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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

302 l Hisszük és valljuk szÖveGGyűjteméNy

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 302



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,
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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.”
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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”

szÖveGGyűjteméNy Hisszük és valljuk l 321

HITVALLAS_hitvallas.qxd  2014.06.13.  12:31  Page 321



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.”
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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.”
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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
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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.”
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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
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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).
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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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