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ELŐSZÓ HELYETT 

Örömömet fejeztem ki amiatt, hogy ez a Hittankönyv Kárpátalján jelenhetett meg. A 
közel 400 oldalas terjedelem is sejteti, hogy írása, szerkesztése és összeállítása nem kis 
feladatot jelentett. 

Benne megtaláljuk a Katekéták és Katekuménusok — Tanítók és Tanítványok — szá-
mára szóló ÜDVTÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEKET, a „kezdetektől" napjainkig! 

A következő nemzedékek új emberanyaga számára ad a tanítás tiszta képet a múltról, 
jelenről és,jövőről". S mindezt úgy teszi, hogy nem hajlandó eltérni a Biblia, hitvalló őseink, 
a reformátoraink mutatta úttól, s azok tanításától. ízig-vérig református munkát tart a 
kezében az olvasó. 

Napjaink sok kegyességi irányzatával szemben, a Krisztus tanította egységre szólít és 
hív fel, s erre nézve közöl tájékoztató útmutatást, de ezt úgy teszi, hogy megtartja ÖKU-
MENIKUS nyitottságát, s minden valláshoz tartozónak üzenetet hozó „postása" akar lenni. 
A Szentlélek által! 

A Hittankönyv megvallja, hogy teljesen KRISZTUS-CENTRIKUS, s hirdeti, hogy nem 
a vallások különbözősége, hanem a Krisztusba vetett hit Földünkön való közös megvallása 
lesz a mérvadó alapja az „elszámoltatás napján", úgy az egyén, mint egyházak és vallások 
életében. 

Ez a nagyobb lélegzetű munka eltér a „szokott" terjedelemtől, s egybe akarja foglalni 
mindazt az ismeretanyagot, amely elégséges az iskolai tanulmányok alatt — a Bibliához 
való eljutásig —, sőt elkísérheti olvasóit és forgatóit egy életen át — Krisztussal járva 
utunkat —, az „eszmélkedéstől" a „véghatárig!" 

Használhatóságát a tananyagnak méginkább fokozza, hogy rendkívül gyakorlati — fel-
készít az élet minden helyzetére, és Krisztus visszajövetelére teszi a legnagyobb hangsúlyt 
mindenki számára —, és az életből merített gyakorlata mögött a hit útján járt, vagy járó 
emberek élettapasztalatát viszi bele „anyagába". 

Ez az „úttörő" munka serkenthet másokat is arra, hogyha ennél jobbat tudnának nyúj-
tani, azt megtehessék. Ehhez is segítség ez a Hittankönyv! 

Isten áldásával bocsájtjuk útjára a mindenki számára is szóló Hittankönyvet, s ez az 
áldás nyugodjék meg mindazokon, és szálljon mindazokra, akik szeretik a mi Urunkat, 
Jézus Krisztust! 

Nagydobrony, 1993. július Horlzay László 
esperes 



Üdvözlő köszöntés! 

Kedves Barátom! Bárki is légy, ki ezt a könyvet kezedbe veszed, kívánom, bogy benne 
örömöd legyen. Egyetlen célja, hogy Krisztushoz segítsen, s minden más dolgodban-gon-
dodon enyhítsen. 

Én is gyermek voltam, s hogy Krisztusé lettem, ismét és újból újjászülettem, Isten gyer-
mekeként fogok veled kezet, legyünk jópajtások addig, amíg lehet. 

Gyere velem végig a gyönyörű úton, vigyázd a szívedet, hogy el ne némuljon. A Bibliát 
szeretném, ha kezedbe vennéd, s a mindennapodhoz, mint Kenyered ennéd. S hited egyedül 
Krisztusba vetnéd! 

Az Isten Szeretet, s ha te is szeretnéd — ez az, amit én is, s mindnyájan szeretnénk. 
Tudná meg a Világ, hogy szereti Isten, s ennek elmondását, kívánnám, segítsed. 

Istennek Lelke, kit a Fia küldött, ragadjon meg Téged, s ne hagyjon „kihűlni". Rajtad 
múlik, ha kialszik Lelkednek a lángja, íme ebben segít ez a könyv még ma. Ha hideg a 
Szíved, gyújtsa a Menny lángra, csak és így lehetel a „VILÁG VILÁGOSSÁGA!" 

Te még fiatal vagy, én már öreg lettem, bennem ami „érték", mind eléd tettem. Mind-
azokkal együtt, akik segítettek, akiknek munkáját „ebbe építettem" köszönetet mondunk 
mindenért Istennek. 

Egybeszerkeszt Isten Fia egyszer mindeneket, hogy itt is és ott is minden rendben legyen. 
Az О ígérete az, ami reményt ad, mindez csak bizonyság, amit itt eléd ad. Ővele kell legelőbb 
is, hogy Közösséged legyen, így is, úgy is kár és szemét, mi nem Belőle ered! 

Kedves Barátom! Üdvözlő köszöntés-em barátságom jele, ha egyszer találkozunk, az 
Krisztusnál legyen, akár itt a földön, akár a Mennyben, mert Ő Neked is, Nekem is a 
KINCSEM ÉS MINDENEM. 

Ungvár, 1993. június 
Viszontlátásra: Nagy János 



1. ELESÉSÜNK KRÓNIKÁJÁBÓL! 
Ádám gyermekei 

Ide figyelj csak, te most élő Ádám és Éva! A szüleid és nagyszüleid is voltak gyermekek, 
mint most ti vagytok, s egyszer ti is megöregedtek. A szülők szeretik a gyermekeiket és 
mindent megtesznek értük, s ha a gyermekek nem szeretik viszont szüleiket, akkor ebből 
nagy baj lesz. Erre a viszonosságra és nemzedékről-nemzedékre ismétlődő folyamatosságra 
figyelmeztet és tanít az Isten Igéje: „TISZTELD ATYÁDAT ÉS ANYÁDAT...", mert ebből 
a családi harmóniából nagyon sok jó és áldás árad és száll életünkre. 

Ha a tisztelet elmarad, elmarad az áldás is. 
Isten az embert az О képére és hasonlatosságára teremtette. 
A gyermekek a szülőkben látják meg elsősorban az ISTENKÉPÜSÉGET! 
Ha Istentisztelők a szülők, akkor az esély is nagyobb lesz arra, hogy a gyermekek is előbb 

megismerkedjenek az Isten minden szeretetével! Az is igaz, hogy ez önmagában még nem 
jelent garanciát és biztosítékot arra nézve, hogy a családunkban mindenki Isten-hívő lesz! 

Látod? így függnek össze a dolgok! Az első Ádám és Éva tiszteletlen volt a Teremtőjével 
szemben. Ákit jónak, magának hasonlatosságára teremtett, aki szentül élt és tökéletesen 
engedelmes volt, egyszer csak bajba keverte magát, mert megszegte a parancsát a Kert 
Urának! 

Előbb az első nő hallgatott a kígyóra, majd a férfi hallgatott a feleségére, s mindketten 
a kígyóra hárították a felelősségüket. Isten kiebrudalta a nekik készített gyönyörűséges 
körülmények közül ÖSSZÜLEINKET, mert tiszteletlenek voltak! 

S abba az „almába" mindnyájunknak belevásott a foga, annyira, hogy Ádám és Éva 
elkövetett bűnének következményei a paradicsomkert óta átszáll mindnyájunkra. Ezért 
egész életünk folyamán hordozunk egy időleges büntetést, melynek további tehertétele az 
Istentől elhagyatott állapot, ami egyenlő a pokollal, az örök kárhozattak 

Ha egy szülő azt mondja a gyerekének, hogy leveszem rólad a kezem és többé nem 
érdekelsz, ez a legnagyobb büntetés és szégyen, ami egy embert egyáltalán érhet. Mivel 
ősszüleink leszármazottai vagyunk, ezért ők az egész emberiséget képviselték. Mivel őben-
nük mi is mindnyájan ott voltunk, ezért képviselték ők az emberiséget. Tettüket hívjuk az 
eredendő, eredeti, vagy első bűnnek, mely miatt megromlott szabad akaratunk. Halálos 

örökségünk az eredendő bün. 
Vétkei és bűnei miatt halottá 
tette az ember magát, s ebből 
a helyzetből kell „kievickél-
nie". 

Magától az ember csak ful-
dokol, s ha Isten nem gondos-
kodott volna az újraszületé-
sünkről, ami az újjászületés, 
mindnyájan örökre halottak 
maradtunk volna az Isten or-
szága szempontjából. Isten 
egy Mentőövet biztosított a 
megmaradásunkhoz. Utá-
nunkjött Fia által a bűnös vi-
lágba a bűnösökért! HOGY 
VISSZAVIGYEN ABBA A 
KERTBE, AHOL ÚJBÓL 
HELYET KÉSZÍT A VISZ-
SZAMENŐKNEK! 

Tanuld meg az Igét kike-
resni, most még kikeresheted: 
I. Móz. 3,1—13 



Tanulj meg a saját szavaiddal imádkozni: 

Istenem! Én kicsi vagyok, 
De Te hatalmas, 
Áraszd reám bocsánatod 
És minden irgalmad 

Ámen! 

Énekeld: 
„Örömmel énekelek, vidáman zengedezek, 
mert Jézusé vagyok. A bajok jönnek-mennek, 
Jézus által mind eltűnnek, mert Fényében járok. 
Ő mindenem, Ő mindenem nekem, 
ő mindenem, az Úr Jézus nekem, 
Ő Apám, Anyám, Testvér, rokon, 
Ő mindenem nekem! 

Ő a MINDENED ? 

Ki a bűn elkövetésére a felbujtó? 

Keresd ki az Igét önállóan: I. Kor. 15,45. 

2. TÁJÉKOZÓDJUNK A BIBLIÁBÓL! 

Az Istenfélő embereknek egyik nagy kiváltságuk, hogy van BIBLIÁJUK! A Biblia szá-
munkra — és neked is Ádám és Éva — olyan Lelki eledel, mint a testünknek az étel és 
ital. A Biblia a Világtörténelem nagy Képeskönyve! 

Ha az Istenfélő emberek meg akarnak valamit tudni, kérdéseikre az Isten a Bibliában 
felel. AZ IMÁDSÁGAINKBAN mi beszélünk Istennek — mintha egy telefonon beszélnénk —, 
a Bibliában az Isten válaszol nekünk! Csak sokszor az ember a telefonkagyló egyik végét 
engedi működni, csak mondja-mondja a magáét, s már az Isten válaszára nem is kíváncsi 
és lecsapja a kagylót. 

A hívő ember tudja, hogy éhen hal, ha az Élet Kenyerével nem táplálkozhatik. A Biblia 
Isten Beszéde, amit a Szentírók Isten Lelke által jegyeztek le. „ÍGY ÍRTA FEL MÓZES, 
AZ ÚRNAK MINDEN BESZÉDÉT" (II. Móz. 24,8). A Könyvek Könyve a Biblia. Isten sok-
féleképpen kijelenti magát, így a történelemben, a természetben vagy a lelkiismeretünkben, 
de mindezek az Isten általános kegyelmének a megnyilatkozásai, amelyek minden emberre 
kihatnak. 

így és ezért az általános kegyelem révén „HOZZA FEL ISTEN A NAPJÁT MIND A 
JÓKRA MIND A GONOSZOKRA, ESŐT ÁD MIND AZ IGAZAKNAK, MIND A HAMISAK-
NAK". A Biblia nem olvasható úgy, mint egy regény, a közönségestől a KÜLÖNÖSSÉGE 
KÜLÖNBÖZTETI MEG! Benne ragadhatjuk meg Istennek hozzánk való különös kegyel-
mét. Amiért is a Testet öltött Ige írott formájában számunkra MAGA JÉZUS KRISZTUS! 
„A beszédek, amelyeket én szólok néktek: LELEK ÉS ÉLET!" 

A Biblia tartalmazza az Ószövetséget és az Újszövetséget, mivel az Újban kapjuk az Ó 
beteljesülését, ezért „A TELJES ÍRÁS ISTENTŐL IHLETETT!" Minden dolgunkat a teljes 
egész írás összefüggésébe ágyazva kell értelmezzük! 

A 66 Könyvből álló gyűjtemény közel 6 ezer évet ölel fel és másfél ezer év gyűjteményének 
dokumentációja. 39 Könyvet tartalmaz az Ószövetség, míg az Új 27 könyvet. Az Ószövet-
séget ARÁM ÉS HÉBER nyelven, míg az Újat a görög világnyelvén írták. Mindkét szövet-
ségben hasonló tartalmú és nyelvezetű Könyveket találunk. Történeti könyvekből az előb-
biben 17, míg utóbbiban 5 található, prófétai könyvből szintén 17, míg az Újszövetségben 
csak 1-et találunk. A költői könyvekből 5-öt az Ó-ban, míg 21 levelet az Újszövetségben 
találunk. ISTENI TEKINTÉLYET ISMERJÜK EL EGYEDÜL HITÜNK ZSINÓRMÉRTÉ-



KÉNEK, amiért is a Biblia KANONIKUS könyv, míg velük szemben vannak a szabályok-
nak megfelelni nem tudó apokrif könyvek, melyeknek nincs isteni tekintélyük. 

Néhány adatot jó ha tudunk a saját Bibliánkról! 
Több, mint 2000 nyelvre fordították a Bibliát, vagy annak egy-egy részét. S noha egy 

szekularizált, elvilágiasodott korban élünk, még mindig a legtöbb példányszám a Bibliából 
készül. 

A Magyar Bibliát teljességében 1590-ben Károli Gáspár Gönci prédikátor fordította le. 
Míg a Németek Bibliáját Luther Márton fordította németre 1522-ben fogsága idején a 
wartburgi várban! Ismerünk más magyar fordításokat is. Feltétlenül említésre méltó a 
katolikus fordítás: Káldy Györgytől. Protestáns fordításokat adtak: Szilveszter János, Ko-
máromi Csipkés György, Kecskeméthy István, Czeglédy Sándor, Raffay Sándor, Budai Ger-
gely, Ravasz László. Ez utóbbiak századunk fordítói. S a legújabb teljes fordítás 1975-ben 
készült az ÖKUMENIKUS TANÁCSBAN. Isten Igéje elmúlhatatlanul mindörökre megma-
rad, még ha a szatirikus hangvételt meg is engedik maguknak a hitetlenek, mint Voltaire 
volt, aki 1770 körül azt állította, hogy „ÖTVEN ÉV MÚLVA SEMMIT SEM HALLUNK 
MÁR A BIBLIÁBÓL!" 

Inkább tanuljunk Kálvin Jánostól, aki 1536 körül ezeket jegyezte le ISTEN IGÉJÉRŐL: 
„Isten Igéje a lélek egyetlen eledele; a kulcs, mely kinyitja előttünk Isten Országát; tükör, 
melyben Isten arcát látjuk; szabály, hogy különbséget tegyünk jó, vagy rossz között; lámpa, 
mely világosságot gyújt nekünk e világ sötétségében; minden bölcsesség iskolája; királyi 
pálca, mellyel Isten a népét kormányozza; egyetlen legelő lelkünk számára, hogy minket 
az örökéletre tápláljon". 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Köszönöm a Szentigédet, 
Amit Lelked bennem éltet. 
Megmaradó eledeled 
Legyen mindennap ételem! 

Ámen! 
Énekeld: 

„Krisztus, ki vagy nap és világ, 
Minket sötétségben ne hagyj! 
Igaz világosság Te vagy, 
Kárhozatra mennünk ne hagyj! 

(500/1. Magyar ÉK) 

Szövétneked az Isten Igéje? 

Keresd ki az Igét Önállóan: II. Tim. 3,16. 

Hol van a Kijelentés? 

3. A BŰN KEZD NÖVEKEDNI 
Káin és Ábel 

Átkozott lett a föld Ádám és Éva miatt, tövis és bogáncs termett rajta. Verítékkel kereste 
Ádám a kenyeret, s Éva fájdalommal szült. De még milyen fájdalmat jelentett nekik, hogy 
a két gyermek közül az egyik testvérgyilkos, aki nem akar „őrzője lenni az Ö ATYJAFIÁ-
NAK!" Aki nem vállalta a saját testvérét, hanem irigykedőn figyelte, hogy Ábel mint viszi, 
mint a juhok Pásztora a Bárányt, a legszebbet a Nyájból, míg Káin csak a föld terméséből 
rakott az oltárra. Ábel ártatlan Bárányt vitt áldozni a saját bűnös lelke helyett, akit meg 
kellett öljön, egy életet adott maga helyett. Isten az áldozat gyökerét nézte mindkettejük 
szívében. Káin ezt látva, eldöntötte, hogy „leszámol" Testvérével. Isten pedig kérdezte: 
MIÉRT JÁRSZ LEHAJTOTT FŐVEL? 



Isten ugyan nem tekintette Káin áldozatát kedvesnek, de ez nem jelenti azt, hogy nem 
figyelt Káin helyzetére: „Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól 
cselekszel, a vétek az ajtó előtt leselkedik és rád van vágyódása, de te uralkodhatsz rajta!" 
De a tiszteletlenné vált bűnös embernek az utódai sem lettek különbek, és elrepült a kő 
„s ki tudja hol áll meg, s kit hogyan talál meg?" 

„Mit tettél? Kérdezi Isten. Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Most azért légy 
átkozott. Bujdosó és kóborló leszel a földön, de hogy senki meg ne ölhessen téged, jelet 
teszek rád." 

Káin nem akarta azt, amit Ábel, beismerni, hogy bűnös, nem akart bűnt vallani, s ezzel 
adós maradt a kérdező Istennek is, személyes érdemei alapján akart vagy sehogy máskép-
pen érdemet szerezni Isten előtt. Ábel tudta, hogy lelke megmentésére nem elégséges a 
maga cselekedete, hanem a másik halála által szabadulhat meg bűneitől, s ez egy Bárány 
Halálának lett az okozója. 

Nem a bűnös hal meg, hanem az Isten szemében igazzá lett ember Ábel, de a testi halál 
számára Ábel már nem jelentett veszedelmet, mert Isten szemében a megmenekültek közé 
ment, míg aki életben maradt, az a kárhozat fia — Káin. 

„íme az Isten Báránya — mondta Keresztelő János —, Aki elveszi a világ bűneit!" Ábel 
áldozata arra a tökéletes golgotai tettre mutat, ahol minden emberért végbement az Áldozat 
bemutatása, mely olyan kedves volt Istennek, hogy érette minden bűnünket a hátamegé 
vetette és megbocsátotta! 

Isten csodálatos Báránya, Akiről így énekel a mennyei dal a hívő emberben: „NEM ÉL-
TEM MÉG E FÖLD SZÍNÉN, TE ERTEM MEGSZÜLETTÉL, MÉG RÓLAD MIT SEM 
TUDTAM ÉN, TULAJDONODDÁ TETTÉL, MÉG MEG SEM FORMÁLT SZENT KEZED, 
MÁR ELVÁLASZTÁL ENGEMET, HOGY TÁRSAM LÉGY E FÖLDÖN... (329/2 Magyar 
énekeskönyvben). 

Minden leölt Bárány a Golgotáig az égre tekintett, s némán is azt kérdezték: hol van a 
Bárány, AKI ÉRTÜNK MEGHAL? A Jó Pásztor életét adta a juhokért. „Nincsen senkiben 
nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a Felebarátaiért". Káin a szere-
tetlenségéről tett bizonyságot, amikor az Isten színe elől a mezőre hívta Testvérét, mintha 
Istennek a háta megé lehetne bűjni, s ott vette el a Felebarátja életét. Mai Ádámok és 
Évák utódai ama eleinknek, vigyázzunk egymásra és a felebarát életére, akinek életét Isten 
a mi kezünkből kéri számon. 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 
Szavakat is alig találok magamban 
elmondani, hányszor bántottalak. 
Téged, Kit bántottam, mégis szerettél, 
Nem hagytál halálban, életemmé lettél. 
Hálásan köszönöm, amit értem tettél! 

Ámen! 
Énekeld: 

„Jó pásztor Ő nagyon, Szeme Juhán vagyon, 
Legeltet szép zöld pázsiton, Ég harmatát iszom." 

(10/2 Hallelujah-ban) 

Keresd ki az Igét önállóan: I. Móz. 4,1—16 

Ki van benned, Káin vagy Ábel? 

4. BŰN HULLÁMZÁSA... 
Az özönvíz! 

Noé 

A mai ember alig tud valamit Noéról és az Özönvízről. Ha te Ádám és Éva kései unokái 
érdeklődni akartok felőlük, egyszerű dolgotok van, csak a Bibliának az első könyvét kell 
felütni, és máris szemünk elé tárul az a nem kívánatos „panoráma", amiről érdeklődsz. 



Noé, egy halálraítélt világ lepusztulásának hiteles, utolsó koronatanúja volt. Istenfélő 
ember, egy istentelen világban, amelyben az ember jelleme olyan jellemtelenné vált, hogy 
azzal elszomorította Teremtőjét, Aki megbánta, hogy az embert alkotta. 

A bálványimádás olyan méreteket öltött, hogy Isten kénytelen volt kijelenteni: „ELTÖR-
LÖM AZ EMBERT!" 

Isten lehetőséget adott az embernek ahhoz, hogy erre mégse kerüljön sor. Az ítéletet 
átszövi a Kegyelem. Kezdetét veszi az az időszak, mely alatt Noénak Isten tervei szerint 
kiviteleznie kell azt a Bárkát, melybe akik bemennek, megmenekülhetnek. 

Noé elkezdte építeni a Bárkát ott, ahol nem volt víz, ahol nem látszottak a fellegek, 
amelyekből várható lett volna az általa prédikált ÖZÖNVÍZ! 

Isten semmit sem bízott a „véletlenre" vagy Noéra oly módon, hogy az Tőle függjön. Isten 
megadja a Bárka adatainak méreteit, utasítást ad a konzerválására nézve is, a belső terek 
kiképzésére. És Noé mindent úgy csinál, amint azt Isten parancsolta. 

Noé minden kalapácsütéssel meghirdette, hogy az egyedüli biztos hely az ítélet elől való 
megmeneküléshez csak a Bárka. Noé, mint a Bárka őre, intette az őt gúnyolókat, hogy 
számolniuk kell a pusztulással, ha nem hallgatnak Isten követére. 

A pusztulásra érett világ kárhozatban lévő lelkeinek prédikált NOÉ! 
Amint a Bárkának csak egy bejárata volt, úgy a Mennynek is, ahová az Ajtó a Golgotán 

nyílt ki, és amit Ö — KRISZTUS — kinyitott, senki be nem zárhatja! Isten tehát pontosan 
megszabta a Bárkaépítés HOGYANJÁT, és az időt, amíg tarthat az építése, mikor vonul-
janak be — ember és állatvilág — abba, s a Bárka ajtajának lezárása mind-mind Őtőle 
függött egyedül! 

Es bement 8 Lélek önként a Bárkába, és előírás szerint az állatok páronként. És a 
bevonulást követő hetedik napon elkezdődött a megsemmisítő ítéletidő. 40 nap és 40 éjjel 
zúgó-morajló víztömegek sepertek el minden életet a földön. 

Ez a Bárka volt a földön az egyedüli olyan hajó, amelynek nem volt kormányosa. Kor-
mányszerkezetét Isten irányította. És az óriás test ellenállt minden viharnak, s dacolt az 
elemek mindent felkorbácsoló haragjával. 

A Bárka az ítélet ellen és a megmentés, a megmaradás érdekében készült! 
Százötven napig úszott a különös hajó a halál „hullámtaraján", miközben Noé el kellett 

lássa az állatokat, munkálkodott, imádkozott és közben minden dolgát Isten dicsőségére 
végezte. Az egyetlen ablak biztosított neki lehetőséget arra, hogy felfelé tekintsen. 

így tekinthetünk mi fel az Egyetlen Fényforrásra ma élő „halálraítéltek". „Nézzünk Jé-
zusra, hitünk Fejedelmére", amint Noé Istenére. A levertség mindig abból indokolható, 
hogy hiányzik belőlünk az Örátekintés készsége és bizodalma (Kol. 3,2. Zsid. 2,1). 

A Bárka a hetedik hónap tizenhetedik napján megfeneklett az Ararát hegyén... Noé, akit 
a Bárka az új föld és az új élet felé vitt, örvendezhetett annak, hogy jön a szabadulás órája. 
Noé az ezt követő 40 nap után kinyitja a bárka ablakát, s a kieresztett madarak vissza-
térnek. Újabb 7 nap után a galamb már zöld olajágat hoz csőrében, ami az elapadt víz 
elvonulását jelentette. 

Noét a Bárka egy ismeretlen új világba vitte. Isten számára egy teljesen használhatatlan 
emberiség tűnt el a Föld színéről. Noét és Övéit viszont átvitte Isten a halál vizein. A 
mindent elpusztító ítéletből sértetlenül kerültek ki. Noé túljutott az ítélet hatókörén, és 
joggal vallhatta: „HA ISTEN VELÜNK, KICSODA ELLENÜNK?" Az Ö élete igazolása 
Isten Igéje megtartó erejének: „HA VÍZEN MÉGY ÁT, ÉN VELED VAGYOK, HA FOLYÓ-
KON, AZOK EL NEM BORÍTANAK" (Ézs. 43,2). 

Bizonyos értelemben Noé Krisztus Előképe. Amint Noé az Emberiség megmentője és 
továbbfolytatója volt, akként az Újszövetségben az Isten Fia az Élet Forrása, a Megmaradás 
Záloga! 

Noé az Emberiség egyik kiváló képviselője maradt. Nemhiába jelent a neve VIGASZTA-
LÁST! 

Első dolga volt, ahogy kilépett a Bárkából, az ÁLDOZATHOZATAL. Áldozni csak a sza-
badulás után lehet. Áldozni csak az tud, akinek része volt és van a szabadulásban. Aki 
megjárta Egyiptomot, Sodomát, Babilont, az ítélet és a halál vizeit, s aki a kimenekedést 
megtapasztalta. 

Az Új földön Noé épített először oltárt, s mutatott be égőáldozatot, Istent befolyásolta 
az Áldozat, aminek láttán kijelentette: 



„NEM ÁTKOZOM MEG TÖBBÉ A FÖLDET AZ EMBERÉRT... Ennekutána, míg a Föld 
lészen, lesz vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek!" 
(I. Móz. 8,21—22). 

Az Áldozat „hasonlít" Krisztus áldozatára, amit Isten hozott Mindnyájunkért. A Golgota 
áldozata a Világ számára a legnagyobb áldást jelenti, és a legbiztosabb holnapot helyezi 
kilátásba számunkra. 

Ha Isten nem hagyott volna Magot — Noé Családjával —, sohasem lett volna Szövetség 
és Szivárvány. Ha Isten az Ö Fiát nem adta volna — miként Noét —, nem lehetne ÚJ ÉG 
ÉS ÚJ FÖLD. 

Isten először Noéval kötött olyan szövetséget, amely miatt félretette az útból az átkot, 
mely alól véglegesen Krisztus váltott meg minket. Isten a Földre kimondott átkát Benne 
hatálytalanította, s Reánézve terjesztette általános kegyelemmé ítéletét, amiért lehetséges, 
hogy „FELHOZZA NAPJÁT MIND A JÓKRA, MIND A GONOSZOKRA!" 

Noén keresztül a Szövetség kiterjedt az egész világra és az utána eljött Emberiségre. 
Isten feltételek nélkül kötelezte el magát a Noéval kötött Szövetségben! 

Ezt a Szövetséget pecsételte meg egy látható jellel a SZIVÁRVÁNNYAL! A legtöbb ember 
nem is tudja ennek az „ÉGI TÜNEMÉNYNEK" a jelentőségét. 

A Szivárvány emlékeztet arra, hogy Istennek nem közömbös a Föld, s az azon lakó Em-
beriség sorsa, s elsősorban Istent magát emlékezteti, mert Ö így akarta. 

A Szivárvány a színek gazdagságával és a mindenséget átölelő ívelésével — aminek mi 
csak a „felét" látjuk — utal arra a Kegyelemre, amellyel Isten átölel Mindnyájunkat. Mint 
egy nyitott Kapu hirdeti, hogy Istenhez szabad és nyitott az Utunk! 

A szivárvány nem semmisíti meg a sötét felhőket, hanem megszépíti azokat. 
Jelentősége, hogy elveszi az Ember kételkedését a Szövetséggel szemben. Valahányszor 

„felrajzolja" Isten a Szivárványt az Égre, Isten vele hitet támaszt, szavai iránt való bizalmat 
gerjeszt az Övéiben, s ezt így igazolja vissza. 

Próbáljatok fiatal Barátaim így feltekinteni a Földnek adott mennyei jelre! A felhőben 
ragyogó, színes ívelésű „KOSZORÚBAN" gyönyörűségedet lelheted, s elcsodálkozhatsz 
azon, hogy olyan Istenünk van, AKI ÍGY SZERET ÉS MEGBECSÜL BENNÜNKET, HOGY 
NOÉ ÓTA SOHASEM HIÁNYZIK AZ ÉG TÜNDÖKLŐ FÉNYEI KÖZÜL AZ ISTEN KE-
GYELMÉT MEGHIRDETŐ GYÖNYÖRŰ SZIVÁRVÁNY! 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Köszönöm az Égre rajzolt 
Gyönyörűséges színeket, 
Benne számomra is üzent 
Megtartó Kegyelmedet. 

Ámen! 

Énekeld: 
„Zengjen hálaének, Minden ajkon zengjen, 
Isten szent Nevének Hő imát rebegjen. 
Mindaz, aki tudja, Hogy az Úr Kegyelme 
Minden bánatunkba Gyógyírt hoz sebünkre." 

(215/1 Hallelujah) 

Keresd ki az Igét önállóan: I. Móz. 6,13—22 és a 7.8. részek. 

Van-e benned hála? 

5. „IMÁDKOZZATOK ÉS BUZGÓN KÉRJETEK!" 
Az imádság 

Isten keresi azokat, akik Öt imádják! Öt „Lélekben és igazságban" kell imádnunk. „Ilye-
neket keres az Atya az Öt imádóiul!" 



Aki az Ige olvasója, annak olyan az imádsága, mint az életet biztosító LÉLEGZETVÉ-
TEL. Egyiket a másik nélkül nem tehetjük meg. Aki csak imádkozik és nem olvasója az 
Igének, az nem veszi komolyan azt, Akihez imádkozik. 

Aki csak az Igét olvassa, de nem imádkozik, tiszteletlen azzal szemben, Aki számára, 
az О Igéjében akar felelni, és ezért nem is értheti az írást. 

Isten azt akarja, hogy a saját dadogó szavainkkal imádkozzunk és ne mások imádságait 
magoljuk be. Sajnos kevés az imádkozó ember a templomokban, a síroknál, a Bibliaórákon, 
a családi hajlékokban. Sokan még az Úrtól tanult imádságot sem tudják elmondani. A 
Tanítványok azt kérték az ÚRTÓL, HOGY TANÍTSA ŐKET IMÁDKOZNI. Mi, a mai ta-
nítványai is becsüljük meg Urunkat, s tanuljuk meg kifogástalanul azt az imádságot, amit 
a Mennyben is együtt fogunk imádkozni: 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te Neved. Jöjjön el a Te országod, 
legyen meg a Te akaratod, mint a Mennyben, úgy a Földön is. A mi mindennapi kenyerünket 
add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azok-
nak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a go-
nosztól. Mert Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség, mindörökké. 

ÁMEN! 

Mikor imádkozzunk? És hol? Bármikor és bárhol. Megtehetjük éjjel és nappal, „SZÜN-
TELENÜL IMÁDKOZHATUNK". Istennél nem kell előjegyzést eszközölni. Aki mindig ké-
szen áll az imádkozásra, azt nem kötik meg az időpontok és alkalmak. Megtehetjük a 
templomban, Jeruzsálemben, börtönben, vagy folyóparton, hegyen — mint Urunk tette — 
vagy a kunyhónkban, de a palotákban is, de mindenképpen a szív „BELSŐ SZOBÁJÁBAN". 

A helyet és alkalmat Krisztus Nevében történő összejövetelünk szenteli meg és teszi 
alkalmassá az imádkozásra. „AHOL KETTEN, VAGY HÁRMAN az Ö NEVÉBEN JÖNNEK 
ÖSSZE, Ö OTT VAN KÖZÖTTÜK!" 

Kedves Ádám és Éva! Ifjú Barátaim! Isten úgy megtisztel minket, hogy az IMÁDSÁG-
BAN ÉS IMÁDSÁGHOZ „PARTNERÜNKKÉ" lesz! Akihez bátran és bizalommal odafor-
dulhatunk. A Hatalmas Istenhez rettegés és félelem nélkül közeledhetünk a Közbenjárón-
kon keresztül, AKI A MI MEGVÁLTÓNK: JÉZUS KRISZTUS! 

Miért imádkozzunk? Sok mindenért imádkozhatunk, most egynéhány dolgot felsorolunk: 
Egymásért, szeretteinkért, szüleinkért, találkozásainkért, hitünk növekedéséért, háborga-
tóinkért, a szenvedőkért, a háború sérültjeiért, a betegekért, a Felebarátért, az Ige hirde-
téséért, a hatalmasságokért, elöljáróinkért, az emberek hitrejutásáért, a misszióba oda-
szentelt életű munkásokért, akik helyettünk is végzik a bizonyságtétel szolgálatát. 
Imádkozzunk a szeretetszolgálatban munkálkodókért, s hogy Istennek úgy engedelmesked-
jünk, hogy már minket is beállíthasson a szolgálatba, s végül, hogy minden ember eljusson 
„AZ IGAZSÁG MEGISMERÉSÉRE", tehát minden emberért, mert mindnyájan „EGY VÉR-
BŐL TEREMTETT EMBERISÉG VAGYUNK!" 

Hogyan imádkozzunk? 
Hálaadással, állhatatosan, tusakodva, buzgón, hitből, meg nem restülve, tiszta kezeket 

emelve, józanul, mértékletesen, halkan, vagy fennhangon is szelíden, SZENTLÉLEK ÁL-
TAL. Megbocsátva, gyermeki bizalommal, böjtöléssel. Kérhetjük imáink Isten elé jutását, 
hogy szentelje meg Isten szavainkat, hogy azok a szentekével együtt illatozzék. 

Az imádkozás Istenhez való közelítés. Istennel való beszélgetés és „társalkodás". Az imád-
kozás maga nagy és komoly erőfeszítést igénylő munka. Időbe és fáradságba kerül — azért 
is hanyagolják sokan —, olyan energiabefektetés, melynek áldásos jutalma van. 

Milyen imádságok vannak? 
Van MEG NEM HALLGATOTT IMÁDSÁG! A farizeus dicsérte magát, beszélhetett 

amennyit akart, Isten eltakarta a Fülét (Lk. 18,10). Ha Isten kijelenti, hogy „imádságai-
tokat meg nem hallgatom" (Ézs. 1,15), annak súlyos és indokolt okai vannak. 

Jeremiás úgy látja, hogy Isten a Népe iránti haragjában: „FELÖLTÖTTE A FELHŐT, 
HOGY HOZZA NE JUSSON AZ IMÁDSÁG" (Jer. sir. 3,4). Jobb, ha meghallását imáinknak 
Őrá bízzuk: „Uram, akkor is add meg, amire szükségem van, ha nem kérem, s ha nincs 
javamra, akkor se add meg, ha kérem!" (Assisi.) 

A HÁLAADÓ imádság alázatunk tükörképe. Mintha a szótárából hiányozna a ma em-
berének a hála fogalma, s azt megalázónak tartja öntudatosságára hivatkozva. 



A BŰNVALLÓ IMÁDSÁG felszabadít minden felesleges teher cipelésétől! 
„Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgal-

masságot nyer" (Példb. 28,13). 
A KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁGBAN átlátásunk van a Felebarát ÉLETTERÉRE, amikor 

is mentséget keresünk Urunkhoz hasonlóan az ellenünk vétkezők számára: „Atyám! BO-
CSÁSD MEG NEKIK, MERT NEM TUDJÁK MIT CSELEKSZENEK!" 

A KÖNYÖRGŐ VAGY KÉRŐ IMÁDSÁG a skála alsó vonalán áll, mert az ember benne 
elsőrenden a maga érdekeiért emel szót. Az ember még kérni és könyörögni sem tud he-
lyesen, ezért imáink fogyatékosságát a Szentlélek könyörgése helyesbíti bennünk. „MERT 
AMIT KÉRÜNK, NEM TUDJUK ÚGY KÉRNI, MINT KELLENE!" 

AZ ISTENT DICSŐÍTŐ IMÁDSÁGUNK a CSÚCSÁT JELENTI a „mérőlécnek", mert az 
imádságnak ebben a fajtájában Istent, Öt Magát csak Magáért, Önmagáért dicsőítjük. 
„Őáltala vigyünk DICSERETNEK ÁLDOZATÁT MINDENKOR ISTEN ELÉ, azaz Ö Ne-
véről vallást tevő ajkaknak GYÜMÖLCSÉRŐL!" (Zsid. 13,15). 

Istennek van válasza imáinkra, s ez az Ö BESZÉDE TALÁLHATÓ A BIBLIÁBAN: „AZ 
ÉG ÉS A FÖLD ELMÚLNAK, DE AZ ÉN BESZÉDEIM — VÁLASZAIM — SOHA EL 
NEM MÚLNAK" (Mt. 24,35). Figyelj oda ne csak a te szavaidra, hanem Isten feleletére is, 
amit a Szentírásból kell válaszul „felfognod!". Akármilyen „erőtlen" is legyen imádságod, 
ne szégyelld azt elmondani az emberek előtt sem, s tanuld meg ebben a kapcsolatban, hogy 
a „magad lábára" állj, mert Isten azt akarja, hogy mindnyájan a Szentlélektől megtanított 
emberek legyünk, akik saját önkéntes akaratunkból imádkozunk, ha ezt teszed, bizonyára 
kedvességet találsz Urunk előtt! 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Köszönöm, hogy szóra nyílhat ajkam, 
Dicsérhetlek és szeretlek „halkan!" 
Lelkem és testem együtt magasztal, 
Amiért Igéddel terítesz asztalt. 

Ámen! 

Énekeld: 
„Imádkozzatok és buzgón kérjetek! 
Bűnös voltunkért Uram, ó ne vess meg 
Tiszta szívet és Szentlelket adj nékünk, 
Hallgass meg Fiad Nevében, ha kérünk!" 

Keresd ki az Igét önállóan: Mt. 6,9—13 

Imádkozó ember vagy? 

6. BÁBEL TORNYAI! 
Az emberi erőlködés termékei 

„Az ég és föld fundámentumának a háza", az eget a földdel összekötő „emelvénye" akart 
lenni az EMBERNEK! „Az istenek kapuja" a bábeli építmény. 

Bábel tornyának építése Babilonban az Isten elleni lázadás szimbóluma. 
Amit az ember bár soha nem érhet el, legalább megpróbálja. Cél: Szerezzünk magunknak 

nevet. Az ember önbálványozása, önmagát felmagasztalása húzódik meg a „hegyet terem-
tő"-k szándékában. 

Alighogy a kimenekített 8 lélek életben maradt, máris szaporodásukkal elkezdett egyenes 
arányban a bűn is növekedni. A megromlott emberiség semmit nem tanult a majdnem 
kipusztult emberfaj ítéletéből, s csak megismétlődött ismételten az Ige Igazsága: „AZ EM-
BERNEK MINDEN GONDOLATA SZÜNTELEN CSAK GONOSZ!" 

A Sineár földjén épülendő óriás alkotása az embernek csak égetett téglából épülhetett, 
s az aszfalt kötőanyagával együtt elárulta, hogy az mindig is csak emberi alkotás maradhat, 



s az a szándék, hogy az ember Istenné legyen, helytelen következtetéshez vezetett. Isten 
trónja nem lehet az emberé. 

Pontos feltárások igazolják, hogy ez a tudósítás, közel az Özönvíz eseményeihez, nem 
hitrege, sokkal inkább az emberiség egyik legősibb és legnagyobb emléke, mely egyben az 
emberiségnek legnagyobb, legtragikusabb vállalkozása is. Az ásatásoknál napfényre került 
cseréptéglák sajátos rajzolata, a leghíresebb Múzeumok közszemlére kitett „kincsei!". 

Hírt adnak ezek a leletek az emberi tudás teljesítményéről, technikájáról, kultúrájáról, 
mellyel túl akarta lépni azt a természetszabta korlátot, melyek az ember lehetőségei. A 
SUMIR műveltség alkotói nem azért akarták az Eget megközelíteni, hogy imádják a „meg-
talált" Istent, hanem, hogy helyét elfoglalva, az ember mindenhatóságának uralmát meg-
hirdessék! 

Ez az emberi mű feltételezi az egynyelven beszélő emberiség összefogott, megszázszoro-
zott erejét. Az elképzelést — az abbamaradás ellenére — egy gondolat, egy érzés, egy akarat 
hatotta át, melyet az emberi gőg táplált. 

Isten szabta határhoz érkezett az emberiség, s a teljesen kiszámíthatatlan és megbízha-
tatlan emberi tevékenységet Isten leállította. Mi mindent fognak még elkövetni? S mennyi 
kiszámíthatatlan baj származott már abból, hogy az ember és emberiség a tudását Isten 
ellenségeként használta fel! 

Isten beavatkozott a kétes értékű vállalkozásba, s a hírnévre törekedő emberiség abba-
hagyta a toronyépítést. 

Az egymás nyelvét nem értő, összezavart népek közt rögtön nyilvánvalóvá lett, hogy az 
emberi összetartás és egyetértés nagyon is korlátolt és törékeny. Az emberek egymás sza-
vaiból az ellenkezőjét értették annak, mint amit gondoltak. Aki segítségért kiáltott, nem 
akarták meghallani, a szeretetből gyűlölet, az áldásból átok lett. A nagy építkezésben min-
denki ellensége lett mindenkinek. Eldőlt, hogy az emberek nem egységesek érdekeik meg-
ítélésében. Az abbamaradt építkezők szétszéledtek a földnek színén. A nagy vállalkozás 
romjaiban ütöttek tanyát a baglyok, viperák, sakálok. 

Önmagában az emberi nyelvnek sem az egyezősége, sem a különbözősége nem elegendő. 
A „BÁBELI ZŰRZAVAR" azóta is tart az emberiség egészében! Milliószor újult meg azóta 
is ez a kép a történelem folyamán, de a tudás és az élet tiltott aranyalmáját soha nem 
tudta senki elragadni, megszerezni! 

Ezeknek a vállalkozásoknak a vége mindenütt ugyanaz, amikor az ember azt hiszi, hogy 
úrrá tud lenni sorsa felett — amikor isteni rangra akart valamit emelni — egyszer csak 
az egész emberi alkotmány rettenetes robajjal omlik össze. Az összeomlás tragédiája meg-
rázza az eget is, és áthasít az angyali kiáltás: „Leomlott, leomlott a nagy Babilon!" 

Erővel és hatalommal nem lehet, sem munkával, vagy joggal az embereket egy gondo-
latra, egy akaratra bírni. A meghasonlás és szembenállás az érdekek összeütközéséből áll 
elő. 

Nincs emberöltő, mely hathatósabban igazolhatná, hogy nincs új a nap alatt, s hogy 
miképpen omlott össze minden Isten-nélküli emberimádó műveltség, s azok égig érő tor-
nyai, „EMBERI KÉZ ÉRINTÉSE NÉLKÜL!" — napjainkban. 

A technika érhet az egekig, ha az azt létrehozó ember, — az egyén — lelkileg koldus, 
kifosztott marad. Az Ember az Isten-tagadásával nem egyéb, mint élő hulla: „AZ A NEVED, 
HOGY ÉLSZ, PEDIG HALOTT VAGY!" 

Isten egy magasztos megoldást kínál az emberiségnek, ez pedig a nyelveket egyező hitre 
nevelés, amit a Szentlélek Isten végez el, s nem az emberi törekvés, Akitől megtanulhatjuk 
a másik ember vagy nép nyelvét. 

A másik ember szemével látni a dolgokat, vagy nyelvén érteni azt, csak azon a közös 
nevezőn lehet, amit a Szentlélek Isten biztosított Pünkösdkor és biztosít ma és mindörökre! 

Nincsen a világon a kereszténységen kívül ahhoz fogható, amit a hívők mondhatnak el: 
„MINDEN NÉP ÉS NYELV VALLJA, HOGY JÉZUS KRISZTUS ÚR, AZ ATYA ISTEN 
DICSŐSÉGÉRE!" Ezért lehetséges, hogy bárhová mégy a világon, Ádám és Éva, van egy 
közös nyelvünk, s ezen együtt magasztaljuk azt, Aki szeret mindnyájunkat, bárhol is éljünk 
a föld kerekén, ha „Jézust Úrnak valljuk a Szentlélek által!" (Csel. 2,7—11). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 
Köszönöm a közös „NYELVET", 
Mit Lelkedből merítek, 



Azt a sok-sok drága kincset, 
Amit életembe hint az Isten! 

Énekeld: 
„Jövel Teremtő Szentlélek. 
És híveiddel légy vélek. 
Szent ajándékiddal szívek 
Újuljon és teljesedjék. 

(373. Magyar ÉK.) 

Keresd ki az Igét önállóan: I. Mózes 11,1—9 

Bábel uralkodik benned, vagy a Szentlélek? 

7. AZ ANYASZENTEGYHÁZ 

Az ANYASZENTEGYHÁZ KRISZTUS TESTE. Beletartoznak: „AKIK ELŐRE REMÉNY-
KEDTEK A KRISZTUSBAN", s akik őket követték, de már a „MARADANDÓ VÁROSHOZ 
TARTOZNAK, S HAZAMENTEK." 

Az Ő TESTÉHEZ TARTOZNAK AZOK, AKIK MA ÉLŐK VAGYUNK, és akik a Testben 
megjelent Krisztust TÖKÉLETES ISTENNEK ÉS TÖKÉLETES EMBERNEK TARTJUK 
(Jn. 1,14. Rm. 9,5). S váijuk vissza Urunkat, Ki irántunk való szeretetének tökéletesen 
jelét adta a KERESZTFA OLTÁRÁN, ahol eltörölte minden bűnünket, Aki értünk letette 
az életét, hogy azt űjra felvevén, a Feltámadás első Zsengéjeként bemutassa, hogy amint 
Ö, mi is feltámadunk (I. Kor. 15,20). S mint Közbenjárónk „mindenha él, hogy esedezzék 
érettünk". Ezért földi életünket törékeny cserépedényünkben „AZ ISTEN FIABAN VALÓ 
HITBEN ÉLHETJÜK ÉS JÁRHATJUK.." (Gal. 2,20). S mint az örökélet várományosai a 
jelenvaló gonosz világban is az Ö gyermekeiként élünk, mint akik „TUDJUK, HOGY ÁL-
TALMENTÜNK A HALÁLBÓL AZ ÉLETBE", ezért földi dolgainkat is az ODAFELVA-
LÓKRA TEKINTETTEL VÉGEZZÜK, hűségesen sáfárkodván a nekünk adott mindenfajta 
javainkkal (Kol. 3,2). Igéje és Lelke által nyeijük információinkat és megteendő feladata-
inkat, s az ahhoz szükséges Erőt. S ha elmegyünk a földről — s Ö nem előbb jönne — 
ŐHOZZÁ MEGYÜNK, „MERT AZT AKARJA, HOGY AHOL Ö VAN, MI IS OTT LE-
GYÜNK" (Jn. 17,24). Ezért „NEM HIÁBAVALÓ A MI MUNKÁNK AZ ÚRBAN" (I. Kor. 
15,58). Ne csodálkozzunk, ha a világ részéről értetlenséggel találkozunk, a Krisztusba vetett 
hitünk miatt. „A VILÁG AZÉRT NEM ISMER MINKET, MERT NEM ISMERTE MEG 
ÖT!" (I. Jn. 3,1b). 

És KRISZTUS TESTÉHEZ TARTOZNAK AZOK IS, AKIK UTÁNUNK JÖNNEK S hogy 
ÖK milyen mélységben építkeznek az EGYETLEN FUNDÁMENTUMRA, AZ A MA ÉLO, 
KRISZTUS ÉLÓ KÖVETEITŐL IS FÜGG. (I. Kor. 3,11.) 

A gyülekezetek élete, szolgálata... 

Az egész világon az ANYASZENTEGYHÁZBA, — MINT KRISZTUS TESTÉBE —, be-
letartoznak mindazon egyháztestek, akik vallják, hogy az EGYHÁZ FEJE JÉZUS KRISZ-
TUS. Vagyis az EGYHÁZ KRISZTUS TESTE. Egészében és sejtjeiben is. Ugyanarról az 
EGYHÁZRÓL beszélünk egy helyi Gyülekezet vonatkozásában, mint azt az EGYETEMES 
EGYHÁZ ESETÉBEN TESSZÜK 

Az EGYHÁZ A TAGJAIBAN TESTESÜL MEG, „AHOL KETTEN VAGY HÁRMAN AZ 
Ö NEVÉBEN ÖSSZEJÖNNEK!" EGYHÁZ OTT VAN, AHOL KRISZTUS JELEN VAN! 
(Mt. 18,20). 

A Gyülekezet, mint Közösség biztosítja tagjainak, hogy az Istentől kapott kegyelmi aján-
dékaikat használják, éltékesítsék, gyümölcsöztessék abban a Közösségben — és környe-
zetben —, ahol élnek. Ahol ezt nem teszik lehetővé a „tagok" számára, onnan elkívánkoznak 
a „tagok", s emiatt történik a SZABADEGYHÁZAK és szekták felé való áramlás, mely a 



legtöbb esetben alanyait a Református egyházból szedi. Ezért arra törekedjünk, hogy min-
denki számára a Gyülekezetben feladatot adjunk, hiszen egymásnak tagjai vagyunk. A 
Testben minden sejtnek funkciója van. 

Isten Fia Nyájának egybegyűjtéséről minden emberöltőben és generációban gondoskodik, 
„A VILÁG KEZDETÉTOL, ANNAK VÉGÉIG". Amint a Pásztor egy, úgy a Nyája is, — 
noha sok az időben, térben egyaránt — (Jn. 10,16). Ez a mennyei „hálózat" átöleli a min-
denséget és Földünk minden pontját, melyet úgy szeretett az Isten, hogy „AZ О EGYSZÜ-
LÖTT FIÁT ADTA ÉRTE..." (Jn. 3,16). 

Egy ember önmagában alig ér valamit. MIT ÉR EGY KIOPERÁLT SZEMGOLYÓ A 
MŰTŐASZTALON? De a Testben funkciója nélkülözhetetlen! A Krisztus Testében élők, 
egymás terhét együtt hordozzák, így töltik be Krisztus Törvényét (Gal. 6,2). A szenvedésben 
és örömben egyformán részestársak a Testben élők, a Krisztus Testének „tagjai", érzéke-
nyen és együttesen reagálnak a Fő „parancsolta" minden helyzetre és minden körülmények 
között! (I. Kor. 12,21—27). 

Krisztus Testében töltjük be azt az újszövetségi prófétai tisztet, amelyben minden kö-
rülmények között feladataink, tennivalóink világosan állnak előttünk, az Ige útmutatása 
nyomán. Ez egy Krisztusban megélt követhető életet jelent, amely többet ér minden be-
szédnél és prédikációnál. A cselekedetekben megfogalmazott követhetőség példaadást je-
lent: „Légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a 
hitben, a tisztességben" (I. Tim. 4,12). S ezt a hívő szülőknek kell a gyakorlatban bemu-
tatniok gyermekeiknek. Timotheus ebben az irányban kapott hitbeli nevelést szüleitől, 
nagyszüleitől, és Pál magát is követésre példaképül ajánlja: „Te pedig követed az én taní-
tásomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet, 
üldöztetéseimet, szenvedéseimet... Legyetek az én követőim és figyeljetek azokra, akik úgy 
járnak, amiképpen mi példáitok vagyunk" (II. Tim. 3,10—11. Fil. 3,17). 

Krisztus papi tisztének teszünk eleget, amikor Isten Lelkével az Egyház építésének szol-
gálatában gyakorlatilag és konkréten részt veszünk, a nekünk adott kegyelmi ajándékok 
szerint, mellyel munkáljuk Isten dicsőségét és a Felebarát javát. Javainkkal és erőinkkel 
bizonyíthatjuk, hogy amit teszünk, azt teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből 
és teljes erőnkből tesszük. A református, újjászületett hívők Közösségében mindenkit pap-
nak tekintünk, akiknek közös feladatuk a Krisztus Testének javára és építésére szol-
gálni. 

Krisztus királyi tisztéhői következik, hogy mi mindnyájan — hívők — a Király királyi 
gyermekei vagyunk. A győztes Királyé, Akié minden hatalom „MENNYEN ÉS FÖLDÖN". 
Ezért a győzelem jegyében vehetjük fel a harcot a Sátán démoni erőivel szemben minden 
helyzetünkben. A Király katonái tudják kinek hisznek, Ki a Vezérük, s hogy, Aki a Ke-
reszten ezt mondta: ELVÉGEZTETETT, AZ EGY DICSŐSÉGES ÚR, AKINEK URALMI 
TERÜLETE MINDEN HÍVŐ EMBER ÉLETÉRE KITERJED. A sátánnak semmi hatalma 
sincs már felettünk, csak amennyit a hitetlenség ad neki. „NINCSEN IMMÁR SEMMI 
KÁRHOZTATÁSUK AZOKNAK, AKIK KRISZTUS JÉZUSBAN VANNAK, KIK NEM 
TEST SZERINT JÁRNAK, HANEM LÉLEK SZERINT" (Rm. 8,1). A sátán ezt nagyon jól 
tudja, éppen ezért támadásait elsősorban a Krisztus-Király szolgálatában állók ellen intézi, 
ezért kell felöltöznünk a Király minden fegyverét, hogy megállhassunk az ördög minden 
mesterkedésével szemben (Ef. 6,11), hogy győzzünk, s dicsőséget szerezzünk Királyunknak. 
„Jézus az én Királyom, imámra felelet!" 

Hitvallásaink! 

A református egyház hitvallásai: 
AZ APOSTOLI HITVALLÁS 
A HEIDELBERGI KÁTÉ 
A II. HELVÉT HITVALLÁS 

Az Apostoli Hitvallásban közösen valljuk meg minden Keresztény felekezettel a SZENT-
HÁROMSÁG ISTENBE VETETT HITÜNKET! Kereszteléskor, Úrvacsora osztás alkalmá-
val és temetéseken mondja együtt, fennhangon a Gyülekezet! 



A HEIDELBERGI KÁTÉ 1563-ban látott „napvilágot", mint a REFORMÁCIÓ „letisztult" 
igazságainak Hitvallása. Szerzői: URSINUS ZAKARIÁS és OLEVIÁNUS GÁSPÁR. Szót 
ejt az EMBER NYOMORÚSÁGÁRÓL, MEGVÁLTÁSÁRÓL és HÁLÁDATOSSÁGÁRÓL. A 
szerzők gondoltak arra, hogy az év minden vasárnapjára „textusul" szolgáljon egy-egy Ige-
hirdetéshez. Az 1567-es debreceni Zsinat mondta ki gyülekezeti használatát. 

A Káté első kérdését „mindenkinek tudni kell", mint amint tudni kell a Pytaghoras tételét 
annak is, akit „megbuktatnak" az érettségin. 

1. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? 
F. Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem 

az én Uramnak és Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, Aki az Ö drága 
Vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a Sátán minden hatalmától meg-
szabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül még csak egy hajszál 
sem eshetik le fejemről; sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia; azért 
engem Szentlelkével biztosít az örökélet felől, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz 
arra, hogy ezután Őneki éljek. 

Ugyancsak 1567-ben fogadták el — ugyanazon a Zsinaton — a II. Helvét Hitvallást, 
melyet 30 fejezetben Bullinger Henrik a híres zürichi lelkész írt. 

A Hitvallásoknak nem lehet más céljuk, mint hitünk erősítése és a tévelygésektől való 
megóvás. Nem egyenértékű a Bibliával. Céljuk a Biblia Krisztusához vezetni és segíteni 
az embereket. Ha ennél több lenne, akkor a törvényesség hibájába csúsznánk, mert azt 
jelentené, hogy hozzá akarnánk tenni Krisztus mindenért elégséges áldozatához még va-
lamit, a Hitvallást. 

Legyünk készek mi is engedni azoknak, akik a Bibliából minket jobbra tanítanak, mint 
azt eleink tették a felismert és közölt Hitvallásaikban. 

És ne éljünk vissza az emberek idejével és türelmével soha, valahányszor is ezekről 
beszélünk. És tanuljuk meg az Apostoli Hitvallást is kívülről és kifogástalanul, hogy ál-
munkból felserkentve is el tudjuk mondani: 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus 
Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született 
Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá-
szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a 
mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a 
bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. 

ÁMEN. 

A Hitvallásokban ma is megvalljuk válaszunkat Urunknak, hogy mit hiszünk Felőle. És 
ezt a Hitvallásunkat Urunkról a világ felé sem rejthetjük véka alá, sőt azért hozzuk tudo-
mására, hogy számoljon velünk, mint olyan emberekkel, akiknek nincs más Uruk, s akik 
nem ismernek maguk felett el más Úrt az Egyetlenen kívül, Aki a Mi Urunk Jézus Krisztus 
(Mt. 10,32—33. 16,13—18). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Köszönöm Istenem a Nyájat, 
A Szentet, a Házat, 
Az Anyaszentegyházat, 
Hol engemet áldasz! 

Énekeld: 
„Az egyháznak a Jézus a Fundámentuma, 
A Szentigére épült fel lelki temploma. 
Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni Őt, 
Megváltva drága vérén a váltságban hívőt" 

(392/1. Magyar EK) 

Keresd ki az Igét önállóan: Zsidó lev. 2,12. 

Te az Anyaszentegyházhoz tartozol? 



8. AZ EGYHÁZAK MUNKÁSAI. 

Pál szerint az a kiváltságunk, hogy „Isten munkatársai vagyunk" (I. Kor. 3,9). Krisztus 
szerint „az aratnivaló sok, de a munkás kevés..." (Mt. 9,37). 

A Bibliából azt olvashatjuk ki, hogy a munkábaállításhoz Isten így is felteheti a kérdést: 
„KI MEGYEN EL NEKÜNK?" (Ézs. 6,8). Ugyanakkor Krisztus minket is mozgósítani akar 
arra, hogy kéljük az Aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az Ö aratásába. 

Ábrahámnak azt mondta Isten: „JÖJJ KI A FÖLDEDBŐL..." 
Mózesnek: „MENJ A FÁRAÓHOZ..." 
Krisztus hívása a tanítványaihoz így szólt: „JÖJJ ÉS KÖVESS ENGEM..." 
A tanítványok elhívása — a felkészítés után — az elküldés érdekében történt: „ELMEN-

VÉN TEGYETEK TANÍTVÁNYOKKÁ MINDEN NÉPEKET!" 
A JERUZSÁLEMI Gyülekezetben a szeretetszolgálat — DIAKÓNIA — végzésére az apos-

tolok Diakónusokat állítottak be. Ami senkit sem ment fel az alól, hogy maga a diakóniát 
ne kellene hogy gyakorolja. Isten Szentlelke áldása volt a „feltétele" minden munkaágba a 
munkatársak beállításának. Az első Gyülekezetekben, ahonnan az apostolok tovább men-
tek, a tanításra és lelkigondozásra alkalmas presbitereket, gyülekezet-vezetőket állítottak 
be. 

A Bibliai szép rendet törte meg az első századot követő többi, a különböző papi rendek 
és szerzetesrendek létrejöttével. 

A REFORMÁCIÓ a régi jóhoz nyúlt vissza, s az Ige hirdetésének és tanításának a szük-
ségességére tette a hangsúlyt. A választott Igehirdetők mellett a lelkészek komoly segítő-
társai a presbiterek voltak, s mint a melléjük rendelt szolgatárs a diakónusi tisztség, az 
Igehirdetés aranypecsétjeként hitelesítette a hirdetett Igét! Isten szolgája nem más és nem 
több, mint sáfár, aki elszámolási kötelezettséggel tartozik a kapott kegyelmi ajándékaiért. 

A ma gyakorlata szerint az egyház tisztségviselőit a szavazati joggal bíró tagjai választják 
gyülekezeteinknek. 

Itt jegyezzük meg, hogy a Reformátusok Egyetemességére törekvéséből következik, hogy 
azonos elvek alapján igyekeznek tenni dolgaikat, akármerre is élnének és nemzetiségként 
— és magyarként — számontartottak is. Ez az óhaj és a szándék még csak részben gya-
korlat, de a cél ennek teljesjogú gyakorlata. Ezt a célt szolgálja majd az EGYETEMES 
ZSINAT. S a jelenlegi gyakorlat példájára az EGYHÁZAINK TÖRVÉNYKÖNYVE ÉS VÉG-
REHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Mely a gyakorlatban nem mindenütt történt még bevezetésre. 
Ezek szerint azonban a REFORMÁTUS EGYHÁZBAN választójoggal rendelkezik a 18. 
életévét betöltött, konfirmált, egyházfenntartó egyháztag, kit így a választók Névjegyzékébe 
fel kell venni, melyet a Presbitérium köteles összeállítani és bizonyos időre kifüggeszteni 
a Gyülekezetben, hogy ha valakinek valaki ellen kifogása volna, észrevételét megtehesse. 
(Ef. 4,11—13., I. Kor. 4,1—5). 

Az egyházi szolgák sorában a lelkipásztor Isten üzenetének közvetítője. Elméletileg csak 
az elhívott szolga állhatna ki Igét hirdetni — érettségi, főiskola, lelkészi oklevél — tanú-
sítványi felkészültséggel. A lelkész alkalmas voltát a hívők Közössége kell felismerje, kit 
így a Gyülekezet szavazati joggal bíró tagjai választanak meg. Helytelen gyakorlat szerint, 
akár életfogytiglanra is. A lelkész „eltartásáról" a gyülekezet köteles gondoskodni, aki jó 
példával és hü Pásztorlásával Krisztushoz vezeti a Nyájat. Vannak esetek, amikor a lel-
készeknek túl nagy jelentőséget tulajdonítanak, s ezzel megsértik a Küldő Dicsőségét. A 
lelkész nem lehet tekintettel emberi kívánalmakra és elvárásokra, kötelessége az Isten 
rábízott üzenetét leplezetlenül és megalkuvás nélkül hirdetni, s emiatt számítania kell 
arra, hogy konfliktusai lesznek a Gyülekezetben. Aki az Eke szarvára tette a kezét, az 
mindezzel számoljon! 

A kommunizmus Kárpátalján szétverte az egyházakat, s nem egy esetben saját embereit 
éjntette be abba, így választva el a Nyájat a Pásztortól. Mind az Ószövetségben, mind az 
Újban azt látjuk, hogy a feladatok elhordozásához egy Gyülekezetben nem bizonyul ele-
gendőnek a lelkész munkája. Ezért adta Mózesnek az apósa azt a tanácsot, hogy válasszon 
Mózes maga mellé véneket, akikre számíthat a segítségnyújtáskor (II. Móz. 18,13...). 

Ugyanezt ajánlotta Pál Titusnak, hogy Kréta szigetén hagyjon hátra maga után a Nyáj 
vezetésére megfelelő és alkalmas embereket presbiterül. 



A ma gyakorlata szerint is vissza kell térni az apostoli tanácshoz, mert Gyülekezeteink-
nek Presbitériumai ha nem segítőtársai a lelkésznek, aki a mindenkori Presbitérium elnöke 
— a Törvénykönyv szerint —, ez azért van, mert nem félik az Istent, nem kedvelik az 
igazságot, haszonlesők, nem hívők, s nem egyszer iszákosak, vitatkozó-bajkeverők, Isten-
káromlók, akik miatt gyaláztatik Urunk neve és lejáratják egyházunkat és szolgái hi-
telét. 

Milyenek legyenek a presbiterek? Pál szerint olyanokat válasszon a Gyülekezet, akik 
büntetlen előéletűek, józanok, mértékletesek, alkalmasak a tanításra. Bibliaolvasó, imád-
kozó emberek, akik a lelkész helyett is a szolgálatot szükség esetén képesek ellátni. Akik 
Családjukat jól igazgatják és Istenfélelmében nevelik gyermekeiket. Ha nem örvend köz-
megbecsülésnek és nem jól igazgatja Házanépét, hogyan fogja Isten egyházában a jó sáfár 
szerepét ellátni? Ha a gyülekezet véneként hajlandó előljárni és példa lenni a szolgálatban, 
ismeri egyházi törvényeinket, hitvallásainkat, a Szentírást, s kész az adakozásban, a dia-
kóniában, s családlátogatásban, a szegények istápolásában gyakorlatilag is részt venni, 
akkor számíthatunk arra, hogy a lelkész segítőtársaiként egy ébredés munkálói lehetnek 
a helyi gyülekezetekben. A Lelkésszel együtt — esetleg Felügyelőbizottsága útján — fel-
ügyeli az egyház anyagi és pénzügyi adminisztrációját. 

A presbiterek szolgálati ideje lehet helyenként változó. A gyakorlatban 12 évre is szólhat. 
Míg a gondnokot 3 évre választja a Gyülekezet. 

A tisztségviselők sorába tartoznak, mint mellérendelt szolgatársak, a diakónusok (I. Tim. 
3,1—7), akik a helyi gyülekezetben, de intézményes formában is gyakorolhatják tevékeny-
ségüket. Mivel Kárpátalján ezeket a szeretetintézményeket is szétzúzták, így gyakorlatilag 
egy nulla pontról kell elindulni, de akkor is tenni kell dolgainkat. Erre szép példa volt 
Kárpátalján az Árvízkárosultak megsegítése és a Lepramisszió felkarolása. 

Igen fontos, hogy minden a helyén legyen egy gyülekezetben, és mindenütt a kulcsem-
berek e helyükön legyenek. Együtt szolgál az egész Testben a sejt legkisebbike is a Test 
épülésére. Á harangozót is beleértve! 

Fontos szerep jut az éneklésnek, melyben mindnyájan mintegy együtt vonatunk be Is-
tenünk magasztalásába. Amikor a református liturgiába igen kevés beleszólása van az 
Igehallgatónak, így az éneklésnek különösen fontos szerepet kell tulajdonítanunk, mint 
mindnyájunk közös bizonyságtételének egyszerre. A harangozó, a gondnok, a pénztáros, a 
rendért felelős és az egyház kegytárgyaiért „számotadó" templomgondnok — épületek őre 
— mind-mind fontos komponense a lelki munkának. így például egy-egy Kórus, vagy a 
presbiteri körzetek gondviselői nagy segítséget jelenthetnek a családgondozásban és láto-
gatásban. Segíthetnek a szórványok és tanyák hívőinek felkeresésében, a beteggondozás-
ban, vagy ápolásban, az egyházfenntartási járulékok számbavételével. A diakóniának szinte 
minden ágában segíthetnek, nem kell külön engedélyt kémiök ahhoz, hogy segítsenek. 
Isten a jócselekedeteket előre előkészítette, hogy azokban jáijunk, csak azokat észre kell 
vegyük. így elvihetünk egy-egy iratmissziós könyvet, amely éppen segít egy-egy lelki görcs 
feloldásában és megoldásában, bizonyságtételünk tanácsolásával. 

Komoly segítséget jelentenek a hittanoktatásban résztvevő munkatársak, akiknek kép-
zésére komolyan oda kell figyelni, s a jövő egyháza érdekében ebbe minden energiánkat be 
kell invesztálni. Ugyanígy a kántorképzés terén. 

Akárhova nézünk, teli van a kezünk a szolgálatra kínált lehetőségekkel, így írhatunk a 
sajtóba, beszélhetünk és bizonyságot tehetünk a Rádióban, írhatunk jó könyveket és szol-
gálatokat a jövő számára. Mindenki a maga helyén kell elvégezze a lábmosás szolgálatát 
(Jn. 13,1—9). Az odaadás és a hűség kívántatik meg a sáfártól, mint akik tudják, hogy 
minden dolgukat ékesen és szép rendben, Isten dicsőségére végzik (Mt. 14,13—21). Mind-
ehhez az erőt Attól kapjuk, „AKI NÉLKÜL SEMMIT SEM CSELEKEDHETÜNK" (Jn. 
15,5). 

Mindenkinek számot kell majd adnia arról, hogy hogyan mert olyan dolgot tenni, vagy 
vállalni, ahol nem is akart hasznára lenni az Anyaszentegyháznak. Erre a felelősségre 
hívjuk fel a figyelmet a választások alkalmain, s nem szégyen visszalépni, sokkal becsü-
letesebb, semmint elvállalni egy tisztséget, s abban nem csinálni semmit, így véve el a 
helyet más elől, amit sokan a vádakkal és kritikával próbálnak maguknak megtartani, 
mentegetve tétlenségüket, ez a hamis igazolás nem kerüli el az emberek megvetését és 
Isten haragját. (Mt. 25,14—30 — I. Kor. 4,1—2). 



Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Legyen akaratom akaratod szerint, 
Nyitott szemeket adj, mely azt keresi. 
Segíts meg Istenem engemet a jóban, 
Ma és holnap is a Krisztusban járókkal! 

Énekeld: 
Uram! Isten, siess minket megsegíteni, ily nagy szükségünkben, 
Krisztus Jézusért, mi Urunkért és Megváltónkért! 

(151. Magyar ÉK.) 

Keresd ki az Igét önállóan: I. Tim. 3,13. Fil. 4,13. 

Te milyen szolgálatot végzel az Anyaszentegyházban? 

9. AZ EGYHÁZKÖZSÉG GYAKORLATI TENNIVALÓI, 
GAZDASÁGI ÉS ANYAGI, PÉNZÜGYI FELADATAI! 

Az Egyházközségek aszerint teszik a rábízottakat, amint az a hozzá tartozó területeken 
fekvő helységekben a hatáskörükben vannak. 

Az Anyaegyházközségek lelkészüket önállóan tudják „eltartani"! 
Társegyházaknak nevezzük azokat a Gyülekezeteket, ahol több helység vagy település 

hívei társulnak egy-egy lelkészi állás fenntartásához. 
A MISSZIÓI egyházközség nem tudja biztosítani anyagilag egy-egy lelkészi állás betöl-

tését, ezért ezt a lehetőséget az Országos Közalap, az Egyházkerület vagy egyházmegye 
segít támogatni, hogy a gyülekezetek mégse maradjanak lelkipásztori gondozás nélkül. 

Szórványoknak nevezzük azokat a településeket, ahol nagyon kevés számban élnek re-
formátusok, s ahova egy-egy faluból jár ki esetenként a lelkipásztor, aki gondozásukról és 
a köztük való szolgálatról intézkedik. 

Kárpátalján közel 100 Gyülekezet esik a fent említettek valamelyikébe. 
Gyakorlatilag 25—27 lelkész átlagosan 4 gyülekezetben látja el a szolgálatot nagyon 

mostoha körülmények között. Ezen segítendő, most végeznek Magyarország különböző The-
ológia-Akadémiáinkon ennek a személyi problémának az enyhítésére, a következő lelkész-
nemzedékek nevelésével nagy segítségnyújtást kapunk a Testvéregyházak támogatásával. 

A lelkészi kar gyakorlati megsemmisítésével, a csodával határos módon, Isten mégis 
gondoskodott, hogy a hívő Mag által a Gyülekezetek talpraálljanak. Sőt bátran állíthatjuk, 
hogy napjainkban — 1990 óta — Isten ébredést munkál minden elesett és nyomorúságos 
helyzetünk ellenére is. Ezeket a tényeket támasztja alá a templomaink és imaházaink 
építése, a hittanoktatás gyönyörűséges munkája, külső és belső építkezése a kárpátaljai 
Református Egyháznak, amihez Isten motorként néhány embert is elégségesnek tartott 
használni. Új lelkésznemzedék készül a misszió feladataira. Folyik a Katheketika képzés, 
kántorképzés. Önálló ifjúsági tájékoztató lapunk tájékoztat és informál a bizonyságtételek 
mellett teendőinkről. Közben harcot folytat Egyházunk az egyházi ingatlanok visszaszer-
zéséért, hogy azzal hátteret tudjon biztosítani a kibontakozó gyülekezeti élethez, a diakónia 
gyakorlásához. Árvaház épül. Középiskola és Missziós iskola megszervezéséről gondolkodik 
Egyházkormányzóságunk. Támogatja az egészségügyi hálózatot, s gondol egy egyházi kór-
ház működtetésére is. 

Hogy milyen lesz Kárpátalja hívő népének bizonyságtétele a jövőben, az napjaink Fun-
dámentumainak lerakásától függ. Hisszük, hogy az a sok megfizethetetlen fáradozás és 
küzdelem, mely most még nem ért be, a jövőben Isten dicsőségére szolgál, s úgy gondolnak 
majd vissza késői unokáink, hogy nem átkot, hanem áldást mondanak haló porainkra, mint 
akik mind életünkkel, mind halálunkkal a Krisztus dicsőségére szolgáltunk. Az Egyházé-
pítésnek ebben a szakaszában tisztelő illedelemmel említjük meg a Magyar és Nyugati 
Egyházak önzetlen megértő segítségét és Isten Lelkétől munkált támogatásukat. Nincs a 



világon Krisztus Testénél szebb és fenségesebb Közösség, mert ebben Mindnyájan „egymás 
terhét hordozva töltjük be Krisztus Törvényét!" 

A Lelkipásztor szolgálata a ma lehetőségei között meghaladja minden teljesítőképessé-
gének határát. A hittanoktatás, a gyermekkonferenciák és a gyülekezeti tagok konferenci-
ára küldése, a presbiteri konferenciák, a családok egyéni és közösségi lelki gondozása — 
családlátogatások —, a konfirmációra való előkészítés és a velük való törődés, a gyülekezeti 
evangelizáció, a missziói feladatok. Beteg- és kórházlátogatások. A több gyülekezeti helyi 
teendői: Igehirdetések, keresztelés, esketés, temetés, közegyházi szolgálatok, adminisztrá-
ciós tevékenységek mellett már alig beszélhetünk arról, hogy a lelkésznek magánélete is 
van. 

így a lelkipásztornak gondolnia kell arra, hogy egyik fő feladata a munkájának az al-
kalmas emberekre való bízása és annak megosztása kell legyen. Vagyis olyan Testvéreket 
kell a szolgálatokra felkészítenie, akikre munkája során, mint hívő emberekre számíthat. 
Halaszthatatlan, másirányú elfoglaltság ütközése esetén legyen valaki, aki a Bibliaórát 
megtartja, s ebben a presbitereket kell elsősorban mozgósítani, akiknek legtöbbje el sem 
jár ezen alkalmakra. A presbiteri tisztség konkrét feladatok vállalását jelenti, s nem a 
vasárnapi templomlátogatást jelenti csupán, ehhez nincs szükség arra, hogy valaki tiszt-
ségviselő legyen. 

Tisztségeket az vállaljon, aki elhívást érez és küldetésben akar részt vállalni a Gyüle-
kezetépítés érdekében és céljából, vagyis haszonnal akaija a neki adott „tálentumokat" 
kamatoztatni, s a lelkésznek kész számítás nélkül segítségére lenni minden vonatkozású 
teendőiben, legyen az fizikai, szellemi, vagy anyagi erőfeszítés. Egyházi gyakorlatunk ta-
pasztalata szerint a fenti vonatkozásokban, a teher viselésének túlnyomó többségében a 
NÖTESTVÉREKRE LEHET SZÁMÍTANI! Isten áldja meg érte őket! 

A közös teherviselés gondja, az adakozás elsőrenden a példaadás tekintetében is az elöl-
járók, a presbiterek és Krisztus munkásainak lelki ,;kötelessége". Egy nagyon fontos szem-
pont, hogy mindenki, aki dolgozni akar az EGYHÁZBAN, kapjon a neki adott kegyelmi 
ajándékok szerint feladatokat, mert ha nem élheti meg a gyakorlatban a keresztény ember 
életvitelét a saját gyülekezetében az egyháztag, akkor elmegy olyan szabadegyházi közös-
ségbe, ahol ezt számára örömmel biztosítják. Beleértve a bizonyságtétel lehetőségét is. A 
szószék nem a lelkipásztoré. Tudni kell a lelkésznek mások számára is előkészíteni a bi-
zonyságtételhez a lehetőséget, ha a lelket megvizsgálta és őt Krisztus tanújának elfogadta! 
A hű sáfár módján kell az arra alkalmas személyeket bevonni a diakónia — szere-
tetszolgálat — gyakorlásába, a szegénygondozás „szociális" érzékenységével kell gyakorolni 
a felebarát szükségben szenvedésének anyagi, gyakorlati, természetbeni megsegítését. Aho-
gyan Kárpátalja lakosságát — és reformátusságát — segítik a külföldi hívők, úgy kell 
minekünk is érzékenyeknek lennünk a világ sebeire, bárhol is legyen és bárkin is legyen az. 
Egyházunknak egy ilyen szép és nagy feladata a széthullt Birodalomban élő leprások meg-
segítése. Kik 53 intézményben, 5000-en szenvednek ebben a „gyógyíthatatlan" betegségben, 
s ahova 1992—93-ban több, mint 900 nagyobb csomagot postáztunk. Gyógyszereket, köt-
szereket, 10 ezer Bibliát. Tápszereket, mosószereket, ruhaneműt, élelmiszert stb. 

Végül, de nem utolsó sorban a gyakorlati tennivalók közt vegyük számba konkrétan a 
gazdasági, anyagi, pénzügyi feladatokat. A lelkipásztor egyik legnagyobb segítsége munkája 
során az egyházi életben is előírt költségvetés. Amely teljesen átláthatóvá, ellenőrizhetővé 
teszi az Egyházak pénzügyeit. így még az árnyéka a gyanúnak sem merülhet fel senkiben, 
mert a pénzügyi elszámolásba bármikor, bárki betekintést nyerhet. 

Általában sokan teljesen félreértelmezik az egyház pénzügyi áttekinthetőségét, mintha 
az titok volna, s csak néhány embernek volna az ügye. Isten pénzügyei éppoly fontosak, 
mint bármely más tevékenység az egyházban. A bizonylati fegyelem mindenkire nézve 
kötelező. Pénzügyi kiutalásokat a lelkész és a gondnok, illetve arra felhatalmazott személy 
eszközölhet csak. 

Tudomásul kell venni mindenkinek — a korábbi gyakorlattól eltérően —, hogy a Gyüle-
kezet adakozása és céladományai arra a célra kerülhetnek felhasználásra, amelyre azt 
adományozzák. A költségvetést a Presbitérium éveleji Tanácskozásán hagyják jóvá. A Pres-
bitérium legalább negyedévenként jön össze, hogy minden ügyes-bajos dolgában döntsön 
az Egyházközségnek. Itt jegyezzük meg, hogy egyházi törvényeink szerint az egyházban 
minden értekezés és tanácskozás nyilvános, az azon való részvételt bárkinek biztosítani 
kell, ha nem bír is szavazati joggal a jelenlévő. Ezen tanácskozásokról jegyzőkönyvet kell 



vezetni. Ezeken az alkalmakon kell a szükséges korrekciókat a költségvetésen eszközölni, 
mely költségvetést korábban az egyházközség felügyeleti hatósága jóvá kell hagyjon az 
évvégi elszámoláshoz hasonlóan! A gyülekezetben minden átvett fillérről átvételi elismer-
vényt kell adni az adakozónak vagy adományozónak, megjelölve az adakozás célját is. 
Ugyanígy nem kerülhet kifizetésre egyetlen fillér sem, melyet ne igazolna a kifizetésről 
szóló bizonylat, akár az állam felé, akár egyházi célból történjék is az. 

A KÖLTSÉGVETÉS BEMUTATÁSÁNAK PÉLDÁJÁHOZ MINDJÁRT KÖZVETLENÜL 
ITT bemutatjuk az UNGVÁRI GYÜLEKEZET 1993-as KÖLTSÉGVETÉSÉT, melynek ve-
zetése óta az adakozások megnégyszereződtek. Ha a gyülekezet tagjai kézhez kapják befi-
zetett fillérjeikről a nyugtát, ez számukra megnyugtató és azt bármikor központilag is 
ellenőriztethetik. Ugyanakkor a Költségvetés alapján a lelkipásztor bizonyos időközönként 
áttekintést ad — akár a szószékről is — az egyház szükségeiről a költségvetés alapján. 

A gyakorlatban Ungváron soha nem történik adakozásra való felhívás, s talán éppen 
ezért Isten mindig felettébb megszégyenít mindnyájunkat a nem „várt" adakozások mértéke 
tekintetében. S ha ezt a pogány szokást lassan el tudnánk felejteni, hogy az adakozók nevét 
„ki kell hirdessük", megemlítsük, teljesen letisztultnak és megnyugtatónak nevezhetnénk 
pénzügyi teendőinket! 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Minden a Tiéd, hisz Te adtad, 
Mindent elvehetsz, s mindent megadhatsz. 
Te jelentsd nekem Magad a Mindenem, 
Nincs szükségem másra, csak Terád Istenem! 

Énekeld: 
„Mind jó, amit Isten tészen, Szent az Ő akarata..." (272/1 Magyar ÉK.). 

Keresd ki az Igét önállóan: Gal. 6,10. 

Mely az a feladat, amelyben részt veszel, vagy vállalnál egyházadban? 

10. EGYHÁZUNK SZERVEZETEI 

A református egyház alulról építkező egyház. Önmagában minden anya egyházközség is 
jogi személy. A helyi gyülekezet vezetőtestülete a Presbitérium, melynek elnöke a minden-
kori lelkész. Tagjainak létszámát a lélekszám arányában döntik el. 

Egy lépcsővel feljebb visz az Egyházmegyéhez az építkezés! 
Az Egyházmegye természetesen Kárpátalján a Gyülekezetek arányának megfelelően lé-

nyegesen kevesebb, mint a nagyobb lélekszámú országokban. Az egyházmegyék nem esnek 
mindig egybe a közigazgatási megyével. Amelyekben élő egyházközségek összessége képezi 
az EGYHÁZMEGYET. 

KÁRPÁTALJÁN három egyházmegye van: Ung-megye, Bereg-megye, Ugocsa-megye. 
Az egyházmegye esperesét az egyházmegyéhez tartozó presbitériumok választják meg. 

Az egyházmegyei gondnokot világiak közül választják. Ök ketten az egyházmegye gyüle-
kezeteinek és tisztségviselőinek felügyelői. Az ő munkájukat segítik a tanácsbírák, jegyzők, 
a pénztáros, a számvevő és az előadók, akik együttesen alkotják az egyházmegye ELNÖK-
SÉGÉT! Az elnökség kötelessége a gyülekezetekbe végzendő, évenkénti egyházlátogatás, 
amikor betekintenek az egyházközségek számadásaiba és adminisztrációjába, miközben 
lelki javaikat is közlik a Gyülekezetekkel. Az egyházmegye gondoskodik lelkészei tovább-
képzéséről, amikor konferenciáikon és értekezéseiken Isten Igéjét tanulmányozzák. Ellen-
őrzi az éves missziói munkatervet, költségvetést, választók névjegyzékét, melyet az egy-
házmegyei Közgyűlés hagy jóvá. A közgyűlés általában kétévenként jön össze — a lelkészek 
és presbiteri küldöttek —, mely időben az Egyházmegyei tanács felelős a teendőkért, és 
beszámolási kötelezettséggel tartozik az egyházmegyei Közgyűlésnek. Az egyházmegye te-
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M A G Y A R Á Z A T O K 
az egyházközség köl tségvetés i űr lap k i t ö l t é s éhez 

Helyi javadalom ét il letmény minden esetben tartalmazza a 
készpénz, a srólamcgváJtás és az összes természetbeni javadalmi ré-
szek pénzbeni egyenértékének teljes ősszegéi! 

Illetmények közterhei ét Térítések alkalmazottaktól címek-
hez: A névTc szóló államsegélyben részesülő lelkészek, segédlelké-
szek о heotztoii lelkészek után az egyházközség betegségi biz-
tosítást járulekot nem fizet. Az államsegélyen kívüli ilictményrész 
(hciyi keszpénzjavadalom. stúlamegváltis. illetve stóla, természet-
beni a vada lom pénzbeni egyenértéke) uián az egyházközség köte-
io' le von ni és befizetni az I sza/alékos jövedelemadót. Ezt az ösz-
szeecl j kullH'gvelcsbcn elő kell irányozni niiml az i lhlnicnvek 
közterhei, mind a Térítések alkalmazottaktól cin. alatt. Az államse-
gély összege után ezt az 1 százalékot az Állami Egyházügyi Hivatal 
»or.ji le. 

• 
A többi egyházközségi alkalmazott után az Illetmények 

közterhei cimnél a teljes illetmény (készpénz, stólamegváltás, illet-
V» stóla, természetbeni javadalom pénzbeni egyenértéke) össgege 
után 15 százalékot kell előírni betegségi és nyugdíjbiztosítási 
- SZTK - járulék címén. A 15 százalékban benne foglalt 3 száza-
lék személyi nyugdíjjárulékot az egyházközség tartozik ilyen alkal-j 
mazottaitól levonni és ennek összegét a Térítések alkalmaz tátották/ 
tói d i n alatt előírni. 

Az egyházközség nyugdíjintézett fenntartói járulékot tarto-
zik fizetni minden olyan alkalmazottja után. aki a Lelkészi Nyug-
J i in:tczei tagja. Az Il letmények közterhei címnél tehát ezt az osz-
szeget is fel kell venni. 

A Lelkészi Nyugdíjintézet tagjai személyi nyugdíjjáruléka 
kat teljes illetményük után közvetlenül fizetik be a Nyugdíjintézet 
csekkszámlájára. Ezért az ilyen alkalmazottak személyi nyugdíjjá-
rulékának összegét sem az dlctményck közterhei, sem a Térítések 
alkalmazottaktól cim alatt nem kell e lőuányozni . 

Munkabér jellegű egyéb kifizetések címhez: A nem rend-
szeres egyházközségi alkalmazottakkal végeztetett alkalmi munkák 
bére (napszám, stb.). 

Közüzemi költségek: Gáz, víz, csatornázás, kéményseprési, 
WC-tisztitási dijak. 

Lakbérek: Ide kell felvenni azokat a béreket, amiket az egy-
házközség akár szolgálati lakások, akár gyülekezeti helyiségek után 
fizet. 

Közalapi hozzájárulás: Az egyházközség hozzájárulása az 
egyetemes egyházi szolgálatok fenntartásához (nyugellátási és se-
gélyezési szükségletek, országos szeretetintézményeink, tanintéze-
tcink. tudományos gyűjteményeink, konferenciai telepeink fenn-
tartásához. külügyi szolgálataink és egyházi közigazgatást felada-
taink ellátásihoz, stb.) 

Gyülekezel) sáfárság: A gyülekezet tagjainak meghatározott 
oélokra történő, havonkénti rendszeres adakozása, akár gyülekeze-
ten belüli, akár azon túlterjedő, esetleg országos célokra. Fedezet 
oldalakon az ilyen címen várt bevételek szükséglet oldalon az ilyen 
bevételekből a gyülekezeten túlterjedő feladatok támogatásira 
összegyűlő és rendeltetésszerűen elküldendő összegek irányzandók 
elő 

Lekötött pcTKlypcnzek címhez: A lekötött perselypénzek 
rendjét a .Református Egyház" 1966. júl ius-augusztusi száma 
191. oldalán közzétett határozat szabályozza. 



rületén élő lelkészözvegyek, s a nehézségekkel küzdő lelkészek megsegítésében a diakóniai 
gyakorlatnak megfelelően jár el. így a közel 100 Gyülekezet a három egyházmegyébe tö-
mörül Kárpátalján! 

EGYHÁZKERÜLET. Kárpátalján egyetlen egyházkerület van. S benne a három egyház-
megye tömörül EGYHÁZKERÜLETTE. E tömörülésbe tartozó gyülekezetek presbitériumai 
választják az Egyházkerület Püspökét, illetve fögondnokát. Az ő munkálkodásukat segítik 
a tanácsbírák, főjegyzők, jegyzők, számvevők, előadók és alkalmazottak, illetve a pénztáros. 
Az elnökség hívja össze az egyházkerületi közgyűlést, melyen részt vesznek az esperesek 
gondnokaikkal, az egyházkerület tisztségviselői, és az egyházmegyék küldöttei. Itt tárgyal-
ják és hagyják jóvá az egyházmegyékben a teendőket, melyekhez az egyházkerület hozzá-
járulása szükséges. A Püspök a vizitációin kerít sort Gyülekezetei meglátogatására. Gondot 
fordítanak a lelkésztovábbképző konferenciákra. Felügyelnek a műemlékvédelmet igénylő 
egyházi értékeinkre, tudományos gyűjteményekre, klidóneumainkra, s minden olyan érté-
keinkre, melyeket utódainkra hagyunk (pl.: Ungvári Levéltár). 

A KÁRPÁTALJAI ZSINAT szerkezeti felépítésében is szinte egyedülállóan eltér a defi-
niálható meghatározástól. Amíg a ZSINAT — más, nagyobb területeken — az Egyházke-
rületeket foglalja magába, ADDIG KÁRPÁTALJÁN CSAK EGY EGYHÁZKERÜLET VAN. 
így csak elvi különbség van az Egyházkerület és a Zsinat között. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy az Egyházkerület „azonosul" a Zsinattal. 

A Zsinat Kárpátalján is a Református Egyház összes gyülekezeteinek, Törvényhozó, ha-
tározó és legfőbb intézkedő testülete. Hivatalból tagja az Egyházkerület püspöke, főgond-
noka, a presbitériumok által választott zsinati képviselők. Ha lesznek tanintézeteink, akkor 
azoknak tanárképviselői, a jelenlegi jogtanácsos, zsinati iroda vezetője és a gyűjteményi 
főigazgató. Ülésein részt vehetnek — hivatalból — az esperesek — és a zsinati iroda osz-
tályvezetői. 

A zsinati elnökség — püspök, fogondnok... — képviseli a kívánatos szinteken a KÁR-
PÁTALJAI REFORMÁTUS EGYHAZAT. Gondoskodik a törvényes rendelkezések betartá-
sáról, a zsinati határozatok végrehajtásáról. A zsinati iroda végzi a zsinati tanácskozások 
két időpontja közt a teendőket, melynek tanácsosa, vagy irodavezetője van, ki felelős a 
külügyi, tanulmányi, sajtó, diakóniai, közigazgatási, jogi, pénzügyi, nyugdíjintézeti és 
missziói munkák viteléért a mellérendelt osztályvezetőkkel együtt. Mindezt felügyeli a két 
időszak — zsinati ülések között — közt az Elnökségi Tanács. 

Az elnökség törvénnyel állapítja meg az egyház rendjét. Az ünnepekről, az Istentiszte-
letekről, a Biblia-fordításokról, énekeskönyvről, lelkészképzésről. Az elnökség irányítása 
és felügyelete alatt végzi munkáját a 

KÜLÜGYI OSZTÁLY: 
a tanulmányi osztály, 
a sajtóosztály, 
a közigazgatási és jogi osztály, 
a közalapi és pénzügyi osztály, 
a missziói osztály, 
a szeretetszolgálati osztály. 

Minden osztálya a zsinati irodának a zsinati elnökség irányítása mellett végzi munkáját. 
Amint az egyházközségekben minden anyagi tevékenységnek a lelkieket kell szolgálnia, 
úgy a legfelsőbb szinten is így kell legyen. Amint a presbiterek a gyülekezetért vannak és 
annak kell a javát szolgálják, úgy a legfőbb Testületünkben is az egész Anyaszentegyház 
javáért kell kifejtsék tevékenységüket mindazok, akik hívő emberekként végezhetik egy 
magasabb szinten szolgáló tevékenységüket, Isten dicsőségére és a Gyülekezeteink építé-
sére és épülésére. 

Tanulj meg a saját szavaiddal imádkozni: 

Ki hatalmad mennyben hagytad, 
Tarts minket alázatban. 
Krisztus Jézus, segíts abban, 
Hogy marádjak hatalmadban. 

Énekeld: 
Csak vezess Uram végig és fogd kezem, 
Míg boldogan a célhoz elérkezem, 



Mert Nélküled az én erőm oly kevés, 
De hol Te jársz előttem, nincs rettegés. 

(462/1 Magyar ÉK) 

Keresd ki az Igét önállóan: II. Kor. 4,15. 

Imádkozol az elöljáróidért és a tisztségviselőkért? 

IL A GONDVISELŐ ISTEN KEZÉBEN — ISTEN ÜDVÖZÍTŐ TERVE 

Isten teremtette az eget és a földet... (Zsolt. 124,8). Minden, ami a teljesség fogalmába 
értendő — s mi az, ami ne lenne az —, teljesen az О felségterülete. Minden látható és 
láthatatlan, anyagi és szellemi érték az О tulajdona. Emberi értelemmel nem juthatunk 
el annak felismerésére, hogy Isten a világ teremtője. A látható világ láthatatlan Istenét a 
ráció nem tudja a logika révén elfogadni. 

Ezért Isten lehetőségül a hitet adta az ember számára, amivel megragadhatja az érte-
lemmel megragadhatatlant. „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által terem-
tetett" (Zsid. 11,3). Hogy Isten a Mindenség teremtője, azért hisszük, mert Magát így je-
lentette ki. Ezt a hitünket a Kijelentő Isten Igéjéből merítjük, így nem szorul emberi 
igazolásra, s azt semmiféle emberi tagadás nem teheti érvénytelenné. 

Ugyanakkor, mivel Isten Atya, Fiú, Szentlélek, így a Teremtés a Szentháromság müve. 
A láthatatlan Isten képmása Jézus Krisztus, akinek, akiért és akire nézve teremtettek 
mindenek (Rm. 11,36). A Szentlélek müve — Aki a vizek felett Lebeg — az a szép rend, 
mely a teremtett mindenség létét meghatározza. О ád mindeneknek leheletet, életet (I. 
Móz. 1,2. Csel. 17,25). 

Isten teremtő munkájának centrumában az ember áll, aki Istenbe vetett hitéből tudja, 
hogy élete nemcsak a magáé, hanem Istené is. Ereje és élete kétirányú — horizontális és 
vertikális —, az örökélet várományosaként is rendeltetése van a földön. így a földön is az 
ember Isten akaratának teljesítője: „LEGYEN MEG A TE AKARATOD, UGY A MENNY-
BEN, MINT A FÖLDÖN IS" (Mt. 6,10). 

Istennek a szeretete felelősséggel ruházza fel az embert a teremtettségben. Istenbe vetett 
hitünk jelenti azt a tudást, mellyel megvalljuk, hogy Ö a Gazdánk, aki nem engedi át 
teremtményeit a démoni erők szétrombolóinak, hanem azoknak is határt szab az emberért, 
az ember teremtménye érdekében. 

Isten földünk világát dicsőségének színhelyéül teremtette, hol az ember számára mindent 
javára és örömére munkál (Rm. 8,28), amit csak hitetlenségével ronthat meg az ember. Az 
ember a földön fejtheti ki képességeit, s élhet mások javára. Itt hihet, vagy kárhozik el. 
Ebbe a világba küldte el Isten egyszülött Fiát, ahol az élet feltételeit egyedül az emberért 
alakította ki Isten. S eleve beépítette világunkba Fia halálába rejtett és adott bűnbocsá-
natát és kegyelmét. 

Isten úgy döntött, hogy a világnak legyen kezdete és vége — Alfája és Omegája. A világ 
nem befolyásolhatja a Mindenható Teremtő Istent. Viszont a világ életideje Isten döntésétől 
függ. Isten időnket a földön, feladataink elvégzéséhez szabta. Isten a maga tetteit is az 
idővel mérte: „HAT NAP ALATT..." (II. Móz. 20,11). Isten mindent jónak teremtett, ez 
minden szomorú tapasztalatunk ellenére (I. Móz. 1,31) is megáll, noha a bűn mindent 
megrontott, mégsincs semmi kétség bennünk afelől, hogy Isten a jónak teremtett világot 
újra helyre fogja állítani. Isten teremtett világát nem tanúkkal igazolja, mert erre nincs 
szüksége, ellenben maga a materiálisán létező világ a legszebb tanúként tanít arra, „hogy 
azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek!" 

AZ EMBERT TETTE ISTEN ÚRRÁ KEZEI MUNKÁIN! (Zsolt. 8,5—7). Ez Dávid hit-
vallása. Ezzel különleges helyet biztosított Isten a teremtésben az ember számára! Az Isten 
képére teremtett embert tette Isten a teremtése koronájává (I. Móz. 5,1). A férfi Isten keze 
munkája, akiből a nő vétetett. így ők ketten együtt az Isten képe. Isten-társ és ember-társ 
egyszerre. Önmagában az ember a föld pora Isten Lelke nélkül (I. Móz. 2,7). Az ember 



életét Isten Éltető Lelke adja. A bűntelen állapotban az ember Isten mellett élhetett (I. 
Móz. 2,7—9). 

Isten a teremtményeinek adott nevekkel — Ádám=fold, Éva=élő — kiterjeszti rájuk külön 
jogát. Isten az emberre bízta a továbbiakban, hogy minden más teremtmény az embertől 
kapjon elnevezést (I. Móz. 2,19—20). 

Csak egyedül az ember tud Isten beszélgetőtársa lenni. Isten nem akarta, hogy az ember 
egyedül legyen, s amint О a maga számára teremtette az embert, ügy adta társául Évát. 
Isten az embert bízza meg a teremtményei felett való uralkodással, ezért az ember Isten 
megbízásából munkálkodik a világ jövőjéért! Isten képviseletében teszi a földön az ember 
feladatait felelősen. 

Isten a világot nem hagyja magára, hanem ígérete szerint cselekszik életünkben: „MÍG 
A FÖLD LESZ, LESZ VETES ÉS ARATÁS, HIDEG ÉS MELEG, NYÁR ÉS TÉL, NAPPAL 
ÉS ÉJSZAKA MEG NEM SZŰNNEK" (I. Móz. 8,22). Isten a teremtés munkáját a gondvi-
selésében folytatja, amint Fia meghatározta: „AZ ÉN ATYÁM MINDEZIDEIG MUNKÁL-
KODIK, ÉN IS MUNKÁLKODOM" (Jn. 5,17). 

A gondviselés a teremtett világban a meglévőt formálja, „gyúlja", alakítja. A gondvise-
lésében Isten azt a bün által megrontott világot tartja fenn, amely a teremtésben bűntelen 
volt. Egy lázadó, tökéletlen, engedetlen, Teremtőjével szembeszegülő világra árasztja ki 
szeretetét érdemtelenül és érthetetlenül. 

Isten a bűnös és megbüntetett embert nem hagyta el, hanem gondoskodott, hogy része-
sülhessen megbocsátó kegyelmében. A bün következménye a fáradsággal keresett kenyér, 
a fájdalommal szülés, s a porba való visszatérés. 

A gondviselés csodája, hogy Isten nem veszi el az embertől a kenyeret, az életet és re-
ménységét, sőt Fiában biztosítékokat kínál és ad a Benne hívőknek arra nézve, hogy hely-
reállítja és megtartja a bün által feldúlt világot, s hogy ez elkövetkezhessen, ezért élhetünk 
még a földön! 

Isten gondviselése kiterjed Jókra és gonoszokra". A világ, a népek, az egyén sorsát nem 
a vak véletlen, a szerencse, vagy a sors, hanem az élő Isten megengedő akarata irányítja 
(Mt. 5,45). Ö igazgatja a földön a nemzeteket (Zs. 67,5. Jób. 37,9). Különös tekintettel figyeli 
és igazítja választott népének, Izraelnek történelmét (II. Móz. 2,25). Isten a bajban és 
megpróbáltatásokban megtart, és azok elhordozásához erőt ad, míg a hitetlenek az attól 
való megőrzést igénylik (I. Kor. 10,13). A hívők Isten akaratára tekintettel vállalják a nekik 
szánt szerep szerint a rájuk eső részt a világban (Mt. 10,30). 

Ö nemcsak a rendkívüli eseményekben, hanem a megszokott körülményekben is Ura a 
világnak. Akaratán kívül nem történhet semmi (Ézs. 54,8). Ezért lehetünk mentesek az 
aggodalmaskodástól (Mt. 6,31—32). Isten kormányozza a nemzeteket és a történelmet 
(Zsolt.67,5. 78,72). Minden ellenséges erő — a Fáraók, Pilátus, Júdás — az Ö dicsőségét 
munkálták. A fenyíték után KEGYELME JÖN! 

Isten Országa és uralma a teremtéstől a megváltásig az Ö megvalósuló akaratát fejezi 
ki. Isten királysága — gondviselő akarata révén — emberi körülmények között valósul 
meg, a győzedelmesen visszatérő Jézus Krisztussal. Isten országa nem azonos a látható, 
intézményes egyházzal, de a világgal sem, noha a világban kell valósággá lennie, bizony-
ságul minden népnek (Mt. 10,2. 24,14) Isten gondviselő akaratának végrehajtója Jézus 
Krisztus, s általa munkálja a bűn miatt megromlott világ helyreállítását (II. Kor. 5,17). 
Isten országa igazságán Krisztus az Atya szeretetét érti (Mt. 6,33). 

Ez a gondviselő szeretet munkálja a felebarát sebeinek gyógyulását, melyet meghirdet 
az Evangélium, mint örömüzenetet (Mt. 9,35. 10,8. Lk. 4,18). Krisztus hozta el Isten or-
szágát, s bemutatta az Atya gondviselő szeretetének Benne és általa megvalósított akaratát 
(Mt. 6,10). 

A Krisztus bemutatta példák — magvető, kincskereső, kereskedő, mustármag arra ta-
nítanak, hogy Isten országáért munkálkodni és fáradozni kell, s az az Isten szolgálatában 
álló emberi tevékenység által valósul meg! 

Ehhez keresi Krisztus a tanítványokat, a tanúkat, a munkásokat, s szólít munkába, hív 
és vár. Isten országa ígéret az egész világ számára. És az egész lakott földünk — teljes 
embervilágunk — a megvalósításának a területe (Mt. 13,1—52). 

Aki az „EKE SZARVARA TESZI KEZÉT", számoljon a veszélyekkel, a bűnnel, a szem-
benálló feszülő erőkkel, s a maga lehetőségeinek korlátaival. De, akik tudják, hogy nem 
hiábavaló a munkájuk, azok eleve a győzelem reményében vehetik fel a küzdelmet a sötét 



erőkkel is. És a hívők ne tétlenkedjenek, ne vonuljanak félre, ne legyenek az események 
passzív szemlélői, s ne nézzék tétlenül, tehetetlenül a gonosz hatalmát, hanem harcoljanak 
az igazságért, mint Isten gondviselésének munkásai és eszközei. Harcoljanak környezetük-
ben, ott ahol élnek, hogy azt a darab területet Isten országa számára birtokba vegyék. 
Krisztussal együtt munkálkodván, Lelke által, Isten királyi uralmáért! Végy részt Isten 
üdvözítő tervében, mint akit Krisztus vérén váltott meg! 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Köszönöm a GONDVISELÉST, 
Hogy gondom Rád tehetem. 
Áldom érte szent Nevedet, 
Bármit teszel velem. 

Énekeld: 
Gondviselő jó Atyám vagy, 
Oh én édes Istenem. 
Látom én, hogy minden elhagy, 
E világon, csak Te nem. 
Hozzád vágyok, Benned élek, 
Üdvöt mástól nem remélek! 

( 277/1 Magyar ÉK). 

Keresd ki az Igét önállóan: Fii. 4,10. 

Téged is felhasználhat Isten a gondviselés eszközeként? 

12. JÉZUS KRISZTUS A VILÁG REMÉNYSÉGE 

Reá nézve történtek az ígéretek a bűneset óta. Érte és miatta mozgósította Isten a pró-
fétákat. Őérte teremtetett jelenvaló világunk. О gyakorolja Isten gondviselésének eszköze-
ként „királyi uralmát". „Benne lakozik az Istenségnek egész teljessége..." (Kol. 2,9). 

Krisztus a Szentháromság Második Személyeként vette fel a nyomorúságos emberi lét-
formát bűntől mentesen (Jn. 1,14). Nevének jelentése is hűen kifejezi számunkra, hogy О 
mit jelent a Világ számára: „SZABADÍTÓ-SEGÍTŐ, MERT Ö SZABADÍTJA MEG NÉPÉT 
ANNAK BŰNEIBŐL" (Mt. 1,21). Számára az emberi mivolta azt a szolgai formát jelentette, 
amellyel önként fosztotta meg magát a mennyben hagyott hatalmától (Fii. 2,7). A Jézus 
héber neve ilyen egyedülien gazdag. 

A görög Krisztus név héberül Felkentet jelent. A Messiás-i küldetés szolgálatára való 
felkenetést. Önkijelentését magáról és Felkenetéséről így nyilatkoztatja ki: „Ma teljesedett 
be ez az írás a ti hallásotokra" (Lk. 4,18—21). 

Nevének együttes segítségülhívása az iránta való teljes bizalmat jelenti, mint akik tud-
juk, hogy olyan Szabadítója Ö az Embernek, amit csak egyedül Ö tehetett meg a MIN-
DENSEGBEN. Ezt ismeri el az Atya, amikor kijelenti: „0 AZ ÉN SZERELMES FIAM, 
AKIBEN GYÖNYÖRŰSÉGEMET LELEM!" (Mt. 3,17). 

Krisztus az egyedüli Istenember, aki tökéletesen Ember és tökéletesen Isten. így töltheti 
be azt a híd szerepét a menny és a föld között, amiért is magát Út-nak nevezi (Jn. 14,6a). 
Ugyanakkor kijelenti, hogy „Én és az Atya egy vagyunk" (Jn. 10,30). A ráció számára 
mindig zárt terület marad és misztérium Krisztus testetöltése: „KI KETKEDÖN BONCOL-
JA ÖT, ANNAK VÁLASZT NEM ÁD, DE A HÍVŐ ELŐTT AZ ÚR, MEGFEJTI ÖNMAGÁT! 
Benne az egész teljesség." (Kol. 2,9). Azt jelenti, hogy Isten betekintést enged a láthatat-
lanba Általa. Az Ö személye együtt testesíti meg a mennyet és a főidet, a Teremtőt és a 
teremtményt, a láthatatlant és a láthatót, az Örökkévalót és a mulandót. Benne megtes-
tesült Isten Szeretete és üdvözítő Kegyelme az Ember számára. Benne a Világnak mindazt 
megadta Isten, amire szüksége van! 



Fogantatása a Szentlélektől Istenségét jelenti, míg szűztől való születése tökéletes, bűn-
telen ember voltára utal. így lett Dávid Magvaként is mindenben atyjafiaihoz hasonlóvá, 
a bűnt kivéve (Jel. 22,16). Mi csak kivoltunkról Dáviddal együtt csak azt mondhatjuk el: 
„ímé én vétekben fogantattam és bűnben melengetett engem az anyám!" (Zsolt. 51,7). 

Krisztus tökéletesen betöltötte azt a hármas tisztét, amire Öt Isten Felkente. Prófétaként 
világosságul adatott és lett a Népeknek (Ézs. 49,6). Mint Népének Messiása bemutatta, 
hogy Isten hogyan gondolta, hogy maga a Népe kell a Népek Világossága legyen, amit 
egyedül Fia tudott bemutatni úgy, hogy a „VILÁG VILÁGOSSÁGÁVÁ LETT!" 

Tökéletes papi szolgálata is egyedülivé teszi áldozata bemutatását. 
Ebben a tisztében maga sajátmagát mutatta be, mint Akit Isten eleve engesztelő áldo-

zatul rendelt (Rm. 3,25), hogy így „egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tegye a 
megszentelteket" (Zsid. 10,14). 

Királyi tisztében, nem hordozott senki és nem hordoz olyan Nevet, mely előtt egyszer 
minden térd meghajol. Övé a világ minden országa (Jel. 11,15). 

Ma még csak a hívők előtt nyilvánvaló, hogy „NÉKI ADATOTT MINDEN HATALOM 
MENNYEN ÉS FÖLDÖN" (Mt. 28,18). Akik hisznek Őbenne, azoknak már itt Királya, s 
őket Szentlelkével és Igéjével kormányozza. Krisztus feltámadása az Ö Uraságának, Király 
voltának bizonyossága. Hatalma nem ideigvaló, mint a főid királyaié, nincs helyhez és 
történelmi korhoz kötve, sem tér, sem idő Öt nem korlátozhatja. Ezért Ö a reménységünk, 
mert az Ö védelmet nyújtó ellenőrzése alatt áll életünk, s ez életünk minden napjára vo-
natkozik (Mt. 28,20). Királyi fenségének ezt a dicsőségét egyszer azok is megláthatják, akik 
általszegezték Öt! 

Most is királyi méltóságával jár közbe érettünk, s érdekünkben szószólónk az Atyánál. 
Ebbe a Királyságába van meghívásunk, ahol Ö a kezesünk, amiért is helyet biztosít oldalán 
nekünk. Ö, mint a Királyok Királya és Uraknak Ura (I. Tim. 6,14) nemcsak az Egyházának 
Feje, hanem a világnak is Ura. Ha nem így volna, a világot Isten rég lesöpörte volna a 
„helyéről", ezért minden és mindenki Neki köszönheti létét. 

MEGVÁLTÁSA ÁLTAL MÉLYÜLHET EL BENNÜNK A KRISZTUS IRÁNTI BIZODAL-
MAS REMÉNYSÉGÜNK! Az Ö értünk hozott áldozata, szenvedése és halála nem hason-
lítható az emberi megoldásokhoz. ENGESZTELŐ HALALA A FŐPAP HALÁLA. Halála az 
ember bűne miatt és Isten átka miatti büntetés volt (Gal. 3,13. Rm. 6,23). Krisztus azonban 
mivel — önként — nem magáért halt meg, így halála a mi felmentésünket jelenti, a „AMI 
ÁLTAL ELTÖRÖLTE A PARANCSOLATOKBAN ELLENÜNK SZÓLÓ KÉZÍRÁST" (Kol. 
2,14). Önként tette le és vette fel értünk az életét, mindazoknak megváltást szerezve ha-
lálával, akik előre reménykedtek a Krisztusban (Mk. 10,45. I. Pt. 3,19). Krisztus halála 
nem egy emberi élet természetes bevégezése, nem egy „gonosztevő" megbüntetése, avagy 
sajnálatos bukása, hanem Isten szeretetének materiális bizonyítéka (Jn. 10,17. Jn. 3,16). 

Nagypénteki halálát és az üres sírt Krisztus személye teszi Isten megváltó tettévé. A 
HÚSVÉTI feltámadásban benne van Isten áldozata, amit értünk hozott és a feltámadott 
győzelem, ami diadalt aratott a halálon. Nagypéntekben megragadjuk Isten szeretetét irán-
tunk, Húsvétban a reménységét annak a diadalnak, amelynek részesévé tett (I. Pt. 1,3). 

A győzelmet az jelenti, hogy a múlt befejeződött, amelyben a halálé volt az utolsó szó. 
Krisztus 40 napig a feltámadás után megmutatta világosan, hogy számunkra egy új világ 
nyílik, amelyben élni lehet Vele. „Amint Krisztus a halálból feltámasztatott, azonképpen 
az Atyának dicsősége által mi is új életben járjunk" (Rm. 6,4). 

A FELTÁMADÁSBA VETETT HIT NÉLKÜL NINCSEN KERESZTÉNYSÉG, hiábavaló 
volna bizonyságtételünk és hitünk is (I. Kor. 15,14). Krisztus feltámadása záloga a mi 
feltámadásunknak. Meghalt Krisztus a mi bűneinkért, hogy bűnbocsánatot nyeljünk, és 
feltámasztatott a mi megigazulásunkért (Rm. 4,25). Első zsengeként biztosít, hogy „AMI-
KÉNT Ö ÉL, MI IS ÉLNI FOGUNK" (Gal. 2,20. I. Kor. 15,20. Jn. 14,19). 

Isten kegyelme tehát ajándék, mely ki nem érdemelhető, meg nem fizethető (Rm. 6,23). 
Isten Krisztusban békélt meg és tett eleget követelményének úgy, hogy a ránk háruló 
büntetést magára vállalta és hajtotta végre, azáltal, hogy BÜNT GYŰLÖLŐ HARAGJA 
JÉZUS KRISZTUSRA ZÚDULT, ez a nagypénteki ítéletet jelentette. „Isten igazságos, ezért 
a bűnt nem nézheti el, nem hagyhatja azt büntetés nélkül (II. Móz. 34,7). Mivel az ember, 
aki a bűnt elkövette, képtelen a büntetés elhordozására, ezért rendelte az asszony Magvát 
a Keresztfára áldozatul — Istennek kedves, jóillatul. 



Káin ezt az elhordozhatatlan ítéletet mondja ki kétségbeesett felismerésében: „Nagyobb 
az én büntetésem, hogysem elhordozhatnám!" (I. Móz. 4,13). A kegyelem úgy intézkedett, 
hogy Isten Igazsága kielégítést nyeijen — ne szenvedjen csorbát —, ugyanakkor az Isten 
haragja mégse eméssze meg a bűnöst, mert a büntetést, az ítéletet nem a bűnösön — az 
emberen —, hajtotta végre Isten, hanem Jézus Krisztuson, vagyis Önmagán, Aki önként 
hajtja fejét Isten büntető keze alá (Ézs. 53,5). Bűneink büntetése Őrajta van... Váltságunk 
van, és bűnbocsánatunk az Ö Vére által (Ef. 1,7). Krisztus helyettes elégtétele a kegyelem, 
melynek révén felmentést kaptunk a bün büntetése alól úgy, hogy kiengesztelődést és bo-
csánatot nyertünk. A bűn nagysága olyannyira nagy, hogy csak a halál váltságdíja árán 
Isten Fia tudta egyedül megszerezni. 

Ugyanakkor olyan nagy az ára ennek az áldozatnak, amit megfizethetetlensége miatt 
nem adhat Isten másként, mint ingyen. „A kegyelem és igazság Jézus Krisztus által lett... 
Az Istennek legyen hála az Ö kimondhatatlan ajándékáért" (Jn. 1,17. II. Kor. 9,15). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Elakad a lélegzetem, 
Hacsak gondolok is rá, 
Mi lenne az osztályrészem? 
Krisztus nélkül mit se érne! 

Énekeld: 
„Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, 
Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom; 
Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom, 
Veszélyes vermemből és felszabadulnom. 

(226/1 Magyar ÉK.). 

Keresd ki az Igét önállóan: II. Kor. 2,14. 

Kiben bízol? Ki a te reménységed? Tudod kinek hiszel? 

13. ISTEN LELKE ÉS MUNKÁLKODÁSA AZ EGYHÁZBAN... 

Az egy Isten háromféle megnyilvánulásáról beszélünk akkor, amikor a Szentháromság 
Isten munkájáról beszélünk. Ez a háromféle megnyilvánulása a Szentháromság munkájá-
nak — HITVALLÁSAINK SZERINT IS — a teremtés, a megváltás, a megszentelés. Isten, 
mint TEREMTŐ, FELETTÜNK VAN. 

Mint Megváltó, értünk van. 
Mint megszentelőnk, bennünk van. 
A Szentháromság Isten harmadik személye tehát a SZENTLÉLEK ISTEN! 
Isten mint Lélek van hozzánk a legközelebb. Ő jött a Testté lett Igében. 
A Szentlélek az Újjászületett emberben váltja valóra a teremtő, megváltó és megszentelő 

szándékát. Ezért énekeljük: „JÖVEL TEREMTŐ SZENTLÉLEK.." (Magyar ÉK 373/1). 
A Szentháromság Isten belső harmóniájára jellemző, hogy a Lélek, miként a Fiú és Atya 

részt vesz Isten üdvözítő tervének minden munkájában, a Szentlélek a teremtésben a „VI-
ZEK FELETT LEBEGETT!" (I. Móz. 1,2). 

A Szentlélek az Atya Lelke, Aki a Fiún is a Felkenetést végezte. 
Jób arról beszél, hogy „Az Isten Lelke teremtett engem" (33,4). Krisztus pedig ezt mondja: 

„AZ ÚRNAK LELKE VAN ÉNRAJTAM, MERT FELKENT ENGEM..." (Lk. 4,18). Ugyan-
akkor a Szentlélek a Krisztus Lelke, s „Akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé" (Rm. 
8,9). 

A Szentlélek munkája, miként az Atyáé, teljesen a Krisztus áldozatára mutató. Erre utal 
Urunk a mennybemenetele előtt: „VESZTEK ERŐT, MINEKUTÁNA A SZENTLÉLEK EL-
JÖN REÁTOK" (Csel. 1,8). A Szentírás Krisztus munkájára teszi a hangsúlyt. Míg vannak 
felekezetek — szekták —, melyek a Szentlélek Krisztus-felettiségét hangsúlyozzák, s ezzel 



a hamis tanításukkal megbontják a Bibliának a Szentháromság Istenről adott tanítását, 
s tévelygésükkel mindig a „SZENTLÉLEK ELLEN IGYEKEZNEK" (Csel 7,51). A Szent-
lélek működése hatásának bizonyságaként van EGYHÁZ, bűnbocsánat, örök élet. 

A Szentlélek az Atyával és Fiúval való szoros együttműködésben végzi az Anya-
szentegyház építését. A Szentlélek hirdeti a teremtő Atyát, aki megtartja életünket — az 
örök életre. Bűnbocsánat azért van, mert Jézus Krisztus azt megszerezte. És a Szentlélek 
mindazokat összegyűjti, akik bűnbocsánatban részesültek, és örök életre mennek. Isten 
Lelke nem független tőlünk, hiszen számunkra javunkra, értünk és bennünk munkálkodik. 

Hogy számunkra bűnbocsánat és örökélet van fenntartva, s hogy ez Isten ingyen ajándéka 
számunkra, ezt a Szentlélek munkája nyomán tudjuk, mely tevékenységét Krisztus kicsi-
nyei között az Egyházban fejti ki. Noha Isten Lelke a világban is munkálkodik, de elsősor-
ban ott a gonoszság fékentartásán, a világ megzabolázásán, s a hatalmaskodók megbün-
tetésében vesz részt, akár tudomással bírnak ezzel a világ fiai, akár nem, ez mit sem 
változtat Istennek ennek a végzésén! 

Nemcsak a Szentlélekben hiszünk, hanem a Szentlélek által is. A Szentlélek tanít meg 
mindarra, amit az Atyáról és Fiúról tudunk. 

„AZ ISTEN DOLGAIT NEM ISMERI SENKI, HANEM AZ ISTENNEK LELKE" (I. Kor. 
2,11). 

Isten megismerése tehát a Szentlélek csodája. Ezért nem emberi akaratból származott 
a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei (II. 
Pt. 1,21). Isten Igéje és Szentlelke által építi az egyházat, a keresztény életet, növeli a 
hitet. És „senki sem vallhatja Úrnak Jézust, csak a Szentlélek által" (I. Kor. 12,3). A Szent-
lélek tesz alkalmassá a bizonyságtételre, vallástételre (Jn. 16,7), Krisztus munkájának 
folytatására. 

A Szentlélek bennünk és általunk munkálkodik. Végzi az újjászületés munkáját (Jn. 
3,8). A Lélek folyamatosan és állandóan végzi átformáló és átalakító munkáját bennünk 
(II. Kor. 5,17. Lk. 19,1—10). 

Az Újjászületés egyszeri esemény, mely a megtérésünkkel összefüggésben ható folyamat 
(Jer. 8,11). A megtérés: elfordulás a bűntől és odafordulás Jézus Krisztushoz. A Szentlélek 
mutatja meg a megtért ember helyét és feladatait a gyülekezetben és szolgálatát a világban 
(Lk. 3,8. Csel. 8—9 f.). 

A Szentlélek mutatja meg és hirdeti meg Isten felmentő bírói döntését, vagyis, hogy 
Kegyelméből megigazítja a hívőket. A Lélek munkálja bennünk a bűnbocsánat örömét (Rm. 
4,5). A gyakorlatban gyümölcsöző életünket konkrétan megáldja, ami a Lélek gyü-
mölcstermését jelenti, a megszentelt életet minden áldásával (Mt. 5,13—14). A Gal. 5,22 
sorolja fel a Lélek gyümölcseit. Tanuljátok meg, s ellenőrizzétek, hogy teremtek-e ilyen 
gyümölcsöket. Ha nem, baj van, s önmagatokat csapjátok be. 

Isten Szentlelke készít fel Krisztus dicsőséges visszajövetelének várására, Ki a feltáma-
dás dicsőségében minket is részeltet, és „elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy 
hasonló legyen az О dicsőséges Testéhez" (Fii. 3,21). A Szentlélek tanít meg arra, hogy 
Krisztus az Egyház Feje és a Világ Ura, életünk Megváltója, hogy Isten a Reménység 
Forrása (Mt. 16,16. Zsid. 11,1. I. Pt. 1,13). A Szentlélek geijedeztet — biztat, késztet — a 
HITVALLÁSRA! 

A Szentlélek bennünk a legnagyobb ajándék — A SZERETET — megteremtője, a legna-
gyobb, mert a földön és örökkévalóságban is megmaradó kapcsolat Isten és egymás között. 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 
Szentlélek, Te áldott Isten, 
Ki vagy számnak minden kincse. 
Szívem-lelkem táplálója, 
Örökéltem megmondója! 
Mindig maradj Lelkem „sója!" 

Énekeld: 
„Jövel Szentlélek Úristen, 
Töltsd bé szíveinket éppen. 
Mennyei szent ajándékkal, 
Szívbéli szent buzgósággal. 



Szívbéli szent buzgósággal. 
Melynek szentséges ereje, 
Nyelveket egyező hitre, 
Egybegyűjtve sok népeket, 
Kik mondván így énekeljetek: 
Hallelujah, Hallelujah! 

(370Ii Magy. ÉK) 

Keresd ki az Igét önállóan: Jn. 14,16—17. 

Újjászülettél-e a Szentlélek által? 

14. KÜLDETÉS, TANÚSÁGTÉTEL, PARANCS, SZOLGÁLAT 

Az élő Egyház ismertető jegyei közt a legfontosabbak: 
1. AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE, AZAZ A HIRDETETT IGE. ÉS AZ ÍROTT IGE, A 

BIBLIA. 
2. A Közösség. Ahol megélik a gyakorlatban a szeretet tetteit a Test tagjai. 
3. A SÁKRAMENTUMOK A látható szent jegyek — Keresztség és Úrvacsora. 
4. Hálaadó imádság, könyörgés. 
5. Egyházfegyelem. 

1. A Mennyben lesz Biblia. „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen 
el nem múlnak" (Mt. 24,35). Az írott Ige a Biblia, ami az ÉLET KENYERE. Mind az írott 
Ige, mind a hirdetett Ige ÖRÖMÜZENETE, MONDANIVALÓJA A TESTET ÖLTÖTT IGÉ-
RE IRÁNYÍTJA FÉNYKÉVÉIT. „AZ IGE TESTTÉ LETT!" (Jn. 1,14). 

A Krisztus prédikálta Evangélium hirdetésére hívta el Urunk tanítványait. Ez tisztüknek 
központi szolgálata, erre szólít fel a missziói parancs: „... HIRDETVÉN AZ EVANGÉLIU-
MOT... LEGYETEK TANÚIM... ÉS TEGYETEK TANÍTVÁNYOKKÁ MINDEN NÉPE-
KET... (Lk. 9,6. Mt. 4,23. 28,19. Csel. 1,8). 

Az Evangélium tartalma és örömüzenete, hogy Krisztus győzött a bűn, a halál és sátán 
felett. Ez a parancs nemcsak a lelkésznek teszi kötelességévé a tanúságtételt, hanem min-
denkinek, aki a Krisztus Testébe tartozik. A bizonyságtételben тада Krisztus szól és azo-
nosul a Róla hirdetett üzenettel. Mert a „SZENTLÉLEKTŐL INDÍTTATVA SZÓLOTTAK 
ISTENNEK SZENT EMBEREI... PRÉDIKÁLVÁN, AMIRE A SZENTLÉLEK TANÍT..." (II. 
Pt. 1,21. I. Kor. 2,13). 

Az Ige az első gyülekezetekben úgy beszél az IGEHIRDETÉSRŐL, mint az APOSTOLOK 
TUDOMÁNYÁRÓL (Csel. 2 ,42). Mivel azonban lezárult az apostoli idők szem és fültanú-
inak kora, ezért nyúl vissza az Igehirdető mindig az írott Ige tanításához, a BIBLIÁHOZ! 
A prédikáló küldetéséhez elengedhetetlenül hozzátartozik a Krisztus Nevében való szere-
tetszolgálat, ami nem más, mint a DIAKÓNIA GYAKORLATA, MELY AZ IGEHIRDETÉS 
ARANYFEDEZETE! 

2. Az élő Közösség jellemzője, és az Ige áldásaiban való közös részvétel gyümölcse, amikor 
együtt tesznek eleget a Gyülekezetben Krisztus parancsának — vagy inkább kérésének? 
— „EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK ÉS ÚGY TÖLTSÉTEK BE A KRISZTUS TÖR-
VÉNYÉT" (Gal. 6,2). Ez akkor és ott a gyakorlatban azt jelentette, hogy: „... SZŰKÖLKÖDŐ 
NEM VOLT KÖZÖTTÜK, MERT MINDENÜK KÖZ VALA" (Csel. 2,44. 4,32). 

3. A SÁKRAMENTUMOK szent jegyei az élet jelei. Elsősorban az Úrvacsorára gondo-
lunk, de a Keresztséget. is értjük a Sákramentumok alatt. Az Úrvacsorázó Közösség jelenti 
mindig a Gyülekezetnek azt a Magvát, akikre épül az Anyaszentegyház. Akik számára a 
meghirdetett bűnbocsátó kegyelmét a SZENT JEGYEKBEN LÁTHATÓVÁ IS TETTE. És 
a velük való élés által, mintegy közli is azt. Minden alkalommal megerősíti a benne hívőkkel 
a Szövetségét. 



„HA NEM ESZITEK AZ EMBER FIÁNAK TESTÉT ÉS NEM ISSZÁTOK AZ Ö VÉRÉT, 
NINCS ÉLET BENNETEK" (Jn.c6,53). Az „egy kehely" az egy Testhez tartozók szoros 
együvé tartozására, testvéri kapcsolatuk egymáshoz és Krisztushoz való ugyanazon közös 
kapcsolatára utal, miként az egy Kenyérből részesedés is! 

4. Az imádság az ember válaszadásának lehetősége. Sokan nem élnek vele! Nem tudják, 
hogy milyen drága és értékes fegyverzete egy-egy csata megnyeréséhez az imádság. Krisz-
tus biztatja az övéit: „MOSTANÁIG SEMMIT SEM KÉRTETEK AZ ATYÁTÓL AZ ÉN 
NEVEMBEN; KÉRJETEK ÉS MEGKAPJÁTOK, HOGY A TI ÖRÖMÖTÖK TELJES LE-
GYEN!" (Jn. 16,24). A legbiztosabb életjel életünkben, melyet magunk tudunk kontrollálni, 
ha el nem fogy ajkunkról a hálaadó imádság. „Mindenekben hálákat adjatok, mert az az 
Isten akarata a Krisztus Jézus által tihozzátok". Az élő Közösség bármely helyen kész a 
mi Urunk Jézus Krisztus Nevét segítségül hívni! (I. Kor. 1,2). 

5. Egyházfegyelem! Az egyházfegyelem gyakorlására igen ritkán kerül sor a tradicionális 
egyházakban. Pál pedig figyelmezteti a tanítványát, hogy legyen gondja az intésre addig 
is, míg az ügyek kivizsgálására személyesen is sor kerülhet (I. Tim. 4,13). A vétkeseket 
mindenekelőtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek" (I. Tim. 5,19—20). Az Úr szol-
gája „szelíden fenyítse az ellenszegülőket; ha talán adna nekik az Isten megtérést, az Igaz-
ság megismerésére" (II. Tim. 2,25). 

A egyházfegyelem konkrét gyakorlására pontos eligazítást ad maga Krisztus, amikor a 
„KULCSOK HATALMÁRÓL" beszél a Mt. 18,15—17-ben. Előbb négyszemközt, majd két-
három tanű jelenlétében erősíttessék meg minden szó, ha ez sem használ, a gyülekezet elé 
kell a dolgot tárni, ha arra sem hallgat, úgy kell tekinteni, mint a „POGÁNYT ÉS VÁM-
SZEDŐT!" A Gyülekezet tisztasága érdekében kell az egyházfegyelmet gyakorolni. AZ 
ÉKES ÉS SZÉP RENDÉRT! 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Ha engem küldesz, hát elmegyek, 
Önként veszem a vállamra terhedet. 
Te adsz erőt úgyis, hogy vihessem. 
Fossz meg mindenemtől, 
Csak Tiéd lehessek! 

Énekeld: 
„Dicsérlek Uram Tégedet, 
Mert Te megtartói engemet, 
És kegyesen felemelél, 
Ellenségimtől megmentél. 
És meg nem engedéd azoknak, 
Hogy nyavalyámon vigadjanak". 

(30/1. Zsoltár) 

Keresd ki az Igét önállóan: Mt. 18.15—17. 

Van-e megbízásod, küldetésed, feladatod a Gyülekezetben? 

15. MÁS EGYHÁZAK, A VILÁGVALLÁSOK ÉS SZEKTÁK... 

A kereszténység nem üti meg a normának azt a szintjét, amelyet Urunk a főpapi imában 
tart kívánatosnak követőinek egységéről: „Mindnyájan egyek legyetek, amint te énbennem 
Atyám..." (Jn. 17,21). 

Négy nagy történelmi egyház, sok-sok szabadegyház és szekta állnak egymással szem-
ben. Bűneink következménye a szétszakadozott sokféleség, mely botránkozás a világ fiai 
szemében és nem Isten akarata szerint való. 



A keresztény egyházak nagy csoportjába tartozik: a 4 nagy történelmi EGYHÁZ. Orto-
doxok — görög keleti —, Római Katolikusok, Anglikánok, Protestánsok. 

Történtek testvéri erőfeszítések arra nézve, hogy legalább a keresztény egyházak legye-
nek egy közös nevezőn. Ezt a törekvést nevezzük: „ÖKUMENÉ"-nek, mely az egész lakott 
földet jelenti, vagyis azt a „széles" mezőt, hogy Krisztus az Egyházát mindenünnen „tobo-
rozza", mely egyetemesség kifejezésére a latin, a katolikus kifejezést használja, melyet a 
róla nevezett egyház tartalmánál fogva a maga szuverenitása számára foglalt le. Míg a 
görög OIKOUMENE kifejezése sokkal gazdagabb, semmint azt bármely egyháztest kisa-
játíthatná magának. 

A keresztények, Krisztushoz tartozók és Isten számára elkülönített „szentek", akik ezt 
a magatartásformát ebben a világban kell bemutassák és megéljék. 

Az egyházaknak egymáshoz közeledésének egyik úttörője volt az ALLIANSZ néven is-
mert EVANGÉLIUMI SZÖVETSÉG, mely 1846-ban tartott londoni konferenciájával áldá-
sos és ígéretes kezdet volt. 

Hasonló szándékkal — a római katolikus és evangéliumi keresztények kölcsönös meg-
értéséért — fáradoznak az UNA-SANCTA MOZGALOMBAN. 

Az EDINBURGI MISSZIÓI VILÁGKONFERENCIA 1910-ben szélesre tárta az Ökume-
nikus Mozgalom számára a távlatokat, de csak 38 év múlva nőtt ki az új hajtás, amikor 
is 1948-ban megalakult az EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA AMSZTERDAMBAN. Termé-
szetesen számos más ilyen irányú törekvés történt az elmúlt 50 évben — mint pl. a Ke-
resztény Békekonferencia, mely el is sorvadt —, de az Egyházak Világtanácsa megfogal-
mazta hitvallás és célkitűzés igaz, jó és példamutató a jövő számára is: „Az Egyházak 
Világtanácsa azoknak az egyházaknak a közössége, amelyek az Úr Jézus Krisztust a Szent-
írás szerint Istennek és Megváltónak vallják, és ezért a közös hivatásukat együttesen igye-
keznek betölteni az EGY ISTEN — AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK DICSŐSÉGÉ-
RE!" (Ef. 4,3—6). 

Mai ismereteink szerint — 5 milliárdnyian lakott — Földünkön még mindig több, mint 
egynegyed részén nem hallottak Krisztusról. Részben a missziót nehezíti a keresztény hittől 
eltérő világvallások térhódítása is. Megemlítjük a legjelentősebbeket: Zsidók, Mohamedá-
nok, Hinduk — kelet-ázsiai vallások követői — a Buddhisták. (Konfuciánusok, Taoisták, 
Sintoisták, törzsi vallások, vallástalanok). Természetesen a primitív vallások és feleke-
zeteken kívüliek száma, sokaságuk miatt fel sem sorolható, meg sem számlálható. Eljön 
az idő, amikor nyilvánvalóvá lesz, hogy minden szervezet és külső építkezés csak állványzat 
volt a KRISZTUS-TEST MEGÉPÍTESÉHEZ, melyek lebontatnak és nem fognak számítani, 
csak az épület, az ÜDVHÁZ, AZ EGYHÁZ, mi élő Kövekből épül! 

Az ISZLÁM. Alapítója Mohamed (570—632) az óarab sokistenhit világában meghirdette 
az egyistenhitet. Noé, Ábrahám, Mózes, Jézus mind prófétáknak számítanak. Noha maga 
analfabéta volt, tanításait a Koránban gyűjtötték össze. 

Öt szempontot tart szem előtt: 1. A hit megvallása. „Egy az Isten és Mohamed az ő 
prófétája". 2. Naponta ötszöri imádság. 3. Alamizsnálkodás. 4. A ramadán havi böjt. 5. 
Mekkai zarándoklat. Elismeri Krisztus szűztől fogantatását és csodáit, de KERESZTHA-
LÁLÁTÓL IRTÓZIK, s tanítja, hogy ez elől a mennybe ment. Az erőszakos fegyveres térítést 
ma is végzik. Számuk közel 1 milliárd. 

A HINDUIZMUS indiai vallás. Isten 3 megjelenési formáját tanítja. Alkotó, Fenntartó, 
Pusztító. Tisztelik az ősi bálványokat, a szent teheneket, szent növényeket (lótusz), a szent 
folyókat (Gangesz). A hinduizmusban az egyéni lélek — célja — a „világlélekkel" való 
összeolvadás. Ezt gyakorolják a testi-szellemi jógával — tréninggel —, meditációkkal, jó-
cselekedetekkel. Követőinek száma 6—7 százmillió. (Visnu és Siva istenek tisztelete olvadt 
bele a buddhizmus és a brahmanizmus is — középkortól újkorig. 

A BUDDHIZMUS is indiai eredetű, de elterjedt Közép- és Kelet-Ázsiában is. Tanításuk 
szerint az önmegváltás a lélekvándorlás útján valósítható meg. Szemlélődő, tétlen, könyö-
rületes szívű ember az ideálja, aki a végén oly tökéletessé válik, hogy nem kell újból meg-
születnie a Földön — újra való testet öltés — a reinkarnációval, hanem beleolvadhat a 
Nirvánába — a teljes megnyugvás, kiszabadulás a lélekvándorlásnak szenvedésekkel járó 
körforgásából; a legmagasabb boldogság állapota, amelyre a lélek törekszik. Körösi Csorna 
S. ref. lelkész több évet töltött tibeti buddhista kolostorokban (1784—1842). A vallás ala-
pítója az indiaiirirályfl, akinek azonos nevét vette fel a BUDDHA vallás (Kr. e. 560—480). 
Számuk megközelítőleg azonos a Hinduizmus követőivel. 



A KONFUCIANIZMUS Kína ősi vallása. Az ősök tiszteletét tanítja. A világmindenség 
harmóniájába való beilleszkedést hirdeti és az erkölcsi tökéletesedést. 

A SZEKTÁKRÓL szólva szomorúan kell megállapítanunk, hogy a protestánsok tájéko-
zatlansága miatt — köztük sokan — nem látják mi a különbség a szabad egyházak és 
szekták között. 

Noha a szabad egyházak közt szervezeti különbségek vannak, ezek ellenére összeköt 
bennünket JÉZUS KRISZTUS SZEMÉLYE ÉS A KIJELENTÉS, A SZENTÍRÁS. Néhány 
Szabad-Egyház: METÓDISTÁK, BAPTISTÁK, ÜDVHADSEREG, TESTVÉRGYÜLEKE-
ZETEK stb. 

A szektákkal lehetetlen a közös nevező vállalása. A velük való közösségünk akadályai: 
1. A Biblia mellé mindig valami emberi tekintélyt állítanak. Pl. csak a szekta alapítója 

tudja helyesen magyarázni a Bibliát! Ezért aztán egy külön könyvvel gyakran megtoldják, 
„kiegészítik", „megmagyarázzák". 

2. Felhasználják a Bibliát, vagy a Biblián kívül különös tanításukat egy maguk szerinti 
üdvrendszer kialakítására, mely távol áll a Biblia egészének értelmezésétől. 

3. A szekták magukat tartják az egyetlen igaz élő egyháznak, s csak az üdvözülhet, aki 
szektájukhoz tartozik. Félelmetes korlátaikkal és korlátozottságukkal határt szabnak a 
szuverén Istennek. A tévtanításnál nincs veszedelmesebb, mert a valódi köntös látszata 
mögött sötét erők hamis tanítása burjánzik. 

Kénytelenek vagyunk a szekták hamis és téves tanítását elutasítani, mert mindig akar-
nak valamit hozzátenni a KRISZTUS HOZTA ÉS ADTA TÖKÉLETES ÁLDOZATHOZ ÉS 
ELÉGTÉTELHEZ. Szomorú, hogy a szekták működéséért egyházaink is felelősek, mert 
nem tudták elérni azokat az atyánkfiait az Igével, akik emiatt a kárhozat útjára léptek. 
Minden szekta vád egyházunk „romlottsága" ellen. Ezért a Nyájnak egészséges táplálékot 
kell — Isten Igéjével — adnia az Egyházaknak, hogy ne csavarogjanak el a Krisztus népétől 
a beteg Bárányok, hanem gyógyulást találjanak a Krisztus Jézus egyedüli Pásztorsága és 
megtartása alatt (I. Jn. 4,1). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Ha ezer felé húznának is, 
Tartsd Magadnál engemet. 
Elég nekem a védelmed, 
a te megtartó kegyelmed. 

Énekeld: 
„Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, 
Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom: 
Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom, 
Veszélyes vermemből és felszabadulnom. 

(226/1 Magyar ÉK). 

Keresd ki az Igét önállóan: I.Jn. 2,18. 

Óvakodsz a hamis tanítóktól? Csak Krisztus a Te Megtartód! 

A szekták jellemzői... 

Szekta neve: Alapítója : Tankönyve : Különös tan í tása : 

Szombatisták 
vagy 
Adventisták 

W. Miller 
1782 
E. White 
1827—1917 

Dániel és 
Jelenések 
könyvének 
magyarázata 

Jézus visszajön, 
amint minden ke-
resztyén a szom-
batot ünnepli. 



Szekta neve : Alapítója : Tankönyve : Különös tanítása : 

Jehova 
tanúi 

Ch. T. Rüssel 
1852—1916 

i 
A Biblia 
kulcsa. 

Az ezeréves biro-
dalom hamar elér-
kezik, mint az 
arany-korszak. 

Mormonok, vagy 
az utolsó idők 
szentjei 

J. Smith 
1805—1844 

Mormon könyve Jézus közeli 
visszajövetelének 
várása Amerikában 
(Salt Lake City). 

Uj-apostoli 
gyülekezet 

F. Krebs 
1832—1905 

H. Niehaus 
tankönyve 

Üj apostolság, ami 
az elpecsételés 
sákramentumát adja. 

Keresztyén 
Tudomány 

M. Baker-Eddy 
1820—1910 

Tudomány és 
egészség 

Betegek gyógyítása 
helyes gondolkodás 
segítségével. 

Anthropozófia dr. R. Steiner 
1861—1925 

R. Steiner 
müvei 

önmegváltás elmélkedés 
által. Lélekvándorlás 
és halál utáni megteste-
sülés. 

„Te maradj meg midabban, amit tanultál és amiről meggyőződtél, mert tudod, kitől ta-
nultad; és gyermekségedtől fogva ismered a Szentírásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek 
az üdvösségre a KRISZTUS JÉZUSBAN VALÓ HIT ÁLTAL" (II. Tim. 3,14—15). 

16. SÁKRAMENTUMOK: A KERESZTSÉG... 

A Sákramentumok olyan látható szent jegyek, melyek megpecsételik, megerősítik Isten 
Igéjét. Mi csak a Krisztus rendelte két SZENTSÉGET, A KERESZTSÉGET ÉS AZ ÚRI 
SZENT VACSORÁT ISMERJÜK EL SÁKRAMENTUMOKNAK! 

Míg a római egyházban e két szentség mellé másik ötöt tesz a hagyomány, melyeknek 
egyiküknek sincs bibliai gyökere: bérmálás, oltáriszentség, gyónás, utolsó kenet, papirend, 
házasság. Krisztus csak két szent cselekményt rendelt el. Az Ösgyülekezet életében mindig 
megtaláljuk ezt a két cselekményt (Csel. 2,41. 2,46). 

A missziói parancs egyben a keresztelés parancsa is (Mt. 28,18—20). „... tegyetek tanít-
ványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek 
Nevében..." 

A Keresztség a Újszövetségben a körülmetélés helyét tölti be — ami az ószövetségi 
gyakorlat volt. A körülmetélés többet jelentett a „nemzeti jelnél és külső dolognál". Az 
ótestamentum és az Újtestamentum egységét bontja meg, aki nem akarja felismerni, hogy 
velünk folytatódik és gyermekeinkkel az Ábrahámmal kötött szövetség. Ézért a hívő szülők 
és gyermekeik a szövetség gyermekei. Az Újtestamentumban a keresztséget a Szövetség 
jeleként szolgáltatjuk ki. Az ígéretek Ábrahámnak adattak és az ő utódának, Aki a KRISZ-
TUS (Gal. 3,16). Ábrahám örült, hogy látta Krisztus napját. Mária és Zakariás himnusza-
ikban összekötik az Ábrahámnak adott ígéreteket a Krisztusban történt beteljesedéssel 
(Jn. 8,56. Lk. 1,54—72). A földi és mennyei dolgok, mindkettő Isten ajándékai a szövetség-



ben. Ábrahám miközben a földi Kánaán ígéretét kapta, vágyakozott a mennyei haza után 
(Zsid. 11,16). Isten felhasználta a „testi" generációk sorát; hogy véghez vigye ,,lelki" művét. 
Miért volna másként az Újtestamentumban? „MERT TIETEK AZ ÍGÉRET ES GYERME-
KEITEKÉI" (Csel. 2,39). Péter Pünkösdkor mondta ezt. A régi szövetség idején ezt az ígé-
retet a gyermekek számára a körülmetélés pecsételte meg. Az Újszövetség jele: A KERESZ-
TELÉS ugyanazt az ígéretet pecsételi meg! A nemzedékek lánca révén mi is beoltattunk 
Ábrahám fájába (Rm. 11,17). Kétféle utódja van Ábrahámnak, de nem kétféle ígérete. Isten 
az istentelen életmódot folytatók számára is a körülmetéléssel pecsételte meg ígéretét. A 
hitetlenek hűtlensége nem hatálytalanítja Isten hűségét (Rm. 2,28... 3,1—4). Ellenben a 
hitetlenek mivel életmódjukkal azt bizonyították, hogy megvetették az ígéretet, elvesztették 
az áldásokat is. 

Megtartották a jelet, de megvetették a jelzett dolgot. Ha ez így volt is, Pál nem kérdő-
jelezte meg egyáltalán a körülmetélés jelentőségét. Sokak hitetlensége sem semmisítheti 
meg Isten hűségét. Isten hűségét nem hatálytalanítja a megkeresztelt hitetlensége sem, 
mert az ígéret — áldásaival együtt — fennáll Ábrahámnak és utódainak. 

Az Egyház egy nép: apákkal, anyákkal és gyermekekkel együtt a család, ezért keresz-
teljük meg a hívők gyermekeit. A háznép megkeresztelése nemcsak az apát jelentette, 
hanem a családot, a gyermekeket is (Csel. 16,15. 18,8. I. Kor. 1.16. Kol. 3,20. I. Kor. 7,14). 
Krisztus öröksége gyermekeinken át valósul meg... 

A véijegyesség Krisztus keresztjével régivé vált, s helyébe lépett az új tanítványi parancs: 
...MEGKERESZTELVÉN ŐKET AZ ATYÁNAK, FIÚNAK ÉS SZENTLÉLEKNEK NEVÉ-
BE. Az Új szövetség válaszadása azt is jelenti, hogy — és ez nagy különbség — mindnyájan 
magunk járulhatunk Urunkhoz — papi személyektől függetlenül —, mert a Szövetség meg-
valósítója maga Krisztus. (Zsid. 10,16. 4,16). Isten ígérete megelőzi a hitet. Krisztus példája 
szerint: MEGÁLDOTTA A GYERMEKEKET ÉS ISTEN ORSZÁGÁT ÍGÉRTE NEKIK (Mk. 
10,15). 

Isten elhívása megelőzi a megtérést, hitet, újjászületést mind felnőttekben, mind gyer-
mekekben, nem lehet bizonytalanságunk az elhívás felől, mikor ők a Szövetség gyermekei. 

Ezért kereszteljük meg a gyermekeket, nem azért, mert valami jelen van bennük — 
megtérés, újjászületés, hit — HANEM AZÉRT, MERT VALAMIT KIFEJEZ RÓLUK A 
KERESZTSEG: A BÚNÖK MEGBOCSÁTÁSÁNAK ÍGÉRETÉT ÉS AZ ÖRÖK ÉLETET — 
még Rólad mit sem tudtam én, már tulajdonoddá tettél. A gyermek a bölcsőben nem lehet 
hívő, de Isten szuverén kegyelme, hogy elhívjon minket és gyermekeinket a Szövetségébe. 
Az Ige hirdetése és hallgatása nyomán végzi Isten Lelke el az újjáformáló munkát titok-
zatosan és érthetetlenül. A keresztségre mondanak igent megtérésükkel hitrejutásukkal, 
ez az elhívásra adott válasz (Jn. 15,16). 

Nem a víz a döntő jelentőségű — amely lemossa a szennyet, mint Krisztus vére a mi 
bűneinket —, hanem a KERESZTSÉG IGÉJE, MELY ÖSSZEKAPCSOL A SZENTHÁROM-
SÁG ISTENNEL, S EZZEL GYERMEKÉVÉ FOGAD. Isten Neve PECSÉT AZ ÉLETÜN-
KÖN. Isten tulajdona vagyok, ŐHOZZÁ TARTOZOM, VAN GAZDÁM! A MAGA NEVÉRE 
ÍR, KITERJESZTI RÁM JOGÁT, TULAJDONJOGÁT. Jézus Krisztus megkeresztelkedé-
sével lép a világ elé — nyilvános szolgálatát elkezdve —, önként állt be, a bűnösök ítéletre 
állítottak sorába, amiért is Isten gyönyörűségét lelte Fiában (Mt. 3,17). Ö előbb szeretett 
minket (I. Jn. 3,10). Ha a gyökér szent, az ágak is szentek (Rm. 11,16). 

A szülők és keresztszülők egy reménységben vannak arra nézve, hogy amint most gyer-
meküket vízzel megkeresztelése által elpecsételik Isten számára, ugyanúgy be fog követ-
kezni a Szentlélekkel való megkeresztelése is a maga idejében, amihez a kisgyermeket ők 
mindenképpen hozzásegítik, s ezt az önkéntes Krisztus melletti döntését majd a KONFIR-
MÁCIÓBAN VALLJA MEG most már TUDATOSAN ISTEN ÉS A GYÜLEKEZET SZÍNE 
ELŐTT, OTT, AHOL MINT GYERMEKET kereszteltek meg és ajánlottak fel a Szövetséges 
Istennek áldásai elvételére. 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Köszönöm, hogy már akkor szerettél, 
mikor még semmit sem tudtam én, 
hogy már akkor átölelt Kegyelmed, 
amit azóta is fokoz „szerelmed"! 



Énekeld: 
„Nem éltem még-e föld színén, 
Te értem megszülettél, 
Még rólad mit sem tudtam én, 
Tulajdonoddá tettél. 

Még meg sem formált szent Kezed, 
Már elválasztál engemet, 
Hogy társam légy-e földön... 

(329/2 Magyar ÉK). 

Keresd ki az Igét önállóan: Mk. 16,16. 

Megerősítetted-e, hogy örökre Istené akarsz maradni? Örömmel, gyorsan tedd! 

17. A SÁKRAMENTUMOK: ÚRVACSORA 

Az ÚRI SZENT VACSORA Nagycsütörtök éjszakáján került a SZENT ASZTALRA. Ez 
az alkalom emlékeztette a tanítványokat arra a páska-vacsorára, melyet nem szűntek meg 
soha Izraelben az Egyiptomból való kiszabadulás emlékére megünnepelni. 

Krisztus Istensége, Fensége és Dicsősége előtte már nyilvánvaló, de a tanítványok szeme 
elől még „eltakart". 

Ez a vacsora Kásztus győzedelmi ünnepe a megharcolt három évért és a már előre be-
jelentett Feltámadásért. Amikor a Hálaadás poharát felemelik, még csak Urunk tud min-
dent a jövőről, s hogy ez a jövő számára a holnapot, Nagypénteket jelenti, ezt ábrázolja ki 
a megtörendő kenyér a kezében. Kásztus titkot mond el az övéinek, olyan dologról beszél, 
hogy jön felé, ami még ezután fog bekövetkezni. 

Pál apostol leírásában olvassuk az Igét: 
„Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, 

amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván, megtörte és ezt mondta: Vegyétek, 
egyétek! Ez az én testem, mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékeze-
temre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, miután vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új 
testamentum az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emléke-
zetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát 
hirdessétek, amíg eljövend" (I. Kor. 11,23—26). 

Krisztus tehát előre bejelentette, holott az még ezután következett, hogy egy örökkétartó 
eseménynek a történeti tényét lesz hivatva — ezután minden darab kenyér, amit „megtör-
nek", minden felemelt és kiürítésre váró pohár, amit „megisznak" — hirdetni ez az utolsó 
„földi" vacsora, amelyet soha eddig ilyen „ünnepélyesen" meg nem élt a kis tanítványi 
csapat. 

Krisztus még él és a haláláról beszél. Arról, hogy meghal, de feltámad. Arról, hogy elmegy, 
de „eljövend". Az eseményeknek ez váratlan felrajzolása teljesen misztikusnak tűnik a 
tanítványok szemében. Vajon csodálkozhatunk rajta? Minden visszafelé pörgetett esemény-
nek a feltámadás ad értelmet. 

A Szentírásban szó sincs arról, hogy a kenyér és bor átváltoznának Krisztus testévé és 
vérévé. A kenyér és a bor jel, jegy és pecsét. Azt jelenti, hogy Krisztus Teste olyan valósá-
gosan megtöretik és vére kiontatik, miként a kenyérnek és a bornak is ez a sorsa. A bú-
zamagból kenyér, a szőlőből bor lesz, de mindkét esetben az anyag a „halálon", a halál 
„darálóján" kell átmenjen ahhoz, hogy élvezhető táplálék legyen. S amint a testi erőnket 
táplálja és adja a kenyér és bor, akként lesz a Krisztussal való közösségünk az „ÉLET 
KENYERE és ITALA". A látható szent jegyek a Szentlélek által Krisztus halálának üd-
vösségszerző hatását és „hasznát" — melyben részesedünk — ragyogtatja fel. Az Úrvacsora 
összekapcsolja azokat egymással és Urukkal, akiknek a Bárány — Krisztus a Pásztoruk, 
akikért meghalt, akiket úgy szeretett, hogy életét adta érettük. Az Úrvacsora emlékezés, 
emlékeztető, de megbékélés is. Remény a reménytelenségben is, s ezt valljuk meg a Benne 
vetett hitvalló bizonyságtételünkkel. 



Az Úrvacsora nem halotti tor, hanem Örömlakoma. Vendégség, melyen a Vőlegény ta-
lálkozik a menyasszonyával. Az Anyaszentegyházban jelen van a Feltámadott Szentlelké-
nek erejével a Gyülekezetben. Ez a Szentvacsora mindig nagy eseménye a Gyülekezetnek 
a Krisztussal való találkozás lehetőségére. Buzdít arra, hogy bátran hirdessük a halálát, 
amíg eljövend. Ö, Aki megmondta, hogy meghal értünk és Feltámad nekünk, s Megvált 
minket, visszajöveteléig a Gyülekezetet táplálja és vigasztalja az a reménység, amit jelent 
az Úrvacsora a látható egyházban. Akik hisznek Benne, maradjanak a helyükön, mígnem 
eljön helyreállítani uralmát a földön is, s addig is tehetjük azt, amit Ö tett, mint az Ö 
testéhez tartozók (I. Kor. 10,17). 

A Krisztussal való közösségünkből következik az egymással való közösségünk. Krisztus 
nem kiszakítani akar és elkülöníteni a világtól, hanem a világban az Ö tanítványaként 
meg akar tartani (Jn. 13,1—15). 

Az Úrasztalához csak az fog jönni és csak az jöhet, aki szereti a mi Urunkat: JÉZUS 
KRISZTUST (Jn. 21,16). Pál figyelmeztet, hogy lehet a szent jegyeket ítéletül is venni 
magunkhoz, ha adósak maradunk annak elismerésével, hogy kegyelemre és irgalomra szo-
rultak vagyunk. Ebben a mélységes alázatban és bűnvallásban tudjuk csak értékelni és 
megbecsülni Krisztus értünk megtört testét, aki legyen minden dicsőség! 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Értem „letett" életedet köszönöm, 
Felmérhetetlen az nékem, 
Hálaadásom hát légyen 
Örökösön örömöm. 

Énekeld: 
„Felvirradt áldott szép napunk, 
Ma teljes szívvel vigadunk, 
Ma győz a Krisztus, és ha int, 
Rab lesz sok ellensége mind. 
HALLELUJAH!" 

(356,1 Magyar ÉK.) 

Keresd ki az Igét önállóan: Jn. 6,53. 

Minden alkalommal gyakorolod a közös bizonyságtételt az Úrvacsorában? 

18. SZÖVETSÉG — TÖRVÉNY — SZERETET. 

Isten az elbukott embernek megígérte, hogy halálos helyzetéből kijöhet, van kiút. És ez 
a felajánlott megoldás mindjárt a teremtéstörténetkor elkezdődött. Az embert a bűn halálos 
helyzetbe hozta, de az Isten — ember szeretete kezdeményezte a kiúthoz a megoldást azzal, 
hogy megígérte azt az Asszony Magvát, aki annak az ellenségnek a fejére tapos, aki meg-
rontotta az embernek Istennel való kapcsolatát: S ez az Ószövetség Évangéliuma, olyan 
hír, amelyben bejelenti Isten, hogy az elesett ember oldalán áll, s a gonoszt nem hagyja 
büntetés nélkül, s ezt hozza tudomására az ősi ellenségnek, a Kígyónak: „...ELLENSÉGES-
KEDÉST SZERZEK KÖZÖTTED ÉS AZ ASSZONY KÖZÖTT, A TE MAGOD KÖZÖTT ÉS 
AZ Ö MAGVA KÖZÖTT: AZ NEKED FEJEDRE TAPOS, TE PEDIG ANNAK SARKÁT 
MARDOSOD" (I. Móz. 3,15). 

Az ember el kell ugyan vegye aratásának vetését, de a Megígért segítségére sietését Isten 
az ember felé mindörökre biztosította. Ezt jelenti az Ő szövetsége, melyet megerősít a 
testvérgyilkos Káinnál (I. Móz. 4,15). Az Isten hűsége a Szövetségben tovább folytatódik 
az özönvízben halálát lelt emberiség gonoszsága ellenére is, s ezt megerősíti Noéval, s az 
őt követő nemzedékkel (I. Móz. 8-, 22). Majd megújítja ezt a Szövetséget azzal, akiben 
megáldatnak a földnek minden nemzettségei: ÁBRAHÁMMAL (I. Móz. 12,3). 



Isten mindig akkor tartotta a legszükségesebbnek az Ö Szövetsége hangsúlyozását, s 
tette azt érzékletesen láthatóvá és hallhatóvá is, amikor erre az övéinek különösképpen 
szükségük volt. 

Ez a szövetség kezdetben csak az ö Jelentéktelennek" látszó népére korlátozódott: „HA 
FIGYELMESEN HALLGATTOK SZAVAIMRA, ÉS MEGTARTJÁTOK AZ ÉN SZÖVET-
SÉGEMET, ÚGY TI LESZTEK AZ ENYÉIM." (II. Móz. 19,5). Noha nem két egyenrangú 
fél szerződése ez a Szövetség, Isten mégis „partner" félként tesz említést azokról, akik 
érdekében ezt cselekedte. 

„Nem azért szeretett és választott az Úr titeket, mintha minden népnél többen volnátok, 
HANEM, MIVEL SZERETETT TITEKET AZ ÚR, ÉS MEGTARTJA AZ ESKÜT, AMELY-
LYEL MEGESKÜDÖTT VOLT A TI ATYÁITOKNAK" (5. Móz. 7,7—8). 

Isten kiterjesztette ezt a Szövetségét az egész világra, s belevont minden embert. S ami-
ként Izrael népe nem, úgy a földön sem tudta senki sem betölteni a Szövetség Igéit. így 
lett és ezért: „EZ ÚJ SZÖVETSÉG KÖZBENJÁRÓJA Ö — JÉZUS KRISZTUS —, HOGY 
MEGHALVÁN AZ ELSŐ SZÖVETSÉGBELI BŰNÖK VÁLTSÁGÁÉRT, ELNYERJÉK AZ 
ELHÍVOTTAK AZ ÖRÖKKÉVALÓ ÖRÖKSÉGNEK ÍGÉRETÉT" (Zsid. 9,15). 

A szövetség jelei az Édenkertben azok a „bizonyos fák". Noénál a szivárvány, a Páska-
bárány látható Vére, a manna, tűzoszlop, felhőoszlop, fürjek és a korszak lezárásaként 
Isten megújítja a Szövetséget a Sinai-hegyi 10 parancsolattal. Kijelölte Isten a megmaradás 
útján az útmutatását, amelyen járva meg fogja őrizni népét. így ér el az Újszövetségbe a 
mindörökre megmaradó Ige és Szövetség: „ADOM AZ ÉN TÖRVENYEMET AZ Ö SZÍVÜK-
BE, ÉS Ö ELMÉJÜKBE ÍROM BE AZT" (Zsid. 10,16). Isten a Szövetségével megvéd — 
általa — a bűn életünket megsemmisítő veszedelmétől, de megáldja, szereti és megsokasítja 
az engedelmességgel megtartókat (V. Móz. 7,12—21). A Törvény Isten Szövetségének féltőn 
szeretésének révén az Evangélium hordozója is. 

A parancsolatok formájukban Törvény, de tartalmát tekintve Evangélium, mert benne 
féltékenységének indítéka, a népe iránti szeretet. Ezért tette Krisztus a Hegyi Beszédben 
kötelezővé minden ember számára a Tízparancsolatot, mint életünk iránytűjét (Mt. 5—7 
fejezetek). Isten Tíz-Igéje, féltőn szerető akaratát tartalmazza, s amint azok indítéka a 
szeretet, úgy Krisztus is ennek megfelelően mondja el azt, amit életével példaként be is 
mutatott. „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek 
titeket" (Jn. 13,34). Krisztus tovább értelmezi a szeretetnek ezt a megvalósítható formáját: 
„AMIT AKARTOK AZÉRT, HOGY AZ EMBEREK TIVELETEK CSELEKEDJENEK, 
MINDAZT TI IS ÚGY CSELEKEDJÉTEK AZOKKAL, MERT EZ A TÖRVÉNY ÉS A PRÓ-
FÉTÁK". (Mt. 7,12). Ennek az „újfajta" szeretetnek az oka, Isten minket megelőző szeretete. 
Ö minket megelőző módon szerette Felebarátunkat is. „ÁZÉRT SZERESSÜK ÖT, MERT 
Ö ELŐBB SZERETETT MINKET" (I. Jn. 4,19. 4,10. 2,7—8). 

A Zsoltáríró is hálás a Törvény tanításáért: „Oktass, hogy megőrizzem a Te Törvényedet 
és megtartsam azt teljes szívemből" (119,34). 

Tehát a Törvénynek reánk nézve többszörös haszna, hogy oktat. 
1. Megmutatja, hogy természetes életünk alkalmatlan annak betöltésére. 
Mintegy tükörben, láthatjuk engedetlenségünket (Rm. 7,7.) 
2. Visszatartó, fékező hatása van a bűn elkövetésével szemben (II. Kir. 17,13. Jn. 8,11) 

„A bűn az ajtó előtt leselkedik, de te uralkodj rajta" (I. Móz. 4,7). 
3. A Törvénynek pozitív hatása kihat a társadalom egészére, ösztökélő, jóra nevelő ereje 

és tanítása nem kétséges senki előtt (Zsolt. 119,97). 
Mivel mi nem tudjuk megtartani magunktól a 10 Parancsolatot, ezért lett a Törvény 

Krisztusra vezérlő Mesterünkké, Aki tökéletesen betöltötte a Törvényt és tökéletesen eleget 
tett annak. Krisztus a Törvény mindkét irányú követelményét batartotta. Az Atya akarata 
szerint cselekedett, amikor meghalt az Embertársaiért, ellenségeit is szeretve és azokért 
imádkozott. 

Krisztus őriz meg attól a kísértéstől, hogy a magunk erejéből próbáljuk megtartani a 
Törvényt (Jn. 15,13—14. Mt. 5,44). Krisztus mindkét Kőtáblának meg tudott „felelni". Az 
első négy parancsolat megtartása: „SZERESD A TE URADAT, ISTENEDET TELJES SZÍ-
VEDBŐL, TELJES LELKEDBŐL, TELJES ELMÉDBŐL ÉS MINDEN ERŐDBŐL" SUM-
MÁJA AZ ISTEN DICSŐSÉGE TISZTELETÉRE ODAÁLDOZOTT ÉLETE, AMIBŐL KÖ-
VETKEZIK, HOGY A MÁSODIK IS HASONLÓ EHHEZ: „SZERESD FELEBARÁTODAT, 
MINT ÖNMAGADAT!" Krisztus mindezeknek eleget tett, s ezzel arra tanít, hogy az Isten 



szeretését és az emberszeretetet nem lehet szétválasztani. Ebben a kettős felismerésben 
munkálja bennünk a Szentlélek, hogy életünk Isten Törvénye szerint való legyen. Ez azon-
ban csak azokban a Testvérekben valósul meg, akikben Krisztus él, mert magunktól semmi 
a Törvény követeléséből be nem teljesíthető. „KRISZTUS NÉLKÜL SEMMIT SEM CSE-
LEKEDHETÜNK". Ha viszont Krisztus él bennünk, nem tesszük a magunk akaratát, ha-
nem a jót, mert Ö cselekszik belölünk, jól: „ÉLEK PEDIG TÖBBÉ NEM ÉN — tehát ma-
gamban engedem, hogy Ö éljen —, HANEM ÉL BENNEM A KRISZTUS..." (Gal. 2,20. Jn. 
15b. 13,34—35. Mt. 22,37—39. Jak. 2,8. Rm. 13,10. I. Tim. 1,5 13,8.) 

A tízparancsolat — Isten törvénye! Krisztus töltötte be! 

II . Mózes 20:1-17 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Ha magamra nézek, elveszett vagyok, 
Minden teljesítmény elveszett vagyon. 
Csak Krisztus értékeli bennem a tetteit, 
A kettőt együtt teszi: Istenit-Emberit! 

Énekeld: 
„Az oly emberek nyilván boldogok 
Kik igazsággal járnak életükben, 
Isten Törvényére vagyon gondjuk, 
És aszerint élnek minden időben, 
Szent bizonyságit, akik megőrzik, 
És az Istent szívük szerint szeretik. 

(119. Zsolt. 1. verse) 



Keresd ki az Igét önállóan: V. Móz. 27,26. Gal. 3,10—18. 

Engeded Krisztust, a Törvény betöltőjét élni benned? 

19. ELSŐ PARANCSOLAT — A TÍZPARANCSOLATBÓL 

„Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a 
szolgaság házából, ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem" (II. Móz. 20,2—3). 

О szerezte a szabadságát Izrael Népének, akik rabszolgák, halálraítéltek voltak Egyip-
tomban. Izrael Istene megmutatta Népének és a fáraó népének is, hogy О A „VAGYOK", 
és minden pogány bálvány megsemmisítője. Kálvin szerint: „AZ EMBER SZÍVE SZÜNTE-
LENÜL BALVÁNYOKAT GYÁRTÓ MŰHELY." Isten a más által meg nem menthető hely-
zetből hozta ki Népét, akiknek szívét is meg akarja tisztítani az Egyiptomban felszedett 
szennytől és salaktól! 

Amikor Isten minden más Istenség ellen óvja ma is az övéit, azért teszi, mint a múltban 
is, mert az mindig testi és lelki romlására van az Ö gyermekeinek. (2. Móz. 3,14). 

Az első parancsolat döntésre — a jó döntésre — akar felszólítani, hogy fogadjuk el Isten 
vezetését, mint akiknek számára az Ö akaratának való engedelmesség gyönyörűséget, biz-
tonságot, örömet, szabadságot biztosít. Aki rosszul dönt, „LELKÉBEN KÁRT VALL" (Mt. 
16,26). 

Az élő hit engedi, hogy érvényesüljön Isten Törvénye — az Ö dicsőségére és üdvössé-
günkre — az engedelmességben járás útján, melyet már nem egyedül, hanem Krisztussal, 
Jézus Krisztussal, s mi Szabadítónkkal járunk (Jak. 2,17—18). 

Józsué személyes példát mutat akkor, amikor határozottan jelzi, hogy kikerülhetetlenül 
el kell dönteni, hogy hova tartozunk, s ez a hit emberénél nem is lehet más döntés a 
JÓZSUÉÁNÁL: „...válasszatok MAGATOKNAK MÉG MA, AKIT SZOLGÁLJATOK.. ÉN 
AZONBAN ÉS AZ ÉN HÁZAM AZ ÚRNAK SZOLGÁLUNK! (Józs. 24,15). Ez a döntés nem 
tűr halasztást, ÉLETET, VAGY HALÁLT JELENTHET! 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Tiszta szívet teremts bennem: ISTENEM! 
Rajtad kívül „senki másom" ne legyen! 
Anyám, Nejem, „LÁNYOM", hazám, mindenem, 
Uram szolgálatára álljon szüntelen. 

Énekeld: 
„Mily jó, ha bűntől már szabad, 
Az Úr szolgája vagy; 
A bűn szolgája gyáva rab, 
A Krisztusé szabad." 

' (467/1 Magyar ÉK) 

Keresd ki az Igét önállóan: Zsolt. 18,2—4. 

Szeretnéd, ha Házadnépével együtt az Úr szolgája volnál? 

20. MÁSODIK PARANCSOLAT — A TÍZPARANCSOLATBÓL 

„Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn 
az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a fold alatt van-
nak... Ne imádd és ne tiszteld azokat" (II. Móz. 20,4—5) 



Izrael népe és a környező pogány népek között egy óriási különbség volt. A bálványimádó 
népek nem ismerik Izrael élő Istenét. De istenképre éreznek szükséget, s ezeket az iste-
neiket a saját kezükkel készítik el, így a saját csinálmányaikból csinálnak bálványt, s 
ezeknek áldoznak, ezek előtt borulnak le, hajtanak térdet, s imádják azokat. Ami Isten 
előtt utálatos. 

Ezeknek az ember csinálta bálványoknak: „SZÁJOKVAN, DE NEM SZÓLNAK; szemeik 
vannak, de nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak; orruk van, de nem szagolnak, 
kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az ő 
torkukkal. HASONLÓK LEGYENEK AZOKHOZ KÉSZÍTŐIK, ÉS MINDAZOK, AKIK BÍZ-
NAK BENNÜK" „IZRAEL, TE AZ ÚRBAN BÍZZÁL..." (Zsolt. 115,5—9). 

IZRAEL ISTENE SZEMÉLYES ISTEN, AKI MEGSZÓLÍTJA NÉPÉT! Beszél NÉPÉ-
HEZ! Izraelnek nagy kísértése volt a pusztában, hogy látható vezetőre akart támaszkodni. 
Isten felszabadította az embert a természet imádásának kísértése alól, s vele az ismeretlen 
természeti erőktől való félelem, félelme alól is. Az ember hitben járjon és ne látásba és 
bízza életét Ura vezetésére, ne saját keze művére. A féltőn szerető Isten megbünteti az 
atyák vétkét és nem tűr meg más Urat maga mellett. Isten a büntető haragját a hűtlen-
ségért érezteti nemzedékeken át. Salamon miatt az ország ketté szakadt... (I. Юг. 11,11. 
II. Móz. 20,5—6). 

Istennek az ezerizigleni irgalmáról beszél, hogy Isten megadta számunkra az Ő megis-
merésének egyetlen látható módját a Fiában: „AZ IGE TESTTÉ LETT" (Jn. 1,14) Benne 
megjelent a Kegyelem, a Dicsőség és Igazság. Istennek irántunk való szeretete átíveli földi 
életünk határát, s beleszeret Fiába bennünket az ÖRÖKELETBE. Isten a Fiában tesz 
szabadokká és szabadít fel, mert „AKIKET A FIÚ MEGSZABADÍT, AZOK VALÓSÁGGAL 
SZABADOK LESZNEK", Vele járva bizonyos, hogy egyedül Istené a dicsőség a Benne hí-
vőknek! (Jn. 8,36). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Óvj meg engem az anyagiaktól, 
Az anyagtól, mint a rabtól. 
Takaríts ki minden szennytől, 
Tiéd legyek mindenestől. 

Énekeld: 
„Szeretnék lenni, mint ő, Alázatos, szelíd, 
Követni híven, mint Ő, Atyám parancsait. 
Szeretnék lakni Nála, Hol mennyei sereg 
DICSŐ HARMÓNIÁBA ÖRÖK IMÁT REBEG, ÖRÖK IMÁT REBEG." 

(459/4 Magyar ÉK.) 

Keresd ki az Igét önállóan: Mt. 23, 25—39. 

Keresed, csinálod, vagy elhányod a bálványokat? 

2L HARMADIK PARANCSOLAT — A TÍZPARANCSOLATBÓL 

„Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja azt az Úr 
büntetés nélkül, aki az Ő nevét hiába felveszi" (II. Móz. 20,7). 

Isten azt akaija, hogy az Ő nevét ne vegyük ajkunkra unos-untalan, s ne éljünk vissza 
Nevének használatával, zabolázzuk meg szánkat és beszédünket. Akik fel akarják hasz-
nálni Nevét, azok eszközzé alacsonyítják Istent. 

A hamis eskü, káromkodás, átkozódás megrontja és megbontja a kívánatos viszonyt Is-
tennel, a felebaráttal. Isten személyének meggyalázása, maga után vonja az emberi sze-
mélyiség meggyalázását is. A káromkodó ember megvetés tárgya, önmagáról állít ki rossz 
bizonyítványt. Ezt a különbséget fejezi ki az, ki „A csúfolóknak nem ül ő székében, de 
gyönyörködik az Úr Törvényében" (Zsolt. 1/1). 



Erre a határesetre utal Krisztus is, amikor a beszédünk egyértelműségét, tisztaságát, 
megbízhatóságát kéri: „...legyen a ti beszédetek; úgy-úgy, nem-nem; ami pedig ezen felül 
van, a gonosztól van" (Mt. 5,37). 

Szomorú, hogy magyar nyelvünk szókészlete és gyakorlata — még az irodalomban is — 
szégyenletesen felülmúlja a káromkodásban a világ összes nyelvét. Ezért a sátánnak kü-
lönösen jó talaja Magyar Népünk az Isten Nevének káromlására. A vallásos zsidók visz-
szarettentek Jáhve Nevének még kiejtésétől is, s ezt helyettesítendő használták az ADO-
NÁJ-t — URAM — megszólítást. Isten nem a tulajdonunk, hogy rendelkezhetnénk vele. 
Mi vagyunk az О tulajdonai (Ézs. 43,1). О a Vagyok, Aki előtt csak térdreeshetünk, miként 
az elfogás éjszakáján Krisztus előtt a katonák (II. Móz. 3,14. IV. Móz 23,19. Jak. 1,17. Jn. 
18,6). A próféták és Urunk előtt is elhatárolták magukat Isten nevének gyalázásától (Jer. 
7,4. Mt. 7,21). Jn. 18,6. szerint még az elfogói is. 

Krisztus amiképpen „a láthatatlan Isten-képe", ugyanúgy Nevének kijelentője és hordo-
zója is. Isten büntetéssel sújtja azokat, akik visszaélnek Nevével, de akik „...az Úrnak nevét 
segítségül hívják, megtartatnak". Krisztus maga a segítség és „NEM IS ADATOTT AZ 
EMBEREK KÖZÖTT MÁS NÉV — az ég alatt — MELY ÁLTAL KELLENE NEKÜNK 
MEGTARTATNUNK" (Csel. 2,21, 4,12). Akármit kérhetünk, ha azt egy akarattal és Krisz-
tus Nevében az Atyával megegyezőn kérjük, meg lesz az nekünk. (Jn. 14,13. 16,23—24). 
AZ Ö Neve győzedelmi JEL. Isten imáinkat Érte hallgatja meg, s minden név fólöttvaló 
Nevére hajtunk térdet és valljuk mi is, hogy: „JÉZUS KRISZTUS ÚR, AZ ATYA ISTEN 
DICSŐSÉGÉRE." 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Segítségül hívlak Uram, 
Mert mindig bajban vagyok, 
S valahányszor „visszanézek", 
Mindig Tégedet dicsérlek! 

Énekeld: 
Örök Kőszálra állva A lelkem megpihen; 
Nyugszom Atyám házában. Jézus kegyelmiben. 
Az О Nevét imádom Most mindenek felett; 
Jézus az én Királyom, Imámra felelet, Imámra felelet. 

(459/3 Magyar ÉK) 
Keresd ki az Igét önállóan: III. Móz. 24,14—16. 

Vétkesek vagyunk ebben a bűnben mindnyájan? Mi a teendőnk? 

22. NEGYEDIK PARANCSOLAT — A TÍZPARANCSOLATBÓL 

„Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át mun-
kálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek 
szombatja, semmi dolgot ne tégy azon..." (II. Móz. 20,8—10). 

Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot. Befejezte az ember számára átadott 
Földünkön a munkát, s „megpihent". Isten jelezni kívánta már a történelem hajnalán, hogy 
ideje van a munkának és a pihenésnek is. 

Isten csak a hetedik napnak adott nevet, a többit az ember nevezte el. 
Ez a számmal jelzett nap már azt a terjedelmet is átöleli, amelyben az ember számára 

az egészséges életritmushoz határt szab. A munkához és pihenéshez. A felüdülés és pihenés 
ideje lelki töltekezést is jelenthet azoknak, akik azt megszentelik. Napjaink életritmusa is 
kezd eltérni ettől a megszabott rendtől. Sokan inkább csak egy napot szeretnének dolgozni 
és hatot pihenni. Már a korai gyülekezetben is jelentkezett a munka nélkül élni akarók 
élősködő csoportja, akiket így fedd Pál: „Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék". Isten 
népe ebben a világban is Urától kell a példát vegye: „AZ ÉN ATYÁM MINDEZIDEIG 
MUNKÁLKODIK, ÉN IS MUNKÁLKODOM". (Jn. 5,16—17). 



Isten Igéje tudatja, hogy Isten jegyül adta a szombatot Népe és maga között. Az Ö meg-
pihenése nem tétlenséget, vagy semmittevést jelentett. Bevonja áldásába, szentségébe, ün-
neplésébe az embert (Ez . 20,12). 

Mi a hét első napján tartjuk az Úr napját — a nyugodalom napját —, mert Krisztus 
vasárnap szerezte a halál felett aratott győzelmével a végleges nyugodalmat (Mt. 11,28). 

Isten népe sem kap felmentést a munka alól: „TARTSATOK BECSÜLETBELI DOLGO-
TOKNAK, hogy csendesen éljetek, a magatok dolgát végezzétek, és saját kezetekkel dol-
gozzatok" (I. Thessz. 4,11). 

Isten bevonta az ünneplésbe a családot, gyermekeinket, a szolgákat vagy rabszolgákat, 
sőt kiteijesztette figyelmét az állatvilágra is, s nem tűri, hogy az ember kizsákmányolja 
akár az állatait is. Isten megelőzött mindenkit a szociális érzékenységben és gyakorlatában. 
A lusta embert a hangyához küldi tanulni az Ige: „EREDJ A HANGYÁHOZ TE REST..." 
(Pbesz. 6,6—11). Akik elfelejtik napjainkban, hogy „verejtékkel kell keresnünk kenyerün-
ket" (I. Móz. 3,19), azok más kárára élnek, a munka védelem és óvás is a nélkülözés, a 
bűnözés és unalom ellen. Tompa Mihály református pap (1817—1868) így szedte rímbe 
hitvallását a munkáról: „MUNKÁSSÁG AZ ÉLET SÓJA, a romlástól mely megójja. Csak 
az, aki nem hevert, várhat áldást és sikert." 

Tanulj meg a saját szavaiddal imádkozni: 

Van az Isten népének nyugalma, 
Míg testben élünk is, bizalma. 
IIa a nyomorúság sok is előttünk, 
Munkánk nem hiábavaló, beérünk! 

Énekeld: 
„Testvérek, menjünk bátran, Hamar leszáll az éj, 
E földi pusztaságban Megállni nagy veszély. 
Hát merítsünk erőt A menny felé sietni 
Nem állva megpihenni a boldog cél előtt. 

(455/1 Magyar ÉK) 

Keresd ki az Igét önállóan: Zsolt. 41,1—6. 26,1—8. 

Tiéd-e már az Úr nyugodalma? 

23. ÖTÖDIK PARANCSOLAT — A TÍZPARANCSOLATBÓL 

„Tiszteld Atyádat és Anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az 
Úr, a te Istened ád tenéked" (II. Móz. 20,12). 

Az első táblán 4 parancsolatot találtunk, melyek Istennel szembeni kötelességeinkre 
nézve tanácsoltak bennünket, azonban ez a második Kőtáblára nézve is igaz, mégha az a 
felebarátainkkal szembeni kötelességeinkre nézve ad is tanítást, vagyis mindkét Kőtábla 
Isten dicsőségére kell szolgáljon, mert minden dolgoknak ez a végső célja. 

Az V. parancsolattal kezdődik a földi életünkre irányuló megtartó munkája Istenünknek. 
Isten nem magunknak teremtett bennünket, hanem a Felebarátért. S ezek elsőrendben a 
vérünkből és vérszerinti családunkból állnak. Aki örömet szerez apjának, az bölcs, az ostoba 
ember pedig megveti anyját" (Példb. 15,20). 

Isten nemcsak lelkünknek, mennyei örökségünknek szerzője — az üdvösségnek —, ha-
nem а тш-е testben élünk, földi életünk minden gondjának és dolgának is gondviselő PÁSZ-
TOROLOJA. Aki ketté akaija szelni az ember összefüggő, egészet alkotó egységét, az nem 
a Szentírás egészének összefüggésében gondolkodik. Földi életünket szüleinknek köszön-
hetjük. A földi kapcsolat kiábrázolja a mennyeit, ti, hogy mi mennyei Atyánk gyermekei 
vagyunk. A szülők Isten után az első tekintélyt kellene elfoglalják életünkben. Napjainkban 
eltérés van a generációkban az ilyetén való megítélésben, ami felborítja az Isten szabta 
szép rendet és sok baj okozója napjainkban. A szülők tartoznak a gyermekek számára 



„gyűjteni" és a jövőt biztosítani (II. Kor. 12,14). Napjainkban inkább a hálátlanság jellemző, 
semmint a szülőknek való engedelmesség (Ef. 6,1. Kol. 3,20). Mintha az utolsó idők jeleként 
igazolódnék: „...Lesznek az emberek... szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok..." (II. Tim. 
3,2. Rm. 1,30). 

Szó szerint is leírva találjuk, hogy Krisztus mint gyermek „engedelmes" volt szüleinek, 
ebben is példát hagyván (Lk. 2,51—52). Pál apostol szó szerint átvette az Evangéliumba 
— levelébe — az V. PARANCSOLATOT (Ef. 6,2—3). Az ígéret — hosszú ideig élj... — azt 
jelenti, hogy Isten Népe csak úgy lehet gazdája a hagyatéknak, ISTENTŐL KAPOTT JA-
VAINKNAK, ha tiszteletben tartják — az utódok — értékelik és megbecsülik azokat a 
lelki, testi és szellemi javakat, amelyeket őseiktől kaptak. Ez nem jelentheti azt, hogy a 
szülők Isten helyébe léphetnek: Itt is érvényes: „INKÁBB KELL ISTENNEK ENGEDNI" 
(Csel. 5,29). Pál ezt a nemzedékváltás problémát oda-vissza a kölcsönösségben látja: „TI 
ATYÁK NE INGERELJÉTEK GYERMEKEITEKET..." (Ef. 6,4). „Egymás iránt legyetek 
alázatosak" (I. Pt. 5,5). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Köszönöm az Édesanyám, 
Akit nagyon szeretek. 
Leányaim, unokáim: 
Isten útján jöjjetek... 

Énekeld: 
„Ne aggodalmaskodjál, Nézz Istenedre fel. 
ő felruház és táplál, rád gondot ő visel. 
Dicső király, ég és a föld Ura, 
Szívünk tiéd, légy annak is Ura. 
Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel"... 

(KÁNON) 

Keresd ki az Igét önállóan: Példb. 17,6. 19,26. 

Szeretnéd, ha hívő gyermekeid volnának? Mi a teendőd? 

24. HATODIK PARANCSOLAT — A TÍZPARANCSOLATBÓL 

„NE ÖLJr (II. Móz. 20,13) 
Senki sem rendelkezik a maga élete felett. Sem a magáéval, sem a másokéval. Senki 

sem határozhatott születése előtt arról, hogy erre a világra jöjjön. Isten tulajdona, a Teremtő 
ajándéka az ember. És nem a maguk számára teremtettünk. Minden életért felel valaki, 
akinek Isten számon kéri Lelkét valakin (Ez 3,19). Isten a maga képére formált emberhez 
— testében, lelkében — az alkotás, a megváltás és megdicsöítés jogán, mint életünk alkotója 
és adója jogot formál (I. Móz. 9,5—6. II. Móz 21,20. 23,7. Jób 10,8—17). 

Minden elvett élet, atyánkfiainak véreként kiált az égre (I. Móz. 4,10—15). A szentesített 
gyilkosság, a társadalom „engedélyezte" magzatelhajtás is személy szerinti felelősséget von 
maga után arra szavazókra és a végrehajtókra egyaránt. Minden emberi élet elleni támadás 
Isten elleni merénylet, az Ő éltető akaratának semmibevétele, ezért a VI. parancsolat elleni 
vétek, kárhozatos bűn azoknak, akik tudatosan taszítják halálba a felebarátot, akiért Krisz-
tus már születése előtt meghalt, s akinek ennek a Kegyelemnek a megismerésétől fosztotta 
meg a gyilkos társadalom az élő életet, amit az anyaméhben halálraítélt, s még ezt szen-
tesíti is parlamentárisam 

Ez a parancsolat a másik ember életét védi tőlem, mert minden ember a kegyelem vá-
rományosaként születhetik a világra. A felsőbb hatalmasságok Isten rendelése ellen tá-
madnak, amikor vétenek akár törvényhozásaikkal, akár a Felebarát életének életbenma-
radása elmulasztásában, amiért tulajdonképpen vannak, mint Isten által rendelt szolga — 



Diakónus — a bűn megbüntetésére, amit az egyik felebarát a másik ellen vétene. Ennek 
kivédése a társadalom egyik legfőbb feladata. Minden háború és merénylet az ember ellen 
Isten parancsa elleni ellenszegülés. Minden fegyverkezés az emberi élet ellen irányul. Az 
ördög munkája, hogy egyik ember a másikban ellenséget és nem Felebarátot lát. Sem az 
intézményes gyilkosság, sem az egyéni bíráskodás nem tartozik az ember hatáskörébe. A 
Magyar Nép gyilkosságra való hajlamát bizonyítja az öngyilkosok száma is, az önbíráskodás 
folytán kioltott életek száma nem a civilizáltságára, hanem a bűnben leledzésének mérté-
kére mutat (Mt. 26,39. 27,3—10). Ma a VÖRÖSKERESZT az a világi szervezet, amely 
mégis tetteiben Krisztus irgalmasságát gyakorolja, erre utal a vörös színű keresztje zász-
laján. 1863-ban alakult Genfben Dunant Henrik „felindulásából", aki a solferinó ütközetben 
40 ezer halottat látott a saját szemeivel — 1859 nyarán —, aki Krisztus tanítványaként 
az elesettek és az élet oldalára állt példamutatásával. Isten vigyáz erre a „szervezetre" és 
ma is dolgozik rajta keresztül mindenhol. 

Tanulj meg imádkozni saját szavaiddal: 

Ha meg nem bocsátanál, halál járna az élőknek 
Kik koporsót készítnek az élet „méhében", 
Kik szemtől-szembe egymásra lőnek, 
Kik nem Istenüktől, hanem egymástól félnek! 

Énekeld: 
„Mind, ami kín, s ütés ért Magam hoztam Reád? 
Uram, e szenvedésért Lelkemben ég a vád. 
Feddő szót érdemelve Itt állok én szegény, 
Kérlek lelked kegyelme Sugározzék felém." 

(341,3 Magyar ÉK.) 

Keresd ki az Igét önállóan: Mt. 5,21—22. 

Haragszol valakire? Tudod, hogy akkor embergyilkos vagy? 

25. HETEDIK PARANCSOLAT — A TÍZPARANCSOLATBÓL 

„NE PARÁZNÁLKODJÁLГ (II. Móz. 20,14). 
Isten azt akarja, hogy a férfi és nő abban a legszemélyesebb kapcsolatban érje meg a 

házasságot, amelyhez másnak nincs joga beavatkozni. A Házasság tiszta kapcsolatával ki 
akarja zárni a paráznaság beteges hajlamát, a tisztátalanságot. A teremtésbeli különbség 
férfi és nő között Isten ajándéka, mert Isten a házasság által is munkálni akarja: „A TI 
SZENTTÉ LÉTETEKET, HOGY MAGATOKAT A PARÁZNASÁGTÓL MEGTARTÓZTAS-
SÁTOK" (I. Thess. 4,3). 

Isten egybeszerkesztő akarata a házasság, s annak szétzúzása mögött mindig a sátán 
áll és a paráznaság húzódik meg (Mt. 19,6). Isten nagy ígérete, hogy két embert egy testté 
formál, kik örömben, bánatban, az élet minden gondjában együtt hordozzák a felelősséget. 

Pál a házasság nagy titkát, az egymásért való elhagyása másoknak — elhagyja az ember 
atyját, anyját és ragaszkodik az Ö feleségéhez; és lesznek ketten egy testté — olyan fenséges 
és magasztos, amit az ember és Krisztus kapcsolatához mér (Ef. 5,31—32). Isten egybe-
szerkesztő munkája ellen követ el merényletet, aki a házasság belső közösségét megtöri. 
A házasságtöréssel a máséhoz nyúl, aki parázna, az tolvaj is. A Biblia bemutat erre is 
példákat. Egyik oldalon a szerelemről úgy beszél, mint „AZ ÚRNAK LÁNGJÁRÓL" (Én. 
Én. 8,6), a másik vonalon a sátán ennek a szent tisztaságnak a megtörésén „buzgólkodik". 
Dávid esetében sikeresen érte el (II. Sám. 11, 2...), — ami a tennivalóink elmulasztásának 
elhanyagolása miatt, a semmittevés kísértése közepette érlelődött. 

Míg Józsefnél Potifárné nem tudta rávenni Isten gyermekét a hűtlenség, a paráznaság 
elkövetésére. Figyeljük, meg, hogy mi volt a véleménye. „Hogyan követhetném el ezt a 



gonoszságot Isten és a gazdám ellen..." Tehát ez a merénylete a sátánnak Isten és az ember 
ellen egyszerre irányul (II. Móz. 39,7...). 

A házasságot bár nem tartjuk szentségnek, mégis szent dolog. Isten rendelte és akarta, 
hogy a férfiúnak hozzáillő társa legyen (I. Móz. 2,18), hogy az egyedüliségtől megóvja, a 
bűn kísértésétől és a mások után való kívánalomtól, s ezt nem céltalanul, hanem a soka-
sodás és szaporodás céljából határozta el. (I. Móz. 1,28. 2,18). 

A házasság egy életre szóló döntés, melyben a hívők tudják, a testük is olyan edény, 
amelyet tisztán kell tartaniuk, mert az a „SZENTLÉLEK TEMPLOMA". Balassa Bálint is 
erre figyelmezteti az ifjakat — 1554—1594 — „BOCSÁSD MEG ÚRISTEN IFJÚSÁGOM-
NAKVÉTKÉT..." (220 ének a Magyar ÉK-ben). És a Zsoltáríró is megmondja, hogy hogyan 
óvhatjuk meg még magunkat fiatalon ettől a bűntől: „HOGYAN TARTHATJA TISZTÁN 
ÉLETÚTJÁT AZ IFJÚ? ÚGY, HOGY MEGTARTJA IGÉDET" (119,9). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Nemcsak testben, Lélekben is az vagyok, 
A te kegyelmed nélkül biztosan meghalok. 
Ments meg bennünket a képmutatástól, 
őrizd meg testünket a tisztátalanságtól! 

Énekeld: 
„Bocsásd meg Úristen, ifjúságomnak vétkét, 
Sok hitetlenséget, undok fertelmességét, 
Töröld el rútságát, minden álnokságát; 
Könnyebbítsd lelkem terhét" 

(220/1 Magyar ÉK.). 

Keresd ki az Igét önállóan: Zsolt. 127,3—4. 128,3—4. 

Kerüld ezt a bűnt is, hogy ne férhessen közeledbe. Megteszed? 

26. NYOLCADIK PARANCSOLAT — A TÍZPARANCSOLATBÓL 

„NE LOPJr (II. Móz. 20,15.) 
Ne lopj, mert minden Istené és nem a saját tulajdonod. Akkor sem lesz az, ha eltulajdo-

nítod, s nem lesz áldás rajta, Isten a Gazdánk, Istent senki sem rabolhatja meg megtorot-
lanul. A tolvaj azért lop, mert nem tudta, hogy Isten „szeme mindent lát", különben nem 
tenné. Ha tudná, hogy ezért majd börtönbe is juthatna, akkor kiszámítaná következményeit 
tettének. A bün elkövetésének pillanatában erre nem gondol a tolvaj ember. Ebben a bűnben 
benne van az engedetlenség is Isten iránt, hiszen a tiltás ellenére is megteszi az ember, 
azzal szemben teszi tehát, aki ezt megparancsolta, hogy ne tegyük! 

Minden az Úré: „a Föld és annak kereksége". Isten, Aki Atyánk, gondoskodik gyerme-
keiről, avagy a „verebecskéről is nem gondoskodik?" О elégít meg minden élőt ingyen. Sen-
kinek nincs szüksége többre, mint amit naponként felélhet, vagyis, se nem hoztunk, se el 
nem vihetünk semmit magunkkal ebből a világból (Zsolt. 24,1. 145,16, 16. I. Tim. 6,7). 

A tolvaj ember elárulja, hogy szíve tisztátalan, mert ennek a szándéknak a gondolata a 
szívből indul ki (Mt. 15,9). 

Tulajdonképpen a nyerészkedésből származó tisztességtelen haszon is lopás. 
Nem a mi tulajdonunk a mások elhagyta vagy elveszített javai, hanem azokat gazdáikhoz 

el kell juttatnunk, ha hívők vagyunk. Ebből is lemérheted, hogy ki vagy, ügyet csinálsz 
belőle, vagy nem? 

Isten mindenféle tulajdont véd ezzel a parancsolattal, így a köztulajdon megkárosítása 
is az egyén számláján olyan bűn, amiért el kellett vegyék halálos bűnüket úgy az Ószövet-
ségben, mint az Újban a bűnök elkövetői. Elrettentő büntetést kaptak, akik a Közösséget 
akarták megkárosítani, meglopni, így volt ez ÁKÁN esetében (Józs. 7,10—26) és Anániás 



és Safira sem kerülhették el a halált (Csel. 5,1—11). Napjainkban a munkakerülés — amit 
a társadalom még meg is jutalmaz azzal, hogy semmittevésüket fizeti — ennek a bűnnek 
a legnagyobb melegágya. A vagyoni egyenlőtlenségek felelősségéért is lesz elszámolás. Azok 
segíthetnének a szegényeken, de nem teszik, így a náluk elhelyezett javakat azoktól lopják 
el, akiken segíthetnének (Lk. 16,19—31). Isten ugyanis pontosan tudja, hogy a szegény 
sohasem fogy ki a földről, s azok mindenkor „veletek lesznek" (V. Móz. 15,11. Mt. 26,11). 
Isten a háládatosság gyümölcstermésének tekinti, amikor valaki eljut oda, hogy jobban 
szeret adni, mint kapni (Csel. 20,25), s ez elsősorban a megtért embereknek szól, akik 
lehet, hogy tolvajok voltak, de most már saját munkájukkal szerzett javaikból adnak a 
rászorulónak, hogy azt is megóvják a tolvajlástól. Isten a dolgozni tudáshoz, ad erőt, hogy 
munkája béreként igaz legyen és ne szűkölködjön: „MÉLTÓ A MUNKÁS A MAGA JUTAL-
MÁRA" (Lk. 10,6—7). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Senki ne szenvedjen szükséget miattam, 
Ami az enyém most, azt is Tőled kaptam. 
Ha tudok jót tenni, Lelked megmutatja 
Előre készen van, amit tennem adsz ma! 

Énekeld: 
„Istennel járni, lakozni, Szent Élettel illatozni, 
Igaz hitben nem habozni: Jézus Krisztus taníts, 
Taníts imádkozni." 

(374 Magyar ÉK). 

Keresd ki az Igét önállóan: Ef. 4,28. 2,10. 

Ha megvallod vétkeidet Ő megbocsát! AKAROD? 

27. KILENCEDIK PARANCSOLAT — A TÍZPARANCSOLATBÓL 

„Ne tégy a te Felebarátod ellen hamis bizonyságot!" (2. Móz. 20,16). 
Isten, amint a saját Nevét, úgy a Felebarát hírnevét is megvédi. S azt akarja, hogy amint 

az О neve nem tűr el semmi becsmérlést, úgy az embertársaink felé se gyakoroljuk hamis, 
hazug beszédünkkel nevének meggyalázását, vagy hazug rágalmakkal való beszennyezését. 
Isten azt akarja, hogy egyik ember se gázoljon a másik becsületébe: „NE HAZUDJATOK 
EGYMÁS ELLEN!" (Kol. 3,9). 

A sátán mivel a hazugság atyja (Jn. 8,44) mindig az embereknek egymás elleni össze-
ugrasztásán, egymás bemocskolásáért fáradozik. Mindig elferdíteni igyekszik az igazságot, 
még Istent sem átallotta meggyanúsítani és hazugsággal vádolni az első ember előtt: 
„CSAKUGYAN AZT MONDTA AZ ISTEN, HOGY A KERTNEK EGY FÁJÁRÓL SE EGYE-
TEK?"— holott Isten nem ezt mondta, hanem „bátran egyetek minden fáról, kivéve egyet..." 
— (I. Móz. 3,1). „Nem marad büntetlenül a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazug-
ságot beszél" (Példb. 19,5—9). 

A hamis tanú mindenre képes, rágalmazó pletykájával megrabolja a másik jóhírét. Krisz-
tus figyelmeztet ma is, hogy a beszédünk legyen egyenes és egyértelmű, s inkább a magunk 
háza táján seperve vegyük észre a saját szemünkben a gerendát... (Mt. 5,17. 7,1—5). Krisz-
tus új parancsa, hogy aki felebarátját úgy szereti, mint saját magát, az nem döfi le társát 
orvul fecsegésével (Jn. 13,34. Példb. 12,18). 

Az igazság elferdítése akár ellenszenvből, akár ,jószándékból" történjék is, mindent le-
rombol, s mind magát, mind embertársát hitelvesztetté akarván tenni, gonoszt cselekszik. 
A nyelv bűnei megsebeznek a fegyvernél is jobban, a sátán testünknek ezzel a kicsiny 
szervével szinte lángbaborítja egész életünk folyását. Ezért kötelességünk, ahol csak tu-
dunk gátat vetni ennek a nagyon veszélyes fekélynek (Jak. 3,1—12). Ezekben a bűnökben 
is, ha Isten Kegyelme nem gyakorolna bűnbocsánatot, nem volna lehetséges a hetvenhétszer 



való megbocsátás, mert ez az a bün, amelyben mindnyájan több esetet elkövetünk, s mindig 
legyünk készek jogtalan beavatkozásunk elismerésére, aminek következtében nagy bajt 
zúdítunk a magunk és mások nyakába. (Mt. 18,21—22). 

Jó lenne SZÓKRATÉSZ tanácsát megfogadni: „HA AZ, AMIT EL AKARSZ mesélni, SEM 
NEM IGAZ, SEM NEM JÓ, SEM NEM SZÜKSEGES, AKKOR NE TERHELJ VELE" (Kr. 
e. 469—399). 

Krisztus az új ember örömét szeretné bennünk megtalálni és munkálni: „Ne tartozzatok 
egymásnak mással, csak azzal, hogy egymást szeressétek!" (Rm. 13,8... Zsolt. 2,12. 85,11). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Ne hagyja el ajkamat RÁGALOM, FERTELEM, 
Miért hoznék szégyent arra, kit szeretsz. 
Jobb vádlottnak lenni, mint vádolni másokat, 
A Keresztre menni, mint ácsolni azt... 

Énekeld: 
„Amint vagyok, sok bün alatt, De hallva hívó hangodat, 
Ki értem áldozád magad: FOGADJ EL JÉZUSOM." 

(460/1 Magyar ÉK). 

Keresd ki önállóan az IGÉT: V. Móz. 19,16—21. Mt. 7,12. 

Szeretnéd, ha rólad azt mondanák, amit te igaztalanul másokról? Ne tedd! 

28. A TIZEDIK PARANCSOLAT — A TÍZPARANCSOLATBÓL 

„Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, 
se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te feleba-
rátodé" (II. Móz. 20,17). 

Isten népe ebben a világban ,,HEGYEN ÉPÍTETT VÁROS, FÉNYHORDOZÓ VILÁGOS-
SÁG ÉS ÍZT — KONZERVÁLÁST BIZTOSÍTÓ SÓ" kell legyen (Mt. 5,13—16). 

A sátán a kívánságot tudja a legjobban a bün gerjesztésére felgyújtani az emberi szívben, 
s ha a „KÍVÁNSÁG MEGFOGAMZIK, BŰNT SZÜL" és ez a célja. Látszólag a kívánság 
önmagában mintha nem hordozna semmi veszedelmet, de általában a kívánság a legtöbb 
embernél gyakorlatilag is megfogan, s lesz a bün melegágya. (Jak. 1,14—15). Isten min-
denkor egy folyamatos fenyegetettségről beszél, amelynek mindnyájan ki vagyunk téve. 
Minden, ami nem az ember „tulajdona", az a másé. Vagyis az ember semmit ne kívánjon 
el, ami a másé, mástól. A „Szeresd felebarátodat" azt jelenti, hogy az Ö körülményeiben 
kell helyzete és feltételei között elfogadnom. Káinban a gyűlölet Abel halálát okozta, mert 
engedett a kívánságának, ez okozta Ádám és Éva bukását is. A gonosz forraló gondolata 
ért tetté József eladásában és Krisztus keresztrefeszítésében (Mt. 27,18). Krisztus figyel-
meztet, hogy a gonosz megfogamzásának a helye a szívünkben van, innen indulnak ki a 
„GONOSZ GONDOLATOK, GYILKOSSÁGOK, HÁZASSÁGTÖRÉSEK, PARÁZNASÁ-
GOK, LOPÁSOK, HAMIS TANÚBIZONYSÁGOK, ISTENKÁROMLÁSOK" vagyis ezért 
kell „MINDEN FELTETT DOLOGNÁL JOBBAN MEGŐRIZNI A SZÍVET" minden kísér-
tésnek kitett helyzettől (Mt. 15,19. Példb. 4,23). 

A hívő ember ne akarjon magának kizárólagos és kiváltságos helyzetet. 
Ne a mások kárára érvényesítse kívánságait (Rm. 15,1). 
Ugyanakkor hálaadással feltárhatjuk kívánságainkat Isten előtt (Fii. 4,6). Krisztus ha-

lálába került a mi gonosz kívánságaink megszámlálhatatlan bűne, de egyszersmind lehe-
tővé tette ezáltal, hogy meg is szabaduljunk attól. Ezért beszélhet az új ember arról, hogy: 
„AKIK KRISZTUS JÉZUSÉI, A TESTET MEGFESZÍTETTÉK SZENVEDÉLYEIVEL ÉS 
KÍVÁNSÁGAIVAL EGYÜTT", akik számára a világ megfeszíttetett, miként ők is a világ szá-
mára. S ebből az új életből következik, hogy akik Lélek által élnek, azok Lélek szerint is járnak, 
s testben való életüket az Isten Fiában való hitben élik... (Gal. 5,24—25. 6,14. 2,20). 



Isten figyelme ki kíván térni a felebarát minden tulajdonára, a szolgákra, szolgálóleá-
nyokra. Nemcsak az emberekre, hanem a vagyont jelentő Állatállományra, mint vagyon-
tárgyra, mely az irigységet foganhatja meg a szívben. 

Jézus Krisztus az ÚRI imádságban mutatja be, hogy melyek azok a dolgok, amelyeknek 
a kérése kedves Isten előtt, szükségeinkre szolgálnak és megegyeznek Isten akaratával 
(Mt. 6,9—13). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

A döntést reád bízom Uram! 
Jobb nekem az, amit mutatsz. 
Magamban meg nem bízhatom, 
Te Magad vagy a „JOBB", tudom! 

Énekeld: 
„Mind jó, amit Isten tészen, Szent az Ő akarata. 
Ő énvelem is úgy tégyen, mint kedve Néki tartja... 

(272... Magyar ÉK) 

Keresd ki az Igét önállóan: Zsolt. 39,6. 

Ne szabd magad a világhoz. Megtörtént-e már életedben a nagy Változás? 

29. A TÖRVÉNY ÉS A PRÓFÉTÁK... 

„Az Ótestamentumi Törvény és Próféták magvetése előkészítés volt az Újtestamentum-
ra." Krisztus összekapcsolja a Törvény és Próféták szerepét, mivel mindkét összefüggés 
Isten és a Felebarát felé utal, mutat és vezet. 

A Törvényben a teljesíthetőség esetén az emberi cselekedetek domináltak volna. „Mivel 
a Törvényből azonban egy test sem igazul meg" (Rm. 3,20), Isten a prófétákat lépteti be 
érdekünkben, annak elmondására, hogy az Ö ígéreteiben már a megoldást „megtalálta", 
nem dominálnak az emberi teljesítmények egyáltalán. 

A bűn következtében keletkezett szakadék és nyomorűság következtében mindnyájan 
újra és újból átéljük egyéni történetünket. A lejtő a bűnbeeséshez mindmáig ugyanaz ma-
radt. 

A TÍZPARANCSOLATBAN a parancsolatok a követelményeivel — aminek megtartásá-
hoz a Törvény nem ad viszont erőt — űgy a sarokba szorítanak, hogy egyetlen lehetőségem 
marad: ISMERJEM BE, „Atyám vétkeztem az Ég ellen és Te ellened" (LK. 15,21). így lesz, 
és tette Isten a Törvényt is javunkra fordítóvá azzal, hogy „KRISZTUSRA VEZÉRLŐ MES-
TERÜNKKÉ LETT" (Gal. 3,24). így kerülhet sor arra, hogy a Törvény alatt valókat Krisztus 
megváltsa, mint az ígéretek Gyermeke, AKIT A PRÓFÉTÁK KEZDETTŐL HIRDETTEK 
Mivel a Törvény nincs hitből, viszont az ígéreteket Ábrahámnak, utódainak, s nekünk is 
(Gal. 3,12) HIT ÁLTAL KELL MEGRAGADNUNK KRISZTUS SZEMÉLYÉBEN, ezért in-
tézkedett Isten úgy, hogy az Ö ÍGÉRETEI MÁR MEGELŐZTÉK A TÖRVÉNYT, mivel 
„Isten tudta, hogy a pogányokat hitből fogja megigazítani". Ezért jelent meg az Isten Igaz-
sága — Jézus Krisztus — a Törvény nélkül" (Rm. 1,16—17. 3,21. 3,28). Melyről „tanúbi-
zonyságot tesznek a Törvény és a Próféták" (Csel. 10,43. Rm. 3,21), vagyis, hogy „AZT 
TARTJUK: AZ EMBER HIT ÁLTAL IGAZUL MEG A TÖRVÉNY CSELEKEDETEI NÉL-
KÜL." És „AZÉRT HITBŐL, HOGY KEGYELEMBŐL LEGYEN, HOGY ERŐS LEGYEN 
AZ ÍGÉRET AZ EGÉSZ MAGNAK; NEMCSAK A TÖRVÉNYBŐL VALÓNAK, HANEM 
AZ ÁBRAHÁM HITÉBŐL VALÓNAKIS, AKI MINDNYÁJUNKNAK ATYÁNK" (Rm. 4,16). 

Tehát a Törvény is, és a Próféták is az Utat Krisztushoz voltak hivatva készíteni, mint 
Aki egyedül, mint Tökéletes Isten és Tökéletes Ember tudott csak eleget tenni annak a 
váradalomnak, amelyeket a Törvény támasztott az elbukott emberrel szemben. Tehát 
Krisztus nem kikerülte, vagy megkerülte a Törvényt, hanem betöltötte azt. „Ne gondoljátok, 
hogy jöttem a Törvénynek, vagy a Prófétáknak eltörlésére, hanem inkább, hogy betöltsem... 
Az ég és a föld elmúlik, a Törvényből egyetlen pontocska el nem múlik..." (Mt. 5,17—18). 



így vezet a Törvény Krisztushoz, mint a Törvény betöltőjéhez, aki azt mindnyájunk helyett 
csak egyedül Maga tudott betölteni. Ezért van szükségünk Krisztusra, MINT MEGVÁL-
TÓNKRA, AKI MEGVÁLTOTT MINKET A TÖRVÉNY ÁTKÁTÓL (Gal. 3,13). 

A Próféták hirdették meg a bűneset óta, hogy Isten elküldi azt, aki annak a fejére tapos, 
aki a szakadást idézte elő Isten és köztünk. „Hitben haltak mindazok is, akiknek tétetett 
az ígéret, de még nem nyerhették meg azokat — Ók reménykedtek előre a Krisztusban —, 
távolról látva és üdvözölve — üdvözültek." (Zsid. 11,13). „A Törvény és a Próféták szerepe 
célba ért a Golgotán." 

„Áldott legyen Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Atyja, aki újjászült minket élő 
reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által (I. Pt. 1,3). 

Tehát a Krisztusba vetett hit által munkálta Isten az élő reménységünket. Aki Mind-
nyájunkért kész volt „megkóstolni" a halált, hogy segíteni tudjon azokon, akik a haláltól 
való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. így egyedül Ö tud rajtunk segíteni, aki 
miattunk elszenvedte a Keresztet, s mint a Törvény betöltője, helyettünk az Isten Bárány-
ként minden bűnünkért tökéletesen eleget tett. 

Ebben az új és megváltott életben járandó feladatunkul szabta meg célként földi rendel-
tetésünk idejére' 

„SZERESD AZ URAT; A TE ISTENEDET TELJES SZÍVEDBŐL, TELJES LELKEDBŐL, 
TELJES ELMÉDBŐL ES MINDEN ERŐDBŐL, ez az első és nagy parancsolat. A MÁSO-
DIK HASONLÓ EHHEZ: SZERESD FELEBARÁTODAT, MINT ÖNMAGADAT' (Mt. 
22,37—39). Önmagunkban mindkét irányban való „iparkodásunk" örökös elbukás, mert 
„bűnünk zsoldja a halál", mellyel szemben felragyog „ISTEN KEGYELMI AJÁNDÉKA", a 
Krisztusban adott és Hit által megragadható örök élet (Rm. 6,23). 

Krisztus jól ismer bennünket, s tudja, hogy a bün megrontotta világunkat. A Felebarát 
szorul az utolsó helyre mindnyájunk életében, előtérben mindig az én van, ezért teszi 
„egyenrangúvá" az Isten iránti kötelességeinket, normatív feltételét, hogy Krisztus él ben-
nünk, Ö van jelen, s cselekszik belőlem, aki ezek után is visszacsúszik abba a hibába, hogy 
a maga érdemeire és cselekedeteire néz, az a törvényeskedés hibájába esik, s nem tulajdonít 
teljes értékű elégtételt Krisztus áldozó tetteinek, ezért magát zárja ki és szigeteli el a 
számára is megjelent és Krisztusban adott Kegyelemből. (Gal. 3,20). 

A prófétáknak tehát Krisztusra vezérlő szerepük befejeződött Keresztelő Jánossal, az 
„utolsó" prófétával, akinek az a nagy tisztesség jutott, hogy találkozott is azzal, akit meg-
hirdetett. „Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, 
az utolsó időkben szólott nekünk Fia által..." (Zsid. 1,1...). Ennél világosabb beszédet az 
Ószövetségi próféták szerepéről nem mondhat senki. Hiszen mindnyájan hazamentek már, 
akik a reménység örömüzenetét írásaikban hátrahagyták bizonyságul nekünk arról, hogy 
Ók készek voltak az Isten akaratának közvetítésére és az engedelmességre, noha sok eset-
ben nem is tudták jelentőségét „értelmezni" az általuk meghirdetett üzenetnek: „A PRÓ-
FÉTÁK MINDNYÁJAN ÉS A TÖRVÉNY JÁNOSIG PRÉDIKÁLTAK" (Mt. 11,13). Ha meg-
jelenik a Világosság, a gyertyák „kialudnak". Ha valaki a prófétákat fölé helyezi Urunknak 
és szerepüket túlhangsúlyozza, az nem tekinti a Krisztusmüvet: „ELVÉGEZTETETT"-nek, 
hanem folytatásnak, márpedig a Krisztusmű nem szorul emberi folytatásra. A továbbiak-
ban Krisztus végzi, bennünk mind az akarást, mind a kivitelezést (Ef. 2,10. Ézs. 44,24. 
Fii. 2,13). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Hálát adok Törvényedért, Mely Krisztushoz vezetett. 
Köszönöm a Prófétákat, Kiktől a Krisztus hír „ered"! 

Énekeld: 
„Törvényednek eleget Bűnös ember nem tehet, Buzgóságom égne bár, 
S folyna könnyem, mint az ár: Elégtételt az nem ad, 
Csak Te válthatod meg Magad." 

(458,2 Magyar ÉK). 

Keresd ki az Igét önállóan: I. Kor. 13,2 Rm. 8,2. Gal. 6,2. 

Milyen Törvényed van most? Hogyan töltöd be a Krisztus Törvényét? 



30. KRISZTUS SZEMÉLYE, ÁLDOZATA, VÉRE! 

Krisztus Önmagáról több mindent kijelentett. Egy nem várt helyzetben, egy megvetett 
bűnös asszonynak kijelentette: „En vagyok az, aki veled beszélek" — A MESSIÁS — (Jn. 
4,26). Akié minden hatalom mennyen és földön (Mt. 28,18), „VAN HATALMA ARRA, HOGY 
LETEGYE ÉLETÉT, S HOGY ÚJRA FELVEGYE AZT" (Jn. 10,17). 

Ember voltára utalva jelenti ki: „Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, AMA FÉNYES 
ÉS HAJNALI CSILLAG" (Jel. 22,16). Ö a dolgok „ALFÁJA ES OMEGÁJA, A KEZDET ÉS 
A VÉG" (Jel. 1,8). О a Fundámentum, s „senki sem vethet más Fundámentumot rajta kívül" 
(I. Kor. 3,11). 

A győzelem nem bennünk van, hanem adatik a Krisztusba vetett hit által, Ö szabadít 
meg a halálnak testéből, ezért ,ADUNK HÁLÁT ISTENNEK, A MI URUNK, JÉZUS 
KRISZTUS ÁLTAL" (Rm. 7,24—25). Ő AKI MINDENEKNEK FELETTE ÖRÖKKÉ ÁL-
DANDÓ ISTEN, ÁMEN!" (Rm. 9,5). 

Református Egyházunk a Testet öltött Igének eljegyzettje: KRISZTUS-CENTRIKUS 
EGYHÁZ. A PREDESTINÁCIÓVAL — ELEVE ELRENDELÉSÉVEL — ISTEN ÖT ÁL-
DOZATUL SZÁNTA A KERESZTRE, MINT ISTENNEK BÁRÁNYÁT. SENKI NEM SZÜ-
LETETT ÚGY, HOGY E TESTBEN MEGSZÜLETÉSÉNEK CÉLJA A HALÁL LEGYEN. 
Krisztus azért jött, hogy meghaljon értünk. Istennek ez a szeretete felfoghatatlan az emberi 
értelem számára, vagyis olyan misztérium, titok, amelyet önmagunktól nem tudunk fel-
fogni. „Ki kétkedőn boncolja Öt, annak választ nem ád, de a hívő előtt az Úr megfejti 
önmagát!" 

S mivel Krisztus ezt tette értünk, így lehetséges, hogy mi a haláltól megváltottak legyünk, 
s hogy már a jelenvaló világban, földi életünk alatt „által menjünk a halálból az életbe." 
És már örök élete van annak, aki hisz a Fiúban (Jn. 3,36). Már a mennyekből megáldott 
lelki áldások áradnak ránk és bennünk (Ef. 1,3). Isten Fiának halála árán átvitt minket 
az „Ő SZERELMES FIÁNAK ORSZÁGÁBA!" (Kol. 1,13). 

Krisztus személye: „KÉPE A LÁTHATATLAN ISTENNEK" (Kol. 1,15). 
Egyetlen egy ÁLDOZATÁVAL „örökre tökéletesekké tette a megszentelteket" (Ef. 5,2. 

Zsid. 7,27. 10,14). 
Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette (Csel. 17,26). 
A „TESTEK ÉLETE A VÉRBEN VAN" (III. Móz. 17,11). A keresztre igent mondók Krisz-

tus Vérének kiontásáért magukra vették és vállalták Isten haragját: „AZ Ö VÉRE MIRAJ-
TUNK ÉS A MI MAGZATAINKON" (Mt. 27,25). Nem is tudták ezek az emberek akkor 
még, hogy számukra az a vér drága Gyógyszer lesz: „ÍMHOL VAGYOK ÉN ÉS A GYER-
MEKEK, AKIKET AZ ISTEN NEKEM ADOTT... TESTBŐL ÉS VÉRBŐL VALÓK, Ö is 
hasonlatosképpen részese lett azoknak..." (Zsid. 2,13—14). Júdás volt az első, aki kimondta: 
„ELÁRULTAM AZ ÁRTATLAN VÉRT", s ezzel a legszebb bizonyítványt állította ki arról, 
akit elárult! Akit ellenségnek hitt és tartott, aki felismerte, hogy az általa elősegített ki-
ontott vér tisztasága számára halált hozott, holott életet is jelenthetett volna (Mt. 27,4). 
Pilátus sem kerülheti el elismerő nyilatkozata ellenére sem felelősségének következménye-
it, holott tudta, hogy jogtalanul és hatalmával visszaélve mondott halált, felesége kifejezett 
figyelmeztetése ellenére: „ÁRTATLAN VAGYOK EZ IGAZ EMBER VÉRÉTŐL" (Mt. 27,24). 
A magáról való megállapítása nagy meglepetést okoz majd! 

Jézus Krisztus vére árán számunkra békességet szerzett Istennel és minket magunkat 
megtisztít minden bűntől (Kol. 1,20. I. Jn. 1,7). A Menny a Földdel kötött békét Isten Fia 
vére árán, s Neki köszönhető, hogy közösségünk lehet Nemcsak Vele, hanem egymással is. 
így szerezte az Anyaszentegyházat a Test Feje tulajdon Vérével (Csel. 20,28), „MELYBEN 
A SZENTLÉLEK VIGYÁZÓKKÁ TETT TITEKET!" Vére árán lettünk „TÁVOLVALÓKBÓL 
KÖZELVALÓKKÁ!" (Ef. 2,13). Akik tudják, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, s 
élnek a Kegyelemnek ezzel a Vér árán szerzett lehetőséggel, azok szívesen „MOSSÁK MEG 
RUHÁIKAT A BÁRÁNY VÉRÉBEN'XJel. 7,14). Krisztus Vére megtisztítja a „ti lelkiisme-
reteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek" (Zsid. 9,14). A Bárány 
Vére erőt ad a sátán vádolásával szemben megállni, vagy akár életünket halálra is adni 
tudni ŐÉRTE, AKI AZT AKARJA, hogy ezután ne magunknak éljünk, hanem annak, aki 
életét adta érettünk!" (Jel. 12,11) (II. Kor. 5,15). 



A Szent sátorba a Szentek szentjébe csak egyszer egy évben mehetett be a főpap, hogy 
áldozzon a vérrel — s meghintse a Láda fedelét — a maga és a nép bűneiért. Krisztus 
azonban megjelenvén, mint a jövendő javaknak Főpapja — nem-e világból való sátoron 
keresztül — és nem a bakok és tulkok vére által, hanem az О tulajdon vére által ment be 
— mint Főpap és áldozat — egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve". 
Maga magát megáldozván! (Zsid. 9,6—18). 

Krisztus mindezeket előre tudva ama Páskavacsorán bejelentette, hogy „MEGTÖRETIK 
AZ Ö TESTE ÉS KIONTATIK AZ Ö VÉRE ÉRETTÜNK, — ezt gyakoroljuk és cselekedjük 
az Ö emlékezetére — s hirdesse, ez a gyakorlata az Anyaszentegyháznak, a Krisztus ha-
lálát, MÍGLEN ELJÖVEND. Krisztust megsebezték érettünk, de az Ö sebei nekünk gyó-
gyulásunkat hozta, s érettünk vérezett, átszegzett kezeit csodálják a mennyben, melyet a 
földi, haszontalan, elkárhozott emberiségért szenvedett el. Ezért Öt sebeivel együtt imádják 
és leborulva hódolnak előtte (I. Kor. 11,26, Ézs. 53,5. Jel 5,8). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Köszönöm Véredet, mellyel lemostad bűnömet, 
Áldott szent sebeidet, gyógyító „kelyheimet!" 
Csodálatos ahogy jöttél, Ahogy haltál, 
Nincs szókincsem elmondani hálám Hozzád! 

Énekeld: 
„Véreddel, mely el-kifolyt, Mosd le rólam, 
Ami folt; Élet útját megmutasd, 
Én meg nem találom azt." 

(464,2 Magyar ÉK) 

Keresd ki az Igét önállóan: Csel. 5,28. 

Bizonyos vagy benne, hogy „elég néked Jézus vére"? Csak neked elég? 

31. A SZENTHÁROMSÁG ISTEN... 

A SZENTHÁROMSÁG SZÓVAL KIFEJEZETTEN NEM TALÁLKOZUNK A BIBLIÁ-
BAN. 

Mégis megtaláljuk sok esetben ügy, mint Atya, Fiű, Szentlélek. 
PÁL APOSTOL több esetben így búcsúzik a GYÜLEKEZETEKTŐL: „AZ ÚR JÉZUS 

KRISZTUSNAK KEGYELME, ÉS AZ ISTENNEK SZERETETE, ÉS A SZENTLÉLEK KÖ-
ZÖSSÉGE MINDNYÁJATOKKAL. ÁMEN (II. Kor. 13,13). 

Hiszünk a SZENTHÁROMSÁG EGY ÖRÖK ISTENBEN! Istenben, Aki a teremtőnk, 
Jézus Krisztusban, mint Isten Egyszülött Fiában és a SZENTLÉLEKBEN, AKIT ISTEN 
ELKÜLDÖTT, MINT AZ Ö FIÁNAK LELKÉT A MI SZÍVEINKBE" (Gal. 4,6). 

Isten maga jelentette ki Igéjében úgy magát, mint Atya, Fiú, Szentlélek. 
A zsidó vallásban ezt úgy értelmezik, hogy három Isten van, s hasonlóan sok szekta és 

felekezet is eltér ettől a hitvallástól, ezért azokkal nincs közös nevezőnk. Mindazok, akik 
a Szentháromság Istent, mint közös nevezőnket elismerik, ott lehetőségünk van ezen az 
egy közös ponton és bizonyságtételünkön keresztül keresni azt, ami összeköt és nem első-
sorban azt, ami elválaszt! 

Isten az Ő lényege szerint egy, de létformája, magaközlése szerint három, vagyis a Szent-
háromság Istenben egy belső harmónia egység és egyezőség dominál. Ebben a belső egy-
ségben az Atya a Teremtő, a Fiú a Megváltó, és a Szentlélek a megszentelő. Minden isme-
retünkkel együtt is a Szentháromság Isten Szentháromsága is MISZTÉRIUM (V. Móz. 
29,29). 

Minden hasonlattal csak esetleg közelíthetünk — saruinkat levéve — a Szentháromság 
Isten „megértéséhez!". A létformának egyazon voltára utaltak a megfogalmazók akkor, ami-
kor a Napra utalva beszéltek annak funkcióiról: TÖMEGÉRŐL, melegéről és fényéről. A 



víz is hasonló lehet funkcióját tekintve a jéghez és párához, noha egyugyanazon folyadékról 
van szó. Egy édesapa lehet közben férj és munkaerő is, de nem ennek boncolgatására kell 
a hangsúlyt helyezni, hanem a Szentháromság Isten imádására, melyben van bizonyos 
élményünk és ismeretünk Isten Igéjéből. Még egy képpel élve:, az ATYAISTEN VAN FE-
LETTÜNK, A FIÚ ISTEN VAN ÉRTÜNK, és A SZENTLÉLEK ISTEN VAN BENNÜNK 
S ugyanakkor egyidejűleg és egyszerre Isten van velünk! (Mt. 15,8. II. Tim. 1,12. Péld. 19,2. 
Hós. 6,6). Ágoston is amikor foglalkozott A Szentháromság kérdésével, egy kisfiú tanította 
meg a tenger partján arra, hogy amint a gyermek nem tudja a tengert kimerni kis vödrével, 
ugyanúgy ő sem a Szentháromság titkát. Nem véletlen, hogy ebben a kérdésben a NICEAI 
ZSINAT IS (Kr. u. 325) nehéz helyzetben volt, s csak a CHALCEDONI ZSINATON lett 
egyértelműbbé a KRÉDÓ -HITVALLÁS megfogalmazása, amit még mindig csak később — 
Kr. u. 500 táján-zárt le — halála után 150 évvel — ATHANASIUS hitvallása. Amelynek 
több és egyszerűsítettebb változatát használjuk ma is a tartalmi mondanivaló sértetlenül 
hagyása mellett. A szövegmegfogalmazás eltérései nem jelentenek lényegbeli eltérést. Ha-
zánkban is több változata használandó, itt közöljük egyik megfogalmazásban. 

Az apostoli Hitvallás 



Áldott legyen az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten, hogy a háromságban is egyek. Az 
Isten az О szerelmes Fiára mutat, akit hallgassunk (Mt. 3,17), miközben a Fiú mindig az 
Atya akaratához szabta munkáját (Jn. 4,34). S a SZENTLÉLEK AZ ATYÁNAK ÉS A FI-
ÚNAK LELKEKÉNT munkálkodik Krisztus váltsághalálának felragyogtatásában, és a Fel-
támadottnak megdicsőítésében. (Rm. 8,9—11. Csel. 1,8). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Meghaladja értelmemet csodálatos Lényed. 
Igédben közölt Kegyelmed elégséges nékem. 
Atyámként szólítalak, Krisztusomnak hívlak, 
Szentlélek légy segítségül, lelkem hazatéréséig. 

Énekeld: 
Atya, Fiú, Szentlélek. Készíts szent Igédre. 
Jézus érdemét ruházd áldott híveidre." 

(174/1 Magyar ÉK) 

Keresd ki az Igét önállóan: I. Jn. 5,7. 

Az élő egy Istenben hiszel, vagy bálványimádó vagy? 



32. HIT — ÜDVÖSSÉG — NEM MINDENKIÉ! 

Az a hit, amelyről mi beszélünk, HŰSÉGET ÉS BIZODALMAT IS JELENT, abban a 
Személyben, AKIBE vetjük hitünket. Már az ószövetség hívői is különbséget tettek hit és 
hit között. „URAM, A TE SZEMEID A HITRE NÉZNEK" — mondta Jeremiás (5,3). Isten 
nem alkalmaz semmi erőszakot, hogy bárki is higgyen Benne. A Benne való hitet nem lehet 
semmi módon mással helyettesíteni. ?íAZ ÚR SZEMEI A HITRE NÉZNEK ÉS MINDAZOK-
RA, AKIK AZ Ö KEGYELMÉBEN BÍZNAK" (Zsolt. 33,18). Hit nélkül az ember megértése 
önerőből való beképzeltség. 

„Az igaz ember hitből él" (Hab. 2,4). Minden a Krisztusba vetett hiten fordul meg. Kiben 
Isten felkínálja a Kegyelmét a Benne hívőknek. A hit azonban eszköz és nem cél, a célba 
vezetéshez adta Isten segítségünkre, hogy hihetünk. 

„Kegyelemből van üdvösségetek, a hit által" (Ef. 2,8—9). 
Isten úgy tervezte, hogy minden ember üdvözüljön (I. Tim. 2,4), de a válaszadás jogát 

az emberre bízta. Isten országába különben olyanok is bejutnának, akik nem éreznék ott 
jól magukat, s ez ellenkezne az embernek adott szabad akarattal. 

A Kegyelem azonban ingyen van és azoknak szól, akik hisznek benne, s megragadják 
cl z t 

Hinni azt jelenti: HISZEM, HOGY ISTEN MEG NEM ÉRDEMELT KEGYELME ENYÉM, 
ingyen FELKÍNÁLT AJÁNDÉKA JÉZUS KRISZTUSBAN SZÁMOMRA. Isten konkretizál-
ja a tőlünk várt hitet, mely a Benne hívőt Krisztushoz köti (Jn. 3,16). Hinni az ördögök is 
hisznek, hiszik Isten létezését, de tagadják Krisztus Istenségét! 

Bűneink felismerése és elismerése egyenlő a megtéréssel. Arról, hogy bűnösök vagyunk, 
Isten Lelke győz meg (Jn. 16,7—8). Az Ige hallgatása és olvasása segít bennünket a bűneink 
felismerésében. így lesz a hit „HALLÁSBÓL, A HALLÁS PEDIG KRISZTUS IGÉJE ÁL-
TAL" (Rm. 10,17). Akik örömmel fogadják az Igéből meghallott tudósítását Istennek, azok 
örömmel veszik tudomásul, hogy Isten számukra üdvösséget készített, s megbocsát nékik 
(Csel. 2,41). És már nem akarnak tenni semmit üdvösségükért, a hit kizáija az emberi 
dicsekvést. 

Krisztus mindent elvégezett a Golgota keresztjén. Nem tudja megfizetni Istennek az árat 
sem gazdag sem szegény azért, hogy a mennybe mehessen. Vagy ingyen elfogadja valaki 
hittel Isten ajándékát, az üdvösséget, melyért Isten drága árat fizetett egyszülött Fiának 
élete árán, s nincs az az ár, amely ne bizonyulhatna olcsónak a vérrel kiegyenlített tarto-
zásunkért! (Tit. 3,5. Ef. 2,9. Ézs, 1,18). Vagy vannak, akik most is nemet mondanak. 

A Megváltás bűneink megbánására adott felelete Istennek, mely a bűnbocsánatot és 
örökéletet jelenti azok számára, akik hittel befogadják életükbe az Úrjézus Krisztust (Csel. 
16,31. Példb. 28,13). Isten határozata a hitre nézve azért döntő számunkra, mert ez az egy 
áll lehetőségünkben, amit az ember meg tud tenni ÉS ELFOGAD. AZÉRT IS NEVEZZÜK 
A HITET EGY OLYAN KINYÚJTOTT KARNAK. AMELLYEL MEGRAGADJUK A SZÁ-
MUNKRA ISTENTÖL KRISZTUSBAN FELKÍNALT KEGYELMÉT! 

A halott hit nem él, nem lüktet, olyan, mint a holttenger, elnyeli az élő vizet, s azt foglyul 
ejti, csak elfogadásra kész, s magába rekeszti a továbbömlésre szánt Forrásvizet. Az élő 
hit a szeretetben válik láthatóvá. (II. Thess. 3,2). 

Krisztus pontosan megmondja, hogy milyen az élő hit: „AKI HISZ ÉNBENNEM, ...ÉLÖ 
VÍZNEK FOLYAMAI ÖMLENEK ANNAK BELSEJÉBŐL" (Jn. 7,38). 

így az emberek két csoportba tartoznak, vagy a megváltottak, vagy a hitetlenek csoport-
jába (I. Kor. 1,18). Az igaz hit a nem látott dolgok felől való meggyőződés, vagyis nagyon 
reális a hit bizodalma, bizonyossága (Zsid. 11,1). 

A hit nem örökölhető és senkibe bele nem nevelhető, Isten munkálja bennünk Igéje és 
Lelke által. Imádkozhatunk érte, hogy Krisztus növelje a mi hitünket. Ez azt is jelenti, 
hogy a hit fogyó cikk. Tehát az növelhető. Akibe vetnünk kell, mint a bűnösök Szabadító-
jába. Ezért Vele nekünk mint a világ legbizonyosabb személyével van dolgunk (Lk. 17,5). 

Az új életben élve „AZ ISTEN FIABAN VALÓ HITBEN ÉLÜNK" (Gal. 2,20). 
A hit embere állandóan éber: „VIGYÁZZATOK, ÁLLJATOK MEG A HITBEN". 
Ehhez az éberséghez szükséges felöltenünk „HITNEK PAJZSÁT" (Ef. 6,16). 
A hívőnek a hit harca szép küzdelem és biztos győzelemhez vezet (I. Tim. 6,12). A hitnek 

vannak hősei és példaadói (Zsid. 11... II. Tim. 4,7). 



És a kipróbált hit becsesebb az aranynál, célja a Lélek üdvössége (I. Pt. 1,7. 1,9). A hit 
az az alapépítmény, amely a Fundamentum, melyre szükséges, hogy a „ház" épüljön, melyet 
a viharok nem söpörhetnek el, hogy a hitünkhöz hozzáragasszuk azokat a szükséges épít-
kező elemeket, melyek minket igazolnak (II. Pt. 1,5. I. Pt. 1,5). „Isten hatalma őriz meg — 
bennünket — hit által az üdvösségre, amely KÉSZEN VAN, HOGY AZ UTOLSÓ IDŐBEN 
NYILVÁNVALÓVÁ LEGYEN" (I. Pt. 1,5). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Milyen keveset kérsz, s milyen sokat adsz. 
Megbecsülni, felbecsülni nem tudom én azt. 
Te munkálod hitemet is, hogy Fiadba vessem, 
Hogy a sátán rázta rostájából soha ki ne essem. 

Énekeld: 
„Hinni taníts Uram, 
Kérni taníts! 
Gyermeki nagy hittel, 
Kérni taníts! 
Indítsd fel szívemet, Buzduljon fel neked 
Gyűjteni lelkeket! KÉRNI TANÍTS! 

(479,1 Magyar ÉK.) 

Keresd ki az Igét önállóan: Rm. 3,22. II. Tim. 1,12. 

Hiszed-e, hogy Krisztusban bűneid megbocsátottak? 

33. MEGTÉRÉS — ÚJJÁSZÜLETÉS... 

A Hit, míg egyfelől Isten ajándéka (Ef. 2,8), másrészt Isten ezt a nekünk adott élő és 
működő hitet olybá tekinti, mintha „saját tulajdonunk" volna, ami egyetlen „kapaszkodó 
eszközünk" a KRISZTUS JÉZUSBA. (Gal. 2,16). Nekünk semmink sincs, amivel dicseked-
hetnénk. Krisztus ajándékul adta önmagát, értünk, ajándék a Szentlélek és az Örök élet 
(Ef. 5,2. Csel. 10,45. Rm. 6,23). 

A megtérés „megértésében" segítségünkre lehet a Tékozló Fiú története (Lk. 15,11—32). 
Ha meg akarsz térni, akkor előbb fel kell ismerned, hogy hol vagy. Ha a „moslékos vályúnál" 
vagy és ezt elismered és felismered, ez az első lépés, amelynek megállapításakor a hit 
ajándéka segítségedre siet, hogy össze ne roppanj, mert akkor nem látnád, hogy van kiút, 
s nem mernél elindulni és kijönni abból a helyzetből, amibe kerültél. A megtérés azt jelenti, 
hogy eltévesztettem a célt, s ott állok „megfürödve", nyakig a bűnben, már ezt a felismerést 
is Isten munkálja bennünk, amikor belátom, hogy nem kellene ennek így lenni, de elcsa-
varogtam az atyai háztól, s ezért összepiszkoltam magam, az Atyához és a házához való 
bizalom állít talpra bűneim elismerése és megvallása által. (Zsolt. 32,5. Jak. 5,16. Példb. 
28,13). 

A megtérés hátraarcot jelent a régi életnek és visszafordulást, visszaút megtételét az 
atyai házba. Ezt az elhatározást, döntést segíti a hit és bizalom abban, Aki szeret, akihez 
vissza akarok menni: „Ki féli közületek az Urat? És ki hallgat az ő szolgája szavára? Aki 
sötétségben jár és nincs fényesség számára, BÍZZÉK AZ ÚR NEVÉBEN ES TÁMASZKOD-
JÉK ISTENRE!" (Ézs. 50,10.) Micsoda biztatás a visszafordulóknak az Ige eligazítása a 
sötét és nehéz helyzetekben. 

A hit hazavisz és átsegít azon az útkereszteződésen, amelyet magam kerestem magam-
nak. Az Atya ölelő két karja és elénkszaladása Krisztusban megmutatja, hogy Ö mindig 
várja azokat, akik elindultak hazafelé, s nem sokat kell magyarázkodniuk, ha egyszer a 
biztos hajlékba érkeztek (I. Jn. 1,9. Lk. 15,21). 

Az Istenbe vetett bizalom mindig konkrétumot jelent, melyre Isten válasza az újjászü-
letés. 



Tehát egyfelől azt látjuk, hogy az engedelmességben elindulás az Atya iránti bizalomból, 
tehát hitből történt, ami a megtérő dolga, noha Isten munkálja ezt is bennünk, mégsem 
lehet senki kívülről szemlélője megtérésének, hanem az abban való örömmel tett önkéntes 
döntése elengedhetetlenül szükséges. 

Az Újjászületésben az „ISTEN DOLGA" megy végbe. Az újjászületés egy új embert, egy 
új teremtést, egy megigazult embert „hoz létre". Eletem Krisztus kezébe kerülve formálja, 
vezeti jelenem, jövőm, az О akaratának irányítása alatt minden a javamra történik (Zsolt. 
32, 8. Rm. 6,11—13). 

„Áldott az Isten és a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Atyja, Aki az О nagy irgalmassága 
szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltáma-
dása által!" (I. Pt. 1,3). 

A megtérés emberi oldalról, emberi feladat és teendő még akkor is, ha az „akarást és 
kivitelezést Isten munkálja is." A megtérés igent mondás Krisztus felszólításának, belső 
beleegyezés Isten intézkedésébe (Mk. 1,15. Kol. 1,14. Fil. 2,13) Az ÚJJÁSZÜLÉS MUNKÁ-
JA ÉS CSODÁJA „ISTEN DOLGA". A megtérésben az ember szuverenitásának jut a fő-
szerep. Az Újjászületésben Isten a „FŐSZEREPLŐ". Isten ezt az újjászülő munkáját rajtunk 
Fiára való tekintettel, feltámadására nézve cselekszi azokban, akik hisznek az Isten Egy-
szülött Fiában: „...AZ AZ ISTEN DOLGA, HOGY HIGYJETEK ABBAN, AKIT Ő ELKÜL-
DÖTT" (Jn. 6,29). 

Az újjászületés Istentől válasz — igent mondás — az ember megtérésére. 
A megtérés az egyén akaratának kinyilvánítása — készsége — a hazamenetelre, az új-

jászületés Isten akaratának kinyilvánítása a hazafogadásra. Egyik nem azonos a másikkal, 
mégis egyidejű folyamatban végbemenő eseményről van szó, mely cselekményben adja Isten 
az Ö Lelkét egyszer s mindenkorra a hívőnek! 

A Szentlélek nem időközönként, hanem örökre adatik. Ő közvetíti állandóan Krisztus 
golgotai áldozatából ránk áradó kegyelmének felséges nagyságát. Isten Szentlelkét egyszer 
kapjuk, de sokszor és folyamatosan beteljesedünk Vele, az Isten ítélte szükség szerint. 

A hívő életében az Isten Lelke az újjászületéssel kezdi meg munkáját, amikor is Isten 
Lelke a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk (Rm. 
8,16). 

Az újjászületett embernek nincsen szüksége Istenbizonyítékokra, mert „AKI HISZ AZ 
ISTEN FIÁBAN, BIZONYSÁGTÉTELE VAN ÖNMAGÁBAN" (I. Jn. 5,10). 

Aki nem érzi szükségét a megtérésnek, soha nem születhetik újjá. 
Ma is és neked is szól Jézus Krisztus felszólítása: „NE CSODÁLD, HA AZT MONDOM 

NEKED; Szükség néktek újonnan születnetek" (Jn. 3,7). 
Akard, hogy elvégezze Isten benned azt az újjászülő munkát, amely nélkül senki meg 

nem láthatja az Isten országát. A kérdés nem az, hogy Isten akaija e, hanem, hogy te 
akarod-e? 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Szentlelked Szelétől szívesen veszem, 
Ha bármikor, bárhol ugyanazt teszem. 
Köszönöm a munkát, mit bennem végezel, 
A nevetgélőknek a gúnya sem érdekel! 

Énekeld: 
„Könyörögjünk az Istennek, Szentleikének, 
Bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, 
Végye el mi szívünknek minden homályát, 
Hogy érthessük Istenünknek 
Mindenben akaratját." 

(372,1 Magyar ÉK) 

Keresd ki az Igét önállóan: Lk. 19,1—10. Csel 9,1—20. 

Csináltál-e már hátraarcot bűneidnek? Megtetted a döntő lépést, megértettél? „Vágyol-e 
elhagyni bűneidet..?" Vagy ezt is és azt is akarod? Van bizonyosságod újjászületésed felől, 
melyet Krisztusért ingyen kaptál? 



34. A LÉLEK — GYÜMÖLCSEI 

A Szentírás tanítása szerint az Új élet jelei bennünk a Lélek gyümölcse. Tehát teljesen 
egyértelmű, hogy a bennünk lévő munkálkodó Szentlélek termése az a szép és jó gyü-
mölcstermés, melyekre jellemző: ,,SZERETET, ÖRÖM, BÉKESSÉG, BÉKETŰRÉS, SZÍ-
VESSÉG, JÓSÁG, HŰSÉG, SZELÍDSÉG, MÉRTÉKLETESSÉG" (Gal. 5,22), AZ ILYENEK 
ELLEN NINCS TÖRVÉNY. Még a világ sem talál kifogást az olyan emberekben, akiknek 
az életében ezek a pozitív gyümölcsök teremnek, azt akarja ezzel mondani a hozzáfűzött: 
„ILYENEK ELLEN NINCS TÖRVÉNY" — magyarázat, az új életben járók életében ezek 
a gyümölcsök nem emberi teljesítmények függvényei, nem harc, vagy görcsös erőlködés 
árán születnek, hanem a Szentlélek ajándékaiként teremnek! 

Krisztussal, mint Gyökérrel állva szerves kapcsolatban teremhetjük meg a háladatos-
ságnak ezeket a szép gyümölcseit, mint akik tudják, hogy: „NÁLA NÉLKÜL SEMMIT SEM 
CSELEKEDHETTEK!" (Jel. 22,16. Jn. 15,5). 

A gyümölcsnek is időre van szüksége a beérésre. „Mindennek rendelt ideje van". Sokszor 
titokban, rejtetten, megy végbe az érlelődés és növekedés folyamata, s sokszor egy másik 
generáció lesz a haszonélvezője, így érthető, „ti a mások munkájába állottatok"-be (Jn. 
4,38). De a gyümölcs végül is nem marad el és nem marad rejtve, előbb-utóbb előjön min-
denkiből, hogy mi van benne, s mindenkiből csak az jöhet elő, ami benne van. Ha Krisztus 
van benne, Krisztus tettei, cselekedetei bennünk igazolják, hogy „NEM MI ÉLÜNK, HA-
NEM ÉL BENNÜNK A KRISZTUS!" 

Az új életben járás nem jelent emberileg erkölcsi kötelességet, bűntelenséget, de jelent 
egy nyitott, áttekinthető őszinte nyíltságot, amikor nem akarunk másnak látszani, mint 
amilyenek a valóságban vagyunk. Olyan emberek az új életnek a hordozói, akiknek halandó 
életükben Krisztus láthatóvá válik, akik nem állítják magukról, hogy már elérték a töké-
letességet, de abba az irányba haladnak, mert Krisztus megragadása ennek elérésében 
jelölte meg a célt, nem magunktól vagy magunkban, hanem Krisztusban lesz teljessé ez 
az állapot (I. Jn. 1,8. Fii. 3,12). Csak a „KÜLÖNÖS KEGYELEMBEN" részesült ember 
veszi a Szentlélek ajándékát. Aki elismeri bűneit és elfogadja a bocsánatot. Kész a Krisztus 
követésébe beállni a gyümölcs-terméshozamért. AZ ÚJ ÉLETBEN „GYÜMÖLCSEIKRŐL 
ISMERITEK MEG ŐKET" (Mt, 7,20). Krisztus az, aki „MINDENKOR DIADALMENET-
BEN HORDOZ MINKET ÉS ISMERETÉNEK ILLATJÁT MEGJELENTI MIÁLTALUNK" 
Ö táplál, tesz bizonyossá, s semmi el nem szakaszthat a Tőről (II. Kor. 3,14. Gal. 2,20. Rm. 
8,28—39). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Köszönöm, hogy szőlővessződ, 
Termőágad lehetek, 
Inkább gyümölcs legyen rajtam, 
Semmint lombok „feddjenek!" 

Énekeld: 
„Afid Úr Jézus halálodban, Követünk életedben, Szentséges tudományodban, 
Szelíd szenvedésedben. Legyünk alázatosak. Mindenhez irgalmasak. Segélj erre 
Szentlelkeddel, Oktass, vezérelj Igéddel!" 

(440/14 Magyar ÉK) 

Keresd ki az Igét önállóan: II. Kor. 3,18. Csel. 2,42—47. 

Vannak Isten Lelkétől termett gyümölcsök életedben? 



35. SZERETETSZOLGÁLAT — DIAKÓNIA 

Szeretetszolgálatról ott beszélhetünk, ahol a Szentlélek munkában van. Más szóval dia-
kóniának nevezzük azt a tevékenységet, amelyet Krisztus kicsinyei között végzünk, a SZE-
RESD FELEBARÁTODAT, MINT TEMAGAD AT" jegyében. 

E szolgálat nélkül nemigen van az egyházaknak hitelük, ezért is hívjuk a Diakóniát az 
Igehirdetés Aranypecsétjének. Az Igehirdetést és a gyakorlati szeretetszolgálatot szétsza-
kítani nem szabad. Ez minden hívő egyéni és közösségi önkéntes jócselekedete. Együttesen 
is. 

Az Egyházak végezhetik ezt a szolgálatot a gyülekezeti diakónián túl intézményes for-
mában is, amikor is a szeretetotthonokban szolgálókat, ott kifejtett munkásait hívjuk dia-
kónusoknak, vagy diakonisszáknak. 

A KÁRPÁTALJAI Református Egyháznak gyakorlatilag nincsen intézményes diakóniája. 
Nincsenek árvaházaik, csecsemőotthonaik, öregotthonaik, kórházaik, vagyis a Gyülekeze-
tekben a jövőben kell ezt a szolgálati ágat kiépíteni. Erre törekedve, épül a NAGYDOB-
RONYI ÁRVAHÁZ, folyamatban van egy Kórház beindítása. Ezen Intézmények fenntartása 
a Gyülekezetek közös feladata és gondja. 

Megemlítjük, hogy Magyarországon napjainkban már több mint 20 intézményben végez-
nek intézményesen diakóniát, beleértve a kórházakban végzendő gyógyítás szolgálatát is. 

Ezen speciális feladatok végzésére Diakónusképzőt működtet az egyház, ahol Testvéror-
szágok számára is képeznek ki munkatársakat. Ide tartozik annak mérlegelése, hogy pél-
dául az epilepsziás otthonokban végzendő munkára kifejezetten hitben elhívott szolgatár-
sak nyerjenek „kiképzést". 

Sokan idegenkednek az ilyen jellegű feladatoktól és a társadalomtól átvállalt szociális 
tevékenységnek ítélik, ami csak részben igaz és felel meg a valóságnak. Az irgalmas Sa-
maritánus példázata arra tanít, hogy minden ember — aki segítségünkre szorul — FELE-
BARÁTUNK (Lk. 10,25—37). 

Jézus Krisztus Maga volt az, Aki legnagyobb mértékben gyakorolta és bemutatta, hogy 
mi a DIAKÓNIA. „PÉLDÁT ADTAM NÉKTEK, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, 
ti is akképpen cselekedjetek" (Jn. 13,15). Ezt a példát hagyta ránk a lábmosáskor, azon az 
éjszakán, amikor elárultaték! 

„Én olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál". A szolgálat elmaradása hitéletünknek gya-
korlatában elcsúszik a vallásosság irányába és a teória felé, ha Krisztus követése csak elmélet 
és ismeret marad, akkor üres és kárhozatos lesz a végeredmény (Mt. 20,28. Lk. 22,27). 

Noha bár az első gyülekezetekben az apostolok létrehozták az intézményes diakónia 
gyakorlatát „NEM HELYES, HOGY AZ ASZTALOK KÖRÜL SZOLGÁLJUNK" elgondolá-
sából (Csel 6,2—7), ezzel nem azt akarták mondani, hogy bárkit is egyénileg felmentenek 
a szeretetszolgálat egyéni feladatai alól. Mindkét esetben ezt a szolgálatot is olyan emberek 
végezhették, akik Szentlélekkel teljesek voltak, s akiket a kiválasztás után az apostolok e 
tisztségükben könyörgéssel és kézrátétellel erősítettek meg. 

Ez azonban még azt is jelentette ott és abban az esetben, hogy a Diakónia nem alacso-
nyabbrendű szolgálat, hanem mellérendelt szolgálat. 

A diakónia értése és vállalása nagy lelki érzékenységet igényel. Diakónia mindig volt és 
lesz. Ezt gyakorolhatjuk az egy pohár víz egyszerű szolgálatával is. 

Nem feltétlenül szükséges, hogy mindig nagy feladatokra gondoljunk. A kis feladatokat 
sokan nem értékelik, s azt hiszik, hogy a nagy dolgokat meg tudnák oldani, pedig az Ige 
pont arról beszél, hogy aki a kicsin nem hű, a sokan sem lesz az. (Lk. 16,10). 

Itt nem áll módunkban, hogy a történelmi egyházak, vagy akár a Magyar Református 
Egyház Diakóniatörténetével foglalkozzunk, nem is volt a célunk, hanem a BIBLIAI GYÖ-
KEREKRE utalással az, hogy mi magunk legyünk ennek a szeretetből fakadó „szociális 
érzékenységű" szolgálatnak a tevőleges gyakorlói, mint Krisztus követői, Aki a „legnagyobb" 
Diakónus volt maga. 

Itt jegyezzük meg, hogy a SZERETET HIMNUSZÁNAK ÜZENETE SZÁMUNKRA, az 
I. Kor. 13-ban teljesen leegyszerűsíti és gyakorlativá teszi számunkra a mércét. „HA SZE-
RETET NINCSEN ÉNBENNEM, SEMMI VAGYOK..." A gyakorlatban még úgynevezett 
vallásos körökben, de a hívők között is a diakónia gyakorlása elmarad és annak elméleti 
ismeretét nem viszik át a gyakorlatba. 



Vannak, akik a helyes egyensúlyt nem is akarják megkeresni. Ebben а kérdésben tehát 
két veszély is fenyeget. 

1. Ismerünk olyan felfogású embereket, csoportokat és híveket, akik az imádkozást és a 
Bibliaolvasást helyezik az első helyre, de mindig csak az első helyen akarnak maradni, s 
a diakóniát rangon alulinak tartják. 

2. A MÁSIK VESZÉLY, amikor a diakóniát félreértelmezve elhanyagolják az Isten Igé-
jének olvasását és az imádkozást, s elsődlegessé teszik a CSELEKEDETEKET. 

A Lélek vezetése alatt álló emberek életében erre az egyensúlyra maga a Szentlélek tanít 
meg és vigyáz. Ebben a vezetésben pontosan fogjuk tenni a dolgainkat, úgy amint Pál 
megfogalmazta a Szentlélek által „MAGAMAT MINDENKINEK SZOLGÁJÁVÁ TET-
TEM... MINDENKINEK MINDENÉVÉ LETTEM..." (I. Kor. 9,19.). 

Azért imádkozunk, hogy erre a szent feladatra minden hívő készen álljon! 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

A másik emberben is észreveszlek Téged, 
Mert benne is, bennem is Testvérem vagy Nékem. 
Köszönöm a közösségedet velem vállalását, 
S Lelkednek belőlem a kiáradását! 

Énekeld: 
,Add nekünk Istenünk a Te áldott Lelkedet, 
Szent tüz adja éreznünk Éltető kegyelmedet; 
Adj hitet, szeretetet: Lelki boldog életet." 

(375/7 Magyar ÉK.) 

Keresd ki az Igét önállóan: Mt. 7,12. 

Minden hívő diakónus? Te is az vagy ? Vagy csak azt hiszed? 

36. MISSZIÓ, TANÍTVÁNYSÁG, BIZONYSÁGTÉTEL... 

„Nékem adatott minden hatalom Mennyen és Földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanít-
ványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek 
Nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én 
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!" (Mt. 28,18—20). 

A tanítvánnyá tételben felhasznál bennünket Urunk munkatársaiul. S a munkatársi 
„mozgósításban" feladatul szabja: „KÉRJÉTEK AZ ARATÁS URÁT, HOGY KÜLDJÖN 
MUNKÁSOKAT" (Mt. 9,37—38. I. Kor. 3,9). Tanítvánnyá csak azok tudnak „tenni" valakit, 
akik maguk is Krisztus követésében állva, tanítványok. 

Nem lehet mindenki Igehirdető, de mindenki lehet bizonyságtevő! 
A tanítványt a világ fiaitól az Igazságnak Lelke, Aki A MI PARTFOGÓNK, különböztet 

meg bennünket. Akit a világ nem kaphat meg, és mert nem látják Öt, nem ismerik, a hívők 
azonban ismerik, mert náluk és bennük van (Jn. 14,17). 

A samáriai asszony elfogadta Urunkban Önkijelentését Messiás voltáról, s ez tette 
misszionáriussá Sikár városában — Samáriában — a hitellel nem bíró asszonyt, hittek 
bizonyságtételének, s Krisztushoz tudta vonzani és vinni az embereket. Gyakorlatban ez 
a misszió (Jn. 4...). 

Az embereket nem egy csoportosulásba, nem egy társaságba, nem egy Intézménybe, ha-
nem Krisztushoz kell hívnunk. Nincsen ennél nagyobb és sürgősebb feladatunk. A tanítvány 
nem tarthatja magában azt, amit Ura tett vele, azt gyorsan és hamar tudtul kell adnia az 
elkárhozott világban élőknek, akiket így akar Isten kimenekíteni. 

Ebben a megbízatásunkban és küldetésünkben megvalljuk a Krisztusba vetett hitünket, 
Akit visszavárunk, akivel minden percben Szentlelke által Vele vagyunk. Ez készenlétet, 
éberséget jelent az Ö visszavárása, amelyben a hü sáfár készül Urával való találkozására, 



de ebben a várásban nincs félelem, hanem azaz öröme, hogy a rábízott javakat Gazdája 
javára kamatoztatta (Lk. 12,35—40. Mt. 25,14—30). 

A mi missziónk az emberek felkészítése Krisztus II. visszajövetelére. Az О dicsőséges 
megjelenéséig terjedő időszak a Kegyelem ideje ahhoz, hogy valaki az О tanítványa legyen. 
„Hirdessük a Szabadítót, KI ELKÖZELGETETT..." 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Te adod a munkám és kenyerem, 
Lelkeddel eszem az eledelem. 
Akaratod szerint megyek, s hírül viszem, 
Krisztus a Megváltóm, gyertek ti is „IDE!" 

Énekeld: 
„Ébredj, bizonyságtévő Lélek! A várfalakra őrök álljanak, 
Kik bátran szólnak s harcra készek, Ha éj borul le, 
vagy ha kél a nap. Hívásuk zengjen messze szerteszét. 
Az Úrhoz gyűjtve népek seregét! 

(396,1. Magyar ÉK.) 
Keresd ki az Igét önállóan: Jel. 21,3—4. 

Nem szégyenled a Krisztus Evangéliumát? 

37. A HEGYI BESZÉD 
Nyolc boldogság 

Máté Evangéliuma 5—7 fejezeteit nevezzük a Hegyi Beszédnek, amelyek az új teremtés 
embereinek újszövetségi „törvénykódexe". Ez a néhány fejezet a Krisztust követők „élet-
szabálya." Krisztus bemutatja azt az új embert, aki már nem a Törvény cselekedeteiből 
akar üdvözülni, hanem azért cselekszi a jót, mert üdvössége van. A Lélek gyümölcsei éle-
tünkben a háládatosság termései! 

Pontosan megmondja Urunk, hogy mit ért Újszövetség-i megfogalmazásban a Törvény 
betöltésén, mely elengedhetetlenül és kimaradhatatlanul a mozgatórugója — a Tízparan-
csolattal — az új ember tetteinek is. Nekünk egy betöltött Törvénnyel van dolgunk és Azzal, 
Aki azt betöltötte. Akinek Lelke munkálkodván bennünk, nem cselekedhet másként, mint 
Ö maga. Ha Ö bennünk él, akkor összhangban van a belső és a külső tevékenységünk, ha 
valósan bennünk él Krisztus, nem lehet másképpen: „ÉLEK PEDIG TÖBBE NEM ÉN, 
HANEM ÉL BENNEM A KRISZTUS" (Gal. 2,20). 

Az új életben megnyilatkozó legfontosabb megnyilvánuló, megmutatkozó és jelentkező 
tényekre és feladatokra összpontosítja a Hegyi Beszédben Krisztus a figyelmünket. 

így beszél az adakozásunk, az alamizsnálkodásunk tisztaságáról, amit ne befolyásoljon 
az, hogy látják azt az emberek, avagy sem, a „fizettségünk" nem emberektől lesz, hanem 
Atyánktól kapjuk jutalmunkat. (6,1—5) 

Krisztus arra tanítja tanítványait, hogy gazdálkodjanak a szavakkal is takarékosan és 
ezt imádságaikban is tegyék megfontolás tárgyává, ne legyenek „szószaporítók", ezért 
összefoglalja az ÚRI IMÁDSÁG tanításában mindazt, amire tekintettel kell legyenek imád-
ságaink mindenkor. Vegyünk mintát imádságainkból, s hasonlítsuk össze Urunkéval, s 
meglátjuk, hogy mennyi felesleget kell Isten „vésőjének" a mi imáinkról lehántolnia, hogy 
a tiszta értelme felragyogjon, (6,6—15) (7,7—12) azt mi nem is gondoljuk. 

Urunk figyelmezteti az övéit, hogy nem a járható utat róják, ha úgy gondolják Neki is, 
meg az Ördögnek is lehet egy szívvel szolgálni. Ez a képmutató, vallásoskodó ember, akinek 
a szívében nem a Krisztus tisztasága, hanem a földi kincsek utáni sóvárgó epekedés talál-
ható. (6,19—24) 

Ebből következik az aggodalmaskodás, amikor nem bízik az ember Istenében, hanem 
inkább magában. Krisztus egy gyönyörű hasonlattal utal arra, hogy milyen keveset ér az 
emberi dicsőség, csak egyetlen liliom is nem pompásabban ékeskedik minden SALAMONI 



HATALOMNÁL. És az égi madarak? Az ember tartsa fontosabbnak magát mindezeknél, 
mert Isten szemében fontosabbak (6,19—34). Ha Isten Országa áll az első helyen életünk-
ben, akkor mindezek ráadások csupán, amit mi födolognak gondolunk, mellékesek. Ne vét-
sük el a sorrendet, s ne cseréljük fel az értékrendeket. Tanuljunk meg Krisztus szemével 
látni mindent, a földiekre nézve. Milyen kicsinyes gondolkodású az ember, amikor azt gon-
dolja Istenéről, hogy Őt nem érdekli az emberek földi sorsa és szüksége. Krisztusnak értünk 
hozott áldozata vonatkozik egzisztenciálisan testünkre-lelkünkre, földi és örök életünkre 
egyaránt. 

A böjtöt kiemeljük, ezért itt csak visszautalunk rá, mint amelynek valódiságát igen meg-
kérdőjelezi Urunk kora társadalmának képmutatóinál, s azok gyakorlóit élesen elítéli, akik 
ezt színből teszik (Mt. 6,16—18). 

Felhívással, figyelmeztetéssel és buzdítással zárul a Hegyi-Beszéd: Szól Urunk a Keskeny 
út és a széles kijárásának különbségéről. A Keskeny úton Járókat figyelmezteti a veszélyre, 
mely leselkedik rájuk a juhok ruhájába bújt hamis próféták miatt. A gyümölcsöket kell 
megvizsgálni és látjuk, hogy veszedelmes, hamis, vagy valódi az, aki vagy ami a mi éle-
tünket befolyásolhatja (7,13—23). Sokan Emblémának használják az Úr Nevét, s csak az 
ítéletkor derül ki, hogy nem ismeri Urunk őket, milyen szomorú önbecsapás, megtévesztése 
másoknak. Krisztus figyelmeztet arra, hogy Ő pontosan el fogja tudni magát határolni 
azoktól, akik ugyan Uram-Uramoztak, de ellenségei maradtak (7,21). 

Krisztus zárószavai azt ajánlják, hogy amiket elmondott, azt megcselekvés céljából han-
goztatta, s aki megcselekszi az Ő beszédében elmondottakat, azok számíthatnak Őreá, 
miként a Kősziklára épített házat el nem seperheti az áramlatok hullámtaraja, úgy azokat 
sem, akiknek Ö a Fundámentuma (I. Kor. 3,11). A bolond ember csak meghallgatja az Igét, 
gyűjti az ismereteket, sokasítja a tudását, ha mindez nem járul hozzá cselekedetei gyara-
podásához, úgy mindez hiábavaló, fóvenyre építés (7,24—29). 

Miután „beletekintettünk" a HEGYI BESZÉDBE, nézzük meg Krisztus boldog mondá-
sait, s röviden szóljunk üzenetükről: A Máté 5,3—11 szerint kövessük az IGÉT! 

1. „BOLDOGOKA LELKI SZEGÉNYEK, mert övék a mennyeknek országa" (Mt. 5,3). 
A szegénység lehet áldás forrása is. Urunk vonzotta az elesetteket, s ők voltak azok, 

akiket a legkönyebben el tudott érni, mert fogékonyabbakká tette őket Isten Igéje, mint a 
gazdagokat. Talán értetlennek és ellentmondásosnak tűnik a megállapítás. Itt a lelki sze-
génység kimondása egyet jelent annak elismerésével, hogy bűnös vagyok, nincs semmi 
érdemem, amivel megállhatnék Isten előtt. Akik magukba vetik bizalmukat, megszégye-
nülnek. Ha az Úr mutatja meg, milyen a szívünk, elítéljük önmagunkat (I. Kor. 11,31). A 
Lélekben magukat megüresíteni tudó szegények tudnak mindennel bírók lenni és sokakat 
gazdagítókká válni. A SZEGÉNYEK BOLDOGSÁGA NEM A SZEGÉNYSÉGÜKBEN VAN 
ES KERESENDŐ, HANEM ABBAN, HOGY ÖVÉK A MENNYEKNEK ORSZÁGA. A Lé-
lekben szegényeket ajándékozza meg a GAZDAG ISTEN (Ef. 1,3). A Lélekben szegények 
boldogok, mert övék az Isten országa, mert Uruk velük van és zeng ajkukról a hálaének: 
„ÉRZEM, HOGY AZ ÖRÖK ÉLET MÁR A FÖLDÖN AZ ENYÉM LETT!" (Ézs. 57,15). 

2. „BOLDOGOK, AKIK SÍRNAK: MERT ŐK MEGVIGASZTALTATNAK." 
Ellentmondásos „fogalmakat" kapcsol össze az Ige, mely fokozza és méginkább kiemeli 

az ellentétet. Ebben a rokonításban tanítja Krisztus, hogy a sírás és boldogság fakadhat 
egy tőről is. A Biblia beszél a legtöbb könnyről a világon, mely nem kerülte el Dávidot, de 
magát Urunkat sem (Zsolt. 56,9. Zsid. 5,7—8). Ha Krisztus tanítványai — ma is — nem 
tudják elmondani: „ÖRÜLJETEK AZ ÖRÜLŐKKEL, SÍRJATOK A SÍRÓKKAL", akkor 
nem sok engedelmességgel bírnak (Rm. 12,15). 

A sírás azt jelenti, hogy igazán emberek vagyunk, s életünk legmélyebb szakadékaiban 
fakadnak fel legtisztább könnyeink. A gyöngédség nem gyengeség, hanem igazi lelki erény. 
A könny és fájdalom nagy, léleképítő hatalom. Sírunk a bölcsőben és a koporsónál. Minden 
emberi szív tulajdonjoga, hogy sírhat. Kicsoda tilthatná meg? 

Aki sírni tud, nem elveszett ember! Krisztust sokszor látták az övéi sírni és Ö ezt nem 
szégyenlette. Sírt Jeruzsálem felett, vérrel elegy könnyeket verítékezett a Getsemáné kert-
ben. Krisztus miattunk sírt, ez a mi vigasztalásunk és vigasztaltatásunk Forrása (Lk. 
22,44). Neki nem volt szüksége arra, hogy rajta, vagy Érte sírjanak (Lk. 23,28). 

A megoldás nem a sírásban van, hanem a sírás miatt szükséges megvigasztaltatásban. 
A MI BOLDOGSÁGUNK A MI MEGVIGASZTALTATÁSUNKBAN VAN, amit a „MINDEN 
VIGASZTALÁSOK ISTENE VÉGEZETT EL SZÁMUNKRA" (II. Kor. 1,3). Isten nem fe-



ledkezett el rólunk. Vigasztalásra az szorul, akit nem vigasztaltak meg. A földön a SZENT-
LÉLEK A MI VIGASZTALÓNK, nem vagyunk magunkra hagyatottak addig sem, amíg az 
Isten Báránya végleg letöröl orcánkról minden könnyet (Jn. 16,7. 14,18. Jel. 7,17). 

3. „BOLDOGOK A SZELÍDEK, MERT ŐK ÖRÖKLIK A FÖLDET!" 
Krisztus arra tanít, hogy a boldogság építőanyagai közül nem hiányozhat a SZELÍDSÉG 

ÉS ALÁZAT. „Minél inkább megalázom magam, minél alábbvaló leszek a magam szemei 
előtt, annál dicséretre méltóbb leszek" a szolgálók előtt. És a szelíd Király „örökölte is a 
Földet", jelképes értelmű, hogy Dávid fejezte be a Honfoglalást, Jeruzsálem birtokbavéte-
lével (II. Sám. 6,22). A héber nyelv a két fogalmat együtt értelmezi, nemkülönben az Új-
szövetség Királya: „TANULJÁTOK MEG TŐLEM, HOGY ÉN SZELÍD ÉS ALÁZATOS 
SZÍVŰ VAGYOK" (Mt. 11,29). Szelídek azok, akik készek a jelent eltűrni a jövőért. Sokan 
csak igénylik a szelídséget: JÓ HA MÁSOKBAN MEGVAN VELEM SZEMBEN, de a leg-
több ember elutasítja. 

A szelídség nem természetes dolog, nem velünk születik, különben nem kellene tanulni. 
A Krisztustól tanulás példája révén öltözzük fel, miként egy ruhát (Kol. 3,12). A szelíd 
ember mentséget keres mások számára, vigasztal, beszélhetne, de tud hallgatni, lemond 
jogos előnyéről, mert élete Ura felügyelete alatt áll (I. Móz. 13,8—11. II. Tim. 2,25). A 
szelídség ellentéte a harag, az elégedetlenség, indulatosság. Uram tégy „úrrá" ezeken, s 
mondd és énekeld gyakran velem: „SZERETNEK LENNI, MINT Ö, ALÁZATOS, SZELÍD..." 
(459,4 Magyar ÉK.). 

4. „BOLDOGOK, AKIK ÉHEZIK ÉS SZOMJÚHOZZÁK AZ IGAZSÁGOT, MERT 
ŐK MEGELÉGÍTTETNEK " 

A testi szükség követelésével fejezi ki Krisztus az Igazságra való „olthatatlanul" szük-
séges vágyakozásunkat. Krisztus a tanítványok előtt feltáija Önmagát és kijelenti, az 
„IGAZSÁG ÉN VAGYOK!" (Jn. 14,6). Ilyen Igaznak ismerte el a megszálló hatalom — 
ellenségnek számító — római, pogány tisztje, Pilátus és Júdás, akik mindketten elvétették 
az Igazságot és elvetették! (Lk, 23,24. 23,47. Jn. 19,15. Mt. 27,4). Krisztus a Testet öltött 
Igazság, Ki azért jött, hogy bizonyságot tegyen az Igazságról — ÖNMAGÁRÓL —, de csak 
aki az Igazságból való, az hallgat ŐRÁ (Jn. 18,37). Isten Igéjében kell keresnünk és találjuk 
meg az Igazságot. ,A TE IGÉD IGAZSÁG!" (Jn. 17,17). 

Ha a földön a célunk „ISTEN ORSZÁGA ÉS AZ Ö IGAZSÁGA, AKKOR MINDEN MEG-
ADATIK RÁADÁSUL NÉKÜNK" (Mt. 6,33). Isten azt mukálja üdvözítő tervébe ma is, 
hogy „MIDEN EMBER ELJUSSON AZ IGAZSÁG MEGISMERÉSÉRE!" (I. Tim. 2,4). 

Nincsen saját Igazságunk, de van Igazságunk a Krisztusban való hit által... mert Jézus 
Krisztus Igazságul lett nekünk... (Fii. 3,9. I. Kor. 1,30). 

5. „BOLDOGOK AZ IRGALMASAK, MERT ŐK IRGALMASSÁGOT NYERNEK." 
Az ember irgalmatlan lakóhellyé tette a földet. Ezért az Irgalmasság az emberiség leg-

kívánatosabb „ételízesítője". „Leginkább kell kívánni az irgalmasságot az embernek" (Pbesz. 
19,22). Aki irgalmas és kegyelmes tud lenni, az koronát tart a kezében (Zsolt. 103,4). Az 
emberiség történelme egyenlő az irgalmatlanságok történetével. Csak az tud irgalmas lenni, 
akihez Urunk irgalmas volt. (Lk. 18.13). Urunk csupa irgalom volt, s a gyakorlatban tettei 
igazolták. 

Jónás a cethal gyomrában kiált irgalomért, s tanulja meg a leckét irgalmasságból, mivel 
nem jó szemmel nézte, hogy Isten irgalmazni akar NINIVÈNEK, csak a maga bőrén meg-
tapasztalt irgalom tehette alkalmassá küldetésének betöltésére (2,2—11). Isten irgalmas-
sága dicsekedik az ítéletével szemben, „AZ ÍTÉLET — VISZONT — IRGALMATLAN AZ 
IRÁNT, AKI NEM CSELEKSZIK IRGALMASSÁGOT". A fögtöbb ember a bajt magának 
irgalmatlansággal szerzi. 

Isten velünk szemben az Irgalmát „Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadására 
nézve teszi velünk az újjászülő Szentlelke által" (I. Pt. 1,3) gyakorolja. 

Az ember olyan kegyetlen tud lennni, hogy Dávid „INKÁBB AZ ÚR KEZÉBE AKAR 
ESNI, AKI NAGY IRGALMÚ, MINTSEM AZ EMBEREK KEZÉBE, AKIK IRGALMATLA-
NOK VOLTAK HOZZÁ" (II. Sám. 24,14). A bűnbocsánatot az irgalmatlan ember nem tudja 
elfogadni, ezért nem is tud odajárulni a Kegyelem királyi székéhez, hol számára készen 
van a megbocsátó irgalom, ,ALKALMAS IDŐBEN VALÓ SEGÍTSÉGÜL" (Zsid. 4,16). 

Az irgalmatlan ember szorongatja a felebarátja nyakát 100 dinárért, holott Isten neki 
minden adósságát elengedte (Mt. 18,27). Légy irgalmas és énekeld: „AZ ÚRNAK IRGAL-
MÁT ÖRÖKKÉ ÉNEKLEM!" (Zsolt. 89...). 



6. BOLDOGOK, AKIKNEK SZÍNÜK TISZTA, MERT ŐK AZ ISTENT MEGLÁTJÁK". 
Ha tiszta szívvel születnénk, nem kellene annak tisztává teremtését kérnünk! „TISZTA 

SZÍVET TEREMTS BENNEM..." (Zsolt. 51,12). Korunk embere a tisztaságot értékeli a 
legkevésbé. Mindenütt piszok, mocsok, szenny, az elnézett és megtűrt bűnök sorába illesz-
tette a világ a tisztátalanságot, s akik meg nem tisztulnak, tisztátalanokként nem örököl-
hetik Isten Országát. A tisztulás ÁRA és egyetlen gyógyszere: JÉZUS KRISZTUS VÉRE, 
„AKINEK VÉRE MEGTISZTÍT MINKET MINDEN BŰNTŐL" (I. Jn. 1,7). A régi szívre is 
igaz és elég Jézus vére: „MINDENT ÚJJÁ TESZEK" (Jel. 21,5). A tisztátalanságából meg-
tért ember megbecsüli Krisztus érte hozott áldozatát és Vérét, s mint új ember látja a célt: 
„NEM TISZTÁTALANSÁGRA HÍVOTT EL MINKET AZ ISTEN" (I. Thess. 4,7). A kegye-
lemnek nincsenek feltételei, de vannak konzekvenciái: „AKI SZERETI JÉZUS KRISZTUST, 
AZ MEGTISZTÍTJA MAGÁT, AMINT Ö IS TISZTA". A szívre lehet vigyázni: „VIGYÁZ-
ZATOK, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek is hitetlen, gonosz szíve." „Krisztus hit 
által lakozik a szívünkben... szívünkből magasztaljuk Istent és dicsérjük Urunkat" (I. Jn. 
3,3. Zsid. 3,12. Ef. 3,17. 5,19). „Szívemet töltse be, Kegyelmed ereje". 

7. „BOLDOGOK, A BÉKESSÉGRE IGYEKEZŐK, MERT ŐK AZ ISTEN FIAINAK 
MONDATNAK" 

Több tucat háború folyik békességesnek nevezett korunkban. Távol volt az öbölháború, 
közel a Jugoszláv, de mégközelebb van az embereknek egymásközti békétlensége, háborúja. 
Háború önmagunkkal. Harc kívül és belül félelem. 

Nincs békesség a hitetleneknek (Ézs. 48,22). Nincs békesség a bűn miatt „Nincs békesség 
csontjaimban vétkeim miatt!" (Zsolt. 38,4). Az ember tönkre zúzta a békességét Istenével 
és felebarátjával. Mégis van megoldás: „URAM, TE ADSZ NEKÜNK BÉKESSÉGET" (Ézs. 
26,10). Ezt a Békességet hirdették meg az angyalok a BETLEHEMI MEZŐKÖN: „E FÖL-
DÖN BÉKESSÉG ÉS AZ EMBEREKHEZ JÓ AKARAT" (Lk. 2,14). S amikor a Békesség 
Fejedelme nagy misszióját — BÉKÍTÉSÉT — végzi, így szól: „BÉKESSÉGET HAGYOK 
NEKTEK, AZ ÉN BÉKESSÉGEMET ADOM NÉKTEK, NEM UGY ADOM ÉN NEKTEK, 
AMINT A VILÁG ADJA. NE NYUGTALANKODJÉK A TI SZÍVETEK, SE NE FÉLJEN". 
(Jn. 14,27). Ezért bátorít így Pál: „KRISZTUSÉRT KÉRÜNK, BÉKÜLJETEK MEG IS-
TENNEL..." (II. Kor. 5,20). Aki békességet munkál és hirdet, ÖRÖMMONDÓ! (Ézs. 52,7). 

A hívő ember békessége Krisztusban van (Jn. 16,33). Ezért belülről munkálkodik és indul 
kifelé, hogy hatásaiban teremje a békesség gyümölcsét! „Az Igazság gyümölcsét békesség-
ben vetik el azok, akik békességet szereznek" (Jak. 3,18). A békességet hordozó embert 
Krisztus sóhoz hasonlítja: „...LEGYEN BENNETEK SÓ, ÉS LEGYETEK BÉKÉBEN EGY-
MÁSSAL" (Mk. 9,50b). Törekedjünk, amennyiben rajtunk áll, minden emberrel békesség-
ben lenni... 

8.;,BOLDOGOK, AKIK HÁBORÚSÁGOT SZENVEDNEK AZ IGAZSÁGÉRT, MERT 
ÖVEK A MENNYEKNEK ORSZÁ G A. " 

Az első és utolsó, nyolcadik boldogmondások ígéreteinek jutalma azonos. „ÖVÉK A MENY-
NYEKNEK ORSZÁGA!" „Keresztelő János meghirdeti. Krisztus a Földre hozza Országát. 
A háborúságot az Igazságért elszenvedni nem emberi lehetőség. Isten a „BÁRÁNYPECSE-
NYÉT" együtt adja a „KESERŰ FÜVEKKEL" (II. Móz. 12,8). Örüljetek, örvendezzetek... 
jutalmatok bőséges lesz a mennyekben, mert a prófétákat is így üldözték, akik előttetek 
voltak" (5,11—12). Az Igazságért való szenvedés szabaddá tesz, ami itt annyit jelent, hogy 
az Krisztusért történik (Jn. 8,33). Kereszt nélkül nincs korona. Az Iszlám irtózik a Ke-
reszttől, s azt tanítja, hogy az elől elfutott Krisztus a mennybe, nem, Krisztus vállalta az 
Igazságért járó háborúság elszenvedését, és érte keresztre megy (Jn. 17,17). 

Az Idvesség fejedelmét Isten a szenvedések által tette tökéletessé (Zsid. 2,9—10), és 
semmi kétséget nem hagyott afelől, hogyha „ENGEM ÜLDÖZTEK, TITEKET IS ÜLDÖZNI 
FOGNAK" — az Igazságért — (Jn. 15,2) Akire és Akikre nem méltó ez a világ, Isten azért 
adta Őt oda, mert „ÚGY SZERETTE EZT A VILÁGOT..." (Zsid. 11,32—38. Jn. 3,16). A 
Krisztusért való háborúság örök dicsőséget szerez (II. Kor. 4,17). Hordozzuk örömmel az 
Úrért ért gyalázatot! 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Mindannyiszor boldog vagyok, 
Amikor Érted éghetek, 



Amikor már idelent is 
Hozzád visz az énekem! 

Énekeld: 
Ameddig Jézus él, ameddig Ő segél, 
Nem bánthat gond és félelem, Ő Van mindig velem." 

(10,1 Hallelujah) 

Keresd ki az Igét önállóan: Lk. 10,25—37. 

Van-e tartós boldogságod? Vagy a körülmények tesznek azzá? 

38. A BÖJT. 

A BÖJTÖT nem lehet előírni, ráerőszakolni senkire. A böjt egy önként vállalt olyan 
cselekmény, amelyben két félnek — ISTEN ÉS AZ EMBER — egymással való kapcsolatából 
eredezik. Ha a böjt nem kerül semmibe, akkor nincs benne a szívünk. A böjtölő ember 
keveset gondol arra, amije nincs és sokat arra, amije van, így soha sincs hiányérzete, mert 
tudja, hogy amije van nem az övé. 

A böjt ótestamentumi eredetre nyúlik vissza, melyet gyakoroltak rendkívüli veszély és 
katasztrófahelyzetben. Saul király a kardjába dől, Izrael ott van király nélkül, amit annyira 
kívánt. A miért, hogyan kérdésre keresték a választ böjtjükkel (II. Sám 1,12). 

Senkiről nem jegyezték fel annyiszor, hogy böjtölt volna, mint Dávidról (2. Sám. 12,16). 
Ö testesíti meg az egyéni, önkéntes böjtöt, ennek szép példája, amikor hősei életük árán 
szereznek vizet szomjúságához, azt úgy tekinti, mint a „vízhozók" vérét és kiönti az Úrnak 
áldozatul, megfosztva magát a kínzó szomjúság megoltásától. (II. Sám. 23,15—17). 

A BÖJT önmegtartóztatást, önmegtagadást, önmagunk mérséklését, fegyelmezését, le-
mondást jelent mindarról, ami hátráltat az Istennel való kapcsolatunk elsőségében, mint 
láttuk Dávidnál is. Nagy feladatokat mindig azokkal tud végezni Isten, akik erre készek. 

Krisztus maga is egy nagy BÖJTBEN készült fel megnyerni a csatát a Sátánnal szemben 
(Mt. 4,1—11). Keresztelő János és köre böjtükkel adtak hangsúlyt bünbánatuk komolysá-
gának, s mindaz, amit követésre ajánl hallgatóságának, maga a böjtre való felhívás (Lk. 
3,1—18. Lk. 5,33). Jézusnak Jánosra való hivatkozással vetik szemére, hogy „nem böjtöl". 
Urunk a böjtöt nem úgy értelmezi, mint a kora farizeusai, s nem a külsőségek és a maguk 
mutogatása, esetleg dicsekedő, büszkélkedése, saját maguk csinálta cselekedeteik számí-
tanak, ezért őket elmarasztalja, megmondva, hogy böjtjük nem kedves Isten előtt (Mt. 
6,16—18). 

A böjt a megtéréssel és imádkozással együttható folyamat, az őszinteség külső jeleit 
Ninivében elfogadta Isten, ami Jónásnak nem nagyon tetszett. (3,6—10). A Böjt és sírás 
együtt kedves Isten előtt. 

A BÖJT ELSŐSORBAN ISTEN ÉS AZ EMBER EGYÉNI ÜGYE. Nem szükségesek a 
tanúk hozzá, olyan, mint Jákob küzdése az éjszakában, melynek nem voltak földi tanúi, 
de Isten előtt kedvességet talált Jákób (I. Móz. 32,21—26). 

A böjttel vissza lehet élni, mint tette Jézabel, Izrael királyának — ÁKHÁB — felesége, 
s annak ürügyén agyonköveztette NÁBÓTOT (I. Kir. 21,9). 

A böjt Isten embereinek mindig szent feladatot jelentett, amit szolgálataik előtt, vagy 
közben nem mulasztottak el soha, sok példát látunk erre az első Gyülekezet életének gya-
korlatában, ami nem érdemszerző cselekedet, hanem eszköz a kegyesség cselekvésére. Pál 
és Péter hitéletében különösen nagy hangsúly és szerep esik a böjtre (II. Kor. 11,27. Csel. 
13,2—3. 14,23. I. Kor. 7,5. Csel. 10,30). 

Kálvin János „szent és minden időkre üdvösséges intézkedésnek — tartotta — szabta, 
hogy a pásztorok böjtölésre és rendkívüli könyörgésre buzdítsák a népet." 

A böjtnek egy szép példája volt, amikor egy lelkész azt mondta, hogy „Krisztusért önként 
mondok le a dohányzásról". Aki ilyen kicsi dolgokban adós marad a konkrétummal, Isten 
nem tudja nagyobb feladataihoz használni. 



Sajnos talán egyetlen egyház, vagy felekezet sincs, ahol úgy elhanyagolnák a böjt kér-
dését és bibliai gyakorlatát, mint a Református Egyházban. 

Legyen rá gondotok ifjú barátaim, hogy ez ne így legyen. Ne mi határozzuk meg, hogy 
mi számít böjtnek, hanem az Isten Igéjéből tanuljuk meg és ahhoz szabjuk magatartásun-
kat. Figyeljük meg, hogy mennyire eltér a Biblia tanítása a mai ember pénteki böjtjétől, 
vagy külsőségeitől. 

Izrael népe felelősségre és kérdőre vonja Istent, és Isten válaszol: 
„Miért böjtölünk? És Te nem nézed? Gyötörjük lelkünket és Te nem tudod? ímé — a 

válasz — böjtöléstek napján kedvteléseiteket, ÉS MINDEN ROBOTOSOTOKAT SZORON-
GATJÁTOK... PERREL ÉS VERSENGÉSSEL BÖJTÖLTÖK, ÉS SÚJTOTOK A GAZSÁG-
NAK ÖKLÉVEL — Isten azt mondja ki ezzel, hogy nem ez a böjt. 

Nem úgy böjtöltök, hogy meghallassák szavatok a magasságban. 
HÁT ILYEN A BÖJT?.. EZT NEVEZED-É BÖJTNEK?.. ES AZ ÚR ELŐTT KEDVES 

NAPNAK? 
Hát nem ez-é a BÖJT, AMIT ÉN KEDVELEK; „HOGY MEGNYISD A GONOSZSÁGNAK 

BILINCSEIT, AZ IGÁNAK KÖTELEIT MEGOLDJAD, ÉS SZABADON BOCSÁSD AZ EL-
NYOMOTTAKAT, ÉS HOGY MINDEN IGÁT SZÉTTÉPJETEK?" (Ézsaiás 58,3—10) 

NEM AZ-É — a böjt —, hogy: „AZ ÉHEZŐNEK MEGSZEGED KENYERED, ÉS A SZE-
GÉNY BUJDOSÓKAT HÁZADBA BEVIGYED? HA MEZTELENT LÁTSZ FELRUHÁZ-
ZAD? Akkor — ha így teszel — felhasad, mint hajnal a Te világosságod, és meggyógyulásod 
gyorsan kivirágzik. Es igazságod előtted jár és az ÚR DICSŐSÉGE KÖVET! Akkor kiáltasz 
és meghallgat az Úr. Jajgatsz, s íme Ö azt mondja: ÍME ITT VAGYOK. HA ELVETENDED 
KÖZÜLED AZ IGÁT, ÉS MEGSZÚNSZ UJJAL MUTOGATNI ÉS HAMISSÁGOT SZÓLNI; 
ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted, FELTÁMAD A 
SETÉTSÉGBEN VILÁGOSSÁGOD, ÉS HOMÁLYOSSÁGOD OLYAN LESZ, MINTA DÉL. 
ÉS VEZÉREL TÉGED AZ ÚR SZÜNTELEN!" Az Ószövetségben benne van az Újszövetség, 
a böjtben maradéktalanul ma is az Ige „régi" tanításának jegyében kell eljárni, erről beszélt 
Keresztelő János a követőinek és Krisztus a Hegyi Beszédben... (Mt. 5—7 fejezetekben). 
Tanuld meg az életedet hozzáigazítani az áldozatot tudni hozó böjthöz, mely nélkül érvény-
telen és nem kedves Istennek eme törekvésünk! 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Belátom tévedtem, sokszor, nem is egyszer, 
Nem láttam a határokat, amit Te kedvelsz. 
Köszönöm, hogy kiigazítsz, s türelemmel teszed, 
Tőled vezérelt „tetteim" szereteted bennem! 

Énekeld: 
„Az erős Isten, Uraknak Ura, 
Szól és a földet mind előhívja, 
Támadatról és napenyészetről, 
Nagy szépséggel a Sión hegyéről 
Eljő az Isten Ő fényességében, 
Semmit el nem hallgat ítéletében" 

(50/1 Zsoltár) 

Keresd ki az Igét önállóan: Lk. 11,37—54. Mt. 23... 

Kezded érteni mi a BÖJT? Te hogyan böjtölsz? 

Ünnepeink naptára! 

Az Újszövetségben és reformátusoknál 
(napjainkban) 

1. VASÁRNAP — a hét első napja. ÚR NAPJA! 
2. Adventi időszak — „Krisztusvárás". 



3. KARÁCSONY — Krisztus születése. 
4. VIRÁGVASÁRNAP — Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. 
5. NAGYPÉNTEK — Krisztus szenvedése, VÁLTSÁGHALÁLA. 
6. HÚSVÉT — KRISZTUS FELTÁMADÁSA, a tavaszi napéjegyenlőséget 
— március 21—22-ét — követő első holdtölte utáni ÚRNÁPJA. 
7. ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK — KRISZTUS MENNYBEMENETELE. 
8. PÜNKÖSD — A SZENTLÉLEK KITÖLTETÉSE. 
9. A REFORMÁCIÓ EMLÉKÜNNEPE — OKTÓBER 31-e. 
10. A MAGYAR NÉP NEMZETI ÜNNEPE — március 15-e. 
11. István Király — Új kenyér ünnepe — AUGUSZTUS 20-a. 

A BIBLIAI ÜNNEPEK NAPTÁRÁNAK 
TÁBLÁZATA TARTALMAZZA AZ ÓSZÖVETSÉGBEN 
AZ ÚJSZÖVETSÉGNEK MEGFELELŐ, FONTOSABB 
ÜNNEPEKET. 

Az Izrael kijelölt időszakai című 
TÁBLA, HASONLÓKÉPPEN SEGÍT AZ ÜNNEPEK 
Ó- ÉS ÚJSZÖVETSÉGI ÉRTELMEZÉSÉBEN. 

A következőkben kitérünk tételesen Egyházunk 
— BIBLIAI EREDETŰ — nagyobb ünnepeire: 

KARÁCSONYRA 
Virágvasárnapra 
Nagypéntekre 
HÚSVÉTRA 
Áldozócsütörtökre és 
PÜNKÖSDRE. 

39. A KARÁCSONY! 

A Karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepét jelképezi. Rosszul értelmezik ezt az 
ünnepet azok, akik úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus minden esztendőben újból megszü-
letik. Mivel sokan így gondolkoznak, Krisztus számukra soha nem nő fel, mindig csecsemő 
marad. 

Akik úgy értelmezik Karácsonyt, hogy Jézus Krisztus számára a létezés a testi szüle-
téssel kezdődött, azoknak fogyatékos az ismeretük Isten üdvözítő tervéről, amelyben a 
Kulcsszerepet az Isten Fia játssza, Aki a mindörökre „Vagyok", s aki az Istennél volt, s az 
Incarnációban Testté lett, hozzánk hasonló formát vévén fel értünk (Jn. 1,14). 

A Karácsonyt az egyházi évben megelőzi az ADVENT-KRISZTUSVÁRAS. Azaz azt a 4 
hetet, ami a karácsonyt megelőzi. Jelképezve a Krisztus születését megelőző 4 évezredet, 
melyet a héber időszámításból vélnek fontosnak tartani. Érdemes a megemlítésre Bod Péter 
lelkész utalása a 4 adventi vasárnapra, miszerint 4 féle eljövetele van Krisztus Urunknak. 
1. A Testbe öltözés, 2. A szívünkbe költözés, 3. Értünk jön halálos óránkon, 4. És jön ítélni 
eleveneket és holtakat utoljára. Tehát Krisztust ezért váijuk mindig és ezért jön állandóan 
felénk, hozzánk. 

Az Ösegyházat Krisztus feltámadásának élménye hatotta át, melynek hetente visszatérő 
ünnepe volt a VASÁRNAP, azaz az ÚR NAPJA (Jel. 1,10) 

Vagyis a Karácsonyt a római Birodalom pogányságának a főünnepén, a Napisten szüle-
tésnapján december 25-én ünnepelték először 354-ben, mint a megismételhetetlen Nap-
támadatot: „KRISZTUS URUNKNAK ÁLDOTT SZÜLETÉSÉT! 

Betlehemnek vonzására utal, hogy odaköltözött Jeromos egyházatya is, kinek arckép-
szobra most is megtekinthető ott, s ott fordította le a Bibliát latin nyelvre, ahol az Ige 
Testté lett. 



A Karácsony félreértelmezésére utalva írta le ezt a kis verset a költő: Angelus Silesius 
(1624—1677) 

KRISZTUS BETLEHEMBE EZERSZER MEGSZÜLETHET\ 
ELKÁRHOZOL, HA NEM SZÜLETIK MEG TEBENNED! 

Szebben nem tudjuk ezt a gondolatot soha megfogalmazni. 
Krisztus nem spontán jött a világra, hanem az Atya pontosan elhatározott „forgatókönyve 

szerint!" Isten a bűn miatti haragjában csak halállal sújthatta a vétkező embert, s mivel 
többé nem segíthet magán, így ugyanaz a haragvó és „rettenetes Isten" jött az ember se-
gítségére, Aki szerető Isten is ugyanakkor. Ezt a szeretetét nyilvánította ki irántunk, ami-
kor emberré lesz a Szentháromság Isten Második Személye. S mivel felülről született, nem 
hordozza magán az Ádám örökségéből eredő bűnt. így lehetséges, hogy „HOZZÁNK HA-
SONLÓ VOLT MINDENBEN, KIVÉVE A BŰNT". Ezt jelenti a „FOGANTATÉK SZENT-
LÉLEKTŐL ÉS SZÜLETÉK SZŰZ MÁRIÁTÓL" megfogalmazása — HITVALLÁSUNK-
NAK! Ennélfogva Istenember volt. Tökéletes Isten és tökéletes Ember, kettős természet 
egy Személyben (Fii. 2,7. Rm. 9,5). így jött ebbe a világba Jézus Krisztus Isten szeretetéből 
(Jn. 3,16). Kit, mint Messiást Felkent és elküldött Szabadítóként. 

Neve Jézus — Megszabadítja Népét bűneiből (Mt. 1,21). Krisztus Ő — Felkent Messiás, 
Kinek méltósága, hogy e Névre egyszer minden térd meghajol, mert nem adatott más Név 
az ég alatt, mely áltaí üdvözölhetnénk! (Csel. 4,12). 

Isten közvetlenül a bűn elkövetését követően ígéretet tesz, mintegy ősevangéliumában, 
hogy nem hagyja a bűnt megtorolatlanul, s megfizet annak, aki megbontotta Istennek az 
Emberrel való kapcsolatát, s elküldi a Fiát, Aki a Kígyó fejére tapos (I. Móz. 3,15). 

Isten több esetben és folyamatosan megismétli Ábrahámmal folytatólag — MIKEÁSIG 
és az „utolsó prófétánál", Keresztelő Jánosnál, hogy jön és itt van és megjelent az „ISTEN 
IDVEZÍTŐ KEGYELME MINDEN EMBERNEK!" (Tit. 2,11). 

így Jákobnál folytatódik a sor, majd Bálámnál — a hamis prófétánál — ahol is láthatjuk, 
hogy Isten Kijelentései akkor is igazak, ha a próféták hamisak volnának (I. Móz. 49,10. 
IV. Móz. 24,15—17). 

A Zsoltáríró felrajzolja Krisztus szenvedéstörténetét és megdicsőülését (Zsolt. 22,2. 
22,13—19 és a 110. Zsoltár). 

Ézsaiás már előrejelzéseit Karácsonyra nézve is megteszi a Szentlélek Kijelentésének 
útján (9,1—6. 11, 1—10). 

Mikeás pontosan jelzi, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie, s amikor a Keleti-Böl-
csek Jeruzsálembe érkeztek, ezt az írást keresték ki, s mondták, illetve idézték a Bölcsek-
nek (Mik. 5,1). 

Zakariás már arról vett kijelentést, hogy Krisztus VIRÁGVASÁRNAP FOG BEVONUL-
NI SZAMÁRHÁTON A GYILKOS VÁROSBA: JERUZSÁLEMBE. 

És ugyancsak Ézsaiás szinte a teljes szenvedéstörténetét megrajzolja annak, ami az Isten 
Fiával a Kereszten és előtte történt (53. fejezet). 

Mikeás után 400 év telik el Keresztelő Jánosig, s úgy tűnik, mintha Isten hallgatna, 
pedig Isten a Történelemben dolgozva készíti elő a terepet a Római Birodalom nyelv és 
kultúrvilágában a Fia számára. Az egész világ a bálványokból kiábrándulva epekedik a 
Béke Fejedelme — A Messiás — után, amikor a még élő császárok is isteneknek kiálttatják 
ki magukat. Mégis a római birodalom alkalmassá tétetett úthálózatával, a görög n^elv 
általános használatának elterjedésével arra, hogy megjelenhessen Krisztus ÚTKESZITÖ-
JE, ki egyidejűleg élt Urunkkal, s aki életével fizetett bizonyságtételéért, s akinek egyedül, 
mint prófétának megadatott, hogy találkozzon azzal, akivel a próféták közül egyedül csak 
Ő találkozott, találkozott azzal, AKIT MEGHIRDETETT, AKI MEGSZÜLETETT. 

Becsüld meg a Karácsonyt, s ne engedd, hogy eltakarja előled Isten ajándékát bármilyen 
karácsonyi ajándék is. „Ö A MI LEGNAGYOBB KARÁCSONYI AJÁNDÉKUNK" (I. Jn. 
2,2. Ef. 5,2). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Fáradt vándor voltál, amilyen én vagyok, 
Sokszor megízlelted a vendégfalatot. 



Mennyire hasonlít sorsom a tiédhez, 
Hiszem enyém is egyszer a Tiéd lesz! 

Énekeld: 
„Amint vagyok, nincs semmi gát, 
Kegyelmed mit ne törne át; 
Hadd bízza lelkem rád magát: 
Fogadj el Jézusom!" 

(460/5 Magyar ÉK) 

Keresd ki az Igét önállóan: Kol. 1,15. Gal. 4,4—5. I. Tim. 3,16. 

Nem elég elhinned a történelmi Jézust, Él-e Ő TEBENNED? 

JÓZSEF; AZ ÁCS, AZ ISTENNEL BESZÉL 

Magasságos, 
Te tudod: nehéz ez az apaság, 
amit az én szegény vállamra tettél. 
Apja volnék, — és mégsem az vagyok. 
Ez a Gyermek... ha szemébe tekintek, 
Benne ragyognak Nap, Hold, csillagok. 

Ez az ácsműhely... ezek a forgácsok... 
Mit tehettem érte?., mit tehetek? 
Én tanítottam fogni a szerszámot, 
Mégis rá fogják majd a kalapácsot. 
Úgy félek: mi lesz? 

Vezetném és Ő vezet engemet. 
Csak azt tudom, a Te utadon jár, 
Magasságos. 
De ki tudja a Te ösvényedet? 
Te vagy az Atyja, — én senki vagyok. 
Az Evangéliumban hallgatok, 
S hallgat rólam az Evangélium. 

(Reményik Sándor) 



40. VIRÁGVASÁRNAP 

A Húsvétot megelőző vasárnap történteket beszélik el az Evangéliumok (Mt. 21,1—17). 
Ez az utolsó vasárnap földi működése alatt, amikor még lehetősége volt Népének arra, 
hogy felismerje benne a Messiást. Előre megmondta a tanítványainak, hogy nem ez fog 
történni, hanem ellenségei az életére törnek. 

Elhangzott ugyan a próféciák beteljesedése miatt a Hozsánna a Dávid Fiának, s meg-
történt a Királyhoz méltó fogadás. De ez a virágeső nagyon hervadékonynak és múlékony-
nak bizonyult. 

Krisztus elfogadta ezt a hódolatot és tiszteletet és nem utasította vissza, mert ez Öt 
valóban megillette (II. Kir. 9,13), áldásos működése és tettei a benne való hitre hívtak fel 
(Jn. 12,44). Ő a Békesség Fejedelmeként jött és alázta meg magát, másnak a szamarán 
vonul Jeruzsálembe (Zak. 9,9). A Hozsánna Annak szólt, Aki Szabadító (Zsolt. 118,25—26). 
Ö fegyverek és katonák nélkül jött, 12 hiányosan öltözött gyalogos vándorral. Amikor azon-
ban Dávid Fia elkezdi megmutatni és gyakorolni hatalmát, az emberek megdöbbennek. 
Korbácsot ragad, s kikergeti a templomból a kufárokat, kalmárokat, állatkereskedőket, 
pénzváltókat. Ezt már nem várták a Királytól, hogy így tegyen, s hogy megfossza a jólmenő 
üzlettől azokat, akik „AZ IMÁDSÁG HÁZÁT RABLÖK BARLANGJÁVÁ TETTÉK!" (Jer. 
7,11). Elhalkult, elhalt, elhallgatott a hódolók éneke. Krisztus az ítéletet saját háza felett 
kezdte. Nem a fegyverek zaja, nem a gazdagság mértéktelensége, nem a világban szokásos 
dicsőség az, amit jelentett megjelenése, és ez nem kell az embereknek. 

S amikor elmaradt a felnőttek éneke, elkezdenek énekelni a gyermekek, s rá akaiják 
bírni, hogy hallgattassa el a gyermekeket. Krisztus nem az ellenség hangjára, hanem, azok 
énekére figyel, akikről a Zsoltáríró szólt: „GYERMEKEK SZÁJA ALTAL SZEREZTÉL DI-
CSŐSÉGET." Ök azok, akiket példaként követendőnek tart Urunk: „LEGYETEK OLYA-
NOK, MINT A KISGYERMEKEK!" (Zsolt. 8,3. Mt.18,2—3). És noha sokan Krisztust a 
csodáiért követték és tisztelték, s csak a tágabb tanítványi körhöz tartoztak, mégis a pró-
fécia megtestesítőinek ismeri el Király voltának megállapítását, s az ellenségeit figyelmez-
teti Krisztus, ha ez elmaradt volna, a „KÖVEK KIÁLTOTTAK VOLNA HELYETTÜK!" 
(Lk. 19,38—40). Most még senki sem gondolt arra, hogy a Királyt töviskoronával kínálja 
meg a Népe. Krisztus ünneprontására nem számoltak a hasznothúzók, aki tönkreteszi a 
vásárukat és felborítja az üzleteiket, az nekik nem kell. Megdöbbentő az elhatározás: MEG 
KELL ÖLNI. A szándék most még: „NEM TALÁLTÁK EL, HOGY MIT CSELEKEDJENEK 
VELE" (Lk. 19,48), de Nagycsütörtök éjszakáján kimondták a halálos ítéletet Királyuk 
felett! 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Ertem is viselte a Töviskoronát, 
S néhány óra múlva nem ismertünk RÁD, 
Amit Veled tettek, nekem is fáj. Köszönöm, 
hogy „nem tudásuk" miatt imádkoztál. 

Énekeld: 
„Eltévedtem mint juh. Eltévedtem mint juh, A bűnösök útjára. 
Ó, segíts Jézusom, Őriző Pásztorom, Hogy ne jussak romlásra. 
Te ontál drága vért Elveszett juhokért, Viselj gondot a Nyájra. 

(215/1 Magyar ÉK) 

Keresd ki az Igét önállóan: MK. 11,18. Jn. 12,19. 

Királyod-e már Krisztus, vagy nem tudsz Vele mit kezdeni te sem? 



4L NAGYPÉNTEK 

Azon az utolsó vacsorán — nagycsütörtörtök éjszakáján —jelzi Urunk árulóját, ki jobb 
lett volna, ha meg sem születik (Mt. 26,24—75). Amikor az Óra ütött, még sietteti is Krisz-
tus Júdást, hogy gyorsan tegye, amit tenni fog. Júdás elindult az árulás útjára, míg Krisz-
tus, és a kicsiny Nyáj'útja a Getsemáné kertbe vezetett, hol Urunk háromszor imádkozott 
szenvedéseinek vállalása előtt. Az Olajfák Hegyét néhány napja még virágok borították, s 
most a tövisekkel megrakott útra lépnek, hol kijelenti Krisztus: „TI MINDNYÁJAN MEG-
BOTRÁNKOZTOK, ezen éjjel és elhagytok engem". Páter hősködik és úgy gondolja, hogy 
a többiek azok lehet, hogy így tesznek, de Ö soha! De a többi tanítványok is biztosították 
a bajban való együttmaradást, elhordozandó Urunkat (Mt. 26,35). 

Egy a tanítványok között felmerült rangvitában Urunk elismerően nyilatkozik a kis ta-
nítványi csapatról minden hibájuk ellenére: „Ti vagytok azok, akik megmaradtatok énvelem 
az én kísértéseimben" (Lk. 22,28). Péter tovább erősködik, s élete felajánlása árán sem 
fogja megtagadni Krisztust — mondja ő —, de Jézus pontosan diagnosztizál és megmondja, 
hogy „nem szól addig a kakas, míg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem" 
(Lk. 22,34), s csak Krisztus közbenjárásának köszönheti, hogy majd nem hull ki a rostán, 
amit a sátán elkezdett rázni. Krisztus tudja, hogy senkire nem számíthat, csak az Atyára, 
„hiszen Ö tudta, hogy mi lakik az emberben, ezért nem bízta rájuk magát, íme mind-
annyiszor alusznak a tanítványok, miközben az Isten Fia Vérrel elegyített könnycseppeket 
verejtékezik, készülvén a halálára. A nehéz órában nem maradt mellette senki és nem 
tartott ki mellette, Aki egész életében mindenkivel jót tett, most teljesen egyedül maradt, 
az emberektől elhagyottan és megvetetten, „DE NEM VAGYOK EGYEDÜL, MERT AZ ÉN 
ATYÁM VELEM VAN!" (Jn. 16,32). Ez lehet a mi nagy vigasztalásunk is, ha mindenki 
elhagyna bennünket, Isten velünk van, mellettünk van! 

Júdás csókkal árulja el az Embernek Fiát, amin Péter felháborodva, szablyát ránt, de 
Jézus tudomására hozza, hogy a mi fegyvereink nem testiek és helyre hozza az elkövetett 
hibát, amit az övéi mindig heveskedésükben elkövetnek, „AKIÉ MINDEN HATALOM 
MENNYBEN ÉS FÖLDÖN, NEM SZORUL RÁ EMBERI SEGÍTSÉGRE, sőt az angyalok 
légióinak hadát sem veszi igénybe, noha megtehetné" (Ef. 6,12. Lk. 22,51. Mt. 28,18. Mt. 
26,53). Mielőtt a katonák elfoghatták volna Urunkat, szemükre veti, hogy éjjel teszik ezt, 
ami azt is jelenti, hogy a Sötétség hatalmának alkalma, ez az ő órájuk, de Öt nem lehet 
elfogni a Vagyokot, Ö önként fogható el, mert van hatalma letenni az életet, hogy újra 
felvegye azt (Jn. 10,18. 18,6). Ezért előtte „HÁTRA VONULTAK ÉS FÖLDREESTEK 
KRISZTUS ELŐTT. Ö Uraságát bemutatta az elfogóinak is. Őelőtte „MINDEN TÉRDNEK 
MEG KELL HAJOLNI" (Fii. 2,10). 

És a katonák Kajafáshoz indultak, hol már egybegyűltek a főpapok és írástudók, hogy 
mint egy vésztörvényszék, halálra ítéljék a gyűlölt Názáretit. 

De nem volt vád és nem voltak tanúk. A hamis tanúk is csak az igazmondásukkal tudtak 
Urunkról bizonyságot tenni „RONTSÁTOK LE AZ ISTEN TEMPLOMÁT ÉS HARMAD-
NAPRA FELÉPÍTEM AZT." Ök 46 évre gondoltak, a földi templom építésének idejére. 
Krisztus Testének templomáról beszélt. Nem értettek semmit a BÍRÁK! 

És az árulója a legszebb bizonyítványt állította ki arról, Akit elárult: „ELÁRULTAM AZ 
ÁRTATLAN VÉRT". A főpap nem boldogult a megfizetett tanúkkal, nem tudván Jézusra 
bűnt bizonyítani, az „ÉLŐ ISTENRE KÉNYSZERÍTVE KÉRDI: TE VAGY-E A KRISZTUS, 
AZ ÉLŐ ISTEN FIÁ?". Igent mond, Akit majd meg fognak látni, amint eljön az égnek 
felhőiben, s akkor minden kétség nélkül be kell lássák tévedésüket. A főpap Istenségének 
állítását tekintette vádul Krisztus ellen, s megszaggatva ruháit, káromlással vádolták Öt 
és nem is kívántak több bizonyítékot, a Bíróság határozata: MÉLTÓ A HALÁLRA. Mózes 
Törvényét alkalmazták: „VALAKI SZIDALMAZZA AZ ÚRNAK NEVÉT, MEGÖLETTES-
SÉK" (III. Móz. 24,16). Jézus nem védekezik, Ő az Igazságosan ítélőre bízta az ügyét, Aki 
a maga idejében kész is bizonyságát adni és Felmenteni a hamis vád alól szerelmes Fiát. 
Megengedte, hogy meghaljon — bűneinkért —, de feltámasztja megigazulásunkért! Elfo-
gadta a halálát, hogy nekünk életünk legyen Általa! 

Közben bekövetkezik a Krisztus előre bejelentette tagadása Péternek, aki egy kis jelen-
téktelen szolgálóleány leleplezésére esküdözve tagadja, hogy „NEM IS ISMERI AZT AZ 
EMBERT". S miután többször megismétlődik tagadása, a kakas megszólal, eszébe jut Ura 



intése — nem ismered jól magad. „S KIMENVE A TORNÁCRÓL, KESERVESEN SÍRT". 
Ahol bizonyságot tehetett volna Ura mellett — megtagadta — ott attól félt, hogy hasonló 
sorsa lesz neki is, nem vállalta Urát! De Jézusban mégis volt felé egy gyógyító tekintete, 
s a szemek találkozásában benne volt — ha egy szemvillanásnyira is — a bűnbánat és 
bűnbocsánat, amit Péter soha el nem felejtett. 

A Zsidó Bíróság végzését halál esetében jóvá kell hagyja a római császár jeruzsálemi 
helyettese. Pilátus nem tartotta bűnösnek Krisztust, s megmosta kezét annakjeiéül, hogy 
az Igaz ember dolgában ártatlan, ami felöl Felesége is, álomban megintetett, így újabb 
hamis vád, hogy Jézus a rómaiak ellen lázította a népet és a Zsidók királya akar lenni. 
Krisztus elmondja ugyan, hogy az О országa nem e világból való, de Pilátus érzéketlen és, 
s nem hisz a Vele SZEMBEN ÁLLÓ Igaz Jézus Krisztusnak, aki maga az Igazság. Pilátust 
megfélemlítik, hogy bevádolják a császárnál. Jóváhagyja a halálos ítéletet — és ez a bűne, 
egyébként Pilátus soha nem került volna be a KRÉDÓBA — Az Apostoli Hitvallásba. A 
katonái elvégezték a piszkos munkát: szidalmazták, megostorozták, tövissel koronázták. 
Pilátust és Heródest baráttá tette Krisztus ügye, s akinek fejét nem volt hová lehajtania 
a városon kívülre vitték, a gonosztevők vesztőhelyére a Golgotára. Keresztfára szegezték, 
de szent testét a megtért Nikodémus és Arimátiai József helyezték bebalzsamozás után az 
új sírba, halála előtt gyilkosaiért imádkozott és Máriát — Anyját — Jánosra bízta. О min-
dent elrendezett „ELVÉGEZTETETT" a nagy mű, amit Atyja reá bízott: A VILÁG MEG-
VÁLTÁSA. Ő a LELKÉT AZ ATYA KEZÉBE TETTE LE. Mi is ezt tehetjük életünkben és 
halálunkban is. 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Nagypéntek egyszer volt csupán, 
Ott minden eldőlt: Elet és Halál! 
ő értem halt meg, hogy én ott legyek 
Hol Ő van, nemsoká ott leszek Vele! 

Énekeld: 
„Ó, Krisztus-Fő, te zúzott véres szenvedő, 
Te töviskoszorúzott Kigúnyolt Drága Fő. 
Ki szépség tükre voltál, Ékes, csodás-remek, 
De most megcsúfolódtál: Szent Fő KÖSZÖNTELEK! 

(341/1 Magyar ÉK). 

Keresd ki az Igét önállóan: I. Kor. 1,18. II. Kor. 4,6. 

Te a világnak, és neked a világ megfeszíttetett-e már? 

42. HÚSVÉT 

A feltámadás Misztérium — TITOK —: ,A TITKOK AZ ÚRÉI" (V. Móz. 29, 29). A Róla 
szóló híradás, a Kijelentés a miénk. ÖRÖMHÍR, EVANGÉLIUM a HÚSVÉTI ÜZENET 
ELMONDÁSA. Olyan esemény történt, amely mindenkit meglep, ilyen még nem történt 
soha, senkivel, hogy valaki meghalt és feltámadott volna. 

A sírt lezáiják, egy óriási követ hengerítenek föléje, még le is pecsételik, katonák őrzik, 
s egyszer csak a sírt őrző katonák megrettennek, hogy mindabból ami történt nem érzé-
keltek semmit. Látják az angyalokat, miután alvásukból felébredtek. 

S egyszerre a földi őrséget egy mennyei váltja fel, s mint a Betlehemi mezőn meghirdették 
a Megváltó születésének nagy örömét, most meghirdetik a halál felett győzelmet aratott 
Krisztus dicsőséges feltámadását, Aki mint előre mondotta, találkozni fog a tanítványaival 
a Galileába vezető úton. 

A feltámadás örömhíre a meghaló embert félelemmel tölti el. 
Isten küldötte az asszonyokhoz fordul: „Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített 

Jézust keresitek, jertek lássátok a helyet, ahol feküdt..." 



Isten Igéje és angyala is a puszta tényt közli: FELTÁMADT. 
A feltámadás nem bizonyítható és nem szorul bizonyításra, tapasztalható következmé-

nyeiben. Krisztusnak a halálból való feltámadása „lelki", testben minden emberi ismeretet, 
tudást szokatlanul, példátlanul megcáfol. Ezt nem vették komolyan a tanítványok, amikor 
már korábban — és többször is — bejelentette szenvedését, halálát, feltámadását, erre 
emlékezteti őket a menny angyala. 

Jézus Krisztus az egyetlen, az első — ZSENGE —, aki úgy támadt fel, hogy a halál többé 
rajta nem uralkodik. Minden természeti törvény és tapasztalati tény Isten alárendelő aka-
ratának engedelmeskedő függvénye. 

Isten így dicsőítette meg Fiát, hogy „nem hagyta a halálban a Juhoknak Nagy Pásztorát", 
hanem igazolta Öt. Az emberek keresztre verték, О megdicsőítette. A sátán örült, hogy 
meghalt, de nem tudta, hogy semmilyen nehéz kő és pecsét nem tarthatja őt a halál fog-
ságában, hanem onnan kijön. Javunkra és üdvösségünkre munkálta Isten az emberi go-
noszságot és bűnt. A Feltámadás Istennek igent mondása Fia Megváltó munkájára. 

Az emberi elmébe sohasem fér bele a húsvéti feltámadás, az csak hit útján követhető 
nyomon. Mi azért hiszünk, mert hitelt adunk a szemtanúknak, a tanítványok erről szóló 
bizonyságtételének, az angyaloknak és Istennek. Mi is hirdetjük, hogy az emberiség üd-
vössége egy nagyon is konkrét tényen Krisztus értünk való halálában nyert elintézést Isten 
szemében. Isten Fiában hajtotta végre a nekünk járó büntetést ügy, hogy önmaga igazsá-
gának is elég tétessék, О a bűnt nem hagyhatja büntetés nélkül, ezt jelenti a Golgota! 

A feltámadással rés támadt a halál megdönthetetlennek tartott hatalmán, Krisztus meg-
verte a halált, a Halál egy megvert ellenség, még akkor is, ha nekünk e testben meg kell 
ugyan halnunk, de a feltámadásra nézve példánk Krisztus, s mi is Hozzá hasonlóan egy 
új testben feltámadunk. Ez azt jelenti, hogy a hívők életüket hitben jáiják és látják és nem 
a látás és a halál erői többé életükben a döntő faktor, hanem a Feltámadás és a Feltáma-
dásba vetett hit: „JÉZUS ÉL, MI IS ÉLÜNK, A HALÁLTÓL NEM FÉLÜNK". 

A Feltámadás tapasztalatai és tapasztalható következménye az Anyaszentegyház. A Ga-
bonamag elhalása az „első Zsengéből" nemcsak egyszeri, hanem folyamatos termést hoz: 
„ISTEN A VILÁG KEZDETÉTOL A VILÁG VEGÉIG GYŰJTI AZ ANYASZENTEGY-
HÁZAT IGÉJE ÉS LELKE ÁLTAL". Az „elsőszülöttek serege" (Zsid. 12, 23). A testben élő 
ember a Feltámadásig a halál fia volt. A halálos alvásból hív felserkenésre a Feltámadás. 
A örök életre újraszületett emberek, kik életüket a Feltámadott Krisztus uralma alá he-
lyezik, azok Megváltójuknak vallják és ismerik el a Feltámadott Jézus Krisztust. Eddig a 
halál foglyai voltunk, s a haláltól való félelem miatt teljes életünkben rabok voltunk, ebből 
a helyzetből hoz ki a HÚSVÉT, A Feltámadás! A Feltámadott (Zsid. 2, 14—15). 

A halálos félelmet egy örökös öröm váltja fel: „KRISZTUS FELTÁMADOTT IGAZSÁ-
GUNKRA, UTAT SZERZE A MENNYORSZÁGBA, ÖRÖK BOLDOGSÁGBA". Krisztust a 
halál sem veheti el többé tőlünk. A Húsvét a hívők örömünnepe, ezért kezdték csak később 
ünnepelni a Karácsonyt, mert a Húsvét ténye a szemtanúk az első gyülekezeteknek élő 
koronatanúi voltak, a HÚSVÉTI BOLDOGSÁG mindent túlragyogott: „ÖRVENDEZZÜNK, 
VIGADJUNK, KRISZTUS LETT A VIGASZUNK!" 

A tanítványok lépéshátrányban vannak, az asszonyok híradására kerülnek a nyitott sír-
hoz, az üres sírbolthoz, mely visszaemlékezteti őket arra, amit „MESTERÜK" előre meg-
mondott. Még nem tudják, hogy 40 nap és Aki a mennyből jött, visszamegy, hogy égre-foldre 
kiterjedő hatalmát átvegye, s Szentlelkét elküldve Öt képviseli mindenütt egyidejűleg je-
lenvalóságával. 

Isten Üdvtervének rendjében éljük meg a Feltámadottban való hitünk alapján Isten 
Lelke által újjászült életünket, s valljuk, hogy „JÉZUS KRISZTUS ÚR AZ ATYAISTEN 
DICSŐSÉGÉRE!" Ez az új élet nem ment fel a megaláztatás alól: „HA ENGEM ÜLDÖZ-
TEK, TITEKET IS ÜLDÖZNI FOGNAK", de a keresztet a megdicsőülés követi, s ezt ígérte 
Urunk nekünk. Feltámadása záloga a mi feltámadásunknak is. 

Krisztus a mennyben is a mi érdekünket képviseli. Közbenjár érettünk. Testének tekinti 
földön élő gyülekezetét is, akiket vérével megszentelt. Imádságaink meghallgatója, Szent-
leikének folyamatos Ránkárasztója. Pásztoroló munkáját Igéje és Szentlelke által végzi. Ö 
a kicsiket, a keveseket is értékeli, ott van, ahol ketten-hárman az Ö Nevében összejönnek. 
Ezért élhetünk félelem nélkül, noha Isten-félelmében töltjük j öve vény ségünk idejét, de ez 
a tisztelő szeretet hálájának a jele életünkön, s az afeletti örömből táplálkozik, melynek 
alapjai a Feltámadáson nyugszanak, s az örömből táplálkoznak, amellyel járjuk fóldi utun-



kat. ÖRÖM AZ ÚRBAN: ÖRÖMMEL ÉNEKELEK, VIDÁMAN ZENGEDEZEK, mert JÉ-
ZUSÉ VAGYOK". Öröm, mely megmagyarázhatatlan s az ész számára zárt terület, öröm 
azért, hogy Hozzá megyünk és Nála leszünk, ez ad minden körülmények között és hely-
zetben erőket, ama nemes harc megharcolásához, ezért lehetséges, hogy Pál minden hely-
zetben indokoltnak tartja az ÖRÖMÖT. „Örüljetek az Úrban, ismét mondom örüljetek" (Fii. 
4,4). 

Egy ember az örömét nem szokta elpalástolni, esetleg a szégyenét igen, de az örömünket 
Krisztusban'miért kellene titkolni, vagy elhallgatni? A bűnbocsánat, a halál feletti öröm 
túlszárnyal minden helyzetünket... 

A mennyei biztatás sürget, nem tűr haladékot annak elmondása, ami még soha meg nem 
történt, Valaki, Krisztus, az Isten Fia feltámadott a halálból: „MENJETEK EL GYORSAN 
ÉS MONDJÁTOK MEG A TANÍTVÁNYOKNAK". S miközben az asszonyok futva szágul-
danak a hírt elmondani, s akik csak eddig az üres sírt látták és az útkészítő angyalköveteket 
hallották, útközben találkoznak Magával a feltámadottal, s kibővíti az angyali híradás 
üzenetét: „MEGLÁTNAK ENGEM az én ATYÁMFIAI!" (Mt. 28, 10). Micsoda vigasztalás, 
a kis „elesett csapatot" nem tekinti leírtnak, hanem velük kezd újra. Ez az újjászületés, 
Krisztus feltámasztatott, élek, nem halok meg, Jézus él: „ÉN ÉLEK, TI IS ÉLNI FOGTOK" 
(Jel. 1,18. Jn. 14,3). EZ LEGYEN ÉLETÜNK LEGSZEBB BIZONYSÁGTÉTELE ARRÓL, 
AKIT SZERETÜNK, AKI ÉLETÉT ADTA ÉRETTÜNK, Krisztus él, Nála van megoldás, 
a késlekedés, elkésést jelenthet, örök halált. Légy hűséges postása Krisztusnak, mint aki 
tudod, hogy a címzettnek szóló üzenetben mi van: KRISZTUS FELTÁMADOTT ÉS NÉ-
KÜNK ÉLETET ADOTT. 

„Légy örömmondó, Békekövet, Hirdesd a Szabadító, elközelgetett." 
Azt hirdesd el, hogy veled mit tett, hogy bűneid meg vannak bocsátva, hogy az Ö Vére 

nemcsak Neked, hanem minden ember bűnét képes és kész eltörölni. Siettet bennünket az 
idő, ami „ITT HAMAR LEJÁR", s meg kell tudja mindenki, míg élek, tőlem kell megtudja, 
hogy nincsen más fundamentum, Akire lehetne megbízhatóan építkezni, csak Krisztus. 
Nem tudja senki, hogy „hány éjszakánk lesz, s hány napunk" a földön, de egyet mi is 
megtehetünk: mondjuk el, adjuk hírül gyorsan — semmit nem késlekedve —, hogy kicsoda 
nekünk, nekem Jézus Krisztus, csak azt tudjuk hitelesen elmondani, ami velünk történt, 
ezt kéri és várja el Urunk most is sürgősen tőlünk: Zengjen ajkunkról a hálaének bizony-
ságtétele arról, „AMIT MAGUNK LÁTTUNK ÉS HALLOTTUNK!" (Csel. 4,20). 

A bizonyságtétel belső emberünk kibeszélhetetlen hálája Urunkról. Nem biztos, hogy 
szükséges Igehirdetőnek lenned, de ha szereted Jézus Krisztust ezt azzal bizonyíthatod be 
legjobban, hogy nem hallgatod el, hogy mit tett veled, s bizonyságtételeddel másokat is 
megmenthetsz és kimenthetsz a halálból. Nemsoká tatálkozunk a Feltámadottal és akkor 
a te bizonyságtételedtől teszi függővé, hogy Ö is vallást tehet-e rólad: „VALAKI VALLÁST 
TESZ ÉNRÓLAM AZ EMBEREK ELŐTT, ÉN IS VALLÁST TESZEK ARRÓL AZ ÉN MENY-
NYEI ATYÁM ELŐTT, VALAKI MEGTAGAD ENGEM AZ EMBEREK ELŐTT? ÉN IS 
MEGTAGADOM AZT AZ ÉN MENNYEI ATYÁM ELŐTT!" Kívánom, hogy ne kelljen 
Urunknak rossz véleménnyel lenni majd rólad. „SIESSETEK, HAMAR LEJÁR, KEGYEL-
ME MÁR KÉSŐRE jár, MA MÉG LEHET, MA MÉG SZABAD, BORULJ LE A KERESZT 
ALATT" (Mt. 10,32—33). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Megbocsátottál a szétszéledt Nyájnak, 
Magad voltál a Hír, Emmausba járva. 
Utána nyúltál az elesetteknek, 
Feltámadottként is, örökre szeretted! 

Énekeld: 
„Ő visszajön, Sión előbb, mint véled, 
Felfedi titkát minden szív előtt. 
Egy lélekért se érjen vádja téged, 
Hogy temiattad nem látta meg Őt. 
Légy örömmondó, békekövet, 
Hirdesd a Szabadító elközelgetett." 

(397/5 Magyar ÉK) 



Keresd ki az Igét önállóan: Lk. 24,13—35. 

Boldogságot jelent Neked a bizonyságtétel? Ha igen, jó irányba mégy! 

43. ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK. 

Krisztus feltámadása után még 40 napig volt Földünkön, de már csak a Benne hívőkre 
koncentrálta megjelenéseit, azokra, akikre már halála előtt is számított bizonyos értelem-
ben. Akiket maga köré gyűjtött és akikről tudta, hogy a feltámadás után milyen megbízható 
bizonyságtevőként itt maradnak, hogy folytassák azt a munkát, amelyet Urunk elkezdett. 

A feltámadás olyan minőségi változást jelentett, hogy a szinte legrosszabbnak tartható 
emberanyagból egy csodálatos missziós Közösség lett, kik már a 40 nap alatti képzésben 
is megértették, hogy hogyan lesz Uruk velük, akkor is, ha a Mennyben lesz. 

A 40 nap az egyetemi évek végzős növendékeinek olyan felkészítést adott, amellyel már 
a teljes felkészültségről tettek bizonyságot. Krisztus diplomaosztó alkalmat teremt, a ta-
nítványoknak fenséges pillanatban van részük, elhangzik a missziói parancs: „MENJETEK 
EL A SZÉLES VILAGRA ÉS HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT, A HATALMAMAT, 
AMIT LÁTTATOK ÉS HALLOTTATOK, AMI VELETEK TÖRTÉNT" (Mt. 28,19... Jn. 14— 
17. fejezetek). Amit velem tettek az emberek, ezután ti rajtatok teszik. Krisztus búcsúbe-
szédében pontosan felkészíti a bizonyságtevőket minden várhatóra, ami rájuk nézve bekö-
vetkezhet, ami velük megtörténhet. 

A feladat a MISSZIÓ. Ehhez kell együtt maradniuk és bevárniuk, amíg Uruk elküldi 
az Atyának és Fiúnak Lelkét közéjük, hogy mindörökre velük maradjon. 

Jobb néktek, hogy én elmenjek és elküldjem a Szentlelket... Ez a biztosítéka annak, hogy 
Krisztus az Ö Lelke által egyszerre és egyidejűleg a világ minden pontján jelen van, s segíti 
azokat, akiknek Urunktól vett üzenetük van. 

Az Olajfák Hegye a tanúja — a természetből — a soha nem volt eseménynek, s noha 
Urunk felkészítette övéit ily módon való elmenetelére, ez meghaladta minden képzeletüket: 
„A 40. napon az Olajfák hegyére vitte tanítványait, felemelte kezeit és megáldotta őket, s 
azután szemük láttára felemelkedett a magasságba, hol egy fényes felhő eltakarta fenséges 
alakját — könnyes szemeik elől" — Isten mindig igénybe veszi, ha úgy gondolja, hogy ez 
az érdekünkben szükséges az angyalokat is, ez esetben is így történik, mint az Üdvtörténet 
nagyon sok eseményénél. S ők figyelmeztetnek arra, hogy nekik vissza kell menniük és 
tenniük kell dolgaikat, Uruk rendelkezése szerint, nem maradhattok itt az égbe bámulva 
és elcsodálkozva. A hívők legyenek konkrét realisták, akik a földön élnek, s tudják, hogy 
Oda felmennek ők is, de itt kell Uruk nevére dicsőségesen munkálkodniuk. Péter egyszer 
már volt egy hasonló élmény alatt, amikor látta az Úr dicsőségét a hegyen — MÓZESSEL 
ÉS ILLÉSSEL — s azt a javaslatot tette, hogy maradjanak a hegyen, s ott építsenek haj-
lékot. Jézus Krisztus azt mondta: Nem, nekünk le kell menni a völgybe, mert ott mindjárt 
betegek várnak és ki segíti meg őket, ha nem az, akit várnak (Mk. 9,1—29)? 

Krisztus a menny bement Közbenjárónk, Aki ott is értünk és miattunk tesz mindent, 
mint az Ö Testéért, amelyet Atyafiként vállalt, nem szégyellvén bennünket Testvéreinek 
nevezni (Jn. 20,17. Zsid. 2,11—12). 

A „Jobb néktek, hogy elmenjek..." jelenti azt, hogy Urunk mindig a mi javunkat és ér-
dekeinket tartja szem előtt. Mi azt nézzük, mi nekünk a jobb, csak Krisztus Lelkével tudjuk 
a más hasznát is keresni, s lemondani a magunkéról. 

Krisztus testetöltése egy pontosan meghatározott feladat betöltéséért történt. Miután 
jelezte is a főpapi imájában, hogy azt a munkát elvégezte, visszament abba a mennyei 
világba, amelyből jött, ahová „Ő AZ ÚTГ és útnyitó. 

Aki kész volt belépni az idő és tér által körülhatárolt világba, az ember által lakott 
földünkbe, s itt vállalta a gyalázat elhordozását, a megaláztatásokat, s végül keresztet 
szenvedett, most elmegy, hogy jobbról gondoskodjék számunkra, s ez a jobb, hogy a TEST 
IGÉVÉ LETT, így a mennyből elküldte a minket Vigasztaló Szentlelkét a Szentháromság 
Isten harmadik Személyét, Aki megtanít minket mindarra, amit Krisztusról tudnunk kell, 
Aki Krisztus dicsőségéért munkálkodik mindörökre. A Krisztuskövetés konzekvenciáit a 



tanítványoknak kell majd elhordozniuk, s ez adott esetben jelentheti a kirekesztést a gyü-
lekezetből, ami be is következett különösen Pálnál (Jn. 16,1—2. Csel. 13,50). 

Az ostor ezután az övéin fog végigverni, de ezt tartsák tisztességnek (Mt. 5,11—12). 
Sorsunk a Jézus sorsa. Nem lesz könnyebb nekik, mint Mesterüknek sem volt. Mivel Krisz-
tus él az Övéiben, ezért bennük felismerik Krisztust és nem őket, hanem Urukat bántják 
bennük. A Krisztussal való közösség kárpótol mindenért. 

A földi létformát az érdekünkben váltotta fel a mennyeivel, hogy nekünk jobb legyen a 
Szentlélek által, Aki a kegyelmi ajándékaival és azokon keresztül végzi bennünk és általunk 
Krisztust dicsőítő munkáját. Szentlelke által Krisztus önmagát megsokszorozva él mind-
azokban, akik Benne hisznek. 

Krisztus váltságmunkája mennybemenetelével kiteljesedett. Hívó szava és elküldése a 
missziói parancs betöltésére együtt hangzik a mindenkor élő hívőinek. Az elhívottak az 
elküldésért kell együtt tegyék magukévá a nagy missziói feladatot. Ugyanis a munkás 
kevés, s munka sok. Ha csak a kihívásnál megmaradunk, nem leszünk bizonyságtevők. 
Aki csak a saját üdvösségére gondol, önzővé válik, csak a maga örömére él, s nem látja, 
hogy a világ kárhozatban vesztegel, s sóvárogva váija akár csak egyetlen hívő megjelenését 
is azért, hogy kijöjjön a jelenvaló gonosz világból az Isten fiainak dicsőséges Napfényére. 
JÖJJETEK ÉNHOZZÁM és MENJETEK EL, ez együtt a helyes egyensúly. 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Előre mentél, hogy helyet készíts, 
Mégis itt maradtál, hogy el ne rémíts. 
Igéd, Szentlelked Vigaszt jelentenek. 
Életemmel, halálommal Téged köszöntelek! 

Énekeld: 
„Minden teremtés dicsérje, a Király Krisztust tisztelje; 
Angyali ének zengjen fenn, s mind e föld mondja rá: ÁMEN!" 

(398/5 MÉK) 
Keresd ki az Igét önállóan: Csel. 1,6—11. MK 16,19—20. 
Vannak-e jelei életedben annak, hogy Isten Szentlelke munkálkodik benned? 

44. PÜNKÖSD 

Már az Ószövetségben is találkozunk a Pünkösd ünnepének pontos leírásával, noha a 
Pünkösd szó el sem hangzik. A Mózes III. Könyvében a Pünkösdöt a HETEK ÜNNEPÉNEK 
hívták. Egyik szombatot követő naptól, melyen beviszitek a meglóbálni való kévét, szám-
láljatok НЕТ HETET. A HETEDIK HETRE KÖVETKEZŐ NAPIG SZÁMLÁLJATOK ÖT-
VEN NAPOT, és akkor járuljatok új ételáldozattal az ÚRHOZ. 

És gyülekezzetek egybe ugyanazon napon, szent gyülekezéstek légyen, semmi robot-
munkát ne végezzetek... Örök rendtartás ez... Egy szociális érzékenységű magyarázatot is 
közöl az Ige: „MIKOR FÖLDETEK TERMÉSÉT LERAKJÁTOK: ne arasd le egészen a 
meződnek széleit, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd; a szegénynek és jövevénynek 
hagyd azokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek." (III. Móz. 23,15—22). 

Az V. Móz. 16 még jobban pontosítja a HETEK ÜNNEPÉT: „...Attól fogva kezdd számlálni 
a HÉT HETET, hogy SARLÓDAT A VETÉSBE BOCSÁTOD. És tarts HETEK ÜNNEPÉT 
AZ ÚRNAK, A TE ISTENEDNEK, A TE KEZEDNEK SZABAD AKARATA SZERINT VA-
LÓ ADOMANYÁVAL, amelyet ahhoz képest adj, AMINT MEGÁLDOTT TÉGEDET AZ 
ÚR, A TE ISTENED" (V. Móz. 16,9—10). 

Ezek szerint egyértelmű, hogy ha az időpontot a sarlónak a vetésbe elkezdett munkájától 
kell számítani, hogy az újszövetségi értelmezésben Krisztus meghalásáról, vagyis a Gabo-
namag elhalásáról, — levágásáról — Keresztre feszítéséről van szó. A HÉT HÉT negyven-
kilenc napját követi az ötvenedik, vagyis az Ószövetség pünkösdje, amelyet a szabad aka-
ratból való adomány szentelt meg. 



Az Újszövetség PÜNKÖSDJÉBEN ISTEN AZ ADOMÁNYOZÓ, SZABAD AKARATÁBÓL 
ELKÜLDTE AZ ATYÁNAK ÉS FIÁNAK LELKÉT az Övéinek. 

Urunk arra kérte a tanítványait, hogy várják be Jeruzsálemba azt a csodálatos eseményt, 
ami maga a PÜNKÖSD, ISTEN LELKÉNEK ELKÜLDÉSE ÉS KITÖLTETÉSE. Az ÜDV-
TÖRTÉNET KULCSESEMÉNYE PÜNKÖSD. 

Bábel esetében a nyelvek összezavarodtak (I. Móz. 11,6—9). Pünkösdkor az egymást nem 
értő emberiség a Szentlélek által válik ismét eggyé (Csel. 2,1—47). A Péterből szóló Szent-
lélek hatására értették meg a Jeruzsálemben összegyűlt zsidók és pogányok — tucatnyi 
nyelven — a hirdetett Igét, tértek meg és lettek gyülekezetté. Az Ősgyülekezetben a tes-
ti-lelki összetartozás „részesedést jelentett Krisztussal és egymással", ez az egység olyan 
közösséget jelentett, ami vagyon és imaközösséget is jelentett, senki sem mondta és tartotta 
a tulajdonát magáénak. A Gyülekezet adta a keretet és a formát, a közösség jelentette a 
tartalmat. Az „első" egyházban a Gyülekezet és Közösség egyet jelentett. Amit a Szentlélek 
hozott létre és formált közösséggé, amelyben és akik közösségben voltak Krisztussal és 
egymással. Ebben a gyülekezeti közösségben megteremtek a Szentlélek gyümölcsei (Gal. 
5,22) és működtek az élő Krisztus testére jellemző kegyelmi ajándékok (Kharizmák). 

A Kereszten Krisztus az egyedüli szent izraeli maradék. Bele oltattak Pünkösdkor a megtérő 
pogányok és Krisztusban hívő zsidók. így jött létre a két nemzetségből az Újszövetség Népe, 
az ANYASZENTEGYHÁZ. A KETTŐBŐL EGY ÚJ, A HARMADIK NEMZETSÉG. 

Ők azok, akik azt kérdezték: „MIT KELL NÉKÜNK CSELEKEDNÜNK, HOGY ÜDVÖ-
ZÜLJÜNK?" Akik bűnbocsánatot és örök életet nyertek, akik között a közbevetett válaszfal 
ledőlt, akik a felülről kettéhasadt kárpit értelmét megértették, és a Szentek-Szentjébe 
készek bevonulni és hódolni ott, ahol Izrael népétől távolvalóknak semmi esélyük nem volt. 
Krisztus Szentleikének kiárasztásával lehetővé tette mindenki számára az Ő elérhetőségét, 
akik Pünkösdkor éltek is ezzel a lehetőséggel és megtértek, s nemcsak elfogadói, hanem 
„hírmondói" lettek a Megváltó életéről, haláláról, feltámadásáról és visszajöveteléről szóló 
üzenetnek. A Pünkösdkor létrejött Krisztustestnek, AZ ANYASZENTEGYHÁZNAK AZ-
ÓTA SINCS MÁS FELADATA, MINT A „SZEMTANÚKNAK" volt! 

Az első gyülekezetekben bizonyságtételüket a keresztények cselekedeteikkel hitelesítet-
ték, ilyen volt a vagyonközösség. Pünkösd olyan szabadságot hozott, ahol nem számított, 
hogy valaki férfi vagy nő, szolga vagy szabad, görög vagy zsidó, mert mindnyájan egyek 
voltak abban, aki a Fő, Krisztusban. 

Isten ószövetségi népével együtt Krisztust-visszavárók vagyunk, amikor nyilvánvalóvá 
lesz, hogy akit mi várunk, egyazon Megváltó lesz azzal, aki a Kereszten szenvedett, feltá-
madott és elküldte Vigasztaló Szentlelkét. 

A Pünkösdkor megtértek nagymértékben segítették azt a világmissziót, amit Urunk a 
tanítványokra bízott. Akik hűséggel eleget tettek ennek a feladatnak, életük árán is eljut-
tatták az akkor ismert és lakott földön az Evangéliumot mindenüvé. 

Amíg Krisztus a földön volt, Ö maga volt a Vigasztalás, de kívülről volt elérhető. Akkor 
kellett élni ahhoz, hogy Vele találkozhasson valaki. A Szentlélek bennünk vesz lakozást 
és leszünk személyesen és egyenként templomai. A Szentlélek munkája most már bennünk, 
belőlünk belülről kifelé hat tevékenységével. Most már nem kívülről érkezik a vigasztalás, 
megbocsátás, hanem Krisztus a Lélek belső munkájában munkálkodik velünk együtt (Mk. 
16,19—20). így van velünk minden napon a világ végezetéig — Igéje és Szentlelke által — 
Krisztus, AKIÉ MINDEN HATALOM MENNYBEN ÉS FÖLDÖN. 

A Szentlélek szele fúj, дет tudjuk honnan indul el, hol kezdődik a szél, csak a hatását 
érezzük és ismerjük fel. így van mindenki, aki a Szentlélektől született. Hatással van 
minden újjászületett ember a környezetére, s ez a legnagyobb csoda, nemcsak magunkban 
érezzük a bennünk végbement változást, de tovább gyűrűzik minden tettünkben Krisztus 
dicsőségét munkálva. 

Isten Lelkének nem lehetnek korlátai, nem irányítható és tetszés szerint nem „használ-
ható". Ö szuverenitásánál fogva munkálkodik a Világban, az Egyházban és az egyénben, 
mindazt tudatva, amit Urunkról fontosnak tart, így készít elő a Szentlélek bennünket Krisz-
tus visszajövetelére, várására! 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Jézus Krisztus, nagy Király vagy, 
Terólad zeng dalom, 



Bennem munkálkodik Lelked, 
Köszönöm ezt a nagy Kegyelmet. 

Énekeld: 
,Epünkösd ünnepében..." 

(188. dicséret Magyar ÉK) 

Keresd ki az Igét önállóan: Lk. 24,50—53. 

A Lélek gyümölcsei igazolják benned Isten Lelke munkáját? 

A bibliai ünnepek naptára 



45. BIBLIATÖRTÉNET 

A VILÁGON A BIBLIA A LEGCSODÁLATOSABB, A LEGNÉPSZERŰBB, A LEGIS-
MERTEBB, A LEGKERESETTEBB KÖNYV. A Biblia az első Könyv, amely nyomtatásban 
megjelent. 1978-ban az első nyomtatásból fennmaradt Gutenberg Biblia egy árverésen 152 
millió forintnak megfelelő áron kelt el — 1 millió 265 ezer fontért. 

1815—1975 között, vagyis 160 év alatt több mint 2 milliárd 500 millió páldányszámban 
kelt el. Az elmúlt 15 évben évente több mint 10 millió Bibliát értékesítenek a világon és 
400 millió fogyott el a Biblia egyes részeinek kiadásaiból. Közel 2000 nyelvre, illetve nyelv-
járásban került a Biblia lefordításra, az ezredforduló végéig még több száz olyan nyelvre 
és nyelvjárásra fordítják le a Bibliát, illetve egyes könyveit, amelyeken eddig még nem 
jelent meg. 

Ha elgondoljuk, hogy az Iszlám hívei egymilliárdnyian vannak, a Hinduk és Buddhisták 
közel 1,5 milliárdnyian, s ha mindehhez hozzávesszük a vallástanokat és a KONFUCIA-
NIZMUSHOZ-SINTOISTÁKHOZ tartozókat — kb. 1,5 milliárd —, akkor látjuk, hogy meny-
nyire kevésnek tűnik a „sok" ellenére a keresztény missziónk írásban és szóban, az egész 
világon. 

Egyetlen könyv sincs a világon, melynek ősi iratai annyira ránkmaradtak volna, mint a 
BIBLIÁÉ. 13 ezer kéziratot vizsgálhatnak a kutatók napjainkban, amelyek az Újszövetség 
egy-egy részletét tartalmazzák, de igen jelentős a századunkban is megtalált ószövetségi 
töredékek, többezer éves híradásai is. 

A Bibliát Héber-Arám és Görög nyelven írták. 
Az ószövetség többségét Ábrahám nyelvén, héber nyelven írták. A héber ÁBC 22 más-

salhangzóból áll. A magánhangzókat eredetileg nem jelölték — pontokkal pótolták később 
jelölésüket. A HÉBER ÍRÁST JOBBRÓL-BALRA KELL OLVASNUNK 

Az ARÁM nyelv a héberrel rokon, és a Perzsa Birodalom hivatalos nyelve volt, amit a 
diplomáciában és kereskedelemben használtak elsősorban. Dániel a Perzsa fogságban 
Könyvének egyes részleteit arám nyelven írta. 

Nagyon valószínű, hogy Jézus Krisztus is ezt a nyelvet használta, mivel az ÚJSZÖVET-
SÉGI IDŐKBEN Palesztinának az általánosan használt nyelve volt az ARÁM. Képzeljük 
el Urunkat, amint az ÚRI IMÁDSÁGOT arám nyelven tanította meg tanítványaival, mely 
a rokonsága mellett is sokkal plasztikusabb és dallamosabb a hébernél. Az Arám nyelvet 
Szíriában ma is beszélik! 

A Görög nyelvet, mely az akkor ismert kultúrvilágot jelentette a római birodalom keleti 
felében, általánosan közös nyelv volt, mely az egész görög kultúrát átültette a RÓMAI 
BIRODALOMBA. így történt, hogy a RÓMAI — PROVINCIÁBAN IS, PALESZTINÁBAN 
A GÖRÖG NYELVET a köznyelv szintjén megtanulták, ezért az Újszövetség könyveit is 
már a GÖRÖG-köznyelven írták. 

Az írás felfedezésével lehetővé vált a feljegyzések készítése az információ rögzítése, a 
múlt értékeinek a jövő számára való megőrzése, továbbhagyományozása írásban. 

Előbb agyagtáblákat használtak a babiloniak, majd feljegyzéseikre az egyiptomiak hasz-
náltak először papiruszt. Az egyiptomi sírkamrákba, ha jártok, látni fogjátok a kőbe és 
falakra vésett és festett ábrákat, írásjeleket. 

A mai könyv őse a papirusz tekercs, amelyekre a keresztények írtak. A juhok és kecskék 
bőréből készítették a finom, puha, sima, egyenletes PERGAMENT. 

A II. században a tekercseket a kódexek váltották fel, egymásra fektetett lapjaikat rög-
zítették és fedéllel látták el. Valószínű, hogy a keresztényeknek nagy szerepük volt az 
elteijesztésében, mivel útjuk során könnyebben tudták kezelni és szállítani. Az ószövetség 
könyveit papirusz tekercsekre héberül írták, egyik oldalára írtak a tekercseknek. Általában 
igen drága volt ezekhez hozzájutni, ezért az agyag és cserépdarabokat használták, mely 
mindenütt akadt bőségesen. Ma is láthatunk ilyen feljegyzéseket a világ szinte minden 
nagyobb múzeumában. Ezekre írták az emberek az elismervényüket, vagy néhány soros 
üzenetüket. 

Az Asszírok által használt ÍRÓTÁBLA a görög és római időkben vált általánossá, a késői 
iskolai palatábla őseként tekinthetjük szerepüket. 

Egy görög nyelvű papirusz töredék, ami a legkorábbról fennmaradt János Evangéliumá-
ból, a 130-ik évből, AZ ÚJSZÖVETSÉGBŐL. 



A SINAI KÓDEX a Krisztus utáni negyedik századból maradt ránk, mely tartalmazza 
az Újszövetség legkorábbi teljes kéziratát. Pergamenből készült és görögül írták. 

Igen fontos szerepet töltöttek be a kéziratok hiteles ránkhagyományozásában az ISTEN 
ÍRNOKAI, a másolók. Eleinte csak ők tudtak írni, olvasni. Ők írták a királyi udvar fontos 
állami krónikáit. Az írnokok végezték az írásbeli munkák jórészét. Igen megbecsültek vol-
tak még a királyok szemében is. Ök voltak koruknak jogászai, ügyvédjei. Üzleti és hivatalos 
iratokat, végrendeleteket írtak és olvastak el. Jórészt az állam foglalkoztatta őket. Ök 
tartották számon a befizetéseket, adókat, s a nagyuraknak szinte személyi titkárai voltak, 
akik bizalmas állást töltöttek be. 

Munkájukat több előírás szabályozta, noha ők maguk is nagyon vigyáztak arra, hogy 
valamit el ne tévesszenek. Számolniuk kellett, hogy hány mondatból áll a másolat, össze 
kellett hasonlítaniuk az eredetivel. így ők másolták a SZENTÍRÁSOK KÉZIRATAIT, me-
lyet egy másik írnok ellenőrzésül átolvasott. 

Isten Igéjét mindig igazolta eddig minden felfedezés és nem cáfolta soha. így az 1946— 
47-ben megtalált HOLT-TENGERI TEKERCSEK SEM. Mely tekercsek mutatják, hogy 
pontosan végezték az írnokok a másolás munkáját. Több ezer év távlatából is, alig történt 
változás a másolás során. így maradt fenn hitelesen az utókor számára — a hitetlen hu-
szadik századnak — Isten Törvénye és a Népével kapcsolatos események megörökítése. 

A Holt-tengerrel párhuzamosan húzódó hegyek egyikének üregében az egyik pásztor — 
miután egyik barlangüregbe egy követ bedobott és rendellenes hangokat hallott — kíván-
csiságból bement megnézni, hogy mi adta a különös hangot, s azt tapasztalta, hogy több 
kőkorsó áll egymás mellett — 60—70 cm-es kőkorsók — s vászonzacskókban a korsók 
belsejébe tekerve 400 töredéket tartalmazó szent szövegeket talált a „gyanútlan" pásztor, 
nem is tudván felfogni, hogy mit talált, így gazdag ember lett később belőle. Magam is 
jártam ennek a barlangnak a szájánál a Holt-tenger partján, aki e feljegyzéseket írom. 

A Világra szóló felfedezés hírül adta, hogy a korabeli zsidók tekercsei egy titkos kolónia 
könyvtárába tartoztak, s amikor 68-ban a rómaiak bevonultak Palesztinába, került ösz-
szecsomagolásra és a kőkorsókba az értékes állomány, s menekülés közben ezekbe a hegyi 
barlangokba rejtették el. Kisült, hogy az Ószövetség könyvei közül Eszter Könyvét kivéve, 
mind megtalálták. A tekercsek idősebbek voltak a felfedezés előtt ismert kéziratoknál. A 
KUMRÁMI Kolónia vallásos embereinek életét, gondolkozását ismerhettük meg belőlük. 

Az ószövetség könyvei olyan régiek, hogy csak hozzávetőlegesen szabad időpontokat el-
fogadnunk, ez egyébként a korok eseményeire, próféták és királyok működésére is érvényes, 
ezért ha más-más szerzőknél időeltolódással találkozunk, akkor ne lepődjünk meg, hanem 
tulajdonítsuk annak, hogy a Kijelentés nem a pontos évszámokat tartotta szükségesnek 
feljegyezni, noha néha azok egybeesnek a világtörténelmi eseményekkel is, hanem sokkal 
inkább az események tartalma az, ami meghatározó az Isten szerint, Akinél idő nem létezik, 
s eljön a mi számunkra is az az „idő", „AMIKOR IDÖ PEDIG TÖBBÉ NEM LÉSZEN". 

írásukra és gyűjteménnyé való összeállásuk tekintetében is Isten megbízhatóságára ha-
gyatkozhatunk, ami nekünk teljesen elég. Hosszú ideig biztosan csak szájhagyomány útján 
terjedtek, s csak később írták le őket. 

Isten kezdettől fogva az írásbeliségre figyelmeztetett, mint az utókor számára megma-
radó üzenetre: „És monda Isten Mózesnek: írd fel egy tekercsre emlékezetetőül..." (II. Móz... 
keresd meg az Igét). így írta le Mózes Isten rendeléseit, s adta a papoknak, hogy őrizzék 
a Szentsátorban a Szövetségládája és a Kőtáblák „szomszédságában". Míg Sámuel feljegy-
zéseit és Izrael királyainak szóló intelmeit Micpában tartották a szentélyben. Valószínű, 
hogy Dávid gyűjtötte össze a maga írásaival együtt az Istentiszteletre szánt költeményeket 
és énekeket. 

Ezsdrás, Nehémiás alatt már teljesen ismert volt Mózes öt Könyve. 
A hagyományok szerint Nehémiás a fogságból hazatérve, könyvtárában összegyűjtötte a 

királyok és próféták könyveit és Dávid írásait. 
Az Ó- és Újszövetség közötti időben Makkabeus Júdás — egy zsidó katonai vezető — a 

háborúban elkallódott könyveket szedette össze, s rendszerezte csoportokba a Törvényt, a 
Prófétákat és az Iratokat. 

AZ ÚJSZÖVETSÉG ESETÉBEN KEDVEZŐBB A HELYZET, SOKKAL TÖBB BIZO-
NYÍTÉK ÁLL RENDELKEZÉSÜNKRE, SOK EZER KÉZIRAT RÁNKMARADÁSÁBÓL 
ELKÉPZELHETJÜK, hogy hogyan történhetett az Újszövetség megírása. 



Az első keresztényeknek az Ószövetség volt a Bibliájuk, amint azokat Urunk is idézte. 
Akik Krisztust ismerték, azokat kérték fel, hogy beszéljék el Krisztus tetteit és tanításait. 

Az első körbejáró dokumentumok a gyülekezetekben Pál levelei lehettek. S azok a Gyü-
lekezetek, akikhez írta ezeket a leveleket nagy becsben tartották, olvasták, másolták és a 
közeli gyülekezetekben is felolvasták. 

Mivel a szemtanúk egyre kevesebben maradtak az élők sorában, a nagy öregek szükségét 
érezték; hogy a hiteles forrás alapján írásban örökítsék meg Krisztus tetteit és tanításait, 
életét. így írták meg az Evangélisták, Máté, Márk, Lukács és János az Evangéliumokat, 
majd Lukács — vagy Pál — a Csel. könyvét. 

Mivel sok egyéb írás — APOKRIFUS ÍRÁSOK — is közkézen forogtak, s nagy eltéréseket 
mutattak az apostolok által leírtaktól, így megegyeztek abban, hogy csak a négy Evangé-
lium tekinthető az Isten Szentlelkétől származtathatónak. A Krisztus utáni második szá-
zadban döntöttek így a Gyülekezetek vezetői! 

A János Jelenések Könyvének látomásai is akkor kerültek az elismert iratok közé, a 
Péter és János leveleivel, a Jakab által írt Levéllel, illetve a Zsidókhoz írt Levéllel. 

Tévedés volna azt hinni, hogy a későbbi zsinatok döntései határozták meg a Szentiratok 
eredetiségének kimondását. Hiszen az általunk ismert gyűjteménye a BIBLIAI KÖNYVEK-
NEK, már jóval azelőtt általánosan elfogadott volt, mielőtt azt a zsinatok véglegesen jóvá-
hagyták volna. (LAODICEAI Zs. Kr. u. 363. KARTHÁGÓI 397.) Az egyházatyák két kérdést 
vizsgáltak: AZT TANÍTJA EZ A KÖNYV, AMIT A SZEMTANÚK — JÉZUS TANÍTVÁNYAI 
— ELMONDTAK? A kanonizálandó Könyvek erősíteni fogják-e a keresztényeket a hitben? 
A döntésük a zsinatoknak a gyakorlatot igazolta. 

Az Ó- és Újszövetség együttes megjelenésével jelentkezett az az igény, hogy fordítsák le 
azokat más nyelvekre is. 

A korai Bibliafordításoknak kedvezett, hogy Róma politikai fennhatósága — a Földkö-
zi-tenger egész környékére kiteijedt — megszilárdult. A görög kultúra hatására egy közös 
nyelven beszéltek az egész térségben. A kiváló útviszonyok lehetővé tették a nagy távolsá-
gokba való eljutást. A gondolatok szabadon áramlottak. Ilyen körülmények között hirdették 
az első keresztények az Igét és alakultak meg az első gyülekezetek. így fordították le ha-
marosan görögről latinra a Bibliát, a Birodalom HIVATÄLOS NYELVERE. Sok különböző 
fordítás mellett Damaszusz pápa megbízta titkárát JEROMOST, hogy készítse el az ÚJ-
SZÖVETSÉG HITELES FORDÍTÁSÁT. KRISZTUS UTÁN 400-ban készült el vele, mely 
fordítás VULGATA NÉVEN VÁLT ISMERTTÉ. A fordító arcképe a Szentföld egyik temp-
lomának alsó részében megtalálható és megtekinthető ma is — Jeromos a kor leghíresebb 
Bibliafordítója volt, 345 körül született Itáliában, visszanyúlt a görög és héber eredetihez, 
és egy teljesen új fordítást készített. 

A SZÍREK nyelvére már 100 körül lefordították az Ószövetséget. 400-ra már a teljes 
Bibliát kiadta Rabulla edesszai püspök — ma Törökország része —, s a szír misszionáriusok 
már 180-ban Kínától Indiáig használták a szír fordítást. 

Kopt nyelvre is a korai századokban lefordították a Bibliát, amit ma is egyházi nyelvként 
használnak Egyiptomban. 

ÖRMÉNY ÉS GRÚZ nyelvre az 5. században fordították le a Bibliát és a szír és örmény 
keresztények végeztek ezeken a területeken a korai századokban jelentős misszionáriusi 
tevékenységet. 

A Germánok, akiket a vízigótok néven barbárokként emlegettek a rómaiak a harmadik 
században a keresztény hitre tértek. Püspökük: ULFILAS a nagyedik század közepén for-
dította le a Bibliát, melynek híres példányát Svédországban őrzik, amit bíbor pergamenre 
ezüst és arany festékkel írtak. 

A szláv ÁBC cirill betűs írásának megalkotói azért írták meg ezen a nyelven az ÁBC-t, 
hogy szláv nyelven le tudják írni, fordítani a Bibliát. A 9. században érkezett Testvérpár 
Ciril és Metódius így fordították Ószlávra a Bibliát, melyet a Szovjetunióban, Bulgáriában 
ma is használnak. 

A Bibliafordításoknak a XV. század közepén négy olyan tényező kedvezett, amely nagy-
ban hozzájárult Európában a Bibliafordítások gyors elterjedéséhez. 

1. A KÖNYVNYOMTATÁS LEHETŐSÉGE forradalmasította a gondolatok elterjedését. 
2. 1453-ban a KELET-RÓMAI BIRODALOM FŐVÁROSA — KONSTANTINÁPOLY — 

ELESETT. 



A görög tudósok jórésze a törökök elöl nyugatra menekült, magukkal hozva a felbecsül-
hetetlen értékű kéziratokat, ami segítségükre volt az itt letelepedett fordítóknak, a görög 
Újszövetség teljesebb megértéséhez. 

3. Mindezek hozzájárultak a tanulásvágy fellendüléséhez. 
EZT AZ IDŐSZAKOT NEVEZZÜK RENESZÁNSZNAK Nyitottságot jelentett a tanulás, 

a tudományban az új írást, a művészetben, a klasszikusok kutatásában. A sötét középkor 
végén az emberek fogékonyak lettek a változásra. 

4. Az új fordítások elteijedésével együtt járt az Evangélium tanításának ÚJRAFELFE-
DEZÉSE. 

A BIBLIÁRA MUTATTAK RÁ A REFORMÁCIÓ ELKEZDŐI: LUTHER, ERASMUS, 
KÁLVIN, KNOX, OLYAN EMBEREK VOLTAK ÖK, AKIK RÁMUTATTAK A KORABELI 
EGYHÁZ GYAKORLATÁNAK a Biblia tanításait nélkülözni akaró hamis tanításaira. 

ANGLIÁBAN egy kiváló és hűséges szolgája Urunknak mártírja lett a Bibliafordításnak. 
William Tyndale a héber eredeti és Erásmus görög fordítása alapján kezdett munkába. 
Angliában tiltott dolog volt a Bibliafordítás. A fordító azt mondta: „EGY EGYSZERŰ PA-
RASZTFIÚ TÖBBET FOG TUDNI A BIBLIÁBÓL, mint sok pap." A heves ellenállás miatt 
Németországban tudja az Újszövetség fordítását befejezni, ami 1525-ben WORMSBAN 
jelent meg. Ugy kellett a Bibliákat ANGLIÁBA BECSEMPÉSZNI, VIII. HENRIK ELREN-
DELTE ELÉGETÉSÜKET! S miközben az Ószövetség fordításán dolgozott, elárulták, el-
fogták és máglyán MEGÉGETTÉK EZ TÖRTÉNT A SZABADSÁG ORSZÁGÁBAN. A FOR-
DÍTÓ UTOLSÓ SZAVAI VOLTAK: „URAM, NYISD MEG ANGLIA KIRÁLYÁNAK 
SZEMÉT!" Isten meghallgatta imáját, a teljes fordítás a király, VIII. Henrik engedélyével 
jelent meg. 1611-ben megjelent a JAKAB KIRÁLY BIBLIA. A korábbi fordító fordítása 
alapján jelent meg 1609-ben a DOUAL-RHE BIBLIA, mely a legjelentősebb katolikus 
fordítás. Ma is széles körben használatos átdolgozott kiadása. 

A SPANYOLOK A BIBLIÁJUKAT szintén nem tudták hazájukban megjelentetni, így az 
1569-ben GENOVÁBAN jelent meg, amit egy SEVILLAI szerzetes — Cassiodor de Reine 
— Angliában és Németországban fejezett be. 

A FRANCIÁK FORDÍTÁSÁT egy római katolikus pap kezdte el — Jacques Lefévre 
d'Etaples — s Bibliáját Belgiumban tudta kinyomtatni, mert a franciák a reformációval 
szimpatizálónak vélték, majd a Bibliát betiltották, s a LOUVAINI EGYETEM TANÁRAI 
FORDÍTÁSÁT FOGADTÁK EL KATOLIKUSNAK A legjelentősebb protestáns francia for-
dítás a KÁLVINISTA PIERRE ROBERT OLIVETAN nevéhez fűződik, aki 1535-ben 
SVÁJCBAN adta ki a FRANCIA GENOVA BIBLIÁT. 

SVÉDORSZÁGBAN az uppsalai érsek fordította svéd nyelvre a Bibliát — Laurentius 
Petri —j amely mint elfogadott fordítás, az UPPSALA BIBLIA néven vált ismeretessé. 

GÖRÖGORSZÁGBAN az 1466-ban született DESIDERIUS ERASMUS — aki a hollan-
diai Rotterdamban látott napvilágot — munkássága nyomán jelent meg az első GÖRÖG 
ÚJSZÖVETSÉG 1516-ban. Ó volt a RENESZÁNSZ KOR EGYIK LEGJELENTŐSEBB TU-
DÓSA ÉS NYELVÉSZE. 

DÁNIÁBAN 1550-ben nyomtatták — KOPPENHÁGÁBAN — a KRISZTIÁN KIRÁLY 
BIBLIÁT! 

HOLLANDIÁBAN 1558-ban jelent meg a legelső Holland Biblia, a MENNONITE kiadás. 
A reformátusok az állam költségén kiadott STATENVERTALING kiadást használják. A 
Katolikus fordítást a Vulgata alapján Nicholas van WINGHE készítette. 

NÉMETORSZÁGBAN. A bányász családban felnőtt és szerzetessé lett, wittenbergi egye-
temi professzor: LUTHER MÁRTON KÉSZÍTETTE EL ÉS ADTA KEZÉBE Népének a 
Bibliát. A Bibliafordításra az inspirálta, hogy az eltiltott dolognak számított. Lelkének 
nyugtalan állapotában a RÓMAI levélben találkozott a hittel, holott eddig azt hitte, hogy 
a jócselekedetek üdvözítenek. Rádöbben, hogy az üdvösség nem kiérdemelhető cselekedetek 
révén érhető el, hanem egyedül Krisztus adhat örök életet. Elítélte a felismerés alapján 
kora egyházának gyakorlatát, s WARTBURGI „SZÁMŰZETÉSE" alatt megszületett a teljes 
fordítás. 1522 óta ez a legjelentősebb PROTESTÁNS NÉMET FORDÍTÁS. 

MAGYARORSZÁGON a gönczi református lelkipásztor-esperes nyomtatott ki magyar 
nyelven teljes Szentírást, amely idötállóan ma is változatlanul a Nemzet kiese is. KÁRÓLI 
GÁSPÁR 1590-ben VIZSOLYBAN JELENTETTE MEG A FORDÍTÁST, AMELY A LEG-
TÖBB MAGYAR KIADÁST MEGÉRT BIBLIA. 

1626-ban adták ki a római katolikus fordítást KÁLDI GYÖRGY munkáját! 



A következőkben megemlítjük azokat a kiadásokat, amelyekről tudomással bírunk, s 
amelyek a Bibliatörténet szempontjából számontartásra méltók. Ezeknek nem mindegyike 
tartalmazza az egész Szentírást, sokuk csak részleteket fordított le. 

1416 körül a HUSZITA BIBLIA 
1533 Komjáthy Benedek. Pál levelei 
1541 Sylvester János, Újtestamentom 
1536 Pesti Mizsér Gábor, Újtestamentum 
1626 Káldi György, Teljes Biblia, katolikus kiadás 
1565 Heltai Gáspár 
1590 Károli Gáspár 
1612 Szenczi Molnár Albert 
1661 Misztótfalusi Kiss Miklós 
1718 Komáromi Csipkés György 
1870 Kámory Sámuel 
1908 Átdolgozott kiadás 
1911 Soós István 
1924 Czeglédy 
1925 Masznyik 
1929 Raffay 
1931 Kecskeméthy 
1938 Farkas 
1938 Czeglédy-Raffay 
1934 Revízió 
1951 Békés Dalos 
1967 Budai Gergely 
1971 Ravasz László 
1973 ÚJ KATOLIKUS FORDÍTÁS 
1975 ÚJ PROTESTÁNS FORDÍTÁS 
1736 Torkos András — evangélikus lelkész — Újtestamentum, Wittenbergben. 
1737 Besnyei György kéziratban maradt fenn csak. 
1794 Pethe Ferenc Ultrechben adta ki Bibliáját. 
1908 ,ÁTDOLGOZOTT" KÁROLI BIBLIA, mely napjainkban is használatos. 
A könyvek sorsa mindig a feledés. Csak ritka könyvek és a Klasszikusok érik meg a több 

évtizedet esetleg. A Biblia az egyetlen könyv, amely elkerülte az elfelejtést. Születésétől 
mindörökre megtartja értékeit. Nem fog rajta az idő, s el nem vész egy pontocska sem 
belőle. Láncra verhették a Bibliát, elégethették, de mindig életre kelt hamvaiból. Ha egyet-
len könyv sem maradna meg a Bibliát is beleértve, akkor is rövid idő alatt szóról szóra 
újra tudnánk írni Isten Szentlelkével, miként Báruk tette, Jeremiás Próféciáival. 

Nem számít a Bibliának, hogy mit jósolnak felőle, az Isten Igéje él és hat. Volt egy kislány 
Mary Jonest, akinek hitére elindult útjára a Brit és Külföldi Bibliatársulat 1804-ben. A 
Biblia az embereknek Istenhez való viszonyáról, feladatunkról, küldetésünkről, halálunkról 
és feltámadásunkról, Krisztus dicsőséges visszajöveteléről, közbenjárói szolgálatáról, a 
Szentlélek munkájáról bennünk és általunk, a Gondviselő Isten szeretetéről, s mindarról 
tájékoztat, amiről egyáltalán a földi életben szükséges tudnunk. A BIBLIÁBAN BENNE 
VAN A MÚLT, A JELEN ÉS JÖVŐ. 

Az írott Ige az ÉLET KENYERE. Isten Lelkétől megáldott emberek írták címüktől és 
rangjuktól függetlenül. Évezredek választják el sokszor szerzőiket egymástól, mégis ugyan-
az a Lélek az inspirálója az üzenetének. 

Isten üdvözítő tervének Kijelentője a Biblia, nem szorul emberi igazolásra, vagy bizo-
nyításra semmi abból, ami benne foglaltatik, az Ige akkor is igaz, ha visszaélnek vele, ha 
haszontalanok a szolgák, akik idézik, a Sátán ajkán is igaz az Ige, ezért: „MEGÁLL AZ 
ISTEN IGÉJE ÉS NEM ÁLLHAT SENKI ELLENE". 

A világ legjobbjai jól ismerték a Bibliát és tanításai révén maguk is írásaikban, alkotá-
saikban, gondolataikban és tetteikben mindig az üdvözítő isteni akarat felé vitték az ese-
ményeket. Mindig azokat használta Isten történelmet formáló erőként, akik az Igének nem-
csak „hallgatói", hanem megtartói is voltak. Gárdonyi Gézának versét idézve zárjuk 
gondolatunkat: A BIBLIA: „EZ A KÖNYV A KÖNYVEK KÖNYVE SZEGÉNY EMBER 
DRÁGA GYÖNGYE. ÉGI HARMAT LANKADATNAK, VILÁGOSSÁG LELKI VAKNAK, 



BÖLCSESSÉGNEK ARANY ÚTJA: BOLDOG, AKI RÁTALÁL! Szomjas lelkek forráskútja, 
hol pohárral KRISZTUS ÁLL! Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik, 
Bíborok is ronggyá válnak, Dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a KÖNYV NEM HULL 
PORBA, MINTHA ÉLÖ LELKE VOLNA. EZ A KÖNYV A MÓZES BOKRA: ISTEN SZÍVE 
DOBOG BENNE!" 

A Biblia, tehát Isten különös kijelentése, hogy az embernek ne a csillagokból kelljen 
kibetűznie, vagy a történelem rejtélyeiből kibogoznia az Ö akaratát, netán a lelkiismere-
tünk megbízhatatlan érzéseiből, hanem az írott IGÉBŐL, melynek testet öltött alakja az 
ISTEN FIA, vagyis Karácsonykor az „IGE TESTTÉ LETT ÉS LAKOZOTT MIKÖZÖT-
TÜNK!" (Jn. 1,14). Van, aki a különös kijelentés révén ismeri fel az Isten általános kegyel-
mét, ami hamarabb megy, mint az általános Kegyelemből felismerni Isten különös kegyel-
mét. A Biblia mindkettőre segít eljutni. 

Hazánkban is sok évtizeden át működött a Brit és Külföldi Bibliatársulat. Amikor a 
Magyar Protestánsok arra gondoltak, hogy ebben a régióban is szükséges, hogy a Biblia 
előállítása ne legyen teljesen a korábbi kiadók függvénye, hanem ha lehetséges volna, a 
Bibliakiadásban is álljunk a saját lábunkra. Azonban ez csak részben sikerült, mert mind 
a mai napig a Bibliakiadás hathatós támogatása nélkülözhetetlen és megoldhatatlan hazai 
forrásokból. 

így került végül sor mégis arra, hogy 1949-ben megalakuljon a 
MAGYAR BIBLIATANÁCS. 

Úgy gondoljuk, hogy az önállóság hasznára vált Egyházunknak, mert az új fordítású 
Bibliánk is ennek az ösztökélésnek a nyomán törekedett a kezdeti vajúdások után meg-
születni, mely 1975-ben „világra jött". 

A Bibliatanács munkáján belül a Református egyháznak egyik nagy és jelentős feladata 
a körülöttünk élő magyarságnak a Bibliával való ellátása. 

Amíg Isten az általános kegyelem révén mindenkihez szól a természet által, a történe-
lemben és a lelkiismeret útján, addig a Szentírás a Különös Kijelentés faktorába tartozik. 
Más szavakkal Isten különös Kegyelme révén a Biblia elkezd számunkra beszélni, ha Isten 
Lelke „megnyitja" azt számunkra. „BETÚ MEGÖL A LÉLEK AZ, AMI MEGELEVENÍT" 
(II. Kor. 3,6). 

Feltételei vannak annak, hogy a Biblia számunkra „felnyíljon", éspedig a HIT. Tudniillik 
a HIT HALLÁSBÓL van, s ezt munkálja Isten Lelke AZ IGEHIRDETES HALLGATÁSA 
ALKALMAIN — megajándékoz Isten a hittel, mert a HIT IS AJÁNDÉK Istentől, mégis a 
hitet úgy tekinti Isten, mintha a tulajdonunk volna, s ez az egyetlen amit tőlünk kedvesen 
fogad, hogy ugyanis megbízunk Benne —, A HALLÁS PEDIG ISTEN IGÉJE ÁLTAL van, 
tehát a Szentírás, a Biblia, a Kijelentés az IGE, amit hitünkkel, mint valami kézzel meg-
ragadunk, és mint valami lelki szemmel elkezdünk „látni". Isten Lelke munkálja bennünk 
az Ige megértését, hogy „az IGÉNEK NE CSAK HALLGATÓI, HANEM MEGTARTÓI IS 
LEGYÜNK!" 

Isten népének nincsenek testi fegyverei, csak ez az egy lelki fegyverzetünk van: AZ IS-
TEN IGÉJE, MELY AZONBAN ÉLESEBB MINDEN KETÉLÜ KARDNÁL... 

Érdemes megemlítenünk, hogy ahányszor csak elolvassuk a Bibliát, mindahányszor 
újabb és újabb értékeit és ízeit fedezzük fel. így volt ezzel I. Rákóczi György is, aki erdélyi 
fejedelemként is (1591—1648) harminckétszer olvasta végig a Bibliát. Ez a Biblia látható 
a budapesti Ráday Könyvtárban — ahol Biblia Múzeum is létesült, nagyon érdemes meg-
nézni... — ahol ebben a Bibliában bejegyezve találjuk a legkedvesebb Igéjét: „NEM AZÉ, 
AKI AKARJA, SE NEM AZÉ, AKI FUT, HANEM A KÖNYÖRÜLŐ ISTENÉ!" (Róma 9,16). 

Áldja meg az Isten haló poraiban is mindazokat, akik jeszközök voltak a Könyvek-Köny-
vének megírásában, terjesztésében. Elterjedése önmagában igazolja, hogy nem szorul üze-
nete bizonyításra. Istené Érette a dicsőség. 



Egy kislány, aki nagyon megbecsülte Isten Igéjét! 

Mary Jones 

Mary Jones kb. 8 éves szegény walesi leány volt. Na-
gyon szeretett bibliai történeteket hallgatni és arra vá-
gyott, hogy maga is olvashassa őket. De a családban 
senki nem tudott olvasni és a walesi fordítású Biblia 
nagyon ritka és drága volt. Tíz éves korában, mikor 
már elég nagy volt, hogy legyalogolja a 3 kilométert az 
iskoláig, megtanult olvasni. Elhatározta, hogy össze-
gyűjt annyi pénzt, hogy vehessen magának egy Bibliát. 
Hat évig kellett gyűjtenie. 

Mikor végre megvolt a pénze, mezítláb ment el a 31 
kilométerre fekvő Bala városába, hogy megvegye az 
áhított könyvet. 

Mikor teljesen kimerülten megérkezett, megkérdez-
te, vehetne-e egy Bibliát. Thomas Charles atyának 
csak három megmaradt Bibliája volt, és már azokat is 
elígérte másnak, de annyira megsajnálta a kislányt, 
hogy az egyik Bibliát eladta neki. 

Lehet, hogy soha nem hallottunk volna erről az eset-
ről, ha Thomas Charles-t fel nem kérik egy vallásos 
irodalmi társulat ülésén, hogy beszéljen arról, milyen 
nagy szükség van walesi Bibliára. 

Mary története, és a világ minden tájáról még sok más hasonló történet, annyira meg-
indította a jelenlevőket, hogy 1804-ben megalakult a Brit és Külföldi Bibliatársulat, azzal 
a céllal, hogy minél több emberhez eljuttassa az anyanyelvű Bibliát, éspedig elfogadható 
áron. 

A Brit és Külföldi Bibliatársulat példáját követve egyre több Bibliatársulat alakult. Az 
első 1805-ben Glasgow-ban, majd szerte Európában és a Brit birodalom egész területén. 
1907-re, már 8700 fiók- és társszövetség alakult és az eltelt időszakban összesen 203 931 768 
Bibliát, Újszövetséget és Szentírásrészietet hoztak forgalomba. 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Drága Könyvtár a Bibliám, 
Nincs nap, hogy azt ki ne nyitnám. 
Engem éltet, táplál, nevel, 
S nemsokára mennybe emel! 

Énekeld: 
„Nem hagyjuk el a Bibliát, Isten Szent Igéjét, 
Ez támasza az aggoknak, Ifjút ez Ige véd. 
Ez nap, mely fényes sugarát, Utunkra hinti el, 
Ebből halljuk Jézus szavát, Ez Ég felé emel!" 

(Hallelujah: 149/1) 

Keresd ki az Igét önállóan: Ámós 8,11—12. 

Amennyire szereted Krisztust, annyira szereted Igéjét is olvasni? 







46. TEMPLOM, HARANG, LITURGIA 

A pogány népek már jóval korábban a SALAMON építette templomnál emeltek kultusz-
templomokat bálványisteneiknek. A választott nép életében a Szent Sátor töltötte be a 
pusztai vándorlás idején a templom szerepét, ahol minden liturgikus tevékenységet gya-
koroltak a mózesi törvényekben megírt rendelkezések szerint. Isten azonban nem tűri, hogy 
mint egy Múzeumban, Öt az ember a templom falai közé szorítsa. „Akit az egek-egei be 
nem fogadhatnak" a templommal sem engedte ki kezéből a szuverenitását. (Csel. 7,48. 
I.Kir. 8,27.). 

Noha a templom szent hely, de Isten jelenléte nincs a templomhoz kötve. 
A Zsidó nép büszke volt a templomára, mely méreteivel és tárgyaival egyedülálló volt a 

világon, s minden zsidó köteles volt fenntartására a világ minden részéről a tizedét elkül-
deni Jeruzsálembe, mégis Isten mindig a saját háznépén kezdte az ítéletét gyakorolni, s 
előbb mindig a templom népét akarta megtisztítani, így volt ez az Ószövetségben is (Ez. 
9,6), s ezt tette az Isten Fia az Újszövetségben is, amikor az Atya házából kiseperte az 
utálatos fórtelmet (Mt. 21,12). És Jézus előre utal arra, amikor a tanítványok dicsekednek 
a templom hatalmas méreteivel, kőtömbjeit mutogatva, s az építés éveinek sokaságára, 
hogy mindebből kő-kövön nem marad (Jn. 2,20. Mt. 24,1—2). Jézus és a tanítványai tisz-
telték az Isten házát, de nem bálványozták. Maguk is imádkoztak sokat ott és csodákat 
tettek, de a templomból indultak ki a Krisztus és tanítványai ellen intézett támadások is. 

Ezért a Krisztus utáni Jeruzsálemi templom lerombolásával a templomok szerepe más 
értelmezést kapott. Ezért fontos tudnunk, hogy az apostolok idejében valójában volt egy 
hivatalos zsidó egyház, amelynek ellenséges magatartása sohasem szűnt meg a keresz-
tényekkel szemben — ami, mint különbség napjainkban is fennáll —, s voltak az apostolok, 
akik naponként és házanként jöttek össze az Isten imádására és a kenyér megtörésére 
(Csel. 42,47. 4,32—37). Pál életében látjuk a legjobban a különbséget, aki mindenütt a 
zsinagógákba ment előbb, majd amikor onnan kirekesztették őket, mentek a hívők hmlé-
kaiba, miután így tettek ellenük bizonyságot: SZÜKSÉG VOLT, HOGY ELŐSZÖR NEK-
TEK HIRDESSÜK AZ ISTEN IGÉJÉT, de mivelhogy ti MEGVETITEK AZT... A POGÁ-
NYOKHOZ FORDULUNK., és kiűzték — Pálékat — határukból. (Csel. 13,44—52). 
Ugyanez történt a többi apostolokkal is, a templomban csak egy darabig tűrték meg őket, 
azután nem volt nyugodalmuk a judaistáktól a továbbiakban egyikőjüknek sem. 

Pál apostol vette a kijelentést és hirdeti: „NEM TUDJÁTOK-E, hogy ti Isten TEMPLO-
MA VAGYTOK, ÉS AZ ISTEN LELKE LAKOZIK BENNETEK?" (I. Kor. 3,16). 

Mindez nem jelenti azt, hogy a templomot nem becsüljük meg, s nem tartjuk tiszteletben. 
Sőt nagyon szükségesnek tartjuk, hogy a kereszténység teijedésével párhuzamosan olyan he-
lyiségei, kultuszközpontjai, templomai legyenek a hívőknek, ahol összejöhetnek a BIBLIAI 
hitélet gyakorlására, az Igehirdetés hallgatására, a sákramentumok kiszolgáltatásának elvé-
telére, de a templom nem bálvány, hanem egy olyan hely, ahol Isten ott lehet, ha abban az Ö 
nevében jönnek össze, akárcsak ketten, vagy hárman is (Mt. 18,20). Megjegyezzük, hogy a 
nyugati keresztények napjainkban olyan gyülekezeti hajlékokat emelnek, amelyek fűthetők 
és otthonosak, ahol a közérzetük az embereknek barátságosabb a temploménál. 

Hazánkban, ha a templom tornyain Csillagot láttok, ez emlékeztessen arra, hogy az útra 
kelt keleti bölcseket egy Csillag vezette az égen a Betlehemi jászolhoz. Mert, ha nincsenek 
emberi követek, Isten követévé tud tenni egy Csillagot is. 

Ha kakast láttok a református templomaink tornyán, ez emlékeztessen arra, hogy nem 
ismerjük magunkat sem jól, miként Péter sem gondolta, hogy megtagadja Urunkat azon 
az éjszakán, amelyen Urunk elárultatott. Mielőtt a kakas megszólalt volna, háromszor 
tagadta meg Jézust, ilyen súlyos szavakkal utasította el a közösségvállalást Krisztusával: 
„NEM IS ISMEREM AZT AZ EMBERT" (Mt. 26,72). 

Németországban láttam olyan keresztény templomot, amelyen a Kereszt és a kakas 
együtt és egyszerre van a templom tornyán. Ez is szép szimbóluma annak, hogy Krisztus 
Keresztje elintézte Péter tagadását, amit Urunk egy tekintetével már akkor jelzett Péter-
nek, mielőtt sírhatott volna nagy tévedése miatt, de amit bűnbánattal idejében felismert 
és elismert. (Mk. 14,72. Lk. 22,61—62). 

Mi úgy értelmezzük ma is a templomot, mint amely Isten imádásnak egy nagy közös 
alkalmát biztosítja az élő Gyülekezeteknek. 



Ebből következik, hogy a harangoknak is nagy szerep jut az Isten házába való hívoga-
tásban. Sok embert a harang figyelmeztet, hogy majdnem elfelejt templomba menni. A 
harang egy kicsit a lelkiismeretünk „élesztője" is. Vidéken az emberek pontosan tudják, 
hogy már hányat harangoztak és ahhoz igazítják az elindulásukat, nehogy elkéssenek. Lám 
csak egy halott kőzet is szolgálhatja Isten dicsőségét, egy-egy harang.'Vannak harangok, 
amelyeknek különös hangja van, s zenés játékok alkalmazására is fel tudják használni 
őket. Vannak városok, ahol a harangokat egy-egy ének „elmondására" is be tudják prog-
ramozni. Nekem nagy élményem volt, amikor gyermekkoromban sokszor felmehettem a 
toronyba és meghúzhattam — felügyelet mellett — a harangot! 

A harangoknak ezen túl többféle társadalmi szolgálata is van. Ilyen az, amikor tűzvész 
idején félreverik a harangot, vagy árvíz, vagy ellenséges támadás esetén, vagy örömünne-
peken. De a temetések alkalmait is így akaiják az emberek ünnepélyesebbé és emlékeze-
tesebbé tenni. De gonosz módon is lehet a harangot használni. A pápa meghúzatta Róma 
összes harangjait, amikor hírül vette, hogy Párizsban és Franciaországban 30 ezer huge-
nottát lemészároltak. (Mellé kivilágíttatta Rómát, fényes körmenetet rendezett, s Isten-
tiszteletet tartott hálából, emlékpénzt veretett... stb.) S a királyi kastély harangja — meg-
szólalása — volt a jel a francia Kálvinkövetők legyilkolására, egy esküvő napján hajnali 3 
órakor. Ezt a napot hívják Szent Bertalan éjszakájának, ami 1572. augusztus 24-én volt. 

S talán még említsük meg a harangokról, hogy Hunyadi János (1387—1456) „törökverő" 
NÁNDORFEHÉRVÁRI GYŐZELMÉNEK EMLÉKÉRE SZÓL A HARANG VILÁGSZER-
TE, amit a római pápa rendelt el. 

A harangok hozzátartoznak életünkhöz, s boldog az az ember, aki számára a harang is 
beszélni tud, akinek üzen a harang, s ha azok közé tartozik, „AKIÉRT A HARANG SZÓL!". 

A LITURGIÁBAN, most különösen a Református Egyházban folyó liturgiára gondolunk, 
sok mondanivalónk volna, de szorítkozzunk a legszükségesebbek megemlítésére! 

A Liturgia az Istentisztelet fontos része. A világban elhatalmasodott káosz és rendetlen-
ség elszomorító, talán így még jelentőségteljesebb, hogy a Református Istentisztelet „szer-
tartásában" ékesen és szép rendben folynak és mennek végbe a cselekmények. Ezek a 
liturgiák napjainkban egyre inkább rugalmasabbak, s alkalmazkodnak a hívő emberek 
egyszerűségéhez. A mi egyházunkban a központi helyet az Igehirdetés foglalja el, s ha a 
református templomban „nincs Igehirdetés", akkor a hallgatók üresen távoznak. Több egy-
házban a lényeg helyett a liturgia biztosítja és tölti ki azt a hiányzó űrt, amit nálunk semmi 
be nem tölthet. Több egyházban vannak képek, szobrok, festmények, csilingelő eszközök, 
füstölőszerek és egyéb ceremóniák, amelyekben lehet gyönyörködni, míg a Református Is-
tentisztelet semmi ilyet nem akar adni, csak az Isten Igéjére Koncentrál. 

Természetesen fontos eleme liturgiánknak az IMÁDSÁG és az ÉNEKLÉS. A liturgiák 
annak megfelelően változnak, hogy hol folynak. Egy keresztelésen, temetésen, esketésen, 
vagy más ünnepélyes aktusok alkalmával — pl. konfirmáció, nemzeti ünnep stb. —, de 
mindenképpen része a liturgiáknak az APOSTOLI HITVALLÁS ÉS AZ ÚRTÓL TANULT 
— ÚRI IMA — gyakorlata. 

Az imádságnak több fajtáját ismerjük, így a leggyakoribbak a bűnvalló, hálaadó és Istent 
dicsőítő imádságaink. Imádságban kérünk áldást Atyánktól együttlétünkre, az Üzenetre, 
amit az Igéből kapunk Szentlelke által, életünkre munkánkra, szeretteinkre, hazánkra, az 
emberiségre, s a teremtett világra. Könyörgünk a Misszióért, a Megtérésekért, a Békéért, 
testi-lelki szükségeinkért. Nem azért, mintha nem tudná a mi mennyei Atyánk, hogy mire 
van szükségünk, hanem azért, mert elvája Urunk, hogy a Vele való élő kapcsolatot ily 
módon is egyedül, vagy közösségben bizonyságtevőn megvalljuk, s kifejezzük iránta való 
gyermeki bizodalmunknak teljességét! 

Természetesen a liturgia elemzésekor nem azt akaijuk megmondani, hogy mikor üljünk 
le, vagy mikor álljunk fel, mert ezt mindnyájan a helyi gyakorlatból ismeritek, hanem a 
Liturgiánk lényeges összetevőire utalunk csupán, vagy az éppen szükséges korrekciókra, 
ami bevezetendésre váró feladat a jövő nemzedékek hitéletének gyakorlatában. 

Különösen is hangsúlyt szeretnénk helyezni a GYÜLEKEZETI ÉNEKLÉS kiemelésére, 
a Református liturgiánk egyik legszebb eleme és az Igehirdetést követő második melléren-
delt komponense az egyíitténeklés. A liturgiánk nem teszi lehetővé, hogy a Gyülekezet 
válaszoljon a lelkész által hirdetett Igére, ezért esik különösen is nagy súllyal a latba az 
együttesen énekelt, megzenésített bibliai szövegű énekeink közös éneklése. Mintegy együt-
tes bizonyságtétel és Hitvallás a közös éneklés. A Gyülekezet szép, ritmikus éneklése szí-



vünk egész érzelemvilágát áthatja és megtölti, a tartalma énekeinknek az éneklés közben 
gondolkodásra, végig gondolására készteti az éneklőt arra nézve, hogy mit is énekel. „Éne-
kelünk a szívünkkel és értelmünkkel". 

A liturgiáinkban kétségtelenül, hogy vannak korrigálnivalőink. Ebben sok tekintetben 
példát vehetnénk az egészséges SZABADEGYHÁZAKTÓL, ahol a liturgiában szót kap a 
Gyülekezet is úgy, hogy megszólalhat. Egy-egy bizonyságtévő az Igehirdetésen belül is 
szolgálhat. A gyülekezet érettebb hívői Igét olvashatnak, imádkozhatnak. A gyermekek 
Istenről, a Szentháromságról szóló szép verseket szavalhatnak el a templomban, amelyek 
hívő költőktől származnak. Egyszóval a liturgia teljesen rugalmas és a kor mai emberének 
nyelvezetét, lelki szükségleteit engedi megélni a Gyülekezetben. 

A SZABADEGYHÁZAKBAN egyik legvonzóbb hatás a liturgia „kötetlensége", amely biz-
tosítja, hogy a Krisztus Testében élők Közösségének minden sejtje a saját Gyülekezetében 
megélje a neki adott kegyelmi ajándékok szerint a Testben betöltendő és betölthető szere-
pét. 

Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő hívő református nemzedékeknek is lesz annyi 
bátorságuk, hogy ebben a kérdésben előre lépjenek merészen és Igeszerúen. A mi konzer-
vatív, intézményes egyházunkban, vagy Népegyházunkban végbemenő liturgiánk minden 
szépsége és Jórendje" mellett is revízióra szorul. 

Sokan azért mennek el a Református Egyházból, mert a liturgiánk nem teszi számukra 
lehetővé, hogy a Testben Felekezetünkben megélje és gyakorolja hívő hitéletét. Ezért szük-
séges a jövőben azon gondolkodnunk, hogy nem kellene ennek így lennie. Ugyanis egyet-
lenegy egyházból sem tudnak a különböző szekták és felekezetek annyi embert „elhalászni", 
mint a Református Egyházból. Mivel tudják, hogy a Református „vallású" ember áll a gya-
korlatban a legkevésbé az Ige „Fundamentumán". Nem az Igehirdetésre gondolunk itt, 
hanem a hívek gyakorlati Biblia ismeretének hiányára, amely miatt mindezek a kísértések 
szinte a hamis tanítók ölébe lökik a református híveinket. Különösen is két irányzat szedi 
a jövőben is áldozatait itt Kárpátalján: A JEHOVA TANÚI és a nyugatról beáramló EGÉSZ-
SÉGTELEN PÜNKÖSDI IRÁNYZATOK TÉVELYGŐ TANÍTÁSA, mely „TERJED, MINT 
A RÁKFEKÉLY". MEGJEGYEZNI SZERETNÉM, HOGY AZ UNGVÁRI PÜNKÖSDIEK 
MIND EZ IDEIG ELHATÁROLTÁK MAGUKAT A NYUGATI HATÁSOKTÓL, S NEM 
ENGEDTEK TERET GYÜLEKEZETÜKBEN A SZÉLSŐSÉGESEKNEK Ugyanakkor ezen 
Társaságok és szervezetek nyugaton óriási gépezettel, apparátussal és anyagi tőkével ren-
delkeznek, s missziójuk finanszírozásáért minden áldozatra készek. Legyetek éberek, mert 
Urunk tanításának utánzói, akik alig ismerhetők fel. Vigyázzatok, mert ők a Báránybőrbe 
bújtatott farkasok, akiknek majd azt fogja mondani: NEM ISMERLEK TITEKET, holott 
ők arra fognak hivatkozni, hogy Te nevedben jártunk el. Ti legyetek hűségesebbek a jövőben 
nálunknál, s a liturgiában a szükséges jót vigyétek be, hogy elvágjuk az alkalmat az egy-
házunkból „halászni" akarók elől (Mt. 25,31...) 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Templom, harang, ima, ének, Hozzád visznek, míg itt élek. 
Legyen kedves Népem Neked, Véreddel vett Nyájad „szeresd"! 

Énekeld: 
„Krisztus ártatlan Bárány, Ki miértünk meghaltál, 
A Keresztfa oltárán nagy engedelmes voltál. Hordozván bűneinket, 
Te váltottál meg minket: Irgalmazz nekünk ó JÉZUS!" 

(184. Magyar ÉK) 

Keresd ki az Igét önállóan: I. Kor. 12,27. 

Hallod a harangszót, figyelsz rá? Imádkozol a lelkészedért? ÉNEKELSZ? 



47. MIK A KARIZMÁK ÉS TÁLENTUMOK!? 

Vannak, akik csak a Karizmákat tartják Istentől valónak, holott a tálentumok minden 
emberben Istentől elszámolásra kapott képességek. Egyidőben és egyszerre több tálentum 
működik és hat (Mt. 25,14—30). A tálentumok megszámlálhatatlan mennyiségű és meg-
határozhatatlan minőségváltozatban létező természeti képességek. Születésünkkel, fejlődé-
sünkkel, testi-lelki adottságként kapjuk olyan ajándékba, melyet az ember szuverenitásá-
val érvényesít, működtet. A tálentumoktól származó teljesítmények emberiek, a humánum 
— emberiesség — síkján mennek végbe. A TÁLENTUMOK ISTEN ÁLTALÁNOS KEGYEL-
MÉNEK A JELEI. Az egész emberiség számára szánt jeladás, még akkor is, ha a tálentu-
mok mögött valaki nem akaija felismerni az „emberi" mögé rejtőzködő Istent. Isten és a 
világban környezetünk, tálentumaink — a világ tehetségnek nevezi... — tálentumaink 
mennyiségéhez és minőségéhez mérten igényli teljesítményeinket, illetve számoltat el. 

A KARIZMÁK és a Tálentumok nem azonos értékűek. Másról van szó egyik, és megint 
másról a másik esetben. 

A KARIZMÁK, Isten Személyes, Önjelzésének megváltó, újjáteremtő kegyelmének a jelei. 
Karizmákkal nem „rendelkezik" minden ember. A KARIZMÁK nyomában olyan hatások 
érvényesülnek és eredmények jönnek létre, melyek nem telnek ki az emberi képességekből, 
vagyis emberen túliak. 

A KARIZMÁK Isten KÜLÖNÖS KEGYELMÉNEK AJÁNDÉKAI (Rm. 6,23. 12,6—21. I. 
Kor. 12,4...). A tálentumok révén lehet valaki tehetséges építész úgy, hogy ugyanakkor a 
Karizmákhoz semmi köze, s lehetséges, hogy a Krisztus Törvényének betöltéséről nem is 
tud, vagy nem is akar tudni. A tálentum értékeit nem, míg a KARIZMÁK értékeit átvisszük 
Isten országába. A tálentumok véglegesen „birtokolhatok", tulajdonságainkra jellemzők ma-
radnak, míg a KARIZMÁK nem esnek a MEGAJÁNDÉKOZOTT KEZEÜGYÉBE, nem bir-
tokolhatjuk azokat, sőt, a KARIZMATIKUS AJÁNDÉKOK BIRTOKOLJÁK EGYÉNISÉ-
GÜNKET. Örökéletünk ajándékba kapott mennyei jutalom Jézus Krisztusért, az 
elfogadásán túl nem tehetünk érte semmit. A KARIZMÁK SENKIT SEM VALAMIÉRT 
MINŐSÍTENEK, életünkben jelentkezése nem feltételei emberségünknek, vagy keresztény 
mivoltunknak, érdem nélkül, KÜLDETÉS CÉLJÁRA KAPJUK ŐKET KEGYELEMBŐL 
— ISTEN KÜLÖNÖS KEGYELMÉBŐL —, ellene tehetünk, de érte — hogy nekünk adas-
sék — az imádáson és kívánáson kívül semmit. 

A tálentumok „tulajdonossá" tesznek, minősíthetnek egy emberi személyiséget. Isteni 
elhatározás alapján kapjuk a tálentumokat is, de az átöröklés és fogantatás révén, míg a 
Karizmákban részesülésünket Isten ÜDVTERVE, a GYÜLEKEZET SZÜKSÉGE ÉS 
EGYÉNI KÜLDETÉSÜNK — a felülről való fogantatásunk újjászületésünk — határozzák 
meg. 

Tálentumaink révén produktumok jönnek létre, míg a lelki ajándékok a KARIZMÁK 
GYÜMÖLCSÖKET TEREMNEK, Istennek kedves és a Felebarát javára tekintettel. Míg 
a tálentumok értékei szociális-gazdasági téren értékesek, addig a KARIZMÁK GYÜ-
MÖLCSEI ILYEN VISZONYLATBAN NEM ÉRTÉKESÍTHETŐK Ériékes a tálentumok 
nyomán is az emberi tett, de nem Isten Országára nézve. 

A tálentumok változatlanok, egyeseknél kevésbé, másoknál erősebben bontakoznak ki. 
A tálentumok Isten mindenütt jelenvalóságának jelzései, míg a KARIZMÁK ISTEN SZE-
MÉLYI JELENLÉTÉNEK JELEI, változó mennyiségű és minőségű hatókörben munkál-
kodó mennyei képesítés, melyeket a Lélek gyümölcseiről ismerünk fel: SZERETET, ÖRÖM, 
BÉKESSÉG, BÉKETŰRÉS, SZÍVESSÉG, JÓSÁG, SZELÍDSÉG, MÉRTÉKLETESSÉG, az 
ilyenek ellen nincs Törvény (Gal. 5,22), vagyis, akik ilyen mennyei értékeket teremnek, 
azok ellen nem tud vádat emelni senki, mert mind a menny felé, mind a Felebarát felé 
teljes értékű a megtett feladata, amit bennünk Isten Lelke munkált és nem magunk ter-
mése. Isten dicsőségét munkálja, hogy akik látják: „DICSŐÍTSÉK A MENNYEI ATYÁT" 
(Mt. 5,16). A karizmák által embereket nyerünk meg az Örök élet számára, vagyis „hoz-
hatunk ki a pokolból". 

A tálentumokat míg az egyén kapja, addig a Karizmákat az „egyének alkotta" kollektí-
vum — a KÖZÖSSÉG — is kaphatja. A tálentumokat az ember akaratlagosan használhatja 
fel vagy hagyhatja parlagon, míg a KARIZMÁKAT AZ EGYÉN NEM ÖNMAGÁBAN, NEM 
AZ ÉSSZEL IRÁNYÍTHATÓSÁG TUDATÁBAN, nem a SAJÁT AKARATA SZERINT 



HASZNÁLHATJA FEL, VAGY ÉLHET VELE. A KARIZMÁK NINCSENEK ALÁRENDEL-
VE A MEGAJÁNDÉKOZOTTNAK 

A TÁLENTUMOK MŰKÖDÉSÉT TUDOMÁNYOSAN LEHET BIZONYÍTANI, MÍG A 
KARIZMÁK JELENLÉTÉT, KÖVETKEZMÉNYEIT csupán TAPASZTALNI LEHET (Rm. 
1Д1). 

A KARIZMÁKAT nem lehet értelemmel megragadni és magyarázni, CSAK HIRDETNI, 
MERT A HITETLEN EMBER SZÁMÁRA — AZ IGE SZERINT — BOLONDSÁGOT JE-
LENT: „ÉRZÉKI EMBER NEM FOGHATJA MEG AZ ISTEN LELKÉNEK DOLGAIT..." 
(I. Kor. 2,14). 

„AZ ISTEN KEGYELMI AJÁNDÉKA ÖRÖK ÉLET" (Rm. 6,23). Ez a hívő ember alapál-
lása. A KARIZMÁK CSAK A KEGYELEMBŐL VALÓ MEGTARTÁS ÁLLAPOTÁBAN 
ADATNAK, amikor is ÉLETÜNK IS ISTEN FIÁNAK URALMA ALATT VAN. (Ef. 2,8—9). 
Ebből következik minden más KARIZMATIKUS AJÁNDÉK, melyek Isten Kegyelmének 
dinamikus jelentkezését jelentik életünkben. így lehetséges az „EGYMÁS TERHÉNEK 
HORDOZÁSA, A KRISZTUS TÖRVÉNYÉNEK BETÖLTÉSE!" (Gal. 6,2). 

A tudományosan nem bizonyítható Karizmák munkálják bennünk a Felebarát iránti 
önzetlen szeretetet. Mivel „ISTEN SZERETET" (I. Jn. 4,8), mindaz, aki szeret, Istentől 
való, és ezért megmarad a Szeretet, oda átvihető értékül, ez ad értelmet hívő keresztény 
életünknek ahhoz, hogy „AMA NEMES HARCOT MEGHARCOLJUK., a hitben látott és 
elfogadott ígéretéért Urunknak, akié legyen minden dicsőség. (II. Tim. 4,7—8). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Köszönöm az általánost, a humánust, az emberit, 
Kegyelmednek gazdagságát így fejezted Te ki itt. 
Köszönöm a földi mellett a mennyeit, a maradót, 
E földről az elvihetőt, a Te Hozzád tartozót! 

Énekeld: 
„Mindenható Úristen, Mi bűnös emberek, 
Gyónást és vallást teszünk Mint töredelmesek. 

(213/1 Magyar ÉK). 

Keresd ki az Igét önállóan: I. Tim. 6,17—21. 

Vannak-e kegyelmi ajándékaid? A Tálentumok nem elegendők az örök életre!? 

48. MUNKAÁGAK AZ EGYHÁZBAN 

Az egyházakban folyó különböző munkaágakra nem tudunk részletesen kitérni — noha 
némelyről külön is beszéltünk —, ezért csupán a lehetőségeikre utalásra szorítkozunk. 
Mindenesetre az élő egyház elengedhetetlen ismertető jegyei közé tartozik, hogy van-e a 
Gyülekezetekben ilyen konkrét „munkaterület", vagy csak a vasárnapi Igehallgatásra szo-
rítkozik a „vallásos" gyakorlatunk, s az Ige „megtartásának" lehetőségeivel nem élünk. A 
halott hit nem érdeklődik semmi iránt, az élő hitnek gyümölcsei vannak: „GYÜ-
MÖLCSEIRŐL ISMERHETŐ FEL EGY FA, A JÓ FA NEM TEREMHET ROSSZ GYÜ-
MÖLCSÖT, A ROMLOTT FA NEM TEREMHET JÓ GYÜMÖLCSÖT" (Lk. 6,43—44). 

A Gyümölcstermésnek, a Lélek gyümölcseinek gyakorlótere a hívők Közösségében, a ke-
resztény egyházakban a Felebarát szükségeinek érzékelése és a jó sáfárként — Gazdaként 
— való megelégítése a HÁZ NÉPÉNEK javára kell végbemenjen. 

A KRISZTUSI TESTBEN MINDENKI MEGLÁTHATJA A NEKI ADOTT KEGYELMI 
Ajándékok szerint azt a szolgálati területet, amelyen és ahol gyakorolva megélheti a Testből 
reáeső feladat részének elvégzését. Sokféle és sokszor meg sem nevezhető funkciói is vannak 
a hívő keresztényeknek a Gyülekezetekben, mégis néhányat úgyis megemlíthetünk, mint 
amelyet már együtt és többen is, szinte „intézményesített" formában is gyakorolhatnak, 
így: 



Belmisszió, 
Külmisszió, 
Diakónia-Szeretetszolgálat, 
Kallódó ifjak missziója (DEVIÁNSOK KÖZÖTT, akik nem fogadnak el normá-

' kat és szabályokat) 
KÓRHÁZMISSZIÓ, 
Börtönmisszió, 
Lepramisszió, 
Iratmisszió, 
Iszákosmentő misszió stb. 

Egy rossz kifejezéssel élve társadalmi missziónak is nevezik az egyház fenti tevékenységét. 
Kárpátalján, ahol mindent szétzilált és megsemmisített az ateista rendszer, szinte a 

nulla pontról kell kezdeni mindent. így a lelkipásztorokra rendkívül nagy és sok feladat 
hárul annak megértésében, hogy lelki és gyakorlati hitélet nem csupán a lelkész feladata. 
A Lelkész csupán egy a hívők között, s mint a Test egy sejtjének, tiszténél fogva nagyobb 
a feladata és felelőssége a sáfárkodás szolgálatában. így különösen a Gyülekezetek taní-
tásában, ahol eddig a ma élő generáció szinte teljesen már az „új" istentelen rendszer 
neveltje, s így mindezen feladatokról alig tud valamit, csak sejtései vannak mindazokról, 
hogy hiányos és hézagos a „vallásos gyakorlat" az egyházakban, de hogy magának a Gyü-
lekezetnek és benne minden egyes embernek ezekben a feladatokban gyakorlati tennivalói 
volnának, mindezekre szükséges a Gyülekezeteket tanítani és Isten Igéjéből erre figyel-
meztetni. Csak a hívők egyéni életében történő pozitív változások hozhatnak változást a 
társadalmak életében, jóirányú fordulatokat. 

A BELMISSZIÓ ÉS KÜLMISSZIÓ néhány jeles személyéről itt fogunk szólni, így Szabó 
Aladárról, Kunst Irénről és Molnár Máriáról. 

Magyarországon a múlt század végére elsekélyesedett az egyházi életgyakorlatban a missziói 
lelkület. Különböző irányzatok a ráció síkján maradtak, s szinte elfordultak a Szentírás értel-
mezésének tanításaitól, ezért jelentett a Református Egyház hitéletében egy kiváló férfiú sokat, 
aki hitébresztőn tudta megfújni a kürtöt, s hazánkban a lelki megújulás úttörője lett. 

Szabó Aladárnak az édesanyja adta a kezébe a Szentírást, ami mindennapi kenyere lett 
egész életében (1862—1944). Érdeklődése Kálvin és Farel munkái iránt nem hagyták érin-
tetlenül, olyan hatást gyakoroltak rá, hogy elhatározta, lelkész lesz. A kis fehérmegyei 
Tácról indult a budapesti Theológiára 1880-ban, hol nemsoká egy kis internátusi közösség 
felügyelőjeként naponként önként összejöttek, hogy a Bibliát külön is tanulmányozzák. 
Szinte megdöbbentő, hogy nem a professzorok, hanem a diákok voltak azok, akik a figyelmet 
a Theológián a Szentírás felé igyekeztek fordítani. így ismerkedett meg a Skót Misszió 
lelkészével Moody-val, ahol társaival együtt többször ismerkedtek a belmissziói feladatok-
kal, amelyek külföldön ekkor már „természetesek" voltak. 

A vasárnapi iskolával kezdődött a nagy belmissziós korszak a gyermekek körében, s 
terebélyesedett tovább a gyülekezeti Biblia-körökben, amiből kivirágzott a KIE, a KE-
RESZTÉNY IFJÚSÁGI EGYESÜLET 1883-ban. 

1887-ben már tanár a korábban még igen fogékony ifjú növendék. S 1887-től már fele-
ségével együtt munkálkodva, az asszonyok között is elvégzik a Magvető munkát, aminek 
friss hajtása volt a LORÁNTFFY ZSUZSANNA EGYLET. 

Lám csak egyetlen embert is ha Isten használni tud, milyen jó értelemben vett terjesztője 
tudott lenni egyházunknak. A kiürült templomok újból elkezdtek benépesedni. Egyházunk 
betegségének okaira tapintott rá Isten áldott embere az „Új óramutató" című könyvében, 
melyben elmondta, hogy AZ EGYHÁZON SENKI MÁS NEM SEGÍTHET, CSAK JÉZUS 
KRISZTUS, AKIRE MINDENKINEK SZÜKSÉGE VAN. 

Ebben a munkájában szólított fel a BELMISSZIÓI EGYESÜLETEK MEGALAKULÁ-
SÁNAK ELENGEDHETETLENSÉGÉRE, mely Egyesületek nem az egyháztól különváltan, ' 
hanem a gyülekezeteken belül végzendő munkát jelentettek. A MAGYÁRORSZÁGI ÉBRE-
DÉSEK ALAPJAIT EZEK AZ EGYESÜLETI áldott munkások rakták le, melyek hatásuk-
ban továbbgyűrűzött napjainkig. 

A KÜLMISSZIÓI MUNKA IRÁNT AZ ELSŐK KÖZÖTT TARTJUK SZÁMON: KUNST 
IRÉNT ÉS MOLNÁR MÁRIÁT. 



A belmisszió érlelte a külmisszióba ment Testvéreket is. 
Kunst Irén Szabó Aladárék házi Istentiszteletein vett részt, hol egy Kínában járt ame-

rikai misszionárius adta meg a Liebenzelli Missziós iskola címét, hova jelentkezve felvették, 
noha már 33 éves volt, s túllépte a korhatárát a felvehetőségnek, nincs lehetetlen Istennél. 

1904-ben — mindenét elhagyva — ment KÍNÁBA. Ott a vak leányok intézetében vette 
gondozásba a halálra ítélt kicsiket és felnevelte őket — édesanyja is vak volt — Kínában 
sorozatos zavargások és lázadások következtében sokszor került életveszedelembe. Tíz év 
után jött haza pihenni, 1913-ban, a háború miatt csak 1921-ben tudott Kínába visszamenni 
— 51 éves volt ekkor —, prédikálni, tanítani ment. Krisztus szolgálóleányát a rablók mindig 
megkímélték, az „öreganyóban" még ók is felismerték az Isten követét. 64 évesen halt meg 
tífuszban. 

Molnár Mária (1886—1943), aki 20 éven át volt diakonissza a győri református gyüle-
kezetben, szintén Liebenzellben „kötött ki", ahol több nekifutás után 40 évesen is állította 
küldetéstudatáról, hogy „ENGEM VÁRNAK A SZIGETEK". Hasonlóan Kunst Irénhez al-
kalmatlannak találták — gyenge szervezete miatt —, de Isten megcáfolta az orvosi vizs-
gálatokat és kimondta az alkalmasságát. 1928 elején érkezett MÁNUSZRA, hol a gyerme-
kek közt kezdte munkáját, s jól tudta hasznosítani ápolónői képesítését a gyakorlatban az 
elesettek között, akik egyszerűen „MISZISZ DOKTORNAK" hívták. 

A korábbi emberevők kezdtek „megjuhászodni", kiváló munkatársra talált a bennszülött 
Lomonban, aki tolmácsa és famulusa — mindenese — volt. Ki 1929-ben a keresztségben 
a József nevet kapta az elsők között. 1935-ben jött haza Molnár Mária, akire emlékszem 
gyermekkoromból, akire fölnéztem, s csodáltam törékeny alakjában az elrejtett bátorságot 
és fényt, akit a trópusi láz nemegyszer levert a lábáról, de mindannyiszor Isten talpraál-
lította. 

Visszatérését követően tört ki a világháború, amikor is 1942-ben a Japánok elfoglalták 
Mánust, kik betiltották az Istentiszteleteket, s nem találták meg a keresett kéziratát sem 
annak a Bibliának, amit mánuszi nyelven Molnár Mária őrzött meg. 1943-ban hadihajóra 
terelték az embereket, azzal az ürüggyel, hogy másik szigetre viszik őket, és a hajón le-
géppuskázták a lakosságot, köztük a sorsukban osztozó Molnár Máriát is, kiknek tetemeit 
a tengerek fogják azon a „napon" kiadni, hogy mint Krisztus szentjei felöltözzék a halha-
tatlan és dicsőséges testű mennyei ruhát. A Mártírok vére Magvetés volt. S ma is így 
emlékeznek vissza egy törékeny, magyar alázatos és egyszerű misszionáriusnőre: MOLNÁR 
MÁRIÁRA, akinek „tanítványai" Krisztus tanúiként folytatták a munkát, s ma is keresz-
tény Gyülekezet van Mánuszon, ahová egy harangot küldenek — küldtek a világon élő 
magyarok gyűjtéséből — emlékeztetve az Űr hűséges Szolgálóleányának VÉRTANÚSÁGÁ-
RA, és Isten dicsőségére! 

Természetesen sokan voltak azóta magyarok közt olyanok, akik szintén készek voltak 
beállni Urunk követeiül a világ sok táján a külmissziói munkába. Csak egy nevet említsünk 
még meg, így PANTEA ERZSÉBETET, AKI mint az ÜDVHADSEREG „katonája" végzett 
úttörő munkát a Leprások között a század elején. Akinek munkája elmélyítette a Magyar-
országon folyó mai Lepramissziós szolgálatunkat is. A Krisztus kicsinyeiért ma is hálát 
adunk Istennek! 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Érettek a mezők az egész világon, 
Érleljen meg minket az Úr, mint a Kalászot, 
Küldjön el az „aratásra" munkásokul ezreket, 
Segíts engem, hogy valahol én is köztük ott legyek. 

Énekeld: 
„0 bárha lángod fellobogna S ébredne fel sok nemzet fényinél, 
Ó bár sok szolga sarlót fogva, aratna, mígnem leborul az éj! 
Urunk, e roppant, ért vetésre nézz: A munka sok, a munkás oly kevés. 

(396/2 Magyar ÉK) 

Keresd ki az Igét önállóan: Mt. 9,37. 

Engednéd, vagy akarod azt mondani: „ITT VAGYOK, KÜLDJ EL ENGEM?" (Ézs. 6,8) 



49. A CSODÁK CSODÁJÁNAK CSODÁJA! 

Bizonyára úgy gondoljátok, hogy a csodának, a csodáknak nagy jelentősége van az éle-
tünkben. Ebben a kérdésben sok félreértés esik napjainkban, s vannak, akik manipulálják 
és utánozzák a bibliai csodákat, s túlhangsúlyozzák a szükségesnél, s ezáltal maga a csoda 
kap elsőséget és nem a CSODÁK URA! 

A csoda mindig elmúlik és feledésbe merül, s nem marad nyomában hit. 
Ezért ne higgye senki, hogy Krisztus a csodákat a maga hatalmának igazolására tette. 

О a mi és korának hitetlensége miatt tette a csodáit, de mindazokkal, akikkel ezt cselekedte, 
meghaltak a csodákkal együtt, s a hála a legtöbb esetben elmaradt, s nem értékelték az 
emberek. Tíz bélpoklosból csak egy ismerte fel a vele történt csoda révén, hogy AKI EZT 
TETTE VELE, AZ A CSODÁK URA (Mk. 6,53—56. Mt. 8,1—4. Lk. 17,11—19). 

Aki mindenekkel jót tett, amíg a földön volt, a keresztrefeszítéskor sehol nem voltak, 
nem állt mellé senki, nem volt, aki egy pohár vizet adjon az Emberiség jótevőjének és 
Megváltójának. О a csodákat az embereken való segítésül a Felebarátért tette, mert így 
töltötte be a KRISZTUSI TÖRVÉNYT, melyet saját maga, magán mutatott be. Ö nem 
szorult rá, hogy valamivel is bizonyítsa Isten voltát, vagy kilétét, aki a csodáiért hisz Krisz-
tusban, az nem jól értelmezi a Krisztus értünk történt halálát. 

Krisztus azt akaija, hogy legyen számunkra elég Ö Maga, ha ezt valaki nem fogadja el, 
azon semmilyen csoda nem segíthet, az sem, ha valaki a halottak közül jönne vissza. (Lk. 
16,31). Aki Mózes Törvényének és a Krisztus beszédének nem ad hitelt, azt nem fogja 
Krisztus vádolni, mert maga Mózes fog — akiben reménykedtek az emberek — a hitetlen-
ségük miatt vádat emelni az utolsó elszámoláskor (Jn. 5,45...). 

Miközben Krisztus a legtöbb jót és csodát tette az emberekkel, nem titkolja, hogy a 
csodákról és csodáktól nem lehet megoldást várni, csak a hit az, amit Urunk értékelni tud, 
mert a hit megmaradó összetevője földi életünkben is a Vele való kapcsolatunknak, míg a 
csodák semmivé foszlanak. 

Krisztus egy pontos diagnózist ad az általa tett csodák véleményezéséről: „ELKEZDTE 
SZEMÜKRE HÁNYNI AZOKNAK A VÁROSOKNAK, AMELYEKBEN A LEGTÖBB CSO-
DÁT TETTE, HOGY MÉGSEM TÉRTEKMEG!" (Mt. 11,20). A hitetlenséget a csodák nem 
szüntethetik meg. Jézus Krisztus Názáretben szívesen cselekedett volna sok-sok csodát, 
hogy háláját kimutassa neveltetésének falujában, de „NEM TETT CSODÁT AZ Ö HITET-
LENSÉGÜK MIATT!" (Mt. 13,58). 

Krisztus óvta az övéit, s a jövőre mutatóan is kijelentette, hogy akik a csodák minden-
hatóságát hirdetik, mégha Krisztust utánozzák is, hamis próféták, akiknak céljuk nem 
más, hogy „ELHITESSÉK, HA LEHET, MÉG A VÁLASZTOTTAKAT IS" (Mt. 24,24). A 
hitet soha nem pótolhatja a csoda, akik a csodákért akarnának hinni, azok hamis tanítás 
áldozatai. Pont napjaink hamis prófétáinak az egyik jelszava: HIGGYETEK A CSODÁK-
BAN ÉS A CSODÁK ÁLTAL, s a hitet kikapcsolják, s a csoda bekövetkezéséhez kapcsolják: 
„EZEK ELJÖVETELE A SÁTÁN EREJE ALTAL VAN, A HAZUGSÁGNAK MINDEN HA-
TALMÁVAL, JELEIVEL ÉS CSODÁIVAL!" (II. Thess. THESSZ. 2,9). 

János apostol látja a mennyei Jelenésekben, hogy a csodákat előidéző, — akik az embe-
reket ezáltal megtévesztik — fenevad és hamis próféta a kénköves tóba vettetnek, ugyanis 
olyan befolyásuk volt és van, hogy „ ELHITETIK AZOKAT, AKIKEN A FENEVAD BÉ-
LYEGE — E HITETÉS MIATT KARHOZATBA TASZÍT, MERT IMÁDTÁK A CSODÁKAT 
TEVŐK HAMIS KÉPÉT, s NEM VETTÉK ÉSZRE HAMISSÁGUKAT", mennyire ma is 
ugyanez a helyzet, az emberek legtöbbje a csodákat váija és a hitetők áldozata lesz, s 
emiatt a maguk választotta kárhozatos útra lépnek. Ezért kell napjainkban is világosan 
látnunk, hogy Krisztus a Hithez, A BENNE VALÓ HITHEZ KÖTÖTTE A HOZZÁTARTO-
ZÁSÁNAK A MEGMUTATÁSÁT ÉS NEM A CSODÁKHOZ, akik a csodákat teszik Krisztus 
nevében, de hinni egyáltalán nem akarnak Benne, azok mind korunk legveszedelmesebb 
utánzói, hamis krisztusai korunknak (Jel. 19,20). 

Heródes csodákat várt Krisztustól és Ö nem tett. Ö nem egy automata, aki kívánságra 
és emberi akaratra előszedhető kívánságteljesítő gép. (Lk. 23,8). Krisztus mindig figyel-
meztet, hogy a csodák ne vezessék félre és ne tévesszék meg az övéiket: „HA JELEKET 
ÉS CSODAKAT NEM LÁTTOK, NEM HISZTEK..." (Jn. 4,48). Krisztus azt akaija, hogy 
csodák nélkül is higgyünk benne. A Csoda az, hogy hihetünk, hogy van Kiben hinnünk, 



hogy Ö megbocsát és meghalt értünk, s örök élettel ajándékozott meg, s Hozzá megyünk, 
s Nála maradunk örökre. Amint Samáriában nem a csodáiért hittek Benne, ahol nem is 
tett csodákat, hanem Önmagáért szerették és marasztalták maguk között, így kell nekünk 
is, hogy a Róla való bizonyságtételért Magáért higgyünk az Ö ígéreteiben (Jn. 4,40) csodák 
nélkül. 

Az emberek éhesek a csodákra minden korban, de Krisztus figyelmezteti ma is az Igé-
jében a benne hívőket, hogy a csoda csapda is lehet. Amikor ötezer embert megelégít, el 
„akarták őt ragadni, hogy királlyá tegyék", ha Krisztust a csodáiért szeretik az emberek, 
nem hisznek Benne, ezt meg is mondja nekik: „BIZONY, BIZONY MONDOM NÉKTEK, 
TI NEM AZÉRT KERESTEK, MERT JELEKET LÁTTATOK, HANEM, MERT ETTETEK 
A KENYÉRBŐL ÉS JÓLLAKTATOK!" (Jn. 6,15. 6,26). Krisztus sokkal inkább azt akaija, 
hogy mint Ö „ELHALÓ GABONAMAG" tudjunk lenni és megtöretett Kenyér mások szá-
mára, s ha kell italáldozatként kiömlő életű emberek a csodák helyett, ezért törekedj olyan 
eledelért munkálkodni, amely megmarad az Örök életre, amit AZ EMBEREK FIA ÁD, 
„MERT ÖT AZ ATYA PECSETELTE EL, AZ ISTEN" (Jn. 6,27). Csak a csodák nélkül is 
megállni tudó hit a Krisztusban vezet az üdvösségre, az Isten Országába. Ne a csodákban, 
Krisztusban higgy! 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Tereád néznek mindenkor szemeim, 
Isten Csodája: Krisztusom, egyedül. 
Nem kellenek kincsek, az csak „kár és szemét", 
Igéd Eledelem, elég nekem a Kegyelem! 

Énekeld: 
„Az Úr csodásan működik, De útja rejtve van, 
Tenger takarja lábnyomát, Szelek szárnyán suhan, 
Mint titkos bánya mélyiben Formálja terveit, 
De biztos kézzel hozza fel, Mi most még rejtve itt." 

(223/1. Hallelujah) 

Keresd ki az Igét önállóan: I.Kor. 13,8. 

Hitből követed Krisztust, vagy csodákat vársz és aztán akarsz hinni? 

50. AZ ANGYALOK 

A Bibliában rendkívül sok tudósítást találunk az Angyalok szerepéről. Ók Isten Üdvter-
vében akaratának végrehajtói, életünkben is jelentős szerepet játszhatnak, vannak, akiknél 
ez tudtokon kívül történik, s vannak, akik bizonyosak abban, hogy ez valóságos konkrét tör-
ténést jelent életükben. Néhány példát nézzünk meg a Bibliában az angyalok „szerepéről". 

Amikor Ábrahám elküldi a szolgáját, hogy Izsáknak Rebekát vegye feleségül, ezt mondja: 
„AKI SZÓLT NEKEM... ELBOCSÁTJA AZ Ö ANGYALÁT TE ELŐTTED..." (I. Móz. 24,7). 
Vagyis az eseményeket Isten készíti elő és hangolja össze, útkészítő szerepüket a hívő 
ember is megtapasztalja életében. 

Valamikor Lucifer is az angyalok egyik fejedelme volt, s az engedetlensége miatt — Isten 
akart lenni — a gonosz megtestesítője lett, ezért mint az ember ellensége, mindig akadály-
gördítő Isten és ember között, vagy utánzója Krisztus tetteinek, mivel ismeri a mennyei 
állapotokat, amelyből kiszakította magát az engedetlen fejedelemségekkel együtt, így sok 
ismerete van arra nézve, hogy az embert miként vádolhatja éjjel és nappal Isten előtt, s 
elbuktatásukra törekedjék (Ezs. 27,1. Jel. 12,10). 

így lesz Istennél Jóbnak is a bevádolója, akit vagyonának, majd testének „megrövidülése" 
esetén és ürügyén vél arra biztatni, hogy vétsen, s tagadja meg Istent, amit a saját felesége 
által ad tudtára. Jób azonban minden körülmények között hű marad, s Isten kétszeresen 
jutalmazza meg a hitben való megállásáért! (Jób. 31,35. 1,8. 2,5...). 



Jákob úgy találkozik az angyalokkal, mint akik Isten és ember között, mintegy „létrán 
közlekednek", s kapcsolattartásban döntő szerepet játszanak (I. Móz. 28,12). Mózessel az 
Égő Csipkebokor közepéből beszél az Isten angyala (II. Móz. 3,2), mintegy jelezvén, hogy 
előtte a jelentéktelen, gaznak tartott bokor is értékes lehet, s ha О akarja, nem ég el a 
tűznek szánt értéktelen ember, hanem az О kezében hasznavehető lesz! 

Sámson születését is „ISTEN ANGYALA" adja hírül, kinek Neve oly csodálatos, s az 
Igéből nem nehéz kiolvasni, hogy Krisztus van jelen ebben a küldetésben (Bírák 13,18. Ézs. 
9,6). S egy igen rossz kép idegződött belénk akkor, amikor azt gondoljuk, hogy Krisztus 
létezése Betlehemmel kezdődik, s nem látjuk, hogy Isten Üdvtervében az Ós zövetségben 
mindenütt Isten akaratának végrehajtójaként ott találjuk engedelmes Fiúként. 

Sámuel, mint gyermek találkozik az égi küldöttel, s csak Élinek — a főpapnak — a 
biztatására ismeri fel, hogy az Úr küldötte beszél vele (I. Sám. 3,10). 

Dávid, Illés, Elizeus és szolgája, és számtalan eset bemutatja az Ósz övetségben, hogy 
Isten munkálkodik, s ez a munkálkodása nem szűnt meg az angyalok által az Újszövet-
ségben sem (II. Sám. 24,16. I. Kir. 19,5. II. Kir. 6,17. 19,35). 

A görög ANGELOSZ „KÖVET"-et jelent, a kifejezés esetenként az emberi küldetést is 
jelentette. Krisztus útkészítőire emberi és mennyei lényekre nézve is használja a kifejezést 
a Szentírás. (Mt. 11,10. Lk. 9,52). Olyan követek, akik rendelkezésére állnak az Istennek 
s parancsai teljesítésében „végrehajtói annak". Elsősorban mégis mennyei, lelki lényekről 
beszélünk az angyalok esetében. 

Sokan azt gondolnák, hogy az Újszövetségben ez a szolgálata az angyaloknak megszűnt. 
A Szentírás kifejezetten hangsúlyozza, hogy az angyalok munkája Isten Tervében válto-
zatlanul fontosak. 

A Sátán Krisztus megkísértésekor hivatkozik Krisztusnak az angyalokra, s valóban, ami-
kor a sátán eltakarodik, angyalok jönnek Urunknak szolgálni (Mt. 4,11). De már korábban 
is ott találjuk őket a BETLEHEMI MEZŐN, elhirdetvén a nagy örömet: A VILÁG MEG-
VÁLTÓJÁNAK MEGSZÜLETÉSÉT (Lk. 2,10... 1,30. Mt. 1,24). 

Az angyalok munkája az Atya kezében vannak, s azokat az emberek szolgálatára küldi, 
így a mi munkánk végzésében is el sem gondolható szerepet játszanak az Isten követei, s 
a legtöbb esetben nem is tudunk róla, csak azt* tudjuk, hogy Isten kihozott bennünket a 
bajból, de hogy hogyan, hol és mikor működnek közre a megsegítésünkben az égi követek, 
ez a legtöbb esetben misztérium számunkra. „Az angyalok szolgáló lelkek: AZOKÉRT, 
AKIK ÖRÖKÖLNI FOGJÁK AZ ÜDVÖSSÉGET" (Zsid. 1,14). 

Krisztus Istenségére utal, hogy „nem kérhetne akár 12 sereg angyalnál is többet az 
Atyától" (Mt. 26,52—54) abban a helyzetében, amikor Őt elfogják, s Péter elkezd heves-
kedni? Azt látjuk a Szentírásból, hogy az egész menny KRISZTUSÉRT VAN MOZGÁSBAN, 
minden Őérte, és mindenki Reá nézve buzog és buzgólkodik. Erről tudósítanak az írások 
a Feltámadáskor (Mt. 28,2—5. Lk. 24,4... Jn. 20,12). A Krisztus eseménybe az angyalok 
vágyakoznak betekinteni, s szinte érthetetlennek tartják az ember iránti szeretet megnyil-
vánulását a menny részéről, hogy az Isten Fia kész volt egy rövid időre még az angyaloknál 
is kisebbé tétetni értünk (Zsid. 2,9. I. Pt. 1,12). Ha az angyalok rácsodálkoznak a Kegye-
lemre irántunk, mennyivel inkább oda kellene nekünk erre figyelni, ,,MERT MIMÓDON 
MENEKÜLÜNK MEG, HA NEM TÖRŐDÜNK ILY NAGY ÜDVÖSSEGGEL?" (Zsid. 2,3). 
Isten ott és akkor is munkálkodik KÖVETEI által, ha mi nem látjuk és nem tudunk róluk. 
Az Ő akaratával még a természet is együtt lép. Ö a „SZELEKET ÉS A LÁNGOLÓ TÜZET 
IS SZOLGÁIVÁ TUDJA TENNI" a mi érdekünkben (Zsolt. 104,4. Jn. 5,4. Jel. 16,5). Isten 
angyalai ott vannak az Isten Fia szolgálatában és az első Gyülekezetek hívő népének gya-
korlati életében (Lk. 22,43. Csel. 12,7). Az angyalok jelen vannak a Mennybemenetelkor s 
mint akkor, úgy visszajőve telekor is dicsőségének magasztos kísérete lesznek (Jn. 1,52. Csel. 
1,10... Mt. 25,31...). S bizton számíthatunk ana, hogy Isten szolgálatában a hívők nincsenek 
híjával a mennyei seregek segítésének. Isten az aratás munkájában és a mi életünkben is 
együtt munkálkodik a mennyei és földi Nyájának engedelmes „munkatársaival". 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 
„Megértem" az angyalokat, csodálkozásukat, 
Felfoghatatlan Kegyelmét akaratodnak. 
Fiadat is, a mennyet is értünk megpróbáltad, 
Fakasszon ez hálát bennem, amíg „viszontlátlak!" 



Énekeld: 
„Itt van Isten köztünk, Ő, Kit éjjel-nappal Angyalsereg 
áld s magasztal. Szent, szent, szent az isten! Néki énekelnek A mennyei fényes 
lelkek. Halld Urunk, szózatunk, Ha mi, semmiségek Áldozunk Tenéked! 

(165/2 Magyar ÉK). 

Keresd ki az Igét önállóan: I. Kor. 13,1. 

Isten kész érted is mozgósítani angyalait, hiszed-e ezt? 

5L HITTANOKTATÁS, KONFIRMÁCIÓ 

A hittanoktatás a legszebb feladat a világon. A még meg nem terhelt gyermekszívekbe 
elhinteni az Isten Igéjének tiszta Magvait. A még „tiszta", szennyezetlen talajba elültetni 
a legszebb virágpalántákat. Minden hívő lelkipásztornak a legnagyobb vágya és hőn óhaj-
tott feladata, hogy a gyermekeink hittanoktatása teljesen „sínen" legyen. 

A hittanoktatásnak akkor is a helyén kell lennie, ha a lelkipásztor „nincs sehol". Ezért 
a hittanoktatókat — a Kathecétákat — olyan mellérendelt munkatársainak tekinti a lel-
kipásztor, mint saját magát. Minden lelkész a legszívesebben maga végezné ezt a feladatot, 
de a Gyülekezet szerteágazó tennivalói ezt nem teszik lehetővé. 

A hittanoktatást minél előbb el kell kezdeni a kisgyermek életében. A hívő édesanyák 
már áldott állapotukban is beszélhetnek születendő gyermekeikhez Jézus Krisztusról. Már 
születésük előtt imádkozhatnak értük és felajánlhatják, miként az ÓSZÖVETSÉG ANNÁ-
JA a kis Sámuelüket az Úr szolgálatára (I. Sám. 1,22). „Mihelyt a gyermeket elválasztán-
dom, felviszem őt, hogy az Úr előtt megjelenjen, és ott maradjon örökké!" A gyermek nem 
a mienk, hanem Istené, aki teremti és adja. Ajándék, de feladat is. Nagy hibát követnek 
el a szülők, amikor megfosztják az ifjakat a gyermekévek legfogékonyabb szakaszában 
attól, amivel egész életüket kedvessé tehetnék Isten és az emberek előtt, hogy a társa-
dalomnak egy jobb emberanyagot adjanak, mint amilyenek mi voltunk. 

Használjátok ki a gyermekéveket, melyek soha vissza nem térnek arra, hogy egész éle-
tetekhez olyan alapokat rakjatok, amelyen mindvégig megállhattok, ez a Fundámentum 
az Úr Jézus Kásztus, Aki Veletek lesz az úton végig, egyedül Benne nem fogtok csalódni 
(I. Kor. 3,11). Amikor a keresztvíz alá tartottak benneteket, megígérték a szülők, hogy 
elsegítenek a Megváltóhoz, a Keskeny útra, s a legtöbb fogadalom soha nem valósul meg. 
(I. Jn. 4,19). 

A Konfirmációban jut kifejezésre hitvallásaink szerint a Kásztusba vetett hitetek meg-
vallása Isten és a Gyülekezet színe előtt. Az Isten irántatok való szeretetét és Kegyelmét 
már akkor rátok árasztotta, amikor még semmit nem tudtatok arról, s a Konfirmációban 
tanúsítjátok a megragadott Kegyelem tanúiként, hogy Jézus Krisztus a ti személyes Meg-
váltótok. Felnőttként és öntudatosan tesztek bizonyságot, hogy a keresztségben helyettetek 
tett fogadalmat, most már ti magatok érvényesítitek és élitek meg Isten dicsőségére és a 
Felebarát javára életetekben. Akiket Krisztus Nevében kereszteltek meg, azok Isten tulaj-
dona, ez tudatosuljon bennetek, hogy nem a magatokéi vagytok, hanem Azé, Aki „ÉRET-
TETEK MEGHALT ÉS FELTÁMADOTT", s néktek életet adott, Akire nézve már itt lent 
az örök életetekről vallattok egész életviteletekkel (II. Kor. 5,15). Arra igyekezzetek, hogy 
Isten előtt kedvesek legyetek (II. Kor. 5,9). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 
A KERESZTVÍZ ALATT MÁR SZERETTÉL, 
Kereszteden nekem üdvöt szereztél. 
Még magamról sem tudtam, elfogadtál, 
Szentháromság Isten MAGASZTALTASSÁL! 

Énekeld: 
„Sok szép ígéretem, ó hányszor megtagadtam..." 

(445/2. 329/2 Magyar ÉK) 



Keresd ki az Igét önállóan: Mk. 16,16. 

Kész vagy-e hitvallást tenni arról, hogy Krisztus a Te személyes Megváltód? 

52. A KERESZTÉNY ERKÖLCSÖKRŐL 

A világi törvények és a világ fiai is elismernek bizonyos etikai normát erkölcsi alapál-
lásként. Ha a gyilkos vagy tolvaj megfogható, elítélik. Minden társadalomban vannak bi-
zonyos erkölcsi elvek, magatartásbeli elvárások, azonban a keresztény erkölcsi normák 
eltérnek merőben a világ által meghatározott és elfogadott normáktól. Bizonyos értelemben 
tanítható az erkölcsi magatartásforma, amely tanítást a Biblia szerint a „BOLONDOK 
MEGUTÁLJÁK" (Példb. 1,7. 4,1. 15,32. 19,22. 23,12). Vannak, akik kivonják magukat és 
kibújnak az erkölcsi oktatás alól, ezért önlelküket is megutálják ezáltal. Aki nem hajlandó 
befogadni az oktatást és az e téren való feddést, az a társadalom számára is kezelhetetlen 
emberré válik. 

Sajnos korunk e téren a romlottságnak a fokát a legnagyobb mélységig megjárta és 
megjáija. A XX. század istentelen embere minden erkölcsi elvárást felrúg, magát, s a maga 
által felállított elgondolását érvényesíti tettei igazolásához, s nem hajlandó semmilyen tör-
vényes úthoz alkalmazkodni. A társadalmi rendszerek széthullása, szétesése következtében 
felszabaduló szabadságvágyak kedveznek az erkölcsi hatások még meglévő „tartalmának" 
teljes lábbaltiprásának. 

A keresztény erkölcsök olyan BIBLIAI alapokon nyugszanak, amelyeket lehet bírálni, 
mellőzni, de mindig igazak és követendők maradnak. Ezek a keresztény normák nem mér-
hetők a világ társadalmainak mércéjén és nem büntethető cselekmények a büntetőtörvény-
könyv szerint, mégis a veszélyességi fokuk éppen abban van, hogy a legtöbb esetben nem 
megfoghatók és konkrétak. Indulatok, érzelmek, az emberi szívben végbemenő gonoszság 
következményei: Amire a világ fiai legyintenek és nem terjed túl az igényük a testi szük-
ségen: „EGYÜNK, IGYUNK, HOLNAP ÚGYIS MEGHALUNK", ez az Isten nélküli ember 
„ars poeticája". Ez a tévelygésnek a csúcsa, amelyben a gonosz társaságok minden jó er-
kölcsöt megrontanak (I. Kor. 15,32—33). 

Figyeljük meg, hogy a Pál apostol által leírt diagnózis listái mennyire mai keltezésűek 
is lehetnének. Isten Szentlelke által feljegyezte korának tükörképét és azt a kort, mely 
majd az utolsó időket jellemzi. Az első esetben is — miként a későbbiben — alig találunk 
a felsoroltak között olyat, amit a társadalom büntetne: „FÉRFIAK, FÉRFIAKKAL FER-
TELMESKEDNEK.. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kap-
zsisággal, rosszasággal rakva vannak, irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, 
rossz erkölccsel; SUSÁRLÓK, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, 
rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek. Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet 
nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, 
hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, ha-
nem az akképpen cselekvőkkel egyet is értenek" (Rm. 1,27—32). Milyen szomorú lista a 
múltról. Nincsen új a nap alatt, a régi bűnök ma is ugyanazok, s ezeket Pál mind a saját 
bőrén tapasztalva és azoktól szenvedve írta meg intésül és feddésül „hátha adna azokból 
megtérést Isten a bűnösöknek!" (Mt. 3,8). 

Pál apostol volt az első „FUTUROLÓGUS" —jövőkutató —, aki az utolsó időkben bekö-
vetkező magatartását az emberiségnek előre jelezte. Nézzük meg, és ismerjük el, hogy 
korunkat senki nem tudná jobban jellemezni, mint Isten Szentlelke tudta, közel 200 évvel 
ezelőtt. 

„Az utolsó időkben — napokban —, nehéz idők állanak be, mert lesznek az EMBEREK 
MAGUKAT SZERETÖK, PÉNZSÓVÁRGÓK, KÉRKEDŐK, KEVÉLYEK, KÁROMKODÓK, 
SZÜLEIK IRÁNT ENGEDETLENEK, HÁLÁDATLANOK, TISZTÁTALANOK. SZERETET 
NÉLKÜL VALÓK, KÉRLELHETETLENEK, RÁGALMAZÓK, MÉRTÉKTELENEK, KE-
GYETLENEK, A JÓNAK NEM KEDVELŐI. ÁRULÓK, VAKMERŐK, FELFUVALKO-
DOTTAK, INKÁBB A GYÖNYÖRNEK, MINT ISTENNEK SZERETŐI. KIKNÉL MEGVAN 
A KEGYESSÉGNEK LÁTSZATA, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld... Kik 



mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem jutnak... megromlott elméjű, 
a hitre nézve nem becsületes emberek." (II. Tim. 3,1—9). És a jellemábrázolásra is az utolsó 
időket éljük, ítéljétek meg ti magatok, nem szeretnék sokat mondani, mert Pál világosan 
leírta mindazt a különbséget, ami a hívők és hitetlenek között fennálló különbség a maga-
tartásban a gyümölcsökben, melyekről felismerhetők a hovatartozást jellemző konkrét bi-
zonyítékok. „AZ UTOLSÓ IDŐBEN NÉMELYEK ELSZAKADNAK A HITTŐL, HITETŐ 
LELKEKRE ÉS GONOSZ LELKEK TANÍTÁSAIRA FIGYELMEZVÉN HAMIS TANÍTÓK, 
SZEKTÁK HAZUG BESZÉDŰEKNEK KÉPMUTATÁSA ÁLTAL, KIK MEGVANNAK BÉ-
LYEGEZVE A SAJÁT LELKIISMERETÜKBEN. KIK TILTJÁK A HÁZASSÁGOT, AZ 
ELEDELEKTŐL VALÓ TARTÓZKODÁST — EZEK TÖRVÉNYESKEDŐK 

A keresztények dolga az, „HOGY GYÜMÖLCSÖT TEREMJÜNK ISTENNEK". Lelki gyü-
mölcsöt, jó gyümölcsöt, „MERT A VILÁGOSSÁGNAK GYÜMÖLCSE MINDEN JÓSAG-
BAN VAN ES IGAZSÁGBAN VAN". Pál a pozitív embert mutatja fel, azoknak ellenkezőjét, 
akiket bemutatott, mint romlott termést. „Járjatok méltóan az Úrhoz, jócselekedettel, gyü-
mölcsöt teremvén (Rm. 7,4. Ef. 5,9. Kol. 1,10). A hívő ember, a keresztény ember erkölcseit 
az Isten Szentlelke nemesített gyümölcsei igazolják, amit a Léleknek bennünk való mun-
kája révén termünk: „A Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, 
jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs Törvény" (Gal. 5,22—23). 

A fentiekből világos kell legyen a jó és rossz erkölcsök különbözősége. 
Ti kövessétek a jót mindenki irányában, és a Békességnek Istene veletek lesz. 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Kímélj meg Uram és ments meg a gonosztól, 
A tévelygőktől, a haszontalanoktól, 
Kik lest vetnek, s csapdát állítnának, 
S lelkemnek kárára kalmárkodhatnának! 

Énekeld: 
„Csak az Úrnak nagy Kegyelme, hogy még nincsen végünk, 
Mert reánk tör, hogy elnyeljen gonosz ellenségünk, 
Száz veszéllyel utunk telve S nincsen erőnk nékünk, 
Csak az Úrnak nagy Kegyelme, hogy még nincsen végünk." 

(Hallelujah 332/1) 

Keresd ki az Igét önállóan: Mt. 22,37—40. 

Honnan tudod, hogy általmentél a halálból az életbe? 
A 10 Parancsolat a te Törvényed, vagy a Krisztusé? 
Mikor töltöd be a Krisztus Törvényét? (Gal. 6,2). 

53. A LELKIISMERET 

Mindnyájan alvó lelkiismerettel születünk. A bűn miatt halálba szunnyadt a lelkiisme-
retünk érzékenysége. Sokan addig tartják magukat boldognak, amíg a lelkiismeretük al-
szik. Azonban ne felejtsük el, hogy az ALVÓ LELKIISMERET nem azonos a JÓ LELKI-
ISMERETTEL (Jn. 8,9). 

Az alvó lelkiismeret különösen szereti a hamis tanításokat, melyek számára kábítószer-
ként hatnak. A kábítószer azonban nem gyógyszer. A MORFIUMTÓL még senki sem gyó-
gyult meg. A halott lelkiismeretű ember számára ez a bénító nyugtató — a hamis tanítások 
iránt való fogékonyság — csak a lelkiismeret betegségét, halálos állapotát bizonyítja. 

Mindnyájan hitetleneknek születünk, de nem kell hitetlenül élnünk és a hitetlenségben 
maradnunk. Aki hitetlen marad: „...AZOKNAK SEMMI SEM TISZTA, HANEM MEGFER-
TŐZTETETT MIND ELMÉJÜK, MIND LELKIISMERETÜK" (Tit. 1,5). 

A Felébredt Lelkiismeretben a gondolatok és lelkiismeret a szívben kölcsönösen vádolják 
vagy mentegetik egymást (Rm. 2,15). A bűnös ember ezt felismerve helyzete megoldásáért 



Krisztushoz fordulhat, vagy nem fordul oda és a halott állapotban megmarad. A Krisztus 
hívó szavára nem hallgatókkal megtörténhet, hogy Isten többé egyáltalán nem szól hozzá-
juk, mert amúgy is süketek maradnának mindannyiszor, amit Isten tud előre (Zsid. 9,14). 

A megsérült lelkiismeretű ember számára egy Orvosság van, Krisztushoz menekülni. Az 
О vére tisztítja és gyógyítja meg a lelkiismeretünket. A felébredt, meggyógyult LELKIIS-
MERET helyzetének változására utal Pál, ahol már a „LELKIISMERETEM VELEM 
EGYÜTT TESZ BIZONYSÁGOT A SZENTLÉLEK ÁLTAL" (Rm. 9,1). 

A nyugalmat és bizonyosságot — bűneink bocsánatára, megváltásunkra nézve — egyedül 
Krisztus munkálja bennünk, mint akiket megmentett (II. Kor. 1,12). Az élő és feltámadt 
lelkiismeret érzékeny és fogékony lesz mindarra, ami számára eddig közömbös volt, hogy 
mi kedves és mi nem Isten előtt. Ebben az embernek Isten szerepet szánt az Ige szerint: 
Gyakorolnunk kell magunkat a botránkozás nélkül való lelkiismeretességben, Isten és em-
berek előtt egyaránt, MINDENKOR (Csel. 24,16). Tehát nem áll meg az az állítás, hogy 
nincs az embernek magának a helyzete alakulásában semmi dolga. Pál egyenesen példát 
ad: „... TELJES JÓ LELKIISMERETTEL SZOLGÁLTAM AZ ISTENNEK.." (Csel. 23,1). 
„Istennek... szolgálok tiszta lekiismerettel..." (II. Tim. 1,3). A Lelkiismeret az a megsérült 
szervünk, mely a Kegyelem által gyógyul meg (Zsid. 9,14). Isten konkrétan megtisztítását 
és tisztántartását Szentleikével végzi bennünk. 

A hit és a jó lelkiismeret egyensúlyt biztosít, megment a „hajótöréstől" (I. Tim. 1,19). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Felébredt szavadra lelkiismeretem, 
Véredben tisztult meg lekiismer etem. 
A holt cselekedetektől elfordultam végleg, 
Szentlelkeddel szolgálatra vezényeltél engem! 

Énekeld: 
„Véreddel, mely el-kifolyt, Mosd le rólam, ami folt; 
Élet útját megmutasd, Én meg nem találom azt..." 

(464/2 Magyar ÉK). 

Keresd ki az Igét önállóan: I. Pt. 3,21. Zsid. 13,18. 

Tisztességesen és jó lelkiismerettel forgolódol-e? 

54. FÉLELEM, ISTENFÉLELEM 

Az Emberiség felett úgy lóg a félelem, mint valami atomfelhő! 
Az emberek félnek a holnaptól, a kilátástalanságtól, a bizonytalanságtól, a háborútól, 

az éhségtől, a betegségtől, a haláltól és még sok tucatnyi lehetőség rejtegeti az ember 
számára a félelmetes veszélyt, a félelemtől való fenyegetettséget. 

Azonban az emberek a legkevésbé félnek Attól, Aki a Félelmeken is Ür, az Úristentől! 
(Zsolt. 11,10). 

Az Istenfélelem hasonlít a szülői tisztelethez, szüleinket nem félelemből, hanem tiszte-
letből szeretjük, s „féljük". Olyan tisztelő szeretet, amelyben nincsen félelem. Istent szere-
tetből félem, mely szeretet atyai kötelékből font, AZ „ÉN FÉLELMEMET ADOM AZ Ö 
SZÍVÜKBE, HOGY EL NE TAVOZZANAK TŐLEM" (Jer. 34,20). 

Ez a félelem a szabadságból töltekezik. A gonosz előtt nincs Istenfélelem, míg a hívő azt 
mondja: „Nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel" (Zsolt. 36,2. I. Tim. 6,6). 

Az istentelen ember azt mondja: „Istent nem félek, embert nem becsülök" (Lk. 18,2). Az 
istentelen ember szemei előtt „NINCS ISTENFÉLELEM!", míg „AZ ÚRNAK FÉLELMÉ-
BEN BENNE VAN A GONOSZ GYÚLÖLÉSE" (Példb. 8,13). Az Istenfélelem hiánya miatt 
jogosan haragszik Isten, mert ez a hiány a Felebarát felé való jótéteménnyel is adós marad: 
„ÍTÉLETRE INDULOK HOZZÁTOK ÉS GYORS TANÚ LESZEK A SZEMFÉNYVESZTŐK 
ELLEN, A PARÁZNÁK ÉS HAMISAN ESKÜVŐK ELLEN, AKIK MEGRÖVIDÍTIK A 



MUNKÁSNAK BÉRÉT, AZ ÖZVEGYET ÉS ÁRVÁT, ÉS AKIK NYOMORGATJÁK AZ IDE-
GENT, ÉS NEM FÉLNEK ENGEM!" (Mai. 3,5). 

Az Isten Fia azért jött, hogy „megszabadítson a haláltól való félelemtől" (Zsid. 2,15). S 
Ö magáról is azt mondja az Ige, hogy „MEGHALLGATTATOTT AZ Ö ISTENFÉLELMÉ-
ÉRT!" (Zsid. 5,7). „Miért vagytok ilyen félénkek? Én Vagyok, ne féljetek!" (Mt. 14,28—33. 
Jn. 6,20). Ha Ö velünk van, kitől kellene félnünk? На О velünk van, EMBEREK HALÁ-
SZÁSÁRA IS KÉSSZÉ TESZ (Rm. 8,31. Lk. 5,1—11). 

Kétségtelen, hogy „kívül harc — belül félelem" folyik életünkben, de nem egyedül kell 
vívnunk a harcot. Isten Népe az Úr félelmében tud járni minden körülmények között, 
senkitől sem kell félnie annak, AKI ISTENT FÉLI! (Fii. 2,12. Csel. 9,31. Rm. 8,15. II. Tim. 
1,7). Krisztus szeretete gyógyító orvosság a félelemmel szemben. Pál az Isten félelmének 
követésére buzdítja tanítványát (I. Tim. 6,11). Isten félelme nélkül senkinek sem lehet reménye 
az örök életre nézve. Te légy olyan tanítvány, aki szeretetből féled és áldod az URAT! 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Aki úgy szeretett, hogy Megváltott, 
Azt tisztelő félelemmel imádom. 
A szeretet köteléke eggyé tett Ővele, 
Munkálkodom azon is, hogy ez köztünk is így legyen! 

Énekeld: 
„Nincs már szívem félelmére Nézni sírom fenekére, 
Mert látom Jézus példájából, Mi lehet a holtak porából. 
Szűnjetek meg kétségeim, Változzatok félelmeim 
Reménységgé s örömökké, Mert nem alszom el örökké." 

(347/3 Magyar ÉK). 

Keresd ki az Igét önállóan: Rm. 8,15. 

Félsz? „Ne szólj, csak higgy!" A Krisztusba vetett hit megtart téged? 

55. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK! 

A modern ember, a nagykorú, a XX. század embere különösen szereti a jogait hangsú-
lyozni, s kevésbé a kötelességeit. Jogom van az élethez, úgy élni mint másnak, jogom van 
a vallásomhoz, a nemzetiségemhez, a Társadalom segítségéhez. Jog — mindenütt jog. S 
milyen kevés szó esik a kötelességekről. 

A kötelezettségek ugyanis szolgálatot, feladatot, munkát jelentenek, ami a legkevesebb 
embert érdekel. A jog az az egyén szuverenitását, szabadságát hivatott biztosítani, de arra 
már kevesen gondolnak, hogy a jogból következő konzekvenciák együtt járnak a köteles-
ségeink teljesítésével. 

Nem beszélhetünk külön csak jogról anélkül, hogy a kötelességeinket ne állítanánk velük 
szembe. Ha így volna, akkor az egyensúly, a mérlegünk elbillen. 

Egy ilyen elbillent társadalomban élünk napjainkban is, amikor az embereknek igényeik, 
elvárásaik vannak, amit önmagukkal szemben viszont nem támasztanak. 

A HITRE nézve is bizonyos törvényszerűségei a gyakorlatban igazak. 
Jogom van szeretni a Felebarátot, de az ellenséget is. Az egyiket még csak valahogy 

hajlandók volnánk elfogadni a hocci-nesze alapon, ha te szeretsz, én is szeretlek, de ha 
nem kapok semmit tőled? Kereszténységünknek egyik nagy elbillenése, hogy csak azokon 
segítenénk, akiktől szintén ez elvárható. Az irgalmas Samaritánus nem várt semmit, ha-
nem mindenét az ismeretlen betegre áldozta. Ne felejtsük el, hogy a jogaink és köteles-
ségeink széles skálája a lelkiéletünk területére is ki kell teijedjen. Csakhogy vannak olyan 
eltérések a találkozási pontokon túl, amelyek már ellentmondanak a világ fiainak maga-
tartását illetően a jogok és kötelességek kérdésében. 

Istent nem szerethetnénk, „HA Ö MÁR ELŐBB NEM SZERETETT VOLNA MINKET!" 



A világ fiai a humánum síkján szeretik az elesetteket, a hívők egy halálból újraéledt élet 
miatt (I. Jn. 3,14). A hívők tudják, hogy a jog szerint — a bűnért — a halál fiai. 

Az Új Ember bennünk csupa aktivitás kell hogy legyen. Sokan csak haszonélvezői akar-
nak lenni és maradni az elnyert örök életnek. Azért van annyi tétlen és hasznavehetetlen 
keresztény, mert nem akarnak a Krisztus Testében munkálkodni és munkához látni, saját 
örömükben merülnek el, s nem vesznek észre maguk körül olyasmit, amit Isten rájuk bízott 
és velük akarja megoldani és elvégeztetni... Például: „Egymás terhét hordozni..." Cselekedni 
a jót mindenekkel. Meglátni a Felebarát szükségeit, s a nekünk adott javainkkal azt ki-
elégíteni. Az éhezőknek enni adni, a meztelent felruházni, a foglyokat meglátogatni, a 
betegeket ápolni, s számtalan kötelességünkről tesz említést az Ige, mi viszont a Kegye-
lemnek azt az oldalát hangsúlyozzuk főleg, amelyek nekünk kellemesek! A hívő emberek 
életében lehetséges a jogainkról való lemondás örömmel, hogy annak akaratát engedjük 
élni bennünk, mely nem a maga hasznát, hanem a Krisztus Jézusét keresi! 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 
A jogomat is Te adtad, 
A kötelességemet is Te szabtad. 
Minden akaratod szerint legyen, 
Mindkettőben Testvér legyek. 

Énekeld: 
„Testvérek menjünk bátran, 
Hamar leszáll az éj, 
E földi pusztaságban 
Megállni nagy veszély!" 

(455/1 Magyar ÉK) 

Keresd ki az Igét önállóan: I. Jn. 4,20. 

Ne keresd a jogod és igazad, vagy ezt teszed te is? 

56. GYERMEKKOR, IFJÚSÁG 

A gyermekkor életünk felhőtlen és gondtalan szakasza. Előre vetíti az örök élet teljes-
ségének jó ízét. Itt szüleink gondoskodnak minden lelki, testi szükségünkről, mint akik 
megbízatást és kötelességet teljesítenek a gyermekkel szemben, aki Ajándék és feladat 
egyszerre. Amint ez így valóság, úgy Isten gyermekeiként fogunk mindabban részesülni, 
„amit Isten készített az Öt szeretőknek", vagyis a gyermekeinek, akiket az Ö Fia által 
minket is saját gyermekeiként kezel, a teremtés és megváltás jogán (I. Jn. 3,2). 

Életünknek a gyermekkor szakasza az, amikor őszinték vagyunk, bizalmunk és szere-
tetünk ki tudjuk mutatni, amikor van bennünk készség a jóra, a szófogadásra. Nem vélet-
len, hogy Krisztus azonosul a kisgyermekekkel, s ugyanakkor a teljes függőség, rászorultság 
helyzetére is utalva figyelmeztet: „Valaki e kisgyermeket befogadja az én nevemben, engem 
fogad be..." (Lk. 9,48). 

S ha arra gondolunk, hogy az emberi hitetlenség és gonoszság miatt mennyi gyermek 
nem születhetik meg, mennyi éhezik, mennyi hal meg a háborúk és menekülések ország-
útjain, akkor értünk meg igazán valamit abból, amit Krisztus lelkére köt a övéinek: „Ha 
olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be az Isten Országába..." (Mt. 
18,3). 

S ha majd gyermekekből szülők lesztek, emlékezzetek a ti gyermekkorotokra és az Ige 
tanításra: „NEM A GYERMEKEK TARTOZNAK KINCSEKET GYŰJTENI A SZÜLŐK-
NEK, HANEM A SZÜLÖK A GYERMEKEKNEK" (II. Kor. 12,14b). A Gyermek Isten tu-
lajdona és ha ezt elvétjük, akkor két hibát követhetünk el: vagy bálvánnyá tesszük és 
vétkezünk az Ajándékozó Istennel szemben, vagy a másik véglet felelőtlen helyzetébe sokan 
„elpusztítják" a gyermekeket és nem törődnek neveltetésükkel, sorsukkal, s nem éreznek 
felelősséget testi és lelki szükségeik iránt, ezért Isten áldását nem élvezhetik azok, akik 
így cselekszenek, s elveszik büntetésüket. Legyen a jelszónk és gyakorlatunk: AZ ÉN GYER-
MEKEM ISTEN GYERMEKE VELEM EGYÜTT! 



Az ifjúság, az ifjúkor nagy veszélyeket rejt magában. Még nem vagyunk felnőttek, de 
már nem hallgatunk a nekünk jót akaró hívő szülőkre, ezért sok buktatót nem kerülünk 
el, s a saját bőrünkön kell tapasztalnunk, hogy a vétkek és bűnök áradatába elmerült 
ifjúságunk utálata magunk előtt is megvetetté válik. A felismerést akkor tesszük meg, 
amikor már fájdalmas sebek és vétkek sokszor a moslék eledelére fanyarítanak bennünket. 
S jön a csömör, a kiábrándulás, a csalódás, de Isten „elnéző" türelmének a jele, a tékozló 
Fiú agyával gondolkozunk és elmegyünk a szélesre tárt útról a jobbik felé, amely haza visz 
a „szüleinkhez", ahol úri módon éltünk, ezt fejezi ki Balassa Bálint csodálatos hazatalálá-
sakor tett beismerése egy elmúlt ifjúságról: „Bocsásd meg Úristen, ifjúságomnak vétkét, 
Sok hitetlenségét, undok fertelmességét: Töröld el rútságát, minden álnokságát, Könnyeb-
bítsd lelkem terhét" (Magyar Énekeskönyvben a 220/1 ének, 1554—1594 közt élt B. Bálint). 

Szeretnék nektek egy néhány példát feleleveníteni ifjúságomból, amelyek nekem örömet 
okoztak. 

Az ifjúkor sok lehetőséget kínál a rosszra és jórc egyaránt. Ti mindig válasszátok a jót, mert 
ez az ember hatalmában áll. Isten csak olyat mond mindig az Igéjében, amit mi megtudunk 
tenni, s nincsenek olyan elvárásai, amelyek meghaladják gyermekéveinkhez mért lehetősége-
inket, ez egyébként egész életünkre és annak minden szakaszára igaz (I. Móz. 4,7. I. Kor. 
10,13). Ha Isten Igéje azt mondja, hogy mi megtehetünk dolgokat, ez azért van, mert Isten 
munkálja ezt bennünk, az akarásunkat is és a kivitelezését is, vagyis Isten az ó Szentleikének 
erejét adja nekünk, hogy az általa elvárt megtehető dolgaink elvégzésére képesek legyünk, 
mivel magunktól a jóra nézve semmit sem tehetnénk (Jn. 15b. Ef. 2,10. Fii. 2,13). 

Mikor ifjú voltam és gyermek, mi nagyon szegények voltunk, de nem annyira, hogy ez 
megakadályozhatott volna abban, hogy ami nem került pénzbe, vagy olyan erőfeszítésbe, 
ami nem állt hatalmamban, azt ne tehettem volna meg. így volt egy idős özvegy asszony, 
aki mindig cipekedett, s valahányszor utam megegyezett egy szakaszon az övével, segítet-
tem a csomagjai hordásában, s az ő irányába is le tudtam térni, az ő szempontjait is az 
enyémnek éreztem, s boldog voltam, hogy gyermekként is valamit tehettem, segíthettem, 
ez felemelő boldogságot jelent. Sokan azt hiszik, hogy pénzzel lehet elintézni mindent, nem, 
a bennetek lévő szeretet leleményes és rengeteget megtehetünk hasznosan úgy, hogy egy 
fillérbe sem kerül és mégis megfizethetetlenül sokat ér, ezek a tetteink sokszor olyanok, 
hogy mi nem is gondolunk arra, hogy ezek jócselekedetek, mert annyira természetes. A jót 
nem számításból, hanem önzetlen szeretetből tesszük. 

Ugyanígy jártam sokszor, amikor fiatalemberkeként Budapestre kerültem, a villamoson 
elfoglaltam az üres ülőhelyet, hogy majd ha jön olyan „öreganyó", akinek szüksége lesz az 
ülőhelyemre azonnal átadjam, míg mások ilyen esetekben kinéztek az ablakon, s minden 
fontosabb volt a számukra, semmint a beteglábú öregasszonyt leültetni. Tudom, ezek apró-
ságok és kis dolgok, de aki kicsi dolgokban nem tud Felebarát lenni a szükségben szenve-
dővel együtt, az hogyan fog a nagy dolgokban, amikor már a pénztárcát is ki kell nyitni, 
amikor már esetleg az életünk árán kell segítenünk? Szeretném, ha megértenétek, hogy 
előbb csak emberiesség, a humanitás síkján nevel Isten minket az erkölcsi normák bevite-
lére életünkbe, s csak az általános értékek megbecsülése révén jutunk el egy mégjobb 
megértéshez, amikor már nem szánalomból tesszük a jót, hanem Isten teszi belőlünk, mert 
nem tehet mást az, aki Isten gyermeke, mint engedi azt cselekedni, Aki Benne lakik, az 
Isten pedig mindenkinek segíteni akar, nem mérlegel, nem számítgat, hanem teszi a jót, 
s ezt általad akaija tenni, s ha Övé vagy, ez nagyszerű lesz mindenkinek. 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 
Tenni a jót érdem nélkül, 
Tenni mindig érdek nélkül, 
Névtelenül, halkan, csendben, 
Isten előtt járó rendben. 

Énekeld: 
„Bocsásd meg Úristen, Ifjúságomnak vétkét..." 

(220/1 Magyar ÉK). 
Keresd ki az Igét önállóan: Mt. 7,12. 
Letértél már a magad útjáról? Jézussal járod utadat? 



57. HÁZASSÁG, CSALÁD 

A házasság nemcsak a társadalom sejtje, hanem a keresztényeknek olyan alapközössége, 
ahol ékesen és szép rendben megy végbe az egymásért élni tudás. Pál apostol a házasságot 
Misztériumnak, Titoknak nevezi, amikor is amint a férj Feje a feleségének, akként Feje 
Krisztus az Egyháznak (Ef. 5,22—33). 

Ebben a Közösségben, miként a házasságban sem, nem élhet senki önmagának, benne 
mindenki a másikért van, s együtt töltik be a rendeltetésüket, mely mindegyikőjükre rá-
hárul rész szerint. Ebben a kapcsolatban tükröződik, hogy benne egyik a másikért él és 
adja önmagát, amikor egyik fél ügy szereti a másikat, mint saját testét, mert „AKI SZE-
RETI AZ Ö FELESÉGÉT, ÖNMAGÁT SZERETI, és ketten ezért egyek, mert ez a kölcsö-
nösség fennáll, ezt a köteléket a szeretet fűzi össze, amelyben a férfinak éppenúgy köte-
lessége szeretni a feleségét, mint önmagát." Pál a Házasság nagy titkát a Krisztus Testével, 
mint az Anyaszentegyházzal és a Fővel való kapcsolattal „azonosítja"! És szemlélteti. 

A fiatalok egy nagy csapdája a házasságba való fejestugrás. Amikor a leányok az első 
eléjük kerülő férfihez hozzámennek, s amikor a férfiakat a leányok egyszerűen leveszik a 
lábukról. Mindkét esetben teljesen a szexuális ingerek győznek, s nem egyszer a szociális-
gazdasági érdekek szempontjai játszanak szerepet, semmint a szerelem, mely a későbbi-
ekben szeretetté minősül és szelídül. Mindez azért lehetséges, s ami miatt a házasságok 
50%-a felbomlik, mert mind a fiúk, mind a leányok nem kérik Istentől a nekik rendelt 
élettársat, s így nem is kétséges, hogy egy rossz házasság teher marad egy életen át, tehát 
előbb az egyéx.., külön-külön kell egy kapcsolat-rendezéssel bírjon, amikor is a házasulan-
dók életében mindkét esetben az első hely Krisztusnak jut, s amely házasságban mind-
egyikük azt tudja mondani, hogy mi együtt szeretjük és szolgáljuk Jézus Krisztust. 

Az ilyen házasságok igen ritkák, de léteznek és vannak. Jó lenne, ha Isten akarata 
szerint kötnénk házasságainkat, akkor nem kellene egy életen át, olyan „VIRÁGOT SZA-
GOLNI, AMIT MAGUNK SZAKÍTOTTUNK MAGUNKNAK!" S nem kellene hordani egy 
életen át annak „termését" aratásul, amit vetettünk! 

A Család az a szeretetközösség, amelyben már kiszélesül az egymás terheinek a hordo-
zása, ahol már szeretetünk szétosztása többfelé irányul, mégis úgy tapasztaljuk, hogy meg-
sokszorozódik, nem szegényebbek leszünk a család gyarapodásával, hanem gazdagabbak. 
Életünk céljai és értelme gazdagabbá, színesebbé válik. Természetesen itt olyan emberekre 
gondolunk, ahol mindketten Isten döntése szerint kötöttek frigyet, s mely Szövetségben 
nincs felemás iga (II. Kor. 6,14). 

A bűneset előtt Isten adott Évához illő társat, pontosan hozzáillőt, neki méretezett szán-
dékkal. S nagy hiba volna Istent hibáztatni az asszony elbukásáért, s azt mondani, hogy 
akkor Isten tévedett és rossz élettársat adott Ádámnak? Nem! Isten ezt is Jónak látta", s 
tudta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, hanem Családban kell éljen. Ádám családja 
megbukott, elbukott, s ezt a bukást mindvégig nyomon követhető a házasságok bukásában 
is, az engedetlenség mint akkor, mindannyiszor ma is rossz jogi tanácsadó maradt! 

A jó házasság és Családi élet szinte ennek a „titokzatos" Közösségnek minden tagját 
kötelezi, köteiezi az egymás elszenvedésére, a másiknak a mássága elfogadásában és tisz-
teletbentartásáoan. A házasságban és családban mindig előfordulhatnak kisebb-nagyobb 
konfliktusok, ahol ezt tagadják, ott nem mondanak igazat. 

Isten segít át ezeken a kérdéseken a nehézségeken. Ha imádságainkban megtanuljuk 
feltárni minden problémánkat és beszélünk azokról Istennek, könnyebb lesz azokat feldol-
gozni az egymással való kommunikácó révén is. 

Sem a házasságban, sem a Családban „NEM MEHET LE A NAP A MI HARAGUNK-
KAL!" (Ef. 4,26). Láttam olyan embereket házasságban — Családban élni, akik abban 
versenyeztek, hogy a hibák elismerésében nem tudták egymást megelőzni, s ez eleve ked-
vezett minden probléma áthidalásánál (Ef. 4,32). 

A Biblia a derék asszonyt „URA KORONÁJÁNAK NEVEZI, KINCSNEK, MELY DRÁ-
GÁBB AZ IGAZGYÖNGYNÉL" (Példb. 12,3. 18,22. 31,10). 

Az igazodás, illeszkedés, alkalmazkodás a hívők házasságában kötelesség is, mindketten 
tudjanak hallgatni, vagy egymás védelmére kelni szükség szerint. 

A mai házasságokban a férfi alig kap, illetve alig akar szerepet vállalni a család neve-
lésében, holott az Ige szerint ez elsődlegesen az apákat szólítja fel erre. AZ ANYA DAJKÁL, 



AZ APA int és buzdít (Zsolt. 78,6. Ef. 6,4. Kol. 3,21. I. Thess. 2,7. 2,11—12). Kell, hogy 
időnk legyen a házasságban — a Családban egymás számára, egyetértés kell uralkodjon 
a gazdasági kérdések megítélésében, a közösen adakozni tudásban (V. Móz. 24,5. Énekek-
Éneke 5,10—16. 7,1—10, Csel. 2,44). 

A harag és a keserűség is nagy kísértése a házasságnak a hívők életében is (Zsid. 12,15), 
de mindig legyünk következetesek abban, hogy az adósak mi vagyunk, nem a magunkéi 
vagyunk, s amint megbocsátott és megváltott életűek vagyunk, úgy kell az tovább gyűrűz-
zék egész Családunkban, ne a körülmények uralkodjanak közöttünk, hanem mi gyűrjük 
alá a körülményeket Isten Szentlelke által Isten akaratának (Mt. 6,24—25. I. Kor. 7,4. I. 
Pt. 3,4. Ef. 4,31. II. Kor. 9,6). 

A munkát, a szolgálatot, a szabadidőt, a gyermeknevelést, az otthont nyújtó fészket, 
mind-mind össze kell hangolni és benne való hűséges helytállásunkhoz Istentől elkérni a 
bölcsességet, józanságot, erőt, szeretetet. 

Az egymással való egyetértés összhangjának közös nevezője az egy Úr, akit a Család 
minden tagja együtt imád, Akinek Igéjét együtt tartják szentnek, eligazítónak, mint akik 
tudják, hogy minden gondjukat Urukra helyezhetik. Segítsen Isten abban, hogy ebben a 
döntésedben előbb fordulj Istenhez a megkérdezés tanácsolására és ne utólag... 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Bocsásd meg, hogy sokszor tanácsot adtam, 
S közben magam is sokkal adós maradtam. 
Szeretném a hibás döntést okulásul adni, 
S mindazt, ami egészséges örökségül hagyni! 

Énekeld: 
„Szeretetben összeforrva, Egy közös Test tagjai, 
Tudjunk egymásért harcolva, ha kell vérünk ontani..." 

(395/2—3 Magyar ÉK). 

Keresd ki önállóan az Igét: Zsid. 13,4. 

ígérd meg, megígéred, hogy Istentől kéred el házastársadat? 

58. HAZA, HATALOM, KÖZÉLET 

A haza a szülőföldet jelenti, ami a történelmi körülmények miatt és között nem mindig 
azonos az ÓHAZÁVAL. Meg kell tanulnunk más népekkel úgy együtt élni ugyanazon ha-
zában — ahol születtünk —, hogy egymás nemzetiségét, színeit, vallásukat úgy fogadjuk 
el, amilyenek és úgy tartsuk tiszteletben, ahogyan azt mi is elvárjuk másoktól. 

A földön úgy vagyunk hívő emberek, hogy közben mindenki valamilyen nemzetiséghez 
tartozik, s ha a hívők minden „népkoszorúban élnek is", s ott mindnyájan Krisztust tartják 
a Főnek és a centrumnak, akkor minden feszültség eltörpül a nyelvek, vagy egyébként 
lényegtelen dolgokban való különbözőségek miatt. A nagy konfliktusok a világban és egye-
netlenségek a hitetlenség miatt vannak a földön, de akik hisznek, azok tudják, hogy itt 
nincsen a földön „maradandó városunk", hisz a jövendőre nézve tesszük már a jelenben is 
itt a feladatainkat (Fii. 3,20. Kol. 3,2). 

Isten Fia pontosan tudta, hogy a Földön élni és megmaradni a hitben nem könnyű fel-
adatunk, s hogy mindezt egy nép, nemzet fiaként kell megélnünk és nagyon is reális kö-
rülmények között, amelyek éppen körülvesznek, amelyben esetleg születtünk, vagy hányat-
tattunk, ezért az Ö Közbenjáró szolgálata ma is folyik a világban való helytállásunkért, 
miként a főpapi imájában megfogalmazta: „Nem azt kérem, hogy vedd ki Őket a világból, 
hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól — a világban" (Jn. 17,15). A földi haza túlhang-
súlyozása vezetett a legtöbb esetben a történelem folyamán a háborúkhoz és konfliktusok-
hoz, amelyek napjainkban is az egymással szembenállásba torkollanak. Az emberiség ön-
magában a bűn foglya és a másik ellensége, s fegyverrel, vérrel, a másik megsemmisítésével 



véli megoldhatónak a halál görcsét, melyet a démoni hatalmak okoznak, mint az emberiség 
megrontó erői. A sátán erői örülnek a szembeállításoknak, a harcoknak, az egyenetlensé-
geknek, a viszályoknak, s mindig a jó megrontására, „szétdobálására" törekszik. Az embe-
reknek az önmagukban való bizodalma és törekvése hiábavaló, az mindig csak a „szerző-
dések" megszegéséhez vezet. Szerethetjük hazánkat, nyelvünket, népünket hívő 
emberekként, s ha mindnyájan így tennénk, soha nem adnánk lehetőséget a sátánnak arra, 
hogy támadási felületet és csatateret hozzon létre az ember és ember, népek és népek 
között. 

A hatalom kérdésben Isten Igéjének világos útmutatása van. A hatalom a Bibliában 
Diakónus, vagyis szolga, s a szolgálat szintjére szorítkozhat csak, a bűn megbüntetésére 
rendelte Isten, a gonosz fékentartására. Ha a hatalom fordítva cselekszik és azt hiszi, hogy 
a népek érte vannak, ez mindig diktatúrához, ateizmushoz, s a népek elnyomásához vezet. 

Ha a hatalom ismeri az Isten Igéjéből reábízott feladatokat, akkor igaz, hogy „ISTEN 
SZOLGÁJA Ő A TE JAVADRA... CSELEKEDD A JÓT ÉS DICSÉRETED LESZ ATTÓL!" 
(Rm. 13,3—4). A politikusok azonban a világban a legtöbb helyen nem is ismerik Isten 
Igéjét, s így a reájuk háruló feladatokat és elszámolási kötelezettségüket sem. S ezért a 
sátán gonosz erői furakodnak be a hatalom fészkeibe, s kígyó hatásukat nem tagadhatjuk, 
a hatalom megront minden embert. 

Nem véletlen, hogy Krisztus a mennyben hagyta a hatalmát és nem élt vele, s főleg nem 
élt vissza vele (Jn. 10,18). Krisztus elismerte a földi hatalom Istentől rendelt létjogosult-
ságát és azt tiszteletben tartva mondta: „ADJÁTOK MEG A CSÁSZÁRNAK, AMI A CSÁ-
SZÁRÉ, és AZ ISTENNEK, AMI AZ ISTENÉ", de ha a cézárok túllépik ezeket a megszabott 
isteni kereteket, akkor Isten „ostorával" kell számolniuk, ha az Isten felségterületébe be-
lekaszálnak és nem veszik tudomásul, nem értik, hogy „ÖVÉ MINDEN HATALOM 
MENNYEN és FÖLDÖN", akkor a démoni erők kezébe csúszott hatalmakat nem ismer-
hetjük el Istentől valónak, s inkább engedünk Istennek, mint az olyan embereknek, akik 
istentelenek és Isten akarata ellen szegülve hatalmaskodnak a népek nyakán, „HOGY MÍG 
A NÉP FÁRAD, IZZAD, PIHENJEN Ö ÁRNYÉK ALATT". Az Istent tagadó rendszert nem 
fogadhatjuk el Isten szolgájának, s ne akarjuk annak létjogosultságát a Bibliával fedezni, 
mint sokan tették a Kommunizmus kiszolgálói és szekértőiéiként (Lk. 20,20—26). 

A KÖZÉLETBEN úgy látszik, mintha a politika a „világ" dolga lenne, s kibújhatnának 
a hívők a politikai felelősség alól. Ne felejtsük el, hogy az Isten Fia a Világért halt meg, 
„úgy szeretvén a világot" (Jn. 3,16). Vagyis a hívő emberek egyházi közösségeinek, valljuk, 
hogy igenis pozitív befolyása lehet a társadalom életére. Isten követeléseit hallhatóvá kell 
tennünk bizonyosságtételünkkel a hatalmasok előtt is. 

Hallatnunk kell szavunkat a gonosszal szemben, a társadalmi igazságtalanságok a szo-
ciális elégtelenségek miatt, a lelkiismereti erőszak kényszere ellen, a totalitárius diktatú-
rákkal szemben. A háborúk, a fegyverek esztelen egymás elleni használatával szemben, 
melyeket a népek elpusztítására és pénzéből állítanak elő az istentelen politikusok taná-
csára és a hitetlen, békességet gyűlölő kormányok, az egyéni érdekeket belevive a közéletbe, 
a népek rovására egyesek dőzsölnek, míg a világ népeinek többsége éhezik, fázik és retteg. 

A lehetetlenségek ellenére is küzdenünk kell az igazság oldalán maradva, ha kell a 
politikai rendszerek ellenében egy olyan politikai rendért, amelyben nem semmizhetik ki 
a népeket, s amelyben a másik embert egyenlő partnernek ismerik el mindnyájan, s 
amelyben „ne értem, hanem én szolgálok másokért". Ahol érvényesül és értékesül Isten 
akarata a Felebarát javára a tervezésben és a megvalósításban, ahol a célkitűzések össz-
hangban állnak az egyén minőségi életmódjának figyelembevételével, szükségével. Ha az 
egyén a társadalomban nem „születik újjá", bolondság volna azt hinni, hogy a társadalom 
újjászülethet az egyénektől függetlenül. Fényhordozók legyenek a hívők a társadalmi sö-
tétségben. 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Lerombolt hazák és házak, 
Megtépázott népek, kik „fáznak!" 
Égbe kiált értük a bánat, 
Isten nem késik el felelni a mának. 



Énekeld: 
,g\zért minden ellenségim És én háborgatóim, Pironkodjatok el! 
Már min hátra térjetek, És megszégyenüljetek Nagy hirtelenséggel! 

(Zsoltár 6/10 Magyar ÉK). 

Keresd ki önállóan az Igét: Jeremiás 29,7. 

Közömbös vagy a társadalmi igazságtalanságokkal szemben, neked mindegy ? 

59. A MUNKA, MINT ESZKÖZ 

A MUNKAVÉGZÉS törvénybe iktatott társadalmi kötelessége minden embernek. Isten 
az Ember számára szép feladatot adott, amikor reá bízta a teremtett mindenséget, hogy 
„művelje és őrizze azt". Az Ember eredetileg Isten munkatársa volt, a bűn miatt azonban 
béres lett és partizán módján a maga hasznára sajátította ki a munkát és feladatait. 

Nem az emberek találták ki, hogy „AKI NEM DOLGOZIK, AZ NE IS EGYÉK", hanem 
Isten Igéje jelentette ezt be és ki, hogy aki munkálkodik, mint munkás: „MÉLTÓ A MAGA 
JUTALMÁRA". Isten a munkát eszköznek és nem célnak szánta, ha ez nem így van, A 
MUNKA IS BÁLVÁNNYÁ LESZ: „AKI LOPNI SZOKOTT, TÖBBÉ NE LOPJON, HANEM 
INKÁBB DOLGOZZÉK; és saját KEZE MUNKÁJÁVAL SZEREZZE MEG A JAVAKAT, 
HOGY LEGYEN MIT ADNIA A SZŰKÖLKÖDŐKNEK!" (Ef. 4,28. Mt. 10,10. II. Thes. 
11,13). 

Az ember a munkára nézve is felborította a teremtés rendjét, amelyben a munkavégzés 
6 napra szól (II. Móz. 20,9). Lassan inkább 1—2 napot dolgozik az ember és a többit „piheni". 
A tétlenség, a „naplopás", a munkátlan életmód nem egyezik meg Isten akaratával. Maga 
Krisztus jelenti, hogy „AZ ÉN ATYÁM MINDEZIDEIG MUNKÁLKODIK, ÉN IS MUN-
KÁLKODOM" (Jn. 5,17). A bűncselekmények melegá gya a munkakerülés, melynek szinte 
kedvez korunk, amikor a felelőtlen tékozlás miatt „elfogynak" az energiaforrások, kiapad-
nak a bányák, s a legszentebb értékei közt Isten általános kegyelmének az ember munkája 
„haszontalanná" lett. 

Isten gondolatai nem egyeznek meg a mieinkével, mert az Ige szerint a munka sok, „a 
munkás oly kevés", vagyis az Istenországa szempontjából a munkábaállhatók közül a leg-
többen nem akarnak beállni az Isten aratásába, holott: „AZ ARATNI VALÓ SOK, DE A 
MUNKÁS KEVÉS" (Mt. 9,37). 

Az emberek egyik végletből a másikba esnek. Némelyek úgy elmerülnek a munkába, 
hogy nincs idejük „meghalni" sem, mások úgy jutnak anyagi előnyökhöz, hogy kihasználják 
a másik ember munkavégzését, így lopva meg egymást. A világ gondjai elnehezítik az 
emberek gondolkozását és aggodalom megöli a jóra való igyekezetet, s e miatt az ember 
„lelkében kárt vall", noha sokan azt hiszik, hogy rendben van a szénájuk, s egyszer csak 
ott „állnak" a halálos ágynál, s elsiratják saját magukat, mert kénytelenek belátni, hogy 
hiábavaló volt a fáradozásuk, semmit el nem vihetnek, s kimaradt életükből a legfontosabb 
megismerése: „AZ ÚRÉ A FÖLD ÉS ANNAK TELJESSÉGE!" S a legfontosabb cél elté-
vesztése miatt nem olyan eledelért munkálkodtak az emberek, amely megmarad, hanem 
amely elvész (Jn. 6,27). A hívő emberek tudják, hogy munkájuk nem hiábavaló az Úrban, 
s mindent, amit tesznek, Isten dicsőségére munkálnak (I. Kor. 15,58). Az álnok és gonosz 
munkások ellenségei Istennek és minden embernek (II. Kor. 11,13. Fii. 3,2). „Krisztus el-
végezte a MUNKÁT", hogy mi is az Ö munkájába állhassunk és munkatársai lehessünk 
(Jn. 4,38. 17,4. I.Kor. 3,9). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Segítsd a felismerésben Testvérim, 
A munka rengetegét megmérni, 
Nincs határa a tennivalónknak, 
Köszönve köszöntjük a munkábaállókat. 



Énekeld: 
„Fel Barátim, drága Jézus zászlaja alatt..." 

(471/1 Magyar ÉK). 

Keresd ki az Igét önállóan: Jn. 9,4. II. Tim. 4,5. 

Az őérte való munkában talál az Úr, ha eljön? 

60. MÉG EGY CSOKORRAVALÓ KÖTELESSÉG! 

Senki sem mentegetőzhet és mentheti meg magát azzal, hogy nem tudta mi a kötelessége. 
Isten a „TÖRVÉNYEIT" a szívünkbe véste — lelkiismeretünk Isten szava bennünk — és 
a BIBLIÁBAN KIJELENTETTE SZÁMUNKRA. így minden embernek lehetőségében áll 
a jó és rossz közötti választás. 

Kötelességünk Istent tisztelni és akaratunkat az Övének engedelmesen alárendelni, mint 
akik tudjuk, hogy Atyánk mindig a javunkat akarja, amint azt Krisztus tanította az ÚRI 
IMÁBAN: „Legyen meg a Te akaratod!" (Mt. 6,10). 

Isten parancsainak megtartása abban áll az Ige szerint, hogy „AZ ÖT IMÁDÓK EZT 
LÉLEKBEN ÉS IGAZSÁGBAN TEGYÉK MEG" (Jn. 4,24). 

Sokan ügy gondolják, hogy a Kegyelemnek csak elfogadói vagyunk, de ez ugyanazt je-
lentené csak, mintha az Igének hallgatói és nem megtartói is kellene, hogy legyünk. 

Kötelességeink közt kell legyen az életért való felelősségünk. Nemcsak a magunk életéért, 
hanem a Felebarátainkéi is „ránkterheltek", ha velük szemben vétünk, adósak maradunk 
az élet ajándékának kölcsönös megbecsülésével. „Isten azt akaija, hogy minden ember üd-
vözüljön..." s nem csak én, s ebben a minden üdvözülésében akar felhasználni, mint bi-
zonyságtevő és a mások üdvösségéért felelős „munkatársát". Sem a magunk, sem a más 
életével nem rendelkezünk, mivel „nem vagyunk mi magunkéi" (I. Tim. 2,4. II. Kor. 5,15). 

Kötelességünk, mint Krisztus megváltottjai, hogy vigyázzunk a magunk testére és lelkére. 
Amint földi életünkben testből és Lélekből teremtettünk, akként mind lelkünk, mind tes-
tünk iránt kötelességünk van. A test ugyan törékeny cserépedény, mégis Krisztus váltsá-
gáért a Szentlélek temploma, drága Kenetének tartóedénye, ezért az új emberünk már a 
testben kívánja, hogy egész embere kedves legyen Isten előtt és az emberek előtt megpróbált 
(II. Kor. 5,9. Rm. 8,9—11. I. Kor. 6,19—20). 

Amiként a testünket tápláljuk és ápolgatjuk, úgy szükséges, hogy maradandó eledelével 
az Örök életnek Beszédével tápláljuk lelkünket az ÖRÖK ELETRË, amelynek várományo-
sai vagyunk a Krisztus Véréért. Testünk a LÉLEK ÁLTAL CSELEKSZIK, ezért mindennél 
fontosabb, hogy „LELKÉBEN SENKI KÁRT NE VALLJON", a test nem használhat sem-
mit, ha nem a megváltott élet Lelkének uralma alatt él, s nem termi meg a háládatosság 
lelki gyümölcseit (Rm. 8,9. Mt. 16,26. II. Kor. 10,3, Gal. 5,22). 

Kötelességeink vannak Felebarátainkkal, szüleinkkel, gyermekeinkkel szemben. Krisztus 
leegyszerűsíti a felebarát szeretetét a magunk szeretésére, úgy cselekedjünk mindenkivel, 
mint magunkkal szemben ezt elvárjuk, vagy tesszük, hiszen mi mindnyájan egy Atyának 
vagyunk a gyermekei és egymásnak „egy vérből teremtett" testvérei (Mt. 7,12, 6,9. Csel. 
17,26). A felebarát megbecsülése valahol ott kezdődik, amikor a másik embert magunknál 
különbnek tartjuk és fogadjuk el. A Felebarát javát és hasznát a Krisztus indulatával kell 
gyakorolnunk, AKI ÉLETET ADTA AZ Ö BARÁTAIÉRT (Jn. 15,14). Pál ebben gyakorolta 
magát, amikor „MINDENEKNEK MINDENÉVÉ TUDOTT LENNI", így mutatván példát 
és ajánlva magát követésre ifjú tanítványainak (I. Kor. 11,1). 

Szüleinkkel szembeni kötelességünk elmulasztása elárulja, hogy mennyiben vagyunk a 
Krisztus tanítványai. Aki nem tiszteli a szüleit, az Istent sem tudja tisztelni és fordítva is 
igaz. Akiknek köszönhetjük testi életünket, felneveltetésünket, netán a Krisztus útjára 
segítésünket, azokkal szemben hálátlannak lenni az V. Parancsolat elleni vétket jelenti, 
melyet Pál teljesértékűn átvitt és átvett az Újszövetségbe (Ef. 6,2). Egyetlen generáció sem 
tudja visszafizetni szüleinek a tartozását. Amit tehetünk az a minimum, az engedelmesség, 
a tisztelet és szeretet, kiknek intéseit, figyelmeztetéseit úgy kell fogadnunk, mint akik jót 
akarnak nekünk, s meg akarnak ugyanazon buktatóktól kímélni, amelyeket mi elkerülhe-



tünk, ha rájuk hallgatunk. Azonban a Generáció-váltások nagy tragédiája, hogy a gyer-
mekek sok esetben már eleve a rosszindulat előítéletét feltételezik a szülőkben. Igyekezzünk 
szüleinknek örömet szerezni, s ha megbántanánk őket, mi közeledjünk békejobbal, megen-
geszteléssel, bűnbánattal, Krisztus gyermekeihez méltóan. Kötelességünk betegségükben, 
öregségükben, elesett helyzetükben odafigyelni sorsukra és segítségükre lenni, mint akik ma-
gunk is megöregszünk, s általában azt kapjuk vissza, amit adtunk, ez is Magvetés. 

Gyermekeink iránt is vannak kötelességeink! A gyermek ajándék, de Isten tulajdona, 
akiket sáfárságra kapunk. Feladatunk, hogy miként minket, mi is őket Isten félelmében 
és emberek előtt való kedvességben neveljük, hogy testben, lélekben gyarapodjék, s örömet 
leljen kölcsönösen egymásban a szülő és gyermek. Kötelességünk a bűntől távol tartani és 
az Isten Igéjére figyelemmel nevelni a mennyei tudományokra, melyek őket alkalmasakká 
teszik a földi életre is, s miközben az örökélet keskenyútjára irányítjuk lábaikat. A munka 
szeretetére és a másik ember tiszteletére, a jószívűség gyakorlására saját életünk példaa-
dásával kell az utat mutatni a jövője, holnapja, örökélete felé. Az élet számára a jövő 
nemzedéket mindig a szülők biztosítják emberileg, de hogy minőségileg milyen emberanya-
got hagyunk magunk mögött, ezért Isten számon fog bennünket kérni. Legyünk gyerme-
keinkkel szemben is partnerek és olyan figyelmesek, amire a kölcsönösség a jellemző, ami-
lyen elvárásaink magunkkal szemben vannak, azt adjuk gyermekeinknek is. Legyünk mi 
is türelmesek, s ne ingereljük őket. Legyünk olyanok, mint a gyermekek, mert Krisztus 
ezt igényli tőlünk. Mutassuk meg, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, s kívánjuk, hogy ezt 
ők tudomásul vegyék és vonzó életvitelünk nyomában saját életükben is kívánják és mun-
kálják. Isten dicsőségére és a mi, mindnyájunk örömére is! (Ef. 6,4). 

Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni: 

Kötelesség, felelősség, felebarát, szülő 
Azoknak szép feladat, kik Istenben hívők, 
Gyermekeink, unokáink szép virágoskertje, 
Istenünk, és mindannyiónk örömének helye! 

Énekeld: 
,ímhol vagyok, édes Uram, Istenem, Kész vagyok mindenben Néked engednem. Szent 
Nevedért szörnyű halált szenvednem, Csak az igaz hitben ne hagyj Tőled elesnem!" 

(Magyar ÉK 399,1) 

Keresd ki az Igét önállóan: V. Móz. 5,16. Mt. 22,39. Ézs. 49,15 

Te Isten gyermeke vagy, vagy csak szüléidé? 

6L MÉG EGY CSOKOR KÖTELESSÉG 

A jogaira mindenki hamar rájön és rögtön érvényesíteni akarja azokat. Az Isten Igéje 
azért köti a lelkünkre a kötelességeinket, mert egyébként, miként a világ fiai, a hívők sem 
törődnének azokkal. így is állandóan híjával vagyunk az olyan hívőknek, akik ebbeli kö-
telességükben szinte naponként ne vétenének, s legjobb, ha magunkat is a kritizálandó 
személyek között látjuk. A dolgokon csak Isten Szentlelke tud változtatni, mi, ha megfe-
szülünk sem tudjuk elérni, hogy gyermekeink hívők legyenek. Mennyi példát látunk a 
Bibliában is arra, hogy komoly Istenhívő királyoknak, prófétáknak, papoknak engedetlen 
gyermekeik voltak — Sámuel, Éli, Dávid stb... — Itt lesz nyilvánvaló, hogy mindenkinek 
magának vásik a foga az egresbe, s egy bizonyos határon túl a szülői felelősség mellett is 
tehetetlenek vagyunk, csak az Úrnak na^y Kegyelme segíthet imádságaink meghallgatá-
sával, miként AUGUSTINUS — SZENT ÁGOSTON — esetében történt, a buzgó, folyama-
tos és kitartó imádság 17 év után beérlelődött Monika fiának megtérésében. 

Most nézzük meg kötelességünket EGYHÁZUNK IRÁNT! 
Mi reformátusok különösen kedvező helyzetben vagyunk egyfelől egyházunkkal szemben, 

mivel Egyházunk az Ige Egyháza, s a Két Sákramentumunkon kívül nem tartunk semmi 



mást szükségesnek oly módon hangoztatni, hogy különösen kitünjünk valamilyen Jegyünk-
kel" az Egyházak sorából. Vagyis minden emberi hagyományt az örök élet elnyerése szem-
pontjából, vagy a Krisztusműhöz még valami hozzáadni akarást nem tűrhetünk el, miként 
némely egyházak, de különösen is a szekták. Azokkal az Egyházakkal, akik a Szenthárom-
ság Isten kérdésében velünk közös nevezőn vannak, azokkal nem a dogmatikai eltérések 
kiélezésére törekszünk, hanem a közös szempontok együttes megélésére és gyakorlására. 

Másfelől a Református Egyház a szektáknak elsőrendű nagy emberhalász területe. Mivel 
a Református Egyházban elsőrenden vasárnapi keresztények vannak többségben, s a val-
lásos máz mögött nincs Krisztusi életvitel, ezért minden egyháztól eltér abban a gyakorlat, 
hogy innen szedik a legtöbb áldozatukat nagy eredménnyel a szekták. így különösen a 
Jehova-Tanúi és a nyugati áramlatok PÜNKÖSDI MOZGALMAI. 

Isten jóságát bizonyítja, hogy mindezek ellenére — a hamis atyafiak és hazug próféták 
ellenére, akik a hitre nézve nem becsületes emberek — van ANYASZENTEGYHÁZ ÉS 
ISTEN NEM ENGEDTE MEG, HOGY A SÁTÁN SZÉT TUDJA ZÚZNI A KRISZTUS TES-
TÉT, MÉG A FÖLDÖN SEM, A JELENVALÓ GONOSZ VILÁG ELLENÉRE SEM. Az 
Egyházaknak a Sákramentumokkal való élése — a két SÁKRAMENTUMRA GONDO-
LUNK — olyan összekötő Közösségben tartja az egész Testet, amely a Fő Dicsőségét és 
hatalmát mutatja a világ minden szekularizációja ellenére is. Az egyház olyan, mint az 
Édesanya. Gyermekeit Keblére öleli, törődik a Fő, a Test tagjaival egyenként. S ennek 
látható formái voltak egészen az ateizmus megjelenéséig az Egyházak iskolái, ahol a Krisz-
tusról szóló tanítás első helyen állt, s minden ennek a függvényében ment végbe. Hisszük, 
hogy akik ma is az Egyházakban a Krisztust szolgálják, bizonyságtételükkel az emberek 
üdvét tartják fontosnak, s odaszentelt életükkel a Fő nagy parancsának a misszió feladatát 
teljesítik: „ELMENVÉN A SZÉLES VILÁGRA, HIRDETIK AZ EVANGÉLIUMOT..." (Mk. 
16,15—16). 

A haza iránti kötelességünkről már ejtettünk szót, mégis mint egyik legszebb színes 
virágszálat emeljünk ki a csokrunkból. À ház, a hajlék, a bölcső, a templom, a szülőföld, 
ahol kenyerünket teremte a ringó búzatábla, a család felnevelő, ölelő szeretete, s a sírhant, 
mely egykor eltakar, s eltakarta eleinket is, nem lehet senki számára közömbös. Ahol Isten 
áldása kísérte életünket, ahol újjászülettünk, ahol munkamezőt és oltalmat rendelt szá-
munkra Isten, ez mind együtt a haza, akkor is, ha idegenek jöttek a haza földjére, vagy 
idegenként mentek eleink arra a földre, ahol születtünk! 

Sokan meghaltak hazájukért, hogy az felvirágozhassék, áldozatot kell tudnunk hozni a 
haza jólétén való fáradozásunkkal, mégha sokszor személyes előnyeink elenyésznek is. A 
Haza törvényeit köteles minden polgár tiszteletben tartani, akkor is, ha polgárjogunk — 
nekünk hívőknek — nem a jelenvaló világ térképén van. Itt kell élnünk ebben a világban. 
Itt állt a Krisztus Keresztje, ezt a Földet szerette úgy az Isten Fia, hogy életét adta azért. 
Ezen a földön vannak egyedül meg az emberi élet fizikai és biológiai feltételei. Isten nagy 
kegyelme, ha valaki ezen a Földön él, vagy élhetett. 

És végül ejtsünk szót a Teremtett mindenségről, melyet Isten az Ember uralma alá 
helyezett, ezzel is jelezve, hogy az Embert ISTENKEPÚVÉ formálta, s ez áttör a bűneset 
ellenére is, s beragyogja az ember életét. Noha az ember mindig is visszaélt az Istennek 
iránta való kegyelmes jóságával, ez nem változtat az Isten hűségén és ígéretein. „Ha mi 
hűtlenkedünk is, Ö HÚ MARAD". ' 

A tenger halai, az ég madarai, a föld minden állata, mind az emberre bízatott. Birodalma 
alá adta Isten az embernek a földön élők egész világát, hogy az emberi életen túl, minden 
élet ápolója és gondozója legyen, s a természet adta javak őrzője és művelője legyen. Az 
ember inkább kirablója lett a Földnek, semmint a neki szánt feladat teljesítője. A történelem 
során minden nemzedék fosztogatója volt az unokák — következő generációk — javainak, 
amelyet Isten a teremtéskor a Föld életének végéig elrejtett a Föld méhében. S az ember 
amint tett a Földdel, úgy tett az állatvilágával is földünknek. Ma már számtalan fajt ki-
pusztított az ember, melyeket Isten az ember segítőtársául adott a teremtéskor. Az ember 
a tápláléknak szánt állat és madárvilágon túl élt vissza a hatalmával. Isten a munkánk 
megkönnyítésére és a közlekedésünk gyorsítására is gondolt, amikor az ember mellé adta 
az állatvilágot és gondoskodott róla, hogy Noéval a Bárkába is bemenjenek, s az új élet 
kezdetén a feltételek adva legyenek az állatoknak is, és az állatokkal is az emberiségnek. 
Szeretettel és hűséggel kell gazdálkodnunk a természet élete felett, melynek sorsát Isten 
az ember kezébe hagyta és tette változatlanul. 



Tanulj meg saját szavaiddal imádkozni. 
A természet szép rendjébe, 
Az ember úgy belekaszált. 
Hogy Isten „gondját" szaporítva, 
A mennyet is megszomorítja! 

Énekeld: 
„Az egek beszélik És nyilván hirdetik az Úrnak erejét..." 

(Magyar ÉK 19/1 Zsoltár) 
Keresd ki az Igét önállóan: I. Móz. 7,13—16. 8,21. 9,1. 
Megtanulod a 160. éneket a Magyar ÉK-ből? Olvasd, milyen gyönyörű! 

62. ILLEMSZABÁLYOK 

Akárhol 
Bárhol légy, tartsd meg a szabályt, 
Ott is, ahol senki sem lát. 
Csinos, szemérmes, okos légy, 
Semmi rosszat ne mondj, ne tégy. 
Mindent előre megfontolj, 
Gondolatlant ne tégy, ne szólj. 
Mert kapkodó szélességgel 
Semmi se megy ki jó véggel. 
Kövesd az illendőséget, 
így aratsz közkedveltséget. 
Szépen köszönj mindenkinek: 
Nagyobbaknak, kisebbeknek. 
Ha rád érik a tüsszentés, 
Ásítozás vagy köhentés, 
Takard el szád zsebkendőddel, 
Vagy legalább tenyereddel. 
Viszonozd kész szívességgel 
A köszöntést köszöntéssel. 
Akármi felől kérdeznek, 
Bátran válaszolj mindennek. 
Beszédedben ne bizonyozz, 
Igazat mondj, ne hazudozz, 
Nézz szemébe az embernek, 
Ismerkedjél, úgy ismernek. 
Mindenhez emberséges légy, 
Mindent kész szívességgel tégy. 
Magad ne alázd, ne dicsérd, 
Nagyobbnak, vagy mint vagy, ne ismérd. 
Ne sértegess jó hírükben 
Másokat távollétükben. 

Az utcán 
Menj az utcán folyvást, szépen, 
Ne állj meg minden lépésen. 
Tarts egyenest célod felé, 
Ne tekintgess mindenfelé. 
Ne fütyülj, se ne hajigálj, 
Ne kiáltozz, ne taszigálj. 
Ne, szaladj, ne is ácsorogj, 
Ne ugrálj, ne is tántorogj. 
Ne firkálj házak falára, 



Kerítések oldalára. 
Ruhádat félvállra ne vedd, 
Kezed, lábad ne hányd, ne vesd. 
Tested ne görbítsd előre, 
Vigyázz minden szemre, főre. 
Ha idősebb embert látsz, térj ki, 
Emberséggel köszönj neki. 
Ha eléd megy, kövesd lassan, 
Ne menj elébe pajkosan. 
Ha hátrább van: állj meg, téij ki, 
Bocsásd el, hajolj meg néki. 
Ne menj keresztül előtte, 
Sem jobbkéz felől mellette. 
Ha szólít, kalapot emelj, 
Fordulj felé, rá nézz, felelj. 
Tisztességgel viseld magad. 
Illetékes címét megadd. 
Míg szavát elvégzi, bevárd, 
Beszédét keresztül ne vágd. 
Okosan szólj, nem üngetve 
Vagy fejeddel integetve. 
Ha jóra int: azt megfogadd, 
Ha elbocsát: hajtsd meg magad. 
Okos tanácsot meg ne vess, 
Hibás testűt ki ne nevess. 
A nyomorulton könyörülj, 
Más veszedelmén ne örülj. 

A templomban 
A templomba menj csendesen, 
Amint illik szemérmesen. 
Ott ne beszélj, ne is nevess, 
Jámbor szelídséget kövess. 
Ha a székben szoros a hely, 
Az érdemesb előtt kikelj. 
Állj vagy ülj szokott helyedre, 
Vigyázz az illedelemre. 
Énekelj az éneklőkkel, 
Könyörögj a könyörgőkkel. 
Ne aludjál, se ne olvass, 
Csak a szent beszédre hallgass. 
Az Igét szívedbe rejtsd el, 
A hallottat ne felejtsd el. 
Alamizsnát adj, ha telik! 
Az Isten így tiszteltetik. 

Iskolában 
Mint tudomány vásárába, 
Úgy siess az iskolába. 
Fohászkodjál, hogy itt Isten 
Tanulásodban segítsen. 
Jól elkészülj a leckédre, 
Tanítódnak tetszésére, 
írószered, papmosod 
Készen tartsd minden írásod. 
Reá nézz a tanítódra, 
És figyelmezz minden szóra, 
Segíts tanuló társadnak, 
Jó pajtást szerezz magadnak. 



Tanulásban iparkodjál, 
Társaddal ne civakodjál. 
Soha ne tarts a rosszakkai, 
Hanem mindig a jobbakkal. 
Addig tanulj, míg időd van, 
Hasznát veszed nagy korodban. 

Asztalnál 
Ha asztalhoz ülni készülsz, 
Még minek előtte leülsz, 
Asztaláldást mondj Istennek, 
Ki táplálója mindennek. 
Ha leülsz, maradj egy helyben, 
Ne válogass az ételben. 
Más elől el ne végy semmit, 
Egyél előled, ha van mit. 
Amit adnak, szépen vedd el, 
Illedelmes köszönettel. 
Vigyázz mindenben magadra, 
Ne könyökölj az asztalra. 
Étkezésed végeztével, 
Adj hálát, menj el békével. 

Reggel 
Jókor kelj, öltözködj, mosdjál, 
Az Istenhez fohászkodjál. 
Mosakodj meg tiszta vízben, 
Füröszd meg szemed több ízben. 
Most meg fejed, kezed, képed, 
S megújul minden érzéked. 
A fogadra gondod legyen: 
Tisztogasd, hogy tartós legyen. 
Hogy a fejed tisztán tarthasd, 
A hajad rövidre nyírasd. 
Nyakkendőd, zsebkendőd légyen, 
Ezek nélkül lenni szégyen. 
Körmödet meg ne növeljed, 
Minden héten lemetéljed. 
Ruhád gyakran kiporozzad, 
Ha elszakadt, befoltozzad. 
Feketítsd meg a csizmádat, 
tisztán vedd rád a ruhádat. 
Mindenek szemeláttára, 
Csinosan menj az utcára. 

Este 
Hogy felkelhess jókorára, 
Ne várj gazdag vacsorára. 
Ne is feküdjél le mindjárt, 
Állj, vagy sétálj, másként megárt. 
Mielőtt nyugodalomra 
Mennél a csendes álomra: 
Mondj jóéjszakát mindennek, 
Ajánlva őket Istennek. 
Ruhádról ne feledkezzél, 
Mindig egy helyre vetkezzél, 
Végre vess számot magaddal, 
Mint bántál elmúlt napoddal. 
Magad jóra határozva, 
Könyörögve, hálát adva 



Bízd sorsodat az Istenre, 
Kinek gondja van mindenre. 
Ha így intézed dolgaid, 
Boldogul folynak napjaid. 
Kedves leszel az Istennél, 
Kedves minden embereknél. 

Ne dohányozz 
Ne dohányozz semmiképpen, 
Büdös szád és ruhád szégyen. 
Füstöt miért eregetnél, 
Holott „JÓILLAT" lehetnél? 
Krisztusért dobd el a dohányt, 
Miért is hoznál szégyent Rá? 
Mindaddig míg meg nem teszed, 
Addig hasznára nem lehetsz! 
Elkerülnek az emberek, 
Ha ajkadról nem „méz" pereg. 
Fontold meg jól, hogy mit teszel, 
Nem bánod meg, ha „JÓ" leszel! 

Erdőn-mezőn 
Ha a mezőn-erdön sétálsz, 
A madarak tojását ne bántsd! 
Kígyót, békát meg ne öljed, 
Mert ők segítőid néked. 
Ne pusztítsd az élő fákat, 
Ne csapdosd le a lombokat, 
Isten azért teremtette, 
Hogy legyenek gyönyörünkre. 
Csak az ártalmas, lim-lom gazt 
Gyomláld-nyessed és irtogasd. 
Nem kell az állatot kínoznod, 
S a fájdalmát így fokoznod. 
Hogyha az állatot kínozod, 
Rossz szívedet elárulod. 
Ne gyötörd a kis bogárkát, 
Hadd élvezze szép világát! 

A Bibliád... 
A Bibliád kéznél legyen, 
Mindennapi Kenyér legyen. 
Ha elfáradnál, vagy csüggednél, 
Meríts erőt az Istennél. 
Légy az Ige hallgatója, 
Nap-mint nap tudakozója. 
Ha hozzád beszélnek Öróla, 
Ne vágj bele a jó szóba. 
Isten szolgáját „becsüld" meg, 
Ha ő beszél, akkor „némulj" meg! 
Üss szádra, ha beszélne az, 
Senkivé tedd azalatt azt. 
Tiszteld Istent, s a Beszédét, 
A Bibliát a Szent Igéjét. 
Keresd, szeresd mindazokat, 
Kik „bizonyságodra" Áment mondanak! 



63. IMÁDSÁGOK 

Hogyan imádkozzunk? 

Reggel 
Szívem megalázván, hozzád járulok, 
Jóreggelt Istenem eléd borulok, 
Nagy hálaadással néked áldozok. 

Áldott légy, Istenem, hogy a múlt éjen 
Angyalaid oltalma virrasztott vélem, 
Hogy semmi bú és kár engem ne érjen. 

Mai nap is, Uram, maradj mellettem, 
Mert én eredendő bűnben születtem, 
Jóra is, rosszra is hajlandó lettem. 



Jobbítsad hát bennem az indulatot, 
Hajtsd szüntelen jóra az akaratot, 
Hogy ítéletedre ne adjak okot. 

Ámen. 
Újból reggel 

Hozzád fohászkodom: óh Istenem Jó Atyám! 
Te őriztél engem az elmúlt éjszakán. 
Vezesse szent karod ma is gyermekedet, 
Hogy el ne tévessze igaz ösvényedet! 
Óh, adj nekem erőt a jóra Istenem, 
Engedd áldásaidat hálásan éreznem. 
Áldd meg, kik gondosan nevelnek engemet, 
óh Istenem, Jó Atyám halld meg kérésemet! 

Ámen. 
Tanulás előtt 

Uram, szent segedelmeddel 
Dolgainkban állj mellénk! 
És mennyei kegyelmeddel 
Új kegyelmet önts belénk! 
Hogy lelkünkkel, testünkkel 
Dicsőségedre élhessünk, 
S minden tehetségünkkel, 
Uram Tégedet szeressünk. 

Ámen. 

Munka előtt 
Munkámat Nevében kezdem el, 
Hiszem Kegyelme nem hagy el. 
Az Ö Nevével kezdve semmi sem nehéz, 
Ha Ö elhagyna, erőm semmit nem ér... 
Te tedd áldottá a kezdést és folytatást, 
Kicsinek és nagynak csak Te adsz biztatást. 
Nem hiábavaló, hol Te vagy és Lelked. 
Dicsőséged legyen munkáid munkáján, 
S mindazok életén, akik ezt munkálják. 

Ámen. 

Munka után 
Hálát adok Neked Istenem, 
Hálát adok azért, hogy munkában lehetek. 
Hogy e szép tisztesség részese lehetek. 
Hogy segítséged mindég enyém lehet, 
Hogy egészségem Tőled remélhetem, 
Hogy megőrző Kegyelmed örömül adod, 
Hogy a gonoszok közt is Krisztusé vagyok! 

Ámen. 

Tanulás közben 
Atyánk, add ránk áldásodat, 
Hogy jól töltsük e napodat, 
Hogy ne legyünk itt hiába 
Ez áldásos iskolába. 
Áldd meg ma is leckéinket, 
Hogy műveljük lelkeinket. 
Tőled várunk segedelmet, 
Adj szorgalmat és figyelmet. 

Ámen. 



Tanulás után 
Hálát adunk Jó Istenünk, 
Hogy Te voltál most is velünk. 
Dolgainkat elvégeztük, 
És lelkünket művelhettük! 

Add, hogy ami jót tanultunk, 
Otthon is meglássék rajtunk, 
Jó szüleink örömére, 
Szent Neved dicsőségére! 

Ámen. 

Vizsga előtt 
Jöjj segítségül Óh, nagy Isten 
Szent Lelkeddel végy körül minket. 
Ha pályánk sikert mutathat, 
Szívünk örülhet, vigadhat. 

Erőnk gyenge a pályára, 
Lelked készít a vizsgára, 
Félelmünk Veled eloszlik, 
A kérdésekre válaszunk megoszlik! 

Add Atyánk hallgatóinknak, 
Hogy megelégedjenek válaszunkkal, 
Ne hozzunk szégyent a tanítók karára, 
Sem a szüleinkre, sem a Jó Atyánkra! 

Hadd lehessen ez a vizsga 
Itt is-ott is kegyelem, 
Boldogságul mindazoknak, 
Kik itt szeretnek, s odafent! 

Vizsga után 
Hálánk feléd zeng Istenünk, 
Ki kezeden hordtad gyenge seregünk. 
Kegyelmedről szól a hálaénekünk, 
Benned a bizalmunk, nem volt „szégyenünk!" 

Tántorgó lépteinknek 
Légy tovább is Gyámola. 
Intésedre viruljon fel 
E szerény kis iskola. 

Áldd meg édes szüleinket, 
Akik minket neveltek, 
Áldd meg elöljáróinkat, 
Kik lelkünkre ügyelnek! 

Ámen. 

Betegségben 
Atyám, betegséget mért adtál? Te tudod! 
De legyen meg most is a Te akaratod. 
Megnyugszom én abban, csupán arra kérlek: 
Ne terhelj engemet gyenge erőm felett! 
Mikor megelégeled szenvedésemet, 
Add vissza szent Atyám: egészségemet. 

Ámen. 



Felgyógyuláskor 
Beteg voltam nagyon, 
Már vártam a halált, 
De a Te irgalmad 
Mindig mellettem állt. 
És, aki lakoztam a 
Halálnak Völgyében, 
íme jóságodból 
Helyreállt épségem! 
Te cselekedted ezt, 
Nagyhatalmú Isten, 
Áldva légy érette 
MINDÖRÖKRE ÁMEN! 

Étkezés előtt 
„Jövel Urunk áldj meg minket, 
Mindennapi kenyerünket, ÁMÉN" 

Étkezés után 
„Az ételért, az italért 
Légy áldva Jó Atyánk!" 
„Aki ételt, italt adott, annak Neve 
Legyen áldott, Ámen." 

Naplementén 
A Nap lement, az est beállt, 
Álom jő szememre JÓ ATYÁM! 
Viselj gondot alvó gyermekedre. 
Beléd vetem éjjel-nappal 
Minden reményemet. 
Mikor alszom is, 
Te vigyázol reám, 
Mitsem tudok önmagamról, 
De tudok a „NYUGALMADRÓL." 
Adj csendes éjt szüleimnek, 
Csendes éjt az én lelkemnek, 
És a földön mindeneknek. 

Ámen. 

Úrvacsora előtt 
Könyörülő Isten, én szegény bűnös 
Zörgetek Kegyelmed ajtaján. 
Kérlek bocsásd meg vétkemet ellened, 
Tisztítsd meg szívemet, hogy 
Jószándékú legyek, méltó vendégeként 
Könyörületednek, s szent Asztalodnak, 
Hogy Lélekben egyesülhessek szerelmes 
Fiaddal, az Úr Jézus Krisztussal, 
Megváltómmal, üdvösségem adójával 

Mindörökre Ámen! 

Kenyérosztáskor 
Adjad Uram, mikor a kenyeret megeszem, 
Értem megtöretett Testedéit tegyem ezt! 

Ámen. 



Bor-vételekor 
Adjad Uram, mikor a bort iszom, 
Véred hullásának érdeme legyen jussom. 

Ámen 

Úrvacsora után 
Teljes szívemmel áldalak Istenem, 
Megújítottad elfáradt lelkemet, 
Bűnbánattal áldalak a hit ajándékáért, 
Szent Asztalodnak minden áldásáért. 
Szentlelkedet áraszd ki rám bőséggel szüntelen, 
Hogy nyomdokodba jáijak, s lépjek szüntelen, 
Mindhalálig Idvezítőm, s mindörökre légy velem. 

Ámen. 



64. ARANYMONDÁSOK (FELVIDÉKI) 

Szülőtisztelet: 
Atyádat, Anyádat tiszteld, 
Hogy Isten áldását megnyerd. 

Emberbecsülés: 
Becsüld meg az embereket, 
Úgy nyersz te is becsületet. 
Nyájas, szíves, ne légy kevély, 
Mindenkivel békében élj. 
Amit nem kívánsz magadnak, 
Te se tedd embertársadnak. 

Lelki tisztaság: 
Célod mindig nemes legyen, 
Foltot ne tűrj a lelkeden. 

Munkásság: 
Dolgos, gondos, szorgalmas légy, 
Minden munkát jó kedvvel tégy. 
Amit véghez kell vinned ma, 
Sose halaszd azt holnapra. 
Minden gonoszság kezdete: 
a HENYÉLÉS szeretete. 

Erős lelküség: 
Erős Lélek legyen benned, 
Nem kell mindent szívre venned, 
Ne csüggedj el ínségedben, 
Folytasd tiszted s bízz Istenben. 

Szótartás: 
Fogadást csak okosan tégy! 
De aztán szódnak Ura légy! 
Esküvést ritkán végy szádra, 
Soha ne esküdj hiába. 
Ha esküdni mersz hamisan, 
Megver Isten bizonyosan. 

Jószívűség: 
Gondolj mindig jó lélekkel 
Az elhagyott szegényekkel. 
Ha megáldott Isten téged, 
Nyújts másoknak segítséget. 
Mert nem tudod, te is végre, 
Nem szorulsz-e segítségre. 

Háládatosság: 
Ha valaki jót tett veled, 
Te azt soha el ne feledd. 
A rosszért is jóval fizess, 
Hogy Istennek kedves lehess. 

Istenfélelem: 
Istent féljed, Istent szeresd, 
Reménységed Őbele vesd. 
Ő mindnyájunk Édesatyja, 
Oktalan, ki ezt tagadja. 



Templomszeretet: 
Járj el az Isten házába, 
Oda sose jársz hiába. 
Öntsd ki szíved Isten előtt, 
És nyersz Tőle áldást, erőt, 
És míg ott vagy: légy csendesen. 
Viseld magad figyelmesen. 
Ne suttogj és ne szunnyadozz, 
Szemeiddel ne kalandozz. 
Épülj a jó tanításon. 
Ne járjon az eszed máson. 
A templomba maradj végig, 
Az utolsó éneklésig. 

Igazmondás: 
Kövesd a szép igazságot, 
Kerüld a rút hazugságot. 
Aki egyszer hazudni mer, 
hitelt többé nemigen nyer. 

Nevelés: 
Legjobb örökséget vettél, 
Ha okosan neveltettél. 
Aki tanulni nem szeret, 
Felnőtt korában bánja meg. 

Békesség: 
Megbántódon ne állj bosszút, 
Békességre ez legjobb út. 
Kész légy jussodból engedni, 
Mintsem mással perlekedni. 
Csekélységen fenn ne akadj, 
Éktelen szókra ne fakadj. 
A rossz ember vétkét megvesd, 
De magát, mint embert szeresd. 

Mértékletesség: 
Nincs jobb a rendes életnél, 
Megbánnád, ha mást követnél. 
Odalenne kedved, erőd, 
Elhervadnál idő előtt. 
Mert a mértéktelen élet 
Nem ér tisztes öregséget. 

Bíínkeríilés: 
Óh, félj az első vétektől, 
Csak úgy lehetsz ment többektől; 
Akármely rejtekhelyen légy, 
Lát az Isten, rosszat ne tégy! 

Vagyonszerzés: 
Pénzt csak igaz úton szerezz, 
Lopni, csalni, nagy vétek ez. 
S magadra csak átkot hoznál, 
Ha emiatt elkárhoznál. 

Rendesség: 
Rendetlennek száz dolga, 
Ő a legnagyobb rabszolga. 



Tarts mindent a maga helyén, 
Tégy mindent kellő idején. 
Dolgod csak úgy mehet rendben, 
S többre boldogulsz mindenben. 

Alázatosság: 
Se ne dicsérd, se ne gyalázd 
Magadat, hanem megalázd. 
Megdicsérnek erényeid, 
Ha mások is megismerik. 

Hazaszeretet: 
Szívből szeresd édes Hazád, 
Ez második Édesanyád. 
Munkád után ez ad neked, 
Kenyeret és becsületet. 

Tanítótisztelet: 
Tanítód legjobb barátod, (?) 
Javadra van, tudod, látod. 
Légy hát neki szófogadó, 
Minden tisztességet adó. 

Szép szó és tett: 
Úgy szólj mindig, hogy ne bánd; 
Nevelt ember senkit sem bánt. 
A Jó Istent ne káromold, 
És senkire átkot ne mondj. 
Ha látnál is rosszat mástól, 
Őrizkedj az utánzástól. 
Figyelmezz a kisebbekre, 
Ne tanítsd őket vétekre. 

Öregek tisztelete: 
Vén emberből csúfot ne tégy, 
Inkább szolgálatára légy. 
Gondolj arra, hogy majd egyszer 
Te magad is megöregszel. 

Önuralom: 
Zabolázd indulatodat, 
Hagyd holnapra haragodat. 
Örizkedés a haragtól, 
Megment a késő bánattól. 

Uralomvágy: 
Mással szemben ZSARNOK ne légy. 
Mindenkihez jó szívvel légy! 
Ne kínozd az állatokat, 
Ne tégy sohasem gonoszat. 
Magadból a rosszat kivesd, 
Istent tiszteld, Embert szeresd! 

(Megjegyzés) a 24 Aranymondáshoz 24 Igehelyet közlünk, mely sorrend szerint értelmezendő: 
Ef. 6,1—3. Lk. 6,31. Zsolt. 51,12. I. Kor. 15,58. Ézs. 41,10. Mt. 5,37. Kol. 3,12. Lk. 22,17. Zsolt. 
145,19. Jn. 2,17. Préd. 3,17. Jn. 3,30. II. Tim. 2,22. Gal. 5,22. I. Móz. 4,7. Mt. 6,21. II. Kor. 8,17. Fii. 
2,3. I. Móz. 8,22. II. Tim. 3,10. Kol. 3,17. II. Móz. 20,12. Jónás 4,1. Mt. 20,25—28. 



65. Az ÓSZÖVETSÉG 

Üdvtörténeti — az Újszövetségre vonatkozó tekintettel — vázlatának, 
gerincének, összefüggéseinek kép, és szöveges áttekintése 



„Isten teremtette az Ege 
és a Földet." (I. Mózes 1,1; 
Egyedül a Földön hozta létn 
Isten az emberi élethez szűk 
séges föltételeket. A Koz 
moszban a mi Földgolyóbi 
sunk, Isten kegyelménel 
kibeszélhetetlen bizonyítéka 
A Mennyen kívül a Sártekén 
ken történt minden fonto; 
esemény а MINDENSÉG 
BEN! 

A kietlenül puszta, káoszi 
helyén, Isten a szavával rert~ 
det teremtett. Létrehozta a 
különbséget az éjjel és nap-; 
pal között, a világítóteste«:] 
mind ezt biztosítják. 

A szárazon maradt földfel-
színén a természet pompáza-
tos virágoskertjét csodálhat-
juk, növény és állatvilágával. 
Az égen felhők úsznak, a teá-
gerek világában egy megis-
merhetetlen gazdag, vízi pá-
noráma, milliónyi csodájával 
és élőlényével! (I. Mózes 
3,1—25) 



„A jó és gonosz tudás fájá-
ról ne egyél..." A férfi mellé 
adott segítőtárs Éva a Kígyó-
ra hallgatott, aki azt mondta: 
Bizony nem haltok meg. El-
rejtőztek félelmükben, holott 
eddig nem volt okuk félni! (I. 
Mózes 2,16—3,13). 

Isten a Lelkével, amikor 
mindent előkészített és jónak 
minősített. Megformálta az 
Embert a saját képére, s ál-
dásáról biztosította, s uralma 
alá adta a földet, hogy annak 
„gazdája" legyen. Sokasodjon, 
szaporodjon, gyarapodjon, s 
minden élőlény felett gyako-
rolhatta hatalmát. 
I Az Ember mindent készen 
•apott, s együtt élhetett és le-
hetett TEREMTÖJÉVEL! (I. 
Mózes 1,27). 



Isten szólítja az Embert, 
de nincsenek a helyükön. A 
bűn kikezdte az embernek az 
Istennel való kapcsolatát. A 
megátkozott kígyó miatt to-
vább gyűrűzik az átok, az 
ember is felelős tettéért: „Át-
kozott legyen a főid temiat-
tad...". Az asszony fájdalom-
mal szül azóta és a férfi 
verejtékkel keresi a kenyeret. 
Gondolsz erre? (I. Móz. 3...) 
MENJETEK 

A Paradicsomból való ki-
űzetés azt jelentette, hogy a 
bűn megrontotta Ádám min-
den gyermekét, s Káin és 
Ábel óta is a kérdésre nemmel 
felel a hitetlen EMBERISÉG: 
„...avagy őrizője vagyok-e én, 
az én Átyámfiának?" Válto-
zatlanul az ajtó előtt leselke-
dik a bűn: „DE TE URAL-
KODJÁL RAJTA!" (I. Móz. 
4,7—12). A fbldről-égig ér a 
kiontott VÉR! 



A földön minden test erő-
szakosságával megrontotta 
az életet, úgyanynyira, hogy 
Isten kijelentette: „ÍME EL-
VESZTEM ŐKET A FÖLD-
DEL EGYBE!" 

Csinálj Bárkát, mert Teve-
led Szövetséget kötök. És csa-
ládoddal együtt, minden élő-
lényből vígy be a Bárkába (I. 
Móz. 6,9—22). És Noé min-
dent úgy tett... 

Noé noha nem" látott egy 
tenyérnyi felleget, sehol víz, 
mégis vállalta a hitetlenek 
gyúnyját, engedelmessége vád 
volt mindazok felé, akik talán 
segítettek is a Bárka építésé-
ben, de kívül maradtak. Nem 
hittek az Isten emberének! 
Csak Noé és a Családja ment 
be, vagyis arra tanít az Ige, 
ha munkánk nem látszik is 
eredményesnek, a Megbí-
zónkra, Urunkra figyeljünk 
és ne befolyásoljanak a külső 
körülmények, mert amit Is-
ten mond, az minden körül-
mények között igaz marad és 
bekövetkezik, megvalósul ígé-
rete szerint. Noé 600 eszten-
dős, amikor a Bárkába költö-
zik. Isten Noét igazolta (I. 
Mózes 7,1—7). 



És a meghirdetett ítélet, 
amikor Noé mindent úgy tett, 
ahogyan az Úr parancsolta, 
heted napra megjött az 
ÖZÖNVÍZ a földre. Negyven 
nap és éjjel esett az eső, és a 
legmagasabb hegyek is elbo-
ríttatának, és odaveszett 
minden földön járó test, a 
szárazon élők közül mind 
meghaltak. Csak Noé maradt 
életben a Bárka lakóival (I. 
Mózes 7,11—24). Ezt a hajót 
Isten kormányozta! 

Kevesen gondolnak arra, 
hogy akik ma élünk, mind-
nyájan Noénak „köszönhet-
jük" életünket, kit Isten az 
emberiség megmaradása érde-
kében „igaznak" ítélt, s vele 
SZÖVETSÉGBEN pecsételte 
meg örökkétartó kapcsolatát. 
Sokan nem is tudják, hogy az 
Égö-áldozati oltár, az élet-
bentartó Istennek „hálaáldo-
zat", s a Szivárvány Isten 
SZÖVETSÉGI JELE, mely 
Öt emlékezteti. „Nem átko-
zom meg többé a földet az 
emberért... (I. Móz. 8,9)." 



Beigazolódott, hogy az em-
bernek minden gondolata 
szüntelen csak gonosz. Az 
özönvizet követő szaporodá-
sával az emberiség nem ta-
nult. Isten ellen való lázadá-
suk jeleként, égigérő tornyo-t 
szándékoztak építeni, mely-
nek a teteje az Eget érje, cél-
juk a Nevet szerzés volt. A 
bűn tovább gyűrűzésének 
eme szándékából következik, 
hogy az egy nyelv helyett, „so-
kat beszélünk!" (I. Móz. 
11,1—9). 

Ábrahámot kihívja Isten a 
környezetéből, Ur-Kaszdim-
ból és Háránban telepedett 
meg Apja haláláig. Ábrahám 
ígéretet kap 75 esztendős ko-
rában, hogy „MEGÁLDAT-
NAK BENNE A FÖLD MIN-
DEN NEMZETSÉGEI!" (I. 
Móz. 11,31—12,9). 

Miként Ábrahám az ég 
csillagait meg nem számlál-
hatja, akként leszármazottai 
sem, pedig gyermekük sincs. 



„Sára hallgatózik... nevete 
ö magában, hogy vénségemre 
lenne nekem gyönyörűsé-
gem? Meg az én uram is öreg. 
Avagy az Úrnak lehetetlen-é 
valami? Annak idején, esz-
tendőre ilyenkor visszatérek 
hozzád, és fia lesz Sárának" 
(I. Móz. 18,9—15). S minden 
úgy történt, ahogyan azt az 
Úr megígérte. Nála nincs le-
hetetlen! 

Ábrahám nagyvonalúságát 
és Istenbe vetett hitét mutat-
ja, hogy elsőséget ad Atyjafi-
ának Lótnak — az embereik 
közt támadt versengés miatt 
— arra, hogy válasszon. Lót 
választott ugyan, de nem 
gondolta, hogy a jobbnak tű-
nő Sodorna és Gomora földje 
nem az a hely, ahol a hívők-
nek a világgal együtt kell „kö-
zösködniük!" 



Ábrahám „hitt Istennek!", 
s а biológiai „elhalás" ellené-
re megszületett az ígéret 
gyermeke: IZSÁK! Örül a két 
öregember, hogy az ígéretek-
nek így alapja van, van foly-
tatója az Atyjának adott ígé-
retnek. Nem a szolgálótól 
született, hanem a szabados-
tól adott és kapott Gyermek 
lesz az örökös! 

Alighogy megszületett és 
növekszik Izsák, úgy tűnik, 
hogy meg kell válnia Ábra-
hámnak Fiától. Emberileg le-
hetetlennek tűnőt és logiká-
val ellentéteset „kér és vár" 
Isten: „ÁLDOZD MEG A FI-
ADAT A MÓRIJA HEGYÉN" 
(I. Móz. 22,1...). 



És mentek, ketten együtt. 
Atya és Fia. Krisztus Ke-
resztfaáldozatának előképe 
is ez a cselekmény. A Fiú vi-
szi a Keresztjét. Izsák a rő-
zsét. Ábrahám a hit hőse 
azért is, mert úgy gondolko-
dott, hogy Isten Öt képes a 
halálból is visszaadni (Zsid. 
11,19). 

„Hit által volt kész Ábra-
hám odaáldozni Izsákot, pró-
bára tétetvén és az egyszülöt-
tet vitte áldozatul, ő, ki az 
ígérteket nyerte. Kinek meg-
mondatott. Izsákban nevez-
tetik néked Mag. Úgy gondol-
kodott, hogy Isten a halálból 
is képes feltámasztani fiát, 
amiért is őt példaképpen 
viszszakapta!" (Zsid. 11,17— 
19). Ez a hit győzi le a világot 
és visz Istenhez! 



Ábrahám nagy gonddal tö-
rődik azzal, hogy Fiának 
olyan Feleséget szerezzen, 
aki méltó lesz az ígéretek 
anyjaként tovább vinni az 
ígéretek megvalósítását tes-
tileg. (I. Móz. 24,1—60). így 
lesz Rebeka leánykérése a Vi-
lágirodalom egyik legszebb 
gyöngyszeme. Az öreg szolga 
imádsága és küldetése meg-
hallgatást nyert és Rebeka 
eljött Kánaán földjére Izsák-
hoz. 

Isten, ha szükségesnek 
tartja, az övéi érdekében 
mozgósítja és megmozgatja a 
mennyei sereget is. Ha utunk 
és utad erőfelettinek látszik, 
bízz Abban, Aki ÁBRAHÁM-
NAK, IZSÁKNAK ÉS JÁ-
KÓBNAK ISTENE, MERT Ö 
A MI ISTENÜNK IS! Isten 
valahol és valakiken keresz-
tül mindig munkálkodik ér-
ted és értem és javunkra. 
Akár ébren vagyunk, akár 
aluszunk, az Úr őriz meg! 



„Soha nemesebb fejedelem 
nem utazott nemesebb tes-
törséggel, mint mikor Jákob 
a szabad mezőn aludt." Fel és 
alá járnak Isten angyalai — 
álmot látott —, s az ígéret: 
„Benned és a Te magodban 
áldatnak meg a Földnek min-
den nemzetségei" (I. Móz. 
28,11—17). Ha mennyei tes-
törségünk van, nincs szüksé-
günk emberi védelemre. Is-
ten ígéretei utazásaink 
útlevele zarándok utunkon! 

Isten gondoskodik ígérete-
inek továbbvivőiröl! 

Fontos mozzanat, miként 
Izsáknál, hogy kik lesznek 
Ábrahám fiainak feleségei. 
Jákob helyzetében Isten Rák-
helt szánta feleségül. Itt a 
kút szájáról Jákób hengerí-
tette el a követ, hogy meg-
itassa Lábánnak, anyja báty-
jának juhait. S noha Lábán 
kihasználta Jákobot, s becsap-
hatta, de az Isten üdvtervé-
nek fonalát el nem szakíthat-
ta. (I. Móz. 29). Ö lett József 
és Benjamin anyja — Rákhel. 



Jakób tusakodása emlé-
keztessen bennünket arra, 
hogy egész életében sánta 
maradt ebben a „győzelem-
ben", mint aki tudja, hogy ez 
kell emlékeztesse őt arra, 
hogy akitől áldást nyert, attól 
függ minden lépése! Szó sincs 
itt emberi értelemben vett 
győzelemről, a győzelme ab-
ban állt, hogy áldást kért és 
nyert attól, akiben volt az ál-
dás ahhoz, hogy ezt adja (I. 
Móz. 32,26...). 

Ézsau és Jákób, mindket-
ten „előítéletet" tápláltak 
magukban egymással szem-
ben. Azonban Isten elöljárt 
mindkét ember útját és talál-
kozását megkészítve. így tör-
tént, hogy Jákobnak alapta-
lan volt az a gyanúja, hogy 
Ézsau életére tör. 

Ézsaut viszont meglepte 
Jákób közeledése, s ajándé-
kai, s mindketten a megbo-
csátás nagylelkű helyzetébe 
jutottak. Isten érettük való 
kegyelme által. „Káin és 
Ábel" tettein most Isten őrkö-
dött... (I. Móz. 33,1...). 



Melyikötöknek ne volna 
„álma" egy ilyen szép „cifra" 
köntöst kapni, mint amilyet 
kapott József apjától, Jákob-
tól? Mindketten örömüket 
lelik egymásban, aki ad, az 
maga is örül az elfogadó örö-
mének és örömével. Elsősor-
ban a vérségi kapcsolatban 
kell ezt az örömszerzést gya-
korolnunk, de mindenki felé 
is megtehetjük, ha a Krisztus 
munkálta jócselekedetek 
bennünk konkrét tettekké 
lesznek, annak bizonyságául, 
hogy életünk tevékenységé-
nek О a motiválója. „Szeresd 
Felebarátodat, mint Te ma-
gadat!" 

(I. Móz. 37—50 fejezetek). 
A József története megihlette 
a világirodalom legnagyobb-
jait is minden korban. Rák-
heltől, a szeretett asszonytól 
született József, mint utolsó-
előtti gyermek. Jákobnak kü-
lönösen kedveltje, amit a cif-
ra köntösével is kifejezett, 
ami miatt viszont testvérei 
előtt gyűlöletessé vált. 



József álmai, — amiről ő 
még nem tehet személy sze-
rint, hiszen Istentől voltak lá-
tásai — végképpen felháborí-
tották Testvéreit, sőt még a 
szüleit is. Nem gondolták, 
hogy 22 év múlva a mostani 
gyermek álom igaz valóság 
lesz Egyiptomban, a messze-
ségben és nekik kell személy 
szerint a most még csak a 
szülők előtt kedves gyermek-
nek fejet hajtaniuk! 

Józsefet azzal a céllal küldi 
el Jákób, hogy tudakozzon és 
hírt hozzon testvérei felől, 
akik a nyájat legeltetve ván-
doroltak vidékről vidékre. 
Mikor rájuk akadt József, 
megfogamzott bennük a gon-
dolat, hogy „megölik" az 
álomlátót, de egyikük taná-
csára inkább eladták és hasz-
nuk is származott! 



Józsefért 20 ezüst pénzt 
adtak. Krisztusért 30-at! Ne-
ked mennyit ér a megígért és 
eljött Messiás? 

О az életével fizetett és vá-
sárolt meg Téged és engem. 
Miként Józsefet meg nem 
semmisítette semmilyen em-
beri alku, úgy az Isten Fia 
elárúlásának bére is az égbe 
kiáltott. Isten Józsefben Krisz-
tus előképét mutatja be, kit 
nem engedett a veremben 
maradni, s akit halottnak 
hittek, az életük Ura lett! 

Józsefet Isten nem engedte 
ki a markából, Egyiptomban 
a rabszolgapiacon újból elad-
ták, de Potifárnak a házába, 
majd onnan — hamis vád mi-
att — a börtönbe került, Is-
ten a börtönben érlelte Józse-
fet, akit máról-holnapra 
Király elé visznek és a rabru-
hát új köntös váltja fel. Aki 
reggel még rab volt, estére 
„URA" lett Egyiptomnak és 
Kenyéradó Gazdája az egész 
világnak. „József nélkül sen-
ki sem moccanthatja meg ke-
zét vagy lábát Egyiptomban!" 



A Fáraó álmainak megfej-
tése magas méltóságot bizto-
sított annak, aki megfejtette 
az álmokat: „ISTEN MEG-
MUTATÁSÁVAL". S a fáraó 
azt bízta meg a 7 szűk és 7 
bő esztendő tennivalóinak 
megoldásával, akinek ez az 
álom megjelentetett. Egész 
Egyiptomban bemutatták Jó-
zsefet, s kocsija előtt szolgák 
hada adta tudtul, hogy kicso-
da József, s hogyan tekintse-
nek a jövőben rá! így lesznek 
„utolsókból elsők!" 

József a 7 bő esztendőt a 
gabona tárolóházakba törté-
nő összegyűjtésével tölti el. 
Ezt követik a nehéz évek, 
amikor az Övéi is alájönnek 
gabonáért, ahol nem is sejtik, 
hogy az Ö megmaradásukért, 
Isten megőrizte Józsefet és 
előkészítette a maradék 
Egyiptomba költözését, hogy 
ott Néppé növekedve, UJ 
ZSIDÓALLAMKÉNT, Nép-
ként, nemzetként kéije elbo-
csáttatását Egyiptom fogsá-
gából! 



Többször járnak testvérei 
Józsefnél, akikről József min-
dent megtudott, holott ők 
nem tudták, hogy érti beszé-
düket. Végül is sírva borul-
nak egymás nyakába és a 
megbocsátás mindenki részé-
ről végbemegy, más emberek 
a Testvérek mint 22 éve vol-
tak. Jákób is megtudja a hírt 
nagy sírás és örvendezés közt 
jön Józsefhez, s lakik nála. 
Isten hihetetlen módon mun-
kálkodott mindig Népéért. 

Új fáraó kerül a trónra, Jó-
zsef tettei a pogány környe-
zetben feledésbe merülnek. 
Izrael népét rabszolgamun-
kára fogják. Az új bálványok 
építésében kell közreműköd-
jenek az EGYISTENHIT kö-
vetői. A kegyetlenkedésben 
odáig mennek, hogy gonosz-
ságuk az Égre kiált, ezért Is-
ten gondoskodik arról, hogy 
megszülessen Népének nagy 
ószövetség-i Szabadítója, 
aki végrehajtója lesz az 
Egyiptomból való szabadu-
lásnak! 



Az új uralkodó kiadja a pa-
rancsot, miszerint minden 
zsidó fiúgyermeket meg kell 
ölni (II. Móz. 1,15). „Az Isten-
félő bábák azonban féltek úgy 
cselekedni, ahogyan a pa-
rancs szólt... ezért jól tőn Is-
ten a bábákkal... ezért a — 
zsidó — nép sokasodék és 
igen elhatalmazék". Isten 
azonban bebizonyítja hatal-
mát a hatalmasoknak is, s 
akit halálra szánt, azt Isten 
MEGMENTÖNEK és meg-
mentőül rendelte. „A vízből 
kihúzott"-nak Mózes a Neve! 

A királyi neveltetést a Fá-
raó udvara biztosítja, Akinek 
a lánya családtagul fogadja 
be. Isten különös gondosko-
dása révén, még az anyatejet 
is a saját anyja biztosítja szá-
mára. Isten különös kegyel-
me a halálraszántat az ellen-
ség által menteti meg. így 
szolgálja Isten üdvözítő ter-
vében az ellenség is Isten 
akaratában a végrehajtást. 
Mózes él, és minden izraeli-
nek Neve az ígéretes jövendőt 
is jelenti, mert Krisztusról 
szólt, Akivel találkozott! (Mk. 
9,4). 



Mózesnek sok hibája volt, 
önkényeskedett, s igazságot 
akart szolgáltatni, s agyonü-
tött egy egyiptomit s 40 év ér-
lelése után kapott elhívást a 
küldetéséhez. Egy égö csipke-
bokorral tanította Isten arra, 
hogy О a „gaznak" tartott nö-
vénybe is használható életet 
tud belevinni. Isten nem fo-
gad el kifogásokat, egyet tart-
son a szolgája mindig szem 
előtt: Ö VELE LESZ. A „VA-
GYOK" mindig az lesz, AKI 
VOLT ÉS LESZ! (II. Móz. 
3,14). Mózes a hit hőse (Zsid. 
11,23—27). 

Mózes és Áron oda kellett 
visszamenjen, ahonnan „el-
szaladt". Isten Lelke adta bá-
torsággal állnak a Fáraó elé, 
s adják elő a Fáraónál is ha-
talmasabbnak parancsát: 
„ENGEDD EL A NÉPET!" A 
pogány Fáraó nem ismer ma-
gán kívül el más és nagyobb 
Istent, ezért Isten megleckéz-
teti és szíve megkeményíté-
sével sem tudott tenni sem-
mit Isten ellen! 



Isten tíz csapást mért a Fá-
raóra és népére, s eközben 
Gósen földjén Izrael fiainak a 
hajuk szála sem görbült meg. 
„Hit által rendelte Mózes a 
Páskát és a vérnek kiontását, 
hogy az öldöklő — angyal — 
ne illesse az О elsőszülöttei-
ket!" (Zsid. 11,28). így kente 
meg minden családfő Izrael-
ben az ajtófélfát és a szemöl-
dökfát a Bárány VÉRÉVEL, 
mely már utal arra az áldo-
zatra, AKI AZ ISTEN BÁRÁ-
NYA! 

És csak a Fáraó elsőszülöt-
tének halálával engedett fel a 
megkeményített szív, s vált 
lehetővé, hogy Mózes élére 
álljon a Néppé növekedett Iz-
raelnek, s mindörökre emlé-
kezetesen kivezesse a „szol-
gaság házából" a 600 ezer 
családot, kiket Isten válasz-
tott Népé, kiket a csodák so-
rozatával ajándékozott meg, 
míg maguk is elhitték a lehe-
tetlent, hogy van szabadulás 
Egyiptomból (Zsid. 11,29). 



Isten mozgósítja határo-
zottan Mózest: MIT KIÁL-
TASZ HOZZÁM? SZÓLJ IZ-
RAEL FIAINAK, HOGY 
INDULJANAK EL (II. Móz. 
14,15—31). És Isten megmu-
tatta az Ö dicsőségét. A Fá-
raó megbánta az elbocsátást 
és Mózes után futott, s ahol 
Mózesék úgy keltek át a Vö-
rös-tengeren, mintha szántó-
földön járnának, ugyanaz a 
föld halálos temetőjévé vált 
az üldöző Fáraónak. „Hit ál-
tal keltek át — Mózesék — a 
Vörös-tengeren, mint valami 
szárazföldön, amit megpró-
bálván az egyiptomiak is, EL-
NYELETTEK!" (Zsid. 11,29). 
Isten népe, Ura oltalmát él-
vezi mindig! 

A kivonulás maga nem je-
lentett biztosítékot sok em-
ber szemében, — a hitetlen-
ség miatt — amiért is sokan 
„visszasírták Egyiptom Hú-
sosfazekait! „S egyenesen és 
egyetemesen" az egész gyüle-
kezet" Mózes és Áron ellen 
támadt, a pusztába hoztál ki 
minket, hogy mind e sokasá-
got éhséggel öljétek meg?" (II. 
Móz. 16,1—2). Isten azonban 
figyel Népe szükségeire, s jel-
zi, hogy „hallottam Izrael fia-
inak zúgolódását! 



És Isten cselekszik: „ESTE 
FÜRJEK JÖTTEK FEL ÉS 
reggel harmatszállásban 
kapták a Mannát. Isten egy 
nagy leckével tanítja népét. 
Aki többet szedett, az más-
nap azt romlottnak találta. 
Az emberi mohóság és aggo-
dalmaskodás nagyon korán 
megmutatkozott, s azóta is 
minden kor emberének pokoli 
betegsége! Mózes jogosan ha-
ragudott meg népére, telhe-
tetlenségéért! (II. Móz. 
16,20). 

Több esetben fordul elő a 
zúgolódás a vízhiány miatt 
(II. Móz. 17,1—7. IV. Móz. 
20,2), s megint Áron és Mózes 
ellen történik és irányul az 
elégedetlenség szemrehányá-
sa. Mit cselekedjem ezzel a 
néppel, kevés híja, hogy meg 
nem ölnek? A hitetlenségben 
odáig ment a nép, hogy meg-
kérdőjelezte Istennek velük 
voltát is. A VÍZKÉRDÉS MÓ-
ZEST IS „KIREKESZTET-
TE" Kánaánból. 



Kóré csoportjához 250 feje-
delem csatlakozott, hogy Mó-
zes és Áron ellen szítsanak 
lázadást. Ezt mondják: „MI-
ÉRT EMELITEK MAGATO-
KAT AZ ÚR GYÜLEKEZE-
TE FÖLÉ?" (IV. Móz. 16.) Az 
Úr fogja megmutatni, „AZ 
ÚR FOGJA MEGMUTATNI, 
HOGY KI VAN VELE, sokan 
tulajdonítotok magatoknak 
Lévi-fiai, nem elég, hogy 
Isten külön választott sátorá-
nak szolgálatára még a pap-
ságot is kívánjátok? Szemre-
hányást tesznek újból. Mózes 
haragjával Isten egyetért, s 
elrendeli a lázadóktól való el-
különülést. Megnyitotta a 
föld a száját és elevenen 
szálltak a poklokra. És tűz 
emésztette meg a 250 férfiút, 
kik tömjénezőikkel áldoztak, 
Kóréval voltak. 

(II. Móz. 17,1...) 
Ebben az esetben Mózes 

kifejezetten azt a parancsot 
kapja, hogy üssön a Kőszik-
lára, s ennek nyomán fakadt 
víz, hogy mindenki eleget 
ihasson, s a csoda hálaadásra 
késztesse. A nép azonban a 
csodát a szükség helyzetében 
mindég elfelejtette és elfelej-
ti. Ezért a csodákat Isten a 
népének a hitetlensége miatt 
teszi, О csodák nélkül is hitet 
akar kapni tőlünk, BENNE! 



Ál 'on már meghalt. A nép 
Isten és Mózes ellen kezd zú-
golódni. És miközben Edom 
földét megkerülik a nép lelke 
megkeseredik: „NINCS KE-
NYÉR, NINCS VÍZ, ezt a hit-
vány eledelt utálja a mi lel-
künk. És tüzes kígyókat 
adott az Úr népe megmarásá-
hoz. A Nép könyörög Mózes-
hez, hogy jáijon közbe. így 
kell a póznára a halált okozó 
kígyó mását elkészíteni és 
feltűzni, s akinek hite van rá 
feltekinteni, meggyógyul. Ez 
is Krisztusra mutat (Jn. 3, 
14). 

És Mózest felhívja az Úr a 
Hóreb-hegyére, hogy Törvé-
nyét köbevésve vigye „mind-
örökre szólón" Népének. A 10 
parancsolat Kötábláin túl 
kap Mózes eligazítást a Szent 
sátor megépítésére, beren-
dezésére, felszerelésére, az 
áldozatok, a szombat megtar-
tására, a papi tiszt szolgá-
latára. Kijelölte Isten Mózes 
segítségére, a szentsátor 
megépítéséhez — BÉSALÉ-
LELT, AHOLIÁBOT —, de a 
nép sokallta Mózesnek 40 na-
pi távollétét! 



Áron sok hibája között a 
legnagyobbat követte el, ami-
kor engedett a nép unszolásá-
nak és a láthatatlan Isten he-
lyett engedett, hogy a nép 
„látható istent" készítsen ma-
gának, ehhez az engedélyt 
megadta, s maga is közremű-
ködött az egész nép aranyék-
szeréböl készült aranyborjú 
csináltatásához: „EZEK A TE 
ISTENEID, AKIK KIHOZ-
TAK TÉGED EGYIPTOM 
FÖLDJÉRŐL!" Isten jelzi, 
„Menj alá, mert megromlott a 
Te Néped" (II. Móz. 32,...). 

• Mózes haragja, hevessége 
érthető. Összetöri a kőtáblá-
kat és az arany borjúkat, 
amely tűzben égve lett porrá, 
amit Mózes vízben itatott 
meg készítőivel, s tisztogatá-
sa 3000 ember halálába ke-
rült. Mózes közben jár és kö-
nyörög népéért, mint Pál, 
vállalja, hogy neve töröltes-
sék ki, mintsem Isten elfor-
duljon haragjában a Pusztá-
ban vándorló népétől. Mi lesz 
akkor? Ez a nép a Te néped, 
a Te orcád jáijon velünk! (II. 
Móz. 32, 30. 33,1). 



És, amikor Mózes újra fel-
megy a Hórebre, új Kőtáblá-
kat hoz, s maga sem tudta, 
hogy az ő orcájának bőre 
fénylett és sugárzott az Isten-
nel való beszéd hatásaként. S 
elkezdődik a SZENTSÁTOR 
építése, s mindenki hozza ön-
ként az Úrnak azt, amije volt. 
Többet hord a nép ajándékba, 
mint amennyit kell, az egész 
munka elvégzésére elég volt 
az adomány. Most Mózes in-
tézkedett Áron helyett (II. 
Móz. 35,1... 36,1...) 

Isten vezetésének bizonysá-
gául, Kijelentésként Önmagát 
közölte nappal a Felhőoszlop-
ban, éjjel a tűzoszlopban. 
„Pál szerint, kik ott egy lelki 
eledelt ettek és italt ittak a 
lelki Kősziklából, Aki követi 
őket, EZ A KŐSZIKLA PE-
DIG KRISZTUS VOLT" (I. 
Kor. 10,3—4). Ez a múló sá-
tor előképe annak, amikor 
majd Isten örökké a megvál-
tottakkal együtt SÁTORO-
ZIK! (II. Kor. 5,1. Jel. 21,3). 



Fehér lenvászonból való 
kárpitok vették körül a pit-
vart, amelyben az égőáldozati 
oltár, a mosdómedence és a 
szőnyegekkel borított Arany 
Ház állt. Itt lakott Isten. 
Azok az emberek, akik ott kö-
rülötte laktak, éppoly bűnö-
sök voltak, mint mi magunk. 
De Isten Szeretet, О az em-
berek közt akart lakni. 

Az ajtón át (a kép első ré-
szében a középen) vezetett 
egy út az oltár és a mosdóme-
dence mellett, a függönyön 
keresztül oda, ahol Isten la-
kott. Éppúgy, ma is van egy 
út, amelyen a bűnös Istenhez 
juthat. Az Úr Jézus azt 
mondta: „Én vagyok az Út!" 

Miután elkészült az egész 
építmény minden drága be-
rendezési tárgyával együtt 
Isten terve szerint, leszállt 
Isten dicsősége, és az Arany 
Házban lakott. Jelenléte egy 
felhőoszlopban lett láthatóvá, 
amely a szentélyen nyugo-
dott, pontosan a frigyláda fö-
lött. Mély benyomást kelt itt 
bennünk Isten dicsősége, 
amely megkövetelte az ítéle-
tet a bűnös felett. De nézzünk 
az oltáron égő tűzre! Isten az 
ítéletet a Bárányon hajtotta 
végre, Akit Ömaga adott: az 
Ő szeretett Fiát. Most tehát 
megnyílt az út mindenki szá-
mára Isten felé, aki csak jön-
ni kíván. Rajta kívül azonban 
nincs élet, csak az örök gyöt-
relem. Nála, az О házában 
minden kimondhatatlanul di-
csőséges. О mindenkit szere-
tettel vár oda. 



Az Arany Házat fehér len-
vászonból való kerítés vette 
körül. Isten szentségének és 
tisztaságának ugyanis tulaj-
donképpen ki kell zárnia a 
bűnös embert ebből a házból. 
És Istennek mégis volt egy 
tágas, szép ajtaja. Aki azon 
keresztül megy be, megtarta-
tik. Senkinek nem kell kívül 
maradnia. 

Isten mindenkit szeretettel 
hív! 

Az égöáldozati oltár és a 
szentély közt állt a vízzel töl-
tött mosdómedence. Itt kel-
lett a papoknak a kezüket és 
a lábukat megmosni mielőtt 
bementek a szentélybe. A na-
pi elfoglaltságuk és a sivatag 
homokjában való járkálás ál-
tal újra meg újra tisztátala-
nok lettek. Hogy mégis Isten 
szolgálatában maradhassa-
nak, újra meg újra meg kel-
lett tisztulniuk a mosdóme-
dencénél. 

így van ez ma minden hí-
vővel. Aki már letérdelt a ke-
reszt, az oltár előtt, az Isten 
gyermekévé, pappá lett. És 
mégis minden alkalommal, 
amikor beszennyeződik, is-
mét Istenhez kell jönnie bűn-
vallomással. így tisztul meg 
újra. 



A mindennap esti égőáldo-
zat. Ennél az ércből való ol-
tárnál a bűnökért való en-
gesztelésül leölt állatokat 
mutatták be áldozatul. így 
találtak a vétkes emberek 
bűnbocsánatot. 

Mindezek az áldozatok Is-
ten Igaz Bárányára mutat-
nak. Amikor О meghalt a ke-
reszten, lefektették az alapot, 
amelyen valamennyi bűnös 
üdvözülhet. Az egyetlen, 
amit az embernek ehhez ten-
nie kell: meg kell térnie Is-
tenhez (azaz odafordulni Is-
tenhez bűnei megvallásával), 
és hinnie kell az Úr Jézus 
Krisztusban. S ez annyit je-
lent: bízni az О kereszten el-
végzett váltságművében. 

A Szent Sátor négy szőnye-
ge vagy takarója egymáson 
feküdt. Itt részben vissza 
vannak hajtva, úgyhogy min-
den egyes takarót láthatjuk. 
Színük szimbolikus jelen-
tésű, ezt a jelentést a Bibliá-
ban megtalálhatjuk. Ezek 
Krisztus dicsőségéről beszél-
nek. 



A nagy, érccel bevont égő-
áldozati oltár a pitvarban 
állt. Öt könyök széles, öt 
könyök hosszú és három kö-
nyök magas (=2,5 m x 2,5 m x 
X 1,5 m) volt. Az oltár belse-
jében volt a rács, amelyben a 
tüz égett. 

Milyen komoly gondolat! 
Milyen félelmetes volt a 

tűz, amely az áldozati állatot 
megemésztette! 

így volt az Úr Jézus az íté-
let tüzében, amikor Ö a sötét-
ség három óráján át a keresz-
ten függött. 

A szentélyben a fényt az 
arany gyertyatartó adta. En-
nek hét olajmécsese volt. 



Az arany asztalon tizenkét 
szent kenyér volt. Minden 
egyes kenyér Izrael egy-egy 
törzsét ábrázolta ki. Tehát az 
egész nép jelképesen ott volt 
Isten előtt. így О látja az övé-
it, mégpedig az arany gyer-
tyatartó mennyei fényénél. 
Az asztalt keskeny párkány-
zat vette körül. Ez azt jelké-
pezi, hogy Isten összefogja és 
védi az egész népét. 

Hátul egy arany boroskan-
csó. A kenyereken füstölő csé-
szék. 

Az arany füstölöoltár nem 
a pitvarban állott, hanem a 
szentélyben. Ezen nem levá-
gott állatot áldoztak, hanem 
illatáldozatot mutattak be. A 
tömjént arany füstölőedény-
ben égették el az oltáron. 

Ez az oltár meglehetősen 
kicsiny volt, csak egy könyök 
hosszú volt és egy könyök 
széles (=50 cm x 50 cm), de 
két könyöknyi magas ( = 1 m). 
A hívők imádságai és ma-
gasztalásai illatáldozatként 
szállnak a magasba, és ked-
vesek Isten előtt. 



Itt látjuk a Szentek Szent-
jét, a hátsó falát eltávolítva, 
így láthatjuk a frigyládát, 
amelyen az engesztelés fede-
le van a kérubokkal. A főpap 
mindig gazdagon hímzett 
köntöst viselt. Évente egy-
szer azonban, a nagy engesz-
telési napon tiszta fehérbe öl-
tözött. Ezen a napon átment 
a szentélyen, és belépett a 
kárpiton keresztül a Szentek 
Szentjébe. Itt jól láthatjuk 
ezt a kárpitot. Ez a kárpit ha-
sadt ketté, amikor az Úr Jé-
zus meghalt. így nyílt meg a 
számunkra a bejárat Isten ki-
rályi széke elé. 

A frigyládát látjuk, — 
amely kívül-belül arannyal 
van borítva. Bár Isten olyan 
nagy, hogy maga az ég sem 
fogadhatja be, és mégis, vég-
telenjóságából itt van a kirá-
lyi széke. 

A frigyládán színarany le-
mez feküdt, két és félszer más-
fél könyök (=1,25 m x 0,75 m) 
nagyságú volt: ez volt az en-
gesztelés fedele. Vele egy da-
rabból mintázták föléje a két 
kérubot. A kérubok arccal a 
vér felé fordultak, amelyet a 
főpap hintett az engesztelés 
fedelére, és amely Isten kien-
gesztelődéséről beszél. 

E vér által lett a háromszor 
szent Isten trónusa, amely-
nek tulajdonképpen ítélő-
széknek kellett volna lennie, 
kegyelem királyi székévé lett. 

Számunkra ez azt jelenti, 
hogy a bűnös csak azért kö-
zelíthet Istenhez, mert Isten 
— a vérre tekint: szeretett Fi-
ának kereszten elvégzett 
váltságmüvére. 



A főpap díszruhájában. 
A felső ruhája négy színű 

volt: bíborpiros, bíborkék, 
skarlát és fehér lenvászon,- s 
mindez arannyal átszőve. 

Csodálatos képe ez Krisz-
tusnak, mint az övéi Főpap-
jának. Feltámadott a halál-
ból, felment a mennybe, és 
most Isten jobbján ül. Mint 
irgalmas és együttérző főpap 
él és szüntelenül könyörög az 
övéiért, hogy átsegítse őket 
nehézségeiken. 

Megváltottainak nevét erős 
vállain hordozza; ezen felül 
övéi mindegyikének neve be-
le van vésve a mellpajzs egy-
egy drágakövébe, és így hor-
dozza őket szerető szívén. 

Ha eltávolítjuk a takaró-
kat, belátunk a szentélybe. A 
tíz könyök (=5 m) magas fa-
lak arannyal voltak beborít-
va. Az előtérben látjuk a kár-
pitot, amely a szentélyt 
elválasztotta a pitvartól, 
majd az arany gyertyatartót, 
amely a fényt árasztja. Jobb-
ra állt az asztal a szent ke-
nyerekkel, a háttérben pedig 
az arany füstölőoltár, emö-
gött pedig a kárpit, amely el-
választja a Szentek Szentjét. 
Ezen hímzett kérubokat lá-
tunk. Az utolsó függöny mö-
gött volt a Szentek Szentje a 
frigyládával, ahol Isten la-
kott. A szentélyben végezték 
a papok szolgálatukat. A 
Szentek Szentjébe soha senki 
nem léphetett be, csak a fő-
pap évente egyszer, a nagy 
engesztelési napon. Korunk-
ban már egészen másként 
van. Amikor az Úr Jézus 
meghalt, kettéhasadt a kár-
pit, és szabad lett az Istenhez 
vezető út! 



És elkészült, felállíttatott 
a Szentsátor. Úgy, amint azt 
Isten pontosan előírta. És az 
Úrnak dicsősége töltötte be a 
hajlékot. Felhő fedezte be a 
gyülekezet sátorát, amiatt 
még Mózes sem mehetett be. 
S ha a felhő felszállt, ez azt 
jelentette, hogy Izraelnek fel 
kellett szednie a „SÁTOR-
FÁT" Éjjel pedig tűz volt 
azon, Izrael egész házanépé-
nek láttára, egész utazásuk 
alatt (II, Móz. 40,34—38). 

Isten egy olyan főidet ígért 
Ábrahámnak, amelynek a 
birtokvételére csak több ge-
neráció szívós küzdelme után 
kerülhetett sor. Mózes vezet-
te ki, a József alatt néppé, 
nemzetté váló Izraelt Egyip-
tomból, de már a Kánaánba 
bevezetésre nem kerülhetet 
sor alatta, noha minden elő-
készület és tervezés már ké-
szen volt. A nagy munkának 
csak a „felét" végezte el Mó-
zes (V. Móz. 31...). 



Mózes 12 kémet küldött az 
ígéret földjének megkémlelé-
sére, ahonnan bizonyítékul a 
föld gazdagságát igazolandó, 
hoztak magukkal olyan gyü-
mölcsöket, amit eddig nem is 
láttak a pusztában vándor-
lók. (IV. Móz. 13—14 fejeze-
tek). Mózes a törzsek száma 
szerint küldi ki a követeket, 
de csak Káleb és Juzsué bizo-
nyul megbízhatónak Isten 
szemében, amiért is csak ök 
ketten mennek be a régi nem-
zedékből, a többiek elhull-
nak... 

Bálám esztelenséget követ 
el, s lelkében ugyan elvállal-
ja, hogy ,jó pénzért" átkot 
mondjon Izraelre. A hitetlen 
Báláknak-Moáb királyának 
nem sikerült keresztülvinnie, 
hogy egyenetlenséget támasz-
szon Izrael népe között. Isten 
egy emberi hangon megszóla-
ló szamáron keresztül szorít-
ja „sarokba", így történhetett, 
hogy átok helyett, mindig ál-
dást kellett mondjon. Aki 
Krisztusról is szólt, az ellen-
ség által esett el! (IV. Móz. 
22... 24,17...). 



Mózes nem mehet be az 
ígéret Földjére ̂ MEGHARA-
GUDOTT AZ UR ÉNREÁM 
TI MIATTATOK, nem mégy 
át a Jordánon, menj fel a 
Piszga tetejére és nézd meg a 
Földet minden irányban, de 
neked csak a határáig volt 
erőd, a munkádat utódod fe-
jezi be (V. Móz. 3,23—28.)". 
„Megengedem, hogy lásd az 
ÁBRAHÁM, IZSÁK, JÁKÓB 
magvának ígért földet, de te 
nem mégy be oda. Moáb föld-
jén halt meg a 120 éves Mó-
zes (V. Móz. 34,1—12). 

Miután Mózes Józsuét ren-
deli utódául (V. Móz. 31,1). A 
Nép engedelmességet ígér Jó-
zsuának. Jozsué tanult a ko-
rábbi kémek kiküldésének 
kudarcából, s már csak két 
kémet küld ki a birtokba-ve-
endö Kánaán megfigyelte-
tésére. A kémek Jerikóba 
érkeznek, de az ellenség meg-
neszeli beérkezésüket, ezért 
üldözésük elöl egy parázna 
nö: Ráháb bújtatja el őket. 
Akinek biztatását hírül vit-
ték Józsiiénak: „TUDOM, 
HOGY AZ ÚR NÉKTEK AD-
TA EZT A FÖLDET, félelem 
szállta meg miattatok a föld-
nek minden lakosát „— Gyer-
tek már! Ráháb a hit hőse-
ként viseltetett s bekerült 
Krisztus családjába (Józsué 
2,9, Zsid. 11,31, Mt. 1,5). 



És megismétlődik a csoda. 
Egyiptomból a Vörös-tenge-
ren át vezetett a szabadulás. 
A Puszta fogságából az út 
Kánaánba a Jordánon át ve-
zetett. S amit nem tudott Mó-
zes 40 év alatt „megtenni", 
Jószué három nap alatt „elér-
te". Hite, melyet már koráb-
ban, mint a kémek egyike, 
már megbizonyított, most 
érett tetté. A jel Isten ládájá-
nak elindításával kezdődött. 
És Izrael népe száraz lábbal 
megy át a Jordánon. „A felül-
ről aláfolyó víz, egy rakásban 
állt meg" (Józs. 3...) „Ebből 
tudjátok meg, hogy az élö Is-
ten van közöttetek, s elűzi az 
ellenséget...!" 

És Isten a csodák sorozata 
által erősíti az új generáció 
fiainak hitét. S ezzel biztosít-
ja is őket afelől, hogy Józsii-
éval is vele van az Úr, miként 
volt Mózessel. Jerikó városfa-
lait Isten tette romhalmazzá, 
a nép csak csodálhatta, hogy 
hétszer kellett megkerüljék, 
s utoljára kürtjeik hangjára 
és kiáltásukra — a hetedik 
napon nékik adta Isten a vá-
rost. A városban csak a pa-
rázna Ráháb és családja ka-
pott kíméletet. S Józsué 
mindent úgy cselekedett, 
ahogyan az Úr azt megparan-
csolta néki. Ami az Úrnak 
rendeltetett, az Úr kincsei 
közé jutott (Józsué 6...). 



Amikor a pogány királyok 
látják Józsué sorozatos győ-
zelmét, megpróbálják erőiket 
összefogni és Jeruzsálem ki-
rályához csatlakozik: HEB-
RON, JÁRMUTA, LÁKISZ 
ÉS EGLON KIRÁLYA. így 
mentek fel az EMOREUSOK 
ÖT KIRÁLYA JÓZSUÉ EL-
LEN, KIVEL CSELLEL 
SZÖVETSÉGRE LÉPETT 
GIBEON, KIK GILGÁLBÓL 
— JÓZSUÉTÓL VÁRJÁK A 
BIZTOS SEGÍTSÉGET. És 
GIBEONNÁL nagy vereség-
gel szalasztotta meg a pogány 
királyok szövetkezett csapa-
tát, miután az Úr megretten-
tette őket Izrael előtt. Az ég-
ből jégeső kövei hulltak 
rájuk, így ezáltal többen meg-
haltak, mint a fegyvertől, sőt 
Isten Józsué kérésére megál-
lította a Napot és Holdat, 
majdnem egy egész napig, 
míglen bosszút álla a nép az 
ő ellenségein (Józsué 9—10 
fejezetek). 

Gedeon a Bírák korának 
karizmatikus egyénisége. 
Egyszerű parasztember, aki 
az ellenségtől való félelmében 
„lopva" csépeli gabonáját, 
amikor jön az Úr küldöttje és 
közli: TE LESZEL A SZABA-
DÍTÓ. Gedeon jeleket kér és 
kap, s mindezek ismeretében 
indul el, s megtetézi Isten a 
csodáit azzal, hogy 22 ezer 
harcosból elég az Úrnak 300 
is ahhoz, hogy győzzön Gede-
on, nehogy a nép a magának 
hitt győzelem dicsőségét eltu-
lajdonítsa. Csak, akik kezük-
ben tartott dárdáikkal, az el-
lenséget figyelve ittak, 
mehettek a harcba az 
ÚRÉRT! (Bir. 6—7). 



És Gedeon a „maroknyi 
csapattal" győz a midianiták 
felett. Mert „AZ ÚR ELŐTT 
NINCS AKADÁLY, HOGY 
SOK, VAGY PEDIG KEVÉS 
ÁLTAL SZEREZZEN SZA-
BADULÁST" (I. Sám. 14, 6b). 
Az Úr a senkiket használja 
fel, hogy a valakiket megszé-
gyenítse. Kürtök, korsók, 
fáklyák, s nem testi fegyve-
rek azok, amelyek igénybevé-
telével győznek az ellenségtől 
sarcolt IZRAELIEK. A bírák 
kora 1225—1025 KR. e. Mely 
időszak közepe táján történt 
mindez... 

Isten egy „MAGTALAN", 
meddő házaspárt ajándékoz 
meg a csodával határos mó-
don egy Nazireussal, akit Iz-
rael SZABADÍTOJÁNAK 
SZÁNT A BÍRÁK KO-
RÁBAN, amikor is a nép 
„mindig" bálványimádásba 
süllyedt. Jól jelzi Isten törté-
nelemformáló hatalmát, hogy 
még Sámson csak az ígéret 
fia, de már Isten a jövőben 
gondolkozik róla (Bir. 13— 
14). 



Sámsonnak nem tudják 
megbocsátani a felgyújtott 
gabonamezőket. És megszáll-
ják Judát, és Sámson fejét kö-
vetelik. Aki engedi, hogy 
„atyjafiai" megkötözzék és át-
adják, de az ellenség kárör-
vendő közelségében lenszál-
ként tépi szét hatalmas 
kötelékeit, s egy szamár ál-
csontot megragadva, ezer em-
bert vert agyon az ellenség-
ből. A Filiszteusok haragja 
arra irányul, hogy eltalálják 
gyenge pontját, s kipuhatol-
ják erejének mibenlétét! (Bir. 
15). 

A MANOÁH-nak adott 
Gyermek hatalmas erővel 
megáldott. Az oroszlánt úgy 
tépte szét, mint a rongydara-
bot. Az ellenség rettegett ere-
jétől és eszének használásá-
tól. A rókákat is felhasználta 
az ellenség gabonája felgyúj-
tásához, amikor első házas-
sága sikertelenül végződött. 
A Biblia a legőszintébb 
könyv, s nem palástolja el, 
hogy a választott-karizmati-
kus vezetők is minden bűnre 
éppenúgy hajlamosak, mint 
bárki más, s csak az Isten 
megőrző kegyelme menthet 
meg — engedelmességben — 
ezektől (Bírák 16). 



Sámsont a nők vitték min-
dig rossz irányba, az Istentől 
megmutatott feladattól. Az 
első sikertelen házasságot 
egy parázna asszony házá-
ban igyekszik „felejteni", 
amit az ellenség ki akar hasz-
nálni megint elpusztítására, 
amit О észrevesz és éjféj—táj-
ban — GÁZÁBAN — a város 
kapuját kiszakítva távozik, s 
mintegy illusztrálja a hátán 
lévő hatalmas kapu, nagy bű-
neinek súlyát, melyet letesz 
ugyan, de nem tanulva eddigi 
leckéin, tovább folytatja a sö-
tétségbe vezető utat, ami a 
szeme világába kerül (Birák 
16. fejezet). 

Végül Delila — megint egy 
nő — lesz, aki vesztét okozza. 
Milyen szomorú, hogy Sám-
sonnak, akinek a Neve a 
Fény-fia, ez a szerelem a sze-
mei-világának elvesztésébe 
kerül, s kiszolgáltatja magát 
egy asszonynak, Istent felcse-
rélte a testi vágyaival. Ugyan 
Isten megbocsátott Sámson-
nak, s haja növekedésével 
egyszer — utoljára — ellen-
ségeinek tömeges halálával 
Isten hatalmát és a megbo-
csátás kegyelmét is megmu-
tatta iránta — Istennek, de 
él kellett vegye 20 éve tartó 
uralkodásának rossz dönté-
seiért a maga vetette magja-
inak a rossz termését is (Bir. 
16,... fejezet). 



Egy édesanya, aki elvesz-
tette féijét és két gyermekét 
az idegenben, mégis van va-
lami öröme, ugyanis egyik 
menye — RUTH — emberileg 
vigasz és vigasztaló számára. 
Milyen ritka öröm, ahol el-
hangozhat: VELED ME-
GYEK. „...ahova te mégy, 
odamegyek, és ahol te meg-
szállsz, ott szállok meg; né-
ped az én népem, és Istened 
az én Istenem... csak a halál 
választ el engem tőled!" 
(Ruth. 1,16—17). Az idegen-
ben elfeledte ELIMÉ-lek — a 
féije Naóminak —, hogy Is-
ten a királya és a maguk el-
határozta utat járták, s Moáb 
leányai lettek fiainak felesé-
gei. Aki hittel közelít Isten-
hez, azt nem utasítja el, még-
ha idegen nép „leánya" is (I. 
Pt. 3,1). 

A leány, vagyis özvegyen 
maradt Moáb asszony, aki 
hűséges maradt Anyósához, s 
vállalta a vele való közössé-
get, népet és hazát sorsuknak 
rosszabbra fordulásának hitt 
helyzetében is. Isten azonban 
éppen ezt a hűségét jutal-
mazta egy idegen nép gyer-
mekében, akit ebben a hely-
zetében sem hagyott magára, 
hanem úgy elfogadott, hogy 
ott találjuk nevét az üdvtör-
ténet nemzetségtáblázatában 
(Mt. 1,5). 



Ruthot a „megváltás" jogán 
Naóminak egy rokona — férje 
után — karolja fel: BOÁZ. Aki 
tudatosan engedi meg a ka-
lászszedegetést a szegény öz-
vegynek, akinek tettét fizesse 
meg az Úr, Izraelnek Istene, 
akinek szárnyai alatt oltal-
mat keresni jött, ahhoz a nép-
hez, amelyet nem ismert eze-
lőtt. így lett Boáz a férje, 
kiknek gyermekük lett Dávid 
nagyapja! (Ruth könyve). 

Anna, az Ószövetség asszo-
nyának önzetlen mintaképe! 
Meddő és Magtalan. A Temp-
lomba megy, ahol imádkozá-
sát félreértve — LÉVI — a fő-
pap, azt hiszi, hogy Anna 
részeg, amiért is hangosan 
mondja imáját. Ennyire mesz-
sze járt egy főpap az imádság 
fogalmának megítélésében. 
Anna fogadást tesz, ha az Úr 
gyermeket ád, azt az Úrnak 
szenteli. És Silóból Elkánával 
— a féijével — aki áldozatot 
mutatott be, az Úr meghallot-
ta és teljesülő imádsággal 
mennek haza. Éli módosított 
gondolataival: „EREDJ EL 
BÉKESSÉGGEL, Izrael Iste-
ne adja meg kérésed" (I. Sám. 
1...). 



És Annának a nazireusi fo-
gadalmát Isten úgy hallgatta 
meg, hogy megszületett Sá-
muel, s Anna öt gyermeksé-
gétől fogva, ígéretéhez híven, 
önzetlenül oda tudta adni az 
Úrnak. Amikor igen kicsi ko-
rában oda viszi Silóba, emlé-
kezteti Élit, hogy О volt az az 
asszony, aki imádságában 
kérte a gyermeket, s most 
ígéretéhez híven elhozta öt, 
hogy az Úrnak szentekként 
nevelje tovább a főpap. „Tel-
jes életére az Úrnak legyen 
szentelve. És imádkoztak ott 
az Úrhoz!" (I. Sám. 1...) • 

Anna HÁLAÉNEKBE KEZD, 
mely hasonlít Szűz Mária 
énekéhez, melyben kifejezi 
méltatlan voltát, azzal szem-
ben, Aki öt felmagasztalta. 
Isten így gondoskodott arról, 
hogy mivel Éli fiai hitetlenül 
elhajlottak az Úrhoz való 
szolgálattól, legyen utód, aki 
majd Isten tervében, az О 
kedve szerint fogja szolgálni 
a Mindenhatót. „Támasztok 
hűséges papot, ki kedvem és 
akaratom szerint cselek-
szik..." (I. Sám. 2,31—36). És 
a kis Sámuel ott élt és volt a 
templom és a főpap közelé-
ben. S gyermekségétől fogva 
magába szívta a templom 
kultuszának és szolgálatá-
nak tennivalóit! 



A gyermek Samson azon-
ban még nem kapott szemé-
lyes kijelentést, s csak most 
kezd ráébredni a hangok hal-
lásából, hogy valaki szólítja, 
úgy gondolja, hogy Éli, ezért 
hozzá megy, mígnem többszö-
ri ismétlés után Élinek eszé-
be jut, hogy az Úr szólt a 
gyermekhez, s felhívja, hogy 
így tegyen: „SZÓLJ URAM? 
MERT HALLJA A TE SZOL-
GÁD" Éli ráparancsolt Sámu-
elre, hogy ne kímélje, mond-
jon el mindent, és elmondja, 
hogy az Úr mit határozott Éli 
háza ellen. így nevelkedett 
fel Sámuel, és semmit nem 
hagyott a földre hullni Isten 
igéjéből. Megtudta így Izrael, 
hogy Sámuelt rendelte prófé-
tájául! (I. Sám. 3,11—21). 

Sámuel prófétaként, utolsó 
Bírája is volt Izráelnek, mert 
a nép látható királyt kívánt, 
a láthatatlan Isten helyett. 
Sámuel haragszik, Isten azt 
mondja: „ENGEDJ A NÉP-
NEK, MERT NEM TÉGED, 
HANEM ENGEM UTÁL-
NAK MEG". így megy el Sá-
muel, hogy királlyá kenje 
Kisnek fiát, aki a szamarait 
keresi. S a Benjámin tör-
zséből való Sault Sámson az 
olajosszelencéjéből királlyá 
keni. Fejére öntve és megcsó-
kolva őt, mondta: „FEJEDE-
LEMMÉ KENT FEL AZ ÚR 
TÉGED AZ Ö ÖRÖKSÉGE 
FELETT (I. Sám. 9,1— 
10,1...)". 



Sámuel jó előre figyelmez-
tette a népet, hogy milyen vé-
tekbe esik, maga sem tudja*, 
hogy milyen terhet vállal az-
zal, hogy ragaszkodik a pogá-
nyok szokásaihoz ezzel is. Sa-
ul több esetben engedetlen 
Isten akaratával szemben, s 
ezért megbánta Isten, hogy 
Sault királlyá tette, s amikor 
az ellenséget nem vágta le és 
megtartotta a zsákmányt, 
amikor papi szolgálatot vég-
zett Sámuel helyett, amikor 
emlékoszlopot állíttatott ma-
gának, akkor Isten végképp 
megvetette Sault és elküldte 
Sámuelt, hogy a szíve szerint 
való embert, Dávidot kenje 
királlyá. Dávid Saul házá-
ban, annak Fiában olyan ba-
rátra talált, AKI OLYAN 
VOLT NEKI, MINTHA SA-
JÁT LELKE LETT'VOLNA 
(I. Sám. 18...) — Jonathán. 

Sámuel a király utódot is 
királlyá kell kenje (I. Sám. 
16) Jogilag Isten szemében 
már Dávid a király, de a tény-
leges hatalmat még Saul gya-
korolja. A jóval előbb felkent 
Dávid ellen mindent elköve-
tett Saul, hogy életére törjön, 
miután megtudta, hogy Isten 
elvette tőle a Lelkét. Dárdá-
jával a falnak akarta szegez-
ni, üldözi. Miatta megöleti az 
Úrnak papjait, akik segítsé-
gére voltak bujdosása és 
szükségben szenvedésében. 
Ugyanígy vagyunk a földön 
Isten Népe, jogilag Istené a 
hatalom, de egyelőre a sátán 
gyakorolja, mígnem elvétetik 
tôle, s el nem tiportatik. 



Dávid a legkisebb Isai csa-
ládjában, akire a juhok őrzé-
sét bízzák, de ő kihasználja 
arra is idejét, hogy ifjúságá-
ban megtanuljon lantot és 
hárfát pengetni. Amiért is any-
nyi sok szép Zsoltárt köszön-
hetünk a király szerzőnek, 
aki majd ezt a tehetségét Sa-
ul király udvarában is kama-
toztatja, szórakoztatván a ki-
rályt, annak megnyugvására. 
Az apja meglepődik, hogy 
egyik fia sem felel meg Sámu-
elnek, s pont a legkisebbet, a 
legkevesebbre becsültet kell 
hazavinni, s ráadásul ő felel 
meg Isten szemében annak a 
szempontnak, mely szerint 
Isten kiválasztja az övéit. A 
gyermek pásztorból, Izrael 
Pásztora lesz. A kicsi Dávid-
ból sarjad, Dávidnak ama 
Gyökere (Jel. 22,16). 

Dávid hazatér Betlehembe, 
hogy őrizze tovább apja juha-
it, miután egy ideig Saul ud-
varában volt. S miként egy-
szer Jákób Józsefet, úgy 
küldte apja — Isai — Dávi-
dot, hogy megkeresse test-
véreit, „HOGY JÓL VAN-
NAK-E, S HOZZON HÍRT 
FELÖLÜK" (I. Sám. 17,17). 
Akik Saul táborában voltak 
ezúttal. S miközben testvére-
it kutatja, áll csatarendbe a 
két szembenálló tábor, s tű-
nik fel az Izráel népéről gya-
lázatosan beszélő Góliáth, kit 
mikor megláttak az IZRAE-
LIEK, mindnyájan féltek és 
elfutottak előle. Dávid egyik 
testvére rajta kapja, amint 
ezt mondja: ELMEGY A TE 
SZOLGÁD ES MEGVÍV EZ-
ZEL A FILISZTEUSSAL, s 
az Úr, Aki megszabadított az 
oroszlán és medve kezéből, 
ezúttal is ezt teszi". Saul a 
maga harci ruhájába öltözteti 
Dávidot, aki leveti, és egy pa-
rittyával közeledett a filiszte-
us felé! 



Amikor Saul szinte még 
gyermek voltára hivatkozik 
Dávidnak, amiért az ki akar 
állni Góliáttal szemben a 
megmérkőzésre, Dávid el-
mondja, hogy ki is volt ö a ne-
héz helyzetekben korábban, 
amikor a juhokat őrizte, ha 
kellett az élete árán is meg-
védte a Nyájat, ez emlékez-
tessen bennünket a JÓ 
PÁSZTORRA, AKI ÉLETÉT 
ADJA A JUHOKÉRT!" Ha 
eljött az oroszlán és medve, 
elmentem, levágtam és kisza-
badítottam szájából a bá-
rányt! (I. Sám. 17,34). 

Jól szemlélteti az óriási 
erőfölényt Góliáth hangne-
me ,-terffíete: „Eb vagyok én, 
hogy te bottal jössz reám és 
gúnyolta Dávidot és Istenét... 
Te karddal és dárdával, pajzs-
zsal jössz ellenem... én pedig 
a Seregek Urának nevében 
megyek... az Úr kezembe ad, 
megöllek, fejedet levágom... 
hogy tudja meg az egész fold, 
hogy van Istene Izraelnek, s 
Dávid homlokán találta a pa-
rittyájának kövével és megöl-
te a filiszteust (I. Sámuel 17). 



Dávid és Góliát harca igen 
közkedvelt a képzőművészek 
alkotásai között. A gyermek-
kor igen megragadó vágyké-
pe, a hatalmas, a gonosz, az 
ellenséges ember megverése, 
aki semmibe veszi a kicsi Dá-
vidot, gúny és szatíra tárgya 
szemében a kiállási szándé-
ka, de még arra is alig volt 
ideje, hogy mindezekre visz-
szagondoljon, mert Dávid a 
saját kardjával vágta le fejét 
az ellenségnek! Aki Isten el-
lenségre is volt és NÉPÉÉ! 

(I. Sám. 24...) 
Dávidnak lett volna alkal-

ma, hogy megölje a törvényes 
királyt, de nem emelt kezet 
Isten felkentjére, hanem alá-
zatosan megvárta, amíg rá 
kerül a sor. Akit Isten küld el 
egy feladatra, ne sürgettesse 
Istent, s ne akaijon heves-
kedni — mint Péter tette —, 
hanem tudjon „várni és meg-
adással lenni" a rendelt időig. 
Nem segített kettejük állapo-
tán az sem, hogy a király a 
lányát adta Dávidhoz felesé-
gül. S noha még bujdosnia 
kell és árulók járnak nyomá-
ban (I. Sám. 22,6...). Dávid 
győzelmei közmondásossá 
válnak: „DÁVID MEGÖLTE 
AZ Ö TÍZEZERÉT, SAUL IS 
AZ Ö EZERÉT". Saulnak már 
nincs kihez fordulnia, hiszen 
Jonathán is Dávid Barátja. A 
kuruzslóasszonyhoz fordul, 
kiket kiirtatott országából, de 
a szívében ott maradt. Végül 
az ellenség kezétől esik el! (I. 
Sám. 31). 



Saul halálával Dávid lép а 
trónra, elfoglalja Jeruzsále-
met, valójában a honfoglalást 
„befejezve!" S Dávid elindul, 
hogy Jeruzsálembe hozza a 
frigyládát. Örömujjongását 
felesége — MIKÁL — nem 
tudta megérteni, s esztelen-
nek nevezi Férjét, de Ö az Úr-
ra néz és ezt mondja: „Minél 
inkább megalázom magamat 
és alábbvaló leszek a magam 
szemei előtt, annál dicséret-
reméltóbb leszek a szolgálók 
előtt, ezért soha nem lehetett 
Mikálnak gyermeke, halálá-
nak napjáig" (II. Sám. 6...). 

A Biblia újból kendőzetle-
nül bemutatja a szíve szerint 
való legkedveltebb szolgájá-
nak is a bűnét, aki szemet ve-
tett a más asszonyára és fér-
jét az első tűzvonalba küldte, 
hogy ott megöljék, s emiatt 
Isten nem engedte el a neki 
kedves szolgának sem a bün-
tetést, noha megbocsátott, de 
gyermekük nem maradhatott 
életben. A Felebarát ellen el-
követett bűn akkor is az, ha 
azt a királyok követik el. A 
bűn büntetést von maga 
után! (II. Sám. 11...). 



Isten embere a próféta — 
NÁTÁN —, aki nem fél sen-
kitől, csak Istentől, irgalmat-
lanul a fejére olvassa a király-
nak elkövetett bűnét, noha 
azt egy burkolt példabeszéd-
ben teszi meg, így a király az 
ítéletet úgy mondja ki, hogy 
nem is gondolja, miszerint ró-
la van szó, de amikor a prófé-
ta megmondja, hogy „TE 
VAGY AZ AZ EMBER!", ezzel 
elérte a célját a bűnbánatra 
felhívást Dávidnál, amit szol-
gája nem is enged el a füle 
mellett hanem őszinte bűnbá-
natot gyakorolva, helyreállít-
ja kapcsolatát az Úrral (II. 
Sám. 12...). 

Dávidnak egész élete küz-
delemben telik el. Saját Fiá-
val is meggyűlik a baja. Sza-
bályos lázadást készít elő, az 
uralkodásra törekedve. Végül 
is harcra kerül sor Dávid szol-
gái és Absolon között, aki az 
erdőbe futás közben fenn-
akadt egy sűrű cseijén, mi-
közben az öszvér kiszaladt 
alóla. A kegyelemdöfést, há-
rom nyilat lőve szívébe Jóáb, 
Dávid hadvezére (II. Sám. 
18...). Majd Adónia, kit Hag-
git szült Dávidnak, próbált a 
trónra törni, de Nátán és 
Bethsabé ébersége ezt meg-
akadályozta, s az örömlako-
ma korainak bizonyult, így 
kerül a trónra utódul SALA-
MON, Dávid akaratából... (I. 
Kir. 1...). 



(II. Kir. 2,12...) 
Salamont valójában Nátán 

próféta keni királlyá Dávid 
végzése szerint. Egy király, 
aki jól indul, bölcsességet kér 
Istentől, s a végén ugyanúgy, 
mint a legtöbb nagy ember, a 
hatalomtól megrontottan és 
csak a kegyelem által, mint-
egy üszögöt kikapva marad-
hat meg Isten irgalma révén. 
A hatalom mindig megront 
minden embert, s csak az el-
éréséig emlékezik mindenki, 
hogy honnan indult, s egyre 
elhalványul, s a végén vagy a 
kárhozatba torkollik, vagy a 
kegyelem révén Isten csak a 
roncsokat kapja vissza! 

A Dávid elképzelte és 
akarta templomot Salamon 
építette meg. Mindezen mun-
kálatokhoz és terveihez azon-
ban Dávid instrukcióit hasz-
nálta fel Salamon, aki az 
anyagai beszerzésében és az 
elgondolás kivitelezésében 
még életében jó elgondoláso-
kat hagyott utódjának. „A Te 
Magod, amely a te ágyékod-
ból származik... Az fog házat 
építeni az én nevemnek... Ki, 
mikor gonoszul cselekszik, 
megfenyítem vesszővel és 
emberek fiainak büntetésé-
vel... mindazáltal irgalmas-
ságomat nem vonom meg tő-
le, miként azt megvontam 
Saultól..." (II. Sám. 7...). 



Elkészült a nagy mű. Sor 
kerül a felszentelésre. A 
templom méreteit, berende-
zéseit, tárgyait és értékeinek 
leírását az elkezdéstől a befe-
jezésig pontosan nyomonkö-
vethetjük a I. Kir. Könyvének 
leírása alapján. A Szentsátor-
ból áthordták a kincseket és 
a Frigyládát és ettől kezdve 
titok, hogy mi történt a szent 
sátorral. Megszámlálhatat-
lan áldozatot mutattak be bá-
rányokból és ökrökből. S 
mindezen áldozatok már Ar-
ra az Isten Bárányára utal-
nak, Aki majd Ertünk is meg-
hal... (I. Kir. 8). 

A Főpap teljes papi díszben 
mutatkozik meg a Nép előtt. 
Mellén az Izrael 12 Törzsét 
jelképező 12 drágakövei. S a 
Mózes által leírt öltözékben, 
melyek most mind bekerül-
tek a szentsátor eszközeivel 
együtt a Jeruzsálemi Temp-
lomba. Amint Mózes éneke 
(V. Móz. 32), úgy itt Salamon 
imája teszi teljessé a hála-
adást és áldást kérést arra a 
népre, melyet Isten ilyen ki-
mondhatatlanul szeret. 



Salamonnak meghallgatta 
Isten azt a kérését, hogy őne-
ki bölcsességet adjon. Nem 
véletlen, hogy nevéhez fűző-
dik a Példabeszédek könyve, 
a Prédikátorok Könyve. Már 
életében eléje járultak, mint 
akik bizonyosak abban, hogy 
királyi döntése megegyezik 
az igazsággal. (I. Kir. 3...). 
Két asszony, akik parázna-
ságból éltek, keresik fel 
azért, hogy egy élő gyermek 
jog szerinti helyzetét állapít-
sa meg. Az igazság az, hogy 
Salamon „döntése" csak fél-
igazság volt. 

Az egyik parázna asszony 
azzal vádolta a másikat, hogy 
egymás házába szültek, s 
egyik éj folyamán egyikük az 
egyik gyermekre feküdt, s az 
meghalt, a halott gyermeket 
az élővel cserélte ki a meg-
halt gyermek anyja, s azt ál-
lította, hogy az élö az övé, s a 
valódi édesanya csak reggel 
vette észre a csalást. Sala-
mon azt mondja: „VÁGJÁ-
TOK KETTÉ A GYERME-
KET!" S most szólal meg az 
igazi bölcsesség a valódi édes-
anya lemond inkább a jogá-
ról, semmint elveszítse fiát, s 
a halálba engedje, mígnem a 
másik asszony kész lett volna 
kétfelé vágatni a gyermeket. 
Ebből lett nyilvánvaló, hogy 
kié a gyermek (I. Kir. 3,16— 
28) . 



Séba királynője — Ma Eti-
ópia — hallva Salamon böl-
csességét, eljött Jeruzsálem-
be egész udvartartásának 
minden pompájával, hogy ta-
lálkozzon azzal a férfival, aki-
nek híre megelőzte, amit nem 
akart hinni, míg szemével 
nem lát. Sok ajándékkal jött, 
drágakövekkel és arannyal 
terhelte meg tevéit, s a kor 
fűszerszámai csak mindezt 
„ízesítették!" (I. Kir. 10). 

S amikor látta a vendégki-
rálynő az Isten házát és evett 
a királyi étkek asztaláról, s 
hallotta bölcsességét — látva 
udvartartását, szolga-népé-
nek udvarlását és a bemuta-
tott áldozatokat —, a lélegze-
te is elállt, s a végeredményt 
így nyugtázza: „MIND IGAZ, 
AMIT AZ ÉN FÖLDEMBEN 
HALLOTTAM VOLT A TE 
DOLGAID FELÖL... És né-
kem a felét sem mondották el 
annak... amelyet hallottam 
felőled..." (I. Kir. 10,4—7). De 
ez csak megint féligazság Sa-
lamonról. Isten nyújt teljes 
képet a templomépítő Sala-
monról. Akinek már az sem 
tetszett, hogy Salamon „SÓ-
GORSÁGOT SZERZETT AZ 
EGYIPTOMBELI KIRÁLY-
LYAL, s elvette a fáraó le-
ányát és Dávid városába hoz-
ta!" (I. Kir. 3,1). Isten előre 
megígérte Dávidnak, hogy ir-
galmas lesz Salamonhoz, s bi-
zony erre állandóan szükség 
volt. 



Isten haragja nagyon nagy 
Salamon miatt, s csak Dávi-
dért kapott kegyelmet min-
den bűnére. Öreg korában 
mintha elhagyta volna min-
den bölcsessége. 1000 asz-
szony legyeskedett körülötte, 
s paráznaságot soha nem lá-
tott és hallott mértékben gya-
korolta. Isten ide vonatkozó 
tilalmát semmibevéve. Odáig 
fajult a helyzet, hogy pogány 
feleségeik számára aranyból 
készíttetett bálványokat, s 
ezekkel az egész Izraelt meg-
fertőzte és bele vitte a bál-
ványimádásba (I. Kir. 11,1— 
13). 

Egyetemes büntetés sújtot-
ta Salamon bűnéért az egész 
Izraelt. „ELSZAKASZTOM 
KEZEDTŐL ÉS ADOM A TE 
SZOLGÁDNAK, DE DÁVI-
DÉRT CSAK A TE FIAD-
NAK KEZÉTŐL SZAKASZ-
TOM EL" (I. Kir. 11,22). 
Tehát Kr. e. 976-ban szétsza-
kadt az egységes Izrael, Sala-
mon fia alatt, akit ROBOÁM-
NAK hívtak. Két törzs 
maradt meg Juda-Jeruzsále-
me mellett, hol megvetették 
a vének tanácsát (I. Kir. 
12,6...). Míg a 10 törzs elsza-
kad Roboámtól és Salamon 
szolgáját választják királyu-
kul, akit hazahívtak Egyip-
tomból, ahova menekült Sa-
lamon elől. És a próféták 
szerepe egyre fontosabbá vá-
lik. ILLÉS a próféták képvi-
selője (Mk. 9,1). 



Igaz, hogy voltak közben is 
Istennek áldott emberei, ilyen 
volt Ahija próféta, aki meg kel-
lett mondja Jeroboám felesé-
gének, hogy a bálványkészítése 
miatt, amiket, mint aranybor-
júkat felállítatott Béthelben és 
Dánba (I. Kir. 12,28—30) meg-
hal, a férje és Jeroboámnak 
még a maradékát is az ebek és 
madarak eszik meg (14, 11). És 
jönnek a gonoszabbnál-gono-
szabb királyok. Illés idejére 
esik ÁKHÁB URALKODASA. 
22 esztendeig uralkodott Izrae-
len SAMÁRIÁBAN-OMRI FIA! 
(I. Kir. 16,29—34). És gono-
szabbul cselekedett mindazok-
nál ÁKHÁB AZ ÚR SZEMEI 
ELŐTT, akik őelőtte voltak ki-
rályok Izraelben. Mindig is kon-
frontáció volt a hitetlen királyok 
és a hívő próféták között, nem is 
volt ez másképpen most sem. 
Akháb feleségül vette a sidoni ki-
rálylányt és meghajtotta magát 
és szolgált annak (I. Kir. 16,21). 
És jön Illés... 

Illés megmondja, hogy az Úr 
haragja az ASERA bálvány ké-
szítése miatt azt jelenti, hogy 
nem lesz eső Izraelben 3 évig és 
hat hónapig. Illésnek parancs 
szól: „Menj a Kérith patakja 
mellett, mely a Jordán felé fo-
lyik, a patakból lesz italod, ÉS 
A HOLLÓKNAK MEGPARAN-
CSOLTAM, HOGY TÁPLÁL-
JANAK TÉGED, majd egy SA-
REPTAI özvegyasszony fog 
rólad gondoskodni, kinek a vé-
kájából nem fogy el a liszt és 
korsójából az olaj, mígnem az 
eső megérkezik. És Illés a Kár-
melen kell Urát megdicsőítse. 
És Abdiás Ákháb házának 
gondviselője kell a hírt megvi-
gye, hogy a próféta találkozni 
akar vele. A király Illést. Izrael 
megháborítójának nevezi, Illés 
válasza: A TE ÉS ATYÁD HÁZA 
hagytátok el az Urat és jártatok 
a Baál után. Küld a Kármelre 
mindazokat, akik Jézabel aszta-
láról élnek (11.18). 



Illés a Baál 450 és az Asera 
400 prófétáját öli le, s tűz 
szállt alá az égből és meg-
emésztette Illés oltárán a víz-
zel lelocsolt áldozatot, míg a 
pogányok tehetetlenek ma-
radtak isteneikkel együtt. És 
a sokaság arcra borulva is-
merte el: AZ ÚR AZ ISTEN. 
És segítettek a hívők össze-
fogdosni a menekülni próbáló 
bálványimádókat. Ákháb Jé-
zabellel együtt tovább üldöz-
te Illést és sok gonoszságot 
követtek el. Ákháb háború-
ban halt meg, Jézabel vérét a 
kutyák nyalták fel, míg Illés 
elragadtatott! (4. Királyok 
2...). 

Illés Isten akarata szerint 
utódjául Elizeust jelölte meg, 
aki az Illés Lelkének kettős 
mértékét kérte hagyatékul: 
„ÉS ILLÉS LELKE MEG-
NYUGODOTT ELIZEUSON" 
(II. Kir. 3,15). Elizeus is egy 
gonosz király alatt kezdi pró-
fétai szolgálatát és — Jórám 
után — Jéhu és Joákház kö-
veti — csodákkal teli életét 
még a halál sem töri meg. 
Meggyógyítja Jerikhó városá-
nak beteg vizű forrásait, s át-
kot mond az őt gúnyolódó — 
kopaszsága miatt gúny tár-
gyává lett — gyermekekre, 
kiket medvék szaggatnak 
széjjel (2,23). Elizeust megke-
resik a királyok, hogy harcuk 
kimenetelét megtudakolják, 
s azok tanácsa szerint járva 
el, győztek Moáb felett (3,26), 
majd Szíria indít hadat Izrael 
ellen, akiknek sokasága meg-
ijeszti szolgáját, de akikért 
imádkozik a próféta, hogy 
meglássa Isten oldalán a lát-
hatatlan hadat, miközben a 
szíriaiak szemét pedig vak-
sággal verte meg Isten (II. 
Kir. 6,8...). 



Elizeust szívesen keresték 
fel a szükségben szenvedők, 
hogy segítsen rajtuk. így jött 
el egyik prófétának özvegye, 
kit hitelezői két gyermekétől 
akartak tartozása fejében 
megfosztani és szolgává ten-
ni. Es a kölcsönkért korsók 
megsokasított olajából kifi-
zette az özvegy a hitelezőit, s 
a maradék olaj árából pedig 
az egész család tovább tudta 
biztosítani együtt maradásu-
kat és életük e csoda miatt 
jobbra fordult (II. Kir. 4,1—7). 

Elizeus olajszaporítása meg-
töltötte a szomszédoktól köl-
csönkért korsókat is. Isten az 
Elizeus által tett csodákon 
keresztül is igazolni akarta, 
hogy az Illés Lelke „kettős 
mértéke", ha nehéz dolognak 
tűnt is Illésnek, de megada-
tott a prófétának, melyet az 
mindig a mások javára és 
megsegítésére, elsősorban Iz-
rael népének érdekében, de 
mindenkinek, aki hozzá for-
dult, kész volt ajándékait 
megosztani javukra! 



Milyen nagyszerű dolog, 
amikor a szállásadó sunemi-
ta asszony tesz bizonyságot 
arról, hogy Elizeus az Isten 
embere. S kik hajlékot emel-
nek a prófétának, azokhoz a 
próféta hálás akar lenni, s az 
idős házaspárnak gyermeket 
ígér, aki meg is születik egy 
év múlva, aki azonban mikor 
megnőtt kiment az arató aty-
jához és napszúrásban meg-
halt. És az asszony a prófétá-
ért küldetett miután bevitte 
annak szobájába, ki mikor az 
asszonyt is meglátta, — aki 
elmondta a történteket — ve-
le ment és feltámasztotta a 
halálból a gyermeket és 
visszaadta anyjának: „VEDD 
A TE FIADAT" (I. Kir. 4,8— 
37). És az lábaihoz esett a 
földre borulva, s fogva az élőt, 
eltávozott... 

Szíriaiak egyik portyájuk 
alkalmával foglyul vittek el 
egy kis zsidólányt, aki a szí-
riai hadvezér — NAÁMÁN 
FELESÉGÉNEK — udvará-
ba került, s bizonyságot tett 
Elizeusról: „AKI SAMÁRIÁ-
BAN VAN, KÉTSÉG NÉL-
KÜL MEGGYÓGYÍTANÁ 
ÖT A BÉLPOKLOSSÁG-
BÓL", a LEPRÁBÓL. Szíria 
királya levélben fordul Izrael 
királyához, hogy segítsen, az 
félreérti és kijelenti, hogy Ö 
nem Isten, hogy segíteni tud-
jon, s megszaggatta ruháit. 
Amiért is Elizeus oda kül-
dött, mondván: Jöjjön hoz-
zám a beteg, tudja meg, hogy 
van próféta Izraelben (II. Kir. 
5,1—19). 



Naámán megdöbben, hogy 
még csak nem is fogadja őt a 
próféta, csak kiüzeni, hogy 
fürödjön meg hétszer a Jor-
dán vizében. О eljött ide, s kis 
piszkos vizű Jordánban buk-
jon alá hétszer, mikor hazá-
jában híres és szép fürdőhe-
lyek vannak? De a szolgái azt 
mondják: Talán ha nagyobb 
dolgot mondott volna megten-
ned, nem szívesen megtetted 
volna-é azt is gyógyulásod ér-
dekében? Most fogadd meg a 
tanácsot és tedd, amit mon-
dott Elizeus. És amikor enge-
dett, mint egy kis gyermek 
teste, ügy megtisztult az övé 
is. Mindnyájan örvendeztek. 
A bizonyságtételt már a Pró-
fétának mondják: „Most tu-
dom, hogy nincs az egész föl-
dön Isten, csak Izraelben!" 
(II. Kir. 5,15...) Igazolta a kis 
zsidó lányt ISTEN! 

Elizeus a gyógyulás után 
„fogadja a Naámán expedíci-
óját, de az elébe tárt és felkí-
nált kincsekből nem kér. Is-
ten szolgája nem bérért teszi 
a dolgát, hanem Istene dicső-
ségét mutatja be. Ezt a lehe-
tőséget ragadja meg a gonosz 
szolga, — GÉHAZI — és urá-
ra hivatkozva utána fut a 
küldöttségnek, hogy elfogad-
ja és hasznot húzzon a hozott 
kincsekből, amiért Naámán 
poklossága Elizeus szolgájára 
száll át! (II. Kir. 5,15—27). 



Elizeus nemcsak az ártal-
mas vizeket és ételeket teszi 
ihatóvá és ehetővé, hanem 
megmutatja (II. Kir. 2,19. 
4,38... 6,1—7), hogy a termé-
szet törvényeivel ellentétesen 
is Ura Isten az eszközöknek 
és mindenre kiterjed az О 
mindenhatósága és fennható-
sága. így a vízbeesett balta a 
felszínre jön... Elizeus Krisz-
tus Lelkével gyógyított és tett 
nagyon sok csodát: Elizeus 
még a halálos ágyán is Népe 
jövőjét egyengette Joás király 
előtt, s halála, holtteste is a 
feltámadásról volt bizonyság-
tétel. „AZ ELIZEUS TETE-
MÉHEZ ÉRT HOLTTEST 
MEGELEVENEDETT ÉS 
LÁBAIRA ÁLLT!" (II. Kir. 
13,14—25). A „KETTŐS 
MÉRTÉK" Prófétája dicsősé-
get szerzett életével és halá-
lával is URÁNAK! (Fii. 1,20). 

Juda királya, Jósafát neve 
azt jelenti: ISTEN A BÍRÓ! 
25 évig uralkodott Asa fia-
ként és utódaként (II. Krón. 
17—20. fejezetek). Kr. e. 
875-től kezdve lerontotta a 
magaslatokat, és megtanít-
tatta a Népet az Úr Törvé-
nyére. A királyok mindig ne-
hezen akartak a Prófétákra 
hallgatni. Mikeást most is 
megverik és tömlöcbe vetteti 
a király (II. Krón. 18,1—27). 
S a vereség után JÉHU pró-
fétára már hallgat — aki az 
ÁKHÁBBAL való szövetség 
miatt rója meg. S egy harma-
dik próféta, a megölt Zakari-
ás Fia: JAHÁZIEL biztatja 
népét és királyát: „Ne retteg-
jetek a nagy sokaság miatt, 
mert nem ti harcoltok, ha-
nem az Isten" (20,15). És dia-
dalt aratott Moáb és Ammon 
felett Juda „Lantokkal citerák-
kal és trombitákkal magasztal-
ták Jeruzsálemben az Urat, 
KI HADAKOZOTT ÉRET-
TÜK" (II. Krón. 20,26—30). 
„Áldjátok az Úr Nevét, akik 
Néki szolgáltok". 



Jóás király jól indult, s míg Jójada 
főpap tanácsolta dicséretes cseleke-
deteket vitt végbe, s buzgólkodott az 
Úrnak házáért, s nevének jelentése 
szerint járt el: „ISTEN A TÁMASZ-
TÉK..." Kr. e. 835—796 közti időben 
40 évig uralkodott Jeruzsálemben, az 
Úr háza romlásának kijavítására 
mozgósította a papokat, s mestereket 
rendeltetett. Amely pénzt bevittek az 
Úr házába, a munkásoknak adták, s 
számot sem vettek azoktól, akik kifi-
zették a munkásokat, mert híven jár-
tak el (II. Kir. 12,...). A főpap halálá-
val megváltozott a helyzet. Az első 
támadás még Szíria részéről elma-
radt (II. Kir. 12,18), de a továbbiak-
ban az Úr megharagudott JÓÁS bál-
ványozása miatt, s nem hallgattak 
Zakariásra — JÓJADA PAP FIÁRA —, 
akit megöltek a király parancsából. 
„Ha elhagytátok az Urat, Ö is elhagy 
titeket". Háború, betegség, gyilkosság. 
Ágyában ölték meg a királyt... (II. Kir. 
24,17—27). 

Elizeusnak Damaskusba kellett 
mennie, hogy ott, Hazáelnek megjelent-
se: „TE LESZEL SZÍRIA KIRÁLYA" 
(II. Kir. 8,11). Jósafátnak — JUDA KI-
RÁLYÁNAK — fia — JÓRÁM — nem 
követte apja Istennek kedves cseleke-
deteit, aki csatát vesztett, az Úr haragja 
miatt, s nagy bélbajjal is megverte az 
Úr, s fia AKHÁZIA tétetett királlyá Je-
ruzsálemben (II. Krón. 21—22. fejeze-
tek), akinek a neve nem azonos — és 
nem cserélhető fel Izrael királyának ne-
vével — azzal az Akháziával, aki ÁK-
HÁB fiaként uralkodott Samáríában 
Izraelen (I. Kir. 22,52...). Elizeus JÉ-
HUT keneti királlyá Izraelen, aki vég-
rehajtja Isten ítéletét Jórámon, Izrael 
és Akházia, Juda Királyán (II. Kir. 
9,21...), kiirtva ÁKHÁB családját. Ak-
házia Anyja: ATHÁLIA, látva fia halá-
lát az egész királyi magot megölette (II. 
Kir. 11,1...), de a kis csecsemő JÓÁS KI-
RÁLYT ellopta Jórám király leánya, 
AKHÁZIA HÚGA, s elrejtette az Úr há-
zában 6 esztendeig, mely idö alatt At-
hália uralkodott. 7 esztendős korában 
kente — JÓJADA — a fôpap Jóást ki-
rállyá, miközben ATHÁLIAT FEGY-
VERREL MEGÖLTÉK (II. Kii-. 11...). 



AKHÁZ 20 esztendősen 
kezdett Judában uralkodni 
16 évig. Mindig gonoszul cse-
lekedett az Úr szemei előtt. 
Még a saját fiait is tűzben 
égette meg. Uralkodó elődei 
gonosz útját járta, ezért Isten 
Szíria kezébe adta. Damas-
kus isteneinek áldozott és az 
Úr házának edényeit összetö-
reté, ÉS HÁZÁNAK AJTA-
JAIT BEZÁRATTA, és a ma-
ga számára oltárokat 
emeltetett Jeruzsálem min-
den szegletén. A filiszteusok, 
Edomiták és Sirek miatt 
Asszíriához fordult segítsé-
gért (II. Krón. 28. II. Kir. 
16,1—20). A damaskusi bál-
ványoltár hasonlatosságára 
építette meg Uriás pappal Je-
ruzsálemben az Isten harag-
játjelentő kultuszhelyet, ahol 
maga tanította népét a vétek-
re, Izraelt is maga ellen inge-
relve. így kezdték ásni Juda 
királyai népüknek babiloni 
síijaikat. 

A hatalom mindenkit csak 
megront, így történt ez UZZI-
ÁS király idejében is, aki 16 
évesen került a trónra, s 52 
évig uralkodott Jeruzsálem-
ben Juda uraként, s noha si-
keres uralkodóként megszer-
vezte és felszerelte híressé 
vált módon seregeit, jó előme-
netelt csak addig adott néki 
Isten, amíg az Urat kereste 
— Zakariás próféta idejében. 
De amikor megerősödött, fel-
fuvalkodott, s bement a 
szenthelyre az Úrnak füstöl-
ni, ahonnan kiutasította a fő-
pap — AZÁRIÁS —, s a ki-
rályt halála napjáig leprával 
sújtotta az Úr, felfuvalko-
dottságáért. Halála évében 
kezdte Ézsaiás kapni látá-
sokban a Kijelentést az ÚR-
TÓL! (Ézs. 6,1. II. Krón. 
26...). 



Izraelnek HÓSEÁS volt az 
utolsó királya SAMÁRIÁ-
BAN! (Kr. e. 732—724). 
Asszíriának fizetett adót, de 
amikor SALMANASSÁR 
megtudta, hogy Hóseás pár-
tot ütött ellene, s miután 
Egyiptom királyát börtönbe 
vetette 3 esztendeig ostro-
molta Szamáriát — Kr. e. 
724—722 —, bevette és el-
hurcolta lakosait Asszíriába. 
Gyakorlatilag Kr. e. 722-ben 
Izrael önálló léte megszűnt. 
Ez azért történt, mert vétkez-
tek az Úr ellen — S NEM 
HALLGATTAK A PRÓFÉ-
TÁKRA —, Aki kihozta őket 
Egyiptomból. Maguknak épí-
tettek magaslatokat az Úr el-
lenére. Tömjéneztek a pogány 
bálványoknak, holott Júdeá-
ban és Izraelben is szólt a 
próféták által: „TÉRJETEK 
MEG gonosz utaitokról és 
tartsátok meg rendeléseimet 
a Törvény által... melyet 
atyáitoknak szóltam a hozzá-
tok küldött próféták által." 
(IV. Móz. 12,5. I. Sám. 9,9. 
Jer. 11,11). Nem engedelmes-
kedtek, sőt öntött borjút ké-
szítettek, magukat teljesen 
eladták az Úr bosszantására, 
ezért elvétette színe elöl az 
Úr Izraelt (II. Kir. 17,1—23). 

II. Kir. 17,1—6. 
HÓSEÁST, az utolsó IZ-

RAELI királyt fogságra hur-
colják. A hazugság, a becste-
lenség Asszíria királyának 
kijátszásában is megmutat-
kozott, kinek a békéért adót 
fizetett, de mikor megtudta, 
hogy Hóseás Egyiptom felé is 
kacsingat, s ezt igazolja, hogy 
az évi adót sem küldi, elfogat-
ta és börtönbe vettette, ami 
hároméves ostromot és bu-
kástjelentett Samáriának, az 
elhurcolást, a fogság kezde-
tét... — több hullámban (II. 
Kir. 15,27—29). 



Ezékiás király az Isten 
előtt kedves dolgok cselekvé-
sében Dávidhoz méretnek (II. 
Kir. 18,13...). Lerontotta a 
magaslatokat, összetörette 
az oszlopokat, kivágta az 
Aserát, és a Mózes csinálta 
érckígyót, melyet bálvány-
ként tiszteltek, összetörette. 
„EGYEDÜL AZ ÚRBAN, IZ-
RAEL ISTENÉBEN BÍ-
ZOTT..." Milyen szép bizo-
nyítvány! És vele volt az Úr 
mindenütt. Nem volt hozzá 
hasonló Juda királyai között 
sem előtte, sem utána — Kr. 
e. 724—695), míg ugyanezen 
időben Izraelben nem hall-
gattak az Úr szavára és el-
hurcolta Izraelt Asszíria ki-
rálya. Ez a veszély fenyegette 
Judát is, de Ézsaiásnak kije-
lentette Isten, hogy a király 
imádságát meghallgatta СIX. 
Kir. 19,19...). 

Ezékiás 300 ezüst és 30 tá-
lentum aranyat fizetett 
Asszíria királyának, csak-
hogy Jeruzsálemet megment-
se, az mégis odaküldte vezé-
reit hadaival s gúnyolódni 
kezdtek Juda királyán: „MI-
CSODA BIZODALOM EZ, 
AMELYBEN TE BIZAKOD-
TÁL?" Ki az az Úr, AKI 
KISZABADÍTHATNÁ JE-
RUZSÁLEMET AZ ÉN KE-
ZEMBŐL? A Király Ézsaiás-
hoz küld: Könyörögj azokért, 
akik még megmaradtak. A 
próféta ezt üzeni: „EZT 
MONDJA AZ ÚR, NE FÉLJ 
A BESZÉDEKTŐL... oly lel-
ket adok belé, hogy visszatér 
földére, és fegyverrel vá-
gatom le őt az ő földjében" (II. 
Királyok könyve 18—19. feje-
zetek). S minden úgy történt, 
amint az Úr mondta... 



Ezékiás imájában meg-
alázza magát, és a segítséget 
az ellenség legyőzéséhez Is-
tentől váija: „...szabadíts 
meg, kérlek, minket az О ke-
zéből, hogy megismeije a föld 
minden országa, HOGY TE 
VAGY AZ ÚR, TE VAGY AZ 
EGYETLEN ISTEN!" És ki-
jött azon az éjszakán az úr-
nak angyala és az ASSZÍ-
RIABELI táborban levágott 
185 ezer harcost. És vissza-
fordult SÉNAKHÉRIB, Asz-
szíria Királya Ninivébe, ahol 
a bálványtemplomában az ő 
fiai imádkozás közben levág-
ták — ADRAMÉLEK ÉS SE-
RÉZER. Isten így válaszolt, s 
tartotta meg a várost Önma-
gáért és Dávidért, az Ö szol-
gájáért (II. Kir. 19,20—37). 

Ezékiást a hitetlen fia kö-
vette a trónon, ki megalázta 
magát, de az Ö fia Ammon, 
aki két esztendeig uralkodott 
Jeruzsálemben, mindazon 
bálványoknak áldozott, amit 
Manassé — az apja — készít-
tetett, így sokasítva meg bű-
neit. Végül szolgái ütöttek 
pártot ellene és ölték meg sa-
ját házában (II. Krón. 33,11— 
25). AMMON FIA 8 évesen 
lép A TRÓNRA, DE JÓSIÁS 
MÁR GYERMEKKORÁBAN 
KEZDTE KERESNI DÁVID-
NAK ISTENÉT. Dávid útján 
járt: lerontotta a Baálok oltá-
rait, szobrait, az öntött képe-
ket és Asera bálványokat. 
Még a papok csontjait is meg-
égettette, akik áldoztak... JÓ-
SIÁS IDEJE ALATT egy 
nagy ébredés van. Kijavíttat-
ja a templomot. MEGTALÁL-
JÁK A TÖRVÉNYT. S a Hil-
da prófétanővel üzeni az Úr: 
„MIVEL MEGALÁZTAD 
MAGADAT ÉS MEGSZAG-
GATTAD RUHÁIDAT ÉS 
SÍRTÁL ELŐTTEM,... nem 
látod a veszedelmet, melyet 
hozok erre a helyre, az új kö-
tést Húsvéttal ünneplik (II. 
Krón. 34—35. fejezetek). 



Jojákimnak, Juda királyá-
nak negyedik esztendejében 
kapta a felszólítást JEREMI-
ÁS (élt kb. Kr. e. 640—587), 
hogy jegyezze fel mindazt 
maradandóan, amit Isten ki-
jelent Izrael és Juda ellen, 
melyet Báruk jegyzett fel. S 
mindezek olyan jelentőséggel 
bírnak, hogy azokat, mint az 
Urak szavait, a népnek hal-
latára „az Urnák házában 
böjti napon, és az egész Júde-
ának, akik felügyelnek az О 
városaikból fel kell olvasni. 
Hátha az Úr elé száll könyör-
gésük, és mindenki megtér az 
ő gonosz útjáról, mert nagy az 
Úr haragja és felháborodása, 
ezért szólott az Úr e nép el-
len". (Jer. 36,1—...). 

Jellemző, hogy Jeremiás 
próféta elsőszámú ellensége 
egy pap — PASSUR — (Jer. 
20,1...). Jeremiás megtérésre 
szólít fel. „Ha továbbra is go-
noszt cselekszik az én népem, 
megbánom a jót, melyet vele 
tenni akartam" (18,10). A vá-
lasza: „GYERTEK ÉS TER-
VEZZÜNK TERVEKET JE-
REMIÁS ELLEN". Isten egy 
eltört cserépkorsóval szem-
lélteti Jeruzsálem elpusztítá-
sát: „így töröm össze a népet 
és a várost..." A megszállás és 
a veszedelem alatt szorongat-
ják őket ellenségeik, kik ke-
resik az О lelküket „Akik 
megmaradnak a döghalál, 
fegyver és éhség után, Segéd-
kiáltással együtt odaadom 
Nabukodonozor kezébe. Élő-
tökbe adtam az élet és halál 
útjait"(Jer. 21,8). 



Jojákim király elolvasásra 
magához kéreti a pergamen-
tekercset, amit főemberei tár-
saságában „hallgat" meg, de 
azok darabjait, ahogyan le-
vágják egymásról, a király 
úgy égetteti el. Hiába kérték 
némelyek a jelenlévők közt, 
hogy a könyvet ne égettesse 
el, nem rettentek meg, sem 
ruhájukat meg nem szaggat-
ták a király és alattvalói, ez-
zel jelezvén, hogy semmibe 
veszik a prófétát és Isten üze-
netét. Isten úgy ítél, hogy e 
tettéért nem lesz utóda, ki a 
Dávid székébe üljön, holttes-
tét a hőség és dér fogja fel-
váltva megemészteni (Jer. 
36...). 

(Jer. 36—40. fejezetek). 
Jeremiást megfogják, meg-

verik, bebörtönzik. Isten 
megengedi, hogy az О hűsé-
ges hitvallói Isten igazságos 
ítéletének meghirdetéséért 
börtönt, vagy akár halált is 
szenvedjenek. Ezzel mégin-
kább hitelreméltóbban hirde-
tik, hogy a rájuk bízott üze-
net közvetítése, még az 
életüknél is drágább és fonto-
sabb. S noha a királyok pró-
bálkoznak még tudakozódni 
Jeremiásnál, mint akik tud-
ják szívük és lelkiismeretük 
szerint, hogy a színtiszta 
igazság meghirdetője Jeremi-
ás, mégsem hallgatnak rá, 
noha ezt megígérik. S a be-
özönlők ellenséges uralkodója 
által szabadul meg a mély ve-
remből Jeremiás, EBED-
MELEK segítségével. Isten 
mindig küld és támaszt sza-
badítókat, kiken keresztül 
minden ellenséges helyzet-
ben is bizonyítja szolgáival 
szemben szeretetét és jósá-
gát. 



Joákim 3 évig volt hűséges 
Babilónia királyához, aztán 
elfordult és elpártolt tőle. És 
a nagyhatalom ráküldte Ju-
dára: KÁLDEÁT, MOÁBOT, 
SÍRIÁT és KÁLDEUSOK SE-
REGÉT, amint Isten előre a 
próféták által megmondta 
(21,2—16), mint azt a II. Ki-
rályok-könyvében olvashat-
juk. Joákimot fia JOÁKIN 
KÖVETTE, kit már Egyip-
tom sem tudott segíteni, mert 
mindent elvesztett ő is a „kö-
zös" csatában. Joákintól a 
megszállás után elvitt Sala-
mon kincseiből mindent Na-
bukodonozor, s elvitte Jeru-
zsálem fejedelmeit, vitézeit, 
foglyait, mester embereket, 
lakatosokat, tízezer foglyot. A 
föld szegény népén kívül sen-
ki sem maradt ott. Joákint is 
elhurcolta Babilonba és he-
lyette nagybátyját SEDÉKI-
AST TETTE királlyá, aki 11 
évig bírta ki, utána elpártolt 
„hűbérurától". A király ki-
éheztette a várost és Sedéki-
ást is elfogta és vakon vitte 
Babilonba (II. Királyok 24— 
25. fejezetek). 

És Nabukodonozor nem is-
mert kíméletet, felgyújtatta 
az Úr házát, a király házát, 
az összes házat és a nagy pa-
lotákat. Leromboltatta Jeru-
zsálem kőfalait, s csak na-
gyon kevesen jönnek majd 
egyszer vissza abból a gene-
rációból, amelyik most még 
kisgyermekként is kitörölhe-
tetlenül emlékébe véste a 
pusztulást, a világ egyik leg-
szebb városát Jeruzsálemet, 
melyet mindenki megsira-
tott, a legtöbben örökre bú-
csúztak... (II. Kir. 25,8—30). 



A fogság BABILONI-VI-
ZEINÉL bizony az emberek 
teljesen elkeseredtek, s mint-
ha hiába beszélnének, az em-
berek teljesen közömbösen 
reagálnak a próféták hirdette 
szabadulás reményére. A fog-
ság nagy prófétái voltak 
EZÉKIEL (37,1...), a megéle-
dő csontokról tudósít. És DE-
UTERÓ-Ézsaiás, aki Könyve 
40—55 fejezeteiben ejt szót a 
fogságról, a küszöbön álló bu-
kásáról a Babiloni birodalom-
nak, és Cyrusról, akit a 
Könyv név szerint is említ, 
mint a szabadítás eszközét. 
És Dániel társaival... 

Amikor a szarvasokat lát-
juk a gyönyörűséges zöld me-
zőben a patakmederben, ki-
nek ne jutna eszébe Kóráh 
fiainak éneke a 42. Zsoltár, 
melynek énekelhető szövege: 
„MINT A SZÉP HIVES PA-
TAKRA A SZARVAS KÍ-
VÁNKOZIK, LELKEM ÚGY 
ÓHAJT URAMRA, ÉS HOZ-
ZÁ FOHÁSZKODIK, TE-
HOZZÁD ÉN ISTENEM, 
SZOMJÚHOZIK ÉN LEL-
KEM, VAJON SZÍNED ELE-
IBE MIKOR JUTOK ÉLŐ IS-
TEN!" Minden valószínűség 
szerint ezeket a megzenésí-
tett dallamokat a többi zsol-
tárral együtt, Babilonban is 
énekelték Izrael fiai. 



Ézsaiás (2,1—4) próféciájá-
ban egy olyan eljövendő kor-
szakról beszél, amely meg 
nem valósult meg az emberi-
ség életében, mely csak ab-
ban a messiási jelenlétben 
képzelhető el, amikor Krisz-
tus visszajön az О dicsőségé-
ben, helyreállítja a sátán nél-
küli világképet: „MELYET 
LÁTOTT JUDA ÉS JERU-
ZSÁLEM FELÖL. Az utolsó 
időkben erősen fog állni az 
Úrnak hegye, mikor özönle-
nek a pogányok, Ki bírásko-
dik a népek felett, és akkor 
csinálnak az emberek fegyve-
reikből kapákat, dárdáikból 
metszőkéseket, és nép népre 
kardot nem emel... Erre vá-
gyunk, amikor ÖT VÁR-
JUK!!! 

Ézsaiás egy Új Jeruzsále-
met lát és egy ahhoz való vi-
szonyunkról beszél (Ézs. 
2,1—4), ahová és amikor is a 
pogányok azért özönlenek az 
Úr hegyére, Jákob Istenének 
házához, hogy „megtanítson 
minket az Ö utaira, és mi jár-
junk az Ö ösvényein, MERT 
TANÍTÁS SIONBÓL JÖN, 
ÉS JERUZSÁLEMBŐL AZ 
ÚRNAK BESZÉDE". Ha 
azonban csak egy testi kép le-
beg előttünk és csak egy Fizi-
kális képre értelmezzük a lá-
tomást, akkor elfelejtjük, 
hogy Krisztus visszajövetele 
úgy jön el, hogy a világ min-
den pontján konkrétan érzé-
kelhető és valóságos lesz. 



Ézsaiás próféciái egy telje-
sen más környezetet és szitu-
ációt feltételeznek, amelyben 
ismeretlen lesz a félelem fo-
galma, amelyben emberek és 
állatok nem néznek egymás-
sal farkasszemet és egymásra 
nem acsarkodnak. Ebben a 
miliőben „LAKOZIK A FAR-
KAS A BÁRÁNNYAL, ÉS A 

.PÁRDUC A KECSKEFIÚ-
VAL FEKSZIK, A BORJÚ ÉS 
AZ OROSZLÁNKÖLYÖK ÉS 
A KÖVÉR BAROM EGYÜTT 
LESZNEK ÉS EGY KIS-
GYERMEK ŐRZI AZOKAT." 
(Ézs. 11,1—9). A mi fogalma-
ink el sem tudnak képzelni, 
fel sem tudnak tételezni és 
fogni egy ilyen lehetőséget, 
mely Krisztus visszajövetelé-
vel valósul meg! Ézsaiás 
Krisztus újbóli Útkészítője. 

Dániel és társai, — SÍD-
RÁK, MISÁK, ABEDNÉGÓ 
— Izrael Kicsiny Nyája a BA-
BILONI FOGSAGBAN, kiket 
mint előkelő származású, if-
jú, szép és értelmes fiakat vit-
tek el azzal a szándékkal, 
hogy ott egy új értelmisége le-
gyen a győztes pogány hata-
lom uralkodójának. Ök azon-
ban nem fertőzték meg 
magukat a király ételével, s 
amikor a bemutatkozásra ke-
rül a sor, kisül, hogy tízszer 
okosabbak és jobb anyagból 
„gyúrt emberek, mint a velük 
egykorúak!" (Dán. 1,20). 



Nabukodonozor arany-ál-
lóképet csináltatott, melynek 
méretei — 27 méter magas — 
jól jelzik, hogy tekintélyüket 
az uralkodók tiszteletet pa-
rancsoló módon megkövete-
lik, s azzal szemben nem tűr-
nek el ellentmondást. Ez a 
Palesztinából érkezett zsidó 
közösség azonban nem haj-
landó sem térdet, sem fejet 
hajtani a hatalmas szobor 
előtt, inkább vállalják a bün-
tetést, mint konzekvenciát 
(Dán. 3,12). Ilyen nem fordul-
hatott elő, hogy a világ urá-
nak valaki nem engedelmes-
kedik! 

Mint minden rendszernek, 
itt is készen állnak a besűgók 
és kémek annak jelentésére, 
hogy ezek a zsidó ifjak nem 
becsülnek téged — ó király, 
sem a te isteneidet nem 
imádják. Az ifjakat a király 
elé viszik, aki most haragszik 
rájuk, s még haladékot ad, de 
ha ezt nem tennék meg, an-
nak súlyos következményei 
lesznek, mert a büntetés ha-
lál. „ÉS KICSODA AZ AZ IS-
TEN, AKI KISZABADÍTANA 
TITEKET AZ ÉN KEZEM-
BŐL?" (Dán. 3,15). A király 
tehetetlen a „tehetségesekkel 
szemben!" 



És Nabukodonozor nem is-
mer tréfát, hétszerte jobban 
befűtteti a kemencét a szoká-
sosnál, annyira, hogy akik 
parancsot kapnak arra, hogy 
őket a kemencébe dobják, 
maguk miközben ezt tennék 
a hőség és tűz nagysága mi-
att első áldozatok lesznek. 

Nabukodonozornak azon-
ban nincs valami jó lelkiis-
merete és nyugalma, mert 
korán talpon van, s lám azt 
kell látnia, hogy a Kemencé-
ben 4 férfiú van és nem há-
rom, holott О hármat vette-
tett a tüzes kemencébe. Isten 
Fia mindig ott van velünk ne-
gyedikként, ha Benne bí-
zunk. Őbenne nem fog csalat-
kozni senki! (3,19). 

Sidrák, Misák és Abednégó 
ebben az emberileg teljesen 
irracionális helyzetben bi-
zonyságot tesznek egyisten-
hitükről, kerüljön az akár 
életükbe is. „A mi Istenünk, 
Akit mi szolgálunk, ki tud 
minket szabadítani az égő tü-
zes kemencéből, és a Te ke-
zedből is, de ha nem tenné is, 
a te isteneidnek akkor sem 
szolgálunk és azt nem imád-
juk. És sértetlenül kerülnek 
ki a „hit hősei". S elindítják 
a pogány királyt az élő Isten 
felé vezető úton, melyből ké-
sőbb megtérés lesz! (3,28). 



Dánielt hívatják az anya-
királynő tanácsára Belsazár 
lakomáján, hogy fejtse meg a 
szemközti falra írt írás értel-
mét, melyet egy emberi kéz 
írt fel. Dániel nem kér a fel-
kínált pénzből, Istenre hivat-
kozik, Aki a titkok tudója. Az 
ÍRÁS: MENE, MENE, TE-
KEL, UFARSZIN. Megfejtése 
Dánielnek: „ISTEN VÉGET 
VET ORSZÁGLÁSODNAK 
megmérettél és híjával talál-
tattál — a templom edényei 
miatt —, országod elfoglal-
ják." S még azon az éjjel meg-
ölik (Dán. 5). 

A BELSAZÁRI LAKOMA 
már egy „utolsó mulattság" 
volt. Isten nem engedte, hogy 
megcsúfolják az О Templo-
mának edényeit megtorlatla-
nul. A király a kárhozott em-
ber közönyösségével adja ki a 
parancsot, mint aki a megfej-
téssel egyetért, Dániel „ki-
tüntetésére". Dániel bizony-
ságtétele tanítson bennünket 
arra, hogy az Istenben bízók 
minden helyzetben Urukba 
helyezzék bizalmukat, mint 
Dániel, aki hány uralkodót 
túlélt... (Dán. 5,29—31). 



A négy zsidó ifjúnak hatal-
mas ellenségei vannak az ud-
varban, dühíti őket az is, 
hogy idegenek az országban, 
mégis kulcspozíciókat tarta-
nak a kezükben. Tanácsot 
tartanak és adnak a király-
nak. Parancsolja meg, hogy 
senki sem kérhet 30 napig 
semmit sem embertől, sem 
Istentöl, csak a királytól, 
akárki is. Dánielt meglesik és 
feljelentik, hogy megszegte a 
törvényt és imádkozik napjá-
ban többször is. Jelentették a 
királynak a dolgot! (6,12). 

A király szomorúan ta-
pasztalja, hogy Dánielnek is, 
akit nagyon szeret, mennyi 
ellensége van, s pont azt az 
embert kell megbüntetnie, 
akinek Istenét ö is felma-
gasztalta. A királyt kötik sa-
ját törvényei is, így annak 
megfelelően kell eljárnia, no-
ha azon fáradozott egész nap-
nyugtáig, hogy hogyan szaba-
díthatná ki a kelepcéből 
kedves fötisztviselőjét (6,14). 



Dániel azonban, mint 
„sorstársai tették", ő sem esik 
kétségbe. Dárius előtt a főem-
berek, a médek és perzsák 
visszavonhatatlan törvényé-
re hivatkoznak. így a király 
előhozatja Dánielt és mintegy 
örökre búcsúzni akarván, ér-
tésére adja érzelmeit vele 
szemben: „A TE ISTENED, 
AKINEK SZÜNTELEN SZOLr 
GÁLSZ, Ö SZABADÍTSON 
MEG TÉGED" (6,16). És 
mint Krisztus sírját, úgy a 
Dániel „sírját" nagy kővel, pe-
cséttel zárják le. 

S lám csak Dániel a verem-
ben sértetlen marad: „AZ ÉN 
ISTENEM ELBOCSÁTÁ AZ 
Ö ANGYALÁT, ÉS BEZÁRÁ 
AZ OROSZLÁNOK SZÁJÁT, 
ÉS NEM ÁRTHATTAK NÉ-
KEM, MERT ÁRTATLAN-
NAK TALÁLTATTAM ŐE-
LŐTTE, ÉS TE ELŐTTED 
SEM KÖVETTEM EL, ÓH 
KIRÁLY SEMMI VÉTKET!" 
(6,22...). Mennyire a feltáma-
dásra utal itt minden. Isten 
Fia, Aki szent és ártatlan 
volt, nem talált benne hibát 
sem Isten, sem ember, ezért 
kihozta ISTEN „A HALÁL-
BÓL A JUHOKNAK NAGY 
PÁSZTORÁT". Ez mintegy 
előképe az örök életben hí-
vőknek, kiknek nem árthat 
semmi, sem angyalok, sem fe-
jedelemségek (Rm. 8,38). 



Egyszer egy egyszerű zsi-
dólány, kit Mardokeus — a 
nagybátyja fogad örökbe —, 
aki Isten alázatos szolgáló-
leányaként vállalja, hogy Né-
péért „KÖZBENJÁRÓ" szol-
gálatot végez nagybátyja 
tanácsolásával. S így lesz 
Vásti — a korábbi királynő 
helyett — felesége Ahasvé-
rusnak. Az udvarban azon-
ban ott van a fö ellensége a 
zsidó népnek — HÁMÁN —, 
ki a királyt arra ösztönzi, 
hogy elszórt népnek tagjait 
tartományaiban irtsa ki, 
ezért hajlandó akár a kincs-
tárat is megtölteni, s már 
ácsoltatja az akasztófát, s el-
fogadtatta a rendeletet, mely 
kivégzi ezt a népet, amikor 
jön a fordulat. Mardokeus 
nem hajlandó fejet hajtani 
Hámán előtt, aki korábban a 
király életét is megmentette 
az összeesküvéstől (1—3). 

A király még mit sem tud 
Eszter zsidó származásáról, 
amikor egy éjszaka a történe-
lem könyvéből, a királyi kró-
nikából, kitűnik, hogy a ki-
rály életét megmentő zsidó 
Mardokeust sem tüntették 
ki. Hámán arra gondol, hogy 
ö lesz a kitüntetett, de csak a 
szolga szerepe jut az életére 
törők között számára. Márdo-
keus előtt kell fusson és a Ki-
rálynő vacsorájára is halála 
és jutalma elvételére kell 
odajárulnia. Amikor a Király 
megtudja, hogy milyen cselt 
szőtt Hámán Mardokeus és a 
zsidók ellen, Eszter tudomá-
sára adja, hogy megváltoztat-
ja a korábban hozott zsidókat 
kiirtó rendelkezését. S a ki-
váló postafutár szolgálat is 
segítette, hogy a tervezett 
időpontban nem tudták kiir-
tani a zsidókat. Istenről egy 
szó sem esik, mégis minden 
RÓLA BESZÉL! (4—10. feje-
zetek). 



Hívás nélkül nem jelenhe-
tett meg senki a király előtt. 
A törvények úgy szóltak, 
hogy a „hívatlan" vendég, 
akár életével is Fizethet me-
részségéért, amikor a király 
elé tolakodik. ARTAXERXÉS 
azonban ez esetben eltekint a 
hivatalos etikettől, s nem él 
felségjogának szigorával, ha-
nem kész örömét is kimutat-
va fogadni az új királynőt. A 
királynő azonban nem mond 
el mindent, mintha fokozni 
akarná a király érdeklődését 
és kíváncsiságát, csak ada-
golja mondanivalóját (5). 

(Ahasvérus, azaz I. Xerxes 
Kr. е. 486—465 között tró-
nolt.) Eszter számolt annak 
lehetőségével is, hogy a ki-
rály haragja miatt kellemet-
lenségei lehetnek. Ha ugyan-
is a király nem nyújtotta 
volna ki a királyi jogarát, ez 
azt jelenthette volna, hogy — 
a legjobb esetben is — nem is 
érdekli őt a királynő. Ezen az 
alkalmon ejt szót Eszter ar-
ról, hogy egy vacsorát szeret-
ne rendezni, amelyre kéri a 
királyt, hogy hívja meg Há-
mánt is, mint vendéget, — s 
nem is gondolta, hogy mint 
koronatanút is. A király vé-
gül is elfogadja a meghívást 
és ezen a megbeszélésen ki-
derül Hámán alattomos já-
téküzése, amikor a király fél-
revonul haragjában, s amikor 
visszatér, azt látja, hogy Há-
mán a királyné pamlagján 
térdel, ezt félreértve, — úgy 
gondolta, hogy erőszakot 
akar a királynén elkövetni — 
azonnal kiadja a parancsot, 
ami Hámán halálos ítéletét 
jelenti az akasztófán! 



Jóbnak volt 7 fia és három le-
ánya, ezek időközönként összejöt-
tek, s vendégséget ültek egymás 
örömére és nevük és szüle-
tésnapjukra. Jób olyan Istenfélő 
volt, hogy égőáldozatot mutatott 
be értük, „HÁTHA VÉTKEZTEK, 
VAGY GONOSZT GONDOLTAK 
SZÍVÜKBEN ISTEN ELLEN!" 
(1,1—5). Az Úr örül, hogy Jób az 
„0 embere", s ezzel dicsekszik a 
Sátánnak, aki azt mondja, hogy ez 
csak látszat, ha Jóbtól elveszel 
mindenét másképpen fog beszélni. 
Isten azt mondja, tehetsz vele, 
amit akarsz, de az életét el nem 
veheted. Egymás után jön a 4 szol-
ga, jelenteni a nagy bajt: A Zebe-
deusok elhajtották az állatokat és 
szolgákat, csak a hírmondó ma-
radt meg, a másik jelentette, hogy 
a juhokat Isten tüze emésztette 
meg, a harmadik, hogy a Káldeusk 
fegyverrel hajtották el a tevéket s 
ölték meg őrzőiket, s végül az egész 
családjára rádőlt a ház, s gyermekei 
mind odavesztek. És Jób nem vét-
kezett: AZ ÚR ADTA, AZ ÚR VET-
TE, ÁLDOTT LEGYEN AZ ÚRNAK 
NEVE! A sátán újból kikéri Jóbot! 

A sátán kívánsága: „BOCSÁSD 
KI KEZEDET ÉS VERD MEG ÖT 
CSONTJÁBAN ÉS TESTÉBEN, 
avagy nem átkoz-é meg téged 
szemtől-szembe?" És a sátán lep-
rával verte meg Jóbot tetőtől tal-
pig, és cseréppel vakarja magát és 
úgy ül a hamu közepette. A felesé-
ge kérdezi: ERŐSEN ÁLLASZ 
MÉG? ...Átkozd meg az Istent és 
halj meg. Jób válasza: Úgy szólsz, 
mint a bolondok közül egy. Ha már 
a jót elvettük Istentől, a rosszat ne 
vennénk el? És amikor Jób barátai 
meghallották, hogy mi történt Job-
bal eljöttek, s nem ismerték fel a 
lepra eltorzulása miatt. Fennhan-
gon zokogtak, megszaggaták ruhá-
ikat, és port hintének fejükre az ég 
felé. Jóbot elkeseríti barátainak 
hallgatása, illetve meg nem értése, 
amit hárman is kifejtenek, annyi-
ra, hogy megátkozza azt a napot, 
amikor született (2—19. fejezetek). 
Jób felelete: „TUDOM AZ ÉN 
MEGVÁLTÓM ÉL!" 



A sátán eltakarodik és nem 
esik többé szó róla, miként a 
megvert ellenség, szóra sem 
érdemes. Elihu az igazi vi-
gasztaló, a többiek mind 
„nyomorult vigasztalók vagy-
tok" mondja Jób. Az Istennel 
való beszélgetéssel zárul az 
eseménysor, amikor Isten el-
mondja, hogy ki 0, mi áll ha-
talmában, s ekkor Jób csak 
elnémulva halkan mondja: 
„EGYSZER SZÓLTAM, DE 
TÖBBET NEM SZÓLOK A 
végeredmény az, hogy Isten, 
amikor hallja Jóbot barátai-
ért imádkozni, ezt tartja a 
legfontosabbnak, ez maga a 
gyógyulás. És Isten helyreál-
lítja újból Jóbot, s ezt azzal 
bizonyítja, hogy Új Családjá-
ban visszakapja ismét 7 fiát 
és három leányát, s a figyel-
mes olvasó figyelmét nem ke-
rülheti el, hogy Jób minden 
vagyonának a dupláját kapja 
vissza. S nagyon fontos, hogy 
egyedül Jób „pogány" az 
Ószövetségben, Isten bevonta 
már üdvözítő tervébe a hitet-
leneket is (20—42). 

A FOGSÁGBÓL HÁROM 
HULLÁMBAN jönnek haza 
Izrael fiai. ZOROBÁBELLEL 
42 ezren — Kr. e. 536 — 
EZSDRÁSSAL 1800-an — 
457 —, míg NEHÉMIÁS 
CSAK EGYEDÜL JÖTT — 
445-ben. 

Zorobábel Czirus engedé-
lyével hazahozta a Nabuko-
donozor által elhurcolt meg-
maradt templomi edényeket, 
ékszereket és kincseket. 
Majd a hazatértek adakozás-
ba fogtak Józsua vezetésével 
— ZOROBÁBEL — a Lévi-
tákra bízta az Úr háza építé-
sének vezetését. Az ellenség 
— SAMARITÁNUSOK — rá-
galmazásai ellenére a prófé-
ták — Aggeus és Zakariás — 
biztatására újból nekifogtak 
és 515-ben felszentelték a II. 
Templomot! 



A 70 éves fogság után Isten 
megengedte, hogy hazatérje-
nek az Ábrahámnak adott és 
ígért földjükre lakói, Izrael. S 
megépítsék templomukat. 
Igaz, hogy ez sokkal szeré-
nyebbre sikerült, mint a Sa-
lamoné, mégis a második 
háznak nagyobb a dicsősége 
az elsőnél azt olvassuk, s ez 
abban áll és amiatt lehetsé-
ges, mert ebbe a hajlékba tet-
te be lábát a Messiása Izra-
elnek. Isten azonban, Akit az 
Egek-egei sem fogadhatnak 
be, népének törekvésében 
Messiásvárásukat értékelte. 
О egy lerombolhatatlan haj-
lékba hív. 

Nehémiás Kr. e. 445-ben 
tér haza, miután a király fő-
pohárnokaként engedélyt 
kap a nagy útra. Nehémiás 
sohasem látta Jeruzsálemet, 
a harmadik generáció gyer-
meke, de Isten Lelke felindít-
ja, amikor rokonától hírt hall 
az otthoni állapotok felől, 
hogy még mindig nem épül-
tek meg Jeruzsálemnek a 
tűzben leégett falai. Szinte ti-
tokban érkezik meg, s az el-
lenség ébersége miatt éjjel te-
kinti meg a városfalakat, a 
romban heverő bástyákat és 
tornyokat. Nehémiás eggyé 
lett Izrael népének a múlt-
ban elkövetett bűneiért vál-
lalt felelősségében, s ezt bűn-
bánattal tálja fel még az 
indulása előtt Istennek imád-
ságában. Hazajövetele meg-
lepte az ellenséget, s mindent 
igyekeznek keresztbe rakni 
Nehémiás előtt, hogy megne-
hezítsék építési szándékát, 
de Öt csak a nagy feladat ér-
dekli, nem ad időt az ellen-
ségnek. 



Nehémiás többszöri kísérletezése 
ellenére is kitér az ellenség kínálta 
támadási felület elöl, sem egy fel-
bontott levél, sem egy beszervezett 
kém, sem az ellenzék vezéreinek 
üzenetei nem tudják eltéríteni 
szándékától. így az ellenség meg-
verten el kell ismerje, hogy egy ma-
roknyi erőtlen embercsapattal 
épült fel a nagy munka 52 nap 
alatt, s ezt egy erős ellenség figye-
lemmel kísérése mellett tették, ez 
meghátrálásra kényszerítette őket, 
s akaratlanul is a hatalmas Isten 
munkálkodását igazolták maguk a 
gyengék által. Nehémiás őröket ál-
líttatott az építkezés alatt a gyenge 
pontokra. Egyik kezükben fegyver, 
a másikban vakolókanál... Nehémi-
ás számbaveszi az embereket, a 
megtalált nemzetségkönyv alapján. 
Ezsdrás olvasta a Törvényt, a levi-
ták magyarázták. A nép nyilvános 
bünvallásban ismeri el vétkeit. ES-
KÜVEL KÖTELEZI MAGÁT A 
TÖRVÉNY MEGTARTÁSÁRA. Ne-
hémiás elmegy Perzsiába, de visz-
szajön és megszünteti a különböző 
visszaéléseket! (Nehémiás 1—13. 
fejezetek). 

HÓSEÁS nevének jelentése: 
AKINEK AZ ÚR A SEGÍTSÉGE. 
Valóban Hóseásnak emberileg el-
hordozhatatlannak látszó terheket 
kellett cipelnie. Kortársa volt Ézsa-
iásnak, Ámósnak és Mikeásnak. 
Működése a Kr. e. 8. századra esik. 
Féltucatnyi királyt élt túl. Északon 
— Izrael — II. Jeroboám idejében, 
míg Júdeában: Uzziás, Jótám, Ák-
ház és Ezékiás uralkodott. Parázna 
feleséget vett el, s Isten ezzel akar-
ta kiábrázolni, hogy milyen az Ö 
Népe. Eljegyzett népe számolhat Is-
tene igazságával, ítéletével, kegyel-
mével és irgalmával. Az Istenisme-
ret hiányzik népéből, ezért hágják 
át a szövetségét és lesznek hűtle-
nek. Efraim Égyiptomhoz kiált és 
Asszíriához folyamodik. Csak a visz-
szatérés a férjhez — TEREMTŐ-
HÖZ — fog gyógyulást jelenteni: 
„BIZONY IGAZAK AZ ÚRNAK ÚT-
JAI, és az igazak járnak azokon, az 
istentelenek elesnek rajta (Hóseás 
1—14). 



JÓEL könyve csak Jucláról 
beszél. Neve jelentése: AZ ÚR 
AZ ISTEN. Nem ír le a próféta 
könyve történelmi adatokat. 
De korát az 5. vagy a 4. szá-
zadra tehetjük. A hátteret a 
sáskajárás csapása szolgáltat-
ja. A mindennapi élet termé-
szeti csapásában az Úr kijelen-
tését és ítélete jelét látja. A 
sáskajárás Isten büntetése a 
nép bűneiért, s ha a nép adós 
marad a bűneiből való megté-
réssel, akkor számolnia kell az 
ennél is rettenetesebb gyakor-
lati számon kéréssel. Isten 
nemcsak Népét, de annak el-
lenségét is meg fogja ítélni. Jó-
éi a templomban a kultuszi li-
turgia keretében mondja el 
próféciáját, míg Ámósnak ezt 
nem engedték meg. Gyászra, 
böjtre, könyörgésre szólít fel. A 
bajok mögött az Úr van, ezért 
öt kell keresni a papoknak is. 
A jövőt a Lélek kiáradásában 
hirdeti meg, Ki kitöltetik min-
den testre (Joel 1—3 fej.). 

Jónás, a zsidó próféta külde-
tése NINIVÉBE — Kr. e. 800 
körül — az ellenséges és bál-
ványimádók közé szólt, ki II. 
Jeroboám alatt — Kr. e. 786— 
746 — előre jelezte a király 
győzelmét a szíriaiak felett (II. 
Kir. 14,25). Jónás személyére 
(Jón. 1,1) hivatkoznak az 
Evangéliumok is (Mt. 12,39— 
41. 16,4. Lk. 11,29—32). Jónás 
személye nem a legszimpati-
kusabb, ha az engedelmessé-
gére gondolunk. Az ellenkező 
irányba váltja a hajójegyet. 
Nem örül annak, hogy Isten a 
pogányoknak is kegyelmet ád. 
Isten megleckézteti és egy rici-
nusfát növeszt a tikkasztó nap 
ellen feje fölé, mely másnapra 
elhervad. Isten azt mondja: 
AZÉRT BÁNKÓDSZ, amiért 
semmit nem tettél, és én ne 
bánkódjam Ninivéért, ahol 
olyan emberek vannak, akik 
az egyik kezüket a másiktól 
sem tudják megkülönböztetni? 
(1—4. fejezetek). 



És Jónás, miután kidobják 
a hajójukból öt, az emberek 
kezéből Isten „kezébe" esik. 
Az emberek megszabadultak 
a „bajkeverőtől", de számára 
a baj nem múlt el, s csak a 
„nagy-hal" gyomrában tanul 
meg imádkozni. így nem ke-
rülheti meg feladata teljesíté-
sét. Ott ér partot, ahová nem 
váltott hajójegyet, s Ninivé-
ben kell hirdetnie az ítéletet, 
ha 40 nap múlva nem tér meg 
Ninive. De NINIVE Jónás 
nagy bánatára és keserűségé-
re megtér! 

MIKEÁS! Jótám, Ákház és 
Ezékiás idejében prófétált! 
így szólt az egész Juda népé-
nek, MONDVÁN: „EZT 
MONDJA A SEREGEKNEK 
URA: A SIONT MEGSZÁNT-
JÁK, MINT A SZÁNTÓFÖL-
DET, ÉS JERUZSÁLEM EL-
PUSZTUL, ÉS E HÁZNAK 
HEGYÉT ERDŐ NÖVI BE" 
(Jer. 26,18). Mégis lehet re-
ménysége Isten választottjai-
nak, mert lesz visszatérés és 
szabadulás. S amikor a keleti 
bölcsek Jeruzsálemben azt 
kérdik, hol kell a zsidók kirá-
lyának megszületnie a Mik. 
5,2-őt ütik fel a papok és pon-
tosan tájékoztatták a kereső-
ket, míg maguk nem mentek 
el. A nép mindig hálátlan, 
Omri és Ákháb házának dol-
gához szabja magát. Ezért 
jön a bűnre büntetés. Mi le-
gyen jó az embernek? és mit 
kíván az Úr? CSAK AZT, 
HOGY IGAZSÁGOT CSELE-
KEDJÉL, SZERESSED AZ 
IRGALMASSÁGOT ÉS Alá-
zatosan járj a Te Isteneddel 
(Mik. 1—7. fejezetek). 



Egyszer egy hamis próféta 
mondta, de ettől még az üze-
net nem lett hamis. Az Ige az 
igaztalanok ellenére is igaz 
marad: „LÁTOM ŐT, DE 
NEM MOST; NÉZEM ŐT, 
DE NEM KÖZEL. Csillag 
származik Jákobból, és KI-
RÁLYI PÁLCA TÁMAD IZ-
RAELBŐL..." (IV. Móz. 24,17). 
Isten az ember hamisságát is 
belekalkulálta üdvözítő ter-
vébe, különben kicsoda üdvö-
zülhetne az Ő megbocsátása 
nélkül. „Ő a kövekből is tá-
maszthat fiakat Izraelnek", 
de ő nem a köveken, hanem 
élő kövei által akar és szól eb-
ben a világban. 
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AZ Ó- ÉS ÚJSZÖVETSÉGBEN ELŐFORDULÓ MÉRTÉKEK 

Hosszmértékek 

a) Az Ószövetségben: 
1 tenyér: 7,4 cm (azaz arasz harmada) 
1 ujj: 1,85 cm (a tenyér negyede). 

Ezékiel könyvében a könyök egy tenyérnyivel hosszabb, mint egyebütt, ennek megfele-
lően változik az arasz hosszúsága is. Ugyancsak Ezékiel említ egy nagyobb hosszúságmér-
téket, ez a mérőnád-hossz. (Olv. Ez 40:5-től kezdve.) Az Ezékielnél előforduló mértékek 
eltérő hosszúsága tehát a következő: 

1 arasz: 25,9 cm, 
1 könyök: 51,8 cm, 
1 mérőnád-hossz: 3 méter 11 cm. 

b) Az Újszövetségben: 
1 könyök: 44,4 cm, 
1 öl: 1 méter 85 cm, 
1 stadion („futamat"): 185 méter, 
1 mérföld: 1478 méter, 
1 szombatnapi járóföld: 2000 könyök, tehát nem egészen 1 kilométer. 

Sú ly mért ék ek 

a) Az Ószövetségben: 
A héber kikkár fordítása a görög eredetű talentum (pl. 1 Kir. 10:14 stb.); 
mának: font, mina, máne (pl. 1 Kir. 10:17, Esdr 2:69); 
säqäl: siklus, sekel (Gen. 23:15 stb.); 
bága': fél-siklus, fél-sekel, beka (Gen. 24:22, Ex 38:26); 
géráh: gera (Ex. 30:13 stb.). 

b) Az Újszövetségben: 
A görög talanton: talentum (Jel. 16:21); 
litra (a latin libra): font (Ján. 12:3, 19:39). 

Pénzek 

a) Az Ószövetségben: 
Az ószöv.-i királyság korában vert pénzt nem használtak, hanem súly szerint lemért 

ezüsttel fizettek; a fizető eszköz neve ezért gyakran csak „ezüst", ami alatt a súlyegység, 
a sekel értendő (pl. 1 Kir. 10:29). Ennek megfelelően az „árak" is sekel, mina, vagy talentum 
összegben voltak meghatározva (pl. 2 Kir. 15:19, 1 Kir. 10:17, Gen. 23:15). Ezeken kívül 
csak egy pénzértéket említ a Gen. 33:19, Jós. 24:32 és Jób. 42:11, ez a 

qeszitáh, magyar fordításainkban: pénz, keszitápénz, kesita. 
A perzsa korban jelent meg az első vert aranypénz, héber neve: 
darkemón vagy 'adarkón: dárik, dárikus, drahma (Esdr 2:69, 8:27 stb). 

b) Az Újszövetségben: 
Az Újszövetségben előforduló pénzek neve nagyobb részben görög, kisebb részben héber 

eredetű, esetleg latinos. E pénzek a következők: 
dénarion (latinul: dénarius): pénz, dénár (Mt. 18:28, Jn 6:7 stb.); 
assarion (a latin as kicsinyített formája): fillér, egy kis fillér, két fillér (Mt. 10:29, Lk. 

12:6); 



kodrantés (latinul: quadrans): fillér, negyed pénz, legkisebb pénz, krajcár (Mt. 5:26, Mk. 
12:42); 

lepton: fillér (Mk. 12:42, Lk. 12:59, 21:2); 
drachme: drakhma, drahma (Lk. 15:8—9); 
didrachma: két drakma, két drahma, templomadó (Mt. 17:24); 
statér: státer, ezüstpénz (Mt. 17:27); 
argurion: ezüst, ezüstpénz (Mt. 26:15, Csel. 19:19); 
mna: a héber minának megfelelő pénz, amelyet Károli és revizorai „gira" szóval fordítot-

tak Lk. 19:13 skv.-ben. Az 1966-os új fordítás megtartja a mina szót. (A gira egyébként 
nem függ össze az olasz lírával, hanem a héber gcráh szó megfelelője; a gira a magyar 
középkorban ismert és használt értékmérő volt a kereskedelemben); 

talantom: talentum (Mt. 18:24, 25:15 stb). 

Űrmértékek 

1. Gabona mérésére 

a) Az Ószövetségben: 
qab: véka, kab (2 Kir. 6:25); 
sze'áh: mérték, véka, köböl, széa (Gen. 18:6, 1 Sám. 25:18, 1 Kir. 18:32, 2 Kir. 7:1); 
'éfáh: mérték, véka, mérőedény, éfa (Ex. 16:36, Péld. 20:10, Zak. 5:6 stb.); 
'hómár: hómer (Lev. 27:16 stb.); 
kór: véka, kórus, kór (I. Kir. 4:22, II. Krón. 2:10, Esdr. 7:22 stb.); 
'ómür: ómer (Ex. 16:16 skv); 
'isszárón: egy tized, tizedrész (ti. éfa). (Ex. 29:40 stb.); 
lätäk: letek (csak Hós. 3:2-ben). 

b) Az Újszövetségben: 
saton (megfelel a héber sze'áh-пак): mérce (Mt. 13:33, Lk. 13:21); 
koros (megfelel a héber kór-nak): kórus (Lk. 16:7); 
choinix: mérce (Jel. 6:6); 
modios: véka (Mt. 5:15 stb.); 

2. Űrmértékek folyadékok mérésére 

a) Az Ószövetségben: 
lóg: lóg (Lev. 14:10 skv.); 
hin: hin (Ex. 29:40 stb.); 
bat: báth, bat (1 Kir. 7:26, 38 stb.); 
kór: kór (Ez. 45:14). 

b) Az Újszövetségben: 
batos (megfelel a héber bat-nak): bátus (Lk. 16:6); 
metrétés: métréta (Jn. 2:6); 
xestés (Mk. 7:4-ben csak a megfelelő űrtartalmú edény neve); korsó. 

Hosszmértékek 

a) Az Ószövetségben: 
'ücba': ujjnyi (Jer. 52:21); 
tefah: tenyér, tenyérnyi (Ex. 25:25 stb.); 
zärät: arasz, arasznyi (Ex. 28:16 stb.); 
'ammáh: sing, röf, könyök (Ex. 25:10 stb.); 
górnád: sing, gómed (Bir. 3:16); 
qáncih: mérőpálca, pálcányi, mérőnád (Ez. 40:5 stb.). 



b) Az Újszövetségben: 
péchos: arasz, sing, könyök (Mt. 6:27, Jn. 21:8 stb.); 
orguia: öl (Csel. 27:28); 
(A Csel 7:5-ben előforduló bema podos: lábnyomnyí, talpalatnyi — inkább területhez 

tartozó mérték.) 
Nagyobb távolság jelölésére használt kifejezések: 
stadion: futamat (Lk. 24:13, Jn. 6:19 stb.); 
miiion: mérföld (Mt. 5:41); 
hodos sabbatou: szombatnapi járóföld (Csel. 1:12). 

Értékük a mai mértékrendszer szerint. A következő összeállításban az ó- és újszö-
vetségi mértékek nevét az új bibliafordításnak megfelelően, tehát vagy magyarra lefordítva, 
vagy az eredeti héber és görög név fonetikus átírásával adjuk. 

Súlymértékek 

a) Az Ószövetségben: 
Az Ószövetségben a súlymérés alapegysége a (foniciai) ezüst sekel, melynek súlya kb. 

14,55 gramm, ennek alapján így állítható össze a mértékrendszer: 
1 talentum (3000 sekelnek véve): 43 kg és 650 g. 
1 mina (50 sekelnek véve): 727 g. 
1 sekel: 14,55 g. 
1 beka: 7,27g (fél sekel); 
1 gera: 0,73 g (egy huszad sekel). 
A (babiloni) arany sekel súlyát 16,37 grammnak véve: 
1 talentum (3000 sekel): 49 kg és 110 g 
1 mina (50 sekel): 81,85 g. 

b) Az Újszövetségben: 
Az Újszövetségben előforduló litra: 327 g súlyú. 

Pénzek 

a) Az Ószövetségben: 
A bibliai korban használt pénzek valóságos értékét alig lehet meghatározni, hiszen a mi 

korunkban világszerte forgalomban lévő pénzek árfolyama és vásárló értéke is sűrűn vál-
tozik. Mint mondtuk, hajdan fizetőeszközül a sekel és a talentum szolgált, hozzávetőleges 
értéküket a súlyuknak megfelelő arany, illetve ezüst mai árfolyamértékének megfelelően 
lehet kiszámítani. (Külön kérdés marad persze, hogy az arany és az ezüst milyen száza-
lékban volt ötvözve egyéb fémmel.) A vásárló értéket is meghatározta az akkori árucikkek-
nek az értéke, amit befolyásolhatott a körülmények változása (pl. II. Kir. 6:25 és 7:16 két 
szélsőséges esete). 

Az első vert aranypénz, a perzsa dárikus, 8,4 g súlyú volt, hozzávetőleges értéke mintegy 
30 Ft-ra tehető. 

b) Az Újszövetségben: 
Az újszövetségi pénzek közül az (ezüst) talentum hozzávetőleges értéke 35—40 000 Ft-ra 

becsülhető. Ezüstpénzek voltak a következők: 
drahma, értéke kb. 2,50—3 Ft, 
dénár, értéke ugyanannyi, 
didrahma: 5—6 Ft, a drahma kétszerese, 
státér: 10—12 Ft, a drahma négyszerese. 
Aprópénzként rézpénz volt forgalomban: 
az assarion (a dénár tizenhatod része) kb. 6—7 fillér, 
a kodrantés (latinul quadrans) ennek negyede: 2,5—3 fillér, 
a lepton valóban nem több, mint 1 fillér értékű lehetett. 



Gabonamérésre használt űrmértékek 

a) Az Ószövetségben: 
1 hómer (= 10 éfá): 369,2 liter, ugyanilyen űrtartalmú a kór is. 
A letek a hómer fele: 184,6 liter, 
1 éfá: 36,92 liter, 
1 széá: 12,3 liter (az éfá harmadrésze), 
1 kab: 2 liter (a széá hatodrésze), 
1 ómer: 3,7 liter (az éfá tizedrésze), ugyanilyen űrtartalmú az isszárón is. 

b) Az Újszövetségben: 
1 kórus (mint az ószöv.-i kór): 369,2 liter, 
1 szaton (mint az ószöv.-i széá): 12,3 liter, 
1 choinix: kb. 1 liter, 
1 modios: 8,75 liter. 

Folyadékok mérésére használt űrmértékek 

a) Az Ószövetségben: 
1 kór: 369,2 liter (mint az azonos nevű gabonamérték), 
1 bat: 36,92 liter, 
1 hin: 6,12 liter (a bat hatodrésze), 
1 log: kb. fél liter (a hin tizenkettede). 

b) Az Újszövetségben: 
1 bátus (az ószöv.-i bat): 36,92 liter, 
1 metréta: kb. 40 liter. 

Hosszmértékek 

a) Az Ószövetségben: 
Alapegység a könyöknyi távolság: a kinyújtott alsókar hossza a könyökétől a középső új 

végéig vett átlagos hosszúság. Ennek megfelelően: 
1 könyök: 44,4 cm, 
1 arasz: 22,2 cm (a könyök fele). 

Az Ó- és Újtestamentum Könyveinek rövidítéseit tanuljuk meg, hogy így nagy 
segítségünkre legyen az Igék gyors kikeresésénél. 

Az idézeteket csak a rövidített jelölésekkel írjuk. 

I. Mózes Könyve I. Móz. 
II. Mózes Könyve II. Móz. 
III. Mózes Könyve III. Móz. 
IV. Mózes Könyve IV. Móz. 
V. Mózes Könyve V. Móz. 
Józsué Könyve Józs. 
Birák Könyve Bir. 
Ruth Könyve Ruth. 
I. Sámuel Könyve I. Sám. 
II. Sámuel Könyve II. Sám. 
I. Királyok Könyve I. Kir. 
II. Királyok Könyve II. Kir. 
I. Krónika Könyve I. Krón. 
II. Krónika Könyve II. Krón. 
Ezsdrás Könyve Ezsdr. 



Nehémiás Könyve Neh. 
Eszter Könyve Eszt. 
Jób Könyve Jób 
Zsoltárok Zsolt. 
Példabeszédek Példb. 
Prédikâtçr Könyve Préd. 
Énekek Éneke Én. Én. 
Ézsaiás Ézs. 
Jeremiás Jer. 
Jeremiás siralmai Jer. sir. 
Ezékiel Ez. 
Dániel Dán. 
Hóseás Hós. 
Jóel Jóel 
Ámós Ám. 
Abdiás Abd. 
Jónás Jón. 
Mikeás Mik. 
Náhum Náh. 
Habakuk Hab. 
Sofóniás Sof. 
Aggeus Agg. 
Zakariás Zak. 
Malakiás Mai. 

Máté Evangéliuma Mt. 
Márk Evangéliuma Mk. 
Lukács Evangélium Lk. 
János Evangéliuma Jn. 
Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv Csel. 
Rómabeliekhez írt levél Rm. 
I. Korinthus I. Kor. 
II. Korinthus II. Kor. 
Galata Gal. 
Efézus Ef. 
Filippi Fii. 
Kolossé Kol. 
I. Thessaloniki I. Thess. 
II. Thessaloniki II. Thess. 
I. Timotheus I. Tim. 
II. Timotheus II. Tim. 
Titushoz Tit. 
Filemonhoz Fil. 
Zsidókhoz írt Levél Zsid. 
Jakab Apostol Levele Jak. 
I. Péter " " I. Pt. 
II. Péter " " II. Pt. 
I. János " " I. Jn. 
II. János " " II. Jn. 
III. János " " III. Jn. 
Júdás Levele Júd. 
János Mennyei Jelenésekről Való Könyve Jel. 

MEGJEGYZÉS: 
A THEOLÓGIA NYELVÉN ÁLTALÁBAN A MÓZES KÖNYVEINÉL A BIBLIAKUTA-

TÓK, TUDÓSOK nem nagyon szokták a magyar kifejezést használni. Más szavakkal illik 
tudni, hogy a: 



MÓZES I. KÖNYVÉT — GENEZIS-nek nevezzük, 
MÓZESII. " — EXODUS-nak " , 
MÓZESIII. " — LEVITICUS-nak " , 
MÓZES IV. " — NUMERI-nak " , 
MÓZES V. " — DEUTERONOMIUM-nak hívjuk! 
Összefoglaló néven Mózes öt könyvét idegen kifejezéssel a görög PENTATEUCHOS jelöli. 

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS ÉLETE. 
BIZONY-BIZONY MONDOM NÉKTEK.." 



66. AZ ISTEN FIANAK ELETE 

I. 
Születése, ifjúsága és megkeresztelése 

II. 
Jézus Júdeában 

III. 
Korai munkálkodás Galileában 

IV. 
Későbbi munkálkodás Galileában 

V. 
Utolsó út Jeruzsálembe (Júdea, Perea) 

VI. 
Az utolsó hét 

VII. 
A feltámadás 

A KÉPEK SZÖVEGE AZ ÚJ FORDÍTÁS szerint került közlésre 





SZÜLETÉSE, IFJÚSÁGA ÉS 
MEGKERESZTELÉSE 

I. 

Máté 2,2 



Keresztelő János 
születésének ígérete 

Zakariás pap előtt megje-
lent az Úr angyala és ezt 
mondta: „Meghallgatásra ta-
lált a könyörgésed, feleséged, 
Erzsébet fiút szül, és János-
nak nevezed. Örülni fogsz, 
mert nagy lesz ő az Úr előtt. 
Izrael fiai közül sokakat meg-
térít az Úrhoz, Illés lelkével 
és erejével." Mivel Zakariás 
kételkedett, megnémult. Ami-
kor kijött a templomból, nem 
tudott beszélni. Ebből a nép 
rájött, hogy látomást látott. 
— E napok után fogant Er-
zsébet, akkor így szólt: Az 
Úr jónak látta, hogy meg-
szüntesse az én gyalázato-
mat." (Lukács 1,5—23) 

Jézus születésének 
megjelenése Máriának 

Elküldte Isten Gábriel an-
gyalt Názáretbe, egy szűzhöz, 
aki Józsefnek volt jegyese, 
Mária volt a neve. Az angyal 
így szólt: „Ne félj, Mária, imé, 
fogansz méhedben és fiút 
szülsz, akit Jézusnak nevezz 
el." Mária megkérdezte: „Ho-
gyan, mikor én nem ismerek 
férfit?" Az angyal válaszolt: 
„A szentlélek száll reád, a 
Magasságos ereje árnyékoz 
be téged, a születendöt is 
szentnek nevezik majd, az Is-
ten fiának." (Lukács 1,26— 
38). 



Mária látogatása 
Erzsébetnél 

Mária Bement Zakariás 
házába és köszöntötte Erzsé-
betet. Amikor ezt meghallot-
ta Erzsébet, megmozdult a 
magzat a méhében, megtelt 
Szentlélekkel és kiáltotta: 
„Áldott vagy te az asszonyok 
között és áldott a te méhed 
gyümölcse! Hogyan lehet, 
hogy az én Uram anyja jön el 
hozzám? Mert amint felfogta 
fülem köszöntésedet, ujjong-
va megmozdult a magzat mé-
hemben. Boldog aki hitt, 
mert beteljesedik az, amit az 
Úr mondott neki!" Mária Er-
zsébettel maradt három hó-
napig (Lukács 1, 39—56) 

Nincs hely a 
vendégfogadóban 

Felment József Názáretből 
Betlehembe, hogy összeíiják, 
jegyesével, Máriával együtt, 
aki áldott állapotban volt. 
Amíg ott voltak, eljött szülé-
sének ideje és megszülte első-
szülött fiát. Bepólyálta és a 
jászolba fektette, mivel a 
szálláson nem volt számukra 
hely (Lukács 2,1—7) 



Jézus születését 
megjelentetik 

a pásztoroknak 

Pásztorok tanyáztak és őr-
ködtek éjszaka nyájuk mel-
lett. Az Úr angyala megjelent 
és ezt mondta: „Ne féljetek, 
mert íme, hirdetek nektek 
nagy örömet, mely az egész 
nép öröme lesz: Üdvözítő szü-
letett ma nektek, az Úr Krisz-
tus, a Dávid városában. A jel 
ez lesz: találtok egy kisgyer-
meket, aki bepólyálva fekszik 
a jászolban." És hirtelen 
mennyei seregek sokasága je-
lent meg az angyallal, akik 
dicsérték az Istent és mond-
ták: „Dicsőség a magasság-
ban Istennek és a Földön bé-
kesség, az emberekhez 
jóakarat." (Lukács 2,8—14). 

A pásztorok 
Betlehemben 

A pásztorok elmentek Bet-
lehembe és megtalálták Má-
riát, Józsefet és a kisgyerme-
ket, aki a jászolban feküdt. 
Elmondták az üzenetet, ame-
lyet a kisgyermekről kaptak. 
Aki hallotta csodálkozott 
azon, amit a pásztorok mond-
tak. Mária mindezeket a dol-
gokat megőrizte és forgatta 
szívében. A pásztorok vissza-
tértek, dicsőítve és magasz-
talva Istent mindazért, amit 
ügy láttak, ahogyan meg-
üzente nekik (Lukács 2,15— 
20). 



A Napkeleti bölcsek 
követik a csillagot 

Bölcsek érkeztek Napke-
letről Jeruzsálembe és kér-
dezték: „Hol van a zsidók ki-
rálya, aki most született? 
Láttuk a csillagát és jöttünk 
imádni Öt". Heródes megkér-
dezte írástudóit: „Hol kell 
megszületnie Krisztusnak?" 
Azok ezt mondták: „A Júdeai 
Betlehemben, mert így írta 
meg a próféta: Te, Betlehem 
nem vagy a legjelentéktele-
nebb város, mert fejedelem 
származik belőled, aki legel-
tetni fogja Izraelt". Heródes 
titokban hívatta a bölcseket, 
megkérdezte a csillag feltű-
nésének idejét, majd elküldte 
őket Betlehembe: „Menjetek 
el, szerezzetek pontos értesü-
léseket a gyermekről, mihelyt 
megtaláljátok tudassátok, 
hogy elmenjek és imádjam 
Öt!" (Máté 2,1—8). 

Jézus bemutatása a 
templomban 

Simeon, a lélek indítására, 
elment a templomba és mikor 
a gyermek Jézust bevitték 
szülei, akkor kaijába vette, 
áldotta az Istent és ezt mond-
ta: „Most bocsátod el, Uram, 
szolgádat békességgel, mert 
meglátták szemeim üdvössé-
gedet, melyet elkészítettél 
minden nép szeme láttára..." 
(Lukács 2,22—39). 



A Napkeleti bölcsek 
Betlehemben 

A bölcsek elindultak és a 
csillag, amelyet láttak feltű-
nésekor, előttük ment, amíg 
meg nem érkeztek, s akkor 
megállt a hely felett, ahol a 
gyermek volt. Amikor meg-
látták a csillagot, igen nagy 
volt az örömük. Bementek a 
házba, látták a gyermeket 
anyjával, Máriával, leborulva 
imádták őt. Kinyitották kin-
csesládáikat és ajándékokat 
adtak neki: aranyat, tömjént 
és mirhát. Mivel azonban ki-
jelentést kaptak álmukban, 
hogy ne menjenek vissza He-
ródeshez, más úton tértek 
vissza hazájukba (Máté 2,9— 
12). 

Menekülés Egyiptomba 

Miután a bölcsek eltávoz-
tak, az Úr angyala megjelent 
Józsefnek álmában és így 
szólt: „Kelj fel, vedd a gyer-
meket és anyját, menekülj 
Egyiptomba és maradj, amíg 
nem szólok, mert Heródes ha-
lálra fogja kerestetni a gyer-
meket." О felkelt, vette a 
gyermeket és anyját még éj-
nek idején, és elment Egyip-
tomba. Ott volt Heródes ha-
láláig, hogy beteljesedjék az, 
amit az Úr mondott a próféta 
által: „Egyiptomból hívtam el 
fiamat". Heródes megöletett 
Betlehemben és annak kör-
nyékén minden kétesztendös 
és ennél fiatalabb fiúgyerme-
ket, annak az időpontnak 
megfelelően, amelyet megtu-
dott a bölcsektől (Máté 
2,13—18). 



Hazatérés Egyiptomból 

Az Úr angyala megjelent 
Józsefnek Egyiptomban és 
mondta: „Menj Izrael Földjé-
re, mert meghaltak azok, 
akik a gyermek életére 
törtek". О felkelt, vette a 
gyermeket és anyját, Izrael 
Földjére ment, amikor meg-
hallotta, hogy Júdeában Ar-
khelaosz uralkodik Heródes 
után, félt oda visszatérni Ga-
lileában, Názáretben telepe-
dett le, hogy beteljesedjék a 
prófécia: Názáretinek fogják 
őt nevezni! (Máté 2,19—23). 

A tizenkét éves Jézus 

Húsvét ünnepén a 12 éves 
Jézus ott maradt Jeruzsá-
lemben. Szülei 3 nap múlva 
találták meg a templomban, 
amint a tanítómesterek köré-
ben ült, hallgatta és kérdezte 
őket. Mindenki, aki hallgat-
ta, csodálkozott értelmén és 
feleletein. Szüleinek így 
szólt: „Miért kerestek engem? 
Nem tudjátok, hogy az én 
atyám házában kell lennem?" 
Anyja e szavakat megőrizte 
szívében (Lukács 2,47—52). 



Ácsműhely — Názáretben 

A Galileai Názáretben a 
gyermek (Jézus) pedig növe-
kedett és erősödött, megtelt 
bölcsességgel és az Isten ke-
gyelme volt rajta (Lukács 
2,39—40). Sokan így szól-
tak... Miféle bölcsesség ez, 
amely neki adatott? Nem az 
ács ez. Mária fia, Jakab. Jó-
zsef, Júdás és Simon testvé-
re?" (Márk. 6, 1—6). 

Keresztelő János 
tanítása 

Keresztelő János ezt hir-
dette: „Téijetek meg, mert 
közel van már a Mennyek or-
szága". Majd így szólt: „Te-
remjetek megtéréshez illő 
gyümölcsöt. Minden fa, mely 
nem terem jó gyümölcsöt, ki-
vágatik és tűzre vettetik. Én 
vízzel keresztellek titeket, de 
aki utánam jön erősebb ná-
lam: Arra sem vagyok méltó, 
hogy saruja szíját megold-
jam. О Szentlélekkel és tűz-
zel keresztel. Kezében szóró-
lapát van és megtisztítja 
szérűjét: gabonáját a csűrbe 
takarítja, a pelyvát pedig 
megégeti olthatatlan tűzzel." 
(Máté 3,1—12). 



Jézus megkeresztelése 

Eljött Jézus a Jordán mellé 
Jánoshoz, hogy keresztelje 
meg Öt. János mondta: „Ne-
kem lenne szükséges, hogy 
megkeresztelj és Te jössz hoz-
zám?" Jézus így válaszolt: 
„Engedj most, mert az illik 
hozzánk, hogy így töltsünk be 
minden igazságot." Akkor en-
gedett neki. Amikor pedig Jé-
zus megkeresztelkedett, azon-
nal kijött a vízből és íme 
megnyílt az ég és látta, hogy 
Isten Lelke galamb formájá-
ban Öreá száll. Hang hallat-
szott a mennyből: „Ez az én 
szeretett Fiam, akiben gyö-
nyörködöm." Akkor elvitte 
Jézust a Lélek a pusztába, 
hogy megkísértse az ördög 
(Máté 3,13—17; 4,1). 

Jézus megkísértése 

Jézus a lélek indítására a 
pusztában tartózkodott 40 
napon át. Nem evett azokban 
a napokban. Ekkor az ördög 
így szólt: „Ha Isten fia vagy, 
mondd a kőnek, hogy változ-
zék kenyérré". Jézus vála-
szolt: „Meg van írva, nemcsak 
kenyérrel él az ember: ezután 
az ördög megmutatta a föld 
országait és mondta: „Neked 
adom, ha leborulsz előttem". 
Jézus válaszolt: „Az Urat, a 
te Istenedet imádd, és csak 
neki szolgálj... megmonda-
tott: ne kísértsd az Urat, a te 
Istenedet". Az ördög eltávo-
zott tőle egy időre (Lukács 
4,1—13). 



Az első tanítványok 
elhívása 

Amikor Jézus a Galileai-
tenger partján járt, meglátott 
két testvért, Simont, akit Pé-
ternek hívnak és testvérét, 
Andrást, amint hálójukat a 
tengerbe vetették, mivel ha-
lászok voltak. így szólt hozzá-
juk: „Jöjjetek utánam, és én 
emberek halászaivá teszlek 
titeket". Ok pedig azonnal 
otthagyták hálóikat és követ-
ték Jézust. Miután tovább 
ment onnan, meglátott két 
másik testvért. A Zebedeus 
fiait, Jakabot és Jánost, 
amint atyjukkal, Zebedeussal 
együtt rendezték hálóikat, és 
elhívta őket. Ok pedig azon-
nal otthagyták a hajót és aty-
jukat, és követték Jézust 
(Máté 4, 18—22). 

Kánai menyegző 

Menyegző volt a Galileai 
Kánában. Ott volt Jézus any-
jával és tanítványaival. Elfo-
gyott a bor, volt ott hat kőve-
der, a zsidók tisztálkodási 
rendje szerint. Jézus szólt: 
„Töltsétek meg a vedreket 
vízzel. Most merítsetek és vi-
gyetek a násznagynak." A 
násznagy megízlelte a vizet, 
mely borrá lett, és szólt a vő-
legénynek: „Mindenki a jó 
bort adja fel először, te meg a 
végére tartogattad?" Ezt tette 
Jézus első jelként, így jelen-
tette ki dicsőségét, és tanítvá-
nyai hittek benne (János 
2,1—12). 



JÉZUS JÚDEÁBAN 
II. 

János 3,22 



A templom 
megtisztítása 

Jézus a templomban talál-
ta az ökrök, juhok és galam-
bok árusait és a pénzváltó-
kat. Ekkor kötélből korbácsot 
csinált és kiűzte őket, az ök-
röket és juhokat is a temp-
lomból. A pénzváltók pénzét 
kiszórta, az asztalokat felfor-
dította, és a Galambárusok-
nak ezt mondta: „Vigyétek 
ezeket innen, meg van írva: 
az én házamat imádság házá-
nak nevezik, ti pedig rablók 
barlangjává teszitek!" Tanít-
ványainak eszébe jutott az 
Ige. „A te házad iránti féltő 
szeretet emészt engem" (Já-
nos 2, 13—17). 

Nikodemus 

Nikodémus egy éjjel el-
ment Jézushoz. Jézus így 
szólt: „Bizony, mondom né-
ked: ha valaki nem születik 
újonnan, nem láthatja meg 
Isten országát, ha valaki nem 
születik Víztől és Lélektől, 
nem mehet be az Isten orszá-
gába. Nem ment fel a Menny-
be senki, csak az, aki a 
Mennyből szállt le, az Em-
berfia. Ahogy Mózes felemel-
te a kígyót, úgy kell az Em-
berfiának is felemeltetnie, 
hogy aki hisz, annak örök éle-
te legyen Őbenne." (János 
3,1—21). 



A samáriai asszony 

Samáriában, Sikár városá-
nál, Jákob forrásánál Jézus 
fáradtan leült. Egy asszony 
jött vizet meríteni. Jézus így 
szólt: „Aki ebből a vízből 
iszik, ismét megszomjazik, de 
aki abból a vízből iszik, ame-
lyet én adok neki, soha többé 
meg nem szomjazik, mert az 
a víz örök életre buzgó forrás-
sá lesz benne". Az asszony er-
re mondta: „Add nekem azt a 
vizet, hogy ne szomjazzam 
meg..." (János 4,4—42). 





KORAI MUNKÁLKODÁS GALILEÁBAN 
III. 

Máté 12,9—14 



Ézsaiás tekercsének 
felolvasása 

Jézus szombaton a zsina-
gógába ment, Názáretben. 
Ézsaiás próféta könyvéből ezt 
olvasta fel: „Az Úr Lelke van 
rajtam, mert felkent engem, 
hogy evangéliumot hirdessek 
a szegényeknek; Azért kül-
dött el, hogy a szabadulást 
hirdessem a foglyoknak, és a 
vakoknak szemük megnyílá-
sát; Hogy szabadon bocsás-
sam a megkínzottakat, és 
hirdessem az Úr kedves esz-
tendejét." Ekkor a könyvte-
kercset átadta a szolgának, 
és így szólt: „Ma teljesedett 
be ez az írás fületek hallatá-
ra". Mindnyájan bizonyságot 
tettek róla, csodálkoztak, 
hogy a kegyelem Igéit hirde-
ti, és kérdezgették: „Nem a 
József fia ez?" Ö így szólt: 
„Egy próféta sem kedves a 
maga hazájában. Sok leprás 
volt Elizeus idejében, de csak 
a szír Naámán tisztult meg". 
Ezt hallva kiűzték őt a város-
ból (Lukács. 4,14—30). 

Csodálatos halfogás 

A Genezáret-tónál Simon 
hajójából tanította a sokasá-
got. Majd ezt mondta Simon-
nak: „Evezz a mélyre és ves-
sétek ki hálóitokat fogásra!" 
Simon így felelt: „Egész éj-
szaka semmit sem fogtunk, 
de a te szavadra mégis kive-
tem a hálót". Olyan nagy tö-
meg halat kerítettek be, hogy 
szakadozott a hálójuk, ezért 
segítségül hívták a másik ha-
jóban lévő társakat is. A sok 
haltól a két hajó majd el-
süllyedt (Lukács 5,4—11). 



Betegek gyógyítása 

Este pedig, amikor lement 
a nap, hozzá vitték a betege-
ket és a megszállottakat is 
mind, az egész város össze-
gyűlt az ajtó előtt. Sok külön-
féle betegségben sínylődőt 
meggyógyított ekkor: sok ör-
dögöt is kiűzött és nem en-
gedte beszélni az ördögöket; 
azok ugyanis felismerték Öt. 
Nagyon korán felkelt és 
imádkozott. Majd ezt mond-
ta: „Menjünk máshova, hogy 
ott is hirdessem az Igét, mert 
azért jöttem". És elment a 
Galileai zsinagógákba, hir-
dette az Igét és kiűzte az ör-
dögöket (Márk 1,32—39). 

Leprás meggyógyítása 

Odament hozzá egy leprás, 
könyörögve és térdre borulva 
így szólt: „Ha akarod, meg 
tudsz tisztítani". Jézus meg-
érintette és így szólt: „Aka-
rom, hogy megtisztulj!" Azon-
nal lement róla a lepra és 
megtisztult. Jézus elküldte 
és ezt mondta neki: „Vigyázz, 
senkinek semmit el ne mondj, 
hanem menj el, mutasd meg 
magadat a papnak és ajánld 
fel tisztulásodért, amit Mózes 
rendelt — bizonyságul ne-
kik!" Az pedig elment és el-
kezdte mindenfelé hirdetni 
az esetet, úgyhogy Jézus nem 
mehetett nyíltan a városba, 
hanem lakatlan helyeken 
tartózkodott (Márk. 1,40— 
45). 



A gutaütött 
meggyógyítása 

Kapernaumban sokan 
gyűltek össze. Négyen vittek 
egy bénát, mivel a sokaság 
miatt nem fértek Jézus köze-
lébe, megbontották a ház te-
tejét és leeresztették az ágyat 
a bénával. Jézus látva hitü-
ket, szólt: „Fiam, megbocsát-
tattak bűneid". Az írástudók 
így tanakodtak: „Istent ká-
romolja! Ki bocsáthat meg 
bűnöket az Istenen kívül?" 
Jézus mondta: „Hogy meg-
tudjátok: az Emberfiának 
van hatalma bűnöket megbo-
csátani. — Szólt a bénához: 
„Kelj fel, fogd az ágyadat és 
menj haza!" (Márk. 2,1—12). 

Lévi (Máté) elhívása 

Jézus meglátott egy Lévi 
nevű vámszedőt, aki a vám-
nál ült, így szólt hozzá: „Kö-
vess engem!" Az otthagyott 
mindent és követte Öt. Lévi 
vendégséget készített neki a 
házában, sokan voltak ott, 
vámszedők és mások. A fari-
zeusok és írástudók zúgolód-
tak ezt mondván: „Miért esz-
tek, isztok a vámszedőkkel, 
bűnösökkel?" Jézus válaszolt: 
„Nem azért jöttem, hogy az 
igazakat hívjam a megtérés-
re, hanem a bűnösöket." (Lu-
kács 5,27—32). 



Gyógyítás a 
Betesda tónál 

A Betesda tónál a betegek, 
vakok, sánták tömege várta a 
víz megmozdulását. Az Úr 
angyala időnként felkavarta 
a vizet: aki ezután elsőnek lé-
pett bele, egészséges lett. Egy 
embert aki 38 éve volt beteg, 
megkérdezett Jézus: „Szeret-
nél-e meggyógyulni?" Az így 
válaszolt: „Uram, nincs em-
berem, aki beemeljen a tóba". 
Jézus mondta neki: „Kelj fel, 
vedd az ágyadat és jáij!" Az 
azonnal egészséges lett, fel-
vette ágyát és járt. Aznap 
szombat volt. A zsidók így 
szóltak a meggyógyítotthoz: 
„Szombat van, nem szabad 
felvenni ágyadat!" (János 
5,1—15). 

,Jöjjetek énhozzám!' 

Jézus mondta: „Jöjjetek 
énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok és meg vagy-
tok terhelve, és megnyugvást 
adok nektek, vegyétek fel az 
én igámat és tanuljátok meg 
tőlem, hogy szelíd vagyok és 
alázatos szívű, és megnyug-
vást találtok lelketeknek" 
(Máté 11,28—29). 



A 12 apostol elhívása 

Ö hívta el azokat, akiket 
akart. Tizenkettőt választott 
ki, hogy vele legyenek és az-
után elküldje őket, hogy hir-
dessék az Igét, és a tőle ka-
pott hatalommal kiűzzék az 
ördögöket. Kiválasztotta a ti-
zenkettőt: Simont, akinek a 
Péter nevet adta, Jakabot, a 
Zebedeus fiát és Jánost, Ja-
kab testvérét, akiknek a Bo-
anerges nevet adta, ami azt 
jelenti, mennydörgés fia: to-
vábbá Andrást és Fülöpöt, 
Bertalant és Mátét, Tamást 
és Jakabot az Alfeus fiát, 
Taddeust és Simont, a Kana-
neust, Júdás Iskáriótest, aki 
el is árulta Öt (Márk. 3,13— 
19). Jézus mondta: „Menjetek 
és hirdessétek: egészen köz-
zel van már a mennyek or-
szága!" (Máté 10,1—23). 

A Hegyi Beszéd 

Meglátta a sokaságot, fel-
ment a hegyre és leült, oda-
mentek hozzá tanítványai. Ö 
így tanította őket: „Boldogok, 
akik szegények lelki értelem-
ben, mert övék a mennyek or-
szága. Boldogok, akik sírnak, 
mert megvigasztaltatnak... 
Boldogok az irgalmasok, 
mert ők irgalmasságot nyer-
nek. Boldogok a tiszta szívű-
ek, mert ők meglátják az Is-
tent" (Máté 5,1—10). 



A kapernaumi százados 

Kapernaumban odament 
Jézushoz egy százados és kér-
te: „Uram, a szolgám bénán 
fekszik otthon". Jézus így 
szólt: „Elmegyek és meggyó-
gyítom". A százados ezt felel-
te: „Uram, nem vagyok méltó 
arra, hogy hajlékomba jöjj, 
hanem csak szólj és meggyó-
gyul". Jézus elcsodálkozott: 
„Bizony, mondom néktek sen-
kiben sem találtam ilyen 
nagy hitet Izraelben". A szá-
zadosnak ezt mondta Jézus: 
„Menj el és legyen a te hited 
szerint". És meggyógyult a 
szolga még abban az órában 
(Máté 8,5—13). 

A naini ifjú 

Nain város kapujánál egy 
halottat hoztak, egy özvegy-
asszony fiát. Amikor az Úr 
meglátta, megszánta és így 
szólt: „Ne sírj!" Azután odalé-
pett és megérintette a kopor-
sót, és szólt: „Ifjú, neked szó-
lok, kelj fel!" Erre felült a 
halott és elkezdett beszélni. 
Félelem fogta el mindnyáju-
kat, dicsőítették Istent és azt 
mondták: „Nagy próféta tá-
madt közöttünk és megláto-
gatta Isten az ő népét." (Lu-
kács 7,11—17). 



A bűnös nö 

Jézus, Simon farizeus ké-
résére, bement annak házá-
ba. Egy bűnös asszony kene-
tet hozott egy alabástrom 
tartóban. Megállt Jézus lába-
inál sírva, könnyeivel öntözte 
lábát és hajával törölte meg; 
csókolgatta a lábát és meg-
kente kenettel. Jézus mondta 
Simonnak: „Vizet lábaimra 
nem adtál, ez pedig könnyei-
vel öntözte, hajával törölte". 
...Az asszonynak ezt mondta: 
„Megbocsáttattak a te bűne-
id." (Lukács 7,36—50). 

Jézus a hajóról tanít 

Ismét Tanítani kezdett a 
tenger mellett a parton, de 
igen nagy sokaság gyüleke-
zett hozzá, ezért hajóba 
szállt, az egész sokaság pedig 
a tenger mellett a parton 
volt. Sok mindenre tanította 
őket példázatokban: „Vigyáz-
zatok! Amilyen mértékkel 
mértek, olyannal mérnek 
nektek, sőt ráadást is adnak. 
Mert akinek van, annak ada-
tik, és akinek nincs, attól az 
is elvétetik, amije van. — Is-
ten országa olyan, mint a 
mustármag, kisebb minden 
magnál. Miután elvetették, 
felnő és nagyobb lesz minden 
veteménynél, oly nagy ága-
kat hajt, hogy árnyékában 
fészket raknak a madarak." 
(Márk. 4,1—34). 



A magvető példázata 

Ezt mondta példázatban: 
„Kiment a magvető vetni, né-
melyik mag az útfélre esett és 
eltaposták, vagy megették a 
madarak, némelyik a sziklás 
földre esett és amikor kinőtt, 
elszáradt, mert nem kapott 
nedvességet. Némelyik a tö-
visek közé esett és a vele fel-
növő tövisek megfojtották, 
némelyik a jó fóldre esett és 
százszoros termést hozott." A 
példázat jelentése: A Mag Is-
ten Igéje, akiknél az útfélre 
esett, azok hallották, de jön 
az ördög és kiragadja szívük-
ből; akiknél a tövisek közé 
esett, ott az élet gondjai és él-
vezetei megfojtják bennük és 
nem érlelnek termést. Akik-
nél a jó földbe esett, azok igaz 
és jó szívvel hallgatják az 
Igét, meg is tartják és ter-
mést hoznak állhatatosság-
gal (Lukács 8,4—15). 

A vihar lecsendesítése 

Beszállt a hajóba tanítvá-
nyaival, íme nagy vihar tá-
madt, úgyhogy a hajót elborí-
tották a hullámok О pedig 
aludt. Tanítványai felébresz-
tették és mondták: „Uram, 
ments meg minket, elve-
szünk!" Ö így szólt: „Mit fél-
tek, kishitűek?" Majd rápa-
rancsolt a szelekre és a 
tengerre és egészen csendes 
lett a tenger. Ok csodálkozva 
mondták: „Ki ez, hogy a sze-
lek is, a tenger is engedel-
meskednek neki?" (Máté 
8,23—27). 



A gadarai megszállott 

A gadaraiak földjén szem-
bejött vele a sírboltok közül 
egy tisztátalan lelkektől meg-
szállott, akit már lánccal sem 
tudott megkötözni senki, 
mert szétszaggatta. A bilin-
cseket összetörte, kiáltozott 
és kövei vagdosta magát — 
odafutott Jézushoz, leborult 
előtte. Jézus ezt mondta: 
„Menj ki tisztátalan lélek eb-
ből az emberből!" A légiónyi 
Tisztátalan lélek kérésére Jé-
zus engedte, hogy a disznó-
nyájba menjenek. Amint a 
disznókba mentek, mintegy 
kétezer állat a szakadékon át 
a tengerbe zuhant és beleful-
ladt. A megtisztult embernek 
mondta Jézus: „Menj a tieid-
hez, vidd hírül nekik, milyen 
nagy dolgot tett az Úr veled!" 
(Márk. 5,1—20). 

Jairus leánya 

Jairus kérte Jézust: „Kis-
lányom halálán van, jöjj, 
hogy meggyógyuljon". Jézus 
elindult vele, Jairus házától 
érkezők ezt mondták: „Le-
ányod meghalt!" Jézus ezt fi-
gyelmen kívül hagyta és így 
szólt: „Ne félj, csak higgy!" 
Megérkezve a házhoz, látva a 
sírókat és jajgatókat, így 
szólt: „A gyermek nem halt 
meg, csak alszik". Erre kine-
vették, de О a gyermek aty-
jával, anyjával bement oda. 
Majd megfogva a gyermek 
kezét ezt mondta: „Talitha 
kúm!" Ami azt jelenti: Leány-
ka ébredj fel!" A leányka 
azonnal felkelt és járkált. 
Azok magukon kívül voltak 
az ámulattól (Márk 5,21— 
43). 



Az ötezer ember 
megvendégelése 

Jézus, akiknek gyógyulás-
ra volt szükségük, azokat 
meggyógyította. Napszállta-
kor tanítványainak mondta 
Jézus: „Adjatok nekik enni!" 
Azok így válaszoltak: „Nincs 
nálunk, csak öt kenyér és két 
hal". Mintegy ötezer férfi volt 
ott, asszonyokon és gyerme-
keken kívül. Jézus erre így 
szólt: „ültessétek le őket cso-
portokba, ötvenenként!" О 
vette az öt kenyeret és a két 
halat, feltekintett az égre, 
megáldotta, megtörte és ta-
nítványainak adta, hogy te-
gyék a sokaság elé. Ettek és 
jóllaktak mindnyájan: az-
után összeszedték a megma-
radt darabokat, tizenkét ko-
sárral (Lukács 9,11—17). 

Jézus a tengeren jár 

A hajó a tanítványokkal 
messze a parttól hányódott a 
hullámokon. A negyedik őr-
ségváltáskor odament hozzá-
juk Jézus, a tengeren járva. 
A tanítványok azt hitték, kí-
sértet. De Jézus szólt: „Bízza-
tok, én vagyok, ne féljetek!" 
Péter így szólt: „Uram, pa-
rancsold, hogy menjek hoz-
zád a vízen". Mire 0: „Jöjj!" 
Péter elindult vizén, Jézus 
felé. Amikor az erős szélre fi-
gyelt, megijedt, süllyedni 
kezdett. Jézus azonnal ki-
nyújtotta a kezét, megfogta öt 
és mondta: „Kishitű, miért 
kételkedtél?" Amint a hajóba 
szálltak, elült a szél (Máté 
14,22—33). 



Jézus, az élet kenyere 

Kapernaumban, a zsinagó-
gában Jézus azt mondta: „Én 
vagyok az élet kenyere, aki 
hozzám jön, nem éhezik meg, 
és aki bennem hisz, nem 
szomjazik meg soha. Akit ne-
kem ad az Atya, az mind hoz-
zám jön, és aki hozzám jön, 
azt nem küldöm el, mert nem 
azért szálltam le a Mennyből, 
hogy a magam akaratát te-
gyem, hanem azét, aki kül-
dött engem. Akinek az az 
akarata, hogy amit nekem 
adott, abból semmit se veszít-
sek el, hanem feltámasszam 
az utolsó napon. Atyámnak 
az az akarata, hogy aki látja 
a Fiút és hisz benne, annak 
örök élete legyen". Ekkor zú-
golódni kezdtek ellene, kér-
dezve: „Nem Jézus ez, a Jó-
zsef fia? Hogyan mondhatja: 
a Mennyből szálltam le?" (Já-
nos 6,26—59). 
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Péter vallástétele 

Jézus Cézárea Filippinél 
megkérdezte tanítványait: 
„Kinek mondják az emberfi-
át?" így válaszoltak: „Néme-
lyek Keresztelő Jánosnak, 
mások Illésnek, vagy más 
prófétának". „Ti kinek mon-
dotok engem?" — kérdezte. 
Simon megszólalt: „Te vagy a 
Krisztus, az élő Isten Fia". 
Jézus így válaszolt: „Boldog 
vagy Simon, mert nem test és 
vér jelentette ki ezt neked, 
hanem az én mennyei atyám. 
Te Péter vagy, és én ezen a 
kősziklán építem fel egyháza-
mat, és a pokol kapui sem 
fognak diadalmaskodni raj-
ta." (Máté 16,13—20). 

Megdicsőülés hegyén 

Pétert, Jakabot és Jánost 
Jézus felvitte egy hegyre és 
szemük láttára elváltozott. 
Ruhája fénylővé lett, tiszta 
fehérré. Megjelent Illés Mó-
zessel együtt és beszélgettek 
Jézussal. Péter ezt mondta: 
„Mester, jó nekünk itt len-
nünk, készítsünk hármatok-
nak sátrat..." De felhő tá-
madt és hang hallatszott: „Ez 
az én szeretett Fiam, Őt hall-
gassátok!" Körülnéztek, már 
csak Jézust egyedül látták. О 
meghagyta, hogy senkinek el 
ne mondják, amit láttak 
(Márk. 9,2—13). 



A nyavalyatörős fiú 
meggyógyítása 

így felelt neki valaki: 
„Mester, elhoztam a fiamat, 
akiben néma lélek van, ez 
megragadja, úgy leteperi, 
hogy tajtékzik, fogát csikor-
gatja és megmerevedik. Ta-
nítványaid nem tudták kiűz-
ni". Jézus szólt: „Hozzátok őt 
elém!" Oda vitték. A Lélek 
megrázta a fiút, az a földre 
esve fetrengett és tajtékzott. 
Jézus rászólt: „Te néma és 
süket lélek, menj ki belőle!" 
Erre az felkiáltott és kiment 
belőle. Jézus magához térí-
tette és az felkelt. Jézus ezt 
mondta: „Ez a fajta semmivel 
sem űzhető ki, csak imádság-
gal." (Márk. 9,14—29). 



UTOLSÓ ÚT JERUZSÁLEMBE, 
MUNKÁLKODÁS JÚDEÁBAN 

ÉS PEREÁBAN 
V. 

Lukács 18,18—27 



A házasságtörő nő 

Jézus a templomban taní-
totta a népet. Ekkor odave-
zettek az írástudók egy asz-
szonyt, akit házasságtörésen 
értek, és így szóltak: „A tör-
vényben van, hogy kövezzük 
meg az ilyeneket, hát te mit 
mondasz?" Azt modta: „Aki 
bűntelen közületek, az dobjon 
rá először követ." Azok, ami-
kor ezt meghallották, kimen-
tek egymásután, és egyedül ő 
maradt ott, és az asszony. Jé-
zus szólt: „Hol vannak? Senki 
sem ítélt el téged?" „Senki, 
Uram." Jézus mondta: „Én 
sem ítéllek el, menj és többé 
ne vétkezz!" (János 8,1—11). 

Az irgalmas 
Samaritánus 

Jézus egy törvénytudónak 
mondta: „Egy ember ment Je-
ruzsálemből Jerikóba. Rab-
lók kifosztották, megverték 
és félholtan otthagyták. Egy 
pap ment azon az úton, meg-
látta, de elment mellette. Egy 
lévita is odaért és meglátta, 
ugyancsak elment mellette. 
Egy Samaritánus is meglát-
ta, megszánta, odament, se-
beit bekötötte, azután feltette 
őt saját barmára, elvitte egy 
fogadóba és ápolta. Másnap 2 
dénárt adott a fogadósnak és 
mondta: Viselj rá gondot!... 
Ki volt a 3 közül a feleba-
rátja? Az így felelt: „Az, aki 
irgalmas volt hozzá." (Lukács 
10,25—37). 



Mária és Márta házánál 

Betért egy faluba, ahol egy 
Márta nevű asszony házába fo-
gadta. Volt egy Mária nevű 
testvére, aki leült az Úr lábá-
hoz és hallgatta beszédét. Már-
tát pedig teljesen lefoglalta a 
sok felszolgálás. Ezért előállt 
és így szólt: „Uram, nem törő-
döl azzal, hogy a testvérem ma-
gamra hagyott a szolgálatban? 
Mondd hát neki, hogy segít-
sen!" Az Úr azonban így felelt 
neki: „Márta, Márta, sok min-
denért aggódol és nyugtalanko-
dol, pedig kevésre van szükség, 
valójában csak egyre. Mária a 
jobbik részt választotta, ame-
lyet nem vesznek el tőle soha." 
(Lukács. 10,38—42). 

A vakon született 
meggyógyítása 

Jézus meglátott egy embert, 
aki születése óta vak, erre 
mondta: „Nem ez vétkezett, 
nem is a szülei, hanem azért 
van ez így, hogy láthatóvá le-
gyenek Isten cselekedetei. Ne-
künk annak a cselekedeteit 
kell végeznünk, aki elküldött 
engem, amíg nappal van, mert 
eljön az éjszaka, amikor senki 
sem tud munkálkodni." Majd 
sarat csinált nyállal és rátette 
a vak szemére, majd így szólt: 
„Menj el, mosakodj meg a Silo-
ám tavában. (Jelentése: Kül-
dött.) Az elment, megmosako-
dott és mire visszatért, látott. 
— Akik látták azelőtt, így szól-
tak: „Nem ez az, aki itt szokott 
ülni és koldulni?" О kijelentet-
te: „Én vagyok az". Kérdezték 
tőle: „Hogyan nyílt meg a sze-
med?" Ö válaszolt: „Jézus sarat 
csinált, megkente szemeimet 
és mondta: Menj a Siloámhoz, 
mosakodj meg. Elmentem, 
megmosakodtam és láttam". 
Kérdezték: „Hol van Ö?" „Nem 
tudom" — felelte (János 9,1— 
41).' 



A jó pásztor 

Jézus mondta: „Én vagyok a 
jó pásztor. A jó pásztor életét 
adja a juhokért. A béres nem 
igazi pásztor, neki a juhok 
nem sajátjai. Amikor látja a 
farkast jönni, elhagyja a juho-
kat és elfut, a farkas elragadja 
és elszéleszti őket. Én vagyok 
a jó pásztor, én ismerem az 
enyéimet és ők ismernek en-
gem, ahogy az Atya ismer en-
gem, én is úgy ismerem az Atyát: 
és én életemet adom a juho-
kért. Más juhaim is vannak, 
amelyek nem ebből az akolból 
valók: azokat is vezetnem kell 
és hallgatni is fognak a han-
gomra: és lesz egy nyáj, egy 
Pásztor. Azért szeret engem az 
Atya, mert én odaadom az éle-
temet, hogy aztán újra vissza-
vegyem. Senki sem veheti el 
tőlem: én magamtól adom oda. 
Hatalmam van arra, hogy 
odadjam és arra is, hogy 
visszavegyem: ezt a küldetést 
kaptam..." (János 10,11—21). 

Az elveszett juh 
példázata 

A vámszedők és bűnösök 
mind Jézust hallgatták. A fa-
rizeusok így zúgolódtak: „Bű-
nösöket fogad magához." О 
erre ezt a példázatot mondta: 
„Ha valakinek száz juha van 
és elveszít közülük egyet, 
nem hagyja-e ott a kilenc-
venkilencet a pusztában és 
nem megy-e addig az elve-
szettért, amíg meg nem talál-
ja? És ha megtalálta, felveszi 
a vállára örömében, haza-
megy, összehívja barátait és 
szomszédait, majd így szól 
hozzájuk: örüljetek velem, 
mert megtaláltam az elve-
szett juhomat. Mondom nek-
tek, hogy ugyanígy nagyobb 
öröm lesz a mennyben egyet-
len bűnös megtérésén, mint 
kilencvenkilenc igaz miatt, 
akinek nincs szüksége megté-
résre." (Lukács 15,1—7). 



Az elgurult drahma 

A bűnösök mindnyájan 
igyekeztek Jézushoz, hogy 
hallgassák. Az írástudók így 
zúgolódtak: „Ez bűnösöket fo-
gad magához és együtt eszik 
velük". О erre e példázatot 
mondta: „Ha egy asszonynak 
tíz drahmája van és elveszt 
egy drahmát, nem gyújt-e 
lámpást, nem söpri-e ki a há-
zát és nem keresi-e gondo-
san, míg meg nem találja? És 
ha megtalálta, összehívja ba-
rátnőit és szomszédasszonya-
it és így szól: örüljetek velem, 
mert megtaláltam azt a drah-
mát, amit elvesztettem. Mon-
dom nektek, így fognak örül-
ni az Isten angyalai egyetlen 
bűnös megtérésének." (Lu-
kács. 15,1—10). 

A tékozló fiú 

A fiatalabb fiú magába 
szállt és elment apjához. Ap-
ja eléje futott és megcsókolta, 
a fiú így szólt:,Atyám vétkez-
tem az ég ellen és Te ellened, 
nem vagyok méltó, hogy fiad-
nak nevezz". Az apa ezt 
mondta szolgáinak: „Hozzá-
tok a legszebb ruhát, öltözz-
tessétek fel, húzzatok gyűrűt 
a kezére, sarut a lábára! Vi-
gadjunk, ez az én Fiam, aki 
meghalt és feltámadott, elve-
szett és megtaláltatott." (Lu-
kács 15,11—32). 



A Gazdag és Lázár 

A gazdag ember naponta 
fényes lakomát rendezett. 
Lázár, a koldus, ott feküdt fe-
kélyekkel tele, kívánta, bár-
csak jóllakhatna az asztalról 
lehulló morzsákkal, de csak a 
kutyák jöttek hozzá, s nyal-
dosták sebeit. Meghalt a kol-
dus, felvitték az angyalok Áb-
rahám kebelére. Meghalt a 
gazdag is. A pokolban gyötrő-
dött (Lukács 16,19—31). 

A tíz bélpoklos 

Útban Jeruzsálem felé 
szembejött tíz leprás férfi 
akik kiáltozva kérték: „Jézus, 
mester, könyörülj rajtunk!" 
Jézus így szólt: „Menjetek el, 
mutassátok meg magatokat a 
papoknak." Amíg odaértek, 
megtisztultak. Egyikük pe-
dig, amikor látta, hogy meg-
gyógyult, visszatért és hango-
san dicsőítette az Istent. 
Arcra borult Jézus lábánál és 
hálát adott neki. Ez samáriai 
volt. Jézus így szólt: „Nem tí-
zen tisztultak-e meg? Hol 
van a többi kilenc? Nem 
akadt más, aki visszatért vol-
na, hogy dicsőítse az Istent, 
csak ez az idegen?" És azt 
mondta az Úr: „Kelj fel, menj 
el. Hited megtartott téged" 
(Lukács 17,11—19). 



A farizeus 
és a vámszedő 

Jézus ezt a példázatot 
mondta: „A templomban egy 
farizeus és egy vámszedő 
imádkozott. A farizeus így: 
Isten, hálát adok, hogy nem 
vagyok olyan, mint a többiek: 
rabló, gonosz, parázna, vagy 
mint ez a vámszedő. Böjtölök 
kétszer egy héten, tizedet 
adok mindenből. A vámszedő 
mellét verve szólt: Isten, légy 
irgalmas nekem, bűnösnek. 
Mondom nektek, ez megiga-
zulva ment el házába, nem 
úgy, mint amaz, mert min-
denki, aki felmagasztalja ma-
gát, megaláztatik, aki pedig 
megalázza magát, felmagasz-
taltatik." (Lukács 18,9—14). 

Lázár feltámasztása 

Lázár meghalt, már négy 
napja van a sírban. Jézus 
könnyekre fakadt. Felemelte 
a tekintetét és mondta:,Atyám, 
hálát adok neked, hogy meg-
hallgattál." Majd kiáltott: 
„Lázár, jöjj ki!" és kijött a ha-
lott, keze-lába körülkötve pó-
lyákkal. Jézus szólt: „Oldjá-
tok fel és hagyjátok elmenni!" 
(János 11,1—44). 



Jézus megáldja a 
gyermekeket 

Kisgyermekeket vittek 
hozzá, hogy érintse meg őket. 
A tanítványok rájuk szóltak. 
Jézus így szólt: „Engedjétek 
hozzám jönni a kisgyermeke-
ket, ne akadályozzátok őket, 
mert ilyeneké az Isten orszá-
ga. Aki nem úgy fogadja Isten 
országát, mint egy kisgyer-
mek, semmiképpen nem jut 
be abba." (Lukács 18,15—17). 

A vak Bartimeus 

Amikor Jézus kifelé ment 
Jerikóból, egy vak koldus, 
Bartimeus ült az út mellett 
és így kiáltott: „Dávid Fia Jé-
zus, könyörülj rajtam!" Rá-
szóltak, hogy hallgasson, de ő 
annál inkább kiáltozott: „Dá-
vid Fia, könyörülj rajtam!" 
Jézus magához hívatta és 
megkérdezte: „Mit kívánsz, 
mit tegyek veled?" A vak 
mondta: „Mester, azt, hogy 
lássak". Jézus így szólt: 
„Menj el, hited megtartott té-
ged". Az pedig nyomban látni 
kezdett és követte Öt az úton. 
(Márk. 10,46—52) 



Zákeus megtérése 

Jerikóban élt egy Zákeus 
nevű gazdag fővámszedő. 
Kistermetű lévén felmászott 
еду vadfügefára, hogy lássa 
Öt. Jézus odaért és így szólt: 
„Zákeus szállj le, mert ma a 
te házadban kell megszáll-
nom." Ez örömmel befogadta. 
Akik ezt látták így szóltak: 
„Bűnös embernél szállt meg". 
Zákeus azt mondta az Úrnak: 
„Vagyonom felét a szegények-
nek adom, s ha valamit kizsa-
roltam, visszaadom a négy-
szeresét". Jézus így felelt: 
„Ma lett üdvössége e ház-
nak." (Lukács. 19,1—10) 



AZ UTOLSÓ HÉT 
VI. 

Márkl5,17—19 



Virágvasárnap 

Betfagénál két tanítvány 
egy szamárcsikót talált, ame-
lyen még nem ült soha senki. 
Elvitték Jézushoz, rátették 
felsőruhájukat, О felült rá. 
Sokan felsőruhájukat terítet-
ték az útra, mások lombos 
ágakat. Akik követték, ezt ki-
áltották: „Hozsánna! Áldott, 
aki jön az Úrnak nevében! Ál-
dott a mi Atyánknak, Dávid-
nak eljövendő országa! Ho-
zsánna a magasságban!" 
(Márk. 11,1—11) 

Néhány farizeus azt mond-
ta: „Mester, utasítsd rendre 
tanítványaidat!" Ö így vála-
szolt: „Ha ezek elhallgatnak, 
a kövek fognak kiáltani." (Lu-
kács. 19,39). 

Jézus a templomban 

A templomban vakok és 
sánták mentek hozzá és meg-
gyógyította őket. Amikor a fő-
papok és írástudók látták a 
csodákat és a gyerekeket, 
akik ezt kiáltották: „Hozsán-
na a Dávid Fiának!" — Ha-
ragra lobbantak, és így szól-
tak hozzá: „Hallod, mit 
mondanak ezek?" Jézus így 
válaszolt: „Hallom. Sohasem 
olvastátok: gyermekek és cse-
csemők szájából szereztél 
magadnak dicséretet?" Ott-
hagyta őket, kiment a város-
ból Betániába. (Máté. 
21,14—17) 



A Legfőbb Parancsolat 

Egy írástudó megkérdezte 
tőle: „Melyik a legfőbb paran-
csolat?" Jézus így felelt: „Ez 
a legfőbb: halljad, Izrael, az 
Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és 
szeresd az Urat, a te Istene-
det teljes szívedből, teljes lel-
kedből, teljes elmédből és tel-
jes erődből. A másik ez: 
szeresd Felebarátodat, mint 
magadat. Nincsen más ezek-
nél nagyobb parancsolat". Az 
írástudó ezt mondta: „Mes-
ter, helyesen mondtad, hogy 
egy Isten van és ha szeretjük 
Öt teljes szívünkből, teljes el-
ménkből és teljes erőnkből és 
ha szeretjük Felebarátunkat, 
mint magunkat, sokkal több 
az minden égő és véres áldo-
zatnál". Jézus mondta: „Nem 
vagy messze az Isten orszá-
gától". (Márk. 12,28—34) 

Az özvegyasszony két 
fillére 

Jézus a templomi persely-
nél nézte, hogyan dobja a 
pénzt a sokaság a perselybe, 
sok gazdag sokat dobott bele, 
egy szegény özvegyasszony 
pedig odamenve beledobott 
két fillért, azaz egy krajcárt. 
Jézus odahívta tanítványait 
és azt mondta nekik: „Bizony 
mondom nektek, hogy ez a 
szegény özvegyasszony vala-
mennyinél többet dobott a 
perselybe. Mert valamennyi-
en fölöslegükből dobtak, ő 
azonban szegénységéből 
mindazt beledobta, amije 
volt, az egész vagyonát." 
(Márk. 12,41—44) 



A lábmosás 

Húsvét ünnepe előtt felkelt 
a vacsorától, letette felsőru-
háját és egy kendőt véve, kö-
rülkötötte magát, azután vi-
zet öntött a mosdótálba és 
elkezdte a tanítványok lábát 
mosni, és törölni azzal a ken-
dővel, amellyel körül volt köt-
ve. Simon Péter így szólt: „Az 
én lábamat nem mosod meg 
soha!" ...Jézus így válaszolt: 
„Ha nem moslak meg, semmi 
közöd sincs hozzám." Péter 
erre: „Ne csak a lábamat, a 
kezemet is!" Jézus így szólt: 
„Aki megfürdött, csak arra 
van szüksége, hogy a lábát 
megmossák, különben telje-
sen tiszta." (János 13,1—11) 

Az Utolsó Vacsora! 

A tanítványok elkészítet-
ték a húsvéti vacsorát. Evés 
közben így szólt: „Bizony 
mondom néktek, hogy közü-
letek egy elárul engem, aki 
velem együtt mártja kezét a 
tálba, az árul el engem: 
„Megszólalt Júdás is, az áru-
ló, és ezt kérdezte: „Én va-
gyok-e az, mester?" „Te 
mondtad" — felelte neki. Vet-
te Jézus a kenyeret, megtörte 
és mondta: „Vegyétek, egyé-
tek, ez az én testem!" Azután 
vette a poharat, hálát adott 
és ezt mondta: „Igyatok eb-
ből, mert ez az én vérem, a 
szövetség vére, amely soka-
kért kiontatik a bűnök bocsá-
natára." (Máté 26,17—29) 



A Getsemáné kertben 

A Getsemáné-kertben ma-
ga mellé vette Pétert, Jaka-
bot és Jánost, azután elkez-
dett remegni és gyötrődni, 
majd így szólt: „Maradjatok 
itt és virrasszatok". Tovább 
ment, leborult és imádkozott: 
„Atyám, vedd el tőlem ezt a 
poharat, mindazáltal ne úgy 
legyen, ahogy én akarom, ha-
nem amint te." Amikor 
visszament, alva találta őket. 
(Márk 14,32—42) 

Jézust elfogják 

Sokaság élén Júdás jött, 
Jézushoz lépett és megcsókol-
ta. Jézus így szólt hozzá: 
„Csókkal árulod el az Ember-
fiát?" Péter karddal odacsa-
pott a főpap szolgájára, le-
vágván annak jobb fülét. 
Jézus megszólalt: „Hagyjátok 
abba!" Megérintvén annak 
fülét, meggyógyította. Majd 
ezt mondta a főpapoknak és 
véneknek: „Úgy vonultok ki 
ellenem kardokkal és botok-
kal, mint egy rabló ellen. 
Amikor a templomban vol-
tam, nem emeltetek rám ke-
zet, de ez a ti órátok és a sö-
tétség hatalmának ideje." 
(Lukács 22,47—53) 



Jézus Kajafás előtt 

Jézust elvitték Kajafáshoz, 
a főpaphoz. A főpapok az 
egész nagytanáccsal együtt 
hamis tanúvallomást keres-
tek Jézus ellen, de nem talál-
tak. A főpap azt mondta: „Az 
élő Istenre kényszerítelek, 
mondd meg, ha te vagy a 
Krisztus, az Isten Fia!" Jézus 
így felelt: „Te mondtad, sőt, 
mostantól fogva meglátjátok 
az Emberfiát, amint a hatal-
mas jobbján ül, és eljön az ég 
felhőin". A főpap megszag-
gatta ruháit és szólt: „Istent 
káromolta". Azok így feleltek: 
„Méltó a halálra!" Azután 
szembeköpték, arcul ütötték, 
bottal verték. (Máté 26,57— 
68) 

Péter megtagadja 
Jézust 

Jézust bekísérték a főpap 
házába. Péter távolról követ-
te. Mikor tüzet raktak, Péter 
is leült közéjük. Meglátta őt 
egy szolgáló és így szólt: „Ez 
is Vele volt!" О azt mondta: 
„Asszony, nem ismerem Öt!" 
Majd más is rászólt: „Te is 
közülük való vagy!" De Péter 
így válaszolt: „Ember, nem 
vagyok!" Egy óra múlva más 
bizonygatta: „De bizony, ez is 
vele volt, hiszen Ö is galile-
ai". Péter ismét tagadta: 
„Ember, nem tudom, mit be-
szélsz". Hirtelen megszólalt a 
kakas. Ekkor megfordult az 
Úr, és rátekintett Péterre. 
Péter visszaemlékezett az Úr 
szavára, kiment és keserve-
sen sírt. (Lukács 22,54—62). 



Jézus Pilátus előtt 

A vének tanácsa elvitte Ot 
Pilátushoz, így kezdték vá-
dolni: „Ellenzi, hogy adót fi-
zessünk a császárnak, és azt 
mondja, hogy О felkent ki-
rály". Pilátus megkérdezte 
tőle: „Te vagy a zsidók kirá-
lya?" Ő azt felelte. „Te mon-
dod." Pilátus így szólt a főpa-
pokhoz: „Semmi bünt nem 
találok ebben az Emberben". 
De azok erősen állították: 
„Fellázítja a népet tanításá-
val egész Júdeában, Galileá-
tól kezdve egészen idáig." 
(Lukács 23,1—5). 

Jézust megkorbácsolják 

Pilátus szólt: „Mit tettél?" 
Jézus így felelt: „Az én orszá-
gom nem e világból való, ha 
ebből volna, az én szolgáim 
harcolnának értem". Pilátus 
kiment a zsidókhoz és így 
szólt: „Nem találok benne 
semmi bünt. A húsvét ünne-
pén akaijátok-e, hogy szaba-
don bocsássam a Zsidók Kirá-
lyát?" Ekkor újra kiáltozni 
kezdtek: „Ne Ezt, hanem Ba-
rabást!" Barabás rabló volt. 

Akkor Pilátus elvitette Jé-
zust és megkorbácsoltatta. 
(János 18,28-40; 19,1). 



Jézus megcsúfolása 

A helytartó katonái ma-
gukkal vitték Jézust és köré 
gyűjtötték az egész csapatot. 
Levetkőztették, bíborszínű 
köpenyt adtak rá, tövisből 
font koronát tettek a fejére, 
nádszálat adtak a jobb kezé-
be és térdet hajtva gúnyolták 
őt: „Üdvözlégy, zsidók ki-
rálya!" Azután leköpték, el-
vették tőle a nádszálat és a 
fejéhez verték. Miután kigú-
nyolták, levették róla a kö-
penyt felöltöztették saját ru-
hájába és elvitték, hogy 
keresztre feszítsék (Máté 27, 
27—33). 

Pilátus: 
„mosom kezeimet" 

Pilátus felesége ezt üzente: 
„Ne avatkozz ez igaz ember 
dolgába, miatta szenvedtem 
álmomban". 

Pilátus így szólt a sokaság-
hoz: „Mit tegyek Jézussal, 
akit Krisztusnak monda-
nak?" Mind így kiáltották: 
„Feszíttessék meg!" Majd ezt 
kérdezte: „De mi rosszat 
tett?" Azok még jobban kiál-
toztak: „Feszíttessék meg!" 
Pilátus vizet hozatott, meg-
mosta kezeit a sokaság előtt 
és szólt: „Ártatlan vagyok ez 
igaz Ember vérétől." Az egész 
nép így kiáltott: „Szálljon 
ránk és gyermekeinkre az ő 
vére!" (Máté 27,15—25). 



Úton a Golgota felé 

Pilátus szabadon bocsátot-
ta azt, aki lázadásért és gyil-
kosságért volt börtönben. Jé-
zust meg kiszolgáltatta. 
Amikor elvezették Öt, megra-
gadták Cirénei Simont, rátet-
ték a keresztet, hogy vigye 
Jézus után. Asszonyok nagy 
sokasága követte Öt, jajgat-
tak és siratták Öt. Jézus 
mondta: „Jeruzsálem le-
ányai, ne engem sirassatok, 
hanem magatokat és gyer-
mekeiteket. Jönnek napok 
amikor ezt mondják: Boldo-
gok az anyaméhek, amelyek 
nem szültek! Akkor kiálta-
nak a hegyeknek: essetek 
ránk!" (Lukács 23,24—31) 

A keresztrefeszítés 

Elvitték Öt a Golgotára, 
ami ezt jelenti: koponya-
hely. Mirhás bort adtak neki, 
de nem fogadta el. Kilenc óra 
volt amikor keresztre feszí-
tették és megosztoztak ruhá-
in, sorsot vetve. Felirat volt a 
kereszten, így: a Zsidók Kirá-
lya. Vele együtt feszítettek 
meg két rablót,jobb és bal ke-
ze felől. (így teljesedett be az 
írás: „És törvényszegők közé 
számlálták".) Sokan káro-
molták: „Mentsd meg magad, 
szállj le a keresztről!" így csú-
folódtak a főpapok és írástu-
dók, és a vele együtt megfe-
szítettek is. (Márk. 15,20—32) 



A Golgotán! 

12 órától kezdve az egész 
földön sötétség lett. Három 
órakor Jézus felkiáltott: „Én 
Istenem, miért hagytál el en-
gem?" Valaki inni adott neki. 
Jézus hangosan felkiáltva ki-
lehelte Lelkét, ekkor a temp-
lom kárpitja kettéhasadt. 
Amikor a százados látta, 
hogy így lehelte ki a Lelkét, 
ezt mondta: „Bizony ez Isten 
Fia volt!" Voltak ott asszo-
nyok is, Magdalai Mária, Má-
ria, a Jakab és József anyja, 
Salómé és sok más asszony is 
(Márk. 15,33—41). 

Egy Arimátiából való em-
ber, József aki tanítványa 
volt Jézusnak, elment Pilá-
tushoz és elkérte Jézus tes-
tét. József elvitte a testet, 
tiszta, gyolcsba göngyölte, és 
elhelyezte a maga új sírjába, 
amelyet a sziklába vágatott. 
A sír bejáratához egy nagy 
követ hengerített és eltávo-
zott. Ott volt pedig a Magda-
lai Mária és a másik Mária, 
akik a sírral szemben ültek. 
(Máté. 27,57—61) 

Jézus Krisztus 
sírba helyezése 



A FELTÁMADÁS 
VII. 

János 20,24—29 



Az asszonyok a sírnál 

Az asszonyok a hét első 
napján hajnalban a sírhoz 
mentek és vitték az illatsze-
reket. A követ a sírról elhen-
gerítve találták és nem talál-
ták az Úr Jézus testét. Két 
férfi állt fénylő ruhában és 
így szóltak: „Mit keresitek a 
holtak közt az élőt? Nincs itt, 
hanem feltámadt. Emlékez-
zetek, mit mondott nektek: 
„Az Emberfiának emberek 
kezébe kell adatnia, megfe-
szíttetnie és harmadnapon 
feltámadnia". Visszatérve a 
többiekhez Magdalai Mária, 
Johanna és Jakab anyja, Má-
ria elmondták ezeket. (Lu-
kács 24,1—12) 

Jézus megjelenése 
Máriának! 

Mária kívül állt sírva, 
majd behajolt a sírboltba, lá-
tott két angyalt, azok így 
szóltak: „Miért sírsz?" Ö fe-
lelt: „Mert elvitték az én ura-
mat". Amikor ezt mondta, 
megfordult s látta Jézust. De 
nem ismerte fel. Jézus szólt 
hozzá: „Miért sírsz, kit kere-
sel?" Ö azt hitte, hogy a ker-
tész az, ezért így szólt „Uram, 
ha te vitted el Őt, mondd 
meg, hova tetted?" Jézus 
megszólította: „Mária!" Az 
megfordult és így szólt: „Rab-
buni!" (Mester.) Jézus azt 
mondta: „Menj a Testvéreim-
hez és mondd nekik: Felme-
gyek az én Atyámhoz, az én 
Istenemhez és a ti Istenetek-
hez". (János 20,11—18) 



Az 
Emmausi-tanítványok 

Két tanítvány Emmausba 
ment. Jézus is odaszegődött 
hozzájuk, de nem ismerték 
meg. Az egyik, Kleopás nevű, 
elmondta: „Jeruzsálemben 
Názáreti Jézust, ki próféta 
volt, szóban és tettben hatal-
mas Isten és a nép előtt, át-
adták a főpapok halálos íté-
letre és megfeszítették. Pedig 
abban reménykedtünk, hogy 
О váltja meg Izraelt. Akik ma 
a sírnál voltak, nem találták 
ott a testét". Jézus így szólt: 
„Milyen rest a szívetek! Hát 
nem ezt kellett-e elszenved-
nie Krisztusnak?" A faluba 
érve, együtt ültek asztalhoz. 
Jézus vette a kenyeret, meg-
áldotta, megtörte s nekik ad-
ta. Erre felismerték, de Ő el-
tűnt. (Lukács. 24,13—35) 

Jézus megjelenik 
a tanítványoknak 

A hét első napján, ott ahol 
összegyűltek a tanítványok, 
bár az ajtók zárva voltak, el-
jött Jézus, megállt középen s 
így szólt: „Békesség néktek!" 
Miután ezt mondta, megmu-
tatta nekik a kezét és az ol-
dalát. A tanítványok meg-
örültek, hogy látják az Urat. 
Jézus ismét azt mondta: „Bé-
kesség néktek! Ahogyan en-
gem elküldött az Atya, én is 
elküldelek titeket". Ezt 
mondván rájuk lehelt és így 
folytatta: „Vegyetek Szentlel-
ket! Akiknek megbocsájtjá-
tok a bűneit, azok bocsánatot 
nyernek, akikéit pedig meg-
tartjátok, azoknak a bűnei 
megmaradnak". (János 
20,19—23). 



Jézus, 
Tibériás tengernél 

A Tibériás tengernél együtt 
voltak Simon Péter, Tamás, Ná-
tánael és Zebedeus fiai, és még 
két tanítvány, elindultak ha-
lászni, de azon az éjszakán sem-
mit sem fogtak Reggel Jézus a 
partról megkérdezte: „Fiaim, 
nincs ennivalótok?" „Nincs" — 
válaszolták О azt mondta: „Ves-
sétek ki a hajó jobb oldalán a há-
lót és találtok!" Kivetették, de 
kivonni nem tudták a rengeteg 
hal miatt. Az egyikük odaszólt 
Péterhez: „Az Úr az!" Péter be-
levetette magát a tengerbe, a 
többi a hajón jött ki és kivonták 
a hálót a halakkal. A parton pa-
razsat láttak, rajta halat és ke-
nyeret. Jézus így szólt: „Hozza-
tok a halakból, melyeket most 
fogtatok!" Kivonták a partra a 
hálót, amelyben százötvenhá-
rom hal volt, s mégsem szakadt 
el a háló. Jézus erre azt mondta 
nekik: „Jöjjetek, egyetek!" A ta-
nítványok közül senki se merte 
megkérdezni: Ki vagy Te? Tud-
ták, hogy az Úr O. Jézus oda-
ment, vette a kenyeret és oda-
adta nekik; ugyanúgy a halat is. 
Ez mái* a harmadik alkalom volt, 
hogy Jézus megjelent a tanítvá-
nyoknak a halálból való feltá-
madása után. (János 21,1—14) 

Jézus Krisztus 
mennybemenetele 

így szólt: „Menjetek el az 
egész világba, hirdessétek az 
Evangéliumot mindenkinek. 
Aki hisz és megkeresztelkedik, 
üdvözül, aki nem hisz, elkárho-
zik. Akik hisznek: az én nevem-
ben ördögöket űznek ki, s ha 
halálosat isznak, nem árt ne-
kik; betegekre teszik kezüket, s 
azok meggyógyulnak." Az Úr 
Jézus ezután felemeltetett a 
Mennybe és az Isten jobbjára 
ült. Azok elmentek és hirdették 
az Igét mindenütt, az Úr együtt 
munkálkodott velük. (Márk. 
16,14—20) 



67. Bepillantás az UJSZOVETSEG TORTENETEBE 

































68. A KERESZTÉNY EGYHÁZTÖRTÉNET 

Az őskereszténység, az apostolok, üldözések, Nagy Konstantin... 

Krisztus tanításának hatásaként vitték hírül a lakott Földön a tanítványok az Evangé-
liumot, s alakultak meg az első Gyülekezetek. Krisztus hatása kitörölhetetlenül rányomta 
bélyegét az egész történelemre. Míg az Ószövetségben a Krisztusvárás jelentette az embe-
riség váradalmának a Magvát, addig az Újszövetségben már megtörtént mindaz, ami miatt 
előre reménykedtek a Krisztusban a Messiás várói. 

Az Újszövetségben már mögöttünk van a mennyből eljött, Krisztus által megígért meg-
váltói tette Istennek, amit a Golgota jelent, melynek hatása a múltra és a jövőre nézve is 
mindörökre elévülhetetlenül kulcseseménye mind a VILÁGTÖRTÉNELEMNEK, MIND AZ 
EGYHÁZTÖRTÉNELEMNEK Ha mégis az Egyháztörténelemről beszélünk elsőrenden, 
ezt azért tesszük, mert Isten üdvterve az emberiség szempontjából elsődleges, melynek a 
világtörténelem csak függvénye, s nem is a legpontosabb a megfogalmazás és kifejezés, 
amikor Egyháztörténelemről beszélünk, sokkal inkább helyesebb, ha Isten üdvtervéről be-
szélünk, mely átíveli az emberiség egész történelmét a világ és az Egyházak életében. Mégis 
maradjunk meg a hagyományos egyháztörténeti kifejezés használatánál, de ne felejtsük el, 
hogy a döntő Istennek mindeneket átfogó üdvözítő Terve, melyhez képest minden történe-
lemnek csak alárendelt szerepe van. 

A keresztény egyháztörténetet az Újszövetségben értelmezzük és használjuk, mint kife-
jezést. Ezzel utalunk arra, hogy ezt Krisztus MEGVÁLTÓI MŰKÖDÉSÉNEK MEGKEZ-
DÉSÉTŐL SZÁMÍTJUK, vagyis Krisztus születésétől, amit a ma embere időszámítás után-
nak nevez, amit korábban Krisztus után, vagy előtt értelmeztünk. 

Vagyis a Krisztus-esemény az egész emberiség történelmének olyan időbeli fordulópont-
ját jelöli, amelytől az időt számítjuk és mérjük a világtörténelem szerint is. Az emberiség 
többsége a gyakorlatban Krisztustól számítja az időt, noha vannak más időszámítások is, 
amelyet a Krisztustól mért idő mellett párhuzamosan mérnek és használnak különböző 
kultúrák, így a zsidó időszámítás is a „kettős" idővel méri történelmét! 

A Kereszténység hatását az Egyháztörténeten belül két szakaszban „vizsgáljuk", Krisz-
tus születésétől a REFORMÁCIÓIG, ÉS A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG! 

Az „ősszüleinknek" adott ígérete valósult meg és ment beteljesedésbe az INCARNÁCI-
ÓBAN, Krisztus emberi testbe öltözésében, Aki a Kígyó fejére taposott és feloldotta a PA-
RADICSOMKERTI ÁTKOT. Jövetelét voltak hivatva hirdetni a próféták. Betlehem Isten 
irántunk való szeretetének megígért beteljesedése. 

Krisztus gyermekkoráról kevés feljegyzést találunk a Bibliában (Lk. 2,21—52). Nyilvános 
működésének kezdetét a Jordán vizében való megkeresztelése jelenti. 

Keresztelő János jelenti be, hogy ő az Útkészítője annak, aki nagyobb nála, s akinek a 
saruja kötőjét (Lk. 3,16) megoldani sem méltó. 

Majd a sátán megkísértése után (Lk. 4,1—13) megkezdi munkáját és bejelenti program-
ját, melyet több évszázaddal korábban az ÉZSAIÁSI PRÓFÉCIÁBÓL OLVAS FEL: „Az 
Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliu-
mot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak 
szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a 
lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét" (Lk. 4,18—18). 

Ilyen egyedülálló programja nem volt és nem lesz senkinek. Ennek jegyében gyógyította 
a betegeket, s tette csodáit Istenfiúságának bizonyítékaként. S gyűjtötte kis tanítványai 
csapatát és képezte ki őket a meg nem tanulható tudománnyal, melyet csak Feltámadása-
kor értettek meg az övéi, mert keresztre feszítésével pecsételte meg mindazt — s vérének 
szentséges erejével —, hogy Ö az Isten küldötteként tett mindent, mert küldetése mennyei, 
amint Ó is a mennyből való. 

Halála mindnyájunkért történt, de rajta nem vehetett diadalmat a halál, mert Ö az Élet 
Fejedelme, Aki diadalmat aratott a halál felett, s a halál elszenvedéséért rövid időre kisebbé 
tétetett az angyaloknál (Zsid. 2,9—18). 

A Feltámadást követően már csak azokkal foglalkozott, akikben hitet tudott gerjeszteni 
már halála előtt, amit most csak előhozott az övéiből, s 40 napon át megmutatta, s bemu-
tatta, hogyan lesz velük akkor is, amikor Ö már a mennyben lesz Közbenjárónként. S 



megígérte, hogy Igéje számunkra az Élet Kenyere lesz, s hogy Szentlelke — Ki az Atyának 
és Fiúnak Lelke - mindörökre velünk lesz mindazokkal, akik hiszünk benne, a föld minden 
pontján és egyidejűleg, míg ha — e testben maradt volna, csak Palesztina földjén fejthette 
volna ki tevékenységét „testi mivoltában", ezért mondta: „JOBB NÉKTEK, HOGY ELMEN-
JEK, MERT ELKÜLDÖM A SZENTLELKET, AKI MINDAZOKRA MEGTANÍT TITEKET, 
AMELYEKET FELŐLEM TUDNOTOK KELL" (Jn. 6,48. Rm. 8,9. Jn. 14,26). 

És elkövetkezett áldozócsütörtök, amikor mint annyiszor olyat láttak, ami rajtuk kívül 
senkinek nem jutott osztályrészül, Urunk a szemük láttára elment abba a Országba, ahon-
nanjött, felemelkedett oda, ahova minket is felemel, de addig itt kell a völgybe visszamenni, 
s hirdetni földünk völgylakóinak, hogy aki ŐBENNE hisz, az ha meghal is él, s Őtőle senki 
és semmi el nem választhat bennünket (Mk. 16.19—20. Lk. 24,50—53. Ap. Csel. 1,8—11). 

És az áldozócsütörtököt követő tizedik napon — a mennybemenetelt követő — Pünkösd 
ünnepén Jeruzsálemben megteltek a tanítványok Szentlélekkel, s Péter hirdette a prófé-
táknak, bejelentette Krisztust, akit „gonosz kezeitekkel megfeszítettetek", s 3000-en ke-
resztelkedtek meg, akik az első Gyülekezet voltak 33-ban, vezetői: PÉTER, JÁNOS ÉS 
JAKAB, kiknek gondjuk volt, mint Uruknak, a szegényekre, a betegekre, s kik munkájuk 
végzéséhez a diakónusokat kapták munkatársakul, akiket a Szentlélek pecsételt el (Csel. 
2—7 fejezetek). 

69. APOSTOLOK, VÉRTANÚK, ÁLDOZATOK... 

A kis csapat, akik alig voltak használhatók, s akik összetételüket tekintve aligha voltak 
alkalmasnak tekinthetők emberileg a nagy misszió parancs teljesítésére, mégis a Feltáma-
dás a bennük felgerjesztett hitet olyan magas hőfokra fokozta, hogy készek voltak az akkor 
ismert egész világon a rájuk bízatott meghatározás szerint elhinteni az Isten országának 
Evangéliumát! (Mt. 28,18—20). 

És tanúságtevők tudtak lenni: „JERUZSÁLEMBEN, JÚDEÁBAN, SAMÁRIÁBAN ÉS A 
FÖLDNEK MIND VÉGSŐ HATÁRÁIG" (Ap. Csel. 1,8). 

Az apostolok Júdás helyére Mátyást választották (Ap. Csel. 1,15...). Ezek a többségükben 
szegénysorsú és egyszerű emberek, — kik halászok, vámszedők, kereskedők voltak — nem 
tekintették „nincstelenségüket" akadálynak, a „mindennel bírók" küldötteiként léptek fel, 
s tettek hitet Arról, Aki Életnek és Halálnak Ura. A Krisztussal való találkozásból követ-
kezik, hogy Pált is az apostolok közt tartjuk számon, hiszen erről maga tesz bizonyságot. 
S mindnyájan, Jánost kivéve Urukért mártíromságukkal fizettek. 

Az első Gyülekezetek megszületésében Péter, András, Jakab és János, majd Pál apostol 
kapták a legnagyobb és legszebb feladatokat. A Krisztusát megtagadó Pétert Bethsaidából 
a GALILEAI-tengeren halászok közt találjuk, amikor Bátyjával — Andrással — együtt 
csatlakozik Krisztus hívó szavára Urához és a többiekhez: Jakabhoz és Jánoshoz. Péter 
lelkes követőnek bizonyult, s körülötte mindig történt valami. A megdicsőülés hegyén „nem 
akar lejönni" (Mk. 9,5), Krisztus elfogatásakor fegyvert ránt a Gecsemáné kertjében (Mt. 
26,51), de a főpap udvarában elillan minden bátorsága, s azt állítja: „NEM IS ISMEREM 
AZT AZ EMBERT!" (Mt. 26,74). Krisztus gyógyító tekintete azonban biztosította őt Ura 
bocsánatáról, s ha mi hűtlenkedünk is, Ö hű marad, ezt a hűségét bizonyítja, hogy a fel-
támadást követően Nyája legeltetésére biztatja Pétçrt (Jn. 21,16). Péter „kitűnőre" vizsgá-
zik és az első Pünkösdkor a Szentlélek Temploma, akiből a bizonyságtétele révén hatalmas 
erők áradnak az emberi szívek felé és 3000 ember megtéréséből született az első keresztény 
Gyülekezet. Péter Antióchiában és Caesáreában hirdette az Igét, s hiába vetette Heródes 
börtönbe, Isten csodával határos módon szabadította ki, s tette a gyülekezetek alapításában 
eszközévé (Ap. Csel. 5,29. 4,19. 12,7). Péter a zsidók között teijesztette a KRISZTUSHITET, 
s minden valószínűség szerint megegyezik a róla szóló hagyomány híradása a valósággal, 
miszerint 68-ban Uráért keresztre feszítették, s azt kérte, hogy fejjel lefelé szegezzék a 
keresztre, mert nem méltó, hogy Urához hasonlóan tegyék azt vele. 

János apostol a belső hármas közé számított — Jakab és Péter mellett —, a GENEZÁ-
RETI halász fia — ZEBEDEUSÉ — volt, Jakab öccse. Reá bízta Máriát Krisztus a Keresz-
ten. Evangéliuma, levelei, látomásai örök üzenetet hordoznak. A győzedelmes Úr hirdetője, 



gyülekezetek alapítója. A legkésőbbi kort megért apostol, száműzetésben halt meg Ura 
küldetésében Pathmosz szigetén. Evangéliuma belső építkezésében a szinoptikusoknál erő-
teljesebben kívánja hangoztatni Krisztus Istenségét, az Atyával való egységét, s inkább 
befeléforduló, s az egyén Krisztussal való kapcsolatára teszi a hangsúlyt, semmint a tör-
ténetiségre. 

70. ISTVÁN ÉS PÁL... 

István és Pál apostol, mindketten a nagy Magvetők közé tartoznak. Pál apostol életében 
jelentős szerepet játszott István. István megkövezése, ahol Pál szemtanúként volt jelen 
(Ap. Csel. 8,1). 

Pál apostol noha nem volt hitetlen és Isten nélkül való, de mint farizeus gyűlölte a 
keresztényeket és üldözte őket, s azt hitte Istentiszteletet cselekszik. A hivatalos egyháza 
kiküldötteként, megbízólevéllel bírt a JERUZSÁLEMI NAGYTANÁCSTÓL — SZANHED-
RINTŐL —, hogy Damaskusba üldözze és börtönbe vesse az Isten Anyaszentegyházának 
tanúit. Azonban Krisztus figyelmeztette egy személyes találkozásban, hogy „aki az övéit üldözi, 
az Ővele találja magát szemben, s ne tegye ezt többé, hanem téijen meg" (Ap. Csel. 9...). 

Pált ez a találkozás mindörökre Krisztus mártírjává-szenvedőjévé tette, s aki korábban 
szenvedést okozott a Krisztus követöknek, egész életében szenvedett a zsidóktól Krisztus 
miatt: Megtérését kővetően halálig üldözött ember volt. 

Pál ellenségként volt jelen István vértanú és diakónus megkövezésénél, de Krisztus Öt 
István utódjául szemelte ki, s meg fogja mutatni Krisztus mindenki előtt, hogy mennyit 
kell Pálnak szenvedni a Krisztus Nevéért! Az első Gyülekezet és Egyház elvesztette Istvánt, 
DE MEGNYERTE PÁLT. István lett Pál misszionáriusa. Pál előbb üldöző volt, maga is 
voksát adta István halálához, majd megtérését követően ÜLDÖZÖTT LETT MAGA IS. Egy 
nagy menekülés volt az élete, s többször megkövezték, s minden bizonnyal Istvánra is 
emlékezett mindannyiszor (II. Kor. 11,25). 

Amint Illés palástja Elizeusnak, úgy jutott jelképesen István ruhája Pálnak. S amint 
István dicsőséget szerzett vértanúságával Urának — Az Úr állva fogadta első vértanújának 
„dicsőség adását" — akként Pál apostolságával és hatalmas irodalmi munkájával és Uráért 
való állandó szenvedésével. 

Pál a Krisztus Egyházának üldözője örökre emlékezetében tartja azt a Bocsánatot, amit 
Krisztustól kapott, amit soha ki nem érdemelhetett volna, bűnének nagyságát mindig sze-
me előtt látta, s ez állandóan emlékeztette a Kegyelemre, ez a tény alázatban tartotta öt, 
s mindig emlékeztette arra, hogy Ura már akkor szerette öt, amikor ö még üldözte az 
övéiben az Egyház Urát. így lett István Pál PRÉDIKÁTORA, mert Pál nem akart másról 
tudni, csak arról a Krisztusról, AKIÉRT ISTVÁN AZ ÉLETÉT ADTA. S amikor mindenki 
elfordult Páltól és gyűlölte, Ö akkor sem esett kétségbe, hanem azt mondta, hogy „ÖT 
KRISZTUS AZ EVANGÉLIUM VÉDELMÉRE RENDELTE" (Fii. 1,17). 

Az István hatása és bizonyságtétele egy életprogramot ragyogtatott az előtt fel, aki ko-
rábban Krisztus ellensége volt. A Mag nem rögtön kelt ki, de hamarosan. Ha nincs is 
eredmény azonnal, de lehet eredmény általunk is mások életében, miként Isten másokat 
használt fel megtérésünk érdekében. „ISTEN IGÉJE NEM TÉR VISSZA ÜRESEN, S IIA 
KÉSNI LÁTSZIK IS, BÍZZÁL BENNE!" 

Mózes törvényének megrontóiként könyvelték el az első keresztényeket, s az Evangélium 
hirdetőit. A zsidók e vád alapján megtiltották az Evangélium hirdetését. E tilalom meg-
szegéséért kövezték halálra 36-ban Istvánt, az első vértanút (Ap. Csel. 7,55). 

A hivatalos zsidó egyház üldözése elöl elmenekülő keresztények lettek első terjesztői a 
KRISZTUS HITNEK. 

Pál oszlopapostoloknak nevezi azokat, akik vele együtt a legtöbbet tették a kereszténység 
elteijedése érdekében — Péter, János és az ifjabb Jakab. 

Pál látomása a DAMASKUSI ÚTON, MEGTÉRÉSE, MEGKERESZTELKEDÉSE, s 
missziói munkássága a megítélése szerint is olyan méretű volt, hogy „többet tett, mint az 
apostolok együttesen" (I. Kor. 15,10). A KERESZTÉNY HIT LEGBÜZGÓBB APOSTOLA 
LETT. Nagy része van az egész emberiség között való elteijesztésének abban, hogy a ke-



reszténység teret hódított. Ennek bizonyságául beszélünk három térítő útjának szakaszai-
ról. 

Az első térítői útján zsidó és pogány Krisztuskövetőkből alakított népes gyülekezeteket 
45—47 között. 

A második térítői útján Európában tette ismertté az Evangéliumot 50—54 között. 
A harmadik térítői útja során kerül fogságba, mely 55—58 közé esik, amikor is a császár 

udvarában, láncok között is hirdette az Igét, „MERT ISTEN IGÉJE NINCS BILINCSBE 
VERVE", noha minket bilincsbe verhetnek. S minden valószínűség szerint NÉRÓ CSÁSZÁR 
RÓMÁBAN „LEFEJEZTETTE!" 

Sok szenvedéséről, a hamis tanításokkal szembeni küzdelméről, a hamis atyafiaktól való 
szenvedésétől, a gonosz munkásoktól való óvástól, s megannyi fontos tanításáról adnak 
számot a levelei, melyeknek száma 13. 

Pál apostolt a reformátusok szentjének is nevezik, mivel alig van alkalom, hogy Igehir-
detéseinkben ne hivatkoznánk rá. Isten úgy megáldotta szolgálatait Szentlelkével hitele-
sítve írásait, hogy azok örök érvényűek maradnak. Milyen jó, hogy nem szakadt el a kötél 
a damaskusi várfalon, akkor Pál meghalt volna, s nem lehetne kezünkben az Ö „személyes" 
levele és bizonyságtétele. S a magatartása tanítson minket is arra, hogy adott esetben a 
hatóságok védték meg Pált és életét a haláltól, amit saját nemzetének fiai eszeltek ki ellene, 
s ő a segítséget elfogadta Istentől valónak, s a testvéri tanácsokat mindig megfogadta, ha 
azokban Isten akaratát vélte tudtul venni, s élt a lehetőséggel, noha kívánt volna elköltözni, 
mert Krisztussal együtt lenni sokkal inkább jobb, mégis szükségesebbnek látta adott eset-
ben az életben maradást az evangélium hirdetése és védelme érdekében, a hitre jutás és 
Krisztushoz vezetésért. 

Pál világos, tiszta és Isten dicsőségére megélt életvitele mindörökre követendő példa, 
miként azt maga is követésre méltónak ítélte és ajánlotta (Fii. 1,21—23. I. Kor. 11,1). 

71. AZ ELSŐ GYÜLEKEZETEK ÉLETE 

A KRISZTUS-TEST Közösségéhez tartozók életében a szeretet volt az a kapocs, amely 
az együvé tartozást jelentette. Ebből a szeretetből táplálkozott a beteggondozás, a bajba-
jutottak megsegítése, amint Péter értelmezésében: senki sem mondta a sajátját magáénak 
(Csel. 4,34). 

Az apostolok voltak a Gyülekezetek első alapítói, kik maguk mellé olyan munkatársakat 
kértek a Szentlélek által, akik segítették őket a missziói és diakóniai feladatokban, az 
Úrvacsora, a Keresztség, az Igehirdetés szolgálatában olyan presbitereket választottak, 
akik hitben járó Testvérek voltak, akiket a hitre nézve való érettségük miatt idősebbnek, 
hivataluknál fogva pedig EPISKOPUSOKNAK NEVEZTEK. 

Napjainkban sajnos a presbiterek többsége tisztséget és rangot lát a tisztségben, akkor 
el sem merték volna fogadni ezt a tisztséget azok, akik nem jártak hitben. Kizárt dolog, 
hogy valaki is bekerülhetett volna az egyház testébe ügy, hogy nem csinál semmit. A fontos 
ügyekben a Testület lelki vezetőinek közössége határozott. Meghatározták így a pogányok 
és a zsidók közt végzendő feladatokat, illetve kijelölték az evangélistákat, diakónusokat és 
bizonyságtevő Igehirdetőket. 

A Gyülekezet tagja a Krisztusban hívő ember lehetett, s mindazokat hamar kizárták, 
akik erkölcstelenül megsértették a közösség szabályait, az ilyenek elszigetelődtek, s szinte 
magukat zárták ki (Ap. Csel. 5,1—13). „Senki sem mert közéjük elegyedni!" 

Az Istentisztelete a hívőknek a „BIBLIA" olvasásából, értelmezésének magyarázásából, 
imádkozásból, éneklésből állt, illetve a SÁKRAMENTUMOK kiszolgálásában — amint 
Krisztus meghagyta a két sákramentumot, a Keresztséget és Úrvacsorát —, a szegényeket 
közösen vendégelte meg a Gyülekezet, ami később Pál szerint már nem jelentett Korint-
husban az Úrvacsorával való élést, mert mindenki a „maga vacsoráját fogyasztotta", így 
egyesek dőzsöltek, míg mások éheztek (I. Kor. 11,20—22). 

A szombat helyett kezdték a vasárnapot ünnepelni, mivel Urunk ezen a napon támadt 
fel, s alakult meg az első keresztény gyülekezet. A Feltámadásra emlékezve minden va-
sárnap ünnepet jelentett, magát a Húsvétot, később kezdték kifejezetten ünnepelni, mely-



nek idejét — mint már említést tettünk róla — „a tavaszi napéjegyenlöségre következő 
holdtölte utáni első vasárnapra tett a niceai zsinat." A többi ünnepeket is csak később 
kezdték megünnepelni, így az áldozócsütörtököt és pünkösdöt, míg a Karácsonyt csak a 
negyedik századtól kezdték megünnepelni. 

A pogány hatalom képviselői — a római császárok — már Néró alatt elkezdték a keresz-
tények perbefogását és üldözését. Néró, aki egy isten módjára akart cselekedni, odáig ment 
keresztény gyűlöletében, hogy felgyújtotta Rómát és a keresztényekre fogta, s a feltüzelt 
tömegek ezrével mészárolták le a hívőket. 

Néró uralkodását is követte — Krisztus után 64... a keresztények üldözése. A második 
és harmadik század is igen jeleskedett a kegyetlenkedésben a keresztények között. Rette-
netes üldözéseket szenvedtek az első századok keresztényei a római császárok önkényes, 
istenkedő hatalmaskodásuk alatt — Hadrián, Dirkletián stb. 

Vagyonukat elkobozták, száműzték, hitük megtagadására kényszerítették Krisztus kö-
vetőit. A hitben megállókat keresztre feszítették, mint Urukat, felnégyelték, megégették, 
vagy vízbefojtották, karóba húzták, vagy vadállatok elé dobták: „AKIKRE NEM VOLT 
MÉLTÓ A VILÁG!" (Zsid. 11,33—38). 

A vértanúk állhatatossága megdöbbentette az embereket. Az üldözések bátorságot ön-
töttek a HIT HŐSEIBE, de nem imádták a császárok képeit, inkább meghaltak. Minden 
miatt a keresztényeket hibáztatták, tűzvész, járvány, szárazság, vagy árvíz esetén, s azt 
a hírt költötték, hogy a keresztények emberhúst esznek és vérüket isszák, mivel Krisztus 
megtöretett testének és kiontatott vérének emlékezetére Úrvacsoráztak. A jelszó: „OROSZ-
LÁNOK ELÉ A KERESZTÉNYEKKEL!" A kegyetlenkedések nem érték el céljukat, sokan 
maguk is inkább kívántak ilyen hősök lenni, mint azok üldözői. Ekkor fogalmazódott meg: 
„A KERESZTÉNYEK VÉRE MAGVETÉS, HA EGYET MEGÖLNEK, TÍZSZER ANNYI 
KEL KI!" 

. A KERESZTÉNYSÉG ÜLDÖZÉSÉT NAGY KONSTANTIN FELLÉPÉSE SZÜNTETTE 
MEG. 

300 évig gyilkolták a Keresztényeket, de semmit sem árthatott Krisztus követőinek a 
sátáni rezsim istentelen, pogány, császári hatalmassága. 

Nagy Konstantin pártfogása a római birodalomban a kereszténységet államvallássá tette 
313-ban. Visszaadta az elfoglalt javakat és templomokat, majd 323-ban elrendelte alatt-
valóinak a kereszténység felvételét. Új templomokat emeltetett és a papoknak kiváltságo-
kat adományozott és javadalmakat biztosított. 325-ben — miután a felosztott hatalmas 
római birodalmat egy kézbe vette és kiteijedt hatalmát felhasználta — összehívta a NICEAI 
ZSINATOT, melyen megszületett az APOSTOLI HITVALLÁS! 

Nagy Konstantin bevezette a vasárnapi munkaszünetet és eltiltotta többnejűséget. Mind-
ez — ami az államvallással járt — nagy veszélyt is rejtett magában, hiszen eddig csak a 
pogányok lehettek a főhivatalnokok, akik rögtön alkalmazkodtak és felvették a keresz-
ténységet anélkül, hogy hívók lettek volna. 

Nagy Konstantin halálával, — ki a keresztséget a halálos ágyán vette fel — Juliánusz 
császár lépett a trónra, aki megtagadta a hitet, s újból ellene fordult a kereszténységnék, 
de aki már nem tudta az Egyházatyákat gúnyirataival sem megcáfolni, amikor a perzsák 
elleni küzdelemben sebekből patakzó vérét az ég felé szórta, ezt mondta: „MÉGIS GYŐZ-
TÉL GALILEAI!" — Kr. u. 363-ban. 

Ezekre az időkre esik az egyházatyák közül Szent Ágoston, vagy AUGUSTINUS, akiért 
hívó édesanyja 18 évig imádkozott — 354—430 közt élt —, ki Afrikában született és Kart-
hágó püspökeként halt meg pestisben, s akinek írása a csodálatos „VALLOMÁSOK" árulják 
el küzdelmét és anyja imáinak meghallgatását, megtérését, s aki a hit védelmezőjeként 
írta be nevét az egyháztörténelembe. 

Európában megindult a Népvándorlás, mely megbomlasztotta és megrázta a RÓMAI 
BIRODALMAT. 



72. A RÓMAI BIRODALOM ÉS EGY SZERZETES.. 

Miközben a népvándorlás tömegei egymás után törték a Római birodalomba, ez a hatal-
mas birodalom kettészakadásához vezetett 395-ben. Míg a kelet-római császárság még 
közel ezer évig fennmaradt, mivel félreesett a népvándorlás útjából, míg a nyugati részét 
a császárságnak egy germán törzs elfoglalta — magát Rómát is —, s így 476-ban megszűnt. 

A bevándorolt néptömegek „barbárok" voltak, de a germánok apostola vállalta a Krisz-
tus-hit terjesztését köztük (élt 675—754-ig), ki egy előkelő skót család gyermeke volt., s 
mindenéről lemondva lett szerzetes. Elhagyta hazáját, hogy bátor hittérítőként hirdesse 
az Evangéliumot a pogányok között, ki később a frizek között halt vértanúhalált. Л szerzetes 
neve: BONIFÁCIUSZ! 

Bonifáciusznak a szeretet volt a fegyvere a kardcsörtető vad germán törzsek között. 
Munkáját azzal kezdte, hogy megtanította a „vágtató" honfoglaló „barbárokat" a földmű-
velésre. A maga irtotta erdőrészen veteményes kertet ültetett, miközben a betegeket is 
meggyógyította, s mindezekkel párhuzamosan hirdette a Krisztusról szóló Evangéliumot, 
Az élet gyakorlata és a hirdetett Ige együtt olyan hatással volt hallgatóságára, hogy az 
idegenek bizalmukba fogadták és noha féltek a hadak istenétől, s nem akartak megkeresz-
telkedni, ám amikor Bonifáciusz kivágta a hatalmas tölgyet, melyben szerintük lakott az 
istenük, s nem lett semmi baja, MEGTÖRT A GERMÁNOK BABONÁJA, s maguk kérték 
a megkeresztelésüket. 

Bonifáciusz bátorsága a mai misszionáriusoknak is példája lehetne. 40 évet töltött a 
Germánok között, s amikor 80 éves korában haza várták, új misszió területre ment, a mai 
hollandok ősei közé, akiket frizeknek neveztek. Erre az útra elkísérték germán barátai és 
testvérei is, s nagy reménység élt benne az ősök megtérésére nézve, hiszen egy keresztelőre 
készült, amikor annak reggelén friz fegyveresek rontottak rá, s Bibliáját feje fölé tartva 
fogadta a halálos csapásokat. Előbb azonban kísérői karddal akarták megvédelmezni tá-
madóival szemben, de Ö nem engedte. Urához méltó méltósággal járt el. „Ne harcoljatok... 
— mondta — Krisztus nem engedte meg, hogy harcoljanak érte tanítványai." 

Bonifáciusz személyét a Hollandok ma is tisztelettel említik, hiszen bátor vértanúsága 
olyan hatással volt a holland ősökre — a frízekre —, hogy MINDNYÁJAN MEGTÉRTEK 
ÉS MEGKERESZTELKEDTEK. Ebben az esetben is beigazolódott, hogy „A MÁRTÍROK 
VÉRE MAGVETÉS", hogy az „ISTEN IGÉJE NEM TÉR VISSZA ÜRESEN!" 

Kedves kis barátaim vannak példaadó hitvalló ősök előttünk, s mindig ez lebegjen a 
szemetek előtt, hogy ne a látszat szerint ítéljetek, hanem legyetek bizonyosak abban, hogy 
a „TI MUNKÁTOK SEM HIÁBAVALÖ AZ ÚRBAN! (I. Kor. 15,58). 

73. AZ EGYHÁZ ROMLÁSA, ELHAJLÁSA... SZERZETESEK... 

Amíg egyik oldalon a keresztények üldözése következtében virágzó egyházak jöttek létre 
a hívők szétszóródása nyomán, a római birodalommal határos népek között — Arábiában, 
Perzsiában, Egyiptomban, Észak-Afrikában, Galliában, Germániában a Rajna mentén, 
Pannóniában a Duna mentén, meghódítva a lelkeket, megnyerve a szíveket a megígért 
Messiásnak, addig a megalakult gyülekezetekben megindult a papság hatalmának megnö-
vekedése. Ez mint negatívum jelentkezett a Nagykonstantin-i kort kővetően. 

Az államvallás hatalmi előnyöket biztosított az egyházban a kiváltságos papi rendnek, 
melynek következtében a tagozódás megindult. A nagyobb városok püspökei a falusi gyü-
lekezetek fölé emelkedtek e tisztségben, s a fővárosok püspökei METROPOLITÁKNAK 
NEVEZTETTÉK MAGUKAT. 

A Gyülekezetek, amelyeket az apostolok alapítottak és vezettek, felvették a patriarcha 
címet, s szinte az egész világot ezen egyházi hatalmak alá sorolták be. így az egyházat öt 
pátriárchátusra osztották: RÓMA, ANTIÓCHIA, KONSTANTINÁPOLY, ALEXANDRIA, 
JERUZSÁLEM voltak a székhelyeik. 

A római birodalom kettészakadása után versengtek egymással a hatalomért az egyház 
„fejedelmei", a római és Konstantinápoly-i pátriárkák, mely 1054-ben egyházszakadáshoz 



vezetett. A római egyházfő azt állította, hogy ö Krisztus földi helytartója és felvette a pápai 
címet és nevet, majd kölcsönösen kiátkozták egymást. A papság maga sem volt már hajlandó 
a néppel a közösséget vállalni, s kizárta az egyház a népet az ügyei intézéséből. Már nem 
lehetett beleszólása a papok és püspökök választásába. A papság gyakorolta az egyházfe-
gyelmet, hozta a törvényeket, intézte a házassági ügyeket. Az egészséges presbiteri igaz-
gatást felváltotta a püspöki kormányzás. 

A keleti császárságban nemzeti egyházak alakultak, hol az Istentiszteleteket a nemzeti 
nyelven tartották, míg a nyugati egyházakban mindenütt a latin volt az egyház nyelve. A 
nyílt ellentét a képek és szobrok imádása miatt robbant ki közöttük. Szobrok, képek, zász-
lók, szentelt víz, tömjén, falfestmények, égö gyertyák — mint egy színházban — véget 
vetettek az apostoli tisztaságú egyházaknak. Az írni-olvasni nem tudó nép számára bevitt 
Jézus képeket elkezdték imádni és csókolgatni, térdre borulva imádták őket. Egyesek még 
a képek festékeiből levakartak rétegeket és azt az ostyára, vagy borba szórták, hogy hatá-
sosabb legyen a bűnbocsánat. 

Ez ellen tiltakozni akarván a konstantinápolyi pátriárkra elrendelte a képeknek elérhe-
tetlen magasságba való függesztését 726-ban, majd kihordatta a képeket és szobrokat a 
templomokból, ami miatt a képrombolók kiátkozást kaptak a pápától, majd visszakerültek 
azzal, hogy azokat csak tisztelni és nem imádni kell. A pápa kijelentette, hogy a keleti 
pátriárka kisebb, mint ő. 

Rómában megszaporították a szenteket. Elrendelték Máriának, mint Isten anyjának imá-
dását, a szentek tiszteletét. A vértanúkat szentté avatták, s közbenjárókként tisztelték, 
hozzájuk könyörögtek, ereklyéiknek csodatevő erőket tulajdonítottak. Körmeneteket tar-
tottak, búcsújárásokat hoztak szokásba. 

A keleti pátriárka nem ismerte el Krisztus utódjának a pápát. Bírálta Rómát a Biblia 
tanításától való eltérésekért, a papi nőtlenségért, melyről a Biblia nem beszél, s hogyan 
merte a pápa behozni — 1053-ban — az úrvacsorába a kenyér helyett az ostyát, s a bort 
elvenni... A pápai követek kibékítése sikertelen maradt, hátrahagyva a pápai átkot távoz-
tak, a viszontátkot egy a keleti pátriárka által összehívott zsinat mondta ki. így lett 1054-
ben a római egyházfő a pápa, míg a görög-keleti egyházfő a konstantinápolyi pátriárka. 

A pápák arra törekedtek, hogy ne csak gazdagságukat, hanem befolyásukat is gyarapít-
sák, nem csak az egyházban, hanem a világban is parancsolni akartak országoknak, né-
peknek, királyoknak, császároknak. Szabályos küzdelem folyt századokon át, mely miatt 
az erkölcsi kár nőtt mindkét oldalon. 

VII. Gergely (1073—1085) keresztülvitte, hogy a pápát a világiak kizárásával a bíbor-
nokok testülete válassza. Elrendelte a papi nőtlenséget (1074), a püspökök méltóságuk 
jelvényei közül a gyürüt és pásztorbotot a pápától, a kormánypálcát a fejedelemtől kapták. 
Összefonódott a világi és pápai hatalom. 

III. Ince (1198—1216) az egyházat minden hatalomtól függetlennek nyilvánította, mint 
pápa, az egyház feje és Krisztus csalhatatlan helytartója, tőle nyerik méltóságukat a püs-
pökök és neki tartoznak engedelmességgel. Nemcsak az egyház, hanem a világ legfőbb 
méltósága is a pápa — mondja ki a zsinat —, irántuk a császárok is hűséggel tartoznak 
viseltetni. 

A pápák felismerve a szerzetesrendekben rejlő hatalmas erőforrásokat, azokat mindig 
idejében felismerve igyekezett befolyása és ellenőrzése alá vonni, s kihasználva szerénysé-
güket és igénytelenségüket, szellemi, erkölcsi és anyagi hasznot húzott belőlük. 

Már a IV. században jelentkeztek a nép közül kinövő részben egészséges törekvések a 
szerzetesek embercsoportjában, melyek aztán napjainkig is az egyházi főhatóság alá tar-
toznak. Voltak, s ma is vannak, akik egyrészt érdemeket akarnak szerezni Isten előtt a 
megigazuláshoz, másrészt példányképei szerettek volna lenni az igazi keresztény életvitel-
nek és életmód bemutatásának. Akik készek voltak lemondani a világ örömeiről, böjtöltek 
és megsanyargatták testüket. Elvonultak az emberek társaságától, imádkozásnak és az 
Igének éltek, magányos celláikban. 

A szerzeteseket sokan becsülték, s törekvéseik miatt adományokkal halmozták el őket. 
Többek társaságával a zárdai életet, a szerzetesi rendet hozták létre. A hitélet mellett 
gyakorolták a betegápolást, a tanítást, a földművelést. 

Mi elhatároljuk magunkat, protestánsok, ettől az életviteltől, mivel azt tartjuk, hogy 
mindezeket a civil élet keretein belül is kötelesek vagyunk keresztények módjára megtenni 
és megélni Isten dicsőségére és a Felebarátaink javára. Ugyanakkor Isten a test sanyar-



gatásában és önkínzásában nem gyönyörködik. Testünk a Szentlélek temploma, Isten meg-
becsült eszköze... 

74. A MAGYAROK „MEGTÉRÉSE..." 

Amikor a Magyarok a Tisza-Duna vidékén letelepedtek, bálványimádó pogányok voltak. 
Hadúrnak nevezték a legfőbb láthatatlan istenüket, kinek fehér lovat áldoztak, termé-
szetimádók voltak, tisztelték az eget, holdat, napot és a csillagokat. Hittek a lélek halha-
tatlanságában. 

Gyula, erdélyi fejedelem, aki „Nagy Konstantin udvarában" megkeresztelkedett Kons-
tantinápolyban, erdélyi fejedelemként ismertette meg a magyarokat a keresztény hittel. 
Görög szerzeteseket hívott be erdélyi udvarába, kikre rábízta, hogy a keresztény hit ter-
jesztői legyenek. 

Gyula leányát a magyar fejedelem — SAROLTÁT — vette feleségül — (972—997), GÉZA 
miután maga is megkeresztelkedett, német hittérítőket hívott az országba a kereszténység 
elterjesztésére. Géza fejedelem és Sarolta előfutárok voltak. 

Géza fiát VAJKOT, a prágai érsek — ADALBERT — keresztelte meg, AKI A KERESZT-
SÉGBEN AZ ISTVÁN NEVET NYERTE, AKI KERESZTÉNYKÉNT LETT A MAGYAROK 
ELSŐ KIRÁLYA. 

István, mintegy apostoli küldetést betöltve fogott a magyar nép megtérítéséhez. Noha 
megjegyezni szeretnénk, hogy ez abban az időben és korban a hatalom szavával való 
visszaélést jelentette, amikor nem az önkéntesség és a szabad akaratból való Krisztus 
melletti döntést jelentette egyben, hanem az államalapító „pallosjogát", melynél fogva a 
legnagyobb mértékben mellőzték a személyes döntés jelentőségét és jogának szuverenitását. 

István az országot püspökségekre osztotta, s a papoknak és főpapoknak „királyi" jöve-
delmet biztosított, a dús javadalmak ellentmondtak az evangéliumi szegénységnek. 

Kétségtelen, hogy István „érdemei" a kereszténység meghonosodásában minden túlkapás 
ellenére az államiság és nemzetközi tekintély megerősödését eredményezték, s a barbáriz-
mus helyzetéből kimozdította őseinket, s figyelmét népünknek Isten felé irányította. Meg-
tiltotta a bálványimádó áldozatok bemutatását és a pogány szertartásokat. 

István királyt a magyar nép első királyát, szinte kisajátította magának a katolikus egy-
ház. Szentjévé avatta, s akinek jobb kézfejét ereklyeként őrzik és minden év augusztus 
20-án Szent István napján körmenetben hordozzák végig kijelölt útvonalakon. Mi tiszte-
lettel emlékezünk vissza a nagy államalapítóra, de nem tulajdonítunk neki olyan jelentő-
séget, mely őt és testének tagját csodálatra és hódolatra méltatja. 

István térítői törekvéseivel szemben utódai alatt is felléptek az elégedetlenkedők, kik 
nem egyszer próbálkoztak a pogánykultusz és vallás visszaállításával, de a kereszténység 
hatalmi pozíciói mindig erősebbnek bizonyultak, így a lázadókat kivégzéssel és vagyonuk 
elkobzásával büntették, míglen 1062-ben egységesen felvette a kereszténységet a magyar 
nép! István a lázadó Koppány leverése után a térítés ügyében a római pápához fordult, ki 
koronát és kettős keresztet küldött neki — 1000-ben —, mellyel királlyá koronáztatta 
magát. Noha maga is lelkes térítőnek bizonyult, de ahol nem érte el célját a tanítással és 
templomokkal, ott katonákkal hajtatta keresztvíz alá alattvalóit. Mivel az erőszak eszkö-
zéhez nyúlt, jónak tűnő céljai is ellenkeztek a Krisztus tanításával. 

75. A KERESZTÉNYSÉG TERJEDÉSE EURÓPÁBAN 

Az apostolok hirdette Evangélium Krisztus meghatározása szerint a „FÖLD VÉGSŐ 
HATÁRÁIG" el kell éijen és jusson (Ap. Csel. 1,8b). Pál apostol volt, aki elsőként Európában 
— Görögországban — földrészünkön meghirdette az ÖRÖMHÍRT A VILÁG MEGVÁLTÓ-
JÁRÓL (Ap. Csel. 16,12). 



Az emberiség mivel mindig utazott és „világot akart látni", így a keresztény hit igazságai 
a nagy „vándorlások" révén valóságosan is elindult már a korai századokban világhódító 
útjára, s mindig voltak apostolai és hirdetői Krisztus Evangéliumának. 

Egy ANGSAR nevű szerzetes tett bizonyságot, és hirdette az Igét EURÓPA északi részén: 
DÁNIÁBAN, SVÉDORSZÁGBAN, NORVÉGIÁBAN, míg munkája folytatójaként ugyanezt 
tette a későbbi BRÉMAI ÉRSEK 

A keresztény hit terjesztésében buzgólkodtak CSEHSZLOVÁKIÁBAN a görög szerzetes 
testvérek Cyrill és Method. Kiket aztán görög császár III. Mihály — 862 — Rastislav fe-
jedelem kérésére MORAVÁBA KÜLDÖTT. Ok a nép nyelvén hirdették az Evangéliumot 
és tartották az Istentiszteleteket. 

Nevüket méginkább ismertté tette, hogy a BIBLIA nagy részét lefordították az ÓSZLÁV 
NYELVRE. S e közben Cyrill nevéhez fűződik az általa létrejött, — feltalált — s nevéről 
elnevezett cirill betűs írás használata. 

Ez a két ember, pápa iránti hűségüket bizonyítani akarván Rómába zarándokolt, hol 
Cyrill egy zárdába vonult, hamarosan meghalt, míg Method hűségesküjéért érsekséget ka-
pott, s morva érsekként tért vissza, s a csehek között végezte a keresztény hit terjesztését. 
Kik II. -Bolesláv alatt szintén mindnyájan felvették a kereszténységet, miként Magyaror-
szágon. A pápa ekkor alapította a PRÁGAI ÉRSEKSÉGET. 

A bolgárokat szintén Cyrill és Method szerzetesek nyerték meg a kereszténységnek. 
A LENGYELEK MICISLAV — hercegük megkeresztelkedésével egyidejűleg vették fel a 

kereszténységet. 
Mivel Bonifáciusról már külön is szóltunk, itt csak utalunk rá, személyére, aki fontos 

szerepet töltött be a széthullt és bukott római birodalomban, amikor azok népei között 
bátor hitvallóként küzdött a korábbi császár-kultusz istenként való hódolása ellen, s aki 
40 éves szolgálata után egy új munkaterületen a hollandok őseinél lépett a csatatérre, hol 
mártíraként Uráért halt meg, nem fogadván el az emberi védelem segítségnyújtását, mely-
nek hatásaként azok is megtértek, akik halálát okozták, s olyan hatással tudta megélni 
Krisztus-hitét és Krisztusért szenvedését, mely az egész Hollandia keresztény hitretéré-
sében kitörölhetetlen jelentőséggel bírt. 

Jeruzsálemben kezdődött, s amint Urunk megígérte, a Szentlelke elküldésével Európát 
is átjárta a Krisztus Evangéliuma. A Megváltás örömhíre, ami mint missziói feladat meg 
nem szűnik, míg dicsősége Urunk el nem jön. Legyetek ti is olyan munkások, akik beálltok 
a tanítvánnyátétel nagy és szép munkájába! 

76. KERESZTESHÁBORÚK, A PÁPAI HATALOM ALÁHANYATLÁSA! 

A pápák tekintélyüket a kereszteshadjáratokkal, háborúkkal is növelni szándékoztak. 
Máriának és a szenteknek tiszteletével elindult a Jézus síijához való zarándoklás Jeruzsá-
lembe. Betlehembe, Názáretbe, a Golgota hegyére tízezrek zarándokoltak ezekben az évek-
ben — 1070—1073 — abban a hitben, hogy az ott elmondott imák biztosítják az üdvösséget. 

Amikor azonban az araboktól a törökök elfoglalták PALESZTINÁT, az ott élő és oda 
zarándokolt híveket üldözni kezdték, kirabolták és legyilkolták. A pápa szent háborút hir-
detett a törökök kiűzésére. A megmenekült zarándokok elbeszéléseire, szenvedéseire vála-
szul, a pápa lelkesítő beszédére több ízben indult felmentő sereg a SZENTFÖLDRE. Száz-
ezrek indultak harcba mellükön a kereszttel, akiknek a pápa bűnbocsánatot ígért. 1099-ben 
vissza is foglalták a Szentföldet. A hadjárat vezetője visszautasította királlyá való koroná-
zását, ezt mondván: „Nem viselhetek aranykoronát, hol Krisztus töviskoronát hordott" (BU-
JON GOTFRID-nek ejtsd a BOUILLON GOTTFRIEDOT). A törökök 1291-ben ismét el-
foglalták Palesztinát és a keresztény zarándokhelyek megszűntek. A két századon át tartó 
háborúskodásban 5 milliónyian estek el. 

Noha célját nem érte el a szándék, de a népek megismerték egymást mindeközben, terjedt 
a műveltség, fejlődött a kereskedelem, gyarapodtak az ismeretek. Lovagrendek alakultak 
a nők és szegények védelmére, kik aztán a hitet fegyverrel is „terjesztették!" 

Miközben a vallásos élet köntösébe egyre több emberi találmány került be, a pápák 
hatalma a vereségek ellenére alig csökkent. Noha a téves tanítások alapjait megszaporí-



tották a szentségek számával. A Krisztus rendelte két sákramentum mellé bevezették, a 
BÉRMÁLÁST, FÜLBEGYÓNÁST, HÁZASSÁGOT, UTOLSÓ KENETET és a PAPI REN-
DET. ELRENDELTÉK A TÖMEGEKNEK A SZENTEK TISZTELETÉT, AZ EREKLYÉK 
IMÁDÁSÁT, BEVEZETTÉK A TISZTÍTÓ TŰZRŐL SZÓLÓ TANT ÉS A PURGATÓRIU-
MOT. 

Noha már beszéltünk a pápák túlkapásairól és a BIBLIA-ellenes hatalmi törekvéseiről, 
mégis mintegy azt folytatva jó, ha az ismétlésben is gyakorolni tudjuk magunkat, nem lesz 
haszonnélkül való számunkra. 

III. Incét a világ uraként tisztelték. Három király is segédkezett, amikor a lovára szállt. 
A lateráni Zsinatot 1215-ben hívta össze. Jelentőségét és tekintélyének pompáját mutatja, 
hogy részt vett rajta 71 pátriárka, 412 püspök, 911 apát és számos világi méltóság. Az 
egyházfő itt bejelentette, hogy kisebb ugyan a pápa Istennél, de nagyobb minden embernél, 
s kormányzása alá tartozik nemcsak az egyház, hanem a világ is. Itt mondták ki, hogy a 
mise alatt a kenyér és bor Krisztus testévé és vérévé lényegül át, s csak ostyát adnak. 

Aki nem engedelmeskedik és mást tanít, mint a pápa tanítóhivatal, kiátkozandó, s a 
társadalomból kivetendő, szállást, élelmet, jó szót, orvosi segítséget nem kaphat. Az átok 
minden országra kiterjed, a templomokat be kell zárni, a papok nem misézhetnek, nem 
keresztelhetnek, nem temethetnek, nem harangozhatnak. Ez a hatalom mindenkit térdre 
akart kényszeríteni. Akik tiltakoztak a BIBLIÁRA HIVATKOZVÁN, azokat eretnekeknek 
nyilvánították és mint tévelygőket az INKVIZÍCIÓ NYOMOZÓ-TÖRVÉNYSZÉKE ELÉ 
ÁLLÍTOTTÁK — 1215 —, rettenetes kínzásokkal kényszerítették bűnösségük elismerésére, 
majd ha ezt nem tették, kegyetlenül, máglyán megégették. 

Még egy másik uralkodó pápáról is tegyünk említést: VIII. Bonifáciuszról (1294—1303). 
E pápa szerint az egyházi és állami hatalom két kard, s mindkettőt Péternek adta Krisztus, 
így a világi hatalom kardját a pápa csak átengedi visszavonásig a királyoknak. Az egyház 
a nap és az állam a hold. Az állam az egyháztól kapja a fényét, miként a hold... A pápának 
köteles engedelmeskedni a világ... 

A pápák hatalma lépten-nyomon beleütközött az országok felett uralkodó családok jo-
gaiba Olaszországban, Franciaországban és Németországban. 

A pápa drága árat fizetett merész kijelentéséért. A Francia király: SZÉP FÜLÖP elfo-
gatta VIII. Bonifácot, s noha hívei kiszabadították, a kiállt izgalmakba belehalt. A Francia 
király kihasználta a pápa hatalmát és halálát, s egy francia püspököt választott pápának 
(1305), aki nem Rómában, hanem Párizsban székelt. FRANCIAORSZÁGBAN, illetve AVIG-
NON-ban volt 70 évig a „SZENT PÉTER SZÉKHELYE". Egymást érték a legvéresebb 
háborúk e hatalmi harcok miatt. Róma hol az egyik, hol a másik fejedelmet sújtotta átokkal, 
s annak megfelelően feleltek a pápák letételével. Nem egyszer így három pápája is volt az 
Egyháznak. A pápai udvar erkölcstelenségbe és „vallástalanságba" süllyedt. Megrontotta 
az emberekben a vallás iránti érzéseket a bűnbocsátó cédulák és levelek árusítása. Szinte 
a legnagyobb lelki sötétség borult a pápa képviselte kereszténységre, melynek lehetetlen-
ségét mindenki elismerte. A pápák „BABILONI FOGSÁGA" 1374-ig tartott AVIGNONBAN. 

Sokan voltak, akik világosan látták, hogy az Egyház tanai megromlottak, vezetői elvilá-
giasodtak, hirdetni és hangoztatni kezdték, hogy az egyháznak egyházfőiben és tagjaiban 
meg kell újulnia, azaz reformációra szorul. Ennek szükségességét ismerték el a KONS-
TANZI ÉS BÁZELI ZSINATOK — 1414 és 1431-ben. A pápák mindezekről nem akartak 
hallani, törekvésük hatalmuk és gazdagságuk növelésére irányult. Ekkor elfoglalták a tö-
rökök Konstantinápolyt, a keresztény tudósok központját, akik szétszéledve vitték a mű-
veltséget, s terjesztésükben a könyvnyomtatás is segített. A haladó kor elé a pápáknak 
nem sikerült akadályokat emelni, erőszakukon az igazság, ha nehéz küzdelmek árán is, 
de győzött. A Krisztusba vetett hit sikerrel vívta meg harcát a babona és bálványozás felett, 
mígnem a reformációban Isten újból felragyogtatta az Evangélium Igazságait! 

Mielőtt az előreformátorokról és a reformátorokról szólnánk az egyháztörténelemben, a 
történeti hűség miatt fel kell mutatnunk azokat a különbözőségeket, amelyek miatt — 
noha már szóltunk erről — a Reformáció bekövetkezése és Istentöl valósága nem lehet 
vitás, s ez azt a kérdést veti fel: MIÉRT NEM VAGYUNK RÓMAI KATOLIKUSOK? 



77. MIÉRT NEM VAGYUNK RÓMAI KATOLIKUSOK? 

Már láttuk korábban, hogy az egyház tanításába a Keresztesháborúk idején és azt kö-
vetően súlyos formai és tartalmi hibák csúsztak be, amitől határozottan el kell határolnunk 
magunkat, mivel ezek a Biblia egészének tanításában nem állnak meg. (Mt. 28,19. I. Kor. 
11,23—25). 

A Krisztus rendelte két Sákramentumunk mellé bevezetett „többet" teljesen emberi „ki-
találásnak" tartjuk. De mindazokat az egyéb tanításokat is, amelyek csalhatatlanságát az 
egyházi tanítóhivatal privilégiumként tart egyedül mindenhatónak, üdvösséges tanításnak. 

A pápai hatalmat nem tudjuk elfogadni, s annak személyét, mint Krisztus földi helytar-
tóját, sőt valljuk, hogy a pápa éppenúgy bűnös ember, mint bárki más a földön, s hogy Ö 
is Krisztus kegyelmére szorul, s felelnie kell azért, hogy elfogadja az Istennek járó dicső-
séget. Nem hisszük, hogy döntései egyenértékűek volnának azéval, Akinek földi helytartó-
jának tartja magát, vagyis Krisztuséval, AKIÉ MINDEN HATALOM MENNYEN ÉS FÖL-
DÖN (Mt. 28,18a). 

Nem hisszük, hogy a kötelező fülbegyónás bárkit is felmentene az Isten felé gyakorolandó 
bünvallás alól, s hogy az így megvallott bűnöket ember megbocsájthatja. Egyik ember meg-
bocsájthat a másiknak. De az Isten bocsánatát egyedül Krisztus gyakorolhatja minden 
ember felé és számára. Ellenben az egymásnak való megbocsájtásukat kötelezővé tette a 
számunkra, de az Ige megmondja, hogy úgy bocsát meg Isten nekünk, mint mi is egymással 
szemben ezt tesszük és gyakoroljuk. A bűnök megbocsátója egyedül Isten és nem ember. 
A VÉTKEK MEGBOCSATÓJA A MENNYEI ATYA (Mt. 6,14—15). 

A papi tisztet nem tartjuk szentségnek. Kiváltság viszont, hogy papokként Isten mun-
katársai lehetünk. Viszont a papi tisztség minden megváltott és újjászületett ember köte-
lessége (I. Pt. 2,9). A papi tiszt sákramentumszerű felfogása visszaélés az Isten Igéjével és 
a tisztség túlhangsúlyozása nagy tájékozatlanságra utal azok körében, akik nem akarják 
nevén nevezni a tényeket. 

Mária imádását ugyan szavakban tiszteletté szelídítették a hivatalosak, de az egész 
világon csókolgatják a Mária képeket, előtte leborulnak, hódolnak és imádják, bálványként 
tisztelik azt, AKI AZT MONDTA MAGÁRÓL, HOGY Ó AZ ÚR ALÁZATOS SZOLGÁLÓ-
LEÁNYA és nem több. Mária minden asszonyhoz hasonlóan bűnös asszony, a Kegyelemre 
nézve azonban kiválasztott, mert Ö lehetett a Messiás anyja, de Ö is kegyelemre szorult 
ember, azonban azzal a többlettel, hogy EGYEDÜL Ö MONDHATJA EL JÉZUS KRISZ-
TUSRÓL FIAM ÉS MEGVÁLTÓM, MÍG MI CSAK AZ UTÓBBIT MONDHATJUK EL. 
Mária nem ment mennybe, hanem a Kereszten Isten Fia Jánosra bízta, nem Királynő, nem 
társmegváltó, hanem Fia imádója a mennyben, s ha ebben egyetértünk, akkor sok mindent 
másképpen fogunk látni (Lk. 1,48). 

Nem tiszteljük a szenteket, mert szent egyedül csak az Isten, a SEREGEKNEK URA. 
MIVEL A MEGVÁLTÁS JOGÁN MINDNYÁJÁN ISTEN SZENTJEI ÉS MEGSZENTELT 
EDÉNYEI VAGYUNK, így különös volna, ha eltérnénk az Ige tiszta és világos tanításától 
(I. Kor. 3,17. Ef. 1,4.1. Pt. 1,15.1. Thess. 4,3). Nem az emberi megállapítás, hanem Krisztus 
áldozata tesz szentté, nemcsak némelyek, hanem az egész Krisztus test szent. 

Nem hiszünk a tisztítótűzben, hanem Krisztus vérében, AKINEK VÉRE MEGTISZTÍT 
BENNÜNKET MINDEN BŰNTŐL, S NEM AZ EMBEREK ÁLTAL ELKÉPZELT ÉS 
IJESZTGETŐ tisztító tűz (I. Jn. 1,7. Ef. 1,7...). Jaj volna, ha a halál után kellene elintézni 
ügyünket, s örök sorsunkat. A tűz örök lesz azok számára, akik a halál utánra akarják 
halasztani megtisztulásukat, s azt nem tisztázzák a földi életben azzal, AKI MEGTISZTÍT 
BENNÜNKET MINDEN BŰNTŐL! 

Teljesen írásellenesnek tartjuk, miszerint Krisztus testévé és vérévé minősülne az Úr-
vacsora alkalmával felhasznált kenyér és bor. Ellenben azokat olyan szent jegyeknek te-
kintjük, mint amelyek mindenkor és minden alkalommal emlékeztetnek arra, hogy amiként 
a kenyeret megtörjük, akként törte meg értünk Testét Krisztus és Vérét engedte értünk 
kiontatni, de ezen túl a mindennapi kenyerünknek tekintjük a jegyeket kiábrázoló kenyeret 
és bort! „Ö MONDTA: EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLEKEZETEMRE!" (I. Kor. 
11,25). Nem tulajdonítunk jelentőséget a képek, festmények, ereklyék tiszteletének, külső 
pompát nem tudjuk csak meszelt sírnak tekinteni, ha belül oszlásnak indult csontok van-



nak. Ceremoniális körmeneteket és búcsúkat mind olyanoknak tartjuk, melyeknek nincse-
nek bibliai gyökerei, s teljesen élet idegenek a protestáns élet gyakorlattól és hitéletünktől. 

Szükségteleneknek tartjuk a BIBLIA — Kijelentése mellett a HAGYOMÁNYOKAT, mert 
Isten ígéretei és a Biblia tiszta tanítása mindenre elégséges mind erre, mind az örök életre 
nézve (II. Tim. 3,16—17). 

Hisszük, hogy nem a jócselekedetek, hanem a Krisztusba vetett hit segít el az Isten 
megismeréséhez és az örök életre, s hogy sem a hit, sem a jócselekedet hanem Jézus Krisz-
tus idvezít, akire hitünk irányul, s a jócselekedetek a hála gyümölcseként teremnek éle-
tünkben. Nem azért cselekszünk jót, hogy üdvösségünk legyen, hanem azért, mert üdvös-
ségünk van (Ef. 2,10. Gal. 5,22). 

A római katolikus tanításban évszázadok alatt kialakult egészséges alapokat és igazsá-
gokat eltakarták, elhomályosították, háttérbe szorították a későbbi hozzátoldások és kiegé-
szítések. Kétértelmű veszélyes keveréke az igazságnak és tévelygésnek az a tanítás, mely 
a Biblia egészével nem egyezik meg és nem esik egybe. 

Ha eltérünk a Bibliától és még valamit hozzáteszünk, akkor nem tartjuk elégnek az 
alapokat, hanem megtoldjuk hagyományokkal. Ha nem Isten és az О Igéje a tekintélyünk, 
akkor az Egyházból csinálunk elismerendő tekintélyt, hatalmat. Ha nem tartjuk Krisztust 
egyedüli és elégséges Közbenjárónak, pótmegoldásokat keresünk a szenteknél. Ha a Szent-
lélek vezetését nem tartjuk elégségesnek előírásokat és plusz tanításokat fogunk ajánlani. 
Ha Krisztus Keresztje nem elég, tegyünk hozzá sákramentumokat, emberi rendeléseket. 
Ha a hit kevés, emeljük fölé az emberi teljesítményt, s így szerezzünk érdemeket. Ha a 
gyülekezet minősége kifogásolható, pótoljuk az egyházi méltóságokkal és papjainak köz-
benjárásával, az egyház mintha egy világi hatalmas gépezetként volna működtethető. 

Úgy gondoljuk, hogy ezek után nem lehet kétséges a hívők közt, hogy a reformáció mind-
ezen, a Bibliához hozzátett tanítások értelmezésével kellett szembe nézzen, amit Isten 
munkált a hit emberein keresztül (Gal. 2,16. Csel. 5,29. Ezs. 43,11). 

1991. júniusában adta ki az Ökumenikus Tanulmányi Központ — 1114 Budapest, 
Bocskai út 15. — azt a tanulmányt, amely megelőzte II. János Pál pápa látogatását — 
melyre 1991. augusztus 16—20 között került sor — Magyarországon. 

Hűséggel és eleink vallotta világossággal húzza meg ez a tanulmány azokat a fontos 
határvonalakat, amelyektől ha eltérnénk, megtagadnánk a Biblia tanítását. 

AZONOSSÁGOK, KÜLÖNBSÉGEK, ÖKUMENIKUS PERSPEKTÍVÁK című fejezetéből 
foglaljuk össze az alábbiakat —V. fejezetből —. 

Fontosabbak a közös vonások, s magasabbra értékeljük azt, ami összeköti a keresz-
tényeket annál, mint ami elválasztja. A szemléletbeli változás hangsúlyozza és kifejezi az 
alapvető hitigazságok tekintetében meglévő azonosságokat, vagy hasonlóságokat. A legmé-
lyebb közös gyökereket — hitben felismert meggyőződésünk — nem tépte el a nagy egy-
házszakadás (1054-ben a keleti ortodox és a nyugati katolikus részre szakadás), sem a 
reformáció — 1517. — Az első 15 századot tekintve közös a történetünk minden keresz-
ténnyel. A Reformációban kihajtott új ág — sem Luther, sem Kálvin, sem a többi reformá-
torok — nem kívánt új egyházat alapítani, hanem az apostoli egyház megújulása volt a 
céljuk. Osztatlan maradt a Szentháromság Istenbe vetett hitünk, ezt a közös hitünket 
valljuk meg az APOSTOLI HITVALLÁSBAN — 8 ökumenikus zsinat fejezte ki hittételeibe 
ezt az azóta is együtt megvallott bizonyságtételünket —. Változatlanul közös: AZ ATYÁ-
RÓL, FIÚRÓL, SZENTLÉLEKRŐL, EGYETEMES KERESZTYÉN ANYASZENTEGY-
HÁZRÓL SZÓLÓ ÖSI HITVALLÁSUNK 

Azonos az isteni kijelentés forrása: A SZENTÍRÁS. A Szentháromság Isten nevében ki-
szolgáltatott keresztség is azonos valamennyi keresztény egyházban. Az Igehirdetés és 
imádság — Mi — Atyánk — a keresztény közösségben — Istennel és egymással — ben-
nünket összetartó erö. A Szentlélek munkája — összetartó ereje — érvényesül a NEM 
KATOLIKUS EGYHÁZAKBAN IS, MINT A KATOLIKUS EGYHÁZBAN! 

Közös a hitünk Krisztus kereszthalála és a feltámadása érdemében, hogy Ö ezáltal az 
egész világnak üdvösséget szerzett. 

A római katolikus egyház fejének fogadása nem jelentheti azt, hogy elfeledkezhetnénk 
az alapvető és továbbra is fennálló különbségekről. Ezek kemény valósága kötelezővé teszi 
számunkra, hogy tudatosítsuk magunkban — kik a többi egyházhoz tartozunk — azokat 
a tanításokat és strukturális problémákat, melyek elválasztanak bennünket a római kato-
likus egyháztól. 



A különbségek felsorolása ez esetben is csak vázlatos lehet. 
1. A római katolikusok számára az evangélium és az egyház azonosak. 
Ez elfogadhatatlan számunkra — hogy ti. az Isten üdvtervéről szóló örömhír és az egyház 

hierarchikus rendje azonos —, miszerint Isten Igéjét csak úgy lehet érteni — értelmezni 
—, ahogy a római katolikus egyház és a tradíció megfogalmazza és magyarázza. Ezen a 
ponton válik el lányegében egymástól a katolikus és nem katolikus gondolkodás. A vezetői 
és tanítói tisztség szétválik a nem katolikus keresztényeknél. És a tanítói tisztség lehetővé 
teszi a szabad eszmélődés és vita lehetőségét, amit a Lélek vezetése biztosít: „AHOL AZ 
ÚRNAK LELKE, OTT A SZABADSÁG" (II. Kor. 3,17), míg a vezetést a zsinati közösségek 
döntésére ruházzák a nem katolikusok. 

A tekintélyelvű katolikus felfogás szerint csak az egyház keretein belül lehet hinni, és 
a legfőbb méltóság — a pápa — fogalmazza meg a hit tartalmát. Míg az evangéliumi felfogás 
szerint a hit Isten ajándéka, ami annak hallgatása nyomán kapott adomány. így áll szembe 
egymással a pluralizmus és a tekintély elvű vezetés (Rm. 10,17). 

2. Fentiekből következik az az alapvető különbség is, mely szerint a pap — a katoliku-
soknál — Krisztusnak teljhatalmú képviselője, ki a misében megismétli Jézus Krisztus 
áldozatát. 

Az egyetemes papság elve szerint — a nem katolikus keresztényeknél — Krisztuson, az 
egyedüli Közbenjárón kívül nincs szükség más közbenjáróra (I. Pt. 2,9). Más tisztségekre 
azonban külön személyt hívnak el és készítenek fel (presbiterek, diakónikusok, tanítók, 
Igehirdetők...). 

3. BOTRÁNYKŐ a nem katolikusok szemében a pápa csalhatatlansága — tévedhetet-
lensége. — A Bibliakutatások igazolták, hogy ez az igény nélkülöz minden bibliai alapot. 
Az I. Vatikáni Zsinat (1870) a pápai csalatkozhatatlanság dogmájának kihirdetésével szinte 
áthidalhatatlan szakadékot támasztott a többi felekezetek felé. E dogma lényege, hogy a 
HITRE ÉS ERKÖLCSRE VONATKOZÓ tanítások kimondásában a pápa csalatkozhatat-
lan. Viszont a pápák (a jelenlegi is) akkor is a csalatkozhatatlanság látszatával lépnek fel... 
amelyek nem a hit és erkölcs dolgai, amelyekben az ősegyház és a középkor is az egyetemes 
zsinatot ismerte el illetékesnek. Ez vonatkozik a pápa primátusára és a pápai szupremáció 
igényére is (Fennhatóság, felsőség, főhatalom). 

Az ökumenikus párbeszéd ezen a ponton a szempontok az egységet illetően eltérnek. A 
katolikusok integrációt akarnak (egységesülést, beiíleszkedést, az egyes részek egyesülését 
egy egésszé), míg a nem római katolikus keresztények partneri viszonyra törekednek. A 
római egyház úgy értelmezi önmagát, mint amely „az igazság teljességét birtokolja", azaz 
teljes egyház, s a többieket „ELSZAKADT TESTVÉREKNEK" vagy „KERESZTENY KÖ-
ZÖSSÉGEKNEK" TARTJA. 

4. A KÜLÖNBSÉGEK LISTÁJÁT SZAPORÍTJA A SZENTEK KULTUSZÁNAK FOR-
RÁSA, ezen belül is a MÁRIA-KULTUSZ. 

Az evangéliumi keresztények nem imádják Máriát. És nem tartják szükségesnek köz-
benjárását Isten és ember között. Becsüljük a hit mártírjait és szenteit, de nem hívjuk 
segítségül. „Hitüket és jócselekedetüket követhetjük, de sem imádatban sem különleges 
tiszteletben nem részesítjük". „De nem vélekedünk róluk tiszteletlenül". A Szentírás Krisz-
tust állítja elénk, mint egyedüli Közbenjárónkat, Kiengesztelőnket, Főpásztorunkat és Köz-
benjárónkat. így érthető a megbánása a nem katolikusoknak akkor, amikor Magyarországot 
— benne a nem katolikusokat is — újra felajánlották Máriának. 

5. A Másik nagy VÁLASZTÓFAL A MÁRIA KULTUSZ! 
Mária az „Isten-szülő" — ahogy a hitvallások jelölik—, de mégis csak mellékes szerepet 

játszik a Szentírásban. (Ö is kegyelemre szorult bűnös ember, aki Isten „alázatos szolgá-
lóleányának" vallotta magát). A Mária-kultusz kifejlődésének a nép vallásosság eltorzulá-
sai adtak indítást. 

A Mária-kultusz szorgalmazása összefügg a pápai csalatkozhatatlansággal. A Mária 
szeplőtelen fogantatásának dogmáját (1854) ugyanúgy a pápa szentesítette, mint Mária 
testi mennybemenetelét (1950). A Mariológiával a Krisztológia szorul háttérbe. A nem ró-
mai katolikus keresztények egyedül a Szentírást fogadják el eligazításul. A Szenthárom-
ságtan nem szorul kiegészítésre Anya-Istennel. „Egy a Közbenjáró Isten és emberek között, 
az ember Krisztus Jézus" (I. Tim. 2,5). „...Nem is adatott az emberek között az ég alatt 
más Név, mely által kellene nékünk megtartanunk" (Csel. 4,12). AZ EVANGÉLIUMI HIT 
SZERINT NINCS SZÜKSÉG „KÖZBENJÁRÓRA A KÖZBENJÁRÓHOZ!" 



6. A kánonjog nem ismeri el érvényes házasságként a nem római katolikus szertartás 
szerint kötött házasságot. Ebből következik, hogy a vegyes házasságból született gyermekek 
vallására nézve bonyolult nyilatkozatot, sérelmes reverzálist, vagyis konfliktusra és lelki 
gyötrelemre okot adó követelmények rontják meg a vegyes házasok családi békéjét. 

7. Nagyon fontos különbözőség a papi nőtlenség, vagyis a cölibátus, és a nőknek az egy-
házi életben játszott szerepük. 

II. János Pál különböző mozzanatokra teszi a hangsúlyt. Némelykor magát egyszerűen 
római püspökként aposztrofálja (nevezi magát), ez nem azt jelenti azonban, hogy érvény-
telenek lennének a pápai csalatkozhatatlanságra — és szupremációra való igényei. 

Az ökumenikus találkozások leszűkülnek igen rövid ideig tartó audenciákra. Ezek nem 
alkalmasak mélyebb eszmecserékre, s szinte csak szimbolikus jellegűek. A látványos „elő-
relépés" azt a veszélyt hordozza, hogy kialakul a keresztény hívekben az a benyomás, 
mintha a felekezeti különbségek már nem állnának fenn, vagy nagymértékben eltűnőben 
lennének. A pápalátogatás szenzációs tömegalkalmai háttérbe szorítják Krisztus Evangé-
liumát, idegen elemek határozzák meg a demonstrációkat. A triumfalizmus — diadalünnep 
— alkalmával nem a problémákról való eszmecserét keresi a pápa, hanem a nagy kérdé-
sekre kész válaszokkal jelentkezik. Például az abortusz kérdésében. Illúzióban ringatta 
magát az, aki azt hitte, hogy a pápalátogatás mélyebb kérdések megtárgyalására is sort 
kerít. 

8. Jelentős lépést jelent az egyetemes imahét közös alkalma. Az Ökumenikus Tanács és 
a Katolikus Püspöki kar vegyes bizottságának munkája, melynek a Miatyánk szövetségének 
közös kialakítása elfogadásra került. Azonban az ökumenizmus határaira mutatnak és 
emlékeztetnek, hogy ezt az Apostoli Hitvallás közös fordításánál nem lehetett megvalósí-
tani. 

Az egyházak — kétségtelen — közös szót tudtak váltani társadalmi kérdésekben. A II. 
Vatikáni Zsinat kínálta lehetőségek kiaknázatlanul maradtak. 

Minden közeledésünk ellenére sem felejthetjük el a magyar protestantizmus évszázados 
szenvedéseit. A XVII. századbeli vér-vész-törvényszékeket, a gályarabokat, az erőszakos 
rekatolizáló törekvéseket, a protestánsok vallásszabadságának durva megsértését és az 
üldözéseket. Nem akarjuk ezeket felemlegetni, DE ELHALLGATNI SINCS JOGUNK — 
és elfelejteni —. Ezen visszaemlékezések figyelmeztetnek minket arra a kísértésre, amitől 
a pápaság sohasem tudott megszabadulni, ami abban áll, hogy a vallás és a politikai ha-
talom összefonódik. És így a politikai hatalmi igényekből NAGY KÁRA SZÁRMAZHAT AZ 
EVANGÉLIUM ÉS KRISZTUS ÜGYÉNEK! 

A II. Vatikáni Zsinat 1964. november 21-én az ökumenizmusról szóló dekrétumot foga-
dott el, melyben buzdítja híveit az idők jeleinek megismerésére, és szorgalmazza, hogy 
katolikus híveik vegyék ki részüket az ökumenikus munkából. 1967-ben az első, 1970-ben 
a második része jelent meg a dekrétum végrehajtási utasításának. Ezeknél az ökumenikus 
direktóriumoknál még fontosabb az a kánonjogi gyűjtemény, amely 1983-ban jelent meg, 
s kötelező módon tartalmaz bizonyos előírásokat. „Ama Testvérek iránt, akik nem állnak 
teljes közösségben a katolikus egyházzal, köteles a barátságot és szeretetet érvényesíteni 
— megyés püspökök pásztori szolgálata —" Az ökumenizmust úgy előmozdítani, ahogyan 
azt az egyház érti. „Az egész püspöki kar feladata — Kollégium—, különösen a Szentszéké, 
a katolikusok között ápolni és irányítani az ökumenikus mozgalmat". 

Az 1987-es püspöki eskü nem tartalmaz semmit az ökumenizmus vonatkozásában. Vi-
szont figyelemreméltó a püspöki eskü szövegében a következő: „A HITBEN TÉVELYGŐK 
ELŐTT MEG FOGOM NYITNI ATYAI SZÍVEMET ÉS MINDEN ERŐMMEL AZON LE-
SZEK, HOGY A KATOLIKUS IGAZSÁG TELJESSÉGÉRE ELJUSSANAK!" 

A II. Vatikáni Zsinat előtt a hivatalos álláspont megtiltotta a katolikus részvételt minden 
nem katolikus ökumenikus találkozón, és az egységet a római katolikus egyházhoz való 
visszatérésben jelölte meg. 

A reménység jeleként értékelendő, hogy II. János Pál szükségszerűnek és visszafordít-
hatatlannak tekinti az ökumenizmust. 

Nagy reménységgel tekinthetünk minden különbözőség ellenére a jövő felé, amikor az 
egyházakban már megszűnik az „ELLENSÉGKEP", s készek lesznek nyitottak maradni 
anélkül, hogy saját identitásukat fel kellene adniok, vagy nyomás alatt az egyházak hitel-
veiket hagynák megsérteni. A kölcsönös tiszteletbentartása egymás hitelveinek egyre in-



kább lehetővé teszi az ökumenikus közeledést, de tévedés volna azt hinni, hogy a külön-
bözőségek eltűnhetnek, elmosódhatnak, vagy „feladhatók". 

Legyen a békeségesség jegyében az Ige az eligazítónk: „LEGYEN NÉKED A TE HITED 
SZERINT!" Ha Isten gyermekei vagyunk, akkor a készség nem hiányozhat soha belőlünk 
a megújulásra, amint az apostol is ajánlja a Szentlélek által: „MEGÚJULJATOK PEDIG 
A TI ELMÉTEKNEK LELKE SZERINT!" 

78. A REFORMÁCIÓ ELÖHARCOSAI 
AZ ELÖREFORMÁTOROK 

Vald Péter (1140—1217) 

Az evangéliumi tanítástól mindjobban eltávolodó pápai „tanítóhivatal" egyre inkább 
kezdte magát elszigetelni az egyszerű néptömegektől, melyeknek okait a BIBLIAI tanítástól 
való elhajlásban kell keresnünk. A pápai tekintély „emberfeletti" helytartósága sértette a 
Bibliának azt a tanítását, miszerint „KRISZTUSNAK ADATOTT MINDEN HATALOM", 
s nem a pápának, aki kinyilvánította, hogy О Krisztus földi helytartója. 

A Bibliában felfedezett Igazsággal szembeni tanítás tisztaságáért szálltak síkra az ELÖ-
REFORMÁTOROK, így Franciaországban: Vald Péter. Angliában Wiclif János, míg Cseh-
országban Husz János és Prágai Hieronymus, kik a Biblia tekintélyét tartották egyedüli 
Zsinórmértéknek, s a vadhajtások ellen emelték fel szavukat. 

Vald Péter, aki nemcsak uzsorás volt, de gazdagságát gyarapította a lyoni selyemgyár 
is, s mindezek értéktelenségére barátja halála döbbentette rá, kit a „GAZDAG IFJÚRÓL" 
szóló bizonyságtétel úgy megfogott (Kr. u. 1176-ban), hogy minden vagyonát eladva követte 
Krisztust. A feleségéről történt gondoskodásból megmaradt vagyonát a szegények között 
osztotta el, s míg anyagi erőiből futotta, háromszor osztott kenyeret és húst az éhezőknek, 
majd miután ő is szegény lett, úgy követte Urát, s minden szükségben szenvedése mellett 
is, egyik barátjával lefordította a Biblia jórészét latinból franciára. Házaknál jöttek össze 
hívő barátaikkal, s ott tanulmányozták a Szent írást, de kész volt az utcamisszióban is az 
Ige olvasására és hirdetésére! 

Körútjaik során, az apostolok módján indultak el kettesével az Evangélium hirdetésére, 
bot és erszény nélkül, fapapucsban. Mivel szegénységet fogadtak, így Nevéről nevezték el 
a LYONI szegényeket VALDENSEKNEK! 

A város püspökének nem nagyon tetszettek ezek a prédikációba illó beszélgetések, amit 
csak a papok gyakorolhattak, s az megtiltotta munkájukat, de ők az Evangéliumra hivat-
koztak: „INKÁBB ISTENNEK, SEMMINT EMBEREKNEK" engednek! A pápa 1184-ben 
kiátkozta őket, az inkvizíció „szent háborút hirdetett". Az üldözöttek Dél-Farnciaországból 
a Piemonti-hegyekbe menekültek. Olaszországban leltek hazát. Az üldözött Valdensek utó-
dai 1532-ben fogadták el a Reformációt, s ma is virágzó egyházaik vannak! 

79. AZ ANGOL ELÖREFORMÁTOR 
Wiclif János 

Wiclif János Angliában, York északi vidékén született (1324—1384), aki nem tartotta 
összeegyeztethetőnek papi tisztségében azokat az ellentmondásokat, melyeket látott és fel-
fedezett kora egyházában. Kifejezetten az Evangélium védelmében indult el harcolni min-
den, a Bibliától eltérő tanítás ellen. Isten támasztotta apostoli lelkületű férfiú volt, aki — 
és követői — felemelték bátorsággal szavukat és tiltakoztak az egyházban alharapózott 
hamis tanítások ellen. 

Hogy a tömegek az Igazság megismerésére eljussanak, ehhez nyújtott nagy segítséget, 
hogy a Bibliát lefordította ANGOL NYELVRE! 



Harcolt a Krisztustól távol álló babona, tudatlanság ellen. Tagadta, hogy az ÚRVACSO-
RÁBAN KRISZTUS TESTE JELEN VOLNA, amint ezt a Biblia nem is tanítja. Elvetette 
a bálványimádásra ösztökélő szentek, ereklyék és képek tiszteletét, s nem tartotta a latin 
nyelvet mindenhatónak, melyen egyedül folyhatnak csak a szertartások. Bátorságosan 
mondott ellent: A MISE, AZ UTOLSÓ KENET, A BÚCSÚ, A PAPI NÖTLENSÉG (CÖLI-
BÁTUS), a fülbegyónás Bibliaellenségének. Követelte az apostoli kereszténység visszaállí-
tását. 

Bibliafordítása és Igehirdetései felrázták az egész országot. . 
Bonyolította a visszaéléseket a pápa hegemonikus-diktáló törekvése. 
A pápa a francia királyt segítette a „Péter fillérekből" az Angliával szembeni 100 éves 

háborúban (elnyúlása 1137—1453 között volt). Az angolokat felháborította, hogy a pápának 
fizetett egyházi adójukkal az ellenségüket támogatja. Wiclif János azt tanácsolta a király-
nak, hogy tagadja meg az adó fizetését a pápának, ki a tanácsot megfogadta és Wiclif 
Jánost kinevezte az OXFORDI EGYETEM TANÁRÁNAK. S egy küldöttséget menesztett 
Avignonba, melynek tagja volt Wiclif János is, akik a „Péter — fillérek" sorsát vizsgálták. 

A „szentéletűnek" hitt egyházfő udvara csalódást okozott az egész küldöttségnek, a pápa 
a művészetre, pompára pazarolta a népek adóját, s udvara léha, könnyelmű életet élt. Majd 
e pápa halála után — Avignonban — a franciák és olaszok külön pápákat választottak — 
amint már erről említést tettünk —, kik kölcsönösen kiátkozták egymást, a római a franciát 
és fordítva. 

A hívek megzavarodtak, nem tudták, hogy kinek engedelmeskedjenek, hogy üdvösséget 
nyerhessenek!!?). S most már mindkét pápának fizetni kellett a „Péter-filléreket!" 

Wiclif János tagadta — és hirdette —, hogy a pápa Krisztus földi helytartója lenne, 
amiről a Szentírásból mindenki meggyőződhet. A PÁPA EGYHÁZI ÁTOKKAL SÚJTOTTA, 
majd Rómába idézte. A király és a főurak egy része féltette életét, ezért Oxfordot el kellett 
hagynia, hogy egy vidéki főúr birtokán legyen és éljen biztonságban a pápa haragjával 
szemben, időközben azonban aránylag „hamar" elhunyt — 1384. december 31-én. 

Az Inkvizíció azonban kegyetlen volt, a KONSTANCI ZSINAT tovább foglalkozott sze-
mélyével, és Öt 1415-ben „eretneknek" nyilvánították, s kárörvendően elégették iratait. 
(Egyes feljegyzések szerint ekkor ásták ki hamvait is s szórták a Temzébe.) 

Krisztus Gyermekével halálában is úgy bántak, mintha élne — ez is bizonyítéka annak, 
hogy akik az Úrban halnak meg, azoknak a halál semmit sem árthat —, csontjait a föld 
porából 1428-ban — 44 évvel halála után — kiásták és szétszórták, s követőit kegyetlen 
üldözések érték. 

A „SZENT ATYA" volt az, aki megszentségtelenítette Krisztus vértanúját. 
Róma mindig az maradt, ahol a BIBLIÁVAL ellenkező tanításoknak a figyelmeztetőit 

halálra ítélték'" 
Az ELÖREFÓRMÁTOROK MÁGLYÁINAK LÁNGJA az ÉGIG értek, s ők voltak azok. 

akiken keresztül előkészítette Isten a „megújulást". A mártírok „VÉRÉNEK MAGVETÉSE" 
nem volt hiábavaló, utat törtek és készítettek elő egy olyan történelmi és üdvtörténeti 
KORFORDULÓHOZ, amit mi REFORMÁCIÓNAK NEVEZÜNK! 

80. A CSEH ELŐREFORMÁTOROK. 
Husz János — prágai Hieronymus 

Husz János Csehországban, Husinec nevü faluban született 1369-ben. Theológiai tanul-
mányai befejeztével a prágai egyetem tanára lett, majd a Bethlen-kápolna lelkészeként 
anyanyelvén hirdette az Igét honfitársainak — figyelmen kívül hagyta a latin előírta szer-
tartási nyelv kötelezőségét. 

Wiclif János tanítása és tanai elérték a Cseh-diákokat is, akik Oxfordban tanultak, kik 
magukkal vitték „tanáruk" írásait, melyek elértek a prágai tanár szívéig. Husz János „fák-
lyáját" Wiclif gyújtotta meg, míg máglyáját a PÁPA. 

Husz János kezdetben buzgó híve volt a pápának, s még utolsó garasait is odaáldozta 
„búcsúért", a „BÜNBOCSÁNATÉRT!" 



Wiclif János tanai, tanításai olyan hatással voltak reá, hogy azok szellemében kezdett 
fellépni a pápaság visszaélései ellen, a hit egyetlen alapjának a Szentírást hirdetvén. Ige-
hirdetéseiben hangsúlyozta, hogy az Egyház EGYETLEN FEJE: JÉZUS KRISZTUS. Kár-
hoztatta a bűnbocsátó-levelekkel való visszaélést. 

A prágai érsek „ERETNEKKENT" vádolta be a pápánál, amiért a népet tanította, s ezzel 
a pápai tekintélyt „aláásta!" A PÁPA EGYHÁZI ATOKKAL SÚJTOTTA, S ELTILTOTTA 
AZ IGEHIRDETÉSTŐL, de a Csehek nem törődtek a pápa átkával. 

Mindeközben történt, hogy a kettős pápaságot fel akarván számolni, a két ellenpápa 
helyébe egy harmadikat választottak, kinek azonban az első kettő nem engedelmeskedett, 
így az egyháznak 1409-ben 3 pápája volt. 

Az ebből támadt konfliktusokat és botrányokat megsokallva a világi hatalom igyekezett 
az egyházban a rendteremtéssel, s az 1414-ben összehívott Konstanzi Zsinat mindhárom 
pápát megfosztotta tisztségétől és törvényesnek a Zsinat által választott egyetlen pápát 
ismerték el, aki érvényt szerzett a világi hatalom támogatásával a zsinati határozatnak. 

Zsigmond német-római császár, magyar király „rend teremtése" az egyházban kiterjedt 
az „eretnekekre" is. Wiclif János csontjainak elégetése elrendelését követte HUSZ JÁNOS 
MEGIDÉZÉSE, kit barátai nem akartak elengedni. De Zsigmond „menlevelében" írásos 
biztosítékot véltek ígéretül, bántatlanságot és visszatérhetőséget biztosítva. De, mint min-
den esetben, a hatalom ígéretei hazugnak bizonyultak. Megérkezését követően azonnal 
börtönbe vetették, majd arra akarták kötelezni, hogy vonja vissza tanításait, amit a meg-
kínzásokkal sem tudtak nála elérni, ezért HALÁLRÁ ÍTÉLTÉK. Megfosztották papi hiva-
talától, könyveit megsemmisítették, és ÖT ELEVENEN MEGÉGETTÉK 1415 július 6-án 
(vagy 7-én). 

Feljegyezték az ajkáról elhangzó utolsó mondatát, mely hitvallásként is ránk maradt 
örökségül: KRISZTUS, ISTEN FIA, KÖNYÖRÜLJ RAJTAM! 

A csehek válaszul megtagadták — Zsigmond hitszegéséért — az engedelmességet az 
uralkodónak, és fegyvert fogtak ellene! 

Husz János ÉGRE EMELT SZEMEKKEL, ZSOLTÁROKAT ÉNEKELVE, bizonyságté-
telével HALÁLÁVAL PECSÉTELTE MEG AZ IGAZSÁGOT, MELY FELÖL MEGGYŐZŐ-
DÖTT A KRISZTUSBAN! 

A HUSZITÁK — HUSZ JÁNOS KÖVETŐI — két irányra szakadtak: a mérsékeltebbek 
címere a kehely — bort is adnak a híveknek az Úrvacsorában, amit a pápa eltörölt —, a 
KELYHESEKNÉL SZIGORÚBBAK NEM ELÉGEDTEK MEG, hanem az őskeresztény! 
közösségi élethez tértek vissza, s új államukat a Prágához közel eső Tábor hegyen rendezték 
be, amiért is őket TABORITÁKNAK NEVEZZÜK! 

Zsigmond békét kínált a Huszitáknak, amit csak a 12 éves harcba belefáradt mérsékel-
tebbek fogadtak el, megengedvén nekik a két-színalatti Úrvacsoraosztást. Míg a TABORI-
TÁK ezt Husz elárulásának tekintették, s tovább folytatták a harcot. Zsigmond azonban 
1434-ben legyőzte őket, a kegyetlen megtorlás következtében a HUSZITÁK SZÉTSZÉLED-
TEK. Később ismét GYÜLEKEZETEKET ALAKÍTOTTAK, ÉS MAGUKAT CSEH-MORVA 
TESTVÉREKNEK NEVEZTÉK! 

Husz János megégetését követően — a következő esztendőben — megégették HÚ TÁR-
SÁT IS A PRÁGAI HIERONYMUST. A Zsigmond elleni harc egyik vezéregyénisége volt 
ÉIÉKA JÁNOS. 

íme néhány ELÖREFORMÁTOR BEMUTATÁSÁVAL — A NÉVTELENEKKEL ADÓ-
SAKMARADTUNK— elérkeztünk oda, hogy értelmezni „tudjuk" A REFORMÁCIÓ NAGY-
JAIT és magát a REFORMÁCIÓT, MELY ISTEN AKARATÁNAK SÚLYOS ÍTÉLETE IS 
MARAD A KEZDETBEN EGY „ANYASZENTEGYHÁZ"-ON, melynek sok évszázados ki-
hatása egyetlen nemzedéket sem hagyott érintetlenül. 

Sem az előreformátorok, sem a reformátorok sohasem gondoltak arra, hogy az „EGY 
ANYASZENTEGYHÁZAT" szétdarabolják, hogy így széttöredezett „KRISZTUS TESTE", 
ez mindnyájunknak nagy szomorúságot okoz és nagy nyomorúságunkról árulkodik. 

Krisztus a FŐPAPI IMÁJÁBAN (Jn. 17,...) egy olyan egységről tesz említést többször is, 
aminek kívánalmával mi is azonosulunk, ezért nem örülhetünk annak, hogy napjainkban 
is vannak, akik örülnek, hogy a „KRISZTUS TESTE" minél több darabra hull. 

Ha nem is voltak a Reformációt követően olyan bátor emberek, akik tovább folytatták 
volna A REFORMÁTOROK REFORMÁCIÓJÁT, mégis hisszük, hogy az egész emberiség 
javát szolgálta, hogy érvényt szerzett a BIBLIA TEKINTÉLYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSÁ-



BAN. Isten munkálta és akaratából ment végbe a REFORMÁCIÓ, s ezt a soha meg nem 
szűnő folyamatot munkálja ma is Igéje és Szentlelke által a mi mennyei Atyánk! 

Husz János megégetése 

81. EGY KÜLÖNÖS „ELÖREFORMÁTOR" 
Savonarola Jeromos 

Az Előreformátorok negyedik elődéről keveset ismer az „átlag" ember, s inkább az előb-
biekre szorítkozik a legtöbb informálás. Igazságtalanok volnánk, ha nem emelnénk ki a 
többiekhez hasonlóan „előreformátori szerepét és törekvéseit!" 

Az egykori FIRENZEI szerzetes sem akart mást, mint az Evangélium tisztaságát hirdetni 
és megélni egy romlott kor környezetében és városában. Meg akarta tisztítani azt a pápai 
udvart és magát a pápaságot, amely az erkölcsi romlottságával a csúcson állt a REFÖR-
MÁCIÓ KÜSZÖBÉN. 

Az egykori szerzetes 1495-től 4 éven át szinte uralkodott a városon. 
Firenzében képes volt híveit a gyermekekkel együtt fanatizálni annyira, hogy belőlük 

„hadsereget szervezett". 
Olyan radikális támadást intézett az egyházban uralkodó „bálványimádás" ellen, amit 

neki is életével kellett „megfizetni!" A szobrokat, képeket, műkincseket, a díszben pompázó 
egyházi öltözékeket és a pogányságot teijesztö könyveket „seregével" a városi kormányzóság 
palotája elé hordatta és ott azokat máglyára rakattatva elégettette. 



A pápa felháborodásában — és a főpapjai — ahhoz a cselhez folyamodtak, hogy megpró-
bálják Savonarolát megnyerni, de О hajthatatlan maradt. VI. Sándor a pápák történetében 
a legromlottabb pápának bizonyult. Ki akarván a szelet fogni a vitorlából, az Egyház meg-
tisztítására törekvő „Előreformátort" megkínálta a BÍBORNOKI KALAPPAL. Savonarola 
azonban nem a pápa, hanem Isten emberének bizonyult és azt visszautasította. Az egyház 
bebizonyítván világi hatalmát is, ellenakcióba kezdett és a szerzetes megsemmisítését tűzte 
ki célul. Az ellene való összefogást „egységesen" gyakorolták. Mindez mutatja és „szondázza" 
az egyház elesett helyzetét és romlottságát, az Evangéliumtól való teljes elhajlását. 

Akasztásra és máglyára ítélték, a kegyetlenség előbb kivégezte, majd a halott embert 
megégettette. A VÉRTANÚ hamvait az Arnó folyóba szórták. Tiszta szándékának emlé-
keztetésére a máglya helyén ma is egy bronztéglalap hirdeti, hogy ki volt Isten eszközeként 
Savonarola, AKIT A TÖRTÉNELEM RÉVÉN ISTEN IGAZOLT. Isten támasztott a Refor-
máció küszöbén is HITHÖSÖKET, MAGVETŐKET! 

82. REFORMÁCIÓ NAGY REFORMÁTORAI 
Luther Márton 

Az ELŐREFORMÁTOROK noha nem érték el céljukat, vitán felüli, hogy utat törtek és 
készítettek bátor fellépésükkel és halálukkal is a REFORMÁCIÓNAK 

A REFORMÁCIÓ elindítójaként Luther Mái 'tont használta fel Isten! Németországban-
Thüringia Eisleben nevű városában — született 1483. nov. 11-én egy bányászcsalád hetedik 
gyermekeként. A szegénység nagy árat követelt az ifjú emberkétől, aki a városban úgy 
tudta tanulmányait elkezdeni, hogy maga tartotta fenn magát, s a jobbmódú polgárok közt 
„kántálva" figyelt fel rá egy özvegyasszony, aki magához vette. 

A középiskola után az ERFURTI-EGYETEMRE ment jogot tanulni — 1501-ben. Barát-
jának hirtelen halála az Isten elé állásra emlékeztette, amiért is elkezdett nyugtalankodni. 
Félt a kárhozattól. S amikor egy erdőben a mellette levő fába becsapott egy villám, SZENT 
ANNÁHOZ — Mária anyjához — kiáltott: SZERZETES LESZEK, ha életben maradok. 

1505-ben vette fel a szerzetesi reverendát. 
Az ÁGOSTONRENDI szerzetest Erfurtban Husz János ítélőbírájának sírkövére fektették 

eskütételekor. E bíróról mondták neki, hogy megmentette az egyház egységét azzal, hogy 
a nagy Cseh-Igehirdetőt halálra ítélte. Később, amikor olvasta Husz iratait Luther, így 
kiáltott: „Ha én azt akkor tudom, hogy mire esküszöm, megharaptam volna azt a követ!" 
Luthert lelke üdvössége érdekelte, s emésztő kérdéseire kereste a választ, imádkozott, böj-
tölt, sanyargatta magát, nyugalmat azonban nem talált. A Szerzetes-főnökéhez fordult 
tanácsért, aki azt mondta: „OLVASD A BIBLIÁT!" 

A Rend féltett kincse volt a leláncolt Biblia. Az Evangéliumok egy új világot tártak fel 
előtte. 

Isten nemcsak szigorú Bíró, hanem szerető Édesatya ugyanaz az Isten. És rátalált a 
„drága kincsre": „AZ IGAZ EMBER HITBŐL ÉL" (Gal. 3,11). A Bibliában megtalálta a 
választ: ISTEN A KEGYELEMBŐL ADJA AZ ÜDVÖSSÉGET, ÖRÖK ÉLETET és NEM 
ÉRDEMEIÉRT. 1513 a teljes megnyugvás éve volt számára! 

Csupán 30 éves, amikor már megkínálták a wittenbergi egyetem katedrájával — 1509-
ben. 1510-ben egy küldöttséggel megy a szent városba, s olyan ellentéteket lát, ami meg-
döbbenti. Ö örvendezve és hálát adva indult Rómába, s ott Péter templomát kiégve találja, 
míg a pápai udvarban fény és pompa uralkodik. Ö is, — miként Wiclif János — kiábrán-
dulva tért haza! 

A pápa igen eladósodott a fényűző életmódja miatt, ennek kiegyenlítésére a Szent Péter 
templom felépítése ürügyén bűnbocsátó cédulákat hoztak forgalomba, melyeknek értéke-
sítését a püspökökre és szerzetesekre bízta a pápa. 

Wittenbergben Tetzel János szerzetes jelent meg— 1517-ben —, aki ügyesen reklámozta 
az árusítást. Egy láda, melyen felül nyílás volt, ezt a szöveget tartalmazta: „KINEK PÉNZE 
E LÁDÁBA KOPPAN, ANNAK LE LILE A MENNYORSZÁGBA TOPPAN!" A Nép tódult a 
ládához utolsó garasaival, hogy üdvösséget vegyen. 



Luther hiába írt a német püspöknek, hogy tiltsa le ezt a botrányos árusítást. 
Ekkor 1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom kapujára egy 95 tételből álló írást 

szegezett ki, amelyben azt bizonyította, hogy a bűnöket nem a pápa, hanem egyedül Isten 
bocsátja meg és nem pénzért, hanem ingyen, Jézus Krisztus kereszthaláláért. Ezzel a 95 
tétellel indította el a reformációt. О persze még 
nem sejtette, hogy milyen világraszóló esemény 
volt az a pár kalapácsütés, amellyel tételeit kisze-
gezte. 

A Pál Levele a Rómabeliekhez Luther theológi-
áját is életre-halálra meghatározta, mint annyi-
szor történt ez a keresztény theológiában: „AZ 
IGAZ EMBER HITBŐL ÉL" (Rm. 1,17). Erre a 
Fundámentumra építkezve fogalmazta meg 95 té-
telét, s függesztette ki a VITTENBERGI VÁR-
TEMPLOM KAPUJÁRA, záradékában hitvitára 
invitálva, amit azonban a vitapartnerek nem fogad-
tak el. 

Luther Márton amikor tételeit megírta, semmi-
képpen nem gondolt egyházszakadásra, amint az 
előreformátorok kezdeményezték és amit a PÁRI-
ZSI EGYETEM PROFESSZORAI HIRDETTEK: 
„Az Egyházat meg kell újítani a fejében és a tagja-
iban egyaránt." 

Wittenberg népe előtt ismeretes volt Luther 
Márton „vitáinak" igazsága, s örömmel üdvözölték 
azokat és mellé álltak harcában. Azonban a tételei 
kifüggesztése és azok gyors elterjedése Németor-



szágban kiváltották ellenfelei dühét, elsősorban a Domonkos-rendi szerzetesekét, akik eret-
nekséggel vádolták, kik egyébként is ellenségei voltak korábban is az ÁGOSTON-RENDI-
EKNEK! Még ekkor Luther e Rend tagja volt! A pápa előbb csak rendi elfogultságnak 
tekintette a Domonkosok vádaskodását, később azonban Rómába rendelte számadásra és 
„ügye" vizsgálatára. 

Bölcs Frigyes — Pfalczi választófejedelem — azonban félve a pápa megbízhatatlanságá-
tól, nem engedte el Rómába, hanem elérte, hogy Augsburgban hallgassák ki. A tőrbe csalás 
igaznak bizonyult, mert a kiküldött bíboros kezében volt Luther ellen az elfogató parancs. 
A bíboros meghátráló veszteséggel jelentette ki Luther nagyságára célozva: „En nem tudok 
tárgyalni ezzel a bestiával, mert mélyrelátó szemei vannak és csodálatos gondolatokkal teli 
a feje". 

Luthert egyre többfelöl éri, a támadás, s most már komolyan veszik a vitákat, melyeket 
Luther írásban tart szükségesnek tisztázni, hogy az mindenkit elérjen és mindenkihez 
eljusson. így egyebekben egyik írásában a következőket szögezi le: 1. Az egyháznak nincs 
hatalma a világ felett. 2. A pápa nem magyarázhatja tévedhetetlenül a Bibliát. 3. Nemcsak 
a pápa hívhat egybe Zsinatot. 

A pápa dühös lesz írásaiért és állításaiért, ezért kiátkozással fenyegető bullát küld Lu-
thernek, aki azt diákjai jelenlétében nyilvánosan elégeti Wittenberg kapuja előtt. Ez jelen-
tette a végleges szakítást, amelyet követett a pápai kiátkozás, Lutherért azonban a Nép 
tűzbe is ment volna, s a kiátkozásnak semmi hatása nem maradt. Ezzel szakadt el a Re-
formáció a pápa egyházától 1520. dec. 10-én. 

Wormsban 1521-ben a birodalmi gyűlésen felszólították tanai visszavonására. Ezt a meg-
idézést V. Károly nyomására sikerült a pápának elérni. A német császár is adott menlevelet, 
de Luther barátai féltése ellenére is kész volt elmenni, és kijelentette: HA AKKORA TÜZET 
RAKNÁNAK IS, HOGY WORMSTÓL-WITTENBERGIG ÉRNE, akkor is elmennék. Ha 
annyi ördög volna is Wormsban, mint ahány zsindely a háztetőn, akkor is elmegyek. 

Luther a tanai visszavonásának felszólítására felelte: Amíg a Szentírásból nem győznek 
meg arról, hogy tévedtem, semmit sem vonok vissza. ITT ÁLLOK, MÁSKÉNT NEM TE-
HETEK, ISTEN LEGYEN SEGÍTSÉGEMRE! 

A szavazás ellene dóit el, így eretneknek és a birodalom ellenségének tartották, amely 
birodalmi átok miatt bárki elfoghatja és megölheti következmények nélkül. V. Károly azon-
ban elődeinél korrektebb volt és állta a szavát és az átok életbelépésének hatályát két 
héttel elhalasztotta. 

Bölcs Frigyes azonban féltve Luthert, megmentése érdekében elfogatta, s Luther két évig 
Wartburg várában felhasználta a kényszerfogságát arra, hogy a Bibliát Németre lefordítsa. 

Luther legnagyobb irodalmi „tette", s az évszázadé is, hogy 1534-ben megjelent a teljes 
Bibliafordítás német nyelven, — noha már korábban is készült Róma cenzori engedélyével 
18 kiadásban Bibliafordítás 1466—1521 közt — Luther a korábbi két nyelvjárás — észak-
délnémet tájnyelv, melyet a másik nyelvterület nem értett meg — összeötvözésével meg-
teremtette az egységes Német nyelvet. 

Luther visszatér Wittenbergbe. Ellenségei elképednek „merészségén" és bátorságán. 25 
éven át vezette és vitte diadalra a REFORMÁCIÓT WITTENBERGBEN! 

Luther Márton népszerűsítését egész Németországban elősegítette az idős Cranach Lu-
kács, aki Bölcs Frigyes udvari festőjeként terjesztette Lutherról készült képeit és rézmet-
szeteit. 

A diákokat vonzotta Wittenberg egyeteme, ahol Luthert és Melanchton Fülöpöt jöttek 
hallgatni a világ sok részéről, így sok magyar diák is megfordult, kiknek okmányait ma is 
lehet látni a város Múzeumában. 

Luther Márton, mint énekszerzö is kitörölhetetlenül beírta nevét az Egyháztörténetbe. 
„Erős vár a mi Istenünk..." általunk is ismert (390. MÉK.) 

V. Károly látva a reformáció hatását, újra birodalmi gyűlést hívott egybe 1529-ben, ahol 
megparancsolták, hogy a reformáció követői engedelmeskedjenek a katolikus püspököknek. 
Lutherék rögtön tiltakoztak, latin szóval PROTESTÁLTAK, minden tanítás ellen tiltakoz-
va, ami nincsen benne a Bibliában, innen származik a tiltakozásukból a PROTESTÁNS 
ELNEVEZÉSÜNK 1546-bán halt meg Wittenbergben, síija ma is látható a VÁRTEMP-
LOMBAN! 



A LELÁNCOLT BIBLIA WARTBURG VÁRÁBAN, 
AHOL LUTHER MÁRTON KÉT ÉV ALATT 

FORDÍTOTTA LE A BIBLIÁT 
AZ EGYSÉGES NÉMET NYELVRE! 

— 1520—1522 között — 

Annyira nem értették társai Luthernek a Bibliát, hogy nem értették meg Luthernek ezt 
az elmélyülését a Szentírásban, melynek velejét — mint mondták rendtársai korábban — 
kiszedték az atyák, akik inkább ezért azok könyveit olvasták. 

Luther még a halálos ágyán is megemlékezett a Biblia iránti közömbösségéről azoknak, 
akiknek fó feladatuk lett volna annak Igazságait hirdetni. 

Jellemző feljegyzés maradt ránk a Biblia értetlenségéről, amikor az augsburgi birodalmi 
gyűlésen egyik püspök — a mainzi — olvasta azt, egyik tanácsosának, aki kérdezte, hogy 
mit olvas? így válaszolt: „NEM TUDOM, HOGY MIFÉLE KÖNYV EZ, DE MINDEN AMI 
BENNE VAN, ELLENÜNK SZÓL!" 



1517. OKTÓBER 31. 
A 95. TÉTEL KIFÜGGESZTÉSE A WITTENBERGI VÉRTEMPLOM KAPUJÁRA. 

„A bűnt egyedül Isten bocsájthatja meg... 
A hívek egész élete megtérés kell, hogy legyen." 
Az út a REFORMÁCIO és a protestáns egyházak megértéséhez ma is ezen a kapun át 

vezet! 

83. REFORMÁTUS REFORMÁTOR 
Kálvin János 

A Reformátoroknak egyöntetű céljuk volt, hogy abba az egyszerűségbe és tisztaságba 
állítsák vissza az Egyházat, amilyen az volt az első keresztények idejében. 

Ehhez a célhoz egyetlen fegyverük volt a kezükben: A BIBLIA. Melyet a Reformátorok 
a népeknek a saját nyelvükön adtak a kezükbe. 

Kálvin lelkében is feltámadt a vágy, hogy az egyházat az eredeti egyszerűségébe és tisz-
taságába kell „visszavinni". 

Kálvin János Franciaországban született — Noyon-ban — 1509. jún. 10-én. Szülei nem 
sok reményt fűztek életbenmaradásához. Apja ügyvéd és püspöki titkár volt. Azonban a 
másodikként született gyermek „életrevalónak" bizonyult. Éjfekete szemei már gyermek-
ként is kezdték elárulni, hogy rendkívüli tehetséges gyermekük van a szüleiknek, akit még 
a „széltől" is óvtak. 



Apja a fényes jövőjét fiának a papi pályán vélte „felfedezni". Már 12 éves korában fel-
vették a papok közé. Fején egy kerek foltot borotváltak ki a hajából, az ún. TONZURÁT. 
Az egyik gyülekezet fedezte papi tanulmányi költségeit. 14 évesen már — 1523-ban — a 
híres Kollégiumban tanul. Hogy a „fegyházszerű" önfegyelmet mindig gyakorolni tudta, azt 
a párizsi Kollégiumban tanulta meg, hol reggel 4-től este 9-ig egy megszabott rendben 
éltek és tanultak. 

Franciaországban közben a vidéki parasztság fellázadt az őket szipolyozó főpapok ellen. 
Kálvin apja, féltve fiát, a jogi pályára irányította át. így ment 1528-ban Orleansba, hol a. 
jogi tanulmányai segítették az amúgy is fiatal tehetséget abban, hogy éles elméjét tovább 
csiszolja. 

Kálvin nagybátyja Orleansban a görög nyelv tanára volt és Luther híve. 
Kálvin kezdetben ellenezte a REFORMÁCIÓT és védte az egyedül üdvözítő római egy-

házat. A Biblia tanulmányozásából rájött, hogy a római egyház tanítása és élete nincs 
egymással összhangban. 

Kálvin, apja halálát követően megszakította jogi tanulmányait, hogy Párizsban újból a 
BIBLIAI tanulmányokat folytassa — 1532-ben. A Pelikán nevű vendégfogadó tulajdonosa, 
aki egyben posztókereskedő is volt, Luther követőit segítette, akiket hitükért üldöztek. 
Kálvin eljárt az EVANGÉLIUM híveinek titkos összejöveteleire, s töprengései közepette 
végleg a reformáció mellé állt. 

1533-ban az új rektor számára a székfoglaló beszédet — Kopp Miklósnak — Kálvin írta 
meg, melyben vallotta, hogy Krisztus az egyetlen közbenjáró, a hallgatóság megbotránko-
zott, hogy a szentekről egy szó sem esett. A papság feljelentette, s emiatt — az elfogás és 
kivégzés elől — menekülni kénytelen. A diákjai padlásszobájából, takaróból csavart köte-
leken engedték le az utcára — ajtaján a poroszlók dörömböltek közben —, álruhába öltözve, 
vincellérként, puttonnyal a hátán hagyta el Párizst. 

1534-ben érkezett a Szabad-Svájcba. Bázel a biztos máglyahalál elől menekülőt haza-
fiként fogadta be. Két ország vallja FIÁNAK: Franciának született, ott tanult és töltötte 
el élete első felét, míg a második hazája a befogadó SVÁJC volt és maradt! 



Párizsból rémisztő hírek érkeztek Kálvinhoz. A Krisztuskövetőket az egyik megrémült 
ember, hogy a máglyahalált elkerülje, beárulta. A hitvallókat elfogták — köztük a volt 
házigazdáját is — s egyenként megégették az utcasarkokon. 

Kálvin levelet írt a Francia királynak — FERENCNEK —, melyet Könyve elé illesztett, 
melyben cáfolta a hamis rágalmakat, amiket az Evangélium hívei ellen terjesztenek. 1536-
ban, 27 évesen írta meg azt a hatalmas munkát, melyet egész Európában kinyomtattak és 
olvastak, az INSTITÚCIÓT. 

Genf már elfogadta a REFORMÁCIÓT, ami felmentette őket a mise alól, a gyónás, a 
Péter-fillérek fizetése és a pápának való engedelmeskedés alól. 

Farel Vilmos Genf nagyszerű prédikátora kérte az INSTITÚCIÓ szerzőjét többszöri 
visszautasítás után is, hogy maradjon Genfben és segítsen rendet teremteni egy zavaros 
városban. Amikor Kálvin írásaira hivatkozva kitért, akkor mondta Farel: „AKKOR LE-
GYEN ISTEN ÁTKA NYUGALMADON ÉS MUNKÁDON, MERT NEM AKARSZ ISTEN-
NEK ENGEDELMESKEDNI!" Kálvin megadta magát: „LEGYEN MEG AZ ISTEN AKA-
RATA!" — mondta. 

1536 augusztusában kezdte el Pál leveleinek magyarázatával lelkészi és tanári szolgá-
latát. A középpontban a TEREMTŐ, MEGVÁLTÓ, ELEVE ELRENDELŐ ISTEN DICSŐ-
SÉGE ÁLL: „A VALLÁS A BŰNÖS, DE KEGYELMET NYERT EMBER BIZODALMA ÉS 
ENGEDELMESSÉGE AZ ISTEN IRÁNT." 

Kálvin reformátort működésének gyakorlatában történt, hogy a templomokból a szobro-
kat, képeket eltávolították. Az Úrvacsorát két szín alatt osztották, melyről tanította, hogy 
ezek nem csupán emlékeztető jelei a Krisztus megtöretett Testének és kiontott vérének, 
hanem ha azokat igaz hittel vesszük magunkhoz, lelkiképpen és valósággal részesülünk a 
Krisztus megdicsőült Testében és Vérében, s azok által tápláltatunk az ÖRÖK ÉLETRE 
NÉZVE! 

Intézkedései révén leegyszerűsödtek az Istentiszteletek, központi szerepet kapott az Ige-
hirdetés. Hirdette, hogy Isten előre meghatározott örök terve szerint intézi a világ és az 
emberek sorsát. Ő minden mindenekben, s mindenek az Ö dicsőségére kell, hogy éljenek. 

Életbe léptette elsőként a ZSINAT-PRESBITERI EGYHÁZALKOTMÁNYT, mely szerint 
minden testületet a Pezsbitériumok választanak meg. Szigorúan őrködött a vallás és a 
keresztény élet tisztasága fölött! 

Vallás alatt nem a mai vallásosság fogalmát értette! 
A KÁLVINI gondolatból kelt életre világszerte az alkotmányos politikai élet. Elrendelte 

a vasárnap és az ünnepnapok megtartását. Eltiltotta a fényűzést, dologtalanságot, szeren-
csejátékot. Szigorúan büntette az erkölcstelen életet és a káromkodást. Aki ismételten be-
leesett ezekbe a bűnökbe, azokat „irgalmatlanul" kirekesztette a Gyülekezetből. Noha tes-
tileg gyenge és törékeny ember volt, lelke nem ismert félelmet, mert az EVANGÉLIUM 
Igazságait tartotta egyedüli Fegyverének. 

Jótékonyan hatott munkálkodása a közéletre, a társadalom egészére is. Genfben nagy 
pestisjárvány volt munkálkodása alatt, melyet kibírhatatlan drágaság és nélkülözés köve-
tett. Kálvin azonban nem ismert engedményeket és a munka kötelező volt, s akinek nem 
volt munkája, azoknak segített munkaalkalmakat létrehozni és nyújtani. Javaslatára fel-
lendült a feledésbe merült posztó és bársonyszövö ipar, innen indul hódító útjára a világ-
híres SVÁJCI-ÓRAGYÁRTÁS és aranyművesség, melyek miatt SVÁJC világhírnévre tett 
szert. 

Az újkor küszöbén Kálvin hirdette meg a paraszt és kereskedő munkájának értékét, 
melyről korábban lekicsinylően szóltak, s a kereskedelmi munkát pedig elítélte a középkori 
egyház, arról így vélekedvén: „EGY KERESZTÉNY SEM LEHET KERESKEDŐ, HA MÉG-
IS AZ AKAR LENNI, KI KELL ZÁRNI AZ ISTEN ANYASZENTEGYHÁZÁBÓL!" 

Jelentős fordulópontot jelentett Európa gazdasági életében a törvényes és méltányos 
kamat meghirdetése, mely egyezik a Bibliával. Hiszen a jó sáfár kamatra kell dolgozzon, 
a gazda elfogja számoltatni (Mt. 25,27). 

Nyilvánvaló tisztánlátását Kálvinnak napjaink is igazolják. A gazdasági fejlődés rugói 
mindig a pénzforgalom, az ipar és a kereskedelem. 

Kálvin a léhaság és nyomor városából virágzó keresztény városállamot — KANTONT — 
alakított ki. Ezt látva és Kálvin mellett élve, írta le a skót reformátor — Knox János: „ITT 
TALÁLHATÓ KRISZTUS LEGTÖKÉLETESEBB ISKOLÁJA, AZ APOSTOLOK ÓTA NEM 
VOLT ILYEN A FÖLDÖN!" Kálvin hirdette: AKI KERESZTÉNYNEK VALLJA magát, 



annak úgy is kell élnie, a részeg-mulatozás, a kártyázás, verekedés nem illik a hívő ke-
resztényekhez. Míg a férfiak dolgoznak, az asszonyok a háztartást vezessék és foglalkoz-
zanak a gyermekneveléssel. Kész volt pellengérre állítani a város közepén a vétkezőket: A 
RÉSZEGRE A BOROSFLASKÓT, A KÁRTYÁZÓKRA A KÁRTYÁKBÓL FONT LÁNCOT 
AKASZTOTTÁK! 

Kálvin megírta a genfi egyház hitvallását és arra esküt tettek 1537. július 29-én, mely 
előírta, hogy aszerint fognak az esküt tettek élni, akik ezt nem vállalták, a város elhagyá-
sára szólították fel. Nagy felzúdulás lett belőle, s a városi tanács is — ki eddig Kálvin 
mellett volt — ellene fordult. 

Ellenségei a libertinusok voltak, kik fegyveresen akartak az Úr asztalához járulni, s 
Bern példájára — 1538-ban — megparancsolták Kálvinnak, hogy az Úrvacsorában ne adjon 
kenyeret, hanem ostyát, miként régen a miséken. Kálvin erre nem volt hajlandó. „Kezeimet 
levághatjátok, meg is ölhettek, de néktek, méltatlanoknak, nem osztom ki a szentjegyeket." 
A libertinusok megszégyenülve távoztak az Úr asztalától. A szigorú rendet nem tudták 
elfogadni, ezért a libertinusok pártja követelte Kálvin távozását. S megtiltották, hogy to-
vább prédikáljon Farel és Kálvin. Kálvin másnap — Húsvét vasárnap — mégis elment a 
Szent Péter templomba és Farellel együtt prédikált. Úrvacsorát azonban nem osztottak. 

A Tanács ismét összeült és 1530-ban száműzte Kálvint, mivel a tilalom ellenére prédi-
káltak. Kálvin 3 napon belül megkönnyebbülve hagyta el a várost, örült, hogy ismét sza-
badon írhat és olvashat. 

Azonban a Strassburgba menekülés nem hozta meg az áhított nyugalmat, mert a városba 
menekült francia hívek lelkipásztorukká választották. HOVA SOK HÍVE IS KÖVETTE 
SVÁJCBÓL, AKIK INKÁBB ELADTÁK HÁZAIKAT GENFBEN, CSAKHOGY KÁLVIN 
KÖZELÉBEN LEGYENEK ÉS ŐT HALLGASSÁK 3 évig tartott ez a szolgálata. 

Közben a pápa hívei hírét vették Kálvin távozásának és felszólították őket, hogy térjenek 
vissza az elhagyott római pápához. A GENFIEK öröme hamar véget ért s már bánták, 
hogy száműzték az erőskezű prédikátort. 

A Sodolet írta nyílt levélre Kálvin válaszolt — akit titokban a genfiek felkerestek és 
felkértek a válaszolásra. Kálvin a reformáció érdekében félretette sérelmeit és kemény 
hangú elutasító választ adott, a bibliai alapokra hivatkozva. A bíboros a válasz elolvasása 
után mondta: „HA ILYEN EMBEREIM VOLNÁNAK, MEGHÓDÍTANÁM A VILÁGOT!" S 
többet nem háborgatta a GENFIEKET. Ezt a választ Luther is elolvasta és ezt mondta: 
„ENNEK AZTÁN VAN KEZE, LÁBA!" 

A GENFIEK VISSZAHÍVTÁK KÁLVINT, AKI nagyon jól érezte magát Strassburgban, 
míg Genfben mindig csak bajok voltak. Végül megint Farel parancsolt rá Kálvinra és Kálvin 
újból VISSZAMENT! Engedett Isten akaratának. 

A VÁROS TANÁCSA BÁRSONYPÁRNÁN NYÚJTOTTA ÁT A VÁROS KULCSÁT! 
1541 szeptember első vasárnapján nyitotta ki ott a Bibliát, ahol 3 éve „bezárta", a szelíd 

és békeszerető emberekről szólt a HEGYI BESZÉDBEN! Egyetlen szóval sem utalt a tör-
téntekre. Kálvin megbocsátott. 

Kálvin most már haláláig Genfben maradt — 1564. Ismét nehéz esztendők vártak rá, 
újabb ellenségei még összeesküvést is szőttek ellene — ezek voltak a LIBERTINUSOK 

Kálvin mindig Isten ügyének az érdekét nézte. S büszkén vallhatjuk magunkénak hit-
vallását: „EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!" Szívemet égő áldozatul az Uramnak adom. 
Ennek volt pecsétje egy égő szívet tartó kéz! 

Kálvin János vezette be a templomba a Zsoltárok éneklését, melyet Béza Tódor s Màrot 
Kelemen francia versekre alkalmaztak. 

Kálvin első magyar tanítványa az ifjú tudós BELÉNYESI GERGELY volt, ki a saját két 
könyve kéziratát vitte Genfbe kiadni Nagyváradról 1544-ben. Kálvin hatására lemondott 
a tudományos pályáról, melyet levelében így fogalmaz meg Kálvinnak: ...Visszatérek ha-
zámba, hogy a csapások alatt görnyedő egyház szolgálatába álljak. Történjék az életem, 
vagy halálom árán, mindegy, csakhogy Isten dicsőségére legyen. Biztosan tudom, hogy 
veszedelem fenyeget, a török, a kényurak, az igazság üldözői részéről, de megvetem a ve-
szélyt és nem fogok megtorpanni a vállalt úton. 

És a magyarok hosszú sora követte a Kálvin hatást, s lettek tanítványai. 
1556-ban a görögre fordított — magyar nevű — Kaprophontes írta: „TE ÉS A SVÁJCI 

TUDÓSOK TEKINTÉLYÉBEN BÍZIK MOST EGÉSZ MAGYARORSZÁG". 



Kálvin János végig prédikálta a Szentírást, négy gyorsíró jegyezte fel, s a Kálvin Kom-
mentárok ma is élnek és hatásuk elévülhetetlenül felbecsülhetetlen. 

Sajnos, hogy Luther és Kálvin soha nem találkoztak. A két legnagyobb olyan megterhelt 
életet élt, hogy erre nem került sor, s bizony ennek sok hátránya maradt ránk, sok kér-
désben nem kerülhetett sor a legfontosabbak tisztázására, pl. az Úrvacsora kérdésében. A 
REFORMÁCIÓ két ága végzetesen szétvált. 

Noha váltottak leveleket, egyikből idézünk: „Vajha hozzád repülhetnék, hogy legalább 
néhány órára társalkodásodat élvezhetném! Mert igen szeretnék, s nagy jómra lenne érte-
keznem veled; de reménylem, hogy amit e földön meg nem nyerhetek, azt el fogjuk érni 
nemsokára az Isten Országában. Légy boldog derék férfiú, Krisztus kitűnő szolgája, s nékem 
különösen tisztelendő atyám! Vezéreljen az Úr továbbra is téged az Ö Lelkével, az Ő Anya-
szentegyházának közjavára mindvégiglen!" 

Luther amikor olvasta Kálvin értekezését az Úrvacsoráról, ezt mondta: „Ez a Kálvin 
igazán tanult és kegyes ember. Rá kellett volna bíznom az Úrvacsora vitát, hamarabb 
megegyeztünk volna." 

Melanchton Fülöp — Luther első munkatársa — személyesen ismerte Kálvint, s sokak 
előtt „titkos KÁLVINISTÁNAK SZÁMÍTOTT". így szólt Kálvinhoz: „BÁRCSAK A TE KEB-
LEDEN HALHATNÉK MEG", s amikor megvitték Kálvinnak halála hírét Wittenbergből, 
így sóhajtott: „VAJHA EGYÜTT ÉLHETTÜNK VOLNA!" 

Hazánkban kezdettől fogva a Magyar Egyházat Reformátusnak, illetve a református 
egyházat magyar egyháznak, magyar vallásnak nevezték Kálvin hatására. A protestáns 
üldözés elsősorban a reformátusok ellen irányult a Habsburgok részéről, hogy Magyaror-
szágot németté és koldussá tegye. Illyés Gyula így fejezte ezt ki: 

„Hiszed, hogy volna olyan-amilyen 
magyarság, ha nincs —Kálvin? 

Nem hiszem." 

A harchoz, az üldözések tüzében a hit ad erőt, mi „soha nem téphető ki egészen a hívő 
nek szívéből. Bármilyen megrendült és ingadozó is lehet, de él tovább az igazságba plán-
tálva." 

Milyen volna a világ képe a reformáció nélkül? A holland tudós és politikus így válaszolt 
erre — Kuyper Ábrahám: „Kérdezzétek meg saját magatoktól: mi lett volna Európából és 
Amerikából, ha a XVI. században nem tűnik fel a reformáció csillaga. Spanyolország 
összetörte volna Németalföldet, Svájcot, Angliában és Skóciában a Stuartok megvalósítot-
ták volna végzetes terveiket. Az egész amerikai kontinens spanyol tulajdon marad. 

Régebben helvét hitvallásúaknak is neveztek bennünket, az 1566-ban Bullinger Henrik 
által kiadott Helvét Hitvallásból, amelyet Kálvin követői elfogadtak. Közös néven az Evan-
gélikusokkal neveznek bennünket Protestánsoknak is. 

Az INSTITÚCIÓ szerzőjét II. József is oly nagyra becsülte, hogy volt szeme észrevenni 
művét 1770-ben a debreceni kollégium Nagykönyvtárában. 

Egy magyar reformátor — Thuri Farkas Pál — Kálvin műveinek mottóját fogalmazta 
meg latinul, amit magyarra Szenei Molnár Albert fordított, a zsoltárköltő: „AZ SZENT 
KÖNYVEK UTÁN, KIKET AZ NAGY APOSTOLOK ÍRTAK, ENNÉL JOBB KÖNYVET 
MÉG SOHA SENKI NEM ÍRT." 

Kálvin munkabírása ellentmondana törékeny alkatának, ránézve is igaz: „Az én erőm 
erőtlenség által végeztetik el." (II. Kor. 12,9). A reformáció irányítója maradt Angliától 
Lengyelországig. Levelei eljutottak Európa szerte királyokhoz, hercegekhez, tudósokhoz, 
egyszerű emberekhez, iparosokhoz, kereskedőkhöz, diákokhoz, eljutottak a börtönökbe, a 
máglyákra ítéltekhez, az üldözöttekhez és hitüket kényszerből megtagadókhoz. Irodalmi 
munkássága mellett a napi teendők őrölték fel. 

Akik Kálvin János számlájára írják Szervét Mihály „kivégzését", azok nem jól ítélik meg 
a Reformátort. Ezekben a súlyos döntésekben az Ö munkásságának idejére esés miatt 
történhetett meg, hogy a felelősséget a megtörténtekért egyedül reá ruházták és nevéhez 
kötik. Holott, mint emlékezetes, az Ő elüzetése is a VÁROSI TANÁCS VÉGZÉSE MIATT 
TÖRTÉNT! 

1564. május 27-én halt meg, 55 évesen. Kevéssel félévszázad után egy ^emberöltőben" 
senki hozzá hasonlót nem tett, amit megtehetett Isten Kegyelméből és az Ö dicsőségére. 



Béza Tódor, aki folytatta reformátori működését, tiszteletben tartotta végrendeletét, 
mely szerint csendben, egyszerűen, közönséges genfi polgárként fenyőfa koporsóba temes-
sék el, sírkövet ne állítsanak föléje, jeltelen sírban feküdjön. Milyen bölcs volt, ma talán 
búcsújáróhelynek tekintenék az emberek, s a halottból csinálnának bálványt, még ettől is 
megvédte az utókort. Még Skarica Máté ráckevei iskolamesternek megmutathatta a sírját 
— Kálvin Jánosét — Béza Tódor, de a sírversét csak az írása őrizte meg: 

„ÓH BOLDOG SÍRHALOM, MELY ILY NAGY EMBERNEK AD SZÁLLÁST! 
IRIGYKEDHETNEK RÁD MINDEN MÁRVÁNY EMLÉKEK " 

DE EMLÉKE MÁRVÁNYNÁL JOBBAN, S MESSZEBB FÉNYLIK 
A kitűnő magyar Kálvin-kutatót és fordítóját Dr. Nagy Barnának hívták, ki elvégezte 

szép és nagy feladatát — az eredeti beszédeit mai franciára fordítva — távozott az „ÖRÖK 
HAZÁBA, HOL A NAGY REFORMÁTOROKKAL EGYÜTT LESZÜNK KRISZTUSHÍ-
VÖK". 

84. ZWINGLI ULRIK 

ZWINGLI alig néhány hónappal később, született, mint Luther. 1484. újév napján, egy 
kis svájci falucskában Wildhausban. 11-en voltak testvérek. A hegyek között termett élelem 
látta el a népes családot. Apjának — a tehetős paraszt embernek — hárfája, hegedűje, síp, 
kürt, fuvola, csengettyű állt a rendelkezésére, amin a kis csodagyerek játszott. A téli hó-
napok estéi alatt a zene mellett tanítást kapott szüleitől az elődök vitézségéről: TELL 
VILMOSRÓL, ki népe szabadságáért harcolt. 

Egy nagy kérdés merült fel gyermekszívében: MIT TESZEK ÉN, HA MEGNÖVÖK HA-
ZÁM SZABADSÁGÁÉRT? 

A család legtehetségesebb gyermekeként Bázelben tanult, majd a BERNI EGYETEMRE 
MENT 1494—1498 között. Zeneszeretete a zeneszerzés felé vonzotta, így kapott meghívást 
a berni kolostor fökántori tisztére, amit nem fogadott el, mivel a teológiai tanulmányait 
akarta befejezni — apja tanácsára is —, de a görög klasszikusok tanulmányozása kedvence 
maradt. 

Tanulmányai befejezésével GLARUSBA VÁLASZTOTTÁK LELKÉSZNEK — egyik Kan-
ton székhelye Svájcnak. A jómódú városka lakói egyben a pápa katonái is voltak, akik nem 
a hazájukért harcoltak. 

A konstanzi püspök kötelezte magát, hogy évente 6000 zsoldoskatonát küld a pápának. 
A városka lakói erre voltak jók és megfeleltek a püspöki elkötelezésnek. Mint a zsoldos 
sereg tábori lelkésze 1511—1516 között két ízben is elkísérte híveit Itáliába. Itt rendült 
meg a hite a pápában, amikor látta, hogy nem az egyház érdekeiért, hanem saját hatalmáért 
harcol. Ki érdekei szerint, a saját zsoldosait is cserben hagyta. 

ZWINGLIBEN felmerült a kérdés: ERRE TANÍTOTT KRISZTUS MINKET? Majd nyíl-
tan és felháborodottan prédikált azok ellen, AKIK ELADTÁK NÉPÉT IDEGENEKNEK 
EMIATT EL KELLETT HAGYNIA GLARUST. 

ZWINGLI MIT SEM TUDVA LUTHER REFORMÁCIÓJÁRÓL, CSAKNEM EGY IDŐ-
BEN LÉPETT FEL VELE. A MÁSODIK NAGY REFORMÁTOR SVÁJCBAN... 

1516-ban hívták meg lelkésznek a csendes EINSIEDELNBE. 
Itt mélyült el a Biblia tanulmányozásába és látta azt a nagy ellentétet, mely van az 

evangélium tanítása és a helyi búcsújárás között. Szolgálati helyén a kolostor volt a MÁ-
RIA-TISZTELET központja, ahová egy Mária kép miatt zarándokoltak a tömegek, hogy 
így biztosabban kapjanak kegyelmet, mert itt Isten anyja: maga Mária a Közbenjáró. 

1517. augusztus 15-én, a nagy búcsú napján hirdette a szószékről, hogy Isten mindenütt 
jelen van, s nem köti helyhez a bűnbocsánatát, és csak egyetlen Közbenjáró van: JÉZUS 
KRISZTUS, ÉS MÁRIA NEM AZ. 

EZZEL AZ IGEHIRDETÉSSEL KEZDŐDÖTT ZWINGLI REFORMÁCIÓJA. Pár hónap-
pal előbb a Lutherénél, de egyik sem tudott a másikról. EZ ISTEN LELKÉNEK EGYIDEJŰ 
VEZETÉSE! 



Ez évben küldte a pápa Németországon kívül Svájcba is a csatlósait, a bűnbocsátó cédulák 
árusítására a szerzeteseit. EINSIEDELNBE egy Sámson Bernát nevű szerzetes jött, aki 
Zwingli ellen is kikelt, ki elkergette a szerzetest, s arcátlanságnak tartotta azt hirdetni, 
hogy ADJ A PAPOK ES BARÁTOK ZSEBÉBE ÉS A BŰNTŐL SZABAD VAGY! 

Zwingli hamarosan Zürichbe ment és a város főtemplomának lelkésze lett. 34. szüle-
tésnapján, újév első napján 1519-ben tartotta bemutatkozó beszédét. Ő eltért a szokásos, 
önmagáról való vallomástól, s azt mondta: JÉZUSRÓL FOGOK NEKTEK BESZÉLNI, 
ŐHOZZÁ VEZETLEK TITEKET! 

Közben a bűnbocsátó cédulákat áruló szerzetes bejárta Svájcot és Zürichbe akart jönni, 
de Zwingli prédikációjának hatására a városi tanács megtiltotta, hogy betegye a lábát a 
városba — ZWINGLI eljárását a konstanzi püspök helyeselte. 

ZWINGLI és a római egyház között egy virslievés miatt lobbant fel a harc. 1522-ben a 
nagyböjt idején, amikor hat hétig nem volt szabad húst enni, ZWINGLI legjobb barátja — 
Froschauer Kristóf — meghívott barátainak és munkásainak ebédre virslit adott. Faber 
Jánosnak a konstanzi püspöknek ez nem tetszett, s Zwinglit a ZÜRICHI tanács elé idéz-
tette, hol a püspök nagy beszédben méltatta a böjtöt és a templomi ceremóniákat. Diadal-
masan távozni akarván, ZWINGLI elé állt és pontról-pontra megcáfolta minden állítását 
és megalapozatlanságát beszédének. EZZEL KEZDŐDÖTT A REFORMÁCIÓ ZÜRICH-
BEN. 

Zwingli ugyanazokat a feladatokat végezte, mint Luther Németországban. Sikerült meg-
tiltani a bűnbocsátó cédulák árusítását, eltörölte a böjtöt, az ördögűzést. Eltávolította a 
képeket, szobrokat, ereklyéket — az oltárt —, a mise helyett az Igét a Nép nyelvén hirdette. 
Az Úrvacsorát két szín alatt osztotta ki. 

1523-ban a zürichi tanács nyilvános vitára hívta a pápa egyházát, s előírták, hogy csak 
német nyelven — a latinnal szemben — és a Szentírás alapján lehet vitázni. Ezen az 
alkalmon Faber püspök azonban nem tudta bizonyítani sem a szentek közbenjárását, sem 
a Mária tiszteletét igazoló „igazát"! Annyira lebecsülte az Isten Igéjét, hogy ezt mondta: 
„NINCS MINDEN MEGÍRVA AZ EVANGÉLIUMOKBAN, MÉG AKKOR IS IGAZÁN ÉS 
BÉKÉSEN LEHETNE ÉLNI, HA NEM VOLNA EVANGÉLIUM." 

A zürichi tanács kihirdette, hogy ZWINGLI folytassa megkezdett munkáját és hirdesse 
azt, ami az Evangéliumokban meg van írva. 1524-ben két hétig tartott a már említett 
templom tisztogatás a bálványoktól. A Főoltár helyére az ÚR ASZTALA került, a mellék-
oltárok köveiből szószéket építettek. Úrvacsorát fatányérból és fapohárból osztottak. 

Ezek után a pápai megbízott — Faber püspök — fellázította a katolikus hit mellett 
megmaradt öt kantont, akik szövetkeztek az Osztrákokkal. Szabályos hadsereget toboroz-
tak Zwingli és a reformáció hívei ellen, és váratlanul felvonultak a városhoz közel eső 
kappeli síkra, húszezer katonával, 1531. október 11-én. 

Zwingli nem készült fel erre az arcátlan orv támadásra és nem tudott velük szemben 
csak 2 ezer embert összeszedni. Aznap délben vonult ki, hogy a csatát felvegye velük szem-
ben. A pápai túlerő „győzött", a csatát elvesztették, Zwingli elesett a harcban. Még a papi 
tisztét is volt ereje gyakorolni, ugyanis a súlyosan sebesülteket vigasztalta, mikor az el-
lenség dárdája megsebezte. Még egy körtefa alá tudta magát vonszolni, s imádság közben 
talált rá egy kapitány, aki kérdezte: AKARSZ-E GYÓNNI ÉS PAPOT? A válasz NEM volt. 
Tovább szólt az unszolása: AKKOR HÍVD SEGÍTSÉGÜL MÁRIÁT ÉS A SZENTEKET, a 
válasz újból NEM VOLT ZWINGLI részéről, AKKOR HALJ MEG ÁTKOZOTT ERETNEK! 
ÉS A TISZT ÁTSZÚRTA ZWINGLI SZÍVÉT KARDJÁVAL. 

Zwingli utolsó szavai ezek voltak: ,Л TESTET MEGÖLHETITEK, DE A LELKET NEM" 
(Mt. 10,28). 

Az ellenség másnap ismerte fel, hogy a sebesült Zwingli volt. 
HOLTTESTÉT FELNÉGYELTÉK, ELÉGETTÉK, HAMVAIT SZÉTSZÓRTÁK, HOGY 

SE HÍRE SE HAMVA NE MARADJON. 
„Ők fegyverrel védték a REFORMÁCIÓT. AZ A KOR ILYEN VOLT. FEGYVERREL 

ÜLDÖZTEK, pusztították a reformáció híveit, FEGYVERREL KELLETT MEGVÉDENI 
IS. HA EZT NEM TETTÉK VOLNA, VAJON MILYEN LENNE MA A VILÁG KÉPE? 

Ez a kor hithősöket szült. Isten Lelke bátorságot adott a vértanúknak, hogy a BIBLIA 
IGAZSÁGAIÉRT ÉS JÉZUS KRISZTUSÉRT VÁLLALJÁK A TÖRSZÚRÁSOKAT, A FEL-
NÉGYELÉST, A TŰZHALÁLT, DE AKIK HALÁLUKKAL NEM HOGY ELHALLGATTAT-
HATÓK LETTEK VOLNA, HANEM ÖRÖK DICSŐSÉGET SZEREZTEK ISTENBE VE-



TETT HITÜK ÁLTAL HALÁLUKKAL IS, S PÉLDÁT HAGYTAK MINDEN KOR SZÁMÁ-
RA A HŰSÉGBŐL ÉS AZ EVANGÉLIUM VÉDELMÉBEN ODAADOTT ÉLETÜKKEL 
ISTENSZERETETÜKRŐL! 

Zwingli Ulrik. 
Zwingli 1484-ben született Svájcban. 

85. A REFORMÁCIÓ TERJEDÉSE EURÓPÁBAN, 
ILLETVE MAGYARORSZÁGON! 

Mint már tettünk is említést róla, most ismét megemlítjük, hogy nagyban segítette a 
Reformáció teijedését a III. Frigyes választófejedelem rendeletére írt HEIDELBERGI KÁ-
TÉ, melyet 1562-ben két heidelbergi hittudós Ursinus Zakariás és Oleviánus Gáspár adtak 
ki. Amit népies nyelven fogalmaztak meg azért, hogy abból a református hívők tisztán és 
igazán megismerhessék a keresztény hitet — vallást. 

Nem a Biblia helyett, hanem a Biblia alapjain fogalmazták meg a kérdéseket és felele-
teket, s azt 129 kérdésben foglalták össze, illetve az azokra adott feleletekben. 

A Konfirmációra való készüléskor feltétlenül kívánatos, hogy ezt a tiszta és világos — EVAN-
GÉLIUMI ALAPOKON NYUGVÓ — Hitvallás ismeretes legyen előttünk, mint amelyet ma-
gunkénak vallunk, mint amelyet eleink helyettünk is megfogalmaztak, mely napjainkig is 
túlélte a történelmi idők viharait, s alapigazságaiban semmi változtatásra nem szorult. 

Ez a Hitvallás három fő részre tagolódik: 
1. AZ ELSŐ RÉSZ A BŰNBEESÉSRŐL SZÓL. 
2. Második része tárgyalja a megszabadulás lehetőségét. 



3. A harmadik része a HÁLÁDATOSSÁGRÓL BESZÉL, mint következményről. 
A kérdések és feleletek tanítást adnak az APOSTOLI HITVALLÁSRÓL. 
A SÁKRAMENTUMOKRÓL — mint szentségekről. 
Az Evangélium hirdetéséről — a KULCSOK HATALMÁRÓL. 
A TÍZPARANCSOLATRÓL ÉS AZ ÚRI IMÁDSÁGRÓL 

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS szintén III. Frigyes rendeletére „készült", amit 
1566-ban Bullinger Henrik írt meg, melyben a reformációban felismert igazságok főbb 
tételeit fogalmazza meg a Szentírás tükrében. Ez a Hitvallás már 30 fejezetben tárgyalja 
részletesen a témaköreit: A SZENTÍRÁSRÓL, ISTENRÖ1, AZ EMBER RENDELTETÉSÉ-
RŐL, KRISZTUSRÓL, A MEGIGAZULÁSÁRÓL, AZ EGYHÁZRÓL, A SACRAMENTU-
MOKRÓL, az ünnepekről, a GYERMEKEK NEVELÉSÉRŐL ÉS AZ ENGEDELMESSÉG-
RŐL... 

A HEIDELBERGI KÁTÉ ÉS II. HELVÉT HITVALLÁS A RÉF. EGYHÁZ SZIMBOLIKUS 
KÖNYVEI! 

A pápák törekvései a reformáció elnyomására nem jártak sikerrel! Dániából — hol III. 
Kersztyély uralkodása alatt fogadták el a reformációt — teijedt tovább a reformáció NOR-
VÉGIÁBA ÉS IZLANDBA. 

SVÉDORSZÁGBAN Vasa Gusztáv királysága alatt lett uralkodó vallás, innen terjedt 
tovább Finlandba. 

Lengyelországgal a Cseh Testvérek ismertették meg az „új-hitet". Micislav herceg meg-
keresztelkedésével egyidejűleg lettek keresztények. 

Angliában a XVI. században terjedt el. 
SKÓTORSZÁG REFORMÁTORA KNOX JÁNOS VOLT. 
Lelkes követői voltak az „új-HITNEK" — Franciaországban, SPANYOLORSZÁGBAN, 

Olaszországban és a NÉMETALFÖLDÖN. 
Megjegyzésre kívánkozik, hogy a legtöbb helyen ellenállásba ütköztek a hithősök, mert 

az uralkodók a legtöbb helyen féltették hatalmukat mindentől, ami „új" volt. 
A PÁPÁK MEGSZERVEZTÉK AZ INKVIZÍCIÓ INTÉZMÉNYÉT, S EZEK ELÉ A HIT-

NYOMOZÓ TÖRVÉNYSZÉKEK ELÉ IDÉZTÉK A REFORMÁTOROKAT, ÍTÉLTÉK HA-
LÁLRA, VAGY ÉGETTÉK MEG ŐKET. Ök kobozták el a reformátorok iratait és szervezték 
meg a hatalom képviselőivel egyetértésben a protestánsok intézményes üldözését, aminek 
lett a következménye, hogy a hitükhöz hűen ragaszkodók kénytelenek voltak hazájukból 
elmenekülni és „földönfutókká" lenni. A kínzók és félelem keltök elérték, hogy nagyon sokan 
visszatértek a katolikus egyházba. 

A MAGYAROKKAL A REFORMÁCIÓ TANAIT ELÖSZÖR A HAZÁJUKBÓL KIÜLDÖ-
ZÖTT HUSZITÁK ISMERTETTÉK MEG — mely menekülőket hazánk is befogadta. Majd 
a szász kereskedők hozták el és terjesztették Luther munkáit, iratait. 

A MOHÁCSI VÉSZT KÖVETŐEN többen voltak, akik pártfogásukba vették a REFOR-
MÁCIÓT. Ilyen fennkölt és intelligens emberek voltak: PERÉNYI PÉTER, NÁDASDY TA-
MÁS, ENYINGI TÖRÖK BÁLINT, DRÁGFI GÁSPÁR, BÁTHORIAK és még mások szá-
mosan. Nemcsak megengedték és pártfogolták, hanem teijesztették, illetve elősegítették 
minden módon a reformáció terjedését! 

A REFORMÁCIÓ TÉRHÓDÍTÁSÁBAN SIKERREL MŰKÖDTEK KÖZRE KRISZTUS 
KIPRÓBÁLT katonái, akiknek többsége már átment a „tűzkeresztségen", s tapasz-
talataikkal jöttek haza a külföldi egyetemekről és országokból, ahol magukba szívták azt 
az újat, amelyért itt készek voltak ők is MAGYAR REFORMÁTOROKKÉNT ÉLETRE-
HALÁLRA, DE GYŐZELEMRE VINNI A REFORMÁCIÓT. 

így működtek sikerrel közre: SZILVÁSI MIHÁLY, SIKLÓSI MIHÁLY, KOPÁCSI IST-
VÁN, OZORAI IMRE. SZTÁRAY MIHÁLY, GÁLCSÉCSI ISTVÁN, SYLVESZTER JÁNOS, 
DÉVAI BÍRÓ MÁTYÁS, SZEGEDI KIS ISTVÁN, KÁLMÁNCSEHI SÁNTA MÁRTON, HU-
SZÁR GÁL, STÖCKEL LÉNÁRT. 

A reformáció tárhódítását a magyarok között elősegítette az a tény és körülmény, hogy 
a mohácsi ütközetben sok katolikus főpap elesett, akik előbb ellenségei voltak a reformá-
ciónak, és terjedését nagyban akadályozták. 



A mohácsi vész után az országnak két királya volt. Mindegyik igyekezett a reformáció 
híveit megnyerni magának. 

A REFORMÁCIÓ HAZAI JELESEI A TUDOMÁNY FEGYVERÉVEL TERJESZTET-
TÉK, MÍG A FŐURAK „TEKINTÉLYÜKKEL" GYÁMOLÍTOTTÁK A REFORMÁCIÓT, 
illetve protestantizmust. 

Ekkor létesültek nagy számban azok az alsóbb és felsőbb iskolák, melyek a hitet — 
vallást — és műveltséget egyaránt terjesztették. 

A nyomdák lehetővé tették a Bibliának és más hitiratoknak a magyar nyelven való ki-
adását, így az Új szellem közkinccsé tételét. 

A teljes magyar SZENTÍRÁST Károli Gáspár gönci református esperes fordította le és 
1590-ben Vizsolyban került ki a nyomdából. Szenei Molnár Albert zsoltárfordításai 1607-
ben jelentek meg. 

Hazánkban előbb Luther szellemében terjedt a reformáció, de a később jelentkező Kálvin 
tanításai jobban megegyeztek gondolkozásunk módjával, így a többség a KÁLVINIZMUS 
IRÁNYÁBA haladt tovább. Az 1567-i DEBRECENI ZSINATON MÉLIUS JUHÁSZ PÉTER 
ELFOGADTATTA A HEIDELBERGI KÁTÉT ÉS A II. HELVÉT HITVALLÁST, s ezzel 
megvetette alapját az EGYETEMES MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZNAK 

Több Zsinat megpróbálta a két külön egyházra szakadt reformátusokat és Lutheránu-
sokat egyesíteni, de ez egyiknek sem sikerült. 

Erdélyben a fejedelmek pártfogása alatt az unitárius felekezet is elterjedt — kikkel a 
Szentháromság Isten kérdésében nincs közösségünk. 

86. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER 

A debreceni Tudományegyetem előtt, mely 1931-ben épült a Bocskai István telepítette 
Nagyerdőn, négy szobrot készítettek, ércbeöntött alakjuk hirdeti városuk lelkiségének ki-
alakító hatását az utókornak is. Ók: Méliusz Juhász Péter, Huszár Gál, Szenei Molnár 
Albert és Komáromi Csipkés György. 

Méliusz 47 teológiai müvet írt. Évenként egy-egy zsinaton kész volt több hitvitára is. 
Ezek a hitvita küzdelmek életre-halálra mentek. Tanulmányai elvégzése után mindössze 
15 évet élt. Fiatal volt, szüntelen küzdött. 

A magához ölelt Biblia volt az egyetlen FEGYVERE. 
1536-ban látta meg a napvilágot egy somogyi faluban. A legjobb iskolákban a legjobbak-

tól tanult. Szegedi K s István is tanította őt — a tolnai iskolában — a század legtudósabb 
magyar reformátora. Méliusz tudott és beszélt: latinul, görögül, héberül, arabul, németül, 
törökül. 1556-ban járt a Wittenbergi Egyetemen 22—23 évesen. 1558-tól ő küzd Debre-
cenben a reformáció élén. Lelki tanító, harcos védelmező, erőskezű püspöke a Tiszántúlnak. 

János Zsigmond, a király is ellene harcol. Vulkán módjára ontotta magából a forró lávát. 
Munkássága megváltoztatta a XVI. századbeli magyar élet képét. Magával vitte a magyar-
ság zömét a kálvini reformáció irányába. Megállította a Szentháromságtagadók terjeszté-
sét. A hit védelmezője, tisztaságának rettenthetetlen harcosa volt. A hamis tanítást nem 
tűrte el — a rajongásba való zuhanást. Századokra megszabta a Református Egyház al-
kotmányát és útjának irányát. Tudása a haladást szolgálta, noha becsmérlését a felekezeti 
sovinizmus alig-alig hagyta abba. Orvosi és néprajztudományi művei is kivételesen nagy 
egyéniségét bizonyítják. A GYERMEKHALANDÓSÁG LEKÜZDÉSÉRE ÍRTA „HERBÁRI-
UMÁT". Némely énekét a lutheránus és katolikus énekeskönyvek is közölték. A CSENGERI 
HITVALLÁST — 1570 — közzétették a nemzetközi hitvallás gyűjteményekben is. Mivel 
az EGRI — katonaság Méliusz segítségével igazolta a király előtt keresztény hitét, így lett 
a debreceni hitvallásból EGERVÖLGYI HITVALLÁS 1562-ben. 

BEREGSZÁSZON VOLT az első református szellemű Zsinat Északon. 
És tovább: Eger, Tarcal, Miskolc, Szikszó. 
Délen: Belényes, Békés, Gyula, Simánd. 
Keleten: Csenger, Gyulafehérvár, Marosvásárhely, Torda. 
Központi helyeken: Debrecen, Nagyvárad, Nyírbátor. 



Az 1567-i DEBRECENI Zsinat rendelkezései 300 évig éltek. Ez a Zsinat szervezte meg 
a Magyar Református Egyházat. Hatásának erejére jellemző, hogy kiterjedt a három részre 
töredezett országra: Erdélyre, a királyi Magyarországra és a török hódoltsági országrészre, 
annál érdekesebb, hogy ugyanakkor mindhárom helyen ellenségesen fogadták a reformá-
ciónak a svájci szellemű irányát, amit Méliusz képviselt. 1967-ben a Világ minden tájáról 
összejöttek — májusban — a 400 éves évforduló ünneplésére. 

A debreceni Nagytemplom elődje, a ma romjaiban feltárt Szent András templom volt Ige-
hirdetéseinek színhelye. Igehirdetésének bátorságát őrzi beszéde: „TI BÉKATERMÉSZETU, 
HITETLEN, BÁLVÁNYOZÓ, FÖSVÉNY URAK, JÁTÉKRA, HÍZELKEDŐ LATROKRA, BÁL-
VÁNYOZÓKRA KÖLTÖTÖK, MÉG A KRISZTUS PALÁSTJÁT IS LEVONSZÁTOK" 

Közérthetően fogalmazta meg, hogy Ki bennünk a Szentlélek-korában: „A BENNÜNK 
LAKÓ PORKOLÁB ÉS HADNAGY". „Nem elég vitézködni, hanem győzőnek kell lennie". 
Krakkótól Nürnbergig ismerték népies hasonlatát „akiknek az élet csak eszem, iszom, jól-
lakás, világi gazdagság, mint a tarka disznók makkra ásítanak, csak a veszendőt keresik, 
mint Júdás". 1567-ben fordított Újszövetsége elveszett, amit még 1776-ban olvasott a tudós 
Horányi Elek. Több bibliai könyv fordítása azonban magyarázatával együtt ma is megvan: 
„NEM BÖTÜT BÖTÜRE, hanem úgy — akartam fordítani —, hogy sem a textust el nem 
hagytam, sem az értelmet. Ez penig az igaz magyarázat." A magyar botanika és orvostu-
domány hálás ma is Méliusznak az ELSŐ MAGYAR NYELVŰ NÖVÉNYTANI KÖNY-
VÉRT, mely 627 növényfajtát ír le és 2 ezer magyar növénynevet közöl, s rögzítette a XVI. 
század betegségeinek nevét, és gyógymódjait. A felsorolt növények 99%-a ma is gyógynö-
vény, s köztük 138 hazai. Súlyos betegsége inspirálhatta az orvostudománnyal való foglal-
kozásra. Könyvét nem tudta befejezni. Halála után Kolozsváron adta ki Heltai Gáspárné, a 
másik nagy reformátor özvegye. Egyszer hajolt meg életében, amikor Szegedi Kis István ha-
tására református lett. Ellenfelei is becsülték, s bátorságára utalnak több válaszírásukban és 
a gunyoros VÁLASZÚTI KOMÉDIA SZÍNDARABBAN. Embersége, egyszerűsége, szókimon-
dása, bátorsága utolsó kiáltásába tetőzik: „ISTEN LÁTJA, HOGY NEM LEHETEK NÉMA 
EB; TROMBITA, KIÁLTÓ SZÓ VAGYOK, NEM MAGAMTUL, DE ISTENÉBŐL SZÓLOK". 

1572-ben tért haza Urához a XVI. század nagy alakja, a maga alázatos szavai szerint: „DEB-
RECENI JUHAINAK MÉLTATLAN NYOMORULT PÁSZTORA JUHÁSZ PÉTER DE HORNI" 
Idézeteiből: „Félembernek nem adják az örök életet; a lélek csak fél része az emberségnek." 

„Ha erővel, törvényte-
len elveszed jobbágyod 
marháját, Isten, mint 
hatalmas tolvajt megvér 
érte, s még a te tulajdo-
nodat is elveszi érte." 

„Lopás, az adósságnak 
meg nem adása, az igaz 
harmincad, adó, vám, 
dézsma meg nem adása, 
rossz marhának jó név 
alatt eladása; az uzso-
rásság, az érdem feletti 
jövedelem, a szolgák bé-
rét megtartani, restül él-
ni, nem munkálkodni, 
fösvénységet űzni, nem 
alamizsnálkodni, nem 
adni kölcsönt a rászoru-
lónak." 

„Emberi érdem az üd-
vösséget épp úgy soha el 
nem éri, mint a cigány, 
lován a török lovat, a tek-
nősbéka a nyulat." 



87. HUSZÁR GÁL 

1560 telén menekült Debrecenbe Kassáról lelkészként Huszár Gál, kit az egri érsek 
elfogatott és eretnekség vádjával a saját börtönébe akart szállíttatni, ahol a biztos halál 
várt volna reá. Hívei - az ifjúság — azonban kiásták kassai börtönének a falát és a rokon 
városkába, Debrecenbe menekítették. 

A különös „szerszámait" némelyek szövőszéknek, mások borsajtónak vélték. Lezárt lá-
dák, furcsa ólompálcikák, de nem sokáig kellett találgatni, mert az új lelkész elárulta, hogy 
KÖNYVSAJTÓ az, amire gondolnak, s a könyvnyomtatás már egy hét múlva működött is. 
Debrecenben elsőként Méliusznak éppen elkészült könyvét nyomtatja ki Huszár Gál: Pál 
apostolnak a kolossabeliekhez írt leveléről. Ezek a művek felbecsülhetetlen segítséget je-
lentettek a reformáció terjedésében, mely munkák folyamatosan kerültek kinyomtatásra 
és terjesztésre. 

Huszár Gál nyomdája 1561 óta napjainkig megszakítás nélkül működik, hazánk legré-
gibb egyfolytában működő nyomdája. 

Huszár Gál Bécsben tanulta a könyvnyomtatást, a híres Hoffhalter Rafaeltől. Ott vásá-
rolt első nyomdáját Magyaróváron állította fel, s rajta az első munka AZ ÚR JÉZUS KRISZ-
TUSNAK SZENT VACSORÁJÁRÓL, KÍNSZENVEDÉSÉRŐL ÉS DICSŐSÉGES FELTÁ-
MADÁSÁRÓL SZÓLT. Luther nyomán írta, s könyve ajánlásába ezt jegyezte: „Gallus az 
óvári eklézsia méltatlan szolgája". 

A XVI. században az Úrvacsoráról szóló Igehirdetés — tanítás — választotta el egymástól 
a reformáció híveit: „AZ ÚRNAK VACSORAJA, AZ ISTENNEK FIÁTÓL SZEREZTETETT 
ÍGY MELLYEL KRISZTUS AZ Ö TESTÉT ÉS VÉRÉT BIZONNYAL ÉS VALÓBAN MI 
NEKÜNK ADJA", amiből hiányzik — Kálvin szerinti fogalmazásban —, hogy mindez „lel-
kiképpen történik", de az intelmet bármely felekezet tagja ma is megszívlelhetné: „Azért 
vagyunk kötelesek az egymáshoz való szeretetre, mert az Ürvacsorában egy Testté leszünk. 
Jó gyümölcsöt kell azoknak teremniök, akik Krisztuséi kezdettek lenni, és az ő bűnökből 
megszabadultak." 

Majd Bullinger Henriknek a levelét — zürichi lelkész — nyomtatta ki 1551-ben, mely 
a magyarországi egyházakhoz és lelkészekhez szól, s Huszár Gál kérdéseire ad választ — 
amit egyébként a bécsi magyar — kancellária titkárának írt. 

Huszár Gál ökumenikus szellemben adja ki munkáit Luther és Zwingli nyomán. 
Huszár Gál még egységben tarthatónak látta a magyarországi protestáns felekezeteket. 

Ö nem is vett tudomást hazánkban a kétfelé szakadásról, egyaránt szolgálja mindkét egy-
házat. Két első kiadványa lutheránus, a másik református. 

Debrecenben adja ki Méliusz előszavával 1560-ban hangjegyes énekeskönyvét, s ezt kö-
vetően csak Méliusz számára ad ki könyveket, s a város elhagyásával a nyomdát is ott-
hagyta. 

Huszár Gál elsőként fordította le a HEIDELBERGI KÁTÉT magyar nyelvre. 
Huszár Gál harcos sajtómunkája volt az Evangélium írásban való terjesztésének. Bor-

nemisza Péter könyveit KOMJÁTIBAN NYOMTATJA KI. Kiad egy olyan énekeskönyvet 
is, melynek első fele szertartáskönyv, s csak a második fele a gyülekezeti énekek gyűjte-
ménye. Gyönyörű szép énekeit ma is énekeljük. Pl. Énekeskönyvünk egyik éneke: 

„Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének, 
Bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, 
Végye el mi szívünknek minden homályát, 
Hogy érthessük Istenünknek 
Mindenben akaratját." (372,1). 

Élete végén szinte az egész országon végig üldözték, inkább ismeretes életútja az üldö-
zéseitől. Valahonnan Mátyusfóldéről mehetett Mosonmagyaróvárra, majd Kassára. 

Részt vett az öt szabad királyi város Kisszebenben tartott Zsinatán — Kassa, Lőcse, 
Bártfa, Eperjes. Kisszeben —, s mint kassai lelkész tesz esküt. Innen menekül Debrecenbe, 
majd ismét Nyugat-Magyarországon tűnik fel. Komáromból Nagyszombatba, majd Kom-
játiba üldözik. 

Élete végén Pápán találjuk. 1575-ben PESTISBEN HAL MEG. 



Fia, Huszár Dávid pápai lelkész, szintén arról híres, hogy nyomdaalapító volt. Apjának 
66 szép imádságát közölte az 1577-ben kiadott első Magyar Heidelbergi Kátéban. 

Huszár Gál életútja szinte magával ragad bennünket a buzgóságával és életerejével, a 
holtáig kész tanulni prédikátor példaképe volt. Mindenben igyekezett a Biblia Igazságainak 
lényegét megragadni, s ezek közlésével érte el a tömegek szívét. Igazi hazai misszionárius 
volt. Egységre törekvésében messze megelőzte és túlélte korát. Ökumenikus fogalmazásban 
közreadott énekét a katolikusok is énekelik: 

„Vedd a mi szívünknek hitetlenségét, 
Világosítsd meg elménknek nagy sötétségét, 
Rontsd el a gyülölségnek kegyetlenségét, 
Engedd a Te szent hitednek mindenütt egyességet!" 

„А XVI. század magyar dallamai" című tanulmányában változatos ritmusban kíséri és 
dicséri Isten szent és széj) Nevét költői jelzőkkel — amelyről még a zenetudomány is külön 
tesz említést: „AZ ÁRVÁK ATYJA, A BŰNÖSÖK BÁTORÍTÓJA, ELESETTEK GYÁMO-
LÍTÓJA, LELKÜNK ÉDES VENDÉGE." 

Huszár Gál elévülhetetlen munkásságának emlékeztetőjéül 1931-ben az Egyetem elé 
állíttatott a négy szobor között. A megtiszteltetésben jelezni akarták, hogy Huszár Gál 
egyénisége hozzájárult Debrecen lelki világának kialakításához, s aki igazán méltó arra, 
hogy egyéniségének nagysága szóljon figyelmeztető, követésre méltó példaként is a késői 
utódoknak. 

Istené legyen a dicsőség, hogy mindig támasztott embereket, akik az Evangélium „oltal-
mára" és „védelmében" szálltak síkra, s ezt készek voltak minden körülmények között — 
az üldöztetések árán is — szolgálni! 



88. SZTÁRAI MIHÁLY PRÉDIKÁTOR 

A MOHÁCSI VÉSZ bekövetkezése megmutatta, hogy a pápa segítségére számítani tel-
jesen megalapozatlan volt. A török elárasztotta az országot. Á 40 évvel korábban a boldog 
nép egy igazságos Mátyást mondhatott magáénak, míg most az ország ott áll kifosztva, 
gazdátlanul, mint a Pásztor nélküli Nyáj, HÁROM RÉSZRE SZAKADOZVA — ERDÉLY-
RE, a KIRÁLYI MAGYARORSZÁGRA és a TÖRÖK HÓDOLTSÁGI ORSZÁGRÉSZRE. 

Á legélesebben Károli Gáspár merte megfogalmazni, hogy a MOHÁCSI VÉSZ ISTEN 
BÜNTETÉSE VOLT NÉPÜNKÖN, MERT az ország urai féltek a reformációtól, s azt pá-
paellenesnek tartván, inkább bíztak a földi hatalomban és hatalmasságokban, mint az élő 
Istenben. Már a mohácsi vész előtt is ismertek voltak hazánkban Luther tanításai, azonban 
a magyar reformátorok igazi küzdőteréül az ország a mohácsi vészt követő időszakban vált. 
A pápa ígéretének hiteltelensége, a pogány ellen küldendő támogatás — segítségének el-
maradása, a katolikus főurak mohácsi elesése és haláluk sok emberben megkérdőjelezte a 
katolicizmus hitelét. 

Ilyen háttérrel rendelkezett népünk, amikor előléptek a magyar reformátorok, kik hir-
dették az Evangélium Igazságait és a Krisztusban elnyerhető új életet. Sztárai mellett, 
Szegedi Kis István és Dévai Bíró Mátyás. 

Sztárai szerzetes volt, és a földesúr udvari papja Sárospatakon. 
Elkísérte urát a mohácsi csatába is, ahol az elesett — 1526. Újból Patakra megy. Nin-

csenek feljegyzéseink arra nézve, hogy hogyan és kik győzték meg a reformáció igazságairól, 
de néhány év múlva levetette a szerzetesi ruhát és otthagyta a kolostort. S a reformáció 
híveként Perényi Pétert választotta és szolgálta új földesuraként, aki a híres sárospataki 
iskolát alapította 1531-ben. 

Sztárai kénytelen Patakot elhagyni, miután gazdáját a törökök fogságba vetik, s Bara-
nyába megy, hol vigasztalja és összegyűjti a török uralom alá került árva magyarságot. 
1544-ben előbb Laskóra ment, hol maga szerzette dicséreteket énekelt magyarul, s lápokba 
és nádasokba menekültek előjöttek rejtekhelyeikről. Szinte „madárcsalogató" volt az ele-
sett helyzetében népünknek Sztárai Mihály a nagy „lelkigondozó", a lelkek ismerője, vi-
gasztalója. 

Sztárai együtt imádkozott a bujdosó magyarokkal, osztozott sorsközösségükban, „együtt 
sírt a sírókkal", kiknek kinyitotta Bibliáját és hirdette a reménységet, a holnapot, a jövőt, 
a nagy „reménytelenségben", amit még soha nem hallottak az emberek. Utat mutatott 
számukra, s Isten küldöttjeként volt a „puszták népének" Mózese. Térjetek vissza földjei-
tekre, és műveljétek meg azokat, otthonaitokat nem szabad feladnotok és elhagynotok, s 
mint akkor a veszély fenyegetett, úgy ma 4 évszázaddal később Baranya „elnéptelenedett"! 

Sztárainak inkább akadt és támadt baja a katolikus papokkal, semmint a törökökkel, 
akik békén hagyták, s nem tekintettek rá ellenségesen az Ige hirdetése miatt, míg a papok 
provokációi naponként jelentettek gondot számára. Kénytelen volt nyilvános hitvitákba 
bocsátkozni „lelki" ellenfeleivel, melyeken a nép döntötte el, hogy kinek van igaza. Micsoda 
demokráciát elbírt a reformáció és kiváló képviselője, aki győztesen került ki ezekből hit-
vitázó csatákból. 

Az 1551-ben tartott utolsó hitvita veszteseit a mosóasszonyok teknői rejtették el a nép 
haragja elöl, így nem csodálhatjuk, hogy Sztárainak jócskán voltak ellenségei és haragosai. 
Valóságos cselhez kellett folyamodnia mielőtt a házából kilépett volna, hogy ellenfelei agyon 
ne verjék. Háza körül ólálkodó ellenfeleit úgy cselezte ki éjjel — ha elment szállásáról —, 
hogy egy karóra szúrt tököt dugott ki kapuján maga előtt, amit azok a reformátor kopasz 
fejének néztek és szétvertek. 

Laskóról Tolnára ment, hol közel egyenlő számban voltak a pápának és a reformációnak 
hívei, de templom csak egy volt, hol felváltva tartották alkalmaikat. Reggel József barát 
misézett, kinek beszédét Sztárai egy diákjával lejegyeztette, s amikor ő hirdette az Igét — 
még aznap — prédikációjában hevesen megcáfolta a barátnak előzőleg mondott tételeit, 
melyre a következő alkalommal a barát vágott vissza. Sztárai a barátok ellen színdarabot 
is írt: „AZ IGAZ PAPSÁG TÜKÖRÉT", s ezt előadatta a laskói és tolnai iskolákban diák-
jaival". 



HÉT ÉV ALATT SZTÁRAI MIHÁLY 120 GYÜLEKEZETET ALAPÍTOTT a DRÁVÁN 
INNEN ÉS AZON TÚL. Isten hűséges katonája, Krisztus harcosa volt, az Evangélium 
tisztaságának bátor védelmezője. Ránk maradt hitéért Istené a DICSŐSÉG! 

89. DÉVAI BÍRÓ MÁTYÁS 

Luther tanítványa volt Dévai Wittenbergben. Majd Kassán hirdette: Hit által igazulunk 
meg és eltiltotta a szerzeteseket a bűnbocsátó cédulák árusításától. Kiváltotta ezzel az egri 
püspök haragját — miként Huszár Gál is —, 1531-ben elfogatta és Ferdinánd parancsára 
Bécsbe vitték és a legmélyebb tömlöcbe zárták. Faber János bécsi püspököt bízták meg a 
vizsgálattal — aki Zwingli ellenségével azonos — s előbb hitvitában, majd fenyegetésekkel 
és csábító ígéretekkel akarta hitétől eltántorítani, aki visszautasított az Evangélium Igaz-
ságaiért mindent, pénzt, szabadságot, tisztséget. Mindvégig kitartott hite mellett. 

1533-ban hívei megszöktették, majd Budára ment, ahol viszont az erdélyi fejedelem — 
Szapolyai János — fogatta el és vetette börtönbe hitéért. Szabadulását Szapolyai börtönéből 
a részeges kovácsnak köszönheti, aki rosszul patkolta meg a fejedelem lovát, s mivel le-
sántult, a fejedelem bezáratta ugyanabba a tömlöcbe, ahol Dévai volt. A ló, ha meggyógyul, 
kiszabadul — ígérte a fejedelem. A kovács Dévai Igehirdető bizonyságtételére megtért, aki 
amikor kiszabadulhatott volna, kijelentette: „egy hiten vagyok Dévai Bíró Mátyással, vagy 
együtt szabadulunk, vagy együtt halunk meg". Szapolyait meghatotta a kovács helytállása 
és megkegyelmezett Dévainak is. 

Dévai 1535-ben Dunántúlra ment, de ellenségei ott sem hagyták nyugton. Külföldre 
menekült. Báselben ismerkedett a kálvini reformációval, ahol 1541-ben Kálvin János éppen 
az Institúciót írta. 

Dévai hazatérését követően, 1543-ban már Debrecenben hirdeti az Evangéliumot, s lett 
a „KÁLVINISTA RÓMÁBAN" a reformáció üzenetének fáklyahordozója. 

1548-ban aludt ki földi életének fényes fáklyája Debrecenben. Rövid földi élete szenve-
désektől megpróbált, mint a tűzben megmaradó nemesfém, úgy ragyog mindörökre Meg-
váltójában való hite, hűsége és bizonyságtétele Uráról. 

90. SZEGEDI KIS ISTVÁN 
(1505—1572) 

A nagytudású, buzgó reformátor a Dunamellék első „püspöke" is volt. Élete két nagy 
„szenvedélye" volt a tanulás és a tanítás. Személyes tanítványa volt Luthernek a WITTEN-
BERGI EGYETEMEN! S noha csendes gyülekezetre, iskolára vágyott, a tanítást és prédi-
kálást 20 évi rabság szenvedéseinek közepette kellett végeznie, 1543—1563 között. 

Hazatérése után előbb Csanádon tanított és szolgált nagy lelkesedéssel, aminek hírét 
vette a nagyváradi püspök — György barát —, ki hite és a reformáció térhódítását csírá-
jában akarta erőszakkal elfojtani. A püspök sógora, aki kapitány volt, katonáival megro-
hanta Szegedi házát és agyba-főbe verték, majd a szöges csizmás kapitány még meg is 
taposta. Drágán szerzett könyveit megsemmisítették, mindenét összetörték. 

Sebeiből felgyógyulva tanácsolták hívei, hogy más vidékekre menjen, ha életben akar 
maradni. Megjárta az Alföld nagy városait, majd Temesvárra ment, hol a végvári vitézeknek 
prédikált. A vár kapitánya azonban, — Losonczi István — ki hős védelmezője volt ugyan 
a várnak, de a reformációnak ádáz ellensége és a pápa híve volt, saját katonáival megverette 
és kifosztatta, s börtönbe vetette. Egyik hívő katona szöktette meg, s egy éjjel titokban 
átvitette a Körösön. 

Tiszántúl után — Dunántúlra, Tolnára ment, hol Sztárai támadó hangú prédikációit 
ellensúlyozta szelíd, nyugodt tanításával, s vitte győzelemre a reformációt. 

1554-ben ment Laskóra, ahol első vezető lelkésze volt a Dunamelléknek. Szuperinten-
dense, vagyis püspöke. Öt évet töltött itt, ahonnan Kálmáncsára ment. Egy újév napján 



tartott prédikációjában hirdette 1561-ben, hogyne adjanak a szülök gyermekeiknek pogány 
neveket, amikor annyi sok szép magyar név adható a gyermekeknek, így: Irén, Erzsébet, 
Klára (= Béke, Isten nyugodalma, Tiszta...) míg az Orsolya egy pogány név, ezt félre értve 
egy Orsolya nevű hallgatója, gúnyűzésnek és ellene indított támadásnak tekintette ezt, aki 
összefogva kereskedő férjével, bevádolta összeesküvés gyanújával Szegedit a Töröknél. A 
Török bég húsvét vasárnapján a szószékről hurcoltatta el a prédikátort, és Pécsett börtönbe 
záratta. A KÁMÁNCSAIAK próbáltak ajándékaikkal a bégnél segíteni, de a házaspár „fel-
tüzelésére" az 100 aranyat, majd egyre többet kért, s mindinkább igyekezett elviselhetet-
lenebbé szigorítani Szegedi fogságát, ahol pincéjében a tatárkorbács halálos ütéseitől a bég 
felesége „mentette" meg. (Egy székhez kötöztetve verette a tehetetlen foglyát!) 

A bég magával hurcolt foglyát bilincsbe verten engedte szabadon mozogni, aki a bilin-
csekben is hirdette Szolnok utcáin az Evangéliumot. A bég azt remélte, hogy prédikálásával 
összekoldulja a váltságdíjat. Kiszabadítására megmozdult az egész ország. A gyülekezetek-
ben, az Istentiszteleteken szabadulásáéit imádkoztak, Méliusz — Tiszántúl híres püspöke 
— is tekintélyét latbavetve igyekezett kieszközölni kiszabadulását, ami nem járt sikerrel. 

Isten útjai különösek: egy hiú nő sodorta bosszúvágyával halálos veszedelembe, s Isten-
nek úgy tetszett, hogy egy szelíd hívő asszony szívének jósága által szerezze vissza sza-
badságát. 

Mező Ferencné, szintén egy kereskedő felesége, Szolnokon átutaztában a megbilincselt 
Szegedit hallgatva, halálos ágyán meghagyta utolsó kívánságaként féijének, hogy szaba-
dítsa ki a rab prédikátort. A férj teljesítette felesége végrendelkezését és a váltságdíj fejében 
drága fegyvereket, páncélokat és sisakokat szerzett be külföldön. így szabadult a fogságból 
Szegedi Kis István 1563 tavaszán. 

Méliusz a debreceni főbírót küldte SZEGEDI elé, aki diadallal vitte Debrecenbe. A hívő 
asszonynak az volt a kérése a megszabadult rabhoz, hogy szabadulása esetén szülőfalujá-
nak legyen a papja, így és ezért ment Szegedi RÁCKEVERE, hol 9 nyugodt év következett. 

A sokat szenvedett püspök megmaradt a szelídség és megbocsátás hirdetőjének, melyet 
maga gyakorolt is mindig. Különös feljegyzése a történelemnek, hogy amikor a bég Rácke-
vén járt pár év múltán, érdeklődött Szegedi után, amit meghallván a prédikátor, maga 
kereste fel a béget ajándékaival — gránátalmával, s sisakra való tollbokrétával —, s amikor 
kezet fogtak és asztalhoz ültek, a török megindultan tartott bűnbánatot és kért bocsánatot: 
„BOCSÁSS MEG NEKEM MINDAZOKÉRT, AMELYEKRŐL CSAK MI TUDUNK KET-
TEN!" Szegedi megbocsátott, mert ő többet tudott, tudta, hogy volt valaki harmadikként 
is, AKI MINDENT TUDOTT KETTEJÜKÖN KÍVÜL ÉS TUL IS, S AKINÉL KÉSZ A 
BOCSÁNAT MINDAZOKNAK, AKIK KÉRIK! 

91. KÁROLI GÁSPÁR 
(1529—1590) 

Amint Luther gondolkodott a reformáció elterjedését illetően, s kezébe adta népe nyelvén 
nemzetének a Szentírást, akként akarta és adta Károli az első teljes Szentírást Magyar 
nyelven a Magyar Nép kezébe. 

A Nagykárolyban született Károli Gáspárnak, születésének 400-ik évfordulóján 1929-
ben ünnepségsorozatot rendezett a reformátusság Nagykárolyban. A temjrlom bejárata fö-
lötti emléktáblán olvasható: „SZÜLETÉSÉBEN MEGÁLDOTT, ÉLETEBEN ISTENES, 
HALÁLÁBAN HALHATATLAN KÁROLI GÁSPÁRNAK.." Erre az évfordulóra írta Remé-
nyik Sándor A fordító" c. költeményét, s ezen az ünnepségen hallotta először a bibliafor-
dítóra emlékező protestantizmus ezt a kiváló „emlékeztetőt". 

A fordító 

— Károli Gáspár emlékezetének — 

Alkotni könnyebb: a szellem szabad, 
A képzelet csaponghat szerteszét, 



Belekaphat a felhők üstökébe, 
Felszánthatja a tenger fenekét, 
Virágmaggal eget-földet bevethet, 
Törvénnyé teheti a játszi kedvet, 
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad, 
S vakmerően méri Istenhez magát... 
Az alkotás jaj, kísértetbe is visz. 
A fordítás, a fordítás — alázat. 
Fordítani annyit tesz, mint meghajolni, 
Fordítani annyit tesz, mint kötve lenni, 
Valaki mást, nagyobbat átkarolva, 
Félig őt vinni, félig vele menni. 

Az, kinek szellemét ma körülálljuk, 
A Legnagyobbnak fordítója volt. 
A Kijelentés ős-betűire 
Alázatos nagy gonddal ráhajolt. 
Látom: előtte türelem-szövétnek, 
Körül a munka nehéz árnyai: 
Az Igének keres magyar igéket. 
Látom, hogy küzd: az érdes szittyanyelv 
Megcsendíti-e Isten szép szavát? 
És látom: győz, érdes beszédinek 
Szálló századok adnak patinát, 

ó be nagyon kötve van Jézusához, 
Félig ő viszi, félig Jézus őt, 
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek, 
Együtt érve el a honi tetőt. 
Amíg mennek, a kemény fordítónak 
Tán verejtéke, s tán vére is hull, 
De türelmén és alázatán által 
Az örök Isten beszél — magyarul. 

Károli Gáspár is Wittenbergben ta-
nult Méliusszal együtt. Jóbarátok vol-
tak, s mindketten kiváló nyelvérzékkel 
bírtak. Károli a Biblia eredeti nyelvét, 
nyelveit, a hébert, görögöt és mellette 
a latint sajátította el. 

Amikor hazajött Szatmárra 1562-
ben a török éppen a várost támadta 
meg, hol maga is az ostrom alatt a vár-
ba szorult. Ez alkalmas időszak volt az 
azon töprengésen: miért szakadt az or-
szág három részre? Miért uralkodhat-
nak a hódítók és bitorolhatják Magyar-
országot? Mi az oka az ország 
romlásának? Az erről szóló könyvének 
adta azt az érdekes címet, ami felkel-
tette személye iránt is az érdeklődést: 
„KÉT KÖNYV, AZ ORSZÁG ROMLÁ-
SÁNAK OKAIRÓL", melyben nyíltan 
kimondta az elnyomó, kegyetlenkedő 
urak és vezetők ellen, HA MEG NEM 
VÁLTOZNAK, HA MEG NEM TÉR-
NEK, A NÉPPEL EGYÜTT ELVÉSZ 
AZ ORSZÁG! 

Károli Gáspár. 



A VIZSOLYI TEMPLOM 

1563-ban Göncre választják és esperes lesz, hol a hamistanító unitáriusokkal gyűlt meg 
a baja, kik ott próbáltak maguknak híveket szerezni a lélekhalászással. 

1890-ben a Vizsolyi Biblia megjelenésének háromszázadik évfordulóján állított szobrot 
a gönci templomkertben a „MAGYAR PROTESTÁNS KÖZÖSSÉG" — a krónikás szerint. 

Legnagyobb munkájához a Biblia lefordításához csak élete végén 1586-ban tudott hoz-
záfogni. A Bibliatörténetben szóltunk arról, hogy már előtte is többen fordítottak ugyan a 
Bibliából részleteket magyarra, de a teljes fordítást csak Károli tudta Népe kezébe adni. 
A tökéletesen megtanult eredeti nyelvek és a sok más fordítások is segítették munkájában: 
szótárak, nyelvtanok. 

Nagy gondot jelentett, hogy ki fogja kinyomtatni, vállalni a költségeket, de egy napon 
fényes hintó, fényes embereket hozott ECSEDI BÁTHORI ISTVÁN országbíróban és fele-
ségében, akik felajánlották, hogy mindenről gondoskodni fognak, a nyomdát a szomszédos 
faluban a vizsolyi templomhoz építették. Lengyelországból szerződtették Európa leghíre-
sebb nyomdászát — Mantskovits Bálint nyomdászmestert. A munkához a legjobb nyomta-
tógépeket hozatták be az országba. A nyomdát éjjel-nappal őrizték, hogy ki ne fosszák és 
rabolják a dúló török portyázok. Az ERDÉLYI FEJEDELEM — RÁKÓCZI ZSIGMOND — 
küldte katonái vigyázták a munka békéjét! 

A nagy munkában jó segítőtársnak bizonyult a fiatal reformátor, aki az első leckéket a 
legjobb tanítótól vette. Szenei Molnár Albert feladata volt ugyanis a kéziratok és nyomda-
ívek ide-oda vitelének — futárszolgálata — Gönc és Vizsoly között — tintakeverés, lúd-
tollhegyezés... Amikor a Biblia nyomtatása a vége felé haladt, gyakran hallotta a „tanít-
vány" így fohászkodni a „Mestert": „Csak az Isten addig éltessen, amíg e Bibliát 
kibocsáthassam, kész leszek meghalni és Krisztushoz költözni". 

A két és félezer oldalas Biblia utolsó betűit 1590 júliusában szedték ki. Megadatott Ká-
rolinak, hogy láthatta a „MŰVÉT" készen, sőt gyümölcsözni is. 

Boldogan írta Károli az előszóban: „Mások aranyat, ezüstöt áldoznak az egyház javára, 
én ezt a magyar nyelvű Bibliát ajánlom egyházamnak." Bizony többet ér az „ÉLETNEK 
KENYERE" minden aranynál és ezüstnél. 



Áldott, „SZENT-ÖREG", ma is átdolgozott Biblia-fordítását használjuk. A Biblia — Ká-
roli munkája — magyar nyelvünknek — az irodalmi magyar nyelv — fejlődésének egyik 
legfontosabb eszköze lett. A Biblia ismerete nélkül „félművelt" emberek nőnek fel. 

Fordításával oly nagyot alkotott, amilyen egy nép történetében „CSAK EGYSZER FOR-
DUL ELÖ". S mégis szerénységében így mentegetőzik: „Az Isten és az én jó lelküsmeretem 
nékem bizonyságom, hogy nem egyebet, hanem a nagy Istennek tisztességére az Ő házának 
épülésére néztem e dologban. Szabad mindennek az Isten házába ajándékot vinni... én azt 
viszem, amit vihetek: MAGYAR NYELVEN AZ EGÉSZ BIBLIÁT. A Biblia megjelenése 
után a kiadást csak két évvel élte túl, 1592-ben halt meg. Minden hívő hálás szívvel gondol 
a nagy magyar REFORMÁTORRA. 

92. SZENCI MOLNÁR ALBERT 
(1577—1633) 

A magyar reformátor apja elszegényedett molnár volt, aki a megélhetésük érdekében 
télen az ácsmesterséget folytatta, aki csak a fejsze nyelét tudta nyújtani újszülöttje felé, 
jelezvén a rá váró lehetőséget. De Isten ez esetben is másképpen határozott. Kitűnt, hogy 
amikor kezdett felnőni, csupa tehetség, így került a szenei iskolába. Hirtelen meghalt anyja 
miatt a család hamar széthullt. Egy nyughatatlan, kóbor, vándortanító szárnyai alá került 
a kis Albert, ezen vándorlások közepette került Göncre 1589-ben. 

Göncön mindenki a NAGY MŰ ÉRDEKÉBEN FOGLALATOSKODOTT ÉS SZORGOS-
KODOTT. A 15 éves ifjú boldog volt, hogy segédkezhetett a nagyjelentőségű munkában. 

Szorgalmasan és figyelmesen hallgatta a megbeszéléseket, ahogyan vitáztak annak ér-
dekében, hogy megtalálják a fordításhoz a legmegfelelőbb szavakat. S amikor a nyomta-
tásra került a sor, ő vitte és hozta télen-nyáron, hóban-sárban a kézirat lapjait Vizsolyba, 
majd onnan vissza a kiszedett íveket Göncre. Már ekkor ért az elhatározás benne, hogy Ö 
is hasonó szép és jelentős nagy munkával ajándékozza meg egyházát és népét. 

Majd két évig tanult szorgalmasan Debrecenben, s pótolni igyekezett a sok kóborlásban 
elvesztett időt. Még betér Göncre, megnézni a kész Bibliát és elbúcsúzni Károlitól, mielőtt 
külföldre indult volna tovább tanulni. 

Gyakrabban van külföldön, mint otthonában. Egyetemekről-egyetemekre ment. Heidel-
bergben énekelte először a templomban DÁVID ZSOLTÁRAIT! 

Később átment Strassburgba, hol Kálvin töltötte száműzetését, s a francia menekültek 
lelkésze volt. Még később Genfbe ment, ahol meglátogatta Kálvin templomát, HOL DÁVID 



ZSOLTÁRAIT FRANCIÁUL ÉNEKELTÉK, úgy ahogy Béza Tódor és Marót Kelemen le-
fordították. 

Eszébe jutott régi fogadalma, s elhatározta, hogy ezeket a zsoltárokat fogja magyarra 
lefordítani és kiadni. Beszerezve a német és francia nyelvű zsoltárokat, szótárokat és nyelv-
tanokat — Heidelbergbe azért ment vissza, hogy nyelvészetet tanuljon a jó fordítás érde-
kében, és padlásszobájában egy szál gyertya mellett nekifogott a fordításnak, melyen éj-
jel-nappal dolgozott, így 100 nap alatt lefordította mind a 150 zsoltárt, már 15 éve élt távol 
hazájától, amikor minden tehetsége kibontakozva, meglepő könnyedséggel adja közre a 
páratlan kincset, a ma is énekelt zsoltárainkat! 

Szenei Molnár Albert amikor elkészült a fordítással, pártfogót keresett a kiadáshoz. Her-
bornban találta meg azt a könyvnyomtatót, aki vállalta 1607-ben a Zsoltárfordítások ki-
adását. 

Ez a könyvkiadó vállalta, hogy ha a nagy pestisjárványt túléli, valami szép és Istennek 
tetsző könyvet fog ingyen kiadni. Ezt a fogadalmát a kiadást megelőző évben tette a járvány 
idején. Számára Dávid zsoltárai tűntek a legszebbeknek, így hoz ki Isten minden rosszból 
valami jót, így készült el az első magyar zsoltároskönyv. (Sajnos a nevét nem tudjuk a 
névtelen jótevőnek). 

Szenei Molnár Albert boldogan vitte haza a munkát és terjesztette a gyülekezetekben, 
amit hamar megszerettek és örömmel énekeltek, mint az.ő fordításában napjainkban is 
énekeljük. 

S z e n e i M o l n á r A l b e r t . 



AZ ELLENREFORMÁCIÓ 

93. SZERZETESRENDEK. A JEZSUITÁK 
Loyola Ignác 
(1491—1556) 

A római egyház a reformációban kapott „vereségben" nem ismerte fel Isten kezét és 
akaratát, ezért ellentámadásba ment át, amit a reformációval szembeni ellenreformációnak 
nevezünk. 

Élcsapata az ellenreformációnak a szerzetesrendek közt a JEZSUITÁK voltak, akik meg-
feleltek a pápa azon törekvéseinek, hogy a protestantizmust megsemmisítsék. A Jezsuiták 
szerzetesrendjét, vagy JÉZUS TÁRSASÁGÁ-t a spanyol származású Loyola Ingnác alapí-
totta, ki a katolikus Ferdinánd udvarában nevelkedett, becsvágya volt, hogy híres és bátor 
lovag legyen. A Franciákkal vívott küzdelemben megsebesült, — 1521-ben egy vár ostro-
mánál golyót kapott a térdébe — hosszú lábadozása alatt lovagregényeket kért olvasni, de 
csak a szentek élete volt kéznél, akiket éppen olyan híreseknek ítélt, mint amilyen maga 
szeretne lenni. Mikor megtudta, hogy sánta marad egész életére, elhatározta, hogy az egy-
ház embereként lesz híres. Megfogadta, hogy életét a katolikus egyház és a pápa szolgá-
latának szenteli. Lovagi ruháját koldusgúnyával váltotta fel. 

Egyik híres templomba zarándokolt — miután eladta vagyonát és szétosztotta a szegé-
nyek között — s Mária oltáránál megfogadta, hogy egész életében Máriát fogja szolgálni. 

1523-ban a Szentföldre zarándokolt, de a mohamedánok megtéréséhez kevésnek tartotta 
buzgóságát, s tudományát pótolandó, beiratkozott a párizsi egyetemre, ahol Kálvin is ta-
nult, hol ismeretlenül mehettek el egymás mellett, s egyikőjük sem sejtette, hogy milyen 
ellentétes lesz munkájuk. Kálvin építeni, Loyola rombolni fogja a REFORMÁCIÓT. 

1534-ben Párizsban Loyola hasonló gondolkodású társaival olyan társaságot alapított, 
akik célul tűzték ki a Szentföldön a betegek ápolását és a hitetlenek megtérítését. Velen-
cénél azonban a török háborúja miatt nem akadt hajó, mely elvitte volna őket a Szentföldre. 
Rómába mentek, s felajánlották szolgálataikat a pápának, ki bennük felismerte — az 
elszánt kis csapatban — a reformáció ellen bevethető harcosokat. Azt mondta: „NE MEN-
JETEK SEHOVA, ITT VANNAK A HITETLENEK ÉS ERETNEKEK, ITT HARCOLJA-
TOK ELLENÜK". 1540-ben így alakult meg a JEZSUITA REND, AZ ELLENREFORMÁ-
CIÓ ÉLCSAPATA. Egyedül a pápának tartoztak engedelmességgel jelszavuk volt: „A CÉL 
SZENTESÍTI AZ ESZKÖZT!" 

Iskolákat alapítottak, hogy az ifjúság nevelése révén érvényesítsék befolyásukat. Gyón-
tatókként hatalmukban tartották még a fejedelmi udvarokat is. Hirdették, hogy csak a 
pápai hatalom isteni eredetű, s a királyok a pápától kapják a megbízatásukat a hatalom 
gyakorlásához. Legfőbb céljuk volt mindent megtenni a protestantizmus megsemmisítése 
érdekében. 

Hatalmuk olyan nagyra nőtt, hogy annak veszedelmes voltát maguk a fejedelmek is 
kezdték belátni és elismerni. Beavatkoztak az országok sorsa intézésébe. Összeesküvéseket 
szőttek. MÉREGGEL ÉS TŐRREL DOLGOZTAK RÓMA ÉRDEKÉBEN. 

Valójában az ELLENREFORMÁCIÓ A TRIDENTI ZSINAT KEZDETÉVEL INDULT, 
mely 1545—1563 között ülésezett. Ezen átkot mondtak minden olyan tanra, mely ellenke-
zett Róma tanító hivatalával. Kijelentették, hogy az elszakadt protestánsokat vissza kell 
kényszeríteni az egyházba — ezt tűzte ki a jezsuita rend céljául —, akár fegyverrel is 
kényszerítsék a protestánsokat a pápának való engedelmességre. Ennek megvalósítására 
indítottak a katolikus uralkodók saját alattvalóik ellen háborúkat saját országaikban. 
Amelyre a protestánsok szintén fegyverrel voltak kénytelenek védekezésül válaszolni. 

Az uralkodók egy része, látva a Jezsuiták fellépésének bajtkeverö fellépését, több állam 
területéről kitiltották őket. Fellépésük és méregkeverésük következtében azonban mégis 
szinte egész Európa lángba borult. 

Vallásháborúk dúltak Franciaországban, Hollandiában, Németországban és Magyaror-
szágon is... 

HAZÁNKBAN AZ ELLENREFORMÁCIÓ pozícióit még az is segítette, hogy a protestán-
sok egymás közt is torzsalkodtak. Nagyszombatban a katolikus főurak betelepítették a 



jezsuitákat, akik az egyházba való visszatérített Pázmány Péter esztergomi érsek segítsé-
gével erőszakolták a népet, az uralkodóval egyetértésben. A főurakat hivatalok, méltóságok, 
uradalmak adományozásával befolyásolták, akik aztán jobbágyaikat is visszatérésre kény-
szerítették. 

A három részre szakadt Magyarországon háromféle uralom volt. Felső—Magyarországon 
a német és katolikus Habsburgok voltak az urak. Középen a török basáskodott, kik moha-
medánként megvetették a „hitetlen gyaurokat", de azért szívlelték jobban a református 
keresztényeket, mint a katolikusokat, mert templomaikban nem voltak képek és szobrok, 
ami szerintük szörnyű bálványimádás volt. 

Míg az ország harmadik részében — ERDÉLYBEN —, teljes vallásszabadság volt, hol 
a magyar választott fejedelmek uralkodtak. 

A Dunántúlon a kormányzást német minisztereire és a Jezsuitákra bízta Rudolf Felső-
Magyarországon. A király nem sokat törődött országa dolgaival, prágai palotájában csil-
lagvizsgálással és órajavítással töltötte idejét. 

A jezsuitákat felbőszítette, hogy Magyarország háromnegyed része protestáns! — pró-
báljunk így gondolni az ország lakosságának összetételére e korból. 1603-ban megindult a 
protestánsok módszeres üldözése. 

Elvették a protestánsok templomait, papjaikat és tanítóikat elűzték, a gyermekeket ka-
tolikus iskolába kényszerítették. A Habsburgok törekvései nemcsak a vallásszabadság iránt 
és ellen irányultak, hanem azok egybeestek a magyar nép szabadságának eltiprásával is. 
A vallásszabadság összekapcsolódott a nemzeti szabadság ügyével. Rudolf a PROTESTÁN-
SOKAT NEM IS FOGADTA! 

Ebben a szomorú helyzetben Erdély volt a vallásszabadság és nemzeti szabadság egyetlen 
védelmezője, mely országrésznek fejedelmei hárman is egymás után, fegyverrel védték meg 
a szabadságjogát hazájához és vallásához a Magyar Népnek! Akikről, mint a VALLÁSSZA-
BADSÁG HŐSEIRŐL IS MEGEMLÉKEZÜNK A KÖVETKEZŐKBEN... 

94. A HUGENOTTÁK... 

Franciaországban a Kálvin János vezette REFORMÁCIÓ VERT GYÖKERET! 
Követőit HUGENOTTÁKNAK NEVEZTÉK Az üldözések kijutottak Kálvin követőinek 

is, bár egyes vidékein az országnak mindezek ellenére népes tábort képviseltek. 
Tekintélyüket és figyelembevételüket reprezentálja, hogy a BOURBÖN-ház pártfogása 

mellett 1570-ben a katolikusok és protestánsok megegyeztek, ez egyességben egymás val-
lási és polgári jogait egyaránt kölcsönösen biztosították. Ezt a békét megpecsételő főúri 
esküvő vezetett az áruláshoz, s tévesztette meg a protestánsokat. 

Margitot, a katolikus király nővérét eljegyezték a protestáns vallású Navarrai Henrikkel. 
A kiskorú király anyja — MEDICI KATÁLIN — és hívei rettenetes vérfürdőt rendeztek 
az esküvőre egybegyűltek és a párizsi protestánsok között. Ehhez megadta a jelt az esküvő 
napja hajnalán, 3 órakor megkonduló harangja a királyi kastélynak, e jelre kezdődött meg 
a HUGENOTTÁK LEGYILKOLÁSA ÉS KIRABLÁSA: 1572. augusztus 24-én SZENT BER-
TALAN ÉJSZAKÁJÁN! 

Párizsban ez napokon át tartott, míg az országban csaknem egy teljes hónapig, melyben 
több, mint 30 ezer HUGENOTTA VESZTETTE ÉLETÉT. 

A pápa, amikor hírét vette a párizsi vérnásznak, meghúzatta Róma összes harangjait, 
kivilágíttatta Rómát, fényes körmenetet rendezett, hála-Istentiszteletet tartott és emlék-
pénzt veretett. Ilyen volt a főpásztor, a harangokat és hatalmát hatalmi céljainak az érde-
kében szólaltatta meg. 

A földi helytartó eddig soha nem látott és hallott módon mutatta ki gonoszságát, a démoni 
hatalmaknak odaadott testét és lelkét, aki minden szándékában és törekvésében Isten és 
Isten-Népe ellensége volt, s Isten nevét használta fel és vette az ajkára, amikor kárörven-
dezett a Nyáj lekaszabolásán. 

A protestánsok vérfürdője kitörölhetetlenül szégyenfoltja marad a pápa s az őt kiszolgáló 
világi hatalom szövetségének összefonódásán. 



Az elszenvedett „vérveszteséget" és orvtámadást egyértelműen esküszegésnek tekintet-
ték mindenütt. A PROTESTÁNS ORSZÁGOK ISZONYODVA FOGADTÁK A RETTENE-
TES ESEMÉNY HÍRÉT. Az ellenreformáció iszonyatos, mindenre kész voltát mi sem bi-
zonyítja jobban, mint Szent Bertalan éjszakájának égbekiáltó tette. 

95. BOCSKAY ISTVÁN 
(1557—1606) 

A MOHÁCSI VÉSZ UTÁN Magyarországnak Habsburg uralkodója van, akik a színrelé-
pésük utáni második évben elkezdik üldözni a protestánsokat. 

1527-ben törvényben mondják ki: „A protestánsok papjait halálbüntetéssel kell sújtani". 
A fegyveres támadások érintik a protestáns tömegeket, lakosságot is. Birtokaikból kiűzték 
őket, templomaikat elvették, s a jobbágyokat katonasággal kényszerítették a katolikus 
templomokba. 

1545-ben megkötözve hurcolják a lelkészeket Nagyszombatba. 
1548-ban az Országgyűlés száműzetésre ítéli a református lelkészeket. 
1559-ben Oláh Miklós esztergomi érsek 300 egyházból üldözi el a prédikátorokat. A 

Históriás ének jól érzékelteti a Habsburg-ellenreformációs célokat: 

... irtsuk ki a kálvinistákat, 
Annak utána az anabaptistákat, 
Megbírjuk osztán a lutheránokat, 
Segíteni nem lesz ki azokat. 

Már 80 év telt el a Habsburg ura-
lom alatt, amikor 1604-ben csordul-
tig telt a kegyetlenkedés pohara. 
Kassa főterére ágyúkat húzatott Bar-
biano Jakab, az olasz zsoldosvezér, s 
a király parancsára elvette a refor-
mátusoktól a DÓMOT. Hajsza indult 
a felvidéki lutheránusok ellen. Illés-
házy nádort is felségsértési perbe fog-
ták hamis vádakkal. Az országgyűlés 
törvényesen lehetőséget adott és biz-
tosított az ellenreformáció ostoba, 
elvakult, habsburgi szempontú, ke-
gyetlen, magyarellenes végrehajtásá-
hoz. 

A zsoldosok kíméletlenül törnek a 
falvak és városok ellen. A lakosság 
tűrőképessége elérte a határt. Több 
helyen megfutamítják a templomfog-
laló küldöttséget, még ha karhata-
lommal jöttek is. Ebben a veszede-
lemben fognak össze a lutheránusok 
és reformátusok. 

Az elementáris erőnek célt és 
irányt BOCSKAI ISTVÁN ADOTT, 
aki az elnyomott magyar nép re-
ménysége volt. A prágai udvarban el-
töltött évekből ismerték ragyogó ké-
pességeit. Bocskai nem várta meg 
ÁLMOSDI kastélyában, hogy az 
olasz zsoldosvezér meglepje, fegyvert 

Bocskay István 
hosszas alkudozás után Nikolsburgban 
megkötötték a békét (1621), mely a bécsi 
béke pontjait megerősítette. Amit Bocskai 
1606-ban vívott ki, amit Bethlen Gábor 
újabb sikeres győzelmeivel megerősített! 



fogott, s csak az utolsó pillanatban melléje állt hajdúknak köszönheti győzelmét, akikkel 
leverte a királyi zsoldosokat. „Erős várunk nékünk az Isten", ez volt a hajdúk — marha-
hajtók — harci indulója. Zászlaikra hímezték: „HA ISTEN VELÜNK, KICSODA ELLE-
NÜNK!" Három hét alatt szétzúzta velük Bocskai a 20 ezer főnyi zsoldos sereget. Bocskai 
a hajdúknak kiváltságokat biztosított, a letelepülésüket is megvalósította. 

1605 tavaszán a szerencsi országgyűlés — a református templomban — Magyarország 
„felséges fejedelmévé" választotta. A török szultán királyi koronát küldött neki. A bécsnek 
szóló békepontokat a Magyar országgyűlés szabta meg. A krónikás feljegyezte: „S MIUTÁN 
BOCSKAI FEGYVEREI EGYRE FENYESEBBEN RAGYOGTAK, BECSBEN ELKÉSZÍ-
TETTÉK A BÉKESZERZŐDÉST 1606-ban: EZ A BÉKESZERZŐDÉS BIZTOSÍTOTTA 
ELŐSZÖR MAGYARORSZÁGON A VALLÁS SZABAD GYAKORLATÁT." 

BOCSKAI ISTVÁN EZÉRT A TETTÉÉRT, A VALLÁSSZABADSÁGNAK A BIZTOSÍ-
TÁSÁÉRT KERÜLT SZOBRA A GENFI REFORMÁCIÓI EMLÉKMŰRE! Ahová felvésték 
jelszavát: „HITÜNKNEK, LELKIISMERETÜNKNEK ÉS RÉGI TÖRVÉNYÜNKNEK SZA-
BADSÁGÁT MINDEN ARANYNÁL FÖLJEBB BECSÜLJÜK!" 

96. BETHLEN GÁBOR 
(1580—1629) 

Apja, Bethlen Farkas, a többi bujdosó menekültekkel együtt jött — a törökök elől — 
Magyarországról. 1592-ben költözött özvegy édesanyjával Csíkba, Szárhegyre. Nagybátyja, 
Lázár András házába. Csík-Gyergyó-Háromszéki királybíróhoz. Birtokukat Báthori Zsig-
mond elvette — Marosilyét —, amit az előző fejedelem Báthory István adott apjuknak. 

Lázár András rektorral és pappal 
taníttatta „kegyes életre". Bethlen 
a fegyverrel ügyesen és villámgyor-
san bánt, így Lázár András minek 
is szánhatta volna másnak, mint 
vitéznek. 

13 éves volt, amikor a jövőjét el-
döntő levelet megírta: „SEM 
ANYÁM, SEM ATYÁM NIN-
CSEN, AKI RÓLUNK GONDOS-
KODNÉK Még eddigelé tanultam, 
magyar írást előbb, ám deákul is. 
De most valakihez elszereztetném 
magamat szívesen, ha módom vol-
na hozzá". S nemsokára Báthori 
Zsigmond erdélyi fejedelem udva-
rában találjuk, apródként. 15 éve-
sen vett részt a gyurgyevói ütkö-
zetben. Temesvár kétszeri 
ostromakor 16—17 éves. Ebben a 
korában szerezte élete végéig tartó 
kínzó sebesüléseit. Testét sebhe-
lyek borították, több csontja eltö-
rött. Miriszlónál és Goroszlónál 
szerezte a legsúlyosabb sebeit „éle-
te felét a csatatéren hagyta, de a 
másikat megőrzé hazájának". 16 
éves, amikor Báthori Zsigmond 
magával viszi Prágába Rudolf csá-
szár, cseh és magyar király udva-
rába „tanulni!" 



Bethlen katonai sikere, hogy 20 éves korában generális és udvari tanácsos. A PRÁGAI 
UDVARBAN ismerte meg igazán — az udvari emberekkel ismerkedés útján — a Habsbur-
gok magyar politikáját. 22 évesen Székely Mózes fejedelem oldalán fog fegyvert Erdély 
megrontója: Básta György ellen. A nyomor előidézője volt Básta, aki elszedte az emberek 
igavonó barmát, s a jobbágyok kénytelenek voltak magukat befogni a hámba — BÁSTA 
SZEKERÉBE. 

Székely Mózes szabadságharcának Bethlen volt a Lelke, de az 15 hónap után elbukott, 
Básta győzött. Székely Mózes elesett. Bethlen a törökhöz menekül. A pasák vele tárgyalják 
meg a bujdosók ügyét török nyelven. A török császár kétszer is megkínálta az erdélyi 
fejedelemséggel, de ő előbb Bocskait ajánlotta, s őt szolgálta hűséggel. Másodszor Báthori 
Gábort, s harmadszorra már maga kérte, mert tudta, hogy eljött az ő fejedelemségének 
ideje, mivel Báthori Gábor az életére tört. Temesvárra ment a szultánhoz, kit a biztos 
haláltól mentett meg megbokrosodott lova megfékezésével, s a szultán bízott ígéreteiben. 

Bethlen Gábort 1613. október 23-án török kísérettel Kolozsvárra vitte, hol az ország-
gyűlés fejedelemmé választotta 33 évesen. 

Rudolf — mint már írtuk is —, kénytelen volt békét kérni és kötni 1606-ban Bocskaival 
Bécsben, melyben biztosította Rudolf a protestáns nemeseknek, városoknak és katonáknak 
a vallásszabadságot, s megesküdött, hogy az ország törvényeit is megtartja. 

Utóda azonban — II. Ferdinánd (1618—1637) megfogadta, hogy kiűzi országából a pro-
testánsokat, s már ifjú korában Rómába zarándokolt, s jelszava volt: „Inkább akarok pusz-
tában, mint protestánsoktól lakott országban uralkodni." Ráadásul a jezsuiták állandóan 
arra biztatták, hogy nem érvényes az eretnekeknek adott eskü. 

II. Ferdinánd indította meg a 30 éves háborút, s Németországban és Magyarországon is 
úgy folytatta a vallásüldözést, mint apja, Rudolf, a bécsi béke előtt. Az üldözött Magyarok 
Bethlen Gáborhoz fordultak védelemért. Bethlen 1619-ben azonnal elindult védelmükre 
— amikor a felső-magyarországi protestánsok kérték segítségét. Szép selyemzászlajára ezt 
hímeztette: „A SEREGEK URA SZÉTSZÓRJA MINDEN ELLENSÉGÉT", maga állott csa-
patai élére, serege nőtt, ellensége fogyott. 1620-ban Pozsonyt is elfoglalta, Felső-Magyar-
ország koronázó fővárosát. Nyitva állt az út Bécs felé. 

II. Ferdinánd gyorsan békét kért, s a II. vallásbékét Nikolsburgban kötötték meg 1621-
ben, melyben Ferdinánd biztosította a minden eddigi vallásszabadságot és a magyar alkot-
mányt. Amit Bocskai is kivívott az 1606-os BÉCSI-BÉKÉBEN, ennek megerősítése volt 
Bethlen győzelme. 



Még egyszer ejtsünk szót Pázmány Péterről, aki tüzelte és izgatta írásaival is a kormányt 
és udvari méltóságokat, a protestantizmus teljes megsemmisítésére törekvő szándékával, 
s gondoljuk meg, hogy egy majdnem teljesen protestáns országot mennyire sikerült mégis 
az ellenreformációnak „szétzúznia!" 

Bethlen Gábor megválasztásakor Erdély szegény ország volt, hol török, hol tatár dúlta. 
Megépíttette a romos várakat és városokat. Néhány év alatt Erdély „TÜNDÉRKERT lett. 
Felvirágoztatta mindez mellett a tudományt és művészetet is. Főiskolát alapított Gyulafe-
hérvárt, hova Európa leghíresebb tudósait-tanárait hívta meg. Uralkodása alatt Erdély 
„ARANYKORÁT élte. Hívő ember volt. A Bibliát mindennap olvasta — 29-szer olvasta 
végig. 

Halálos ágyán, amikor már nem is tudott beszélni, ceruzát és papírt kért, s ezt írta reá: 
„HA ISTEN VELÜNK, KICSODA ELLENÜNK? Senki nincsen, bizonyára nincsen!" István 
királyon és Mátyáson kívül nem született magyar, akinek olyan eredményes és hűséges 
lett volna hazája iránti szolgálata, mint Bethlen Gábornak a munkássága. 

97. I. RÁKÓCZI GYÖRGY FELKELÉSE... 

A Bocskai kivívta és Bethlen megerősítette BÉCSI, ILLETVE NIKOLSBURGI BÉKE-
KÖTÉSEK BIZTOSÍTOTTA VALLÁSSZABADSÁGOT a katolikus párt lépten-nyomon 
megsértette. A protestáns papokat, tanítókat elűzték, templomaikat elfoglalták. Nem en-
gedélyezték építését, illetve a régiek kijavítását. 

I. Rákóczi György ERDÉLY FEJEDELME, fájdalommal szemlélte hitsorstársai sérelmét, 
s mivel a királynál hiába sürgette azok orvoslását, s a bűnösök megbüntetését, szövetségre 
lépett a Franciákkal és Svédekkel. Hatalmas sereggel indult III. Ferdinánd ellen. A háború 
kiszélesült és változó szerencsével folyt, majd Rákóczi a svéd segédcsapatokkal Morvaor-
szág felé indult, mire a bécsi udvar alkudozni kezdett vele. ÍGY JÖTT LÉTRE 1645-ben 
a LINZI BÉKE! Mely megerősítette a korábbi békekötéseket és biztosította a szabad val-
lásgyakorlatot, a templomok, temetők használatát és az IGEHIRDETÉST. Eltiltotta a 
templomfoglalást. Minden tekintetben rendezte a protestánsok vallásszabadságát. 

És bár nem tudta megszüntetni a protestánsok üldözését a bécsi, nikolsburgi és linzi 
békeszerződés-sorozat sem, mégis ezeken az alaptörvényeken nyugszanak valásszabadsá-
gunknak „építményei"! 

98. REFORMÁTUS NAGYASSZONYOK: 
Lorántffy Zsuzsanna, 

Árva Bethlen Kata 

Amíg Bocskai, Bethlen és I. Rákóczi György fegyverrel védelmezték a Magyar protestáns 
egyházak szabadságát, addig akadtak magyar Nagyasszonyok, akik minden áldozatra ké-
szek voltak a református egyház terjedéséért, erősödéséért és felvirágoztatásáért. 

Ilyen nagyság, Nagyasszony volt I. Rákóczi György felesége Lorántffy Zsuzsanna, ki hívő 
asszony volt és így pártfogolta Egyházát és a tudományokat is. Különösen szívén viselte a 
sárospataki református főiskola felvirágoztatását, hol ő gondoskodott a tanárok és szorgal-
masan tanuló diákok ellátásáról és támogatásáról. 

Ide hívta meg, a sárospataki református főiskolára tanárnak a cseh reformátort 1650-
ben: Komensky Jánost, a híres Commenius-t, akinek egyes szemléltető eszközeit ma is 
mutogatják a református gimnáziumban SÁROSPATAKON. 

Bőkezűen látta el javadalmakkal a debreceni, nagyváradi, kolozsvári és gyulafehérvári 
református főiskolákat is. 

Templomokat, iskolákat emeltetett, s azok papjainak, tanítóinak támogatásáról maga 
gondoskodott. 



Lórántffy Zsuzsanna, I. Rákóczi György fe-
lesége, vallásos és fennkölt gondolkodású 
Nagyasszony volt, ki úgy a református Egyhá-
zat, mint a tudományt buzgón pártfogolta. Kü-
lönösen sokat tett a sárospataki református fő-
iskola felvirágoztatása érdekében, hol a 
legkitűnőbb tanárok tanítottak. 

A Híres cseh reformátor 
Commenius János 

Árva Bethlen Kata egy századdal később (1700—1759) buzgólkodott és járt elöl jó pél-
dával. Gróf Teleky Józsefnek volt a felesége. 

Az irodalomtörténészek nagy tisztelettel és szeretettel nyúltak életrajza felvázolásához 
(Kemény János, Bod Péter, II. Rákóczi Ferenc, Mikes Kelemen). A leghitelesebb anyagot 
ő maga hagyta reánk, leírva szenvedéseit és életsorsa emlékét. Apját 8, anyját 18 éves 
korában vesztette el. Már 19 évesen özvegy. 

35 éves korára második ura, Teleky József is meghal mellőle. Első két gyermekét erő-
szakkal veszik el tőle, hogy azokat a katolikus hitben neveljék, míg másik három gyermekét 
egyetlen év alatt veszítette el. 

Első férje a katolikus Haller László. A vegyes házasságot akkor kötötték, amikor Mária 
Terézia valóságos vadászatot tartott a vegyes házasságból származó gyermekekre, így gyer-
mekeit anyja gyűlöletére nevelték. 

Istenbe vetett hitét nem tudja semmi sem kikezdeni, vagy megtörni, sem üldöztetése, 
sem gyermekei hálátlansága, sem a sok gyász, betegség, tűzvész, jégeső. 

Az egyháztörténészek ma is számon tartják friss imádságait. Egyik hálaimája: „Bizony 
szomjúhozik az én lelkem az én Istenemhez, ahhoz az erős Istenhez, aki énvelem ennyi ki 
nem írható, annál is inkább meg nem hálálható irgalmasságát közölte. Óh Uram, adj erőt 
énnékem erőtlennek..." 

„Tartsd meg továbbra is ezt a kegyelmedet én nálam s neveljed minden napon nagyobb 
mértékben. Ne vess el engem, sőt ne is tekints az én sok gyarlóságaimra. Nézz mindenkor 
a Te szent Fiadnak tökéletes elégtételére, és engedd meg, hogy kevés napjaimat tölthessem 
Te szent nevednek dicsőségére, anyaszentegyházadnak épületére." 

K o n i e n s k y A m o s J á n o s . 



A szegények gyógyításánál felhasználta orvosi adományait. Megtanulta kora orvosainak 
könyveit, ismerte és a alkalmazta a gyógyfüvek használatát, értett a gyógyszerek készíté-
séhez, a házi patika összeállításához, az orvosságok tárolásához. Rokonának is, Teleki Lász-
lónak készített orvosságokat, akinek súlyos betegségéről is ír utolsó két évében. Kész min-
den órában meghalni: „teljes bizodalmam lévén aziránt, hogy most mindjárt lelkem egészen 
megdicsőíttetik". „Ama boldog feltámadásnak napján pedig mind lelkem, mind testem 
együtt vitetik az Isten színének tökéletességben való látására örökké." 

Egy másik levelében leírja, hogyan gyógyult meg gyógyszer nélkül. „A kis pap azt ítéli, 
hogy ezen levelemet mennyországból írtam, a másikat pedig a földről." Orvosa azt írta: „Az 
egész szisztémámat elrontotta". 

Kata asszony kertészkedett, főzött, szőtt, gazdálkodott, foglalkozott lakberendezéssel, divat-
tal, lótenyésztéssel, mészégetéssel, szőlőtermesztéssel, gyümlöcsfa-oltással. Üveghutát és pa-
pírmalmot is építtetett. Hozzájártak az iparosmesterek kölcsönkérni anyagokat, szakem-
bereket. О csak egy „papírcsináló mestert" kért. Kész volt még a gombkötő mesterséget is 
tanítani. 

Nagy jövedelméről írja végrendeletében: „Pénzem ritkán vagyon énnekem; ami kezemhez 
jött is — minthogy csak sáfár voltam benne, én bizony soha azon nem igyekeztem, hogy 
világi kincset gyűjtsek, minden kívánságom csak a jövendő és örökké megmaradó kincs 
lévén — elköltöttem. „Egyházakra, iskolákra, templomokra, tudósok segítésére és képzé-
sére, szegényekre és könyvekre költötte. 

Sokat olvasott, gyűjtötte a régi könyveket, s segített kiadni mások értékes munkáit. Pl.: 
Keresztúri Pál „Egyenes ösvény" c. könyvét. írókat pártfogolt és támogatott, lelkészjelölte-
ket taníttatott a maga költségén. Gazdag könyvtárát még életében a NAGYENYEDI KOL-
LÉGIUMNAK ÁTADTA. A sok egyház közt a fogarasi is nagyon közel állt szívéhez, hol 
lakást is fenntartott. О vezette az ottani templom építését, a mások által vetett fundámen-
tumot ö rakatta „bolt és cserép alá". Utolsó építkezése kertjében övé lett az első sír kíván-
ságára. 

A torony falában ezt vésette Bod Péter az emlékkövére: 

„E torony oldala tartja e nagy követ 
E kő befoglalja amaz áldott nevet 
Melyből akárki is méltán példát vehet 
S példáját követvén az egekbe mehet. 
Gróf Bethlen Kata ez, Bethlen Sámuelnek 
Kit szült Nagy Borbála mind édes férjének. 
Az Úr e templomot másokkal fundalá 
Ez asszony azután bolt és cserép alá 
Vétetni költségét érte nem sajnálná..." 

A kő több mint kétszáz év óta mohosodik és őrzi ezt a verset: 

Teste e kő alatt Gróff Bethlen Katának 
Lelke szent kezében vagyon Jézusának 
Kiben hitt s Kit tartott Megváltó Urának 
Magát, alázatos hív szolgálójának 
Ezerhétszázban lett világrajövése 
Ötvenkilenczedben. innen kimenése. 
Özvegyi életben két ízben lépése 
Ebben sok ideig kegyesen élése. 

A kő északi oldalát egy kivésett liliom díszíti s a túloldali vers folytatódik rajta: 

Szegényt, oskolánkat javával segéllő 
Tiszta, szent élettel mások előtt fénylő. 
Ezért mindenféle rend őtet betsülte 
Tőlle félt a gonosz és távol kerülte. 
Áldott neve maradt, ezt jóságra szülte 
Győzedelmi székét már égbe beülte. 



Bod Péter nem elégedett 
meg a két kőbe vésett verssel, 
ezért még könyvében feljegy-
zett néhány személyes mon-
datot Árva Bethlen Kata fe-
ledhetetlen alakjáról: 

„Udvara olyan volt, mint egy 
jól rendezett klastrom. Élete 
mások előtt példa és világos tü-
kör. Töltöttem el mellette ter-
hes papi hivatalban lelkemnek 
nagy és felette ki nem írható 
gyönyörűséggel hat esztendő-
ket, amelyekben csak hat szó-
ból való megbántódásom sem 
volt, ügy, hogy sokan mondá-
nak azt, kik életemet, miben 
álljon, látták, hogy csak az an-
gyalok élnek jobban az égben." 

99. GYÁSZÉVTIZED MAGYARORSZÁGON 
(1671—1681) 

Magyar Gályarabok 

Az ellenreformáció többször ítélt tömegesen gályarabságra Protestánsokat. így 1493-ban 
a francia előreformátor valdenseket. 15 ezer valdensre gyújtatta rá az erdőt Cremonai 
Albert kardinális, kikből 15-en szabadultak élve, a többiek bennégtek a barlangokban, 
ahova menekültek. 15-üket gályára küldték. 1520 körül a reformáció hatására újraéledő 
valdensekből 700-an kerültek a gályák evezőihez. 

Ugyanez a sors várt a hugenottákra. Szent Bertalan éjszakáját követően — 1572. au-
gusztus 24. — a véres háborúk és üldözések áldozatainak száma a száműzöttekkel három-
millióra tehető a történészek szerint. 

A Magyar protestánsok elleni támadás a bécsi béke — és az 1608-as vallásszabadságról 
szóló — kikezdésével kezdődött, mely szerint nem érvényesek a vallásszabadságról szóló 
törvények, mert a protestánsok azokat megszegték. 

Ezt akarta elhitetni az az ellenreformációs írás, amelyet 1671-ben: „Az egész világnak 
kijelentett igazság" címmel jelentettek meg a protestantizmus ellen. 

A könyv, mintegy jeladás volt a támadásra. Hamarosan elűzték a lelkészt Komáromból, 
majd az öt helyettesítő Száki János lelkészt hamis vád alapján — gyújtogatás címén — 
halálra ítélték, s társával együtt kegyetlen kínzások után, kénes ruhába tekerve testüket, 
fáklyaként gyújtották meg őket. Száki János feleségét lefejezték. 

Csepregen a lelkészt prédikációja közben vitték el a zsoldosok. A habsburgi katonák az 
egész gyülekezetet „levágták". Könny és vér egyszerre ömlött. 

Az uralkodó és a katolikus főpapok belátták, hogy a reformáció híveit sem ígéretekkel, 
sem fegyveres erővel nem tudják hitük elhagyására kényszeríteni, ezért kiadták a jelszót 
„VERD MEG A PÁSZTORT ES ELSZÉLED A NYÁJ!" 

I. Lipót engedélyével Szelepcsényi esztergomi érsek az összes lelkészeket és tanítókat a 
Pozsonyban felállított „vésztörvényszék" elé idézte — 1673—74. — s azzal vádolta őket, 
hogy részt vettek a Habsburg ház megdöntésére irányuló Wesselényi-féle összeesküvésben, 
gyalázzák a katolikusok papjait, kigúnyolják Máriát és a szenteket. A koholmány egy becs-
telen tervet leplezett: A PROTESTANTIZMUS KIIRTÁSÁT. 

A megidézettek közül sokan külföldre menekültek. A megjelenteket hitük elhagyására, 
a reformáció megtagadására akarták rávenni. Mikor ez nem járt sikerrel, mindnyájukat 
halálra ítélték. 

Az üldözések főként a Felvidéket sújtották, míg a török bírta területekről nem engedte el 
alattvalóit a királyi bíróság elé. A végvárakban szolgáló lelkészeket a parancsnokok védték 
meg, s égették el megidézésüket, a meghívókat. 



1673, a halálos csapás 

A protestáns lelkészek a pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt 

Az óriási per néhány 
hétig tartott. Csak azok-
nak kegyelmeztek meg, 
akik a katolikus hitre át-
tértek. Még Erdélyből is 
— noha önálló fejedelem-
ség volt, 250-nél több lel-
készt tudtak perbefogni. 

A halálos ítéleteket 
„kegyelembőr száműze-
tésre, hivatalvesztésre 
változtatták. 

Többüket várbörtönbe 
vetettek, hol botozták, 
kalodába zárták őket, 
hogy így megtörve hitü-
ket áttéijenek a katoli-
kus hitre. 

42 lelkészt GÁLYA-
RABSÁGRA ÍTÉLTEK 
— A gályarabok névso-
rát lásd a könyv borító 
elsö-belső oldalán. Kü-
lönböző börtönökben 
gyötörték az elítélteket. 
Szilvási István császári 
lelkészt egy katona úgy 
összeverte a dárdájával, 
hogy a dárda darabokra 
tört. Ugyanilyen meg-
aláztatásokban volt ré-
sze Szentkirályi András, 
sipi lelkésznek. A sárvá-
ri erődben zárták faka-
lodába, vasbilincset tet-
tek a kezére, míg 
nyakára vasörvet, s a 
három bilincset láncok 
kötötték össze, mivel 
nem tudott meg sem 

moccani, az állandó fek-
vésben a dereka való-
sággal megrothadt. 13 
hónapig sínylődött így... 

Akiket gályákra ítél-
tek, azokat a különböző 
börtönökből Bécsújhely-
re terelték össze — Ka-
puvár, Sárvár, Komá-
rom, Pozsony, Lipótvár 
után. Majd gyalog haj-
tották őket Stájerorszá-
gon, Karinthián, Kraj-
nán át a spanyol királyi 
őrséghez tartozó német 
katonák Triesztig. Egy 
részüket még a Fiume 



alatti Bukkariig. Minden lépésüket nehezítette lábuk bilincsének csörgése. Mégis voltak a 
katolikus papok között is olyanok, akik utuk során nem akarták elhinni a velük történteket, 
hogy ez végbemehet velük. Magyarbródnál a plébános vett az elhurcoltaknak kenyeret és 
sört. Ugyancsak ezt tette Marovska-Ostrava fogadójában is a helybeli plébános. S a Morván 
átkelve adott hangot méltatlanságának egy plébános, hogy ilyen kegyetlenség megeshet 
keresztényekkel. 

A tél hidege ellenére Szentkirályi Andrást Oscovánál gutaütés érte, sikertelenül próbál-
ták hite elhagyására bírni: „én mindig megmaradok azok között, akik nem szégyenlik Krisz-
tus igájának a viselését. S tőlük nem fog elszakasztani még gyengeségem sem" — válaszolta. 

Jellemző a korabeli feljegyzés, a bizakodó hitvallók dicséretet énekeltek. 

Szenvedek békével, 
Magamat is ezzel 
Biztatom mindenekben: 
Szenvedett Megváltóm 
Többet, én jól tudom. 
Üdvösségemért testben. 
Nem egyedül vagyok 
Földön ki nyomorgok: 
Szenvedik ezt is többen. 

Megszán még Istenem, 
Ennyi sok siralmim, 
Tudom jóra fordulnak. 
Múlnak sóhajtásim, 
Noha most könnyeim, 
Szememből csordulnak, 
Mint nap eső után 
így bánátim után 
Orömim megújulnak. 

Füleki István napradi lelkészt, amikor elesett az úton, lovával tapostatta meg egy tiszt. 
Szendrei Márton harmaci lelkész már 75 éves volt, amikor megbilincselve útnak indították, 
s noha halálra váltan vonszolta magát, nem fogadta el a közbenjárást a bilincsektől való 
megszabaduláshoz. „Ezek a bilincsek többet érnek minden aranynál, mert Jézus Krisztus 
nevéért kaptam őket" 

Miskolci Mihály füleki lelkész így hányta hóhérainak szemére kegyetlenségüket: „Mit 
üttök engem, mikor még járni sem tudok bilincseimtől?" 

Huszti Mihály keszi lelkész Theatéban halt meg— Olaszországban —, ahol a fogságában 
egy kémény nélküli kunyhóban a füsttől a húsa a derekán, vállán egészen a csontig meg-
rothadt és darabonként esett le róla. 

Ilyen kegyetlen körülmények között vonszolták gyalog magukat az Isten „rabjai!" Az 
Appenineken hihetetlen útvesztőkön, rejtekutakon hajszolták őket Nápolyig. A RIMASZÉ-
CSI lelkész — Otrokocsi Fóris Ferenc — így emlékezett vissza: „A német katonák serege 
közt érkeztünk meg Nápolyba, mindenkinek a bámulatára, mert mint valami nagyszerű 
zsákmányt, úgy mutogattak, és a hosszú utcákon végighordoztak bennünket... május 8-án, 
ötven spanyol aranyon eladtak bennünket örökös rabul. A spanyol király gályáinak legret-
tenetesebb jármába fogtak, nevünket a soha nem szabaduló foglyok névsorába írták be. 
Mielőtt szétosztottak volna bennünket, elénekeltük hittvallásunkat: 

Noha mi testünkben eladattunk: 
Úr Jézus Krisztustól de megváltattunk; 
Ha ez ínségben meg köll is mind halnunk — 
De néma bálványnak mi fejet nem hajtunk. 

A 42 elítéltből 30-an jutottak el a gályákra. Négy hajóra osztották el őket. 
1. A Don Pedro Toledo, 
2. Gonsalvo da Cardova, 



3. San Jago és a 
4. Santa Clara pokollal felérő fedélzetére. 

A XVII. századbeli gálya 36 méter hosszú és 6 méter széles földközi-tengeri hadihajó 
volt. Egy-két latin vitorlával „manővereztek!" A főhajtóerő az 52 pár evező volt — 10—10 
méter hosszúságú —, melyet lapátonként 3—6 ember vont, vérrel verejtékezve. Összesen 
200—200 elítélt bűnöző, vagy pénzen vett rabszolga volt „a motor!" 

A raboknak napi 20 órát is kellett evezniök, állva, kipeckelt szájjal, hogy ne üvölthessenek 
túl hangosan. Padjaikhoz voltak láncolva, ahol — ugyanott — pihentek, aludtak, s arról a 
helyről biztos halálukig el nem mozdulhattak. 

A gályákon szenvedők tengődését képzeli el a költő — Szabó Lőrinc — a TESTVÉRSI-
RATÓKBAN. 

Sütöttek izzó bélyeget 
lapockánk csontja fölé; 
gyilkos dobott be gyilkosok 
s gonosztevők közé. 

Agyékunkon pár rongy darab, 
tetves, fekete zsák; 
padunk alatt büz és mocsok 
az emberi rondaság. 

Vályúba dobják este elénk 
a korpát: — egy maradék... 
„Disznónak több jár, a rabok 
gyomrának ez is elég!" 

A gályarabok életéről, Mikes Kelementől kaptunk közvetlen tudósítást, aki II. Rákóczi 
Ferenccel, keserű bujdosásuk idején; gályán utazott a török uralta Európából Rodostóba. 
1720-ban írta Mikes: „AKI NEM LATTA, NEM LEHET annak azt kigondolni. Azt vélné 
az ember, hogy mindenkinek az egész karja kiszakad, úgy megrántja a lapát őket. Amikor 
akarnak nekik valamit parancsolni, csak süvöltenek-fütyölnek —, már ők azt tudják mi-
revaló, és egyszersmind mindnyájan egyszerre — fognak a munkához. Az ő székük úgy 
vannak rendben egymás után kétfelől, valamint a templomban szoktak lenni... közepette 
utca vagyon, ahol szüntelen járnak alá s fel a tisztek, és azt nézik, ha valamelyik nem 
vonja-é jól a lapátot, ha beszélnek-é egymással? 

Beszélni tehát nem volt szabad. Ezért halálos csend ült közöttük. Legtöbben el is felej-
tettek beszélni hosszú fogságuk alatt, csak hu-hu-hu-t üvöltöttek. Hanem amikor a gályát 
vonják, igen szomorú zörgést hall az ember: mert a sok lánc zörgését lehet hallani. Az 
evezők pontos ütemben, egyszerre emelkedtek ki s merültek a vízbe. Szép mulatság azt 
nézni, de ha az ember azt gondolja, hogy azok a szegény rabok mind keresztények, és hogy 
holtig ott kell maradni nekik, megesik az ember szíve rajtuk. Az ételöket megadják, de a 
ruházatuk csak rongyból áll. A mieink mégis ingben dolgozhatnak azért, mert a fejedelem 
ott volt, és ugyanezért az okért is nem bántak rosszul velük, de másként ing nélkül dol-
goztak, és verést a legkisebbért szenvedniük kell, amint maguk is mondták szegények. 
Rákóczira tekintettel megengedték, hogy a foglyokkal beszélgessenek, s Magyarokat is ta-
lált közöttük Mikes Kelemen!" 

A nápolyi gályákon is verték a rabokat. A hitetlenek káromkodtak miatta, a lelkészek 
meg imádkoztak: „Óh Isten micsoda időkre tartogattál minket; adjad, hogy a Te kegyelmed 
által a hátralevő nyomorúságot is elszenvedjük békével." Az úton a fiatalabbak testükkel 
védték az öregebbeket, a gályán már erre nem nyílt mód. Paulovitz Mihályt úgy összeverték, 
hogy belehalt a verésbe... s négy nap után — halálával — dobták a tengerbe, a vihar 
kivetette, végül a kutyák és madarak ették meg. 

A szemtanú és gályarab, Fóris Ferenc írja: „A folytonos evezés közben, nem véve ki még 
a világosabb téli napokat sem, valamint más erősebb munka közben, le kellett vetnünk 
minden ruhánkat, csak egy rövid, combig érő lepel maradhatott rajtunk, hogy ilyenformán 
még nagyobb rettegéssel végezzük munkánkat, mert hiszen a felügyelő kezét így még erő-
sebben és hathatósabban éreztük mezítelen testünkön." „1675. július 3-án elvittek közü-



1676. február 11. 
A szabadulás időpontja 

Ruyter Mihály 

lünk hetet Szicíliába, a franciák ellen felfegyverzett gályákra, ahonnan négyen október 
11-én tértek vissza Nápolyba. 

Mazarius Dániel tamási lelkész meghalt munka közben Szirakuza közelében. О volt az, 
akit már Brucknál úgy összevertek, hogy behasadt a feje." 

Ketten 1676 február 4-én érkeztek vissza Szicíliából, annyira elerötelenedve és elkínoz-
va, hogy Tinkovics János lestei lelkész néhány nap múlva visszatérésük után letévén tes-
tének porsátorát, átköltözött ama jobb hazába. AZ NAP, AMIKOR MI MEGSZABADUL-
TUNK!" A kikötőkben álló gályákon is dolgoztatták őket a hajóácsok műhelyében, s 
éjszakára lecserélték nehezebb bilinccsel a nappalit. Egy-két fohászra jutotta már csak 
szívükből: 

„Miglen felejtesz el, Uram, 
Míg nem emlékezel rólam? 
A te orcádat énelőlem, 
Örökké elrejted-e tőlem? 
Mire nem könyörülsz rajtam? 



Ezt a szép éneklést hallotta meg egyszer a gályán utazó VELENCEI orvos és egy nápolyi 
polgár, akik mikor megtudták, hogy kik ök, megdöbbentek. Értesítették a protestáns or-
szágokat. Angliát, Hollandiát, Svájcot, akik gyűjtésükből 100 aranyat kínáltak fel egy pré-
dikátorért. A jezsuiták azonban tiltakoztak kiváltásuk ellen, de Isten a vértanúkhoz szánt 
foglyokhoz szabadítót küldött. 

A Holland rendek megbízásából a bécsi Holland követ járt el I. Lipót királynál, aki 
kötelezvényt írt alá, hogy a kiszabadulásuk után a gályarabok nem térnek vissza hazájuk-
ba. 

Az elbocsátott rabokat de Ruyter Mihály holland tengernagy vette fel a hajójára. Aki 30 
évig járta a tengert, már nyugdíjba készült, amikor háború tört ki a tengeren Anglia és 
Hollandia között. 1652-ben nevezték ki parancsnoknak. 40 kisebb és 15 nagyobb tengeri 
csata után a döntő ütközetet is megnyerte 1673-ban. Hollandia hősként ünnepelte. 1676-
ban a franciák ellen hadakozott a tengernagy, s mikor az ellenség elvonult, Nápoly felé 
indult, hol a nápolyi alkirály nagy pompával és tisztelettel fogadta a tengernagyot. 

Hogyan örülhetnék a fényes megtiszteltetésnek — mondta a tengernagy —, mikor az én 
kedves testvéreim a magyar protestáns prédikátorok itt ülnek a gályapadokon és kínoztat-
nak. Az alkirály nem törődve a jezsuiták tiltakozásával, másnap szabadon engedte a még 
életben maradt 26 prédikátort. 

Amikor a tengernagy meglátta az elcsigázott lelkészeket, így kiáltott: „sok győzelmet 
vívtam életemben mindenrendű ellenség felett, de ez az én legfényesebb diadalom, mellyel 
Krisztusnak ártatlan szolgáit az elviselhetetlen terhek alól megszabadítottam!" S amikor 
Harsányi István rimaszécsi lelkész, akit Czeglédi Péterrel Chietiből szabadított meg a ten-
gernagy, meg akar-
ván köszönni a sza-
badítást, ezzel for-
dult hozzá: „Nem 
szükséges, hogy 
megköszönjed a mi 
jóakaratunkat, mi itt 
éppen csak eszközei 
voltunk Istennek. 
Neki adjatok hálát, 
Ö a ti szabadságotok 
szerzője." 

Az Isten eszközei-
nek is meg kell adni 
a tiszteletet — vitá-
zott Harsányi. S iga-
za volt. Mert a nápo-
lyiak halogatni 
próbálták a szabadí-
tást s csak Ruyter — 
kegyes és hathatós 
— levelére döntöttek 
véglegesen. „A hat-
hatós az volt hogy 
megcélozta a nápolyi 
tornyokat pontosan 
lövö tüzéreivel, 
mondván, a tüzérek 
mindaddig gyakorla-
tozni fognak, amíg a 
foglyok kiadatásá-
nak a spanyolok csak 
gondolkozni fog-
nak..." Azt nem tud-
juk, hogy mennyi eb-
ből a valóság, de hogy A kiszabadított gályarabok De Ruyter tengernagy hajóján 



volt tekintélye és súlya a tengernagy szavának, annyi bizonyos. Vegyük figyelembe, hogy 
a hollandok és spanyolok szövetségesek voltak. 

A Velencében élő Weltz testvérek gyűjtötték össze a hatalmas váltságdíjat Svájcban. 
Szenvedésük történetét két gályarab írta meg: Kocsi Csergő Bálint és Ortokocsi Fóris 

Ferenc, de még a bécsi Holland-követ is. 
Debrecenben a Nagytemplom parkjában egy özvegyasszony állíttatott emlékművet. A 

fehér márványoszlopon a gályarabok teljes névsora, s egy bronzból öntött gálya, amilyenen 
őket az evezőkhöz láncolták. 1895-ben készült el Özv. Hegyi Mihályné jóvoltából az em-
lékmű, AHOVA A PÁPA IS ELLÁTOGATOTT 1992-ben, mintegy bocsánatkérő gesztussal 
az egyháza tévedéséért! 

1936-ban készült el a gályára hurcoltak és a szabadító nevét hirdető márványtábla név-
sora, melyet a zsinati székházban találunk, melyet a könyvünk is közöl a könyvfedél első-
belső oldalán. Ezen a táblán Egyházunk Zsinata ezzel az Igével jellemezte őket: 

„AKIKRE NEM VOLT MÉLTÓ A VILÁG:" (Zsid. 11,38). 
A tengernagy születésének 300. évfordulóján 1907-ben nagy ünnepséget tartottak a „sza-

badító" tiszteletére, s az amsterdami templomban lévő síijára ezüst babérkoszorút küldött 
Református Egyházunk. Debrecenben szobra hirdeti tettét! 

100. TÜRELMI RENDELET. A REFORMÁTUS 
EGYHÁZ FELVIRÁGZÁSA. A PÁTENS. 

Európa szerte olyan nagy felháborodást keltett a gályarabok üldözése és szenvedése, 
hogy I. Lipót nem merte folytatni a véres üldözést és utódai is más módszerhez folyamodtak. 
Módszerük a lassú, csendes elnyomás lett. Buda visszafoglalásával, a török kiűzésével ezt 
a módszert kiterjesztették az országrész középső részére is. A felszabadított, törököktől 
visszafoglalt területeken korábban nem volt ellenreformáció, így a területek túlnyomó több-
sége protestáns volt. A Habsburgok azonban rosszabbak voltak a törököknél, mert elvették 
a vallásszabadságot. 

Az Istentiszteleteket megyénként 2—3 helyre korlátozták, a templomokat elvették. A 
Pesten megmaradt — török uralom alatt — egyetlen imaházat kocsmává alakították át. A 
protestánsoknak el kellett hagyniuk házaikat és üzleteiket. Pestre, Budára és több nagy 
városba nem költözhettek. Telket, házat, műhelyt, boltot nem vehettek és nyithattak. 

III. Károly ( 1711—1740), majd az öt követő Mária Terézia is (1740—1780) ezzel a csendes 
elnyomással igyekeztek a protestánsok létszámát apasztani. Az eltávoh'tott lelkészek és 
tanítók helyébe nem engedtek másikat választani. Tiltották a protestáns vallásra való át-
térést, s jutalmazták, aki a római egyházba tért. Hivatalt csak az viselhetett, aki esküt 
tett Szűz Máriára és a szentekre, mivel tudták, hogy a protestánsok ezt nem teszik meg, 
ezért állásukból kirakták őket, állami hivatalnok csak a hitét megtagadó, megkegyelmezett 
lehetett. 

Protestáns iparosok csak abban a faluban működhettek, ahol nem voltak katolikus ipa-
rosok. A katolikus ünnepeket mindenkinek meg kellett tartani, s a körmeneteken részt 
kellett venniük a protestánsoknak is, hol kezükbe gyertyát, vagy zászlót nyomtak. Ebben 
az időben a házi Istentiszteleteken a családfő olvasta a Bibliát és imádkozott, mert a pré-
dikátoroknak tilos volt a kijelölt falujukból kimozdulni, mégis zengett az ének az elnyo-
mottak ajkán, s reménységgel tekintettek a holnap felé. 

Mária Teréziának az volt a terve, hogy Magyarországból „Mária országa" legyen, de mint 
sejtette, Fia II. József — aki már trónörökös korában beutazta Európát és álruhában saját 
országát, s még Debrecenbe is eljutott, ahol a püspök feltárta a protestánsok kisemmizését 
és tűrhetetlen elnyomását, amire József ezt felelte: „nem lesz mindig így! — keresztülhúzta 
az anyakirálynő terveit. II. József hosszú ideig — 20 évig volt — trónörökös, így volt ideje 
arra, hogy trónralépésekor kész tervvel álljon elö. 

Mindenki megrökönyödésére, NEM KORONÁZTATTA MEG MAGÁT. Nem szándékozott 
megesküdni azokra a törvényekre — A KALAPOS KIRÁLY —, melyeket nem akart meg-
tartani, inkább megváltoztatni. 



II. József becsületesebb volt, iftint akik megkoronáztatták magukat, de a törvényeket 
sohasem tartották meg és be. 

1781-ben, mindjárt uralkodása kezdetén kiadta a „TÜRELMI RENDELETET". Ebben 
megparancsolta, hogy a protestánsokkal szemben türelmeseknek kell lenni, elrendelte, 
hogy a vallásért többé senkit sem lehet háborgatni, mert ók is becsületes polgárai az or-
szágnak. 

II. József, a felvilágosult uralkodó alatt békésebb napok virradtak az üldöztetés ezer 
szenvedését átélt protestánsokra. 

Volt világossága és bátran kimondta: „A GONDVISELÉS NEM AZ URALKODÓÉRT 
TEREMTETTE AZ EMBEREK MILLIÓIT, HANEM AZÉRT ÁLLÍTOTTA AZ URALKO-
DÓT A MILLIÓK ÉLÉRE, HOGY SZOLGALATUKRA SZENTELJE ÉLETÉT!" 

Rendeletével biztosította a szabad vallásgyakorlatot és bizonyos követelmények betartá-
sával a templomépítést — 100 család esetében, torony és harang nélkül, de mégis építhettek 
templomokat, melynek kapuja azonban nem nyílhatott az utcára. 

Eltörölte a kőtelező hivatali esküt, még az áttérést is engedélyezte. A protestánsok há-
laadó Istentiszteleteket tartottak. Több, más, haladó szellemű rendeletével is a jobbágyok 
helyzetén és sorsán akart segíteni és könnyíteni. Később eltörölt két szerzetesrendet, ami-
kor a pápa meglátogatásával ezért befolyásolni akarta, válaszul feloszlatta az összes szer-
zetesrendeket, kivételt tett a betegápoló és tanító rendekkel... 

Azonban, mint minden uralkodónak is, neki is voltak tévedései. így a német nyelv erő-
szakolása. Elrendelte, hogy a latin és magyar nyelv helyett a németet szabad csak az 
iskolákban tanítani, amit nem tudott keresztülvinni. Mégis nagyságára jellemző, hogy be-
látta ezt a tévedését és halálos ágyán visszavonta, kivéve a Türelmi és jobbágy-rendeletet. 

II. József rendeletei jótékonyan hatottak a magyarságra. A divat, a ruhaviselet, a tánc 
és a magyarosság mindenütt teret hódított. A hivatalokban is tüntetőleg csak magyarul 
beszéltek. 

II. József öccse, II. Lipót lett a király (1790—1792), aki csak fokozta a lelkesedést. Ő is 
haladó szellemben ment tovább. Bécsből a koronát hazahozatta és az országgyűléssel magát 
megkoronáztatta (1791-ben). Az országgyűlés törvénybe iktatta a Türelmi Rendeletet, még 
a katolikus főurak is sürgették, hogy a protestánsoknak adják meg a vallásszabadságot. 
Noha a főpapok gáncsoskodtak, de a többség a haladókkal leszavazta őket. Minden korlá-
tozás nélkül épülhettek a templomok — 1050 templom épült fel pár év alatt. Kimondták, 
hogy a gyermekek nemük szerint követhetik szüleik vallását. Vegyesházasságot is köthet-
tek, igaz ugyan, hogy csak a katolikus pap előtt. II. Lipót alighogy befejezte az Ország-
gyűlést, meghalt. 

Utóda Ferenc, aki 1792—1835 között uralkodott mar más ember volt, s görcsösen féltette 
trónját. Már két éve tartott a Francia forradalom, és a hír hallatán megrettentek a főurak, 
mely tudatta, hogy a Francia királyt és királynét lefejezték — XVI. Lajost és Mária Anto-
niettet, aki Mária Terézia legkisebbik és legkedvesebb leánya volt. 

A főpapok kihasználva a helyzetet, a protestánsokra támadva hangoztatták: A FORRA-
DALOM SZÜLŐANYJA A REFORMÁCIÓ, míg a római egyház és papjai a „király első 
számú bástyái". 

Veszélyben látszott lenni a II. József és II. Lipót megerősítette protestáns egyház sza-
badsága, amit az Országgyűlés 1791-ben a XXVI. t. с. a bécsi és linzi békekötések alapján 
kimondott, melyek alapján virágzásba borult a Református Egyház. Újból és újból utaljunk 
ezekre a törvényekre, melyek biztosították a kimondták, hogy a „protestáns vallás nem 
eltűrt, hanem törvényesen bevett vallás, és saját egyházi elöljáróiktól függnek, s nem kö-
telezhetők vallásukkal ellenkező szertartásokra, s a katolikus papoknak párbérfizetésre 
nem kötelezhetők. Egyházi gyűléseket, vagy Zsinatokat a király tudtával tarthatnak, s 
mindennemű iskolát alapíthatnak, s ezeket alapítványaikkal szabadon kezelhetik. S többé 
a templomfoglalás nem fordulhat elő. 

Tehát a protestáns egyházak felvirágzásának egyik szakaszát fenyegette a veszély II. 
Ferenc ellenirányú törekvéseivel. 

A katolicizmus hangot adó képviselői úgy beszéltek a két előző haladó gondolkodó ural-
kodó híveiről, mint akik hálátlan és forradalmi emberek, akiknek semmi sem elég. Ezzel 
ügyesen megfordították a hangulatot. A protestánspárti katolikus főurak nem mertek szóba 
állni régi barátaikkal, hanem visszapártoltak a főpapokhoz. 



II. Ferenc ennek megfelelően igyekezett megnyirbálni a protestáns vallásszabadságot. 
Megszigorították az áttéréseket. Azokat a királytól kellet kérni. A vegyesházasságokból 
származó gyermekek vallásának kérdésében is úgy magyarázkodtak, hogy nem kell, ha 
nem lehet követniük a szülök vallását. Bevezették a kötelező rezerválist, amikor is az 
esküvő előtt a szülők kijelentik, hogy születendő gyermeküket a katolikus hitben nevelik 
fel. Még Kossuth Lajosnak is'rezerválist kellett volna aláírnia, amikor katolikus meny-
asszonyávaljelentkezett a plébános előtt, Kossuth nem írta alá a rezerválist. A megye 600 
Ft. büntetésre ítélte a hatalmával visszaélő plébánost, aki fizetett, s még mártírnak is 
tüntette fel magát. 

Visszaélések történtek az elkereszteléssel is. Olyan vallásúak lettek a gyermekek, ami-
lyenre a pap keresztelte. A Törvény ellenére a protestáns gyermekeket is megkeresztelték, 
hogy ezáltal katolikusaknak számítsanak. Valóságos versenyt csináltak abból, hogy ki tud 
több törvénytelenséget elkövetni. A túlkapások miatt megengedték, hogy a vegyesházassá-
gokat a protestáns pap előtt is lehessen kötni, s így akárki is kereszteli meg a gyermeket, 
azok nemük szerint követik szüleik vallását. Az elkeresztelés révén volt olyan plébános, 
aki 100 gyereket is „elkeresztelt". 

Végül is az Országgyűlés a szabadságharc alatt mondta ki a TELJES VALLÁSEGYEN-
LOSEGET, vagyis, hogy „nincs uralkodóvallás", a katolikus vallás sem az, hanem minden 
vallás egyenlő. 

Ferenc halálával — 1835 — és Európa térképének, politikai helyzetének megváltozásával 
már nem fenyegették többé a katolikus egyház hegemonikus törekvései a PROTESTAN-
TIZMUST abban az értelemben, ami a diktálást és világi hatalmát is jellemezte. Azonban 
sohasem szűnt meg „AZ EGY KATOLIKUS EGYHÁZ ELMÉLETE IRÁNYÁBA VALÓ HAT-
NI AKARÁS" — beleértve az ökumenikus törekvéseket is. 

A magyar protestáns egyházak sorsa mindig egybeforrt a magyar nemzet sorsával. S 
miként Bocskai-, vagy Rákóczi-szabadságharc idején, úgy most is kiürültek a protestáns 
iskolák a Magyar Szabadságharcban való részvétel miatt. A diákok tanáraikkal együtt 
mentek hadba, s a harcoló csapatokat a protestáns lelkészek is elkísérték. 1848 a protes-
tánsok önzetlen felsorakozását bizonyította a Szabadságharc mellett. Az egyházak elküld-
ték harangjaikat ágyúnak, s a lelkészek otthon hirdették a kormány rendeleteit szószéke-
ikről, s lelkesítették a lakosságot. 

A Szabadságharc azonban elbukott, megint veszélyben látszott forogni az 1848-ban ki-
hirdetett vallásszabadság, mely kimondta, hogy „MINDEN BEVETT VALLÁSFELEKEZET 
EGYENLŐ". 

A Szabadságharc elbukásával és elesésével ostromállapot és megtorlás következett. Há-
rom püspököt főbelőttek, több lelkészt és tanítót felakasztottak, sokat várfogságra ítéltek. 

Az osztrák katonai kormány nem bízott a REFORMÁTUSOKBAN, s a presbiteri gyűlések 
kivételével minden egyházi gyűlést betiltott, de a presbiteri gyűlésen is kötelező volt egy 
állami megbízottnak jelen lenni. Megtiltották a Kossuth-szakáll viselését. Öt évig tartott 
ez a fegyvertelen ostrom állapot. 

FERENC JÓZSEF megunva a protestánsok csendes ellenállását, kiadott egy Nyílt Pa-
rancsot 1859-ben az ún. PÁTENST, melyben osztrák mintára átszervezte a protestáns 
egyházakat, s rendeletekkel akarta szabályozni a protestáns egyházak és iskolák ügyét. 
Ezt úgy próbálta elfogadtatni, hogy államsegélyt ígért, s az ellenállás miatt fenyegetőzé-
seket helyezett kilátásba. 

A Pátens a fejedelem legfőbb felügyeleti jogát rendelkezési joggá akarta változtatni. El-
törölte az iskolák és egyházi gyűlések nyilvánossági jogát. Az egyházi tisztviselők válasz-
tása helyett a kinevezést rendelte el s az évszázadok óta együvé tartozó Egyházakat új 
kerületi beosztással egymástól el akarta szakítani. 

Az Egyházak autonómiájuk — önkormányzatuk — teljes megsemmisítését látták e ren-
delkezésben. Nemcsak a papság, de a felvilágosult gondolkozású világi nagyjaink is minden 
erejüket összeszedve ellenálltak a pátens végrehajtásának. 

Á törvénytelen, Nyílt Parancs megtárgyalására összehívták Debrecenben a Tiszántúli 
Egyházkerület Közgyűlését, melyre engedélyt ugyan nem kaptak, de vállalták az ódiumát 
az „engedetlenségüknek", s annyian összejöttek, hogy nem fértek be az Oratóriumba, s át 
kellett vonulniuk a Kistemplomba, hova a Kormánybiztos berontott és kijelentette, hogy a 
király nevében felszólítja a megjelenteket a szétoszlásra, mire az elnök azt felelte: MI 
PEDIG A KIRÁLYOK KIRÁLYA NEVÉBEN MEGTARTJUK". 



Mindenütt nyílt gyűléseket tartottak, hol igazságuk tudatában bátran szemébe mondták 
az uralkodónak, hogy kivívott jogaikról soha, semmi körülmények között le nem mondanak. 

A DEBRECENI Gyűlés után elfogták ugyan a vezetőket, de a felháborodott külföldi 
országok közbelépésére Ferenc József nem tudott mit tenni és nem tehetett mást, mint 11 
évi zaklatás után egy császári kézirat megszüntette az 1860-ban keltezett PÁTENS REN-
DELKEZÉSEIT, mire megalakultak az Egyházkerületek, az iskolák visszanyerték nyilvá-
nossági jogaikat, s új lendületet nyert a protestánsok hitélete. 

1867-ben megújították a 1848-as törvényeket: A TELJES VALLÁSEGYENLÖSÉGET. 
1848-ban az országgyűlés a XX. t. c. kimondta, hogy minden vallásfelekezet egyenlő jogú. 
1868-ban az országgyűlés elrendelte, hogy a vegyesházasságból született gyermekek kö-

zül a fiúk az apa, a leányok az anya vallását kövessék, melyet az 
1894-i országgyűlés oda módosított, hogy a vegyesházasok házasságuk megkötése előtt 

az állami anyakönyvvezető előtt — mint pártatlan testület előtt egyezséget köthetnek, ha 
azt akarják, hogy gyermekeik mindannyian az apa vagy az anya vallását kövessék. 

A hatalmasok és uralkodók, mint-e világ fiai sohasem akarják megérteni és tudomásul 
venni, hogy Isten Népe ebben a világban egy más „alakulat!" Ezért volt mindig a történelem 
folyamán annyi konfliktus és ellenségeskedés, mert sem az egyházak, sem az uralkodók 
nem tudtak — a legtöbb esetben — mit kezdeni a KRISZTUSKÖVETÉSSEL. 

Az egyházakban a hitbeli különbségek dogmáit használta fel a sátán a szétmorzsolásra, 
míg a világ hatalmasai körében a hatalomhoz való ragaszkodás volt az elsődleges. De Isten 
adott itt is, ott is kivételes szolgákat és uralkodókat, akikkel formálta a történelmet! 

101. AKIKRŐL MÉG SZÓLNUNK KELLETT VOLNA, 
S A „NÉVTELENEK", AKIKRŐL „NEM SZÓLHATUNK" 

Bármilyen könyvet írnánk is a világon, nem volna lehetséges, hogy mindent, ami ismeret 
és tudás, ki tudna fejezni. Nincsen agyunknak olyan sejtállománya, amely képes volna 
mindent felfogni. Képletesen szólva, nincs annyi fiókja „fejünknek", mint amennyi szüksé-
ges volna ahhoz, hogy mindent tárolni tudnánk. Ezért, mennél inkább gyarapodnak isme-
reteink, annál inkább látjuk, hogy mennyi mindent nem tudunk. Csak az igazán értékes 
emberek és nagyműveltségű, sok ismerettel bírók tudják „felmérni", hogy milyen kicsi a 
mindenséghez mérten az emberi tudás minden lehetőségével együtt. „A tengernyi tudásból 
csak egy kiskanálnyit meríthet mindenki, de ez még nem maga a tenger, noha a tengerből 
való." 

Megvan a veszélye a tudásnak is. Sokan a kevés tudással is okosaknak érzik magukat, 
s ezt szeretnék másokkal is elhitetni, az ilyen ember nem bölcs ember, hanem gőgös, öntelt, 
akiről az Ige úgy beszél, „hogyha valaki azt hiszi magáról, hogy О valaki, holott semmi, 
önmagát csalja meg", s tegyük hozzá, hogy becsapja az embereket is látszat-felületes, ki-
tűnni akaró „önistenítésével", ezért figyelmeztet Isten Igéje, hogy „AZ ISMERET FELFU-
VALKODOTTÁ TESZ, s a SZERETET ÉPÍT" (I. Kor. 8,1. II. Kor. 10,5. Kol. 2,8. I. Kor. 10,12). 

Ezért hát a mi ismeretanyagunknak is vannak határai, nem tudunk mindent, de mindig 
van lehetőségünk arra, hogy kutassuk az „írásokat" (Jn. 5,39), ezért a hívő ember szünte-
lenül tanul, nem véletlen a közmondás „A JÓ PAP HOLTIG TANUL, MÉGIS TUDATLA-
NUL HAL MEG" (Csak egyet tud, hogy Isten bocsánata Krisztusért az övé is). 

Egyháztörténeti ismereteink „vége" felé haladva néhány ember nevét mégis jó, ha meg-
jegyezzük, hogy alkalomadtán tovább tanuljunk tőlük, amire ennek a könyvnek a keretei 
már nem adnak bővebb lehetőséget, így csak említésükre utalunk, s a megbecsülésükre 
azzal, hogy legalább emlékezünk reájuk, de mindjárt mondjuk itt el, hogy se szeri, se száma 
azoknak, akiket még említhetnénk, akikről valójában névtelenségük miatt nem is tudunk, 
de akik névtelenül Isten eszközei kívántak lenni és voltak. 

További tanulmányaink során még fordítsunk majd időt. és figyelmet legalább az alább 
említendő személyekre, akiknek Isten feladatot szánt és adott üdvtervében, s akik erről jó 
bizonyságot is tettek! 

Bod Péter (1712—1769), az árva székelyfiú, egy kurucvitéz gyermeke, aki az első MA-
GYAR IRODALOMTÖRTÉNÉSZÜNK volt! 



Ráday Pá1 (1677—1733), aki 1703-ban Munkács várában fogalmazta meg Rákóczi Ki-
áltványát: „Kiújultak a jeles magyar nemzet sebei...". 1710-ben írta a napjainkban is ki-
adott és ismert „Lelki Hódolás" c. verses könyvét... 

Ráday Gedeon (1713—1792), a Ráday család Pécelon összegyűjtött világhírű könyvei 
képezik ma is működő — Egyházunk kezelésében álló — Ráday Könyvtár „alapállományát". 

Szikszai György (1738—1803), akinek munkáját számtalanszor kiadták, s ami ma is 
ismeretes minden református ember előtt, ezek a tanítások és imádságok olyanok, mint a 
Forrásvíz, soha nem veszítettek frisseségükből, ha nincs meg Neked, vedd meg, s olvasd 
sokszor és naponként, s gazdagabb ember leszel. Címe: „Keresztényi Tanítások és Imád-
ságok" — 1786 óta is Neked szól. 

Kiss Bálint (1772—1853) nemigen ismert a hajdani szentesi lelkész neve, pedig nevéhez 
fűződik az első magyar vaseke, mezőgazda, várostervező, történettudós és író volt. írt tan-
könyveket. A jobbágy származású sokoldalú szentesi lelkész 19 évig építette a 4 ezer fős 
szentesi templomot. 1837-ben szabadult fel Szentes a jobbágyság alól. Egy lelkész, aki a 
Tudományos Akadémia levelező Tagja is volt, még életében megbecsülték és értékelték, 
1835-ben táblabíróvá választották Csongrád megyében, s a Békés-Bánát egyházmegye 
esperesévé is megválasztották. 

Körösi Csorna Sándor (1784—1842), az első európai tudós, aki a tibeti kultúrát kutatta, 
gyalogszerrel, 200 forinttal a zsebében indult el a „Nagyenyedi" diák, s három évi gyaloglás 
után érkezett 1822 nyarán Kasmirba. A Himalája hegyei közt a 4 ezer méter magasan 
fekvő zanglai láma kolostorban tanul Szkander bég (Sándor úr), aki kulcsot adott a TIBETI 
NYELVHEZ. A tibeti-angol szótár szerkesztője, az angolok azzal tisztelték meg, hogy Aka-
démiájuk tagjává választották, amiként a Magyarok is az egykori „református lelkészt". 

Báthory István ( 1479—i kenyérmezei ütközetben Mátyás fekete seregével majdnem vere-
séget szenvedett a vajda, ám Kinizsi Pál, a híres „törökverő" győzelemre fordította a csata 
sorsát, s a török, aki már ünnepelni készült, 30 ezer embert hagyott a csatatéren. Foga-
dalmaként Báthory István Vajdának köszönheti az utókor a félévezredes egyik legszebb — 
ha nem a legszebb — református templomát Nyírbátorban). A család fejedelmi utóda Bát-
hory István (1533—1586). 

Jánosi Zoltán (1868—1942) Debrecen legerősebb embere volt, az 1880-ban megszűnt 
diáktűzoltóság utolsó NAGYBOTOSA, ki a megvasalt, ólommal beöntött bunkókkal verte 
szét az égő házakat körülvevő deszkaalkotmányokat. Svájcban is tanult, ahol a Biblia szo-
ciális tanításaival ismerkedett. A mindennapi életnek prédikált, ha az evangélium igazságai 
nem erről szólnak, csak szószaporítás. 

Az egyéni erkölcstan a szociális erkölcs nélkül kártyavár építés. Az író és tudós lelkészt 
tömegek hallgatták Debrecenben. Az én programom nem az enyém — mondta —, hanem 
a Krisztusé. Krisztus tette, megváltó halála másokért történt. A keresztény életű embernek 
egyszerre kell szeretnie hazáját és a nagyvilágot. Kár, hogy mint megannyi egyszerű nevek 
mögött alig ismerik fel sokan a hűséges és a Biblia teljes Igazságát életével meghirdető 
lelkészekben az élő és égő Krisztust. 

Kiss Ferenc (1862—1948), az „árvák atyja, a nyolcadik diakónus", aki a theológia pro-
fesszoraként felkarolta az elesetteket, s számukra 10 év alatt 50 intézményt hozott létre, 
„a szeretet erődjeit". 70. életéve felé alakítja meg a Szeretetszövetséget, s az 1930-as gaz-
dasági válság mélypontján hirdeti: „Be kell építeni az országot reformátusok számára ár-
vaházakkal, gyógyhelyekkel, testi fogyatkozásban levők, munkanélküliek, iszákosok mun-
kahelyeivel..." A csüggedöket bizalmával szégyenítette meg. A mai Szeretetintézményeink 
az ő munkájának alapjain nyugszanak. Nem akart más lenni, mint írta: „HÁRFA VOLTAM 
A KEZEDBEN URAM, DICSŐSÉGEDET ZENGETTÉK HÚRJAIM..." 

Csikesz Sándor (1886—1940), a tudós pap és professzor Csányoszról az öngyilkosság 
elkövetését látta az Ormánságban uralkodó kollektív öngyilkosságra hajló — gyermekál-
dást elfogadni nem akaró magatartásformában — lakpsság jövőképében, mely ellen radi-
kálisan felvette a harcot. 

Bírálatáért még életére is törtek nemegyszer. A szülőtiszteletre vasmarokkal tanította 
a haszontalan ifjakat, kiket a bor és pálinka szülőverésre vetemített. О állította a debreceni 
egyetem elé a négy reformátor szobrát — Méliusz, Husz, Szenei, Komáromi... — Mint egy 
keleti kán, akinek bölcsessége túl teijedt népének határain. Európa országaiban német 
nyelven tartotta előadásait, járt a Szentföldön, s még ma is élő famulusai — mindenesei 
— mondták el, hogy 365 öltönye volt, s Krisztus követe öltözetében is tiszteletet váltson 



ki. „Szép edénynek szép a cserepe is" válaszolta Csikesz Ágoston Sándor püspöknek, amikor 
az felesége tönkrement szépségére utalt. A halál nem árt Krisztus katonáinak! 

Vidor János (1888—1954) a Skót Misszió hozományával indult a Theológiára. Kiváló 
nyelvérzéke és zenei képzettsége már diákkorában elárulták tehetségét. Mott János barát-
sága révén az evangéliumi ifjúság kigyúlt fáklyájaként lobogott. 1909-től szívén viselte az 
ifjúságot, mely „olyan, mint a túlfűtött mozdony, amely bizonytalan vágányokon robog. 
Nem csoda, ha a kisiklások, mélységbe zuhanások és tönkre zúzódások következnek be". 
Jelszava volt : „A magyar diákságot evangélizálni kell még ebben a nemzedékben". A Diák-
szövetség főtitkáraként otthont és központot biztosított a Hársfa-utcai „székház". Kétszer 
volt a budapesti Theológia tanára, közben templomot épített a Szabadság-térén. Az általa 
szervezett gyülekezet 1940-ben szentelte fel új templomát. A Csendes-percek című soro-
zattal — annak megjelentetésével —. becsüli meg egyházunk munkásságát. A kiváló írónak, 
fordítónak, pásztornak ma is vannak hűséges tanítványai, s kiváló családjának leszárma-
zottai fia és unokái is Krisztus katonáiként vannak jelen a küzdőtéren. 

Livingstone Dávid (1813—1873) sírfelirata foglalja össze legrövidebben és legszebben 
életét és munkásságát. „Itt nyugszik Livingstone Dávid, aki életének 30 évét azzal töltötte, 
hogy a bennszülött pogányokat megtérítse és kikutassa Közép-Afrika ismeretlen útjait, és 
hogy megszüntesse a szégyenteljes rabszolgakereskedést. Csak a teste pihen itt, szívét 
Afrikában temették el a négerek, akiket annyira szeretett." Londonban a westsminsteri 
apátságban olvasható síiján az említett felirat. 

Bunyan János (1628—1688) 60-an könyvet írt. A világ legolvasottabb és legtöbbet kiadott 
könyve a Biblia után a ZARÁNDOK ÚTJA, mely a keresztény ember földi vándorlását írja 
le, s azt hogyan gyöz le minden akadályt a mennyei Jeruzsálembe vezető úton. A saját 
maga megharcolta útját írja le annyira hitelesen, hogy akik olvasták, azokat nem hagyhatja 
érintés nélkül. A börtön Uráért megtanította az élet minden helyzetében arra, hogy időt 
szenteljen az özvegyekre, árvákra, a betegekre, a vigasztalásra szorulókra. 

Wesley János (1708—1788) az Angol-ébredések nagy elindítója, aki lóháton és gyalog 
járta be országát, s hirdette a Megfeszített Diadalát, s a világ legtermékenyebb énekírója-
ként tartjuk számon 3500 énekszövegével, melyekkel dicsőíti Urunkat. Egyik éneke éne-
keskönyvünk 300. éneke: „Lelkem drága Jézusa, Hozzád hajt a félelem..." 

C. H. Spurgeon. (1834—1892). A Baptisták, de a világ egyik legnagyobb Igehirdetője is 
Spurgeon. Igehirdetéseit óriási tömegek hallgatták, s tértek meg bizonyságtétele nyomán. 
A királynétól a dokkmunkásig mindenki hallani akarta öt. Már 20 évesen egy londoni 
gyülekezet lelkésze. Az Angolok felépítették a hallgatósága befogadásához a 7000 férőhelyes 
imaházat — a „Metropolitan Tabernacie"-t. 40 éven át hirdette bátran és megalkuvás 
nélkül Megváltónkat. Példáit „ezer kalászként" élvezzük ma is. Hihetetlenül termékeny író 
is. Napjainkban napi használatra szánt kiadása egyik legkedveltebb munkája: „Isten ígé-
reteinek tárháza." Nevét ismerik az egész világon. Hatása túlnő az idökön. 

Tersteegen Gellért (1697—1767). 15 évesen már latin, görög, héber és francia nyelven ír. 
Apja korai halála miatt a 8 árvát nem tudja anyja taníttattni, így a református vallású 
ifjú egy Alsó-Rajna menti városkában tanulta meg a szalagszövő mesterséget, s nyitott ott 
műhelyt.. 1774 nagycsütörtökjén Krisztus szenvedéseinek olvasása közben határozta el — 
teljesítsd a Felségesnek tett fogadásidat —, hogy egész életét az Úrnak szdnteli, saját 
vérével írt kötelezvényt, arról, hogy Ura örök tulajdona lesz. Fogadalmát a 3 év múlva 
megjelent „Lelki virágoskert" című népszerű könyvével igazolta, mely olyan népszerű lett, 
hogy minden eladóleány kelengyéjéhez hozzátartozott. Mi is ismerünk sokat az énekei kö-
zül, így „Itt van Isten köztünk..."— 165. dicséretünk és a 455. énekünk: „Testvérek menjünk 
bátran, hamar leszáll az éj..." így lett Tersteegen korának legnagyobb lelkigondozója, az 
„önművelő" Pásztor. 

Zinzendorf Miklós (1700—1760) szintén jeles énekíró volt, aki bizonyságtételként hagyta 
örökségül ránk örökszép magasztaló énekeit: „Isten szívén megpihenve, forrjon szívünk 
egybe hát" — 395. dicséretünk — és a „Vezess Jézusunk, Véled indulunk, küzdelemre hív 
az élet, hadd kövessünk benne Téged, fogjad a kezünk, míg megérkezünk!" — 434. dicsé-
retünk. 

Bach János Sebestyén (1685—1750) a világhírű zeneszerző, aki élete utolsó szakaszában 
vak volt, de halála előtt visszanyerte látását, kinek felesége friss rózsákat hozott, amelyet 
így kommentált: „szép, hidd el, kedves, nemsokára sokkal szebb színeket fogok látni!" S a 
szélütött zeneköltő lediktálta utolsó énekét vejének: „Szent trónod elé járulok, Alázatosan 



Tehozzád. Szegény bűnösként kérve, hogy Ne fordítsd el tőlem orcádat!" Az éneket ledik-
tálva életét is befejezte (lásd 329. és 341. karácsonyi és nagypénteki énekeinket). 

Morse Sámuel (1791—1872) a szikratávíró feltalálója, akit barátja faggatott, hogy hogyan 
is volt és mit is csinált?, a feltaláló azt felelte: „ELÁRULOM NEKED: Imádkoztam. Istentöl 
kértem több világosságot. Találmányaimért több kitüntetést kaptam Amerikából és Euró-
pából is, de sosem gondoltam, hogy az én érdemeimről van szó. AZ ELEKTROMOSSÁG IS 
ISTEN AJÁNDÉKA." 

Sokan nem tudják, hogy a legelső távirat, amit Morse világgá repített, így szólt: „IMÉ 
MILY NAGY DOLGOT CSELEKEDETT ISTEN!" A még életében New Yorkban felállított 
szobránál a 115. Zsoltárt idézte: „NE NEKÜNK, URAM, NE NEKÜNK, HANEM A TE 
NAGY NEVEDNEK ADJ DICSŐSÉGET!" 

Dunant Henrik „Emlékezés Solferinóra" c. könyvét a református fiatalember, a genfi 
bankár adta ki, szemtanúként volt jelen a csatatéren, hol felkereste III. Napoleon francia 
császárt egy pénzügyi üzletkötés érdekében, s az 1859. június 24—i ütközetnek az észako-
laszországi csatamezőn 40 ezer halottja volt, s ugyanennyi volt a sérültek száma, akiknek 
nagy részét a tovaviharzó lovasság szintén halálra gázolta. Ez indította őt arra az elhatá-
rozásra, hogy 1863. február 9-én négy genfi polgárral megalakítsa az első, sebesülteket 
védő társaságot, s még az év októberében összehívott Nemzetközi Konferencián vetették 
meg a Nemzetközi Vöröskereszt alapjait. Egyetlen világi szervezet sem hordozott annyi 
BIBLIAI töltést, mint a Nemzetközi Vöröskereszt, amit egy hívő fiatalember a fehér me-
zőben egy Krisztus vérével festett Kereszttel ábrázolt ki. 

Bonhoeffer (1906—1945). A Német evangélikus lelkész Hitler koncentrációs táborainak 
meghurcoltja, aki röviddel kivégzése előtt is arról a nyugalomról tett bizonyságot, amellyel 
a hívő a körülményei ellenére is bátran nézhet szembe akár a halállal is. „Körül hű, csöndes, 
jóságos hatalmak csodásan óvnak, vigasztalnak itt. A szívünk manapság mit is akarhat? 
Az újévben is miénk ez a hit".. A XX. század nagy mártírja-bizonyságtevöje gondolata: „ez 
a világ nem hallani, hanem látni akaija a kereszténységünket!" Hite legyen bátorításunkra, 
s majd mindazoknak, akik szenvednek Krisztusért! 

S mennyi és mennyi „neves" emberről nem szóltunk, így: 
Assziszi Szent Ferencről (1182—1226) 
Pascal Balázsról (1623—1662), a nagy francia fizikusról. 
Széchenyi István (1791—1860) grófról és imádságáról, a döblingi utolsó napokról, Tinódi 

Lantos Sebestyénről... Ágostonról, Crommwel Olivérről, Dostojevskijről, Hugó Viktorról, Lin-
coln Ábrahámról, Newton Jánosról, Tolsztoj Leóról, s a fel sem sorolható még ismert magyar 
és nemzetközi nagyságokról. 

Hála legyen az Istennek, hogy többen lesznek az Isten országában azok, akiknek nevét 
itt nem is jegyezték fel, mint akiket ezen a földön is már feljegyeztek, mint Krisztus sze-
relmeseit. 

Ha ismeretlen marad is a Neved a földön, ne légy emiatt szomorú, hiszen számtalan 
személynek, akik a Bibliában szerepelnek, nem tudjuk a Nevét, mégis példaképekül állítja 
elénk azokat Isten Igéje, hogy legyünk követői hitüknek, megtérésüknek, újjászületésük-
nek, mert noha itt ismeretlen sártekénken a nevük, de az Isten Országában, az Élet Köny-
vében Krisztus vérével írták be: a SAMÁRIAI ASSZONY, zsidó lányok, fiúk és férfiak nevét. 
Szeretném, ha listát készítenétek arról, hogy mennyi ember, pozitív, hívő ember szerepel 
a Bibliában, akiknek a neveik nincsenek megemlítve, s mégis Isten előtt kedves személyek 
és fontos emberek mindörökre. 

Ezért is mondta az egyik szentje az egyetemes egyházunknak „JOBB HA A FÖLDÖN 
ISMERETLEN MARADSZ!" Ha valaki nevet akar magának kifejezetten szerezni, az nagy 
baj, mert ezt tették a Bábel tornyának építői is. Előfordulhat azonban, hogy valakinek a 
neve ismert lesz, de ha ez Krisztusért lesz ismert, akkor az feltétlenül a bizonyságtétel 
hiteléért történhet meg. 

Mindenesetre akár nevesen, akár névtelenül élsz, tudj róla, hogy mindenképpen nekünk 
„mindnyájunknak meg kell jelennünk az Isten ítélőszéke előtt, hogy ki-ki számot adjon 
arról, amit e testben cselekedett, s ezt név szerint és konkréten kell majd megtenni", hogy 
az Isten Fia is visszaigazolhassa a benne való hitünket, és a vallástételünkkel Öróla még 
testi életünkben számot kell adnunk, „mert valaki vallást tesz énrólam az emberek előtt, 
én is vallást teszek arról, az én mennyei Atyám előtt". 



Azt kívánnám és szeretném, hogy azt tedd meg: „AMI RAJTAD ÁLL ÉS TŐLED TELIK", 
hogy Urunk elmondhassa rólunk is a földön Róla vallást tevőkkel — akikről szólni igye-
keztünk —: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, többre bízlak ezután, menj be 
a Te Uradnak örömébe! „Csak Krisztusért mehetsz be Oda és semmi és senki másért! 

102. NÉHÁNY GONDOLAT 
REFORMÁTUS EGYHÁZUNK KÖZELMÚLTJÁRÓL 

A Reformáció óta az Egyházakat nem érte olyan ítélet, mint amit jelentett 1945. 
Noha úgy tűnt, hogy a Kiegyezést követően 1868-tól 1949-ig mintha békés évek követ-

keztek volna. Azonban ez nem egészen így van. A Tanácsköztársaság bukása után össze-
kapcsolták újból a protestantizmust a forradalom, a szabadgondolkodás, a haladás eszmé-
ivel, s ismét ennek ürügyén érte vád a protestánsokat. Magyarországot újból Mária 
országává akarták tenni, ahol az uralkodó vallás csak a katolikus lehetett volna. 

Míg az állam csak morzsákat adott a protestánsoknak, addig támogatásáról biztosította 
a gazdag, egymillió hold földdel rendelkező katolikus egyházat. Az állam és egyház össze-
fonódása egyértelmű volt, amelyben a rövidebbet mindig a protestánsok húzták. 

A mai történelemírás még igen friss ahhoz, hogy a sebeket fel ne szaggatnák. Sokan 
élnek még ahhoz, hogy meg ne kellene bántanunk azokat, akik az 1948—1949-es időkben 
összetévesztették a Krisztus egyházát a saját hatalmukkal. 

Amint a MOHÁCSI vészt követően megállapította Károli Gáspár, hogy Mohács Isten 
ítélete volt rajtunk, ugyanúgy elmondhatjuk ezt az 1945-el bekövetkező időszakról is. 

A Történelemnek egy olyan korfordulóját éltük át, amilyen még nem volt 2000 éve. Az 
Egyházat sokan félteni kezdték, nem is ellenséges indulat volt ezen szándékok mögött, hanem 
a tisztánlátás hiánya, hogy Isten Egyháza nem szorul emberi védelemre. Egy kétévezredes 
rendet rúgott fel az Ateizmus és Kommunizmus a „félvilágon", s ennek káros következményeit, 
pusztítását és helyrehozhatatlanságát az elmúlt értékeknek, etikailag és morálisan ez a 
„félvilág" a rossz oldalra állt, s nem ismerte fel kezdettől a Báránybőrbe bújt farkascsordát 
„nem látta", amely kisemmizte és elnyomorította az „eszméért" hitüket elhagyókat, de cser-
benhagyta a rendszer kiszolgálóit is, a károsultak és vesztesek tömegeit, megterhelve a 
XX. század utolsó harmadában az egész világot, a hátramaradt csődtömegével, káoszával 
és felbomlott birodalmának erkölcsi és anyagi „tartozásaival". A lelkekben okozott kár nem 
„forintosítható", s babiloni sebek csak csillapíthatok, de be nem gyógyíthatók. 

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZBAN az 1945-ös eseményeket követően 
az átmeneti szakaszban Ravasz László és Révész Imre, Egyházunk két kiemelkedő püspöke 
— Dunamellék és Tiszántúl — állt helyt. 

Olyan nem várt helyzetet teremtett a „szabadság" lehetősége, amely mindenkiben remé-
nyeket ébresztett a jövőre nézve. 

Azt kell mondanunk, hogy Ravasz Lászlónak voltak fenntartásai a kommunizmussal 
szemben, s ezt egész életében éreztették vele. Csendes „száműzetésben" húzta meg magát 
Leányfalun ez a nagy ember, akiből egy van egy évszázadban. 

Aki ugyan előmerészkedett 1956-ban, de hamarosan vissza is terelték „odújába". 
Révész Imre egy sokkal nehezebb helyzetben volt, hiszen „kezdettől" Tiszántúlra nehe-

zedett a nyomás, s a döntéshozásra benne találták meg az alkalmas eszközt az új rendszer 
emberei, így született meg az Állammal való megegyezés, amire mint „első tettére" mindig 
büszke volt a rendszert kiszolgáló Református Egyházunk „vezérkara". Természetes, hogy 
a „halott" Népegyház segített a hit eltemetésében. A legjobb papok lettek, akik nem csi-
náltak semmit. A templomok a fordulattal hamar kiürültek, az egyház elvesztette lelki 
tekintélyét, s csak a kevés kis Mag hűségének tulajdonítható, hogy ma van élő és érzékeny 
„egyházrész" a Református „egyháztestben". 

Á Rendszer kiszemelte Bereczky Albertet, akit amúgy is a Magyar Frontban jó közvetí-
tőnek tartott, s akit 1948-ban meg is választottak a Dunamellék püspökévé, ki még az 
évben az Egyházak Világtanácsa Nagygyűlésen, majd 1949-ben Párizsban, az első béke-
világkongresszuson képviselte Egyházunkat és Hazánk színeit. Politikai zavarosságára jel-



lemző az a felfogása, miszerint: „akinek közeli céljai vannak — annak — az idegrendszere 
előbb-utóbb felőrlődik", a történelem nem igazolta és hamar megcáfolta a rendszer igaz-
ságos voltába vetett jövőbeni hitét... Jóhiszemű, gyengekezű beteg ember volt Bereczky 
Albert, amit maga is elismert betegsége „7 éve" alatt, s nem szűnt meg hangoztatni, hogy 
nem volt püspöknek való. Bűnbánattartásáért, alázatáért mégis tisztelettel kell gondolnunk 
rá, már csak azért is, mert minden „erőtelensége" ellenére is Templomépítő lelkipásztor 
volt, s nagy tévedésiért maga is felőrlődött és szenvedett. 10 évi betegség után vágyott 
elköltözni és Krisztussal lenni, „mert Krisztusnál lenni sokkal inkább jobb", nincs jogunk 
ítélkezni felette! 

A Tiszántúlon is váltásra került sor a Vezérkarban. Péter János személyében a rendszer 
egy kiváló diplomatát kapott, aki külföld felé együtt tudta képviselni az egyházat és a 
rendszert, szinte segített nyugat felé megszilárdítani az Ország nemzetközi tekintélyét, 
amit azzal is honorált a rendszer, hogy 1956-ot követően az Egyházból kénytelen volt 
„szabad akaratából" távozni, állami szolgálatra, tárt és ölelö karok fogadták. Ebben a hely-
zetben sem lehetünk pálcatörök. Egy embert a maga egészében kell vizsgáim, s kívülről 
követ dobni kifejezetten rossz egyházpolitikai vezetése ellenére sem lehet, mert nem tudjuk, 
hogy mi van a mérleg másik serpenyőjében, egyébként is Krisztus Vére az, ami mindenki-
nek elégséges vétkei befedezésére. 

A bocsánat és megbocsátás jegyében azért szabad megjegyeznünk, hogy a vezető Egy-
házkerületek mindig megtalálták a megfelelő emberanyagot, különösen az esperesek vol-
tak, akik a „piszkos munkát elvégezték", legyen tisztelet a kivételnek, akik sokszor a püs-
pökükön is túltettek a buzgólkodásban és az egyházi életet pirosra állították ott is, ahol 
az lett volna a kötelességük, hogy a pirosat zöldre állítsák. 

A Dunamelléken Szamosközy István püspököt félretolva állították be Tóth Károlyt, míg 
korábban a Tiszántúlon Péter Jánost Dr. Bartha Tibor váltotta fel. Dr. Tóth Károly, Dr. 
Bartha Tibor szárnyai alatt volt a Zsinat Külügyi Osztályának vezetője, s „döntésének 
javallatára" került az államnál elfogadásra püspökké jelölése. 

Nehéz volna megítélni a volt Zsinat Elnökének és a Dunamelléki püspöknek együttes 
tevékenykedésüknek „áldásait!" Kétségtelen azonban, hogy itt is el kell fogadnunk, hogy 
ami a munkájukból jó volt, azt el kell ismernünk és meg kell tartanunk (I. Thess. 5,21). 

Dr. Bartha Tibor még az 1989-es változások előtt felismerte az „idők szavát" és nem 
bonyolódott bele abba a hatalomért való küzdelembe, amivel az 1989-es változásokban 
találták magukat szemben az egyházkormányzók. 

Tiszántúlon Dr. Bartha Tibor távozásával békés választás útján került a püspöki székbe 
egy „érdemes" és tudós theológus: Dr. Kocsis Elemér. És maradt. 

A helyzet nem volt ilyen egyszerű a Dunamelléken, ahol körömszakadtáig ragaszkodott 
a „hatalomhoz" a vezérkar az egyházban, s nagyon sokan adósak maradtak így is a bűn-
bánattal és a konzekvenciák levonásával és helyükön maradtak. A Tiszántúl kivételével 
minden Egyházkerület élére más püspököt választottak az Egyházkerületek — Dr. Hegedűs 
Lóránt, Márkus Mihály és Mészáros István személyében. 

Mindenesetre egész Egyházunk megsínylette a kommunizmus nemzetközi méretű hatá-
sát, s nagy sikerrel kitermelte a démoni erök hada eszközeivel azt az emberanyagot, amely 
az egyházak ellensége és az ateizmus tömegbázisaként örökségül maradt a társadalomnak. 

A részletes elemzésébe tudatosan nem bocsátkoztunk bele — a változások előtt és alatt 
— egyházunk életébe. Isten az igaz Bíró, s mindenkinek megfizet cselekedetei szerint. 

Itt tartjuk azonban szükségesnek megjegyezni, hogy Erdélyben, illetve Romániában az 
Egyházkerület élére — az új rezsimet kővetően — Dr. Csiha Kálmán és Tőkés László került, 
akik mindketten üldözöttként élték meg a múltat, börtön, háziőrizet, éhségsztrájk, könny 
és szenvedés pásztázza útjukat. 

Szlovákiában és Kárpátalján nem került sor változásra, békés úton nyertek elintézést a 
korábbi sérelmek. Mikó Imre, illetve Dr. Forgon Pál maradtak az Egyházkormányzóság 
élén. 

Kárpátalján kifejezetten kedvezett a lehetőség annak, hogy nemzetközi egyházi fórumok 
is ott tartsák tanácskozásaikat. így 1992-ben a Református Világszövetség Európai Tago-
zatának Szekcióülése volt Ungváron, míg 1993 áprilisában — a Református Világzsinat 
Előkészítő Fóruma — 120 résztvevővel — tanácskozott Kárpátalján — Remetén. 

Szomorúan és fájdalmasan alakult a nemzetközi változásokkal ellentétben a Jugoszlá-
viában élő magyarság — köztük a reformátusság sorsa —, szinte a menekülők hada lepte 



el Református Egyházunkat Baranya megyében. Igaz, az ott végbemenő változásokra a 
fegyveres küzdelem és szembeszállások miatt nem is kerülhetett sor. — Jugoszláviában — 

A világon élő Református Egyházak készséggel siettek a kommunizmus igája alól „fel-
szabadult" népek és egyházak segítségére. Azonban hiba volna csak úgy fogalmazni, hogy 
egyetlen felekezetünkre terjedt volna ki ez a segítségnyújtás, inkább úgy fogalmaznánk, 
hogy a Felebarát szükségei szerint siettek segítségére és segítségünkre a svájciak, a hol-
landok, a németek, az angolok/az amerikaiak, a dánok, a svédek önzetlenül. Krisztus teste 
nem ismer határokat, hálás köszönettel jegyezzük fel a Népek határtalan szeretetét! 

103. A HAMIS TANÍTÁSOK KRISZTUS VISSZAJÖVETELE KÖZELEDTÉVEL 

Egy hamis világban, hamis tanítások között kell Krisztus népének élni és járni, eliga-
zodni. Elég sok hamis tanítással találkozunk az úgynevezett tradicionális, nagy intézmé-
nyes egyházakban is, ahol olyan pótcselekmények felállításával találjuk magunkat szembe, 
melyekkel a Biblia tanítása szerint nem tudunk mit kezdeni. 

A Reformációt követően nem érte el a megújulás az Evangélium tanításához való 
visszatérés, az Egyetemes Egyházat. A Protestánsok soha nem gondoltak egyházszakadás-
ra, de a közös nevező híjával elkerülhetetlenné vált. A „megcsontosodott" nagy egyháztest 
további töredezése és napjainkra való „széthullása" mind a hamis tanításoknak köszönhető, 
amikor is a vallás égisze alatt a nagy egyházak némelyikében a bálványimádás és a szentek 
kultusza — az emberi teljesítmények önistenítése, s a megszámlálhatatlan liturgikus cse-
lekmény és ceremónia elkendőzi és álcázza, s általuk mellőzhetőnek tartja az ember által 
sokkal elérhetőbbet és megtehetőt, amelyek mind az emberek által „előírt" és a Biblia 
tanításához „hozzátett" tanítások, tévtanítások — eltérnek az Ige egyszerű, érthető és tiszta 
tanításától. 

Az intézményes egyházakban meghúzódó téves tanítások napjainkra már túlnőttek és 
szétfeszítették a tradicionális „keretek korlátait". 

A démoni hatalmak Krisztus visszajövetelének közeledtével egyre inkább dühödt ellen-
támadásba mentek át, mint akik „tudják, hogy kevés idejük van" (Zsolt. 37,10. Jel. 12,12b). 

Hatalmas világi tőkét, apparátust, szervezeteket hozott létre és mozgósított a Sátán 
annak érdekében, hogy megrontsa és megtévessze „ha lehet, még a választottakat is" (Mt. 
24,24). Krisztus maga hívta fel a figyelmet ennek a bekövetkezésére, amivel a hívőknek 
számolniok kell, s a nagy jelektől és csodáktól Krisztus teljesen elhatárolta magát, s minden 
hamisságra utalva figyelmezteti;, „HOGY NE HIGYJÉTEK!" (Mt. 24—23,25). „íme eleve 
megmondottam néktek." Jézus pontosan diagnosztizál: „Most megmondom néktek, mielőtt 
meglenne" (Jn. 13,19). Krisztus ellen a nagy elárulás napjainkban folyik: „Mikor mindeze-
ket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van — Krisztus —, az ajtó előtt" (Mt. 24,32—33). 

Figyeljük meg, hogy a hamis tanítások mind Krisztusellenesek és Krisztus Keresztha-
lálának, golgotai áldozatának örökérvényét és elégséges voltát támadják meg, s mindig és 
mindenkor Isten szerelmes Fiának Megváltásához a hamis tanítás és tanítóik hozzá akar-
nak adni valamit. 

Három irányzatra térjünk ki röviden, mely napjainkban és korunkban szédületes sebes-
séggel száguld végig a világon, s hódít teret általuk a sátán, s téríti el az emberiséget az 
üdvösség tiszta, egyenes és keskeny Útjáról. 

Más világvallások térhódítását nem tárgyaljuk, mivel ezekre utaltunk, azonban még 
megjegyezni kívánjuk, hogy Európában, s különösen a Kárpát-medencében, illetve Kár-
pátalján korunk napjaiban egyre inkább gyűjtőhelye lesz e térség a tévtanításoknak és 
tévtanítóknak, s az egész világon már végigszáguldott sátáni erők hadak módjára törnek 
erre a térségre, s hatolnak egyre mélyebben a „föld végső határáig". A nyugatról érkező 
tévtanok hamis hatására fogékony tömegeket találnak ebben a térségben, mivel az ateizmus 
miatt az emberek nem éltek a tiszta Igével, így egyből a romlott eledelt kapják, s mivel 
nincs módjuk a különbségtételre, így a „moslék eledelét a sátán világi gazdájának" elégsé-
gesnek tartják. Ez a babiloni szellem a „nagy adás és vétel" korszakát hozza életünkbe. 

Pál apostol is látta és hirdette ennek a nagy veszélynek a veszedelmét: „Kis kovász az 
egész tésztát megkeleszti. Birodalmam van az Urban ti hozzátok, hogy más ÉRTELEMBEN 



NEM LESZTEK; de AKI TITEKET MEGZAVAR, ELVESZI AZ ÍTÉLETET, BÁRKI LE-
GYEN!" (Gal. 5,9—10). Pál számol azzal, hogy támadások és kísérletek történnek a Krisz-
tustól való elhódításra: „MEGLÁSSÁTOK, HOGY SENKI NE LEGYEN, AKI BENNETEK 
ZSÁKMÁNYT VET A BÖLCSELKEDÉS ÉS ÜRES CSALÁS ÁLTAL, MELY EMBEREK 
RENDELÉSE SZERINT, ÉS NEM A KRISZTUS SZERINT VALÓ". Pál így óvja a Nyájat 
a csalóktól: SENKI TITEKET MEG NE CSALJON ÜRES BESZÉDEKKEL; mert ezekért 
jö az Isten Haragja a hitetlenség fiaira" (Kol. 2,8. Ef. 5,6). Pál kénytelen az apostolok közt 
a legtöbbet foglalkozni az utolsó idők hamis tanításaival, mert korábban is azokkal találta 
szembe magát: ... AZ UTOLSÓ IDŐBEN NÉMELYEK ELSZAKADNAK A HITTŐL, HI-
TETŐ LELKEKRE ÉS GONOSZ LELKEK TANÍTÁSAIRA FIGYELMEZVÉN — Ezt a 
Szentlélek mondja —" (I. Tim. 4,1). És mondja tovább: ,Д gonosz emberek és az ámítók 
nevelkednek a rosszaságban, ELTÉVELYÍTVÉN ÉS ELTÉVELYEDVÉN... Hazug beszé-
düknek képmutatása által, kik megvannak bélyegezve saját lelkiismeretükbe" (II. Tim. 
3,13. I. Tim. 4,2). 

Pál bizonyságot tesz arról, hogy köteles a tanítása tisztaságára vigyázni: „...ÉN AZ 
EVANGÉLIUMNAK OLTALMAZÁSÁRA RENDELTETTEM" (Fii. 1,17b). Ezért száll szem-
be a hamis tanítókkal és tanításaikkal, s figyelmezteti a követőit a rájuk leselkedő veszély-
re: „Ha valaki másképpen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges 
beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt, AZ FELFUVALKODOTT, aki semmit 
sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharcokban szenved, amelyekből származik irigység, 
viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások. MEGBOMLOTT ELMÉJŰ ES AZ 
IGAZSÁGTÓL MEGFOSZTOTT EMBEREKNEK HIÁBAVALÓ TORZSALKODÁSAI, 
AKIK AZ ISTENFÉLELMET NYEREKEDÉSNEK TEKINTIK AZOKTÓL, AKIK ILYE-
NEK, ELTÁVOZZÁL!" (I. Tim. 6,3—5). 

Pál apostol a tévtanításra átkot mer mondani, bárkitől származzék is az. „Csodálkozom, 
hogy Attól, aki titeket Krisztus Kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliumra haj-
lotok. HOLOTT NINCS MÁS, DE NÉMELYEK ZAVARNAK TITEKET, ÉS EL AKARJÁK 
FERDÍTENI A KRISZTUS EVANGÉLIUMÁT. De ha szinte MI, AVAGY MENNYBŐL VA-
LÓ ANGYAL HIRDETNE IS NÉKTEK VALAMIT AZON KÍVÜL, AMIT MI HIRDETTÜNK 
NÉKTEK, LEGYEN ÁTOK. Amint előbb mondottuk, most is ISMÉT MONDOM: HA VA-
LAKI HIRDET NÉKTEK VALAMIT AZON KÍVÜL, AMIT ELFOGADTATOK, ÁTOK LE-
GYEN... AZ EVANGÉLIUM, AMELYET ÉN HIRDETTEM, NEM EMBER SZERINT VA-
LÓ, MERT ÉN SEM EMBERTŐL VETTEM AZT, SEM NEM TANÍTOTTAK RÁ, HANEM 
A JÉZUS KRISZTUS KIJELENTÉSE ÁLTAL" (Gal. 1,6—12). 

Ezek után nézzük az Evangélium ellen irányuló tanításokat, a már említett három irány-
zatot: A JEHOVA TANÚI, A SZOMBATISTÁK, A PÜNKÖSDI MOZGALOM SZÉLSŐSÉ-
GESEINEK HAMIS TANÍTÁSAIT. 

1. A JEHOVISTÁK Tömören és tőmondatokba foglaljuk össze Bibliaellenes, hamis ta-
nításukat: 

a) Tagadják Jézus Krisztus Istenségét. Csupán teremtménynek, tökéletes em-
bernek ismerik el, hogy a Beléje vetett hitünktől függne — mint Fundámen-
tumtól — az örök életünk, ezt tagadják. (Jn. 1,14). 
b) Tagadják a Szentháromságot, hogy a Szentlélek Isten a Szentháromság har-
madik személye, következésképpen, hogy Jézus Krisztus a Szentlélektől fogan-
tatott volna. (II. Kor. 13,13) 
c) Tagadják a feltámadást, ami a Krisztushívőké, csak azoknak ígérnek örök 
életet, akik az Őrtorony-Társaság tagjai lesznek, magukon kívül másoké nem 
lehet a kegyelem. (Jn. 11,25). 
d) Azt állítják, hogy Krisztus Visszajövetele láthatatlanul, már 1914-ben meg-
történt. Ellentmondanak önmaguknak azzal is, hogy Krisztust ugyan az égből 
várták vissza, holott nem ismerik el Istenségét. Krisztus mindenki által látha-
tóan jön el, nem titokban és láthatatlanul (Mt. 24,29—31). 
e) Az első feltámadást már végbevittnek tekintik, ami megtörtént szerintük 
1918-ban, holott nem is hisznek a feltámadásban, csak az ő elragadtatásukban, 
így az időpontok megbízhatatlansága miatt mindig meg akarják az alkalmakat 
és időket határozni, amit Krisztus megtiltott (Csel. 1,7). 
í) A világ végének is megszabták az időpontját, amit 1975-re tettek. Nyilvánvaló 
a fentiekből, hogy hamis tanításukhoz, megbízhatatlanságukhoz nem fér két-



ség. Mégis meglepően sokan vannak, akik mint beteg Bárányok áldozatukul 
esnek, az Igére való hivatkozásuk és kiragadott ismereteik ne tévesszenek meg 
senkit. Jehova tanúi — Jehova ellenesek (Ef. 5,11). 
g) Utolsó, megtévesztő tanításukra pedig mi is kimondjuk az elhatároló nemet, 
mint mindegyik hamis tanítójukra és megtévesztő tévelygésükre is, miszerint 
hirdetik, hogy Isten elvetette Izrael Népét örökre, s hogy helyükbe az Őrto-
rony-Társaságot fogadja és látja szívesen. Izrael Isten szemében változatlanul, 
minden más népet megelőzve, az első helyen áll, amint ezt Krisztus igazolta: 
„ÁBRAHÁM LÁTTA AZ ÉN NAPOMAT ÉS DICSŐSÉGEMET ÉS ÖRÜLT, DE 
TI GYALÁZTOK ENGEM ÉS MEG AKARTOK KÖVEZNI" (Jn. 8,56—59). 

Ha a Jehova tanúival találkoztok, kérdjétek meg, hogy Megváltójuknak elismerik-e az 
Isten Fiát, Aki értük a Golgotán meghalt. Ismerik-e Isten Lelkének bennük való munkál-
kodását. Végeznek-e valamilyen szeretetszolgálatot? Hol van az a Közösség, ahol hitéletü-
ket „ellenőrizhetően" gyakorolják? 

Ti is fegyverkezzetek fel az Isten minden fegyverével, hogy ezek ellen az álnok és gonosz 
munkásokkal szemben védekezni készen megállhassatok, de a legjobb vitába sem szállni 
velük, mert ezzel a sátán malmára hajtanánk a vizet, mintha létjogosultságukat ezzel is 
elismernénk. Ha Krisztus katonája vagy, hamarosan „faképnél" hagynak a Béliái harcosai, 
mert nincs nekünk velük semmi közösségünk, s látják és tudják, hogy nem győzhetnek 
velünk szemben, „mert akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az ÖVÉ!" (Ef. 6,12—17. Rm. 
8 9) 

2. A SZOMBATIZMUS VAGY HETEDNAPOS ADVENTIZMUS 
Ennek az irányzatnak az alapítója William Miller 
AZ ÚR VISSZAJÖVETELÉT 1843—1844 március 21 közötti időre jelezte. Egy másik 

prófétájuk szerint — S. Snow — félévi késés lehetséges. Az időpontokban való csalódás 
idején lépett a színre az ADVENTIZMUS PROFÉTAASSZONYA Ellen Gould White, aki 
kijelentette, hogy nem a földön, hanem a mennyben történt ezekben az időpontokban va-
lami, mégpedig a Szentek-Szentjének megtisztítását kezdte meg az Úr. 1860-tól hozta 
nyilvánosságra a prófétaasszony látomásait. LATOMÁSAI szabták meg a szombatizmus 
lényegét. 1847-ben azt látta, hogy a 10 parancsolatban a negyedik arany körrel van be-
övezve — a szombat parancsa —, aminek alapján meghirdette, hogy ez a 

LEGELSŐ ÉS A LEGFONTOSABB PARANCS. 
Szerinte az Ószövetség szombatja változatlan érvénnyel bír. Elfelejtette a prófétaasszony, 

hogy a 10 Parancsolatban mindegyik parancsolat egyformán érvényes, s egynek megrontása 
az egész Törvényt semmissé teszi. 

Feleletünk az időpontok meghatározására az Ige üzenete: „...NEM A TI DOLGOTOK 
TUDNI AZ IDŐKET, vagy ALKALMAKAT, melyeket az Atya a maga hatalmába helyez-
hetett." (Csel. 1,7). 

Krisztus nem 1844-ben ment be a Szentek-Szentjébe, hanem 33 Áldozócsütörtökén. 
(Zsid. 8,1. 9,12. 6,19—20). „Olyan Főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének 
jobbjára ült!" 

Pállal együtt tagadjuk, hogy volnának új látomások és kijelentések annál, amit Isten 
kijelentett:: „...ha valaki hirdet néktek azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen". És a 
kijelentésekre nézve igen bizonyos és megbízható információnk van Isten Igéjében: „...az 
utolsó időkben szólott nekünk Isten a Fia által!" (Gal. 1,8—9. Zsid. 1,1b). 

Az első keresztények a vasárnapot — az Úr feltámadásának napját — ünnepelték az 
Ószövetség szombatja helyett. János apostol az Úrnak napján vette Isten beszédét Lélekben 
Patmos-szigetén (Jel. 1,10). A kenyér megszegésére és a prédikálás meghallgatására a 
tanítványok a hétnek első napján gyűltek egybe (Csel. 20,7). „A hétnek első napján vétetett 
el a kő a sírról" (Jn. 20,1). A hét első napján ment be Urunk a zárt ajtók mögé, mert féltek 
az Övéi (20,19). 

Pál a diakónia gyakorlását is vasárnapra teszi — a hét első napjára — (I. Kor. 16,2), 
amikor is a jeruzsálemi szegényeknek gyűjtést rendez. 

Magyarországon az Adventizmus lelkes toborzója Reisinger János, akinek tanítása el-
lentétes az Isten Igéjével, noha tanítását az Igével igyekszik igazolni. Szerinte a szombat 
nemcsak a zsidóknak adatott, holott a Biblia éppen ezt állítja: „Megtartsátok azért Izrael 
fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről-nemzetségre, ÖRÖK SZÖVET-
SÉGÜL. Legyen közöttem és Izrael között örök jel ez..." (II. Móz. 31,16—17). 



Úgyszintén ellentmondásba keveredett, s hamisan használta az Igét Reisinger J. akkor, 
amikor Mihály arkangyalt azonosnak tartja Krisztussal. Júdás apostol (Jud. 9) csak an-
gyalfejedelemnek nevezte Mihályt, ki nem mert kárhoztató ítéletet mondani a sátánra. 
EZZEL SZEMBEN KRISZTUS LEGYŐZTE A SÁTÁNT, győzelmét a Golgotán vívta meg 
a Sátánnal, s amit nem mert Mihály megtenni, azt az Isten Fia megtette az ördöggel 
szemben, s már működése kezdetén volt hatalma útjából eltávolítani, s távozásra felszólí-
tani: „TÁVOZZ TŐLEM SÁTÁN..." Amit Mihály nem tehetett meg, mint angyalfejedelem 
(Mt. 4,10—11). 

Ez a brilliáns előadással szolgálni tudó Reisinger J. veszélyes tévtanítást hirdet, s elveszi 
ítéletét, amiért Krisztust hozzánk hasonló bűnös természetet hordozó embernek tartja és 
nevezi. Állítja, hogy amikor Krisztus testet-öltött, a bűnös emberi természetet is felvette 
magára. Nem látja ez a hamis tanító, hogy a bűnösön, csak a bűntelen Krisztus tudott 
segíteni, csak a Szent a megromlott és bűntől megfertőzött emberen. „Ő bűnt nem ismert, 
noha bűneink büntetése rajta volt, Isten ráterhelte adósságainkért a megfizetést, s azt tőle 
elfogadta, Halálával kiegyenlítette Krisztus a tartozásunkat." Ő, az Ige szerint „Hozzánk 
hasonlóan megkísértetett mindenekben, kivéve a bűnt „és" Ilyen főpap illet minket, SZENT, 
ÁRTATLAN, SZEPLŐTELEN". Megváltattunk „drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen 
Bárányén". A szűztől született „SZENTNEK HIVATIK, ISTEN FIÁNAK", ezen Igéink is-
meretében durva tévedésnek hat és igei tájékozatlanságnak a hamis tanító tanítása (II. 
Kor. 5,21 Zsid. 4,15. 7,26. I. Pt. 1,19. Lk. 1,35). 

Reisinger J. hamis húrokat penget akkor is, amikor olyat állít, hogy az emberben 
szunnyadnak felébreszthető pozitív vonások, melyeket fel lehet ébreszteni, ha hisszük, hogy 
ez megtörténhet. A pozitív vágyakba vetett hit felébresztése által történik az újjászületés. 

Ezt teljes mértékben nélkülözi a Biblia tanítását az újjászületésről. Isten Igéje bennünk 
nem találhat semmi jót. „Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; 
nincs aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is — egy sem —" (Rm. 3,12.). A Biblia egyáltalán 
nem fest jó képet az emberről, de az is igaz, hogy ezt elismeri és meglátni jelenti a kivoltom 
elismerését, elesettségem és egyben kegyelemreszorultságomat is. Itt már tudásba megy 
át az ismeret és önvallomás lesz belőle: „MERT TUDOM, HOGY NEM LAKIK ÉNBEN-
NEM, AZAZ AZ ÉN TESTEMBEN SEMMI JÓ, mert az AKARÁS MEGVAN BENNEM, 
DE A JÓ VÉGHEZVITELÉT NEM TALÁLOM" (Rm. 7,18). Aki lát valami jót is magában, 
az az ember sohasem akar újjászületni, mert önteljesítményű jótettei elöcsalogatásában 
reménykedve halogatja a „szükségest". Ez a fajta hamis tanítás összekeveri és elködösíti 
azt is, ami teljesen világos. Az ember kárhozatra, ítéletre, halálra méltó, de ennek elisme-
rése nélkül nincs újjászületés. Ez viszont teljesen világos és érthető, a Bibliának egyedüli 
tanítása. Már az Ószövetség embere is úgy látja az embert, „MINT AKIBE TETOTÖL-
TALPIG NINCS-E TESTBEN ÉPSÉG, CSUPA SEB ÉS DAGADÁS ÉS KELEVÉNY..." 
(Ézs. 1,6). Isten, aki a szívek vizsgálója, Ő állítja a szív állapotát: „CSALÁRDABB A SZÍV 
MINDENNÉL, ÉS GONOSZ AZ, KICSODA ISMERHETNE AZT?" (Jer. 17,9). 

A hamis tanítások mindig azzal magyarázhatók — és ez esetben is igaz —, hogy az Isten 
Igéjéhez valamit még hozzá akarnak a hamis tanítók tenni. A Biblia mellé egy külön ki-
jelentésforrást, ami ez esetben a prófétaasszony prófétikus tevékenysége, amit fölé emelnek 
a Bibliának. 

Azt merészeli a nagy prófétaasszony állítani, hogy ő többet látott, mint a próféták, mert ő 
betekintett a mennyei könyvekbe, bepillantott az emberek örök sorsába 1879. október 23-án. 
Ószövetség erkölcsi törvényei tiltják a disznóhús, alkohol, vér fogyasztását, holott ezek nem 
erkölcsi törvények voltak, hanem az áldozathoz tartoztak, melyek Krisztus áldozatával meg-
szűntek. (Kol. 2, 16—17) „A VALÓSÁG A KRISZTUSÉ". Az így gondolkodók sokan ma is 
visszacsúsznak, visszaesnek a Törvény alá (Gal. 4,9—11). „Miként tértek vissza ismét az 
erőtelen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok?" 

Az adventistáknak — és ezt jó el nem felejtenünk — kettős evangéliumuk van. 
1. A „csak kegyelemből" szóló üzenet a kívülállók részére. 
2. Míg a „törzs" tagoknak Mózes Törvénye szerint kell járniok. 
Végül veszedelmes tanítás annak hirdetése is, hogy a Lélek a halálban alszik, s ez a 

lelki alvás a feltámadásig tart. 
A Biblia ebben a kérdésben is ellentmond a hamis és tévelygő felfogásnak. Amikor a 

koldus halt meg, lelke vitetett Ábrahám kebelére, míg a gazdagot eltemették, mégis a 
pokolban találta magát, amikor felemelte szemeit (Lk. 16,22—23). Ha a Lélek egy halálos 



alvásba merülne, holott hittünk volna. Mi azt hisszük, hogy Krisztus tanítása áll meg, 
miszerint: „...AKI HISZ ÉNBENNEM, HA MEGHAL IS ÉL AZ" (Jn. 11,25b). Mi hisszük, 
hogy „AKÁR ÉLÜNK, AKÁR HALUNK, AZ ÚRÉI VAGYUNK", hisszük, hogy nem választ-
hat el Őtőle „sem élet, sem halál...". Mi hisszük, hogy „Boldogok, akik az Úrban halnak 
meg!" Mi hisszük, hogy „Ott lenni sokkal inkább jobb..." 

Az ADVENTIZMUS megszelídült vad, ezért támadásai és tanításai változók és kiszá-
míthatatlanok, éppen ebben van a veszedelmessége, s adódik az Igétől való elhajlás, akiket 
egyébként derék embereknek tartunk, de ezeket a tanításbeli különbségeket mindezek el-
lenére el nem hallgathatjuk, mert az életével, az örök életével játszik az, aki nem lát, vagy 
nem akar tisztán látni, s hagyja magát eltévelyíteni a tévelygő tudománytól. 

Legyen a jelszónk a hamis tanítókkal és hamis tanításokkal szemben az Isten Beszéde, 
mely mindig megáll, melyben nincs változás. Legyen: 

„Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd, 
És ösvényemnek világossága!" (Zsoltár 119,105). 
3. A PÜNKÖSDI MOZGALOM SZÉLSŐSÉGESEINEK HAMIS TANÍTÁSA! 
Már a szekták említésénél utaltunk azokra a szélsőségekre, amelyek bennünket elhatá-

rolnak ezektől az irányzatoktól. így elutasítjuk az emberi tekintélyen nyugvó kiegészítést. 
Azt a módszert, mely a Biblia tanításához azt a különös tanítást teszi hozzá, amely éppen 
arra a szektára lesz jellemző. Félelmetes korlátozottságukra mutat, hogy magukat tartják 
igaz, élő, üdvözítő egyháznak. 

Minden keresztény felelős azért, hogy a szélsőséges irányzatok elburjánozhattak, mert 
Isten Igéje nem érte el őket rajtunk keresztül. Minden szekta vád egyházunk „romlottsága", 
erőtelensége ellen. Legyen célunk, hogy ezek az eltévedt bárányai a Nyájnak visszatalál-
janak Krisztus egyedüli Pásztorsága alá. 

Nem ismeretlen az idegen lélek már az első gyülekezeteknél sem, hiszen ettől óvja Pál 
a Korinthusiakat, mert ez a lehetőség és tény a hívőket „eltávolíthatja a Krisztus iránti 
egyenességtől" (II. Kor. 11,4). Ezzel az idegen befurakodó lehetőséggel számolva kell és 
szükséges „megvizsgálni a lelkeket, hogy azok Istentől vannak-é?" (I. Jn. 4,1—4). 

Bibliaellenes misztikum kísérte végig a középkori, római egyház szentjeinek életét, ami-
kor ez a misztikum a katolikus „szentek" életében extázist, új prófétálást és víziókat in-
spirált. Amelyet korábban a II. század közepén még el tudott utasítani az egyház, a tév-
tanítók és rajongók esetében, akiknek félrevezető hamistanítása a nyelvekenszólásra és 
Krisztus visszajövetelének „pontosított" meghatározásában állott, illetve hamistanítók ve-
zére magát nevezte Vigasztalónak — a kis-ázsiai MONTÁNUS —, s így vele egy új korszak 
köszöntött be. 

A Reformáció évszázadában jelentkező és szórványosan felbukkanó rajongóktól a refor-
mátorok elhatárolták magukat. S a később jelentkező — XVIII. században — a hugenotta 
vezetők is nemet mondtak — a francia reformátusok között — a rajongásba esett testvéreik 
gyakorlatára. 

A XVIII. század ébredései sem tudtak mentesek maradni az előtérbe tolakodó rajongó 
hatásoktól. így jelentkeztek ezek és jelen voltak a nagy ébredést vezetők mozgalmában és 
köreiben is — Wesley, Torrey, Finney, Moodynál. 

Ez a különös rajongó élmény egy olyan megtapasztalásra vágyakozott, mely a hívőket 
egy magasabb fokára juttatja a megszentelődésnek. 

.Ez a törekvés az emberben kialakította a vágyat az ún. MÁSODIK ÁLDÁS UTÁN, amit 
„Szentlélekkeresztségnek" neveztek el, mely tanítás szerint ez a szolgálatra való felkene-
tésnek egy külön aktusa, a „MÁSODIK ÁLDÁS", melyet gyakran egybekötöttek a nyelveken 
szólással, azaz az ún. „Lélekkeresztséggel!" 

Valójában a pünkösdi mozgalom egy új Pünkösd átélésére alapozza tanítását. 
1906 jelentette a nagy áttörést, ahonnan számítjuk a mozgalom terjedését. 
Los Angelesben (USA) egy néger lelkész extázisba esett — Seymour —, nyelveken kezdett 

szólni és ezt a képességét ruházta át a különös erők — idegen lélek — „második áldásaként" 
kézrátétellel követőire. 

Európába a rajongásnak ezt a formáját egy norvég evangélizátor hozta el, — Barratt 
— akitől azonban a német hívők a Berlini Nyilatkozatban elhatárolták magukat 
1909-ben. 



Ezek a mozgalmak egymástól vesznek át hatásokat, de különbségeik ellenére egyazon 
idegen lélek inspirálja őket. Ez az idegen lélek önmagát dicsőíti, aki a Biblia tanítása 
szerint hamis prófétaként majd a tüzet is lehozza az égből (Jel. 13—14). 

A Szentlélekkeresztségről szóló hamis tanítás más Evangéliumot hirdet, mint a Biblia, 
ezért ítélete is nagy lesz, s ennek a ragályos veszélynek elkerülhetőségére most kell — még 
időben — felhívnunk a figyelmet. 

Az Ige tanítása szerint a „Lélekkeresztség" értelmezése teljesen mást jelent, mint azt a 
rajongó mozgalmakban értelmezik. A Biblia tanítása szerint ez az esemény egyszer, egyet-
lenegyszer és egyszerre történik meg velünk, amikor is a Szentlélek beépít lelkiképpen a 
Gyülekezetbe, az О Testébe, ami az újjászületéskor — megtérésünkkor — megy végbe, 
amikor Krisztust elfogadjuk Megváltónknak, a Benne való élő hit által Vele eggyé leszünk. 
Ezt Isten cselekszi velünk, amikor ez egyszeri történés végbemegy az életünkben, s részesül 
a megváltott ember a Szentlélek ajándékában. 

Ezzel szemben az idegen lélek hatása alatt nyelveken szóló mozgalom azt állítja és ta-
nítja, hogy az újjászületést — megtérést — követnie kell egy következő élménynek, mely 
által az ember a Szentlélekkel különös kapcsolatba kerül. 

Vagyis ez a mozgalom megbontja a Szentháromság Isten egységét, és túlhangsúlyozásá-
val a Szentlélek pótlólagos élményével fölényt biztosít az Atyával és Fiúval szemben a 
Szentléleknek, ami teljesen elüt a Biblia tanításától és attól teljesen idegen. 

A mozgalom szerint csak ezzel a „második" élménnyel veszi kezdetét a hívő élet. Ennek 
a kierőszakolt megtapasztalásnak az elnyerése nincsen Istentől, mert О nem cselekszik 
Igéjével ellentétben. Tehát ez a titokzatos vallásos élmény egy idegen lélek tanítása és 
misztikuma. 

A Szentlélek a Biblia szerint egyszer adatik, Aki Krisztus befogadásakor beépíti a Krisz-
tus Testébe, a Gyülekezetbe. 

A nyelveken szólás mozgalma hamis voltára utal az is, hogy ezt ördögűzésre használják, 
próféciákat közölnek a nyelveken szólók, s hirdetik, hogy ennek bűntől tisztító ereje van, 
s ezt meg lehet tanulni. A Biblia mindebből semmit sem tanít. 

Ebben a mozgalomban túlhangsúlyozott szerepet kapnak a víziók — látomások —, míg 
a Szentírás világosan tanítja, hogy „HITBEN JÁRUNK ÉS NEM LÁTÁSBAN" (II. Kor. 
5,7. Mt. 24,26. I. Pt. 1,8). 

Magyarországon az ébredés vezetői közt is lángrakapott 1957-ben — az ELSŐ hullámban 
— a hamis rajongók tanítása. A sátán médiumként egy özvegyasszonyt használt fel, Matild 
nénit Jánkmajtisról — Cséke Lajosnét —, akinek „próféciái" hatása alá kerültek az ébredés 
vezetői, s mint a jó kútra, úgy jártak gyakran a Matild nénihez azért a tanácsért, hogy 
vajon mi az Úr akarata. A hamis lélek rabságából és igézetéből sokan még az asszony 
halála után sem tudtak megszabadulni. 

A pünkösdista gyülekezetben kapott „Lélekkeresztség" hatása az egész országot megfer-
tőzte, fontos személyek keresték fel és kapták hatását „büntetésül" A démoni lelkek hatal-
mukba kerítették a szabolcsi ébredést. Matild néni, az egyetlen lélek képes volt félrevezetni 
a szabolcsi ébredést. 

Ez az asszony magáról az állította, hogy Benne a Szentlélek teljessége van. Ez az idegen 
lélek az Ige világosságában hamar lelepleződött, mert nincs olyan ember, akiben az Úr 
Lelkének teljessége lakozna, egyedül Krisztus mondhatta el magáról: „MI AZ О — Krisztus 
— TELJESSÉGÉBŐL kaphatunk kegyelmet kegyelemért" (Jn. 1,16. Kol. 2,9). 

A pünkösdista mozgalom második nagy hullámát hívjuk KARIZMATIKUS MOZGALOM-
NAK. Észak-Amerikából származik, s a hatvanas évektől kezdett a nagy történelmi egy-
házakban munkálkodni, és nem kevés sikerrel sikerült megvetnie lábát és gyökeret vert a 
nagymúltú, tiszta egyházakban, így a Református egyházban is az az idegen szellemiség, 
melynek felismerése és megkülönböztetése nem kis gondot jelent a tiszta szándékú hívők-
nek és pásztoroknak. 

Ne keressük a hamis lélek képviselőivel a találkozást, mert az erőtelen keresztény test-
véreink hamar áldozatul eshetnek a hamis lélek gyötrésének. Ne nyisson senki ajtót az 
extázis előtt. Példának mondjuk el — amit magunk is láttunk —, hogy egy pünkösdista 
összejövetelen a „lélekkereszteltek" a padlóra zuhannak, s hamarosan görcsbe merevedett 
testek borítják a padlót, az emberek eszméletlenül esnek el, s lesznek áldozatok, akik mögé 
oda áll egy „testvér hogy a zuhanás közben „elkapja". Egy ilyen veszélyes, hamis közösség 
a Német Sándor vezette karizmatikus Hit-gyülekezete napjainkban. 



A régi és új pünkösdista mozgalom — s karizmatikus szárnya — ugyanazon lelkületű 
ál-ébredés, melyben a hamis lélek és hamis lelkek munkálkodnak. 

A második hullámban jelentkező karizmatikus mozgalom gyökerei is az USA-ból terjed-
tek át Európába. Ahová 1962-ben kiment a Lutheránus Világszövetség megbízottjaként 
Arnold Bittlinger, ahol megismerte a karizmatikus gyülekezeteket és ajándékokat, akiknek 
képviselőjét — Lassy Christenson — többször elhívták Németországba. 1965-ben így ír a 
karizmatikus Wilhard Becker: „Anélkül, hogy tudtuk volna, kik állnak mindezek mögött, 
megragadtak bennünket ezek a gondolatok, és elkezdtük kipróbálni, mi áll a hirdetett 
tapasztalatok mögött". így alakult meg az EURÓPAI karizmatikus központ. A kegyelmi 
ajándékok alapján Ökumenikus Közösségnek nevezik magukat, s szerintük a tan szétvá-
laszt, de a karizma egyesít. Köztük találhatók protestánsok, római katolikusok és görög-
keletiek. Vezetőjük Reiner Friedmann Edel, aki Kiadóval is rendelkezik. A képmágiát és 
az ősi sámánizmust „Új kor" gyógymódként használják. Lelkigondozottjaikat a fantáziavi-
lágba viszik, a régmúlt eseményekbe Jézust is odaképzelik. Ez a „levetítés — a múltról —" 
azonban nem bibliai szabadulás, hanem képmágia a javából. A múlt fájó eseményeit a halál 
után nem orvosolja úgy, hogy most nyúl a múltban történtekhez, ez hamis tanítás. Képvi-
selőik: Willem С. van Dam és Agnes Sandford. 

A HARMADIK HULLÁMBAN, mely napjainkig ér, a fellendülés a nyelvekenszólásé. Ez 
a hullám az első kettőből táplálkozik és célja meghódítani az egész hívő világkeresztény-
séget. Ennek a vonalnak — a nyelvekenszólás tanításának képviselői: C. Peter Wagner. 
John Wimber, Christian Schwarc, Paul Yonggi Cho, Erik Veenhuizen. 

A 80-as évek végén indult a harmadik hullám, programja a prófécia. Szerintük a 90-es 
években a lelki hadviselés következik, amikor Jézus nevében megkötözik a házak, terek, 
városok, területek helyi démonait, ez hozza — szerintük — az evangélium világméretű 
áttörését. Konferenciájukon, ezek, a démonok, angyalok és egyéb szellemlények többek 
számára láthatók voltak. 

Lelki harcvezetésük egyik eszköze a JÉZUSMENET, mely szerintük megtöri a sötétség 
hatalmát. Ilyen menet volt 1992. május 23-án Berlinben... s így készülnek a karizmatikusok 
1994. júniusi lausanei konferenciájukra, melynek zárónapján szintén ilyen felvonulások 
lesznek azonos időben a világ fővárosaiban, melyen 25 miílió keresztény vesz részt. Peter 
С. Wagner szerint ez a nap fogja megváltoztatni a világot. 

Ez a nyelveken szóló mozgalom gyökeréig romlott fa, mert ők akarják a világot megvál-
toztatni — miként a világ is így gondolkodik—, s azt „megoldottnak" nem Krisztus gondo-
latai áldozatában látják. 

A nyelveken szólást sokan azzal az Igével indokolják, hogy „Jézus Krisztus tegnap és 
ma és mindörökké ugyanaz", de némelyek elfelejtik, hogy az ugyanaz nem jelenti az ugyan-
azon módon való munkálkodást (Zsid. 13,8). 

Sokkal inkább megáll az, hogy a nyelveken szólás az apostoli időkre adatott, s miután 
betöltötte feladatát, megszűnt. Erről szólt Pál apostol is: „a nyelvek megszűnnek" (I. Kor. 
13,8). 

A nyelvek a zsidóknak adattak, akik jelet kértek! (I. Kor. 14,21. 1,22. Mt. 12,34—38. 
16,1. Jn. 4,48). 

A Szentlélek kínálta Evangéliumot hogy hogyan utasították vissza a zsidók, ezt mutatja 
be az Apostolok cselekedeteiről írott könyvben a szentíró. A zsidók négyszer mondtak nemet 
az Evangéliumra. 

1. Jeruzsálemben (Csel. 7...). 
2. Kis—Ázsiában, a pizidai Antióchiában (Csel. 13,44—51). 
3. Görögországban-Korinthusban — (Csel. 18,5—7). 
4. Rómában (Csel. 28,24—27). 
Rómában azonban fordulat történt, amikor Pál Ézsaiást idézte (Csel. 28,24—27). Izrael 

állami léte pár év múlva, 70-ben megszűnt. Tehát sem a zsidók, sem a pogányok, de senki 
számára sincs más és több iel, mint Jónás prófétának a jele, VAGYIS KRISZTUS KE-
RESZTJE ÉS FELTÁMADÁSA (Mt. 12,39—40). 

Pál apostol későbbi leveleiben sincs már szó a nyelveken szólásról és az apostolok többi 
levelei sem tesznek említést erről a problémáról, amely teljesen háttérbe szorult. Sőt az 
egyházatyák feljegyzéseiben sem találunk utalást, hogy a nyelveken szólás szerepelt volna 
a gyülekezetek gyakorlatában. 



Ezért okoznak mindig zavart és szakadást a nyelveken szóló mozgalmak a történelem 
— és egyháztörténelem — folyamán, mint a rajongás lelkének közösségei. 

Egy kis összefoglalót készítsünk — mely nem lehet „teljes". 
1. Á Szentlélekkeresztség kérdésén áll, vagy bukik a mozgalom, mely egy második áldással 

tölti be a nyelvekenszólót — ez a csodálatos öröm. — Ez a tanítás merőben ellenkezik a 
Biblia tanításával, mely egy egyszer megtörtént esemény volt Pünkösdkor és soha többé 
meg nem ismétlődik, amint egyszeri esemény a Szentléleknek bennünkvaló lakozásvétele 
is (I. Tim. 4,1 Csel. 11,16). 

2. A NYELVEKEN SZÓLÁS nem felel meg a bibliai normáknak, attól idegen, misztikus 
jelenség, mely a pogány vallásokban lelhető fel. Ha üzenetet közvetít, az nem Istentől való, 
mivel a nyelveken szólás Istenhez szóló beszéd és nem emberekhez szóló beszéd (I. Kor. 
14,2). 

3. A VÍZIÓK, LÁTOMÁSOK területén riadót kell fújnunk, itt túlvilági áttörésekről van 
szó. Isten országából pedig nem származhat Krisztus-jelenés, nyilvánvaló, hogy az ördög 
ölti fel az angyal ruháját (II. Kor 11,14). A hit nem a látás dimenziója: „BOLDOGOK, AKIK 
NEM LÁTNAK ÉS MÉGIS HISZNEK" (Jn. 20,29). 

4. ÚJ KIJELENTÉSEK birtokosai a karizmatikusok? 
Nyilvánvaló, hogy ez a lehetőség az apostoli korral lezárult. A figyelmeztetés mindenki-

nek szól: AZ ÍRÁSOKHOZ SEM HOZZÁTENNI, SEM ELVENNI NEM LEHET BÜNTET-
LENÜL (Jel. 22,18). Pál megismétli, hogyha valaki az apostoli kijelentéshez hozzátenne 
valamit, vagy mást hirdetne, annak átok a része és fizetése. Az apostolok szolgálata teljesen 
elvégzett és befejezett munka, amelyre ma is építkezünk, mint „az apostolok alapköveire" 
(Gal. 1,7—8. Kol. 1,25. Ef. 2,10). 

5. KÉZRÁTÉTEL-e 1 közvetíteni a közösségvállalás jelét jelenti, Isten áldásának külső 
megerősítését, de a bűnátadás aktusa is volt. Hogy a kézrátétellel lehetne Szentlelket nyer-
ni, ez vaskos — babonaság, amint azt Simon mágus is hitte (Csel. 8,18—19), ő tudta, hogy 
érintés által lehet erőket közvetíteni, s úgy gondolta, hogy a Szentlélek is megnyerhető ily 
módon. Az apostolok, amikor a kezeiket a samaritánusokra vetették és azok Szentlelket 
kaptak (Csel. 8,17), ez nem jelenti azt, hogy birtokában voltak a Szentléleknek. Nem volt 
kezükben a Lélek, hogy azt erőként átadhatták volna, ám mint Istentől vezetett emberek, 
akkor tették kezüket a samaritánusokra, amikor Isten éppen közölni akarta azokkal a 
Szentlelkét. Aktusukkal deklarálták, hogy vállalják az egységet a samaritánusokkal, az 
egy Úrhoz tartozást, akiket általuk a Szentlélek beavatott a Gyülekezetbe, mint Krisztus 
Testébe. Az okkultisták ezzel szemben ismerik, hogy érintés útján tudnak erőket tovább-
adni. Pál apostol ezt ismerve mondta Timótheusnak: „Ne légy részes mások bűnében — a 
kézrátételt el ne hirtelenkedd" (I. Tim. 5,22). A tisztátalan lelkek kézrátétellel űznek ör-
dögöt. 

Nekünk Krisztus Nevében — minden szabadulás után vágyónak — el kell szakadnunk 
a kézrátétel mindenfajta hamis gondolatától. 

Csak e néhány pontba foglaltak is legyenek elégségesek nekünk ahhoz, hogy elhatároljuk 
magunkat azoktól, akik a „Szentlélek ellen igyekeznek", s ehhez Krisztus szép Nevét hasz-
nálják fel. Kérjünk Istentől olyan lelki társakat, akik nem megosztják, hanem építik a 
Gyülekezetet. Legyünk készek az ítéletet az Igaz Bíróra hagyni, ugyanakkor lássuk, hogy 
a szeretet nem örülhet a hamisságnak. Vegyük fel a harcot a hamis ellen félelem nélkül, 
mert „nagyobb az, AKI BENNÜNK VAN, MINT AZ, AKI-E VILÁGBAN VAN!" (I. Jn. 4,4). 
A tévelygőknek is van bocsánat, különbség van azok között, akik elestek, és azok között, 
akik az Úrtól elszakadtak: „Jézus Krisztusnak vére megtisztít minket minden bűntől..., ha 
megvalljuk bűneinket, О hü és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson bennün-
ket minden hamisságtól!" (I. Jn. 1,7—9). 



Hálaadás! 

Hálát adok Jóatyám e Könyvért. 
Az imáimban Elibéd vitt könnyért. 

Köszönöm Istenem, hogy megsegítettél, 
Hogy a szándéknál tovább „repítettél". 

Dicsérem a Menny-Erőit, mikben részeltettél, 
Gondolatról-gondolatra, amint késszé tettél. 

Azokat is Eléd viszem, akiket szeretel, 
Akiknek Szívében egyszer majd ott leszel. 

A Gyermekeket, Unokákat, egy új Emberanyagot, 
Jusson célba Bennük mindig, a Te Akaratod. 

Ha e földi, testi Ruhát egyszer majd letesszük, 
Utoljára Krisztus szóljon érettünk, felettünk. 

Azt a Könyvet, mibe írtad Véreddel nevünket, 
Szentlelked nyissa fel, miként a szemünket. 

Légy velünk az úton, Te vezess bennünket, 
Te áldd meg a Földet, hova küldtél minket! 

A Földön minden embert, ahol a Kereszt ÁLLT, 
Hol szereteted határtalan, nem pedig örök vád! 

Igaz Bírám, Ki szolgádat szereted, 
Legyen társam ebben mindaz, kit elér a Kegyelem! 

„Jövel Uram Jézus!" Hamar jöjj, mert várlak, 
Drága Megváltója ennek a Világnak, szüntelenül áldlak! 
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