, kü lön fé le tag jai van nak, me lyek gon dos kod nak egy más ról,
és egy kö zös sé get al kot nak. Nem sza bad sen ki nek a má si kat le néz ni.

1. kik tar toz nak krisz tus tes té hez a 13. vers sze rint?
2. mit je lent a 14. vers?
3. ol vasd el a 21–22. ver se ket. mond ha tod-e, hogy van nak az egy ház ban olyan ta gok,

akik nem tar toz nak hoz zá?
4. mondj pél dá kat ar ra, hogy „akár szen ved egy tag, ve le együtt szen ved nek a ta gok

mind” és „akár tisz tes ség gel il let te tik egy tag, ve le örül nek a ta gok mind” (26. v.)
5. Ha va la me lyik test rész be teg, ke zel tet ni kell. Gon dol hatsz-e er re az egy ház fe gye lem nél?

¢ KérdéseK
1. so rolj fel né há nyat a Bib li á ból az egy ház más el ne ve zé sei kö zül.
2. me lyek az igaz egy ház is mer te tő je lei?
3. mi kor be teg az egy ház? mi kor ha mis?
4. mi a lát ha tat lan egy ház? mi a lát ha tó?
5. mi a küz dő egy ház? mi a di a dal mas ko dó?
6. mi a szek ta?
7. Hogy le het az, hogy szek ták ke let kez nek?
8. mi a kü lönb ség az egye sü let és az egy ház kö zött?
9. cyprianus azt mond ta: „Ha is ten nem atyád, az egy ház nem le het anyád”. igaz ez?
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¢ a Kiválasztás
– akik őrök élet re vá lasz tat tak vala, hí vé nek (apcsel 13,48).
– so kan van nak a hi va ta lo sak, de ke ve sen a vá lasz tot tak (má té 22,14).
– ma gá nak ki vá lasz tott min ket krisz tus ban a vi lág te rem té se előtt (ef 1,4).
– ele ve el ha tá roz ta, hogy min ket a ma ga fi a i vá fo gad jé zus krisz tus ál tal (ef 1,5).
– Örök ké va ló sze re tet tel sze ret te lek té ged, azért ter jesz tet tem re ád az én ir gal mas -

sá go mat (jer 31‚3).
– jé zus imád ko zik azo kért, „aki ket né kem ad tál” (hat szor a jn 17-ben).
– Be ír va az élet köny vé be (jel 20,15).

¢ KérdéseK
1. le hetsz-e ki vá lasz tott anél kül, hogy hit re jutsz? mi ért igen vagy mi ért nem?
2. mond ha tod-e: min den ki, aki iga zán hisz az Úr jé zus ban, ki vá lasz tott? 

mi ért igen vagy mi ért nem?
3. sza bad-e mon da nod: úgy sem vál toz tat hatsz a ki vá lasz tá son, te hát nem szá mít, 

hi szel-e vagy sem? mi ért igen vagy mi ért nem?
4. va la ki egy szer így imád ko zott: „uram, ha nincs be ír va a ne vem az élet köny vé be, légy

szí ves azt utó lag be ír ni”. sza bad így imád koz ni?
5. Pál ról azt mond ja is ten: „ő né kem vá lasz tott edé nyem, hogy hor doz za az én 

ne ve met a po gá nyok előtt” (apcsel 9,15). mit je lent ez?

¢ heidelBergi Káté
54. mit hi szel az egye te mes ke resz tyén anya szent egy ház ról?
Hi szem, hogy is ten Fia a vi lág kez de té től a vi lág vé ge ze té ig az egész em be ri nem zet ség ből
szent lel ke és igé je ál tal az igaz hit ben meg egye ző, örök élet re ki vá lasz tott gyü le ke ze tet
gyűjt ma gá nak, ezt ol tal maz za és meg tart ja. Hi szem, hogy en nek a gyü le ke zet nek én is
élő tag ja va gyok és örök ké az is ma ra dok.
jn 10,11; zsolt 71,18; 1kor 11,26; 1móz 26,4; ézs 59,21; róm 1,16 10,14–17; ef 5,26; apcsel 2,46;
ef 4,3–6; róm 8,29–30; ef 1,10–13; mt 16,18; jn 10,28–30; 1kor 1,8–9; 1jn 3,21; 1jn 2,19.27

¢ idézeteK
theodosius csá szár hét ezer antióchiai pol gárt ki vé gez te tett, mert az adót vo na kod tak meg fi -
zet ni. a csá szár azu tán mi lá nó ban temp lom ba akart men ni ambrosius püs pök höz. a püs pök
azt mond ta ne ki, hogy nem já rul hat az úr va cso rá hoz, és még ke mény sza vak kal is il let te: menj
el, te vér eb; és ki küld te a temp lom ból, mi vel annyi ár tat lan vért on ta tott. ak kor theodosius 18
hónapig nem ment templomba, és ezalatt könnyezve és imádkozva bánkódott. egyik udvaronca
azt mondta neki: miért sírsz, hatalmas császár? erre azt felelte: hogyne sírnék, mikor a menny
egy koldus előtt sincs bezárva, előttem meg zárva a templom? amikor büntetése lejárt, földre
borult és megbánását a zsolt 119,25. verssel fejezte ki: „lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg
engem a te ígéreted szerint”. (B. smijtegelt kátémagyarázatából. 31. úrnap)
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aZ EGyHáZNaK a JéZuS a FuNDáMENTuMa

Kihívott minden népből egy lelki népet itt,
Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.
Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt,
és egy terített asztal ád néki új erőt.

a világ fejedelme feltámad ellene, 
Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve,
S míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala,
Csak virrasztói kérdik: „Meddig az éjszaka?”

Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett,
De szent megújulásért és békéért eped,
Mig látomása egykor dicsőn beteljesül
S a győzedelmes egyház urával egyesül.

a három-egy Istennel már itt a földön egy,
S az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg.
ó mily áldott reménység: ha itt időnk lejár,
Te boldog szenteiddel fenn Nálad béke vár!

éneK
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Kegyelmes Istenünk!

Hisszük, hogy Te választottál ki,
Te hívtál el és te szentelsz meg minket

a Te néped, a Te Egyházad közösségében.

Hisszük, hogy nem puszta emberi elhatározás az,
hogy mi ide, a Te gyülekezetedbe tartozhatunk,

hiszen naponta tapasztalhatjuk meg a Tiéid között
a Te áldásaidat, a Te megerősítésedet,

a Téged hirdető szavak és tettek életszolgálatát.

Add, hogy szüntelen keressük,
hogy Te Igédben hogyan akarsz vezetni minket!
Add, hogy az igei és sákramentumi közösségben

élettisztító jelenlétedet
folyamatosan megtapasztalhassuk!

Add, hogy tudatos és felelős élet-hitvallásunk
mások felé is azt a szilárd és biztos életvezetést sugározza,

amely megerősítés és megújítás lehet
a nélküled oly bizonytalan ember-testvéreink számára!

Köszönjük, hogy Te ezeket az ajándékokat
a Te Egyházad közösségében elkészítetted számunkra!

Tégy késszé, Neked engedelmesekké minket,
hogy betölthessük elhívásunkat!

ÁMEN

imádság

„dícsérve az istent, és az egész nép előtt 
kedvességet találva. az úr pedig minden napon szaporítja 

vala a gyülekezetet az idvezülőkkel.”
(apcsel 2,47)
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Pün kösd a ke resz tyén egy ház szü le tés nap ja: ami kor a Szent lé lek ki töl te tett,
lét re jött Je ru zsá lem ben az egy ház, mely egy be gyűlt az ige és a sák ra -

men tu mok kö rül. az apCsel 2,41 és 42-ben meg ta lál juk azo kat a leg fon to sabb
ele me ket, ame lyek meg van nak a mi is ten tisz te le te ink ben is: ke reszt ség,
ige hir de tés, a gyü le ke zet kö zös sé ge, az úr va cso ra és az imád ság. az Új szö -
vet ség más he lyei szól nak a gyü le ke ze ti ének ről és az ada ko zás ról is. a
hit val lás ok szól nak még hű ség ről az Ige szol gá la tá ban és a sák ra men tu mok
ki szol gál ta tá sá ban. a ke resz tyén em ber nek hű sé ge sen kell temp lom ba jár nia.

a lel ki pász tor és a pres bi te rek al kot ják a he lyi gyü le ke zet ve ze tő sé gét.
őket a gyü le ke zet vá laszt ja. a gyü le ke zet vi lá gi tag jai kö zül gond no kot is
vá laszt a gyü le ke zet. a lel ki pász tor a gond nok kal együtt hív ja össze a
pres bi té ri u mot. a pres bi té ri um in té zi az egy ház anya gi ügye it, gon dos ko dik
az egy há zi épü le tek kar ban tar tá sá ról. Egy bi zo nyos szá mú gyü le ke zet
egy ház me gyét al kot, mely nek élén az es pe res és az egy ház me gyei gond nok
áll. őket mun ká juk ban az egy ház me gyei ta nács bí rák se gí tik, aki ket a
pres bi té ri u mok vá lasz ta nak egyen lő szám ban lel ké szek ből és vi lá gi ak ból. az
egy ház me gyék fö lött az egy ház ke rü le tek áll nak, me lyek nek ve ze tői a püs pö kök
és az egy ház ke rü le ti fő gond no kok. 

a Ma gyar or szá gi Re for má tus egy ház ban négy egy ház ke rü let van.
az egy  há zunk leg főbb tör vény ho zó tes tü le te a zsi nat. a Ma gyar or szá gi
Re for má tus Egy ház zsi nat-pres bi te ri. a ró mai ka to li kus egy ház egé szen más
fel épí té sű. a vi lág összes ró mai ka to li kus egy há zá nak a fe je a ró mai pá pa. a
töb bi egy há zak ve ze tő tes tü le tei na gyon kü lön fé lék.

Dél előt ti is ten tisz te let rend je: Dél utá ni is ten tisz te let rend je:
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aZ EGy HáZ FELéPÍTéSE (2)

19.
lecKe
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¢ olvasd el
2krón 6,12–42; zsolt 84; mt 21,12–27; apcsel 2,37–47; 1kor 2; 1tim 3 és 4.

¢ BiBliatanUlmány: zsolt 84,1–5, 11.
sok zsol tár szól az is ten és az ő szol gá la ta irán ti sze re tet ről. a zsolt 84. is ilyen. a hí vők nek
a je ru zsá le mi temp lom utá ni vá gya ko zá sá ról éne kel.

1. so rolj fel né hány zsol tár írót!
2. mit je lent: a te haj lé ka id (2. v.)?
3. mi ért áll nak töb bes szám ban: haj lé ka id (2. v.), tor ná cai (3. v.) és ol tá ra id (4. v.)?
4. mit je lent az, hogy az Úr a „se re gek nek ura”? (2. v.) mik ezek a se re gek?
5. mi állt a tor nác ban?
6. mi ért ne ve zi a zsol tár is tent élő is ten nek? (3. v.)
7. mi ért irigy ke dik a köl tő a ve re bek re és fecs kék re? (4. v.)
8. mi az ol tár? mi re mu tat a tor nác ban le vő ol tár?
9. mi az, hogy bol dog? (5. v.)

10. mit je lent a szela? (5. v.)
11. mondd el a ii. ver set a sa ját sza va id dal!
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mi ért Já roK temP lom Ba?
– hogy meg tér jek
– hogy meg nyu god jam
– mert az jó szo kás 
– hogy töb bet hall jak az Úr jé zus ról
– hogy ha szük sé ges, meg in tes sem
– hogy bá to rít tas sam
– hogy nyíl tan meg vall jam hi te met
– mert va sár nap van
– hogy meg ta pasz tal jam a gyü le ke zet kö zös sé gét
– mert jé zus is járt, ami kor a föl dön volt
– mert szük sé gem van rá
– mert na gyon jó lel ké szünk van
– hogy együtt imád koz zam a gyü le ke zet tel
– mert jó a temp lom ban len ni

a./ helyes-e mindegyik válasz?
b./ melyek helyesek?
c./ melyek nem helyesek?
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¢ olvasd el
1. em líts né hány olyan zsol tárt, mely az is ten szol gá la ta irán ti sze re tet től szól!
2. mit je lent a li tur gia?
3. mi a kö szön tés? mi az előfohász? mi az ál dás?
4. so rolj fel né hány egy há zi tiszt sé get!
5. mi a köz alap, az egy ház fenn tar tói já ru lék, az is ten di cső sé gé re va ló ada ko zás, 

a per sely pénz?
6. kik az egy ház ta gok? 
7. mit mond a zsid 10,25 a temp lom ba já rás tól?
8. Hol ké pe zik a re for má tus lel ké sze ket?
9. me lyik egy ház me gyé hez és me lyik egy ház ke rü let hez tar to zik a te gyü le ke ze ted? 

Hol ülé se zik a zsi nat?
10. mi a kü lönb ség a ró mai ka to li kus és a pro tes táns temp lo mok be ren de zé se kö zött?
11. mi a kü lönb ség temp lom, zsi na gó ga és ima ház kö zött?
12. mi a há zi is ten tisz te let?
13. mi az ige hir de tés cél ja?
14. az is ten tisz te le ten is ten igé jé ben szól hoz zánk. Ho gyan vá la szol er re a gyü le ke zet?

¢ idézeteK
– sen kit sem rá gal maz nak annyit, mint a hű sé ges szol gá kat, már csak el ke rül he tet len
hi bá ik mi att is, és ha be csü le te sen el lát ják is hi va tá su kat, ak kor sem ke rül he tik el, hogy
ezerfé le meg jegy zést ne te gye nek rá juk.
sen ki sem le het az egy ház ban jó ta ní tó, ha nem volt előbb az is ten Fi á nak ta nít vá nya és
nem ta nult az ő is ko lá já ban. (kál vin: a tiszt sé gek ről)
– Nem sok egy kis sé az 1%? Nem, a 99% sok, me lyet meg tar tunk ma gunk nak.
(az ada ko zás ról, ami kor a jö ve de lem 1%-át kér ték)
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EMLéKEZZéL, 
ÚR ISTEN, HÍVEIDRőL

2. adjad nékünk a kenyeret éltünkben, amely táplál és erősít hi tünk ben, Ne vekedést
ád reménységünkben és megszentel lelkünkben-testünkben.

3. Ne hagyj minket, Úr Isten, szomjúhoznunk, az élő víz adassék most mi né künk,
Mely víz után soha nem szomjúzunk, Mert tebenned örökké vi gadunk.

4. akik hallják, Úr Isten, beszédedet, Ebből értik irántuk jó kedvedet, Szent Fiadért
kegyelmességedet, Hogy közlöd vélünk örökségedet.

5. adjad nékünk most is te Szentlelkedet, Ne hallgassuk hiába szent Igé det, Sőt a
szerint féljük szent nevedet, Magasztaljuk mindég Felségedet.

6. Dicsértessék már az atya Úr Isten; ő szent Igéje, a Fiú Úr Isten; Egye tem ben
Szentlélek Úr Isten: Szentháromság egy örök Úr Isten!

éneK
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Urunk, Istenünk!
A Te kegyelmedből élünk,

és a Te kegyelmi ajándékaiddal élve töltjük be
azt az elhívást, amit Tőled kaptunk

a Te országod építésére ezen a földön.

Köszönjük Neked a hitben testvéreinket!
Köszönjük azokat, akikkel egy közösségbe hívtál el minket,

saját gyülekezetünkben, saját felekezetünkben,
vagy azokban a keresztyén közösségekben, amelyek együtt vallják

az Úr Jézus Krisztust közös megváltójuknak.

Engedd meglátnunk, felismernünk, Urunk, 
hogy mi az, ami összeköt bennünket,

egyen-egyenként is,
mint személyünkben, szolgálatunkban különböző embereket,

de úgy is, mint krisztusi közösségeket,
amelyek, minden különbözőségük ellenére is,

de egy szívvel, egy hittel, egy Lélek vezetése alatt
tesznek Rólad tanúbizonyságot az emberek előtt.

Urunk, kérünk,
egyedül Te légy az, aki áthatod Egyházad életét, 

működését és szolgálatát,
hogy azok, akik a Tiéid, hitükben és hitvallásukban 

egyek legyenek!

ÁMEN

imádság

„a kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és
egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival,

minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal
teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.” 

(eféz 4,16)
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a nagy egy ház sza ka dás 1054-ben tör tént a ke le ti és nyu ga ti egy ház
kö zött. az óta lé te zik a Ke le ti-or to dox egy ház (vagy gö rög ke le ti egy ház),

és a pá pa fenn ha tó sá ga alatt ál ló ró mai ka to li kus egy ház. a 16. szá zad ban
ke let kez tek a re for má ció egy há zai. Ha zánk ban a moh ácsi csa ta vesz tés kö rü li
idők ben in dult el a re for má ció. Elő ször a lu the ri re for má ció hó dí tott, majd
nem so ká ra a kál vi ni, és szin te egy idő ben lé pett fel az unitarizmus. Szin te az
egész or szág pro tes táns sá lett. a re for má ció ily nagy mér vű tér hó dí tá sa el len
in dí tot ta el ha zánk ban a ka to li kus, oszt rák ural ko dó ház az el len for má ci ót.
En nek a kor nak hő sei vol tak a gá lya rab pré di ká to rok. Csak II. Jó zsef tü rel mi
ren de le te szün tet te meg né mi kép pen a nagy el nyo mást. 

a 19. szá zad ban kü lön fé le szek ták ke let kez tek ha zánk ban is. a má so dik
vi lág há bo rú után a Je ho va ta núi ki vé te lé vel a volt szek ták sza bad egy há zak ká
let tek, kö zös ta ná csot ala kí tot tak, sza ba don mű köd het nek. Meg ala kult a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa. Kap cso la tot tar tunk a vi lág
egy há za i val az Egy há zak Vi lág ta ná csá ban (EVT), tag ja va gyunk a Re for má -
tu sok Vi lág szö vet ség ének (RVSz).

AUgUSTINUS 354–430: a nagy egy ház atya. any ja, Monica, ke resz tyén
volt, ap ja po gány. az anya so kat imád ko zott fi á ért („egy gyer mek, aki ért
annyit imád koz tak és aki ért annyi könny hul lott, nem vesz het el”).
augustinus azt ta ní tot ta, hogy az em ber tel je sen rom lott, szem ben Pelagius-szal,
aki ta gad ta az ere den dő bűnt.

LU THEr már TON 1483–1546: Wit ten berg ben 1517. ok tó ber 31-én
ki szö gez te 95 té te lét a vár temp lom ka pu já ra. azt ta ní tot ta, hogy az em ber
hit ál tal iga zul meg, nem a jó cse le ke de tek ju tal má ul. Le for dí tot ta a Bib li át
né met nyelv re.
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aZ EGy HáZ TÖRTéNETE

20.
lecKe

(részletesen a könyv második felében)
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zWINgLI ULrICH 1484–1531: Sváj ci re for má tor. a kappeli csa tá ban
esett el, mint tá bo ri lel kész.

KáL vIN já NOS 1509-1564: Fő mű ve: Institutio Religionis: a ke resz tyén
val lás rend sze re. Bib lia ma gya rá za to kat írt a Je le né sek köny ve ki vé te lé vel az
egész Szent írás hoz. Genf ben egye te met ala pí tott.

¢ olvasd el
1kor 3,1; 1ján 1–4; jel 2 és 3.

¢ KérdéseK
1. Ne vezd meg a há rom re for má tort!
2. mi kál vin fő  mű ve? Hol volt kál vin éve kig lel kész?
3. mi re em lé ke zünk ok tó ber 31-én?
4. em líts né hány kü lönb sé get a ró mai ka to li kus egy ház és a reformáció egy há zai kö zött.
5. mit tudsz a gö rög ke le ti egy ház ról?
6. mit je lent ez a szó: ökumené? mi az öku me ni kus moz ga lom?
7. mi az egy há zak vi lág ta ná csa?
8. ki volt augustinus?

¢ idézeteK
– a vér ta núk vé re az egy ház ve tő mag ja. Nem fé lek meg hal ni, ha ha lá lom mal hasz nál -
ha tok az evan gé li um nak. (kál vin jel sza va)
– Gyer me ke im, ra gasz kod ja tok a Heidelbergi ká té ta ní tá sa i hoz! (kohlbrugge mond ta
ha lá los ágyán)
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ERőS VáR a MI ISTENüNK

2. Erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar elesnénk,
De küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk.
Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, 
az ég és föld ura, ő a mi diadalmunk. 

3. E világ minden ördöge, ha elnyelni akarna,
Minket meg nem rémítene, mirajtunk nincs hatalma.
E világ ura gyúljon bosszúra, nincs ereje már,
Reá ítélet vár: az ige porba dönti.

4. az ige kőszálként megáll, megszégyenül, ki bántja,
Velünk az Úr táborba száll, Szentlelkét ránk bocsájtja.
Kincset, életetet, hitvest, gyermeket mind elvehetik, 
Mit ér ez őnekik? Miénk a menny örökre. 

éneK
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Gondviselő Istenünk!
Hisszük és valljuk, hogy a Te hatalmad alatt áll

a teremtet világ, az emberiség történelme.

Különösképpen is tapasztalhatjuk
a Te óvó és felemelő kezed cselekvését

a krisztusi Egyház évezredeinek eseményeiben,
a népedet Általad kiválasztott vezetőként irányító

emberek életében is.

De látjuk azt is, Urunk,
és mély bűnbánattal valljuk meg Teelőtted,

hogy az ember,
a Te Egyházadban élő ember is

mindig kész volt arra,
hogy a szeretet hatalmát felcserélje

a hatalom szeretetével.

Kegyelmed kiváltképp való megmutatkozása az,
hogy Te elhívott szolgáid

gyakorta méltatlan élete ellenére is
nem szűntél meg ránk árasztani

megmentő, megtartó kegyelmedet.

Add, Urunk, hogy okuljunk, tanuljunk
az előttünk élt hívő eleink életéből!

Tévedéseiket, hibáikat kiküszöbölhessük,
és mindazt, amit Rólad megismerhetünk

az Ő életük és szolgálatuk által,
azt Neked odaszánt élettel vihessük tovább!

ÁMEN

imádság

„légy hű mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.”
(Jel 2,10/b)
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a misszió fel ada tát Krisz tus bíz ta az egy ház ra. Menny be me ne te le előtt
ad ta Jé zus ta nít vá nya i nak a misszi ói pa ran csot: „El men vén azért

te gye tek ta nít vá nyok ká min den né pe ket, meg ke resz tel vén őket az atyá nak,
a Fi ú nak és a Szent Lé lek nek ne vé ben” (Má té 28,19). és: „lesz tek né kem
ta nú im” (apCsel 1,8). Ta nú = már tír.

a misszi ói pa rancs hoz Jé zus azt az ígé re tet fűz te, hogy övé i vel lesz a vi lág
vé ge ze té ig. az egy ház fel ada ta, hogy a vi lág ban Jé zus Krisz tus evan gé li u mát
hir des se. a misszió az egész em bert tart ja szem előtt, te hát nem csak a lel két,
ha nem a tes tét is. Ezért nem csak pré di kál, ha nem ta nít, gyó gyít és szo ci á lis
mun kát is vé gez. a misszi ói mun ka kö zép pont ja a Jé zus Krisz tus ál tal va ló
meg bé ké lés hir de té se. a misszió mun ká já ból so kat át vál lal tak a fi a tal egy há zak is.
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a MISSZIó

21.
lecKe

vallásoK: 1900 1980 2000
Nem vallásosak vagy vallásellenesek 0,2 20,8 21,3
iszlám 12,4 16,5 19,2
Hindu 12,5 13,3 13,7
Buddhista 7,8 6,3 5,7
kínai népvallások 23,5 4,5 2,5
törzsi és természetvallások 7,3 2,4 1,8
„Új vallások” 0,4 2,2 2,2
zsidó vallás 0,8 0,4 0,3
egyéb vallások 0,8 0,8 1,0
keresztyének 34,4 32,8 32.3 a 

sz
ám
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 %
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a világból kihívva: 
1Pt 2,9

a világba elküldve: 
mt 28,19

eGyHáz

&
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Né hány név a misszió tör té ne té ből: Li ving stone, al bert Schweit zer. 
Ma gya rok: Kunz Irén, Ba bos Sán dor, Mol nár Má ria (Mánusz szi ge te), Döbrössy
La jos (Bul gá ria), Parragh La jos (al bá nia)

¢ olvasd el
2kir 5; jó n 1–4; mt 10; apcsel 10.

¢ BiBliatanUlmány: apcsel 16:6–10
Pál há rom misszi ói utat tett. a má so dik misszi ói út al kal má val troásban lá to mást lá tott:
egy ma ce dón fér fi eu ró pá ba hív ta.

1. kik vol tak Pál tár sai ezen az úton? (15,40 és 16,1–3).
2. Ho gyan küld te a szent lé lek Pált és övé it más irány ba? (6. és 7. v.) mi ért tet te ezt?
3. mi a „lá tás”?
4. mi ért mond ta a ma ce dón fér fi: „légy se gít sé gül né künk”? Ho gyan kell Pál nak  

se gí te nie?
5. Hív még ma is is ten úgy, ahogy Pált hív ta?

¢ KérdéseK
1. Hogy hang zik a misszi ói pa rancs? (má té 28,19 és apcsel 1,8.)
2. mit je lent az apos tol szó?
3. so rol fel misszi ói pél dá kat a Bib li á ból! em líts né hány misszi o ná ri ust az ó- és az

Új szö vet ség ből!
4. kit ne vez he tünk or vos-misszi o ná ri us nak az Új szö vet ség ben? me lyik köny ve ket ír ta?
5. so rolj fel né hány vi lág val lást!
6. kell-e misszi ói mun kát vé gez ni a zsi dók kö zött?

¢ idézeteK
– Ha az egész vi lá gon min den em ber ke resz tyén len ne egy szi bé ri ai em ber ki vé te lé vel,
ak kor a vi lág min den em be ré nek el kel le ne men nie eh hez az egy em ber hez szi bé ri á ba,
hogy el mond ja ne ki, hogy jé zus él. (spurgeon)
– egy po gányt meg té rí te ni ke resz tyén mun ka. egy „ke resz tyént” meg té rí te ni po gány
ne héz mun ka.
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misszi Ói mUn Ka: 
ige hir de tés, misszi o ná ri u sok kép zé se,
ta ní tás (is ko lák ban), or vo si mun ka, 
föld mű ve lé si is me re tek ok ta tá sa, 
szo ci á lis gon do zás, rádió, fi a tal 
egy há zak tá mo ga tá sa

a Ke resz tyén ség Fe le Ke ze ti
meg osz lá sa:
római katolikus 55,0%
Pro tes táns + ang li kán 28,0%
Görög-kath. + or to dox 15,5% 
egyéb 1,50% 
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ó, SION, éBREDJ, 
TÖLTSD BE KüLDETéSED

2. Lásd: millióknak lelke megkötözve, Rabláncként hordoz sötét bűnöket; Nincs kitől hallja:
Megváltónk keresztje Mily gazdag élet kútja lett neked. Légy örömmondó békekövet,
Hirdesd: a szabadító elközelgetett!

3. Mondd minden népnek: elveszett juháért Mit tett a Pásztor – csuda szerelem – Földig hajolt
a kárhozott világért S meghalt alant, hogy élhess odafenn. Légy örömmondó békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

4. Küldj fiaidból, akik nemhiába élvezik kincsed: Hirdessék szavad; Öntsd lelked értük
győzelmes imába: Mindent, mit adtál, Krisztus visszaad. Légy örömmondó békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

5. ő visszajön, Sion, előbb, mint véled, Felfedi titkát minden szív előtt. Egy lélekért se érjen
vádja téged, Hogy temiattad nem látta meg őt. Légy örömmondó békekövet, Hirdesd: a
Szabadító elközelgetett!

éneK
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A Misszió
Uram, vajon hiteles volna-e az én bizonyságtételem,
ha csak szavakkal, a szavaimmal tisztelnélek Téged?

Add, hogy amikor mások felé elindulok 
az evangéliummal, amikor másokhoz odalépek az élet üzenetével,

akkor az egész embert lássam!

Hadd tudjak lehajolni
segítő szeretettel a nincstelenhez,
a nélkülözőhöz, a szenvedőhöz!

Hadd tudjak megállni
együttérző lélekkel a betegágy mellett!

Hadd tudjak, akár szavakkal, akár cselekedetekkel,
akár a magam élete példájával Rád mutatva

nevelni, tanítani másokat
arra az életre, amit én magam is Tőled tanultam,

és tanulok szüntelenül, napról-napra.

Uram, hiszem, hogy Te vezetsz engem,
amikor Téged hirdet az életem.

Hiszem, hogy Te utat nyitsz ma is,
számomra is, és mindazok számára is,
akik szerte e világon hirdetnek Téged.

Kérlek, szenteld meg a szolgálatomat,
a mi szolgálatunkat, néped hitvalló szolgálatát

áldó és megerősítő jelenléteddel!

ÁMEN

imádság

„és monda nékik: elmenvén e széles világra, hirdessétek 
az evangyéliomot minden teremtésnek.”

(mk 16,15)
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KEdvES OLvASó!
E könyv első felében (21 fejezet) teljes imádságokat ajánlottunk elolvasásra.
Célunk az volt ezzel, hogy ezeket végigimádkozva adjunk kész mintát arra,
hogyan is szólíthatja meg, hogyan is szólítsa meg az imádkozó ember a
Mindenható Istent.

a könyv második felében, a következő 21 fejezetben a saját imádság meg -
fogalmazására buzdítjuk az olvasót, fejezetenként segítséget adva a személyes
imádság megfogalmazásához:

n esetenként egy-egy rövid verses fohásszal, amely kiindulópontja,
megalapozása lehet a saját imádságnak,

n esetenként egy-két bevezető mondattal, témamegjelöléssel,

n esetenként pedig azzal, hogy „üresen hagyjuk” az imádság helyét, azaz
teret adunk a teljesen egyéni imádság megfogalmazására, amelyet – java-
soljuk – írjon is le az üresen hagyott helyre, hogy így sajátítsa el az egyéni
imádság megfogalmazásának készségét és képességét.

n minden imádságunkban legyen útmutató az ige szava, ahogyan azt Pál
apostol a Filippi levélben leírja:
„… imádságotokban és könyörgésetekben
minden alkalommal
hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat
az Isten előtt!
És az Istennek békessége,
amely minden értelmet felülhalad,
meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat
a Krisztus Jézusban!” 
(Fil 4,6/b–7)
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ahogy egy kor Jé zus Izráel há zá nak el ve szett ju ha it meg ke res te, úgy
kell az egy ház nak a Bib li á tól és az egy ház tól el ide ge ne dett em be re ket

föl ke res ni. az egy ház nak ezt a mun ká ját evangélizációnak vagy belmissziónak
ne vez zük.

az evangélizáció az egy ház egyik leg fon to sabb fel ada ta. Kü lö nö sen a
mi ko runk ban, ami kor az egy ház tól va ló el ide ge ne dés az egész vi lá gon
rettenetes mé re te ket ölt.

a szer ve zett evangélizáció mel lett Is ten mind nyá jun kat sze mély sze rint
hív, hogy szó val és cse le ke det tel bi zony sá got te gyünk kör nye ze tünk ben az
Úr Jé zus Krisz tus ról.

112 l Hisszük és valljuk HuszoNketteDik lecke

aZ EVaNGéLIZáCIó

22.
lecKe

evangélizáciÓ az egy há zon Be lül:

– gyermekistentisztelet
– is ko lai hit ok ta tás 
– va sár na pi is ko la 
– csa lád lá to ga tás 
– irat ter jesz tés
– Bib lia-ter jesz tés
– evan ge li zá ci ós al kal mak 
– pres bi te ri kon fe ren ci ák 
– if jú sá gi kon fe ren ci ák 
– te le fo nos lelkiszolgálat
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¢ BiBliatanUlmány: lk15,1–7
a fa ri ze u sok és írás tu dók rossz né ven vet ték jé zus tól, hogy vám sze dők kel és bű nö sök kel
érint ke zett. Pe dig pont az el ve szet tek nek van szük sé gük meg men tő re. jé zus há rom
pél dá za tot mon dott ar ról, ami el ve szett. ez egyi ke azok nak a pél dá za tok nak.

1. mi lyen há rom pél dá za tot mon dott jé zus ar ról, ami el ve szett? (1-7; 8–10; 11–32.)
2. mi ért vet ték a fa ri ze u sok és írás tu dók rossz né ven, hogy jé zus a vám sze dők kel és

bű nö sök kel érint ke zett? 
3. mit je lent a zú go ló dás szó? (2. v.)
4. a pél dá zat be li pász tor nem hagy ja ab ba egy ha mar a ke re sést. a 4. vers ben me ly

sza vak utal nak er re? ér vé nyes ez a mos ta ni evan ge li zá ci ós mun ká ra is?
5. kik re utal jé zus, ami kor 99 juh ról és egy el ve szett ről szól? (4.v .)
6. mi ből lát szik az 5. vers ben, hogy a pász tor nak kü lö nös gond ja van az el ve szett juh ra?
7. az 5–7. ver sek ben há rom szor for dul elő az örül ni vagy az öröm szó. mi ért e sok

öröm?
8. igaz az, hogy a 99-nek nincs szük sé ge a meg té rés re? (7. v.)
9. ki a mi ko runk ban a 99 juh és az egy juh? még ma is el kell hagy nunk a 99 ju hot és

ke res ni kell az egyet? Ha igen, ak kor ho gyan?

¢ KérdéseK
1. em líts né hány pél dát az evangélizációra a Bib li á ból!
2. mi lyen okok ve zet het nek az egy ház el ha gyá sá ra?
3. szük sé ges-e gyü le ke ze ted ben az evangélizáció?
4. mi lyen esz kö zö ket le het hasz nál ni az evangélizációban?

¢ idézeteK
– a leg jobb evangélizáció a ke resz tyén em ber éle te.
– luk ács 15,7: mon dom nék tek, hogy ily mó don na gyobb öröm lesz a menny ben egy
meg té rő bű nö sön, hogy nem ki lenc ven ki lenc igaz em be ren, aki nek nincs szük sé ge
meg té rés re.
– 1Péter 3,15: min dig ké szen le gye tek meg fe lel ni min den ki nek, aki szá mot kér tő le tek
a ben ne tek le vő re mény ség ről, sze líd ség gel és fé le lem mel.
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éBREDJ, 
BIZONySáGTéVő LéLEK!

éneK
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Az evangelizáció témakörénél 
álljon itt a személyes imádság indítójaként 

egy verses fohász:

Találkozás

Egyszer csak eljön
az a pillanat,

mikor a lelkemben
ébred fel szavad,

s nem értem,
mégis

a szívemmel tudom,
az enyém vagy,

s én a tiéd,
Jézusom.

imádság

„mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát;
mert istennek hatalma az minden hívőnek idvességére,

zsidónak először meg görögnek.”
(róm 1,16)
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a bű nö sök meg iga zu lá sá nak ta na a re for má ció lé nye ge. az zal a ró mai
ka to li kus ta ní tás sal szem ben, mely sze rint az em ber a sa ját jó cse le ke de te

ál tal köz re mű köd he tik a meg tar tá sá ban, Lu ther ta ní tot ta és át él te, hogy
ma gunk tól so ha nem le he tünk iga zak ká Is ten előtt. Ter mé szet sze rint hol tak
va gyunk vét ke ink és bű ne ink mi att (Ef 2,1). és tes ti ek va gyunk, a bűn alá
re keszt ve (Ró m 7,14).

Is ten azon ban fel fog ha tat lan sze re te té vel ne künk aján dé koz za Krisz tus
igaz sá gát. Krisz tus he lyet tünk el hor doz ta Is ten ha rag ját, és ez zel fel men tést
és igaz sá gos sá got szer zett ne künk. Is ten igaz zá nyil vá nít ben nün ket, bár
egy ál ta lán nem va gyunk iga zak. Csak Krisz tus ban va gyunk iga zak Is ten
előtt és az örök élet örö kö sei (HK 59. kér dés és fe le let).

Meg tart-e Krisz tus min den em bert, mint ahogy ádám ban mind el buk tak?
Nem, ha nem csak azok, akik őszin tén hisz nek Jé zus Krisz tus ban. Jé zus azt
mond ta: „aki hisz a Fi ú ban, örök éle te van; aki pe dig nem en ged a Fi ú nak,
nem lát éle tet, ha nem az Is ten ha rag ja ma rad raj ta” (Já n 3,36).

mI A HIT?
1. Is ten Igé jét igaz nak tar ta ni.
2. Bíz ni ab ban, hogy Jé zus Krisz tus ki fi zet te adós sá gun kat. 

Hin ni annyi, mint áment mon da ni Is ten ígé re te i re. a hi tet a Szent lé lek
mun kál ja. Ez Is ten aján dé ka. a Bib lia még is fel is szó lít ja az em bert, hogy
higgyen. Gon dol junk csak a filippi bör tön őr re, aki ar ra a kér dé sé re, hogy
mit cse le ked jék, ezt a vá laszt kap ta: „Higgy az Úr Jé zus Krisz tus ban, és
idvezülsz mind te, mind a te házadnépe” (apCsel 16,31).

Is ten a hi tet esz kö zök kel mun kál ja. a hit hal lás ból van, a hal lás pe dig
Is ten igé je ál tal (Ró m 10,17).

116 l Hisszük és valljuk HuszoNHarmaDik lecke

a HIT áL TaL Va Ló 
MEG IGa Zu LáS

23.
lecKe
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megigazUlás: igazzá nyilvánÍtás = isten úgy néz rám:

a gonoszoK megigazUlása: Így cserél JézUs az emBerrel

1. mintha soha nem lett volna  
bűnöm, vagy nem vétkeztem volna

2. mintha olyan engedelmes volnék, 
mint krisztus volt

Isten úgy néz rám,
mintha Krisztus volnék
(kohlbrugge)}

emBer

egészen bűnös,
gonosz, mindig

engedetlen

teljesen bűntelen, 
igaz, mindig
engedelmes

jézus

az igaz ember hitből él. róm 1,17.

BÍrÓ = isten

védőügyvéd = jézus
az emberért van

a megérdemelt büntetés = halálos ítélet

vádlott = a Bűnös emBer

vádló = sátán,
törvény, lelkiismeret

Felmentés: jézus, mint ügyvéd védi 
a bű nöst úgy, hogy rámutat elégtételére.
sőt, oda is áll a bűnös helyére. 
cserél a bűnössel. Így kap a bűnös 
felmentést, nyer és örök életet kap.

szükséges: hit
– istenismeret
– szívbéli bizalom
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KI Vá LaSZ TáS VaGy PRE DES TI Ná CIó
Is ten kez det től fog va az egész em be ri nem zet ség ből ma gá nak egy gyü le ke ze tet
vá lasz tott ki az örök élet re. Ezt ne vez zük ki vá lasz tás nak vagy pre des ti ná ci ó nak.
Má so kat meg hagy el ve szett ál la po tuk ban, mely be sa ját bű ne ik mi att ke rül nek.
Ezt ne vez zük el vet te tés nek. a ki vá lasz tás nem szün te ti meg az em be ri fe le -
lős sé get, mert az meg ma rad. Szól hoz zánk a fel hí vás: Igye kez ze tek be men ni
a szo ros ka pun (Luk ács 13,24).

¢ olvasd el
1móz 15; róm 4; zak 3; róm 5 és 10; ef 2; zsid 11. Hk 23, 24 és 7. Úr nap ja.

¢ BiBliatanUlmány: róm 3,23–24, 27–28.
Pál elő ző leg azt mond ta, hogy min den em ber bű nös, sen ki sem ki vé tel. ezért ma gunk
ere jé ből meg nem iga zul ha tunk. Pál eb ben a sza kasz ban ar ról tesz bi zony sá got, hogy a
jé zus krisz tus ban va ló hit ál tal iga zul ha tunk meg.

1. mit je lent: szű köl köd nek az is ten di cső sé ge nél kül? (23. v.)
2. mi a jé zus krisz tus ban va ló vált ság? (24. v.)
3. mi a di cse ke dés? mi ért ki zárt do log, hogy az em be rek di cse ked hes se nek? (27. v.)
4. mi a kü lönb ség a hit ál tal va ló meg iga zu lás és a tör vény cse le ke de tei által va ló meg -

iga zu lás kö zött? (28. v.)

¢ KérdéseK
1. me lyik pél dá zat ban szól jé zus a bű nös meg iga zu lá sá ról? (lk 18,10–14).
2. mi ért ját szott olyan fon tos sze re pet a ró ma i ak hoz írt le vél a re for má ció ko rá ban?
3. a re for má ció jel mon da ta ez volt: sola scriptura, sola fide, sola gratia. az az: csak a

szent írás, csak a hit ál tal, csak ke gye lem ből. mit je lent ez?

118 l Hisszük és valljuk HuszoNHarmaDik lecke

igyeKezzeteK Bemenni én választottalaK titeKet

ebben az életben: előre nézni ez élet után visszatekinteni
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4. lu ther azt mond ta: „egy szer re va gyok bű nös és meg iga zult is”. le het sé ges ez?
5. ki a meg iga zult em ber?
6. mi a re for má ció lé nye ge?
7. mi a ke gye lem?
8. mit je lent kohlbrugge e mon dá sa: „is ten úgy néz rám, mint ha krisz tus vol nék”?
9. mi a ki vá lasz tás?

10. jót je lent-e ne künk a ki vá lasz tás?

¢ heidelBergi Káté
60. mi mó don vagy igaz is ten előtt?
egye dül a jé zus krisz tus ban va ló igaz hit ál tal. Bár lel ki is me re tem vá dol, hogy is ten
pa ran cso la tai el len sú lyo san vét kez tem, azok ból so ha egyet sem tar tot tam meg, és
még min dig haj la mos va gyok min den rossz ra, is ten az ő in gyen ke gyel mé ből, min den
ér de mem nél kül, ne kem aján dé koz za és tu laj do nít ja krisz tus tö ké le tes elég té tel ét,
igaz sá gos sá gát és szent sé gét. ezért én úgy áll ha tok is ten elé, mint ha so ha sem mi bűnt
nem kö vet tem vol na el, és sem mi bű nöm nem lett vol na, és mint ha én ta nú sí tot tam
vol na azt az en ge del mes sé get is, ame lyet krisz tus éret tem ta nú sí tott – de csak ak kor,
ha krisz tus jó té te mé nye it hí vő szív vel el fo ga dom.
róm 3,21–22. 24–25. 28; Gal 2,16; ef 2,8–9; Fil 3,9; róm 3,9. 7,23; tit 3,5; róm 3,24;
ef 2,8; róm 4,4–5; 2kor 5,19; 1jn 2,1; 2kor 5,21; róm 3,22; jn 3,18

61. mi ért ál lí tod, hogy egye dül csak a hit ál tal let tél igaz zá?
Nem azért, mint ha a hi tem ér de me sí te ne ar ra, hogy is ten nek ked ves le gyek, ha nem
mert is ten előtt az én igaz sá gom egye dül a krisz tus elég té te le, igaz sá gos sá ga és szent -
sé ge, és eze ket én csak hit ál tal tu dom el fo gad ni és sa já tom má ten ni.
1kor 1,30 2,2; 1jn 5,10

¢ idézeteK
– Nyug ta lan a szí vünk mind ad dig, míg ben ned el nem pi hen, óh, is ten. (augustinus)
– ahol lán gol a hit, ott a ké tel ke dés füst je is je len van. (kál vin)
– so ká ig ki tar tot tam amel lett, hogy a tör vénnyel a ke zem ben el ju tok a tö ké le tes ség re,
és a vég ső kig akar tam küz de ni azért. azon ban egy re lej jebb re süllyed tem, és ahol már
nem jut hat tam lej jebb, mert mé lyen az ör dög alatt vol tam ott, el ve szett sé gem ben és ta -
nács ta lan sá gom ban, ta lál ko zott ve lem az Úr, és azt mond ta ne kem: ahogy vagy, úgy
vagy ne kem szent, ab ból sem mit sem kell el ven ni sem hoz zá ten ni! ezt nem vár tam és
er re nem gondoltam… (kohlbrugge)
– Ha csak egy va la ki vol na a vi lá gon ki vá laszt va, már az is nagy ke gye lem vol na is ten től.
De ha csak egy va la ki vol na ki vá laszt va, egész éle tem ben azért küz de nék, hogy az az
egy én le gyek.
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aMINT VaGyOK, 
SOK BűN aLaTT

2. amint vagyok – nem várva, hogy Lelkemnek terhe, szennye fogy, Te, aki
megtisztíthatod: – Fogadj el, Jézusom!

3. amint vagyok – bár gyötrelem, S kétség rágódik lelkemen, 
Kívül harc, bennem félelem: – Fogadj el, Jézusom!

4. amint vagyok – vak és szegény, Hogy kincset leljek benned én, 
S derüljön éjszakámra fény: – Fogadj el, Jézusom!

5. amint vagyok – nincs semmi gát, Kegyelmed mit ne törne át; 
Hadd bízza lelkem rád magát:– Fogadj el, Jézusom!

6. amint vagyok – hogy a te szent Szerelmed tudjam, mit jelent Már itt s majd
egykor odafent: – Fogadj el, Jézusom!

éneK
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A hit által való megigazulás

Ezt olvassuk a hit általi megigazulásról a Római levélben:

„… nincs különbség: mindenki vétkezett,
és híjával van az Isten dicsőségének.
Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből,
miután megváltotta őket
a Krisztus Jézus által.” (Róm 3,22/b–24)

Az imádság megfogalmazásához:
– Olvasd és gondold végig a fenti ige sorait!
– Keresd meg, hogy mik a kulcsfogalmak az igében!
– Vizsgáld meg, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak életében, 

hitedben!
– Ezek milyen alapot adnak a mindennapjaidban, 

és következményekkel bírnak az életformádra nézve!

imádság

„mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; 
és ez nem tőletek van: 

isten ajándéka ez;”
(efez 2,8)
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Jó cse le ke de te ink ál tal nem iga zul ha tunk meg. Még is szük ség van
ezek re a jó cse le ke de tek re. ugyan is le he tet len, hogy az iga zi hit

gyü mölcs te len ma rad jon. Jé zus ez zel kap cso lat ban mond ta el a sző lő tő és a
sző lő vesszők ről szó ló szép pél dá za tot: ő a sző lő tő, a hi vők a sző lő vesszők. a
gyü möl csök, me lyek a vessző kön te rem nek, a jó cse le ke de tek a gaz da szá má ra.
a.) Ezek a gyü möl csök maguktól nő nek; nem mi ké szít jük azo kat. Csak hit

ál tal, Krisz tus hoz kap cso lód va te rem gyü möl csöt az éle tünk. Mi nél
job ban Krisz tus hoz kap cso ló dik az éle tünk, an nál több és gaz da gabb a
gyü mölcs.

b.) Ezek a gyü möl csök lassan nő nek. Így van ez a mi éle tünk ben is. a Szent -
lé lek mun ká ja ér le li meg őket, idő kell a meg nö vé sük höz.

c.) Ezek a gyü möl csök nem maradnak elrejtve. a ke resz tyén élet fény lő
vi lá gos ság és ízes só kell, hogy le gyen.

d.) a gyü möl csök a gazdáé. éle tünk nek Is ten di cső sé gét kell szol gál nia.
a Szent lé lek az, aki a hí vőt meg szen te li, meg újít ja és gyü mölcs ter mő vé

te szi. Ezt megszentelésnek ne vez zük. a meg szen te lés egy éle ten át tar tó
fo lya mat. Jó cse le ke de te in ket Is ten meg akar ja ju tal maz ni, de mi vel azok
el sősor ban a Szent lé lek től szár maz nak, és ma gunk tól nem tu dunk gyü möl csöt
te rem ni, ezt a ju tal mat nem ér de mel jük meg, ez kegyelemből van.
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Jó CSE LE KE DE TEK

24.
lecKe

megigazÍtás: isten felment bennünket hit által, jó cselekedetek nélkül.

megszentelődés: a szentlélek megszentel minket, ő munkálja 
bennünk a jó cslekedeteket. ez egész életen át tart.

JUtalom: Nem szolgáltuk meg, csak kegyelemből kapjuk, 
ebben az életben is és ez élet után is.
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¢ BiBliatanUlmány: Jn15:1–9
izráelben sok volt a sző lő. ezért van annyi pél dá zat a Bib li á ban a sző lő tő ről vagy a
sző lős kert ről. jé zus azért mond ta el a sző lő tő ről és a sző lő vesszők ről szó ló pél dá za tot,
hogy rá mu tas son ar ra, hogy a hí vő nek gyü möl csöt kell te rem nie is ten di cső sé gé re és
fe le ba rát ja ja vá ra.

1. jé zus gyak ran mond ta: „én va gyok...” em líts er re pél dá kat!
2. jé zus sze rint ki a sző lő tő? ki a Gaz da? kik a sző lő vesszők? (1–2. v.)
3. mi re gon dolt jé zus, mi kor gyü mölcs ről be szélt? so rolj fel né hány gyü möl csöt! lásd

Gal 5,22.
4. mit csi nál a sző lős gaz da azok kal a vesszők kel, me lyek nem te rem nek gyü möl csöt?

(2. v. és 5. v.) mit je lent ez szá munk ra?
5. mit cse lek szik a sző lős gaz da azok kal a vesszők kel, me lyek gyü möl csöt te rem nek?

(2. v.) mondj pél dá kat ránk vo nat ko zó lag!
6. mi szük sé ges ah hoz, hogy gyü möl csöt te rem jünk? (4–5. v.)
7. Ho gyan di cső ít jük is tent? (8. v.)
8. me lyik van előbb: is ten sze re te te irán tunk, vagy a mi sze re te tünk is ten iránt?

¢ KérdéseK
1. Ho gyan ér vé nye sül a sző lő mun ká sok ról szó ló pél dá zat ban (má té 20,1–16) az az elv,

hogy a dí ja zás nem ér dem sze rint, ha nem ke gye lem ből történik?.
2. tö ké le te sek le het nek-e jó cse le ke de te ink?
3. a zsolt 19,12-ben ezt ol vas suk: „aki meg tart ja azo kat, nagy ju tal ma van”. min dig

így van?
4. tud hi tet len em ber is jó cse le ke de te ket vég hez vin ni?
5. a ke reszt re fe szí tett la tor nak is vol tak jó cse le ke de tei?

¢ heidelBergi Káté
64. nem tesz ez a ta ní tás könnyel mű és go nosz em be rek ké?
Nem. mert le he tet len, hogy azok, akik igaz hit ál tal krisz tus ba van nak olt va, ne te rem jék
a há la adás gyü möl cse it.
mt 7,18
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TISZTÍTSD MEG 
SZÍVED

4. élj botlás nélkül, szentül feddhetetlen.
Vizsgáld a törvényt lelkiismeretben. 
Inkább fonj gyarló tested ellen ostort, 
Semhogy bemocskold.

5. Tisztítsd meg ajkad oltárról vett szénnel, 
Rútat ne illess, mit a lelked szégyell, 
Jót cselekedjél mindenekkel bőven, Minden időben!

6. Új teremtés vagy: vetkezd le a régit! 
Ördög ha üldöz, e világ ha némít, 
Csak meg ne hátrálj, maradj meg az újban, 
Véled az Úr van!

7. Tisztísd meg szíved, Krisztus szentegyháza, 
urunk miattad pogány ne gyalázza! 
S hogy megtartassál, nosza újulj végre, 
Szent papi népe!

3. Nem járhatsz folyvást 
annyi undokságban, 
Részed így nem lesz 
mennyek országában, 
Vedd fel a harcot, vedd fel a
keresztet, Vagy üdvöd veszted!

éneK
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A cselekvő hit

Uram, ha gyenge még
hitvalló hitem,
Te tarts meg,

Te mutass utat nekem!

Adj, kérlek,
cselekvő, bátor életet,

hogy amíg másokért élek, 
lehessek egészen Tied!

Ámen

imádság

„mert az ő alkotása vagyunk, 
teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, 

a melyeket előre elkészített 
az isten, hogy azokban járjunk.”

(efez 2,10)
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a hall ha tó pré di ká ció mel lett, mely ál tal a Szent lé lek szí vünk ben a hi tet
éb resz ti és erő sí ti, Is ten még egy üdv esz közt adott, hogy gyön ge hi tün ket

tá mo gas sa, még pe dig a sák ra men tu mo kat.
a sák ra men tu mok lát ha tó Szent je gyek és pe csé tek, me lye ket Is ten azért

szer zett, hogy azok ál tal az evan gé li um ígé re te it ve lünk job ban meg ér tes se.
Míg a ró mai ka to li kus egy ház nak hét sák ra men tu ma van (ke reszt ség,
bér má lás, ál do zás, gyó nás, há zas ság, pap szen te lés, utol só ke net), mi csak két
sák ra men tu mot is me rünk el: a szent ke reszt sé get és az úri szent va cso rát.
Ezt a két sák ra men tu mot ma ga Krisz tus sze rez te.

a keresztség víz zel va ló le ön tés, meg hin tés, vagy víz be me rí tés. Ez a
cse lek vés Is ten szövetségének lát ha tó meg pe csé te lé se. En nek min dig 
a Szent há rom ság Is ten ne vé ben kell tör tén nie, mert a Szent há rom ság Is ten a
szer ző je a szö vet ség nek.

a ke reszt ség ben a jel a víz. Ez tisz tá ta lan sá gunk ra mu tat, de ar ra is, hogy
Jé zus Krisz tus vé re le mos sa bű ne in ket. a ke reszt ség egyút tal meg is szen tel
ben nün ket, az az a Szent lé lek ál ta la Új éle tet mun kál ben nünk. Is ten Igé je
vi lá go san ta nít ja, hogy a kis gyer me kek is a ke gye lem Szö vet sé gé hez tar toz nak.
Ezért kell őket meg ke resz tel ni.

Ha a szent ke reszt sé get jól szem ügy re vesszük, lát juk, hogy mi lyen gaz dag
je len té se van. a ke reszt ség min dig szi lárd alap az éle tünk ben, mely hez
vissza le het tér ni.

gyEr mEK KE rESzT SÉg:
1. ószö vet ség: a gyer me ket kö rül me tél ték (1Móz 17,12)
2. Új szö vet ség: Jé zus meg ál dot ta a gyer me ke ket (Mk 10,13–16)
3. a gyer me kek is be le tar toz nak a ke gyel mi szö vet ség be (apCsel 2,39)
4. Csa lá do kat ke resz tel tek meg (apCsel 16,33).
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a SZENT KE RESZT SéG

25.
lecKe
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¢ olvasd el
1móz 17; zsolt 105; mt 3; mt 28; 16-20; apcsel 8,26-40; apcsel 16,14-40,

¢ BiBliatanUlmány: mk 10:13–16
a gyer me kek is tag jai is ten or szá gá nak. jé zus ezt az zal bi zo nyí tot ta, hogy meg ál dot ta a
gyer me ke ket.

1. mit je lent az, hogy jé zus meg érint ette a gyer me ke ket? (13.v.) (v.ö. mt 19,13)
2. mi ért fed tet ték meg a ta nít vá nyok az anyá kat (szü lő ket)?
3. mi mu tat ja, hogy jé zus fel há bo ro dott azon, amit a ta nít vá nyok tet tek? (14v.)
4. mi az is ten or szá ga?
5. mi re cé loz jé zus, ami kor azt mond ja, hogy mind nyá junk nak olya nok ká kell len nünk,

mint a gyer me kek? (15 .v.) Ho gyan le he tünk olyan ná?
6. töb bet kap tak-e a gyer me kek jé zus tól, mint amit kér tek tő le? mi mu tat ja ezt?

¢ KérdéseK
1. mik a sák ra men tu mok? mi ért sze rez te azo kat is ten?
2. mi kor sze rez te krisz tus a szent ke reszt sé get?
3. em líts né hány kü lönb sé get a pré di ká ció és a sák ra men tu mok kö zött!
4. Hány sák ra men tum van a ró mai ka to li kus egy ház ban?
5. az ószö vet ség me lyik sák ra men tu ma he lyett van a ke reszt ség?
6. mit je lent a ke reszt ség?
7. mi ért nem kell a mi sák ra men tu ma ink ki szol gál ta tá sa kor vér nek foly nia?
8. üd vö zít-e a ke reszt ség?
9. le het-e meg nem tör tént té ten ni a ke reszt sé get?

10. mit je lent a szü lők igen-je gyer me kük meg ke resz te lé se al kal má val?
12. mi a kap cso lat a ke reszt ség és a körülmetélkedés kö zött?
13. mi ért ke resz tel jük meg a kis gyer me ke ket?
14. mi ért (és kik) har col nak a gyer mek ke reszt ség el len?
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Keresztség
eltemetés

élet

feltámadás

halál eltemettetünk vele a halálába és vele 
új életre támadunk fel
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¢ heidelBergi Káté
72. a ke reszt víz zel va ló kül ső le ön tés egyút tal a bű nök le mo sá sa is?
Nem. a bűn től csak jé zus krisz tus vé re és a szent lé lek tisz tít meg min ket.
mt 3,11; 1Pt 3,21; ef 5,26–27; jn 1,7; 1kor 6,11 

73. akkor miért nevezi a szentlélek a keresztséget az újjászületés fürdőjének és a
bűnök lemosásának?
alapos oka van annak, hogy isten így beszél. Nemcsak tanítani akarja ezzel, hogy a
krisztus vére és lelke által a bűnöktől való megtisztulás olyan, mint amikor vízzel
lemossuk a test szennyét, hanem ezzel az isteni záloggal és jeggyel egészen bizonyossá
akar tenni minket afelől, hogy ő olyan valóságosan megtisztít bűneinktől, amilyen
valóságos a vízzel való lemosás.
jel 1,5; 7,14; 1kor 6,11; mk 16,16; Gal 3,17

74. meg kell-e ke resz tel ni a cse cse mő ket is?
meg, mert ők is is ten szö vet sé gé hez és az anya szent egy ház hoz tar toz nak, akár a fel nőt tek.
is ten ne kik is meg ígér te a krisz tus vé re ál tal nyert bűn bo csá na tot és a hi tet éb resz tő
szent lel ket. ezért a ke reszt ség ál tal, mint a szö vet ség je gye ál tal, őket is be kell fo gad ni
a ke resz tyén anya szent egy ház ba, és így meg kü lön böz tet ni őket a hi tet le nek gyer me ke i től.
ez az ószö vet ség ben a kö rül me té lés ál tal tör tént. ehe lyett ren del te krisz tus az Új szö -
vet ség ben a ke reszt sé get.
1móz 17,7; mt 19,14; lk 1,14–15; ézs 44,1–3; zsolt 22,11; apcsel 2,39; 10,47;
1móz 17,14; kol 2,11–13

¢ idézet
– Baptisatus sum (=meg va gyok ke resz tel ve). (lu ther, ami kor ké tel ke dett)
– mi lyen vi gasz ta lást nyújt ne ked a szent ke reszt ség? azt, hogy ab ban is ten ki rá lyi, atyai
és üd vö zí tő ne vé ben, az élet köny vé ben is föl va gyok ír va min den bű nöm mel, vét kem mel
és nyo mo rú sá gom mal; és hogy gaz dag is te nem és ke gyel mes atyám van a menny ben.
(kohlbrugge: kér dé sek és fe le le tek)

Írd le, mi lyen kér dé se ket tesz fel a lel ki pász tor a ke resz te lés kor:
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ÚR ISTEN, KéRüNK TéGEDET

éneK
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A szent keresztség

Luther Márton élete egy nehéz pillanatában ezt a mondatot írta fel
íróasztalára: „Baptisatus sum!”, azaz: „Meg vagyok keresztelve!”

A személyes imádság megfogalmazása előtt gondold végig:
– Miért írta fel ezt a két szót Luther?
– Mit jelent a keresztség számodra?
– Mi fejeződik ki Isten részéről a keresztségben?

imádság

„elmenvén azért,
tegyetek tanítványokká minden népeket, 

megkeresztelvén őket 
az atyának, a Fiúnak és a szent léleknek nevében, 

tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, 
a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok 

minden napon a világ végezetéig. 
ámen! “

(mt 28,19–20)
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az úri szent va cso rát Jé zus sze rez te a szen ve dé se és ha lá la előt ti es tén.
Úgy ren del ke zett, hogy ta nít vá nyai meg ün ne pel jék azt, amíg vissza

nem jön. az úri szent va cso ra a páska (2Mózes 12) he lyé be lé pett. ahogy a
páska Izráel né pét az Egyip tom ból va ló sza ba du lás ra em lé kez tet te, úgy jut tat ja
eszünk be az úr va cso ra azt, hogy Krisz tus meg sza ba dí tott min ket a bűn
ha tal má ból. ahogy a páska al kal má val a nép nek a páska bárány aj tó fél fá ra
kent vé re je len tet te a biz ton sá got, úgy nyújt vé del met a bű nös nek Krisz tus
vé re. az úr va cso ra je gyei a ke nyér és a bor. a ke nyér, me lyet meg tö rünk,
Krisz tus meg tört tes té re mu tat. a bor, me lyet ki töl tünk, Krisz tus vé ré re utal. 

az úri szent va cso ra cél ja, hogy a gyen ge hi tet erő sít se. az úr va cso ra
te hát nem (erős) hi tünk ju tal ma, ha nem Is ten ke gyel mé nek meg pe csé te lé se.

az úr va cso rá ban há rom ele met kü lön böz te tünk meg:
1. em lék va cso ra. krisztus halálára és szenvedésére irányítja figyelmünket és tudatosítja

bennünk, hogy krisztus áldozata ott és akkor az én bűneimért is történt. (múlt)
2. kö zös va cso ra krisz tus sal és egy más sal. (jelen)
3. krisz tus vissza jö ve te lé re fi gyel mez tet. (jövő)

az úr va cso rát ön vizs gá lat elő zi meg (1Kor 11,28). Hogy ez mi, ar ról a
Heidelbergi Ká té 81. kér dé sé ben és fe le le té ben ol vas ha tunk:

Kik já rul hat nak az Úr asz ta lá hoz?
azok, akik bű ne ik mi att bán kód nak, mind az ál tal bíz nak ab ban, hogy

bű ne ik meg van nak bo csát va, és más egyéb gyar ló sá guk a Krisz tus szen ve dé se
és ha lá la ál tal be van fe dez ve, egy szer smind kí ván ják is, hogy mind in kább
erő söd je nek a hit ben, és job bul ja nak a ke resz tyé ni élet ben. a meg nem
té rők el len ben, va la mint a kép mu ta tók, kár ho za tot esz nek és isz nak ön nön
ma guk nak.
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aZ ÚRI SZENT Va CSO Ra

26.
lecKe
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a ró mai ka to li kus egy ház azt ta nít ja, hogy a ke nyér és a bor a mi sé ben
át vál to zik Krisz tus va ló sá gos tes té vé és vé ré vé. Ezt ne vez zük transsubstan-
tiatio-nak. Lu ther ta ní tá sa sze rint Krisz tus va la mi kép pen ott van a ke nyér ben
és a bor ban. Kál vin azt mond ja, hogy Krisz tus igé je és Szent lel ke ál tal van
je len. Zwingli azt tar tot ta, hogy az úr va cso ra csak em lék va cso ra.

¢ olvasd el
2móz 12,1–28; zsolt 23; ézs 55; lk 22,14–23; jn 13; 1kor 10; 1kor 11,17–34.

¢ BiBliatanUlmány: 1Kor 11,23–29
korinthusban so kan fél re ér tet ték az úr va cso rát. ré szeg ség is elő for dult az úr va cso ra
al kal má val. Pál rend re u ta sí tot ta a gyü le ke ze tet.

1. Pál szószerint az Úr tól vet te a ta ní tá sát? (23. v.)
2. mi ért mond ja Pál: azon az éj sza kán, me lyen elárultaték: (23. v.)
3. mit je lent: ezt cse le ked jé tek az én em lé ke ze tem re? (24. és 25. v.)
4. mit je lent: e po hár amaz új testámentom az én vé rem ál tal? (25. v.)
5. mi az Úr ha lá lá nak hir de té se? (26. v.) Hogy hir de ted?
6. Hogy ve he ted mél tat la nul az úr va cso rát? (27. v.)
7. mi ért kell az úr va cso rá zó nak ma gát meg pró bál nia? Hogy te szed azt? (28. v.)
8. mi az ön vizs gá lat cél ja? (28. v.)
9. mit je lent íté le tet en ni és in ni?

¢ KérdéseK
1. mi mu tat az ószö vet sé gi páskában az úri szent va cso rá ra?
2. mi re cé loz Pál az 1kor 5,7-ben, ami kor ezt ír ja: „a mi hús vé ti bárányunk” 

a krisz tus, meg ál doz ta tott éret tünk?
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Páska krisztus 
áldozata

Úri szent
vacsora

a mi húsvéti bárányunk a Krisztus, megáldoztatott érettünk (1Kor 5,7)
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3. mi kor sze rez te krisz tus az úri szent va cso rát? (mt 26,26–30.)
4. mi nek a he lyé be jött az úri szent va cso ra?
5. mi lyen fél re ér té sek tá mad tak korinthusban az úr va cso rát il le tő leg? (1kor 11,20–34)
6. mondd meg, mik a je gyek az úr va cso rá ban. mi re mu tat nak azok?
7. mi a transsubstantiatio ta na?
8. mi ért kell előbb kon fir mál nunk, mi e lőtt úr va cso rá zunk?
9. mi a kap cso lat a ke reszt ség és az úr va cso ra kö zött?

10. Ho gyan ké szü lünk az úr va cso ra vé te lé re?
11. tör té nik az úr va cso rá nál is ál do zat? mi ért nem szük sé ges töb bé?
12. Úr va cso ráz hat nak gyer me kek is?

¢ idézeteK
– a sák ra men tum ban ele delt kapsz, hogy éh sé ge det és ín sé ge det csil la pítsd. meg hí vó
ven dég lá tód szé gye né re éhen ma radsz, ha tá vol ma radsz. (B. smijtegelt)
– az úr va cso ra sen kit sem kö te lez sem mi olyan ra, ami re nem kö te lez te vol na már a
ke reszt ség is. (W. teellinck: Ön vizs gá lat az Úr va cso rá ra ké szül ve)
– kér dés: kü lö nös kép pen mi kor nem sza bad az úr asz ta lá tól tá vol ma rad nom?
Fe le let: ami kor bű ne im mi att nem lá tok tisz tán és még is szí ve sen vi szont lát nám és
át ölel ném üd vö zí tő met. (kohlbrugge: kér dé sek és fe le le tek).

¢ heidelBergi Káté
78. átváltozik-e a kenyér és a bor Krisztus valóságos testévé és vérévé?
Nem. ahogy a keresztség vize sem változik át krisztus vérévé, és nem az mossa le a bűnöket, hanem
csak isteni jegy és zálog. ugyanígy az úrvacsorai kenyér sem változik át krisztus testévé, hanem a
sákramentumokra való tekintettel és a szentlélek közlésmódja szerint nevezzük krisztus testének.
mt 26,29; mk 14,24; 1kor 10,16–17. 11,26–28; 1móz 17,10–11. 14.19; 2móz 12,27. 43. 48; tit 3,5;
1Pt 3,21; 1kor 10,1–4

79. akkor miért nevezi Krisztus a kenyeret az ő testének, és a poharat az ő vérének, illetve az ő
vére általi új szövetségnek? Pál apostol pedig miért beszél a Krisztus testével és vérével való
közösségről?
krisztus alapos okkal mondja ezt. Nemcsak tanítani akar minket, hogy lelkünket úgy táplálja meg-
feszített testével és kiontott vérével örök életre, ahogyan mi tápláljuk földi testünket kenyérrel és
borral, hanem ezzel a látható jeggyel és záloggal egészen bizonyossá akar tenni minket, hogy
egyrészt a szentlélek munkája által olyan valóságosan részesedünk az ő testében és vérében,
mint amilyen valóságos az, hogy e szent jegyeket az ő halála emlékezetére elfogyasztjuk;
másrészt, hogy a krisztus szenvedése és engedelmessége annyira a miénk, mintha mi magunk
szenvedtünk volna el mindent, és mi magunk tettünk volna eleget a bűnért.

81. Kik járuljanak az úr asztalához?
azok, akik bánkódnak bűneik miatt, ám bíznak abban, hogy isten bűneiket megbocsátotta, a még
meglévő gyengeséget krisztus szenvedése és halála elfedezte, és igyekeznek hitüket erősíteni és
életüket megjobbítani. a meg nem térők és a képmutatók viszont ítéletükre esznek és isznak.
1kor 10,21; 11.28–29
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ÖRüLJ, SZÍVEM, VIGaDJ, LELKEM

2. Ha bűnödért Halálos bért érdemlettél lelkedre: 
E szent asztal Meg vigasztal S válik idvességedre.

3. Ez örömben, Reménységben, Jézus, ma hozzád jövök. 
asztalodnál Lá bam megáll: Testem, lelkem újítsd meg.

4. Ti sztogass meg, Bűnből moss meg Kegyelmedből, Istenem, 
és a Sátán Lelkem kárán Nem örül, nem árt nekem.

5. E vacsora égi módra Engem véled összead, 
Maradj bennem, Benned en gem Hagyj lennem, hogy áldjalak.

6. Csakhogy immár Bűntől elválj S légy hívséggel Jézushoz: 
Halálával, Váltságával Minden bűnből feloldoz.

7. Hát jöjjetek, Bűnös lelkek, Orvosságot kik vártok! 
Jézus lelke, Szent ke gyelme Kiárad ma reátok.

éneK
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A 436. számú énekünk első három verse így szól:

„Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit.
Vacsorához mégy Jézushoz, hivatalos vagy te itt.
Ha bűnödért halálos bért érdemlettél lelkedre,
E szent asztal megvigasztal, s válik idvességedre.
Ez örömben, reménységben, Jézus, ma hozzád jövök.
Asztalodnál lábam megáll: testem lelkem újítsd meg.”

A személyes imádságodba foglald bele:
– a bűnbánat gondolatait...
– a hit és a reménység szavait...
– a fohászodat hassa át az az öröm, hogy Isten kegyelmének 

Krisztus érdeméért te is részese lehetsz!

imádság

„mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, 
az úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.”

(1 Kor 11,26)
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Jé zus be szélt a menny or szág kul csa i ról. Ezek nyit ják és zár ják a
menny or szá got. Ezek a kul csok az igehirdetés és az egyházi fegyelem.

az igehirdetés: a hí vők nek hir det te tik, hogy bű ne ik bo csá na tot nyer nek,
ha az evan gé li um ígé re te it igaz hit tel el fo gad ják. a hi tet le nek nek és azok nak,
akik nem tér nek meg, Is ten ha rag ja hir det te tik. Ezért szük sé ges és ko moly
do log az ige hir de tés.

az egyházi fegyelem: Pál az 1Kor 12,12–27-ben a gyü le ke ze tet test hez
ha son lít ja. a gyü le ke zet tag jai olya nok, mint az iga zi test tag jai. Krisz tus a
fej. Fi gyel jünk csak er re a kép re. Ha pél dá ul a hü velyk ujj be teg, meg kell
gyó gyít tat ni; ha gyó gyít ha tat lan be teg, ak kor le kell am pu tál ni, más ként az
egész kéz, sőt az egész test meg be teg szik. Így van az egy ház fe gye lem mel
is: így kell a gyü le ke zet egész sé gét meg őriz ni, hogy folt vagy ránc nél kül
áll has son az ő fe je, Krisz tus előtt (Ef 5,27). Ha ez a fe gye lem hi ány zik, az
egy ház be teg.

136 l Hisszük és valljuk HuszoNHeteDik lecke

a MENNy OR SZáG KuL CSaI

27.
lecKe

igehirdetés fegyelem

a.) a hívőknek bűnbocsánat
b.) a hitetleneknek: isten haragja

mt 16,19
nyitva
zárva

keresztyénietlen életmódnál
kizárás isten országából.
megbánásnál: visszavétel

igehirdetés:
– Bibliamagyarázat, – vigasztalás
– intés, – erősítés, – elmélyedés
– az ige megélése

a fegyelem célja:
– a gyülekezetet, mint krisztus

testét szentnek megőrizni. ef 5,27.
– az eltévedt juhot visszahozni 

a nyájba. mt 18,12–13.
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¢ BiBliatanUlmány: mt 18,15–22
mi tör tén jék, ha a gyü le ke zet egy tag ja vét ke zik? jé zus pél dát ad „az egy há zi fe gye lem”
gya kor lá sá ra. a cél nem az el bu kott test vért el ta szí ta ni, ha nem, amennyi  ben le het sé ges,
sze re tet tel vissza vin ni és így meg tar ta ni.

1. ki a 15. vers ben em lí tett atya fi?
2. jé zus a 15–17 ver sek ben há rom dol got em lít, me lyet meg kell ten ni, ha egy atya fi

ki tart a bűn mel lett. mik ezek?
3. mit kell ér te nünk a 17. vers ben a gyü le ke zet alatt?
4. mit je lent: te kintsd olyan nak, mint a po gányt vagy a vám sze dőt? (17. v.)
5. mit je len te nek a 18. vers ben is mé tel ten elő for du ló ol da ni és köt ni sza vak?
6. a 20. ver set ért het jük az is ten tisz te let re is? Ha igen, ak kor ho gyan?
7. mi ért mond ja Pé ter, hogy „hét szer is”? (21. v.) és mi ért mond ja jé zus, hogy 

het ven szer hét szer is?

¢ KérdéseK
1. mi ért fon tos az ige hir de tés?
2. mi az ige hir de tés?
3. em líts pél dá kat az „egy há zi fe gye lem re” az ószö vet ség ben és az Új szö vet ség ben.
4. mi az egy há zi fe gye lem cél ja?

HuszoNHeteDik lecke Hisszük és valljuk l 137

A mennyország kulcsai

A fejezetben olvasottak alapján fogalmazd meg saját imádságod!

imádság
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ó, ISTENNEK VáLaSZTOTT KEDVES NéPE

2. a te szemeid az Úrra nézzenek, Szent rendelési előtted légyenek, 
az Úrnak kertje hogy virágozzék, Illatozzék.

3. Szent Igéjét híven s tisztán hirdessed, Háza tisztaságát híven szeressed, 
a jókat vedd és tartsd kebeledben, Szerelmedben.

4. akik hitüknek szép jelét mutatják, Magukat szent áldozatul állatják, 
azokat, mint ilIik, csókolgassad és biztassad.

5. az igaz útról kik eltévelyedtek, Feslett és rossz életre vetemedtek, 
Térítsd meg őket hasznos intéssel és feddéssel.

6. Hogyha szeretetből lett intésednek, Megvetvén a bűnt, kész szívvel engednek, 
Jó szemmel tovább is nézz azokra, Járj javokra.

7. Így az Úr háza nem romlik, sőt épül, ékes voltában napról-napra szépül, 
Plántái nőnek az Úr kedvére, Örömére.

8. Te pedig, hívek hűséges pásztora, Segéld gyenge népedet minden jóra, 
Hogy a szent igazságot szeresse, azt kövesse.

éneK

„avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó
szent léleknek temploma, a melyet istentől nyertetek; 

és nem a magatokéi vagytok?“
(1 Kor 6,19)
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Is ten nem csak meg iga zí ta ni akar ben nün ket Krisz tus ál do za ta ál tal,
ha nem Szent lel ke ál tal meg is akar újí ta ni. Ezt ne vez zük meg té rés nek.

a meg té rés szó több mint 140-szer for dul elő a Bib li á ban. annyit je lent:
ma gá ba szál lás, meg for du lás, vissza for du lás. Gon dol junk csak a té koz ló fi ú ra,
aki ma gá ba szállt, el for dult bű ne i től, és vissza tért ap já hoz.

Kü lönb sé get kell ten nünk első megtérés és naponkénti megtérés kö zött.
az el ső meg té rés hir te len tör té nik (Pál), de le het las sú fo lya mat is (Timóteus).
a na pon kén ti meg té rés re min den ki nek szük sé ge van. annyit je lent, hogy
egy re in kább Is ten út ján já runk. Gyű löl jük és el hagy juk a bűnt. Szok ták ezt
a ré gi em ber meg ha lá sá nak és az új em ber fel tá ma dá sá nak is ne vez ni. Eb ben
az élet ben so ha sem le he tünk tö ké le te sek. az utol só le he le tün kig har col nunk
kell a hit ne mes har cát, az az a ré gi em ber (bű nös) és az új em ber (meg iga zult)
har cát. a hi vő te hát két em ber. Ez után az élet után min den bűn től meg -
sza ba du lunk. ak kor Is tent olyan tö ké le te sen szol gál juk, mint egy kor a
pa ra di csom ban.

HuszoNNyolcaDik lecke Hisszük és valljuk l 139

a MEG Té RéS

28.
lecKe

réGi emBer

mi az ÓemBer meghalása? 
az, hogy szívből 

bánkódjunk bűneinken, és azokat
hovatovább gyűlöljük és elkerüljük.

Új emBer

mi az úJ emBer Feltámadása?
istenben lelki öröm a krisztus által, 

és az, hogy készséggel és szeretettel isten
akarata szerint éljünk, és magunkat 

minden jó cselekedetben gyakoroljuk.
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¢ olvasd el
2krón 33; ézs 1; jer 3; lk 19,1–10; jn 15,1–17; apcsel 9,2–22; róm 7,13–26. 

¢ BiBliatanUlmány: róm 7,18–26
Pál ré geb bi bel ső küz del mé ről ír. egy részt a jót akar ja cse le ked ni, más részt gyak ran a
rosszat te szi. ez ar ra kész te ti, hogy így ki ált son fel: „óh én nyo mo rult em ber”. De ar ra,
is, ami kor sza ba dí tó já ra gon dol: „Há lát adok is ten nek a mi urunk jé zus krisz tus ál tal”.

1. lásd a 18. ver set. Pál itt a da masz ku szi úton va ló meg té ré se előt ti éle té re gon dol,
vagy az azu tá ni ra?

2. lásd a 19. ver set. mi ért nem cse lek szi Pál a jót? Hi szen azt akar ja.
3. Hogy lá tod egész vi lá go san a 20. vers ben, hogy Pál két em ber?
4. mi re cé loz Pál a 22. vers ben, ami kor a bel ső em ber ről szól?
5. mi az a „má sik tör vény”, amit Pál tag ja i ban lát? (23. v.)
6. Pál a 24. vers ben mé lyen fel só hajt. mit mond, kér dez? mi a vá lasz er re a kér dés re?
7. mu tass rá, hogy mi a 18–25. versekben Pál nyo mo rú sá ga, sza ba du lá sa és há lá ja.

¢ KérdéseK
1. mi a kü lönb ség az el ső meg té rés és a na pon kén ti meg té rés kö zött? so rolj föl mind -

ket tő re pél dá kat a Bib li á ból.
2. mit je lent ez a ki fe je zés: ré gi em ber és új em ber?
3. az el ső meg té rés min dig hir te len tör té nik, mint ahogy Pál meg tért a da masz ku szi úton?
4. meg tér he tünk-e ma gunk tól?
5. van nak olyan em be rek, akik töb bé nem kö vet nek el bűnt?
6. em líts olyan em be re ket a Bib li á ból, akik ben „két em ber” volt.
7. mi a szív ből va ló bán kó dás ami att, hogy is tent bű ne ink kel meg ha ra gí tot tuk? (Hk 89.

fe le let) min den hí vő nek azt kell cse le ked nie?
8. mi az is ten ben va ló öröm a krisz tus ál tal? (Heid. ká té 90. fe le let) min den hí vő nek azt

kell cse le ked ni?

140 l Hisszük és valljuk HuszoNNyolcaDik lecke

ilyen az éle ted?
4 éve sen: túl fi a tal vagy, hogy is ten re gon dolj 
7 éve sen: in kább ját szol, mint sem is ten re gon dolj
18 éve sen: el bi za ko dot tabb vagy, mint sem is ten re gon dolj
es kü vőd nap ján: bol do gabb an nál, hogy is ten re gon dolj 
csa lád dal: el fog lal tabb an nál, hogy is ten re gon dolj 
be te gen: be te gebb an nál, hogy is ten re gon dolj 
mun ká ban: több a gon dod, mint sem is ten re gon dolj 
öre gen: öre gebb an nál, hogy is ten re gon dolj 
Hol taN: ké ső, hogy is ten re gon dolj.
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¢ idézeteK
Így szól tam és sír tam össze tört szív vel. és íme a szom széd ház ból egy han got hal lot tam,
amint egy fiú vagy lány, ezt nem tu dom, ének lő han gon azt mond ta és ál lan dó an is mé tel te:
tolle le ge, vedd és ol vasd. ar com azon nal meg vál to zott, és iz ga tot tan kezd tem gon dol kod ni,
va jon szok tak-e a gyer me kek va la mi fé le já ték köz ben ilyes mit éne kel ni, de egy ál ta lán
nem em lé kez tem, hogy va la hol ha lot tam vol na. és mi u tán könnye i met vissza foj tot tam,
föl áll tam, nem tud tam más ma gya rá za tát ad ni, mint hogy is ten ne vé ben pa ran csot kap tam,
nyis sam ki a köny vet, és az el ső fe je ze tet, mely re rá ta lá lok, ol vas sam el (...) Fog tam,
ki nyi tot tam, és el ol vas tam azt a he lyet, mely re pil lan tá som elő ször esett: nem tob zó dá -
sok ban és ré szeg sé gek ben, nem bu jál ko dá sok ban és fes lett sé gek ben, nem ver sen gés ben
és irigy ség ben: ha nem öl töz zé tek fel az Úr jé zus krisz tust, és a tes tet ne táp lál já tok a
kí ván sá gok ra. to vább nem akar tam ol vas ni, és nem is volt rá szük ség. mert azon nal,
ahogy eze ket a sza va kat el ol vas tam, a nyu ga lom fé nye áradt a szí vem be és a ké tel ke dés
min den sö tét sé ge el osz lott. (agustinus: val lo má sok, 8. könyv, 12. fe je zet)

– a ke resz tyén em ber éle te sza ka dat lan meg bá nás. (lu ther: a 95 té tel egyi ke).
– a jó ke gyes cse le ke de tek so ha sem tesz nek jó ke gyes em ber ré, de a jó ke gyes em ber
jó ke gyes cse le ke de te ket cse lek szik. (lu ther)
– csak egy ki fo gá som van a ke resz tyé nek kel szem ben: nem az, hogy ke resz tyé nek,
ha nem, hogy nem azok. (Nietz sche)
– me lyik a leg há lá sabb te remt mény? vá lasz: a ku tya. Úgy kell meg ma rad ni a ke gye lem
mel lett, mint a ku tya a gaz dá ja mel lett. (kohlbrugge: kér dé sek és fe le le tek)
– mind a meg nem tért, mind a meg tért em ber bű nös. De a meg nem tért em ber a bűn
után fut; a meg tért em ber után pe dig a bűn fut.

HuszoNNyolcaDik lecke Hisszük és valljuk l 141
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MILy Jó, Ha BűNTőL MáR SZaBaD

2. a bűn sötétben tévelyeg és bajba dönt vakon; 
De Krisztus kézen fog s vezet Világos utakon.

3. a bűnben kín van s gyűlölet, Mi mást, más minket öl; 
Öröm köt egybe s szeretet az Úr szívén belöl.

4. Már szolgád lettem, Jézusom, Ki értem áldozál; 
Más uram nincsen, jól tudom, Mert bűnből kihozál.

5. Légy áldott, Krisztusom, te nagy! Hadd adjam át szívem: 
Vedd szívesen, hogy hol te vagy, E szív is ott legyen.

éneK
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Jó úton

Megtaláltalak,
mert megnyitottad,
mert megmutattad

az önmagadhoz
vezető utat.

Meg-megindulok,
bár gyengeségem,

tört reményem
szinte

visszafog.

De mégis,
és benned bízva csak,

járok, mert jó úton halad,
tudom, a sorsom,

hisz megtaláltalak.

Ámen

imádság

„és mondván: Bétölt az idő, 
és elközelített az istennek országa; térjetek meg, 

és higyjetek az evangyéliomban.”
(mk 1,15)
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Hét hét tel az Egyip tom ból va ló ki vo nu lás után ad ta Is ten a Tíz pa ran -
cso la tot, az ő tör vé nyét Izráelnek a Hóreb (Sinai) he gyé nél. azt ol vas suk,

hogy Mó zes két kő táb lán kap ta Is ten pa ran cso la ta it. Nem tud juk, hogy hány
pa ran cso lat volt az el ső és hány a má so dik kő táb lán, de úgy oszt juk be,
ahogy Jé zus ad ta a tör vény össze fog la lá sát: Sze resd az urat, a te Is te ne det...
és sze resd a te fe le ba rá to dat, mint ma ga dat (Mt 22,34–40). Ez a tör vény
sza bá lyoz ta a nép éle tét. De élet sza bály a ke resz tyé nek szá má ra is.

A tör vé nyek kü lön bö zők:
1. Ce re mo ni á lis tör vé nyek (sza bá lyoz ták az ál do za to kat és ün ne pe ket   

Izráelben, va la mint a temp lo mi is ten tisz te le te ket)
2. Pol gá ri tör vé nyek (a nép nek ezek sze rint kel lett él nie)
3. Er köl csi tör vény vagy a Tíz pa ran cso lat tör vé nye

A Tíz pa ran cso lat sze re pe hár mas:
1. Sza bály a tár sa dal mi élet szá má ra
2. Krisz tus hoz ve zér lő mes ter
3. a há la sza bá lya.

A Tör vÉNy 
Egy Szó BAN 
öSSzE FOg LAL vA: 
SzE rE TET.

144 l Hisszük és valljuk HuszoNkileNceDik lecke

a TÍZ Pa RaN CSO LaT

29.
lecKe

1. isten tisztelete

2. isten szolgálata

3. isten neve

4. isten napja

5.  szülők tisztelete
6.  Ne ölj!
7.  Ne paráználkodj!
8.  Ne lopj!
9.  Ne tégy hamis 

tanubizonyságot!
10. Ne kívánd 

a másét

szeretet isten iránt szeretet a felebarát iránt
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¢ BiBliatanUlmány: 2mózes 20,1–17
a tíz pa ran cso la tot meg ta lál juk mind a 2móz 20,1–17-ben, mind az 5móz 5,6–21-ben. 
a ket tő közt né mi el té rés van.

1. me lyik he gyen ad ta is ten az ő tör vé nyét? mondd meg a hegy mind két ne vét!
2. is ten a tör vényt hét hét tel az egyip tom ból va ló ki vo nu lás után ad ta. ké sőbb me lyik

ün ne pen em lé kez tek meg er ről?
3. Hogy ne ve zi ma gát az Úr a tíz pa ran cso lat ele jén? (2. v.) mi ért te szi ezt?
4. mi ért a szol gá lat há za egyip tom? (2. v.)
5. mi a kü lönb ség a 11. v. és az 5móz 5,15. v. kö zött?
6. mi a kü lönb ség a 17. v. és az 5móz 5,21. v. kö zött?
7. Hol őriz ték a két kő táb lát? mi ért?
8. mi a tör vény be töl té se? (róm 13,10). mit je lent ez?

¢ KérdéseK
1. so rolj fel né hány zsol tárt, mely a tör vényt di csé ri!
2. a tör vény ben ti lal mak és pa ran csok van nak. Hogy di csér he ted a tör vényt?
3. mit je lent az, hogy a tör vény krisz tus hoz ve zér lő mes ter?
4. mit je lent ez a ki fe je zés: tör vény és pró fé ták?
5. ér vé nyes-e még ma is a tíz pa ran cso lat?
6. mi a tör vény sze rin ti élet? jó-e az, vagy rossz?
7. Hogy fog lal ta össze jé zus a tíz pa ran cso la tot?
8. mit gon dolt ma gá ról a gaz dag if jú? (má té 19,20) mit mon dott ne ki jé zus? (21. v.) 

mi ért ment el meg szo mo rod va? (22. v.)
9. mi a tíz pa ran cso lat há rom sze re pe?

10. mi lyen volt a fa ri ze u sok és írás tu dók ma ga tar tá sa a tör vénnyel szem ben 
jé zus ko rá ban?

zsolt 119,97: mely igen sze re tem a te tör vé nye det, egész nap es tig ar ról 
gon dol ko dom!

¢ isten törvénye a tÍzParancsolat
i. én, az Úr va gyok a te is te ned, aki ki hoz ta lak té ged egyip tom nak föld jé ről, a szol gá lat

há zá ból. Ne le gye nek né ked ide gen is te ne id én előt tem!
ii. Ne csi nálj ma gad nak fa ra gott ké pet és sem mi ha son lót azok hoz, ame lyek fenn az

ég ben, vagy ame lyek alant a föl dön, vagy ame lyek a vi zek ben a föld alatt van nak. Ne
imádd és ne tisz teld azo kat, mert én, az Úr, fél tőn sze re tő is ten va gyok, aki meg bün -
te tem az atyák vét két a fi ak ban, har mad- és ne gyed ízig len, akik en gem gyű löl nek,
de ir gal mas sá got cse lek szem ezeríziglen azok kal, akik en gem sze ret nek és az én
pa ran cso la ta i mat meg tart ják.
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iii. az Úr nak, a te is te ned nek ne vét hi á ba fel ne vedd, mert nem hagy ja azt az Úr
bün te tés nél kül, aki az ő ne vét hi á ba fel ve szi.

iv. meg em lé kez zél a szom bat ról, hogy azt meg szen teld! Hat na pon át mun kál kod jál és
vé gezd min den dol go dat, de a he te dik nap az Úr nak, a te is te ned nek szom bat ja.
sem mi dol got ne tégy azon se ma gad, se fi ad, se le á nyod, se szol gád, se szol gá ló -
le á nyod, se bar mod, se jö ve vé nyed, aki a te ka pu i don be lül van! mert hat na pon
teremté az Úr az eget és a föl det, a ten gert és min dent, ami azok ban van, a he te dik
na pon pe dig megnyugovék. azért megáldá az Úr a szom bat nap ját és megszentelé azt.

v. tisz teld atyá dat és anyá dat, hogy hosszú ide ig élj azon a föl dön, ame lyet az Úr, a te
is te ned ád te né ked!

vi. Ne ölj!
vii. Ne pa ráz nál kod jál!
viii.Ne lopj!
iX. Ne tégy a te fe le ba rá tod el len ha mis ta nú bi zony sá got!
X. Ne kí vánd a te fe le ba rá tod nak há zát! Ne kí vánd a te fe le ba rá tod nak fe le sé gét, se

szol gá ját, se szol gá ló le á nyát, se ök rét, se sza ma rát, és sem mit, ami a te fe le ba -
rá to dé.

a tör vény sUm má Ja:
sze resd az urat, a te is te ne det tel jes szí ved ből, tel jes lel ked ből és tel jes el méd ből. ez
az el ső és nagy pa ran cso lat.

a má so dik pe dig ha son la tos eh hez: sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga dat.

e két pa ran cso lat tól függ az egész tör vény és a pró fé ták. 
(mt 22,37–40)

146 l Hisszük és valljuk HuszoNkileNceDik lecke

A fejezetben olvasottak alapján fogalmazd meg saját imádságod!

imádság

„és gyönyörködöm a te parancsolataidban, 
a melyeket szeretek.”

(zsolt 119, 47)
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HuszoNkileNceDik lecke Hisszük és valljuk l 147

aZ OLy EMBEREK NyILVáN BOLDOGOK

2. Boldogok azok is, mondom nyilván, akik hamisságot nem cselekesznek, De mindenkor az
Úr útaiban Járnak és szent ártatlanságban élnek. Meg hagytad, hogy a te parancsodat, Jól
megőrizzük minden mondásodat.

3. Vajha én oly boldoggá lehetnék, Hogy járhatnék a te szent útaidban és en ged hetnék szent
törvényednek! Ha parancsodat nézhetném valóban, és azt szívemben bizonnyal hinném, Hogy
soha semmi szégyenbe nem esném!

4. Hálát adok néked teljes szívből, Hogy megtanítasz te ítéletidre, Melyek tiszták minden hiba
nélkül! Megtartom és gondom lesz törvényidre, De kér lek téged, ó, én Istenem, Hogy soha
örökké ne hagyj el engem! 

5. Beszéld meg, mit tégyenek az iak, Hogy élhessenek ők feddhetetlenül? Szent Igéd szerint
útjukat szabják. én téged kerestelek szüntelenül; Kérlek, Úr Isten, teljes szívemből:
Eltévelyednem ne hagyj törvényedtől. 

éneK
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az el ső pa ran cso lat meg tilt min den bál vány imá dást, és azt mond ja,
hogy egyedül csak Istent szol gál juk. az Izráel kö rü li né pek nek sok

bál vá nyuk volt: BaáI, astarte, Dágon stb. Izráel min dig kí sér tés be ju tott,
hogy el for dul jon az Úr tól és a bál vá nyo kat szol gál ja. a bál vány az, ami tel je sen
ural ko dik raj tunk, vagy va la ki, aki ben bí zunk Is ten mel lett vagy he lyett.
Hogy mi lyen szi go rú an ve szi Is ten ezt a pa ran csot, mu tat ják azok a sú lyos
bün te té sek, me lyek kel Is ten a né pet a bál vány imá dás mi att bün tet te. Más részt
azt is lát juk, mi lyen ál dott volt a nép, ha csak az urat szol gál ta.

148 l Hisszük és valljuk HarmiNcaDik lecke

aZ EL Ső Pa RaN CSO LaT: 

IS TEN TISZ TE LE TE

30.
lecKe

BálványoK az ÓszövetségBen
– Baál: a termékenység istene
– DáGoN: a termény istene
– astarte: az érzékiség istennője
– valamint ezüstből és aranyból 

készült szobrok (zsolt 115,4)
– utálatos bálványok (2krón 34,33)
– Hiábavalóságok (jer 8,19)

BálványoK az úJszövetségBen
– mammoN: a pénzisten (mt 6,24)
– Fösvénység, kapzsiság (kol 3,5,

1tim 6,10) minden rossznak 
a gyökere

– a Has: mértéktelen evés, ivás
(Fil 3,19)

– a császár: kürios = Úr

törvény = útJelző
az első Parancsolat

tiltJa:
bálványimádás,
jövendőmondás,
babona, szentek
segítségül hívása

ParancsolJa:
isteNt igazán megismerni, 
isteNBeN bízni, isteNNek engedelmeskedni,
minden jót isteNtől várni, 
isteNt szeretni, tisztelni és félni.

Baál

szobrok

Drágon

astarte
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¢ BiBliatanUlmány: zsoltár 115,1–11
a zsol tár író le ír ja az izráel is te ne és a po gá nyok bál vá nyai köz ti kü lönb sé get. a bál vá nyok
ér ték te le nek. az em ber csak is ten ben bíz hat.

1. ol vasd el a 2. ver set. mi ért mond hat ták azt a po gá nyok? ma is gú nyol hat nak: hol van
is te ned? em líts pél dá kat!

2. mit akar a köl tő a 3. vers sel mon da ni?
3. a köl tő azt mond ja, hogy a bál vány em be ri ke zek mun ká ja (4. v.). mi re cé loz ez zel?
4. az 5-8 ver sek ben a köl tő gú nyo san be szél a bál vá nyok ról. Ho gyan? em líts egy pró fé tát,

aki szin tén azt tet te (1kir 18)
5. mit je lent, hogy az Úr se gít ség és pajzs? (9–11. v.)
6. mi az áron há za? (10. v.)
7. mi az, hogy az urat fél ni? (11. v.)

¢ KérdéseK
1. mi a bál vány? mi ért rossz, ha va la ki nek bál vá nya van?
2. a Heidelbergi ká té töb bek közt bál vány nak ne ve zi a va rázs lást, babonás ko dást,

szen tek nek vagy más te remt mé nyek nek se gít sé gül hí vá sát is. van nak még ilyen
bál vá nyok?

3. kohlbrugge (1803–1875) az mond ja: az em ber ál ta lá ban bál ványt csi nál ma gá nak a
pénz ből, va gyon ból, di cső ség ből, szép ség ből, fér jé ből, fe le sé gé ből, gyer me ke i ből,
csa lád já ból, ha tal mas és te kin té lyes em be rek ből, ház ból, há za be ren de zé sé ből,
tes té ből, étel ből, ital ból, stb. le het-e ezt mind bál vány nak ne vez ni? mi kor bál vány az
és mi kor nem?

4. mi ko runk leg na gyobb bál vá nya?

¢ heidelBergi Káté
95. mi a bál vány imá dás?
az, ami kor az em ber az egy igaz is ten he lyett vagy mel lett – jól le het ő igé jé ben ki je len tet te
ma gát – va la mi mást kép zel vagy tart is ten nek és bi zal mát ab ba ve ti.
ef 5,5; 1krón 16,26; Fil 3,19; Gal 4,8; ef 2,12; 1jn 2,23; 2jn 9; jn 5,23
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150 l Hisszük és valljuk HarmiNcaDik lecke

ÖRVENDEZZETEK aZ ERőS ISTENNEK 

2. Szép dicséretet Néki mondjon minden! Lantokban őtet és citerákban :/:
Dicsérjük vígan Néki zengedezvén!

3. Most ez új hóban (évben) Néki örvendezzünk Trombitaszóban! Rendelt időnkben, :/:
Víg ünnepünkben Illik énekelnünk!

4. Hallgasd meg, népem, és közlöm tevéled Vádló beszédem! Halld meg, Izráel, :/: 
amit szám beszél, és azt jól megértsed: 

5 . Néked ne legyen Idegen istened, De egyedül én! Csak engem tisztelj, :/: 
Senki mást ne félj. Nevemet becsüljed!

6. én vagyok neked Istened egyedül; Ínségben téged én megtartálak :/: 
és kihozálak Egyiptom földébül. 

7. Tátsd föl csak szádat, és megtöltöm bőven; Menten meglátod, Hogy nagy bőséggel :/:
Lesz az eledel Csudálatosképpen.

8. De az én népem Engem nem hallgata, Noha intettem Sűrű intéssel, :/: 
De az Izráel Füleit bedugta. 

9. Min megbúsulék, és őket elhagyám, Hogy bár menjenek Önnön kedvükre, :/: 
és ösvényükre Szabadon bocsátám. 

10. Ha népem szívvel Szót fogadott volna, és ha Izráel én útaimban :/: 
és tanácsomban Járni akart volna, 

11. én is legottan az ő ellenségét Nagy hatalmamban Megvertem volna, :/: 
Vetettem volna Rájok én kezemet. 

12. ő ellenségét Néki adtam volna, Jó szerencséjét én őnékie :/: 
Nagy sok időkre Terjesztettem volna. 

13. Búzát nékie Szépet adtam volna Eledelére. és nagy bőséggel :/: 
a kősziklából Mézet adtam volna.

éneK
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HarmiNcaDik lecke Hisszük és valljuk l 151

Isten tisztelete
A Tiéd, Uram!

Uram,
elvek és áramlatok,

akaratok és indulatok
bárhová is sodornák,

de add, hogy én mindig
higgyem, tudjam: a Tiéd az ország!

Uram,
látod, hallod,

de sokan mondják,
hogy így akarom,
meg úgy akarom,

de add, hogy én mindig
higgyem, tudjam:
a Tiéd a hatalom!

Uram,
hát add, hogy levessük

végre mind
kivagyiságunk kínzó görcsét,

s népedként,
egy népként imádkozzuk:

a Tied, Uram,
a Tiéd a dicsőség!

Ámen

imádság

„Felelvén pedig Jézus, monda néki: 
távozz tőlem, sátán; mert meg van írva: az Urat, 

a te istenedet imádd, és csak néki szolgálj.”
(lk 4,8)
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Is tent nem le het ki áb rá zol ni. Túl nagy és túl szent ah hoz. Gon dol junk
csak ézsa i ás sza va i ra: „Ki hez ha son lít tok hát en gem, hogy ha son ló

vol nék? szól a Szent” (ézs 40,25) Is ten na gyobb, mint ahogy el kép zel het jük.
az Izráel kö rül élő né pek nek vol tak is ten szob rai. az Úr azon ban egé szen
más. a fe nye ge té sek és az ígé ret, me lyek eh hez a pa ran cso lat hoz kap cso lód nak,
hang sú lyoz zák e pa ran cso lat ko moly sá gát.

Is ten ről kü lön fé le elgondolásokat (elképzeléseket) al kot ha tunk, me lyek
nem bib li ku sak. Ek kor is szem be ke rü lünk a má so dik pa ran cso lat tal. Is ten
meg mu tat ja ké pét a Bib li á ban: Min den ha tó, bölcs, jó, ir gal mas, szent, igaz
stb. Ezért szük sé ges meg is mer ni a Bib li át, és he lye sen hir det ni Is ten Igé jét.

152 l Hisszük és valljuk HarmiNceGyeDik lecke

a MáSODIK Pa RaN CSO LaT: 

IS TEN SZOL Gá La Ta

31.
lecKe

istenKéPeK:

(pogányság)

– halak

– madarak

– állatok

– emberek

– égitestek

– természeti erők

szentKéPeK:

(róm.kat. egyház)

– mária-képek

– jézus-képek

– szentek képei

(ortodox egyház)

– ikonok

– szobrok

elKéPzeléseK

istenről:

– isten szeretet

– isten elnéző

– isten halott

– isten szigorú

– isten .................

..........................

(töltsd ki!)

JézUs-KéPeK:

– nagy próféta

– jó példakép

– térítő

– hős

– forradalmár

– nagy vezető

– nagy szenvedő

istent a szentírásból ismerheted meg!
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¢ BiBliatanUlmány: 5mózes 4,15–24
mó zes szól a nép hez. Hang sú lyoz za, hogy a bál vány imá dás és is ten szol gá la ta el len tét ben
van egy más sal.

1. mi ért mond ja mó zes: sem mi ala kot nem lát ta tok ak kor? (l5. v.)
2. a 17. és 19. vers ben lát hat juk, hogy mit je len te nek a má so dik pa ran cso lat ból vett

sza vak: „ame lyek fenn az ég ben” (van nak). mi re cé loz nak?
3. mit je lent ez: „alant a föl dön”? (16–18.a)
4. mi re ez: „a föld alatt a vi zek ben van nak”? (l8.b)
5. mi re utal mó zes, ami kor azt mond ja: „örö kös nép”? (20. v.)
6. mit je lent: az Úr, a te is te ned emész tő tűz? (24. v.) és mit: fél tőn sze re tő is ten?

¢ KérdéseK
1. mi a kü lönb ség a po gány temp lo mok és a je ru zsá le mi temp lom kö zött?
2. Hol állt a temp lom ban a szen tek szent je?
3. meg tilt-e is ten a má so dik pa ran cso lat ban min den szob rász- és fes tő mű vé sze tet?
4. em líts pél dá kat a Bib li á ból a szob rá szat ra és fes té szet re!
5. temp lo munk ban egy ál ta lán nem le het kép vagy szo bor?
6. mi lyen fe nye ge tés kap cso ló dik a má so dik pa ran cso lat hoz? mit je lent az? Nincs

el len tét ben ez a sa ját fe le lős sé günk kel?
7. mi lyen ígé ret fű ző dik a má so dik pa ran cso lat hoz? mit je lent az?
8. em líts né hány tisz tá ta lan el kép ze lést is ten ről. és jé zus ról!
9. a Bib lia gyak ran „em ber for mán” szól is ten ről. mi ért?

10. mi a kép rom bo lás?

¢ heidelBergi Káté
96. mit akar is ten a má so dik pa ran cso lat ban?
azt, hogy is tent sem mi kép pen ki ne áb rá zol juk, se más mó don ne tisz tel jük, csak úgy,
amint igé jé ben meg pa ran csol ta.
5móz 4,15–19; ézs 40,18–20; róm 1,23–24; apcsel 17,29; 1sám 15,23; 5móz 12,30–32;
mt 15,9

97. ezek sze rint sem mi fé le ké pet nem sza bad csi nál ni?
is tent sem mi kép pen nem le het és nem sza bad ki áb rá zol ni. a te remt mé nye ket ugyan
le het áb rá zol ni, de is ten meg tilt ja, hogy ró luk akár te remt mény-imá dat, akár is ten
tisz te le te cél já ból ké pet csi nál junk vagy tart sunk.
2móz 23,24–25. 34,13–14; 4móz 33,52; 5móz 7,5. 12,3. 16,22; 2kir 18,3–4
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154 l Hisszük és valljuk HarmiNceGyeDik lecke

Isten szolgálata
A személyes imádságodban fogalmazd meg, hogyan mutatkozik meg 

Isten imádata és tisztelete. Milyen az istentisztelet életszolgálata a családod körében, 
az emberi kapcsolataidban, a gyülekezeti tevé kenységeidben, 

a mun kádban, a kedvteléseidben. 

áLDJáTOK aZ ÚR NEVéT 

2. Dicsérjétek, mert jó ő, áldjátok ő szent nevét, Mert ő igen jókedvű! 
Jákóbot, mint ő népét, Izráelt elválasztá, Örökévé foglalá.

3. Mert tudom, hogy ez Isten Erősb más isteneknél, Hatalma nagy mindenen; 
Isteni beszédével, amit akar az égen, Megtészi föl dön, vízen.

4. Megáll örökké neve és szent emlékezete. Ítéli hatalmában, 
Népét igazságában; Szolgáinak az Isten Megkegyelmez kegyesen.

5. Kik az urat félitek, Szent nevét dicsérjétek! 
a Sionról áldjátok és őt magasztaljátok az ő lakóhelyében, a szent Jeruzsálemben!

éneK

imádság

„az isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben 
és igazságban imádják.”

(Jn 4,24)
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Is ten a har ma dik pa ran cso la tot azért ad ta, hogy ne vét nagy ra be csül jük.
Eb ben a pa rancs ban meg tilt ja, hogy ne vét meg szent ség te le nít sük.

Itt nem csak a ká rom ko dás ra kell gon dol nunk, ha nem a szük ség te len
es kü dö zé sek re is (ami kor Is ten ne vé re hi vat ko zunk) és Is ten ne vé vel va ló
vissza élés re is. Is ten ezt a vissza élést olyan ko mo lyan ve szi, hogy Izráelben
azt, aki Is ten ne vét ká ro mol ta, ha lál ra ítél ték (3Móz 24,10–23).

a har ma dik pa ran cso lat nem csak ar ra szó lít fel ben nün ket, hogy ne
hasz nál juk fe les le ge sen Is ten ne vét, vagy ne él jünk az zal vissza, ha nem, hogy
meg fe le lő mó don bi zony sá got te gyünk ne vé nek szent sé gé ről, és küzd jünk
az az zal va ló vissza élés el len.

– Ká rOm LáS:
Is ten ne vét fe les le ge sen em lí te ni gú nyol ni
szi dal maz ni
át koz ni
min den hez hoz zá ten ni

– ES KÜ dö zÉS:
Is ten ne vét ta nú ul hív ni
szük ség te le nül es küd ni
ha mi san es küd ni

– PA rANCS:
Is ten ne vét tisz te let tel hasz nál ni
ró la val lást ten ni
sza va ink kal és cse le ke de te ink kel őt di cső í te ni

HarmiNcketteDik lecke Hisszük és valljuk l 155

a HaRMaDIK Pa RaN CSO LaT: 

IS TEN NEVE

32.
lecKe
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¢ BiBliatanUlmány: mt 26,69–75
míg jé zust ka ja fás ki hall gat ta, Pé ter há rom szor meg ta gad ta őt. jé zus Pé tert er re elő re
fi gyel mez tet te.

1. a szol gá ló lány kér dé sé ben van va la mi meg ve tő (69. v.) mi?
2. mit mond Pé ter ezek kel a sza vak kal: nem tu dom, mit be szélsz? (70. v.)
3. mi ből lát szik, hogy Pé ter má sod szor még job ban meg ta gad ta jé zust? (72. v.) az ő

sza va i ban is van va la mi meg ve tő. mi?
4. mi ért ta lál hat ták gya nús nak Pé ter sza va it az em be rek? (73. v.)
5. Har mad szor ta gad ta meg Pé ter jé zust leg job ban. Ho gyan? (74. v.)
6. mi ért ment ki Pé ter ke ser ve sen sír va? (75. v.)
7. Pé ter ta ga dá sá ban fo ko zó dás van. Így van ez min den bűn nel? 

em líts né hány pél dát!

¢ KérdéseK
1. mit je lent: hi á ba fel ven ni?
2. mi a ká rom ko dás? mi ért te szik oly sok szor? mit te gyünk ha a kör nye ze tünk ben 

ká rom kod nak?
3. ká ro mol hat juk is tent tet te ink kel is? Ha igen, ho gyan?
4. mi az es kü je len tő sé ge? mi kor sza bad es küt ten ni?
5. mi a kü lönb ség es kü és ígé ret kö zött?

¢ heidelBergi Káté
99. mit akar is ten a har ma dik pa ran cso lat ban?
azt, hogy sem át ko zó dás sal, sem ha mis es kü vel, de még szük ség te len es kü dö zés sel se
ká ro mol juk is ten ne vét, se tisz te let le nül ne em lít sük, sőt ezek ben a ret te ne tes bű nök ben
még el hall ga tás sal vagy el tű rés sel se ve gyünk részt. is ten szent ne vét min dig fé le lem mel
és tisz te let tel em lít sük, hogy ró la iga zán te hes sünk val lást, őt se gít sé gül hív has suk,
szó val és cse le ke det tel ma gasz tal has suk.
3móz 24,11–16. 19,12; mt 5,37; jak 5,12; ézs 45,23; mt 10,32; 1tim 2,8; róm 2,24;
1tim 6,1; kol 3,16–17

¢ idézeteK
„spurgeonról, az is mert an gol ige hir de tő ről szól a kö vet ke ző kis tör té net:
spurgeon egy szer egy ló val von ta tott ha jón ült, és hal lot ta, hogy egy em ber is ten ne vét
hi á ba fel ve szi. a ká rom ko dó em ber ka lap já ban meg lát ta an nak ne vét: smith. köny vé be
te met kez ve, spurgeon né hány szor azt mond ta: smith! mi vel spurgeon nem szólt
sem mit, ami kor az em ber rá né zett, az meg kér dez te: „mi ért szó lít ne ve men, ha nincs
rám szük sé ge?” spurgeonnak ak kor al kal ma volt meg je gyez ni: „mi ért hasz nál ja is ten
ne vét, ha nincs is ten re szük sé ge?”

156 l Hisszük és valljuk HarmiNcketteDik lecke
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A fejezetben olvasottak alapján fogalmazd meg saját imádságod!

JÖJJ, SZaBaDÍTS MEG

éneK

imádság

„mi Urunk istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!” 
(zsolt 8,10)
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az ószö vet sé gi kor ban a he te dik na pot szen tel ték meg, az volt a
nyu ga lom nap ja. Is ten a he te dik na pon meg nyu go dott a vi lág te rem té se

után. De emlékezés volt a szom bat nap az egyip to mi szol ga ság ból va ló
sza ba du lás ra is. a nyu ga lom nap ját te hát úgy kel lett ün ne pel ni, hogy Is ten
te rem tő és sza ba dí tó tet te i re em lé kez tek.

az Új szö vet ség ide jén már nem a szom ba tot ün ne pel jük a nyu ga lom
nap ja ként, ha nem a va sár na pot. Jé zus a hét el ső nap ján tá madt fel, és ez zel
el hoz ta az iga zi nyu gal mat. a ne gye dik pa ran cso lat ra is vo nat ko zik, hogy a
tör vény be töl té se a sze re tet. En nek a pa ran cso lat nak is az a cél ja, hogy
meg mu tat has suk az Is ten és igé je irán ti sze re te tün ket (temp lom ba já rás), és
a fe le ba rát irán ti sze re te tün ket (csa lád, fe le ba rát a baj ban). Ha a sze re te tet
ál lít juk a kö zép pont ba, ak kor az meg őriz ben nün ket egy részt a tör vé nyes ke dő
va sár nap meg szen te lé sé től, más részt a va sár nap meg szent ség te le ní té sé től.

2Mó zes 20,11: Mert hat na pon teremté az Úr az eget és a föl det: teremtés
5Mózes 5,15: és meg em lé kez zél ró la, hogy szol ga vol tál Egyip tom föl dén, és
ki ho zott on nan té ged az Úr, a te Is te ned: szabadítás

A vasárnap megszentelése:
gon dol junk Is ten te rem tő és sza ba dí tó tet te i re.

Szombat vagy vasárnap?
– Jé zus va sár nap támadt föl (Lk 24,1)
– a ta nít vá nyok va sár nap jöt tek össze (Jn 20,19. 26)
– az el ső ke resz tyé nek va sár nap gyü le kez tek egy be 

(apCsel 20,7; 1Kor 16,2)
– a va sár na pot ne ve zik az Úr nap já nak (Jel 1,10).

158 l Hisszük és valljuk HarmiNcHarmaDik lecke

a NEGyEDIK Pa RaN CSO LaT: 

IS TEN NaPJa

33.
lecKe
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a vasárnap megszentelése: a va sár nap áLdáS
1. éle tün ket Is ten Igé je irá nyít ja és el mé lyí ti
2. a gyü le ke zet kö zös sé ge ál dás szá munk ra
3. a min den na pi mun ka fél be sza kí tá sa (a va sár nap szociális jelentősége)
4. a va sár nap ál dás a csa lá di élet szá má ra

a vasárnap megszentségtelenítése: a va sár nap áTOK
1. a temp lom ba já rás in ten zi tá sa gyen gül
2. Is ten igé jé nek is me re te csök ken (lásd: Hóseás 4,6)
3. a gyü le ke zet kö zös sé ge hi ány zik, üres temp lo mok
4. Szét hull a csa lá di kö te lék

¢ BiBliatanUlmány: zsoltár 92,1–6
ezt a fe je ze tet szom bat zsol tár nak ne ve zik. Fő ként is ten cse le ke de te i nek nagy sá gá ról szól.

1. me lyik nap a szabbat? mit je lent (1. v.)
2. mi az, hogy: di csér ni? (2. v.) Hogy te szed azt leg job ban?
3. a 3. vers ben a köl tő a temp lo mi is ten tisz te let re gon dol vagy is ten ott ho ni di csé ré sé re?
4. mondj egy más szót is ten „ke gyel me” he lyett.
5. mi lyen hang sze rek ről van szó a 4. vers ben?
6. ol vasd el az 5. ver set! em líts né há nyat is ten „ke ze mű vei” kö zül.

¢ Kérdés
i. mit je lent: meg szen tel ni és mi a va sár nap ál dá sa?
2. mi lyen ál lás pon tot kell el fog lal ni a va sár na pi mun ká val szem ben?
3. mit te he tünk a va sár na pi sport el len?
4. mi ért a va sár nap a nyu ga lom nap ja és nem a szom bat?
5. em líts né hány zsol tárt, mely ben az is ten há za utá ni vágy szó lal meg.
6. „Nyu god ni” va sár nap annyit je lent, hogy „sem mit sem ten ni”?
7. mi az ér tel me az is ten tisz te let előt ti ha ran go zás nak?

¢ heidelBergi Káté
103. mit akar is ten a ne gye dik pa ran cso lat ban?
elő ször azt, hogy tart suk fenn az ige hir de tés szol gá la tát és az is ko lá kat. én ma gam pe dig
– kü lö nö sen a nyu go da lom nap ján – is ten gyü le ke ze té be szor gal ma san el jár jak, is ten igé jét
ta nul jam, a sák ra men tu mok kal él jek, az urat a szen tek kö zös sé gé ben nyil vá no san se gít -
sé gül hív jam és ke resz tyé ni mó don ada koz zam. to váb bá, hogy go nosz cse le ke de te im mel
éle tem min den nap ján fel hagy jak, és en ged jem, hogy az Úr szent lel ke ál tal ben nem
mun kál kod jék és így az örök ké va ló szom ba tot már eb ben az élet ben meg kezd jem.
tit 1,5; 1tim 3,1–13. 4,13–14. 5,17; 1kor 9,11. 13–14; 2tim 2,2. 3,15; zsolt 40,10–11. 68,27;
apcsel 2,42. 46; 1kor 14,19. 29. 31; 1kor 11,33; 1tim 2,1–3.8; 1kor 14,16. 16,2; ézs 66,23

HarmiNcHarmaDik lecke Hisszük és valljuk l 159
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ó, SEREGEKNEK ISTENE

2. a verébnek is van fészke, és honjában költ a fecske. én királyom, Zebaoth Isten: Hol van-
nak a te oltárid :/: és te szentséges hajlékid, Hol dicsértetel felségesen? Bizony boldog az oly
ember, Ki téged házadban dicsér. 

3. ó, boldog az ember nyilván, aki a te útaidban Kíván járni szívvel-lé lek kel! Menvén a siralom
völgyén, :/: ahol merő száraz minden, Ott is ő nagy hiedelemmel Kutakat ás és csatornát,
Melybe esővizet bocsát. 

4. Mennek erőről erőre, Segítségről segítségre, Míg hozzád jutnak a Sionra. ó, erős Zebaoth
Isten, :/: Hajtsd hozzám füled kegyesen, és figyelmezzél az én szómra! Jákób Istene, nagy
Isten, Hallgass meg én szükségemben!

5. Mi paizsunk, ó, Úr Isten, Fölkentedre nézz kegyesen, Mert jobb egy nap a te házadban,
Hogynem ezer nap egyebütt! :/: az Isten tornáca előtt Kapunálló lennék inkábblan,
Hogynem mint sok időt éljek Há zuk ban a hitleneknek. 

6. Mert minékünk fényes napunk az Isten, és mi paizsunk, Nagy dicsőséggel szeret minket.
azokkal kegyelmet tészen, :/: Kik járnak a jó ösvényen: Sok javaival áldja őket, Boldog az
ember éltében, Ki bízik az Úr Istenben. 

éneK
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Isten napja

Ezt olvassuk a 2. korinthusi levélben:
„… ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: 

a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5,17)

Személyes imádságod előtt gondold végig:
– Mi volt az első teremtésben Isten szándéka az emberre nézve?
– Miért volt szükség az új teremtésre? (v. ö. 2Kor 5,17)
– A saját életében mi az a „régi”, ami már elmúlt és mi 

az az „új”, amit Krisztusban megkaptál?
– Milyen szerepe, funkciója van életedben a vasárnapoknak, 

az egyházi év ünnepeinek?
– Hogyan valósul meg életedben Isten tisztelete – a vasár-

napokon, az ünnepnapokon, illetve hétköznapokon?

imádság

„mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer másutt.”
(zsolt 84,11/a)
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Is ten a rend Is te ne. Ezért ál lí tot ta be eb be a vi lág ba a ha tal mat. a
ha ta lom bir to ko sai (mint pl. a szü lők, a fel ső bbség, a tiszt ség vi se lők) 

ha tal mu kat Is ten től kap ják. a ha ta lom szük sé ges, hogy a jó rend meg ma rad jon,
és ne le gyen zűr za var. a ha ta lom so ha sem kor cso sul hat be te ges ha tal mas -
ko dás sá. De nem is le het el ha nya gol ni. a ha ta lom bir to ko sa it tisz tel nünk
kell és en ge del mes ked nünk kell ne kik. Jé zus pél dát adott az zal, hogy
en ge del mes ke dett szü le i nek és a korabeli hatalom vezetőinek. Nem cél nél kül
fű zött Is ten eh hez a pa ran cso lat hoz egy ígé re tet: „hogy hosszú ide ig élj
azon a föl dön, ame lyet az Úr, a te Is te ned ád te né ked”. ame lyik nép a
ha ta lom kép vi se lő i nek en ge del mes ke dik, azt a jö vő re néz ve meg áld ja az
Úr. Ha a ha tal mat alá ás sák, a nép a sa ját sír ját ás sa meg.

162 l Hisszük és valljuk HarmiNcNeGyeDik lecke

aZ ÖTÖDIK Pa RaN CSO LaT: 

a SZü LőK TISZ TE LE TE

34.
lecKe

a hatalom: 
istentől van, 

védi az embert, 
fenn tart ja a rendet, 
elhárítja a zűr za vart

Parancs: 
tisztelet, 

szeretet, hűség, 
engedelmesség, 

rendes viselkedés

tilalom:
engedetlenség,

hűtlenség,
lázadás, 

forradalom

család

szülők

gyermekek

állam

felelősség

állampolgárok

iskola

tanító

tanuló

munka

vezetőség

alkalmazott

egyház

tisztségviselők

gyülekezeti tagok

isten 
a hatalmát így gyakorolja
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¢ BiBliatanUlmány: ef 6,1–9
Pál a gyer me kek és szü lők, va la mint a szol gák és urak vi szo nyá ról Ír. mind egyik hez van
mon da ni va ló ja. mind nyá jan fe le lős ség gel tar toz nak is ten nek.

1. mit mond Pál a gyer me kek nek? (i . v.) mit je lent: az Úr ban?
2. Hogy hang zik az ötö dik pa ran cso lat hoz fű zött ígé ret (3. v.)? mit je lent az? min dig így van?
3. mit mond Pál az apák nak? (4.v.) vo nat ko zik ez az anyák ra is? mit je lent a gyer me ke ket

in ge rel ni?
4. mon da nak-e va la mit a mai mun ká sok nak, be osz tot tak nak és ve ze tők nek Pál nak a

szol gák hoz és urak hoz in té zett sza vai? (5–9. v.)

¢ KérdéseK
1. Hogy hang zik az ötö dik pa ran cso lat?
2. Nóé me lyik fi ai tisz tel ték ap ju kat? me lyik néz te le? (1móz 9,20–27).
3. mi lyen hi bát kö ve tett el jákób gyer me kei ne ve lé sé ben (1 móz 3 7,3–4)?
4. min dig en ge del mes ked ned kell szü le id nek? (mt 10,37).
5. Hogy volt ál dás lóis, a nagy anya és eunike, az anya timóteus szá má ra? (2tim 1,5

és 3,15).
6. kik lá zad tak fel mó zes el len a pusz tá ban (4móz 16,1–3)?
7. mit je lent: hogy hosszú ide ig élj azon a föl dön, ame lyet az Úr, a te is te ned ád te né ked?
9. min dig en ge del mes ked ni kell a fel ső ség nek? (Dán 3,12 és 18; apcsel 5,29).

¢ heidelBergi Káté
104. mit akar is ten az ötö dik pa ran cso lat ban?
azt, hogy szü le im nek és va la mennyi elöl já róm nak min den tisz te le tet, sze re te tet és
hű sé get meg ad jak, min den jó ta ní tá suk nak és bün te té sük nek ma ga mat il lő en ge del -
mes ség gel alá ves sem, és az ő vét ke ik és sze szé lye ik iránt is tü rel mes le gyek, mi vel
is ten min ket az ő ke zük ál tal akar ve zet ni.
ef 5,22. 6,1–4; kol 3,18. 20–24; Péld 1,8. 4,1.15. 20. 20,20; 2móz 21,17; róm 13,1–7; Péld
23,22; 1móz 9,24–25; 1Pt 2,18; ef 6,4.9; kol 3,19. 21; mt 22,21

HarmiNcNeGyeDik lecke Hisszük és valljuk l 163
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MIND Jó, aMIT ISTEN TéSZEN

1. Mind jó, amit Isten tészen, Szent az ő akaratja, ő énvélem is úgy tégyen, Mint kedve
néki tartja. ő az Isten, Ki ínségben az övéit megtart -ja, Hát légyen, mint akarja.

2. Mind jó, amit Isten tészen, ő engemet meg nem csal, :/: De igaz ösvényen viszen, én
megelégszem azzal, Hogy kedvében, Kegyelmében ő forgatja dolgomat, Csak rá
hagyom magamat.

3. Mind jó, amit Isten tészen, ő engem meg nem utál, :/: Mint jó orvosom, úgy tészen,
és mérget ő nem kínál. Orvosságot, Boldogságot énnékem készít, tudom, azért csak
benne bízom.

4. Mind jó, amit Isten tészen, ő az én idvességem, :/: ő velem rosszul nem tészen,
Rábízom egész éltem. Örömömben, Keresztemben Mind nyilván megmutatja, Hogy
javamat akarja.

5. Mind jó, amit Isten tészen: Ha oly pohárt innék is, :/: amelynek íze szívemnek Nagy-
keserűn esnék is, De eltűröm, Mert víg öröm Felváltja ezt végtére, Sok búm eny-
hítésére.

6. Mind jó, amit Isten tészen, Mind örökké ezt vallom, :/: Ha rajtam bú, bánat lészen S
kell bosszúságot látnom. Mindazáltal Meg vi gasztal, Mint édes atyám, engem, Mert
csak ő segítségem.

éneK
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A szülők tisztelete

Személyes imádságod előtt gondold végig:
– Milyen felnevelő családi háttér áll mögötted?
– Mit köszönhetsz Istennek a szüleidre gondolva?
– Milyen családi keretek között élsz jelenleg?
– Családtagjaid mit köszönhetnek meg Istennek, 

ha rád gondolnak?
– Miért adhatsz hálát Istennek e témakör kapcsán?
– Mit kérnél Istentől e témakör kapcsán?

imádság

„hallgasd a te atyádat, a ki nemzett téged; és meg ne útáld 
a te anyádat, mikor megvénhedik.”

(Péld 23,22)
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a ha to dik pa ran cso lat. egy sze rű nek lát szik, de mély hát te re van és
ma gá ba fog lal ja az élet sok te rü le tét. Is ten eb ben a pa ran cso lat ban

meg pa ran csol ja, hogy tisz tel jük az em be ri éle tet, me lyet ő te rem tett. Is ten
nem csak min den gyil kos sá got meg tilt, ha nem an nak még a gyö ke rét is el
akar ja tá vo lí ta ni, pél dá ul a ha ra got és kö zö nyös sé get em ber tár sa ink kal
szem ben. a ha to dik pa ran cso lat azt is tilt ja, hogy ön gyil kos ok le gyünk, vagy
ma gun kat szán dé ko san ve szély be so dor juk. Is ten a fel ső bbség re bíz ta azt a
fel ada tot, hogy őr köd jék alatt va lói éle te fö lött, és azo kat, akik ezt a pa ran -
cso la tot meg sze gik, meg bün tes se. Ezt a pa ran csot csak az ál tal a sze re tet
ál tal le het be töl te ni, mely ről Pál az 1Korinthus 13-ban éne kel.

166 l Hisszük és valljuk HarmiNcÖtÖDik lecke

a HaTODIK Pa RaN CSO LaT: 

aZ éLET TISZTELETE

35.
lecKe

mások:
– gyűlölet
– sértés
– agyonhallgatás
– gyilkosság

magunk:
– öngyilkosság
– kábítószerek
– vakmerőség
– technikai hibák

(közlekedés)

orvosi esetek:
– abortusz
– passzív 

vagy aktív
euthanasia

háború:
– atomfegyverek
– vegyi háború
– hagyományos

fegyverek

ne 
ölJ!

Közlekedési szerencsétlenségek okai:
gyorshajtás, alkohol, figyelmetlenség, technikai hibák, fáradtság, 

közlekedési hibák, orvosságok hatása
tudsz még másokat is?
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Pa RaNCS:
Má té 7,12: „amit akar tok azért, hogy az em be rek ti ve le tek cse le ked je nek,
mind azt ti is úgy cse le ked jé tek azok kal”.

a SZE RE TET éNE KE: 1Korinthus 13
– 4. v.: hosszú tű rő, ke gyes, nem kér ke dik, nem irigy ke dik, nem fu val ko dik fel
– 5. v.: nem cse lek szik ék te le nül, nem ke re si a ma ga hasz nát, nem ger jed

ha rag ra, nem ró ja fel a go noszt
– 7. v.: min dent el fe dez, min dent hi szen, min dent re mél, min dent el tűr
– 1Korinthus 13,13: Most azért meg ma rad a hit, remény, szeretet, e há rom;

ezek kö zött pe dig leg na gyobb a szeretet.
– 1Kor 14,1: Kö ves sé tek a szeretetet.

¢ BiBliatanUlmány: mt 5,21–22, 43–45
jé zus eze ket a sza va kat a He gyi be széd ben mond ta. rá mu tat, hogy is ten tör vé nyé nek
sok kal mé lyebb a tar tal ma, mint ahogy azt az em be rek gon dol ják.

1. kik a ré gi ek? (21. v.)
2. mit je lent az, hogy „mél tó az íté let re”? (21. v.)
3. mi az a há rom do log, ami jé zus sze rint ugyan úgy a „ne ölj” til tás hoz tar to zik, mint a

gyil kos ság? (22. v.) mi ért?
4. ki mond ta azt, ami a 43. vers ben van? Bib lia gon do lat ez?
5. mi az a há rom do log, me lyet a 44. vers ben jé zus az el len ség sze re té sé ről mond?
6. jé zus a mennyei atyát ve szi pél dá nak, aki el len sé ge it is sze re ti (45. v.) Hon nan

lát juk, hogy a mennyei atya sze re ti el len sé ge it?

HarmiNcÖtÖDik lecke Hisszük és valljuk l 167

egy pohárka rövid ital = egy pohár bor = egy pohár sör

alkohol: minden pohár ital 12–14 gr. alkoholt tartalmaz
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¢ KérdéseK
1. ki volt az el ső gyil kos?
2. ki ről mond ja jé zus: „em ber ölő volt kez det től fog va”? (jn 8,44)
3. vo nat ko zik a ha to dik pa ran cso lat a má sok kal va ló érint ke zé sünk re? Ha igen, ho gyan?
4. so rolj fel né hány pél dát a Bib li á ból az ön gyil kos ság ra. az ön gyil kos ság min dig

gyil kos ság nak szá mít?
5. mi ért olyan ve szé lyes a ká bí tó sze re zés?
6. Ha va la ki sze ren csét len sé get okoz, meg sér ti ezt a pa ran cso la tot?
7. mit mond az 1móz 9,6 a ha lál bün te tés ről?
8. em líts bib li ai pél dá kat a ha lál bün te tés re!
9. Hogy lá tod az ir gal mas samaritáns pél dá za tá ban (lk 11,25–37) a gyű lö let és a

sze re tet? mi a rosszabb. amit az úton ál lók tet tek, vagy amit a pap és a lé vi ta?
10. mik a bosszú zsol tá rok: so rolj fel né há nyat!
11. sza bad-e gyó gyít ha tat lan be te get idő előtt meg sza ba dí ta ni a szen ve dé se i től?
12. Hogy so dor ha tod éle te det ve szély be?
13. mi kor el fo gad ha tó, és mi kor nem a ke resz tyén em ber szá má ra a há bo rú?
14. mi a fel ada ta a fel ső ség nek az em be ri élet tel kap cso lat ban?
15. vo nat ko zik ez a pa ran cso lat az ál la tok meg ölé sé re is?

¢ heidelBergi Káté
105. mit akar is ten a ha to dik pa ran cso lat ban?
azt, hogy fe le ba rá to mat sem gon do lat ban, sem szó val, sem vi sel ke dé sem mel, még
ke vés bé tett le ge sen, sem sze mé lye sen, sem köz vet ve meg ne sért sem, ne gyű löl jem,
ne bánt sam, és meg ne öl jem. el len ke ző leg: olt sak ki ma gam ból min den bosszú vá gyat,
ma gam ban se te gyek kárt, és ma ga mat könnyel mű en ve sze de lem be ne so dor jam. a
köz ha ta lom ke zé ben azért van fegy ver, hogy az em ber ölést meg előz ze.
mt 5,21–22. 26,52; 1móz 9,6; ef 4,26; róm 12,19; mt 5,25. 18,35; róm 13,14; kol 2,23;
sírák 3,27; mt 4,7; 1móz 9,6; 2móz 21,14; mt 26,52; róm 13,4
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Az élet tisztelete

A fejezetben olvasottak alapján fogalmazd meg 
saját imádságod!

imádság
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HarmiNcÖtÖDik lecke Hisszük és valljuk l 169

ISTEN SZÍVéN MEGPIHENVE

2. Szeretetben összeforrva, Egy közös test tagjai, :/: Tudjuk egymásért harcolva, Ha kell,
vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját S halt meg értünk jó urunk; Fájna néki, látva
minket, Hogy szeretni nem tudunk.

3. Nevelj minket egyességre, Mint atyáddal egy te vagy, :/: Míg eggyé lesz benned végre
Minden szív az ég alatt; Míg Szentlelked tiszta fénye Lesz csak fényünk és napunk, S
a világ meglátja végre, Hogy tanítványid vagyunk.

éneK

„ne győzettessél meg a gonosztól, 
hanem a gonoszt jóval győzd meg.”

(róm 12,21)
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a he te dik pa ran cso lat ban Is ten el ső sor ban a há zas ság tö rést tilt ja meg.
Is ten ma ga sze rez te a há zas sá got a te rem tés kor. azon kí vül a há zas ság

Krisz tus nak meny asszo nyá val, az egy ház zal va ló „há zas sá gá nak” ké pe. Ezért
kell a há zas sá got szent nek meg tar ta ni.

a há zas ság lel ki és tes ti egy ség. Ha a tes ti (sze xu a li tás) el sza kad a lel ki től
(a sze re tet től, a hű ség től), ak kor a há zas ság el vesz ti azt a nagy ren del te té sét;
me lyet Is ten adott ne ki, és fél re sik lik. Csak a köl csö nös sze re tet és hű ség
le het nek a há zas ság szi lárd alap jai. Ez a köl csö nös sze re tet és hű ség csak a
há zas ság ban ér vé nye sül, nem pe dig pél dá ul az „együtt élés ben”. 

a he te dik pa ran cso lat nem csak a há zas sá gon be lül ér vé nyes, ha nem azon
kí vül is. Is ten meg tilt ja az er kölcs te len ség és tisz tá ta lan ság min den for má ját
há zas sá gon be lül és kí vül. Pál tes tün ket a Szent lé lek temp lo má nak ne ve zi.
Nem bán ha tunk tes tünk kel úgy, ahogy ép pen aka runk, ha nem ar ra hí vat tunk,
hogy Is tent, mint Te rem tőn ket min den ben di cső ít sük.

170 l Hisszük és valljuk HarmiNcHatoDik lecke

a HETEDIK Pa RaN CSO LaT: 

NE PaRáZNáLKODJ!

36.
lecKe

a szentlélek
bennetek lakik

szeNt
tiszta

testetek temPlom
(1kor 6,19)

Ha valaki 
isteN temPlomát 
meGroNtja, 
meGroNtja 
azt az isteN
(1kor 3,17)
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¢ BiBliatanUlmány: 1Kor 6:12–20
aki az Úr jé zus ban hisz, az hoz zá tar to zik, a tes té vel is. a test ak kor ugyan is a szent lé lek
temp lo ma, aki ab ban akar lak ni. ak kor nem le het szó tisz tá ta lan ság ról. ak kor tes ted del
is is tent aka rod di cső í te ni.

1. Pál nem akar túl buz gó len ni. mi mu tat ja ezt a 12. vers ben?
2. mit je lent: a test az Úr nak ren del te tett? (13. v.)
3. mit je lent: a mi tes tünk a krisz tus tag jai? (15. v.) mi kö vet ke zik eb ből a ke resz tyén

em ber szá má ra: so rolj fel néhányat!
4. mi a kü lönb ség eközött: tes ted a go nosz la kó he lye, és: a tes ted a szent lé lek temp lo ma:

(19. v.) so rold fel mind az egyik, mind a má sik fel fo gás kö vet kez mé nye it!
5. mit je lent: áron vé tet te tek meg? (20. v.) mi en nek a köz vet len kö vet kez mé nye?

¢ Kérdés
1. so rolj fel jó és rossz há zas sá go kat a Bib li á ból!
2. mi lyen ve sze del met ho zott akháb ki rály „vegyesházassága” 

izráel né pé re (1kir 16,31–34)?
3. mit je lent: tit kos bű ne in ket a te or cád nak vi lá ga elé ve tet ted? (zsolt 90,8)
4. mi nek a ké pe a föl di há zas ság? 
5. mi ért egy me nyeg zőn tett elő ször cso dát jé zus? (jn 2.)
6. Hogy gondolkodol a há zas ság nél kü li együtt élés ről?

HarmiNcHatoDik lecke Hisszük és valljuk l 171

testeteK
– krisztusnak tagjai (1kor 6,15)
– a bennetek lakozó szentlélek nek

temploma (1kor 6,19)
– áron vettétek meg (1kor 6,20)

házasság
– isten rendelése
– Felbonthatatlan
– a férfi a fej, a feleség a szív
– a gyermek álDás

tilalom
– „... Ne vígy minket a kísértésbe...”
– Házasságtörés
– Paráznaság
– Hűtlenség
– tisztátalan cselekedetek
– erkölcstelen beszéd
– csábítások
– „mély barátság”

Parancs
– „...dicsőítsétek azért az istent a ti

testetekben...”
– szeretet
– Hűség
– erkölcsös élet
– Önuralom
– egymás megbecsülése
– egy életen át tartó házasság

dicsőÍtséteK azért az istent a ti testeteKBen
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7. mi a je len tő sé ge a temp lo mi es kü vő nek? sza bad min den há zas sá got a temp lom ban
köt ni? mi a leg jobb elő ké szü let a há zas ság ra? em líts néhányat!

8. mit je lent az efézus 5,32-ben: „Fe let te nagy ti tok ez: de én a krisz tus ról és az
egy ház ról szó lok”?

9. Hol ta lá lod azt, hogy a férj a fej, a fe le ség pe dig a szív? lásd efézus 5,23-at is!
10. jobb nem há zas nak len ni, mint meg há za sod ni?
11. tudsz bi zo nyos oko kat fel hoz ni ar ra, hogy va la ki nőt len vagy ha ja don ma rad jon? Ha

igen, mi ket? so rolj fel né há nyat!

¢ heidelBergi Káté
108. mit akar is ten a he te dik pa ran cso lat ban?
azt, hogy a pa ráz na sá got mi is szív ből gyű löl jük, mi vel is ten meg át koz ta azt, és hogy
tisz ta és fe gyel me zett éle tet él jünk akár a szent há zas ság ban, akár azon kí vül.
3móz 18,27–28; jud 23; zsid 13,4; 1kor 7,1–4., 25–27; 1thessz 4,3–5

109. csak há zas ság tö rést és más ha son ló gya lá za tot tilt is ten eb ben a pa ran cso lat ban?
mi vel tes tünk és lel künk a szent lé lek temp lo ma, is ten azt akar ja, hogy mind ket tőt
tisz tán és szen tül őriz zük meg. ezért meg tilt min den pa ráz na cse le ke de tet, vi sel ke dést,
be szé det, gon do la tot, vá gyat és min dent, ami er re in ge rel het ne.
ef 5,3–5; 1kor 6,18–20; mt 5,27–32; ef 5,18; 1kor 15,33

¢ idézeteK
– a csa lá di élet mai nyo mo rú sá ga ta lán na gyobb ve szélyt je lent az em be ri ség re néz ve,
mint az atom bom ba fe nye ge té se. (Billy Graham)
– a há zas ság szá mom ra ér té ke sebb, mint egész Fran cia or szág és a ve len cei köz tár sa ság,
mert ke gyes nőt vet tem fe le sé gül, akit is ten adott ne kem. (lu ther)
– az asszony nem ádám fe jé ből vé te tett, hogy úr nő je le gyen; nem is a lá bá ból, hogy rab -
szol ga nő ként szol gál ja; ha nem ol da lá ból, hogy se gí tő társ ként mel let te áll jon. (augustinus)

172 l Hisszük és valljuk HarmiNcHatoDik lecke

Személyes imádságod előtt gondold végig:
– Milyen hatások értek életében, amelyek ennek a parancsolatnak ellene mondanak, 

vagy ezt a parancsolatot relativizálni próbálják?
– Mennyire hagyod kitenni magad ezeknek a hatásoknak?
– Mennyire engedsz ezeknek a hatásoknak?

Tartsd szem előtt imádságodban, hogy:
Van miért bűnbánatot gyakorolni, de még a legszégyenletesebb dolgok, életesemények
súlyát is le lehet Krisztus kezébe tenni, hogy Ő szabadítson fel egy megújult lelkületű
életre!

imádság
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VEZESS, JéZuSuNK, S VéLED INDuLuNK

2. adj erős szívet, Hogy legyünk hívek. és ha terhet kell viselnünk,
Panaszt mégsem ejt a nyelvünk; Rögös bár utunk, Hozzád így jutunk.

3. Sebzett szívünk majd Mikor felsóhajt, Vagy ha másért bánat éget, 
adj türelmet, békességet, Reménnyel teli Rád tekinteni.

4. Kísérd lépteink éltünk végeig, és ha roskadozva járunk, 
Benned támaszt hadd találunk, Míg elfogy az út S mennyben nyitsz kaput.

éneK

„mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az istent a ti
testetekben és lelketekben, a melyek az istenéi.”

(1 Kor 6,20)
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a nyol ca dik pa ran cso lat ban Is ten nem csak min den fé le lo pást tilt meg,
ha nem min den meg nem en ge dett esz közt, mellyel va la ki va gyo nát

gya ra pít ja. En nek a pa ran cso lat nak a meg sze gé se a fu kar ság is és a té koz lás
is, mert hely te le nül élünk az zal, amit Is ten től kap tunk. Is ten pe dig azt akar ja,
hogy fe le lős ség gel bán junk az zal, amit ő adott. Nem sza bad fe le ba rá tun kat
meg ká ro sí ta ni, ha nem in kább se gí te ni kell, az az ab ból, amink van fe le ba -
rá tunk ra is gon dol ni kell. a pél dá zat be li gaz dag ép pen úgy tol vaj (Láz ár
tör té ne té ben), mint az, aki lop.

Is ten minden nek a tu laj do no sa. Mi csak sá fá rok va gyunk. Ezért az zal,
amink van, nem bán ha tunk sa ját vá gya ink és be lá tá sunk sze rint. Min dig
meg kell kér dez ni ma gunk tól, ho gyan tud juk adott sá ga ink kal Is tent di cső í te ni
és fe le ba rá ta in kat szol gál ni.

174 l Hisszük és valljuk HarmiNcHeteDik lecke

a NyOLCaDIK Pa RaN CSO LaT: 

LE GyüNK Jó Sá Fá ROK!

37.
lecKe

az Úré a föld s annak teljessége (zsolt 24,1)

saJát tUlaJdonUnK
tilalom Parancs
hálátlanság hála
elégedetlenség elégedettség
fösvénység jótékonyság
bálványimádás felelősség
tékozlás sáfárság

FeleBarátUnK tUlaJdona
tilalom Parancs
lopás tiszteld a magántulajdont
naplopás tedd a dolgod, segíts
kapzsiság adakozás
uzsora, csalás becsületes kereskedés
irigység ne kívánd a másét
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¢ BiBliatanUlmány: lk 16,19–31
1. mi a gaz dag em ber bű ne? (19. v.) lé te zik még ez a bűn?
2. mi láz ár nyo mo rú sá ga? (20–21. v.)
3. mi láz ár gaz dag sá ga a ha lá la után? (22. v.)
4. mi a gaz dag em ber nyo mo rú sá ga ha lá la után? (23–24. v.)
5. mi ért mond ja jé zus a gaz dag em ber ről: „és eltemetteték”? (23. v.)
6. mi re gon dol jé zus, ami kor a 26. vers ben ezt mond ja: „mi köz tünk és ti köz te tek nagy

köz be ve tés (sza ka dék) van”? meg van még ez a köz be ve tés?
7. mi re cé loz jé zus, ami kor azt mond ja: „van mó ze sük és pró fé tá ik”? (29. v.)
8. a 31. v. töb bek közt jé zus fel tá ma dá sá val tel je se dett be. Ho gyan?

¢ KérdéseK
1. mit je len te nek: „könnyebb a te vé nek a tű  fo kán átmenni... (luk ács 18,25)?
2. mit mond jé zus a sze gény öz vegy két fil lér jé ről? (márk 12,41–44)
3. mi re gon dol Pál: „min den rossz nak gyö ke re a pénz sze rel me”? (1tim 6,10).
4. le het-e be csü le tes a ke res ke de lem?
5. meg lop ha tod-e a fel ső bbsé get? Ha igen, ho gyan?
6. van nak a szol ga ság nak „mo dern” for mái is?
7. mi a sze re tet szol gá lat? 
8. meg lop ha tod-e is tent is? Ha igen ho gyan?
9. Ho gyan le hetsz hasz ná ra fe le ba rá tod nak?

10. mi volt a ti zed? (3mózes 27,30) kell-e azt ne künk is ad ni?

¢ heidelBergi Káté
110. mit tilt is ten a nyol ca dik pa ran cso lat ban?
is ten nem csak azt a lo pást és rab lást tilt ja, ame lyet a ha tó ság is bün tet. lo pás nak ne vez
min den olyan mes ter ke dést és csel fo gást, amely ré vén – akár erő vel, akár a jog sze rű ség
lát sza tá val – fe le ba rá tunk ja va it pró bál juk meg sze rez ni. ilyen a ha mis súly és a ha mis
mér ték, a hit vány áru és a ha mis pénz, az uzso ra, vagy bár mi más esz köz, ame lyet
is ten meg til tott. ide szá mít juk a fös vény sé get és is ten aján dé ka i nak té koz lá sát is.
1kor 6,10; 1kor 5,10; lk 3,14; 1thessz 4,6; Péld 11,1. 16,11; ez 45,9–10; 5móz 25,13–15;
zsolt 15,5; lk 6,35; 1kor 6,10; Péld 5,16

111. mit kö ve tel tő led is ten e pa ran cso lat ban?
azt, hogy fe le ba rá tom hasz nát tő lem tel he tő en elő se gít sem, ve le úgy cse le ked jem,
amint akar nám, hogy má sok cse le ked je nek ve lem, és ki tar tó an és hű sé ge sen mun kál -
kod jam, hogy má sok szük sé gé ben is se gí te ni tud jak.
mt 7,12; ef 4,28

HarmiNcHeteDik lecke Hisszük és valljuk l 175
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176 l Hisszük és valljuk HarmiNcHeteDik lecke

TESTVéREK, MENJüNK BáTRaN

2. a keskeny útra térünk, Ne rettentsen meg az; Ki elhívott, vezérünk, Tudjuk, hogy hű s igaz. Mint
egykor ő tevé, Most véle s benne bízva, arcát ki-ki fordítsa a szent város felé.

3. óemberünk ha szenved, az jó nekünk, tudom; Ki vérnek, testnek enged, az nem jár jó úton. a
láthatót ne bánd, Csak rázd le, mi kötözne: Hadd törjön éned össze, Menvén halálon át.

4. Zarándok módra járva, Legyen kezünk üres; Csak terhet vesz magára, Ki pénzt, vagyont keres.
Hadd gyűjtsön a világ, Mi tőle el se kérjük, Kevéssel is beérjük, Bennünket gond se bánt.

5. az út el van hagyatva, Borítja sok tövis; Nehéz emelni rajta Még a keresztet is. De egy út van
csupán, Így hát előre bátran, Keresztül minden gáton, Hű Mesterünk után.

6. Úgy járunk itt, lenézve, Mint ismeretlenek; Sokan nem vesznek észre, Hangunk se hallva meg. De
aki ránk figyel, Víg énekünket hallja. Szent reménység sugallja, Mit ajkunk énekel.

7. Ha botlanak a gyöngék, Segítsen az erős; Hordjuk, emeljük önként, Kin gyöngesége győz. Tartsunk
jól össze hát, Tudjunk utolsók lenni, a bajt vállunkra venni E földi élten át.

8. Menjünk vígan sietve, Hisz utunk egyre fogy; Nap megy napot követve, S a test majd sírba rogy.
Csak még egy kis tűrés! Ha őt híven követjük: a láncot mind levetjük S vár ránk az égi rész.

9. Elmúlik nemsokára a földi vándorút, és az örök hazába, ki hű volt, mind bejut. Ott vár angyalsereg,
Ott várnak mind a szentek, S az atyánál pihentek, Megfáradt gyermekek.

éneK
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Legyünk jó sáfárok!

Út és cél

Most szeretnék megállni,
Krisztusom, Veled.

Kezemből mindent letéve
megfogni kezed.

Szemedbe nézve
látni önmagam:

hogy munkámban kegyelmed
üdvösség-terve van.

Indíts Lelkeddel
aztán újra el,

vezess a célhoz engem:
Aki Te leszel.

Ámen

imádság

„a ki oroz vala, többé ne orozzon; 
hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, 

a mi jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.” 
(efez 4,28)
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a ki len ce dik pa ran cso lat hát te re az izráeli bí rás ko dás. Ott ugyan is
nagy fon tos sá got tu laj do ní tot tak a va la ki mel lett vagy el len va ló

ta nús ko dás nak. Ha mis ta nú val lo más va la ki ha lá lát okoz hat ta. Gon dol junk
csak Nábót tör té ne té re (1Királyok 21) és a Jé zus el le ni ha mis ta núk ra (Má té
26,61–66.) Is ten a ki len ce dik pa ran cso lat ban meg tilt ja, hogy sza va ink kal
fe le ba rá tunk nak kárt okoz zunk. Ez le het a ha zug ság nak és csa lás nak
min den fé le for má ja, va la ki sza va i nak el fer dí té se, meg rá gal ma zá sa vagy
könnyel mű el íté lé se. Gon dol ha tunk a nem pon tos hí rek re az új sá gok ban,
rá di ó ban és té vé ben is. Is ten IGaZ, és azt kí ván ja tő lünk, hogy sze res sük az
igaz sá got, és gyű löl jünk min den ha zug sá got. Egy olyan vi lág ban, mely ben a
„ha zug ság aty ja”, mint or dí tó orosz lán jár szer te, Is ten ez zel a ki len ce dik
pa ran cso lat tal kor lá tot ál lít en nek ha zug ság had já ra ta elé.

178 l Hisszük és valljuk HarmiNcNyolcaDik lecke

a KILENCEDIK Pa RaN CSO LaT: 

NE TéGy Ha MIS Ta NÚ BI ZONy Sá GOT!

38.
lecKe

elÍtélni:
– rágalmazni
– rosszat mondani
– szavakat elcsavarni

PozitÍv:
– őszinteség
– valakiről jót mondani
– az igazságot  mondani

hazUdni:
– hazugság a betegágynál
– szükséghazugság

média:
– sajtó
– rádió
– tv

igazság 
vagy

hazUgság

augustinus anyjának az volt a szokása, hogy ha valakiről rosszat hallott, 
annyi jót mondott róla, amennyit csak tudott. ezt helyesnek találod?
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¢ BiBliatanUlmány: Jak 3,1–10
ja kab le ír ja a nyelv ha tal mát. a nyelv ki csiny tag, de nagy dol go kat cse lek szik. ja kab ar ra
buz dít ben nün ket, hogy za bo láz zuk meg a nyel vün ket.

1. mi ért lesz sú lyo sabb az íté le tünk, ha „ta ní tók” le szünk? (1. v.)
2. mi lyen há rom ké pet hasz nál ja kab a nyelv vel kap cso lat ban a 3–6. vers ben?
3. mi ért ír ja ja kab, hogy a nyelv a go nosz ság összes sé ge? (6. v.)
4. ja kab sze rint mi a kü lönb ség a nyelv és min den fé le vad ál lat, ma dár, csú szó má szó

és ten ge ri ál lat kö zött? (7–8. v.)
5. mi a mé reg? (8. v.)
6. Hogy di csér he ted is tent nyel ved del? (9. v.) Ho gyan át koz nak az em be rek? (9. v.)

¢ KérdéseK
1. mi a szük ség ha zug ság? elő for dul-e az a Bib li á ban is? Ha igen, hol? (józsué 2,1–6).
2. min dig iga zat kell mon da nunk?
3. meg kell-e (min dig) az iga zat mon da nunk egy gyó gyít ha tat lan be teg nek?
4. Hogy gon dol kodsz a „fél igaz sá gok”-ról?
5. van nak-e ha zug sá gok az új ság ban?
6. a ki len ce dik pa ran cso lat a ke res ke de lem re is vo nat ko zik?
7. mit ne vez já nos a leg na gyobb ha zug ság nak? (1jános 2,22) elő for dul az a ha zug ság

most is?
8. Hogy tu dod fe le ba rá tod jó hí rét sza va id dal elő se gí te ni?

¢ heidelBergi Káté
112. mit akar is ten a ki len ce dik pa ran cso lat ban?
azt, hogy sen ki el len ha mi san ne ta nús kod jam, sza vát ki ne for gas sam, ne rá gal maz zam,
hi te lét ne ront sam, meg hall ga tá sa nél kül könnyel mű en el ne ítél jem. Ha is ten ha rag ját
ma gam ra von ni nem aka rom, ke rül jem a ha zug sá got és a csa lást, mint az ör dög
mes ter ke dé se it. a tör vény előtt és más hi va ta los el já rás ban az igaz sá got ked vel jem,
őszin tén ki mond jam és meg vall jam, fe le ba rá tom tisz tes sé gét és jó hír ne vét pe dig tő lem
tel he tő en meg ol tal maz zam és elő moz dít sam.
Péld 19,5, 9. 21,28; zsolt 15,3; róm 1,29–30; mt 7,1–2; lk 6,37; jn 8,44; Péld 12,22. 13,5;
1kor 13,6; ef 4,25; 1Pt 4,8
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180 l Hisszük és valljuk HarmiNcNyolcaDik lecke

ISTENEM, LáSD MEG

2. Istenem, halld meg, mikor csöndben kérlek:
Tisztítsd meg ajkam minden vétektől!
Képmutatásból sohase beszéljek!
Ments meg az álnok, hazug élettől!

3. Istenem, nálad igaz az ígéret,
áld ezért téged a nagy mindenség.
add ezüst-tiszta, hiteles Igédet,
Mert ez az élet, ez az üdvösség!

éneK
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Ne tégy hamis tanúbizonyságot!

Látod, Uram, mennyit panaszkodunk!
Szidjuk önmagunkat, szidjuk a másik embert.

Bosszankodunk, méltatlankodunk, elégedetlenkedünk.

Pedig hányszor könyörültél már rajtunk!
Hányszor bebizonyítottad már kegyelmedet!

Hányszor mentettél már meg bennünket,
– legtöbbször önmagunktól …

Add, hogy tudjunk emlékezni csodáidra,
amelyekkel csendben végigkísérted eddigi életünket!

Add, hogy meg tudjuk köszönni,
hogy ahová nélküled jutottunk,

Te még ott sem hagytál magunkra minket!

Ámen

imádság

„hanem legyen a ti beszédetek: 
úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, 

a gonosztól vagyon.”
(mt 5,37)

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 181



a ti ze dik pa ran cso lat ban Is ten nem min den kí ván sá got tilt meg,
ha nem csak a bű nös kí ván sá go kat. Ez a pa ran cso lat al kal mat ad, hogy

el mé lyed jünk az elő ző pa ran cso la tok ban. az el ső pa ran cso lat pél dá ul ezt
mond ja: ne le gye nek ide gen is te ne id Is ten előtt. a ti ze dik pa ran cso lat pe dig:
ne is kí vánd eze ket a bál vá nyo kat. a he te dik pa ran cso lat azt mond ja: Ne
pa ráz nál kod jál. a ti ze dik pa ran cso lat: va la ki asszony ra te kint go nosz
kí ván ság nak oká ért, im már pa ráz nál ko dott az zal az ő szí vé ben (Mt 5,28.),
és így to vább. Nincs sen ki, aki a ti ze dik pa ran cso la tot meg ne szeg né. Kí ván -
sá ga ink és vá gya ink bű nö sek, és el von nak Is ten től. Ezt le győz ni nem tud juk
úgy, hogy pl. szer ze tes ként élünk, vagy el zár kó zunk a vi lág tól. ak kor is
ma gunk kal visszük ugyan is bű nös szí vün ket. Vá gya in kat jó út ra csak a
Krisz tus ban va ló hit és a Szent lé lek meg újí tó mun ká ja ve ze ti. Ezért szük sé ges
min dig a Szent lé lek ért imád koz ni, hogy vá gya in kat Is ten pa ran csa i ra és
ígé re te i re irá nyít sa.

182 l Hisszük és valljuk HarmiNckileNceDik lecke

a TIZEDIK Pa RaN CSO LaT: 

NE KÍ VáND a Má SéT!

39.
lecKe

so rolj Fel Né HáNy 
jó kÍ váN sá Got a mai iDők Ből
uGyaN ÚGy Né HáNy rosszat!

JÓ KÍvánságoK
– egyet kérek az Úrtól, azért esedezem 

(zsolt 27,4)
– kívánván elköltözni és krisztussal lenni

(Fil 1,23)
– epekedel a te férjed után (1móz 3,16)
– kérj, amit akarsz, hogy adjak néked (1kr 3,5)
– Püspökséget kívánni (1tim 3,1)
– mennyei haza után vágyódni (zsid 11,16)
– Nagyon vágyakozni a tiszta, hamisítatlan tej 

után (1Pt 2,2)
– Bölcsességet kérni istentől (jak 1,5)

rossz KÍvánságoK

mi rosszat kívántak a fenti 
személyek?

– éva
– árkán
– sámson
– saul

– Dávid
– Géházi
– akháb
– júdás
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¢ BiBliatanUlmány: Jak 1,12–16
ja kab pró bál ta tá sok ról és kí sér té sek ről ír. a pró bál ta tás is ten től jön, hogy ki tűn jék hi tünk.
a kí sér tés a sá tán tól vagy sa ját szí vünk ből szár ma zik, és bűn be akar ben nün ket vin ni.
1. mi a „bé re” an nak ja kab sze rint, aki a pró bál ta tás ban ki tart? (12. v.) mi re cé loz ez zel?
2. em líts né hány pró bál ta tást!
3. ja kab sze rint hon nan szár maz nak a kí sér té sek? (14. v.)
4. mi lyen sza ka szo kat lát ja kab le zaj la ni, ha va la ki en ged a bű nös kí ván sá gok nak?

(14–15. v.) mondd el eze ket a sza ka szo kat a bűn eset (éva) tör té ne té ből és Dá vid
Betsabéval va ló vét ke zé sé ből!

5. Nincs el len tét ben a 13. vers a mi atyánk ha to dik kér dé sé vel: „Ne vígy min ket a
kí sér tés be”? ma gya rázd meg vá la szo dat!

¢ KérdéseK
1. va la ki azt ír ta: a kí ván ság évá nak a Pa ra di csom ba ke rült, sám son nak sze me vi lá -

gá ba, sa ul nak ki rály sá gá ba, Dá vid nak gyer me ké be, Géházinak egész sé gé be és
akhábnak éle té be. ma gya rázd ezt meg!

2. mi a sza bály, hogy meg tud juk kü lön böz tet ni a jó és rossz kí ván sá go kat?
3. He lyes, ha a ke resz tyén em ber ko los tor ba vo nul? mi ért igen vagy mi ért nem?
4. mi lyen dol gok kal he lyet te sít he ted ma a ti ze dik pa ran cso lat be li ök röt és sza ma rat?

¢ heidelBergi Káté
113. mit akar is ten a ti ze dik pa ran cso lat ban?
azt, hogy so ha a leg ki sebb kí ván ság vagy gon do lat se tá mad jon fel szí vünk ben is ten
egyet len pa ran cso la ta el len sem, ha nem min den kor tel jes szí vünk ből gyű löl jünk
min den bűnt és gyö nyör köd jünk min den igaz ság ban.
róm 7,7
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Ne kívánd a másét
A fejezetben olvasottak alapján fogalmazd meg 

saját imádságod!

imádság
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184 l Hisszük és valljuk HarmiNckileNceDik lecke

MáR KERESZTEM VáLLRa VETTEM

2. Ember bánthat és zavarhat: Szíved áldott menedék; :/: Sorsom próbál és sanyargat:
édes csenddel vár az ég. Nincsen búm, mely könnyet adjon, Míg szerelmed van
velem, Nincs öröm, mely elragadjon, Hogyha nem benned lelem.

3. Lelkem, teljes üdv a részed, Hagyd a bút s a gondot el; :/: Légy vidám, ha meg-
megérzed: Tenni kell még s tűrni kell. Gondold el: ki Lelke éltet, Milyen atya
mosolya; Megváltód meghalt teérted: Mit bánkódnál, menny-fia?

4. Kegyelemből dicsőségbe Szállj, hited majd szárnyat ad, :/: S az örök menny
fénykörébe Bévezet majd szent urad. Véget ér itt küldetésed, Elszáll vándoréleted,
üdvösséggé lesz reményed, égi látássá hited.

éneK

„hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon
kívánsága.  azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; 

a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.”
(Jak 1,14–15)
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a Heidelbergi Ká té ban a tíz pa ran cso lat után az imád ság kö vet ke zik.
Va ló já ban a tör vény ve zet el ben nün ket az imád ko zás hoz. ugyan is

imád  ko zunk a Szent lé lek ere jé ért és ke gyel mé ért, hogy Is ten pa ran csa it
meg tart has suk. Emel lett há lán kat is ki fe jez zük Is ten iránt az imád sá gunk ban.

azt is mond hat juk, hogy az ima Is ten re va ló hall ga tás és be szél ge tés
Is ten nel. az imád sá got a hit lé leg zet vé tel ének is ne ve zik; ahogy a lé leg zés
élet szük ség let, úgy van szük sé ge a hí vő élet nek az imád ko zás ra.

Meg kü lön böz te tünk ké rő imád sá got, há la adó imád sá got és köz ben já ró
imád sá got. Is ten től min dent kér he tünk, ami re szük sé günk van: tes ti e ket és
lel ki e ket egy aránt. Még is jó, ha egy meg ha tá ro zott sor ren det tar tunk, úgy
ahogy Jé zus tet te a tö ké le tes imád ság ban: a Mi atyánk ban. Hogy imád sá gun kat
áMEN-nel fe jez zük be, azt je len ti, hogy bi zo nyo sak le he tünk ar ról, hogy
imád sá gun kat Is ten hall ja és meg hall gat ja. Tel jes bi za lom mal imád koz ha tunk
Is ten hez, de ugyan ak kor mély tisz te le tet kell ta nú sí ta nunk Is ten szent sé ge
iránt. Mind ket tő nek meg kell lát sza ni imád sá gunk ban. Össze kul csolt ke zünk
a je le a tisz te let nek és a ma gunk át adá sá nak, me lyet az Úr kér tő lünk.

Vé gül nem sza bad meg fe led kez nünk ar ról, hogy imád sá gunk ban má so kért
is kö nyö rög jünk.

az úr imád sá ga:
1. mi atyáNk, ki vagy a mennyek ben!
2. szen tel tes sék meg a te Ne veD.
3. jöj jön el a te or szá GoD.
4. le gyen meg a te aka ra toD, mint a menny ben, úgy a föl dön is.
5. a mi min den na pi ke Nye rüN ket add meg ne künk ma.

7. és ne vígy min ket kÍ sér tés Be, de sza ba díts meg min ket a go nosz tól. mert ti éd 
az or száG, és a Ha ta lom és a Di cső séG mind örök ké. ámeN.

NeGyveNeDik lecke Hisszük és valljuk l 185

aZ IMáD SáG

40.
lecKe

6. és bo csásd meg a mi vét ke iN ket, mi kép pen mi is meg bo csá tunk az el le nünk vét kez őknek; 
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186 l Hisszük és valljuk NeGyveNeDik lecke

töKéletes imádság (mt 6,9–13)

megszólítás: mi atyánk

isten dicsősége: te neved
te országod
te akaratod

Kéréseink: kenyerünk
bűnbocsánat
kísértés

dicsőítés: tiéd
az ország
a hatalom
a dicsőség
mindörökké

ámeN = Úgy legyen. azaz imádsá-
gomat biztosan meghallja az isteN.

Könyörgés
– gyülekezetekért (kol 1,3–9)
– betegekért (jak 5,13–14)
– tisztségviselőkért (thesz 3,1)
– üldözöttekért (apcsel 12,5)
– vezetőkért (1tim 2,1–3)
– ellenségeinkért (mt 5,44)

helytelen imádság
– saját élvezeteinkért (jak 4,3)
– mint egy farizeus (lk 18,11)
– képmutatóan (mt 6,5)
– sok beszéddel (mt 6,7)
– haraggal és 

versengéssel (1tim 2,8)

hogyan imádKozzUnK?
– térdelve (Dn 6,11)
– állva (lk 18,11)
– mellünket verve (lk 18,13)
– felemelt kézzel (zsolt 14,12) 

és (1tim 2,8)
– ma: összekulcsolt kézzel és csukott 

szemmel: hódolat, tisztelet, átadás

mint jóillatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem
felemelése estéli áldozat legyen (zsolt 141,2)

– is ten ről leg töb bet
nem köny ve im ből
ta nul tam, ha nem
tér de i men. 
– az össze kul csolt
ke zek erő seb bek,
mint az ököl be 
szo rí tot tak.
(G. voetius)
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¢ BiBliatanUlmány: mt 6,5–8
jé zus eb ben az ige sza kasz ban az imád ság ról szól. Ne imád koz zunk hely te le nül, mint a
kép mu ta tók. mert ak kor a ma gunk di cső sé gét tart juk szem előtt és nem is te nét.

1. jé zus azt mond ja, hogy két fé le kép pen imád koz ha tunk hely te le nül. miképpen? (5. és 7. v.)
2. elő for dul nak ezek ma is? mondj pél dá kat!
3. mit je lent az, hogy el vet ték ju tal mu kat? (5. v.)
4. mi a bel ső szo ba? (16. v.) van min den ház ban bel ső szo ba?
5. mi az, hogy po gány? (7. v.) mi a sok be széd? min den po gány úgy imád ko zik?
6. Ha is ten is me ri szük sé ge in ket (8. v.), mi ért kell még is imád koz ni?

¢ KérdéseK
1. Hogy oszt hat juk fel a „mi atyánk”-ot? Hol van meg ír va a Bib li á ban a „mi atyánk”?
2. em líts pél dá kat a Bib li á ból, hogy ho gyan imád koz tak (Dán 6,11), lk 18,11; zsolt 141,2)! 
3. Ne künk is meg ha tá ro zott idők ben kell imád koz nunk?
4. mi ért leg főbb ré sze a há lá da tos ság nak az imád ság?
5. mi a je len té se az il lat ál do zat nak az ószö vet ség ben? (zsolt 141‚2)
6. a mi atyánk ké ré se i nek sor rend je ér vé nyes a mi imád sá gunk ra is?
7. Bíz ha tunk ab ban, hogy is ten min dig meg ad ja, amit ké rünk? (mt 7,7–11.)
8. kell-e el len sé ge in kért is imád koz nunk?
9. mit je lent az ámen szó? van nak meg nem hall ga tott imád sá gok is?

10. He lyes-e csak a mi atyánkot imád koz ni, vagy jobb a sa ját sza va ink kal imád koz ni?
11. mi ért ta ní tot ta jé zus, hogy is tent így szó lít suk meg: mi atyánk?
12. igaz az a mon dás, hogy „a szük ség meg ta nít imád koz ni”?

¢ heidelBergi Káté
116. mi ért szük sé ges a ke resz tyé nek nek imád koz ni uk?
azért, mert ez an nak a há la adás nak leg főbb ré sze, ame lyet is ten tő lünk meg kö ve tel. De
azért is, mert is ten csak azok nak ad ja ke gyel mét és szent lel két, akik őt er re őszin te
szív vel szün te le nül ké rik, s ezért há lát ad nak ne ki.
zsolt 50,14–15; mt 7,7–8; lk 11,9–10.13; mt 13,12

117. mi szük sé ges ah hoz az imád ság hoz, ame lyet is ten ked vel és meg hall gat?
elő ször: az egy igaz is ten hez imád koz zunk, aki ma gát igé jé ben ne künk ki je len tet te. tő le
szív ből kér het jük mind azt, amit kér nünk pa ran csolt. má sod szor: is mer jük meg ala po san
szük sé gün ket és nyo mo rú sá gun kat, és alá za to san já rul junk fel sé ges szí ne elé. Har mad szor:
le gyünk szi lár dan meg győ ződ ve ar ról, hogy bár mél tat la nok va gyunk rá, is ten imád sá gun kat
az Úr krisz tu sért bi zo nyo san meg hall gat ja, amint azt igé jé ben meg is ígér te ne künk.
jn 4,22–24; róm 8,26; 1jn 5,14; 2krón 20,12; zsolt 2,11. 34,19; ézs 66,2; róm 10,14;
jak 1,6; jn 14,13–14; Dán 9,17–18; mt 7,8; zsolt 143,1
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188 l Hisszük és valljuk NeGyveNeDik lecke

IMáDKOZZaTOK 
éS BuZGóN KéRJETEK!

éneK

2. Keressetek buzgón és megtaláltok! – Téged keresünk, uram: hogy bűn s átok Erőt ne
vegyen mirajtunk, légy nékünk égi utunk, igazságunk, életünk!

3. Zörgessetek buzgón Isten ajtaján! – Elfáradtunk, uram, e világ zaján; ó, nyisd meg
az égi béke szép honát, add, hogy zenghessünk örök halleluját!
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Az imádság

Imádság közben

Egy megszokott mozdulat,
és imádságra kulcsolom kezem.

Rakom egymás mellé
a gyenge és tétova szavakat.

De mintha a lelkemben
kapaszkodna össze

minden törékeny akarat,
szándék és elhatározás,

hogy Veled találkozzanak,

bátorodik, s lesz Tieddé a szó,
békül a lélek, a lelkem.

Köszönöm, Uram, 
hogy te formálsz mai is

imádságot bennem.

Ámen

imádság

„szüntelen imádkozzatok.”
(1thessz 5,17)
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a „tö ké le tes imád ság”-ban Jé zus ar ra ta ní tott, hogy Is tent atyánk nak
szó lít suk. Ezt csak hit ben te het jük. Ez azt je len ti, hogy az Is ten irán ti

tisztelet mel lett bíznunk is kell ab ban, hogy Is ten meg hall gat ja imád sá gun kat.
a Mi atyánk fel épí té se azt mu tat ja, hogy imád sá gun kat nem az zal kell
kez de ni, hogy ma gunk ra gon do lunk, ha nem gon do la tunk nak el ső sor ban
Is ten re kell irá nyul nia, Imád sá gun kat Is ten tisz te le té vel kell kez de nünk.

az el ső há rom ké rés sor rend ben ez: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a
te országod, legyen meg a te akaratod.

190 l Hisszük és valljuk NeGyveNeGyeDik lecke

IS TEN TISZ TE LE TE

41.
lecKe

szenteltessék meg
a te neved

neved legyen 
nagyra be csült
– általam
– minden ember által
– ne hoz zak 

rád szégyent
– ne bot rán  koztassalak meg

imádság, hogy:
– istent igazán 

megismerjem
– istent igazán 

szeressem
– istent igazán dicsérjem:

gondolataimban, sza vaim -
ban, cselekedeteimben

Jöjjön el 
a te országod

Uralkodj, mint Király
– életemben
– egyházamban

Könyörgés:
– az egyházért
– az egyházi munkáért
– misszióért
– evangélizációért
– szeretetszolgálatért
– isten országáért,

amikor krisztus
eljön:
maraNatHa,
jézus jÖN

legyen meg 
a te akaratod

Ne az én akaratom
legyen meg,
hanem a tiéd.
tudom, hogy olyan
nehéz lemondani
saját akaratomról,
de kérlek add,
hogy olyan 
szófogadó és
engedelmes
legyek, mint 
az angyalok
a mennyben. 
és, hogy hűségesen
végezzem 
dolgomat.
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¢ BiBliatanUlmány: 1Kir 3,5–13
is ten álom ban meg je le nik sa la mon nak. sa la mon kí ván hat va la mit, amit is ten meg ad
ne ki. sa la mon böl cses sé get kér, hogy a né pet jól tud ja kor má nyoz ni. is ten töb bet ad ne ki:
böl cses sé get, gaz dag sá got és di cső sé get.

1. em líts olyan pél dá kat a Bib li á ból, ami kor is ten álom ban je le nik meg!
2. sa la mon ki csi nek ér zi ma gát a sa ját sze mé ben. a 7. vers me lyik sza va i ból tű nik ez ki?
3. mi min dent kér he tett vol na sa la mon a 11. vers sze rint még?
5. mondj egy olyan tör té ne tet, mely ből meg lát szik sa la mon böl cses sé ge.
6. me lyik bib li ai köny vek tesz nek bi zony sá got ar ról, hogy sa la mon bölcs volt?

¢ KérdéseK
1. mit je lent szó  sze rint az, hogy „szent”? mit kell je lent sen, ami kor imád ko zunk, ez:

szen tel tes sék meg a te ne ved?
2. ad hat-e éle tünk okot ar ra, hogy is ten ne ve szi dal maz tas sék? Ha igen, ho gyan? töb bek

közt me lyik bib li ai tör té net ből tű nik ez ki? (1sámuel 12,14).
3. van-e kü lönb ség is ten or szá ga és az egy ház kö zött? Ha igen, mi lyen kü lönb ség?
4. Hogy jön el az is ten or szá ga? Fo ko za to san vagy hir te len? 
5. köz re mű köd he tünk is ten or szá ga el jö ve tel ében?
6. en ge del mes ked he tünk úgy, mint az an gya lok a menny ben? mi ért ta ní tot ta jé zus,

hogy ezért imád koz zunk?
7. ez, hogy „le gyen meg a te aka ra tod”, be le nyug vást je lent-e? Ha igen, ho gyan?

szen tel tes séK meg a te ne ved: az az: add, hogy té ged iga zán meg is mer jünk, és
min den mun kád ban, ame lyek ben vi lá gol a te min den ha tó sá god, böl cses sé ged, jó sá god,
igaz sá god, kö nyö rü le tes sé ged és igaz mon dá sod té ged tisz tel jünk, di cső ít sünk és
ma gasz tal junk. to váb bá, hogy egész éle tün ket, gon do la ta in kat, be szé de in ket és tet te in ket
ar ra irá nyoz zuk, hogy a te ne ve det mi at tunk szi da lom ne ér je, sőt in kább száll jon ar ra
di csé ret és di cső ség.

JöJ Jön el a te or szá god: az az: igaz gass min ket igéd del és szent lel ked del úgy, hogy
egy re job ban en ge del mes ked jünk Né ked; tartsd fenn és nö vel jed anya szent egy ház adat,
és sem mi sítsd meg az ör dög nek mun ká it és min den ha tal mat, mely el le ned fel tá mad,
és min den go nosz ter vet, ame lyet a te szent igéd el len sző nek; míg el nem jön hoz zánk
a te or szá god nak tel jes sé ge, amely ben te lész min den min de nek ben.

le gyen meg a te aKa ra tod: az az: add, hogy mi és min den em ber a ma gunk aka ra tát
meg ta gad va és a te egye dül jó aka ra tod nak en ge del mes ked jünk el lent mon dás nél kül,
és így min den ki oly kész sé ge sen és hí ven be tölt se, a ma ga tisz tét és hi va tá sát mint az
an gya lok a menny ben. (Heidelbergi ká té: 47–49. Úr nap ja)
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éneK

A fejezetben olvasottak alapján fogalmazd meg saját imádságod!

imádság

NaGy ISTENEM
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a Mi atyánk utol só há rom ké ré sé ben min den tes ti és lel ki szük ség -
le tün ket az Úr elé he lyez zük. Sza bad Is ten től kér ni kenyerünket, és

min dent, ami re szük sé günk van éle tünk ben. Sza bad kér nünk Is ten től mind
bű nös tet te in kért, mind bű nös ter mé sze tün kért bocsánatot. a foly ta tás:
mi kép pen mi is meg bo csá tunk azok nak, akik el le nünk vét kez tek, ar ra
mu tat, hogy mi is meg aka runk bo csá ta ni fe le ba rá tunk nak. Sza bad kér ni
Is ten től, hogy őrizzen meg a kísértéstől és szabadítson meg a gonosztól. az az,
hogy Is ten aka ra tun kat véd je meg min den től, ami min ket Tő le el vá lasz ta na.
Há rom szo ros di cső í tés után a Mi atyánk ámen nel vég ző dik. az áMEN azt
je len ti „iga zán, bi zonnyal úgy le gyen”. az az: min dent, ami ért imád ko zunk,
bi za lom mal Is ten ke zé be te szünk

NeGyveNketteDik lecke Hisszük és valljuk l 193

a mi mindennapi
kenyerünket add
meg nékünk ma

imádság:
mindenért, amire
szükségünk van
életünkben.
hitvallás: 
minden isten
áldásától függ.

mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké = 
te vagy a királyunk. te vagy egyedül hatalmas és mindenható.

ámen = igazán, bizonnyal, úgy legyen, mert isten az én imádságomat sokkal biz on yo -
sabban meghallgatja, mint azt én szívemben elgondolom és kívánom.  H. k: 129.

Bocsásd meg a mi vét keinket,
miképpen mi is megbocsátunk az
ellenünk vétkezőknek

imádság:
Bűneink bocsánatáért 
(megbocsátani=eltörölni)
hitvallás: 
mi is meg akarunk bocsá tani.
Hányszor kell atyádfiának meg -
bocsátani? Hétszer is? 
Nem, hetvenszer hétszer is!

ne vigy minket a 
kísértésben, de szabadíts
meg a gonosztól

imádság:
szilárdan megállni 
a kísértésben.
hitvallás: 
magunkban nagyon 
gyöngék vagyunk.
3. ősellenség: az ördög, 
a világ, a saját testünk.

SZüK SéG LE TE INK

42.
lecKe
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¢ BiBliatanUlmány: mt 7,7–12
jé zus új ból szól az imád ko zás ról. Ígé re tet fűz hoz zá: is ten hall ja.

1. me lyik há rom szó mu tat ja, hogy áll ha ta tos nak kell len ni az imád ko zás ban? (7. v.) 
mi lyen há rom ígé re tet fűz eh hez jé zus?

2. min den imád ság meg hall ga tást nyer? tudsz olyan imád sá go kat mon da ni, me lye ket
is ten meg hall ga tott, és ame lye ket nem?

3. mi lyen két pél dát hasz nál jé zus ar ra; hogy bi za lom mal kell imád koz nunk? (9.,10. v.)
4. Ha son lítsd össze a 11. ver set a luk ács 11,13-mal. mi van ott a „jók” he lyett?
5. mi ért fűz te hoz zá jé zus a 12. ver set az imád ko zás ról szó ló sza va i hoz? a 12. v. az

őszin te imád ság ról szól?
6. mi a tör vény és a pró fé ták?

194 l Hisszük és valljuk NeGyveNketteDik lecke

mennyei kenyérrel elégítette meg
őket (zsolt 105:40)

könyörtelen szolga
(mt 18:21–35)

Bűneink, bűnös 
természetünk

első ádám – második ádám
(1móz 3,1–6, mt 4,1–11)

háromszoros 
dicsőÍtés!
tied: ország

hatalom
dicsőség

mindörökké
ámen

Halálos ellenségeink:
l ördög

l   világ
l   saját test

szükséges a szentlélek ereje

bűnökkenyér

kísértés
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¢ KérdéseK
1. so rolj fel a mi min den na pi ke nye rünk he lyett olyan dol go kat, ame lye kért szin tén

sza bad imád koz nunk!
2. Hogy hív ták azt a ke nye ret, me lyet izráel na pon ta ka pott a pusz tá ban? mit je lent az?
3. ki ne vez te ma gát az élet ke nye ré nek? (já nos 6,35) mit je lent ez?
4. kell-e ak kor is a na pon kén ti ke nyé rért imád koz ni, ha már az étel az asz ta lon van?
5. szük sé ges min dig bo csá na tért imád koz ni? mi kor le het ab ba hagy ni?
6. mit je lent a ki egé szí tés: mi kép pen mi is meg bo csá tunk azok nak, akik el le nünk

vét kez tek?
7. van szó olyan pél dák ról is, hogy nem kell meg bo csá ta nunk az el le nünk vét ke zők nek?

Ha igen, mi kor?
8. mi a kü lönb ség a kí sér tés és a meg pró bál ta tás kö zött?
9. mi lyen kí sér té sek ér he tik a ke resz tyén em bert? so rolj fel pél dá kat, hogy ho gyan

kí sért az ör dög, a vi lág és sa ját tes tünk?

a mi min den na Pi Ke nye rün Ket add meg né KünK ma: elé gítsd meg min den élet -
szük ség le tün ket, hogy ez ál tal meg is mer jük, hogy min den jó nak egye dü li for rá sa te vagy.

Bo csásd meg a mi vét Ke in Ket, mi KéP Pen mi is meg Bo csá tUnK azoK naK, aKiK
el le nünK vét Kez teK: Ne szá mítsd be né künk a mi vét ke in ket, sem a még min dig
ben nünk le vő go noszt; ami kép pen fe le ba rá ta ink nak szí vünk sze rint meg bo csá tunk.

ne vÍgy min Ket KÍ sér tés Be, de sza Ba dÍts meg min Ket a go nosz tÓl: mi vel mi
ma gunk ban oly erőtelenek va gyunk, hogy egy pil la na tig sem áll ha tunk meg, a mi es küdt
el len sé ge ink pe dig az ör dög, a vi lág és sa ját tes tünk szün te le nül ost ro mol nak ben nün ket,
te tarts meg és erő síts szent lel ked nek ere jé vel.

mert ti éd az or szág és a ha ta lom és a di cső ség mind öröK Ké: mind ezt azért
kér jük tő led, hogy te, a mi ki rá lyunk, ne künk min den jót meg akarsz ad ni és meg is
ad hatsz, és azért hogy ez ál tal ne mi re ánk, ha nem a te szent ne ved re tér jen őrök di cső ség.  

(Heidelbergi ká té: 52. Úr nap ja)
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a SIONNaK HEGyéN, 
ÚR ISTEN

éneK

2. Rajtam a bűn elhatalmazék, Terhelvén engemet, :/: De nagy volta kegyességednek
Eltörli vétkünket. Boldog, akit te elválasztál, Fogadván házadba, Hogy előtted nagy
buzgósággal Járjon tornácodba. 

3. Javaival a te házadnak Megelégíttetünk, :/: Szép dolgain te templomodnak
Gyönyörködik szívünk. a te csuda igazságodból Megfelelsz minekünk, Hallgass meg,
Isten, velünk tégy jól, ó, mi segedelmünk! 

4. Tengeri habok nagy zúgását Te megcsendesíted, :/: a pogány nép zúgolódását Ottan
elenyészted. Nagy félelmükben elbágyadnak Mindenek e földön, Nagy voltán a te
csudáidnak, Miknek számuk nincsen. 

5. Megkoronázod az esztendőt Nagy sok javaiddal, :/: Lábaid nyoma kövérséget
Csepegtet nagy zsírral. Lakóhelyei a pusztáknak Folynak kövérséggel, Hegyek és
halmok vigadoznak Nagy bő termésekkel. 

6. a szép sík mezők ékeskednek Sok baromcsordákkal; :/: Villognak a szép szántóföldek
Sűrű gabonákkal. a hegyoldalak, mezőföldek Szép búzanövéssel, Örvendeznek és
énekelnek Nagy gyönyörűséggel. 
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Szükségleteink
Úr Jézus Krisztus!

Úrnak mondalak, Úrnak nevezlek.
De mégis olyan sokszor szabadítom fel magamat 

a Te hatalmad alól.

Aztán megbánom. Mindig megbánom.
Utólag.

Pedig ha nem Te vagy az Úr az életemben,
ebben az országban,

az egész teremtett világon,
akkor minden relatívvá,

viszonylagossá válik.
Akkor minden értékét veszti.

Úr Jézus Krisztus!
Uram! Szabadítóm!
Kérlek, ments meg

nélküled-való önmagamtól!

… hogy szabad legyek. 
Szabad: 

a Te hatalmadba odaszánni az életem.
Szabad: 

Téged tekinteni Úrnak, egyedüli Úrnak az életemben.

Hogy kesergő lemondás helyett,
örömteli reménységgé váljon az imádságom:

„Legyen meg a Te akaratod!”

Ámen

imádság

„hanem keressétek először istennek országát, 
és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.”

(mt 6,33)
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Jézus Krisztus születése
Karácsony 

„Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek
nagy örömet, mely az egész népnek
öröme lészen: mert született néktek
a megtartó ki az Úr krisztus a Dávid
városában.” (lukács 2,10–11) 

Jé zus Krisz tus meg fe szí té se 
nagyPénteK 

„és meghomályosodék a nap és a temp lom
kár pit ja kö zé pen ket té hasada. és ki ált ván 
jé zus nagy szó val mon da: atyám a te 
ke ze id be te szem az én lel ke met. és eze ket
mond ván meghala.” (lk 23,45–46)

Jé zus Krisz tus be vo nul Je ru zsá lem be
vi rág va sár naP (hús vét előt ti va sár nap)

„és mi kor ő méne, ru há ju kat az út ra te rí ték. 
mond ván: ál dott a ki rály, aki jő az Úr nak ne vé ben.
Bé kes ség a menny ben és di csős ég a ma gas ság ban.”
(luk ács 19,36.38). olvasandó: lk 19,29–40.

üNNEPEINK

43.
lecKe
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Jé zus Krisz tus feltámadása 
húsvét 

„mit ke re si tek a hol tak kö zött az élőt? Nincs itt, ha nem 
fel tá ma dott: em lé kez ze tek mit be szélt nek tek, még mi kor
Galileában volt? mond ván: szük ség az em ber fi á nak 
át adat ni a bű nös em be rek ke zé be, és meg fe szí tet ni és 
har mad na pon fel tá mad ni.” (lukács 24,5–7). olv.: lk 24,1–49.

Jé zus Krisz tus mennybemenetele 
áldozÓcsütörtöK (pünkösd előtt 10 nappal)

„ki vi vé őket (a ta nít vá nyo kat) Betániáig, és fel emel vén az ő
ke ze it megáldá őket. és lőn, hogy míg áldá őket, tő lük
el sza kad ván, felviteték a menny be.” (lukács 24,50–51).
olvasandó: máté 28, 18–20; lk 24, 50–53.

a szent lélek kitöltése
PünKösd (50 nappal hús vét után)

„és mi kor a Pün kösd nap ja el jött 
mind nyá jan egy aka rat tal együtt valának. 
és lőn nagy hir te len ség gel az ég ből mint egy a se be sen zú gó
szél nek zen dü lé se és eltelé az egész há zat, ahol ülének. és
meg je len tek előt tük ket tős tü zes nyel vek és üle min de nik re
azok kö zül. és megtelének mind nyá jan szent lé lek kel 
és kez de nek szól ni más nyel ve ken, amint a lé lek ad ta 
ne kik szólniuk.” (apcsel 2,1–4). olvasandó: apcsel. 2.

(a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap)

„menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel;
adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!”

(zsolt 100,4)
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aZ EGyHáZI éV
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Mi a re for má tus is ten tisz te let lé nye ge?

az is ten tisz te let re azért jö vünk, hogy Is tent imád juk, sza vát meg hall gas suk
és a sákramentumokkal éljünk. Ezért, ami kor a temp lom ba be me gyünk,
mi e lőtt le ül nénk, rö  vid imád sá got mon dunk ma gunk ban, mely ben Is ten nek
há lát adunk és kér jük ál dá sa it. 

a kö zös ének lés ben az egész gyü le ke zet Is tent ma gasz tal ja.
a re for má tus is ten tisz te let kö zép pont já ban a Bib lia ol va sá sa és an nak

ma gya rá za ta áll, amit ige hir de tés nek ne ve zünk. Ige hir de tés előtt imád ko zunk.
az imád ság ban bűn val ló, ké rő, há la adó és dicsőitő ré szek van nak az ige hir -
de tést vég ző sze mélyt lel ki pász tor nak ne vez zük és nem pap nak, mert ilyen
tiszt ség a re for má tu sok nál nin csen!

az ige hir de tés re a gyü le ke zet ének kel és imád ság gal fe lel, hi szen Is ten nek
il lik vá la szol ni. az is ten tisz te let vé gén a lel ki pász tor Is ten ál dá sát ké ri a
gyü le ke zet re. 

a temp lom ból ki vo nu ló gyü le ke zet pe dig az Is ten Igé jé re és ál dá sá ra
há la ál do zat tal fe lel. Ez a per sely ada ko zás. a per sely pénzt a pres bi te rek
meg szá mol ják, be köny ve lik és az egy ház cél ja i ra for dít ják.

az is ten tisz te le ten a szent Is tent, a ki rá lyok Ki rá lyát imád juk, ezért a
temp lom ba tisz ta ru há ban, ün ne pé lye sen fel öl töz ve il lik jön ni. Nem il lik
han go san be szél get ni, a mo bil te le font be kap csol va hagy ni, cuk ros pa pírt
zör get ni és el kés ni.

az egész hét az Is ten tisz te let foly ta tá sa, Isten irán ti há lá ból, hogy az ő
gyer me kei le he tünk, a mi urunk Jé zus Krisz tus ke reszt ha lá la és fel tá ma dá sa
ál tal. Ezért a hal lott ige sze rint élünk.

44.
lecKe

ISTENTISZTELET

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 201



202 l Hisszük és valljuk NeGyveNNeGyeDik lecke

Mi jellemzi a hitvalló református ember mindennapjait?

1. SzE mÉ LyES HIT (Bi zo nyos ság, hogy IS TEN meg vál tott gyer me ke va gyok
Jé Zu SéRT. a na pi lel ki tisz tál ko dá som a bűn val lás, bo csá nat ké rés, a
bűn bo csá nat el fo ga dá sa, és az IS TEN FI Ú SáG örö me.) Já nos 3,16, 51.
Zsoltár, Róm 8,15

2. SzE mÉ LyES CSEN dES SÉg (bib lia ol va sás, imád ko zás, el mél ke dés
na pon ta) 2.Tim 3.16–17, Má té 6,6

3. vA Sár NAP mEgSzENTELÉSE. (én és én há zam né pe a va sár na pot az
Úr nak szen tel jük) V. Móz. 5,12–15. a sákramentumokkal va ló élés. Isten
Igéjének hallgatása, befogadása, megélése.

4. ImA Kö zöS SÉg (a Krisz tus test lé leg zet vé te le, bűn fal le bon tó a test vé ri
kö zös ség ben és ba rát sá gok ban) Má té 19,20

5. BI zONy Ság TÉ TEL (mit tett ve lem az Úr, az ő nagy tet tei az éle tem ben)
Róm 8,38–39

6. ES TI áHÍ TAT (együtt a csa lád es tén ként) V. Móz. 6,4-9, apcsel 16,31–34
7. dIAKóNIA. Lá to ga tás (a rá szo rul tak, tá mo ga tá sa, ada ko zás) Jak.1,27

mis  szi Ói te vé Keny ség
Gyü le ke ze ti evangélizáció (éb resz tő szol gá lat)
rend sze res ima szol gá lat
csa lád lá to ga tás, hí vo ga tás
lelkigondozás

igeszolgálat (ha a lel Ki Pász tor Ké ri)
ige hir de tés (temp lom ban, gyü le ke ze ti te rem ben, te me tő ben, ha a lelkipásztor kéri)
sák ra men tu mok ki szol gál ta tá sa (temp lom ban, la ká son)
Bib lia óra, bib lia kör tar tá sa

ta nÍ tÓ szol gá lat
katechéta szol gá lat (hit ok ta tás is ko lá ban, gyü le ke zet ben)
kon fir má ci ó ra va ló fel ké szí tés (fi a ta lok, fel nőt tek)
Bib lia is ko la
Gyer mek mun kás-kép zés
if jú sá gi ve ze tő kép zés
Pres bi te rek kép zé se, to vább kép zé se

sze re tet szol gá lat (diaKÓnia)
Be teg lá to ga tás, kór ház lá to ga tás, öreg ott hon lá to ga tá s
egye dül élő idő sek tá mo ga tá sa
ár vák, fél ár vák fel ka ro lá sa

Szolgálati lehetőségek a gyülekezeteben (vázlatos áttekintés)
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¢ KérdéseK
1.  járok-e vasárnap istentiszteletre?
2.  az én kegyességem (hitéletem megélése) tartalmazza-e a felsoroltakat?
3.  Nekem milyen szolgálataim vannak a gyülekezetemben?

gyü le Ke zet éPÍ tés
csa lád lá to ga tás
lelkigondozás
temp lo mi-rend fenn tar tá sa
Gaz da sá gi- és pénz ügyek in té zé se
épí té si és mű sza ki ügyek
épü let ke ze lés és épü let fenn tar tás
iro dai ügyek és jegy ző könyv ve ze tés
jo gi ta nács adás
Fenn tar tói já ru lék sze dés
ta ka rí tás
irat ter jesz tés, könyv tá ri szol gá lat
Gyü le ke ze ten be lü li kom mu ni ká ció (saj tó, hang ka zet ta, vi deó)
Bi zott sá gi mun ka
Gyü le ke ze ti ren dez vé nyek
Nyá ri tá bo rok ve ze té se, se gí té se, ki rán du lá sok szer ve zé se, ve ze té se
Gyer mek já ték dél után szer ve zé se
kántorizálás, ének ka ri szol gá lat

Az ének imádság is
Isten élő Lelke, jöjj, Áldva szállj le rám, Égi lángod járja át szívem és a szám! Oldj

fel, küldj el, Tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!
Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt, Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait! Oldj

fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt!
Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent, S Jézusommal légyek egy már e földön lent!

Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent!
Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj, S majd a végső harcon át mennybe fölragadj!

Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj!
ámen

imádság

„ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, 
hanem a könyörülő istené.”

(róm 9,16)
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ELőSzó

Hé zag pót ló mű – mert nincs gim na zis ták szá má ra írott kor sze rű egy ház -
tör té net. Tisz tes ség min den ki nek, aki szak ér tő mó don ír az Úr ré gi tet te i ről.
Tisz tes ség a di á kok nak, akik igye kez nek a rá juk rótt fel ada tok nak meg fe lel ni.
Sze ret ném a ket tőt össze ta lál koz tat ni, hogy a sok tu dós író ál tal össze gyűj tött
anyag mennyi ség ből annyit tár jak a XI. osz tá lyo sok elé, amennyi fel tét le nül
szük sé ges ah hoz a nyo mo zás hoz, ami ki de rí ti: hogy ma radt fenn 2000 éven
át az az Evan gé li um, ami az üd vös ség út ját fel tár ja előt tünk.

Há lás kö szö ne tem Zsi linsz ky Mi hálytól a Re for má tus Köz ne ve lé si és
Köz ok ta tá si In té ze tig min den ki nek, akik nek mű ve it (gát lás ta la nul) fel -
hasz nál tam. Kü lön há lás kö szö ne tem dr. Dienes Dé nes pro fesszor nak, aki
volt szí ves át ol vas ni, és ta ná csa i val tá mo gat ni a mun kát.
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Az Egy Ház SzÜ LE TÉ SE
(ApCsel 2,41) 392.

Mi ó ta van egy ház? Heidelbergi Ká ténk a hit ol da lá ról így fo gal maz za meg:
„Hi szem, hogy Is ten Fia a vi lág kez de té től an nak végéig… ma gá nak egy
ki vá lasz tott gyü le ke ze tet gyűjt egybe…” Te hát le het az egy há zat a te rem tés
ko rá tól va ló nak lát ni. Tör té ne ti leg vi szont az el ső pün kös döt szok tuk az
egy ház szü le té sé nek mon da ni. Mi is így néz zük most.

A fe szült hely zet

„az egész te rem tett vi lág egye tem ben nyög és fo hász ko dik.” (Ró ma 8,22) Ezt, a
meg vál tás után fo hász ko dó fe szült sé get elő ször na gyobb táv lat ban a ró mai bi ro -
da lom te rü le tén lát juk. az ősi ró mai val lás istenpantheonja, kü lö nö sen Gö rög or szág
meg hó dí tá sa és a gö rög fi lo zó fia el ter je dé se óta nem elé gí tet te ki a bi ro da lom
né pe it. a fő ként ke let ről be szű rő dő misz té ri umval lá sok egy idő re fel lel ke sí tet ték,
az tán csa ló dot tá tet ték az em be re ket. Titkos, csak a beavatottak számára érthető
szertartások jellemezték őket, pl.: az egyiptomi Ozirisz és Ízisz, a görög Dionü -
szosz, és a perzsa eredetű Mithrász kultusz. So kan ér dek lőd ni kezd tek a szét szó -
ró dó zsi dó ság ál tal hir de tett lát ha tat lan, élő Is ten után, de az ószö vet ség exk lu zív
val lás, aki nem áb ra hám utód ja, csak kí vül ről néz he ti (Pl. a kapernaumi szá za -
dos). Bi ro da lom szer te hí rek, jö ven dö lé sek ter jed tek egy el jö ven dő va la ki ről, aki
igaz is ten is me ret re és élet re fog ja ve zet ni az em be re ket. (Kr.e. 598/586-538)

Fo ko zot tan élt a fe szült ség Izráel né pe kö zött. a ba bi lo ni fog ság óta jó
öt száz év telt el. Eköz ben egy részt meg kez dő dött a diaszpora, a szét szó ró dás
a vi lág min den tá já ra. So kan már a hé ber nyel vet sem be szél ték, csak éven ként,
va la me lyik ün nep re za rán do kol tak Je ru zsá lem be. Más részt, a nép ér tett a
ba bi lo ni fog ság ke mény lec ké jé ből, és igye ke zett ko mo lyab ban meg tar ta ni 
a szö vet sé get. (Bál vány imá dás a fog ság után nem for dult elő, e mi att tört ki a
Makkabeusok for ra dal ma is. Kr.e. 166-160) De rá kel lett jön ni ük, hogy ez
nem megy. Vol tak, akik „la zí tot tak”, kü lö nö sen a hét köz na pi éle tet sza bá lyo zó
tör vé nye ken, a po gá nyok kal tar tott kap cso la tok ti lal ma zá sán. a sadduceus
párt (caddíqim = iga zak) a meg szál ló ró mai ha tó ság gal is ki tu dott épí te ni a
jó kap cso la to kat. Szi go rúb ban vet ték a tör vényt a farizeusok (pöriúszim =
el kü lö nü lők), ál lan dó vi tá ban az előb bi ek kel, gon do san ta nul má nyoz va, és
ap ró lé ko san al kal maz va a tör vény leg ki sebb elő írá sa it is. a leg szi go rúbb
fel fo gást az esszénusok kép vi sel ték. ők tisz tá ta lan nak mi nő sí tet ték a pap sá got,
azok mi att a temp lo mot és egész Je ru zsá le met. Lé te sí tet tek Holt-ten ger
mel lett egy te le pet (Qumrán), ahol tel jes el kü lö nü lés ben él tek. 
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Mű köd tek val lá si ala pon ál ló har ci cso por tok is, akik a ró mai meg szál lás
el len küz döt tek. a zelóták is mé tel ten fel ke lé se ket rob ban tot tak ki, ezek ben
Is ten se gít sé gé re szá mí tot tak, és a Mes si ás-ki rályt (Masiah = a Fel kent)
vár ták, hogy élük re áll jon. a szikáriusok (sica = tőr) me rény le te ket kö vet tek
el a ró mai ka to nák el len.

a tér ség te hát ál lan dó fe szült ség ben élt, és va la mi mennyei meg ol dást
várt. a Ná zá re ti Jé zus „moz gal má tól” az egyik rész ret te gett („el jön nek majd
a ró ma i ak, és el ve szik tő lük mind e he lyet, mind e né pet”, Jn 11,48), a má sik
so kat várt, de mé lyen csa ló dott, nem „sze líd és alá za tos szí vű” (Mt 11,29)
Mes si ást várt. Ke reszt ha lá la mind két fe let „meg nyug tat ta”, fel tá ma dá sá nak
hí rét egyik fél sem vet te ko mo lyan.

A „rob ba nás”

Ol vas suk el: ApCsel 2,1–41. a Pün kösd (pentékoszté = öt ve ne dik, t.i. nap a
Páska-ünnep után) nap ján együtt imád ko zó ta nít vá nyok ra le szállt a Szent
Lé lek Is ten. Ezt hang- és fény je len ség kí sér te (zú gás, mint a szél, szét osz ló
tűz láng jai), és ha tal mas bel ső vál to zás je lez te: „Kezd tek szól ni” (az ed di gi
félelmükben be zár kó zó ta nít vá nyok), rá adá sul más nyel ve ken, hogy a
sok nyel vű ut caso ka ság ért se.

(Fi gye lem re mél tó, hogy a fel so rolt nyel vek kö zött ott van a „Jú de á ban
la kó ké”, de nincs ott a görögöké…)

a leg dön tőbb je len ség, hogy a tö meg ből, akik hal lot tak a Ná zá re ti Jé zus ról
(apCsel 2,22.), de akik sze mély sze rint ott sem vol tak (a ke reszt ha lál egy
má sik ün ne pen, más szem lé lők előtt ment vég be), 3000 lé lek ma gá ra vet te a
Pé ter pré di ká ci ó já ban el hang zott vá dat: „meg ra gad ván, go nosz ke ze i tek kel
ke reszt fá ra fe szít ve, meg öl té tek!” és bű ne it bán va, meg tért: el fo gad ta, hogy
Jé zus a Mes si ás. ők let tek az el ső ke resz tyén gyü le ke zet.

az egy ház tehát a Szent Lé lek Is ten ha tá sá ra jött lét re – és ma radt fenn
2000 éven át.

Az őS gyÜ LE KE zET 
(Mt 16,18/b) 455.

Lát ni fog juk: új kö zös ség nőtt ki az ószö vet sé gi Izráel gyü le ke ze té ből, bár
nem akart at tól el sza kad ni. ők a Mes si ás ban hí vő zsi dók nak tar tot ták
ma gu kat. Ho gyan él ték meg hi tü ket?

Ol vas suk az ApCsel 2,45. és 44-46. ver se ket.
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Gyü le ke ze ti élet

Négy fő te vé keny sé get lá tunk. Elő ször, az apos to lok tu do má nyát. Nem
ter mé szet tu do mány ok ban, vagy szent írás-ma gya rá zat ban vol tak tu dó sok.
Egy sze rű en: tud ták és el be szél ték az Úr Jé zus sza va it és tet te it. Írott Új szö -
vet ség hí ján az ő em lé ke zé se ik re épült az ige hir de tés. Ezért jó, hogy má ig is
is ten tisz te le te ink leg fon to sabb ré sze az ige hir de tés. Má sod szor: a kö zös sé get.
Egé szen meg le pő en nek a mély sé ge is: va gyon kö zös sé get gya ko rol tak. a
„fél ol da las sá ga” is: fel élő kö zös ség volt ez (nem ter me lő kö zös ség, mint a
szo ci a liz mus ban, vagy a „multiknál”). „Egy sze rű” ma gya rá za ta en nek: olyan
kö zel re vár ták Jé zus vissza jö ve tel ét, hogy sem ter me lés nek, sem a va gyon
meg tar tá sá nak nem lát ták ér tel mét. Nem sok kal ké sőbb Pál apos tol a 
II. Thesszalonikai le vél ben „hely re tet te” ezt: úgy vár juk az urat, hogy köz ben
hű sé ge sen vé gez zük, amit ránk bí zott. Igaz, már az el ső idők ben szer vez ni
kel lett a va gyon kö zös ség gya kor lá sát: apCsel 6,1–6. Fi gyel jé tek meg, a
„má sod ren dű” szol gá lat ra mi lyen ma gas mér ce sze rint jut ha tott va la ki!
Har mad szor a ke nyér meg tö ré sét. Itt fel tű nik, hogy míg az el sőt és a ne gye di ket
a temp lom ban vé gez ték, együtt a Mes si ás ban még nem hí vő iz ra e li ták kal, az
úr va cso rát ott nem le he tett gya ko rol ni, ezért há zan ként vé gez ték azt. Vé gül
a kö nyör gé sek ben „fog la la tos kod tak”, az Is ten nel Jé zus Krisz tus ban ka pott
sze mé lyes kap cso la tot ál lan dó an gya ko rol ták együtt.

Mind ezek mind má ig a ke resz tyén egy ház éle té nek kö ve ten dő min tái –
eh hez iga zí tot ták re for má tor atyá ink is az egy ház éle tét. Ez az „eta lon”, ma is
e fe lé kell tö re ked nünk.

Gyülekezeti sors

Ele in te az em lí tett zsi dó sok fé le ség egyik cso port já nak te kin tet ték a ta nít vá nyo kat
(akik há rom éven át „ta nít vá nyok” vol tak, most már „apos to lok”!). De hi tük
ha mar hit val lás sá vált: Jé zus a Krisz tus! Va gyis: a köz is mert Ná zá re ti Jé zus az
Is ten től már az éden kert ben meg ígért Mes si ás! Ezt a hit val lást fe lül bí rál ta a
fő ta nács. Nagy pén te ken meg ho zott dön té se, mint a Jé zust el íté lő gyű lö let,
ugyan olyan gyű lö le tet ter mett, és ez ha ma ro san ül dö zé sek ben tört ki. Két
„ki sebb” össze üt kö zés után ez Ist ván el ső vér ta nú ha lá lá ban csú cso so dott ki.

Ol vas suk az ApCsel 6,11–8:2
Úgy lát szik, Ist ván egy kü lön szer ve ző dő gyü le ke zet (6,9) ve ze tő je volt

(az őt el te me tő „ke gyes fér fi ak” a chasidok, egy na gyon is szi go rú fel fo gá sú
cso port tag jai). On nan ju tott ügye a fő ta nács elé, ahol vé de ke zés cí men
vád be szé det mon dott el. Ezt meg ko ro náz ta mennyei lá to má sá nak ki je len té sé vel.
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Fel tű nő, hogy őt nem „át ad ták Pi lá tus nak”, ha nem a ró mai ha tó ság meg ke -
rü lé sé vel, egy hir te len fel kel tett „nép íté let” út ján vé gez ték ki…

El kez dő dött az Úr Jé zus sza vá nak be tel je se dé se: „ha en gem ül döz tek,
ti te ket is ül döz nek majd” (Jn15,20). Mos tan tól meg lát já tok: 2000 év egy ház -
tör té ne te: 2000 év ke resz tyén ül dö zés tör té ne te!

PáL APOS TOL 
(IKor15,9–10) 46.

az Is ten től vá lasz tott 12. apos tol, aki az „apos to lok tu do má nyát” össze fog lal ta,
rend sze rez te. Il le tik is a vád dal, hogy „az Evan gé li um ból te o ló gi át, val lást
csi nált”. Is mer jük meg!

Egy buz gó di ák

az apCsel 22-ben be szá mol éle té ről: „Zsi dó em ber va gyok szü let tem a ciliciai
Tarsusban, fel ne vel tet tem pe dig eb ben a vá ros ban (Je ru zsá lem ben) a
Gamáliel lá ba i nál, ta nít tat tam az atyák tör vé nyé nek pon tos sá ga sze rint, buz gó
lé vén Is ten hez, mi ként ti mind nyá jan vagy tok ma” (Olyan buz gók vol tak,
hogy agyon akar ták ver ni.) Te hát a di asz pó rá ban szü le tett, így nyil ván a gö rög
mű velt sé get gyer mek ko rá ban fel szív ta (ez le ve le i ben jól tük rö ző dik). De
fel nő ve, Je ru zsá lem ben a szi go rú fa ri ze us Gamáliel rab bi ta nít vá nya
(„sza bad-e szom bat na pon ka lászt tép ni, vagy gyó gyí ta ni?”). Ezen az ala pon
vad düh vel for dult a Mes si ás-hí vő ta nít vá nyok kal szem be Ist ván vér ta nú
ha lá lá ban, és a je ru zsá le mi gyü le ke zet szét ker ge té sé ben is ré sze volt.

„Pál for du lás”
(a ré gi ma gyar nyelv ben a meg té rést is for du lás nak ne vez ték)

az ül dö zés nem zet kö zi ki ter jesz té sét Da masz kusz ban akar ta kez det ni,
út köz ben ér te a lá to más: fény és szó, amit rész ben úti tár sai is ta pasz tal tak.
a hir te len meg té rés csúcs pél dá ja az össze esett, meg va kult ál la pot ban
fel tett két kér dé se: „Ki cso da vagy, uram?” – és mi helyt meg kap ta a vá laszt,
azon nal a má so dik: „mit akarsz uram, hogy cse le ked jem?” Et től kezd ve
ál lan dó an kér dez te ezt – és meg is kap ta a vá laszt. a Gal 1,17–18-ban
be szá mol ar ról, hogy meg té ré se után há rom évet ma gá nyos ság ban töl tött
a pusz tá ban, ahol sok ki je len tést ka pott – te hát a töb bi ek há rom ta nít vány -
évét ő is ki töl töt te.
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mISSzI óI UTAK

Ta nít vány ból ő is apos tol lett, még in kább, mint a töb bi ek (IKor 15,10).
Há rom misszi ói út ját je gyez te fel Luk ács.

a (szí ri ai) antiókhiai gyü le ke zet kap ta a ki je len tést: „Vá lasszá tok el né kem
Bar na bást és Saulust a mun ká ra, amely re én őket elhívtam„ (apCsel 13,3).
Elindultak hát, ve lük ment az apCsel. több he lyé ről is mert Já nos-Márk,
„mint se gí tő társ”. El ső út juk Cip rus szi ge té re ve ze te tett, ahol a szi get proconsulja
(helytartó) is meg tért. On nan át ha józ tak Kisázsiába, de Já nos-Márk vissza -
for dult tő lük (de ro gált ne ki a „se gí tő társ” stá tus?). Több galáciai vá ros ban
(Pisidiai antiókhia Ikónium, Listra, Derbe) azo nos mód szer rel mun kál kod tak:
a zsi na gó gá ban kezd ték, ott meg ha son lás tá madt az Evan gé li u mot be fo ga dók
és el uta sí tók kö zött, majd on nan a po gá nyok (ős la ko sok) fe lé for dul tak. Pál
antiókhiában el mon dott pré di ká ci ó ja fenn ma radt (apCsel 13,16–41)
Listrában pe dig egy bé na em bert meg gyó gyí tot tak, ezért is te nek nek (Zeus,
Hermés) néz ték őket, de ké sőbb a zsi dók buj to ga tá sá ra Pált fél holt ra ver ték.
Ha za me net in tet ték is a fris sen ala pí tott gyü le ke ze te ket: „Sok há bo rú sá gon át
kell né künk az Is ten or szá gá ba be men nünk” (apCsel 14–22). Majd vissza tér tek
az őket ki bo csá tó antiokhiai gyü le ke zet be, és be szá mol tak út juk ról.

Má so dik út ját né zet kü lönb ség előz te meg. az ő ter ve az volt, hogy az
el ső úton ala pí tott gyü le ke ze te ket jár ják be Bar na bás sal. Er re a „di a dal út ra”
vi szont nem volt haj lan dó Já nos-Már kot ma guk kal vin ni, aki a mun ka
ne he zé ben nem vett részt. Vé gül el vál tak, ő Silással in dult Kis-ázsi á ba.

Ott Is ten pon tos ve ze té sét ta pasz tal ta meg. Elő ször nem en ged te ott szól ni
– el fo gad ta. Má sod szor nem en ged te dél fe lé men ni – en nek is en ge del mes -
ke dett. Így jött elé har mad szor lá to más ban a ma ce dón fér fi, aki Ma ce dó ni á ba
– Eu ró pá ba – hív ta se gít sé gül. (1) át kel ve, elő ször Filippiben hir det te az
Igét. Ott bör tön be ke rült, ahon nan cso dá val ki sza ba dult, és bör tön őre is
meg tért (apCsel. 16,25–34). Majd Thesszalonikában tá masz tot tak el le ne
zen dü lést, eb ből is ki me ne kült. athén ban gö rö gök nek pré di kált (nem az
ószö vet ség re hi vat koz va ju tott el Jé zus hoz), majd Korinthusba ér ke zett. Ott
új mun ka tár sa kat ka pott: aquila és Priscilla fo gad ták be, mi kor pe dig –
megint egy zen dü lés és bí rói el já rás után – to vább ment, Efézusból oda jött
apol lós, aki nek aquiláék be szél tek Jé zus ról, és ő hit re jut va, foly tat ta a mun kát
Korinthusban. Pál pe dig, vissza tér ve, előbb Je ru zsá lem ben, majd
antiókhiában be szá molt út já ról.

Har ma dik út ján ju tott el Efézusba, ahol bő két évet töl tött. Ott pró bál ták
meg utá noz ni őt dé mon űzés ben a Skéva fi ai, de raj ta vesz tet tek. Ott in dí tott
tá ma dást el le ne De me ter öt vös, üz le ti ér de ke it félt ve, de ezt a vá ro si jegy ző
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le csen de sí tet te. Majd be jár ta a gyü le ke ze te ket, ami ket ala pí tott, és vissza in dult
Je ru zsá lem be. Út köz ben ki je len té se ket ka pott a rá vá ró szen ve dé sek ről, de
elé bük ment.

Je ru zsá lem ben a zsi dók meg akar ták lin csel ni a temp lom ban. a ró ma i ak
ki sza ba dí tot ták, de le is tar tóz tat ták. Majd az ez re des Cézáreába vi tet ve
át ad ta Fé lix hely tar tó nak. az két évig „vizs gá la ti fog ság ban” tar tot ta. utód ja,
Festus, ki hall gat ta, He ró des agrippa ki rály előtt is, majd, mi vel Pál, mint
ró mai pol gár a csá szár hoz fel leb be zett, Ró má ba küld te. Ka lan dos ha jó út
után Ró má ba ér ke zett, ahol még két évig várt a csá szár íté le té re.

Ed dig mond ja el az apCsel. Pál tör té ne tét. ókeresztyén ha gyo mány
sze rint ki sza ba dult, még misszi ói uta kat tett, vé gül Né ró csá szár ke resz tyén -
ül dö zé se alatt ki vé gez ték. Kr.u. 67.)

El mond hat ta ma gá ról, hogy a leg töb bet mun kál ko dó apos tol (1Kor 15,10),
„Je ru zsá lem től Illyráig be töl töt te Krisz tus evan gé li u mát” (Róm 15,19).
Illyria egyik ér tel me zé sé ben Pannonia is ben ne volt!

Pál le ve lei

Rö vid időt töl tött egy-egy gyü le ke zet ben, sok min dent meg kel lett még az új
ke resz tyé nek nek ta nul ni uk. Ezért le ve lek ben mond ta el a leg szük sé ge seb be ket.
Nem gon dolt ar ra, hogy ezek Szent írás sá vál nak, ő em lé kez te tett, kér dé sek re
vá la szolt, hal lott hí rek re vá la szolt di csé ret tel, in tés sel. Né há nyat emel jünk ki
le ve lei kö zül!

Fel hőt len jó kap cso lat lát szik a Filippi gyü le ke zet nek írott le ve lé ben. Bár
bör tön ből ír (1,13), te le van öröm mel, er re biz tat ja a gyü le ke ze tet is. a
2,5–11-ben egy Krisz tus-him nuszt ír be le a le vél be. Meg kö szö ni a gyü le ke zet
anya gi se gít sé gét is fog sá gá ban.

a gyü le ke zet kér dé se i re vá la szol az 1–2. Thesszalonikai le ve lek ben. a
fel tá ma dás ban elő ször ké tel ked tek, majd biz ta tó vá la szát „túl ér tel mez ve”
do log ta la nul vá ra koz tak, eb ben in tet te őket.

Te le van sú lyos prob lé mák kal az első korinthusi le vél. Pár tos ko dás,
pa ráz na ság, pe res ke dés, és a ke gyel mi aján dé kok kal rosszul élés. Ke mény
bí rá la tig el ment Pál, a II. Kor. le ve lé ből lát szik, zo kon is vet ték, apos tol sá gát
két ség be von ták. ő ezek kö zött „mint sze rel mes gyer me ke it”, in tet te őket
(1Kor. 4,14.).

a Ró má ba írott le vél egy tel jes ke resz tyén theologia. Is ten igaz sá gát tár ja
fel 12 fe je zet ben: min den ki bű nös, Izráel is, Krisz tus ban van meg iga zu lá sunk.
az tán a 12–15 fe je ze tek ben en nek er köl csi kö vet kez mé nye it von ja le,
éle tünk oda szen te lé sé ről ta nít. Van nak ma gán le ve lei is: 1–2. Timótheus,
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Titus és a Filemonnak írt le ve le. Eb ben egy mel let te meg tért szö kött rab szol gát
irá nyít vissza gaz dá já hoz, az zal, hogy mint test vért fo gad ja vissza. (Ez zel
kez dő dött a rab szol ga tar tó ró mai tár sa dal mi rend szer fel bom lá sa!)

Pál le ve le it már a II. szá zad tól Is ten ki je len té sé nek tar tot ták, egy ér tel mű en
be ke rül tek az Új szö vet sé gi Szent írás köny vei kö zé.

ÜL dö zÉ SEK
(Jn 16,33) 391.

Jé zus Krisz tus a menny ből jött, a mennyei vi lá got kép vi sel te a föl dön. Mint
va la mi „an ti anyag gal”, kö vet ke ze te sen szem be for dult ve le a föl di vi lág. Ezt
örö köl ték min den ko ri ta nít vá nyai: Jn15,18–20. Már lát tuk Ist ván vér ta nú
ese té ben, hogy ez ha mar el kez dő dött. Mi ért ül dö zik a ke resz tyé ne ket?

1. az el ső ül dö zők a zsi dó k voltak. „Ter mé sze te sen”, hi szen a Fő ta nács bí rói
dön té se is ten ká rom lás ért ítél te ha lál ra a Ná zá re ti Jé zust. Most meg kö ve tői
hir de tik, hogy még is ő a Mes si ás. (az ős ke resz tyén hit val lás az „Ichtüs”:
Jé zus Christos Theú Hüios Sótér = Jé zus Krisz tus Is ten Fia, Meg vál tó.)
Sú lyos bí tot ta a zsi dó ság ha rag ját, hogy ezt az „eret nek” üze ne tet az apos to lok
a po gá nyok nak is hir det ték, fel bont va ez zel Izráel ősi el zár kó zá sát azok tól,
akik nem áb ra hám mag va. (Ezt az ül dö zést az tán a ke resz tyén ség, mi kor
több ség be és ura lom ra ke rült, ala po san vissza ad ta.)

2. Né ró csá szár 64-ben le zaj lott ül dö zé se al kal mi volt: a Ró ma égé se után
rá há rult gya nút te rel te rá a ke resz tyé nek re. Te hát nem hi tük mi att, nem is
tör vénnyel, bi ro dal mi mé re tek ben ül döz te ele in ket. Köz ben sa ját sza dis ta
haj la ma it él te ki a ször nyű szen ve dé sek kel já ró ra fi nált kivégzésekkel.(2.)

3. Domitianus (Kr.u. 81–96) csá szár volt az el ső iga zi ke resz tyén ül dö ző. ő
vet te fel elő ször éle té ben a „deus et dominus” (= isten és úr) cí met, és
kö ve telt meg ál do za tot. Er re a ke resz tyé nek nem vol tak haj lan dók, e mi att
ki tört az ül dö zés olyan el szán tan, hogy még a csá szá ri csa lá don be lül is
ér vé nye sült: uno ka test vér ét, Clemens-t ki vé gez tet te, fe le sé gét, Domitillát
pe dig szám űz te. a ke resz tyé nek ről kép te len rá gal ma kat ter jesz tet tek:
gyer mek vért isz nak, sza már fe jet imád nak, az egész em be ri nem gyű lö lői.
az ül dö zé sek mi att gyak ran ti tok ban, éj sza ka és föld alat ti he lyi sé gek ben:
ka ta kom bák ban tar tot ták is ten tisz te le te i ket.

Fenn ma radt Traianus (98–117) csá szár és az if jabb Plinius le vél vál tá sa: a
csá szár jó vá hagy ta a ha lál bün te tést az ál do zást meg ta ga dók ra, de a név te len
fel je len té se ket el uta sí tot ta. (3).
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Fel újult az ül dö zés Decius alatt (250 kö rül). (4) Mi vel szá mon tar tot ták
az ál do zó kat, so kan fé lel mük ben le mond tak hi tük meg val lá sá ról. Ki ala kul tak
az egy há zi szak ki fe je zé sek: a vér ta núk vol tak a martyres (ta núk), a hi tü kért
bör tönt, kín zást szen ve det tek confessores (= hitvallók). az el bu kot tak kö zös
ne ve a lapsi. a leg sú lyo sab ban el bu kot tak vol tak a traditores (= áta dók),
akik szent ira to kat be szol gál tat tak a ha tó ság nak. azok, akik ál doz tak a
csá szár szob ra előtt, vagy ol tá rán, vol tak a sacrificati, akik nem ál doz tak,
ha nem pén zért iga zo lást vet tek a hi va tal nok tól, a libellatic, il let ve az acta
tacientes. (Eze ket az ül dö zé sek után ke mé nyen szá mon kér ték.)

az utol só nagy ül dö zést Diocletianus (284–305) nem gyű lö let ből, vagy
„sze mé lye meg ve té se” mi att in dí tot ta. a 2. sz. vé gé re a ke resz tyén egy ház
olyan ki ter jedt, és jól irá nyí tott szer ve zet lett, va ló sá gos „ál lam az ál lam ban”,
hogy a bi ro dal mat nagy ne héz sé gek kö zött új ra szer ve ző csá szár nem tud ta
meg tűr ni a ma ga ha tal ma mel lett. Sok püs pö köt, pres bi tert ki vé gez tek, sok
temp lo mot le rom bol tak. De az ül dö zé sek ép pen meg erő sí tet ték az egy há zat.
akik hit tek Jé zus Krisz tus ban, elő ször is a leg na gyobb ki tün te tés nek tar tot ták,
hogy őér te, aki kín ha lált szen ve dett ér tük, va la mit ők is hor doz hat nak.
Má sod szor, bi zo nyo sak vol tak, hogy Is ten, mi u tán Krisz tus ban meg bé kélt
ve lük, nem ha rag já ban bo csát ja rá juk a szen ve dé se ket. Har mad szor, kí ván -
koz tak Krisz tus sal együtt len ni az ő mennyei or szá gá ban – ezért há lá san
meg ál dot ták hó hé ra i kat, hogy se gí te nek ne kik ha ma rabb oda jut ni (329.
ének 3. ver se). a nép lát ta a vér ta núk bá tor sá gát, sőt örö mét, és so kan ezért
tér tek meg. (Tertullianus egy ház atya mon dá sa: „Semen est sangvis christia-
norum = mag a ke resz tyé nek vé re”.) a csá szár ha lá los ágyán meg is bán ta az
ül dö zést, ami re őt Galerius társ csá szár buj to gat ta.

Galeirus társ csá szár uno ká ja, Cons tan ti nus (306–312) az egész bi ro da lom
fe let ti ura lo mért küz dött. ókeresztyén le gen da sze rint a dön tő csa ta előtt
ál má ban egy an gyal je lent meg ne ki, egy ke resz tet tart va, ez zel: „in hoc
signo vinces” (= e jel ben győz ni fogsz). Er re ő ki hir det te se re gé ben, hogy a
ke resz tyén ka to nák paj zsa ik ra fest he tik a ke resz tet. a győ ze lem és a bi ro da lom
az övé lett, a kö vet ke ző év ben, 313-ban ki ad ta a Milanoi Edictumot, mely
sze rint a ke resz tyén ség religio licita: en ge dé lye zett val lás. (5)

Ez zel ért vé get a ke resz tyén ség 300 éves ál ta lá nos ül dö zé se, meg kez dő dött
a má ig tar tó Cons tan ti nu si kor szak.
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CONS TAN TI NU SI KOr SzAK
(Jakab 4,4) 483.

1. Új kor szak: Egy szer re meg for dult a hely zet: a ke resz tyé nek ke re ked tek fölül.
Cons tan ti nus uno ká ja, Theodosius (347–395) ál lam val lás sá tet te a ke resz -
tyén sé get, a ré gi ró mai val lás hí vei szo rul tak il le ga li tás ba, tar tot ták ál do za ta i kat
fél re e ső er dei tisz tá so kon. (Pagus = be rek, in nen a (paganus) po gány szó.)

Most sok po gány temp lo mot rom bol tak le – és ha tal mas temp lom épít ke zés
kez dő dött. Ki ala kult a basilica-stílus: há rom ha jós csar nok temp lom,
mely ben nagy gyü le ke zet el fér. a csá szár, és kü lö nö sen édes any ja, He lé na
csá szár né a Szent föl dön sok ilyet épí tett (a Szent sír fö lött, a Bethesda tó nál,
Bet le hem ben – ez ma radt fenn má ig).

Ki ala kult az össze fo nó dás az egy ház és a vi lá gi ha ta lom kö zött. (Má ig
mű kö dik, több nyo mo rú sá got sze rez, mint az ül dö zé sek.) Egy részt a csá szár
adott az egy ház nak anya gi tá mo ga tást, épü le tek re, püs pö ki bir to kok ra.
adott „jog se gélyt”: részt a ha ta lom ban, ál la mi élet ben. 

Más részt az egy ház adott a csá szár ság nak „ide o ló gi ai tá maszt”: an nak
hir de té sét, hogy az ural ko dók Is ten ke gyel mé ből ural kod nak, ezért kell
en ge del mes ked ni ne kik. a ha ta lom a Lé lek sze lét el zár ni nem tud ta – a ma ga
vi tor lá já ba fog ni saj nos igen.

Meg in dult a hit nél kü li em be rek be özön lé se az egy ház ba. Hi szen most
már nem ve szé lyes, ha nem aján la tos volt ke resz tyén nek len ni. Ter mé sze te sen
ezek a po gány lel kü le tű em be rek hoz ták ma guk kal fel fo gá su kat, szo ká sa i kat.
Mi vel ed dig el ső sor ban szob rok ban imád ták is te ne i ket, el kez dő dött az
áb rá zo lá sok hasz ná la ta a temp lo mok ban. Ré gi hit val lók, már tí rok után
ha ma ro san Jé zus és az atya ki áb rá zo lá sai is meg je len tek. az tán el kez dő dött
ma guk nak a ké pek nek, szob rok nak imá dá sa. 

Más részt ezek ab ban él tek ad dig, hogy az is te ne ket ál do za tok kal kell
jó in du lat ra in dí ta ni, bű ne i kért ki en gesz tel ni. Ez a gon do lat leg könnyeb ben
az úr va cso rán ke resz tül jött be: ál do zás nak ne vez ték el, ki ala kult a gon do lat,
hogy az Úr Jé zus ál do za tát meg is mé te lik, Is ten ezért fog ja meg bo csá ta ni
bű ne i ket. Ez per sze ala po san meg nö vel te az ál do za tot be mu ta tó pap ság
te kin té lyét, a hí vek fö lött ha tal mat szer zett ne kik.

az egy ház szer ve ze te. az ős gyü le ke ze tet az apos to lok kö zö sen ve zet ték,
majd Ja kab, Jé zus test vé re lett a ve ze tő. Pál püs pö kö ket (episzkoposz =
fel ügye lő) ren delt a gyü le ke ze tek ben. ugyan ak kor a vé nek (pres bi te rek)
ószö vet sé gi te kin té lye is mű kö dött a gazdasági és szociális ügyek in té zé sé re
vá lasz tot ták a di a kó nu so kat (lát tuk az apCsel 6,2–3-ban, mi lyen lel ki mi nő -
sí tés kel lett az „asz ta lok kö rü li szol gá lat hoz”).
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a 2. században ki ala kult az egy sze mé lyi ve ze tés: min den gyü le ke zet nek
egy püs pö ke volt, a pres bi te rek, di a kó nu sok az ő se gí tői, a pap ság. az tán, a
vá ro sok püs pö kei fenn tar tot ták ma guk nak az el ne ve zést és a ha tal mat a
kö rül lé vő fa lu si gyü le ke ze tek pap jai fö lött. a bi ro dal mi pro vin ci ák szék -
vá ro sa i nak, a met ro po li sok nak püs pö kei fel vet ték a met ro po li ta cí met. Majd
a leg te kin té lye sebb met ro po li ták pát ri ár kák let tek, kö zü lük is ki emel ke dett
ke le ten a kostantinápolyi pát ri ár ka, nyu ga ton a ró mai pá pa (a ró mai nép
ál tal hasz nált be cé ző forma)...

Ezek nek a ma gas tiszt sé gek nek el nye ré sé nél már nem a lel ki al kal mas ság
(khariszma) szá mí tott. Ro ko ni, ha tal mi kap cso la tok, anya gi ér de kek ve zet ték
be töl té sü ket.

az egy ház ha tal ma san meg erő sö dött anya gi ak ban, vi lá gi ha ta lom ban,
te kin tély ben. De el ve szí tet te lel ki tisz ta sá gát, ere jét. Hit val ló egy ház ból
nép egy ház zá lett.

óKO rI TE O Ló gIA, IS TEN TISz TE LET
(1Jn 4,2–3) 450.

az egy ház kül ső ki épü lé sé vel párt hu za mo san vég be ment a bel ső ren de ző dés is.
1. az ala pok tisz tá zá sa: hon nan vesszük, amit hi szünk? az apos to lok

szó be li em lé ke zé se it ha ma ro san írás ba fog lal ták, Pál le ve le it össze gyűj töt ték.
Eze ket is ten tisz te le te ken úgy fel ol vas ták, mint a zsi na gó gák ban az ószö vet -
sé get. a 2. században ki ala kult ezek nek is te ni te kin té lye: úgy idéz ték, mint
az előtt az ószö vet sé get: gegraptai (= meg van ír va). Né mi rész ben a 4.
századig vi ta tott volt, mi tar to zik az Új szö vet ség be? Né hány írást két ség be
von tak: 2Péter, 1-2-3. Jn, Jelenések könyve. ugyan ak kor volt né hány te kin -
té lyes írás (Hermas: Pász tor-a, a Didakhé), eze ket még 4. századi kéz irat ok
is tar tal maz zák. Las san tisz tá zó dott a hely zet; a kar thá gói zsi nat (397) a mai
for má já ban fo gad ta el az Új szö vet sé get. Köny ve i nek fel so ro lá sa a ká non. (6)

2. Ki ala kult a hit val lás. az el ső idők „Jé zus Krisz tus”– a után egy re bő vül,
pon to so dott. a 2. század kö ze pé re ki ala kult az az óta is val lott apos to li Hit -
val lás. Ké sőb bi te o ló gi ai vi ták mi att kü lön bö ző pon to sí tó tol dá sok kal lát ták
el (a gö rög ka to li ku sok ma is úgy mond ják). Egé szen a mo dern idő kig szük ség
van rá, hogy té ve dé sek, fél re ve ze té sek ese tén új ra meg fo gal maz zuk hit val lá -
sun kat (pl. a Barmeni Hit val ló Nyi lat ko zat ban 1934.).

3. Vég be ment az el ső ko moly te o ló gi ai harc is. az evan gé li um mal
egyidőben kez dett ter jed ni a ke let ről jö vő, és a gö rög fi lo zó fi á val ke ve re dő
misz ti kus val lás: a gnó zis (felismerés, tudás), v. gnosz ti ciz mus. a per zsa
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Zarahusztra (Kr.e. 630–553) ta ní tá sa volt az alap ja: a du a liz mus. En nek
lé nye ge, hogy van egy jó és egy go nosz is ten. a jó olyan ma gasz tos, hogy
sem mi anya gi do log nem il lik hoz zá, ezért a te rem tés, min den anya gi, tes ti
do log a go nosz mű ve (más vál to zat sze rint a jó ki bo csá tott ma gá ból egy
ala cso nyabb ren dű szel le met, a Demiurgoszt, hogy hoz za lét re az anya gi
vi lá got). a jó is ten ség meg is me ré sé nek mód ja az el mél ke dés út ján lét re jö vő
is me ret (ez a gnó zis). Te hát nem ő je len ti ki ma gát, és nem va la mi nek el hí vé se
hasz nál, ha nem a me di tá ció. Ez az em bert szel le mi ma gas sá gok ba eme li, a
test fö lé. Eb ből két kü lön bö ző kö vet kez te tést von tak le. Vagy azt, hogy a test
ká ros va la mi, a leg szi go rúbb asz ké zis sel kell a gnó zis szol gá la tá ba ál lí ta ni,
vagy egy fék te len sza ba dos sá got, hi szen a test úgy sem szá mít sem mit, csak
a lé lek emel ked jen az is me ret ma gas sá ga i ba. Krisz tus sze mé lyét is igye ke zett
ki sa já tí ta ni a gnó zis. Kü lön bö ző vad el kép ze lé sek kel igye kez tek jó, vagy
rossz, szü le tett, vagy földreszállt, hasz nos, vagy ká ros sze mély nek be ál lí ta ni.

a 2–3. században ez az áram lat ko moly ve tély tár sa volt a ke resz tyén ség nek.
Sa já tos kü lön ága volt Mar ki on moz gal ma. őt a ró mai gyü le ke zet ből zár ták
ki, ez után va ló sá gos el len egy há zat szer ve zett. (az ő mű ve a leg ré gibb új szö -
vet sé gi ká non, mely ben csak a Luk ács Evan gé li u ma és Pál le ve lei kap tak
he lyet). De az evan gé li um hir de té se las san fö lé be ke re ke dett a gnó zis nak.
év szá zad ok után je lent ke zett új ra, ki sebb je len tő ség gel.

4. az is ten tisz te let a bel ső fej lő dés leg szo ro sabb ki fe je zé se. So ká ig az Ige
ol va sá sa és ma gya rá zá sa volt a kö zép pont, ez utób bi el ső sor ban a fi a tal, vagy
fel nőtt ko rú új ke resz tyé nek, a kathekumenusok szá má ra. Gya ko rol ták a
kö zös imád sá got. Ki ala kult a kö zös ér tel me zé si gya kor lat he lyett az egy ház
ta ní tói hi va ta la: meg szab ták, me lyik Igét ho gyan kell ér te ni, az el té rő ér tel -
me zést eret nek nek (sza ka dár nak) nyil vá ní tot ták.

az is ten tisz te le te ken gya ko rol ták a ke reszt sé get. a for má ja (rá ön tés,
meg hin tés, be me rí tés) vál to za tos volt. a fel nőtt ke reszt ség ál ta lá ban át ala kult
gyer mek ke reszt ség gé, hi szen a hí vők nagy buz gó ság gal hoz ták gyer me ke i ket
is. a szer tar tás az tán „ki bő vült” kü lön bö ző ele mek kel: olaj jal meg ke nés,
kéz rá té tel, ördögűzés…

az úr va cso ra a leg el ső idők ben egy sze rű kö zös ét ke zés volt, ame lyen a
ke nyér meg tö ré se kor meg em lé kez tek az Úr Jé zus ál do za tá ról. Már az
1Kor11. mu tat ja, hogy ez ha mar ket té vált: az eu cha risz tia volt a tu laj don -
kép pe ni úr va cso ra, az agapé a kö zös ét ke zés (amit ép pen Korinthusban a
gaz da gok és sze gé nyek va cso rá ja kö zöt ti bot rá nyos kü lönb sé gek ron tot tak
meg). Nagy Constantin után az tán, mi kor az ál do zás gon do la ta be szi vár gott,
kezd ték ma gát a ke nye ret szent nek tar ta ni, ki osz tá sát a pa pok elő jo gá nak
fenn tar ta ni, a ke nyér nek bűn tör lő erőt tu laj do ní ta ni.
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5. az ün ne pek idő pont ja is ki ala kult. az el ső században fő ként a zsi dó -
ke resz tyén gyü le ke ze tek igye kez tek a szabbatot tar ta ni a Jé zus ban nem hí vő
zsi dók kal együtt, az úr va cso rát tar tot ták kü lön, mert azt a zsi na gó gá ban
nem le he tett. (apCsel 2,46). De, hogy ne le gyen „kon ku rens is ten tisz te let”
más nap jöt tek össze er re (apCsel 20,7). a „hét el ső nap ja” az tán meg kap ta
az Úr nap ja ne vet (Jel 1,10.). Mi kor a zsi na gó gák ból előbb-utóbb ki re kesz -
tet ték őket, ma rad tak en nél.

az „üdv tör té ne ti ün ne pek” kö zül az ószö vet sé gi pász ka ter mé sze te sen
ala kult át az Úr ha lá la-fel tá ma dá sa ün ne pé vé, az ószö vet ség ben meg ha tá ro zott
dá tum sze rint (2Móz 12,1–3). az in nen szá mí tott öt ve ne dik (= pentekosté)
nap is az ószö vet ség ara tá si ün ne pé ből lett a Lé lek le szál lá sá nak ün ne pé vé.
az Úr szü le té sé nek dá tu ma volt bi zony ta lan. Ele in te fo gan ta tá sá nak ün ne pét
(epi fá nia) tar tot ták meg év ele jén. a 4. században Ró má ból ter jedt el a
ka rá csony ün nep lé se.

Mind ezek ki ala kí tá sa köz ben egy va la mi las san fe le dés be ment: Jé zus
Krisz tus vissza vá rá sa. az ókor vé gé re az egy ház be ren dez ke dett a föl di élet re.

Er KöL CSI ÉLET 
(1Kor 5,9–10) 368.

Min den esz me, val lás annyit ér, amennyi ha tás sal van a ben ne részt ve vők
éle té re. Hát a ke resz tyén ség?

1. a ke resz tyén köz er kölcs ma ga san a ró mai fö lött állt. Olyan kö zös ség
ala kult, mely nek alap tör vé nye a sze re tet. Ez fel tűnt, er ről em le get ték őket.
élet mód juk éles el len tét ben állt a csá szár kor ban egy re in kább el la zu ló ró mai
er köl csök kel. (7). Ez ne ga tív irány ban el zár kó zás ban je lent ke zett egy részt
fog lal ko zá sok kal (kocs má ros, gla di á tor kép ző, szí nész, egy ide ig ka to na,
ál la mi tiszt vi se lő), más részt szó ra ko zá sok kal (szín ház, cir kusz) szem ben.
Po zi tív irány ban a sze re tet mun ká i nak gya kor lá sá ban: be te gek ár vák, öre gek
gon do zá sa (a kons tan ti ná po lyi egy ház nak 140 diakóniai mun ká sa volt).

2. az egy ház fe gyel met vissza me nő leg is gya ko rol ták. az ül dö zé sek ide jén
hi tük ben el bu kot tak kal szem ben ke mény bün te té se ket hir det tek meg. az
is ten tisz te le te ket kü lön he lyi ség ből, áll va, vagy tér del ve hall gat hat ták (poe-
nitentiam agentes, genflectentes), az úr va cso rá ban nem ve het tek részt.
Donatus észak-afrikai püs pök sem mi bo csá nat ra nem volt haj lan dó,
kör nye ze té vel együtt ki sza kadt az egy ház ból, csak ma gu kat tar tot ták iga zi
ke resz tyé nek nek. (Kr.u. 303–305).
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Ez a ke mény fe gye lem csak ad dig tar tott, amíg él tek a hit val lók és az
el bu kot tak. az új nem ze dék ben el ke rül he tet len lett a la zu lás, az er köl csi
szín vo nal ha nyat lá sa.

3. az asz ké ták (aszkó = igyek szik, tö rek szik) olyan ke resz tyé nek vol tak,
akik fel há bo rod tak a la zu ló er köl csök mi att, úgy dön töt tek, hogy ilyen
kör nye zet ben nem le het iga zi ke resz tyén éle tet él ni, ki kell vo nul ni a meg -
rom lott egy há zi élet ből és vi lág ból. Pusz ta he lyek re köl töz tek (pusz ta = erémosz,
in nen erémita-re me te), ahol imád ság gal, bib lia ol va sás sal, el mél ke dés sel
töl töt ték éle tü ket. Eköz ben igye kez tek mi nél egy sze rűbb kö rül mé nyek kö zött
él ni. Ez las san bi zo nyos ver seny-szel le met idé zett fel kö zöt tük: ki eszik, al szik,
tisz tál ko dik ke ve seb bet, ki la kik nyo mo rú sá go sabb kö rül mé nyek kö zött?
(Osz lo pos Si me on éve kig élt Siriában egy ré gi osz lop te te jén). az egy sze rű
nép egé szen a ba bo nás tisz te le tig el ju tott a „szent éle tű re me ték” irá nyá ban.
az egy há zi gon dos ko dás más te rü le te i ről kö zé jük is el ju tott az ér dem szer zés
gon do la ta, kü lö nös élet mód juk kal Is ten tet szé sét gon dol ták el nyer ni. 

4. Szer ze te sek. Kö rül be lül egy idő ben, ke le ten és nyu ga ton tá mad tak
olyan bölcs ke resz tyé nek, akik se gí te ni akar tak a re me te-élet visszás sá ga in.
Kö zös sé gek be gyűj töt ték össze őket, és olyan sza bály za to kat ír tak elő szá muk ra,
amik Bib lia-sze rin ti, és má sok nak hasz nos élet re se gí tik őket. Ke le ten Nagy
Basilius (329–379) caesareai püs pök, nyu ga ton Nursiai Be ne dek re me te
(480–547) írt ilyen re gu lá kat (ma gya rul szer zést: in nen: szer ze tes). a re gu -
lák ban há rom alap fo ga da lom van: sze gény ség, szü zes ség, en ge del mes ség.
Va gyis a szer ze tes nek nincs ma gán va gyo na, nem él há zas éle tet, fe let te se i nek
fel tét le nül en ge del mes ke dik. az alap fo ga dal mat ha ma ro san kü lön fo ga dal mak
kö vet ték; esze rint szer ve ződ tek kü lön bö ző szer ze tes ren dek: egyik a ta ní tást,
má sik a gyó gyí tást, föld mű ve lést, stb. vál lal ta.

a szer ze tes ség ki elé gí tet te az Is ten nek szen telt élet re vá gyó kat, de el in dí tot ta
bi zo nyos ket tős er köl csi ség ki ala ku lá sát: a ko los to ro kon kí vül so kan fel jo go sít va
érez ték ma gu kat az er kölcs te len élet re, mond ván, ők nem szer ze te sek, majd
a ko los tor ban imád koz nak ér tük. Nagy urak szí ve sen te le pí tet tek er re a cél ra
szer ze te se ket a bir to kuk ra. 

A TE O Ló gIA SzÜ LE TÉ SE
(Ef 4,15–16; 3,4) 202.

Is ten ki je len té se i nek ér tel me zé se tu laj don kép pen már Pál le ve le i ben el kez -
dő dött. ahogy le zá rult a ká non, ter mé sze te sen igény lett, hogy a tel jes
Szent írás üze ne té nek össze fog la ló ér tel me zé se meg kez dőd jék. Ezt si et tet ték
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azok a po gány fi lo zó fi ai és iro dal mi tá ma dá sok, amik a kez dő ke resz tyén sé get
ér ték (a „má sik ol dal” már értelmezett…).

1. Ezért az el ső ilyen mű vek apologiák, hit vé dő írá sok. Ezek fe lel tek a
rossz in du la tú, sok szor kép te len rá gal ma kat tar tal ma zó tá ma dá sok ra. Bi zony,
né ha ha son ló szín vo na lon. az egyik el ső ne ve ze tes apo lo gé ta, Justyn Martyr
úgy ál lí tot ta be, hogy a fi lo zó fia a ke resz tyén ség elő fu tá ra, ezért pl. Szókratész,
Hérakleitosz épp úgy ke resz tyé nek vol tak, mint áb ra hám. 

2. az tán meg kez dő dött az iga zi te o ló gia. (Ta lán szó já ték, de lé nye ges,
hogy Is ten be szé de a Theou logia, a theologia bi zony csak Is ten ről szó ló
be széd – so sem pó tol ja amazt.)

az egyik el ső theologus Iraeneus lyo ni püs pök. ő az egész te rem tett sé get
Krisz tus-köz pon tú an néz te. Té te lei: „az is ten ké pű em ber meg rom lott –
Krisz tus ban hely re áll.” „Is ten em ber ré lett – hogy mi meg is te nül jünk”. 

Tertullianus Kar thá gó ban ta ní tott. 200 kö rül meg fo gal maz ta a Szent há -
rom ság ról szó ló hit té telt. Val lot ta, hogy a ke reszt ség ben a ke gye lem el tör li a
bűnt, or vos sá got ad az új élet re. ő al kot ta a trinitas, sacramentum, theol.
szak ki fe je zé se ket. az egy há zi éle tet kri ti zál va vé gül ki lé pett, és a montanista
szek tá hoz csat la ko zott. (8)

Cyprianus kar thá gói püs pök (ko ráb ban ügy véd) ala poz ta meg az egy ház
te kin té lyét. Hí res té te le: ext ra ecclesiam nul la salus – az egy há zon kí vül
nincs üd vös ség. ő ta lál ta fel az „egye dül üd vö zí tő egy ház” fo gal mát, ami re a
ró mai egy ház má ig hi vat ko zik. (Hát az egy ház üd vö zít, vagy Jé zus Krisz tus?)

a ke le ti (ale xand ri á ban ta nult) egy há zi atyák ra ha tás sal volt a gnó zis.
ale xand ri ai Ke le men (aki nek a 229. éne ket kö szön het jük) úgy pró bál ta meg
a gnó zist a ke resz tyén ség gel össze bé kí te ni, hogy sze rin te a hi ten át ju tunk el
az iga zi is me ret be, ami az tán üd vö zít.

órigenész volt a leg ter mé ke nyebb ókeresztyén író: 1000 írott mű vé ről
ma radt fel fel jegy zés. Nagy sze rű mun ká ja a Hexapla: az ószö vet ség hé ber
szö ve ge mel lett ha sá bok ban an nak hat kü lön bö ző gö rög for dí tá sát ír ta le. Írt
össze fog la ló hit ta ni mű vet is alap el vek cí men. annyi ra kö ze le dett a gnó zis hoz,
hogy emi att ki is kö zö sí tet ték. azt ál lí tot ta: a hit csak mythos, az iga zi
kap cso lat Is ten nel a meg is me rés (gnó zis). (9)

Hieronymus az el ső iga zi Bib lia-tu dós. Bet le he mi re me te éle té ben, a
bib li ai nyel vek ki vá ló tu dá sá val meg al kot ta a tel jes Szent írás la tin nyel vű for -
dí tá sát, ami Vulgata (= elterjedt) né ven má ig a Ró mai egy ház hi va ta los
Bib lia-szö ve ge. a Bib lia nagy ré szé hez kom men tárt is írt.

3. Krisztológiai vi ták. Már a gnó zis logos-fogalma mi att szük sé ges sé vált,
hogy a Jé zus Krisz tus sze mé lyé ről szó ló bib li ai ki je len té se ket össze fog lal ják,
meg fo gal maz zák. az tán, Cons tan ti nus ide jé ben arius ale xand ri ai pres bi ter
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azt kezd te hir det ni, hogy Jé zus nem is te ni sze mély, csak te remt mény. Igaz,
hogy a te rem tés előt ti, bűn te len, tö ké le tes, de nem Is ten. (Nem vet te ész re, hogy
ez zel a meg vál tás ról mon dott le; te remt mény nem hor doz hat ja el a vi lág bű ne it.
Igaz, hogy az em ber Jé zus, mint kö ve tés re mél tó pél da, kö ze lebb áll az em ber hez
– amíg bű nös, meg vál tás ra szo ru ló vol tát be nem lát ja.) a kö rü löt te tá madt
vi tát hív juk ióta-harcnak. Jé zus homúzios (egy lé nye gű), vagy csak homoiúzios
(ha son ló lé nye gű) az atyá val? Ta ní tá sa el ter jedt az egész ke resz tyén ség ben,
majd nem ural ko dó vá lett. Ve le szem ben ki ma gas ló an val lot ta Jé zus Is ten vol tát
athanasius ale xand ri ai püs pök. Cons tan ti nus csá szár ele in te arius párt ján állt,
athanasiust öt ször is szám űz te. Vé gül a niceai zsi nat athanasius ál lás pont ját
fo gad ta el, ró la ne vez ték el a má ig ér vé nyes hit val lást. (5/a)

4. ágostont (354–430) ne vez zük az óko ri egy ház leg na gyobb ta ní tó mes -
ter ének. Nem úgy in dult. Mint po gány apa és mé lyen hí vő ke resz tyén anya
gyer me ke szü le tett észak-af ri ká ban. Fi a tal ko rát elő ször szó ra ko zá sok
kö zött, majd a manicheusok szek tá já ban töl töt te. Köz ben ki vá ló an foly tat ta
ta nul má nya it. az Evan gé li um fe lé ambrosius mi lá nói püs pök von zot ta, majd
egy hir te len és gyö ke res meg té rés után meg ke resz tel ke dett. az al gé ri ai Hippo
püs pö ke lett, és sor ban ír ta ma gas szín vo na lú hit ta ni (dog ma ti kai) köny ve it.
Írt De trinitate Dei cí men a Szent há rom ság tit ká ról, De civitate Dei cí men az
egy ház ról. Leg nép sze rűbb Confessiones (val lo má sok) cí mű ön élet raj za, ami -
vel mű fajt is al ko tott, so kan kö vet ték ha son ló val lo má sok kal. (10)

TÉ rÍ TÉ SEK
(Mt 24,14) 19.

Krisz tus misszi ói pa ran csa a „föld vég ső ha tá rát” je löl te meg a misszió
vég cél já nak. Ez alatt az óko ri em ber a Ró mai bi ro da lom ha tá ra it ér tet te.
az apos to lok a hir de tés szint jén ezt a ma guk nem ze dé ké ben be is töl töt ték.
utá nuk há rom szá za don át a meg erő sí tés, szer ve zés idei kö vet kez tek. az 5.
századra mond hat juk, hogy ez a te rü let leg alább név leg ke resz tyén né lett.
El jött az ide je, hogy a ke resz tyén ség fel fe dez ze a tá vo lab bi vi lá got is. Meg -
kez dőd tek a kö zép ko ri té rí té sek.

Ezek ég tá jak sze rint vál ta koz tak.
1. észak fel öl jöt tek a nép ván dor lás né pei. Kü lön bö ző kép pen ta lál koz tak

a ke resz tyén ség gel. Volt nép (a van dá lok), mely ke resz tül vi har zott a Ró mai
bi ro dal mon, el ju tott af ri ká ba is. Ezt nem érin tet te a ke resz tyén hit. a
lon go bár dok ko pog tat tak a li me sen, a bi ro da lom been ged te és észak-Itá li á ban
le te le pí tet te őket – en nek fe jé ben meg ke resz tel ked tek. Vol tak, akik dö röm -
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böl tek a li me sen, de nem tud ták be tör ni, ha nem a ha tá ron kí vül te le ped tek
le. a kü lön bö ző gót és ger mán tör zsek hez az tán el in dul tak a té rí tők, fő ként
szer ze te sek. Így ke resz tyén né let tek a vi zi gót ok, bár té rí tő jük Wulfila ari á nus
volt. ő a Bib li át is le for dí tot ta gót nyelv re (a ko ra kö zép kor egyet len je len tős
Bib lia-for dí tá sa). a brit szi ge tek né pei több hul lám ban let tek ke resz tyé nek.
Elő ször Íror szág ban Patrick hir det te az evan gé li u mot, majd Skó ci á ban
Columba. az ő mun ká juk nyo mán egy sa já tos, szer ze te si ke resz tyén ség
ho no so dott meg, a nép is a ko los to rok kö ré gyűlt az Igét hall gat ni. Ezt a
kel ta ke resz tyén sé get az tán las san Ró má hoz kö töt te az ang lia fe lől ter je dő
új té rí tő misszió.

Eu ró pa ke resz tyén sé gé re a leg na gyobb ha tást a fran kok meg té ré se
gya ko rol ta. Chlodvig ki rályt fe le sé ge té rí tet te meg 500 kö rül. utó dai ke resz tyén
ál la mot szer vez tek, egy sa já tos for má ban: az eigenkirche föl des úri kéz ben
volt, fenn tar tá sá ban és ve ze té sé ben egy aránt. Pipin megalapította a Pápai
államot, fiát Nagy Károlyt, 800-ban a pápa koronázta császárrá, meg újít va
a csá szá rok Constantinussal kez dő dött mennyei te kin té lyét. ő ado má nyok kal
há lál ta meg a pá pa se gít sé gét (meg ala pí tot ta a Pá pai ál la mot), de az tán a
pá pá kat füg gő hely zet be hoz ta sa ját ha tal má tól.

a ger mán tör zsek meg té ré se szin tén frank ha tás alatt ment vég be, de et től
füg get le nül volt egy ki emel ke dő ige hir de tő jük. az an gol szász Winfrit a pá pá tól
kért meg bí zást a ger má nok kö zöt ti té rí tés re. a Raj nán le fe lé ha józ va egy törzs
te rü le tén meg állt, mi vel nem fo gad ták be, a fo lyó part ján re me te-éle tet élt.
Mi kor egy szer a törzs fő nök fe le sé ge az ő imád sá gá ra meg gyógy ult, az egész
törzs meg ke resz tel ke dett. Mi kor „Wotan is ten szent tölgy fá ját” ki vág ta, egyik
törzs a má sik után is mer te el Krisz tus na gyobb ha tal mát. a pá pa ki ne vez te
a ger má nok püs pö ké vé, de őt a tiszt ség he lyett to vább is a misszió ér de kel te.
utol já ra a vad fríz tör zsek hez in dult el az Evan gé li um mal, ger mán ba rá tai
óvá sa i val nem tö rőd ve. a frizek rá tá mad va meg is öl ték, de lát va fé le lem
nél kü li ha lá lát, ha ma ro san ők is ke resz tyén né let tek.

2. Dél fe lől jött, tá madt az isz lám. Isz lám = a hé ber shalóm: bé kes ség,
meg bé ké lés Is ten nel. Mo ha med, egy elő ke lő arab csa lád ból va ló, de ha mar
ár ván ma radt és el sze gé nye dett fiú Mek ká ban szü le tett. Te ve haj csár, majd
ka ra ván ve ze tő lett, így vi lá got lá tott. Út ja in zsi dó és (szíriai nesztoriánus)
ke resz tyén kö zös sé gek kel is mer ke dett meg, így a Bib li á val is. Majd fe le sé gül
vet te a ka ra ván-vál la lat öz vegy tu laj do nos nő jét, egy szer re jó mó dú em ber
lett, aki nek volt ide je val lá si dol gok kal fog lal koz ni el mél ked ni. az arab tör zsek
pri mi tív bál vány imá dó val lá sa nem elé gí tet te ki. Egy ma gá nos el mél ke dé se
so rán lá to má sa tá madt: Gáb ri el an gyal szó lí tot ta fel, hogy ol vas sa a ke zé be
adott köny vet, majd ír jon be le. Így kez dő dött az isz lám szent köny vé nek, a
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Ko rán nak meg írá sa. Ez sza ka szok ból, szúrák-ból áll, sok ben ne a bib li ai
rész let, és az er köl csi ta ní tás, ju tal mak kal és fe nye ge té sek kel meg erő sít ve.
(11) a zsi dó kat és ke resz tyé ne ket az „írás bir to ko sa i nak” ne ve zi, Mo ha me det
az új ki je len tés tö ké le tes pró fé tá já nak. Há rom év múl va lé pett nyil vá nos ság
elé. a mek ka i ak kal egy re fe szül tebb vi szo nya mi att 622-ben át vo nult Jatrib
oá zis ba, en nek ne ve az óta Medinat el nábi (= a pró fé ta nyu gal ma). Több
éves harc után el fog lal ta Mek kát, ez az isz lám köz pont ja.

A ha mar több ág ra sza kadt isz lám kö zös ta ní tá sa: az Is ten nel meg bé ké lés nek
hat alap pil lér je van: 

1. a hit val lás: Egy az Is ten és Mo ha med az ő pró fé tá ja.
2. az ima: na pon ként öt ször, Mek ka fe lé arc cal le bo rul va.
3. a sze gény adó, a zakat, amit va gyo ni hely zet sze rint ró nak ki,
4. a ramadán-böjt: egy hó na pon át nap kel té től nap nyug tá ig sem en ni,

sem in ni nem sza bad.
5. a hidzsra: a mek kai za rán dok út, amit min den mosz lim nak éle té ben

egy szer meg kell ten ni. – Ezek hez tár sult a
6. Dzsihád, a szent há bo rú az isz lám (ura lom) ter jesz té sé re.
az isz lám ha ma ro san meg hó dí tot ta az arab vi lá got, majd a Kö zel -Ke le tet,

és af ri ka part jai men tén vé gig ha lad va át ju tott Spa nyo lor szág ba. Erő sza kos
ter je dé sé vel szem ben a ke resz tyén ige hir de tés ered mény te len volt. Mi kor
vé gül a mo ha me dán szel dzsuk tö rö kök a Szent föl det el fog lal va vé get ve tet tek
a ke resz tyén za rán dok la tok nak, az egy ház úgy lát ta, fegy ver rel kell fel lép nie
el le ne. Meg in dul tak a ke resz tes há bo rúk.

II. Or bán pá pa 1095-ben gyű lést hí vott össze Clermondt-ba, és kér te a
lo va go kat, sza ba dít sák fel Krisz tus sír ját. „Deus vult!” (Is ten akar ja!) fel ki ál -
tás sal el in dul tak a lo va gok, és egy 200 éven át fenn ál ló ke resz tes ál la mot
hoz tak lét re a szent föl dön és kör nyé kén. Több árny ol da la volt en nek a
moz ga lom nak (ide gen ta ní tá sok és szo ká sok be ho za ta la, a pá pa ság ha tal mi
ter jesz ke dé se), még is, a na gyon fon tos nak tar tott za rán dok utak biz to sí tá sá val
jó szol gá la tot tett.

Em lít sük meg a ke resz tes lo vag ren de ket (temp lo mo sok, johanniták, te u ton
lo vag rend). Sok fé le hí resz te lés leng kö rü löt tük, ke gyet len ke dé sek, zül lött
élet mód, sőt, a temp lo mo so kat egye ne sen bál vány imá dás vád já val szá mol ták
fel. De ne fe lejt sük el: alap já ban szer ze te sek vol tak, akik az ál ta lá nos hár mas
alap fo ga da lom mel lé vet ték fel a za rán do kok ápo lá sát és vé del mét.
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KE LE TI TÉ rÍ TÉ SEK, mA gyA rOK
(Ézs 9,2) 479.

Az evan gé li um a szláv né pek kö zött

az észa ki, bal ti szláv né pek a ger má no kon ke resz tül hal lot ták az Evan gé li u -
mot. Nem egy ér tel mű en: a Te u ton lo va gok len gyel or szá gi ál lam ala pí tá sa,
erő sza kos ural ma rossz vé le ményt ala kí tott ki az egész ke resz tyén ség ről. a
lit vá nok tér tek meg utol já ra: Nagy La jos ki rá lyunk lá nyá nak, Hed vig nek a
lit ván fe je de lem mel kö tött há zas sá ga ré vén.

a ke le ti szláv tör zsek nép pé vá lá suk kal egyidőben let tek ke resz tyén né.
Két bi zán ci szer ze tes, Cyrill és Method jár ták vé gig őket, min de nütt tel jes
ered ménnyel. Le for dí tot ták a Bib li át is, eh hez kel lett meg al kot ni a szláv
nyelv hang ja it le író cyrill ábé cét.

A ma gya rok meg té ré se

őse ink val lá sa az ani miz mus egyik vál fa ja, a sá mán iz mus volt. Ter mé sze tes,
és ősi lel ke ket tisz tel tek, bár a Had úr, ukkon és Tengri ne vek jel zik: is ten fo -
gal muk is volt. a szel le mek kel a sá má nok = tál to sok tar tot ták a kap cso la tot.
Mo no ton do bo lás sal kí sért for gó tánc cal, egyes nö vé nyek füst jé nek be lé leg zé sé vel,
gom bák kal ré vü let be ej tet ték ma gu kat, köz ben, vagy ál muk ból fel éb red ve
kö zöl ték a szel le mek üze ne te it. Nép me sé ink égig érő fa mo tí vu ma mu tat ja
túl vi lág kép ze tü ket, hon fog la lás-ko ri te me tő ink jel zik an nak „re cip rok”
fel fo gá sát (jobb ol dal ra he lye zett kard, for dí tott el he lye zé sű sí rok). Ere det -
mon dá ink (Eme se ál ma a tu rul ma dár ral, cso da szar vas) még to te mis ta vo ná -
sok ra is utal nak. az urá li ős ha zá ból el in dul va, a Ka u ká zus vi dé kén (Levédia)
a ka zár bi ro da lom mal ju tot tak kap cso lat ba (hű bé ri ség, szö vet ség, szom széd ság?),
akik az ószö vet ség val lá sát vet ték fel – a két nagy szom széd, a Ke let ró mai
csá szár ság és az isz lám Per zsia kö zött. Itt hát a Bib li á nak leg alább ószö vet sé gi
ré szét meg is mer ték.

ami kor to vább köl töz tek Etel köz be, a nyu gat-eu ró pai vi lág gal is fel vet ték
a kap cso la tot. Is mé tel ten „bér ha da ko zás ra” in dul tak, egyik ke resz tyén
fe je de lem szö vet sé gé ben a má sik ke resz tyén fe je de lem el len. Ilyen kor a
szö vet sé get fel tét le nül ke resz tyén szer tar tás sal erő sí tet ték meg. (Bul csú,
Or mos és Gyu la ve zé rek Bi zánc ban meg is ke resz tel ked tek). a had já rat
zsák má nyai pe dig jó részt egy há zi kin csek és ke resz tyén ha di fog lyok vol tak.
Így a ke resz tyén hit és egy ház egy re is mer tebb lett kö zöt tük.
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a hon fog la lás sal pe dig olyan or szág ba jöt tek, ahol már volt ke resz tyén ség
(Pé csett már az ókor tól), de Zalaváron (Mosaburg) szer ze te se ket is ta lál tak.
az itt meg hó dí tott nép tör zsek is jó részt ke resz tyé nek vol tak. a har cos
ma gyar ság ele in te mé lyen le néz te a bé kes sé get, alá za tot hir de tő ke resz tyén
hi tet. De az tán szem be ta lál koz tak a pán célt vi se lő és vá ra kat épí tő ke resz tyén
né pek kel, aki ket augsburg óta nem le he tett sem mi be ven ni.

Gé za fe je de lem böl cses sé ge hív ta be tu da to san az or szág ba a té rí tő ket.
972-ben kér te Ot tó né met-ró mai csá szárt, hogy küld jön té rí tő ket Ma gya ror -
szág ra. ő Brunó szentgálleni szer ze test szen tel tet te püs pök ké és küld te el, akit
Piligrim passaui apát egy da ra big vissza tar tott, majd, mint a ma ga he lyet te sét
küld te Gézához.(12) 

a kö vet ke ző év ben Gé za már, mint ke resz tyén fe je de lem kül dött fő ura kat
az Ot tó csá szár ál tal szer ve zett Quedlinburgi ki rály ta lál ko zó ra (ő ma ga nem
ment, ne hogy a csá szár hű bé ri igénnyel lép jen fel ve le szem ben).

Fia Ist ván, tu da to san ke resz tyén or szág gá szer vez te Ma gya ror szá got. Úgy
is lett ki rály, Kop pánnyal, mint az ár pád  nem zet ség leg te kin té lye sebb tag já val
szem ben, a nyu ga ti örök lé si rend sze rint. Ki rály sá gá hoz a pá pá tól kért ko ro nát,
is mét a csá szár tól va ló füg gés el ke rü lé sé re.

az ál lam me gyék re szer ve zé sé vel pár hu za mo san tíz püs pök sé get is
szer ve zett. El ren del te min den tíz fa lu kö zös temp lom épí tés ét (és az ab ba
já rást is). Sok egy há zat gaz dag ado má nyok kal lá tott el.

ő már nem csak po li ti ká ból tar tot ta a ke resz tyén sé get. Kü lö nö sen éle te
vé gén, Im re her ceg ha lá la (1031) után lát szik, hogy ben ső sé ges hit éle tet élt;
Odilo cluny-i apát tal le ve le zett, ko los to rát erek lyék kel és más ado má nyok kal
támogatta.(13) az ural ko dás tól jó részt vissza vo nult, pa lo tá já ban re me te éle tet
élt. utó da i ra olyan ke resz tyén or szá got ha gyott, amit azok mél tat lan mű kö -
dé sük kel sem tud tak meg ron ta ni.

A Pá PA Ság
(Lk 22,25–26) 47.

Hogy ho gyan „fej lő dött ki” az egy há zi hi e rar chia (= papuralom), az episkopos
tiszt ség től a pat ri ar chá ig, már a Nagy Constantinus-i kor szak ban vé gig néz tük.
Most lás suk to vább: a név mö gött ho gyan ala kult ki a pá pai ha ta lom az
egy ház – és le he tő ség sze rint – a vi lá gi ural ko dók fe lett.
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I. A ha ta lom meg ala po zá sa

Há rom esz közt hasz nál tak fel Ró ma püs pö kei, hogy kor lát lan ha ta lom hoz
jus sa nak.

1. Ta gad ha tat lan, a Bib li á val kezd ték. a Mt 16,13–19-ben Pé ter hit val lá sa
után mond ja az Úr Jé zus: „Te Pé ter vagy, és én ezen a kő szik lán épí tem fel az
én anya szent egy há za mat.” a pá pák el ső sor ban er re az Igé re hi vat koz va, a 4.
században kezd ték a ma guk fel sőbb sé gét hir det ni a töb bi püs pök fö lött. a
tex tust job ban meg néz ve, er ről nem le het szó. az evan gé li um gö rög sza va a
szik lá ra: petra. Ez nő ne mű szó, ami kor Pé ter re al kal maz ta az Úr, hím ne műt
csi nált be lő le: petros. Te hát a szó két kü lön ne mű ki mon dá sá val két kü lön bö ző
do log ról szólt. Nem Pé ter re épí ti egy há zát, ha nem: ar ra a hit val lás ra, amit
előt te Pé ter ki mon dott: „Te vagy a Krisz tus, az élő Is ten Fia!” Ez az, amit „nem
test és vér je len tett ki” Pé ter nek, ez a szik la szi lárd alap, amin 2000 év óta áll is
az egy ház. (az csak rá adás-prob lé ma, hogy va ló ban Ró má ban élt-e, halt-e
Pé ter, volt-e ő a ró mai gyü le ke zet püs pö ke, és fő kép pen, van-e va la mi alap ja
an nak, hogy ez az ő „mél tó sá ga” örök lő dik a min den ko ri ró mai püs pök ben?)

2. a má so dik hi vat ko zás egy 9. században köz zé tett ok mány gyűj te mény,
ami ben igen ré gi, még Cons tan ti nus csá szár alá írá sá val jel zett írá sok is van nak.
Ez az „Isodori dekrétális” azt bi zony gat ja, hogy rég től fog va el is mer ték püs pö kök
és vi lá gi ural ko dók, hogy a pá pá nak mind nyá juk fö lött, Is ten től va ló te kin té lye
és ha tal ma van.(14) Csak hogy, er ről az ok mány gyűj te mény ről még a re for má ció
előtt ki de rült, hogy ha mi sít vány. az óta nem is hi vat koz nak rá…

3. Vé gül egy na gyon ha té kony esz közt fej lesz tet tek ki a pá pai ha ta lom
el is mer te té sé re: a pá pai át kot. Két for má ban al kal maz ták. Egyik volt az
excommunicatio (= kiközösítés), az így el ítélt sze mély nem volt töb bé az
egy ház tag ja, nem él vez het te an nak ál dá sa it (bűn bo csá nat a szent mi se ál tal,
ke resz te lés, es ke tés, te me tés), és ami ural ko dó kat kü lö nö sen ér zé ke nyen
érin tett: ér vény te len né vál tak a ne ki ko ráb ban tett (pl. hű bé ri) es kük. Má sik
for má ja az interdictum: egy-egy te rü le ten az egy há zi élet „be fa gyasz tá sa”
sem is ten tisz te let, sem egyéb szer tar tás (ha lot ta kat csak „be ka par ták”, nem
meg szen telt föld be, je gyes pár ok nem köt het tek házasságot…). Ez – a po li ti kai
hely zet től füg gő en – el len áll ha tat lan fegy ver ré vál ha tott.

II. Ho gyan él tek ez zel a ha ta lom mal?

1. a nagy egy ház sza ka dás. Ke let és nyu gat egy ház fői, a kostantinápolyi pát ri ár ka
és a ró mai pá pa ré gen ri va li zál tak egy más sal. En nek esé lye a két csá szár ság
ha tal má nak emel ke dé se, vagy süllye dé se sze rint ala kult. Fo ko za to san tá vo lo dott
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a két „egyházfél” egy más tól. Ke le ten meg me re ve dett a ta ní tás és szer tar tás (a
„há rom nagy: Nagy Basilius, Nazianzi Ger gely és Nissai Ger gely, majd arany -
szá jú Szent Já nos li tur gi á it má ig be tű sze rint kö ve tik), nyu ga ton könnyeb ben
vál toz tat tak raj ta. Kostantinápoly, Je ru zsá lem, ale xand ria, antiokhia tel je sen a
csá szár be fo lyá sa alatt ál lot tak – nyu ga ton a pá pa új ra és új ra szem be szállt a
csá szá ri ha ta lom mal. a nö vek vő fe szült ség vég re egy hit val lá si meg fo gal ma zás -
ban rob bant ki. Még a niceai zsi na ton (325) ke let és nyu gat kö zö sen val lot ta,
hogy a Szentlé lek az „atyá tól szár ma zik örök től fog va”. Jó val ké sőbb, a 11.
században Ró má ban hoz zá tet ték: „és a Fi ú tól” (filioque). Ke le ten ez zel el vi leg
egyet is ér tet tek, de, mert az ő meg kér de zé sük nél kül tet te ezt a pá pa, be kö vet -
ke zett a sza ka dás: 1054-ben köl csö nö sen ki át koz ták egy mást.

(Gé za fe je de lem és Ist ván ki rály ko moly dön tés előtt ál lot tak: me lyik
ke resz tyén ség hi té be, és kul tú rá já nak, po li ti kai kö ré nek be fo lyá sá ba ve zes sék
be a ma gyar sá got?)

2. Ha tal mi harc a pá pa és csá szár kö zött. For ma i lag az investitura vi tá ja
volt ez: me lyi kük ik tas sa be a püs pö kö ket? (kü lö nö sen a né met bi ro da lom ban
volt sok püs pök ség ál la mi ha tal mi tiszt ség is, pl. vá lasz tó fe je de lem ség.)
Lé nye gé ben egy sze rű ha tal mi harc. Ki emel ke dő ese te volt en nek IV. Hen rik
(1077) csá szár Ca nos sa-já rá sa. ő szo rult hely zet ben volt az excommunicatio
mi att, mert a fe je del mek nem is mer ték el csá szár nak, a pá pa vi szont, mint
leg főbb ke resz tyén, kö te les volt a „bűn bá nó nak” meg bo csá ta ni, bár lát ha tó
volt, hogy az vissza fog ez zel élni.(Vissza is élt.)

a vé gül meg kö tött Wormsi concordatum iga zá ból a pá pa en ged mé nye
volt: a püs pö kei fö löt ti vi lá gi ura lom ról le kel lett mon da nia. aki egy há zi
em ber föl di ha tal mat is akart gya ko rol ni, an nak a ha tal mi jelt, a jo gart a föl di
ural ko dó ke zé ből kel lett át ven ni.

a nyu ga ti vi lá got fel dú ló ver sen gés ben ma gyar ki rá lya ink nem vet tek
részt. ál ta lá ban hű sé gü ket han goz tat ták a pá pá hoz – de a püs pö kök ki ne ve zé sét
ma guk nak tar tot ták fenn. (15)

SzEr zE TES ÉLET
(1Kor 9,17) 485. 

az ókor ban a szer ze tes ren dek ki fe je zet ten a szent élet ke re sé sé ből szü let tek.
a hár mas alap fo ga da lom jó esz köz nek is lát szott en nek biz to sí tá sá ra. a hit
megerőtlenedésével azon ban még ezek is visszá juk ra tud tak for dul ni.

az ural ko dók ugyan is, hogy a szer ze te sek gond nél kül tud ják pél da adó
szent éle tü ket él ni, nagy ado má nyok kal lát ták el a ko los to ro kat. (Gon dol ja tok
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a ti ha nyi apát ság ala pí tó le ve lé ben fel so rolt ja va dal mak ra.) Te hát a szer ze -
tek nek ugyan csak volt kö zös va gyo nuk, amit csa lád ra nem költ het tek, örö  kül
nem hagy hat tak, a sze gé nyek tá mo ga tá sa nem ju tott eszük be – „kény te le nek
vol tak” fel él ni. Ki ala kult az eszem-iszom, el zül lő szer ze tes élet, kü lö nö sen a
nem dol go zó, kon temp la tív (el mél ke dő) rendeknél.(16.)

1. a cluny-i re form. a 11. századig ál ta lá ban Be ne dek-ren di szer ze tes ség
volt Nyu ga ton. En nek he lyi ko los to rai a te rü le ti il le té kes püs pök nek vol tak
alá vet ve. a nyu gat-fran cia or szá gi Cluny ko los to rá ból egy sa já tos, szer ze te si
éb re dés bon ta ko zott ki. alap ve tő cél ja a szer ze te si fo ga dal mak ko mo lyan vé te le
volt. Meg erő sí tet ték a re gu lá kat, jó for mán egész na pot be töl tő is ten tisz te le ti
rend szert dol goz tak ki. Ez zel úgy meg nőtt te kin té lyük, hogy el ér ték: te kin -
tély ben, majd szer ve ze ti leg is egy re több ko los tor tar to zott hoz zá juk (vé gül
300), ők pe dig köz vet le nül a pá pa irá nyí tá sa alá ke rül tek. Ha tá suk az u.n.
„vi lá gi pap ság ra” is ki ter jedt, egé szen odá ig, hogy be le szól tak a pá pa vá lasz tás ba,
amit ad dig jó részt a vi lá gi ural ko dók irá nyí tot tak. Egy Hildebrand ne vű
clunyi szer ze tes lett VII. Ger gely pá pa.

2. Új szer ze tes ren dek. a meg úju ló szer ze tes-élet né hány ko los tor nak
ak ko ra te kin télyt szer zett, hogy önál ló sul tak, új ren dek ké ala kul tak. a
fran cia or szá gi Citeaux-ban (la ti nul Cistercium) ala kult a cisz ter ci ta rend, ők
az imád ság mel lett fi zi kai mun ká val töl töt ték ide jü ket. ala pí tó juk volt
Clairvauxi Ber nát, hí res egy há zi szó nok (az ő buz dí tá sá ra in dult el a II.
ke resz tes had já rat). Premontré ko los to rá ból in dult ki a pre mont rei rend. ők
a püs pö kök se gí té sé re vál lal koz tak, egy ház köz sé gi lel ki pász tor sá got is vál lal tak.
ők az óko ri, augustinus-féle re gu lát gya ko rol ják.

Egé szen új szint hoz tak az egy há zi élet be a kol du ló ren dek. a szent
sze gény sé get úgy fog ták fel, hogy a rend nek se le gyen kö zös va gyo na. amit
dél előtt kol du lás sal gyűj töt tek, azt et ték. Ilyen ren det ala pí tott as si si Fe renc.
Jó mó dú tex til ke res ke dő fia, akit a ne me si tár sa ság is be fo ga dott, egy be teg sé ge
után meg utál ta ad di gi éle tét, és a tel jes sze gény sé get vá lasz tot ta. Tár sai is akad tak,
ve ze té sé vel ko los tort ala pí tot tak, mint fratres minores (= ki sebb test vé rek,
in nen: minoriták). (17) Pré di ká ló rend, akik a csak mi sé ző pap ság he lyett is
hir det ték az evan gé li u mot, és kel tet ték fel nép sze rű ség ük kel an nak irigy sé gét.
Több fé le, így a ma gyar or szá gi Dó zsa-fel ke lés ben a for ra dal mi moz gal mak
ide o ló gu sai let tek, a – kü lö nö sen egy há zi – gaz dag ság bí rá lá sá val.

Ve lük egyidőben ala kult a Do mon kos-rend. ők is a pré di ká lást tar tot ták
fő hi va tá suk nak, de egy részt a ma gas szin tű tu do má nyos fel ké szü lés kü lön -
böz tet te meg őket a „né pi szó nok” fe ren ce sek től, más részt fő ként az eret ne kek
té rí té sét tűz ték ki cé lul. Így „csúsz tak be le” az eret nek ül dö zés, az ink vi zí ció
kétes értékű tiszt sé gé be (er ről ké sőbb).
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Ezek nek a szer ze tes ren dek ter mel ték ki a kor sa já tos lel ki sé gét, a misz ti kát
(unio mistica cum Christo = ti tok za tos kö zös ség Krisz tus sal). az el mé lyü lés
egé szen ex tá zi sig fo ko zá sa, a Krisz tus iránti sze re lem át élé se so ka kat a
szol gá lat irán ti tel jes oda adás ra a ma guk ér de kei, in du la tai tel jes meg ve té sé re
buz dí tott. (18) Saj nos, ezt az oda adást elő ször kör nye ze tük, majd ma guk is
ál do zat nak, ér dem nek kezd ték fel fog ni. a mi nagy ma gyar misz ti ku sunk
árpádházi Mar git ki rály lány volt, aki éle tét szó sze rint fel emész tet te Is ten
szol gá la tá ban – „en gesz te lé sül a ma gyar ság bű ne i ért”.

A Kö zÉP KOr NÉ PI HIT vI Lá gA
(Jer 6,14) 235.

1. a ki ala kult egy há zi hi e rar chia (pa pi ural mi rend szer) leg al já ra a la i ku sok
ke rül tek, a nem be ava tot tak. ők, ha Is tent ke res ték, tel je sen ki vol tak
szol gál tat va a klé rus nak, mert a kö zép kor ban a lét biz ton ság na gyon gyen ge
volt. éhín sé gek, jár vá nyok, há bo rúk pusz tí tot ták a né pe ket, egyet len biz ton -
sá guk, vi gasz ta lá suk az evan gé li um, az örök élet re mény sé ge ma radt, melynek
út ját a klé rus ma gá nak le fog lal ta, és sok szor el is tor la szol ta.

(Jel lem ző a szé kely nép me se fel fo gá sa: a sú lyos bűn be esett szé kely
buj do sá sá ban Szűz Má ri á val ta lál ko zik, tő le ké ri a fel ol do zást. Má ria azon ban
ezt mond ja ne ki: „Fi am, ne kem er re nincs ha tal mam, ha nem menj le ide az
el ső fa lu ba a pap hoz, majd az fel ol doz té ged”.)

az Evan gé li um ban meg hir de tett ke gye lem, amit Krisz tus hit ál tal min -
den ki nek kí nál, ma laszt tá lett, amit az egy ház osz to gat hí ve i nek – sok szor
anya gi, vagy egyéb ál do za tok fe jé ben. Ez saj nos, sok szor a zsa ro lá sig el ju tott
a vá gya ko zók kal szem ben. Így a fé le lem át is ér té ke lő dött, már nem a ter mé sze ti
csa pá sok tól, vagy az ör dö gök től kel lett fél ni, ha nem az azok el len eset leg
ol tal mat nyúj tó – vagy meg ta ga dó – egy ház tól.

Eb ből kö vet ke ző en a lel ki élet súly pont ja a hit ről át he lye ző dött a jó
cse le ke de tek re. Min den ki igye ke zett ér de me ket sze rez ni, le he tő sé gei sze rint.
a leg te he tő seb bek ha tal mas szé kes egy há za kat épí tet tek, vagy apát sá go kat
ala pí tot tak (hogy ott a szer ze te sek őé ret tük és csa lád ja i kért imád koz za nak).
a sze gé nyeb bek eze ket éke sí tet ték ado má nya ik kal, vagy za rán dok utak ra
in dul tak, amíg le he tett, a Szent föld re, ké sőbb Ró má ba, Santiago de Com -
pos telába, és az egy re sza po ro dó bú csú já ró he lyek re. Ezek mö gött a szen tek
tisz te lé se ál lott: az a ta ní tás, hogy a ré gen el hunyt ki vá ló ke resz tyé nek mennyei
köz ben já rá sát el le het nyer ni az ál tal, hogy éle tük, vagy ha lá luk he lyé re –
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eset leg olyan hely re, ahol va la mi lyen erek lyé jü ket (tes tük, vagy ru há za tuk
da rab ját) őr zik – el za rán do ko lunk, fő kép pen ne vük, vagy ha lá luk nap ján.
In ten zí ven gya ko rol ták a sze gé nyek, be te gek gon do zá sát, el ju tot tak odá ig,
hogy a gaz da gok nak ép pen olyan szük sé gük van sze gé nyek re (hogy ve lük
jót té ve, ér de me ket sze rez ze nek), mint azok nak őrá juk. Jó tett nek tar tot ták a
kü lön bö ző ön sa nyar ga tó ve zek lé se ket is. Időn ként fla gel láns (ön os to ro zó)
cso por tok in dul tak út nak, gya ko rol va és hir det ve a bűn bá na tot.

2. az is ten tisz te let kö zép pont já ba az ige hir de tés he lyett a sák ra men tu mok
ke rül tek. Ezek je len tő sé gé vel szá muk is ket tő ről hét re nőtt (ke reszt ség,
bér má lás, gyó nás, ál do zás, há zas ság, utol só ke net és pa pi szent ség). az
úr va cso rá ból ki nőtt a szent mi se-ál do zat, az zal a ta ní tás sal, hogy Is ten az
eb ben részt ve vők nek ad csak bűn bo csá na tot, hogy ab ban Krisz tus tes tét és
vé rét új ra meg ál doz zák, hogy az os tya (ami bor ral gyúrt tész tá ból van
süt ve), ami kor a pap meg áld ja, lé nye gé ben át vál to zik Krisz tus va ló sá gos
tes té vé és vé ré vé.

(a „hókusz-pókusz” va rázs szó az os tya fel mu ta tá sa kor hir de tett hoc est
corpus meum (= ez az én tes tem) fél re hal lá sá ból – és az ál do zás nak tu laj do -
ní tott „va rázs erő ből” szár ma zik.)

az ál do zás előt ti gyó nást (az óma gyar nyelv ben jonh: a szív) kö te le ző vé
– en nek fe jé ben szi go rú an tit kos sá tet ték. Ez, a hoz zá csa tolt pe ni ten ci á val 
(= vezeklés) sú lyos lel ki ter ror ra nyúj tott le he tő sé get.

3. Ki ala kult a tisz tí tó tűz ről szó ló ta ní tás. E sze rint a ha lál után nem két,
ha nem há rom hely re jut hat a lé lek. a menny és a po kol kö zött van egy
át me ne ti ál la pot, vagy hely: a tisz tí tó tűz. Ott pe dig az utol só gyó nás után
el kö ve tett bű nö kért, a meg gyó nat lan bű nö kért és az egy ház ál tal ki rótt, de
(még) nem tel je sí tett ve zek lé se kért kell hosszabb-rö vi debb ide ig szen ved ni.
De ezt a szen ve dést a föl dön élők meg rö vi dít he tik: mi sék mon da tá sá val,
vagy ve zek lé sek, za rán dok utak vál la lá sá val. Egy társ gon do la tot is ki ala kí tot tak:
a fö lös le ges jó cse le ke de tek ről. Ez ab ból in dul ki, hogy aki sok jót cse le ke dett
föl di éle té ben, ha ma rabb sza ba dul, „bú csú zik” a tisz tí tó tűz ből. Van, aki
annyi jót cse le ke dett, hogy nem is ke rül oda, egye ne sen a menny be jut;
né hány ki vé te les szent pe dig annyit, hogy a sa ját üd vös sé gén túl még fö lös
jó cse le ke de tei van nak, amik kel az egy ház gaz dál kod hat, osz to gat hat be lő le
a hí vek nek. Pél dá ul azok nak, akik va la me lyik szent nek ün ne pén el za rán do -
kol nak an nak éle te, vagy ha lá la he lyé re.

a ma gyar or szá gi hely zet né mi leg kü lön bö zött a nyu ga tibb or szá go ké tól.
Ki rá lya ink ügyes po li ti ká val, név leg alá ve tet ték ma gu kat a pá pai irá nyí tás nak,
gya kor la ti lag be fo lyá suk alatt tar tot ták az egy ház éle tét. a püs pö ki tiszt ség
nem járt po li ti kai ha ta lom mal (amíg a ban de ri á lis had se re ge ket meg nem
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szer vez ték), leg fel jebb, ha a püs pök ki rá lyi, vagy fő ne me si csa lád ból szár ma zott.
Így az investitura ügye nem éle ző dött ki.

az Ist ván ál tal fel ál lí tott egy ház szer ve zet las san át ha tot ta az or szág éle tét,
ter mé sze tes lett, hogy min den ki ke resz tyén. Ez bi zony nem je len tett élő
ke resz tyén hi tet. Ré gi nyelv em lé künk, a Ha lot ti be széd hí ven tük rö zi az
Evan gé li um hi á nyát, he lyet te a köz ben já ró imád ság köz pon ti sze re pét. (19)

a Be ne dek rend után a fe ren ces (mi no ri ta) rend ter jedt el leg in kább. a
szer ze te sek pré di kál tak – nem is min dig az egy há zi ve ze tők száj íze sze rint.
ala kult ma gyar rend is: a Pá lo sok rend je szi go rú re gu lá jú, re me te sze rű
éle tet élt. a szer ze te sek is ko lá kat is ala pí tot tak, né hány he lyen (Sá ros pa tak)
plé bá ni ai is ko lák is ala kul tak. Hosszabb-rö vi debb ide ig egye te mek is
mű köd tek Ma gya ror szá gon: Pécs, Bu da, Po zsony.

Szét néz tünk (há rom szin ten) a kö zép ko ri egy ház lel ki sé gén. Bi zony, el tá -
vo lo dott az Evan gé li um tól. Is ten nem hagy ta így. Meg in dí tott egy er je dést,
ami ből tel jes meg úju lás lett. 

Kö zÉP KO rI ErET NEKmOz gAL mAK
(Jer 4,1 és 6,14) 294.

Ezek olyan moz gal mak, ame lyek az egy ház gyö ke res meg rom lá sát és ja vít -
ha tat lan sá gát hir det ték, ezért ab ból ki lép ve, sa ját hi tet ki ala kít va kü lön
szer vez ked tek.

1. az ókor ban fel tört, majd el múlt gnoszticizmus új for má ban meg je lent
a Bal ká non. a bo gu mil moz ga lom (= Isten ba rá tai) fel újí tot ta a du a lis ta
gon do la tot: hogy van egy jó, meg egy rossz Is ten, az anya gi dol gok mind a
rossz mű vei. Ez erős egy ház kri ti ká val tár sul va, szi go rú asz ké ti kus kö zös sé ge ket
ho zott lét re. Til tot ták a hús, szesz fo gyasz tá sát és a há zas sá got. a pá pát
an ti krisz tus nak, egy há zát a sá tán zsi na gó gá já nak bé lye gez ték. Ter mé sze te sen,
hogy a pá pák min dent meg tet tek a ve sze del mes eret nek ség (= sza ka dár ság)
fel szá mo lá sá ra, több or szá got fel kér tek ki ir tá suk ra. a mi ki rá lya ink (IV.
Bé la, Zsig mond) részt vet tek ilyen „Ke resz tes had já rat ok ban”.

2. a moz ga lom – rész ben a Ke let-Nyu gat kö zött „in gá zó” kereszteslovagok
út ján – el ju tott Dél-Fran ci a or szág ba, ahol egyik köz pont juk, albi után
albigenseknek ne vez ték őket. ők a kathar (= tisz ta) ne vet hasz nál ták in kább.
a test-lé lek el len tét ná luk ab ban a gon do lat ban csú cso so dott ki, hogy Krisz tus
nem ölt he tett iga zi tes tet (- óko ri doketisták!). Így per sze a ke reszt ha lál, és
ez zel a meg vál tás is tárgy ta lan lett. a tisz ta ál la po tot egy ke reszt ségfé le
szer tar tás, a consolamentum ál tal gon dol ták el ér ni, amit egy más, „tö ké le tes”
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per fekt ad ha tott át. Ez zel azon ban az a fe le lős ség járt, hogy utá na a leg ki sebb
vét ke zés is vég leg el ve szi az üd vös sé get. Ezért igye kez tek ha lo gat ni a szer tar tást,
sok eset ben a ha lá los ágyig (elő re meg egyez tek er ről egy per fekt tel. (20)

Fő ként a toulousi őr gróf ság ban ter jed tek el, ahol az őr gróf ok tá mo gat ták
őket – hogy a fran cia ki rály tól csak hű bé ri mó don va ló füg gő sé gük nek
„tö meg bá zi sa” le gyen. De a pá pák két szer is ke resz tes had já rat ra biz tat ták
el le nük a ki rá lyo kat, akik ir tó há bo rú ban ver ték le őket, és így a te rü le tet a
ko ro ná hoz csa tol ták.

3. a moz ga lom tel jes fel szá mo lá sá ra hoz ták be a pá pák Fran ci a or szág ba
az ink vi zí ci ót. Ezt a „szent vizs gá ló hi va talt” elő ször a reconquista utá ni
Spa nyo lor szág ban ál lí tot ták fel. azt vizs gál ta, hogy a ke reszt ség fel té te le
alatt ott meg ha gyott ara bok („mó rok”) és zsi dók ti tok ban nem tart ják-e
ré gi val lá su kat. Ott „be tölt ve sze re pét”, át te le pí tet ték az albigens vi dék re,
majd át ad ták a Do mon kos-rend ke zé be (ők di cse ked tek így: „Domini cani
= az Úr ku tyái).

az ink vi zí ció el já rá sa az egy ház ab szo lút te kin té lyé re épült. ér vé nyes volt
a név te len fel je len tés, min den iga zi hí vő nek kö te les sé ge volt a gya nú sa kat
fel je len te ni. Gya ko rol ták a ta nú vé del met (nem volt szem be sí tés, a vád lott
nem lát hat ta a ta nút), a bű nös ség vé lel mét (nem a vá dat bi zo nyí tot ták, a
vád lott nak kel lett bi zo nyí ta nia ár tat lan sá gát). (21) a kín val la tást „ön kén tes
ala pon” al kal maz ták (t.i., ha a vád lott vál lal ta, hogy szen ve dé sek kö zött is
ki tart ár tat lan sá ga mel lett) – nem vál la lá sa a bű nös ség be val lá sát je len tet te.
a be val lott bűn bün te té se eny hébb eset ben a bűn val lás volt (nyil vá no san,
ve zek lő ru há ban, és az egy ház fe gye lem vál la lá sát meg os to ro zás sal je lez ték)
sok bűn bá nót „a kí sér té sek től meg óvan dó”, élet fogy tig „ko los to ri őri zet ben”
tar tot tak. a ma kacs, vagy vissza eső eret ne ke ket az egy ház nem bün tet te
(ecclesia non si tit sanguinem = az egy ház nem szom ja zik vért), ha nem át ad ta
a vi lá gi ha tó ság nak – mely nek kö te les sé ge volt az eret ne ke ket ha lál lal
bün tet ni, ezt ál ta lá ban nyil vá nos meg ége tés sel haj tot ták vég re. Ez volt az
au to da fé (actio fidei = „a hit cse lek mé nye”).

Egy sa já tos gon do la tot ki kell itt emel nünk. az ink vi zí ció jó hi sze mű en, a
lel kek meg men té se ér de ké ben mű kö dött! ab ból a gon do lat ból in dult ki,
hogy a pá pa ve ze té se alatt mű kö dő katholikus egy ház az egye dül üd vö zí tő
anya szent egy ház. Te hát min den esz köz zel min dent meg kell ten ni, hogy
min den kit eb be te rel je nek be-, vagy vissza, az ő ér de ké ben.

az ink vi zí ció Eu ró pa sok or szá gá ban mű kö dött. Ná lunk is fel tűnt, de
nem ter jed he tett ki, egy részt az eret nek moz gal mak nem hó dí tot tak meg
tö me ge ket, más részt a ma gyar egy ház nagy ok igye kez tek sa ját ha tás kör ük ben
el jár ni el le nük.

230 l Hisszük és valljuk eGyHáztÖrtéNelem

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 230



ELőrEFOrmáTOrOK
(Jer 3,12) 395.

Lát tuk, az eret ne kek ki vál tak az egy ház ból, a Bib li á tól el té rő ta ní tá so kat
val lot tak. az előreformátorok be lül ről bí rál ták az egy há zat, és az egy ház éle tét
igye kez tek meg tisz tí ta ni, a Bib li á hoz iga zí ta ni.

1. vALd PÉ TEr gaz dag lyo ni se lyem gyá ros még a kathárokkal egy idő ben
(egy ka lap alá is vet ték ve lük) elkezd te ol vas ni a Bib li át. Mi kor a gaz dag if jú
tör té ne té ig ju tott, ő meg tet te, ami re az nem volt ké pes: el ad ta gyá ra it, rak tá ra it,
és szét osz tot ta a sze gé nyek kö zött. alig hi he tő, de eb ben tár sai is akad tak. ők
let tek a lyo ni sze gé nyek. ahogy egy kor az Úr ta nít vá nyai, ket tőn ként szét jár tak,
és – nem ze ti nyel ven! – hir det ték az evan gé li u mot. Kez det ben nem fog lal -
koz tak az egy ház bí rá la tá val, de szent sze gény sé gük ki ál tó el len tét ben volt a
fő pap ok fény űző élet mód já val, ezért az egy ház el le nük for dult. Elő ször
(1179) még pá pai en ge délyt is kap tak a pré di ká lás ra, de két év re rá már be til -
tot ták őket, majd újabb há rom év múl va ki kö zö sí tet ték az egy ház ból, és mint
eret ne kek el len előbb az ink vi zí ció lé pett fel, majd írtóhadjáratokat in dí tot tak
el le nük. az ül dö zé sek elől Piemontba, majd Lom bar di á ba hú zód tak, ahol
má ig fenn ma rad tak, sőt, Ró má ban theologiai fő is ko lá juk van.

2. jOHN WyCLIF már a 14. században élt, az ox for di egye tem pro fesszo ra,
de egy szer re fa lu si pap is volt. ő is a Bib lia ta nul má nyo zá sa köz ben lát ta,
mennyi re más lett az egy ház, mint kez det ben. Kü lö nö sen a pá pák vi lá gi
ha ta lom ra tö ré sét bí rál ta (22) E mi att eret nek nek mond ták ki, de az egy há zi
bí ró ság tól meg men tet te a ki rály, aki szin tén igye ke zett a pá pá tól füg get len né
vál ni (kü lö nö sen a pá pai adó fi ze té se dol gá ban). Így az egy há zi éle tet meg -
újí tó ta ní tá sai za var ta la nul ter jed tek ang li á ban. a Bib li át is le for dí tot ta (a 
la tin Vulgata-ból) an gol ra. Kö ve tő it, akik nem szó no ki ékes szó lás sal hir det ték
az Igét, lollardoknak (mo tyo gók nak) ne vez ték. a moz ga lom ad dig ter jedt,
míg ki nem tört a Wat Tyler vezette fel ke lés. Ezt a lor dok Wyclif moz gal má nak
tu laj do ní tot ták, e mi att el kel lett hagy nia az egye te met. Fa lu si pap sá gát
meg tart hat ta, az evan gé li u mot egy or szág he lyett egy gyü le ke zet nek hir det -
het te. Ha nem ha lá la után 30 év vel, az új ki rály ki bé kült a pá pá val, és az
ink vi zí ció mű kö dés be lé pett ang li á ban. ak kor Wyclif sír ját ki ás ták, ma rad -
vá nya it meg éget ték és ham va it a Tem zé be szór ták – hogy az „eret nek ség nek”
nyo ma se ma rad jon.

Ma radt nyo ma. a kö zépkor ban az egye te mek kö zött tel jes át jár ha tó ság
mű kö dött – hi szen mind egyi ken la ti nul foly tak az elő adá sok. Ván do rol tak is
a di á kok, egy-egy hí re sebb pro fesszor hall ga tá sá ra. Vit ték a hí re ket, a köny -
ve ket. Így ju tot tak el Wyclif köny vei, ta ní tá sai Prá gá ba.
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3. jAN HUS (Husz Já nos) prá gai pro fesszor öröm mel fo gad ta eze ket, mert
a Bib li á ból iga zolt nak lát ta. ő is, az egye te mi elő adá so kon kí vül pré di kált is,
a prá gai Bet le hem ká pol ná ban (ma is meg van). Így egy szer re az egye te mi
if jú ság nak és a prá gai nép nek hir det te az Evan gé li u mot. El ső sor ban a Bib lia
fon tos sá gá ról, lel ki meg úju lás ról, tisz ta élet ről pré di kált. Hir det te, hogy az
Írás az iga zi lel ki te kin tély, sen ki az zal el len ke zőt nem ta nít hat, – nem fo gad hat
el. Két szín alatt osz tot ta ki az úr va cso rát. Mind ezek kel ma gá ra von ta a
ha tal ma sok ha rag ját. amíg IV. Ven cel cseh ki rály élt, meg véd te, hi szen Husz
moz gal ma a cseh füg get len sé get is véd te a pá pá val – és a Né met-ró mai bi ro -
da lom mal szem ben. De a ki rály ha lá la után Cseh or szág Zsig mond csá szár
(meg ma gyar és cseh ki rály) ural ma alá ke rült. ő a pá pa ság ak ko ri vál sá ga
mi att zsi na tot hí vott össze Konstanzba (két el len pá pát le mon dat tak, egy
har ma di kat vá lasz tot tak), oda pe dig a bí bo ro sok kí ván sá gá ra Huszt is
meg idéz te, men le vél lel biz to sít va sza bad moz gá sát és tá vo zá sát.

a zsi nat azon ban Huszt eret nek ség vád já val le tar tóz tat ta (eret nek re nem
volt ér vé nyes a men le vél), és több, egy re erő sza ko sabb tár gya lás után 1415-ben
mág lyán meg éget tet te. (23) Cseh or szá gi hí vei en nek hal la tán fel lá zad tak,
meg kez dőd tek a hu szi ta har cok. Kez de ti győ zel mek után a moz ga lom ket té vált.
az eny hébb irány zat, a kely he sek meg egyez tek a pá pá val, ha tal ma el is me ré se
fe jé ben jo got kap tak a nem ze ti nyel vű is ten tisz te let re és a két szín alat ti
úr va cso rá zás ra. (24) a ra di ká li sabb irány, szék hely ük sze rint a tá bo ri ták,
egy re csök ke nő erő vel foly tat ta a fegy ve res har cot, vé gül szét szó ród va, a
lét fenn tar tás ért egy re in kább rab ló se re gek ké züll ve, el ju tot tak Ma gya ror szág ra
is, ahol Giskra ve zér rel a Fel vi dék jó ré szét el fog lal ták. Má tyás ki rály jó részt
őbe lő lük szer vez te meg a ne ves fe ke te se re get.

a ma gyar lel ki élet re po zi tív ha tást gya ko rol tak; el ső ma gyar bib lia for -
dí tá sunk a Szerémségből Mold vá ba me ne kült Új la ki Bá lint és Pé csi Ta más
szer ze te sek ma is jól ért he tő ma gyar sá gú mű vei. az er dé lyi Bu dai Nagy
an tal fel ke lé sé nek (1437) is erős hu szi ta mo tí vu mai vol tak.

LU THEr már TON (1483–1546) I.
(Ró m 1,17) 390.

a kö zép ko ri egy ház kör ké pé ből, az eret nek moz gal mak ból, meg az előrefor-
mátorok tör té ne té ből de rült ki, hogy az egy ház re for má ci ó ért ki ál tott. „a
tá jé kok fe hé rek vol tak az ara tás ra” (Jn 4,35), csak az ara tó mun kás ok ra volt
szük ség (Mt 9,38). az ara tók pe dig el jöt tek, és meg lát ták: az egy há zat hi té ben
és éle té ben kell meg újí ta ni. Ezt elő ször Lu ther Már ton lát ta és kezd te meg.
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1. Egy Eisleben ne vű kis bá nyász vá ros ban szü le tett 1483-ban. édes ap ja is
bá nyász volt, és telt ne ki ar ra, hogy fi át is ko lá ba ad ja. De a he lyi is ko la el vég zé se
után rész ben a ma ga lá bá ra kel lett áll nia, hogy az er fur ti egye tem hall ga tó ja
le hes sen. az ak kor szo ká sos éne kes di ák in téz mény ben se gít he tett ma gán:
ut cá kon, kony ha aj tók ban éne kel tek több szó lam ra, ezért kap tak né mi –
ter mé szet be ni – tá mo ga tást. Jó ta nu ló di ák volt, de a lel ki éle te még csak az
is ko lai sza bá lyok ke re te kö zött ala kult.

2. In ten zív vé két halálközeli él mé nye alap ján vált. az egyik: egy ked ves
ba rát ja a né met di á kok kö zött ak kor szo ká sos pár ba jo zás so rán ha lá los dö fést
ka pott. a hir te len ha lál lá tá sa meg döb ben tet te Lu thert, az élet ér tel mé ről
va ló gon dol ko zás ra in dí tot ta. a má sik eset sa ját él mé nye volt: egy er dőn át
tar tott ha za fe lé, mi kor he ves zi va tar tört ki. Egy kö ze lé ben le csa pó vil lám
ha tá sá ra fel ki ál tott: „Szent an na, se gíts, és szer ze tes le szek!” ép ség ben ha za -
ér ve, nem mer te vissza von ni fo ga dal mát, je lent ke zett az er fur ti ágostoni
ko los tor ban. Szer ze te si fo ga dal mát is ko mo lyan vet te. Tel jes buz gó ság gal
túl tel je sí tet te a ren di sza bá lyo kat, egy re több imád ság gal, böjt tel, temp lo mi
áj ta tos ság gal ke res te Is tent. „Ho gyan ta lá lok egy ke gyel mes Is tent?” – kér dez te,
mert Is ten ből csak fé lel mes bün te tő igaz sá gát lát ta. a zár da rend fő nö ke,
Staupitz, már a meg őrü lés től fél tet te a fi a tal te het sé get. azt ta ná csol ta ne ki,
ol vas sa a Bib li át (ez ál ta lá ban nem volt szo kás ban a szer ze te sek kö zött, ő is
csak mint új fog la la tos sá got aján lot ta). Lu ther hoz zá fo gott az Igé hez, egy re
na gyobb szom jú ság gal me rült el ben ne. Vég re rá akadt a Ró m 1,16-ra: „a
Krisz tus Evan gé li u ma Is ten nek ha tal ma, min den hí vő nek idvességére.” Ez
lett min den le ter helt sé gé ből, fé lel mé ből fel sza ba dí tó Igé je. Eb ből fo gal maz ta
meg éle té nek, theologiájának alap gon do la tát: ke gye lem ből, hit ál tal van az
üd vös ség. Ezt is mer te fel rend je név adó já nak, augustinusnak ta ní tá sa i ban
is, aki így pél da kép évé lett. Gon dol ko dá sa, ma ga tar tá sa annyi ra meg vál to zott,
hogy rend fő nö kei is fel is mer ték, és ha ma ro san a wittembergi egye tem re
küld ték, hogy új, de rűs tu dós egyé ni sé gét át ad ja a fi a tal ság nak. Meg vá lasz -
tot ták a bib lia ma gya rá zat pro fesszo rá vá.

az Evan gé li um ban meg ka pott bel ső egyen súlyt ha ma ro san kül ső ese -
mé nyek há bo rí tot ták meg.

3. a bűn bo csá tó cé du lák. Már volt szó ar ról, hogy az egy ház „osz to ga tott” a
szen tek fö lös le ges jó cse le ke de te i ből. a kö zép kor vé gé re ki ala kult az a gya kor lat,
hogy ezért nem is kell ide-oda el za rán do kol ni, pénz ál do zat tal is le het ilyen
bú csút ven ni. En nek a nyug tá it ne vez ték bűn bo csá tó cé du lá nak, ami ket kü lön -
bö ző ér ték ben le he tett vá sá rol ni, több-ke ve sebb bú csút sze rez ve ál ta luk. (25)

Lu ther ide jé ben egy ha tal mas cé du la-áru ló kam pány in dult meg. Ket tős
alap ja volt en nek. Egyik: a pá pa hoz zá fo gott a vi lág leg na gyobb temp lo má nak,
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a ró mai Szent Pé ter temp lom nak épí té sé hez. Eh hez egy re több pénz kel lett.
a má sik: alb recht mainzi ér sek ha tal mas ja va dal má val nem elé ge dett meg.
Ki ta lál ta, hogy még két püs pö ki me gye ja va dal mát is meg szer zi. De több
püs pö ki tiszt ség vi se lé se tör vény el le nes volt. Ezért fel aján lott a pá pá nak
10.000 ara nyat. Ezt a Fugger bank ház tól vet te köl csön. Hogy Fuggeréknek
biz to sí té kuk le gyen, a pá pa en ge délyt adott az ér sek nek, hogy a mainzi
egy ház me gyé ben bűn bo csá tó cé du lá kat árul jon, an nak jö ve del mé ből tör lessze
az adós sá got. El in dult hát az ér sek meg bí zá sá ból Tetzel Já nos do mon kos ren di
ba rát, és nagy si ker rel árul ta a cé du lá kat. Pla ká ton hir det te: „amint a pénz
a lá dá ban peng – a lé lek a menny or szág ban leng”. Wittem bergbe is ké szült.
Ezt nem tud ta Lu ther szó nél kül hagy ni. (26)

LU THEr már TON II.
(Efézus 2,8) 213.

Szo ká sos (és ve szé lyes) do log volt te o ló gi ai kér dé sek ről nyil vá nos vi tá kat
ren dez ni. Ezek ki hí vás sal kez dőd tek: va la ki írás ba fog lal ta té te le it, és nyil vá nos
he lyen ki füg gesz tet te, al kal mat ad va a más hogy gon dol ko dók nak, hogy
fel ké szül ve áll ja nak ve le vi tá ra.

1. a ne ve ze tes dá tum: 1517. ok tó ber 31-én füg gesz tet te ki Lu ther 95
té te lét a wittembergi vár temp lom ka pu já ra (most az egész, a ka pu bronz -
le mez-bur ko la tán ol vas ha tó). a 95 té tel egyet len gon do lat kö rül fo rog: a
bo csá na tot egye dül Is ten ad ja, Krisz tus szen ve dé sé ért, in gyen ke gye lem -
ből. (27)

2. az el já rás. Nyil vá nos vi ta nem lett a té te lek ből. Tetzel Já nos in kább
fel je len tet te Lu thert alb recht ér sek nél. ő ma ga elé is idéz te, de Lu ther nek ő,
a mainzi ér sek nem volt fe let te se, így nem áll elé be. ak kor a sa ját me gyé jé ben
Caetanus bí bo ros hív ta ma ga elé. Hoz zá el is ment, de a bí bo ros te o ló gi a i lag
fel ké szü let len volt, a tu dós pro fesszor ral sem mit nem ért el. Így egy „nagy ágyút”,
Eck Já nos lip csei pro fesszor ál lí tot tak ki ve le szem ben, de az Evan gé li um
tisz ta igaz sá gá ban ő sem tud ta Lu thert meg in gat ni. (28)

az ér vek ből ki fogy va, szo kás sze rint a ha ta lom út já ra lép tek. Föl je len tet ték
a pá pá nál, aki elő ször szer ze te sek je len ték te len ci vó dá sá nak fog ta fel az
ügyet, majd át lát va an nak ko moly sá gát, Lu thert ki át koz ta. De ad dig ra ő
egy részt (sok bel ső ví vó dás után) annyi ra szi lárd volt már a meg is mert
igaz ság ban, más részt ez az igaz ság annyi ra el ter jedt és ha tás sal lett szé les
nép ré te gek re, hogy Lu ther a ki át ko zó bul lá tól nem ijedt meg, ha nem nagy
nyil vá nos ság előtt, az egye te mi if jú ság vi ha ros tet szé se mel lett el éget te.
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Per sze, köz ben nem ma radt meg a té te lek ben meg fo gal ma zott alap gon -
do lat ok nál, ha nem köny vek ben is to vább bon tot ta azo kat. Há rom köny vet
írt az el já rás ide jén an der christlichen adel deutscher Nation (a né met
nem zet ke resz tyén ne mes sé gé hez) a pá pa sá got bí rál ja. De captivitate babilonica
ecclesiae (az egy ház ba bi lo ni fog sá gá ról): a sák ra men tu mok igei fel fo gá sá ról.
Von der Freyheit einer Christenmenschen (a ke resz tyén em ber sza bad sá gá ról):
a lel ki is me ret nek egye dül az Igé hez kö tött vol tá ról szól nak. a kö zép ko ri
egy ház ink vi zí ci ós gya kor la tá nak vég ső kö vet kez te té se: a meg átal ko dott
bű nöst át kell ad ni a vi lá gi ha tó ság nak! a pá pa, lát va, hogy az excommunicatio
nem hasz nál, V. Kár oly né met-ró mai csá szárt kér te, hogy jár jon el Lu ther rel
szem ben. ő az 1521-i bi ro dal mi gyű lés re idéz te meg Lu thert. Ba rá tai –
em lé kez ve Husz Já nos ese té re – óva in tet ték, de ő azt mond ta: Ha annyi ör -
dög vol na is Wormsban, mint cse rép a ház te tő kön, ő még is el men ne. (29) El
is ment, és a gyű lés elé állt. Ott elé je tár ták nyom ta tás ban meg je lent mű ve it,
és fel szó lí tot ták: von ja vissza. Egy nap gon dol ko dá si időt kért, majd kö zöl te
a bi ro dal mi gyű lés sel: írá sai egy ré sze olyan bib lia ma gya rá zat, amit el len fe lei
is el is mer nek, azok ban nincs vissza von ni va ló ja. Más ré szé ben, vi tá zó ira ta i ban
van nak olyan ki té te lek, amik ben le het, hogy egye se ket meg sér tett, de ál lí tá sai
iga zak, nem von hat ja vissza. Har mad rész ük ben olyan igaz sá go kat írt le,
amik től lel ki is me re te sé rel me nél kül nem tér het el. Így hát vissza nem
von hat sem mit. (30)

a bi ro dal mi gyű lés ki mond ta Lu ther re a bi ro dal mi át kot (Reichs-acht:
olyan ki kö zö sí tés, ami ki von ja őt a bi ro dal mi tör vé nyek vé del me alól;
bár ki bün tet le nül akár mit te het ve le). Ha ma ro san érez te is en nek ha tá sát:
ha za in dul va, ál ar cos lo va sok fog ták el és vit ték is me ret len hely re – ami ről
ki de rült, hogy Wart burg vá ra, aho vá Bölcs Fri gyes szász vá lasz tó fe je de lem
vi tet te vé dő őri zet be, ne hogy má sok más hogy bán ja nak ve le. Ott egy szűk
éven át „Jun ker Jörg” né ven mun kál ko dott, töb bek kö zött a Bib lia el ső
né met for dí tá sán.

Ha nem Wittenbergből olyan hí re ket hal lott, hogy vissza kel lett men nie.
(31) Több mun ka tár sa kü lön bö ző irá nyok ba „to vább fej lesz tet te” a re for má ci ót
– már az Igé től el tér ve. Egy részt az ana bap tis ták a felnőttkeresztség ál tal
biz to san csak hí vők ből ál ló zárt kö zös sé get igye kez tek al kot ni. Más részt, az
ak ko ri ban fel lán golt né met pa raszt fel ke lés élé re állt, Lu ther ko ráb bi mun ka -
tár sa, Münzer Ta más – az ő ta ní tá sa i ra hi vat koz va, majd, mi kor ő ez el len
til ta ko zott, is ten te len nek je len tet te ki őt. (32) Lu ther – a Ró ma 13-ban, a
fel sőbb ség irán ti en ge del mes ség pa ran csá ra hi vat koz va – el ítél te a pa raszt -
fel ke lést, majd an nak le ve ré se kor ép pen ilyen sú lyo san ítél te el az ir ga lom
nél kü li bosszú ál ló ne mes sé get.
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a for ron gó ese mé nyek kö zött ide je volt el vi leg tisz táz ni, hit val lás ban a
bi ro da lom elé tár ni a re for má ció lé nye gét. Elő ször 1529-ben, a speyeri bi ro dal mi
gyű lé sen je len tek meg a re for má ció kép vi se lői. Ott a több ség meg is mé tel te
és mind nyá juk ra ki ter jesz tet te a wormsi át kot – ők azon ban pro tes tál tak (til -
ta koz tak) a több ség erő szak ja el len. Majd egy év múl va az augsburgi
gyű lé sen fel szó lí tás ra be nyúj tot ták a Confessio augustana-t (ágos tai hit val lás)
– amit, ba rá tai ösz tö ké lé sé re – nem a he ves vi tat ko zó Lu ther, ha nem tu dós és
sze líd ba rát ja, Philipp Melanchton fo gal ma zott meg – el is fo gad ta a gyű lés,
hogy Lutherék még sem eret ne kek. Még egy év re rá, a lu the rá nus ren dek
Schmalkaldenben szö vet sé get kö töt tek a hit vé del mé re, ez egy év ti zed re
nyu gal mat is szer zett a re for má ció hí ve i nek.

Ezek köz ben ma gán élet ében nyu gal ma sabb éve ket ka pott Lu ther. Fe le sé gül
vet te Bo ra Ka ta lint, gyer me kei szü let tek, aki ket sze re tet tel igye ke zett hit re
ne vel ni. De sok más em ber fe lé is nyi tott volt a szí ve. „Nyi tott asz talt”
tar tott: min dig ven dé gek ül ték kö rül, és el hí re sed tek asz ta li be szél ge té sei.
Egy hí ve fel is je gyez te eze ket. Van egy ma gyar vo nat ko zá sú anek do tá ja is:
Dé vai Bí ró Má tyás ról és egy szer ze tes ről. Mind ket ten egy tö rök tiszt fog sá gá ba
es tek, aki „hit vi tát” ren de zett kö zöt tük. Egy-egy pus ka po ros hor dó ra kel lett
ül ni ük, me lyek alatt egy for ma hosszú ka nó cot gyúj tot tak meg. ame lyik
to vább mer ott ül ni, an nak iga zibb a hi te. Dé vai fö lé nye sen győzött....

Be teg sé gei egy re in kább el ha tal ma sod tak raj ta. Ha lá la kö ze led tét érez ve,
kér te, hogy szü lő vá ro sá ba, Eislebenbe vi gyék meg hal ni. Te met ni azon ban
még is Wittenbergben te met ték, sír ja va ló sá gos „bú csú já ró he lye” a lu the rá nus
vi lág nak. Ta ní tá sai ha mar el ter jed tek el ső sor ban Né me tor szág ban, majd a
skan di náv ál la mok ban. Ma gya ror szá gon fő ként a né met aj kú vi dé ke ken: az
er dé lyi és fel vi dé ki szá szok kö zött, majd a szlo vák vi dé ken. Ma az egész
föl dön a Lu the rá nus vi lág szö vet ség fog ja össze őket. a mi énk nél buz góbb
egy há zi as ság, a hit erős ér zel mi vo na la, a ze ne- és kép ző mű vé sze tek irán ti
erős haj lam jel lem zi őket. Hit val lá suk ban ma is a lu the ri fel fe de zés a
leg főbb: „Egye dül ke gye lem ből, hit ál tal!”

zWINgLI UL rIK
(Józsué 24,23) 379.

Hat hét tel a né met bá nyász fiú után szü le tett egy sváj ci gaz da csa lád ban is egy
fiú. Mint ha szár ma zá suk meg szab ta vol na pá lyá ju kat: a bá nyász fiú, mint a
bá nya ak na mé lyé ből föl fe lé né ző, egy pon tot lát az ég ből, de ezt na gyon
fé nye sen; a ke gye lem ből hit ál tal ka pott meg iga zu lás fé nyé ben élt. a sváj ci
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pa raszt fiú pe dig, mint aki meg szok ta a ha va si le ge lőn a hegy csúcs ok
so ka sá gá nak tel jes pa no rá má ját, úgy te kin tet te át Is ten dol ga it tel jes gaz dag -
sá guk ban.

Könnyebb in du lá sa volt azok meg is me ré sé re. a mó dos gaz dák nak telt
a ta nít ta tás ra, pa pi ro ko nai buz dí tot ták is őt er re. Így, mi u tán a ber ni al só
is ko lát ki jár ta, egye ne sen a bé csi egye tem re küld ték to vább ta nul ni. Ott
egy idő re a nagy hu ma nis ta, Rot ter da mi Erasmus ba rát sá gá ba és ha tá sa
alá ke rült.

(Erasmus, ko rá nak leg na gyobb tu dó sa, a theológiához is annyi ra ér tett,
hogy ő ad ta ki elő ször nyom ta tás ban a gö rög Új tes ta men tu mot – és, mert
né hol hi á nyos volt a kéz ira ta, egyes ré sze ket la tin ból for dí tott vissza gö rög re.
De nem volt hí vő ke resz tyén em ber, Zwingli ké sőbb ki is áb rán dult be lő le.) (33)

18 éve sen úgy ke rült Ba sel be ta nul má nya it be fe jez ni, hogy köz ben már
ta ní tott is. 22 éve sen lett a tu do má nyok magistere, ugyan ak kor pap pá is
szen tel ték.

El ső szol gá la ti he lye Glarus volt. Ott a gyü le ke zet fér fi tag ja i nak – mint
ak ko ri ban a sváj ci ak jó ré szé nek – fő meg él he té si for rá sa a zsol dos-ka to nás -
ko dás volt. Gyak ran a pá pa se re gé ben. Ilyen kor Zwinglinek, mint tá bo ri
pap nak, ve lük kel lett men ni, de a szer ző dé se ket is ő ke zel te, ezért ka pott is
fi ze tést. Ta nul má nya it is foly tat ta: a bib li ai hé ber és gö rög nyel vet ta nul má -
nyoz ta (rész ben Erasmus ha tá sá ra, aki vel még le ve le zett).

Nagy vál to zá sa a fran cia ki rállyal foly ta tott há bo rú ban in dult meg. az
el ső, győz tes novarai csa ta még lel ke sí tet te: mi lyen nagy sze rű do log a pá pa
zász la ja alatt küz de ni az is ten te len fran ci ák el len. De a marignanoi ve re ség
után – ahol 8000 sváj ci ma radt hol tan a csa ta té ren – rá döb bent, mi lyen al jas
ke res ke dés fo lyik itt hon fi tár sa i nak vé ré vel. Et től kezd ve fa lu já ban a zsol dos ság
el len pré di kált.

Fö löt te sei meg pró bál ták „föl fe lé buk tat va” el hall gat tat ni: meg tet ték
Einsiedeln-be „óra dí jas pap nak” (Leutpriester). az pe dig egy 10. századi
vér ta nú re me te em lé ké re bú csú já ró hely volt. Ez zsol dos ság nél kül is jó
jö ve del met ho zott (a sváj ci ven dég lá tó ipar kez de tei...), de Zwingli már annyi ra
az evan gé li um ha tá sa alatt ál lott, hogy fel fe dez te – és hir det te – a bú csú
hi á ba va ló és ige el le nes vol tát (ak kor is, ha ez zel a sa ját jö ve del me el len be szélt).
(34) Ezért már fel hők gyü le kez tek a fe je fö lött, de egy ben or szá gos hí rű is lett.
Így, mi kor két év múl va meg pá lyáz ta a zü ric hi Gross-Münster egyik lel ké szi
ál lá sát, meg vá lasz tot ták. Már a be mu tat ko zó pré di ká ci ó ja nyílt hit val lás volt
az egy ház szük sé ges re for má ci ó já ról (Lu ther ről ak kor még nem hal lott).
Ez zel Zü rich ben el is in dult a mun ka, lé pés ről-lé pés re. Egyik év ben a pá pá tól
el sza ka dást mond ták ki, má sik ban a ko los to ro kat osz lat ták fel, majd a mi sét
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vál tot ta fel a kö zös úr va cso rá zás, a szen tek tisz te lé sét hagy ták el, el ve tet ték a
tisz tí tó tűz gon do la tát. a leg ke mé nyebb harc a zsol dos ság meg szün te té sé ért
folyt, de ab ban is elő re ju tot tak (35). Mind ezek ben a vá rost ve ze tő Kis ta nács
(mely az elő ke lők ből ál lott), so kat el len ke zett Zwinglivel, de a vég ső dön té se ket
ho zó, a né pet kép vi se lő Nagy ta nács a leg több ször mel lé  ál lt.

1519-ben fél Eu ró pán ha tal mas pes tis jár vány sö pört vé gig. Csak Zü rich ben
a 7000 la kos ból 2500-an meg hal tak. Ez a nyo mo rú ság vit te át Zwinglit a vég ső
meg té ré sen: ő egye dül az Úr ra bíz hat ja ma gát. (36)

a ré gi egy há zi élet hez ra gasz ko dók egy re erő seb ben el len áll tak. Elő ször,
egy ki sebb vi ta után a vá ro si ta nács biz tat ta ha tá ro za tá val: „a pa pok csak az
evan gé li u mot hir des sék!” Majd egy más után két nagy vi tá ra ke rült sor.

az I. zü ric hi hit vi tá ra Zwingli 67 té telt bo csá tott köz re, ezek ben a
ke resz tyén hit egész te rü le té re ki te kint ve igé nyel re for má ci ót. (37) a té te lek ről
400 lel kész előtt kezd tek vi tát, el ső sor ban Faber Já nos konstanzi püspök-
helyettes. azon ban Zwingli ér ve i re (aki a hé ber és gö rög Bib li á ból ér velt)
még la ti nul, vagy né me tül se tu dott vá la szol ni. Így a vá ro si ta nács egy ér -
tel mű en a re for má ció, fő kép pen a tisz ta evan gé li um hir de té se mel lett fog lalt
ál lást. (38)

a II. hit vi tán, mint egy ki egé szí té sül, el ha tá roz ták a ké pek-szob rok el tá -
vo lí tá sát a temp lo mok ból, és a mi sék meg szün te té sét. Svájc re for má ci ó ja
vég be ment. Ki vé ve a há rom ős kan tont (Schwytz, uri, unterwalden). ők
ra gasz kod tak a pá pá hoz és a re for má ció előt ti egy há zi ta ní tás hoz és élet hez.
az el len té tek gaz da sá gi és ha tal mi té ren is ki ala kul tak. a két fél köl csö nö sen
aka dá lyoz ta a má sik nak az ő te rü le tén át me nő ke res ke del mét. a vi tá zás ból
kü lön bö ző fel fo gá sú ige hir de tők ki vég zé se lett. Vé gül a fegy ve re ké lett a
dön tő szó. Mind két fél fel vo nult a Kappel mel let ti me zőn. El ső eset ben még
si ke rült bé kés meg ál la po dás ra jut ni: tisz te le ten tart ják egy más ha tal mi és
be fo lyá si zó ná it. De ki újult a gyű löl kö dés és a harc:

a má so dik kappeli csa tá ban a job ban fel ké szült ős kan to nok győz tek.
Zwingli is el esett. utol só sza vai ezek vol tak: „Csak a tes te met...” a harc után
az előb bi egyes sé get újí tot ták meg, ami má ig is ér vény ben van. Svájc a há rom
ős kan tont ki vé ve re for má tus.

Zwingli és Lu ther so ká ig egy más ról nem hall va, pár hu za mo san vé gez ték
a re for má ció mun ká ját. Mi re a hí rek el ter jed tek a két mun ká ról, mind ket ten
annyi ra meg erő söd tek né ze te ik ben, hogy nem volt esély az egy sé ge sí tés re.
Hesseni Fü löp őr gróf össze hoz ta ket te jü ket Marburgban. Ott a hit 15 cik ke -
lyé ről meg egyez tek, de a 16-ról, az úr va cso rá ról annyi ra el tért a lá tá suk,
hogy hi de gen vál tak el egy más tól. Így a re for má ció két ág ban fej lő dött ki az
egész föl dön. (39)
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KáL vIN já NOS (1509–1564) I.
(Má té 7,24–25) 91.

1. Egy jó di ák: Kál vin Já nos a re for má ció má so dik nem ze dé ké hez tar to zik.
1509-ben (26 év vel Lutherék után) szü le tett a fran cia or szá gi Noyonban. az
emel ke dés re hár muk kö zül ne ki volt leg jobb esé lye: édes ap ja is mű velt
em ber volt: mint jo gász, több egy há zi mél tó ság nak volt jog ta ná cso sa. a kis
Jeant is pap nak szán ta. Így egyen get te az út ját. Kis ko rá ban egy ne me si
csa lád hoz aján lot ta be, hogy a kis úr fi ak há zi ta ní tó ja ta nít sa őt is. a pár isi
gim ná zi um ba úgy küld te, hogy egy fa lu si plé bá nia ja va dal ma it meg sze rez te
ne ki (az zal, hogy majd egy szer az ál lást is be töl ti). Ha nem, mi re teológiára
ke rült vol na, édes ap ja össze ve szett az egy há zi sze mé lyek kel (még ki is kö zö -
sí tet ték), és fi át a pap ság he lyett jo gi pá lyá ra irá nyí tot ta. Orleans-ban kez dett
jo got ta nul ni, majd Bourges-ben foly tat ta.

Ott ta lál ko zott a né met re for má ció hí re i vel, Lu ther írá sa i val, me lyek
Fran ci a or szág ban ha mar el ter jed tek. Ezek ha tá sá ra for dult a Bib li á hoz,
ta nul ta az új szö vet sé gi gö rög nyel vet. (40) édes ap ja ha lá la után vissza is tért
a teológiához: a pá ri zsi Sor bonne -egye te men. (41)

(ad dig meg szer zett jo gi tu dá sát az zal is meg be csül te a bourges-i egye tem,
hogy a dok to ri cí met meg ad ták ne ki. Pá rizs ban vi szont őt, a fi a tal teológust
be von ták ab ba a szak ér tő bi zott ság ba, ame lyik től VIII. Hen rik ki rály egyik
vá ló per ében jo gi szak vé le ményt kért.)

a Sor bonne -on ön kén te le nül is a re for má ció fi a tal hí ve i nek ve zér alak ja
lett. To vább ta nul má nyoz ta a Bib li át, de már bib lia órá kat is tar tott. Ez nem
ma rad ha tott so ká ig ti tok ban.

Egyik ba rát ja, Kop Mik lós olyan ki vá ló or vos tan hall ga tó volt, hogy
dok to rá lá sa után mind járt meg vá lasz tot ták az or vo si kar dé kán já nak. Ilyen kor
il lik szék fog la ló elő adást tar ta ni. Kop Mik lós nem or vo si, ha nem te o ló gi ai
té má ról akart szól ni, de eh hez Kál vin se gít sé gét kér te. Ket ten az tán olyan
elő adást al kot tak a re for má ció szük sé ges sé gé ről, hogy mind ket tő jük el len
el fo ga tó pa ran csot ad tak ki. alig tud tak ki me ne kül ni Pá rizs ból.

2. a buj do só Kál vin – aki nem volt har cos al kat, in kább csen des szo ba tu dós
– a leg jobb bú vó he lyet ta lál ta ma gá nak. a ki rály hú gá nál, Navarrai Mar git
ki rály nő nél tar tóz ko dott, aki ti tok ban a re for má ció párt fo gó ja volt. Majd a
füg get len Svájc ba, a fran cia nyel vű Báselbe ment, ahol meg ír ta nagy hit val lá sát,
Institutio religionis christiani (a ke resz tyén val lás rend sze re) cí men. (az
el ső, 1531-es ki adást több ször bő ví tet te, 1559-ben je lent meg a vég le ges
ki adás.) Egy kis „szent na iv ság gal” I. Fe renc fran cia ki rály nak aján lot ta az
elő szó ban, az zal a bi za ko dás sal, hogy a ki rály csak azért ül dö zi a re for má ció
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hí ve it, mert go nosz ta ná cso sai fél re ve ze tik, de, ha el ol vas sa ezt a mű vet,
biz to san ő is mel lé jük fog állni... On nan ti tok ban vissza tért Pá rizs ba, egy
ta lál ko zó ra. Egy ré gi di ák tár sa ugyan is, Szer vét Mi hály, aki ki vá ló or vos-tu dós
volt (ő ír ta le elő ször az em ber két kö rös vér ke rin gés ét), a te o ló gi á ban kü lö nös
és ve sze del mes né ze te ket ter jesz tett: ta gad ta a Szent há rom ság-egy Is tent,
Jé zust csak em ber nek ál lí tot ta (ez zel a meg vál tás ról mon dott le!). Er ről akart
be szél ni ve le, de Servet a meg be szélt idő re nem ment el Pá rizs ba. ő egy
da ra big ott tar tóz ko dott, ami az egye te mi if jú ság előtt is mert té vált, és annyi ra
fel buz dí tot ta őket a re for má ció ügye mel lett, hogy an nak üze ne tét röp -
lap okon is kezd ték ter jesz te ni. a ki rály, mi kor egy reg gel az ő há ló szo bá já nak
aj ta ján is ta lál tak egy ilyen röp la pot, na gyon meg ha ra gu dott, és el ren del te a
vizs gá la tot és ül dö zést. Nyolc egye te mi hall ga tót mág lya ha lál ra is ítél tek, ana-
baptizmus cí men. Kál vin az ül dö zés elől me ne kül ve, Strasbourgba igye ke zett,
aho vá a né met ura lom alá sok ül dö zött fran cia re for má tus me ne kült.

Mi vel a két or szág kö zött ha di ál la pot volt, nem me he tett egye ne sen a ha tár
fe lé, ha nem a sem le ges Sváj con át igye ke zett oda jut ni. Genf ben né hány nap ra
meg pi hent, ez meg vál toz tat ta egész éle tét.

Genf né pe ugyan is már vég re haj tott egy sa já tos re for má ci ót. El sza kad tak
a pá pát kép vi se lő savoyai püs pök től, de nem kö tőd tek az Igé hez. Füg get len -
sé gük Is ten től va ló füg get len ség is lett, a vá ros ha nyat lott a hit ben, és így az
er köl csök ben is, annyi ra, hogy a mun ka he lyet ti he nye és zül lő élet mi att a
vá ros kez dett el sze gé nyed ni. Két pré di ká tor, Farel Vil mos és Viret Pé ter
hir det ték ne kik az Igét és az Ige sze rin ti tisz ta éle tet, de ered mény te le nül.
Mi kor meg hal lot ták, hogy oda jött Kál vin, fel ke res ték, és kér ték: ma rad jon
ott, és csi nál jon Evan gé li um sze rin ti ren det a vá ros ban. ő ri ad tan til ta ko zott,
hogy az ilyen har cos élet re vég kép pen al kal mat lan, ne ki csak „dol go zó szo -
bá já nak csen des ma gá nya va ló”, Farel meg fe nye get te, hogy „ak kor át ko zott
lesz dol go zó szo bád csen des ma gá nya, ha nem ma radsz itt, hogy se gíts Is ten
nép ének”. Kál vin az átok tól még in kább meg ret tent, mint a harc tól – ma radt.

KáL vIN já NOS II.
(1Jn 2,14/a) 295.

annyi ra azért nem ta gad ta meg ma gát Kál vin, hogy a gen fi mun kát is írás sal
kezd te. Csak most nem hit tan köny vet írt, ha nem elő ször is egy ház al kot mányt,
mely ben kö zös sé gi ve ze tést (pres bi té ri u mot) aján lott, de úgy, hogy egy há zi
ügyek ben is a dön té se ket egy má sik kö zös ség, a vá ro si ta nács mond ja ki. az tán
pe dig „Is ten tisz te le ti rend tar tást”, ami ben nem csak a temp lo mi, ha nem az
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ott ho ni is ten tisz te le tet is meg szab ta: mennyi idő jus son a mun ká ra, szó ra ko -
zás ra, ki mi lyen anya gú, sza bá sú ru há ban jár jon, mi lyen ék sze re ket hord jon.

Genf né pe fel es kü dött ezek re a rend tar tás ok ra – de ha mar meg bán ta.
Ter mé sze te sen fő ként a jobb mó dú pol gá rok, akik nek telt vol na fény űző
élet re. a „jobb csa lá dok” ha ma ro san össze fog tak Kál vin el len, a sza bad ság
min dig al kal maz ha tó jel sza vá val. a libertinus párt ke res te az al kal mat a nyílt
el len ál lás ra. Er re Kálvinék ha ma ro san ad tak is al kal mat. Ré gi szo kás volt
Genf ben, hogy hús vét kor a fel tá ma dás örö mét egy egész éj sza ka tar tó
mu lat ság gal fe je zik ki. Kálvinék fel lép tek ez el len a szo kás el len, ki hir det ték:
aki egye ne sen a tánc mu lat ság ból jön a hús vé ti is ten tisz te let re, an nak nem
szol gál tat ják ki az úr va cso rát. Mi kor ezt meg is tet ték, nagy lett a fel há bo ro dás,
de ten ni nem tud tak el le ne sem mit. Ha nem több sváj ci vá ros tar tott ak kor
egy rész-zsi na tot Lausanneban. Ezen el ren del ték, hogy ezen túl a ber ni szo kás
sze rint, ko vász ta lan ke nyér rel kell ki szol gál tat ni az úr va cso rát. Kál vin nem
volt ott, nem tu dott hoz zá szól ni a kér dés hez. De, mi kor a gen fi ta nács
meg hir det te ezt a ha tá ro za tot, ki mond ta: az úr va cso ra dol gá ban egy há zi
tes tü let nek kell ha tá roz nia, vá ro si ta ná csok ilyen lel ki kér dés ben nem il le té ke sek.
To váb bá, az úr va cso ra annyi ra lel ki ese mény, annyi ra a tar tal má ra kell a
fi gyel met for dí ta ni, hogy nem sza bad a for ma meg sza bá sá val a fi gyel met 
a tar ta lom tól el for dí ta ni. a libertinus párt le csa pott az en ge det len Kál vin ra,
tár sa i val együtt szám űz ték Genf ből.

Így hát még is el ju tott a rég vá gyott Strasbourgba, ahol tárt ka rok kal
fo gad ták, ha ma ro san meg vá lasz tot ták egye te mi ta nár rá, majd az emig ráns
fran cia gyü le ke zet lel ki pász to rá vá. Vég re a nyu ga lom há rom éve kö vet ke zett.
Öröm ben, bá nat ban itt is volt ré sze. ana bap tis ták kal vi táz va több ve ze tő jü ket
is meg győz te, hogy csat la koz tak az ő gyü le ke ze tük höz. Mi kor egyi kük
meg halt, öz ve gyét Kál vin fe le sé gül vet te, ki lenc bol dog évet él tek együtt.

an nál rosszabb idők jöt tek az őt el ül dö ző Genf re. Ki emel ten a négy szin-
dikusra, akik vég re haj tói vol tak az ő el íté lé sé nek. Egyi kük ha za áru ló lett, a
le tar tóz ta tás elől az ab la kon át me ne kül ve le zu hant és meg halt. a má sik
gyil kos lett és ha lál ra ítél ték. Ket ten pe dig egy kül or szá gi ki kül de tés ben
annyit sik kasz tot tak a vá ros pén zé ből, hogy nem mer tek ha za men ni. De baj ba
ke rült az egész gyü le ke zet is. Ré gi „gaz dá juk”, Sadoletus savoyai püs pök,
bí bo ros, hall va Kálvinék el űzé sé nek hí rét, ide jét lát ta, hogy vissza édes ges se
a gen fi e ket a pá pa ural ma alá. Nagy ked ves ség gel le ve let írt ne kik, fel em le get te
a „ré gi szép idő ket”, saj nál koz va a vá rost új ra el ön tő zül lé sen, és biz tat va
őket, hogy a pá pá hoz vissza tér ve lesz rend is, sza bad ság is. a gen fi ek érez ték,
hogy ez „nem a Jó Pász tor hang ja” (Jn.10,5), de nem tud ták sem le lep lez ni,
sem ér vek kel meg cá fol ni a püs pö köt. Te he tet len sé gük ben Kál vin hoz for dul tak
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hát, kér ték, vá la szol jon ne vük ben Sadoletusnak. ő ezt meg is tet te, könyv nyi
mé ret ben úgy meg cá folt min den ér ve lést, hogy a püs pök le mon dott a
gen fi ek to váb bi csá bít ga tá sá ról. (42)

Eb ből ér tet tek a gen fi ek: még is Kál vin ra van szük sé gük! Egyik kül dött ség
és le vél a má sik után ér ke zett Strasbourgba: jöj jön vissza! ő ma ga is til ta ko zott
(„már megint harc?”), a strasbourgiak is til ta koz tak: de hogy mon da nak le
Kál vin ról! De las san még is fe lül ke re ke dett a ré gi meg hí vás ra adott igen lő
vá lasz, és Kál vin fél re tet te a rossz múlt em lé két, foly tat ta a gen fi szol gá la tot.
annyi ra foly tat ta, hogy az el ső is ten tisz te le ten ott nyi tot ta ki a Bib li át, ahol
el űze té se kor ma gya ráz ta, és foly tat ta, mint ha mi sem tör tént vol na.

Most már te kin té lye volt Genf ben. Ha tal ma sem mi nem volt, egy sza va za ta
volt a pres bi té ri um ban, ahol, ha ja vas la tát el fo gad ták, azt fel kel lett ter jesz te ni
a vá ro si ta nács elé, mely nek ő nem is volt tag ja. (Mint fran cia me ne kült, az
ál lam pol gár sá got sem kap ta meg.) De a te kin tély töb bet je len tett min den
tiszt ség nél, vagy ha ta lom nál. Genf el is mer te: Kál vin nak ál ta lá ban iga za van.
El len zé ke to vább ra is min dig volt, de a több ség hall ga tott rá.

Így le he tő sé ge volt a nagy mű vet vég hez vin ni. az el zül lött Genf „min ta -
vá ros sá” lett. Meg szün tet ték a mun ka nél kü li sé get, be til tot ták a kol du lást (a
sok oda me ne kü lő pro tes táns ról gon dos kod tak: mun ka al ka lom mal, öreg- és
gyer mek ott hon ok kal). a vá ros kór há za kat ala pí tott. Jó lét ben és tisz tes ség ben
él tek, el fo gad va a ma gán élet nek Kál vin ál tal ja va solt szi go rú an mér ték le tes
rend jét. Kál vin egye te met ala pí tott, ahon nan Eu ró pa sok or szá gá ba ju tot tak
el igen jól ki kép zett lel ki pász tor ok.

a nagy mun ka orosz lán rész ét ter mé sze te sen ő ma ga vé gez te. Min den
má so dik hé ten na pon ként pré di kált, he ti há rom egye te mi elő adást tar tott.
He ten ként bib lia kört ve ze tett. óri á si le ve le zést foly ta tott: min den hon nan
for dul tak hoz zá kér dés sel gyü le ke ze tek és egyes sze mé lyek, ő pe dig ta nul -
mány mé re tű és ér té kű vá laszt kül dött min den ki nek.

Ezt a mun ka tem pót az ő tö ré keny szer ve ze te nem so ká ig vi sel het te el. 55
éves ko rá ra egész sé ge fel őr lő dött, bú csúz kod ni kez dett (utol só ha vi fi ze té sét
nem vet te fel, úgy lát ta: nem szol gál ta meg). a ta nács hoz el akart vi tet ni ma gát
hord ágyon, de el jöt tek hoz zá. Meg kö szön te, hogy olyan sok ide ig el tűr ték és
se gí tet ték(!). Lel kész tár sa i tól a szo kott pün kösd előt ti bűn bá na ti együtt lé -
tük ben bú csú zott el, a vé ge fe lé már csak a szom széd szo bá ból, ágyá ból
hall gat ta a be szél ge tést. a 80 éves Fareltől le vél ben kö szönt el, de az öreg
csak fel ke re ke dett és el jött Neuchatelből, hogy még egy szer ta lál koz za nak.

Vég ren de le te 200 tal lér nyi va gyon ról szól, uno ka öccse i re hagy ta (ma radt
még utá na egy, a két tér de he lyén ki ko pott szőnyeg). (43) Te me té sé ről azt hagy ta,
hogy jel te len sír ba te mes sék, nem akar ta, hogy sír ja za rán dok hellyé vál jon.
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KáL vIN já NOS III.
(Jel 5,13) 128.

1. A kál vi niz mus
Na gyon egy sze rű az ő ta ní tá sá nak lé nye gét össze fog lal ni: SDG = Soli Deo
Gloria (egye dül Is te né a di cső ség). Va gyis, az Is ten és em ber kö zöt ti kap cso la tot
ő min dig Is ten ol da lá ról néz te és mu tat ta fel (Lu ther a mi ol da lunk ról). az
Institutionak mind járt az ele jén el jut ide:

„Is ten is me re te alatt azon ban azt ér tem, hogy nem csak azt lát juk be,
hogy van Is ten, ha nem meg is tart juk azt, amit be lő le tud nunk szük sé ges,
ami Ne ki di cső sé gé re, ne künk pe dig hasz nunk ra van. ... Ezért ha szon ta lan
esz mék kel űz nek já té kot azok, akik azt a kér dést tű zik ma guk elé, hogy ki az
Is ten: mi vel sok kal in kább ér de künk ben áll azt tud ni, hogy mi lyen ő, s mi
il lik ter mé sze té hez? ... Vég re is, mit hasz nál meg is mer nünk egy olyan Is tent,
aki vel sem mi dol gunk? Sőt in kább kell, hogy Is ten is me re te ránk néz ve ar ra
szol gál jon elő ször, hogy min ket az Is ten iránt va ló fé le lem re és tisz te let re
ta nít son, az tán, hogy an nak ve zér le te és ta ní tá sa mel lett meg ta nul junk
min den jót Is ten től kér ni, s amit nyer tünk, Ne ki tu laj do ní ta ni.”

El mond ja azu tán, hogy Is tent meg is mer het nénk mű ve i nek lá tá sá ból – ha
a bűn mi att ér tel münk meg nem ho má lyo sult vol na. De Is ten azért küld te
Fi át, hogy ben ne is mer jük meg őt, de még er re is Szentlel ke nyit ja meg
ér tel mün ket. Ezért az tán iga zán egye dül övé a di cső ség. a ke gyel met el fo ga dó
hit ről ezt ír ja:

„Mert nem az zal nyer jük el az üd vös sé get, hogy ké szek va gyunk igaz
gya nánt el fo gad ni mind azt, amit az egy ház elő ír, vagy, hogy a ku ta tás és
meg is me rés me ze jét az egy ház nak en ged jük át, ha nem az zal, hogy Is tent a
Krisz tus ál tal esz kö zölt ki en gesz te lés foly tán ke gyes atyánk nak is mer jük s
hisszük, hogy Krisz tus az igaz ság ra, meg szen te lés re és élet re ada tott
nekünk... Itt azon ban két do log ra kell fi gye lem mel len nünk: hogy sér tet le nül
és cson kí tat la nul meg ma rad jon Krisz tus nak az ő tisz tes sé ge, és hogy a
bű nök bo csá na tá ról biz to sí tott lel ki is me ret nek bé kes sé ge le gyen Is ten nél.”

akár a tíz pa ran cso la tot ma gya ráz za vé gig, akár az imád ság ról, vagy a
sák ra men tu mok ról szól, a vég ső kö vet kez te tés min dig ez: SDG!

Eb ből kö vet ke zik az a na gyon egy sze rű gon do lat, amit Kál vin fő ta ní tá -
sá nak szok tak em le get ni, és több fe lől tá mad ni: az ele ve el ren de lés (pre des -
ti ná ció). Nincs eb ben más ról szó, mint hogy az em ber üd vös ség re ju tá sát is
Is ten ol da lá ról mu tat ta fel Kál vin. Megvan az em be ri ol da la is: bűn bá nat,
meg té rés, a ke gye lem el fo ga dá sa hit tel – de na gyobb az is te ni ol dal, hogy ő
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ele ve el ha tá roz ta, hogy a bű nös em ber nek Meg vál tót küld, és Szentlel ke ál tal
er ről az em bert tu dó sít ja és biz to sít ja. Is ten szu ve rén dön té sét nem hogy nem
ta gad ja, de nem is men te ge ti, ha nem hir de ti, mind az ő di cső sé gé nek egyik
meg je le né sét.

2. a Servét-ügy. Már volt szó a ve sze del mes ta ní tá sok ról és az el ma radt
pá ri zsi ta lál ko zás ról. Servét Mi hály foly tat ta ta ní tá sa i nak ter jesz té sét, több
könyv ben tá mad ta azo kat, akik Is tent Szent há rom ság-egy Is ten nek, Jé zus
Krisz tust örök től-örök ké va ló Fiú Is ten nek val lot ták. az ink vi zí ció Vienne-ben
ha lál ra is ítél te, de meg szö kött. Kál vin fi gye lem mel kí sér te Servet mű kö dé sét,
az Institutioban erő tel je sen cá fol ta gon do la ta it (I.13:22-29.)

Va la mit itt meg kell je gyez ni, az egész ügy meg vi lá gí tá sá ra. a 16. században
egy sé ge seb ben néz ték az em bert (tes tét-lel két), és a tár sa dal mat (az egyént a
kö zös ség nek alá vet ve). Ezért a „sú lyos lel ki sér tést” épp úgy ítél ték meg, mint
a tes tit, az em be rek üd vös sé gét ve szé lyez te tő ta ní tá so kat pe dig tö meg gyil -
kos ság kí sér le té nek lát ták. amit Servét hir de tett, hogy Jé zus nem is te ni
sze mély, ma gá val hoz ta azt is, hogy ha lá la nem le he tett az egész em ber vi lág
bű né ért be mu ta tott ál do zat. ak kor nincs meg vál tás, nincs örök élet.

Ezt lep lez te le írá sa i ban Kál vin, emi att in dí tott el já rást a gen fi ta nács
(lát tuk, ab ban Kál vin nak sem mi ha tal ma nem volt.) a ta nács el já rá sá ról
min den jegy ző könyv fenn ma radt. Ezek ből idé zünk né há nyat.

1. A Lel ké szek Tár sa sá gá nak jegy ző köny vé ből:
„Fönti év (1553) au gusz tus 13-án, mi u tán né hány atyánk fia föl is mer te

Servét Mi hályt, jó nak lát ták be bör tö nöz ni, ne hogy to vább mé te lyez ze a vi lá got
ká rom lá sa i val és eret nek sé ge i vel – s mi vel tel je sen ja vít ha tat lan nak és sem mi
re mény re sem jo go sí tó nak ta lál ták.”

2. A pör 1.sz. ak tá ja: „De la Fon taine Mik lós, ki vá dat emelt Servét Mi hály
el len és ezért be zá rat ta ma gát, a bűn ügy dol gá ban a kö vet ke ző ket ter jesz ti elő:

A gen fi tör vé nyek sze rint, ha va la ki ma gán vád ló ként föl je len tett va la kit,
mind ket tő jü ket le zár ták a vizs gá lat ide jé re. Ha a vád ha mis nak bi zo nyult, a
föl je len tőt ér te olyan bün te tés, ami a meg ne ve zett bű nért járt vol na. Kál vin
fi a tal tit ká ra te hát a meg ége tés koc ká za tát vál lal ta, mi kor vá dol ta Servétet.

I. Leg elő ször azt, hogy mint egy 24 év vel ez előtt kezd te za var ni a né met
egy há za kat té vely gé se i vel és eret nek sé ge i vel: el ítél ték, de meg szö kött, hogy
ki ke rül je a bün te tést.

II. Kö rül be lül eb ben az idő ben nyom ta tott egy utá lat ra mél tó köny vet, mely
sok em bert meg mé te lye zett.

VIII. Kér dez tet ték meg, ő ír ta-e, ő ta ní tot ta-e ha mi san, és ő hir det te-e, hogy
ha olyan is te ni lény ben hi szünk, ki ben há rom kü lön bö ző sze mély: Atya, Fiú és
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Lé lek van, ez zel négy rém ké pet al ko tunk, me lye ket nem le het és nem sza bad
el kép zel nünk?

IX. To váb bá azt, hogy az Is ten lé nye gé ben ilyen meg kü lön böz te tést ten ni
nem egyéb, mint egy há rom fe lé osz tott Is tent csi nál ni, és az olyan há rom fe jű
ör dög, mint Cer be rus – me lyet a ré gi köl tők a po kol ku tyá já nak ne vez tek –
ször nye teg, és eh hez ha son ló ká rom lá sok.

XI. Nem mond ja-e, hogy Krisz tus Urunk csak annyi ban Fiú, amennyi ben
a Szentlé lek től fo gan ta tott, Szűz Má ria mé hé ben?

XII. Azok, akik azt hi szik, hogy Jé zus Krisz tus az Atya Is ten nek örök től fog va
nem zett Igé je volt, csak kép zelt és va rázs sze rű meg vál tás ban ré sze sül nek.

XIII. Jé zus Krisz tus csak annyi ban Is ten, amennyi ben Is ten az zá tet te:”
(így to vább, 39-ig). 

Ezek után ki hall gat ták Servétet elő ször. a vád pont ok ra sor ban meg fe lelt,
vagy ta ga dó, vagy ki té rő vá la szok kal, ami kor De la Fonte Mik lós hely ben fe lelt
Servét nyom ta tott köny ve i ből. Ez után De la Fon taine Mik lós ké rel mez te a
vá ro si ügyészt, hogy a vá dat meg vizs gál va, ve gye át az el já rást sa ját ha tás kö ré be.
Ez meg is tör tént, és már hi va ta lo san hét szer is meg is mé tel ték a ki hall ga tást,
fő ként az elő ször be ter jesz tett vá dak alap ján, majd Kál vint há rom szor ta nú ként
ki hall gat va, és a Vienne-i tör vény szék től is vé le ményt kér ve (ott, szö ké se
után in effigie – jel ké pe sen – meg éget ték Servétet.) Mi e lőtt ítél tet hoz tak
vol na, meg kér dez ték a zü ric hi, ber ni, schaffhauseni és báseli egy há zak
vé le mé nyét, akik mind a ha lá los íté le tet aján lot ták.

a per vé ge fe lé a vád át te re lő dött a szent há rom ság ta ga dá sá ról az ana-
baptizmusra. Ez nem teologiai té ren volt sú lyos, ha nem po li ti kai té ren: a
Münsterben ura lom ra ju tott, és ott va la mi kom mu na-fé lét al ko tó cso port
mi at ti fel há bo ro dás tet te sú lyos sá. a per nek eb ben a sza ka szá ban Kál vin nak
már nem volt sze repe.

Így vé gül ok tó ber 27-én a gen fi ta nács bí ró sá ga meg hoz ta az íté le tet:
„a spa nyol or szá gi aragonia-királyságból va ló Villeneute-i Servét Mi hály

el len. aki elő ször mint egy 23-24 éve ar ra ve te me dett, hogy köny vet nyom -
ta tott a né met or szá gi Hagenauban a szent és oszt ha tat lan Há rom ság el len,
mely több nagy ká rom lást tar tal maz, és nagy ban meg bot rán koz tat ta a
né met or szá gi egy há za kat. Er ről a könyv ről ön ként be val lot ta, hogy ő nyom tat ta,
fi gye lem be se vé ve Né met or szág evan gé li kus, tu dós ta ní tó i nak ha mis
vé le mé nyei mi att hoz zá in té zett fi gyel mez te té se it és hely re iga zí tá sa it...

Ön ként be val lot ta, hogy ab ban a könyv ben a Szent há rom ság ban hí vő ket
trinitáriusoknak és atheistáknak ne ve zi. To váb bá a Szent há rom sá got ör dög nek
és há rom fe jű szörny nek ne ve zi.

eGyHáztÖrtéNelem Hisszük és valljuk l 245

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 245



a ke resz tyén val lás iga zi alap ja el le né re és Is ten Fi át utá la to san ká ro mol va,
azt mond ta, hogy Jé zus Krisz tus Is ten nek nem örök től fog va va ló Fia, ha nem
csak meg tes te sü lé se óta.

azt, hogy az Írás Jé zus Krisz tust Dá vid test sze rint va ló fi á nak mond ja,
sze ren csét le nül ta gad ja, azt ál lít va, hogy az atya Is ten nek lé nye gé ből te rem te tett,
mi u tán at tól há rom ele met ka pott, a Szűz től pe dig csak egyet. Ez zel go no szul
el akar ja tö röl ni urunk nak, Jé zus Krisz tus nak iga zi és tö ké le tes em ber vol tát,
a sze gény em be ri nem leg főbb vigaszát...

Ez zel hit sza ka dást és za vart igye kezett elő idéz ni Is ten egy há zá ban, ami nek
foly tán több lé lek tönk re me he tett és el vesz he tett. Ret te ne tes, iszo nyú,
meg bot rán koz ta tó és meg mé te lye ző dolog!...

Ezek, és más, min ket jo go san föl há bo rí tó okok alap ján, Is ten or szá gát
meg óhajt ván tisz tí ta ni ilyen mé tely től, és ki akar ván vág ni be lő le az ilyen
rom lott ta got: – mi u tán pol gár tár sa ink kal ala po san ta nács koz tunk, és Is ten
ne vét se gít sé gül hív tuk, hogy igaz sá gos íté le tet hoz zunk, té ged, Servét
Mi hályt, ar ra íté lünk, mi sze rint meg kö töz tes sél, a Champel me ze jé re vi tes sél,
és ott ka ró hoz kö töz ve, írott és nyom ta tott köny ve id del együtt ele ve nen
el éget tes sél, míg tes ted ha mu vá vá lik. Így vég ződ nek nap ja id, hogy pél dát
ad junk má sok nak, kik ilyen bűnt akar ná nak el kö vet ni.

Ne ked pe dig vizs gá ló bí ránk, meg pa ran csol juk, hogy je len íté le tün ket
hajtsd vég re.”

az íté le tet nagy két ség beesés sel fo gad ta, a vesz tő he lyen a né pet kér te,
hogy imád koz za nak ve le, er re Farel is kér te őket, de a nép, nem lát va meg -
bá nás nak sem mi je lét, ezt el uta sí tot ta.

Genf vá ro sa a mo dern idők ben más lá tás ra jut va, a ki vég zés he lyén
em lék mű vet emelt Servét Mi hály nak. 

A rE FOr má CIó KEz dE TEI mA gyA rOr Szá gON
(Jer 10,10) 256.

1. Mi lyen lel ki sé gű Ma gyar or szág vár ta a re for má ció hí re it? a fő pap ok ál ta -
lá ban a fő úri csa lá dok másod-harmadszülött fi ai vol tak. Mi vel a bir to kot az
el ső szü löt tek örö köl ték (ősi ség), ne kik ez ju tott. Nagy fő pa pi bir to ka ik mi att
ban dé ri u mot kel lett ál lí ta ni uk és ve zet ni ük („Tomori, büsz ke vezér..”), ez
in kább ér de kel te is őket, mint a hit élet. Leg több ször pro tek ci ó val ju tot tak
tiszt sé gük be (Má tyás ki rály a fe le sé ge uno ka öccsét, Es tei Hip po li tot 7 (!) éves
ko rá ban ne vez te ki esz ter go mi ér sek nek. Egyik utód ja, Szalkai Lász ló – aki a
pa ta ki plé bá ni ai is ko lá ban ta nult – csak ér se ki ki ne ve zé se után szen tel tet te
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ma gát pap pá). Is mer jük Bakócz Ta más ér sek pá lya fu tá sát. Rit ka ki vé tel től
el te kint ve te hát a fő pap ság ré szé ről lel ki pász to ro lást nem vár ha tott a ma gyar
ke resz tyén ség.

a köz pap ság lel ki, szel le mi és anya gi sze gény ség ben élt. Tiszt sé gé nek
be töl té sé hez elég volt a mi se la tin szö ve gé nek tu dá sa (ér té se nem is),
mű velt sé gük alig ju tott túl az ír ni-ol vas ni tu dá son. a püs pö kök, akik pap pá
szen tel ték őket, ugyan meg kér ték en nek az árát, adót szed tek tő lük – ők meg
a ne kik já ró pa pi ti ze det ne he zen, és gyat ra mi nő ség ben kap ták meg
(„luk ma-bor”). Ezért az tán igye kez tek mel lék jö ve del me ket sze rez ni. Még
sze ren csés volt, aki va la me lyik nagy úr mel lett író de ák le he tett. Má sok a
nyu gat fe lé irá nyu ló szar vas mar ha-ke res ke de lem be kap cso lód tak be, mint
üz let kö tők, sá fá rok, vagy a fa lu juk ban kocs mát nyi tot tak. Ke ve sen vol tak,
aki nek ma ga sabb tu do má nyos igé nye ik vol tak, és anya gi lag is hoz zá ju tot tak,
hogy kül föl di egye te me ken to vább ta nul ja nak. El ju tot tak, ele in te Páduába,
Bo log ná ba, ké sőbb a krak kói egye tem re.

a szer ze te sek nagy ré sze a ko los to rok lel ki leg igény te len, eszem-iszom
éle tét él te. a re gu lá kon la zí tot tak, de úgy tar tot ták, a „le mon dó éle tért” ott
kár pó tol hat ják ma gu kat, ahol le het. Vol tak, kü lö nö sen a kol du ló fe ren ces
rend ben, akik kri ti zál ták az egy há zi éle tet, több re vágy tak. Be lő lük let tek a
Dó zsa-fel ke lés fő „ide o ló gu sai”: a ceg lé di Lő rinc pap, és a pa ta ki, abaújszántói
ko los tor szer ze te sei.

a köz nép ala po san ki áb rán dult az ilyen egy há zi élet ből, több re vá gyott.
Volt is ta la ja az előreformátori moz gal mak nak, úgy a valdensek, mint a
hu szi ták el ter jed tek Ma gya ror szá gon.

A nép vár ta a re for má ci ót

2. az el ső hí re ket a szo kott vo na la kon kap ta a ma gyar ság. Ván dor ke res ke dők
és di á kok jöt tek Wittenberg fe lől, el ső sor ban a né met aj kú vi dé kek re, a
szá szok kö zé. az tán – a pá pa Lu thert ki át ko zó bul lá ját min den na gyobb
temp lom ban fel ol vas ták, ez so ka kat kí ván csi vá tett: ki ez a Lu ther, hogy a
pá pa így ha rag szik rá? a hí rek fel kel tet ték az ér dek lő dést: Wittenbergben 
a 16. században 600 ma gyar di ák ta nult. Kezd tek ki ala kul ni a re for má ció 
el ső gó cai, Bu dá ra egy más után há rom olyan pap vagy ta nár jött, aki már a
re for má ci ót ter jesz tet te. (44) Bras só ban Hecht Já nos bí ró há zá ban nem csak
új faj ta is ten tisz te le te ket tar tott, de há zi is ko lát is nyi tott.

a leg ma ga sabb he lye ken akad tak párt fo gói a re for má ci ó nak. Bu dán II.
La jos ki rály „ne ve lő je”, Bran den bur gi György őr gróf, igaz hogy zül lés re
ta ní tot ta a na gyon fi a tal ki rályt, de ott volt a „pro tes tá ló” speyeri gyű lé se ken
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is, meg az augsburgi hit val lás alá írói kö zött is. Ma ga a ki rály né, Habs burg
Má ria pe dig le ve le zett Lu ther rel, aki, mi kor La jos ki rály Moh ács nál el esett,
ne ki aján lot ta egy köny vét: há rom vi gasz ta ló zsol tár ma gya rá za tát. Pár tol ták
a re for má ció ügyét fő úri csa lá dok is: Pemflinger Márk szász ki rály bí ró, meg
a só go ra: Tö rök Bá lint. a nyu ga ti vé ge ken a Nádasdy és Battyáni csa lád,
dé len Petrovics Pé ter, észak ke le ten Perényi Pé ter.

an nál ke mé nyeb ben áll tak el le ne a re for má ci ó nak a köz ne me sek. Pusz tán
azért is, mert „né met do log” (a ki rály nét is gyű löl ték a Habs bur gok kal kö tött
szer ző dés mi att). azért is, mert az egy re fe nye ge tőbb tö rök ve sze de lem mel
szem ben a pá pá tól vár tak (itt-ott kap tak is) se gít sé get, nem akar ták meg ha -
ra gí ta ni. a köz ne me sek ve zé re, Werbőczi Ist ván ná dor ság ra is ju tott. Így ke rült,
mint a ma gyar ki rály kép vi se lő je a wormsi bi ro dal mi gyű lés re. Ott meg hív ta
va cso rá ra Lu thert és fe hér asz tal mel lett igye ke zett le be szél ni a re for má ció
dol gá ról. amikor ez nem si ke rült, na gyon meg ha ra gu dott az egész moz ga lom ra.

Így a ma gyar or szág gyű lés sor ban hoz ta a re for má ció el len a tör vé nye ket.
1523-ban fő- és jó szág vesz tés sel fe nye get ték. 1525-ben meg ége tés sel
(„lutherani omnes libenter capiuntur et camburantur” = min den lu the rá nust
sza ba don el kell fog ni és meg éget ni), de már 1526-ban (a fő úri párt fo gók
megint túl súly ra ju tot tak az or szág gyű lé sen) már csak ti lal maz ták a re for -
má to rok be fo ga dá sát.

3. az tán jött Moh ács. a ban dé ri u ma it ve ze tő fő pap ság több sé ge (2 ér sek
és tíz püs pök) el esett. Mi vel az el esett ki rály he lyett ha ma ro san két ki rályt is
vá lasz tott az or szág, és ezek annyi ra igye kez tek fő úri párt hí ve ket sze rez ni,
hogy a püs pö ki bir to ko kat egy más sal ver seng ve osz tot ták szét – a meg ürült
tiszt sé ge ket be sem tud ták töl te ni.

Rá adá sul el ter jedt a hí re, hogy a cognac-i li gá ban a pá pa a fran cia ki rály
és Ve len ce mel lett a tö rök kel is szö vet ke zett a né met-ró mai csá szár el len, ez
meg bot rán koz tat ta az or szá got, és meg gyű löl tet te az egész pá pa sá got.

a ka pu nyit va állt a re for má ció – az evan gé li um – előtt.

A mA gyAr rE FOr má TO rOK
(Ró m 10,17–18) 256.

az előb bi ek ből lát tuk: név te le nek so ka sá ga ter jesz tet te a re for má ci ót. Kö zü lük
emel ked tek ki né há nyan, akár mun ká juk kal, akár, mert több fel jegy zés
ké szült ró luk.

1. dÉ vAI BÍ ró má TyáS. az igé nye sebb fi a tal pa pi nem ze dék hez
tar to zott Krak kó ban ta nult, majd Bol dog kő vá rá ban Tomori Ist ván ud va ri
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káp lán ja lett. De, hall va a wittenbergi hí re ket, ott hagy ta pap sá gát és el ment,
hogy meg is mer ked jék Lu ther rel. az is mer ke dés ből ba rát ság lett, még két szer
is el ment Wittenbergbe. Ha za jő ve, egyik baj ból a má sik ba esett. Rö vid ide ig
Bu dán tar tóz ko dott, ahol Rudimenta salutis (az üd vös ség kez de tei) cí men
egy rö vid hit ta ni köny vet adott ki. Majd Kas sá ra ment és re for mál ta a vá rost,
de ott az eg ri püs pök el fo gat ta, vár ról-vár ra rab ság ban tar tot ta, majd, mint
ne ve ze tes fog lyot – ak ko ri szo kás sze rint – Faber bé csi püs pök nek aján dé -
koz ta. az el ha tá roz ta, hogy „meg té rí ti”. Bör tö né ből fel-fel ho zat ta pa lo tá já ba,
ahol a püs pök a dú san te rí tett asz tal nál ül ve hit vi tát kez dett a meg bi lin cselt,
ron gyos, éhes Dé va i val. Leg főbb ér vei ilye nek vol tak: „ha vissza térsz a pá pa
hű sé gé re, ide ül hetsz mel lém az asz tal hoz”. Ne ki az evan gé li um bel ső sza bad sá ga
töb bet ért. Ki tar tott, míg kas sai hí vei utá na lo póz kod va egy éj jel ki szök tet ték
a bör tön ből. Megint Bu dá ra ment, hol ép pen Szapolyai Já nos ki rály volt az
úr. ő igen el le ne volt a re for má ci ó nak, ő is bör tön be zá rat ta Dé va it.
anek do tá ba il lő mó don sza ba dult on nan: a ki rály ked ves lo vát le sán tí tot ta a
ko vács. Ha rag já ban bör tön be vet tet te az zal, hogy, ha a ló el pusz tul, ki vég zik,
ha meg gyógy ul, ki sza ba dul. a ko vács Dé va i val volt egy cel lá ban, ahol az ő
bi zony ság té te lé re meg tért. Mi kor jöt tek, hogy meg gyógy ult a ló, ő me het ha za,
azt mond ta, hogy ő Dé va i val akar ma rad ni.

Ezt meg hal lot ta a ki rály és úgy meg ha tó dott, hogy mind ket tő jü ket
sza ba don bo csá tot ta. Sár vár ra ment, ahol nyu gal mas évei vol tak, on nan is
el lá to ga tott Wittenbergbe. Ott tör tént, hogy sze mé re meg be te ge dett és
Lu ther ta ná csá ra egy hí res bá ze li szem or vos hoz el ment. Ott az tán meg is -
mer ke dett a sváj ci re for má ci ó val, ami nek, kü lö nö sen az úr va cso ra dol gá ban,
ha tá sa alá ke rült. Így ő, akit az óta is „ma gyar Lu ther ”-nek em le get nek éle te
vé ge fe lé rész ben re for má tus fel fo gást val lott. Ha za tér ve, Deb re cen ben fe jez te
be há nya tott föl di éle tét. (45)

2. SzTárAI mI HáLy. ő is, mint fe renc ren di szer ze tes, va la mi több re
vá gyott. a páduai egye te men ta nult, majd a sá ros pa ta ki ko los tor ból Pálóczi
an tal vár úr vet te ma ga mel lé káp lán já nak. El is kí sér te a moh ácsi csa tá ba,
ahol Pálóczi an tal el esett, ő ép ség ben ha za tért. Mi vel Pa tak új ura Perényi
Pé teré lett, és az ő bir to kai Ba ra nyá ban vol tak, el küld te Sik lós vá rá ba, majd
on nan a ba ra nyai Laskó re for má to ra lett. a tö rök től el pusz tí tott vi dé ket
va ló ság gal új élet re kel tet te. El pusz tí tott fal vak mel lett sa ját szer zé sű éne ke it
éne kel te he ge dű szó val, az el buj do sott nép el-elő jött, meg ta nul ták az éne ket,
majd pré di kált ne kik. Las san rá vet te őket fal va ik új já épí té sé re (46). Ke mény
hit vi tá kat foly ta tott a ré gi egy ház pap ja i val, szer ze te se i vel. Em lé ke ze te sek a
valkói, vukovári hit vi ták, ahol el len fe lei alig tud tak el me ne kül ni a nép ha rag ja
elől (47/a). Igaz, őrá is le sel ked tek, elő for dult, hogy éj jel ki kel lett men nie, de
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mi vel ko pasz volt, előbb egy karóra szúrt tö köt du gott ki az aj tón, amit va la ki
bal tá val azon nal szét is vá gott.

Szel le mes vi tá zó kész sé gét írás ban is ránk hagy ta. az el ső ma gyar drá mai
mű vek az ő írá sos hit vi tái: az igaz pap ság tü kö ri (47) és a pa pok házasságá rul.

Ta lán csí pős vi tá zó kész sé ge mi att kel lett új ra és új ra he lyet vál toz tat nia.
Ba ra nyá ból Tol ná ra ment („be jár tam Tol nát, Ba ra nyát”), on nan püs pö ki
te kin téllyel in téz te a két me gyé ben a re for má ció ügyét, ké sőbb vissza jött
Pa tak ra, majd éle te vé gét Pá pán töl töt te.

3. KO Pá CSI IST váN. ő volt a re for má ció előtt a sá ros pa ta ki fe ren ces
ko los tor rend fő nö ke. a re for má ció el ter je dé sé vel a rend ház fel osz lott. ő
Perényi Pé ter meg bí zá sá ból a Klarissza-kolostor épü le té ben evan gé li u mi
is ko lát in dí tott 1531-ben. Ez még tri vi á lis is ko la volt (trivium = há rom út:
gram ma ti ka, po é ti ka és di a lek ti ka). Las san ő is a sváj ci re for má ció fe lé haj lott.
Mi kor Perényi Pé ter Fer di nánd ki rály fog sá gá ba ke rült (ott is halt meg,
Bécs ben), a fia, Gá bor – aki hit hű lu the rá nus volt – min den sváj ci ha tás alatt
ta ní tó pré di ká tort el űzött bir to ka i ról, ak kor Ko pá csi nak is men nie kel lett.
Egy da ra big Né me ti Fe renc, To kaj vár ka pi tá nya ol tal maz ta a re for má tus
pré di ká to ro kat. Ko pá csit az tán meghíták Er dőd re. Ott az el ső ma gyar or szá gi
pro tes táns zsi na ton ő el nö költ (mert Dé vai Deb re cen ben már be te ges öreg
volt.) Kor tár sai tisz tel ték, „a szent öreg”-ként em le get ték.

4. Sze ge di Kis Ist ván két „csú csot is tart”: a leg tu dó sabb és a leg töb bet
szen ve dett ma gyar re for má tor. Sze ged ről in dult tu dós pá lyá ra: a bé csi, majd
krak kói egye te mek után ju tott el Wittembergbe. őt is, mint Dé va it, Lu ther is,
Melanchton is ba rát sá gá ba fo gad ta. Wittembergben dok to ri cí met szer zett,
de pap pá nem szen tel tet te ma gát, ő ta ní ta ni akart. Ha za tér ve, el is kezd te ezt
Csa ná don. De nagy baj ba ke rült: Csa nád várka pi tá nya Perusits Gás pár volt,
aki meg Martinuzzi frá ter György nek, a nagy vá ra di püs pök nek só go ra volt.
an nak buj to ga tá sá ra rá küld te ka to ná it Sze ge di re, akik sú lyo san meg se be sí tet ték,
el ker get ték, és ami a leg fáj dal ma sab ban érin tet te, 200 kö tet nyi könyv tá rát
(ami ak kor fe je del mi mé re tű gyűj te mény volt) elp ré dál ták. ő ak kor Te mes -
vár ra me ne kült, mely nek ka pi tá nya, Petrovics Pé ter, a re for má ció buz gó hí ve
sze re tet tel fo gad ta. Ha nem őt nem so ká ra fel vál tot ta Lo son ci Ist ván, aki erős
ka to li kus volt, Sze ge di nek megint me ne kül nie kel lett. Egé szen Du nán tú lig
ment, ahol Tol nán Sztárai Mi hály pap pá szen tel te, és meg bíz ta az ő laskói
mun ká já nak foly ta tá sá val. Né hány év után on nan Kálmáncsára ment át.

Ott ér te az iga zi ve sze de lem. Víz ke reszt kor a ha gyo mány sze rint Jé zus
ne vé ről pré di kált. Nagy tu do má nya kész tet te, hogy szem lél te té sül több
ke reszt név je len té sét is meg ma gya ráz za. Ezek kö zött el mond ta, hogy az
Or so lya név kis nős tény med vét je lent. Egy ott ülő, Or so lya ne vű asszony
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ezen úgy meg sér tő dött, hogy bosszú ból fel je len tet te Sze ge dit a pé csi tö rö -
kök nél, hogy ő uta zá sa i ban kém je len té se ket visz a ki rá lyi csa pa tok hoz. Egy
Peruiz bég ne vű ta tár-tö rök tiszt le tar tóz tat ta Sze ge dit, és fog ság ban tart va,
vált ság dí jat kö ve telt ér te, több ször ke gyet le nül meg ver te, hogy a vált ság díj
ki fi ze té sét sür ges se. Mi kor a bé get át he lyez ték Szol nok ra, ma gá val vit te.
ak ko ri szo kás sze rint időn ként meg bi lin csel ve ki ál lí tot ta a pi ac tér re pré di kál ni,
hogy ado má nyo kat gyűjt sön vált ság díj ára. a deb re ce ni pré di ká to rok, Dé va i val
az élen el jöt tek köz ben jár ni, de a bég el za var ta őket. Vég re egy rác ke vei gaz dag
tő zsér (szar vas mar ha-ke res ke dő), fe le sé gé vel ar ra utaz va, hal lot ta az ő
ige hir de tés ét. az asszony annyi ra meg in dult az Igén, hogy mi kor nem so ká ra
gyer mek ágy ban meg halt, utol só ké ré se az volt a fér jé hez, hogy sza ba dít sa ki
Sze ge dit. az ezt meg is tet te. Sőt, meg is hív ták Sze ge di Kis Ist vánt Ráckevére
pré di ká tor nak.

Ott vég re nyu ga lom ban, nyu godt mun ká ban él te le hát ra lé vő éve it.
Rác ke vén tel jes teologiai studiumot írt. ő ezt éle té ben nem en ged te ki ad ni,
mert nem tar tot ta tö ké le tes nek, ha lá la után nem zet kö zi si ker rel ad ták ki.
Ezek az írá sai már tel je sen re for má tus szel le mű ek.

Ked ves em lék ot ta ni éle té ből, hogy meg hal lot ta egy szer, hogy ré gi kín zó ja
a bu dai ba sá hoz men ve, Rác ke vén megy át. ő elé je ment, kö szön tő be széd del
és aján dék kal üd vö zöl te. Ezen a tö rök tiszt annyi ra meg in dult, hogy sír va
kért tő le bo csá na tot, ké sőbb pe dig Sze ge di fi á nak kül föl di ta nul má nya it
anya gi lag tá mo gat ta.

A mA gyAr rE FOr má TUS Egy Ház KI ALA KU Lá SA
(1Kor 3,10–11) 241.

a re for má ció el ső, út tö rő nem ze dé ke Wittembergből jött ha za. az ő alap ve tés ük
után a má so dik nem ze dék (Kál vin kor tár sai) egy re in kább a sváj ci re for má ci ót
kép vi sel te.

Igaz, volt egy-két na gyon ko rai jel zés. Em le ges sük fel Conrad Reyss von
Ofen (a bu dai Reisz Kon rád) ne vét, aki augsburgban, 1525-ben ki adott egy
kis köny vet, ami ben Zwingli re for má ci ó ját tá mo gat ta. az tán, fel tű nik a gen fi,
majd a strassburgi egye tem anya köny vé ben egy Be lé nye si Ger gely ne vű di ák
(eset leg azo nos a ké sőbb itt hon mun kál ko dó Sze ge di Ger gellyel?).

1. az el ső, nyil ván re for má tus re for má to runk KáLmáNCSEHI SáN TA
már TON. (a ne ve va ló szí nű en té ve dés, Kálmáncsa ba ra nyai vá ros ká ból
szár maz ha tott). a ka to li kus egy ház ban kezd te pá lyá ját: meg jár ta a krak kói
egye te met, majd Gyulafehérvárott volt ka no nok. Egy hit vi tán ta lál ko zott a
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re for má ci ó val, meg is győ ző dött an nak iga zá ról. Előbb Kár pát al ján: Mun ká cson,
Be reg szász ban pré di kált („be jár ta ungot-Berket”), majd Deb re cen ben. Ott
már re for má tus fel fo gás ban ta ní tott és szer ve zett. Fenn ma radt ré gi fö löt te sé nek,
Draskovics nagy vá ra di püs pök nek a bé csi püs pök höz írott fel há bo ro dott
pa na sza: ez a Már ton pap nem csak a szép ol tárt rak ta ki a deb re ce ni
temp lom ból, és egy sze rű asz tal ról fa ku pá val oszt ja az úr va cso rát, de ké pes
még a szó szék re is pol gá ri ru há ban fel men ni és úgy pré di kál ni! Újí tá sa in
pré di ká tor tár sai is fel há bo rod tak, Püs pök la dány ban zsi na tot tar tot tak (1551-ben),
és ott ki zár ták az egy ház ból. Nem esett két ség be, vissza ment Kár pát al já ra,
ott foly tat ta a mun kát (Kár pát al ján má ig sincs evan gé li kus egy ház), ott már
ő ve ze tett egy zsi na tot, mi re öt év múl va vissza tér Deb re cen be, már az
egész Ti szán túl re for má tus lett.

2. a „nagy re for má tus re for má tor”: mÉLIUSz jU HáSz PÉ TEr. Egy
Horhi ne vű So mogy me gyei kis fa lu ból ju tott el Wittenbergbe, ahol ki vált
tu dá sá val (hét nyel vet tu dott), hí re ha zá ig ju tott, így egé szen fi a ta lon Deb -
re cen ben meg vá lasz tot ták el ső pap nak. a hel vét irány még tisz tább iga zá ról
Sze ge di Kis Ist ván győz te meg, ez után ő győz kö dött e mel lett, kü lö nö sen a
fel tá ma dó uni tá ri us irány hí ve i vel. Tu dá sá val, mun ká já val olyan te kin télyt
szer zett, hogy ő lett a Ti szán túl püs pö ke, el len fe lei Pé ter pá pá nak csú fol ták
(in nen: Deb re cen a „kál vi nis ta Ró ma”). (49) Nagy írás be li mun kát is vég -
zett, fo lya ma to san ma gya ráz ta a Bib li át, de a tex tust is ő for dí tot ta le hoz zá.
Hu szár Gál, a kü lön ben is ki vá ló tu dós és ige hir de tő nyom dász, aki
Kas sá ról az ül dö zé sek elől me ne kült Deb re cen be, kész szív vel állt be Dé vai
se gí tő jé nek, hogy írá sa it ki nyom tas sa. Jöt tek is a köny vek, 10 év alatt 32
kö te tet ad tak ki. Írt Mélius egy hit val lást is a deb re ce ni gyü le ke zet nek.
ak ko ri ban baj ba ke rül tek az eg ri vár vé dő vi té zek. a vár a ki rá lyé volt, de a
vá ros és kör nyé ke az eg ri püs pö ké, aki nem akart re for má tus ka to ná kat
meg tűr ni ma ga kö rül. a vi tá ból vizs gá lat lett, ami re a vi té zek Méliustól
kér tek egy hit val lást, hogy iga zol has sák: ők nem eret ne kek. Mélius el küld te
nekik, az óta Debrecen-egervölgyi hit val lás nak ne ve zik. Vi szont, ami kor
1567-ben össze gyűlt az el ső, re for má tus szí ne ze tű zsi nat Deb re cen ben,
Mélius a II. Hel vét Hit val lást aján lotta el fo ga dás ra. Ezt a zsi na tot hív juk a
Ma gyar Re for má tus Egy ház szü le té sé nek.

3. Kár OLyI gáS Pár, az „is te nes vén em ber”, éle te nagy ré szét Gön cön
töl töt te. Még ő is Wittenbergben ta nult, ha za jő ve so ká ig eb ben a meg győ ző -
dés ben ma radt. Las san for dult egy re in kább a hel vét irány hoz. az evan gé li um
ügyé nek bá tor har co sa volt az Er dély ből ter je dő antitrinitárius irány zat tal
szem ben. Részt vett Gyulafehérvárott a hit vi tán, Gön cön pe dig zsi na tot
tar tott, egye bek mel lett az Eg ri Luk ács té vely gő né ze te i nek el íté lé sé re. Két
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könyv cí mű írá sá ban bát ran val lot ta, hogy az or szá gok sor sa nagy ban függ
Is ten nel tar tott, vagy meg rom lott kap cso la tuk tól. (50)

Egy rö vi debb időt Tállyán töl tött, ahol fe le sé ge és gyer me kei meg hal tak
pes tis ben. Nagy szo mo rú sá gá ban ér te a gön ci ek vissza hí vó kül dött sé ge. Így
ju tott „ha za”, hogy ne ki fog jon éle te fő mű vé nek, a Bib lia ma gyar ra for dí tá sá nak.
Vol tak se gí tői, de a mű még is az övé. Négy esz ten de je ez zel a mun ká val telt
el, de meg szü le tett az el ső tel jes ma gyar nyel vű Bib lia. Há lá val em lé ke zett
meg – név nél kül! – a fő úri párt fo gók ról. Mi tud juk: Rá kó czi Zsig mond
er dé lyi fe je de lem, és Ecsedi Bá tho ry Ist ván or szág bí ró vol tak azok, akik he lyet,
ol tal mat és anya gi a kat biz to sí tot tak a nyom ta tás hoz. Manskovit Bá lint
len gyel nyom dászt hoz ták el Bártfáról a vi zso lyi ud var ház ba, hogy a
nyom ta tás mun ká ját vég hez vi gye. (51, 52)

4. az uni tá ri u sok, mint el len fél tar toz nak ta gad ha tat la nul egy há zunk
tör té ne té hez. Ta ní tá suk lé nye gét már lát tuk Kál vin nal Szerv ét tel kap cso -
lat ban. Ma gya ror szág ra ke rü lő úton ju tot tak el: egy Blandrata György ne vű
olasz or vos ép pen ezek mi att a ta ní tá sok mi att me ne kült el Len gye lor szág ba,
majd ugyan úgy to vább Er dély be. Ott, mint or vos ke rült Já nos Zsig mond fe je de lem
ud va rá ba, de an nak igen meg tet szet tek az uni tá ri us esz mék is. (a csak
em ber Jé zus sze mélyt so kan kö ze lebb érez ték ma guk hoz, mint a Fiú Is ten
alak ját – meg fe led kez ve, hogy meg vál tá suk ról mon da nak le ez zel. Szép
jel szó volt: „Jé zust nem imád ni kell, ha nem kö vet ni” – de ki más len ne kész
kö vet ni őt, mint akit meg vál tott?) a kor leg te het sé ge sebb, de leg in ga ta gabb
meg győ ző dé sű alak ja volt az egy há zi élet ben Dá vid Fe renc. Ko lozs várt
szü le tett, és vé gig jár ta a re for má ció ko rá nak egész ská lá ját. Pap volt Péterfalván,
majd a wittenbergi egye tem re ment, el fo gad ta a lu the ri re for má ci ót, en nek
olyan ha té kony mun ká sa lett Er dély ben, hogy ő lett a ma gyar lu the rá nu sok
el ső püs pö ke (a szá szok nak kü lön püs pö kük volt). Majd a hel vét irány fe lé
for dult, a re for má tu sok nak is püs pö kük lett. De Balandrata ha tá sá ra meg -
ta gad ta a Szent há rom sá got, és az uni tá ri u sok is püs pö kük ké vá lasz tot ták.
Több hit vi tá ban véd te meg ál lás pont ját Méliuszékkal szem ben. De en nél
sem tu dott meg ál la pod ni: a tordai or szág gyű lés ha tá ro za ta után (t.i., hogy a
négy fe le ke zet ma rad jon meg, to vább sen ki ne újít son), egy részt az ószö vet ség
alap ján ál ló szom ba to sok fe lé von zó dott, más részt ra jon gó né ze te ket ter jesz tett
(„Jé zus Krisz tus 1570-re vissza jön”). Eze kért sa ját uni tá ri us hit fe lei je len tet ték
fel, és jut tat ták Dé va vár bör tö né be, ahol 1579-ben meg halt.

(Nem egé szen he lyén va ló hát az uni tá ri us egy ház gyak ran han goz ta tott
né ze te, hogy Dá vid Fe renc az unitárizmus hit val ló vér ta nú ja...)
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Egy Ház SzEr vE zET, IS TEN TISz TE LET
(Ef 4,15–16) 84.

a re for má ció – ép pen úgy, mint né met or szá gi és sváj ci for rás he lye in – nem
in dult új egy ház szer ve zé sé nek, ha nem a ré gi meg újí tá sá nak. Ezért, ép pen
szer ve zés dol gá ban igen bi zony ta la nul kez dő dött. a Moh áccsal meg üre se dett
püs pö ki szé kek mi att volt olyan vi dék (Ba ra nya), ahol a re for má ció ki emel ke dő
alak ja it (Sztárait, Sze ge dit) a ré gi tiszt ség foly ta tó i nak lát ták, má sutt pe dig
(Besz ter ce bá nya) a már re for mált gyü le ke ze tek val lot ták to vább is fő pász to -
ruk nak az esz ter go mi ér se ket.

1. Las san azért csak kü lön vál tak szer ve ze tük sze rint is a hi tük ben már
ré gen kü lön bö ző gyü le ke ze tek. Egy-egy vi dé ken, kü lö nö sen na gyobb gó cok
kö rül, vagy te kin té lyes sze mé lyek kö rül ki ala kul tak a superintendenciák és
tractusok (egy ház ke rü le tek és egy ház me gyék), a ré gi püs pö ki és es pe re si
tiszt sé gek kel az élü kön. Ezek az tán az or szág tá jai sze rint négy fe lé szer ve -
ződ tek: Du nán túl, Dunamellék, Ti szán túl és Tiszáninnen (bár so ká ig kü lön
mű kö dött a dél-ba ra nyai egy ház ke rü let). Jó tud ni: a tiszáninneni ke rü let
száz év vel ké sőbb vá lasz tott püs pö köt, mint a töb bi ek, ad dig a négy trak tus
es pe re sei kö zö sen kor má nyoz ták a ke rü le tet.

2. Ki ala kult az is ten tisz te let új rend je. Kö zép pont já ba – mint kez det ben –
az Ige és hir de té se ke rült. a kö tött mi se szö veg he lyett egy-egy tex tus ele ven
üze ne te hang zott el. Eh hez per sze fel tét len szük ség volt mi nél több ma gyar
nyel vű Bib li á ra. Még volt a ré geb bi ek ből: Pes ti Mizsér Gá bor és Sylvester
Já nos Új szö vet ség for dí tá sa i ból. a nö vek vő igény hoz ta lét re Kár olyi Gás pár
mű vét, amit ha mar több ki adás kö ve tett (pl. Szenczi Mol nár al bert, Ko má ro mi
Csip kés György).

Egy ide ig élt még az is ten tisz te le te ken a kö zép ko ri responsorium (fe lel ge tős
ének a pap és a gyü le ke zet, vagy a pap és a kán tor kö zött), de ro ha mo san el ter jedt
a nép ének. Ma gyar re for má to ra ink sok ének ben bib li ai tör té ne te ket dol goz tak
fel (a még rit ka Bib lia „pót lá sá ra”), és több bib li ai zsol tár ból ír tak pa ra frá zi so kat
(127-236, 63-237, 34-254, 92-255,57-256), majd Szenczi Mol nár al bert
1606-ban le for dí tot ta a Zsol tá ro kat, me lye ket még Kál vin ké ré sé re gen fi kán to rok
ze né sí tet tek meg (53). Eb ből iga zi nép ének lés lett Ma gya ror szá gon.

3. Jó da ra big élt az egy ház fe gye lem is. Ko mo lyan vet ték, hogy tisz ta hit hez
tisz ta élet il lik. Egy há zi tör vé nye ket, ká no no kat ír tak, me lyek meg sze gé sé ért
kü lön bö ző íté le tek jár tak, egé szen a gyü le ke zet ből ki re kesz té sig – vagy
„ekklézsiakövetés” út ján a meg bo csá tá sig.

(Öt ven éve az óno di temp lom aj ta ja előtt még ott volt a „szé gyen kő”, ami re
a ve sze ke dő, zsém bes asszo nyok nak kel lett áll ni is ten tisz te let alatt. Száz éve
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a hejcei pres bi té ri u mot min den úr va cso ra osz tás előtt meg kér dez te a lel kész:
„Nincsenek-é a gyü le ke zet ben olyan cé gé res bű nök ben le le dző sze mé lyek,
akik nek úr va cso rá zá sa meg bot rán koz tat ná a kö zös sé get?” a pres bi té ri um
ál ta lá ban öröm mel fe lel te, hogy nin csen. De ugyan ott, a gyü le ke zet a temp -
lom ban má ig nyil ván tart ja „a meg esett lá nyok pad ját”.)

4. az is ko la ügy ter mé szet sze rint fon tos volt a re for má ci ó nak. Hi szen Is ten
dol ga it tet te köz kinccsé, nem en ged ve, hogy a pap ság ki sa já tít sa. a Bib lia
ol va sá sá hoz és mi nél jobb meg ér té sé hez ter mé sze te sen mi nél több és jobb
is ko lá ra volt szük ség. Fő urak és vá ro sok ko moly ál do za to kat hoz tak, hogy
le gyen ilyen is ko lá juk. Pá pa, Sá ros pa tak, Deb re cen, Gyu la fe hér vár után sok
ki sebb is ko la nyílt meg és fej lő dött kol lé gi u mi fok ra. a pa ta ki is ko lát
Szikszai Fabricius Ba lázs fej lesz tet te a hét sza bad mű vé sze tet ok ta tó is ko lá vá
(a triviumhoz a quadriviumot – a né gyes utat: arit me ti ka, geo met ria, astro-
nomia és musica – csa tol va).

Re for má tor atyá ink a lel ki ek mel lett a ma gyar tu do má nyos éle tet is
gaz da gí tot ták. ér dek lő dé sük sok fon tos te rü let re ki ter jedt: Sylvester Já nos
ír ta az el ső ma gyar nyelv tant, Bencédi Szé kely Ist ván az el ső ma gyar tör té nel met.
Mélius Ju hász Pé ter bo ta ni kát és Sztárai Mi hály az el ső ma gyar drá má kat.
Is ko lá ink el ső fel ada ta a pré di ká to rok kép zé se volt ugyan, de emel lett a
tu do mány min den ágá ban jár tas sá tet ték az if ja kat.

Az EL LEN rE FOr má CIó
(1Tim 6,3–5) 393.

Fi zi ká ban, lé lek tan ban egy aránt ér vé nyes a ha tás-el len ha tás tör vé nye. a
re for má ció is olyan ha tá ro zott, iránnyal mű kö dő erő volt, ami ter mé sze te sen
ki vál tot ta a re ak ci ó ját. a kez de tén je len ték te len nek mi nő sí tett moz ga lom
gyors ki bon ta ko zá sa va ló sá gos sokk ha tást vál tott ki az el len fél lé vá ló pá pa -
ság ban – és a be fo lyá sa alatt ál ló po li ti kai ha tal mak ban, hogy idő kel lett az
el len ha tás be in du lá sá hoz. De an nál ha tal ma sabb erő vel in dult meg az tán az
el len tá ma dás. a pá pa, sa ját ha tal mi hely ze té nek meg in gá sán túl ter mé sze te sen
a ta ní tás be li el té rést is sé rel mez te. Még nem mond ták ki a pá pai csa lat koz -
ha tat lan sá got, de a pá pák igé nyel ték. aki el le nük szól, Is ten el len szól –
hir det ték. az ural ko dók kö zül el ső sor ban a né met-ró mai csá szár (V. Kár oly)
a bi ro da lom szét hul lá sá tól tar tott. Hi szen né me lyik vá lasz tó fe je de lem
Lu ther mel lé ál lott, az ő te kin télye pe dig jó részt a pá pai szen te sí té sen
nyu go dott. a szán dék te hát, egy há zi és vi lá gi rész ről vi lá gos volt. Hoz zá
kel lett fog ni a harc elő ké szí té sé hez.
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En nek egyik ré sze a ró mai egy ház szel le mi ren de ző dé se volt. Ezt a
Tri den ti zsi nat (1545-63) al kot ta meg. 18 év alatt is mé tel ten és vál to zó he lyen
ülé sez tek. a zsi nat fő cél ja – és ered mé nye a ró mai egy ház ta ní tá sa i nak
rög zí té se, és pá pai te kin téllyel va ló meg szi lár dí tá sa volt. a kö zép ko ri sko lasz ti kus
te o ló gi ai-fi lo zó fi ai rend szert ki egé szí tet ték és el fo ga dá sát kö te le ző vé tet ték.
Ki mond ták: a hit dol ga i nak for rá sa a Szent írás – és a „szent ha gyo mány”, de
csak a Vulgata la tin szö ve ge hi te les, ma gya ráz ni pe dig csak az egy ház (a
zsi nat és a pá pa) ma gya ráz hat ja. El ren del tek bi zo nyos re for mo kat – a pa pok,
szer ze te sek mű ve lőd je nek, né mely pá pai jö ve del met kor lá toz tak, a bú csú pré -
di ká ci ó kat meg szün tet ték (nem a cé du la áru sí tást!). Más részt a re for má ció
majd min den üze ne té re a zsi nat át kot mon dott. (54) Egy-két gyű lé sé re
pro tes tán so kat is meg hív tak, de ha mar ki de rült, tár gya lás ról szó sem le het:
be hó do lás, vagy átok?

az esz mei ren de ző dés hez vég re haj tók is kel let tek. Ró ma meg is ta lál ta az
ide á lis „lel ki ro ham osz ta got”: a je zsu i ta ren det.

Loyola Ig nác spa nyol nemesúr meg se be sült a harc ban: lá ba vég leg le bé nult,
ló ra nem ül he tett töb bé. Rá adá sul hosszas seb lá zá ban két szer is lá to má sa
tá madt: Szűz Má ria meg je len ve ar ra biz tat ta, hogy lel ki har cot foly tas son a
hi tet le nek el len. ő hoz zá fo gott (55): te o ló gi át ta nult és pap pá szen tel ték.
Né hány ba rát já val el akart men ni a Szent föld re, hogy az azt ural muk alatt
tar tó po gá nyo kat té rít se. De, mi kor a pá pá hoz men tek, hogy en ge dé lyét,
ál dá sát kér jék, az át irá nyí tot ta őket: a Szent föl dön úgy is há bo rú van, nem
le het oda men ni, de itt van Eu ró pa, po gány pro tes tán sok kal tel ve, azo kat
té rít sék. ők en ge del mes ked tek, er re meg is kap ták a fel ha tal ma zást. Olyan
szer ve zet té vál tak, akik füg get le nek a te rü le ti leg il le té kes püs pö kök től,
köz vet len a pá pá nak van nak alá ren del ve. Societas Jesu: Jé zus-tár sa ság.

az él csa pat nak kü lön le ges ki kép zés re volt szük sé ge. aki je zsu i ta akart
len ni, elő ször két évig novicius lett, fő kép pen a rend szer ve ze té vel, mun ká já val
is mer ke dett. Ha szán dé ka meg erő sö dött, kö vet ke zett a 15 éves kép zés.
Eb ben nem csak te o ló gi át ta nult és pap pá szen tel ték, de va la mi lyen vi lá gi
tu do mány ban is ma gas szin tű kép zést ka pott. Mi kor pe dig dip lo má it
meg kap ta, há rom gya kor ló éven át a leg ne he zebb és meg alá zóbb mun kát
vé gez te, hogy az alá za tos ság ban és en ge del mes ség ben gya ko rol ja ma gát. Így
vált va ló ban ki vá ló har cos sá. (56)

ak kor pe dig harc ba is ve tet ték. Ele in te a je zsu i ta rend sze re tet mun ká val
és ta ní tás sal fog lal ko zott, ki vá ló is ko lá kat ala pí tott. Sa já tos és ered mé nyes
kül misszi ói mun kát vé gez tek fő ként Dél-ame ri ká ban: az in di á nok ból
kom mu ná kat szer vez tek, föld mű ve lés re, ipar ra ta ní tot ták őket (a „túl sá go san
önál ló” te le pe ket a spa nyol-por tu gál ha ta lom erő szak kal osz lat ta fel). De a
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„nagy ügy” ér de ké ben rá jöt tek a leg jobb út ra. Be jut tat ták egy mást gyón ta tó nak
ki rá lyok hoz, ál lam fér fi ak hoz, had ve zé rek hez. Így ha tal mas be fo lyás ra tet tek
szert, a ki rótt pe ni ten ci ák ban leg gyak rab ban va la mi lyen in téz ke dés, fel lé pés
sze re pelt a pro tes tán sok ül dö zé sé re.

Er re a nagy mun ká ra ki dol go zott a rend egy sa já tos er kölcs tant. Egy részt,
egy olyan kazuisztikus eti kát, ami ben min den el kép zel he tő eset re kész
uta sí tás van. Nem kell hát dön te ni, nem le het té ved ni, csak em lé kez ni és
en ge del mes ked ni kell: így a je zsu i ta min dig tud ja, mit te gyen. Más részt
le fek tet tek né hány olyan alap el vet, ami a lel ki is me re tet nyu godt tá te szi. az
el ső a probabilizmus (= va ló szí nű ség). azt je len ti, hogy ha egy ügy ről fel té -
te lez he tő, hogy he lyes, ak kor olyan nyu god tan kell be le vág ni, mint ha biz tos
len ne, hogy he lyes. a má so dik a reservatio mentalis (= ész be li fenn tar tás).
azt je len ti, hogy bár mi va lót lant ki le het mon da ni, es kü alatt is, ha az em ber
ma gá ban úgy foly tat ja, hogy at tól igaz zá vá lik (pl. egy gyil kos ság ta nú ja
meg es küd het, hogy nem lát ta az ese tet – pi ros szem üve gen át). a har ma dik
az intentionalismus (= szán dék sze rű ség). Eb ből lett köz mon dás: a cél szen te sí ti
az esz közt: jó célt szol gál ni, vagy bűnt meg aka dá lyoz ni bűn nel is sza bad.

a Jé zus-tár sa ság el ter jedt az egész föl dön. Időn ként egy-egy or szág ból
erő sza kos sá guk és ra vasz sá ga ik mi att ki til tot ták őket, de az el len re for má ció
ügyé nek min dig új ra szük sé ge lett rá juk.

Az EL LEN rE FOr má CIó HAr CAI
(Jn16,2) 171.

Nem össze han golt tá ma dás volt ez: or szá gon ként vál to zó mód sze rek kel,
más-más idő ben és el té rő ered mé nyek kel zaj lott.

1. a Né met-ró mai csá szár ság ban tár gya lá sok kal, egyez sé gek kel in dult a
két fe lé vá lás. De nőt tek a fe szült sé gek. a pro tes tán sok nem vol tak egy sé ge sek,
Lu ther kö ve tői so ká ig eret ne kek nek néz ték a re for má tu so kat (észak-Rajna-
Westfália és Pfalz né pét). a fe je del mek kö zött min dig vol tak egye net len sé gek.
a je zsu i ták tól tü zelt és a csá szár tól ve zé relt ka to li kus ré szek egy sé ge sek vol tak.
a rob ba nás a cse hek nél kö vet ke ze zett be. Egy – ha tó sá gi en ge déllyel in dult
– temp lom épí tést erő szak kal meg aka dá lyoz tak, eb ből lett pa nasz, til ta ko zás,
majd fel ke lés, amit a fe hér he gyi csa tá ban (1620) le vert a csá szá ri se reg. Ez zel
in dult meg a har minc éves há bo rú. a csá szá ri se re gek tar to mány ról-tar to -
mány ra nyo mul tak elő re, ször nyű pusz tí tást vit tek vég hez. a dá nok, majd
kü lö nö sen Gusz táv adolf svéd ki rály si et tek a pro tes tán sok se gít sé gé re. ő
ma ga ugyan el esett a lützeni csa tá ban (1632), de ott is győ zött. Vé gül a
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westfáliai bé ké ben (1648) lé nye gé ben a há bo rú előt ti hely ze tet rög zí tet ték. a
há bo rú „ered mé nye” Né met or szág le pusz tu lá sa volt. a csá szár kü lön ben a
bé ke kö tés után is foly tat ta fegy ve res hó dí tá sa it.

Va la mi lel ki hasz na azért lett a sok nyo mo rú ság nak. a re for má ció nagy
lel ki fel len dü lé se után az orthodoxia szá raz, hit té te le ken vi tá zó kor sza ka
kö vet ke zett. a há bo rú meg ráz kód ta tá sai az Is ten nel tar tott élő kap cso lat
fe lé te rel ték a né pet, a lel ki élet új ra ben ső sé ges sé lett.

2. Fran ci a or szág ban a sváj ci re for má ció ter jedt el (Genf ben fran ci á ul
be szél nek). az or szág kb. ne gyed ré sze re for má tus lett, leg erő seb ben a délfrancia
vi dék, a Languedoc (ahol a kathárok moz gal ma vég be ment). Ez el ma ra dott,
rész ben ba bo nás vi dék volt, mon dá ik ban sze re pelt egy Hu gó ki rály ne vű
er dei rém. Er ről csú fol ták a re for má tu so kat Hu gó ki rály nép ének: hu ge not -
ták nak. a val lá si meg osz tott ság bel há bo rú ba tor kol lott, kü lö nö sen, mert a
Capeting ural ko dó ház is ket té osz lott: a Valoise és Guise her ce gek ka to li ku sok
vol tak, a Bour bo nok re for má tu sok. a há bo rú patt hely zet be ju tott, a hu ge not ták
meg erő sí tett vá ro sa ik ban erő sen tar tot ták ma gu kat. az anya ki rály nő, Me di ci
Ka ta lin go nosz ter vet ké szí tett: ja va sol ta, hogy Bour bon Hen rik her ceg és
Valois Mar git her ceg nő há zas sá gá val pe csé tel jék meg a két párt kö zött a bé két.
a me nyeg ző re a hu ge not ta párt min den ve ze tő jét meg hív ták. ám az es kü vő
előt ti éj sza kán (Szent Ber ta lan éj sza ká ja) az elő ké szí tett ki rá lyi csa pa tok
rá tör tek a hu ge not ták ra, 20000 em bert le mé szá rol tak, köz tük Coligny
ten ger na gyot is, a hu ge not ták ve zé rét. (Mi kor a tö meg gyil kos ság hí re a pá pá hoz
el ju tott, örö mé ben meg hú zat ta Ró ma ha rang ja it, és em lék ér met ve re tett a
„győ ze lem” em lé ké re.)

a meg ma radt hu ge not ták új ra kezd ték a har cot, ami ad dig tar tott, míg a
ki rály meg halt, és a trónt Bour bon Hen rik her ceg örö köl te. ő igaz, hogy a
tró nért ka to li zált („Pá rizs meg ér egy mi sét”), de nem fe lej tet te el ré gi né pét,
és egy ren de let ben (Nantesi edik tum) biz to sí tot ta min den pol gá rá nak a
lel ki is me re ti sza bad sá got.

Ez a ren de let 90 nyu godt évet ho zott egész Fran ci a or szág nak. a re for má tus
gyü le ke ze tek bé kén fej lőd tek. Mi vel nagy ré szük kéz mű ves ipa ros volt, az
or szág gaz da sá gi lag is so kat erő sö dött. Saj nos, ép pen ez a fel len dü lés (a hu -
ge not ták be fi ze tett adó já val) úgy meg erő sí tet te a ki rály sá got, hogy XIV. La jos
könnyen fel tu dott erő sza ko san lép ni el le nük. Vissza von ta a nantesi edik tu mot,
el ren del te, hogy min den alatt va ló ja az ő ka to li kus hi tét vall ja, a pré di ká to rok
hagy ják el az or szá got. a vo na ko dó fal va kat be szál lá so lás sal bün tet te: dra go -
nyo kat te le pí tett há za ik ban, akik tűr he tet len erő szak kal gyö tör ték a né pet,
míg ka to li kus sá nem lett. – Vagy fegy vert fo gott, mint a Cevennek né pe, aki (a
camisard-ok) négy évig si ke re sen el len áll tak a ki rá lyi csa pa tok nak. (57) 
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az ül dö zé sek tör té ne té nek ne ves és ked ves alak ja Marie Durand. Egy
ti tok ban tar tott házi istentiszteleten fog ták el csa lád já val együtt. őt 
a Canstance-torony ne vű női bör tön be zár ták. azon nal el kezd te szol gá la tát
a sok re mény te len csüg gedt női fo goly kö zött. Ta ka rí tott, ápol ta a be te ge ket,
éne kelt és hir det te az igét. a fog lyok meg erő söd tek hi tük ben, el len áll tak a
té rí tő kí sér té sek nek. Marie hó na po kon át kar col ta a bör tön kő fa lá ba a
jel szót: RéSISTEZ! állj el len! 38 év után sza ba dult. a hu ge not ták tí zez ré vel
me ne kül tek el az or szág ból, Eu ró pa pro tes táns ál la ma i ba, vagy ame ri ká ba.
az ül dö zés egé szen a (kü lön ben ate is ta) fran cia for ra da lo mig tar tott.

3. Hol lan dia a re for má ció ide jén spa nyol Habs burg örö kös tar to mány volt. V.
Kár oly csá szár a ro ko na it küld te hely tar tó nak, né hány évig II. La jos ki rá lyunk
öz ve gyét, Má ria ki rály nét – akit ép pen a re for má ció irán ti szim pá ti á ja mi att
le vál tott Mar git her ceg nő vel. II. Fü löp ki rály ide jé ben erő sö dött a re for má tu sok
el nyo má sa, fosz to ga tá sa. Kül dött ség ben já rul tak a hely tar tó elé, de a gaz dag, cif ra
ru hás spa nyol urak el ker get ték az egy sze rű fe ke te ru há ba öl tö zött „kol du so kat”.
Fel is kap ták ezt a szót, és meg in dult a „kol du sok fel ke lé se”. Ele in te mód já val,
fő ként a temp lo mok ké pek től-szob rok tól va ló meg tisz tí tá sá val. De mi kor a ki rály
bosszú ból a ke gyet len alba her ce get küld te rá Hol lan di á ra, és az írtóháborút
in dí tott el le nük (6 év alatt 18000 hol lan dot vé gez te tett ki, fő ként az út men ti
fák ra akasz tat ta fel őket), fegy ve res fel ke lés in dult meg, mely nek élé re Orániai
Vil mos her ce get hív ták meg. Egy idő re a spa nyo lok ke rül tek fö lény be. Már Leiden
vá ro sát ost ro mol ták, mint utol só erős sé get. a vá ros bát ran el len állt, de élel mi sze rük
el fo gyott. Orániai Vil mos ha jó i ról pe dig az ost rom zár mi att nem tud ták el lát ni. a
her ceg ta ná csá ra át vág ták a ten ger gát ja it, hogy a víz el önt se a spa nyol tá bort, de
az ala csony víz ál lás mi att ez sem hasz nált. ak kor a leideniek egy éj sza kán át imád -
koz tak sza ba du lá sért. Más nap ra olyan nyu ga ti szél tá madt, hogy a ten ger el árasz -
tot ta a kör nyé ket, a spa nyo lok el me ne kül tek. Ez lett a har cok for du ló pont ja, las san
egész Né met al föld föl sza ba dult. 7 észa ki tar to má nya utrechtben szö vet sé get
kö tött, Orániai Vil mos fe je de lem sé ge alatt meg ala kult Hol lan dia – a re for má ció
nagy eu ró pai erős sé ge – ne künk ma gyar re for má tu sok nak sok szor se gí tőnk. 

ANg LIA A 17. SzázAdBAN
(Dán 11,32/b) 50.

a re for má ció ang li á ban kész hely ze tet ta lált. az ang li kán egy há zat. a VIII.
Hen rik ál tal po li ti ka i lag el in dí tott rend szert meg töl töt te tar ta lom mal a
kál vi niz mus. az „ál la mo sí tott egy há zat” a po li ti ka a ma ga cél ja i ra akar ta
fel hasz nál ni. I. Er zsé bet ki rály nő ter mé sze te sen, mint pro tes táns állt el len II.
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Fü löp spa nyol ki rály nak. a le győz he tet len ar ma da pusz tu lá sát Is ten sza ba -
dí tá sa ként vár ta – és fo gad ta. Em lék ér met is ve re tett: Flavit JaH VE et dissipati
sunt („Rá juk fújt az Úr, és szét szó rat tak” – 2Móz.15:10) fel irat tal. utá na az
ál ta la ki vég zett Stu art Má ria utó dai, I. Ja kab és I. Kár oly ke rül tek a trón ra,
akik ka to li ku sok vol tak és az or szá got is a pá pa fe lé igye kez tek kor má nyoz ni.

ugyan eb ben az idő ben egy ha tal mas lel ki moz ga lom in dult ang li á ban,
mely to vább akar ta foly tat ni a re for má ci ót a ke resz tyén élet és az egy ház -
szer ve zet dol gá ban is. a pu ri tá nok Is ten nek szen telt élet re tö re ked tek. az
egy há zi élet ben a kál vi ni gon do lat sze rint el akar ták tö röl ni a püs pök sé get,
kol lek tív ve ze tést akar tak. a ki rá lyok po li ti kai szín ben lát ták a moz gal mat:
„No bishop? – No king! (ha nem kell püs pök, majd ki rály se kell), és igye -
kez tek vissza szo rí ta ni. Non-kon for mis ták nak (aki nem iga zod nak az „egy ház
fe je a ki rály” ál la pot hoz) és disszentereknek (sza ka dá rok nak) hív ták őket. a
pu ri tan iz mus nak ki is ala kult egy ra di ká lis szár nya, az independensek
(füg get le nek). ők nem csak a püs pö ki tiszt ség től akar tak füg get le nek len ni,
ha nem a lel ki pász to ri tól is (hogy min den ki hir det hes se az Igét), és a gyü le -
ke ze tek la za szö vet sé gé vé akar ták szer vez ni az egy há zat. Mi kor I. Kár oly a
skó tok füg get len sé gét akar ta meg szün tet ni, en nek a há bo rú nak is val lá si
szí ne ze te volt: a re for má tus skó to kat vissza te rel ni az aglikán egy ház ba. De a
há bo rú hoz pénz kel lett, új adót a par la ment ren del he tett el. I. Kár oly össze
is hív ta a par la men tet, de ad dig ra ab ban a pu ri tán kép vi se lők ke rül tek
több ség be, akik a skót test vé rek el len nem akar tak fegy vert fog ni, nem
sza vaz ták meg az adót. a ki rály se reg gel akar ta szét ker get ni a par la men tet,
de az is se re get gyűj tött. a se reg élé re Oliver Cromwell állt, aki vi dé ki kis ne -
mes volt, de nagy te het sé gű és buz gó hi tű. Ki tört a pol gár há bo rú, ami nek az
lett a vé ge, hogy a par la ment csa pa tai, a „vas bor dá jú szen tek” (mell vért jük ről
és csa ta előt ti imád sá ga ik ról kap ták a ne vet) fog lyul ej tet ték a ki rályt és
ki vé gez ték. ang lia a pu ri tá nok köz tár sa sá ga lett, a par la ment a Bib lia alap ján
hoz ta meg dön té se it. Val lás sza bad sá got hir det tek – ki vé ve a ka to li ku so kat és
az uni tá ri u so kat. De Cromwell be lát ta, hogy az or szág nem érett ar ra, hogy
azt a „szen tek par la ment je” irá nyít sa. a ne ki fel aján lott ki rály ság he lyett
meg al kot ta ma gá nak a „Lord Pro tek tor” cí met, ami majd nem telj ha tal mat
biz to sí tott az ő hí vő, de jó zan ural má nak.

Cromwell ide jé ben ang lia fel vi rág zott és nagy ha ta lom má vált. Kü lö nö sen
a ten ge ren, ahol saj nos a re for má tus Hol lan di á val szem ben ér vé nye sí tet te
ha tal mát. Ha nem Cromwell ha lá la után vissza tér tek a Stu ar tok: II. Kár oly
majd II. Ja kab. Meg kez dő dött a katolikus res ta u rá ció. Most a pu ri tá no kat
ül döz ték. Ek kor kel tek út ra a „za rán dok atyák”, hogy ame ri ká ban ala pít sa nak
tel je sen a Bib lia alap ján mű kö dő te le pe ket, majd ál la mo kat. Má sok sú lyos
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szen ve dé se ket él tek át. (Bunjan Já nos, az egy sze rű fa lu si üst fol to zó ból lett
nagy ha tá sú pré di ká tor 12 évet töl tött bör tön ben. Ott ír ta meg „a za rán dok
út ja” c. mű vét, ami a Bib lia után a vi lág má so dik leg ol va sot tabb köny ve
lett) (58)

a Stu ar tok zsar no ki ural ma el len vég re ki tör t a „di cső sé ges for ra da lom”,
(1688) elűz te őket, ang lia III. Orániai Vil most hív ta meg ki rály nak. az ő
ki rá lyi há zá nak ural ma alatt vég re hely re állt a val lás bé ke. ang lia az ang li kán
egy ház ke re tei kö zött a né ze tek és moz gal mak sza bad sá gát él vez te. Skó cia
za var ta la nul to vább ra is a re for má tus hi tét gya ko rol ta.

Az EL LEN rE FOr má CIó KEz dE TEI 
mA gyA rOr Szá gON

(Ró m 8,38–39) 138.

az Eu ró pá ról mon dott „kez de ti sokk ha tást” ná lunk meg sok szo roz ta a
moh á csi vész. Lát tuk, mi lyen le he tet len né tet te a püs pö ki tiszt sé gek be töl -
té sét a püs pö ki bir to kok szét aján dé ko zá sa. Eh hez já rult a szer ze tes ren dek
fel bom lá sa: a zár dai élet amúgy is so kak nak túl ne héz volt, most a re for -
má ció esz me i leg is meg kér dő je lez te a szer ze te si éle tet. So kan ott hagy ták
a ko los tort, meg nő sül tek és pré di ká to rok let tek, vagy vi lá gi pá lyá ra lép tek.
Pél dá ul a fe ren ces rend 70 ko los to rá ból csak öt mű kö dött to vább, azok ban
az 1500 szer ze tes ből csak 30 ma radt. Egy át uta zó pá pai le gá tus je len té se
sze rint Ma gya ror szá gon 1000 la kos ból egy, ha ka to li kus ma radt. Így ala kult
a hely zet a 16. század vé gé re. Ha nem az el len ak ció itt is meg in dult. Fer di nánd
ki rály, mi kor meg erő sö dött a ha tal ma. elő ször is vissza vet te a vi lá gi kéz be
ke rült egy há zi bir to ko kat. (59) Így be tud ták töl te ni a püs pö ki tiszt sé ge ket,
hogy szer ve ze ti leg hely re áll jon a ka to li kus egy ház. Ez zel – ha ki csi ben is
– meg in dult a pap kép zés (tör vény sze rint min den ka to li kus püs pök nek
jo ga a pap szen te lés – és kö te les sé ge előt te a kép zés). Elő ször Oláh Mik lós,
majd utód ja Verancsics an tal esz ter go mi ér se kek in dí tot tak egy 10 fős
pap ne vel dét, ami Esz ter gom el es te után Szom bat hely re köl tö zött. De ez
csak csepp volt a ten ger ben. Pró bál tak egy má sik meg ol dást is: Ró má ban
nyi tot tak egy „Collegium germano-hungaricum” ne vű pap ne vel dét, hogy
a re for má ció leg erő sebb te rü le te in fel ve gyék a har cot (de ott fő ként olasz
fi a ta lok let tek pap pá, akik nem ér tet ték a nép nyel vét, a pré di ká to rok nak
nem let tek el len fe le i vé). a ki rály bi zo nyos tü rel met ta nú sí tott, fő ként a
lu the rá nu sok iránt. a tri den ti zsi nat ra kül dött ma gyar fő pa po kat uta sí tot ta,
hogy ott szól ja nak a cö li bá tus el len. a re for má tu sok kal ke mé nyeb ben
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ál lott el len. (Ele in ket ak kor még in kább sakramentáriusoknak ne vez ték,
mert Lu ther kö ve tő i től fő ként az úr va cso ra dol gá ban kü lön böz tek.)

Fer di nánd utó da, Mik sa nem csak tü rel mes, de szim pa ti záns is volt a
re for má ció iránt. annyi ra, hogy fi a tal ko rá ban egye ne sen Mad rid ba küld ték,
hogy ott V. Kár oly csá szár mel lett, je zsu i ta ne ve lést kap jon. De ez sem ha tott
rá, annyi ra, hogy mi kor csá szár rá-ki rállyá ko ro náz ták, a ko ro ná zá si es kü
szö ve gét meg má sí tot ta: Szűz Má ria és a szen tek he lyett „a szent Evan gé li um ra”
es kü dött. ő is az evan gé li ku sok kal bánt sze líd kéz zel, a re for má tu so kat
„ari á nu sok nak” ne vez ve gyű löl te.

(Evan gé li kus atyánk fi ai egy ide ig azt is gon dol ták, hogy ők az ül dö zé sek ből
ki ma rad nak – eb ben ke ser ve sen kel lett csa lód ni uk.)

De meg in dult az el len re for má ció új te rü le ten is: meg szü le tett a hit vi tá zó
iro da lom, a nagy szel le mi harc, ami a XVIII. sz-ban bon ta ko zott ki nagy
erő vel: ér ve ken túl sze mé lyes ke dé sek, rá gal mak, pocs kon di á zá sok ára da tát
öm leszt ve mind két ol dal a má sik ra. El ső ter mé ke Telegdi Mik lós pé csi
püs pök vi ta ira ta volt Bor nem issza Pé ter pré di ká tor el len. (60,61)

Er dély ben, amíg Martinuzzi Frá ter György volt Iza bel la ki rály né fő
ta nács adó ja, min den ere jé vel igye ke zett meg aka dá lyoz ni a re for má ció ter je -
dé sét. Meg öle té se után azon ban Petrovics Pé ter ál lott a ki rály né mel lett, aki
buz gó pro tes táns volt. Így kül ső aka dá lyok nél kül ter jedt az Evan gé li um. a
bel ső vi szá lyok ról volt már szó, ide az tar to zik, hogy a tordai or szág gyű lés nek
a négy fe le ke zet egyen jo gú sá gá ról ho zott ha tá ro za ta az erő sza kos el len re for -
má ci ót hosszú idő re le he tet len né tet te (1568).

A Bá THO ryAK ÉS BOCS KAI
(Dán11,33–34) 511.

(Er dély hely ze te Já nos Zsig mond után bi zony ta lan volt. a Frá ter György
ál tal kö tött szer ző dés tit kos zá ra dé ka sze rint a csá szá ré lett vol na, de ezt a
szul tán nem is mer te el, így le he tett a két ha ta lom kö zött egyen sú lyoz ni.)

Bá tho ry Ist ván volt az el ső vá lasz tott er dé lyi fe je de lem. ő ka to li kus volt,
de nyíl tan nem lép he tett fel a pro tes tán sok el len (a tordai tör vény mi att).
azért tett va la mit: je zsu i tá kat hí vott be Krak kó ból, ne kik ad ta a kolozsmo-
nostori káp ta lant, ahol ők pap ne ve lő in té ze tet in dí tot tak. Mi kor pe dig
meg vá lasz tot ták len gyel ki rály nak, Bá tho ry Kris tóf ra hagy ta Er dély kor -
mány zá sát, az zal, hogy „irt sa az eret ne ke ket”.

1. Kris tóf nem so ká ig ve zet te Er délyt. uno ka öccse, Bá tho ry Zsig mond
jött utá na (aki há rom szor volt Er dély fe je del me, mert két szer is le mon dott,
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de az tán meg gon dol ta és vissza ügyes ked te ma gát). El ső ural ma ide jén,
fi a tal sá ga mi att az or szág gyű lés be fo lyá sa alatt állt, meg is hoz ták a je zsu i tá kat
ki til tó tör vényt (61). De má sod szor ra oko sabb volt: kö vet cí men be ho zott
egy Carillo ne vű spa nyol je zsu i tát, aki ha ma ro san ma ga után ho zott má so kat
is. ők az tán be fo lyá suk alatt tar tot ták Zsig mon dot – tör té ne lem ből tud já tok,
hogy ment tönk re az or szág, hogy ju tot tak el a „Básta sze ke ré ig”.

2. Ma gya ror szá gon egy ér tel mű en foly tak a dol gok. a sze líd Mik sa után
Ru dolf fia kö vet ke zett. ő is Mad rid ban ne vel ke dett, de rá ha tás sal is vol tak
a je zsu i ták. a ko ro ná zá si es küt ő is ne ve ze tes sé tet te: Mik sa, tud va, hogy ő
bi zony Má ri á ra és a szen tek re is es küd ni fog, kér te, hogy ezt leg alább a Burg
bel ső ká pol ná já ban te gye. ő szót fo ga dott, de úgy, hogy min den aj tót ki nyit -
ta tott, és az ud va ron ál ló nép is vi lá go san hal hat ta es kü jét.

Eh hez az tán tar tot ta is ma gát. ő is be hoz ta a je zsu i tá kat Nagy szom bat ba,
és – or szág gyű lé si ha tá ro zat el le né re ne kik ad ta a túróci pré post ság ja va dal mat.
a ren dek hi á ba til ta koz tak. Ha nem Ru dol fon egy re in kább el ha tal ma so dott
ideg ba ja, át köl tö zött Prá gá ba ke ve set fog lal ko zott az or szág dol ga i val
(in kább órás mes ter ség gel és al kí mi á val). a „min den ha tó” Lang ko mor nyi kon
ke resz tül in téz te dol ga it. 

Ez a hely zet ked ve zett az el len re for má ció erő sza kos elő re tö ré sé nek (a
csá szár nem fo gad ta a til ta ko zó pro tes táns kül dött sé ge ket.) Meg kez dőd tek
az erő sza kos temp lomfog la lá sok. elő ször Kas sán. Mi kor a tö rö kök (1604-ben)
el fog lal ták Egert, Szuhai püs pök nek Kas sát je löl ték ki ide ig le nes szék he lyül.
De ott a dóm az evan gé li ku so ké volt, ne ki csak egy ká pol na ju tott. Össze be szélt
gróf Belgiojoso csá szá ri fő pa rancs nok kal, és se reg gel, ágyúk kal vo nul tak fel
a dóm elé, el ker get ték be lő le az evan gé li ku so kat. az ér sek úgy fel buz dult a
si ke rén, hogy más nap Kas sa te rü le té ről ki til tot ta az összes pro tes tánst, csak
a vá ros fa lán kí vül tart hat tak is ten tisz te le te ket.

a kas sai eset jel zés lett: Fel ső-Ma gya ror szá gon sor ra vet ték el a temp lo -
mo kat, is ko lá kat, ker get ték el a pré di ká to ro kat, ta ní tó kat. a föl des urak
kényszerítették job bá gya i kat a ka to li kus mi sén va ló rész vé tel re. az 1605-ös
or szág gyű lé sen a pro tes táns ren dek til ta koz tak, de a csá szár ne vé ben ural ko dó
Má tyás fő her ceg el ha lasz tot ta a tár gya lást, majd a gyű lés után a már alá írt
jegy ző könyv be egy pót ha tá ro za tot ik ta tott be, val lá si ügye ket töb bé nem
sza bad az or szág gyű lés elé vin ni. (62) a köz ok irat-ha mi sí tás el len a ren dek
nagy ré sze Gálszécsen egy til ta ko zó gyű lést tar tott, de an nak ha tá ro za tát a
fő her ceg nem vet te tu do má sul. Így a pro tes tán sok nak nem ma radt jog alap juk,
hogy ér de ke i ket kép vi sel hes sék.

3. Bocs kai Ist ván nak Ma gya ror szá gon is – Er dély ben is vol tak bir to kai.
Bá tho ry Zsig mond nak nagy báty ja is volt, ta nács adó ja is. Mint mé lyen hí vő
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re for má tus em ber, ide gen ke dett a „po gány tö rö kök től”, a „még is csak ke resz tyén”
csá szár hoz hú zott, ezért az er dé lyi „tö rö kös” urak né met pár ti nak mond ták, vé gül
or szág gyű lé si ha tá ro zat tal er dé lyi bir to ka i tól meg fosz tot ták. Hosszú időt töl tött
Prá gá ban, a csá szár kö ze lé ben igye ke zett hasz nál ni Ma gya ror szág nak.

Ha nem a csá szá ri kincs tár egy re több jó mó dú ma gyar fő úr bir to ka i ra
éhe zett rá. Sor ra in dí tot tak hűt len sé gi pe re ket, amik ben az íté let „fő- és
jó szág vesz tés” volt, ilyet ter vez tek Bocs kai el len is. az al kal mat az ad ta er re,
hogy a Bá tho ry Zsig mond har ma dik, sok vér on tás sal já ró fe je de lem sé ge
mi att er dé lyi „buj do sók” fel akar ták kí nál ni Bocs ka i nak a fe je de lem sé get.
Vá lasz le ve lét, mely ben le mond a fel kí nált tiszt ség ről, egy csa ta után (egy
fi a tal, Beth len Gá bor ne vű ne mes hol mi ja kö zött) csá szá ri ka to nák meg ta lál ták,
kész volt a vád: Bocs kai össze es kü vő! Barbiano gróf csa pa to kat kül dött el le ne,
de a haj dúk az álmosdi csa tá ban szét ver ték azo kat, majd meg kez dő dött
Bo cskai di a dal mas had já ra ta: Kas sá tól Po zso nyig ne ki hó dolt az or szág. (a
szul tán el is mer te Er dély fe jedel mé nek, sőt „ma gyar ko ro nát” is kül dött ne ki,
de ő azt nem fo gad ta el.)

Val lás ügy ben had já ra tá nak ered mé nye a bé csi bé ke volt (1606), mely ben
rög zí tet ték a val lás sza bad gya kor la tát – a ne mes ség és vá ro si pol gár ság
ré szé re (a job bágy ság nak még nem) –, „mind az ál tal a ka to li kus val lás sé rel -
me nél kül”. Bocs kai át lát ta en nek a ki fe je zés nek ve szé lyes vol tát – a fő pap ok
azon nal be is je len tet ték, hogy szá muk ra a pro tes tán sok pusz ta lé te is sé rel mes
– Kas sá ra gyű lést hí vott össze, hogy ezen vál toz tas sa nak, de hir te len ha lá la
mi att ez el ma radt. (Mér ge zés ben halt meg, a haj dúk ezt Kátai Mi hály
kan cel lár nak tu laj do ní tot ták, és őt szó sze rint fel kon col ták. Bocs kai hal dok -
lá sá ban gyö nyö rű hit val ló vég ren de le tet dik tált.) (63)

a bé csi bé ke pont ja it egy év re rá tör vénnyé emel te az or szág gyű lés. Így
lett törvényes jog alap ja a pro tes táns egy há zak lé té nek, mű kö dé sé nek.

Páz máNy PÉ TEr – BETH LEN gá BOr
(Dán 11,33–34) 511.

a báty ja után ki rállyá lett II. Má tyás még tü rel met ta nú sí tott a pro tes tan tiz mus
iránt: de utá na megint je zsu i ta ne vel te té sű csá szár-ki rály ke rült a trón ra: II.
Fer di nánd. ő meg es kü dött, hogy ki írt ja a pro tes tan tiz must Ma gya ror szág ról:
„jobb, ha az el pusz tult or szá got vad ál lat ok lak ják, mint ha ott a val lás sza bad
gya kor la ta ural ko dik”. az ő vad in du la tá nál na gyobb ve sze del met je len tett
azon ban az Evan gé li um ügyé re egy ki vá ló tu dá sú, fi no man tár gya ló dip lo ma ta-
fő pap: Páz mány Pé ter.
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1. Pázmány Er dély ben szü le tett, re for má tus csa lád ban. De édes any ja
ha mar meg halt, és ap ja má sod szor egy buz gó ka to li kus nőt vett fe le sé gül.
Két je zsu i ta atya se gít sé gé vel nem csak ar ra be szél te rá fi át, hogy tér jen át,
ha nem ar ra is, hogy áll jon be a je zsu i ta rend be. ő a ki vá ló kép zést meg kap va,
rend tár sai kö zül is ki vált, úgy tu dá sá val, mind buz gó sá gá val. Fel fi gyelt rá
For gács Fe renc esz ter go mi ér sek, és előbb káp lán já vá vá lasz tot ta, majd utód -
já vá aján lot ta. Így nyer te el a leg főbb ma gyar egy há zi mél tó sá got.

Páz mány az el len re for má ció új mód sze rét kezd te gya ko rol ni. Erő sza kos
in téz ke dé sek he lyett – azért ő is fog lalt el temp lo mo kat – a fő úri csa lá do kat
té rít get te vissza, rá be szé lés sel, ígé re tek kel, fe nye ge té sek kel. Si ke rült is ne ki a
re for má ci ót ad dig pár to ló leg főbb nyu gat-du nán tú li fő ura kat meg nyer ni
(Batthyány, Nádasdy csa lád). Gon dos ko dott ar ról, hogy a szel le mi har cot
mi nél több jól kép zett tár sá val együtt vív has sa: a nagy szom ba ti je zsu i ta
kol lé gi u mot egye te mi rang ra emel te.

(Tri a non után ez köl tö zött Bu da pest re, Páz mány ne vét vi se li ma is.)
Ma gas szín vo na lú iro dal mi mun kát is vég zett. a pro tes tán sok nagy

pa nasz ira ta, a Querela Hungariae (= Ma gyar or szág pa na szai) el len cá fo ló
köny vet írt. Írt imád sá gos köny vet is, ami ben a Mi atyán kot ma gya ráz za
(64). Fő mű ve az Is te ni igaz ság ra ve zér lő ka la uz, mely ben a ró mai egy ház
ta ní tá sá nak a re for má ció fö löt ti igaz sá gát bi zony gat ja. Hit vi tá zó ira to kat is
ki adott, kü lö nö sen al vin czi Pé ter kas sai pré di ká tor köny ve i vel vi táz va.

Mű vé nek ered mé nye it ha lá la után így fog lal ták össze: „Egy re for má tus
Ma gya ror szá gon szü le tett, és egy ka to li kus Ma gya ror szá gon halt meg.”

2. a má sik ol da lon küzd ve, más fegy ve rek kel, ha tal mas ered ménnyel
véd te a re for má ció ügyét Beth len Gá bor.

Er dély ben Marosillyén szü le tett, hí res, de el sze gé nye dett csa lád ban.
Ha mar ár va ság ra is ju tott, nagy báty ja ne vel te Gyergyószárhegyen. Kép zett sé gét
nem is ko lák ban, ha nem a fe je del mi ud var ban mint ap ród, és a csa ta te re ken
nyer te. Igen fi a ta lon ko moly tiszt sé gek be ke rült, te kin té lye lett. Nem volt
fő rend, még is, már Bocs kai után fe je de lem mé akar ták vá lasz ta ni, de ő ak kor
Bá tho ry Gá bor mel lé állt – meg is bán ta, sok ve sze de lem be ju tott mel let te.
De mi kor „az utol só Bá tho ryt” a haj dúk „le vág ták” a nagy vá ra di me zőn,
Er dély bi zal ma egy ér tel mű en őfe lé for dult. ő a tiszt sé get nem ke res te, nem
is tar tot ta di cső ség nek, ha nem Is ten től ka pott meg bí za tás nak. (65)

Hoz zá fo gott a le pusz tult, szét zi lált Er dély fel élesz té sé hez. Gaz da sá gi lag,
ka to na i lag egy aránt Er dély arany ko rát va ló sí tot ta meg. Meg szűn tek a
párt harc ok, öl dök lé sek, és a fe le ke ze ti vil lon gá sok. a lel ki éle tet min den
egy ház ban tá mo gat ta: re for má tus szel le mű aka dé mi át ala pí tott Gyula -
fehérvárott (egye tem mé akar ta emel ni, de már nem volt ide je rá), tá mo gat ta
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a ko lozs vá ri uni tá ri us is ko lát, és Káldi György je zsu i ta bib lia for dí tá sát.
Tör vénnyé tet te, hogy min den pré di ká tor, csa lád já val együtt örö kös ne -
mes sé get kap jon, ez zel sok job bágy szár ma zá sú pré di ká tort fel men tett a
bán tá sok és a fé lel mek alól.

ami kor pe dig For gács Fe renc bí bo ros-ér sek en gesz tel he tet len gyű lö let tel,
fel rúg va a bé csi bé két, új rakezd te a pro tes tán sok ül dö zé sét, ő össze fog va a
har minc éves há bo rút ví vó né met, dán és svéd ural ko dók kal, ki tá ma dott
Ma gya ror szág ra, a nem ze ti és val lás sza bad ság vé del mé re. Ered mé nye sen
ha da ko zott, ne ki is az egész Fel vi dék hó dolt (66), de mi kor szö vet sé ge sei
egy más után ve re sé get szen ved tek, bé két kö tött Nikolsburgban, amely ben
meg is mé tel ték a bé csi bé ke pont ja it, hoz zá té ve, hogy min den vá ros ban a
fő temp lo mot bir to kol ja a több sé gi val lás, de a töb bi nek is le gyen temp lo ma.

Mi kor na gyon sze re tett fe le sé ge, Kár olyi Zsu zsan na meg halt (67), hogy
kap cso la tát erő sít se né met pro tes táns szö vet sé ge se i vel, fe le sé gül vet te
Bran den bur gi Ka ta lint, a vá lasz tó fe je de lem hú gát. Ez a há zas ság nem volt
bol dog, de hosszú éle tű sem. Beth len szí ve egy re gyen gült, „víz kór ság ban”
szen ve dett (68). 

El ren dez ve utód lá sa dol gát, ha lá los ágyán – már be szél ni nem bírt –
utol só ere jé vel ezt ír ta: „Ha Is ten ve lünk, ki cso da el le nünk? Sen ki nin csen,
bi zo nyá ra nin csen!”

I. rá Kó CzI györgy
(Ró ma 9,16) 488.

Er dély tör té nel mé nek, a re for má ció ügyé nek nagy kér dé se volt Beth len Gá bor
ha lá la után: ho gyan to vább? a fe le le tet ha mar meg ta lál ta mind két te rü let: I.
Rá kó czi Györggyel to vább.

ap ja, Rá kó czi Zsig mond ré gi, de nem ha tal mas csa lád ból, két igen jö ve -
del me ző há zas ság út ján az egyik leg na gyobb föl des úr lett. Pá lyá ja csú csán
már volt egy évig Er dély fe je del me, Bocs kai után, de le mon dott Bá tho ry
Gá bor ja vá ra. Ha lá la után fi a i ra ma radt a nagy va gyon, amit több csa lád is
per rel tá ma dott meg. György fia fel nőtt mó don szállt be a pe rek be, meg is
őriz te egy ben a va gyont. Te het sé ge, fér fi as sá ga el is me ré se ként 16 éve sen
ki ne vez ték ónod ka pi tá nyá nak. Né hány év múl va a sá ros pa ta ki vár úr
Lorántffy Mi hály te me té sén lát ta meg a két Rá kó czi fiú a két ár va le ányt,
meg sze ret ték egy mást, majd össze há za sod tak. György Lorántffy Zsu zsan ná val
hosszú bol dog há zas éle tet élt. Mind ket ten hí vő re for má tu sok vol tak, így
egy há zuk nak nagy ál dá sá ra let tek.
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Beth len Gá bor ki tá ma dá sá ban Rá kó czi György nagy se gít sé get je len tett,
a ha dak to ka ji át ke lé sé nél, majd Kas sa hó do lá sá nál vitt ve ze tő sze re pet, ezért
Beth len elő ször Kas sa, majd az egész Fel vi dék fő ka pi tá nyá vá ne vez te ki.

Beth len Gá bor ha lá la után az er dé lyi ren dek el jöt tek Pa tak ra, hogy meg -
hív ják Er dély fe je del mé nek. ő már ak kor is mer te a hely ze tet, a gon do kat, a
le he tő sé ge ket, mind ezek tu da tá ban vál lal ta a fe le lős sé get.

Ele in te nem volt nép sze rű Er dély ben. Beth len kü lö nö sen má so dik
há zas sá ga ide jén nagy és drá ga ud vart tar tott, fe le sé ge ked vé ért a „nagy fe je -
de lem” ké pét vi sel te. Rá kó czi György sok kal sze ré nyeb ben élt és ural ko dott,
a fe je de lem ség jö ve del me it Pa ta kon gyűj töt te. „Sza mos, Ma ros annyit nem
hoz, hogy Pa tak el ne vin né” – pa nasz kod tak az er dé lyi urak. De, ami kor
Rá kó czi György is „ki tá ma dott” a val lás sza bad ság vé del mé re, nem Er délyt
adóz tat ta meg a ha di költ sé gek re, ha nem a gyűj tött va gyont ál doz ta fel. az
Úr ne vé ben in dul tak el, zász ló já ra a Ró ma 9:16 ver sét ír ta fel: „nem azé, aki
akar ja, sem nem azé, aki fut, ha nem a kö nyö rü lő Is te né”. Had ve ze tés ét a
bölcs óva tos ság jel le mez te, nem dön tő üt kö ze tek re igye ke zett, se re ge i nek
ren de zé sé vel, vo nul ta tá sá val szo rí tot ta sa rok ba a csá szá ri ha da kat, hogy
tár gya lá sok ra kény sze rít se őket. (69) Har cá nak ered mé nye pe dig elő dei
mun ká já nak be fe je zé se volt: az előb bi bé ke kö té sek szö ve gé be be vet ték a
job bá gyok val lás sza bad sá gát is.

Cso dá la tos sze rel mük nagy kü lönb sé ge ken át von ta egy más hoz őket.
Eb ben az idő ben jött ugyan is át Ma gya ror szág ra a pu ri tán moz ga lom. Több,
ang li á ban ta nu ló ma gyar di ák – köz tük a Rákócziék part fo gá sá val ta nu ló
tol nai Da li Já nos meg Medgyessi Pál, meg is mer ked ve a pu ri tá nok lel ki sé gé vel,
meg egyez tek, hogy ezt ha za hoz zák Ma gya ror szág ra is. Ha za jő ve, Tol nai a
pa ta ki is ko la rek to ra, Medgyessi a fe je de lem ud va ri pré di ká to ra lett. apá czai
Cse re Já nos ez idő re a Gyu la fe hér vá ri aka dé mia pro fesszo ra lett. (70).
Lorántffy Zsu zsan na tel jes szív vel el fo gad ta azt az új hi tet és ke gyes sé get,
amit ők hoz tak. Rá kó czi György azon ban fel fi gyelt az ang li ai pu ri tá nok
po li ti kai ered mé nye i re (I. Kár oly ki rály ki vég zé se) és – a pu ri tá nok itt ho ni
el len fe le i nek, a re for má tus orthodoxia kép vi se lő i nek (Gelei Ka to na Ist ván,
Mis kol ci Csulyak Já nos) ösz tön zé sé re (71), el ker get te a pa ta ki is ko la élé ről
Tol na it, aki több év re mis kol ci pré di ká tor, bor so di es pe res lett. I. Rá kó czi
György még zsi na tot is össze hí vott Szat már né me ti be a pu ri tá nok el len, ahol
ke mé nyen el ítél ték és ál lá suk tól meg fosz tot ták őket (72). Ha nem György
ha lá la után Zsu zsan na, aki ad dig en ge del mes volt fér jé nek, vissza hív ta
Tol na it Pa tak ra, aki az tán hosszú éve kig ve zet te a fő is ko lát.

I. Rá kó czi György a re for má tus fe je de lem iga zi min tá ja. Ma gán élet ében
mély ke gyes ség, Is ten dol gai irán ti ér dek lő dés és fe le lős ség jel le mez te. az
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ószö vet sé get 16-szor, az Új szö vet sé get 32-szer ol vas ta el. Ki adat ta Kál vin
Institutioját, ro má nul az Új szö vet sé get és a Heidelbergi ká tét. a pa ta ki is ko -
lát sok ado mánnyal erő sí tet te (pl. Tőketerebes vá ros min den jö ve del mé vel).

Ha lá la előtt tett vég ren de le te is pél da ér té kű hit val lás mind nyá junk előtt (73)
Saj nos, fia, II. Rákóczi György nem az ő nyom do ka in járt (74). Báthory

Ist ván pél dá ja le be gett sze mei előtt, len gyel ki rály akart len ni. De ezt a nem -
zet kö zi hely zet több össze te vő je sem tet te le he tő vé. Töb bek kö zött a szul tán
ti lal ma, ami nek meg sze gé se mi att jött se re gé nek, és Er dély nek pusz tu lá sa.
Mi u tán eb be a vál lal ko zás ba ő ma ga is be le halt, édes any ja és Zsig mond
öccse Sá ros pa tak ra köl töz tek, ahol éle tü ket a lel ki élet, és ez zel össze füg gő en
a Kol lé gi um tá mo ga tá sa töl töt te be.

… ÉS Az IS KO LA
(Lk13,34) 369.

Volt már szó a 26. fe je zet ben az in du lás ról: Ko pá csi Ist ván ról és utó da i ról. (75)
I.Rákóczi Györgyék tel jes szív vel fel vet ték az is ko la ügyét. az anya gi tá -

mo ga tá so kon túl is. Új tör vény könyv ben ren dez ték a ta ná rok kö te les sé ge it,
a sze ni or ten ni va ló it, a di ák ság ma ga tar tá sát, ta nu lá si rend jét. a leg na gyobb
jót Lorántffy Zsu zsan na tet te az is ko lá val, mi kor meg hív ta Comeniust.

Comenius ámós Já nos a 17. század leg na gyobb eu ró pai ne ve lő je volt.
Szár ma zá sá ra ma gyar; né hány szor Szeges-nek is ír ta alá a ne vét, szü le té sé re
mor va, hi té re néz ve a cseh test vér egy ház hoz tar to zott, an nak püs pö ke is lett
(76). Be utaz ta Eu ró pa pro tes táns ál la ma it. Hoz zánk Len gye lor szág ból jött
Lorántffy Zsu zsan na hí vá sá ra (77), vé gül Hol lan di á ban fe jez te be szó sze rint
há nya tott föl di út ját.

Pe da gó gi ai fel fo gá sa na gyon op ti mis ta volt: a pansophia esz mé jét val lot ta.
azt, hogy a gyer me ket a tel jes tu do mány ba, min den ágá ba be kell ve zet ni,
az majd jel le mét is ala kí ta ni fog ja. El le ne volt min den eről te tés nek. Jel sza va:
Omnia sponte fluant, absit violentia rebus. (= Minden ma gá tól foly jon, tá vol
le gyen a dol gok tól az erő szak). Gya kor la ti meg ol dá sai má ig ér vé nye sek és
hasz no sak az ok ta tás ban. Leg el is mer tebb újí tá sa az órák kö zöt ti szü net (a
tíz perc), leg hasz no sabb a szem lél te tő ok ta tás. Orbis pictus (= festett vi lág):
a tan könyv ben egy kép, min den raj ta lé vő sze mély és tárgy meg szá moz va,
mel let te pe dig min den szám hoz a szó, há rom nyel ven.

Mél tat la nul el ha nya golt mód sze re a schola ludus (= el ját szott is ko la),
ami ben a ta nu lók egy ré sze dra ma ti zál va elő ad ja a tan anya got a töb bi ek nek,
így könnyeb ben meg jegy zik (78).
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Pa tak ra nem szí ve sen jött – na gyobb, egye te mi he lyek hez volt szok va. De
volt rá egy fur csa oka. Egy Mikulas Drabik ne vű di ák tár sa és (egy ol da lú an)
ba rát ja pró fé tá nak ki ál tot ta ki ma gát. Comeniushoz egy po li ti kai jö ven dö -
lés sel for dult. Ha ő Pa tak ra jő ve, össze hoz egy há zas sá got Rá kó czi Zsig mond
és (az u.n. „egy nyá ri ki rály”) Pfalzi Fri gyes Hen ri et ta lá nya kö zött, úgy
ha ma ro san ők lesz nek Ma gyar- és Cseh or szág ki rá lyai, a „Cseh test vé rek re”
tel jes sza bad ság vár. Comenius en ge dett a (fe nye ge té sek kel meg tá mo ga tott)
pró fé ci á nak, el is jött, össze is hoz ta a há zas sá got. ab ból pe dig ak ko ra sze re lem
tá madt, hogy mi kor há rom hó nap múl va Hen ri et tát el vit te a tü dő baj,
fél éven be lül Zsig mond is utá na halt, egy kü lön ben eny he him lő-jár vány ban.
Ezek után Comenius nem is lát ta ér tel mét, hogy to vább Pa ta kon ma rad jon.
az is ko lát a ma ga ki ala kí tot ta hét osz tá lyos rend ben, lel ki leg és tu do mány ban
meg erő sö döt ten hagy ta itt.

Lorántffy Zsu zsan na nagy ár va ság ban ma radt, sze re te tét a di ák ság ra
pa za rol ta. Saj nos, mél tat la nok ra. Nap ló-fel jegy zé sei és Dékány and rás
vár nagy fed dé sei egy di ák lá za dás em lé két idé zik fel. Vi ta tá madt, hogy az
is ko la bor ki mé rés ében előbb a ta ná rok, vagy a di ák ság bo rát mér jék ki. ő a
ta ná rok ja vá ra dön tött, mi re a di ák ság egy csú nya éj je li macs ka ze ne után
ott hagy ta Pa ta kot, és el men tek Gönc re di ák nak. On nan vissza szé gyen kez tek,
mert ott nem volt, aki tá mo gat ta vol na őket. Lorántffy Zsu zsan na meg bo -
csá tott ne kik, de ezt a sé rel met nem tud ta ki he ver ni, lel ki fáj dal má ba szó
sze rint be le halt (79).

A gá LyA rAB OK
(1Kor 10,13) 22.

az er dé lyi fe je del mek se gí tő ki tá ma dá sai, meg az egy más után kö vet ke ző
gyen ge ural ko dók nem ked vez tek az el len re for má ció har co sa i nak. De
Er dély gyen gü lé sé vel egyidőben ala kult ki Eu ró pá ban az ab szo lu tiz mus a
ki rá lyok kor lát lan ha ta lom gya kor lá sa. Ez fel élesz tet te a pro tes tan tiz mus
el len tá ma dó dü höt, és a „vég ső tá ma dás ra” ösz tö nöz te.

Er re tör té nel mi ese mé nyek ad tak al kal mat. a győz tes szent gott hár di csa ta,
és az utá na kö tött szé gyen le tes vas vá ri bé ke meg győz te a ma gyar sá got: Bécs
nem akar ja Ma gya ror szá got fel sza ba dí ta ni a tö rök meg szál lás alól, ha nem
üt kö ző zó ná nak tart ja, ahol el akad ja nak a tö rök tá ma dá sok – nem baj, ha
köz ben el pusz tul az or szág. Ezért meg pró bál ták Ma gya ror szá got füg get le ní te ni,
a Habs bur gok tól meg sza ba dul ni. De a fő urak „sub rosa” szőtt össze es kü vé se
meg bu kott, ve ze tő it ki vé gez ték. a bé csi ha ta lom jo gos nak érez te és hir det te
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a meg tor lást. Bün te tő adó val és ka to nai be szál lá so lá sok kal gyö tör te a
ma gyar sá got. Er dély be me ne kült ne me sek még egy gyen ge „ki tá ma dás sal”
pró bál koz tak: Szuhai Má tyás ku ruc ka pi tány fel ke lé se kez de ti si ke rek után
fel osz lott, de tá ma dá suk nak több ka to li kus pap és szer ze tes is ál do za tul
esett.

a ka to li kus fő pap ság jó al kal mat lá tott ar ra, hogy mind ezt a pro tes tán sok
szám lá já ra ír ja. Fel ál lí tot tak Po zsony ban egy kü lön le ges tör vény szé ket, hogy
ott a pré di ká to rok fe lett ítél kez het nek. Elő ször, mint egy pró ba kép pen, 32
evan gé li kus és egy re for má tus pré di ká tort idéz tek a tör vény szék elé. (1).
Hűt len ség gel és a csá szár el le ni lá za dás sal vá dol ták őket. Ez ha lál bün te tés sel
járt, de a bí ró ság nak más cél ja volt. Há rom fé le „me ne kü lést” kí nál tak fel ne -
kik. Vagy le mon da nak szol gá la tuk ról, és vissza tér nek a pol gá ri élet be. Vagy
kül föld re, szám űze tés be men nek. Vagy át tér nek a ka to li kus val lás ra. Eze ket
kö te lez vé nyek for má já ban tár ták elé jük. Saj nos, a pré di ká to rok mind alá ír ták
ezt, leg töb ben a má so di kat (né met aj kú ak lé vén, jó le he tő sé get lát tak ab ban,
hogy Né me tor szág ban foly tat hat ják szol gá la tu kat.)

Et től vér sze met ka pott a bí ró ság, és az or szág ban lé vő összes pré di ká tort
meg idéz te. 350 idé zést küld tek szét az or szág ban (81). Per sze, nem mind jöt tek
el. Egy részt a tö rök hó dolt ság ból a tö rö kök nem en ged ték, hogy az ő alatt -
va ló ik fe lett bé csi ha tó ság ítél kez zen. 

Más részt, a csá szá ri had se reg fel ső-ma gyar or szá gi fő ka pi tá nya, az ő
ha tal mi te rü le té ről nem en ged te el őket (82). De össze jöt tek annyi an
hogy a bí ró ság 61 ha lá los íté le tet hoz ha tott. őe lé jük is oda tár ták a kö te -
lez vé nye ket, de csak egy pré di ká tor ír ta alá. Így a töb bi e ket kü lön bö ző
vár bör tö nök be osz tot ták szét, majd egy fél év múl va el in dí tot ták gya log -
me net ben Ná poly fe lé, ahol a spa nyol al ki rály gá lyá i ra el ad ták őket. a
szen ve dé sek, nél kü lö zé sek mi att már né gyen meg hal tak, mi kor egy év
múl va 1676-ban De Ruyter hol land ten ger nagy ki sza ba dí tot ta őket. a
nem zet kö zi fel há bo ro dás ha tá sá ra az el já rást nem foly tat ták el le nük,
több sé gük csen de sen vissza tér ve foly tat ta szol gá la tát. Kö zü lük töb ben,
pl. Ko csi Cser gő Bá lint pá pai is ko la mes ter le ír ták szen ve dé se i ket, sza ba -
du lá suk tör té ne tét (83).
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A gyáSz Év TI zEd
(Zsolt126,4) 394.

Le he tett még to vább fo koz ni a pro tes tán sok el le ni ül dö zés dü hét. En nek fő
esz kö ze I. Li pót csá szár volt. őt nem ural ko dó nak, pap nak szán ták, de báty ja
ha lá la mi att be le csöp pent a csá szár ság ba. Majd fél év szá za dos ural ko dá sa
alatt je zsu i ta ne ve lői és gyón ta tó ja ta ná csai sze rint járt el.

Er dély ből nem jött töb bé fegy ve res tá mo ga tás a val lás sza bad ság ügyé ben.
Ezt ki is hasz nál ta a klé rus: zsi na tot tar tot tak, ahol ki je len tet ték, hogy a bé csi
bé ke nem ér vé nyes, az ural ko dó nem is kö te les eret ne kek kel kö tött szer -
ző dé se ket meg tar ta ni – te hát sza bad a vá sár a temp lo mok el fog la lá sá ra,
pré di ká to rok el ül dö zé sé re. Mi vel a ha ta lom vissza élé sei el len fel tá madt
moz gal mak nak (Wes se lé nyi-össze es kü vés, Thö köly sza bad ság harc)
min dig meg vol tak a val lá si vo nat ko zá sai, a meg tor lás is min dig a pro tes -
tán so kon csat tant.

(Meg kell val la ni, volt ke gyet len bosszú ál lás pro tes táns rész ről is: Szuhai
Má tyás ki sebb ku ruc-tá ma dá sá nak több ka to li kus lel kész és szer ze tes is
ál do za tul esett. En nek a harc nak ma radt fenn gyö nyö rű lel ki iro dal mi
gyöngy sze me: (84).

Du nán túl a Nádasdy, Eszterházy bir to ko kon, Ti szán in nen Báthori
Zsó fia Rá kó czi bir to ko kon ke gyet len ke dett. Caraffa eper je si vész-tör vény -
szé ke is a val lás ül dö zés esz kö ze volt.

Bu da vissza fog la lá sa csak újabb al kal mat adott er re. a csá szár ki je len tet te,
hogy a tö rök ura lom alatt volt te rü le te ket ő sza ba dí tot ta fel, az ő kor lát lan
ural ma alatt áll nak, ő pe dig ott csak a ka to li kus val lás gya kor lá sát en ge dé lye zi.
Egy más után két fon tos ok mányt adott ki. a Dip lo ma Leopoldina ár tat lan nak
lát szó mó don Er dély szá má ra ga ran tál ja az ot ta ni tör vé nyek ben meg ál la pí tott
val lás egyen lő sé get. De az utá na ki adott Explanatio Leopoldina (Li pót-fé le
ér tel me zés), a „lo gi kus foly ta tást” mond ja ki: Ma gyar or szág te rü le tén ilyen ről
szó sincs. 

Egy szel le mes meg fo gal ma zás sal be szél ugyan sza bad val lás gya kor lás ról,
de két fe lé vá laszt ja a ma gán és nyil vá nos val lás gya kor lást. a ma gá nyo sat
kor lá to zás nél kül en ge di, ott hon ki-ki úgy tisz te li Is tent, ahogy jó nak lát ja.
De nyil vá no san csak né hány ki je lölt, artikuláris he lyen (a fel vi dé ki me gyék ben
egy-egy evan gé li kus és re for má tus artikuláris he lyet je lölt ki.)

az ott la kó pré di ká tort ke resz te lés, es ke tés ügyé ben más hon nan is fel
le het ke res ni, de ő nem me het más ho vá szol gá la tot vé gez ni.

Úgy lát szott, be tel je se dik Kolonich ér sek meg hir de tett ter ve: Ma gya ror -
szá got rab bá, kol dus sá, majd ka to li kus sá fo gom ten ni!
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Kü lön fe je ze te a gyász év ti zed nek a pa ta ki is ko la buj do sá sa (85).
Lorántffy Zsu zsan na me nye, Báthori Zsó fia ka to li kus nak szü le tett. Hogy
Rákócziné és fe je de lem asszony le hes sen, át tért re for má tus nak. Mi kor fér je.
II. Rá kó czi György fi a ta lon meg halt, mind két becs vá gya kút ba esett. Így az -
tán, anyó sa éle té ben még ti tok ban, de an nak ha lá la után nyíl tan rekatolizált.

El kezd te az is ko lá tól meg von ni az I. Rá kó czi Györgyék ál tal örök ség kép pen
ha gyo má nyo zott va gyo no kat, ja va dal ma kat. Mi kor pe dig fia, I. Rá kó czi Fe renc
be le ke ve re dett a Wes se lé nyi-fé le össze es kü vés be, a ki vég zés től 400.000 arany
le fi ze té sén túl az zal az ígé ret tel men tet te meg, hogy a re for má ci ót az összes
Rá kó czi bir to kon meg szün tet i. Hoz zá is fo gott. az zal kezd te 1671-ben, hogy
az is ko lá ra rá üzent: men je nek az ő tel ké ről, aho vá tud nak. Pósaházi pro fesszor
ad ja át az épü le te ket. a pro fesszor azt fe lel te, hogy az épü le tet nem ad hat ja át,
mert nem az övé, de a ha ta lom pa ran csá ra ki megy be lő le.

Fel ke re ke dett hát a di ák ság, Pósaházi és Buzinkai pro fesszo rok ve ze té sé vel.
Ké zi ko csin vit ték az is ko la nyom dá ját, meg a könyv tár anya gá ból, amennyit
tud tak. Kenézlőn meg hál tak, majd to vább in dul tak Deb re cen be. Ott az a
kü lö nös hely zet ala kult ki, hogy a Deb re ce ni Kol lé gi um be fo gad ta a Pa ta ki
Is ko lát – de a két fé le di ák ság nem tu dott össze fér ni. Más lel kü let, más élet mód
vá lasz tot ta el őket.

Ké rel met ír tak hát a pa ta ki ak apa fi Mi hály er dé lyi fe je de lem nek, hogy
fo gad ja be őket. apa fi a ta tá rok ál tal fel ége tett gyu la fe hér vá ri kol lé gi u mot
je löl te ki ne kik. ők hely re hoz ták, be le köl töz tek, és el kezd ték a ta ní tást.

(a ta tár dú lás elől a gyu la fe hér vá ri di á kok Nagyenyedre me ne kül tek. az
enyediek nem akar ták meg tűr ni őket, küld ték vissza Gyu la fe hér vár ra – míg
a pa ta ki ak be le nem köl töz tek az ot ta ni épü let be. az óta Nagyenyed na gyon
büsz ke a Beth len Gá bor Kol lé gi um ra – és há lás ér te a pa ta ki di á kok nak).

15 év múl va kez dő dött Thö köly Im re sza bad ság har ca. a hír re a pa ta ki
di á kok moz go lód ni kezd tek: men jünk vissza!

(Na gyon kí ván koz tak vissza tér ni Pa tak ra. azt mond ták: Úgy vá gyunk
vissza Pa tak ra, mint a zsi dók a ba bi lo ni fog ság ból Je ru zsá lem be! Így em le -
get ték: „a mi Sionunk, a mi kis Je ru zsá le münk”. Még a II. vi lág há bo rú után
is, mi kor a teologósok le gá ci ót vá lasz tot tak, aki Pa ta kot vá lasz tot ta, így
ki ál tot ta be az elekción a két szom széd gyü le ke zet tel együt tes le gá ci ó ját:
„Makkoshotyka, Je ru zsá lem, Végardó!)

a két idős pro fesszor már nem vál lal ko zott a hosszú út ra. Így a di ák ság
ket té osz lott, a fe le, Sallai Pál sze ni or ve ze té sé vel vissza tért. De mi re Pa tak ra
ér tek, le ál do zott a Thö köly sza bad ság harc, Pa ta kon a je zsu i ták vol tak az
urak. To vább men tek hát Gönc re, majd on nan Kas sá ra. Csak 1703-ban,
mi kor II. Rá kó czi Fe renc sza bad ság har cá ban Orosz Pál ge ne rá lis el fog lal ta
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Pa tak vá rát, üzent a Kas sán lé vő di á kok nak jöj je tek ha za! ak kor pré di kált
idős Csé csi Já nos pro fesszor a Zsolt 126,4-ről: Hozd vissza uram, a mi
fog lya in kat, mint pa ta ko kat a dé li föl dön!” – mert kí ván koz tak a Gyula -
fehér várott ma rad tak után. azok tól pe dig 1716-ban, Gyu la fe hér vár meg erő -
sí té se mi att el vet ték az épü le tet (má ig is ka to na ság hasz nál ja), így két ta nár
ve ze té sé vel az 50 di ák, osz tá lyon ként a zász ló ik kal, vé gig vo nul tak a Ma ros
völ gyén Ma ros vá sár he lyig, és ott te le ped tek le.

(Ma ros vá sár he lyen már mű kö dött egy re for má tus alsóbbszintű is ko la. a
pa ta ki ak fej lesz tet ték fel collegium szint re, és egy ide ig, mint Ma ros vá sár hely-
Sá ros pa ta ki kol lé gi um mű kö dött. a zász lók, köny vek és egyéb tár gyi em lé kek
má ig is meg van nak. Ma ros vá sár he lyen is az óta is há lás sze re tet tel em le ge tik
Pa ta kot.)

Mégyegy szer, 1714-ben meg pró bál ták a je zsu i ták meg szün tet ni a kol lé gi -
u mot. Me gyei haj dúk kal jöt tek a vár ból, hogy ki ürít sék az is ko lát. a di ák ság
be zár kó zott, és be lül ről vé de ke zett, míg az is ko la előt ti pi ac ról a ko fák és
há zi asszony ok jöt tek se gít sé gül, és sü tő la pát ok kal, sod ró fák kal el ker get ték
az ost rom ló kat. En nek is olyan nem zet kö zi vissz hang ja tá madt, hogy ki rá lyi
véd le vél biz to sí tot ta az is ko la to váb bi za var ta lan mű kö dé sét. Ez volt az obsidio
patakiana. 

A FEL vI Lá gO SO dáS KO rA
(Jn 9,39) 40.

El zúg tak Eu ró pa val lás há bo rúi, ki fá rad tak a né pek. Le lo hadt a lé lek dol gai
irán ti ér dek lő dés, az em be rek gon dol kod ni akar tak, és úgy lát ták: az eszük kel
több re jutnak el, mint a hi tük kel. a ter mé szet tu dós ok sok min dent fel fe dez tek,
a fi lo zó fu sok min dent meg ma gya ráz tak, és azt mond ták: a tu dás, a ter mé szet
és tár sa da lom tör vé nyei ki ala kít ják az er köl csi sé get, jó vá  te szik az em bert.
Meg szü le tett a tár sa da lom-tu do mány, és azt mond ta: meg le het egy más sal
egyez ni a jó zan be lá tás alap ján. El ter vez ték a gon dol ko dó em be rek tö ké le tes
tár sa dal mát.

Csak hogy eh hez meg kell szün tet ni min den te kin télyt. a ki rá lyét is –
leg fel jebb, mint „el ső tiszt vi se lő” áll hat a tár sa da lom élén, az egy ház ét is,
mert nem kell az okos em be rek nek meg ma gya ráz ni, ki az Is ten és ho gyan
jut ha tunk el Hoz zá. Te hát sza bad gon dol ko dás és sza bad val lás gya kor lás kell.

Eb ből tár sa dal mi té ren for ra dal mak fa kad tak, lel ki té ren pe dig az egy há zi
élet el sze gé nye dé se. a temp lo mok ki üre sed tek, az em be rek in kább ol vas tak
Is ten dol ga i ról, vagy ki men tek „a ter mé szet nagy temp lo má ba”.
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Ha nem ha ma ro san rá jöt tek az em be rek, hogy ez nem elé gí ti ki őket.
Is ten ről nem is me re te ket, ha nem ta pasz ta lá so kat ke res tek. Több fe lé éb re dé si
moz gal mak tá mad tak, ame lyek ben az Is ten nel át él he tő sze mé lyes kö zös sé get
ke res ték az em be rek.

1. a né met pi e tiz mus el ső sor ban ér zel me i vel ke res te ezt az át élést. a
re for má ció után ugyan is (ez tör vény sze rű) a lel ki él mé nyek he lyén egy me rev
orthodoxia a „tisz ta tan” tisz te lé se, hit té te lek fe let ti vi tat ko zás) ma radt. En nek
re ak ci ó ja lett az ér zel mek fel buz gá sa. Egy sze rű gon do lat me net ben le het a
lé nye gét össze fog lal ni: Is ten sze ret min ket (ez ér ze lem), eb ből Is ten nagy
cse le ke de te szü le tett: a Krisz tus szen ve dé se ér tünk (ez megint ér zés), ezt
ne künk is il lik cse le ke de tek kel meg mu tat nunk (ez megint va ló ság). Ezért a
pi e tis ták nem csak éne kel tek és be szél tek „az édes Jé zus sze re té sé ről”, ha nem
nagy al ko tá sok ban mu tat ták meg azt. ők ala pí tot ták az el ső bib lia ter jesz tő
tár su la tot. Ha tal mas sze re tet szol gá la tot épí tet tek ki: kór há zak és ár va há zak
so rát ala pí tot ták. Kü lö nös gond juk volt a gyer me kek hit re ne ve lé sé re; ők
for dí tot tak elő ször ta ní tó kép ző in té ze te ket, pro tes táns rész ről pe dig ők
kezd tek kül misszi ói mun kát.

a moz ga lom a ne vét az el in dí tó já tól kap ta: Spener Fü löp Ja kab evan gé li -
kus lel kész Pia desideria („Ke gyes vá gyó dás, az az szív be li vá gya ko zás az igaz
evan gé li u mi egy ház Is ten nek tet sző meg job bí tá sá ra”) című mű vé ről. Ez ad -
ta meg a prog ra mot, amit az tán Francke Gusz táv Hermann hallei lel kész
bon tott ki a gya kor lat ban.

Kü lön haj tá sa volt a moz ga lom nak a Herrnhuti kö zös ség. az ül dö zött
cseh test vér egy há zat fo gad ta be bir to ká ra gróf Zinzendorf Mik lós, a né met
pi e tiz mus egy ki vá ló kép vi se lő je (tő le szár ma zik 395. és 434. éne künk). ők
ott egy fa lut épí tet tek (Herrnhut = az Úr me ne dé ke). On nan kül dik szét az
egész vi lág ra az óta is Losungen cí mű bib lia ol va só nap tár ju kat (ma gya rul:
Út mu ta tó).

Ma gya ror szág ra ter mé szet sze rű en el ső sor ban a fel vi dé ki, né met aj kú
evan gé li kus te rü let re ju tott be a pi e tiz mus (re for má tus te rü le ten még élt a
pu ri tán éb re dés ha tá sa, nem volt olyan lel ki ín ség). Ott nagy vi tát vál tott ki,
so kan ke mé nyen har col tak el le ne, de las san be épült és ha tá sát má ig érez te ti
az evan gé li kus egy ház ban.

2. az ang li ai methodizmus a ré gi pu ri tán lel ki ség fel élesz té sét cél zó
moz ga lom volt. ang lia nagy lel ki és er köl csi erőt len ség be ju tott a 18.
századra. az egy há zi élet tar tal mát vesz tett, mi nél éke sebb és mél tó sá go sabb
kül ső sé ge ket fel vo nul ta tó úri kedv te lés lett. E mel lett a leg elő ke lőbb fő urak
pusz ta kedv te lés ből bűn cse lek mé nye ket kö vet tek el. a Hellfire-club tag jai
úton ál lás sal, rab lás sal szó ra koz tak.
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a sze gény nép ré te gek el ké pesz tő al ko ho liz mus ba süllyed tek. (Lon don ban
1750-ben 500.000 hek to li ter gint mér tek ki). Ez per sze bűnö zé si hul lá mot is
kel tett, amit a leg szi go rúbb bün te té sek sem tud tak meg fé kez ni.

Eb ben a hely zet ben az ox for di egye te men né hány di ák, a Wesley test vé -
rek kel az élen össze fo gott, hogy ők az Evan gé li um sze rint akar nak él ni. a
kor szo ká sa i hoz ké pest egy rend szert (method, in nen: me to dis ták) ál lí tot tak
fel, hogy e sze rint fog nak él ni. Nem fo gyasz ta nak sze szes italt, nem do há -
nyoz nak, nem kár tyáz nak, nem öl töz nek di va to san – de min den nap Bib li át
ol vas nak, min den nap imád koz nak, az Evan gé li u mot ter jesz tik.

a moz ga lom ha mar ki lé pett az egye tem kö re i ből az ang li kán egy ház
tá gabb te rü le te i re. So kan kap va-kap tak raj ta, de az egy ház ve ze tő sé ge nagy
el len ke zés sel fo gad ta. John Wesley egy ide ig pré di kál ha tott a gyü le ke ze tek ben,
de ha ma ro san ki utál ták a temp lo mok ból. ak kor el kezd te a sza bad té ri pré di ká lást,
pi a co kon, gyá rak, bá nyák be já ra tá nál. Ló há ton jár ta be ang li át, éle té ben
46.000 me zei pré di ká ci ót tar tott (86). Test vé re, Charles, mint ének szer ző is
hírt szer zett; több, mint 7000 éne ké ből egy ben ne van éne kes köny vünk ben, a
300.

az ang li kán egy ház ból egy re in kább ki szo rul va, las san kü lön egy ház zá
szer ve ződ tek, má ra, kü lö nö sen ame ri ká ban sok mil li ós nagy egy ház. Hit -
val lá suk, ta ní tá suk Kál vint kö ve ti, a hit élet gya kor lá sát na gyon ko mo lyan
ve szik, ko moly szo ci á lis és misszi ói mun kát vé gez nek.

vÉr TE LEN EL LEN rE FOr má CIó
(2Kor 4,8–9) 161.

II. Rá kó czi Fe renc sza bad ság har ca volt az el ső, nem val lá si in dí tá sú sza bad -
ság harc. ő ma ga buz gó ka to li kus volt, de tel jes val lá si tü re lem mel vi sel te tett
több ség ben pro tes táns (és gö rög ke le ti) se re ge i hez. Több el vett temp lom
he lyett ado má nyo zott tel ket és anya gi a kat pro tes táns temp lom épí té sé re
(pl.Tarcal).

a val lás bé ke hang sú lyo zás ára em lék ér met is ve re tett, me lyen há rom
kü lön bö ző pap megy egy ol tár fe lé. Fel ira ta: Concurrunt, ut aleant (= össze-
futnak, hogy ál doz za nak). a szécsényi or szág gyű lés több tör vényt is ho zott
a val lás sza bad ság biz to sí tá sá ra.

a sza bad ság har cot le zá ró szat má ri bé ke min den szem pont ból, így
val lá si té ren is eny he po li ti kát, en ged mé nye ket je len tett. Új ra ér vé nyes nek
mon dot ta ki a bé csi bé ke pont ja it, biz to sí tot ta a pro tes táns is ko lák mű -
kö dé sét (87).
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Ha nem, amint ez tör tén ni szo kott, az ural ko dó, III. Károly ad dig vet te
ko mo lyan eze ket a pon to kat, amíg ha tal má ban meg nem erő sö dött (88).
az tán jöt tek az el len ke ző ki je len té sek, ren de le tek. Elő ször is ki je len tet te,
hogy a val lás sza bad sá gát nem a lin zi bé ke, ha nem az 1687-i po zso nyi
or szág gyű lé sen el hang zott ki rá lyi meg fo gal ma zás ban „őfel sé ge ke gyé ből és
ke gyel mé ből” en ge dé lye zi.

a ki je len tés el len pe dig már nem volt hol til ta koz ni. a 17. századra már az
or szág gyű lés több ség ben ka to li ku sok ból ál lott. Ott pe dig ke resz tül tud ta vin ni
dön té sét, hogy val lá si sé rel me ket az or szág gyű lé sen nem le het tár gyal ni,
aki nek ilyen pa na sza van, ma gá hoz a ki rály hoz for dul hat – de csak egyé ni
sé rel mek kel. Tör vénnyé tet ték a dekrétális es küt: bár mi lyen tiszt ség el fog la lá -
sá hoz olyan meg sza bott szö ve gű es küt kel lett le ten ni, ami ben Szűz Má ri á ra
és a szen tek re is hi vat koz tak – ön tu da tos pro tes táns em ber ilyen es küt nem
mon dott el, így iga zá ban a tiszt sé gek ből, köz hi va tal ok ból ki re kesz tet ték őket.

Így annyi sé re lem, pa nasz gyűlt össze, hogy a ki rály jó nak lát ta egy
vegyes bizottság fel ál lí tá sát, ahol ezek ről be szél je nek. a szék he lye után Pes ti
kommissio-nak ne ve zett bi zott ság mun ká já ra mind két fél ala po san fel ké -
szült. a pro tes tán sok a val lás sza bad ság alap ve tő igé nye it gyűj töt ték össze 11
pont ba, a ka to li ku sok egy na gyobb ta nul mányt ír tak – ha tal muk cél sze rű
gya kor lá sá ról, a lel ki is me re ti kény szer jogosságáról.(89) Ilyen össze bé kít he -
tet len né ze tek mel lett a kommissio nem is kez dett el mű köd ni.

Ha nem mű kö dött III. Kár oly. Ne ve ze tes ok mányt ha gyott örö kül (a szin -
tén ne ve ze tes Pragmatica sanctio-val utód já vá ava tott) Má ria Te ré zi á ra:
Carolina resolutio-t. Eb ben vissza tért az Explanatio Leopoldina „nagy ta lál -
má nyá ra”: a ma gán és nyil vá nos is ten tisz te let meg kü lön böz te té sé re. a pro -
tes táns pré di ká to ro kat la kó hely ük höz rög zí tet te, má sutt la kó hí vek nek csak
úgy en ged te meg, hogy ke resz te lés, es ke tés dol gá ban igény be ve gyék, ha a
tisz te let dí jat la kó hely ükön a plé bá nos nak is meg fi ze tik. a pré di ká to rok
fel ügye let ét ta ní tás és szer tar tá sok dol gá ban a ka to li kus es pe res re bíz ta –
sa ját fe let te se ik csak ma gán éle tü ket fel ügyel het ték. Ve gyes há zas sá got csak
ka to li kus temp lom ban köt het tek – ter mé sze te sen az zal a re ver zá lis sal (kö te -
lez vénnyel), hogy min den szü le ten dő gyer me kü ket a ka to li kus val lás ban ne -
ve lik. a ka to li kus ün ne pe ken min den ki nek ti los volt dol goz ni, sőt a cé hek
kö te le sek vol tak a kör me ne te ken (egyen ru há san, zász lók kal) fel vo nul ni.

Ezt az örök sé get Má ria Te ré zia más mód sze rek kel, de hű sé ge sen hor doz ta.
ő ma ga nem ho zott erő sza kos in téz ke dé se ket, a temp lom fog la lá so kat a
föl des urak ra hagy ta. 50 éves ural ko dá sa alatt el is vet tek 200 temp lo mot. a
ki rály nő a fő úri csa lá dok „té rí té sé vel” fog lal ko zott; eret nek té rí tő egye sü le te ket
szer ve zett a fő úri höl gyek ből. az egyik val lás ból a má sik ra át té rést egy ol da lú an

276 l Hisszük és valljuk eGyHáztÖrtéNelem

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 276



sza bá lyoz ta: ka to li kus sá könnyen le he tett akár ki, csak ki kel lett szán dé kát
je len te nie. De ha va la ki ka to li kus ból va la me lyik pro tes táns val lás ra akart
át tér ni, elő ször ma gán-hit ok ta tás ra kel lett jár nia (gyak ran messzi vi dé ken),
vizs gáz nia, azu tán tér he tett át – de ka to li kus há zas társ tól szü le tett gyer me ke it
nem vi het te át ma gá val. El kez dőd tek az új ra es ke té sek. Pro tes táns temp lom ban
kö tött há zas sá gok a ka to li kus egy ház sze rint nem ér vé nye sek, min den esz -
köz zel igye kez tek az ilyen há zas pá ro kat rá be szél ni a má sod szo ri es kü re –
per sze re ver zá lis sal.

(Er re is ér vé nyes, amit az inkvizícióval kap cso lat ban az „egye dül üd vö zí tő”
anya szent egy ház ról mond tunk. – Más kér dés, hogy a Bib li á ból lát szik: nem
az egy ház üd vö zít, ha nem a Jé zus Krisz tus ba ve tett hit.)

Jel leg ze tes kép vi se lő je az ilyen, vér te le nül ül dö zött pro tes tan tiz mus nak
„ár va” Beth len Ka ta gróf nő, aki nek el ső fér je ka to li kus volt. an nak ha lá la
után re for má tus hoz ment fe le sé gül, és ak kor el ső há zas sá gá ból szü le tett gyer -
me ke it erő szak kal el sza kí tot ták tő le, ne hogy re for má tus nak ne vel je őket (90).

Ennyi ül döz te tés és harc kö zött nem cso da, hogy a lel ki élet el mé lyí té sé vel
ke ve set fog lal koz tak ele ink. De vol tak né há nyan, a több fé le sö tét ség ben
vi lá gí tó hi tű ke resz tyé nek, akik őriz ték és to vább ad ták az Evan gé li u mot.
Ki emel ke dik eb ből a kor ból Szikszai György ma kói lel ki pász tor, aki nek
Ke resz tyén ta ní tá sok és imád sá gok cí mű áhí ta tos köny ve 1786-tól nap ja in kig
a Bib lia mel lett leg hasz ná la to sabb könyv gyü le ke ze te ink ben (91).

Má ria Te ré zia ural ko dá sa vé ge fe lé már ma ga mel lé vet te II. Jó zse fet,
mint társ ural ko dót. az ő sze rep lé se már meg mu ta tott va la mit ural ko dó
jö vő jé ből. Igye ke zett eny hí te ni a pro tes tán sok ra ne he ze dő nyo mást. Né hány
temp lom épí té sé re en ge délyt kap tak. a Padányi Bí ró Már ton veszp ré mi
püs pök köny vét: Enchiridion, amit „az eret ne kek el len” írt el ko boz ták, hogy
ne mér ge sít se to vább a hely ze tet.

II. jó zSEF
(Ezsdrás 1,2–3) 278.

a „fel vi lá go sult ab szo lu tiz mus” nem egé szen fá ból vas ka ri ka. ab ból az egyé ni
meg győ ző dés ből te rem, hogy va la ki (a ki rály) oko sabb, mint a töb bi ek,
job ban tud ja, hogy mi jó azok nak. „aka ra tuk el le né re is bol dog gá te szem
alatt va ló i mat” – mond ta II. Jó zsef.

Ez a „fel sőbb ren dű böl cses ség” je lent ke zett val lá si po li ti ká já ban is. Egyik
ol da lon Ró má tól igye ke zett tá vo lod ni, né pe it „rossz be fo lyás tól” men te sí te ni.
Elő ször is ki til tot ta bi ro dal má ból a je zsu i tá kat. az tán be til tot ta a kon temp la tív
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(= elmélkedő; köz hasz nú mun kát nem vég ző) szer ze tes ren de ket. a ka to li kus
pap kép zést a püs pö kök ha tás kö ré ből ki von va, ál la mi üggyé tet te. a mind -
ezek el len til ta ko zó pá pa lá to ga tást tett a csá szár nál, de hi á ba, sem mi ben
nem en ge dett.

a má sik ol da lon, leg ne ve ze te sebb ren de le té ben, a Tü rel mi Ren de let ben
je lent ke zett ez a „fel sőbb böl cses ség”. a pro tes tán sok nak ked ve ző ren de let
ar ra ala pult, hogy őfel sé ge ugyan ka to li kus, jobb nak tar ta ná, ha min den
alatt va ló ja is az len ne. De: a lel ki is me re ten nem akar kény szert ten ni, a
tü rel met több re ér té ke li, mint a kény szert. Ezért: bi zo nyos fel té te lek mel lett
en ge dé lye zi ora tó ri u mok (= ima há zak, te hát nem tor nyos temp lo mok)
épí té sét, lel ké szek, ta ní tók al kal ma zá sát. En ge dé lye zi a pro tes tán sok nak,
hogy sa ját elöl já ró kat vá lassza nak. Há zas sá gi ügye ket vi lá gi bí ró ság előtt
in téz het nek. Ve gyes há zas ság ban, ha az apa pro tes táns, a fiú gyer me kek
kö vet he tik az ő val lá sát (92).

Te hát az ural ko dó egy ház gon do la ta fenn ma radt, de a pol gá ri egyen lő ség
esz mé je fé kez te ural ko dá sát. a Tü rel mi ren de let ki adá sa után tíz év alatt
1015 pro tes táns egy ház köz ség állt láb ra, leg több temp lom épí tés sel.

(Ren ge teg ref. temp lom mu tat azo nos stí lus je gye ket: bol to zat, jel zett
osz lo pok kal, a kül ső fa lon dom bo rú dí szí té sek kel, a to rony si sak dom bo rú-
ho mo rú ele mek ből áll. Ez a for ma nem a re for má tus hit hez kö tő dik; egy sze -
rű en a Tü rel mi Ren de let ide jén ez a copf ba rokk épí té si stí lus ural ko dott.)

Egy ér de kes ség: Er dély ben a Tü rel mi Ren de let vissza lé pést je len tett az
ad di gi ál la pot hoz ké pest: a tordai or szág gyű lés egyen jo gú sá got ál la pí tott
meg, ez csak el tű rést.

II. Jó zsef után öccse, II. Li pót kö vet ke zett a tró non; ő nem en ge dé lyez te,
ha nem – most már a ma gyar al kot mány sze rint – or szág gyű lé si tör vénnyel
erő sí tet te meg a val lás sza bad sá got. Ez tel jes ön kor mány za tot en ge dett a
pro tes táns egy há zak nak, bár mely hi va tal ra vá laszt ha tó sá got (a dekrétális es kü
nél kül), is ko la ala pí tá si jo got. Új ra tör vé nyes alap ja lett egy há zunk éle té nek.
Szikszai G.: Ker. ta ní tá sok 92/a.

A FINN ÉB rE dÉS
(Jóel 2,12) 464, 465.

észak refor má ci ó ja sa já tos mó don ment vég be. Wasa Gusz táv svéd ki rály –
aki Fin nor szá gon is ural ko dott – tör vénnyel ren del te el. az el len ke zők kel el bánt,
püs pö kö ket tett le, vagy ne ve zett ki. Vol tak per sze ige hir de tők, iga zi re for má -
to rok, de az egész vál to zás in kább for ma ság volt. Meg is jött a kö vet kez mény,
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el hi de ge dés az egy há zi élet ben, ki sebb-na gyobb meg úju lá si moz gal mak. a
ve ze tő ség az u.n. Kon vent-pla kát ki hir de té sé vel buz dí tot ta a né pet há zi-
is ten tisz te le tek tar tá sá ra – de szi go rú an egy há zi ke ret ben, a lel ki pász tor
ve ze té sé vel.

Ha nem a 19. század ele jén egy né pi mé re tű spon tán éb re dés tá madt a
skan di náv or szá gok ban, fő ként Fin nor szág ban. Sa já tos sá ga volt, hogy nem
hi va ta los egy há zi ve ze tés sel kez dő dött és foly ta tó dott, ha nem egy sze rű
pa raszt em be rek bi zony ság té te le i vel. Paavo Ruotsalainen, a finn „pa raszt -
pró fé ta” ta nyá ról-ta nyá ra, majd fa lu ról-fa lu ra jár va hir det te a meg té rés
szük sé gét, az Is ten nel já ró élet gyö nyö rű sé gét (93). a nép pe dig öröm mel
hall gat ta, ha son ló an egy sze rű tár sa i val, majd né hány hoz zá juk csat la ko zott
lel késszel együtt.

a ha tó sá gok azon ban nem tűr ték el az egy sze rű em be rek moz gal mát. a
Kon vent-pla kát meg sze gé sé re hi vat koz va tör vény be idéz ték őket Kalajoki
vá ro sá ba. Ott több lel készt ál lás vesz tés re, több gaz dát sú lyos pénz bün te tés re
ítél tek (94). De az éb re dés foly ta tó dott. Jel leg ze tes össze jö ve te le i ket, a seura-
tokat to vább tar tot ták. Ezek spon tán össze jö ve te lek, va la ki éne ket kezd,
egyik imád ko zik, má sik egy ige ver set mond, köz ben hall gat nak, így foly tat ják
sok szor egész éj jel.

Min den lel ki éb re dés nek meg van a sa ját jel le ge, té má ja, éne kei, ér zés vi lá ga,
a finn éb re dés alap han gu la ta egy szo mor kás bűn bá nat. Ez jól ér ző dik éne -
ke i ken is.

a nagy egy há zi nyo más ha tá sá ra sok fe lé kü lön szer vez ked tek, sa ját
temp lo mo kat épí tet tek, de az evan gé li kus hit hez szi go rú an ra gasz kod nak.
Ha tá suk az egész finn tár sa da lom éle tét meg vál toz tat ta, eb ből az éb re dés ből
ered a köz mon dá sos finn igaz mon dás és be csü le tes ség.

A 19. SzázAd
(Jer 4,3) 152.

a fel vi lá go so dás, a be lő le kö vet ke ző for ra dal mak és éb re dé sek sok min dent
át ala kí tot tak val lá si té ren.

1. Ró ma meg pró bált el le ne áll ni az új szel le mi moz gás nak. Ki ala kí tot ta az
ult ra mon tán esz mét (ult ra montibus = a he gye ken túl), hogy Eu ró pát az
al po kon túl ról – Ró má ból kell igaz gat ni. Ez a leg több ál lam ban tel jes el len -
ál lás ba üt kö zött. IX. Pius pá pa – mi u tán Itá lia egye sí té se so rán meg szűnt a
pá pai ál lam, csak Ró ma egy ke rü le te ma radt az övé – dog mák kal igye ke zett
ha tal mát erő sí te ni. Meg al kot ta Má ria szep lő te len fo gan ta tá sá nak dog má ját,
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ez zel új len dü le tet adott a Má ria-kul tusz nak. Ki mon dat ta a zsi nat tal az infal-
libilitás (= csalatkozhatatlanság) dog má ját: ami kor a pá pa hi va tal ból je lent
ki va la mit, az té ved he tet len, el fo ga dá sa kö te le ző.

a nagy ha ta lom má vá ló Po rosz or szág alá ve tet te az egy há zat az ál lam nak.
a „Kulturkampf ” so rán Bis marck kan cel lár meg al kot ta a Kanzelparagraf-ot:
a szó szé ken tör tént po li ti zá lá sért 2 év bör tön bün te tés járt. ők is be ve zet ték
a pol gá ri há zas sá got, ki til tot ták az orsz ág ból a je zsu i tá kat.

a fran cia for ra da lom dön tés elé ál lí tot ta az egy há zat: vagy fel es küsz nek a
pa pok az al kot mány ra vagy el hagy ják az or szá got. 40.000 pap ment szám -
űze tés be. Napóleon „egy ol da lú egyez ményt” kö tött a pá pá val, ha tal má ba
ke rít ve el ér te, hogy a pá pa ko ro náz za csá szár rá.

(Igaz, vé gül ki vet te a pá pa ke zé ből, és sajátkezűleg tet te fe jé re a ko ro nát.)
ame ri ká ban ki ala kult az ön kén tes egy ház tag ság, ami az egy há za kat

tel je sen sza bad dá tet te az ál lam tól – de egy más tól is. Gombamódra nőt tek
fel a tör té nel mi egy há zak mel lett a denominációk: sza bad val lá si kö zös sé gek.

2. Eb ben a hely zet ben je lent meg a ke resz tyén ség nek egé szen új for má ja:
a moz gal mi ke resz tyén ség. Hí vő em be rek cso port jai, va la me lyik egy há zon
be lül, vagy at tól füg get le nül, össze áll tak va la mi lyen ke resz tyén cél szol gá la tá ra.

Bib lia tár su la to kat ala pí tot tak a sze gény em be rek ol csó Bib li á val va ló
el lá tá sá ra. Egyik el ső ilyen a Brit és kül föl di Bib lia tár su lat. Egy wales-i kis lány,
Mary Jo nes na gyon sze re tett vol na Bib li át. Elő ször egy úri nő né ha ol va sott
fel ne ki. Majd a szom széd fa lu is ko lá já ba át jár va, meg ta nult ír ni-ol vas ni.
Ne ki lá tott pennyn ként össze gyűj te ni a Bib lia árát. De, mi re el ju tott ve le a
lel kész hez, aki től ven ni akart, ki de rült, hogy már nin csen Bib li á ja. a lel kész
annyi ra meg in dult az Ige utá ni ele mi vá gya ko zá son, hogy a leg kö ze leb bi gyű -
lé sen in dít vá nyoz ta egy ilyen tár su lat meg ala pí tá sát. Meg is in dult a mun ka
1804-ben, az óta több, mint 2000 nyelv re for dí tot ták le és ter jesz tik a Bib li át.

Glousterben, egy Raikes Robert ne vű lap ki adó nak fel tűnt hét vé ge ken a
sok csa var gó gye rek. Össze gyűj töt te őket, hogy együtt ol vas sa nak Bib li át.
Mi kor ki de rült, hogy nem tud nak ol vas ni (gyár ban dol goz tak, nem ju tot tak
el is ko lá ba), ő kezd te el őket ta ní ta ni. Ez lett a Va sár na pi is ko la, min den
ké sőb bi gyer me kek kö zöt ti mun ka őse.

Williams György Brisbane-i ke res ke dő se géd meg tért az Úr Jé zus hoz.
Mi kor Lon don ba ke rült egy nagy áru ház ba, se géd tár sa i val bib lia kört ala kí tott.
Eb be egy re több fi a tal ke res ke dő, majd mun kás lé pett be, ők is egye sü let té
szer ve ződ tek. a yMCa (= young Men’s Christian association, ma gya rul
KIE = Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let) ha ma ro san be há lóz ta az egész vi lá got.
Kon fe ren ci á kat ren dez, gyü le ke ze tek ben bib lia kö rö ket, és di ák szál ló kat tart
fenn min den na gyobb vá ros ban.
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Johann Heinrich Wichern ham bur gi se géd lel kész is a csa var gó gye re ke kért
kez dett fe le lős sé get érez ni. Egy roz zant kuny hó ban, a Ham burg mel let ti
Rauhes Haus-ban kez dett együtt lak ni né hány fi ú val. Eb ből nőtt ki a ha tal mas
ár va ház-te lep, a né met belmisszió ne ve ze tes köz pont ja. Wichernt úgy em le ge tik,
mint a „belmisszió aty ját”.

(1870-ben a po rosz-fran cia há bo rú ban a po rosz had se reg tel jes egész ség ügyi
lét szá mát a Rauhes Haus-beli ár vák ad ták).

3. Itt hon a napóleoni há bo rúk után, a Szent Szö vet ség mű kö dé se alatt
megint ne he zebb idők jöt tek. (Met ter nich: „a re for má ció a for ra dal mak
szü lő any ja”.) az 1790-es tör vé nyek ér vény ben ma rad tak ugyan, de a klé rus
tel jes igye ke zet tel gyűj töt te a re ver zá li so kat, igye ke zett el ke resz tel ni pro tes táns
csa lá dok gyer me ke it.

a re form-or szág gyű lé sek egyik leg fon to sabb, vissza té rő té má ja a val lás -
sza bad ság. a re ver zá lis kény szer be til tá sa, a pro tes táns egy há zak al kot má nyá nak
en ge dé lye zé se, ál lam előt ti kép vi se le té nek el is me ré se vol tak a fő kér dé sek. a
kor mány mint eze ken az or szág gyű lé se ken más té mák ban is – las san en ge dett.
Egy há za ink bel ső ügyei ez alatt a lel ké szi-vi lá gi elem be fo lyá sá nak el dön té se,
és a két pro tes táns egy ház egye sí té sé re tett erőt len pró bál ko zá sok vol tak.
Ezek saj nos in kább for dí tott ha tást ér tek el.

Vég re az 1848 jú ni u si tör vé nyek kö zött a val lás egyen lő sé get olyan
ha tá ro zot tan mond ták ki, hogy ez az el len re for má ci ós tö rek vé sek min den
ál la mi, ha tó sá gi tá mo ga tá sát tárgy ta lan ná tet te (95). Ezt az ered ményt még
a sza bad ság harc utá ni el nyo más is csak egy idő re tud ta el ven ni.

A Pá TENS-HArC
(Mt 10,32) 353.

a sza bad ság harc el ve szett, a ki ví vott ered mé nyek meg sem mi sül tek. Igen
érez ték ezt a pro tes táns egy há zak is. a meg tor lás ba mind járt be le ke rül tek
azok a lel ki pász tor ok, akik pré di ká ci ó ik ban a sza bad ság harc mel lé áll tak.
Né há nyat ki vé gez tek, so kan bör tön be ke rül tek. Haynau tá bor nok ka to nai
dik ta tú rá ja meg bé ní tot ta a köz egy há zi éle tet: min den gyű lést be til tott, a
meg üre se dett tiszt sé gek vá lasz tás sal va ló be töl té sét is. Kü lön ren de let tel til tot ta
meg a lel ké szek, ta ná rok sza káll vi se lé sét. Vi szont el ren del te, hogy őfel sé ge I.
Fe renc Jó zsef csá szá rért min den is ten tisz te le ten imád koz ni kell. 95/a

az utá na kö vet ke ző Bach-kor szak pol gá ri sze mé lyek kel ugyan olyan
ke mény dik ta tú rát gya ko rolt. a vá lasz tá so kat to vább ra is til tot ta, a gyű lé sek
meg tar tá sát csá szá ri biz tos en ge dé lyé hez és fel ügye let éhez kö töt te.
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Erő sza kos be le nyú lást je len tett az „egy ház vi rá gos kert jei”, az is ko lák éle té be
be le szó ló Organizations-Entwurf (szer ve ze ti ren de let). Be ve zet te az érett sé gi
vizs gát, ami kel lett az egye te mi fel vé tel hez. az tán meg kü lön böz tet te a nyil vá nos
és ma gán kö zép is ko lá kat, úgy, hogy érett sé git csak nyil vá nos is ko lá ban
le hes sen ten ni, ah hoz vi szont meg fe le lő szer tá rak kal, könyv tár ral kel lett
ren del kez ni, és a né met nyel vet vé gig kel lett ta ní ta ni. Ezek nek a fel té te lek nek
csak a nagy kő rö si és deb re ce ni is ko la fe lelt meg (Sá ros pa tak nak már 150 éve
vol tak olyan szer tá rai – de nem ve tet te alá ma gát a meg alá zó fel té te lek nek).

Vég ső szem be ál lást az 1859- ben ki adott, gróf Thun Leó kul tusz mi nisz ter
ál tal ki adott Pá tens kényszerítette ki. Ez egy sze rű en új egy ház al kot mányt
sza bott a pro tes táns egy há zak ra. Új egy ház ke rü le ti be osz tás (4 he lyett hat
ke rü let), a vi lá gi elem hát tér be szo rí tá sa a ve ze tés ben, csak zárt gyű lé sek
tar tá sa. Min de nek fe lett sé rel mes volt, hogy egy há zunk nem al kot ma gá nak,
ha nem fe lül ről kap al kot mányt (96).

a szem be ál lás meg is in dult. Be ad vány ok és kül föl di tá mo ga tás ké ré sek
for má já ban is – de nyílt en ge det len ség ben is. a ke rü le tek ki hasz nál ták a
vég re haj tás le he tet len vol tát is – hi szen két ke rü let nem lé te zett, ahol nyi lat -
koz ni kel lett vol na mel let te, zsi nat nak kel lett vol na el fo gad nia, de elő ze tes
en ge dély nél kül a zsi nat nem gyűl he tett össze. az egy ház ke rü le tek vi szont
tar tot tak en ge dély nél kül is gyű lé se ket, me lye ken til ta koz tak a Pá tens el len.

Thun mi nisz ter er re má sod szor ra a gyü le ke ze tek nek küld te meg a
Pá tenst, hogy azok alul ról szer ve ződ je nek új ke rü le tek ké. Ek kor a ke rü le tek
kül döt tei Sá ros pa ta kon össze jöt tek, és meg szö ve gez tek a gyü le ke ze tek
szá má ra egy uta sí tást, hogy til ta koz za nak a Pá tens el len. En nek lett is
olyan ered mé nye, hogy csak né hány Nyu gat-Du nán tú li gyü le ke zet szer -
ve ző dött új ra.

Fel bő szült a ha ta lom, és ki hall ga tá sok kal, ház ku ta tás ok kal zak lat ni kezd te
egy há zunk ve ze tő it. Deb re cen ben Ti sza Kál mán egy ház ke rü le ti fő gond nok hoz
ál lí tott be a rend őr ség. a tiszt fel for ga tó ira to kat akart ke res ni ná la, de
vissza ri adt, lát va a ha tal mas könyv tá rat. ak kor a fő gond nok tól kö ve tel te,
hogy ad ja elő, ha van ilyen ná la. „Fel for ga tó irat? Tes sék!” mond ta Ti sza Kál mán,
és asz ta lá ról a rend őr tiszt ke zé be nyom ta a Pá tenst.

1860-ban az egy ház ke rü le tek en ge dély nél kül is köz gyű lé se ket tar tot tak.
Tiszáninnen Mis kol con jött össze és – szin tén en ge dély nél kül – püs pö köt
vá lasz tott. a ti szán tú li ke rü let köz gyű lés ét Ba logh Pé ter püspökhelyettes
hív ta össze a deb re ce ni Kis temp lom ba. Hankel Leo kor mány biz tos be ment
a temp lom ba, és őfel sé ge ne vé ben be til tot ta a gyű lést, Ba logh Pé ter pe dig
a Szent há rom ság Is ten ne vé ben meg nyi tot ta azt. Be is idéz ték a nagy vá ra di
bí ró ság ra. De mi kor le szállt a vo nat ról, a nagy vá ra di if jú ság olyan szim pá -
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tia tün te tés sel, fák lyás  me net tel fo gad ta, hogy in kább vissza küld ték Deb re -
cen be. Mi kor az tán egy há zon kí vü li te kin té lyes sze mé lyek, sőt jobb ér zé sű
ka to li kus fő pap ok is csat la koz tak a til ta ko zás hoz, a csá szár be lát ta a Pá tens
ku dar cát, vissza von ta, Thun mi nisz tert me nesz tet te. Ez zel nyílt meg az út a
ki egye zés fe lé.

A BELmISSzIó KEz dE TEI
(Ef 5,14)100.

Eb ben a ne héz kor szak ban nem csak a ha ta lom mal va ló vi as ko dás folyt.
El kez dő dött egy olyan lel ki moz gás, ami ké sőbb egy há zunk egész éle tét
meg vál toz tat ta: a belmisszió.

1. Er re igen nagy szük ség volt. Egész Eu ró pa, ve le a ma gyar re for má tus ság
is a 19. századra a ra ci o na lis ta gon dol ko dás ha tá sa alá ke rült. Ez tu laj don -
kép pen a hit ta ga dá sa: csak azt fo gad ja el, ami jó zan em be ri ésszel fel fog ha tó.
(Mi lesz ak kor a ke resz tyén ség alap ve tő üze ne té vel: Is ten meg vál tó sze re te té vel?
Hát még an nak cse le ke de te i vel: Jé zus szep lő te len fo gan ta tá sá val, sze re tet ből
vál lalt ha lá lá val, fel tá ma dá sá val?) – a hit nél kül is tet sző ke resz tyén er kölcs,
meg az em be re ket össze fo gó egy há zi kö zös ség be le fért a jó zan ész be. Vi szont
hit nél kül rom lot tak az er köl csök. az egy sze rű nép tu dat lan ság ban élt az Ige
fe lől. a gyü le ke ze te ket egy re in kább csak a ha gyo mány tar tot ta össze.

2. Több eu ró pai or szág ban, eb ben az idő ben is tisz tán hit ték és hir det ték
az Evan gé li u mot. az ide lá to ga tó ven dé gek nek tűnt fel elő ször az itt ural ko dó
el esett ség.

Egy 75 éves Glas gow-i lel ki pász tor, a. N. Sommerville evangélizációs
kör út ra in dult. El ju tott Ma gya ror szág ra is, ahon nan szo mo rú je len tést kül dött
ha za, Skó ci á ba. a „kál vi nis ta Ró má ból”, Deb re cen ből ír ta, hogy van ugyan
hét lel ki pász tor, de egyik püs pök, má sik az anya gi ügyek in té ző je, har ma dik
a Kol lé gi um fel ügye lő je, ket tő olyan öreg, hogy alig vé gez va la mi egy há zi
mun kát, a két fi a tal küsz kö dik a ha tal mas gyü le ke zet tel. ő több al föl di
gyü le ke zet ben hir det te az Igét, min de nütt ha tal mas tö meg ér dek lő dött,
mu tat ta a szom jú sá got.

a skót re for má tus egy ház fe le lős sé get ér zett a zsi dó ság iránt. El küld tek
há rom lel készt a Szent föld re, hogy mér jék fel az ot ta ni misszió le he tő sé ge it.
Mi vel egyi kük meg be te ge dett, vissza in dul tak, a Du nán ha józ tak fel Pes tig,
ott a má sik is be teg lett. Egy pes ti szál lo dá ban lá ba doz tak. Meg hal lot ta ezt
Má ria Do rottya fő her ceg nő, Jó zsef ná dor öz ve gye, aki buz gó hi tű ke resz tyén
volt, meg lá to gat ta és ápol ta a be te ge ket. Mi kor meg hal lot ta ere de ti úti cél ju kat,

eGyHáztÖrtéNelem Hisszük és valljuk l 283

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 283



ma rasz tot ta őket az zal, hogy Pes ten igen sok zsi dó em ber él, akik nek az Úr
Jé zus ról még sen ki nem be szélt, így jó nak lát ták ma rad ni. Rá adá sul a Lánc híd
épí té sé re a skót ter ve ző és ki vi te le ző mér nö kök kel sok szak mun kás is jött,
akik hez a skót re for má tus egy ház lel ki pász tort is kül dött. a híd fel épül te
után az is itt ma radt, és be lé pett a zsi dó misszi ó ba. ak ko ra ered ménnyel
mű köd tek, hogy a sok ke resz tyén né lett zsi dó csa lád gyer me kei ré szé re is ko lát
kel lett fel ál lí ta ni. Így in dult meg 1844-ben a Skót Misszió Is ko lá ja, mely az
Evan gé li um nak hasz nos mű he lye volt (1849-től 1867-ig szü ne tel ve), egé szen
1948-ban tör tént ál la mo sí tá sá ig. 

Köz ben sváj ci és né met belmissziói kö rök ből is ke rül tek Pest re mér nö kök,
or vo sok, üz let em be rek. Kö rü löt tük úgy ter jedt az evan gé li um, hogy bib lia -
kö rök, mun ka kö zös sé gek ala kul tak be lő lük. Még a bu da pes ti lel ki pász tor ok
is össze jöt tek bib lia órá ra. Meg ala kult a Pes ti Né met aj kú Le ány egy ház, né met
di a ko nisszák kal meg in dult a Bethesda Kór ház – ez ma gá val hoz ta a Phi la -
del phia di a ko nissza anya ház ala pí tá sát. Mind ezek a – köz hasz nú – evan gé -
li u mi mun kák egy elő re tet szés sel ta lál koz tak az egy ház ban.

3. Sza bó ala dár, „a ma gyar belmisszió aty ja”. Fej ér me gyé ben Tácon
(Gorsium!) szü le tett, Szé kes fe hér vá ron ka to li kus gim ná zi um ba járt. Nem is
a Bib lia, in kább egy ol va sott Kál vin-élet rajz ha tá sá ra a pes ti te o ló gi á ra
je lent ke zett. az ott ural ko dó ra ci o na lis ta lég kör ki áb rán dí tot ta, va la mi
több re vá gyott. Rá be szél te te o ló gus tár sa it, jöj je nek össze tan anya gon túl is
Bib li át ol vas ni. Egy ilyen együtt lét be csöp pent be le „Hirsch bá csi”, a Brit és
Kül föl di Bib lia tár su lat pes ti ügy nö ke. El cso dál ko zott: te o ló gu sok, Bib li át
ol vas nak? En nek örül ne Moody tisz te le tes. Hogy ki az? Hát a Skót Misszió
lel ké sze. Így ke rült el Sza bó ala dár Moody and rás hoz, aki el ve zet te a meg -
vál tó ke gye lem el fo ga dá sá ra. azon nal a belmisszió buz gó mun ká sa lett. a
Va sár na pi Is ko lá ban kez dett mun kál kod ni. Ott is mer te meg le en dő fe le sé gét
is, a Bethesda kór ház egyik ala pí tó já nak le á nyát. Majd fel buz dult, hogy a
belmisszió ál dá sa it má sutt is ter jessze, és má sod év re a Sá ros pa ta ki Te o ló gi á ra
irat ko zott be. Ott jól in dult for go ló dá sa, több pro fesszor tá mo gat ta, a gyü le -
ke zet ben meg in dí tot ta a va sár na pi is ko lát. De a pres bi té ri um rosszal lot ta,
hogy kü lön gyűj ti össze a gye re ke ket, és be til tot ta a kö zöt tük vég zett mun kát.
Meg ke se red ve tért vissza Pest re. a te o ló gi át el vé gez ve, ösz tön díj jal
Edin burgh ban ta nult to vább, de ezt meg sza kít va ha za tért, hogy se gít sen 
a kő bá nyai gyü le ke zet meg szer ve zé sé ben, mint se géd lel kész. On nan, bár a
belmissziói mun kát már so kan el le nez ték, tu dá sát el is mer ve 1888-ban még -
is meg vá lasz tot ták a pes ti te o ló gi á ra pro fesszor nak. Szék fog la ló be szé dé be
be le ke rült ez a mon dat: „a belmisszió ti pe gő bá rá nyát az egy ház ber ke i ben
farkasordítás fo gad ta”. Te o ló gi ai mun ká ját újí tás sal kezd te: a szak rend szer
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be ve ze té sét ja va sol ta (hogy min den te o ló gi ai tu do mány ág nak sa ját pro -
fesszo ra le gyen). Te o ló gi ai mun ká ja mel lett to vább vit te a belmisszió ügyét.
a Skót Misszió is ko lá já ban „val lá sos es té ket” ren de zett, iro dal mi és mű vé szi
mű sor ral nép sze rű sít ve az el hang zó Evan gé li u mot. Meg in dí tot ta a Haj nal
című belmissziói új sá got, írt egy na pi áhí ta tos köny vet, Lel ki har mat cím mel.
a belmisszió ön kén tes mun ká sa i ból meg szer vez te a Lorántffy Zsu zsan na
egy le tet, majd, elé ge det le nül an nak lel ki szín vo na lá val, a Bethániai egy le tet.

Meg so kall va a te o ló gi án őt érő tá ma dá so kat, ki lé pett a ta nár ság ból,
hoz zá fo gott a Jó zsef vá ro si Egy ház köz ség szer ve zé sé hez. (az ere de ti leg egy
pes ti ref. gyü le ke zet ről fo lya ma to san vál tak le az újon nan szer ve zett önál ló
egy ház ré szek).

Ez a mun ka: szer ve zés, temp lom épí tés, saj nos annyi ra le kö töt te, hogy a
belmisszió ügye hát tér be szo rult mel let te. Meg fá rad va tet te le föl di éle tét,
már a há bo rú ide jén, 1944-ben.

A LEg újABB KOr (1945-ig)
(Ez 29,6–9/a) 454.

a ki egye zés az or szág gal együtt a pro tes táns egy há zak ra is új kor sza kot ho zott.
1. Hi va ta lo san meg va ló sult az 1848-ban tör vénnyé tett val lás egyen lő ség.

az egy há zi is ko lák anya gi szük ség le te it, ha a fenn tar tó tól (egy ház köz ség, v.
egy ház ke rü let) nem telt, az ál lam ki egé szí tet te (kong rua). Püs pö ke ink –
mint ad dig a ka to li kus fő pap ok – a fő ren di ház tag jai let tek, sőt – nem kis
bot rán ko zás ra Tri a non után a ma gyar ál lam fő (kor mány zó) re for má tus lett.

Tri a non ter mé sze te sen az or szág gal együtt a re for má tus egy há zat is meg -
cson kí tot ta. az Er dé lyi Egy ház ke rü let mel lé Ro má ni á ban meg szer vez ték a
Ki rály há gó-mel lé ki Egy ház ke rü le tet is.

2. Ezek a nagy vál to zá sok egy há zuk fi gyel mét erő sen le fog lal ták, a bel-
misszió ügye hát tér be szo rult. a gyü le ke ze te ket össze tar tot ta a ha gyo mány,
rész ben a ma gyar ság meg tar tá sá nak esz mé je. az evan gé li um fenn tar tá sá ra
for dí tot tak gon dot: va sár nap dél utá non ként ká tés is ten tisz te le te ket kel lett
tar ta ni. Egy há zi szer ve ze tek he lyett egye sü le tek mun kál kod tak a belmisszióban.
Ki ter jedt a Va sár na pi Is ko lai Szö vet ség, he ten ként járt kis új ság ja, a Fecs ke.
az if jú ság gal há rom egye sü let is fog lal ko zott. Gyü le ke ze tek be épül ve a KIE
fő ként a föld mű ves és ipa ros fi a ta lo kat von zot ta. az SDG (Soli Deo Gloria:
egye dül Is te né a di cső ség) a gim ná zi u mi if jú sá got, a MEKDSZ (Ma gyar
Evan gé li u mi Ke resz tyén Di ák szö vet ség) az egye te mi hall ga tó kat gyűj töt te
össze (97).
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(Volt olyan Ige után vá gyó dó ré teg a ma gyar if jú ság ban, hogy ju tott
mind egyik szer ve zet be.)

Mind egyik egye sü let nek volt kon fe ren cia te le pe. a KIE Dunavecsén, az
SDG Ba la ton szár szón, a MEKDSZ Ta hi ban tá bo ro zott. De mind egyik
ren de zett al kal mi kon fe ren ci á kat is.

3. Ha nem ha ma ro san je lent ke zett egy új ve sze de lem. a tri a no ni nyo mo -
rú ság ba a ma gyar ság ter mé sze te sen nem tu dott be le nyu god ni. a tár sa dal mat
be töl töt te az ir re den tiz mus (= vissza té rés): az el sza kí tott te rü le tek vissza -
szer zé sé nek vá gya. Pla ká tok, nép gyű lé sek és a saj tó szí tot ta a lel ke se dést. Ez
pe dig el len áll ha tat la nul von ta az or szá got a jobb ol da li, előbb olasz, majd
né met füg gés fe lé. Egy-egy te rü let vissza szer zé se tom bo ló lel ke se dést vál tott
ki az or szág ból – ke ve sen vet ték ész re, hogy mi lyen ve sze de lem mel jár ez.

Eb be a po li ti kai lel ke se dés be egy há za ink is ész re vét le nül be le csúsz tak.
át vet ték a jel szót: „Cson ka Ma gyar or szág nem or szág – egész Ma gyar or szág
menny or szág!” Ez zel a bib li ai mennyek or szá ga hát tér be szo rult a föl di vel
szem ben.

a jobb ol da li po li ti ka pe dig, ami a né me tek nél sa ját fel sőbb ren dű sé gük ből
ki in dul va ve tett meg más né pe ket, ná lunk pusz ta an ti sze mi tiz mus ba tor kol lott.
és né met dip lo má ci ai ha tás ra or szág gyű lé sünk sor ba hoz ta a faj ül dö ző – és
Is ten ószö vet sé gi ki je len té sét meg ve tő – zsi dó tör vé nye ket. Ezek meg al ko tá -
sá ban pe dig egy há zunk nak  a kép vi se lő- és fő ren di ház ban ülő ve ze tői részt
vet tek! Ra vasz Lász ló dunamelléki püs pök Er dély ből, a Ko lozs vá ri
Teológiáról ke rült egye ne sen a püs pö ki – és fő ren di – szék be. Ki vá ló ige hir -
de tő, egyé ni sé gé nél fog va egy há zunk ban óri á si te kin tély volt. De kez det ben
ő sem lát ta be en nek a po li ti ká nak Is ten el len va ló – és ezért íté le tét ma gá ban
hor do zó vol tát. 

a har ma dik – el ké pesz tő en go nosz – zsi dó tör vény nek el le ne sza va zott
(98), Jó Pász tor Misszió né ven zsi dó men tő szer ve ze tet ho zott lét re, vé gül a
kor mány zó val foly ta tott (egy há zunk nyílt lá za dá sá val fe nye ge tő) tár gya lá -
sá val a pes ti get tó fel szá mo lá sát meg aka dá lyoz ta.

(Er re az ak ci ó ra meg pró bál ta rá ven ni a ka to li kus egy há zat is, de Serédy
her ceg prí más nem volt haj lan dó a re for má tus egy ház zal együtt mű köd ni.)

De ez ké sőbb sem lel ki is me ret ében, sem az új po li ti kai rend szer előtt
nem ol doz ta fel az el ma rasz ta lás alól.

ugyan ak kor Bereczky al bert po zso nyi-úti lel ki pász tor pré di ká ci ó i ban
nyíl tan se gí tő ak ci ó i ban tit kon tá mo gat ta az El len ál lá si moz gal mat. Bát ran
hir det te, hogy ezért a po li ti ká ért egész né pünk Is ten íté le te alatt áll, ami be
is fog kö vet kez ni. So kan má sok is, ahogy tud ták, men tet ték az ül dö zöt te ket,
ke res ték a ki bon ta ko zást eb ből a hely zet ből.

286 l Hisszük és valljuk eGyHáztÖrtéNelem

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 286



A Há BO rú UTáN
(Jn 19,11) 102.

át zú dult raj tunk a há bo rú. Több szá zez res gyász ban ma radt az or szág. Több
temp lom le rom bol va, alig né hány ma radt épen. a lel ki pász tor ok kö zül
né há nyan meg hal tak, meg se be sül tek. Má sok a front elől nyu gat ra me ne kül tek,
las san szál lin góz tak vissza (99).

De túl él tük! az is ten tisz te le tek – ép pen a szov jet ha tó sá gok ren de le té re –
új ra kez dőd tek, a nép fel éledt. Sőt: a nagy meg ráz kód ta tás nak még ál dá sa is
lett: a belmissziói moz ga lom a há bo rú után né pi mé re tű éb re dés sé szé le se dett.
Min den fe lé evangelizációk zaj lot tak, so kan meg tér tek, be lő lük kö zös sé gek,
bib lia kö rök szer ve ződ tek, nya ran ként több ez res lét szá mú kon fe ren ci ák jöt tek
össze. Új ra „ter mé sze tes” lett, hogy a pré di ká ci ók Is ten meg vál tó sze re te té ről
szól ja nak, az új éne kes könyv ből is az er ről szó ló éne kek let tek nép sze rű ek.
a nagy nyo mo rú ság után a „fel üdü lés idei” jöt tek el (apCsel 3,19).

De ez így csak a „for du lat évé ig”, 1948-ig tar tott. az ak kor ura lom ra
ke rü lő kom mu nis ta párt („Ma gyar Dol go zók Párt ja”) ter mé sze te sen el len -
sé gé nek lát ta az egy há za kat. Hoz zá fo gott mű kö dé sük nek vissza szo rí tá sá hoz.
ál la mo sí tot ta az is ko lá kat, (a re for má tus egy ház nak négy gim ná zi u mot
ha gyott meg, 1952-ben hár mat ab ból is ál la mo sí tott.) Négy te o ló gi ánk ból
ket tőt be zá ra tott. Mi kor a Tiszáninneni Egy ház ke rü let ra gasz ko dott a Sá ros -
pa ta ki Te o ló gi á hoz, a Kon vent El nök sé ge meg szün tet te az Egy ház ke rü le tet,
és a Ti szán tú li Ke rü let hez csa tol ta – 1957-ig. Fel osz lat ta az egye sü le te ket.
Egyez mé nye ket kö tött az egy há zak kal, ezek az egy há zi élet vissza szo rí tá sá nak
dik tá tu mai vol tak.

az ál lam meg szer vez te az ál la mi Egy ház ügyi Hi va talt, az zal a fel adat tal,
hogy az ál lam és egy ház kö zöt ti ügyek in té ző je le gyen. Gya kor lat ban az ál lam
„dik tá ló szer ve” lett, kö zöl te az egy há zak kal, mit kell és mit nem sza bad ten ni.

a szov jet be fo lyás „né pi de mok rá ci ái” kü lön bö ző mo del le ket ala kí tot tak
ki az egy ház po li ti ká ra (100). a ma gyar mo dell volt a leg go no szabb. Voltak,
akiknél a ha tó sá gok fizikai erőszakot alkalmaztak. Volt olyan is, hogy ma ni -
pu lált vá lasz tá sok kal olyan fér fi a kat jut tat tak ve ze tő egy há zi tiszt sé gek be,
akik ma guk lát tak hoz zá a lel ki élet le épí té sé hez. Va ló sá gos li ci tá lás ala kult
ki: me lyik egy há zi ve ze tő lo já li sabb, szün tet meg több mun ka ágat, ál lít ja
job ban az ál lam cél jai szol gá la tá ba a rá bí zot ta kat? Eb ben – ha jó hi sze mű en
is – Bereczky al bert járt az élen. Mi vel íté le tet hir de tő pré di ká ci ói be vál tak,
ki ala kult kö rü löt te egy kör, ame lyik pró fé tá nak ki ál tot ta ki, ezt las san ő ma ga
is ko mo lyan vet te. Új „pró fé ci á ja” ab ban állt, hogy a ránk zú dult íté let ből
Is ten egy ki me ne ke dést adott: a szo ci a liz mus épí té sét. 100/a.
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a „pró fé tai hang súly” az volt ezen a té te len, hogy aki nem így lát ja, nem
ezt te szi, az Is ten iránt en ge det len. Így a egész belmisszió és éb re dés en ge -
det len ség nek szá mí tott és sür gő sen le kel lett ál lí ta ni. az egye te mes Kon vent
(a zsi nat ál lan dó an mű kö dő szer ve) 1950-ben ki ad ta Test vé ri Izenet című
kör le ve lét, mely ben ar ra akar ta rá bír ni a fel osz la tott egye sü le tek mun ká sa it,
hogy ezt a hely ze tet Is ten ál dá sá nak fog ják fel, ön ként hagy ja nak fel ed di gi
mun ká juk kal, és le gye nek az egy ház va la me lyik szer vé nek mun ká sai (akik
az tán ezt el fo gad ták, azo kat nem en ged ték misszi ói mun kát vé gez ni) (101).
Jel szó lett: egy há zi éle tünk ben „min den misszió” (fő ként a szo ci a liz mus épí -
té se és a bé ke harc), te hát ré gi ér tel mű misszi ói mun ká ra sem mi szük ség.

akik pe dig to vább is „en ge det len ség ben” (= evangéliumi hit val lás ban és
mun ká ban) ma rad tak, azo kat egy há zi úton meg fosz tot tak ál lá suk tól, át he -
lyez ték, vagy nyug díj ba küld ték. az egy ház kor mány zat rá te le pe dett az
egy ház ra, ki ala kí tot ta a fé le lem és hí zel ke dés lég kör ét.

az új „Misszi ói Sza bály ren de let” a misszi ói mun kát meg szün te tő pa rancs
volt. uta sí tot ta a lel ké sze ket, hogy ne fog lal koz za nak az if jú ság gal, ne lá to -
gas sák a csa lá do kat, gyer mekis ten tisz te le tet tel je sen a fel nőtt is ten tisz te let
for mái kö zött tart sa nak. a ven dég szol gá la tok dol gát annyi en ge dély től tet te
füg gő vé, hogy, ha va la ki má sik egy ház ke rü let ből akart ven dégige hir de tőt
meg hív ni, 23 le vél nek kel lett el in dul ni – ab ban a jó eset ben ha min den
il le té kes meg ad ta az en ge délyt.

Ilyen szo rí tá sok nak nem min den ki tu dott el len áll ni. Vol tak, akik az
éb re dés mun ká já ból át áll tak az egy ház kor mány zat ba, so kan ki lép tek egy há -
zunk ból és el men tek kü lön bö ző kis egy há zak ba, ahol tárt ka rok kal fo gad ták
őket. De vol tak olya nok is, akik hű ek ma rad tak. azt nem le het mon da ni,
hogy szer ve zett föld alat ti egy ház mű kö dött vol na Ma gya ror szá gon, de
né hány he lyen tar tot tak „zug kon fe ren ci á kat”, csön des evangélizációkat,
ke res ték a kap cso la tot ha tá ro kon túl még na gyobb ter he ket hor do zó atya -
fi ak kal.

az egy há zi saj tót tel je sen ki sa já tí tot ta az egy ház kor mány zat, szi go rú
cen zú ra vizs gált meg min den köny vet, új ság cik ket. az ed di gi több he ti lap
he lyett meg je lent „az Út”, az egy ház kor mány zat egy ér tel mű szó csö ve.

a kül kap cso lat ok is pri vi lé gi um má let tek, meg vá lo gat ták, ki kap hat
kül föl di ösz tön dí jat. Nyil ván nem a te het ség és szor ga lom, ha nem az „en ge -
del mes ség” alap ján. akit vi szont így ki tün te tett bi zal má val az egy ház kor -
mány zat, azt be is fo gad ta so rai kö zé.
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A „SzOL gá Ló Egy Ház TE O Ló gI á jA”
(Fil 2,11) 398.

Mind eze ket ba jos lett vol na nyílt dik ta tú rá val vég hez vin ni – és a nyu ga ti
egy há zi vi lág előtt is iga zol ni. Ezért – a kez de ti egy sze rűbb pró bál ko zá sok
után – az egy ház kor mány zat meg al kot ta a Szol gá ló egy ház te o ló gi á ját.
Ne héz len ne ala po san is mer tet ni, mert sem rö vid hit val lás, sem ki fej tett
dog ma ti kai mű for má já ban ma gya rul so ha nem je lent meg. Cik kek, ta nul -
má nyok so ra kö zölt be lő le egyes ér ve ket, még in kább hi vat ko zott rá.
„Esz mei szer ző je” dr. Bartha Ti bor ti szán tú li püs pök, har minc éven át a Zsi nat
lel ké szi el nö ke volt – pro pa gá lói töb ben püs pö kök, te o ló gi ai ta ná rok (102).

Lé nye ge egy össze adá si mű ve let hez ha son lít. Két té nye ző össze adá sá ból
szü le tik meg egy ered mény.

El ső té nye ző: Jé zus Krisz tus szol ga (Christos diakonos). Er re néz ve hi vat -
koz tak az ő sa ját sza vá ra: „az em ber Fia nem azért jött, hogy ne ki szol gál ja nak,
ha nem, hogy ő szol gál jon.” (Mt 20,28.) – Tu da to san el vág ták itt a mon da tot,
mely így fe je ző dik be: „… és ad ja az ő éle tét vált sá gul so ka kért.” és ta lán
tu da to san ke ver ték össze a szol gá lat óko ri fo gal mát a ma i val, pe dig az
tel je sen más.

Má so dik té nye ző: az egy ház Krisz tus tes te. Ez is több szö ri igei ki je len tés
(pl. Ef 1,22–23.). Csak hogy, ez egy ha son lat a töb bi kö zött (Krisz tus nyá ja,
sző lő je, menyasszonya…). Más részt, nem úgy tes te, hogy az egy há zon
ke resz tül tar toz hat va la ki Krisz tus hoz, ha nem akik őhoz zá, mint fő höz
tar toz nak, azok az ő tag jai, és így al kot nak egy tes tet.

„Ered mény” az egy ház szol gál ja a vi lá got! Rossz ere dők ből ha mis ered -
mény. Krisz tus az egy ház nak ezt a fel ada tot ad ta: „lesz tek né kem tanúim…”
(apCsel1,8.) Krisz tus nak nincs fél be ha gyott mun ká ja, amit az egy ház nak
foly tat nia kel le ne, ép pen el vé ge zett mun ká ja van, amit az egy ház nak hir det nie
kell. De ez az egész „te o ló gia” ép pen en nek a meg aka dá lyo zá sá ra for má -
ló dott (103).

Elég át lát szó ér ve lés volt ez, de a rek lá mok ter mé sze te sze rint, olyan
sok szor han goz tat ták, hogy bi zony vol tak, akik las san ként be vet ték.
Né há nyan igye kez tek az Ige jobb iga zá ról meg győz ni, nem is szer ző it (hi szen
ők, saj nos tud ták, hogy nem az iga zat, ha nem a „hasz no sat” mond ják),
ha nem a ke vés sé gon dol ko dó, vagy ke vés sé ön tu da tos lel ke ket, hogy
leg alább azt ne le hes sen mon da ni, amit ré gen asszí ria ki rá lya: „Nem volt
sen ki, aki szár nyát moz dí tot ta, vagy szá ját meg nyi tot ta, vagy csak si po gott
vol na is.” ézs 10,14. 101/a.
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a leg szo mo rúbb, hogy ez a te o ló gia még Is ten Igé jé hez is hoz zá mert
nyúl ni, ké szült egy olyan bib lia for dí tás, ame lyik ke res ve ke res te, hogy Jé zust
a he lyett, hogy Is ten Fia, kö vet ke ze te sen Is ten szol gá já nak ne vez ze, és azt
ál lít sa a Fil 2,8-ban, hogy „ma ga tar tá sá ban is em ber nek bi zo nyult.”

Nem ma rad ha tott vég leg így. Jött megint a „for du lat éve”, az új kor má nyok
nem ide o ló gi ai ala pon áll nak, egé szen más hogy vi szo nyul nak az egy há zak hoz.
Jöt tek is tiszt újí tás ok, bo csá nat ké ré sek, re ha bi li tá lá sok. Egy vá do ló tar to zá sa
van még egy há zunk múlt já nak: sem egyé ni leg, sem együtt nem mond tuk ki
még: „Vét kez tünk az Úr el len”. (1Sám 12,13.) Pe dig nem meg bán tott em be -
rek nek tar to zunk bűn bá nat tal, ha nem a min den ha tó Is ten nek, aki től függ,
hogy lesz-e ál dás raj tunk és gyer me ke in ken?

Ered mény:
– Az Evan gé li um 2000 éven át fenn ma radt.
– A be lé ve tett hit, a be lő le kö vet ke ző élet min dig in ga do zott.
– Az új nem ze dék dol ga, hogy él jen be lő le és él jen ér te.
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szÖveGGyűjteméNy Hisszük és valljuk l 291

Kitárt karokkal,
sóvár szemekkel,
remegő lábbal a tengerparton áll –
Pál.
Jöjj Macedóniába,
Jöjj Európába, segíts!
Mert bajok vannak Európában,
Szárnyaló filozófiánk van,
de utcánkon koldusok.
Gitár zeng márványpalotákban,
rabszolgák hátán szíj suhog.
Bálványokkal tele a város,
A lelkekben űr, riadt magány.
Mi újság? – kérdik, s bomba robban
Athén vagy Belfast piacán,
Lázasan kutat a tudós,
szuperbombát kotyvaszt az üstje,
égbe mered a kölni dóm,
és ég felé száll Auschwitz füstje.
Futnak tőzsdébe, mulatóba,
itt könny, amott közömbös arcok,
trágár, pálinka-szülte nóta,
hazug béke, valódi harcok…
Metróval száguldunk a mélyben,
sebes huzat szemünkbe vág;
de a mélyből felszínre robban
az elfojtott ösztönvilág…
Összkomfortos tömbházainkban
ezrivel élünk – egyedül,
és gyűlöli a gyalogjárót,
ki sietve, autóban ül.
Többé egymásra rá se nézünk,
szemünk a képernyőt lesi.
„Hálás vagyok, elég, amim van”
– e szót vajon ki ismeri?
Mint éjjeli – nappali robot
gyümölcse – készen áll a ház,
de máris zörget az ajtón
az idegösszeroppanás… 
Autója és luxuslakása,
szép fia van az ifjú párnak,
de mire szól: apu – anyu,
már árva lett, – szülei válnak.

SZÖVEGGyűJTEMéNy
Siklós József

mACEdóN FÉrFI

Kollégiumban a diák
fejében már tudás – özön,
– szalámis zsemlét eldobál
és szüleinek nem köszön.
Öregotthonban él a néni,
mi csak kell, megvan mindene,
évszám jön-e valaki hozzá,
hogy elbeszélgessen vele?
Kórházakban, szakrendelésen
Kiadnak sok száz leletet –
e tevékenység mozgatója
ügyintézés – vagy szeretet?
Milliós világvárosokban
minden agyafúrt kényelem
titkát sejtjük, mindent tudunk már,
csak egymást elviselni nem.
Rakéta-röptű életünket
sztreptomicin, gyomirtó vegyszerek
könnyíti – és hány emberünk
volt életében boldog egyszer?
Van-e értelme életünknek?
Semmibe hajló büszke ív…
Művészetünk és irodalmunk
absztrakt és nonfiguratív…
Amikor végre úgy tűnik:
Tökéletesen szép az élet –
mint váratlan befejezés:
Nyitott gázcsap, revolver, méreg…
Új szexbombát a sztriptíz bárba!
Beatzenét, jógát, heroint!
Horoszkópot, mágia titkát!
Új mámor kellene megint!
Mámorok láncreakciója:
lelkünkön rettentő bilincs…
Ennek a gyötrő szomjúságnak
már enyhülése, vége nincs?
Szomjasan várjuk, hogy segítsen
rajtunk az Ismeretlen Isten!
Akartak segíteni már
vad eszmékkel, féldeci rummal –
Pál!
Jöjj át, segíts
Jézussal, evangéliummal!
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2. Tacitus: Annales 15.44. (Néró keresztyénüldözéséről)
„…ezért a híresztelés elhallgatása végett Néró másokat tett meg bűnösöknek,
és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság bűneik
miatt gyűlölt, és christianusoknak nevezett. Christust, akitől ez a név
származik, Tiberius uralkodása alatt Pontius Pilátus helytartó kivégeztette,
de az egyelőre elfojtott vészes babonaság újból előtört, nemcsak Júdeában, e
métely szűlőhazájában, hanem a Városban is, ahová mindenünnen minden
szörnyű és szégyenletes dolog összefolyik, s hívekre talál. Így hát először
azokat fogdosták össze, akik ezt megvallották, majd az ő vallomásuk alapján
hatalmas sokaságra, nem is annyira a gyújtogatás vádját, mint inkább az
emberi nem gyűlölését bizonyították rá. és kivégzésüket még csúfsággal is
tetézték, hogy vadállatok bőrébe burkoltan kutyák marcangolásától pusztulja-
nak vagy keresztre feszítve, és mikor bealkonyodott, éjszakai megvilágításul
meggyújtva lángoljanak. Néró a kertjeit ajánlotta fel látványosság céljára, és
cirkuszi játékokat rendezett, amelyen kocsis ruhában a nép közé elegyedett.
Ebből – bár bűnösök voltak, és a legsúlyosabb büntetést érdemelték –
szánalom támadt, mert nem a közjó érdekében, hanem egy ember kegyet-
lensége miatt kellett elpusztulniuk.

3. Pilinus levele Traianus császárhoz

„Meghatározott napon napfelkelte előtt össze szoktak jönni, és Krisztusnak,
mint Istennek, felváltva énekelnek, továbbá magukat esküvel kötelezik, nem
valami bűnre, hanem arra, hogy lopást, rablást, házasságtörést nem követnek
el, adott szavukat meg nem szegik, a rájuk bízott jószágot, ha kérik tőlük, le
nem tagadják. Miután ezeket elvégezték, szét szoktak oszolni, majd ismét
összegyűlnek, hogy egyenek, de közönséges és ártatlan eledelt. megkérdeztem
tőlük, hogy keresztyének-e? akik ezt megvallották, azokat ismét és harmadszor
is megkérdeztem, büntetéssel fenyegetve. akik kitartottak, elvitettem. Nem
volt kétségem ugyanis afe lől, hogy bár mi is, amit val la nak, csö kö nyös sé gük
és hajt ha tat lan ma kacs sá guk bün te tést ér de mel. Vol tak má sok is, ha son ló
őrült ség rab jai, aki ket, mi vel ró mai pol gá rok vol tak, fel je gyez tem, mint a
vá ros ba kül den dő ket. Elém ter jesz tet tek egy név te len fel je len tést, mely sok
ne vet tar tal ma zott. akik azt ál lí tot ták, hogy nem ke resz tyé nek, és so ha sem
is vol tak azok, el bo csá tan dó nak tar tot tam, mi vel pél dá mat kö vet ve, az
is te ne ket se gít sé gül hív ták, és kép má sod előtt, me lyet kü lön e cél ból ho zat tam
az is ten szob rok kal elő, le bo rul va töm jént és bort ál doz tak, Krisz tust pe dig
meg át koz ták, már pe dig azo kat, akik va ló ban ke resz tyé nek, ezek kö zül
egy re sem le he tett rá kény sze rí te ni.”
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Trajanus vá la szá ból:
„Min den ki nek, aki meg ta gad ja, hogy ke resz tyén, és ezt tet tel bi zo nyít ja

is, oly mó don, hogy a mi is te ne in ket imád ja, an nak meg kell bo csá ta ni a
meg bá nás alap ján, az il le tő múlt be li te vé keny sé gé től függetlenül…”

4. Szikszai György: Már tí rok osz lo pa

Szent Perpetua, né mely tár sa i val együtt.
Ezek af ri ká ban, Kar thá gó vá ro sá ban fo gat tak meg a ke resz tyén hi tért,

Servenus csá szár ül dö zé se alatt. Perpetua jó nem ből szár ma zott, gaz da gon
el há za sí tott if jú asszony volt, úgy, mint csak 22 esz ten dős, és cse cse mő
kis de de volt. Meg ért vén Perpetuának aty ja, hogy le á nya töb bek kel együtt, a
ke resz tyén hi tért meg fo gat ta tott, azon nal nagy meg in du lás sal hoz zá sza ladt,
és min den mó don azon volt, hogy őt más el mé re ve gye, hogy ne mond ja
ma gát ke resz tyén nek, mi dőn majd a tör vény ben meg kér dez te tik, ha nem
ta gad ja meg a ke resz tyén hi tet. Perpétua mon da az ő aty já nak min den ő
hi te ge tő be szé di mul tán is: atyám! látod-é ezt az itt lé vő edényt, vagy akár mi
más dol got, ami itt va gyon? Felele az aty ja: nem le het. Ha son ló kép pen,
úgy mond Perpétua, én sem mond ha tom más nak ma ga mat, ha nem ami
va gyok, t.i. ke resz tyén nek. Er re oly nagy bosszan ko dás és dü hös ség szár ma zott
azon vak buz gó sá gú atyá ban, hogy ne ki es vén Perpétuának, ver ni, ök löz ni
kez det te, és csak nem sze me it is ki vált ja, az tán el ment nagy bosszankodva.…
Más nap az tán ebéd táj ban hir te len pa ran cso lat lett, hogy vi tes se nek fel a
ke resz tyén fog lyok vallatásra.… Mindenekelőtte Perpétuára ju tott vol na 
a sor, ott is az ő aty ja meg je len vén az ő cse cse mő kis de dé vel, akit ölé ben
tar tott, lej jebb rán ci gál ta őt, és kö nyö rög ni kezde né ki, mond ván: szánd meg
avagy csak e kis ár tat lant. a tiszt tar tó is, Hilárius mon da: ked vezz a te öreg
atyád nak, ked vezz a te kis de ded nek, és ál dozz a csá szár jó sze ren csé jé ért. De
ő fe lel vén, mon da: nem cse lek szem. Mon da a tiszt tar tó: ke resz tyén vagy hát
te? Fe lel te: ke resz tyén va gyok. ak kor szen ten ci át mon da mind annyik ra, és
fe ne va dak elé be ítél te őket.

Szent Sadót az ő 128 tár sa i val.
utol já ra is mét ez mon da tott né kik a ki rály sza vá val: ha az én aka ra to mat

nem cse lek szi tek és az én pa ran cso la tom nak nem en ge del mes ked tek, ímé
je len va gyon a ti el ve szé se tek nek órá ja. Mely re a szen tek egyen lő kép pen ezt
fe lel ték: nem ve szünk mi el, sem meg nem ha lunk az Is ten re és az ő
Krisz tu sá ra néz ve, mert ő örök éle tet ád né künk, és né künk ad ja a ma ga
or szá gá nak örök sé gét, ezért is ké szek va gyunk az ide ig va ló ha lál lal meg hal ni
a mi Is te nün kért.
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és mi kor el ju tot tak ar ra a hely re, ahol már tí rom sá guk nak kö te les ség re
kel lett men ni, fel emel vén sza vu kat, egy szív vel és száj jal imádkozának,
mond ván: ál dott légy Is ten! ki min ket er re a ke gye lem re mél tóz tat tál, nem
útáltad meg a mi imád sá gun kat, ha nem már tír ko ro ná val meg aján dé koz ni
méltóztatol. Tu dod uram, nagy kí ván ság gal vár tuk és ke res tük azt. ál dott
lé gyen a te egy szü lött Fi ad is, mi Is te nünk, aki min ket meg vál tott, és az örök
élet re el hí vott. Erő síts meg uram, a te ke gyel med ben mind örök ké, és tisz telj
meg min ket a vé rünk nek ke reszt sé gé vel.

4/a. Eusebios: Polykarpus ha lá la

ami kor Polykarpust elő ve zet ték, a sta di on ban ak ko ra hang za var ural ko dott,
hogy alig le he tett va la mit is hal la ni. ami kor elő lé pett a proconsul meg kér -
dez te, ő-e Polykarpus, ami kor pe dig igen nel vá la szolt, igye ke zett rá bír ni,
hogy ta gad ja meg hi tét, és így szólt hoz zá: „Légy te kin tet tel ko rod ra!” …. a
kor mány zó sür get te, és így szólt: „Es küdj, és sza ba don en ged lek, át kozd meg
Krisz tust!” Polykarpus er re így fe lelt: „Nyolc van hat éve szol gá lok ne ki, és
so se bán tott meg. Ho gyan ká ro mol hat nám hát ki rá lyo mat, aki meg vál tott
en gem?” a kor mány zó is mét erős kö dött, és azt mond ta: „Es küdj Ca e sar
sze ren csé jé re!” Polykarpus azt vá la szol ta: Ha hi á ba va ló an ab ban re mény kedsz,
hogy meg es kü szöm Ca e sar sze ren csé jé re, és úgy te szel, mint ha nem tud nád,
hogy ki va gyok, hall gasd meg hát, őszin tén meg mon dom: ke resz tyén
va gyok. Ha pe dig meg aka rod is mer ni a ke resz tyén ség ta ní tá sát, adj ne kem
egy na pot, és hall gasd meg!” a proconsul er re így szólt: „Van nak vad ál la ta im.
Majd azok elé vet lek, ha nem vál toz ta tod meg a vé le mé nye det!” Polykarpus
azt vá la szol ta: „Hívd csak őket, mert le he tet len a jobb vé le ményt fel cse rél -
nünk a rosszab bal, ez zel szem ben az a jó, ha a rossz ról a jó ra té rünk át.”

4/b. A Mi lá nói edik tum ból

„ami dőn mind én, Cons tan ti nus augustus, mind én Licinius augustus
Mediolanumban sze ren csés kö rül mé nyek kö zött ta lál koz tunk egy más sal, és
tár gyal tunk mind ar ról, ami a köz jó ja vát és nyu gal mát il le ti, ar ra a meg győ -
ző dés re ju tot tunk, hogy – egyéb in téz ke dé se ink kö zött, ame lyek ről lát tuk,
hogy az em be rek több sé gé nek ja vát fog ják szol gál ni – min de nek előtt azo kat
a tör vé nye ket kell fe lül vizs gál nunk, ame lyek gá tol ják az is ten ség tisz te lé sét,
hogy mind a ke resz tyé nek, mind pe dig min den ki más is meg kap ja tő lünk a
le he tő sé get ar ra, hogy kiki sza ba don kö vet hes se azt a val lást, ame lyi ket
akar ja. az a cé lunk, hogy az, ami is te ni ha ta lom ként az ég ben szé kel,
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ki en gesz te lőd hes sék, és ke gye sen te kint sen ránk és mind azok ra, akik ha tal munk
alatt áll nak. Úgy vél tük te hát, üd vös és a le he tő leg he lye sebb meg fon to lás ból
ar ra az el ha tá ro zás ra kell jut nunk, hogy nem sza bad meg en ged he tő nek
tar ta nunk a sza bad vá lasz tás meg ta ga dá sát bár ki től is, akár a ke resz tyé nek
hi té nek, akár egy olyan más val lás nak szen te li a lel két, ame lyet ön ma ga
szá má ra a leg al kal ma sabb nak ítél, hogy a leg főbb is ten ség, aki nek tisz te le tét
tisz ta el mé vel vál lal juk, szo ká sos tá mo ga tá sát és jó in du la tát min den ben
meg ad has sa ne künk. Úgy ha tá roz tunk, hogy ér vé nye sít jük azo kat a ren del -
ke zé se ket is, ame lye ket tel je sen el hi bá zott nak és ir gal mas sá gunk tól ide ge -
nek nek ta lál tunk, hogy mos tan tól fog va mind azok, akik a ke resz tyén val lás
gya kor lá sát akar ják vál lal ni, azt sza ba don és nyíl tan, min den há bor ga tás és
zak la tás nél kül te gyék.”

5. A Mi lá nói edik tum ból:

„Jó zan és he lyes meg gon do lás alap ján ab be li el ha tá ro zá sun kat fe jez zük ki,
hogy at tól, aki akár a ke resz tyé nek sza bá lya i nak meg tar tá sá ra, vagy val lá suk nak
kö ve té sé re szán ta is rá ma gát, és ezt a ma ga szá má ra a leg meg fe le lőbb nek ér zi,
en nek a le he tő sé gét ne le hes sen meg ta gad ni. Ezért bár ki, aki a ke resz tyén
val lá sá nak elő írá sa it akar ja kö vet ni, most sza ba don és nyíl tan, min den
zak la tás tól és há bor ga tás tól men te sen kö vet hes se.”

5/a. A niceai hit val lás:

„Hi szünk egy Is ten ben, a Min den ha tó ban, min den lát ha tó és lát ha tat lan
do log te rem tő jé ben; s egy Úr ban: Jé zus Krisz tus ban az Is ten Fi á ban, az atya
Egy szü lött jé ben, ki Is ten lé nye gé ből va ló, Is ten az Is ten ből, vi lá gos ság a vi lá -
gos ság ból, igaz Is ten az Is ten ből, szü le tett, nem te rem te tett; ki egyen lő
lé nye gű az atyá val; ki ál tal min den lett mennyen és föl dön; ki éret tünk
em be re kért, és a mi üd vös sé gün kért le szállt és test té lett, és em be rek kel tár sult,
ki szen ve dett és har mad nap fel tá ma dott s fel ment a menny be s eljő ítél ni
ele ve ne ket és hol ta kat a Szent Lé lek ben.

akik pe dig azt mond ják, hogy volt idő, mi kor ő nem volt, s hogy nem
lé te ző ből lett vagy más substantiából, vagy lé nyeg ből, s ál lít ják, hogy Is ten Fia
vál toz ha tó, eze ket (az ari á nu so kat) a szent és apos to li egy ház átok alá ve ti.”
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6. Ká no nok
Markion/Muratori/Karthágóizsinat
Négy evangélium
Pál levelei, apCsel
Pál levelei
Jakab, Zsidókhoz írt levél
1–2. János, Jakab
Júdás, Péter
Jelenések, 1–3 János
Péter apokalipszise, Júdás
Salamon bölcsessége, Jelenések

7. Justin Martyr Apologiájából

Mi, akik egy kor kí ván sá ga ink nak él tünk, most er köl csi tisz ta ság ban lel jük
örö mün ket. Mi, akik egy kor va rázs lást űz tünk, most az egyedülvaló Is ten nek
szen tel jük ma gun kat. Mi, akik előtt egy kor a sa ját ér de künk volt min de nek
fe lett va ló, most ja va in kat szí ve sen ad juk oda a szük sé get szen ve dők nek. Mi,
akik egy kor sem mi kö zös sé get nem akar tunk az ide ge nek kel, most, a mi
urunk Jé zus Krisz tus meg je le né se után test vé ri leg együtt élünk ve lük. Imád -
ko zunk el len sé ge in kért, és igyek szünk meg győz ni azo kat, akik ok nél kül
gyű löl nek min ket.

8. Tertullianus a ke resz tyén há zas ság ról

Mi cso da kap cso lat a há zas ság kö tés? Két lé lek egy re mény ség gel, egy vá gya -
ko zás sal, egy szol gá lat tal Is ten előtt. Meg lá to gat ják a be te ge ket, a sze gé nyek
gon do zá sá ban részt vesz nek. Együtt éne kel nek di csé re tet Is ten előtt. Krisz tus
örül, mi kor mind ezt lát ja és hall ja. ahol ket ten együtt van nak az ő ne vé ben,
ott ő is je len van, és ahol ő van, oda a go nosz nem jön.

9. Órigenész írás ma gya rá za ta a 3Móz 7,9-ről

„Így hát há rom olyan hely van, ahol a Szent írás sze rint az étel ál do za tot el 
kell ké szí te ni: ke men cé ben, ser pe nyőn, ros ton. Úgy vé lem, a ke men ce, alak ja
mi att a Szent írás mé lyebb és el mond ha tat la nabb ré sze it je len ti, a ser pe nyő
azo kat, ame lye ket, ha több ször meg for ga tunk, meg tu dunk ér te ni és el tu dunk
ma gya ráz ni a ros tély pe dig azo kat, ame lyek nyil ván va lók és lát ha tók, anél kül,
hogy bár mi vel le len né nek föd ve”
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Tertullianus: Apologia, XXI.
„Is ten e vi lág min den sé get Igé jé vel, ér tel mé vel és ha tal má val hív ta lét re.
Böl cse i tek kö zött is ural ko dik a vé le mény, hogy a Logosban, va gyis az Igé ben
és ér te lem ben kell a min den ség Mes ter al ko tó ját te kin te nünk (Ezt ta ní tot ta
pél dá ul Zéon és Kleanthés). ám de az Igé nek, va gyis ér te lem nek és ha ta -
lom nak, amely ről ál lí tot ták, hogy ve lük al ko tott min dent Is ten, mi ma gunk
is ér tel met tu laj do ní tunk sa ját lé nyeg gyanánt… Úgy nyer tünk ró la ta ní tást,
hogy Is ten ki mon dot ta, ki mon dás ban nem zet te őt, s azért Is ten Fi á nak és
Is ten nek ne vez zük, a lé nyeg egy sze rű mi vol ta alap ján. Is ten ugyan is szin tén
Lé lek. Ha a Nap ból su gár tör elő, ez a su gár ré sze az egész nek. a Nap azon ban
ott lesz a su gár ban, mert a su gár a Na pé, s a lé nyeg meg nem osz lik, ha nem
ki ter jed csu pán. Így jön lé lek a Lé lek ből és Is ten az Is ten ből, mint a fény ből
fel gyúj tott fény. az Is ten nek ez a su ga ra te hát le szál lott egy szűz be, test té ala kult
anya méh ében, s mint Is ten nel egyen lő em ber szü le tett. a Lé lek ál tal épí tett
test táp lá lé kot vesz ma gá hoz, föl nö vek szik, be szél, ta nít, mű kö dik, és íme:
Krisz tus.”

10. Augustinus Val lo má sa i ból

„… iskolába ad tak. Is mer ked nem kel lett a be tűk se re gé vel. én sze ren csét len
fló tás! Nem tud tam még, hogy mi hasz na en nek, és ha lany hult ben nem a
ta nu lás vá gya, ke mé nyen ki kap tam. Di csér get ték ezt böl csen a na gyok. E
föl di éle tet előt tünk élők kö zül so kan seregeltek eze ken a ke ser ves uta kon,
me lyek re most rá kény sze rült a lá bunk, hogy ádám gyer me ke i nek kín ját és
gyöt rel mét mi is csak tételezzük…

(Meg té ré sé ről) Már ho gyan is tör tént pon to san nem tu dom, de va la mi
fü ge fa alá he ve red tem hét rét gör nyed ten, és sza bad fo lyást en ged tem köny-
nye im nek. Föl sza kad tak sze mem könnyes pa tak jai, és ez ked ves ál do zat volt
Ne ked. Nem ugyan ezek kel a sza vak kal, de ilyen ér te lem ben nyö szö rög tem
sok min dent Fe léd: „Med dig még, uram? Med dig ha rag szol még uram
szün te le nül? Ne em lé kez zél meg ré gi go nosz sá ga im ról!” … Így szól tam, és
szí vem ke ser ves szo mo rú sá gá val zo kog tam. és íme, a szom szé dos ház ból
han got hal lok. ének csen dül, nem tu dom, ho gyan, mint ha fiú, vagy lány ka
mon da ná, és több ször is mé tel né: Tolle, le ge, tolle, le ge = Fogd és ol vasd, fogd
és ol vasd … ar com íze i ben meg vál to zott. Ku tat tam rög tön em lé ke ze tem ben,
akad-e olyan já ték fé le, amely ben ilyet szok tak éne kel ni a gye re kek? Egy ál ta lán
nem ju tott eszem be, hogy hal lot tam vol na va la hol ilyes mit. Vissza szo rí tot tam
könnye im pa tak ját és fel ug rot tam. Csu pán ar ra ma gya ráz tam ezt a szó za tot,
hogy mennyei pa rancs zen dül most fe lém: üs sem fel a köny vet és ol vas sam
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el a leg elő ször sze mem be öt lő fe je ze tét … Te hát föl aj zot tan si et tem vissza ar ra
a hely re, ahol alípius ül dö gélt, mert ott tet tem le az apos tol köny vét, mi dőn
föl kel tem on nan. Ke zem be kap tam, föl ütöt tem, és csönd ben ol vas tam azt a
fe je ze tet, amely re elő ször esett a sze mem: „Nem tob zó dás ban és ré sze ges ke -
dés ben, nem bu jál ko dás ban és ki csa pon gás ban, nem ci vó dás ban és ver sen -
gés ben, ha nem ölt sé tek ma ga tok ra az Úr Jé zus Krisz tust, és ne gon doz zá tok
a tes tet a vá gya ko zás ra” Nem akar tam már to vább ol vas ni. Nem is volt er re
szük ség. E mon dat vé gez té vel min den ho má lya szer te fosz lott.”

11. A Korán-ból

96.: al lah, kö nyö rü le tes és ir gal mas ne vé ben.
1. Hir desd urad ne vé ben, aki te rem tett,
2. vér rög ből te rem tet te az em bert.
3. Hir dess! a te urad a legnagylelkűbb,
4. aki író tol lal ta ní tott,
5. meg ta ní tot ta az em bert ar ra, amit nem tudott…

5/67.: Kül dött! add át, ami le kül de tett hoz zád urad tól! Mert ha nem így
te szel, ak kor nem ad tad át az ő üze ne tét! al lah meg fog té ged vé del mez ni az
em be rek től. al lah nem ve ze ti az igaz út ra a hi tet len né pet.

72.: Hi tet le nek azok, akik azt mond ják: „al lah, a Mes si ás, Má ria fia.” a
Mes si ás azt mond ta: „Izráel fi ai! Szol gál já tok al la hot az én ura mat és a ti
ura to kat!” aki al lah mel lé (mást) tár sít, an nak al lah meg til tot ta a Pa ra di -
cso mot. an nak a lak he lye a tűz lesz. a vét ke sek nek nin cse nek se gí tő ik!

52/17.: az is ten fé lők ker tek ben és gyö nyö rű sé gek ben lesz nek,
18. él vez ve azt, ami uruk ad ne kik. és uruk meg óv ta őket a po kol bün te té sé től.
19. „egye tek és igya tok jó egész ség ben azért, amit cse le ked te tek!”
20. Sor ban el ren de zett pam la go kon he ver nek ké nyel me sen. és nagy

sze mű hu ri kat adunk ne kik fe le sé gül.
22. és gaz da gon el lát juk őket gyü mölccsel és hús sal, amit csak kí ván nak.
23. és kely het nyúj ta nak egy más nak, amely nem ösz tö nöz sem üres

fe cse gés re, sem bűn re.
2/25.: add hí rül azok nak, akik hisz nek és ke gyes cse le ke de te ket vé gez nek,

hogy kert je ik lesz nek, ame lyek alatt pa ta kok folynak…
9/19.: Va jon egy sor ba he lye zi tek a za rán do kok ita tá sát és a Szent Me cset

szol gá la tát az zal, hogy va la ki hisz al lah ban és a vég ső nap ban és harc ba száll
al lah út ján? al lah előtt ezek nem egyenlőek. al lah nem ve ze ti az igaz út ra
a vét kes né pet.”
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12. Pilgrim le ve le VI. Be ne dek pá pá hoz

„a ma gyar nép sok ké rés sel hí vott meg, jöj jek oda ma gam, vagy uta sít sam
oda kül döt te i met az evan gé li um mun ká ja vé gett. Küld tem is hoz zá juk
na gyon al kal mas szer ze te se ket és ká no ni papokat … az is te ni ke gye lem
olyan nagy si kert szer zett, hogy csak a mind két nem be li elő ke lőb bek kö zül
kö rül be lül ötez ren nyerettek meg Krisz tus nak. a barbárok … meg en ge dik a
pa pok nak a sza bad já rás ke lést. a ke resz tyé nek pe dig akik mint fog lyok, a vi lág
min den tá jé ká ról hur col tat tak fog ság ba, s kik ed dig csak lop va szen tel het ték
gyer me ke i ket az Úr nak, most vetekedve … vi szik őket a ke resz te lés re.

13. Odilo apát le ve le Ist ván ki rály hoz

„Ist ván uram nak, Is ten bé kes sé ges szol gá já nak és a legkeresztyénibb ki rály nak
frater Odilo kí ván ja a menny nek ki rály sá gát és or szá gát. Hogy lel ke tek ben
mek ko ra szen ve dély árad is te ni val lá suk iránt, az egész vi lág hir de ti; ha nem
ki vált azok tet tek igen bő ven ta nú sá got Ró la tok, akik az Úr sír he lyé től
vissza tér tek. De még mi ma gunk is a leg bő sé ge seb ben ta pasz tal tuk ezt,
mi dőn mél tók nak ta lál tat tunk ar ra, hogy kö ve te i te ket fo gad juk, akik ki rá lyi
ado má nyo kat és aján dé ko kat hoz tak. Eze kért és a Ti leg szen tebb áj ta tos sá go to kért
a min den ha tó Úr nak di csé re tet és kö szö ne tet mon dunk. a leg buz góbb és
sza ka dat lan kö nyör gés sel imád ko zunk, és kér jük Tő le, hogy vi gye tö ké le tes ség -
re ke gyel mét, me lyet Ben ne tek el kez dett, és él te te ket ter jessze hosszú idő re
hí ve i nek ol tal má ra, s en ged je, hogy a mennyei ha zá ban is ural kod ja tok.”

14. Az Ál-izidori dek ré tu mok ból

Cons tan ti nus ado má nyo zó le ve le:
„Hasz nos nak tar tot tuk, hogy, amint Pé tert az Is ten Fi á nak hely tar tó já ul

he lyez tet te a föld re, úgy a pá pák is, az apos to lok fe je del mé nek hely tar tói,
tő lünk és ha tal munk tól szé le sebb kö rű ural ko dói ha tal mat nyer je nek, mint
ami nőt fel sé günk csá szá rai ke gye ed dig en ge dett ne kik, mi dőn ma gát az
apos to lok fe je del mét, vagy hely tar tó it vá laszt juk a ma gunk szá má ra, hogy
buz gón közbenjárjanak éret tünk Is ten nél. S mint föl di csá szá ri ha tal munk,
úgy le gyen ha tá ro za tunk sze rint a szent ró mai egy ház is, az ál tal, hogy íme,
csá szá ri ural mat, te kin télyt és mél tó sá got ru há zunk rá. Ha tá roz zuk és
ren del jük azt is, hogy az övé le gyen a fő ha ta lom a négy fő püs pö ki szék:

antiokhia, ale xand ria, Kons tan ti ná poly és Je ru zsá lem fö lött, mint az
egész vi lág összes egy há zai fö lött is. Tud ja meg egy szer smind min den nép,
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hogy lateráni pa lo tánk ban Jé zus Krisz tus nak, meg vál tónk nak temp lo mot
épí tet tünk; ezt a leg szen tebb temp lo mot kell a vi lág összes egy há zai fe jé nek
és ko ro ná já nak tar ta ni, s mint ilyen, tisz tel ni és ma gasz tal ni.”

gelasius pá pa le ve le Anastasius csá szár hoz:
„Két do log kor má nyoz za fő ként a vi lá got, fel sé ges csá szár: a pa pok

szen te sí tett te kin té lye és a vi lá gi ha ta lom. S a pa pok te kin té lye an nál na gyobb
nyo ma ték kal esik a lat ba, mert ők még az em be rek ki rá lya i ért is fe le lős ség gel
tar toz nak Is ten íté lő szé ke előtt. Múld bár fölül az egész embernemet mél tó -
ság ban, tu dod, hogy az is te ni dol gok kal meg bí zot tak előtt fe jet haj tasz, s
üd vöd köz ve tí tő it lá tod ben nük, s ha a sák ra men tu mo kat ve szed tő lük,
be is me red, hogy in kább alá ren delt jük vagy, mint sem fö löt tük áll nál, s hogy
így te füg gesz íté le tük től, nem pe dig ők iga zod nak aka ra tod szerint … S ha
a hí vő szí vek nek ál ta lá ban alá kell vet ni ük ma gu kat a püs pö kök nek, meny-
nyi vel in kább kell ama szék be töl tő je iránt en ge del mes nek len ni, mely Is ten
aka ra tá ból min den püs pök fe lett áll?”

15. Má tyás ki rály le ve le IV. Sixtus pá pá hoz

„Bol dog sá gos atya, és leg ke gyel me sebb uram, stb.!
Hogy leg kö ze lebb meg ürült a modrusi püs pök ség, … hí rül vet tem, hogy sok
ne héz ség be ke rült a vá lasz tá si jog rám ru há zá sa. En nek meg tu dá sa nem
ke vés sé meg le pett, mert úgy vé lem, nem min den na pi jog ta lan ság, hogy
Szent sé ged, vagy va la ki más, Szent sé ged hez tar to zó, meg za var ja az én jo go mat,
ho lott in kább az kel lett vol na (hogy ha ugyan az apos to li szék irán ti ér de me -
im nek van va la mi ere je), hogy jo ga in kat más meg za var ni tö rek vő vel szem ben
is meg véd je az apos to li te kin tély. Nem vár tuk, bol dog sá gos atya, hogy ki rá lyi
jo gunk, mely re néz ve rég től fog va sen ki vel sem volt ba junk és el len ke zé sünk,
… leg na gyobb nem tet szé sünk re, Szent sé ged től szen ved jen va la mi ben
meg aka dá lyoz ta tást. Hi szen tud hat ta Szent sé ged, vagy, ha ma ga nem tud ta,
hall hat ta má sok tól, ma gyar ja ink gon dol ko dá sát és er köl cse it, hogy mi e lőtt ez
or szág ja va dal ma i nak vá lasz tás nél kül, és a ki rály nak va ló be mu ta tá sa nél kül
az apos to li szék előtt le en dő át ru há zá sát el tűr nék, in kább há rom szor is
ott hagy nák a ka to li kus hi tet, és a hi tet le nek szá má hoz és tár sa sá gá hoz csat la -
koz ná nak. Ne hogy te hát az ilyen ve te ke dés ből még na gyobb baj ra nyíl jék
al ka lom, … az em lí tett modrusi ekklézsiába védúri jo gom nál fog va, … a tisz -
te len dő ke gyes fér fit, Jadrai an tal test vért, fel sé ges ki rály ném ked ves
gyón ta tó ját vá lasz tot tam, kit Szent sé ged nek is, mint mél tó, er kölcs ben és
tu do mány ban ki pró bált fér fit, meg erő sí tés re aján lok, kér ve, hogy sem mi fé le
el len ke zést nem tá maszt va, Szent sé ged e be mu ta tás ra – mely jog sze rint
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tör té nik – ezt a Jadrai an talt az előbb em lí tett modrusi ekklézsiában apos to li
te kin té lyé vel meg erő sí te ni mél tóz tas sék, s ne akar jon eb ben akár ki nek ké ré sé re
va la mi ne héz sé get tá masz ta ni, mi vel bi zo nyos, hogy akár ki más tö rek szik az
em lí tett ekklézsiáért, mint akit mi vá lasz tot tunk, még sem éri el so ha, még ha
az egy ház nak elöl já ró nél kül kel le ne is ma rad nia.” 

16. Clunyi fel jegy zé sek (Ailred)

az elé ge dett szer ze tes: „élel münk ke vés, öl tö ze tünk dur va; ita lunk a fo lyó
vi ze, s gyak ran a könyv fe lett al szunk. Fá radt tag ja ink alatt nincs más, csak
ke mény gyé kény fo nat, a csen gettyű pa ran csá ra leg éde sebb ál munk ból fel
kell kelnünk…. Ön fe jű ség nek nincs te re; tét len ség re vagy idő pa zar lás ra
nincs idő… Min de nütt bé kes ség, min de nütt nyu ga lom, s cso dá la tos sza bad -
ság a vi lá gi fel for du lás tól. Olyan egy ség és egyet ér tés ural ko dik a test vé rek
kö zött, hogy min den mindenkié… Rö vi den, nincs olyan tö ké le tes ség az
evan gé li u mok, vagy az apos to lok sza va i val ki fe jez ve, vagy az egy ház atyák
írá sa i ban, vagy a ré gi szer ze te sek mon dá sa i ban, amely nek ren dünk vagy
élet mó dunk hí já val len ne.”

az elé ge det len szer ze tes: „Ter mé sze tem min den ízé ben ágál az it te ni
kö rül mé nyek el len. Kép te len va gyok el vi sel ni a na pi fel ada to kat. a lát vá nyuk
is lá zad ni kész tet. Meg gyö tör nek és össze tör nek a hosszú vir rasz tá sok, gyak ran
majd össze ros ka dok a fi zi kai mun ká tól. az étel be le ra gad a szám ba, ke se rűbb,
mint az üröm. a dur va ru há zat cson tig be le vág bő röm be és hú som ba. Mind -
ezen felül aka ra tom ál lan dó an más dol gok után só vá rog, vi lá gi él ve ze tek re
vá gyik, s szün te len an nak sze rel me, örö mei és gyö nyö rű sé gei után epe ke dik.”

17. As si si Fe renc imá ja

uram, tégy en gem bé kéd esz kö zé vé,
hogy sze res sek ott, ahol gyű löl nek,
hogy meg bo csás sak, ott, ahol meg bán ta nak,
hogy össze kös sek, ahol szét hú zás van,
hogy re mény sé get kelt sek, ahol két ség beesés kí noz,
hogy fényt gyújt sak, ahol sö tét ség ural ko dik,
hogy örö met hoz zak oda, ahol gond ta nyá zik.
ó uram, se gíts meg, hogy tö re ked jem
nem ar ra, hogy meg vi gasz tal ja nak,
ha nem, hogy én vi gasz tal jak.
Nem ar ra, hogy meg ért se nek,
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ha nem ar ra, hogy én meg ért sek.
Nem ar ra, hogy sze res se nek,
ha nem, hogy én sze res sek.
Mert, aki így ad, az kap ni fog,
aki el ve szí ti ma gát, az ta lál,
aki meg bo csát, an nak meg bo csá ta nak,
aki meg hal, az föl éb red az örök élet re.”

18. Kempis Ta más: Krisz tus kö ve té se

Mit ad hat a vi lág Krisz tus nél kül? az élet Jé zus nél kül a leg iszo nyúbb po kol,
de az, aki Jé zus sal él, meg is me ri a menny or szág min den gyö nyö rű sé gét. Ha
Jé zus ve lünk van, nincs el len ség, aki meg se bez het. aki Jé zust meg ta lál ja,
gaz dag kincs re buk kan, s meg is me ri a jót, ami min de nek fö lött va ló. aki
Jé zust el ve szí ti, na gyon so kat ve szít, jó val töb bet, mint ha az egész vi lá got
el ve szí te né. a sze gény nél is sze gé nyebb az, aki Jé zus nél kül él, s gaz da gabb a
leg gaz da gabb nál, aki re Jé zus sze re tet tel te kint.

So kan van nak Jé zus kö ve tői kö zött, akik igen csak óhajt ják mennyei
ki rály sá gát, de oly ki csiny azok nak szá ma, akik ma guk ra ve szik a ke reszt jét.
So kan kö ve tik, akik meg nyug vást ke res nek, de oly ke vés, aki szen ve dést óhajt.
So kat ta lál, aki vel meg oszt hat ja bő sé gét, de alig van, aki osz toz na Ve le böjt jé ben.
Ör ven dez ni óhaj ta nak Ve le mind nyá jan, de ke ve sen vál lal ják, hogy szen ved je nek
éret te. So kan kö ve tik a ke nyér meg sze gé sé ig, de ke ve sen a ke se rű po hár ki ürí -
té sé ig. So kan cso dál ják az ő cso dá it, de ke ve sen kö ve tik őt ke reszt jé nek alá za tá ig.
So kan sze re tik Jé zust, amíg meg pró bál ta tás nem ke rül az út juk ba.

azok, akik Ön ma gá ért sze re tik Jé zust, s nem pe dig sa ját könnyeb bü lé sü kért,
szí vük min den meg pró bál ta tá sá ban és szo ron gat ta tá sá ban épp úgy áld ják az
ő ne vét, akár csak leg na gyobb örö mük órá já ban. Ha Jé zus nem ad na né kik
meg könnyeb bü lést, ak kor is há lá val il let nék, és di cső í te nék az ő ne vét éle tük
min den per cé ben.

19. Ha lot ti be széd

Lát já tok test vé re im a sze me tek kel, mik va gyunk: bi zony por és ha mu
va gyunk. Mennyi ke gye lem ben te rem tet te (Is ten) kez det ben a mi ősün ket,
ádá mot, és ad ta ne ki a pa ra di cso mot ott ho ná ul. és az összes, a pa ra di -
csom ban lé vő gyü möl csök ről azt mond ta ne ki, hogy egyék. Csak egy fa
gyü möl csét til tot ta. De meg mond ta ne ki, mi ért ne egyék: „Bi zony, amely
na pon eszel a fa gyü möl csé ből, ha lál nak ha lá lá val halsz”. Hal lot ta ha lá lát
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te rem tő Is te né től, de el fe led te. En ge dett az Ör dög bíz ta tá sá nak, és evett a
til tott gyü mölcs ből. és a gyü mölcs ben ha lált evett! és a gyü mölcs nek
olyan ke se rű volt a le ve, hogy a tor ku kat ki mar ta. Nem csak ma gá nak, ha nem
egész fa já nak ha lált evett. Is ten meg ha ra gu dott és eb be a mun kás vi lág ba
ve tet te, és ha lál és po kol ré sze se lett, egész fa já val együtt. Kik azok? Mi va gyunk.
ahogy ti is sze me tek kel lát já tok: bi zony, így nem ke rül he ti el az em ber a
sír göd röt, bi zony, mind a fe lé ha la dunk. – Kér jük urunk Is te nünk ke gyel mét
ezért a lé le kért, hogy ir gal maz zon ne ki, ke gyel mez zen és bo csás sa meg
min den bű nét! és kér jük szent asszony Má ri át, és bol dog Mi hály an gyalt,
és az összes an gya lo kat, hogy imád koz za nak ér te! és kér jük Szent Pé ter
urat, aki nek ada tott ha ta lom ol da nia és köt nie, hogy old ja meg min den
bű nét! és kér jük az összes szen te ket, hogy le gye nek ne ki se gít sé gül urunk
szí ne előtt, hogy Is ten az ő imád sá gu kért bo csás sa meg min den bű nét! és
sza ba dít sa meg az ör dög ül dö zé sé től és a po kol kín já tól, ve zes se őt a pa ra -
di csom nyu gal má ba, ad jon ne ki a mennyei or szág ba utat és min den jó ban
részt! és ki ált sa tok urunk hoz há rom szor: Kyrie, eleison!

Sze re tett ba rá ta im! Imád koz zunk e sze gény em ber lel ké ért, akit az Úr ma
e ha mis vi lág töm lö cé ből ki men tett, ki nek ma tes tét te met jük; hogy őt az Úr
ke gyel mé ből áb ra hám, Izsák és Jákób ke be lé re he lyez ze, hogy az íté let
nap já ra jut va, az ő összes szentei és sze ret tei kö zé, jobb ja fe lé jut tas sa, ál lít sa
őt! Ti te ket is. Ki ált sá tok há rom szor: Kyrie, eleison!

20. Zoé Oldenburg: Mert ők Is ten vá ro sá nak tes te c. re gé nyé ből

(egy össze jö ve te li fel ol va sás ról:) „a könyv cí me ez volt. „Vég le ges és tel jes
cá fo la ta a Mi urunk Jé zus Krisz tus ál lí tó la gos ket tős ter mé sze té re és ál lí tó -
la gos meg tes te sü lé sé re vo nat ko zó bi zo nyos ká ros dokt rí nák nak. a ba bo nák
el le ni harc ra és ar ra szánt mű, hogy a ró mai pa pok ha mis ér ve lé se itől el csá -
bí tott szá mos sze mély tu dat lan sá gá nak el osz la tá sá ban se gít sen”

….Ezen a na pon Roger el kí sér te Bérenger-t és an nak két só go rát Vigoros
di a kó nus pré di ká ci ó já ra, aki a toulous-i eret ne kek új há zá ban tar tott szent -
be szé det. a hí res di a kó nus nem ha zud tol ta meg ne vét, mert hang ja erő tel jes
és be szé de tü zes volt, és oly jól meg ma gya ráz ta, hogy az üd vös sé get csak
ke resz te lés sel és kéz rá té tel lel le het el nyer ni, min den föl di gon do lat ról va ló
le mon dás árán, hogy Roger, mi a latt hall gat ta, csak nem el ha tá roz ta, hogy a
ha lá los ágyán kér ni fog ja a consolamentumot. a di a kó nus, mi u tán csó kot
vál tott a je len lé vő töb bi eret nek kel és vá la szolt a hí vők tisz te let adás ára,
vissza vo nult az eme le ti szo bá ba, hogy meg áld ja a ke nye ret, és ide csu pán
mint egy húsz hí vő követhette…
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21. Egy ink vi zí ci ós ki hall ga tás ról

a bí ró el ső he lyet te se az előt te fek vő írás kö te get la poz gat ta az asz ta lon. Öt ven -
nyolc pár tat lan ta nú val lo más van itt – mondotta –, amely tit kos rész vé tel ét
bi zo nyít ja az eret ne kek hi tet len sé gé ben. Hin né-e, hogy öt ven nyolc fő ben já ró
el len sé ge van? – Roger össze rez zent az öt ven nyolc szó ra, és óva to san vá la szolt:
Ezek az em be rek ta lán eret ne kek, akik hi tem mi att akar ják ká ro mat. – Te hát
ennyi eret ne ket is mer? – az em be rek ak kor is be szél het nek ró lam, ha nem
is mer nek. – Le het sé ges-e, hogy ke gyel med sem mit sem tu dott fi vé re hit sze -
gé sé ről? – Hogy őszin te le gyek, tisz te len dő test vé rem, tud tam, hogy ta lál ko zik
eret ne kek kel; emi att nem volt kö zöt tünk ba rát ság. – és nem az lett vol na a
kö te les sé ge, hogy fel ke res sen ben nün ket, és el mond ja, amit tud? – Roger
vál lat vont: – amit er ről tud tam, azt az egész vá ros tud ta. – Ha va la mennyi
pol gár így okos kod na – szó lalt meg Pierre frá ter von ta tott han gon –, so ha
egyet len eret ne ket sem je len tet tek vol na fel a tör vény szék előtt. – Fi vé rem nek
ele gen dő vád ló ja volt – sü töt te le sze mét Roger –, ezt tisz te len dő sé ged tud ja
jól. Né kem kel lett vol na be vá do lom őket? – ami kor ég a ház, a szom szé dok nak
kell ol ta ni a tü zet, és nem egy má sik ne gyed la kó i nak. és, ha ke gyel med jó
ka to li kus, el ső ként kel lett vol na tá jé koz tat nia ben nün ket.” ….

(egy ké sőb bi ki hall ga tás ból) „azt ál lít ja, hogy tel jes szí vé vel, szín le lés és
fenn tar tás nél kül el fo gad ja a Cre do va la mennyi pont ját? – Igen. – a Szent -
há rom ság há rom sze mé lye kö zül me lyik hez szo kott imád koz ni, ha ön ma gá ban
fo hász ko dik Is ten hez? – a Fi ú hoz. – Mi ért? ami kor Is ten hez for dul, min dig
azt mond ja: uram Jé zus? vagy egy sze rű en: uram? vagy: uram Is te nem?
So ha nem mond ja, hogy: Mi atyánk, vagy atyánk? – Úgy mon dom a Patert,
ahogy kell. – Te hát a Mi atyán kon kí vül szük ség te len nek ér zi az imád ko zást
az atya Is ten hez? – Nem tu dom. – az atyát te hát ke vés bé kell tisz tel ni, mint
a Fi út? – Nem. – Nem in kább job ban kel le ne tisz tel ni őt? – Nem … ah hoz
ké pest, hogy vi lá gi, elég gé jól tá jé ko zott nak tű nik – je gyez te meg alberic
frá ter. – Mi ért vé de kez ne így, ha nem érez né ma gát bű nös nek? a jó
ka to li ku sok tu dat lan ság ból vall hat ják, hogy az atya fe let te áll a Fi ú nak.
Ke gyel med elő re lát ta a kér dé se ket, és elő ké szí tet te vá la sza it!”

22. John Wyclif írá sa i ból

„Ha a pá pa éle te és ta ní tá sai Krisz tus sal el len kez nek, úgy ő a Krisz tus leg el ső
el len sé ge, a leg főbb an ti krisz tus. Ha egy be vet jük az apos to lok ira ta it, me lyek
a Jé zus ba ve tett hit ből írat tak, a pá pai ira tok kal: a bul lák kal, a dek ré tu -
mok kal, meg lát hat juk, mi lyen ke vés sé egye zik tar tal muk, mert a pá pai
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ira tok a vi lág fe let ti ura lom ról be szél nek, az evan gé li u mi ira tok pe dig a
vi lág alá za tos ke rü lé sé ről. Krisz tus sze líd és alá za tos volt. a pá pa pe dig,
mint mond ják döly fös em ber és ret te ne tes bosszú ál ló. Mert, ha nin cse nek
vi lá gi fegy ve rei, a ki át ko zás bün te té sét al kal maz za, és ál lí tó la gos bűn bo -
csá na tot ad mind azok nak, akik haj lan dók bosszút áll ni el len sé ge in, amint
ki tű nik ab ból a ke resz tes had já rat ból, amit nem ré gen az el len pá pa el len
hir de tett (1383 má ju sá ban). Mi kor Krisz tus Samárián ke resz tül ment, és
ta nít vá nya i tól meg ta gad ták az ételt és a szál lást, nem en ged te, hogy emi att tü zet
kér je nek az ég ből ar ra a nép re: „az em ber Fia nem azért jött, hogy az em be rek
lel két el pusz tít sa, ha nem, hogy meg ment se”. a pá pa pe dig, úgy mond ják, sok
lel ket meg sem mi sít; nem kell-e ezért az an ti krisz tus nak tar ta nunk?

Nem kell mind azt hit té tel gya nánt el fo gad nunk, amit a pre lá tu sok ál lí ta nak,
sőt in kább, csak annyi ban kell el fo gad ni sza va i kat, amennyi ben az Írás ból
iga zol ha tók, mert min den igaz ság az Írás ban fog lal ta tik.

Gyak ran ki mond ták már, hogy az Úr va cso ra a meg szen te lés után sem
lesz ter mé sze tes ér te lem ben Krisz tus tes té vé, ha nem lé nye ge sze rint va ló sá gos
ke nyér ma rad. Csak kép le tes ér te lem ben van ott je len a Krisz tus tes te,
va ló ság gal az ég ben van.”

23. Husz Já nos le ve le Constanzból

az igaz ság ked vé ért írom a kö vet ke ző ket. Elő ször, hogy igen sok ma gán -
ki hall ga tá son, az tán nyil vá no san a zsi nat előtt is val lo mást tet tem, hogy nem
vo na ko dom ma gam alá vet ni a ta ní tás nak, út ba iga zí tás nak, ta ní tá sa im visz-
sza vo ná sá nak, sőt a meg il le tő bün te tés nek sem, ha ki mu tat ják, hogy olyat
ír tam, vagy ta ní tot tam, vagy mond tam, ami az igaz ság gal el len ke zik; és,
hogy a zsi nat ál tal ki kül dött öt ven dok tor el len gyak ran emel tem ki fo gást,
mert té te le im ből ha mis ki vo na to kat ké szí tet tek, s a nyil vá nos ki hall ga tá son
is, ki ok tat ni nem akar tak, sőt tár gyal ni sem akar tak ve lem, ha nem csak azt
mond ták: várd meg a zsi nat dön té sét. – azét a zsi na tét, amely ki ne ve tett,
vagy azt ál lí tot ta, hogy sem mit nem ér tek, és visszá san al kal ma zom a té te le ket,
mi dőn egy nyil vá nos ki hall ga tá son a szent köny ve ket hoz tam fel. Mi cso da
ki a bá lás, mi cso da tom bo lás, ne ve tés és gú nyo ló dás tá madt el le nem! én
pe dig ezt mond tam: azt hit tem, et től a zsi nat tól több tisz te le tet és fe gyel met
vár hat az em ber. Ek kor mind nyá jan el hall gat tak, mert a ki rály csen det
pa ran csolt. a gyű lést ve ze tő bí bo ros így szólt: „Fenn a vár ban (egy ma gán -
ki hall ga tá son) csen de seb ben be szél tél!” Ott sen ki sem ki a bált rám – fe lel tem
– most min den ki el le nem tá madt. Er re így szólt: „a zsi nat tud ni akar ja,
hogy en ge ded-e ma ga dat ki ok tat ni? – Igen szí ve sen” – fe lel tem. ő így
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foly tat ta: „a dok tor ma gya rá za ta sze rint az ira ta id ból ki vont té te lek el tér nek
az igaz ság tól; eze ket vissza kell von nod, amit pe dig ta núk bi zo nyít nak, es kü vel
meg ta gad nod” és hoz zá tet te: „a kö vet ke ző ki hall ga tá son le gyen meg!”
Mi lyen har co kat küz döt tem át, csak az Is ten tud ja.

azért írom eze ket, hogy tud já tok, hogy sem a szent írá si he lyek kel, sem
más érv vel nem győz tek le, ha nem csel ve tés sel és fe nye ge tés sel kí sé rel tek
meg ta ní tá sa im vissza vo ná sá ra és el át ko zá sá ra rá ven ni, de a ke gyel mes Is ten
ve lem volt, és re mé lem, ve lem ma rad mind ha lá lig, és meg tart en gem ke -
gyel mé ben.”

24. A hu szi ták prá gai négy pont ja

„Elő ször, hogy az Is ten Igé jét Cse hor szág ban sza ba don és min den aka dály
nél kül, tisz tes sé ges mó don hir des sék az Úr nak pap jai az üd vö zí tő sza vai
sze rint: „El men vén e szé les vi lág ra, hir des sé tek az Evan gé li u mot min den
te rem tés nek”. és nem sza bad meg til ta ni, hogy az Is ten egy há zá ban bár ki is
kü lön bö ző nyel ve ken szól jon.

Má sod szor, a leg is te nibb eukharisztia szent sé gét Krisz tus min den hí ve i nek,
ki ket ha lá los bűn er re al kal mat lan ná nem tesz, mind két szín, az az a ke nyér
és a bor szí ne alatt sza ba don szol gál tas sák ki. Kö vet vén eb ben üd vö zí tőnk
ki je len té sét és in téz ke dé sét, aki mondá: „Ve gyé tek és egyé tek, ez az én
tes tem” és „igya tok eb ből mind nyá jan, mert ez az új szö vet ség vé re, mely
so ka kért kiontatik.”

Har mad szor, hogy az egy há zi ak nak gaz dag sá gok és ja vak fö löt ti ural mát,
me lyet a pap ság hi va tá sá nak ro vá sá ra és a vi lá gi ha ta lom ká rá ra bir to kol,
tel je sen szün tes sék meg. a pap sá got ma gát pe dig az evan gé li u mi tör vény re
és az apos to li élet mód ra, mely ben Krisz tus apos to la i val egye tem ben élt,
ve zes sék vissza az üd vö zí tő sza vai sze rint, ki mi u tán össze hív ta a ti zen két
apos tolt, elküldötte őket, és pa ran csot adott ne kik, mond ván: „Ne sze rez ze tek
ara nyat, se ezüs töt, se réz pénzt a ti erszényetekbe…” Ha son ló kép pen: „Ha
van élel münk és ru há za tunk, elé ged jünk meg ve le.”

Ne gyed szer, hogy az összes ha lá los bű nö ket, ki vált kép pen pe dig azo kat,
me lyek nyil vá no sak, és más, az Is ten tör vé nyé vel el len ke ző visszáságokat,
min den ál la pot ban sza bá lyo san és éssze rű en aka dá lyoz zák meg és szün tes sék
meg azok, akik re tartozik….Ilyen bű nök a nép kö zött el kö ve tett bu jál ko dás,
ti vor nyá zás, rab lás, gyil kos ság, ha zug ság, ha mis es kü, az ál nok, ba bo nás és
fö lös le ges mes ter ke dé sek, nye rész ke dés, uzso rás ko dás és más eh hez ha son lók.
Ha son ló vét kek a pap ság kö zött: a szimoniákus eret nek ség, fi zet ség kö ve te lé se
ke reszt ség, bér má lás, gyó nás, ál do zás, utol só ke net, há zas ság szent sé gé ért, a
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30 sza bott árú mi se, vagy más egyéb vá sá rol ha tó, vagy árú ba bo csá tott mi sék,
vagy gyász mi sék, kö nyör gé sek, év for du lók, … és más szám ta lan eret nek sé gek,
me lyek ezek ből szár maz nak, és Krisz tus egy há zát be szennye zik.”

24/a. A tá bo ri ták prog ram ja

„ab ban az idő ben, nem lesz nek a föl dön sem ki rá lyok, sem ural ko dók, sem
alatt va lók, el tűn nek az adók és szol gál ta tá sok, sen ki sen kit nem kény sze rít
sem mi re, hi szen mind nyá jan egy for mán test vé rek és nő vé rek lesznek….

ahogy Tá bor vá ro sá ban nin csen „enyém” és „ti ed”, ha nem min den kö zös,
ugyan így min dig minden nek kö zös nek kell len nie, és sen ki nek nem le het
kü lön tu laj do na, aki pe dig ilyen nel ren del ke zik, ha lá los bűnt kö vet el.

Ezek nek meg fe le lő en szük sé ges nek tart ják azt ta ní ta ni, hogy ez után nem
il lik ki rályt bír ni, sem ilyet vá lasz ta ni, mint hogy ma ga az Is ten akar ki rály
len ni az em be rek fe lett, és a kor mány zást át kell ad ni a nép ke zé be, hogy min den
ura sá got, ne mest, lo va got le kell dön te ni, és meg kell sem mi sí te ni, mint a
hely te le nül nö ve ke dett fá kat az er dő ben, hogy meg kell szün tet ni min den
adót, szol gál ta tást és il le té ke ket, ezek kel együtt min den fe je del mi ha tal mat és
vi lá gi ha tal mat, hogy meg kell sem mi sí te ni min den fe je del mi, tar to má nyi,
vá ro si és pa rasz ti jog ren det, mint olya no kat, me lyek em be ri ki ta lá lá sok, nem
pe dig Is ten mű vei; és hogy még a ré gi val lás tan egyes ré sze it, mint ami lye nek
pél dá ul: a ki rá lyok és fe je del mek irán ti tü rel mes ség ről és en ge del mes ség ről,
az adók ról, stb. szó ló ré szek, még eze ket sem sza bad el is mer ni igaz nak, mint -
hogy min den ki nek a szí vé be lesz be ír va az is te ni tör vény”.

25. A bú csú ról (KEK 1471)

„a bú csú Is ten előtt, a (szent gyó nás ban) már meg bo csá tott bű nö kért já ró,
ide ig tar tó bün te té sek el en ge dé se, me lyet a ka to li kus hí vő, aki meg fe le lő en
fel ké szült, és tel je sí tet te a ki sza bott fel té te le ket, el nyer az Egy ház se gít sé gé vel,
amely mint meg vál tás szol gá ló ja, Krisz tus és a szen tek elég té telt nyúj tó
ér de me i nek kincs tá rát hi va ta lo san ke ze li, és ab ban ré sze sít he ti tag ja it.”
(Tá bor ke reszt, 2000. ápr.)

25/a. Bűn bo csá tó cé du la

a mi urunk Jé zus Krisz tus ol doz zon fel szen ve dé sei ér de me ál tal. én apos to li
ha tal mam mal, mely e rész ben re ám bí za tott és ne ked is aján dé kul ada tik,
fel ol doz lak min den egy há zi vizs gá lat, íté let és bün te tés alól, me lyek most
ter hel nek, min den más ez után el kö ve ten dő ki há gás, bűn és vét kes ség alól,

szÖveGGyűjteméNy Hisszük és valljuk l 307

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 307



le gye nek bár sú lyo sak, és na gyok s akár mi lyen ok ból el kö ve tet tek, tar toz za nak
bár kü lö nö sen, vagy ál ta lá ban szent atyánk a pá pa és az apos to li szék elé,
vagy ar ra, ami „in coena domini” kez de tű bul lá val min den év ben ki hir det te tik;
nem kü lön ben azok alól is, me lye ket kü lön most so rol tál fel, – mi köz ben
el tör lök ró lad min den szep lőt és ma ku lát, ami ket az előbb em lí tett cse le ke -
de tek ben ma gad ra gyűj töt tél, el en ge dem a tisz tí tó tűz bün te té sét s ab ba az
ár tat lan ság ba he lyez lek vissza, mely ben a ke resz te lés után vol tál. a szent sé -
gek ben is ré sze sül ni en ged lek s új ból be ik tat lak a hí vők kö zös sé gé be. az
atya, Fiú és szent Lé lek ne vé ben. ámen.

26. Lu ther imád sá ga

ó, uram, Is te nem! Te, én Is te nem, állj mel let tem az egész vi lág böl cses sé gé vel
és eszé vel szem ben. ó tedd meg! Meg kell ten ned! Igen, Né ked ma gad nak
meg kell ten ned! Hi szen Ti ed az ügy, nem az enyém. Ne kem ma gam nak sem mi
dol gom nem vol na ezek kel a ha tal mas föl di urak kal. In kább él ném nap ja i mat
csend ben, és itt hagy nám ezt a há bo rú sá got. De ti éd uram az ügy, és igaz és
örök ké va ló. állj mel let tem, Te igaz és örök ké va ló Is ten! Em ber ben egy ben
sem bí zom. Mind az, ami test ből szár ma zott és tes ti, nem hasz nál itt sem mit.
Is ten ó Is ten! Nem hal lasz en gem, ó Is ten? Ha lott vagy? Nem, Te nem hal hatsz
meg, csak el rej ted ma ga dat. Te vá lasz tot tál ki en gem er re a mun ká ra? Kér de zem
Tő led, ho gyan le he tek bi zo nyos afe lől, hogy ez a Te aka ra tod; mert ma gam tól
so ha éle tem ben nem gon dol tam vol na ar ra, hogy bár mit is kezd jek ilyen
ha tal mas urak el len. állj mel let tem, ó Is ten, a Te sze rel mes Fi ad, Jé zus Krisz tus
ne vé ért, aki ol tal mam, me ne dé kem, sőt erős vá ram lesz ne kem a Te Szent
Lel ked ere je és ha tal ma ál tal, Is ten, se gíts meg en gem! ámen.”

27. A 95 té tel ből

1. ami kor urunk és Mes te rünk azt mond ta: „Tér je tek meg!”, azt akar ta,
hogy a hí vek egész éle te meg té rés le gyen.

5. a pá pa nem en ged és nem is en ged het el sem mi fé le bün te tést, csak azt,
amit vagy a ma ga, vagy a ká no nok ren de lé se alap ján ki sza bott.

20. a pá pa te hát az „összes bün te té sek el en ge dé se” alatt csak az ál ta la ki sza -
bott bün te tést ér ti, nem pe dig ál ta lá ban min dent.

21. En nél fog va té ved nek azok a bú csú hir de tők, akik azt ta nít ják, hogy a pá -
pa bú csú ja az em bert ál ta lá ban min den bün te tés alól fel old ja és üd vö zí ti.
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24. Ter mé sze te sen az em be rek nagy ré szét rá sze dik, ami kor né kik min den
meg kü lön böz te tés nél kül, nagy han gú an ígé rik a bün te té sek alól va ló
fel men tést.

27. Em be ri bal ga sá got hir det nek, ami kor azt mond ják, hogy mi helyt a lá -
dá ba do bott ga ras meg csör ren, a lé lek azon nal a menny be száll.

28. annyi bi zo nyos, hogy a ga ras nak a lá dá ban va ló meg csör re né sé vel
nagy ra nő het a ha szon le sés és kap zsi ság; az egy há zi köz ben já rás ered -
mé nye azon ban egye dül Is ten jótetszésétől függ.

32. aki bűn bo csá tó cé du lák kal akar ja el nyer ni az üdv bi zo nyos sá got, az ta -
ní tó mes te re i vel együtt örök re el kár ho zik.

33. óva őriz ked jünk azok tól, akik azt ta nít ják, hogy a pá pa bú csú ja Is ten -
nek ama leg drá gább aján dé ka, amely hely re ál lít ja a jó vi szonyt Is ten és
em ber kö zött.

42. Fel kell vi lá go sí ta ni a ke resz tyé ne ket, hogy a pá pa vé le mé nye sze rint a
bú csú vá sár lás sem mi lyen te kin tet ben nem ál lít ha tó egy sor ba az ir gal -
mas ság cse le ke de te i vel.

43. Fel kell vi lá go sí ta ni a ke resz tyé ne ket, hogy jobb dol got mű vel az, aki a
sze gé nyek nek ala mizs nát ad, vagy a nyo mor gót se gí ti, mint az, aki bú -
csút vá sá rol.

44. ugyan is a sze re tet gya kor lása ál tal nö vek szik a sze re tet, s az em ber job bá
lesz; míg a bú csú csak a bün te tés alól men ti fel, s nem te szi job bá az em bert.

45. Fel kell vi lá go sí ta ni a ke resz tyé ne ket, hogy aki a sze me előtt lé vő nyo -
mor gót el ke rü li, és bú csút vá sá rol, az nem a pá pa bú csú ját, ha nem Is ten
ha rag ját von ja ma gá ra.

50. Fel kell vi lá go sí ta ni a ke resz tyé ne ket, hogy ha a pá pá nak tu do má sa vol -
na a bú csú hir de tők zsa ro lá sa i ról, ak kor in kább po rig éget né a Szent Pé -
ter szé kes egy há zat, mint sem hogy az ő ju ha i nak bő ré ből, hú sá ból és
csont já ból épít tes se fel azt.

67. az a bú csú, ami ről a bú csú hir de tők azt hir de tik, hogy az a leg na gyobb
ál dás – va ló ban az, de csak a ke re set szem pont já ból.

68. a va ló ság ban azon ban Is ten ke gyel mé hez és a ke reszt üd vé hez mér ten
a le ges leg ki sebb.

79. aki azt ál lít ja, hogy a pá pai cí mer rel el lá tott ma gasz tos ke reszt fel ér
Krisz tus ke reszt jé vel – ká rom lást szól.

94. Buz dít suk azért a ke resz tyé ne ket, hogy fe jü ket, Krisz tust, meg pró bál ta -
tá so kon, ha lá lon és pok lon át is kö vet ni igye kez ze nek.

95. S így in kább sok szen ve dés árán jus sa nak a menny be, mint hogy ma gu kat
a bé ké vel ál tat va, el bíz zák.
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28. A „Lu ther jel le mé”-ből

1. ó mennyi kín nal és fá ra do zás sal tud tam nagy ne he zen iga zol ni lel ki is me re -
tem ben még a Szent írás meg ala po zá sá val is, hogy ne kem egy ma gam nak föl
le he tett lép nem a pá pa el len! a szí vem mi lyen gyak ran re me gett és fed dő zött,
és hány ta a sze mem re az ő egyet len, leg erő sebb ér vü ket: „Csak te vagy okos? a
töb bi ek mind té ved nek, és olyan hosszú idő óta té ved tek? De hát ha te té vedsz,
és ve zetsz fél re té ve dé sek be olyan so ka kat, akik mind örök re el kár hoz nak?”

2. (le ve le Alb recht ér sek hez) „Fe je del mi kegyességtek most Hal lé ban
megint fel ál lí tot ta ezt a bál ványt (t.i. a bú csú áru lást), mely meg ra bol ja az
egy ügyű ke resz tyén pén zét és lel két. Meg kell ten nem, amit a ke resz tyén
sze re tet pa ran csol, nem tö rőd ve még a po kol ka pu i nak fe nye ge té sé vel sem,
an nál ke vés bé ér se ke ké vel és bí bo ro so ké val. azért hát alá za to san ar ra ké rem
fe je del mi kegyességteket, ne ve zes se fél re és ne fossza ki a sze gény né pet;
vi sel ked jék úgy, mint püs pök, ne pe dig, mint ra ga do zó far kas!”

Lu ther le ve le X. Leó pá pá hoz 1520. okt. 6-án:
….azért kér lek szent atyám, Leó, fo gadd el ezt az én ment sé ge met, és

hidd el ró lam, hogy a te sze mé lyed el len sem mi rosszat nem akar tam ten ni.
én olyan em ber va gyok, aki ne ked a leg job bat kí ván ja, aki per le ked ni és
vi tat koz ni nem akar sen ki vel az il le tő go nosz éle te mi att. Ki zá ró lag csak
Is ten igé jé nek igaz sá gá ért. Min den ben szí ve sen en ge dek bár ki nek, csu pán
az Is ten igé jét nem aka rom és nem le het sem el hagy nom, sem meg ta gad nom.
Ha va la ki más ként vé le ke dik ró lam, vagy ira ta i mat más ként fog ta fel, az
té ved és nem ér tett meg en gem.

annyi azon ban igaz, hogy erő sen hoz zá nyúl tam a ró mai szék hez, me lyet
ró mai ud var nak ne vez nek … az bán tott en gem, hogy a te ne ved ben és a
ró mai egy ház ne vé ben a sze gény né pet az egész vi lá gon be csap ták és
meg ká ro sí tot ták. Ez zel száll tam szem be, és fo gok is szem be száll ni mind ad dig,
amíg csak ke resz tyén élet él bennem … Mert előt ted sem ti tok, hogy hosszú
évek óta Ró má ból az egész vi lág ra sem mi más nem árad ki, mint a test nek,
lé lek nek, ja vak nak romlása… Ne ked és a bí bor no kok nak vol na kö te les sé ge tek,
hogy ezt a bajt el há rít sá tok. De a be teg ség mit sem ad az or vos ság ra. a ló és
a ko csi nem hall gat nak a ko csis ra. Ez az oka an nak, ami ért min den kor
fáj lal tam, hogy te, ke gyes Leó, pá pa let tél eb ben az idő ben, te, aki mél tó
let tél vol na ar ra, hogy jobb kor ban légy pápa…

és el len sé ge va gyok a per pat var nak, nem aka rok sen kit buj to gat ni, sem
ingerelni … azért szent sé ges atyám, vaj ha ne hall gat nál azok ra, akik édes
sza vak kal a fü led be hí ze leg nek s akik azt mond ják, hogy te nem vagy csu pán
em ber, ha nem Is ten köl tö zött be léd, aki min den dol gok pa ran cso ló ura… Te
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Is ten szol gá i nak szol gá ja vagy. Ne en gedd, hogy meg csal ja nak, akik azt
ha zud ják és szín le lik, hogy te a vi lág nak ura vagy, akik azt akar ják, hogy csak
az le hes sen Krisz tus hí ve, aki ne ked alá ve ti ma gát, akik azt fe cse gik, hogy ne ked
ha tal mad van a menny ben, a po kol ban és a tisz tí tó tűz ben. Ezek ne ked el len -
sé ge id, és ar ra tö re ked nek, hogy lel ke det megrontsák … Té ved nek mind azok,
akik azt ál lít ják, hogy te fe let te állsz a zsi nat nak és az egye te mes ke resz tyén -
ség nek. Té ved nek azok is, akik egye dül ne ked ad nak ha tal mat ar ra, hogy a
Szent írást ma gya rázd. Ezek mind nyá jan csak azt akar ják, hogy ke resz tyén el -
le nes üzel me i ket a te ne ved alatt a ke resz tyén ség ben megerősíthessék …

Ta lán il let le nül cse lek szem, hogy olyan ma gas mél tó sá got ok ta tok, aki től
min den ki nek ta ní tást kel le ne elfogadnia … Nem az zal a szán dék kal cse lek szem
ezt, hogy Té ged ta nít sa lak, ha nem ki zá ró lag hű sé ges gond ból és kö te les ség ből.
Nem tu dok hí ze leg ni, az ilyen ko moly és ve szé lyes ügy ben. Ez zel szent sé -
ged nek aján lom ma ga mat.”

29. Wormsba in dul va

„Meg kap tam a vissza vo nan dó té te le ket, ked ves Spalatin, és az el já rá som ra
vo nat ko zó uta sí tá so kat. Ne ké tel ked jél fe lő le: sem mit sem fo gok vissza von ni.
azt fe le lem te hát Kár oly csá szár nak, hogy el sem me gyek, ha csak azért hív nak
oda, hogy vissza von jam ta ní tá sa i mat. Mert azo kat itt is vissza von hat nám.
De, ha azért akar oda hí vat ni, hogy meg öl jön, ak kor kész le szek az el me ne tel re;
mert Krisz tus se gít sé gé vel nem fo gok el me ne kül ni, sem az Igét nem fo gom
cser ben hagy ni a harc ban. De tel je sen meg va gyok győ ződ ve ró la, hogy azok
a vér ebek nem fog nak előbb nyu god ni, míg meg nem öl nek en gem. Le gyen
meg az Úr aka ra ta! a csá szá ri pa ran csot még nem láttam … ar ra kér lek,
hogy tiéiddel együtt ne éret tem, ha nem az Is ten Igé jé ért imád koz zál. Mert
ma ga mért egy ál ta lán nem ag gó dom. Le gyen meg az Úr aka ra ta! Krisz tus
meg ad ja majd né kem azt a lel kü le tet, hogy meg vet hes sem a sá tán nak e szol gá it,
ha élet ben ma ra dok, és le győz zem őket, ha meg ha lok”.

30. Wormsban 
„Ha nem győz nek meg a Szent írás bi zony sá ga i val, vagy vi lá gos ér vek kel,
ak kor én az ál ta lam idé zett Írá sok le győ zött je va gyok, és lel ki is me re tem az
Is ten Igé jé nek fog lya. Vissza nem von ha tok, és nem is aka rok vissza von ni
sem mit, mert a lel ki is me ret el len cse le ked ni nem ta ná csos és nem he lyes.”

„Ezért hát én, dr. Lu ther Már ton, a mi urunk nak, a Jé zus Krisz tus nak
mél tat lan evan gé lis tá ja, azt mon dom, hogy ezt a té telt (hogy a hit min den
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cse le ke det nél kül egy ma ga igaz zá tesz Is ten előtt) bán tat la nul kell hagy nia a
ró mai csá szár nak, a tö rök csá szár nak, a ta tár csá szár nak, a pá pá nak, va la -
mennyi bí bo ros nak, püs pök nek, pap nak, ba rát nak, apá cá nak, ki rály nak,
fe je de lem nek, úr nak, és az egész vi lág nak, min den ör dög gel egye tem ben; és
fe jük re száll a po kol tü ze, kö szö ne tük pe dig nem lesz ben ne. Ezt ne kem,
Lu ther dok tor nak a Szent Lé lek mond ta és ez az igaz tisz ta Evan gé li um.”

31. Wart burg ból

„…fejedelmi kegyelmességtek máris so kat tett, és jobb, ha nem tesz sem mit.
Mert Is ten nem tűr he ti és nem akar ja tűr ni, hogy akár fe je del mi ke gyel mes sé -
ge tek, akár én, ag go dal mas kod junk és szorgalmaskodjunk. azt akar ja, hogy
hagy juk őrá a dol got: ezt és sem mi egye bet! Iga zod jék te hát fe je del mi ke gyel -
mes sé ge tek e sze rint. Ha fe je del mi ke gyel mes sé ge tek hisz eb ben, ak kor biz ton -
ság ban lesz és bé kes sé ge lesz. Ha nem hisz, én még is hi szek, és meg kell
hagy nom fe je del mi ke gyel mes sé ge te ket ag gó dá sá ban és gyöt rő dé sé ben, amit
szen ved nie kell min den hi tet len nek. Ha hin ne fe je del mi ke gyel mes sé ge tek,
meg lát ná az Is ten di cső sé gét. De mi vel még nem hisz, nem is lá tott még sem mit.”

32. Thomas Münzer: A Gideon kard já val

Fe let te szük sé ges vé dő be széd és vá lasz a Lé lek vi lág ta lan já nak, ama wittem-
bergbéli reny he éle tű hús tö meg nek, aki fo nák mó don, a szent írás nak
megtolvajlása ál tal a si rat ni va ló ke resz tyén sé get oly fáj dal ma san be mocs kol ta
– Thomas Münzer allstedti, an no 1524.

„a fé nyes fen sé gű el ső szü lött fe je de lem nek és min den ha tó úr nak Jé zus
Krisz tus nak, min den ki rá lyok leg jó sá go sabb Ki rá lyá nak min den hí vő bá tor
her ce gé nek, leg ke gyel me sebb uram nak és hű sé ges vé del me zőm nek, és az ő
meg szo mo rí tott egyet len je gye sé nek, a sze gény ke resz tyén ség nek.

Min den di csé ret, név, tisz te let és mél tó ság, cí mek és min den di cső ség le -
gyen egye dül a ti éd. Te örök Is ten fiú, an nak oká ért, mi vel hogy a Te Szent
Lel ked min den idő ben ré sze sült ab ban az öröm ben, hogy a ke gyet len orosz -
lá nok, az írás tu dók előtt a leg mér ge sebb ör dög nek kel lett bi zo nyul nia, no ha
a ti éd ő mér ték nél kül ele i től fogva … En nek okán nem va la mi kü lö nös
cso da, hogy az írás tu dók legdicssóvárabbika, Dok tor Ló dít, egy re in kább és
in kább fenn hé já zó bo lond dá lesz, és az ő ön zé sé nek és dús ká lá sá nak min den
meg ha lasz tá sa nél kül a Te szent Írá sod dal ta ka ró zik, s ve szi azt a leg csa lár dab bul
se gít sé gül, s nem ke ve seb bet akar, mint legkiváltképp Te ve led fog lal koz ni,
mint ha csak a Te is me re te det Te tő led (az igaz ság ka pu já tól) nyer te vol na. Ily
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vak me rő en pi masz ko dik szí ned előtt, s po rig aláz za a Te igaz Lel ke det. Mert
vi lá go san és vissza von ha tat la nul ki fe cse gi tit kát, mi kor tom bo ló irigy sé ge
foly tán és a leg ke se rűbb gyű lö let től hajt va, en gem, ki tag nak sze gőd tem
tag ja id kö zé, jó zan, igaz ok nél kül, az ő gúnnyal telt, csú fon dá ros, ősádáz
ha son má sai előtt ne vet sé ges sé tesz, az egy ügyű ek előtt pe dig hal lat lan
bot rán ko zás ra sá tán nak, vagy ör dög nek szi dal maz, s eszetekert, kár om ló
íté le té vel gya láz és csúfol … Ha már most Krisz tust ilyen mó don fo gad nánk
el, pusz tán az ó- és Új szö vet ség ta nús ko dá sa alap ján, a Lé lek fel tá rul ko zá sá nak
ta pasz ta lá sa nél kül, ab ból a zsi dó ké nál és a po gá nyo ké nál is sok kal ál no kab bul
ku sza ma jom pa rá dé len ne, mit azt min den ki tu laj don sze mé vel lát hat ja,
hogy a mos ta ni írás tu dók sem cse le ked nek más ként, mint haj da ná ban a
fa ri ze u sok. a Szent írás sal van nak nagy ra, össze ír nak és össze pa cáz nak min -
den fé le köny ve ket, s egy re csak azt szaj kóz zák: Higgyél csak , higgyél! és
ép pen a hit igaz el jö ve tel ét cáfolják … Nem lelsz más ra mind a mai na pig.
Ha az is ten te le ne ket a tör vény re mu tat va raj ta ka pod, nagy könnyed ség gel
mond ják rá: Ohó, az el van tö röl ve!”

33. Erasmus: A Bal ga ság di csé re te

„az apos to lok min de nütt ke resz tel nek, de se hol nem ta ní tot ták, hogy mi ben
áll a ke reszt ség nek ala ki, anya gi, ha tó- és vég oka, s el tö röl he tő és ma ra dan dó
je gyek ről sincs ná luk sem mi em lí tés. ők kö nyö rög tek Is ten hez, de lé lek ben,
sem mi egye bet nem kö vet vén, mint azon evan gé li u mi té telt, hogy <az Is ten
Lé lek, és akik őt imád ják, szük ség, hogy lé lek ben és igaz ság ban imád ják.>
Bi zo nyá ra még nem tud tak ők ar ról, hogy Jé zust sem mi vel sem il le ti mél tóbb
kö nyör gés, mint a fa lon füg gő szén raj zot, ha ez az Idvezítőt ki ter jesz tett ke zek kel,
nagy haj jal, és fe je kö rül a szo ká sos há rom vo nás sal áb rá zol ja. Mert ki ért het né
meg eze ket, ha csak , mint az aristoteles és Scotus ta nít vá nya, nem ve sző dött
ke rek 30 esz ten de ig a fi zi ká val és me ta fi zi ká val? …az apos to lok min de nütt
ta nít ják a sze re te tet, mind azo nál tal nem oszt ják azt ve lünk szü le tett és szer zett
tu laj don ság ra, és nem fej te ge tik, hogy já ru lé kos-e az, vagy lé nye ges, te rem tett,
vagy nem te rem tett? az apos to lok utál ják a bű nö ket, de vesszek el, ha tu do má -
nyo san meg tud ják ha tá roz ni, hogy mi az, amit bűn nek nevezzünk…”

34. Zwingli Ulrich Einsiedelben

„If jú éve im ben ta nul tam én is em be ri ta ní tást annyit, mint a ve lem ko rú ak, s
mi kor most 7–8 éve egé szen a Szent írás ra bíz tam ma ga mat, a be lém ol tott
te o ló gia és fi lo zó fia egy re-más ra el len ve té se ket akart ten ni. Vég re így szól tam
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ma gam ban: min dent el kell hagy nod, Is ten aka ra tát tisz tán az ő ha mi sí tat lan
igé jé ből kell ta nul nod. Ek kor el kezd tem imád koz ni az ő vi lá gos sá gá ért, és az
Írást pusz ta ol va sás ra job ban meg ér tet tem, mint ha sok kom men tárt és ma gya -
rá za tot ol vas tam vol na el … Sen kit se imád ja tok, csak az Örök ké va lót! Tisz tel -
jé tek Má ri át, hogy az em be ri ség nek a Meg vál tót szül te, de ne imád já tok őt,
mert, ha imád já tok, ak kor ez egye dül az Idvezítő imá dá sá nak ro vá sá ra tör tén he -
tik meg! De mit is hasz nál hat ná tok ti min den áve Má ri á tok kal, hogy ha szí ve tek
te le van tisz tá ta lan gon do la tok kal? Krisz tus és nem Má ria a mi idvességünk!”

35. Zü rich ben

„a leg na gyobb ve sze de lem az Is ten ha rag ja, amely sújt ja a nem ze tet, ami ért
a csa lá di tűz he lyet vé reng ző csa ta tér rel cse ré li fel, ahon nan az igaz ság, a
val lás és a ha za sze re tet szám űz ve van nak. To váb bá rossz szo ká so kat és er köl -
csö ket plán tál át az ide gen pénz és há bo rú zás a szü lő föld re. Vé gül pe dig a
pén zért va ló el sze gő dés a gyű löl ség, az irigy ség és az ön ha szon le sés ta nyá ját
üti fel a zsol do sok kö zött. … Szeretném, ha a pá pai szer ző dé sen lyu kat üt né nek,
és a kö ve tek nek a há tá ra köt nék: vi gyék, ahon nan hoz ták! Em ber evő far kast
ül döz ni szok tak, azok el len a far ka sok el len pe dig, akik tönk re te szik az em -
be re ket, sen ki sem akar iga zán vé de kez ni. Pom pás vö rös ka la pot és kö penyt
hor da nak, ha meg ráz zuk, du ká tok és ko ro nák hul la nak, ha meg fa csar juk,
fi ad nak, test vé red nek, apád nak, vagy jó ba rá tod nak vé re cso rog ki be lő le.”

36. Az Evan gé li um ról

„az Evangélium … semmi más, mint bi zo nyos üdv a Krisz tus ál tal, amely nél
ránk néz ve nem le het hir det ni ked ve seb bet, üd vö seb bet és drá gáb bat. Mert a
mi két ség beeset ten szo ron ga tott s ne he zen ver gő dő lel künk nek mi hir det tet -
het nék ked ve sebb, mint az, hogy íme, itt a Meg vál tó, aki min ket tá gas hely re
ve zet, és hogy olyan sza ba dí tó és ve zér, aki min de nek re elég sé ges, mert Is ten!
… aki te hát őben ne hisz, le gyen akár zsi dó, akár po gány, üd vö zül”.

37. Zwingli 67 té te lé ből

2. az evan gé li um sum má ja az, hogy a mi urunk Jé zus Krisz tus, az Is ten nek
igaz Fia, az ő mennyei aty já nak aka ra tát ne künk ki je len tet te, és ár tat -
lan sá gá val min ket a ha lál tól meg sza ba dí tott, és Is tent ki en gesz tel te.

3. Mind azok ra néz ve te hát, kik vol tak, van nak és lesz nek, az idvesség
egye dü li út ja Krisz tus.
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4. aki más aj tót ke res, vagy mu tat, az té ved, sőt gyil ko sa a lel kek nek és tol vaj.
17. Krisz tus egye dül örök fő pap. akik ma gu kat fő pap ok nak tart ják, azok

Krisz tus di cső sé ge és ha tal ma el len törekesznek, sőt őt gya láz zák.
22. Krisz tus a mi igaz sá gunk; ami ből meg ért jük, hogy a mi cse le ke de tünk

annyi ban jó, amennyi ben Krisz tu sé; de amennyi ben a mi enk, annyi ban
nem igaz, sem nem jó.

50. Egyedül Is ten bo csát ja meg a bűnt, az ő Fia, a mi urunk Jé zus Krisz tus ál tal.
51. aki a bűn bo csá tást te remt mény nek tu laj do nít ja, el von ja Is ten től a

tisz tes sé get, és an nak ad ja, aki nem Is ten. Ez va ló sá gos bál vá nyo zás”.

38. A zü ric hi nagy ta nács 1523 január 29-i ha tá ro za ta

„Zwingli ulrichot, a nagy temp lom pap ját és ka no nok ját ennekelőtte so kan
rá gal maz ták. Most, mi kor be mu tat ta nyil vá no san is a ma ga té te le it, sen ki
sem szó lott el le ne, nem mer te az igaz Szent írás sal cá fol ni. Fel szó lí tot tuk
több ször az őt eretnekítőket; nem áll tak elő, nem bi zo nyí tot tak rá eret nek -
sé get. Mi te hát, Zü rich vá ro sá nak pol gár mes te re, ta ná csa és nagy ta ná csa,
meg hány ván-vet vén a dol got, el ha tá roz tuk, hogy vé get ve tünk a nyug ta lan -
ság nak és egye net len ke dés nek. El tö kélt szán dé kunk, hogy Zwingli ulrich
mes ter foly tas sa ed di gi mun ká ját, a szent Evan gé li u mot és az igaz is te ni Írást
hir des se, ad dig, amíg más né zet re nem bír ják. Va la mennyi pa punk, lel ki pász -
to runk és ige hir de tőnk is a ma ga helyén … csak azt cse le ked je és hir des se,
amit az Evan gé li um ból és a töb bi szent írás ból bi zo nyí ta ni tud. ugyan csak ,
hogy ezért sen ki sen kit sem mi kép pen ne gya láz zon, eret nek nek ne mond jon.”

39. Zwingli Marburgban

„Ha (Lutherék) azt mond ják: aki hisz Krisz tus ban, … an nak szá má ra je len
van Krisz tus tes te, az az, hogy Krisz tust idvezítőül csak tes té nek fel em lí té se
mel lett bír hat ja, ak kor ve lünk megegyezőleg szólnak … Rég óta el is me ri
min den ki azt is, hogy Krisz tus, ha hi szünk, va ló ság gal je len van ben nünk,
meg azt is, hogy mi a menny ben va gyunk; csak hogy ő va ló sá gos je len lét ben,
mi azon ban fő leg el mé lye dés, hit, re mény és sze re tet ál tal. Ha tes te lel ki leg
van je len, az az szív vel hi szünk az éret tünk meg halt Krisz tus ban, ak kor nincs
töb bé egye net len ség kö zöt tünk. De mi kor ti ter mé szet sze rint (naturaliter)
va ló je len lé té ről be szél tek, en nek a bi zo nyí ték nak nincs sem mi ha tá sa. Mert
amint Is ten hit ál tal nem je le nik meg „naturaliter”, úgy Krisz tus tes te sem
je le nik meg hit ál tal „naturaliter”. az a realis praesantia, amit el fo ga dok, a
hit. Krisz tus nem száll alá a menny ből az úr va cso rá ba.”
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40. Kál vin a meg té ré sé ről

„Deus animum meum subito conversiene ad docilitatem subagit. Non tam
consilio, vel hortatu, sed formidabili obtestatione … (Is ten az én lel ke met
hir te len meg té rés sel jut tat ta en ge del mes ség re. Nem annyi ra ta náccsal, vagy
bíz ta tás sal, ha nem ret te ne tes tanúskodással…)”

41. If jú ko ri mun ká ja: Ér te ke zés az erek lyék ről

„…általános vé le mény, hogy a ke reszt, me lyet He lé na fel fe de zett, még
Je ru zsá lem ben van s eb ben sem mi két ség. De e fel ve tés nek az egy ház tör té net
nyil ván el le ne mond. Mert asze rint He lé na a ke reszt egy ré szét le vá gat ta s
fi á nak a csá szár nak Kons tan ti ná poly ba elküldte … Más részt ve gyük fi gye -
lem be, hogy a ke reszt nek mennyi da rab ja van szer te szét a vi lá gon. … Nincs
olyan ki csiny vá ros, mely ben ke reszt-da rab ne vol na. Van a ka ted rá lis
temp lom ban s van akár mely vi dé ki pa ró ki án is. Ha son ló kép pen nincs olyan
nyo mo rult apát ság, hol ne mu to gat ná nak egy-egy da rab kát a ke reszt ből.
Né mely he lyen meg ép pen jó nagy szi lánk van, pl. a pá ri zsi Saint Chapelle-ben,
Poitiersben, Ró má ban, ahol ál lí tó lag meg le he tő sen nagy, a va ló di ke reszt
anya gá ból ké szült fe szü let lát ha tó. Egy szó val, ha a ke reszt min den ma rad vá nyát
össze gyűj te nők, jó egy ha jó te her vál na be lő le. Pe dig az evan gé li um bi zo nyít ja,
hogy a ke resz tet egy em ber is ké pes volt hor doz ni. Mi nő me rész ség kel lett
ah hoz, hogy az egész vi lá got el árasszák olyan rop pant mennyi sé gű fá val,
hogy 300 em ber sem tud ná el vin ni!”

42. Kál vin vá la sza Sadoletus bí bo ros le ve lé re

„Bár le ve led ben sok min den ről meg em lé ke zel, még is ab ban le het össze fog lal ni
alap gon do la tát, hogy a genfieket a ró mai fő pap ha tal ma alá vissza té rítsd,
amit per sze te az egy ház irán ti hű ség re és en ge de lem re va ló vissza té rí tés nek
ne ve zel. De mi vel e ke vés sé ro kon szen ves gon do lat el fo ga dá sá ra még kis sé
pu hít gat ni kel lett a lel ke ket, hossza dal mas elő adást tar tasz az örök élet
ha son lít ha tat lan drá ga kin csé ről. Majd is mét te szel egy lé pést tu laj don -
kép pe ni tár gyad fe lé, s be bi zo nyí tod, hogy a lel kek re néz ve nin csen ve sze -
del me sebb nya va lya, mint a hely te len is ten tisz te let. Meg is mon dod, hogy
az Is ten he lyes tisz te le té nek az a leg jobb sza bá lya, amit az egy ház elő ír. Te hát
azok üd vös sé ge fo rog ve szély ben, akik az egy ház egy sé gét meg ron tot ták,
ha eszük re nem tér nek. az tán ki je len ted, hogy a ti tár sa sá go tok tól va ló
el sza ka dás kéz zel fog ha tó el pár to lás az egy ház tól. az meg, ahogy tő lünk az
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Evan gé li u mot vet te a nép, nem egyéb, mint is ten te len dog mák tar ka ve gyü lé ke.
Mind eb ből per sze kö vet kez te tést vonsz le ar ra néz ve is, hogy Is ten mi lyen
íté le te vá ra ko zik ránk, ha in tel me id nek nem óhaj tunk engedelmeskedni….
Ránk fo god hát, hogy előt tünk sem mi más nem le be gett, csak nagy ra vá gyá sunk
és kap zsi sá gunk kielégítése … – Ha előt tem csak sa ját ér de kem le be gett vol na,
sem mi eset re sem hagy tam vol na el val lá so to kat. Nem di csek szem, ha azt
ál lí tom, ná la tok sok kal könnyeb ben ju tot tam vol na rang ra.

Ti az zal vá dol tok, hogy mi a lel ké szi tiszt sé get fel for gat juk, – amely ből
ti ná la tok az iga zi tar ta lom he lyett csak az üres név ma radt meg. ami a nép
le gel te té sé nek gond ját il le ti, a gyer me kek is tud ják, hogy a püs pö kök és
pres bi te rek e te kin tet ben né ma szob rok, vi szont min den ha lan dó ta pasz tal ja,
hogy a zsák má nyo lást és fa lást mi nő ügy buz gó ság gal vég zik ugyan csak ők.
Na gyon fáj, hogy a szent va cso ra he lyé re az ál do zat lé pett, mely Krisz tus
ha lá lát meg foszt ja ere jé től. Fel emel jük sza vun kat a mi sék kár ho za tos árú ba
bo csá tá sa ellen … Tá mad juk a ké pek bű nös imá dá sát. Ki mu tat juk, hogy a
szent sé gek sok bal ga em be ri vé le ke dés sel van nak el rú tít va. a bűn bo csá tó
le ve lek re azt ta nít juk, hogy azok Krisz tus ke reszt jé nek bor zasz tó gú nyo lá sá ra
csúsz tak be. Jaj sza vun kat hal lat juk afe lett, hogy a ke resz tyén sza bad sá got
em be ri ha gyo má nyok tet ték tönk re, s nyom ták el vég képp. azon vol tunk,
hogy ez és ha son ló nya va lyák tól meg tisz tít has suk azo kat az egy há za kat,
me lye ket Is ten adott gondjainkba … Tér je nek va la há ra ma guk ba, s gon dol ják
el, hogy mi nő hű ség gel le gel te tik a ke resz tyén né pet, mely nek nem le het
egyéb táp lá lé ka, mint Is te né nek Igé je. Ne tet sze leg je nek na gyon ab ban, hogy
me sé jü ket most nagy taps kö zött, s nagy részt ked ve ző tet szés mo raj mel lett
ad ják elő. Gon dol ják el, hogy még el jut nak amaz utol só pont ra is, hol töb bé
bi zo nyá ra nem lesz meg szín há zuk, hol töb bé nem árul hat ják bün tet le nül
füst jü ket, hol a hi szé keny el mé ket nem le het csa la fin ta sá gok kal bi lincs be
ver ni ük, hol az egy Is ten íté le té ből áll nak, vagy es nek.

„ad ja Is ten, Sadolet, hogy te és min den töb bi ti e id vég re-va la há ra meg -
ért sé tek, hogy az egy há zi egy ség nek nincs más kö te lé ke, mint Krisz tus
urunk, ki min ket az atyá val meg bé kí tett, ki tes té nek tag ja i vá gyűjt min ket
je len szét szórt sá gunk ból, hogy így Igé je és Lel ke ál tal egy szív vé s lé lek ké
le gyünk.” (az Institució rész le te it a kö tet ből ol vas suk, a Servet ügy ak tá it is.)

43. Kál vin vég ren de le té ből

„az Úr nak ne vé ben, ámen! én Kál vin Já nos, az Is ten Igé jé nek a gen fi gyü -
le ke zet ben szol gá ja, kü lön fé le nya va lyák ál tal el nyo mat va és le ve ret ve lé vén,
s érez vén, hogy az Úr nem so ká ra ma gá hoz szó lít, el ha tá roz tam, hogy vég -
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ren de le tet te szek, s utol só aka ra to mat írás ba fog lal ta tom, amint kö vet ke zik.
Min de nek előtt há lá kat adok az Is ten nek, hogy ő, ki en gem te rem tett és e
vi lág ba ál lí tott, raj tam meg kö nyö rül vén, nem csak a bál vány imá dás mély sé ges
sö tét sé gé ből, amely ben el vol tam me rül ve, ki ra ga dott, evan gé li u má nak vi lá -
gos sá gá ra el ve zé relt, az üd vös ség tu do má nyá ban ré sze sí tett – ami re pe dig
igen mél tat lan vol tam – és vég te len ir gal ma és jóvolta sze rint nem csak azon
hi bá i mat és bű ne i met tűr te ke gyel me sen, me lye kért meg ér de mel tem vol na,
hogy or cá ja elől el ves sen és el űz zön, ha nem még mind ezek fe lett olyan
ke gyel mes volt irán tam, hogy az ő evan gé li u ma igaz sá gá nak hir de té sé ben
és ter jesz té sé ben az én mun ká i mat is hasz nál ni méltóztatott …”

44. Bu dán 3 Bécs ből jött pap

Gryneus Si mon (Melanchton ba rát ja, hu ma nis ta)
Speratus Pál (Bécs ből me ne kült, bu dai plé bá nos)
Kor da tus Kon rád (a ki rály né gyón ta tó ja, köny ve it el éget ték).
Vier tröstliche Psalmen an die Königin von ungarn…

45. Dé vai Bíró Mátyás – a nagy vá ra di hit vi tá ra

„Mint hogy az örök üd vös ség, vagy örök kár ho zat fel té te le mel lett min den ki
tar to zik hi té ről Is ten szí ne előtt an gya lok nak és em be rek nek val lást és
bi zony sá got ten ni, en nél fog va azo kat, akik bár mi lyen ürüggyel a fel is mert
igaz sá got el rej tik, vagy el hall gat ják Krisz tus is meg ta gad ja majd íté le té nek
nap ján, az ő aty ja és az a an gya lok előtt. aki ket pe dig ő meg ta gad, azok a
sá tán ha tal ma alá vet tet nek az örök kár ho zat ra.”

46. Sztá rai Mihály

„Hét éve el múlt már, hogy én Is ten aka ra tá ból a tö rök ura lom alatt ál ló
al só-Ba ra nyá ban Laskó vá ro sá ban az Úr Igé jét hir det ni kezd tem, és már
in nen és túl a Du nán és a Drá ván, az Úr gaz dag és már túl ért ga bo ná já nak
ara tá sá ra jött töb bi atya fi ak kal s a Szent Lé lek se gít sé gé vel 120 egy há zat
ala pí tot tam, ame lyek kö zül mind egyik ben egy ér te lem sze rint hir det te tik és
fo gad ta tik Is ten Igé je, és pe dig olyan nagy tisz ta ság gal, hogy so kan ál lít ják,
mi sze rint job ban szer ve zett egy há za kat azok nál sem lát tak, akik nél az Úr
Igé je ides to va 30 esz ten de je hir det te tik. az Úr tól lett e do log, és cso dá la tos
a mi sze me ink előtt.”

318 l Hisszük és valljuk szÖveGGyűjteméNy

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 318



47. Az igaz pap ság tü kö ri ből

VI Ká RI uS, FRá TER, BORBáS, aN TaL, Ta MáS, BÖRÖCK PaP
Vi ká ri us: Na mit fed dőd tök ti ittegyön?
Frá ter: Tisz te len dő Vi ká ri us uram! Ládd-é, ez eret nek mind nyá jun kat

far ka sok nak mon da, ím jól hal lot ta Böröck uram.
Vi ká ri us: Far ka sok nak? ugyan az aggeb aty ja le gyen az, vi gyé tek a töm löc be.
Borbás: Töm löc be? Még in gyen sem mon dot tuk, mi ért jöt tünk, s im má ron

a töm löc be vi tet néd?
Vi ká ri us: Mi ör dö gért jöt te tek?
an tal: azért jöt tünk, hogy nyaka-nyírett pa po kat, he ré let len kap pa no kat,

fa pa po kat, váz pa po kat, csúf pa po kat, bo lond pa po kat ez után nem aka runk
tartanyi. Mert nem iga zol juk, hogy min den tu dat lan nak az fe jét megnyíritek
és osztán pén zért pap pá te szi tek, ha nem azt akar juk, hogy aki ér dem li a pap -
sá got, azt pénz nél kül pap pá te gyé tek, aki pe dig nem ér dem li, azt a csép re,
ka pá ra, ka szá ra, ka la pács ra, avagy kap tár ra iga zít sá tok.

Vi ká ri us: Mi cso da? Lám, ti akar tok ne künk pa ran csol ni? Fog já tok meg
mind nyá ju kat, és vi gyé tek a töm löc be!

Borbás: Jösz te csak hágsó-szökő kan kó, bi zony úgy ütöm az apá ca ma ró
fo ga dat, hogy ki esik on nan!

an tal: Ol dalt, Bereck a há jas breviárral, mert bi zony, majd le ütök mel let ted
a pál cá val!

Böröck: Ezek kel mi nem bí runk, hogy ha pá pá ra nem vejendjük dol gun kat.
Pá Pa, PISPEK, VI Ká RI uS, FRáTOR, BÖRÖCZK, BORBáS, aN TaL,

Ta MáS
Pá pa: Ni mi do log az, hogy ti mind un ta lan rám fut tok, és im már

nyu god nom sem hagy tok?
Frátor: Szent sé ges pá pa atyám! Láss dol gunk hoz, mert bi zony ezen nel

el ve szünk!
Vi ká ri us: én le te szem atya sá god előtt a vi ká ri us sá got, mert én ve lem

sem mit sem gon dol nak.
Püs pök: én is le te szem a pispökséget, mert amint én ér tem, im már pa po kat

nem szen tel he tek.
Böröck: én is be hoz tam a pap sá got mind a breviárral egye tem ben, mert

im már sem komp rá ci ót nem ad nak, sem a plé bá nos ság ban nem tart nak.
Frátor: Bi zony, én is itt ha gyom mind a csuk lyát, mind a ká pát, ha te

szent sé ges atya sá god ránk nem gon dol.
Pá pa: Huj, mi ör dög lölt mind nyá ja to kat, hogy meg nem mond hat já tok?
Frátor: Szent sé ges pá pa atyám! Bi zony na gyobb lelt az ör dög nél. az zal
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mi nem so kat gon dol nánk, mert jó is me rő ba rá tunk, csak hogy egyéb ne
mar ná a ha sun kat.

Pá pa: Hi szen im már meg mond hat já tok, mi cso da?
Vi ká ri us: Imez eret nek pap mind nyá jun kat far ka sok nak mon dott.
Frátor: De nem csak far ka sok nak, ha nem még an nak fe let te lo pók nak,

lat rok nak is, tol va jok nak is mon dott.
Böröck: No sem mi vol na az, de en ge met im már a plé bá nos ság ból is

kiiramtatott, és a csép re, ka pá ra iga zí tott, ma ga sem pilisse, sem breviárja
nin csen.

Pá pa: Hogy vol ná tok ti pa pok, ha pilistek nin csen?
Ta más: Nem a pi lis a pap ság. Mert lá m a szár csá nak is pilisse va gyon, de

azért ugyan nem pap.
Pá pa: De ugyan mi kép pen tettenek pap pá ti te ket?
Ta más: Ím, eképpen. a mi pispökünk be gyűj töt te a kö rül va ló tu dós

pa po kat, pré di ká to ro kat és a ke resz tyén né pe ket. Jól meg kér de zett elő ször a
pré di ká to rok előtt a mi tu do má nyunk ról és a hit nek ága za ta i ról. Meg tu da -
ko zott a mi éle tünk ről is. az tán osztán pré di kál ta tott ve lünk egy ne hány szor
a ke resz tyé nek előtt, úgy tött osztán pap pá, és el bo csá tott min ket aho vá a
ke resz tyé nek nek kel let tünk.

Pá pa: No, Is te nem re mon dom, so ha nem tesz nek itt olyan pispököt míg
az én fe jem fenn áll! Mert so ha nem volt olyatán pispök, sem nem tettenek
aképpen pa po kat, ami kép pen te be szé led.

Ta más: Krisz tus urunk is aképpen tet te pap pá az apos to lo kat. Szent Pé ter
is ak ként tett pa po kat.

Böröck: Eb higgye azt!
Ta más: Nem hi szed? Hozzadsza csak a há jas breviárt, s ím majd meg ta -

lá lom én ben ne.
Böröck: Nin csen itt.
an tal: Lám a pa lack mel lett van a sza tyor ban, de bi zony el éve adod!
Borbás: Há ló ra Böröckös!
Frátor: Mi ör dö göt tész volt itt az zal, hogy még ab ból is fe jünk re bi zo nyít nak!
Vi ká ri us: Nem tud tad ör dög be lúg zó ba vetnyi!
Ta más: Ládd-é, mi kép pen va gyon meg ír ván: Szent Pé ter, úgy mond,

imád sá got te vén és az ő ke ze it apollinárisnak fe jé re vet vén ím ezt mondá: a
mi urunk Jé zus Krisz tus, úgy mond, el bo csás sa az ő szent an gya lát, ki
ve zé rel je a te út adat, és meg ad ja a te kéremésedet. és ez be szé dek után őtet
megapolván, tő le elbocsátá. – Látod-é, sem olaj jal nem kené az uj ját, sem
meg nem nyí ré a fe jét, ha nem ugyan annélkül nem csak pap pá, ha nem
pispökké tö vé és elbocsátá. Úgy vagyon-é?
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Böröck: Úgy va gyon, de bi zony én ezt töb bé nem tud tam.
Ta más: Igyál csak job ban a pa lack ból, job ban meg tu dod.
Böröck: In nám, ha vol na ben ne, de mind elfogya a fölöstökömbe.
Pá pa: Ha az úgy va gyon, hogy még a rossz breviár is ránk szól, te hát én

bi zony fel akasz tom ma ga mat!
Ta más: Sza bad, ha ma ga dat nem kémelled, még ím ma va cso rán ért he ted

Lucipert, Jú dás dok to rod dal egye tem be de én in kább azt mon da nám, hogy
ne akartanád, ha nem had nál bé két a pá pa ság nak, és elé ged nél meg a ró mai
pispökséggel; ne fog lal nál ma gad nak a pa po kon, pispökökön csá szár sá got.

Pá pa: Nem tu dok ám prédikállanyi s lám, te azt mon dod, hogy né ha ebek
azok, akik prédikállanyi nem tud nak.

Ta más: a más do log im már. De ha nem tudsz prédikállanyi, hi szen tudsz
kapálnyi, s az zal is el él hetsz.

Pá pa: Hév ám a ka pa nye le!
Ta más: Meg pök jed te, s meg hi de ge dik. Még is jobb ka pál nod, mint

ma ga dat fel akasz ta nod.
Vi ká ri us: Bi zony, én var gá vá le szek.
Böröck: én pe dig tí már rá le szek, és óvcsón adom osztán a bőrt, csak te

rit kán varr jad.
Frátor: No, pispök uram, légy ko váccsá te s ím én szén ége tőd le szek.
Püs pök: Bá tor, de le esik osztán az oku lár az or rom ról, ha az nagy ve rőt

ke zem be vejendem.
an tal: Ez ám dol go tok, ha nem ta nul ta tok.
Borbás: Lám mon dám szom széd, hogy mind fa pa pok ezek.
an tal: Bi zony azok, hálá le gyen az Is ten nek, hogy tor kunk ról el vet he tők

őket, töb bé ne tart sunk im már ef fé le né ma ebe ket.
Borbás: Bi zony ne, ha nem jám bor pa po kat és tu dós pré di ká to ro kat, kik kel

egye tem be az Úr is ten az ő szent or szá gá ba vi gyen ben nün ket.
an tal: ámen jó szom széd, bá tor úgy le gyen!
–„Popge pod koritom, pod trojam senom” –

48. Verancsics An tal eg ri ér sek

„Cso dá la tos e ve szett em be rek ma kacs sá ga, mert sem mi érv, sem mi igaz ság,
még, ha uj jal mu tat juk ne ki, nem moz dít ja el őket té vely gő hi tük től, sőt
an nál rosszab bak és erő seb bek lesz nek. Négy a há zam nál van fog ság ban,
egyik pré di ká tor, a töb bi köz ren dű. Ko nok mind, és a fá ra ó nál is meg átal -
ko dot tabb. Kí vül ket tőt ost rom lok, ki ket, ha le nem győz he tek, ki vi szem,
hogy amennyi re le het, egész me gyém tisz ta le gyen az ef fé le sze mi ná ri u mok tól”
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49. Méliusz Ju hász Pé ter

„Ha lel ké szek nin cse nek, mint a tö rök hó dolt ság ban és más he lye ken, az
egy ház, amint vá laszt hat és hív hat, úgy avat hat is lel kész ség re, és an nak az
egész ta ní tás és a sák ra men tu mok ki szol gál ta tá sá nak tisz tét át ad hat ja,
mi helyt an nak tisz ta éle te és tu do má nya meg pró bál ta tott.

Nem a ju hok a pász tort, ha nem a pász tor te re li a ju ho kat. Nem a hi val ko dó
he ré nek va ló a lel ki pász tor ság. Jaj a he re, tu nya, rest pa pok nak, kik sem
ta nul nak, sem ta ní ta nak. a lel ki pász tor ok a pok lok ka pui el len is mond ják
ki az iga zat, és ta nít sa nak az ör dög és a go nosz em be rek aka ra ta el len”.

50. Kár olyi Gás pár: 
Or szá gok nak és ki rá lyok nak rom lá sok nak, jó szerencséjöknek, 

vagy go nosz szerencséjöknek okairul. etc.
„Mi kép pen az Esdrás pap, az Is ten nép ének pap ja, Ba bi ló ni á ban sír ván
nyug ha tat lan ko dik és bús la ko dik, tu da koz ván ma gá ban, mi le gyen az oka,
hogy az zsi dó or szág sze ren csét len ség alá vettetött, és az asszí ri ai biroda-
lomtul olyan igen meg ron ta tott, azon kép pen mos tan so kan bú son ga nak és
gon dol kod nak, tu da koz ván ma guk ban, mi le gyen az oka, hogy a mi nyo mo rult
or szá gunk és nem zet sé günk ilyen sze ren csét len, és az po gány tö rö kök től
ilyen igen meg ron ta tott és pusz tít ta tott, kik az Is tent nem esmerik, és nem
hív ják se gít sé gül. Né me lyek pe dig az sze ren csé nek és tör té net nek tu laj do -
nít ják ezt. De na gyobb do log ez, hogy nem mint sze ren csé nek tu laj do nít -
hat nók, vagy történetnek… So kan egyen lő aka rat ból azt mond ják, hogy az
or szág nak jó sze ren csé je ab ban va gyon, ha az or szág ban bölcs ki rály
va gyon, ha az ki rály nak jó ta ná cso sai vad nak, ha if jú ta ná cson nem jár,
mint az Roboám, ha sok vi téz lő szol gái vad nak, kik az ha da ko zás ban böl csek,
és ha egye nes ség van az or szág ban.

Bi zo nyá val pe dig, hogy böl csen szól nak, az kik ezt mond ják. (De) az az
or szág sze ren csés és an nak az ki rály nak va gyon jó elő me ne te li, aki Is ten nek
és az ő szent Fi á nak, Jé zus Krisz tus nak szol gál, ezt hall gat ja, ezt csó kol gat ja,
mint az szent Dá vid int, ő mel lé hó dol. az, ki ke re si az Is ten nek or szá gát, hall gat -
ja az Is ten nek Igé jét, nem ra gasz ko dik ide gen is ten hez. Nem ve ti az ő bi zal mát
em ber ben és em be ri cse le ke det ben, ha nem csak az Jé zus Krisz tus ban bí zik.

Vi szon tag or szág nak és ki rály nak sze ren csét len sé gé nek et től va gyon.
Mert az Is ten nek, és az szent Fi á nak nem szol gál nak, nem hall gat ják azt.
Nem ke re sik az Is ten nek or szá gát, nem hall gat ják és nem böcsüllik az Is ten nek
drá ga Igé jét, ide gen is ten ben bíz nak, nem ab ban, aki az föl det, mennyet
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te rem tet te. Nem tisz te lik, nem fé lik az igaz Is tent, és az ő éle te ket nem
ren de lik az Is ten nek pa ran cso lat ja sze rint, ha nem az test nek kévánsága
sze rint jár nak, ke vé lyek, tel he tet le nek, ke gyet le nek, pré dá lók, ár tat lan
vér nek ol tói, sze gé nyek nek nyo mor ga tói.”

51., 52. A Vi zso lyi Bib lia Előljáró be szé dé ből

„Nagy gondviseletlenség volt azért és Is ten hez és az ő szent Ígéjéhez va ló
nagy ide gen ség, hogy ho lott min den nem zet ség nek nyel vén va gyon az
Is ten nek köny ve, az ma gyar nem zet ség ar ról ennyi ide ig gon dot nem vi selt.
Nem tu dom, ha az pré di ká to ro kat vádoljam-é, vagy az fe je del me ket. Bi zony,
az Heltai Gás pár mun ká ja és az Mélius Pé te ré bi zony sá got teszen ar ról, hogy
ta lál tat tak vol na ollyak ez előtt is, kik a mun kát nem res tel let ték vol na, ha az
fe je del mek ar ra gon dot vi sel tek vol na, az ta ní tó kat fel éb resz tet ték vol na, és
az ő tár há zu kat az Is ten tisz tes sé gé re meg nyi tot ták vol na. … Noha pe dig
volt da ra bon ként az Bib li á nak va la mi ré sze meg for dít va, de min de nes től
fog va egészlen ez ide ig az mi or szá gunk ban az mi nyel vün kön nem volt,
ha nem az ke gyel mes Is ten nek jó ked vé ből most mégyen ki, egy né hány
ne ve ze tes, jám bor, is ten fé lő Nagy sá gos urak nak in té sek, tö re ke dé sek és
költ sé gek ál tal, kik annyi ra nem igye kez tek ez do log ban ez vi lá gi hír re és
tisz tes ség re, ha nem csak az Is ten tisz tes sé gé re, az ő há zá nak épü lé sé re, hogy
az ő ma guk ne vét is nem akar ták ide beiratni, meg elé ged vén az zal, hogy az
ő ne vek az élet nek köny vé ben be va gyon ír va.

Az ol va sók nak:
… az Is ten és az én jó lel ki is me re tem né kem bi zony sá gom, hogy nem

egye bet, ha nem az nagy Is ten nek tisz tes sé gé re, az ő há zá nak épü lé sé re néz tem
ez do log ban. Más az, hogy sza bad minden nek az Is ten há zá ba aján dé kot
vin ni. Egye bek vi gye nek ara nyat, ezüs töt, drá ga kö ve ket. én azt vi szem, amit
vi he tek, tud ni il lik ma gyar nyel ven az egész Bib li át, me lyet ele i től fog va
so kan igye kez tek offerálni, de vég hez nem vi het ték. an nak oká ért min den
ke resz tyén ol va só kat ké rek, hogy az én mun ká mért en gem ne rá gal maz za nak,
és meg ne ke se rít se nek, ha nem nagy Is te ni fé le lem mel és há la adás sal ve gyék
és ol vas sák ez ma gyar nyelv re for dít ta tott Bib li át.”

Szenczi mol nár Al bert em lé ke zé se a Hanaui Bib lia elő sza vá ban:
„… in nen va gyon, hogy ez előtt majd húsz esz ten dő vel, a Ma gyar or szá gi

anya szent egy há zak Előljárói, Ta ní tói, az Bib li á nak Ma gya rul for dí tá sá ban
ki vált kép pen az Tremellius és Junkius exemplárával éltenek, és az Bib li át
kibocsáták Visolban, az nagy sá gos Rá kó czi Zsig mond nak és több te kin te tes
urak nak se ge del mek kel.
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Melly el ső ki bo csá tás nak szolgálattyában, ak ko ri gyer mek sé gem ben is,
részesétött en ge met az Is ten nek gond vi se lé se. Ho lott az idő ben lá bá nál
forganék az bücsületes em ber nek, Károli Gás pár nak az Gönc zi pré di ká tor nak.
az ki fő igaz ga tó ja volt az ki nyom ta tás nak, és en gem gya kor ta az Visoli
nyom ta tó hely ben ki kül dött az ő tő le írott levelecskékkel…

és elő ször pe dig jól em lé ke zem rá, melly nagy Is te ni fé le lem mel és
böcsületességgel kez dett az el ső ki bo csá tás hoz a Bücsületes Károli Gás pár
(ki nek, hogy va la ha cse lé di kö zött for got tam le gyen, meg mond tam az előtt).

Mert előt te áll tam egy kor, mi dőn tanácskozék Pe lei Já nos sal, az ő Schola
Mes te ré vel az ő Seniorságához tar to zó ta ní tó atya fi ak nak egy be gyűj té se
fe lől, kö zön sé ges kö nyör gés re az ez el kez dett do log nak jó elő me ne te li ért. és
mikor már az könyv nyom tat tat nék is, egy né hány szor hal lot tam, hogy
fo hász kod ván, így szó lott: Csak az Is ten ad dig él tes sen, míg ez Bib li át ki bo -
csát tat has sam, kész le szek meg hal ni és az Krisz tus hoz köl töz ni!”

52/a. Az 1568-as tordai or szág gyű lés a val lás sza bad ság ról

urunk ő fel sé ge, mi kép pen en nek előt te va ló gyű lé se i be or szá gá val kö zön -
ség gel az religió dol gá ról vé ge ző dött, azon kép pen mos tan és ez je len va ló
gyű lés be azont erő sí ti, tud ni il lik mi dőn he lyü kön az pré di ká to rok az evan -
gé li u mot pré di kál ják, hir des sék, kiki az ő ér tel me szerént, és az köz ség, ha
ven ni akar ja, jó, ha nem penig, sen ki ne kény sze rít se az ű lel ke meg nem
nyu god ván, de oly pré di ká tort tart has son, az ki nek ta ní tá sa ő né ki tet szik.
Ezért pe dig sen ki a superintendensek kö zül, se egye bek a pré di ká to ro kat
meg ne bánt has sa, ne szidalmaztassék sen ki az religióért sen ki től, az előb bi
constitutiók szerént, és nem en ged te tik ez sen ki nek, hogy sen kit fog ság gal,
avagy hely ből va ló priválással fenyögessön az ta ní tá sért, mert az hit Is ten nek
aján dé ka, ez hal lás ból lészön, mely hal lás Is ten nek Igé je ál tal va gyon.

53. Szenci Mol nár Al bert Psalterium-beli üd vöz le te 
„Az Ma gya ror szág ban és Er dély ben vi téz ke dő ke resz tyén Anya szent egy ház nak,

lel ki pász to ra i nak, ta ní tó i nak és ta nu ló if ja i nak”

„Miulta ta nul ság nak kévánságából ide gen or szág ban élek és lá tás hal lás nak
oká ért né ha ve sze de lem be is for gok, gyak ran ké rem azt az Úr Is ten től, hogy
… ez föl dön él te met az Krisz tus Szent Lel ké vel úgy ve zé rel je, hogy sen ki nek
ne le gyek bot rán ko zá sá ra, ha nem az hí vek nek se re gi ben él hes sek egye bek nek
hasz nok ra és az ő fel sé ges ne vé nek dícséretire. Innet va gyon, hogy ez hí res
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aka dé mi ák ban fő ta ní tók közt fo rog ván, nem ka pok ez vi lá gon gaz da gí tó
tu do má nyo kon, ha nem olya kat kévánok, me lyek kel leg töb bek nek hasz nál -
has sak az mi nyo mor gó ha zánk ban.

Ez előtt annakokáért hét esz ten dő vel, mi dőn Kas sán én tő lem ma gyar
köny vet kért vol na az tisz te le tes Bé ké si János … mihelt föl ju tot tam volt
Heidelbergában, men ten magyarol for dí tot tam az Daniel Tosdsanus
Vígasztalókönyvét, mellyel én az meg mon dott kas sai sze mély nek akar tam
há la adó vol to mat meg mu tat ni. az után pe dig egy né hány esz ten dő vel fá rad -
sá gos nagy mun ká val az De ák és Ma gyar Dictionariomat.

Eze ket pe dig, ó Is ten nél ked ves anya szent egy ház, nem di cse ke dés ből
szám lá lom előd ben, … ha nem ked vem el len azért be szé lem meg jó igye ke -
ze te met és fá rad sá go mat, hogy lás sák meg ezt né me lyek, akik en gem Te hoz zád
mél tat lan nak alítnak, és ha szon ta lan fi ad nak ítél nek, csak azért pe dig, hogy
il len dő hi va tal nél kül, nem fu tok az né ked szol gá ló tisztkeresésre …

Mos tan azért, ez Zsol tár köny vet, mellyel én sok idő től fog va az én ín -
sé gi ben gyű lö lő im el len vígasztaltam ma ga mat: im már pe dig Te ne ked
vígasztalásodra és egy ügyű tag ja id nak hasz nok ra magyarol for dí tot tam,
kér lek, tekéntsd en ge del mes szem mel, Sze rel mes anyám, ke resz tyén anya -
szentegyház …

Ti ke gyel me te ket is, tisz te len dő ura im, Lel ki pász tor ok és Schola-mes te rek,
fö löt te igen ké rem azon, hogy Ke gyel me tek jó kedv vel fo gad ja ez könyvecskét
… az egész zsol tárt ma gyar ver sek ben még sen ki nem for mál ta az én tu dá som
sze rint. Lá tom pe dig azt is, né me lyek igen pa raszt ver sek ben vad nak fog lal ván:
No ha még az Szent Lé lek nek is ked ves az ver sek nek szép egye ző volta … az
ré gi éne kek ben pe dig avagy tíz vers is egy más után mind egy igé ben ment ki,
ahon nan az his tó ri ás éne kek ben szám ta lan az sok vala vala vala. Kin az ide gen
nem ze tek, az kik ezt lát ják, nem győz nek raj ta ele get nevetni … az fran cia
rit mu sok pe dig sok kal kü lönb for mán fog lal tat nak öszve, és az ver sek nek
sok fé le ne mei vadnak … Öszvességgel az zsol tá rok száz har minc kü lön bö ző
nó ták ra vad nak és majd meg annyi az ver sek nek ne mei.

annakokáért meg gon dol hat ja min den, minemő nagy mun ká val kel lett
én né kem ez hosszú ma gyar igé ket az fran cia ap ró igék ből ál ló ver sek re
for mál nom, ho lott egy syllabával sem te het tem töb bet hoz zá, sem az
sensustól nem kel lett el tá voz nom. Mert na gyobb gon dom volt az
fundamentombéli igaz ér te lem nek for dí tá sá ra, hogynem az ver sek nek
ékesgetésére …

Vé ge zet re, atyám fi ai, le gye tek jó egész ség ben, épül je tek meg, egy érte -
lem ben le gye tek, bé kes ség ben lak ja tok és az sze re tet nek s az bé kes ség nek
Is te ne lészen ve le tek.”

szÖveGGyűjteméNy Hisszük és valljuk l 325

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 325



54. A tri den ti zsi nat ha tá ro za ta i ból

1. a Szent írás és a ha gyo mány, a Vulgata. „a tri den ti egye te mes szent zsi nat
vall ja, hogy az igaz ság és a tan (amely az egy ház ban ér vé nyes), az írott köny -
vek ben és a fel nem jegy zett ha gyo mány ban fog lal ta tik, ame lye ket az apos to lok
ma gá nak Krisz tus nak szá já ból hal lot tak, vagy egye ne sen a Szent Lé lek dik tá lá sa
után ad tak kéz ről-kéz re, s így ju tot tak le hoz zánk. azért az orthodox atyák
pél dá ját kö vet ve, egyen lő sze re tet tel és alá zat tal el fo gad ja úgy az ó- és Új szö -
vet ség min den köny vét (mert ugyan az az egy Is ten ad ta mind ket tőt), s a 
ha gyo má nyo kat is, úgy hit re, mint az er kölcs re vo nat ko zó kat, me lye ket úgy szól ván
szó ról-szó ra dik tált a Krisz tus, vagy a Szent Lé lek, s me lyek meg sza kí tat lan
egy más után ban szár maz tak le a ka to li kus. egy ház ban. – Hogy min den ki tud ja,
hogy a la tin ki adá sok kö zül me lyi ket kell hi te les nek te kin te ni, el ha tá roz za a
zsi nat azt is, hogy a ré gi és ál ta lá no san el ter jedt (= vulgata) ki adás – mely sok
szá za dos hasz ná lat alatt min dig az iga zi nak tar ta tott – te kin ten dő hi te les nek a
nyil vá nos fel ol va sá sok ban, dis pu ták ban, pré di ká ci ók ban és ma gya rá za tok ban,
hogy sem mi ürügy alatt so ha sen ki el ne mer je vet ni. – To váb bá, az Egy há zat
il le ti a szent írás igaz ér tel mé nek meg ál la pí tá sa és he lyes ma gya rá za ta.

2. a meg iga zu lás. aki azt mond ja, hogy az is ten te len, vagy bű nös pusz ta hit
ál tal iga zul meg, úgy, hogy azt vé li, hogy sem mi egyéb re nincs szük sé ge, ami
köz re mű köd jön a meg iga zult ság ke gyel mé nek el nye ré sé re, s egy ál ta lán szük ség -
te len, hogy az em ber sa ját aka ra tá val jus son ab ba a hely zet be: át ko zott le gyen!

Ha azt mond ja va la ki, hogy a meg iga zí tó hit nem egyéb, mint Is ten ir gal -
má ban va ló bi zo da lom, mely a Krisz tu sért el en ge di a bű nö ket, át ko zott le gyen!

Ha azt mond ja va la ki, hogy az új já szü le tett és meg iga zult em ber a hi te alap ján
bi zo nyos le het ab ban, hogy a ki vá lasz tot tak hoz tar to zik: át ko zott le gyen!

Ha azt mond ja va la ki, hogy a nyert ke gyel met jó cse le ke de tek kel nem
le het meg őriz ni, és Is ten be szá mí tá sa előtt is gya ra pí ta ni, ha nem a cse le ke -
de tek csak gyü möl csei és je lei a meg nyert igaz ál la pot nak, nem pe dig esz kö zök
is an nak gya ra pí tá sá ra: át ko zott le gyen!

Ha azt mond ja va la ki, hogy a meg iga zult ság ke gyel mé nek el nye ré se után
min den bűn bá nó bű nös vét kei meg bo csát tat nak, s örök bün te té se úgy el vé -
te tik, hogy sem mi fé le ide ig le nes bün te tést nem kell szen ved nie itt e vi lá gon,
vagy a jö vő ben a tisz tí tó tűz ben, mi e lőtt a menny be lép het ne: át ko zott le gyen!

az úr va cso ra: Ez a szent zsi nat új ból ki je len ti, hogy a ke nyér és bor
meg szen te lé se ál tal a ke nyér egész lé nye ge (= substantiája) Krisz tus urunk
tes té nek lé nye gé vé és a bor egész lé nye ge az ő vé ré nek lé nye gé vé vál to zik át.
S ezt az át vál to zást a szent ka to li kus egy ház a tény nek meg fe le lő en át lé nye -
gü lés nek (= transsubstantiatio) ne vez te el.”

326 l Hisszük és valljuk szÖveGGyűjteméNy

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 326



55. Loyola Ig nác imád sá gá ból

„Ta níts meg uram, hogy ér de med sze rint szol gál ja lak; hogy ad jak, és ne
szám lál jam az árát, hogy har col jak, és ne tö rőd jem a se be im mel, hogy mun -
kál kod jam, és ne óhajt sak pi he nést, hogy fá ra doz zam, és ne kér jek ju tal mat
töb bet, mint annyit, hogy tu dom: a Te aka ra to dat cse lek szem. a mi urunk,
Jé zus Krisz tus ál tal.”

56. Exercitia spiritualia

„ami a szent en ge del mes sé get il le ti, ezen erény nek tö ké le tes nek kell len nie
min den te kin tet ben, vég re haj tás ban, aka rat ban, ér te lem ben kel lő gyor sa ság gal,
lel ki öröm mel és ki tar tás sal; hi tes sük el ma gunk kal, hogy min den, ami ben
tő lünk en ge del mes sé get kí ván nak: he lyes; el nyom va sa ját ma gá nak min den
el len té tes gon do la tát és íté le tét, igye kez zék min den ki el hi tet ni ma gá val,
hogy aki en ge del mes ke dés alatt él, an nak az is te ni gond vi se lés foly tán úgy
kell igaz gat tat nia és kor má nyoz tat nia, mint ha hul la vol na (perinde ac cadaver
esset), mely nem tö rő dik ve le, akár mer re moz dít ják, vagy vi szik. Hogy min den
te kin tet ben el jus sunk az igaz ság hoz, s egyál ta lá ban ne té ved jünk: foly ton
sze me ink előtt kell tar ta ni azt az el vet, hogy amit én fe hér nek lá tok, el higgyem,
hogy fe ke te, ha az egy ház fel sőbb te kin té lyei úgy ál la pít ják meg.”

57. Chabrol: Is ten bolondjai-ból

„Florac vá ro sá nak rend kí vü li vész tör vény szé ke ele ve nen va ló meg éget te tés re
ítél te a Lélek-Pierre-nek mon dott Pierre Ségiuer-t, és hogy az íté le tet az el kö -
vet ke ző nap hajt ják vég re Monverthida fő te rén. az ír nok, akit a bí ró ság nak
Florac-ba kül dött ta nács bí rái ma guk mel lé ren del tek, a mi so ra ink ba tar to zott,
le má sol hat ta a pe res írá so kat, és hírt ad ha tott mind nyá junk nak. „Ki hall gat ván
a hely szí nen, Fortmorte vi dé kén, ahol a Poul Ka pi tány ügyes sé gé ből elfogaték,
a kö vet ke ző kép pen: – Nyo mo rult, mit gon dolsz, mi lesz a sor sod? – Válaszola:

az, amit én szán tam vol na né ked! – Meg kér dez tet vén a rend kí vü li
tör vény szék ál tal: – Lé lek nek ne vez nek?

– Min den bi zonnyal, mi vel ben nem la ko zik a Lé lek!
– La ká sod hol va gyon?
– a pusz ta ság ban, s egy kis idő múl va a mennyek ben!
– Kérd a ki rály bo csá na tát!
– az Örök ké va ló a Ki rály!
Mi nek utá na fent mon dott Séguier előtt fel ol vas ták az íté le tet, az az hogy
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el kell szen ved nie a ren des és rend kí vü li kín val la tást, mi nek utá na tő ből
le vág ják jobb ját, majd pe dig él ve el ége tik, és ham va it a szél be szór ják, fent
ne ve zett a kö vet ke ző ket válaszolá: – Lel kem kert jé ben ár nyas lom bok van nak,
és for rá sok csör ge dez nek. Tud ja meg min den ki! a nagy Lé lek, ami kor
meg je lent Montverthida főterén… még ki sebb nek, még nyo mo rú sá go sabb nak
lát szott, mint nyo mo rú he gye ink nek leg nyo mo rú sá go sabb em be re, és egész
tes tét ki fi ca mí tot ta a kín val la tás fe szí tő ke re ke. Lé lek Séguier an nál na gyobb
volt, ami kor fo goly ként ment össze tört csont ja in és iz ma in – ami be egy vén
vad disz nó is be le pusz tult vol na – és egy szer re csak éne kel ni kez dett:
<Öntsd ki a Te ha ra go dat rá juk, és a Te ha ra god nak bú su lá sa ér je el őket!
Le gyen az ő pa lo tá juk pusz ta, és az ő haj lé kuk ban ne le gyen la kos! > (Zsolt
69,26). Né ma csend lett, mi vel a ka to nák ámu la ta erő sebb volt, mint a
pa rancs, hogy har sog ják túl a meg kín zott em ber hang ját. Sze münk kel lát tuk,
ahogy Lé lek oda tart ja jobb ját a ba kó nak, majd, mi u tán az vég zett az el ső vel,
elé je tart ja a má si kat, vág ja le azt is, ar cá ba ki ált ja, hogy le gyen meg ez az
örö me is, a táj nyelv szép és pon tos ki fe je zé sét hasz nál va: ne hogy éhen
ma radj! ám a ba kó azt vá la szol ta, hogy a pa rancs csak egy kéz ről szól.
Ek kor Lé lek – mint hogy jobb ke ze fe je még ott ló gott csuk ló ján – el ha rap ta
a bőrt, és ke zét rá dob ta a mág lyá ra. Két lánc cal oda kö töz ték a cö löp höz,
ek kor ő így jö ven dölt: < Egy kis idő még, és víz bo rít ja ezt a he lyet!>
Te te mé nek ham va it még be le sem szór ták az észa ki szél be, az em be rek már -
is szét vit ték a hírt az egész vi dék re, Lé lek éle te vé gé nek cso dás ese mé nye i ről.

Egy hó na pos se le het tem ak kor tájt. … Szü le im és ke reszt szü le im ti tok ban
el vit tek en gem Genolhac me ző vá ros ba, ahol egy szal ma paj tá ban már vár ta
őket Cambadécéde tisz te le tes, hogy a mi hi tünk sze rint meg ke resz tel jen
en gem. Ha za me net anyám egy szer re csak meg ké ri a kis gyü le ke ze tet, pi hen -
je nek meg egy ke ve set, hogy ő me ge tet hes sen en gem. … alkalmas pi he nő hely
ez itt, a pász to rok jól is me rik a szik la odút a hegy ge rinc alatt, két tu cat öl lel
a Szép Ser pe nyő há gó ven dég fo ga dó ja alatt… azon a na pon a fe ne vad
meg za bál ta Passevinéket (a Szép Ser pe nyő gaz dá it), és Barteveléket, szom -
szé da i kat túl a há gón. a Passevin cselédkéket, Elise-t, Elodie-t Margueritt-et
és Marie-t – húsz éves volt a leg idő sebb, ti zen öt az aprókának be cé zett, és
mind egyik olyan szép, hogy a sze ke re sek in kább vá lasz tot ták a hosszabb
utat, csak hogy meg áll has sa nak a Szép Ser pe nyőn, és olyan sze mér me sek,
hogy a fér fi em ber csak a sze mé vel lel het te ben nük örö mét, uj jal sem érint -
het te őket – mint mon dot tam te hát: a kis Passevineket és Marie-Janne
Bartavelt, Marthe hú gá val egye tem ben a ki rály nagy szá mú dra go nyo sa
meg erő sza kol ta azon az éj sza kán, a dra go nyo sok azu tán, ked vü ket tölt vén,
az ar cuk ba vi zel tek, mez te len re vet kőz tet vén szal mán meg pör zsöl ték őket,
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ahogy a disz nót szo kás meg pör zsöl ni, – csak hogy a disz nót előtte meg ölik!
– össze szur kál ták őket tű vel és háromélű tőr rel, for ró faggyút csor gat tak
sze mük be, fúj ta tó val fel duz zasz tot ták tes tü ket, mi köz ben dob per gett, és a szent
Ka to li kus és Ró mai egy ház ka to nái mód fe lett szabadszájú da lo kat har sog tak.

Genolhac lel ké sze nem hagy ta el a ki rály ság te rü le tét, mi vel más nap el fog ták,
és a szo ká sos mó don vé gez tek ve le, az az: le vág ták a ke ze fe jét, ki tép ték a nyel vét,
ki vág ták a sze mét, majd ke zé nél-lá bá nál fog va két erős há tas ló hoz kö töz ték, és
gyí, te ló! meg a sar kan tyú is dol go zott – él ve ket té ha sí tot ták. a sze ren csét len
Cambadécéde föl di ma rad vá nya it a tör vény sza vá nak meg fe le lő en ló fa rok ra
kö töz ve vé gig hur col ták fal va i kon, hogy jobb be lá tás ra bír ják föl di je in ket, majd
mos lék ban oda dob ták Cézar Gardés ko los to ri ma jo ros disz na i nak.

Manigas, a vén pap, … testére sza bott ha lál lal ha lá lo zott el Chabert
chamborigaud-i fo ga dó já ban, hol is te li ben dő je szin te fel puk kadt a pá lin ká tól,
he lyé re egy La Chazette ne ve ze tű fi a tal káp lánt küld tek. Szép ar ca volt, de li
ter me te, ru gal mas és kar csú akár egy kis asszony ka, ha ja oly sző ke és lágy,
hogy kár volt a fe jén a pilisért … La Chazette atya, amint meg ér ke zett, a
gyer me kek kel kez dett fog la la tos kod ni; ma gá hoz hív ta őket, kö rül ül ték a
lán go ló tü zet, meg si mo gat ta őket, dőlt a főtt szi rup, a ha mu ban gesz te nye
sült. Még job ban el ámul tak, ami kor ker te lés nél kül ki je len tet te: ő bi zony
édes ke ve set tö rő dik a hi tünk kel, és, ha ne künk úgy tet szik, hogy a ró mai
val lást csak szín lel jük, de alat ta re for mált szí vet me len ges sünk, ezt kiki in téz ze
el Is te né vel; … eb ben egyéb ként is csak szü le in ket kö vet jük, a fi úi en ge del -
mes ség pe dig na gyon szép érzés … a bi zo nyít vá nyo kat ép pen olyan elő zé -
ke nyen ki ad ta, mint előd je, nem kér te a két sze res, sok szor még a meg sza bott
dí jat sem, oly annyi ra, hogy a gyer me kek után a szü lő ket is meg nyer te.

ahogy múl tak a na pok, La Chazette atya el vit te a gyer mek nép sé get a
gesz te nyés ben, és meg ta ní tot ta őket kü lön fé le já té kok ra. Egyik nap raj zo lá si
ver seny-fé lét ren de zett, mond ván, hogy az a puja lesz a nye rő, aki a leg job ban
raj zol ja meg ott ho na ké pét, úgy, hogy ben ne le gyen a le he tő leg több edény-
nemű és más ház tar tá si al kal ma tos ság. a hosszú Poujol meg én hi á ba rá gód tunk
ezen az újabb for té lyon, hogy ki de rít sük, mi is ben ne a fi fi ka, ám vé let le nül
meg lát tuk, mi lyen mű ve ket ké szí tett Louisett, meg a kö vér Louis. a hosszú
Poujol ide-oda for gat ta a két raj zot, és egy szer re csak fel ki ál tott: - „Itt van ni!
a káp lán meg tud ja, me lyik csa lá dok ma rad tak hí vek a hi tünk höz, meg is me ri
a há za kat, ahol min den hoz zá va ló meg van, hogy rend sze re sen meg szeg jék a
ró mai pa ran cso la to kat” és a fő ző üs tök fa ze kak töm ke le gé ben rá mu ta tott 
a pén te ki fa zék ra, a hugenottára. azon nal va dász ni kezd tünk a raj zok után,
de vaj mi so vány ered ménnyel; leg több piktorkánk már oda ad ta mű vét,
kü lön ben sem hit ték el, hogy lé te zik ek ko ra, ilyen fi nom go nosz ság.
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Vé ge sza kadt a szép idők nek, a sze mi ná ri u mi méz egy csa pás ra meg ece -
te se dett, de mi re le hullt az ál arc – és ve le a mo soly –, már sok légy a fo gó ba
került… Háromhónapi mézesmázoskodás a vég ső kig fe szí tet te a pap faj zat
tü rel mét, most az öröm től ki a bál va dob ta oda a kesz tyűt: a hé ten egész ez red
ér ke zik, elég ka to na ah hoz, hogy kel lő őr ség gel ve gye nek kö rül min den
tűz he lyet, ame lyen hu ge not ta fa zék ban fő zőcs kéz nek; az tán meg… a lá nyo kat
klast rom ba, a fi ú kat a há bo rú ba!”

58. Bunyan: A za rán dok út ja

„E vi lág va do ná ban bo lyong va, egy szer egy nyo mo rú sá gos odú hoz ér tem (–
a bedfordi bör tön, ahol 12 évig volt rab). Ott az tán le pi hen tem, s el alud ván,
ál mot lát tam. Egy em ber tűnt fel előt tem; tes tét ron gyok fed ték, ar cát a
há zá tól el for dí tot ta, könyv volt a ke zé ben és nagy te her a há tán. Rá néz tem
és lát tam, hogy a köny vet ki nyi tot ta, ol va sott be lő le, s mi u tán ol va sott, sír va
fa kadt és re me gés fog ta el. az tán, mi vel nem tu dott erőt ven ni ma gán,
pa na szos jaj ga tás ban tört ki és így ki ál tott: „Mit cse le ked jem, hogy üd vö zül -
jek?” azu tán lát tam, hogy egy Evan gé lis ta ne vű em ber kö ze le dett hoz zá és
kér dez te tő le: „Mi ért ke se regsz?” „ó uram, – fe lel te ő – a ke zem ben le vő
könyv ből lá tom, hogy ha lál ra va gyok kár hoz tat va, s az tán, hogy íté let re kell
men nem. én pe dig úgy ta lá lom, hogy sem az előb bi re kész, sem az utób bi ra
ké pes nem va gyok.” … Evangélista ek kor uj já val egy szé les me ző fö lött
messzi re mu tat va így szólt: „Lá tod azt a szo ros ka put?” „Nem” – mond ta az
em ber. „azt a fény lő vi lá gos sá got sem lá tod?” kér dez te a má sik. „Úgy tet szik,
hogy lá tom” – fe lel te ő. „Ne té veszd hát szem elől az a vi lá gos sá got, ha nem
egye ne sen ar ra tarts, és csak ha mar meg lá tod a ka put, amin, ha ko pog tatsz,
meg mond ják ne ked, mit kell cse le ked ned.” … Lát tam azu tán ál mom ban,
hogy az út, me lyen Ke resz tyén nek jár nia kel lett, mind két fe lől fal lal volt sze gé -
lyez ve. a fa lat sza ba dí tás nak ne vez ték. Ezen az úton ipar ko dott Ke resz tyén
elő re, a há tán lé vő te her mi att nagy erő fe szí té sek árán. Így ha lad va egy
ma gas lat hoz ért, ame lyen ke reszt ál lott, s kis sé lej jebb egy sír üreg volt. Most
lát tam ál mom ban, hogy mi helyt Ke resz tyén a ke reszt hez el ju tott, ter he
le ol dó dott vál lá ról, le hul lott a há tá ról, gu rul ni kez dett, gu rult a sír szá já ig,
ami be be le zu hant és nem lát tam töb bé. Ke resz tyén bol dog volt, ar ca fel de rült
és öröm től el tel ve ki ál tott fel: „Bé kes sé get szer zett ne kem szen ve dé sé vel és
éle tet ha lá lá val!”

Lát tam azu tán ál mom ban, hogy a za rán do kok Mát ka ság Or szá gá ba értek
… Ezen a föl dön nem nyug szik le a nap, mert a Ha lál ár nyé ká nak Föld jén
túl van, és a Két ség beesés óri ás bi ro dal mán kí vül esik. Két ség vá rá nak még
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kör vo na lai sem ve he tők ki. El len ben már fel tűnt a lát ha tá ron a Vá ros, út juk nak
célja … Most pe dig lát tam, hogy köz tük és a ka pu kö zött egy mély fo lyó víz
höm pöly gött, de híd nak nyo ma sem volt, amin át kel het tek volna….
Kér de zős köd tek, va jon min de nütt egyen lő mély sé gű-e a víz? a fe le let így
hang zott: asze rint fog já tok mé lyebb nek, vagy se ké lyebb nek ta lál ni a vi zet,
ami lyen az Or szág Ki rá lyá ba ve tett hi te tek. Nem ma radt egyéb hát ra, ne ki -
in dul tak a fo lyó víz nek. De mi helyt be lép tek, Ke resz tyén süllyed ni kez dett, és
így ki ál tott Re mény tel jes hez: „Mély sé ges vi zek be ju tot tam, a hul lá mok
össze csap nak fe jem fe lett, min den hab ja át megy fe let tem!” (Jón. 2,4)
Re mény tel jes fá rad ha tat la nul igye ke zett bá to rí ta ni tár sát, ezt mond va: „Lá tom
a ka put test vér, előt te em be rek vár nak, hogy fo gad ja nak min ket.” De Ke resz tyén
csüg ged ten csak ennyit sut to gott: „Té ged, csak té ged vár nak, mert te, ami ó ta
is mer lek, min dig re mény tel jes vol tál.” – „Te is az vol tál!” – mond ta Re mény -
tel jes. – Bát ran elő re, Jé zus Krisz tus meg fog men te ni té ged!” Er re Ke resz tyén
han gos szó val fel ki ál tott: „ó, lá tom új ra őt, és azt mond ja ne kem: „Mi kor
ví zen mégy át, én ve led va gyok, és ha fo lyó kon, azok el nem bo rí ta nak té ged.”
(ézs 43,12). Ke resz tyén azon nal ta lajt ér zett lá bai alatt, me lyen meg áll ha tott,
a víz hát ra le vő ré sze pe dig se kély volt, úgy hogy könnyű szer rel át lá bal tak
rajta … Most fel tűnt előt tük a Vá ros, és úgy tet szett ne kik, mint ha be lül ről
ha ran gok zú gá sa zen ge ne fe lé jük, üd vö zöl ve őket. De min de nek fe lett az 
a bol do gí tó tu dat töl töt te el a za rán do ko kat öröm mel, hogy im már ők is a
mennyei se reg nek kö ré ben fog nak él ni, örök kön-örök ké. ó mi lyen nyelv
tud ná ki fe jez ni, mi lyen toll tud ná le ír ni bol dog sá gu kat!”

59. I. Fer di nánd ren de le te 1560-ból
„Né me lyek nek go nosz sá gok és se tét el mé vel a Krisz tus ak lá ban va ló sza bad és
meg átal ko dott ke gyet len ga ráz da sá gok mel lett min den ré gi, és már ki kü szö bölt,
kár hoz ta tott eret nek té vely gé sek e szá zad ban vissza ho zat ván, mi te hát hi va ta -
lunk nál fog va, mely ben Is ten ke gyel mé ből a csá szá ri mél tó ság leg ma ga sabb
ál lá sá ra helyheztetvén, aka runk az igaz hit vé del me és meg óvá sa vé gett
mó dok ról gon dos kod ni, ne hogy az egy szer Is ten nek és az ő tisz te le té nek
szen telt egy há zi bir to kok vi lá gi hasz ná lat ra for dí ttas sa nak. Ezért is ma gunk, és
a ve lünk most is együtt lé vő fő pap és or szág nagy urak érett ta nács ko zá sa és
meg fon to lá sa mel lett el ha tá roz tuk, hogy az összes egy há zi ja vak, bár mi ként
ne vez tes se nek, le gye nek azok káp ta la né, apá cá ké, pré pos to ké, ka no no ko ké,
per je le ké, szer ze te se ké, ká pol ná so ké, akár ki rá lyi, vagy fő pa pi ado mánnyal
el lá tot tak, me lye ket t.i. mi már ko ráb ban akár mely vi lá gi em ber nek ado má -
nyoz tunk vol na, mely ado mányt mi je len leg vissza vo nunk, el tör lünk –
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bár mely ren dű és ál la po tú vi lá gi em be rek ke ze i ről azon nal és tett leg el fog lal -
tas sa nak, és azok nak ki ket azon ja va dal mat il let tek, vissza adas sa nak.”

Telegdi mik lós pé csi püs pök Bor nem issza Pé ter nek:
„Mi vel, hogy a ti gyü le ke ze te tek sem egy, sem szent, sem kö zön sé ges,

sem apos to li, két ség nél kül nem a Krisz tus tól gyűj te tett egy ház, ha nem az
ör dög től sok fe lé té ko zol ta tott so ka ság. Nem egy, mon dom. Mert ki lu the rá nus
ben ne tek, ki zwingliánus, ki kál vi nis ta, ki facciánus, ki majorista, ki ana bap tis ta,
ki nem tu dom, mi cso da. Sőt, csak an nak sem me het tem ed dig vé gé re, te ma gad
mi légy. Úgy, mint ki né hol a lu the rá nu sok kal tar tasz a kál vi nis ták el len, né hol
a kál vi nis ták kal a lu the rá nu sok el len. Nem engedé Is ten, hogy az ő Fi á nak
egy ben szőtt kön tö sét a hó hé rok meg osz tot ták vol na. Mennyi vel in kább
nem en ge di, hogy az ő je gye se ennyifelé szaggattassék. Egy az én ga lam bom,
azt mond ja a Mes si ás az anya szent egy ház ról. Szent Pál is azt mond ja fe lő le,
hogy egy test. ahol te hát egyes ség nem ta lál ta tik, ott sen ki igaz anya szent -
egy há zat ne ke res sen.”

61. Hit vi tá zó ira tok cí mei és al cí mei a 17. századból

Páz mány: Egy ke resz tyén prédikátortúl S.T.D.P.P. az kas sai ne ve ze tes ta ní tó hoz,
al vin czi Pé ter uram hoz íra tott öt szép le vél – aki nek mély tu do má nyá ról,
he gyes el mé jé ről, fris sen fel ken dőz te tett s for gat ta tott szós vol tá ról cser dült
va la mi vé kony hí recs ke.

al vin czi: Egy tettetes, ne ve vesz tett pá pis ta em ber től, S.T.D.P.P.-től
kül de tett szí nes öt le ve let rend sze rint va ló fe le let.

Páz mány: al vin czi Pé ter nek sok té to vá zó ke rin gé sek kel és cé gé res
gya lá zá sok kal fel há mo zott Fe le le te i nek rö vid és ke resz tyén sze líd ség gel va ló
meg ros tá lá sa.

Páz mány: Is te ni igaz ság ra ve zér lő ka la uz.
al vin czi: Lel ki or vos ság.
Pósaházi Já nos: Igaz ság istápja…
Balásfi Ta más (bosz ni ai püs pök, Páz mány he lyett): az igaz ság nak

győzelme…
al vin czi: Itinerarium catholicum, az az: ne ve ze tes ve te ke dés afelől,: ha az

evan gé li ku sok tu do má nya-e új, vagy a mos ta ni ró mai val lá son lé vő pápistáké-é?
Zvonarits Im re (Haffenrecherből ford.): az szent írás be li hit nek ága za ta i nak

bi zo nyos mód dal és rend del há rom ré szek re osz tá sa.
Páz mány: Csepreghi mes ter ség, az az Haffenreffernek ma gyar ra for dít ta tott

köny ve ele i ben füg gesz tett le ve lek nek cé gé res ci gány sá gi és or ca-szé gye ní tő
ha zug sá gai.
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Zvonarits Im re: Páz mány Pé ter pironsági …
Balásfalvi Ta más: Csepregi is ko la, mely ben az lu the rá nus és kál vi nis ta

pré di ká to rok nak ta nul sá guk ra, az csepregi szi tok-sza po rí tó mor gó pré di ká tort
is ko láz za B.T. bosz ni ai püs pök.

(Ke reszt úri Pál Ká té já ra, ami ből I. Rá kó czi György fi ai ké szül tek kon fir -
má ci ó juk ra): Haj nal Má tyás: Ki tett cé gér, mely alatt min den ki meg ta lál hat ja,
minémű pos hadt és mér ges te jet fejt Ke reszt úri Pál Er dély ben egy
Kathekizmusnak töm lő jé be, né mi ne mű Heidelberga tá ján nőtt és hiz lalt
te hén nek tő gyé ből, a nem ré gen szü le tett cse cse mő ke resz tyé nek nek szop ta -
tá sá ra. Melly meg or vo sol ta tik egy ke resz tyén or vos dok tor ál tal.

Ke reszt úri Pál: Fel ser dült ke resz tyén, ki cse cse mő ko rá tól fog va az Is ten
be szé dé nek tisz ta te jén, a mennyei tit kok nak ta nu lá sá ban di csé re te sen
nö ve ke dett. és az Is ten nek min den fegy ve rét fel öl töz vén, ama Cer be rus
tit kos erejétül tá madt hi te tő or vos dok tor nak po ko li or vos ság gal megbűzhödött
pa ti ká ját elrontá.

Sámbár Má tyás (S.J.): Há rom üd vös sé ges kér dés: a lu the rá nu sok és kál vi -
nis ták igaz hit ben vagynak-é? Csak az egy pá pis ta hit-e igaz? a pá pis ták
el len kez nek-e a Szent írás sal, vagy in kább a lutherek és kál vi nis ták?

Pósaházi Já nos: Sámbár Má tyás nak az há rom kér dé si re va ló fe le let.
Matkó Ist ván (Fel ső bá nya): Fö vé nyen épí tett ház rom lá sa, avagy há rom

kér dé sek kö rül gő gö sen fut ká ro zó Sámbár Má tyás je zsu i ta.
Sámbár Má tyás: a há rom idvességes kér dés re a Lutter és Kál vi nis ta ta ní tók

mint fe lel nek meg, úgy, amint Matkó Ist ván mongya fol. 128. X ut. tök. Ime azért,
Matkó ha zug sá ga i nak megtorollása, és Pósaházi mocs ka i nak meg ta po dá sa.

Matkó Ist ván: X ut tök köny vek el té pé se, avagy bá nyász csá kány, mellyel
amaz fö ve nyen épít te tett s már le om lott há zát előb bi fö veny re si ke ret len
sár ral rag gat ni aka ró és 1000 mo csok kal esze lő sen színlő Sámbár Má tyás
ne vű tu dat lan sár gyú ró meg csá ká nyoz ta tik.

Pósaházi Já nos: Gör csös bot, amaz dél ce ges fe ke te Banasusnak há tá ra,
mellyel utób bi szilajkodása tétul meg egyen get te tik.

61/a. Er dé lyi or szág gyű lés ha tá ro za ta 1588-ból

„Ez a szer zet ha zánk nak rom lá sá ra és pros pe ri tá sunk nak ve sze del mé re
ten dál na. Mert ezen ép pen nem tar tot ták ma gu kat il lő ha tá rok kö zött. a
ne ve lés ha tá rát túl lép ve, val lá su kat erő szak kal ter jesz tet ték, ut cán, temp lom ban,
körjárdalatok ál tal oly he lye ken is, ahol az ne kik meg volt tilt va. Vá ra don
el fog lal ták a re for má tu sok temp lo mát, s a ke reszt nek fegy ve res kéz zel va ló
kö rül hor do zá sa ál tal majd nem nyil vá nos zen dü lés re ad tak okot. Koz má son
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a pap ra ro han tak, ki ker get ték la ká sá ból, köny ve it szét tép ték. Pél dát ve he tünk
a szom szé dok ról, mert aho vá be tet ték a je zsu i ták lá bu kat, min den ho va
ve szélyt vit tek ma guk után.”

62. Má tyás fő her ceg XXIII. ar ti ku lu sa

„ő szent fel sé ge, ön kén tes el ha tá ro zá sá ból és ki rá lyi tel jes ha tal má nál fog va,
úgy Szent Ist ván ki rály nak, mint a töb bi összes né hai fel sé ges ma gyar
ki rá lyok nak az em lí tett szent ró mai ka to li kus hit re és val lás ra vo nat ko zó lag
bár mely idő ben di cső sé ge sen és ke gyel me sen ki adott és ki hir de tett decrétumait,
vég zé se it és cik ke lye it, ép pen úgy, mint ha azok a je len le vél be szó ról-szó ra
be ik tat va és be ír va vol ná nak, eme kü lö nös cik ke lyé vel ke gyel me sen hely -
ben hagy ja és meg erő sí ti. és, hogy ezutánra, fő kép pen az or szág kö zön sé ges
gyű lé sén és en nek fon tos tár gya lá sa in sen ki a val lás ügyet a kö zös tár gya lá sok
kés lel te tés re és fél be sza kí tá sá ra, bár mely szín és ürügy alatt bün tet le nül na pi -
rend re ne hoz has sa, ke gyel me sen meg ál la pí tot ta és el ha tá roz ta, hogy az ilyen
nyug ta lan ko dók és új dol go kon kap ko dók el le né ben, a fel sé ges ki rály nak
decrétumiban és cik ke lye i ben meg sza bott bün te tés sze rint azon nal el jár ja nak,
és azo kat má sok nak va ló pél da adás vé gett múl ha tat la nul meg bün tes sék.”

63. Bocs kai Ist ván vég ren de le té ből
„….vallom az atyát, Fi út, Szent Lel ket, tel jes szent há rom sá got egy bi zony Is -
ten ség ben len ni, és az egy Úr Jé zus Krisz tus nak ér de me i ért min den bű nöm -
nek bocsánattyát, és no ha if jú sá gom tól fog va min den éle te met, mind ő szent
Is ten sé ge, mind az em be rek előtt jó lel ki is me ret tel igye kez tem vi sel ni, de mint
ádám tól szár ma zott és gyar ló ság alá ve tett em ber, por, ha mu, nem an gyal lé -
vén, a bűn ter he alá vet tet nek len ni val lom és es mé rem ma ga mat. De erős és
bi zo nyos hi tem az én bű ne im nek bocsánattya fe lől olly van, az én Krisz tu som nak
ér de mi ért, hogy ha mind e szé les vi lág nak bű ne it és an nak szám lál ha tat lan
vol tát egye dül cse le ked tem vol na is, és an nak ter he raj tam vol na is, az én idvezítő
Krisz tu som nak min den hí ve kért, és én éret tem is, sze gény bű nös fé re gért a
ke reszt fán ki on ta tott csak egyet len csepp vé re is, azok nál na gyobb, hat ha tó sabb
és ér de me sebb lé vén, én ró lam azt el mos ta, és szent aty já nál né kem ke gyel met
és en gesz te lést szer zett, és ez igaz hi tem mel lett en ge met az idvezülendők szá ma
kö zé ren del vén, a szen tek nek örök élet re vá lasz tott se re gé ben, tár sa sá gá ban
ré sze sí tett, és ek kép pen min den két ség nél kül bi zo nyos lé vén idvességemben,
lel ke met aján lom az én idvezítő Is te nem nek ke zé be, tes te met pe dig a föld nek,
kö zön sé ges any já nak aján lom, ahon nan vé te tett.”
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64. Páz mány Pé ter: „Imád sá gos köny vé”-ből
„és bo csásd meg a mi vét ke in ket, mi kép pen mi is meg bo csá tunk el le nünk-
vé tet tek nek. Tar to zom uram né ked, mint ke gyes atyám nak, fi úi sze re tet tel
és en ge del mes ség gel; mint te rem tő Is te nem nek, fé le lem mel és be csü lés sel.
Tar to zom sok jótéteményidért háladással; el le ned va ló sok bű ne i mért tar to zom
mél tó bűn hő dés sel. Mert, ha szin te va la ki olly szent ség re ju tott is, hogy az
Is tent attyjának mond hat ja, és ama cé gé res bűnöktül ma gát szent ma lasz -
tod dal meg ol tal maz za, de ugyan nincs élő em ber, ki sok szor ne vét kez zék,
és min den nap azon ne kö nyö rög hes sen, hogy az ő vét ke it meg bo csás sad.

De mi vel ma gam tól e sok adós ság nak sem mi ré szét le nem szál lít ha tom,
sőt na pon ként szám ta lan vét ke im mel ter he lem lel ke met; ha igaz sá god sze rint
cse lek szel ve lem, ha meg kí vá nod raj tam min den adósságimat, el kell vesz ni
az én sze gény lel kem nek.

azért, én Is te nem, nagy alá za to san, ir gal mas sá god nak szé ki előtt le bo ru lok;
és mi vel azt pa ran cso lod, hogy bo csá na tot kér jek Tő led, mert kész vagy
meg ke gyel mez ni bű nös fe jem nek; kö nyör gök Né ked, mosd le az én lel kem nek
un dok sá git, bo csásd meg az én szám ta lan adósságimat, nem az én ér de me mért,
ha nem a Te szent Fi ad nak drá ga lá tos vé re hul lá sá ért.”

65. Beth len Gá bor – nyi lat ko za ta

„Is ten nel, ő szent föl sé gé vel bi zo nyít juk, hogy mi ma gunk nak sem az fé nyes
por tán, sem itt, az or szág be li akár mi ren dek kö zött fe je de lem sé get nem
ke res vén, egyen lő aka rat ból őkegyelmek ezt az ter het és sú lyos gon dot
müreánk ve tet ték, mely vá lasz tá sok ban oly sza ba do sok vol tak őkegyelmek,
hogy az főszerdár, vagy az pa sák is, nem, hogy neveztenek, vagy commen-
táltanak vol na va la kit, de csak szömmel va ló in tés sel sem mu tat tak sen ki re.
Ilyen nyo mo rult föl há bo ro dott állapotjában és ennyi aemulusi közt nyil ván
elég sú lyos és ke ser ves tiszt nek lát szik ez, de az Úr is ten nek és sze gény
ha zánk nak ez ál la pot ra va ló hivatalját sem mi kép pen ró lunk el nem vet het vén,
ő szent fel sé gét azon kér jük éj jel-nap pal, min den erőtelenségünknek ter hét
ma gá ra vevén, vég he tet len ha tal mas sá ga sze rint te gyen elég sé ges sé.”

66. Beth len Gá bor le ve le Kár olyi Zsu zsan ná nak, Ki rály fal va me ze jé ről

„Sze rel mes szí vem, az fel sé ges Úr is ten áld jon meg hosszú élet tel és min den
idvességes jók kal. Le ve le det gu ber ná tor uram pos tá ja meg hoz ta, édes
szí vem, mely ből ért vén na pon ként va ló gyógy ulá so dat, az Úr is ten nek én
azért nem tu dok ele gen dő há lá kat ad ni; őfel sé ge te kint sen ke gyel me sen
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ránk, és adj meg elébbeni jó egész sé ge det, édes asszony kám. Ide va ló min den
mos ta ni állapatainkat az öcsém nek historice meg ír tam, me lyet, hogy előt ted
meg ol vas son és ab ból meg ért hesd ide va ló sze ren csés állapatainkat, édes
szí vem, ezt is meg ír tam őke gyel mé nek. … Ezeknek utá na az fel sé ges Úr -
is ten nek ke gyel mes gond vi se lé se alá ajánlak édes szí vem, en ged je őfel sé ge
ha mar im már egy mást jó egész ség ben lát hat nunk, me lyet bi zo nyo san
reménlek, hidd el. G. igaz sze rel me sed m.p.”

67. Beth len Gá bor meg hí vó ja Kár olyi Zsu zsan na te me té sé re

„Mi vel a min den ha tó bölcs Úr is ten az ő ré gi el vég zett és örök ké meg ál ló
íté le ti ből és ta ná csá ból az mi sze rel mes há zas tár sun kat, az fel sé ges Kár olyi
Zsu zsan na fej elem-asszonyt nagy ke gyel me sen ma gá nak vá laszt ván, és ez
je len va ló má jus nak 13. nap ján két óra után éj sza ka, nagy szív be li buz gó imád -
ko zá si és nagy bi zo da lom ból szár ma zott kö nyör gé si köz ben, ez nagy bi zony -
ta lan sá gok és szün te len vál to zá sok alá vet te tett ke ser ves élet ből az örök ké va ló
bol dog ság nak di cső sé ges tár sa sá gá ra ki szó lí tot ta, és im már hi deg te te mi min -
de nek fe lett az jó föl dek ben va ló el ta ka rít ta tá so kat kévánván, ré gi ele ink nek
dícséretes szo ká sok és jó rend tar tás ok sze rint, meg ne ve zett bol do gul idvezült
sze rel mes há zas tár sunk nak hi deg te te mi nek tisz tes sé ges el te me té sét ren del tük
ez jö ven dő jú li us nak 1. nap já ra az fejérvári fe je del mi székeshelyünkben va ló
öre geb bik templumban ce leb rál ni. Hű sé ge det azért int jük, ez előt tünk ál ló
jú ni us nak utol só nap ján Fejérváratt le gyen je len, asszo nyom mal, há zas tár sá val,
hogy azu tán kö vet ke zen dő meg ne ve zett na pon sze rel mes üd vö zült há zas tár -
sunk nak fe je de lem asszo nyi mél tó sá gá hoz ké pest institutionálandó parentátiója
és utol só be csü le te i nek meg adá sa az hű sé ged je len lé té vel condecoráltatván,
hoz zánk va ló en ge del mes sé ge is ez ke ser ves ál la po tunk ban mu ta tód jék meg.
Kit mi is ve hes sünk ke gyel mes jó in du lat tal hívségedtül. Bene valeat. Datum in
civitate nostra Colosvar, die 18 Ma ii an no Dni 1622.

68. Vég ren de le té ből

„az min den ha tó Is ten nek böl cses sé ge, ha tal mas sá ga azminthogy ez vi lág nak
min den ben ne va ló ál la tok kal együtt sem mi ből va ló te rem té sé ből lát szik
de re ka sab ban meg; úgy ki be szél he tet len nagy ir gal mas sá ga az el esett
em ber nek a bűn alól va ló fel tá ma dá sá ból, szent fi á nak e vi lág ra va ló bo csá -
tá sá ból tün dök lik ki, aki az ő szent aty já nak el le nünk mél tán fellobant
ha rag já nak ele get ten ne, meg men te ne min ket az örök ha lál nak kárhozatjából,
és az őben ne iga zán hí vők nek örök éle tük len ne. Bi zo nyá ra, ha en nél több
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jót nem cse le ke dett vol na is ve lünk, az Úr is tent sen ki elég gé nem cso dál hat ná,
se meg nem kö szön het né, ha ezt a vi lá got ál tal él het né is. De eze ken kí vül
mennyi ir gal mas sá gát szám lál ha tat la nul közlötte az ő hí ve i vel, ki tud ná azo kat
sok idők alatt is elő szám lál ni? Nagy há lá dat lan ság an nak oká ért, aki az ő
te rem tő idvezítő Is te né nek ilyen jó té te mé nyé ről el fe lejt ke zik, és va la mit akar
ezek nek ma gá nak tu laj do ní ta ni, me lye ket Is ten től vőn, ho lott sem mi sincs
az em ber nek, me lye ket Is ten től nem vött vol na in gyen ke gyel mé ből. és nem
ér de mé re. Eze ket nem ok nél kül írom, mert én is az én Is te nem nek azon élet ből
fel vett leg bű nö sebb fi á nak is me rem ma ga mat len ni; meg val lom azt, hogy
szám lál ha tat lan kép pen vét kez tem őfel sé ge el len, és ta lán in gyen re ám ru há zott
ál dá si val go no szul él tem az én ki csiny sé gem től fog va, ho lott nem na pon ként,
ha nem órán ként és csak nem min den szem pil lan tá son ként ő szent fel sé gét
sok bű ne im mel meg bán tot tam, mél tó ha rag ra és bosszú ál lás ra fel in dí tot tam,
mely sok bű ne im az örök kár ho zat nál egye bet nem ér de mel nek.

„adok min de nek nek fe let te tel jes szí vem ből há lá kat ő szent Fel sé gé nek, ki
az én bű ne im nek ten ger fö vé nyé hez ha son ló so ka sá gát nem te kin tet te e na pig,
én né kem ér de mem sze rint nem fi ze tett, a bűn nek sárjában nem ha gyott, 
el len sé gem ke zé be nem adott, ha nem vég he tet len ir gal mas sá gá ból örök
idők nek előt te az én idvezítő Jé zus Krisz tu som ban az örök élet re el vá lasz tott,
ke resz tyén atyá tól és anyá tól va ló szü le té se met bé na ság nél kül en ged te volt,
azótától fog va tar tott, táp lált, él te tett, sok rend be li ál dá sát fe jem re kiáraszotta.”

69. Rá kó czi György leveleiből

„… minden két ség nél kül bi zony meg se gít az Úr Is ten ben nün ket, mert igaz
ügyünk is va gyon, s az Is ten nek tisz te le té ben, az sze gén ha zá nak, nem zet nek
sza bad sá gá ban s meg ma ra dá sá ban fo rog az az ügy. Kér lek, éde sem, ne
tö rőd jél s bús la kod jál, no ha sok és nagy ellenségink van nak, de mind
na gyobb ezek nél az Úr Is ten, ki nek ol tal ma alá szok tuk vala mi min den kor
ma gun kat aján la ni s meg sem csa lat koz tunk s fo gyat koz tunk az ő Fel sé ge
gond vi se lés ében s atyai ál dá sá ban; most is ő Fel sé gé hez fo lya mod ván, hí juk
se gít sé günk re; nem lészen, éde sem, bi zony fo gyat ko zá sunk.”

„Min dent óva to san cse le ked tünk, bi zonnyal meg is nyu god tál éde sem
ben ne, sem mi vi lá gi do lo gért szánt szán dék kal az Is ten di cső sé gi nek, tisz te -
le ti nek, elő me ne te li nek s nem ze tem sza bad sá gá ban va ló épü le ti nek kárt
nem aka runk ten ni, s en nek szol gá la tá ban sem mi jó al kal ma tos sá got el nem
mú lat ni, ha nem va la mi re az Úr Is ten se gít, min dent cse le ked ni, s most is
csak en nek szol gál has sak hasz no san, di csé re te sen és idvességesen, se éle te met,
ér té ke met mel let te el fo gyat ni nem kí mél jük s ne hez tel jük.”
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Lorántffy zs. le ve le:
„Nem mond ha tom édes uram, hogy a ke gyel med állapotján sok fé le

gon do la tom nem vol na, de az én ke gyel mes Is te nem ben bí zom, ki ed dig
gond ját vi sel te ke gyel med nek, most sem rö vi dül meg az ő kar já nak ere je,
ké rem is ő szent Fel sé gét szí vem nek buz gó sá gá ból, édes uram, hogy no ha ő
szent Fel sé ge nem szól pró fé ták ál tal, mint a ré gi ki rá lyok nak, de szól jon az
ő Szent Lel ke ál tal, mit cse le ked jék ke gyel med – min den dol ga i ban ad jon jó
előmenetelt …”

70. Ma gyar Pu ri tá nok írá sa i ból

medgyessi Pál: Pra xis pietatis:
„Lás suk im már, mily bol dog lé gyen a ke gyes em ber az ő meg újult

állapotjában, mi nek utá na megbékéllett a Jé zus Krisz tus ban. a ke gyes
em ber, ki nek rom lott ter mé sze te meg újult a ke gye lem ál tal a Krisz tus ban, s
új te rem tett ál lat tá lett, há rom állapotjában igen bol dog: 1. éle té ben, 2. ha lá -
lá ban, 3. ha lá la után… Mert min den ő bű nei, mind az ere det s mind pe dig
a cse le ke det bé li ek, s azok nak kö te le zé sük s a bün te tés az Úr Jé zus Krisz tus
szen ve dé sé nek ér de mé ért in gyen és tel jes sé ge sen meg van nak né ki bo csát -
tat ván, s a Krisz tus igaz sá ga is min de nes től fog va in gyen és tel jes sé ge sen
tulajdoníttatott őne ki, és így az Is ten őhoz zá meg en gesz tel te tett. annak okáért
mint igaz em bert úgy vé szi és tart ja őtet ma ga te kin te te előtt.

Nagy ke gyel me sen ve szi csak igye ke ze tét is, no ha fo gyat ko zás nél kül még
az sin csen az en ge det len ség mi att és ek kép pen az ő el mé jé nek kész vol tát
fel jebb tart ja cse le ke de ti nek ér de mé nél. ami kor át ko kat ér de mel ne, csak
ke reszt té és atyai dor gá lá sok ká vál toz tat ja, sőt min de ne ket, az élet nek
min den nya va lya sá git, a ha lált is ön ön ma gát és még bű ne it is ja vá ra for dít ja.”

Apá cai Cse re já nos:
„a bűn, mely az el ső vét ke zés után kö vet ke zett, vagy ere det, vagy cse le ke det

szerént va ló. az ere den dő bűn az em ber egész ter mé sze ti nek min den bel ső
in du la ti szerént va ló ki bot lá sa, el haj lá sa az Is ten tör vé nye mel lől. Ezek ből az
jő ki, hogy jól le het a bűn állapotjában az em ber aka rat já nak sza bad sá ga
lé gyen min den ő cse le ke de ti re néz ve, ame lye ket gya ko rol, mind az ál tal
fog lyos és szol gai a cse le ke de tek nek mód já ra néz ve, mi vel meg fosz ta tott
at tól az erő től, mellyel va la mit jó mód já val akar hat na – el len be penig olyan
in du la to kat öl tö zött fel, hogy bár ugyan amely do log kö rül for go ló dik, jó
lé gyen is, azt mind azon ál tal rossz mód já val akar ja.”
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71. Az (orthodox) Gelei Ka to na Ist ván a pu ri tá nok el len

„De ta lán mond nak: az apos to lok Christus is me re ti kí vül va ló sidóknak vagy
mind Christus, mind Is ten nél kül va ló po gá nyok nak prédikállottanak, és ez
okon szük sé ges volt őnékiek azok előtt az üd vös ség nek tit kát fejtegetniek; de
mi Is ten ke gyel mé ből meg vi lá go sít ta tott és a hit ben meggyükerezett ke resz tyé nek
kö zött ta ní tunk; nem szük sé ges te hát azok előtt a hit nek és val lás nak dol ga
fe lől disserálnunk, vizs gá lód nunk, elég, ha őket an nak pra xi sá ra ta nít juk. –
Hogy ők im már a hit ben meggyükerezett ke resz tyé nek kö zött ta ní ta nak,
kö szö net Is ten után az ő előt tük lett tu dós hűv lel ki pász tor ok nak, akik azo kat
a hit ben fundálták, melly fun da men tum ban, amíg tart, ad dig éppítgethetnek
ugyan raj ta, de ha ab ból ki kop nak, vagy ők is azt az apos to li ta ní tás nak mód ját
s ren dit vészik elé, vagy, ha nem, csak jég há tán és fö ve nyen fog nak éppítenie,
s egy-egy atheizmus, is ten te len ség, vagy pápizmus, pá pis ta ság jöv ki be lő le.”

72. A szat má ri zsi nat XVII. vég zé se
„Né hány ti szán tú li if jak, akik ön hitt sé gük ben nya va lyog va és időnkívüli
buz gal muk kal ra gad tat va, sa ját ma gán ké nyük ből, ná luk nál ko ro sabb és éret tebb
előljáróik meg kér de zé se nél kül, meg vet ve an nak a ke gyes fenn ha tó ság nak
te kin té lyét is, mely nek mos tan Is ten ke gyel mé ből Ma gya ror szág nak em lí tett
ré sze is hó dol, több egy ház ban újí tást ten ni me rész ked tek, és en nél fog va igen
sok hely te len, csél csap és rá gal ma zó be szé de ket szól tak, ez zel za vart okoz tak, az
egy ügyű e ket megbotránkoztatták …, a nem ze ti zsinat …azon za var ger jesz tők nek
né hány fő nö ke it ál lá suk ból egy idő re el moz dí tot ta, míg nem jobb eszük re
tér ve, meg té ré sük nek nyil vá nos je le it ad ják s az anya szent egy ház ke gyét
ma guk nak ki ér dem lik. a pu ri tán név, mint bot rá nyos, gya lá za tos és rá gal mak ra
ve ze tő, egé szen gyű lö le tes, en nél fog va sen ki ál tal – ne használtassék.”

A ta nu ló if jú ság ról: 
„Szor gal mas ta nu lá son és ke gyes éle ten kí vül meg kí ván ta tik tő lük, hogy

mind a la tin, mind a nem ze ti nyelv tisz tán be szé lé sé re te gye nek szert,
ma gu kat a tu do má nyos vi tat ko zá sok ban, szó nok la tok ban és egy há zi
be széd tar tás ban gya ko rol ják. Is ko lai tör vé nyek nek min den ben en ge del mes -
ked je nek. Ru há za tuk is ko lai, nem pe dig ka to nai le gyen: ilyen a rö vid dol -
mány, ma gas nyak ra va ló, sár ga és pi ros csiz ma, a ki ha sí tott, vagy le füg gő kucs ma.
Fe jü ket meg fé sült haj für tök kel éke sít sék, és ne tor zít sák el tö rö kös bo rot vá lás sal.
az is ko lán kí vül min den kor tó gá san jár ja nak. Vi sel jék ma gu kat tisz tes sé ge sen,
jó za non, sze mér me te sen, ko mo lyan, és él je nek min den ki vel jó bé kes ség ben.
a becs te len és gya nús hely ze te ket, va la mint a rosszak tár sa sá gát ke rül jék.”
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73. Rá kó czi György vég ren de le té ből

„Meg gon dol ván az Úr is ten nek amaz igaz, igen vál toz ha tat lan írá sát: por
vagy, s por rá kell len ned; én is, mint ha lan dó, s órá ját nem tu dó em ber, nem
akar ván utol só órám ra, be te ges és fáj dal mas erőt len ál la po tom ra ha lasz ta ni
az én ren de lé se met, ha nem most, az én ir gal mas, ke gyel mes Is te nem nek
igen ke gyes ren de lé sé ből ép el mé vel bír ván, aka rom, hogy az én Is te nem nek
nagy ki be szél he tet len, min den ér de mem nél kül ve lem tett sok szép ál dá sa i ról,
sze rel mes édes fe le sé gem (kö zött), ki vel a vén ség re is tisz tes sé ge sen, igaz
sze re tet tel ér kez tem, s en gem még ed dig meg nem búsíta, va la mint gyer me ke im
kö zött is dispositiomat vég hez vigyem…

ál dom és di csé rem az igaz Is tent, … in gyen va ló ir gal má ból igaz
Idvezítőnk evan gé li u mi val lá sá ban engede szü let nem, … szegény el pusz tult s
fo gyás ra ju tott ha zám s nem ze tem nek se gél nem engedett … Bíz ván azért
igaz hi tünk ál tal az én Jé zus Krisz tu som nak ér tem va ló ke ser ves kín szen ve -
dés ében, …. aján lom lel ke met az ő szent sé ges ke zé ben, tes te met a föld nek, a
jö ven dő fel tá ma dás nak bi zo nyos és csal ha tat lan bí zó erős reménységével …

édes atyám fia, sze rel mes fe le sé gem, … ne kem meg bo csáss, ha mi együtt lak -
tunk ban vé tet tem vol na is, mert én is csak em ber voltam … ar ról bi zony sá got
te szek Is ten és az ő an gya lai előtt: mi től fog va Is ten össze ve ze tett ben nün ket,
se szeb bet, se oko sab bat, se gaz da gab bat, s akár mi di csé ret re mél tó sze mélyt
náladon kí vül meg nem lát tam, s hoz zád igaz, tö ké le tes sze re tet tel voltam …
Kö szö nöm éde sem, a te hoz zám va ló igaz sze re te te det is, ki mind jó, mind
go nosz ál la po tom ban te hoz zám bő sé ge sen meg mu tat tál, ki ért a menny nek és
föld nek te rem tő Is te ne mind lel ked ben, tes ted ben áld jon meg, s jö ven dő ben is
az örök di cső ség ben egy más sal egye sít ve is di csér hes sük a mi jó Is te nün ket.

Kénszerítlek, sze rel mes atyám fia, édes fe le sé gem, s ked ves gyer me ke im,
s mind azo kat, kik nek a mi tes tünk nek tisz tes sé ges el ta ka rí tá sa incumbálni
fog, igen nagy pom pá val, ezüs tös-ara nyos ko por só ba ne tegyetek …
Zász lóm a töb bi fe je del me ké nél is tisz te sebb és pom pá sabb ne le gyen,
ha nem in kább a sze gény Bocs kai Ist vá né nál s an nál in kább sze gény Beth len
Gá bor ura mé nál ala cso nyabb legyen…”

74. Lorántffy Zsu zsan na le ve le II. Rá kó czi György höz:

„az Úr Is ten áld jon meg édes fi am, sze ren csés hosszú élettel … Vet tem
le ve le det nem ki csiny bú su lás sal, aki re sem édes atyád, sem én nem ad tunk
okot. a mi atyai és anyai sze re te tün ket so ha meg nem mulasztottuk … Ha
már én szen ve dek is, csak édes atyád fe lől ne vol nál olyan íté let tel, hogy
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nem he lye sen cse le ke dett. El ha gyom a szó kat, akit mon dot tál. … Minden
le ve li det meg tar tot tam, ezt is azok hoz te szem, ez is erő sí ti a töb bit. én azért
mind ezért, mint a töb bi ért az én Is te nem től ál dást kí vá nok rád, hogy az Is ten
en ge del me sebb fi ú val áld jon meg, mint ma gad vol tál, s ilyen ke ser ves ál la -
po tom ban meg bú sí tot tál. azért nem ha rag szom, hogy ha kérsz, de azért igen,
hogy fel há nyod, mint ha Is ten ben bol do gult uram csak né kem s öcséd nek
ha gyott vol na, s te csak pusz ta lá dá kat s tár há za kat látsz. én nem tu dom, ma gad
tu dod, ho vá lett, ami ma radt. én nem nyúl tam hoz zá ha lá la után sem mi jé hez.
amit köl töt tél sze gény uram el ta ka rí tá sá ra, av val nem igen fogytál…”

75. Szikszai Fabricius Balázs-ról ír ja Csá szár György

„… ő tet te te kin té lyes sé és ne ve ze tes sé az is ko lát, gim ná zi u mát a ne he zebb
tu do má nyok bő sé ges ok ta tá sá val gaz da gí tot ta, és ugyan azok hoz a tu do má -
nyok hoz ékes szó lá sá nak nagy di cső sé gé vel csa tol ta a theologiai tu do má nyok
tel jes fé nyét.” (Quadrivium: arit me ti ka, geo met ria, astronomia, musica)

76. Comenius

a vi lág út vesz tő je és a szív pa ra di cso ma: „Itt … együtt vol tak a vi lág min den
nyel vű és nem ze tű, élet ko rú, ala kú, ne mű, ran gú, ren dű és fog lal ko zá sú
emberei … Mind nyá jan fog la la tos kod tak va la mi lyen mun ká val; ezek a
mun kák azon ban, so ha sem hit tem vol na, gyer mek-já ték nál, vagy leg fel jebb
ha szon ta lan eről kö dés nél egye bek nem vol tak. Né me lyek ugyan va ló ban
sze de get tek sze me tet, és szét is osz tot ták egy más közt; má sok ge ren dá kat,
vagy kö ve ket hem per get tek ide-oda, az tán csi gák kal fel húz ták őket, és megint
le eresz tet ték; má sok föl det ás tak, s amit így ki emel tek, egyik hely ről a má sik ra
hord ták; a töb bi ek pe dig csen gettyűk kel, ke rep lők kel, tük rök kel, hó lya gok kal,
meg egyéb ilyen sem mi sé gek kel lop ták ide jü ket, sőt olya nok is akad tak, akik
a sa ját ár nyé kuk kal ját sza doz tak, mé rics kél ték, ker get ték, fogdosták …

(az is ko lá ban:) El ju tunk egy ka pu hoz, ame lyet disciplinának ne vez nek,
hosszú, szűk és sö tét volt e ka pu, előt te fegy ve res őrök áll tak, ná luk kel lett
jelentkezni… min den ki nek, aki a tu dó sok ut cá já ba ké szült. S lá tom, hogy
cso por to san jön nek oda, fő leg fi a ta lok, aki ket azon nyom ban ke mény
vizs gá nak ve tet tek alá. az el ső vizs gá lat, me lyen min den ki nek át kel lett
es nie, az volt, hogy mi lyen er szényt, mi lyen hát só fe let, mi lyen fe jet, mi lyen
agy ve lőt és mi lyen bőrt hoz …

Be lép tünk egy tan te rem be, amely te le volt vé nek kel és if jak kal; be tű ket,
vo na la kat, pon to kat fes te get tek író vessze jük kel; s ha ne tán va la me lyik ük
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más ként írt, vagy be szélt, mint a töb bi, már gú nyo lód tak ve le, vagy kö te ked tek
egy más sal. Köz ben sza va kat füg gesz tet tek a fa lak ra, és ádá zul vi tat koz tak
ró luk, me lyik szó ho gyan egye zik a másikkal…

ahogy így bal lag tunk, el ju tot tunk olya nok kö zé, akik szá mok kal te le tö mött
te rem ben tar tóz kod tak, és szün te le nül e szá mok kal baj lód tak. Egye sek
ki emel tek né há nyat e ra kás ból, és szét szór ták őket, má sok eze ket fel mar kol ták
és ku pa cok ba hány ták; megint má sok e kupackákból újabb részt vet tek el, és
kü lön töl töt ték; vol tak vi szont má sok, akik e ré sze ket együ vé hord ták, ám
olya nok is akad tak, akik is mét csak fel bon tot ták és szét hord ták, oly annyi ra,
hogy én nem győz tem cso dál koz ni munkájukon….

(Mind eze ken kétségbeesik…) – és íme, fe lül ről ra gyo gó fény villan…. és
ab ból a fé nyes ség ből alá száll va la ki, aki alak já ra néz ve ugyan hoz zánk,
ha lan dók hoz ha son la tos, de fé nyes sé ge sze rint két ség te le nül Is ten. „Kö szön -
te lek, fi am és ked ves test vé rem!” és ezt mond va, nyá ja san ma gá hoz ölelt és
meg csó kolt. „Hol vol tál, fi am? Hol vol tál oly so ká ig? Mer re jár tál? Mit
ke res tél e vi lág ban? Bol dog sá got? Hol kel lett vol na ke res ned, ha nem az
Úr ban? és az urat hol, ha nem az ő temp lo má ban? és az élő Is ten nek mely
temp lo mát, ha nem azt az élő temp lo mot, ame lyet ő ma ga ké szí tett ma gá nak,
a te szí ve det?” … E be szé det hall va, meg ér tet tem, hogy üd vö zí tőm, Jé zus
Krisz tus szólt hozzám, … és tel jes bi za lom mal fe lé je nyúj tot tam össze kul csolt
ke zem, és így szól tam: „Itt va gyok, Úr Jé zu som, fo gadj el ma ga dé nak, ti ed
aka rok len ni, és ma rad ni mind örök ké. Szólj a Te szol gád hoz, és add, hogy
en ge del mes ked jem; mondd meg, mit kí vánsz, és add, hogy ab ban ked vem
tel jék; ter helj meg, ami vel tet szik, s add, hogy el vi sel jem; hasz nálj, ami re
akarsz és add, hogy győz zem; pa ran csolj, amit akarsz, s amit pa ran csolsz,
add meg; én ne le gyek sem mi, hogy egye dül Te légy min den.”

77. Lorántffy Zsuzsanna meg hí vó le ve le Comeniushoz

„avég ből hí vunk téged …, hogy üd vös se gít sé gül légy pa ta ki is ko lánk re for -
má lá sá ban, ami ben Is ten di cső sé gé re, né pünk if jú sá gá nak ja vá ra, s az or szág
ke resz tyén egy há za i nak üd vé re jám bor buz gól ko dás sal fá ra do zunk, s hogy
itt, ná lunk, nemzetekszerte di cső í te ni kez dett ter mé sze tes mód sze re det
va ló di, tel jes és vi lá gos pél dá ban mu tasd be …, hogy ve ze té sed del a mi tu dós
fér fi a ink, is ko lánk nak je len le gi és jö ven dő igaz ga tói és ta ní tói sze ren csé seb ben
ha lad va a kí vánt re for má lás ban, a tu do má nyok nyo mo zá sa kö rül vég zett
fá rad sá gos mun kád ré vén örö möd re le gye nek, és így ez úton is an nál több
kedv, lel ki meg nyug vás és jó re mény fű ződ jék azon na gyobb ter ve id hez,
me lyek re Is ten se gít sé gé vel tö rek szel.”
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78. A schola ludus-ból

(jön a fös vény, de re kát lánc öve zi, bal ke zé ben öt bo tot tart, jobb ke zé vel pe dig
egy kö tél lel át kö tött lá dát húz ma ga után, mely hez egy má sik üres lá da van
köt ve. De re kán kü lön fé le zacs kók és er szé nyek lóg nak. Ki me rül ve, li heg ve
áll a szín pad közepén…)

Fös vény: Mi lyen fá rad sá gos a köl tö zés, mi kor az em ber nek kis la kás ból
egy na gyob ba kell át szál lí ta nia a hol mi ját! Se gít sé gül hív hat tam vol na ugyan
va la kit, de sen ki ben sem bí zom, annyi ra el ter jedt a lo pás ma nap ság. Rá adá sul
olyan sze mér met le nül so kat kér min den ki, fő leg, ha ész re ve szik, hogy van
egy kis va gyon ká ja az em ber nek. Ez a köl tö zés is, hány ga ra som ba ke rül ne!

Pro fesszor (a hall ga tó ság hoz): a va gyon éh ség gyó gyít ha tat lan be teg ség,
fös vény sé get szül. (az egyik di ák hoz). Íme, itt egy élő pél da! Kér dezd meg
tő le, mi re ne ki az a sok bot, zacs kó, lá da meg mi e gyéb.

Di ák (a fös vény hez lép ve): Hé jó em ber, mivégre ez a kü lö nös föl sze re lés?
Fös vény: Mit akarsz? azért jöt tél, hogy ki fosszál?
Di ák: Mit félsz, hi szen egye dül va gyok, s még fegy ve rem sincs!
Fös vény: Tő led fé lek. at tól, hogy va la mit el lopsz.
Di ák: Ne félj. Más dol gok ra ta ní tot tak, nem lo pás ra. Ta nul ni sze ret nék

va la mit tő led.
Fös vény: Tán dok tor nak né zel? Mondd, mit akarsz?
Di ák: a de re ka don kü lön fé le zacs kók és er szé nyek függ nek. Mi ért üres az

egyik, s mi ért van meg töm ve a má sik?
Fös vény: Ne üsd olyas mi be az or rod, ami nem tar to zik rád.
Di ák: és mi ért ci pelsz annyi hu sán got?
Fös vény: Ezen nem hu sán gok, ha nem bo tok.
Di ák: De mi nek?
Fös vény: Nem tu dod, hogy a ván dor nak szük sé ge le het bot ra? Hogy

rá tá masz kod jék, meg hogy el űz ze a ku tyá kat.
Di ák: Egy nem vol na elég?
Fös vény: és, ha el ve szí te ném? ak kor egy se ma rad na!
Di ák: Mi van eb ben a lá dá ban? Meg néz he tem?
Fös vény: Jó erő sen be van az zár va, nem nyi tod azt te ki.
Di ák: ó te sze gény! Mennyi mun kád ba ke rül he tett, míg mind ezt össze -

gyűj töt ted! Most pe dig ci pe led ma gad dal, őr zöd, csak gon dod van ve le.
Tudsz-e va la ha nyu god tan en ni, alud ni, pi hen ni?

Fös vény: Ne vess csak , ne vess! Bol do gok azok, akik nek van va la mi jük.
Di ák: Ki kö töt te rád ezt a ne héz lán cot, meg a kö te let?
Fös vény: Mit mond tál? Lánc? Kö tél? Vak vagy ta lán? Nem lá tod, hogy
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mind ez For tu na is ten nő aján dé ka? Olyan bol dog ság ez, mely szá mod ra el -
ér he tet len!

Pro fesszor: Íme, Plutosz bol dog ta lan ál do za ta! Mi nél töb bet össze ha rá csol,
an nál több re vá gyik. Sem mi sem elég ne ki. Bár minden nek bő vé ben van, az
ín ség től ret teg szün te len. éj jel-nap pal a va gyo ná ért resz ket, mely ből sem ne ki,
sem más nak egy csi pet nyi hasz na sincs!

Fös vény: Tart sá tok meg ma ga tok nak a tu do má nyo to kat! Ne kem pe dig
hagy já tok meg a pén ze met!

79. Milos Kratochvil: Comenius éle te

„… hogy Comenius vég képp el ve szít se an nak le he tő sé gét, hogy nyu god tan
min dent vé gig gon dol jon, ar ról gon dos ko dott, egy ko ri is ko la tár sa, Mi ku lás
Drabik. Drabik is a cseh test vé rek fe le ke ze té nek lel ké sze és pré di ká to ra volt.
Ha tár ta la nul csa pon gó fan tá zi á já ból me rí tett pré di ká ci ói in kább a hí vek
ér zel me i re, mint ér tel mé re ha tot tak. Meg fé kez he tet len fan tá zi á ja ra gad tat ta
a jö vő be lá tás ra is, ami nép sze rű ség ét még in kább nö vel te, fő ként azért, mert
fő ként azt jó sol ta, amit hall ga tói hal la ni kí ván tak. ugyan ak kor két ség kí vül
őszin tén hitt sa ját jós la ta i ban, s ön bi zal mát egy ál ta lán nem csök ken tet te,
hogy jós la tai nagy részt nem tel je sül tek.

és most ő is csat la ko zott azok hoz, akik igye kez tek Comeniust rá be szél ni,
hogy utaz zék Sá ros pa tak ra. Va jon mi ért? azért, mert Zsig mond ra, II. Rá kó -
czi György er dé lyi fe je de lem öccsé re vár Ma gyar or szág ki rá lyi trón ja!”

Lorántffy zsu zsan na vég ren de le té ből:
„Leg el ső ben is adok nagy há lá kat az min de ne ken sza ba do san ural ko dó

szent Is ten nek, hogy en ge met az ő nagy és vég he tet len ke gyel mé ből az ő
sze mé lyé nek ha son la tos sá gá ra te remt vén, ke resz tyén szü lék ál tal ez vi lág ra
adott, és gyermekségemtűl fog vást min den én ér de mem kível lel ki és tes ti
ja va i val meg lá to ga tott, és ilyen szép éle me dett idő re jut tat ván min den
nya va lyá im ban és háborúságimban ke gyel me sen gon do mat vi sel te, sű rű
szomorúságimban vi gasz ta lóm volt s leg fő kép pen penig, hogy az ő is me re ti re
ve zé relt, az ő szent Fi á nak, az Úr Jé zus Krisz tus nak ha lá la ér de mé ért az ő
anya szent egy há zá ban és vá lasz tó se re ge kö zi ben szám lált, és az örök élet ben
örö kö sí tett; mely ke gyel mes uram nak és Is te nem nek ki az ő szent Fi á val és
Szent Lé lek kel egy bi zony örök Is ten, ke zé ben aján lom lel ke met, hogy a
jö ven dő fel tá ma dás kor tes tem mel egye sül vén, me lyet igaz hit tel és erős
reménséggel vá rok, ő szent föl sé gét, szín ről-szín re lát has sam, és az meg bol -
do gult szen tek kel az örök di cső ség ben vég nél kül ma gasz tal has sam. ámen.
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(Király-Helmecz és dobó-ruszkai jó szá got hagyom … ke resz tyén val lá -
so mon le vő pa ta ki scholára … azokbúl esz ten dőn ként húsz ne mes if jak nak
asz talt tart sa nak, akik ma gok sustentálására elég te le nek vol ná nak. az töb bit
az scholának épü le te i re és az jó szág nak ol tal ma zá sá ra for dít sák, tud ván,
hogy ezen az föl dön ki vált kép pen va ló seminariumja az ecclesiáknak az
pa ta ki schóla.)

(fel jegy zé se a di ák lá za dás után):
„Te lá tod Is ten, hogy mint édes anya a mag za ta it, daj ka az ő ki csi nye it,

úgy igye kez tem Is ten nek és sze gény ha zánk nak szolgálatjára ne vel ni őket.
Ne ródd bű nö kül, hogy sok daj ká ló dá so mat ím, mi vel fi zet ték. Idvözült
uram mal, if jú sá gom tól fog va is te ne sen él vén, de so ha sem an nak, sem édes-
ked ves fi am nak, Rá kó czi Zsig mond nak ha lá lán annyit nem sír tam, ke se reg tem,
mint az if jú ság nak ez raj tam tett mél tat lan cse le ke de tén.”

dékány And rás vár nagy:
„If jak, ne moz gas sá tok ezt a kö vet, ma rad ja tok ab ban, ki ben vagy tok,

mert ha azt tud ná tok, akit én bé két hagy ná tok az contraversiának: úgy ne
jár ja tok, mint az sza már, mi kor szar vak ra vá gyott vol na, az fü le it is el -
vesz tet te.”

(L.zs. ha lá la kor):
„ah, át ko zott de á kok, ti öl té tek ezt meg, ti fosz tot tá tok meg a sze gény

ma gyar nem ze tet e drá ga kincs től!”

81. Ko csi Cser gő Bá lint: Kő szik lán épült ház ost ro ma

„1674 februáriusban kö zön sé ge sen min den he lyek től ci tál ják a pa po kat,
os ko la mes te re ket, ta nu ló de á ko kat, kán to ro kat, harangozókat…. Po zsony ba,
a Szelepcsényi György esz ter go mi ér sek nek pe csé tes levelével…”

82. Egy pa ta ki di ák ver se 1674-ből

Egész ség gel, Já nos pap!Is ten hoz zád, Já nos pap!
Ke zün kön van most a csap,Oda ke zünk ből a csap,
Hát ne szo mor kod jál! Si ess, ta ka rod jál!
Min den bá na tod hadd el,a tó gá dat már vedd fel,
Ré gi ked ve det vedd fel, Oly le vél ér ke zett el,
Ve lünk ví gan lak jál! Ki Po zsony ba ci tál.)

Hogy pe dig a citatio után len ne va la mi tör vé nyes processus, … vá dat
íratnak … mely nek sum má ja ez: Hogy a tör vény be idé zett papok … az egész
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pá pis ta sá got és így a ki rályt is bál vány imá dók nak ki ál tot ták a prédikálló
szék ből; a bol dog sá gos szent Szűzet, a meg holt szen te ket és a Krisz tus ké pét
káromlották; a venerabile sacramentumot meg ta pod ták; a re bel li se ket és a
ki rály el len sé ge it ta náccsal, pénz zel, ele ség gel se gí tet ték; a tö rö kök nek
Ma gyar or szág meg vé tel éhez utat nyi tot tak. azért kí ván ja a procurator, hogy
mind a tör vény be idé zet tek, mint kik az Is tent és a ki rályt meg bán tot ták,
fe je ket és min de ne ket el ve szes sék az or szág articulusai szerint …

és, mint hogy a re bel li ó nak szí ne alatt az egész religiót el akar ták törleni,
er re az ő céljukra nagy mun ká val és ezer mes ter ség gel gondoltanak ki ily
há rom punctumokat, me lye ket a sze gény pa pok nak elejekbe vetének, azok
voltanak ezek: 1, hogy a re for má tus és lu the rá nus pa pok, az os ko la mes te rek,
kán to rok, ta nu ló de á kok, ha ran go zók min den ek lé zsi ai és os ko lai szol gá lat tól
a reformata és augustana religióban el fog ják ma gu kat azért, hogy a kö vet ke -
zen dő sententiának vét kek kel meg ér de melt ke mény sé gét el ke rül het nék.
éle tek fo lyá sá ban pe dig szab nák ma gu kat más em be rek hez ez or szág ban,
bé kes ség ben él vén, mind ezek re fe jek és min de nek el vesz té sé vel kö te lez nék
ma gu kat ke zek írá sá val és pecsétjekkel. 2. avagy az or szág ból ma gok
szám ki ve tés be men nek, fél vén a kö vet ke ző sententiától, ad ván ar ról pecsét-
jekkel meg erő sí tett kéz írá so kat, hogy ön ként men nek el, ti zen ötöd nap alatt
pe dig fe jek és min de nek nek el vesz té sek alatt az or szág ból és a ki rály bi ro dal ma
alatt va ló tar to má nyok ból el pusz tul nak, a ki rály nak is el len sé ge i hez nem
men nek. 3. avagy, amit ők is in kább kí ván nak, a ró mai val lás ra állnak…

azu tán megizenik egy procurator ál tal, hogy akik subscribálnak a má so dik
punctumnak, hogy t.i. exi li um ba men je nek, azok bal kéz re áll ja nak, akik a
ha zá ban akar nak ma rad ni, hivataljokat meg ta gad ván, azok jobb kéz fe lől;
akik egyi ket sem akar ják, azok az aj tó megé men je nek hát ra, az ho lott az
ir tóz ta tó és vál toz ha tat lan sententiát mind járt meg hall ják; ezt hall ván, sen ki
sem ál la jobb, vagy bal fe lé, ha nem mind nyá jan az aj tó megé hát ra ál lá nak,
ame lyen azok is megirtózának. a sok ta nács ko zás, ve sze ke dés és viszálkodás
után tör vény szé ket ülének és ha lál ra sententiázzák mind őket, kik mind az
Is ten, mind a bí rák s mind a ma gok lel kek esméreti s az ha za fi ak előtt ár tat -
la nok voltak…

azu tán a sze kér re ültetnek… Berencshez ér kez vén, a sze kér ről le szál lít -
tat nak, és a nagy hegy te te jé re gya log a vas ban nagy rom lás sal és fá rad ság gal
fel haj tat nak; az ho lott a po zso nyi va sa kat sok kal na gyob bak kal cse ré lik fel;
ki vált Séllyei Ist vánt, olyan he gyes, lá ba it szag ga tó ru das vas ba ve rik, hogy
mind csiz má ját, nad rág ját, s min dent, va la mit a lá bá ra alá ja tett, egy be
szag ga tott, s a lá bát is egy be lyugatta, s szán tot ta, s ezt vi sel te hét hé tig, míg
el szán ván az őr ző ka to nák, meg en ged ték, hogy egy ré gi, el rom lott va sat a
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ma ga költ sé gén meg nyit tas son, mellyel az tán elcserélte … Há rom hét
múl va Kollonics meg pa ran csol ja a commendánsnak, hogy az ed dig ki jár ni
szo kott kraj cár ból ez után csak hár mat adas son a pa pok nak, ke nye ret pe dig
igen alá va ló fe ke te ke nye ret, s töm löc be vet tes se. a commendáns jól le het
igen szán ja vala őket, de el mu lat ni nem me ri; azért vet te ti őket a ha lál ra
sententiázottaknak olyan becs te len ne héz tömlöcekbe, mely nek a két ol da la
már rég ről fog va, s most is per vá ta-szék volt, mely be ha son tér de ken s
te nye re ken kel lett be mász kál ni, oly szo ro san volt az aj ta ja ki vág va kőből …
Víz nél és va la mi alá va ló profontnál egye bet tar tá sok ra sem mit nem ad ta,
még ezt is mérve.. Ko csi Bá lint nak a töm löc be ve tett volt be egy asszony egy
ke vés va jat és hagy mát, me lyet ak kor vet tek ész re, mi kor et te, oda is ment az
őri ző és ki vet te a szájából … az ab lak ból meg lát ták, mi kor egy sze gény
asszony mel let tük el men vén egy kis sült húst és egy ke vés ke nye ret ve tett a
targoncájokba, ezért az asszonyt meg fog ván a ke mény té li na pon szin te két
órá ig a tisz tá ta lan sze mé lyek pellengérjekben csa pat ván, úgy tartották…

a ró mai val lás ce re mó ni á ra olyan ke gyet len ség gel eről tet nek vala, hogy
azt még a ke resz tyén ség nek megeskütt el len sé ge is, a po gány nem cse le -
ked te vol na na gyobb ir gal mat lan ság gal. Rit ka mi se múlt el, hogy hajoknál
fog va nem vo nat tat ná nak oda … amely na pon el ső ben kényszerítette
Kellio je zsu i ta őket, a töm löc höz mégyen reg gel és izeni, hogy a pa pok nak
ez után temp lom ba kell járniok. Ki nek felelének: mi, ha a ma gunk temp lo -
ma i tól el re kesz tet tünk, nem szük ség, hogy ide gen temp lom ba jár junk;
más ké pen is az Is ten temp lo mát ma gunk kal hor doz zuk, me lyet, ha meg-
fertéztetünk, az Is ten mél tán meg bün tet minket … Ti zen ötö dik nap ján
jú li us nak 1674. a temp lom pitvarába vi tet nek. Izeni a jésuita a katonáknak;
hogy hajt sák az ol tár hoz; igye kez nek, de sem mi re sem me het nek. Kijő
ha rag gal Kellio, ki ra gad ja az ala bár dot az egyik nek ke zé ből, s mu tat ja,
hogy kell vé lek bán ni, mon da né ki Steller Ta más: nem vas sal, ha nem az Is ten
be szé di vel győzd meg a mi lel ke in ket, jésuita! Ki nek mon da: majd az is
lészen. Elé áll azomban két fe ke te officér: ver ni kez di az egyik Masniczi
Tó bi ást, a má sik Paulovitz Mi hályt, és elhurcolák ép pen az ol tá rig; ott
felkiálta Paulovitz és mon da: pro tes tá lok az Is ten előtt s ti előt te tek is, kik
ide gyűl te tek, ha ezer szer is hur col tok is, so ha a ti cse le ke de te tek ben nem
ré sze sü lök; de az ilyen protestatiokra csak így szok tak fe lel ni: „Hi szen
nek tek sem Is te ne tek, sem királyotok.” …

1674 mártiusban sok szor mon dot ta vala Kollonics: ti erő sen bíz tok a ti
ki rá lyo tok ban, de az ő gratiája so ha nek tek nem fog hasz nál ni: mert ad jon
ró la tok tíz szer ke gyel mes pa ran cso la tot, és száz szor meg vál toz ta tom.
Megteljesíté ezt most Kollonics, mely nek al kal ma tos sá ga ez volt: egy né hány

szÖveGGyűjteméNy Hisszük és valljuk l 347

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 347



se re get külde a ki rály a spa nyol ki rály se gít sé gé re Ná poly ba 1675 martiusának
ti zen egye dik nap ján, azért estve, az es tig va ló mun ka után lop va egy szö kő
aj tón ki vi tet nek 36-an … a vár alatt adat tat nak Gemanner György ka pi -
tány nak, hogy az gá lyák ra vi gye. Martiusnak 25-ik nap ján el hoz zák azo kat
is, akik Berencsen tar tat nak vala, kik örvendének könny hul la tás ok kal ed dig
va ló áll ha ta tos sá go kon, inték ar ra ez után is egy mást. Sélyei Ist ván (ki
püs pök vala) lát ván mint el fo gyat koz tak, hogy alig is me rik meg egy mást,
fel ki ált ván, mondá: ó Is ten! mi cso da idők re tar tot tál min ket: ad jad, hogy a
Te ke gyel med ál tal a hát ra le vő nyo mo rú sá go kat is bé ké vel szenvedjük …
In nen Tri esz tig hajt ják oly ke gyet len ség gel a vas ban, hogy ha son lót sen ki
nem hogy lá tott vol na, de még nem is ol va sott; mert a fa gyon, kö vön me zít láb
(mint hogy az egy szer el sza ka dott lábok belit nem vala sza bad meg újí ta ni)
úgy kénytelenítettnek utaz ni, hogy az el ha sa do zott s a vas tól is el ron ta tott
lábokkal vé re sen fes tik vala a kö ve ket; kik nek el se be se dett láboknak kö té sé re
nem hogy bor bélyt, de még ko vá csot sem adtanak va sa ik nak le vé te lé re, no ha
sok szor ke ser ve sen instáltanak vala, ha nem vég re megengedék, hogy
egy más nak kő vel ver jék le a va sat lábokról, így az el se be se dett lá ba kat an nál
job ban el ront ják vala…

Negy ven egy sze mé lye ket indítottanak vala el, de csak har min cat vihetének
el bennek Ná poly ba; mert ha tot Teátében hagytanak vala be te gen, há rom
el szö kött vala, ket tő is mét meg halt vala.

Nyol ca dik nap ján má jus nak le ra kat ják ezek kel az ő vasokat, és a gá lyák ra
vi szik, ho lott nagy vas lánc ok kal kö tö zik meg, hajokat is elnyírik. Má jus nak
ki len ce dik nap ján 1675. a ra bok lajst ro má ba írák (me lyet mél tán hív nak a
ha lál lajst ro má nak is), felírák atyjokat, anyjokat, hazájokat; de el adat ta tá sok nak
okát, ide jét amint szo kás vala, fel nem írák; és mi nek utá na meg bé lye gez ték
vol na őket, eloszták a gá lyák ra, elegy az had ban fo gott sze re cse nek kel,
tö rö kök kel, maurusokkal; jól le het pe dig Ná poly ban a ne mes em bert gá lyák ra
ad ni sza bad nem vala, mind az ál tal eze ket, kik töb bi re szü le té sük re is, de
hivataljokra néz ve mind ne mes em be rek valának, bevevék.

He tet a fran ci ák el len Siciliába me nő gá lyá kon el visz nek a pa pok közül…
Kik kö zül né gyen visszajövének 14. nap ján ok tó ber nek egy Klá ra ne vű
ha jón. Masari Dá ni el pe dig meghala Siracusnál, ketteje is mét visszajöve 4.
nap ján februáriusnak 1676, de vissza jö ve te le után nem sok kal Tinkovitz
Já nos el ro mol ván a gá lyá kon, tes té nek rom lan dó sá to rát letevé … Mint hogy
épen a gá lyák mel lett va ló tisz tek ar ra ren del tet tek, hogy hó hér sá got gya ko -
rol ja nak, úgy leg ki sebb dol got is ve rés nél kül vég hez nem vihettenek. Sélyei
Ist vánt sok szor ke gyet le nül megverték… Szodai and rást egy na pon négy szer
verék meg, még pe dig oly ke gyet le nül, hogy az áb rá za ta is egy be hasada, és
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a vé re bő ven ki foly na. Ezen mind cso dál koz nak akik lát ják; sőt ma ga a
fő gond vi se lő a ki rály dol gán, ezt lát ván, in ti a hóhérló pal lé ro kat, ne ke gyet -
len ked je nek így; de ezt felelék; ne kik ezt meg hagy ták a je zsu i ták, hogy min -
de nek fe lett a ma gyar pré di ká to ro kat vexálnák. a sok el vi sel he tet len mun ka
mi att meg hal nak a gá lyá kon Paulovitz Mi hály, Szilvási Ist ván, Füleki Ist ván,
Borhidai Miklós… a sok nyo mo rú sá gok kö zött is érzették … az Is ten nek
bennek mun ká ló Lel ké nek vi gasz ta lá sa it, me lyek ál tal mind egy mást in tet ték
a vé gig va ló áll ha ta tos ság ra, mind az el ha gyott ekklésiákat, mind szen ve dő
tár sa i kat, amint eze ket bi zo nyít ják a gá lyák ról írott leveleik…

Írának ez idő ben a Foederatum-Belgiumi Or dók a fő admirál Ruyter
ador ján Mi hály di cső sé ges és em lé ke zet re mél tó úri em ber nek, hogy a
ra bok ki sza ba dí tá sá ra szor gal ma tos gond ja len ne, ki nek már is nagy vala.
Mihelyen kimondák a sententiát, hogy el bo csát ják, örö mé ben a hol lan di ai
ta nács úr Van Daalen Cornelius a gá lyák ra megyen, és hir de ti né kik, hogy
kész a szabadság…. Mi kor így vár nák ki sza ba du lá so kat, nagy szo mo rú ság ra
ju tá nak is mét, mert elméne az hí re, hogy az hol lan di ai ha jós tá bor ha za
ké szül; őket is nem bo csát ják ki, ha nem egy más szín alatt tar tóz tat ják el ső ben,
azu tán a szakállokat, hajokat, me lyet már egy idő től fog va nem bántottanak
vala, elberetválák, az előb bi ter hes mun ká ra csú fo lá sok ra, ve re sé gek re vissza
ta szít ják. Mi kor már sza ba du lá sok iránt sem mi re mé nyük nem vol na, 11.
nap ján februáriusnak vevék ész re a ná po lyi tisz tek, hogy kö ze lí te ne a hol lan di ai
classis Ná poly hoz, tíz óra kor fél be hagyaták velek a mun kát, a vas ból
kioldozák, és egy tisz tes sé ge sebb gá lyá ra küldék; ké sőn estve a gá lyá nál lé vő
fő tisz tek kény sze rí tik, hogy si et ve men je nek ki, ki is menének, nem kü lön ben,
mint az Iz ra e li ták Egyip tom ból sietve… a bel ga tisz tek ál tal ha jók ra ültetének,
és men te nek mint egy álom ban, be szé lik, ének lik az Is ten nek nagy sá gos
dol ga it. Míg az hol lan di ai ha jók hoz ju tá nak örö mök ben, ad dig ének lik a
XLVI, CXXIV, CXXV-ik soltárt. Más nap 12. februárius a főadmirál Ruyter
Mi hály ő ex cel len ci á já hoz vi tet nek, aki mely nagy öröm mel ör ven de zett e
nagy sza ba du lá son, mely nagy sze re te tét, rit ka ke gyes sé gét és em ber sé gét
mutatá hozzájok, ki mon da ni nem le het; min de nek nek je len lé tek ben mond ja
vala azt; hogy éle té nek min den ren di ben sok győ ze del mei voltanak, el len sé gei
el len, de min den victoriáinál na gyobb ra be csü li ezt, amellyel a Krisz tus ár tat lan
szol gá it az el vi sel he tet len te her alól kiszabadította…

Szá mok a di cső sé ges meg sza ba dul tak nak volt hu szon hat azok kal együtt,
ki ket Teátéban hagytanak vala; már a negy ven egy ből több nem ma radt vala.”
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83. Gyász év ti zed; 1671–81.
Szőlősi mi hály:

„az Úrért s Hazájokért el széledett és szám ki ve tett buj do só Ma gya rok
FüS TÖL Gő CSEPüJE; az az

Melllyben az él vén ha ló és hal ván élő bús lé lek egy né hány ne ve ze tes al kal -
ma tos sá gok kal Is te ne előtt fel rom bol ta tik, és az Is ten Há za mennyei tü zé vel
meg il let te tik; hogy a ke gye lem ka pu ján ha szin tén böl csen for mál ta tott ékes
be szé dű imád sá gá val nem lo bog hat is; de még is meg rom lott szí ve ég ben
sza ka dá sá val, a mennyei jó vá lasz té te lé nek igaz reménsége alatt: ek kép pen
mind ad dig füs tö lög hes sen, míg az ég ből reá ke gyel me sen nem te kint az
ir gal mas Úr.

84. Harc ra in du lás kor va ló kö zön sé ges LEL KI KÉ SZÜ LET
Is ten, min den test lel ké nek ha tal mas Is te ne! Mind örök ké mind egy lá big
fegy ver mi att kell-é meg emész tet nünk? Mert ímé a Te ellenségid fel emel ték
az ő fe je ket és egybegyűltenek a Te szent Fi ad a Jé zus el len, hogy a Te szent
hi te det és örök sé ge det az ég alól el tö röl jék és min ket ki űz vén a Te örök sé -
ged ből, el fog lal ják a bűn nek em be re szá má ra. ó mi Is te nünk! nem ítéled-é
meg őket? mert nin csen mi ben nünk annyi erő, hogy el len áll hat nánk e
szám ta lan tü zes so ka ság nak, mely re ánk jő; nem tu dunk ho vá len ni, ha nem
csak Te rád néz nek a mi sze me ink, hogy meg szám lál ván el len sé ge ink nek
raj tunk va ló bi ro dal mu kat, be töl tesd és meg osz las sad. Vét kez tünk ugyan
Te el le ned, de a Krisz tus elég té te lé vel fe dezd el azo kat és a Te ir gal mas sá god
jöj jön ment sé gé re ha lált ér dem lett fe je ink nek. Jöjj ki a Te seregiddel a
vi a dal ra, ú mi ke gyel mes Had na gyunk, Úr Jé zus Krisz tus! Vi as kod jál
mi é ret tünk a mi el len sé ge ink kel, és min ket erő síts meg, hogy mi kor hall juk
a trom bi tá kat har sog ni, meg ne ré mül jünk, sőt uRaM Jé ZuS! ki ál tá sunk kal
nagy bát ran vi té zi mó don emberkedhessünk a Te ne ve dért és édes nemze-
tünkért…. aki ket pe dig mi kö zü lünk az üt kö zet kor ki akarsz szó lí ta ni ez
élet ből, azo kat ké szítsd el igaz hit tel jó lel ki is me ret tel utol só órájokra, hogy
ké szen lé vén; mint Sám son, ha lá lok ban is di a dal mas kod ja nak, tes tek vér be
bo rul ván, lel kek hoz zád az ég be me hes sen és így a Sá tán nak a mi har cunk ban
se ré sze, se örö me ne légyen… Ereszd meg im már ke gyel med sze le men té ben
a mi zász ló in kat és menj el előt tünk, ó Dá vid nak Is te ne! Si ess a szent an gya -
lok kal a mi se gít sé günk re, hadd is mer jék meg, hogy Te vagy a Je ho va, a mi
Is te nünk ámen!”
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85. For gács Fe renc nyitrai püs pök

„Mi vel Pa tak a fész ke min den eret nek ség nek Fel ső-ma gyar or szá gon, le kell
rom bol ni ezt a Sá tán zsi na gó gá ját!”

86. John Wesley

„Egy do log van csu pán, amit fon tos nak tar tok; hir de tem, amíg ké pes va gyok,
az élet hez szük sé ges val lást, és Is ten ke gyel mé ből meg őr zöm, meg erő sí tem
az em ber lel ké ben az Úr nak hi tét.

az a szo mo rú ta pasz ta la tom, hogy min den fe lé, ahogy nö ve ke dett a
gaz dag ság, csök kent a szí vek ben a val lá sos áhí tat. a dol gok ter mé sze té ből
ki fo lyó lag ne héz hin ni ab ban, hogy az iga zi val lás, me lyet vég re meg ta lál tunk,
so ká ig fenn fog ma rad ni, mi vel a hit nek szük ség kép pen ipar ko dás hoz és
mér ték le tes ség hez kell ve zet nie, az ipar ko dás nak és mér ték le tes ség nek
pe dig anya gi fel emel ke dés hez. ám, ahogy nő az anya gi jó lét, nő az em be rek ben
a büsz ke ség is, va la mint az irigy ség és a föl di dol gok min den for má ja irán ti
sze re tet.”

87. A szat má ri bé ké ről

„Csá szár és ko ro nás ki rály őfel sé ge, ke gyel mes urunk, a val lás dol gá ban
or szá gunk nak tör vé nye it meg tart ja, úgy an nak gya kor lá sát ezen or szág
tör vé nyei és ar ti ku lu sai sze rint mind Ma gya ror szág ban, mind Er dély ben
ah hoz tar to zó be ne fi ci u mok kal együtt tör vény sze rint meg en ge di.”

88. Cse rei Mi hály III. Kár oly ról

„Eb ben az ural ko dó ban min den vir tus meg van, csak szin tén, mi vel már tíz
esz ten dő től fog va His pá ni á ban ne vel te tett, azok nak ba ro mi zélusokat és a
reformata religió el len va ló gyű löl sé get fe let te imbibálta, és a je zsu i ták
ta ná csán jár, ahon nan, ha nem ha Is ten cso dá la tos gond vi se lé sé ből aka dályt
vet ele ik ben, nem re mél he tünk egye bet persecutionál.”

89. A „Pes ti commissio”-ra ké szü lő pro tes táns pon tok ból

1. „Min den ki sza ba don gya ko rol has sa val lá sát az or szág ban, akár mi lyen rendű
3. Sen kit se kény sze rít se nek hi te vál toz ta tá sá ra.
5. a föl des úri jog pusz tán a tes ti, vagy anya gi szol gá lat ra korlátoztassék,
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a lel ki is me re ten va ló ural ko dás szűn jék meg, a föl des úr ne fog lal ja el
temp lo mun kat, ne aka dá lyoz za is ten tisz te le tün ket, ne fossza meg pro tes táns
job bá gyát há zá tól és tel ké től.

10. Ne kény sze rít sék őket hit val lá suk kal el len ke ző szer tar tá sok ra,
kör me ne tek re, s az el len sze gü lő ket ne sújt sák bír ság gal.”

Az „opusculum theologicum-ból:
„amely ben vizs gál juk: ho gyan és mennyi re kor lá toz hat ja fe je de lem,

kor mány, katholikus ural ko dó a ma ga el já rá sá val az eret ne ke ket, akár bű ne ik
mi att, vagy, hogy en nek se gít sé gé vel a katholikus hit el fo ga dá sá ra kény sze rít se.”

90. Ár va Beth len Ka ta ön élet írá sá ból

„Fej ér-egy ház ára ér kez vén azért, lá tom az én uram nak igen nagy ked vet len sé gét,
de mi ért lé gyen, az okát nem tud hat tam: ha nem egy kor azt kez di mon da ni:
én fé lek at tól, hogy té ge det va la mi bú fog érni … a püs pök kül di rád az
ud var he lyi gvár di ánt ne héz kö vet ség gel. Mellyre mondék: bi zony olly kö vet -
ség gel küld he ti, hogy viszen vá laszt! …. a gvár di án bej övén az én há zam ban,
el kez di hosszas orá ci ó ját, mellyet elő re el ké szí tett volt, hogy en gem meg -
kö ves sen, mint hogy az új esz ten dő kez de té ben ilyen ked vet len hír rel kel lett
hoz zám jön ni. Elúnván hosszas ked vet len ma ga men te ge té sét, mondék né ki:
Ke gyel med ilyen hossza son en gem ne kö ves sen, ha nem mond ja el, amit
ke gyel med re bí zott a ke gyel med előljárója: mert én úgy gon do lom, hogy
amely do log ról ke gyel med azt gon dol ja, hogy én né kem szo mo rú ked vet len nek
fog va tet sze ni, az én né kem igen ked ves és ör ven de tes fog len ni. Mely re
mon da, hogy az fe let te ked vet len, mert mél tó sá gos püs pök úr nagyságtokat
til tat ja, hogy együtt ne él je nek, mert nem igaz há zas sá gi élet ben van nak.
Er re én felelém: Sze ret ném tud ni, mi okon nem élünk mi igaz há zas sá gi éle tet?
Mert, úgy mon da: nem iga zán tet te le nagy sá god a hi tet. Sok el ma ra dott
ben ne, amit el kel lett vol na mon da ni. Felelém er re: Hi szen a ke gyel med
ke ze alatt le vő ba rát eskete meg, mi ért volt ő ollyan tu dat lan sza már, hogy
még azt sem tud ta, ho gyan kell es ket ni? Er re osztán nagy szá na ko zás sal
mon da: Jól mond ja Nagy sá god, mert ő vé tett ben ne, mellynek el is vet te
ju tal mát; de ugyan csak Nagy sá god az zal meg nem me ne ke dik; s hogy en ge met
meg ijeszt het ne, kro ko di lu si sze mek kel szá na ko zik raj tam. Kér di osztán: mi
vá laszt adok, hogy vi gyen? én mon dám nekije: Kö szönt se ke gyel med
mél tó sá gos püs pök ura mat én szóm mal, és mond ja meg: Mint hogy ma gam
sza bad jó aka ra tom ból bi zony so ha ide gen val lá sú hoz nem men tem vol na, s
ide is jó szív vel nem jöt tem: azért tisz ta szí vem ből va ló öröm mel vissza
me gyek; mert tu dom azt, hogy az én édes anyám en ge met, amíg Is ten él te ti,
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jó szív vel lát ma ga mel lett, s ha Is ten ki vész is e vi lág ból, ke vés jó szá gom
ugyan csak lészen, ab ból élek Istennek…

az én uram Medgyesről ha za jövén, min den ben az atyjafijai ta nács
adá sok szerént kez di ma gát vi sel ni. … Mellyet én hall ván, mon dám: …
Kegyelmed azt ma ga is tud ja, hogy én né kem erős contractusom va gyon
ke gyel med től, hogy, ha val lá som ban há bor gat, el hagy has sam. azért tud tá ra
adom ke gyel med nek, hogy mi helyt az Is ten annyi ra va ló erőt ad, hogy (be teg)
ágyam ból fel kel hes sek, ke gyel med del bi zony nem la kom. a gyer me ke ket,
mint hogy fi ak, és a contractus sze rint is ke gyel me det il le ti, itt ha gyom, lás sa
ke gyel med, mit csi nál ve lük. Er re azt mondá: Úgy is mit nyersz ve le, mert az
én val lá som sze rint el nem vá lasz ta nak tő lem? én ar ra nagy ke ser ves szív vel
azt felelém: Ez az igaz Is ten, akit én gyer mek sé gem től fog va tisz tel tem, és
mos tan is tisz te lek, cse le ked je azt a nagy ir gal mas sá gát én ve lem, hogy esz ten dő
ilyen kor ra légyünk el vál va egy más tól, vég yen el az Is ten vagy en gem, vagy
ke gyel me det! Mellyet a nagy ir gal mas sá gú Is ten meg is cselekedett…

Ko lozs vá rott a püs pök ven dé gel vén egy né mely ura kat, egy re for má tus
em ber nek szol gá ját hív ták, hogy se gél jen ét ket fog ni; mi dőn már az ét ket
fog ni akar ták vol na, a tá lak igen me le gek lé vén, a püs pök szol gá ja papirosat
adott, hogy az zal fog ják a tá la kat; azon le gény nek is adának egy le ve let,
mellyet írt volt Ká RO LyI SáN DOR ezen do log ban a püs pök nek; ezt lát ván
a le gény a zse bi be tészi és ott hon az ura ke zé be ad ja, az az úri em ber pe dig
az én uram ke zé be kül di. a le vél nek sum má ja ez vólt: Nagy csu dál ko zás sal
csudálkozik mind a gu ber ná to ron, mind a püs pö kön, hogy mind ed dig is a
gyer me ke ket an nak az eret nek anyá nak keziből ki nem tud ták ven ni, tud ván
azt, melly erős eret nek familiából va ló mind ma ga TE LE KI JóSEF uram,
mind az aNyJOK. az a reformata val lás pe dig olly ve sze del mes, hogy
aka rat ja el len is rá szo kott az em ber re va la mi belőlle ra gad ni, aki ő vellök
tár sal ko dik; an nál is in kább ama sze gény ár tat lan gyer me kek bészíjják ama
mér ges tu do mányt. Mellyre néz ve ha az Haller familia saj nál ja eb ben fá rad ni,
ma ga az ud var nál foly tat ja és ke ze alá fog ja a gyermekeket…

Lát ván vég re, hogy ezen dol got meg for dí ta ni nem le het, má sok is azt
ja vall ván, hogy ne vár jam meg, hogy a né me tek rám jöj je nek, ha nem a
gyer me ke ket hagy jam el ma gam tól; én is azt cse le ked tem 1725. esz ten dő ben,
kar ácson ha vá nak 4. nap ján a fi a mat Ko lozs várt, a le á nyo mat pe dig hagy tam
Lónán TE LE KI PáLné asszo nyom nál. Ma gam Kő vár vi dé ké re men tem az
én uram mal te lel ni. a fi a mat gróf Kornis Zsig mond gu ber ná tor ő exellenciá-
ja, a le á nyo mat gróf Haller Ka ta lin Csá ki Zsigmondné asszo nyom vit ték el.
Ek kép pen az én gyer me ke im elvétetének tő lem, hogy ma gam azo kat anyai
gond vi se lés alatt ne ne vel het ném az én val lá som sze rint. 
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…ó ki mond ha tat lan ke se rű ség! 1731. esz ten dő ben, Kis asszony ha vá nak
11. nap ján 13 na po kig tar tó vér ha si nya va lya ál tal ez én sze me im nek egész
gyö nyö rű sé ge, szí vem nek vi dám sá ga, ked ves ZSIGMONDom én tő lem elvé-
teték, éle té nek ép pen ki len ced fél esz ten de jé ben.

Olyan volt en nek ha lá la is, hogy ha ma gam szün te len mel let te lé vén nem
lát tam vol na, el nem hi het ném. Nem is tud tam azt gon dol ni, hogy olly gyen ge
edény ben az IS TEN olly nagy ke gyel mét tet te vol na le. Mi helyt meg be te ge dett,
e vi lág ról egé szen el vet te el mé jét, s mi né künk is vígasztalásul ezt mond ta:
édes apám uram, édes asszo nyom anyám! Tu dom, hogy ha ISTENnek a
tet sze nék is, hogy én meg gyógy ul jak, azért kí ván nák azt, hogy az én
ISTENEMnek di cső sé gé re él jek, s vég re az én ISTENEMnek szent szí né nek
lá tá sá ra ál tal men jek; már ISTENnek az tet szik, hogy én to vább ne él jek,
ha nem az ISTENhez men jek, az ho vá ked ves atyám uram is, és ked ves
asszo nyom anyám is jön nek, ott is együtt lészünk az ISTENnél. azért én
éret tem ne gyöt rőd je nek. az zal mind a ket tőn ket kö ze lebb hí vott ma gá hoz,
és ke ze in ket meg csó kol ván bo csá na tot kért. az én uram ra néz vén, látá nagy
ke se rű sé gét, s azt mondá: atyám ura mat is szá nom, de még is in kább
szá nom asszo nyom anyá mat, mert atyám uram nem so ká ig él. az zal re ám
for dít ván sze me it, így szólt: édes asszo nyom anyám! az ÚR IS TEN min den
könny hul la tá sa it ked ves asszo nyom anyám nak szed je a ma ga töm lő jé be, és
mi kor az em be ri re mény ség meg szű nik, ak kor csu dá la to san vi gasz tal ja meg.
azu tán mondá: én fe let tem pré di ká ci ót ar ról tégyenek: az ÚR IS TEN az én
vi lá gos sá gom, s idvességem, s hát ki től fél jek? Mert ha szin tén egy fe lől ezer
ör dög, más fe lől tíz ezer áll nak is, még sem fél nék, mert en ge met az én
JéZuSom meg vál tott és én övé va gyok, azért jö vel ha mar édes Jé ZuS én
hoz zám! (Zsolt.27:1-2.) Eh hez ha son ló sza vai igen so kak vol tak, de nem
cé lom, hogy ide min de ne ket fel ír jak.”

Bod Pé ter te me té si pré di ká ci ó já nak cím lap ja:
Tisz ta fé nyes drá ga BÍ BOR, mellyet amaz ál dott em lé ke ze tű ma gyar

Izráelbeli nagy anya, né hai mél tó sá gos gróf beth le ni BETH LEN Ka Ta
asszony…egész éle té ben ugyan, de ki vált szép hír rel tün dök lő öz vegy sé gé ben
ma gá nak meg szer zett és Is ten ke gyel me ál tal fel öl tö zött. Mellyről, mi dőn
meg hi de ge dett tes te a Fa ga ra si temp lom ban föld be takarítatték, a ma ga
ren de lé se szerént a Fa ga ra si temp lom ban az oda gyü le ke zett so ka ság előtt
ta nú bi zony sá got tett, és éle té nek fo lyá sát, és bol dog meg osz la tá sát ver sek be
fog lal ván jó Pát ró ná já hoz va ló há lá da tos sá gá nak meg bi zo nyí tá sá ra ki bo csá tott
BOD Pé TER, tanúló ko rá ban az idvezült asszony nak fa mu lu sa, azu tán
né hány esz ten dők alatt ud va ri pap ja, mos tan pe dig a Ma gyar Igeni
Ekklézsiában a Krisz tus szol gá ja.”

354 l Hisszük és valljuk szÖveGGyűjteméNy

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 354



92. A Tü rel mi rendeletből

„Mint hogy ő fel sé ge meg győ ző dött, mily ár tal mas min den kény sze rí tés, mely
az em be rek lel ki is me re tén erő sza kot tesz, el len ben igen sok ha szon há ram lik
val lás ra és ál lam ra a ke resz tyén sze re tet ál tal iga zolt va ló di tü re lem ből; el ha tá -
roz ta, hogy azt összes örö kös tar to má nya i ban bi zo nyos tör vé nyek kel biz to sít ja. 

Mint hogy pe dig ez a ki rá lyi gon dos ko dás Ma gyar or szág ki rály sá gá ra és a
hoz zá kap csolt tar to má nyok ra an nál in kább vo nat ko zik, mi vel itt úgy ágos tai,
mint hel vét hit val lá sú, eze ken kí vül gö rög ke le ti szer tar tá sú nem egye sült
akatholikus la ko sok él nek, azok a tör vé nyek kü lö nös ural ma alatt, ezek
ki rá lyi ki vált sá gok ál tal biz to sít va, azért fent ne ve zett ő szent fel sé ge ke gyel -
me sen akar ja, hogy egyéb iránt ép ség ben ma rad ván azok a tör vé nyek és
ki vált sá gok, me lyek az előbb em lí tett akatholikusok ér de ké ben akár a
nyil vá nos val lás gya kor lat, akár más, rá juk is tar to zó pol gá ri jo gok és ki vált sá gok
te kin te té ben ed dig meg ál la pít tat tak és me lyek re néz ve né mely ke gyel mes
ki rá lyi ha tá ro zat alább bő veb ben fog ki fej tet ni, e ma gyar ki rály ság és a hoz zá
kap csolt tar to má nyok töb bi ke rü le te i ben is, hol az akatholikusok, akár
tör vé nyek ál tal, akár ki vált sá gok ál tal a val lás sza bad gya kor la tá tól s más,
pol gá ri jo ga ik ér vé nye sí té sé től el vol tak tilt va, ugyan olyan mó don, mint a
töb bi csá szá ri-ki rá lyi örö kös tar to má nyok ban, be vi tes sék és megállapíttassék
ugyan ez az iga zi ke resz tyén tü re lem; mely a kö vet ke ző pon tok ból áll: 

Elő ször: az összes akatholikusoknak, min den he lyen, ahol az or szág
tör vé nye i nek vagy jó in du la tú ki vált sá gok nak és né mely elő ző sza bály-sze rű
ki rá lyi ren de le tek alap ján a nyil vá nos val lás gya kor lat, mint fen tebb érint ve
volt, nem il let te meg őket, a ma gá nost, an nak min den mér le ge lé se nél kül, hogy
ilyen he lyen szo kás ban volt-e az, vagy nem, ke gye sen en ge di ő szent fel sé ge. 

Má sod szor: Ezt a ma gán val lás gya kor la tot pe dig nem ab ban a kor lá to zott
ér te lem ben akar ja ven ni ő fel sé ge, mely ben ed dig a ma gyar ki rály ság ban ki
volt hir det ve, ha nem úgy akar ja ér te ni hogy t.i. ez akatholikusoknak min den
olyan he lyen, ahol száz akatholikus csa lád él, és ima há zak, lel kész- és
ta ní tó la ká sok épí té sé re és meg fe le lő el lá tá sá ra ele gen dő esz közt tud nak
tör vé nye sen fel mu tat ni, úgy, hogy az adó zó nép e hoz zá já ru lás ál tal nem
ter hel te tik meg fö löt te, vagy köz szol gál má nyai te kin te té ben nem gyen gít te tik;
sza bad lé gyen ez akatholikusoknak ma gán ima há za kat épí te ni oly mó don,
hogy ezek a nyil vá nos temp lo mok hoz ha son ló to rony, ha rang áll vány és
nyil vá nos ut cá ról va ló be já rat nél kül va lók le gye nek; azon kí vül lel ké sze ket
és ta ní tó kat ál lít hat nak be, ne kik szük sé ges épü le te ket épít het nek, és így
nem csak e ma gán he lye ken val lá suk gya kor lá sa, ha nem be te ge ik lá to ga tá sa
is, úgy eze ken a he lye ken, mint eze ken kí vül is sza ba don meg en ged te tik.
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Har mad szor: Ke gyel me sen el ren del te ő fel sé ge, hogy ugyan ezen katholi-
kusoknak … a köz hi va tal ok kal va ló fel ru há zá sá ban a kü lön bö ző val lá si
szem pont ok fél re te vé sé vel ál ta lá ban csu pán az ér dem és te het ség bi zony sá ga
és a ke resz tyén élet ér vei tart tas sa nak szem előtt.

Ne gyed szer: az igaz ker. tü re lem ál lan dó vá té te lé hez azt is hoz zá tar to zó nak
vél te ő fel sé ge, hogy az ág. és helv. hit val lás kö ve tői es küt so ha más for má ban
ne kény sze rít tes se nek ten ni, mint ami nő val lá suk el ve i vel meg egye zik;
to váb bá 

Ötöd ször: Egy akath. se kény sze rít tes sék a katholikusok is ten tisz te le tén,
vagy szer tar tá sán résztvenni, an nál ke vés bé szen ved je nek ezért bán tal ma zást,
és se céh sza bá lyok, se bár mely más sza bá lyok er re őket ne kö te lez zék.”

92/a Szikszai György: Ke resz tyén ta ní tá sok és imád sá gok 1786.

a ta ní tók nak, ne ve lők nek imád koz ni kell. „…Tanítványaival le gyen tü rel mes
és szen ved je el őket. Ha fel nem fog hat ják és meg nem ta nul hat ják ha mar,
ami re ta ní ta ni akar ja őket; ne ger jed jen ha rag ra el le nük; még ke vés bé
tá mad jon rá juk ve rés sel, ha nem azok gyen ge sé gét és erőt len sé gét tű rés sel és
szen ve dés sel vi gye elő re és új ra meg új ra kez dett csen des igye ke zet tel
és szor ga lom mal orvosolja…Fegyelem alatt tart sa ugyan ta nít vá nya it, mert
e nél kül le he tet len velük bol do gul ni, de ha va la mi ben, úgy eb ben okos és
mér ték le tes le gyen. Min den kor ko mor és ha ra gos áb rá zat tal len ni, a
gyer me ket meg üt ni nem ta ní tó hoz, ha nem ke gyet len ke dő höz il lik. ar cá nak
ko mor sá gát és a fe nyí tés sa nya rú sá gát vi dám ság gal, nyá jas ság gal, okos ság gal,
sze re tet tel, kö nyö rü le tes ség gel, csen des ség gel és ked ve zés sel mér sé kel je és
ele gyít se a ta ní tó.

Ta ní tó, ne ve lő imád sá ga: „ó vi lá gos ság nak aty ja! Kö nyö rü lő szent Úr -
is ten! aki én rám, mél tat lan szol gád ra gyer me ke ket bíz tál, hogy a ve lük va ló
fog lal ko zás és fá ra do zás ál tal mun kál jam szent ne ved di cső sé gét és a
mennyei bol dog kar tel je se dé sét, szí vem bel ső in du la tá ból kö nyör gök szent
Fel sé ged nek, küldj ne kem on nan fe lül ről az ég ből ke gyel met és se gít sé get
hi va tá som bol dog elő me ne tel lel va ló gyakorlására … Mun kál kodj ezért
ben nük is ke gyel med del. Vi lá go sítsd el mé jü ket, erő sítsd em lé ke ze tü ket,
szen teld meg lel kü ket és tes tü ket. adj ne kik ked vet ta nu lás ra, szán dé kot és
igye ke ze tet a jó ra. Tedd en ge del mes sé őket, for dítsd a jó in tés re fü le i ket,
ko ruk kal együtt nö veld ben nük a tu do mányt és a Te fé lel me det, és úgy
igaz gasd éle tü ket, hogy a Te lel ki or szá god ter je dé sé re és a Te di cső í té sed re
le gye nek mind e mos ta ni, mind a jö ven dő élet ben, ve lem együtt a mi urunk
Jé zus Krisz tus ál tal. ámen!”
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93. Routsaleinen Pál éle té ből (Oravala Ágos ton: A pa raszt pró fé ta)

„Már ko ra reg gel út nak eredt Pál. Még es te be tett egy da rab fa ké reg ből sült
ke nye ret a ta risz nyá já ba. Jó kor kelt, s ki lo pó dzott a kuny hó ból az ud var ra.
Ri ad tan, fél ve ne ki- ne ki ira mod va si e tett to va a me zei ös vé nyen az er dő
szé lén, s ha ma ro san be ve tet te ma gát az er dő sűrűjébe… Olyan tűz lo bo gott
a lel ké ben, amely egy re haj tot ta, hogy men jen, fus son meg ál lás nél kül,
me ne kül jön va la mi elől akár ho vá ér jen is, még, ha meg sem ta lál ná is azt a
ko vá csot, aki fe lől hal lott, aki hez most igyekszik…Milyen ke ser ves is az éle te
az utób bi idő ben! Mi ért is ment el új ra Savorjervibe, … mi ért hall gat ta meg
új ra meg új ra Martikainen Já nost, no ha már elég szer ta pasz tal ta, hogy
mi nél több ször hall ja, an nál rosszab bá vá lik lel ké nek állapota … De men nie
kel lett, s hall gat nia, lát ni azt az em bert, amint a föl dön hem pe reg, taj té kot
túr a szá ja, s így hir de ti Is ten íté le tét mind azok nak az is ten te le nek nek, akik
nem akar nak bűn bá na tot tar ta ni és az élet út já ra tér ni. Névszerint is
meg em lí tet te azo kat, akik sza po ra lép tek kel si et nek a rom lás fe lé. Et től úgy
meg ret ten tek né me lyek, hogy vé gig vá gód tak a pad lón és or dí ta ni kezd tek,
má sok meg ott hagy ták a gyü le ke ze tet, s azon mód el ro han tak.

Mint ha al va jár na, úgy ért el egy es te a ko vács házához … Erejefogyottan,
sen ki től nem kér dez ve sem mit, le ros kadt a ko vács-mű hely kü szö bé re. –
Nem ide va ló vagy, amint lá tom. – kezd te a be szé det a ko vács egy kis idő
múl va, s köz ben új ra mun ká ba vet te a va sat és óva to san for gat ta. – Jó do log ban
jársz-e, vagy rossz ban? – a lel kem ügye kész te tett rá, hogy út nak in dul jak –
fe lelt Pál fé lén ken, el fo gó dot tan. – Hosszú út ra kel lett in dul nom, mert ott,
ahol la kom, se hol sem ta lál tam a kö zel ben bé kes sé get. – Ott a kö zel ben nem
ta lál tál békességet … Hát az Is ten ott, ahon nét jöt tél, nem ugyan az? – az,
ugyan az, de ami kor én nem is me rem, ami kor nem tu dom úgy meg ra gad ni,
hogy ré szem le gyen Ben ne. – Nem is me red, nem ta lá lod meg, sem mit nem
kapsz Tő le, mert nem ke re sed igaz lé lek kel, nem kö ze ledsz iga zán az élet
ura fe lé. a bé két len ség és fé le lem azok nak az is mer te tő je le, akik csak fé lig
éb red tek fel a bűn ál má ból. – az zal a ko vács mes ter olyat ütött a ka la pá csá val
az ül lő re, mint ha be le akar ná ver ni a vas ba azt, amit mon dott. – Be jár ha tod
a föld ke rek sé gét, még sem ta lá lod meg Is ten ke gyel mét, ha nem úgy ke re sed,
ahogy ke res ned kell. Jön ide sok fé le ke re ső em ber, aki kér de zős kö dik a
menny or szág ba ve ze tő út fe lől, de a szí vük mé lye még is érin tet len. – De
hi szen én imád koz tam, és tér den áll va ki ál tot tam az Úr hoz szo rult sá gom ban!
– Ki ál ta ni, igen, ki ál tot tál. De mi cso da imád ság volt az? Va ló ság gal rá ve tet ted
ma gad az Úr aján dé ka i ra, hogy sa ját ke zed del ra gadd azo kat ma gad hoz. S
mi kor ez nem si ke rült, vissza es tél előb bi reménytelenségedbe … Úgy van az,
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foly tat ta a ko vács, hogy eb ben a do log ban az em ber egy ál ta lán nem se gít het
ma gán, sem mi fé le bűn bá nat tal, nem se gít het ma gán ere jé nek tel jes
meg fe szí té sé vel sem… Krisz tus az egyet len, aki eb ben se gít sé gé re le het a
bű nös em ber nek. Nem kell te hát két sé ges ked ned, ver gőd nöd; csak fo gadd el
azt, amit ő ad ne ked, s ha nem ad ja is most mind járt, várd be vá gya ko zó
lé lek kel, amíg el jön az Úr ide je, és ke gyel mé ben rád tekint … Mind ez
ben ne van a Bib li á ban, csak rejt ve van előt ted. Úgy ol vas tad a Bib li át, akár csak
én a fel éb re dé sem ide jén: az íté let és Is ten ha rag ja alatt. át ug rot tad azo kat a
he lye ket, ame lyek ke gye lem ről és bűn bo csá nat ról szól nak, azt gon dol va: az
ilyesmi nem ne kem szól. azok nál a he lyek nél azon ban meg áll tál, ahol
íté le té vel fe nye ge ti meg Is ten az is ten te le ne ket. – Bi zony, így cse le ked tem,
de so ha töb bé nem te szem! – szólt Pál ha tá ro zot tan. – Még sok szor meg cse -
lek szed majd – fi gyel mez tet te a ko vács mes ter mo so lyog va – a föl éb redt em ber
ál lan dó an ér zi a ma ga bű nös vol tát, és ezért az Úr fed dé se és fe nye ge té se új ra
meg új ra ret te gés sel töl ti meg a szí vét. aki azon ban ta pasz tal ta már szí vé ben a
Krisz tust, az nem fog töb bé hi tet len ked ni. Té ged meg il let Is ten gyer me ké nek
jo ga: az íté let elől a ke gye lem ki rá lyi szé ké hez me ne kül hetsz. – Te hát nem kell
töb bé jaj gat nom, pa nasz kod nom, nem kell bű ne i met a ma gam ter he gya nánt
hor doz nom – ma gya ráz gat ta ma gá nak Pál. – Bi zony nem kell bű ne i det hi tet -
len ked ve, re mény te le nül von szol nod. Úgy hord ha tod őket, mint a té koz ló fiú,
aki ha za tért: sza ba don, hi tet len ke dés nél kül, hit tel, sze re tet tel.

(Meg té ré se után, egy összejövetelen) … Malmberg ma ga kezd te az éne ket.
Volt va la mi sa ját sá gos az ének lé sé ben, ami ar ra kényszerítette az em bert,
hogy fel fi gyel jen rá … az ének vé gez té vel fel állt s be szél ni kezdett … Izott a
be szé de, lob bot ve tett ben ne a tűz, sza vai egy más ra to lul tak, majd mint tü zes
ke re kek ro bog tak a cél fe lé, hang ja pe dig szin te fáj dal mat okoz va har so gott
s föl éb resz tet te, meg moz gat ta a szí ve ket. – Hal lod? Ez kard dal megy ne ki a
nép nek, ap rít ja, vág ja! – súg ta oda Pál Niskanennek … az össze jö ve tel
vé gén Malmberg meg állt az aj tó nyí lás ban – Sa vó ból va lók vagy tok? kér dez te,
és a pa do kon ke resz tül ke zet nyúj tott Pál nak és Niskanennek. – Itt ma rad tok
éj sza ká ra! – az a re mény ség ho zott ide min ket, hogy itt ba rá to kat ta lá lunk,
akik szin tén a menny or szág fe lé igye kez nek. El ju tott hoz zánk an nak hí re,
hogy te itt a ri deg pusz ta ság ban ne ki ve tet ted ma ga dat a ma gad ere jé vel.
Csak le ne fo gyat koz zék az erőd idő nap előtt! – Hát ke gyel med az a hí res-
ne ve ze tes Routsaleinen? S az tán mi cso da hi tet val lo tok ti ott Sa vó ban? –
Olyan a hi tünk, akár csak a ke nye rünk. Mert bi zony mi elég gyak ran a fa kér gét
őröl jük meg és ab ból sü tünk ke nye ret. a szí vünk is ilyen hit vány, kí nos-
ke ser ve sen nőtt ter mést hoz az Úr nak. De ez a mi hi tünk ott a mi er de ink ben
va la hogy még is elég a meg él he tés re, sőt még má sok nak is jut tat ha tunk
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be lő le, a sze gé nyek nek és éhe zők nek, hogy vég képp el ne epedjenek … a te
mun kád a tel jes igaz sá got szol gál ja, tel jes szív vel – kezdte új ra Pál. Csak az a
baj, hogy még a ma gad ere jé ben bizakodol, az aka dé mi ák ról ho zott tu dá -
sod ban, a ma gad bölcsességében … még na gyon ma ga san állsz fö löt tünk, s
va ló ság gal el tor la szo lod az utat az Úr Lel ke előtt a ma gad fé nyes talentumaival
… So se fe lejt kez zél el a ma gad gyar ló sá gá ról, és ne únj rá a kol dus mes ter -
ség re! óva kod jál at tól, hogy szent té, a hit hő sé vé akarj len ni! En gedd, hogy
az Úr Lel ke csönd ben vé gez ze mun ká ját, és benn a szí ved rej te ké ben
gya ra pít sa hi te det. Ma radj sze gény, nyo mo rult és me zí te len a te urad előtt.
Ez a lel ki élet tit ka, ez a rej tett böl cses ség.

94. A „kalajoki vádlottai”

a tár gya ló te rem ben. Bí ró: Meg ér kez tek az összes ér de kel tek? Vád lott pa pok
s más be idé zet tek? Itt van-e Routsaleinen Pál Nilsia ke rü let ből? Jegy ző: Itt
van nak. Tes sék a pa pi könyv. Bí ró: Mi mon da ni va ló ja van a köz vád ló nak?
Bergh ügyész: azon kí vül, hogy meg újí tá sát ké rem mind an nak, amit írás ban
be ter jesz tet tem a vád lott pa pok el len az ő en ge dély nél kü li és tör vény el le nes
áhí ta tos gyű lé se ik meg tar tá sa és sze rin tük a po gá nyok fel vi lá go sí tá sá ra
foly ta tott, de tör vény te len s ká ros gyűj té se ik mi att, van sze ren csém kér ni
ezen a tár gya lá son az 1726. ja nu ár 12-én kelt ki rá lyi hir det mény, va la mint a
má jus 2-án kelt ki rá lyi le vél alap ján tör vé nyes el já rás meg in dí tá sát a Nilsia
kör zet ben, kuopio-i já rás ban la kó Routsaleinen Pál gaz da el len, mint hogy az
em lí tett Routsaleinen Pál több íz ben és kü lön bö ző he lye ken részt vett
tör vény el le nes áhí ta to kon, azo kon fel ol va sott, éne kelt, sőt azo kat ve zet te és
be szé de ket tar tott.”

95. Az 1848. XX. Tör vény cikk ből

2.§. E ha zá ban tör vé nye sen be vett min den val lás fe le ke ze tek re néz ve,
kü lönb ség nél kül, tö ké le tes egyen lő ség és vi szo nos ság ál la pít ta tik meg.

3.§. Min den be vett val lás fe le ke ze tek egy há zi és is ko lai szük ség le tei
köz ál la dal mi költ sé gek ál tal fe dez tes se nek, s ez elv nek rész le tes al kal ma zá sá val
a ministerium az il le tő hit fe le ke ze tek meg hall ga tá sá val a kö ze leb bi tör vény -
ho zás eli be ki me rí tő tör vény ja vas la tot fog elő ter jesz te ni.

4.§. a be vett val lás fe le ke ze tek is ko lá i ba jár ha tás, val lás kü lönb ség nél kül,
min den ki nek köl csö nö sen meg en ged te tik.

5.§. a ministerium ren del kez ni fog, hogy a be vett val lá so kat kö ve tő
ka to nák sa ját val lá sú tá bo ri lel ké szek kel lát tas sa nak el.
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96. Ti sza Kál mán a Pá tens ről

„a már em lí tett és kö te les tisz te let tel fo ga dott Nyílt Pa rancs nak már ma ga
meg je le né se, ma ga az a tény, mi sze rint egy há zunk szá má ra tör vény al kot ta tott,
oly sé re lem, hogy ezen Nyílt Pa ran csot és mi nisz te ri ren de le tet, ha szin te
tar tal ma a leg tö ké le te sebb vol na is, el fo gad ni, és an nak élet be lép te té sé re
köz re mun kál ni, lel ki is me re tünk erő sza ko lá sa, le tett hi va ta li es künk meg sér té se
s hit el ve ink meg ta ga dá sa nél kül nem le het ne.”

96/a. A pá pai csa lat koz ha tat lan ság dog má ja (va ti ká ni zsi nat, 1870.)

1. aki azt mond ja, hogy szent Pé ter apos tolt nem ma ga az úr Krisz tus
ren del te a összes apos to lok fe je del mé vé és az egész har co ló egy ház lát ha tó
fe jé vé; vagy, hogy csu pán tisz te let be li el ső sé get, nem pe dig az iga zi és tu laj -
don kép pe ni el ső sé get nyer te egye ne sen és köz vet le nül a mi urunk Jé zus
Krisz tus tól; át ko zott le gyen.

2. aki azt mond ja, hogy nem ma gá nak Krisz tus nak ren dén vagy is te ni jo gon
alap szik, hogy a pá pák szent Pé ter nek az összegyház fö löt ti pri má tu sá ban
ál lan dó an utó dai le gye nek; vagy, hogy a ró mai pá pa nem utó da szent Pé ter nek
ugyan ab ban a pri má tus ban; át ko zott le gyen.

4. Mi dőn te hát a ke resz tyén hit kez de té től fog va át vett ha gyo má nyok hoz
hí vek ma ra dunk, a szent zsi nat hoz zá já ru lá sá val … Istentől ki je len tett hit té -
tel nek je lent jük ki: hogy a ró mai pá pa, mi kor szé ké ről szól (cum ex kathedra
loquitur), az az, mi kor az összes né pek fő pász to ri és ta ní tói hi va ta la gya kor -
lá sá ban leg főbb apos to li ha tal má nál fog va va la mely, az egész egy ház ál tal
meg tar tan dó, a hi tet, vagy er köl csöt il le tő tan kér dé sé ben dönt: a szent
Pé ter nek ne ki ígért is te ni se ge de lem ere jé nél fog va an nak a csa lat koz ha tat -
lan ság nak van bir to ká ban, mellyel az is te ni Meg vál tó egy há zát ilyen …
ta nok fö löt ti dön tés re fel ru ház ta, s hogy ezért a ró mai pá pa ilyen dönt vé nyei
ön ma guk tól, nem pe dig az egy ház hoz zá já ru lá sa ál tal vál toz ha tat la nok.

Ha pe dig va la ki, mi től Is ten óv jon, ezen el ha tá ro zá sunk nak el len mer ne
mon da ni: át ko zott le gyen.”

97. A KIE „pár isi alap”-ja

„a ke resz tyén if jú sá gi egye sü le tek cél ja egy szö vet ség be gyűj te ni azo kat a fi a -
ta lo kat, akik Jé zus Krisz tust Meg vál tó juk nak és Is te nük nek vall ják 
a Szent írás sze rint, és akik hi tük kel és egész éle tük kel ta nít vá nyai kí ván nak len -
ni, és együtt mű köd nek azért, hogy Is ten Or szá ga ter jed jen a fi a ta lok kö zött.”
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Az Sdg re for má tus di ák moz ga lom Nyi lat ko za ta (1923)
„Is ten kü lö nös és meg nem ér de melt ke gyel mét lá tom ab ban, hogy en gem

sze gény bű nöst, az én uram, Jé zus Krisz tus drá ga vé rén meg vál tott, és
di cső sé ge szol gá la tá ra el hí vott.

a Soli Deo Gloria Szö vet ség prog ram ját ma ga mé vá te szem. az az, mind
éle tem ben-ha lá lom ban, tes tem ben-lel kem ben Jé zus Krisz tus tu laj do na, a
re for má tus ke resz tyén élet ide ált meg va ló sí ta ni, Ma gyar Re for má tus anya -
szent-egy há za mat misszi ói lé lek kel szol gál ni, a re for má tus theológiát – úgy,
amint a Heidelbergi Ká té és a Má so dik Hel vét Hit val lás azt kör vo na laz za –
meg is mer ni, mű vel ni és di a dal ra ju tá sá ért dol goz ni, a kál vi niz mus – mint
vi lág né zet – har cát meg har col ni; egy szó val Is ten fel ség jo ga it éle tem ben
min den vo nat ko zás ban ér vé nye sí te ni egyet len cé lom nak tar tom, ép pen a
Soli Deo Gloria Szö vet ség esz kö ze i vel és mód sze re i vel.

a Szent Írást min den nap ol va som, és szor gal ma san ta nul má nyo zom. a
Szö vet sé get anya gi lag tá mo ga tom, bár mi ne mű mun ká já ból a rám eső részt
kész ség gel el vál la lom.

amennyi ben bár mi ok ból a Soli Deo Gloria Szö vet ség tag ja i val a fen ti
prog ra mot meg va ló sí ta ni nem tud nám, becs ület be li kö te les sé gem nek
tar tom en nek be je len té se kép pen a Nyi lat ko zat vissza kül dé sét.”

A Bethánia C. E. Szö vet ség fo gal ma:
„Mi vel en gem a Meg vál tó annyi ra sze re tett, hogy a ke reszt fán meg halt

éret tem, én is sze ret ni aka rom őt, és irán ta va ló há lá ból éle te met Ne ki
szen te lem. Bíz va az ő ere jé ben, ko mo lyan tö rek szem ke resz tyén éle tet él ni.
Igé jét min den nap ol va som, min den nap imád ko zom. Is ten or szá gá nak
épí té sén, mint a …………........ -i gyü le ke zet tag ja, buz gón mun kál ko dom.”

98. Ra vasz Lász ló a zsi dó tör vé nyek ről

I. „… a tör vény ja vas lat ban ar ról van szó, hogy bi zo nyos szá mú ke resz tyén és
iz ra e li ta ma gyar em ber mi cso da el vek sze rint osztatik be olyan ka te gó ri ák ba,
ame lyek a nem ze ti jö ve de lem el osz lá sát és a nem ze ti mun ka erő fel osz tá sát
kí ván ják szabályozni … Meg va gyok győ ződ ve, hogy en nek a hely zet nek,
vi lág tör té nel mi adott ság nak egyet len egy he lyes meg ol dá sa van: a tel jes
asszi mi lá ció. … Szükségesnek lá tom itt hang sú lyoz ni azt, hogy bár mily
di va tos esz me áram lat ok kal szem ben, a ke resz tyén egy ház so ha nem mond hat
le a zsi dó ság gal szem ben a ma ga misszi ói hi va tá sá ról és pa ran csá ról. De
ugyan ak kor a ke resz tyén egy ház hang sú lyoz za azt, hogy a lel kek meg nye ré sé nél
őt nem asszi mi lá ció tö rek vé sek ve ze tik, ha nem az örök ké va ló Evan gé li um nak
a pa ran csa. a zsi dó tör vényt meg sza va zom.
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II. az el mon dot tak alap ján két ség te le nül meg kell te hát ál la pí ta nom,
hogy el vi leg a zsi dó tör vényt vissza uta sí ta ni nem tudom … Nem le het
meg vál toz tat ni azt a tényt, hogy a zsi dó ság más, mint a ma gyar ság. Más a
zsi dó, mint faj, mint val lás, mint sors, mint tör té nel mi hely zet, és más
mind ezek nek az ered mé nye, a fog la la ta: a zsi dó szellemiség … a baj el ső sor ban
az, hogy a tör vény ja vas lat in dok lá sá ban a zsi dó ság, mint egy ala cso nyabb,
fő kép pen pe dig er köl csi leg ér ték te le nebb szel le mi mi nő ség van meg ál la pít va,
… az em ber re néz ve a sa ját szár ma zá sa so ha sem le het meg bé lyeg ző. Sen ki re
néz ve sem le het de ho nesz tá ló, hogy zsi dó szár ma zá sú ma gyar em ber, vagy
zsi dó szár ma zá sú ke resz tyén em ber. a tör vény ja vas lat egész at mosz fé rá ja
al kal mas volt egy ilyen be nyo más felkeltésére … Ké rés sel for du lok a ki rá lyi
kor mány hoz, hogy a vég re haj tás olyan ke zek ben le gyen, ame lyek a kí vá na tos
erély mel lett a ter mé sze tes gyön géd sé get és jó aka ra tot is meg mu tat ják.

III. Mé lyen tisz telt Fel ső ház! Elő re bo csá tom, hogy ál ta lá nos ság ban sem
fo ga dom el a törvényjavaslatot … Nem tu dom el fo gad ni a tör vény ja vas la tot
ke resz tyén szem pont ból, mert a zsi dó szár ma zá sú ke resz tyé ne ket és iva dé -
ka i kat örök idők re ki akar ja re kesz te ni ab ból, hogy va la ha is nemzsidó
em be rek kel há zas sá got kössenek … még pe dig azért nem, mert össze há za so dá sa
ré vén ke resz tyén há zas tár sát, an nak csa lád ját, gyer me ke it, eze ken ke resz tül
pe dig ha tó su ga ra i ban a ve le érint ke ző tár sa dal mat fa ji sá gá ban megrontja …
még ab ban az eset ben is, ha a zsi dó fél nem ze dé ke ken ke resz tül a ke resz tyén
anya szent egy ház hű sé ges, pél da adó, alá za tos, szel lem ben és er kölcs ben
egy aránt pél da adó tag ja, a nemzsidó fél pe dig csak pa pí ro son ke resz tyén,
lel ké ben pe dig hi tet len és po gány. Ezért a Szent Lé lek új já szü lő mun ká ját,
amely nek szim bó lu ma, ígé re te és pe csét je a ke reszt ség sák ra men tu ma,
csú fol ja meg az a gon do lat, amely azt hir de ti és is mét li, hogy ennyi, meg
ennyi zsi dó vér mel lett az il le tő so ha, sem mi kö rül mé nyek ál tal Szent Lé lek től
új já szü le tett, meg vál to zott em ber nem lehet … Nincs in fer ná li sabb gon do lat,
tisz telt Fel ső ház, mint hogy egy olyan em bert, aki nek már a szü lői ki tér tek
a zsi dó val lás ból, vagy aki nek az egyik szü lő je ki tért a zsi dó val lás ból, és aki
ke resz tyén né és ma gyar rá vált egé szen, vissza kény sze rít se nek oda, ahon nan
kitért … Ezért a tör vény ja vas la tot nem fo ga dom el.”

99. A kár pát al jai „Ba rá ti Kör” le ve le Sztá lin hoz

„Ha tal mas Sztá lin! Is ten a né met fa siz must sok orosz és más nép fi a i nak
vé ré vel tör te le. Te a győ ze lem di cső sé gét is ma gad nak tu laj do ní tot tad.
Min den ben Is ten he lyé re he lyez ted ma gad. Ha tal mas bú za me ző kön, nagy
táb lá kon hir det te a di csek vő fel írás: Is ten nél kül és imád ság nél kül, de
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mű trá gyá val és trak tor ral! Ezért az Úr meg fog aláz ni, mint Nabukodo -
nozort. Sa ját fi a id fog nak meg vet ni té ged. amíg időd van, szállj ma gad ba,
adj di cső sé get a fel sé ges Is ten nek! Ez a né ped nek is ja vá ra lesz. a gő gös
Belsazár egy éj sza ka bi ro dal má val együtt el ve szett.”

100. Zimányi Jó zsef lp.: Tűz osz lo pod dal jég he gyek kö zött

„… a Bib lia ép pen ná lam volt, amit ti los volt – ter mé sze te sen – ma gunk nál
tar ta ni. Egy ve lünk együtt dol go zó sza bad em ber vet te meg ne künk a vá ros ban.
He ten vol tunk, sor ba ment kö zöt tünk. Most ép pen raj tam volt a sor és
ná lam volt a Bib lia. ami kor be jöt tek, gyor san be dug tam a zse bem be, nem
tud tam még, hogy mit akar nak. Nem is volt rá időm, hogy el rejt sem, azon nal
ki haj tot tak ma guk előtt a karcerbe … Ki nyi tot ták az aj ta ját, és min den kit
sor ra meg mo toz va be lök tek. az a ban di ta, aki ha ra gu dott rám, és aki mi att
ide ke rül tem, annyit mon dott, hogy < en nél a bu ta ma gyar nál se pá lin ka, se
kés nin csen, nem kell mo to roz ni >, és egy ha tal mas po fon kí sé re té ben be lö kött
a jég ve rem be. De a Bib lia meg ma radt! a kar cer ben egész nap mo zog ni,
fut ni kel lett a hi deg mi att, és a ve sénk is ál lan dó an dol go zott eb ben a hi deg ben.
alig győz tünk könnyí te ni ma gun kon, per sze WC ott nem volt. Vég re nyolc
órai kín zás után ki nyi tot ták a jég ve rem aj ta ját és ki en ged tek. ami kor ki jöt tem,
ak kor a fo goly tár sa im, akik kel együtt vet tem az Új szö vet sé get, nem is azt
kér dez ték, hogy bír tam a hi de get, ha nem, hogy meg van-e a Bib lia? és
na gyon cso dál koz tak, hogy meg van. Ez is Is ten egyik köz vet len cso dá ja volt
előt tünk. Ima meg hall ga tás!”

Horkay Bar na: Ke le ti Ba rá ti Kör:
(a vorkutai lá ger ben) „Nem so ká ra (egy hó nap múl va) meg ér ke zett az

el ső cso mag. 17000 ki lo mé ter re vol tam ott ho nom tól, – egy hó na pig jött a
cso mag. – az ügye le tes tiszt előtt kel lett fel bon ta ni. alig, hogy be le néz tem,
fel ra gyo gott a sze mem: Bib lia! a fe le sé gem ívek re sze dett szét egy Új szö vet -
sé get, min den ív be egy kek szet tett. az ívek zsí ro sak let tek, de le he tett
ol vas ni. – az ügye le tes nem is gon dol ta, hogy ez Bib lia, még meg is dícsérte
a fe le sé ge met, mi lyen gon do san cso ma golt. Kétszerre ki küld te az Új szö vet -
sé get a Luk ács 7-től a Je le né sek köny vé ig. Fe de let is csi nál tam ne ki, vá szon ba
varrt ke mény pa pír ból. Min dig ma gam nál tar tot tam. Ha le he tett, mun ka he lyen
is, reg gel mun ka után, a barakban le fek vés előtt is ol vas tam. Egy reg gel az I.
Thessalonika 1. ré szét ol vas tam, gon dol kod tam az ol va sot tak fe lett, egy szer
csak ma gam mel lett lá tok a föl dön egy fé nyes csiz mát. Fel né zek: Novikov
fő had nagy, a lá ger po li ti kai tiszt je. „Mit ol va sol?” – „Egy köny vet.” –
„Mi lyen köny vet?” – „Egy ma gyar köny vet.” – „De mi ről szól?” – „az
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evan gé li um ról.” – „Ezt itt nem sza bad ol vas ni, ez nyil vá nos hely. Majd, ha
fel sza ba dulsz, a la ká so don ol vas ha tod, amed dig aka rod.” – „a töb bi ek, szin tén
éj sza kai mun ká sok, hi á ba kér ték: „Ne vedd el tő le, az öreg csak ma gá nak
ol vas sa min den reg gel, nem há bor gat ve le sen kit.” Hi á ba, – a tiszt hajt ha tat lan
volt. – Fá jó szív vel ad tam oda: so se lá tom töb bet; hol lesz ez há rom év múl va!
– De azért be men tem fel sza ba du lá som kor a lá ger iro dá já ba. Egy ci vil ült az
asz tal nál: „Novikov fő had nagy el vett tő lem egy Bib li át, hogy majd fel sza ba -
du lá som kor vissza ka pom.” – mond tam. – „Novikov már ka pi tány, nincs itt,
el he lyez ték.” Ki nyit ja a Wertheim-szekrényt, – az al só pol con ott az Új szö -
vet ség! – „Ez az?” – „Ez.” – „Tes sék.” – Öröm mel ad tam há lát Is ten nek,
ke gyel mé nek újabb meg ta pasz ta lá sá ért. Csak a fe dő lap vászonja volt egyik
ol da lán fel sza kít va; – nincs-e ben ne va la mi til tott do log. (Meg van ma is ez
az Új szö vet ség, elő-előveszem.”

visky Fe renc (a „Bi lin cse ket és bör tönt is” kö tet ből):
„Pony vás kis ko csi áll a ka puk előtt. Be ül tet nek, köz re fog nak. Meg adom

ma gam, nem ne kik – Ne ki, aki a föld ki rá lya i nak fejedelme … Egy ud var ra
for du lunk be. aj tó nyí lik, s im már egy egyen ru hás, tag ba sza kadt ke zé be ke rül
el csi gá zott lé nyem. Gya kor lott moz du la tok kal vé gig ta po gat. Min dent el szed:
ci pő fű ző, nad rág szíj, ci pő vas, mind ez ve szé lyes le het. In nen a ha lál ba sem
me ne kül het sen ki. Kín zó ink nak fo gal muk sincs: Jé zus ha lá la lett men he lyünk.
S aka dály ta la nul va gyunk ha lá lá ban s egy ben fel tá ma dá sá ban. Ki szol gál ta -
tot tan, s még is Jé zus ban elrejtetten…

(Szamosújváron:) az ide be szál lí tott ra bo kat ez a fel írás fo gad ta, Dan te
Pok lá ra em lé kez tet ve: akik itt be lép tek, hagy ja tok fel min den re ménnyel!
Bel jebb, a bör tön né ala kí tott, Martinuzzi frá ter György pá los szer ze tes,
nagy vá ra di püspök … 1542-ben épült gyö nyö rű kas té lyá nak fő be já ra tán
ol vas hat tuk a kő be vé sett an tik fel írást: DOMINuS auDITOR ET
PROTECTOR MEuS, QuEM TIMEBO? Ez pe dig azt je len ti: az Úr az én
se gít sé gem és vé del me zőm; ki től féljek?(Zsolt 27,1). Íme. Dá vid ki rály 3000
éves zsol tá rá nak ver se bíz tat. égi jeladások…”

Szil ágyi Sán dor: Bol dog rab sá gom:
„Va la mennyi ki hall ga tá so mon ócsár ló be szé det hal lok a val lás, a hit, a

Szent írás el len. – Ké rem, ne be szél jen így a Bib li á ról, an nak min den sza ván
Is ten Szentlel ké nek a bé lye ge van – til ta ko zom a becs mér lés el len. – én nem
lá tok sem mi fé le bé lye get! – Pe dig ott van, aki nek sze me van, lát ja. – Mu tas son
ne kem egyet be lő lük! – mond ja ki hall ga tóm, és be nyúl a szek rény be, elő vesz
egy tel jes Bib li át, és a ke zem be ad ja.

uj jong ben nem a lé lek: há la Is ten nek, is mét Bib lia le het a ke zem ben, és
ol vas ha tok belőle!.... Nem aka rom bosszan ta ni tisz te met, így meg ál lok, és
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sze mem az Ezékiel 34,16-on akad meg, és fenn han gon ol va som: „az
el ve szet tet meg ke re sem.” – Gú nyos ne ve tés a vá lasz: Kí ván csi va gyok, hogy
ke re si meg ma gát, el ve szet tet az Is ten! – Ké rem, en gem már meg ta lált –
jegy zem meg sza va i ra. – Hát ak kor ki az az el ve szett? – Ma ga – sze gez tem ne ki
uj ja mat –, ma gát ke re si most raj tam ke resz tül az Is ten! – To vább egy szót se
hal lok, csak lá tom, hogy nyom ja a csen gőt, mi re be jön nek ér tem, és visz nek
vissza a cellámba…

(Az izo lá tor ban:) Em be ri leg egye dül ma rad tam, de nem a hit vi lá gá val
mér ve. a ká nai me nyeg ző re gon dol va eszem be ju tott, hogy a le tar tóz ta tá som
előt ti idők ben, ha bá na tos em ber rel ta lál koz tam, gyak ran így be szél tem: ha
iga zán hin nénk, ál lan dó an la ko dal mi öröm ben len ne ré szünk, hi szen Jé zus
ma ga mond ta: „szo mor kod hat-e a nász nép, amíg ve lünk van a vő le gény?”
Már pe dig ő meg ígér te, hogy: „…veletek va gyok min den na pon.” a fel tá ma dás,
a menny be me ne tel és a Szentlé lek ki töl te té se után ez az ese mény meg tör tén het
min den hí vő éle té ben, öröm mel tel het né nek te hát nap ja ink.

és meg in dult ben nem a Lé lek sza va: „Te ed dig csak a nász nép tag ja ként
fog tad fel az életet… de te nem a nász nép egyik tag ja vagy csu pán, ha nem a
Vő le gény meny asszo nya is. Mel let te pe dig mi is ez a föl di élet? La ko da lom a
meny asszo nyos ház nál. Mi kor ez véget ér, és el visz a vő le gény az atya
haj lé ká ba, ak kor ott foly ta tó dik a va ló di mennyeg ző. an nak az tán so ha nem
lesz vé ge.” ahogy a kö vön fek ve eze ket meg ér tet tem, sze mem ből könnyek
ára da ta in dult meg. Ha nyatt fe küd ve, alá csor dult az ar co mon, és vég te le nül
bol dog vol tam; lel ki ál la po to mat le se tu dom ír ni. éb resz tő után, mi kor az őr
el ment, oda lo pó zott aj tóm hoz Papp an ti test vé rem, és szív szo rong va
kér di: – Hogy ér zed ma gad Sa nyi kám? – Tu dod hogy, an ti: mint bol dog
meny asszony for rón sze re tett vő le gé nye mel lett a sa ját la ko dal mán.”

100/a. Barth Kár oly le ve le Bereczky Al bert hez 1951. szeptember

„… le ve lé ben mi ért hall gat ta el, hogy ta ka ré kos sá gi okok ból fel osz lat ták a
sá ros pa ta ki és pá pai Teologiákat, no ha mind ket tőt meg lá to gat tam, a sá ros -
pa ta ki nak „tisz te let be li ta ná ra” va gyok, és kü lö nö sen Nagy Bar na pro fesszor
jó ba rá tom?

… azt hi szem, he lye sen lá tok, ha úgy vé lem, hogy Ön el ju tott odá ig, hogy
a kom mu niz mus igen lé sét ke resz tyén üze net ré szé vé te gye, hit val lás sá
te gye? Másszóval, Ön úton van ah hoz, hogy be le bo nyo lód jék ab ba az
ide o ló gi ai-ke resz tyén gon dol ko zás ba, amely – más elő jel lel ugyan – a
Deutsche – Christen-ek gon do lat me ne te volt. … annak ered mé nye fél re ért -
he tet len tévtanítás lett. az a tévtanítás t.i., hogy a vi lág tör té ne lem ese mé nye i ben

szÖveGGyűjteméNy Hisszük és valljuk l 365

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 365



Is ten kü lö nös ki nyi lat koz ta tá sa it kap juk (ak kor Hit ler nagy tet te i ben!) ezt a
Kü lö nös Ki nyi lat koz ta tást az tán pár hu zam ba ál lí tot ták és össze ve gyí tet ték
Is ten nek Krisz tus Jé zus ban adott kinyilatkoztatásával … Önök Ma gya ror -
szá gon az Egy há zak Vi lág ta ná csa Köz pon ti Bi zott sá gá nak dön té se it „a
Szent írás mér cé je alá akar ják ten ni, és mély re ha tó teológiai vizs gá lat tár gyá vá
ten ni.” – He lyes! Te gyék azt! De ar ra ké rem, ked ves Püs pök Úr, a vi lá gért el
ne mu lassza, hogy min de nek előtt ugyan en nek az el já rás nak ves se alá azt a
sa ját sá gos tör té net fi lo zó fi át, amely most Önök nél a ka no ni zá lás stá di u má ba
jutott … az Ön nel szem ben ér zett fe le lős sé gem mel szem ben vol nék hű te len,
ha nem mon da nám meg az Ön egy ház po li ti ká já nak teológiai alapföltételei
kö rül va la mi nincs rend ben.

101. Rész le tek a „Test vé ri Izenet”-ből 
(az Egye te mes Kon vent El nök sé gi Ta ná csá nak kör le ve le)

„… fel ada tuk az őr ál lók nak, hogy az Igé ből vett ha ta lom mal él je nek, és
olyan sza bá lyo zó ren del ke zé se ket ad ja nak, ame lyek még a két sé ges ke dő ket
és az en ge det len ked ni aka ró kat is vissza te re lik a he lyes út ra.”

„a mi ma gyar re for má tus egy há zunk az Úr Egy há za. Is ten Igé je azt ta nít ja,
hogy min den ál dást az egyé ni hí vő szá má ra az egy ház, az ek lé zsia nyújt…”

„Is ten az ő nagy ir gal mát ab ban is meg mu tat ta, hogy a fel sza ba du lás
után egy há zunk nak meg úju lást és hit ben va ló en ge del mes sé get aján dé ko zott
– ugyan ak kor jó részt en nek kö vet kez té ben az éb re dé si cso por tok ön ként ad ták
fel kü lön ál lá suk kül ső ke re te it. az evan gé li u mi egye sü le tek köz gyű lé si ha tá -
ro za tok kal mond ták ki fel osz lá su kat s volt tag ja ik vál lal ták most már min den
kül ső szer ve zet nél kül az en ge del mes szol gá la tot ab ban a re for má tus
egy ház ban, ame lyet min dig sze ret tek, és hí vő re mény ség gel szol gál ni
igye kez tek. En nek a fel osz lás nak őszin te sé gé hez és hit ből va ló en ge del mes sé gé hez
hoz zá tar to zik az is, hogy az egye sü le tek volt tag jai ezt a fel osz tást sze mély
sze rint is, szí vük ben is ki mond ják.

Nem ma rad hat meg hát sem mi fé le for má ban, fel osz tott egye sü le tek volt
tag ja i nak kü lön össze jö ve te le, vagy bármi-némű kü lön munkája …”

102. Dr. Bartha Ti bor püs pök az úr va cso rá ról

„a sze rez te té si Igé nek, ál ta lá ban az Írás ide vo nat ko zó köz lé se i nek exegetikai
vizs gá la ta, biblia-theológiai ér tel me zé se megengedi-é, hogy a je gyek át vál to zá sa
he lyett a Krisz tus tes té be va ló be ta go ló dás, a Krisz tus tes té vé válás… fo lya -
ma tá ra irá nyít suk fi gyel mün ket? (Theol Sz. 1973/1.)
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103. Hoz zá szó lás, Szathmári Sán dor:
Krisz tus fel tá ma dá sá nak hár mas hasz ná ról c. ta nul má nyá hoz, 

az 1975. már ci u si lel kész ér te kez let ta nul má nyi anya gá hoz.

a ta nul mány ab ból a meg ál la pí tás ból in dul ki, hogy a hús vét homiletiku-
mának ér tel me zé sé ben „a mi nem ze dé künk a hang súlyt a je len re he lyez te”.
En nek jo go sult sá gát kez di vizs gál ni az el ső fe je zet ben, amint mond ja, „az
Új szö vet ség ta la ján.”

Saj nos, ez a ta laj mind járt az ele jén le szű kül négy ige hely re. Pe dig a
fel tá ma dás üze ne té nek ke re sé sé nél leg alább a négy Evan gé li um hús vé ti
tör té ne tét, az 1Thess 4–5. ré sze it és a Je le né sek 20–22 ré sze it fi gye lem be
kel lett vol na ven ni.

Még saj no sabb az a mód szer, ami vel a ta nul mány ezt a négy tex tust
ke ze li. az el ső, ami ről azt mond ja, hogy „fi gyel met ér de mel” a Jn 5,18–27.
Er ről az egy sé ges perikópáról ön ké nye sen le van vág va a 28–29. vers,
amik ben a ko por sók ból ki ho zó és íté let ben foly ta tó dó fel tá ma dás ról szól
az Úr. Ez pe dig éppenúgy fi gyel met ér de mel, mint a 24–25. ver sek, amik nek
a jel ké pes vol ta így vi lá gos: azt ne ve zi itt az Úr fel tá ma dás nak, amit más hol
új já szü le tés nek mond. – Ez a tex tus nem tá maszt ja alá a ta nul mány nak azt
a meg ál la pí tá sát, hogy „a fel tá ma dás hit nek a spe ci fi ku mát Já nos nem
ab ban lát ja, hogy lesz, ha nem, hogy van.” a má so dik Ige a Ján. 6,34–58.
Er ről azt mond ja, hogy „eb ben a sza kasz ban ez a meg ál la pí tás hat szor tér
vissza: „aki hisz, an nak örök éle te van.” Ez a meg ál la pí tás bi zony csak
két szer van ben ne, de négy szer ben ne van ez: „fel tá masz tom azt az utol só
na pon”. Er re a tex tus ra sem le het mon da ni, hogy a fel tá ma dás hang sú lyát
a je len re he lyez né. a har ma dik he lyen, a Jn 11,21–27.-ben há rom vi lá go san
meg kü lön böz tet he tő do log ról van szó: Láz ár az na pi fel tá masz tá sá ról, az
Úr Jé zus ban va ló hí vés sel el kez dő dő örök élet ről, és az utol só na pon várt
fel tá ma dás ról. Csak a há rom do log erő sza kos egy be öt vö zé sé ből szár ma zik
olyan ered mény, hogy az Úr itt „a ré gi hit tel szem ben, a jö vő ből a je len be
he lye zi a fel tá ma dás tényét” …

ugyan ezt Pál sze mé lyén, har ca in ke resz tül (az 1Kor 15,29–32. ver sek kel
kap cso lat ban) így ál lít ja be: „mert hisz a fel tá ma dás ban, a tör té ne lem for má -
lá sá nak em ber fe let ti en ne héz fel ada tá ból ki ve szi a ré szét.” – Mint ha egy részt
Pál éle té ből és le ve le i ből bár hol is ki ve he tő vol na, hogy szán dé ka volt a
tör té ne lem for má lá sa, más részt ő és tár sai va la mi föl dön el vég zen dő mun ka
ér de ké ben meg al kot ták vol na a fel tá ma dás hi tét. Ke re ken ki mond ja: „Pál …
éppen a je len ala kí tá sá nak szem pont já ból lát ja nél kü löz he tet len nek a
fel tá ma dás hi tét”. Ma gam ról val lom, de Pál ról is fel té te le zem, hogy nem
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azért hitt a test fel tá ma dá sá ban, hogy va la mi tár sa da lom for má ló mun kát
job ban tud jon el vé gez ni – ha nem, mert Is ten ezt ki je len tet te.”

a Va ti kán hit ta ni kongregációjának Dominus Jesus kez de tű do ku men tu -
má ból (2000. szept. 5.):

„Krisz tus egyet len egy há zat ala pí tott, és ez az egyet len egy ház, a ka to li kus
egy ház ban, élén a Pé ter-utód pá pá val és a ve le egy ség ben lé vő püs pök kel áll
fenn és lé te zik” – Más egy há zak és egy há zi kö zös sé gek csak annyi ban te kint he tők
egy há zak nak, ami lyen mér ték ben kö ve tik a ka to li kus egy ház ál tal meg ha tá ro zott
igaz sá go kat (az apos to li foly to nos ság, a püs pök ség és az eucharistia he lyes
ér tel me zé sét).

368 l Hisszük és valljuk szÖveGGyűjteméNy

SZEMERE MIK LóS

A LUKAI PAP
„És, ki ün ne pé re it ten
Össze gyűl tünk, áldd meg Is ten
Áldd meg a ma gyar ki rályt!
Ne nézd Uram, hogy ő né met, 
Ó ne nézd azt, ké rünk té ged!
Hisz Őt is Te alkotád!”
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HITTaN  
VaGy ERKÖLCSTaN? 

melyiket válasszam?

Ezt a döntést, most minden április és május folyamán meg kell hozni a
szülőknek, akik eddig erkölcstant tanultak, azoknak is lehet a hittant
választani. akiknél nem egyértelmű a választás, hogy hittanra vagy inkább
erkölcstanra írassam a fiam/lányom, azokhoz szeretnénk felebaráti módon
szólni, mint édesapák, nagyapák, tanárok.

Itt és most részesei vagyunk egy minősített időnek, amikor gyermekeink
órarendbe iktatottan, fogékony korban megismerhetik Isten szeretetét, teremtő
munkáját, és közösségre hívó akaratát, amelyek így szólnak:

„Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek,
mert ilyeneké a mennyek országa.” (Máté 19,14) 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3,16) Ezek Jézus szavai.

Azok a szülök, akik a hittant választják, örök, változatlan értékeket
kívánnak gyermekeiknek közvetíteni, ISTEN szeretetének kisugárzását,
karácsony, nagypéntek, húsvét, pünkösd titkának megértését.

míg az erkölcstant választók, a korral változó és relativizált emberi
értékeket mutathatják csak fel, amelyek ISTENT gyakran nélkülözik.

az örök értékek és közös lelki kincseink mentén felépülő országban
nagyobb lesz az egyetértés, az embertárs megbecsülése, a tolerancia, a szülő -
tisztelet. a „ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj” parancsolatok szívekbe írása
átrendezheti kapcsolatainkat megrontó, önző egyéniségünket. Rácsodálkozik
gyermekünk is, hogy vannak olyan örök értékű versek, énekek, festmények,
amelyeket a Biblia ihletett és ezeken nem fog az idő. 

Kedves szülők, a hittan melletti döntés nemcsak az iskolai életet, de a
család mindennapjait is boldogabbá, színesebbé teszi. 

Remélem, segítettünk a döntésében.
Gödöllő, 2014. 04. 23.

Tisztelettel: 
Dr. Judák Endre, Füsti Molnár Gábor, Nemes Károly

(egy áldott missziói feladat minden reformátusnak, jézushoz toborozni a gyermekeket)
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Ti nem akar tok sem mi ros  szat,
Is ten a ta nú tok reá.
De nin csen, aki köz te tek
E szent har cot ne ál la ná.
Eh hez Is ten mind annyi tok nak
Vi tat ha tat lan jo got ád:
Ne hagy já tok a temp lo mot,
A temp lo mot s az is ko lát!

Ti meg be csül tök min den ren det,
Me lyen a bé ke ala pul.
De ne hall já tok so ha töb bé
Is ten igé jét ma gya rul?!
S gyer me ke tek az is ko lá ban
Ne hall ja szülője sza vát?!
Ne hagy já tok a temp lo mot,
A temp lo mot s az is ko lát!

E temp lom s is ko la kö zött
Fut kos tam én is egy ko ron,
S hűtöttem a temp lom fa lán
Ki gyul ladt gyer mek-hom lo kom.
Az óta hány szor él tem át ott
Lel kem zsen ge ta vasz-ko rát!
Ne hagy já tok a temp lo mot,
A temp lo mot s az is ko lát!

A kol dus nak, a pá ri á nak,
A jött ment nek is van jo ga
Is te né hez apái mód ján
És nyel vén fo hász kod nia.
Csak nek tek ajánl gat ják temp lo mul
Az út szél ét s az ég bolt sá to rá t?
Ne hagy já tok a temp lo mot,
A temp lo mot s az is ko lát!

Ki csi fe hér temp lo mo tok ba
Most min den erők tömörülnek.
Ki csi fe hér temp lom-pa dok ba
A hol tak is mel lé tek ül nek.
A nagy apá ink, nagy anyá ink,
Sze mük be biz ta tás vagy vád:
Ne hagy já tok a temp lo mot,
A temp lo mot s az is ko lát!

REMéNyIK SáN DOR

Templom és iskola
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