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EGYHÁZUNK UTAZÓ NAGYKÖVETE 

DR. PÓSFAY GYÖRGY KÖSZÖNTÉSE 
 
 
 

zév derekán Pósfay György 80 esztendõs. E szerény kiadvány Õt 
hivatott köszönteni. A Koinónia mostani különszámában szolgatársai 
és barátai állnak mellé eddig még nyomtatásban nem megjelent 

írásaikkal, mintegy jelezve azt, hogy a szolgálat tartalma mindannyiónk 
számára kötelezõen ugyanaz: az evangélium Urának engedelmes követése, a 
krisztusi kérügma hirdetése. 

Mit is kívánhatnánk az ünnepeltnek szebbet, jobbat, mint jó egészsé-
get. Mert a többi – mindannyian tudjuk – ennek függvénye. De köszöntésünk 
mellett hadd szóljunk arról is, hogy a külsõ történések fátyla mögött, ki az az 
ember, akirõl beszélünk, akinek nagy ívû életpályáját hálaadással értékeli 
családja, nyugati szolgatársai, a hazai evangélikus egyház és a világ evangéli-
kussága. 

Nagyköveti tiszte azzal kezdõdött, hogy 1948 augusztus 22-én az 
Egyházak Világtanácsa gyûlésén Amsterdam-ban Vajta Vilmos és Leskó 
Bélával együtt képviselte a Magyarországi Evangélikus Egyházat, miután az 
egyház egyetlen hazai képviselõjének, D.Ordass Lajos püspöknek, a Luthe-
ránus Világszövetség alelnökének kijutása, az akkori államhatalom tiltása 
miatt nem sikerült. 

Majd e nagyköveti tiszt folytatódott nyugat-európai, Egyesült Államok-
beli, venezuelai magyar lelkészi szolgálat vállalásával. Betetézõdött a genfi 
központú Lutheránus Világszövetség dél-amerikai titkári, mintegy másfél 
évtizedes felelõsségteljes, tágölelésû és teológiai tudást, diplomáciai készsé-
get kívánó feladatával. 

Pósfay György nemcsak keresztény teológus, félelmetesen jó memóriá-
jú egyháztörténész, de ökumenikus nyitottsága mellett a lutheri teológia 
doktora (disszertációjában azt fejtegette, hogy „Mit tanított Luther az Egy-
ház egyetemességérõl") , de ugyanakkor azt testesiti meg, amit ma a keresz-
tény teológustól elvárunk, hogy tudniillik, legyen ismeretanyagot magába 
felszívó és feldolgozó szakember, de ugyanakkor, kora társadalmának és 
kultúrájának kompetens gondolkodója is. 

Pósfay György testvérünk és barátunk a tisztesség és keresztény 
proklamáció egzisztenciális hirdetésének elkötelezettje, aki korának 
kultúrája iránti nyitottsága és fogékonysága mellett mindig Isten igéjének 
irányítása alatt tudta életét. Ez lett szolgálatának belsõ tartalma. Sokan 
tehetnének tanúságot arról, hogy „nagyköveti", magasszintû szolgálata 
mellett – idõt és fáradságot nem kimélve – mindig talált idõt a kicsik és a 
kevesek megkeresésére, hogy velük igeközösségben együtt legyen, nékik 
szolgáljon. A kevesen is hû volt és (talán ezért is) bízta meg õt oly sokkal az 
egyház Ura. 

Ünnepeltünk életére és családjára Isten további áldását kérjük, ölelõ 
szeretettel és barátsággal a Külföldön Élõ Magyar Evangélikus Lelkigondo-
zók Munkaközössége nevében: 
 

Pátkai Róbert 

E 
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Glatz József:  
 

REGGELI ÁHÍTAT 
Mt 28, 16-20 

 
Barátaim! 
Küldetésben járunk. 
Jó és szép a hűség a kevesen, de mi sokra hívattunk. Nem a kis és szűk körök apostolai 

vagyunk; minden néphez küldetünk. 
Nehéz a feladat? De micsoda perspektíva! 
Szeretem a missziót, küldetésünk tágas terét. Minden népnek van mondanivalónk; 

minden vallás híveinek is, muzulmánoknak és zsidóknak is. 
Szeretem a "külmissziót", küldetésünket a széles világba, de mindegyikőnknek más és 

más a feladata. Ránk talán a szétszórtságban élő kis magyar közösségek bízattak. Ott is kell 
néha hosszú utakat tennünk, de nem kell csak a földet kerülgetnünk, vannak más távolságok 
is. Tóth Árpáddal szólva: hosszú az út lélektől lélekig. Menjetek minden néphez, minden 
emberhez, azokhoz is, akik másképp gondolkodnak. 

* 

Mire küldetünk? Mi a teendőnk? 
Tegyünk tanítvánnyá minden népeket. 
Tanítvánnyá kell őket tennünk. Nem sablont kell a lelkekre, vagy a világra húznunk: az 

un. "kereszténységet". Nem "készárút" exportálunk, hiszen magunk se vagyunk készek. 
Keltsünk érdeklődést az iránt, akitől mi magunk is újra meg újra, mindhalálig tanulunk. 
Az egyház népe nem azok közössége, akik mindent "jobban tudnak". Tanítványok vagyunk, 
akik feszülten figyelünk mesterünkre, fülelünk szavára, lessük tetteit. 

Mesterünk a Feltámadott. 
Nem a halott Jézust prédikáljuk. Nem csak Jézus múltban elhangzott szavait 

ismételgetjük; nem a múltat húzzuk a jelenre, hiszen az akkor megbénulna, megmerevedne. 
Nem csak arról beszélünk, aki egykor itt járt a Földön, hanem arról tanúskodunk, aki itt és 
most jön szembe velünk az élet országútján. Néha tán csak éjszakákba nyúló, hosszas 
beszélgetések után döbbenünk rá, hogy ez Ő, de Ő itt van velünk minden napon a világ 
végezetéig. Beszéljünk a Mesterről minden időben. Tán felkel a vágy itt - ott Jézus jobb 
ismeretére. 

* 

Tegyetek tanítvánnyá minden népet - megkeresztelvén őket. Akkor lesznek tanítványok, 
ha megkereszteljük őket. 

Mindig szerettem keresztelni; különösen is kisgyerekeket. Éltem mindig a lehetőséggel 
és az áldásnál megsímogattam buksi fejecskéjüket. Jézus azonban nem csak egy szép szertar-
tást bíz ránk, hanem azt akarja, hogy kövessük a keresztségbe, mellyel neki magának meg 
kellett keresztelkednie (Lk 12,50; Mk 10,38), adjuk neki magunkat és bízzunk benne, "mert aki 
meg akarja menteni életét, az elveszti, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja" (Mt 
16,25). Jézus azt kívánja, hogy vonjunk így másokat is - sokakat, népeket - halála és feltá-
madása közösségébe (Róm 6,4). 

Így leszünk tanítványai, s lesznek azok mások is. 

* 

Ki mondja ezt? A feltámadott Jézus. 
Nem a történeti, aki meghalt a kereszten; nem is az, aki negyven nappal húsvét után 

övéinek megjelent - a szövegkritikusok tudnának erről sokat mondani -, hanem az élő Úr, aki 
övéinek ma is megjelenik, nekünk is, hogy megmutassa szépségét és nagyságát, hogy meg-
értsük: Övé a világ. Övé a jövő! 

 
Ámen.                                                                              (KÉMELM, Sopron, 2000. augusztus 31.) 
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Bándy György: 

 

A jubileumi év a Szentség Törvényében 
 
 
 Honnan ered ez az intézmény, amelyre az idén olyan sokan hivatkoznak? A gyökereket 3M 
25-ben kell keresni. Ennek a bibliai szakasznak és környezetének vizsgálata segíthet abban, hogy 
helyesen értsük meg a jubileumi év lényegét és abban is, hogy teológiailag el tudjuk magunkat 
határolni a jubileumi év helytelen felfogásától és minden tudatos visszaéléstől, amely a jubileumi évre 
hivatkozik. 
 Előadásomat három részre tagoltam. Az első részben (1.) a szövegkörnyezetet fogom 
vizsgálni, a második részben (2.) 3M 25 elemzését adom és a befejező részben (3.) néhány gyakorlati 
következtetés szeretnék levonni. 

1. A JUBILEUMI ÉV TÖRVÉNYÉNEK SZÖVEGKÖRNYEZETE 

 Minden bibliai szöveget annak szűkebb vagy szélesebb környezetében ( kontextusában ) kell 
vizsgálni. Ez exegetikai alapszabály. Az indokolja ezt a szabályt, hogy a Biblia nem elvont és időtől 
független kijelentések gyűjteménye, hanem olyan könyv, amely konkrét kérdésekre konkrét 
válaszokat ad. 

1.1.  3M 25 szövegkörnyezete a Pentateuch mai formájában 

 A Szentség Törvénye a Sinai Perikópa után következik, amely magába foglalja a 
Tízparancsolatot és a Szövetség könyvét (2M 19 - 24), a kultusz és a szent sátor leírása (2M 25 - 40), 
az áldozati előírások (3M 1 - 7), a papokra vonatkozó előírások (3M 8 - 10), a tisztálkodási előírások 
(3M 11 - 15) és az Engesztelő napra vonatkozó előírások után (3M 16).  A Szentség Törvénye után 
4M következik további papokra, lévitákra és a népszámlálásra vonatkozó előírással (4M 1,1, - 10,10). 
A Szentség Törvényének az Engesztelő napra vonatkozó törvény utáni besorolása arra utal, hogy ezt a 
törvényt az engesztelés gyakorlati érvényesítésének is tekinthetjük. Ha az Isten és az ember közti 
kiengesztelődést nem csak optikailag, de tartalmilag is a Pentateuch középpontjának tartjuk (a Tóra 
közepe a mazoréták szerint 3M 8,8), akkor itt a Tóra központi üzenetének közvetlen következmé-
nyéről van szó. 

1.2.  Szövegkörnyezet a Papi Iratban ( P ) 

 A Szentség Törvénye a Pentateuch legfiatalabb forrásiratába, a Papi Iratba van beledolgozva. 
Ez a megnevezés onnan ered, hogy ez az irodalmi réteg nagy figyelmet szentel a kultikus és rituális 
intézményeknek. A kutatás mai állása szerint, fogság utáni forrásról van szó, amely az egész 
Pentateuch vázát képezi. A Papi Irat az első teremtéstörténettel kezdődik (1M 1,1 - 2,4b) és 5M 34,1.7 
- 9-ben végződik. A Papi Iratnak világos és tervszerű a szerkezete. Itt nem véletlenszerűen vannak 
egybefoglalva a kultikus előírások, hanem tudatosan be vannak sorolva a világ teremtése és Mózes 
halála közé. Több oknál fogva feltételezhetjük (pl. az egyetlen templom és a főpapi tiszt feltételezése), 
hogy ez a forrásmű a Kr. e. 5-ik századból való és az egyik feladata az volt, hogy a fogság utáni 
gyülekezet intézményeit Mózes korával és személyével igazolja. Örömmel állapítottam meg, hogy a 
katolikus Príručný lexikón biblických vied-ben azzal az állásponttal találkoztam, hogy a Papi Irat "a 
fogság utáni időben a papi körökben keletkezett (kb. Kr. e.570 és 470 között )". (1) Otto Kaiser szerint 
a racionális beállitottságú papi író szemében csak két titokzatos dolog létezik. Az első titok Isten 
kifürkészhetetlen akarata, hogy az embert megváltsa. A másik titokzatos dolog pedig a bűn 
kifürkészhetetlen hatalma. "A kultusz azonban, amely kiengesztelődést és megtisztulást eredményez, 
kirántja az embert abból a nyomorúságból, hogy ezen titkok felett törnie kelljen a fejét." (2)  
 A Szentség Törvénye szinte iskolapéldája annak (nem véletlenül több tankönyvben éppen ez a 
példa van felhozva), hogy milyen módon van egy régebbi egységes anyag beledolgozva a Pentateuch 
egyik forrásművébe. A Papi Iratba a Szentség Törvényén kívül ilyen módon még az áldozatokról való 
törvények (3M 1 - 7), a tisztálkodási törvények (3M 11 - 15) és az Engesztelő nap törvénye (3M 16) 
van beledolgozva. 

1.3.  Szövegkörnyezet a Szentség Törvényében 

 A Szentség Törvényével kapcsolatban az első kérdés, amit fel kell tenni, így hangzik: 
egységes irodalmi alkotással állunk szemben vagy pedig olyan anyaggal, amelyet fokozatosan 



 

 

4 

kiegészítettek és bővítettek. A kutatók véleménye ebben a kérdésben különbözik. August 
Klostermann, akitől a "Szentség Törvénye" megnevezés származik ( 1877-ben ezt a cimet adta 3M 17 
- 26-el foglalkozó dolgozatának ), úgy véli,. hogy egységes szövegről van szó. 
 K.Elliger, aki irodalomtörténeti szempontból vizsgálta ezt a szöveget, arra a következtetésre 
jutott, hogy a szöveg bővitésének négy fázisát lehet megkülönböztetni. Arra mutat rá, hogy ebbe a 
gyűjteménybe fogság előtti anyag is bekerült. Főleg a családi életre és a vagyonra vonatkozó 
előírásokra gondol. (3) 
 Elliger szerint a Szentség Törvényét így lehet tagolni: 
 

17 – vérre vonatkozó előírások, 
18 – a nemi életre vonatkozó előírások, 
19 – a felebarátra vonatkozó előírások, 
20 – különös bűnök büntetése, 
21,1-16 – a papok magánélete, 
22,17köv – áldozati előírások, 
23 – ünnepek, 
24,1-9 – szolgálat a lámpatartónál és az asztalnál,  
24,10köv – az Istenkáromlás büntetése,  
25 – a termőföld használata (jubileumi év), 
26 – áldás és átok. (4) 

 Itt néhány szót kell ejteni arról, hogy mit kell érteni az Isten által megkövetelt szentség alatt. 
Hogyan kell érteni a qedóším tihjú, kí qádóš ´aní JHVH ´elóhékem szavakat? A szentség alatt Isten 
teljes másságát (totaliter aliter) és erkölcsi tökéletességét kell érteni. Az ember szentsége alatt nem 
lehet ugyanezt érteni. A qádóš elsősorban azt jelenti: elkülönített, különös feladatra kiválasztott. 
Szentnek lenni tehát azt jelenti: Istené, Istenhez tartozó, Istenhez közeli, Isten szolgálatára elkülönített, 
Isten szolgálatára szabaddá tett. Ebben az értelemben Izráel Isten szent népe (2M19,6 - gój qádóš ). 
Ebben az értelemben beszélhetünk a keresztényekről is mint szentekről (lásd Pál leveleit). A szentség 
ilyen felfogásából kiindulva mondja Zenger, hogy a parancsolat nem azt mondja "Legyetek szentek, 
ahogy én is szent vagyok", hanem így: "Legyetek szentek, mert én szent vagyok." (6 ) A szentség 
követelményét megtaláljuk az Újszövetségben is. "Mint engedelmes gyermekek ne azokhoz a korábbi 
vágyaitokhoz igazodjatok, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem – mivel ő, a Szent 
hivott el titeket – magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg van írva: 
"Szentek legyetek, mert én szent vagyok." (1Pt 1, 14 - 16) 
 A szövegkörnyezet vizsgálata megmutatta, hogy a jubileumi évről való előírás a Pentateuch 
centrumában van, abban az irodalmi rétegben, amelynek az a célja, hogy "igazolja a fogság utáni 
gyülekezetet és annak életmegnyilvánulásait" (5), olyan előírásgyűjteményben, amely Isten szent-
ségére hivatkozva indokolja a parancsolatokat. 

2.  3M 25 ELEMZÉSE 

 Fejezetünket nyolc logikai egységre lehet felosztani. Csak a legfontosabb jelenségekre akarom 
most a szöveggel kapcsolatban felhívni a figyelmet. 

2.1.  Šabbát a termőföld részére (v. 1 - 7)  

 A bevezető megjegyzés, amely arra utal, hogy ezek a rendelkezések a Sinai hegyről 
származnak, alá akarja húzni annak fontosságát és összefüggésbe akarja hozni a) a sinai 
kinyilatkoztatással és b) Isten szentségével (lásd a teofánia kisérőjelenségeit 2M 19-ben). A föld 
pihenésének megjelölésére ugyanazt a s-b-t igét használja a szöveg, amellyel az ünnepi pihenőnap van 
megparancsolva. A pihenés éve valamiféle sabbát a termőföld számára. A sabbát ugyanis nem csak az 
emberekre vonatkozik, hanem az állatokra is (lásd 2M 20, 10). Ennek a koncepciónak a logikus 
folytatása  az, hogy a sabbát a termőföldre is kiterjed. A nyugalom éve a föld számára nem 
agrotechnikailag van megindokolva, hanem teológiailag. A parancsolat után ígéret következik, hogy a 
nyugalom évében nem lesz szükség és éhinség. 

2.2.  Jubileumi év (v. 8 - 12) 

 A szövegből nem teljesen világos, hogy a 49-ik év-e a jubileumi év vagy pedig a rá következő 
50-ik év. Ezt az évet harsona ( sófár ) megfúvásával kell bejelenteni. Nem véletlen, hogy a jubileumi 
évet az engesztelés napján kell meghirdetni (v.ö. 3M 23, 27). Ezt az évet meg kell szentelni 
(veqiddastem a 10. versben). Ezáltal is jelezve van, hogy olyan intézményről van szó, amely Isten 
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szentségével függ össze és ebből van levezetve. 
 A jubileumi és a szabadság éve. A derór kifejezés, amelyet felszabadulásnak fordítunk, akkád 
eredetű. Az akkád nyelvben a dararu a közterhektől való szabadulást jelenti, amelyet időről időre az 
akkád királyok hirdettek meg. Izraelben minden polgának abban az értelemben kellett felszabadulni és 
szabadnak lennie, hogy visszakapta a földjét. A szabadság gazdasági alapok nélkül csak látszólagos. 
 A jóbél kifejezés eredetileg kost jelentett, később kosszarvat és csak másodlagosan a 
felszabadulás évét, amely a kosszarv megfúvásával kezdődött. A héber jóbél-ből származik a latin 
iubileum ill. iubilare. 
 A jubileumi és szent (qódéš tihje lákem). Olyan inézményről van tehát szó, amely a) Isten 
szentségéből – és b) a sabbát szentségéből van levezetve. Minden 49-ik ill. 50-ik évben Istennek volt 
szentelve a termőföld. 

2.3.  A tulajdon visszatérítése (v. 13 - 24) 

 A jubileumi év intézménye befolyásolta a termőföld árát. Az adásvétel tárgyát tulajdonképpen 
nem a termőföld képezte, hanem a termések száma a következő jubileumi évig. Arányosan a jubileumi 
év közeledtével csökkent a föld ára. 
 Az eredeti tulajdonhoz való viszajutás sok jogi lépést tételez fel. Ennek biztosítva kell lennie. 
 A jubileumi év egyik célja az volt, hogy megakadályozza azt, hogy valaki a felebarátja 
rovására gazdagodjék meg. A felebarát ebben az esetben a honfitárs (´amít). A Bibliában nem találunk 
példát arra, hogy izraeli embernek Palesztinán kívül lett volna földbirtoka. 
 Ebben a szakaszban sem hiányzik az ígéret, hogy a jubileumi év nem okoz éhinséget és 
nyomort. 

2.4.  A vagyon visszaváltása (v. 25 - 28) 

 Ha egy elszegényedett izraeli embernek volt egy gazdag rokona, az visszaválthatta, sőt 
kötelessége volt, hogy visszaváltsa elszegényedett rokona vagyonát még a jubileumi év előtt is. Csak 
akkor, ha az elszegényedett embernek nem volt ilyen rokona, megváltója,  maradt a vagyona idegen 
kézben egészen a jubileumi évig. 
 A megváltó fogalma az életnek erről a területéről származik. Nem szabad ennek a fogalomnak 
az eredeti értelméről megfedkeznünk akkor, amikor Jézus Krisztusról, mint Megváltóról beszélünk. 
 Ennek az előírásnak is az a célja, hogy mindenki minél hamarább visszajusson vagyonához. 

2. 5.  Városi házaknak és a léviták házainak birtoklása (v. 29 - 34) 

 A fallal bekeritett városokban lévő házakra nem vonatkozott a jubileumi év. Itt a 
visszavásárlási lehetőség az eladástól számítva csak egy évig tartott. Ha addig nem lett a ház 
visszavásárolva, végérvényesen az új tulajdonos birtokában maradt. A cseh ökumenikus fordításhoz 
fűzött kommentár szerint ez a gyakorlat a kanaáni városállamok joggyakorlatából származik. (7) 
 A léviták városi házaira azonban a jubileumi év előírásai ugyanúgy vonatkoztak, mint a 
termőföldre. 

2.6.  A szegénységgel való visszaélés tilalma (v. 35 - 38) 

 Ez a szakasz ugyanazzal a formulával keződik, mint a 25. vers: "Ha atyádfia elszegényedik... " 
A felebarát elszegényedését nem szabad kihasználni ill. visszaélni vele, magas kamat kiszabásával. 
Nincs megmondva, hogy hány százaléknál kezdődik a mesek és a tarbit ill. a marbit. A tilalom az 
exodusszal van indokolva. Ennek az előírásnak az a célja, hogy megakadályozza a gazdasági okokból 
való kivándorlást. 

2.7.  A rabszolgák felszabadítása (v. 39 - 46) 

 Ez a szakasz is úgy kezdődik, mint az előző kettő (lásd a 25. és 35.verset). Ez az előírás olyan 
szélsőséges elszegényedéssel számol, hogy valaki arra kényszerül, hogy rabszolgának adja el magát. A 
rabszolgaságot ez a szöveg magától érthető dologként tételezi fel. A rabszolgának azonban 
rabszolgasága idején is testvérnek kell maradnia, mert a testvérének, atyjafiának adta el magát. A 
jubileumi évben azonban szabadon kell bocsátani. Ez az előírás azzal van megindokolva, hogy ember 
nem lehet ember rabszolgája. Az ember csak Isten rabszolgája lehet. A héber ebed  kifejezés szolgát és 
rabszolgát is jelent. Ugyanez vonatkozik a görög dúlosz-ra. 
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2.8.  Rabszolgaság idegennél (v. 47 - 54) 

 Ez az előírás számol azzal, hogy Palesztinában gazdag idegenek is élnek. Az idegennek is, aki 
nem tartozik Isten népéhez, respektálni kell a jubileumi évet és azt is, hogy a rabszolgát a jubileumi év 
előtt is meg lehet váltani. Érdekes, hogy az idegen rabszolgatartó esetében nem érvényes 2M 21, 2. 
ahol arról van szó, hogy a rabszolgát hat év után ingyen kell szabadon bocsátani. 
 Az 55. verset kétféleképpen értelmezhetjük. Ez a vers lehet annak az indoklása, hogy miért 
nem normális az az állapot, ha egy izraeli ember, Isten megváltottja és megszabadítottja, egy idegen 
ember rabszolgaságában van.Úgy is értelmezhetjük ezt a verset, hogy itt van megfogalmazva az az 
alapelv, amelynek a jubileumi évben érvényesülnie kell. Azok, akiket Isten megszabadított az emberek 
(rab)szolgaságából, nem válhatnak emberek (rab) szolgáivá. Paradox módon csak szabad emberként 
lehetnek Isten (rab)szolgái. 

3. A JUBILEUMI ÉV ÉS KORUNK 

 Világosan meg kell mondanunk, hogy az Ószövetségben nincs gyakorlati példa a jubileumi év 
előírásainak betartására. Izrael  népe nem tartotta be ezeket a rendeleteket és ezért a krónikás (2Kron 
36, 21) a babilóniai fogságra úgy tekint, mint a termőföld utólagos pihenésére, a be nem tartott szent 
években. Ha a Szentség Törvényét fogságbelinek tartjuk, akkor annak előírásaiban programm van a 
visszatérők számára. 
 Azt is világosan meg kell mondani, hogy ezek az előírások csak olyan lakossággal számolnak, 
amelynek földje van és a mezőgazdaságból él. Minden migráció vagy más mozgás ki van zárva. Abból 
a feltételezésből indulnak ki ezek az előírások, hogy Izraelben minden termőföld az izraeliek 
birtokában van. A gazdag idegen ebbe az elméleti rendszerbe nem illik bele (lásd a 47 - 54 verseket). 
A gyakorlati élet nyilván egészen másmilyen volt. 
 A jubileumi év előírásainak az volt a célja, hogy senki sem szegényedjen el egy bizonyos 
határon túl. Senki sem veszthette el hosszútávon az őseitől örökölt földet. Mai szóhasználattal azt 
mondhatnánk, hogy itt az életminimum biztosításáról volt szó Isten népe minden tagjának számára. 
 Az ószövetségi jubileumi év intézményével nem lehet alátámasztani azt a követelést, hogy a 
gazdag ipari államok engedjék el a harmadik világ szegény országainak az adósságait. Alá lehet 
támasztani egy olyan követelményt, hogy határoztassék meg egy globális életminimum, amely alá 
semmi szín alatt nem szabad menni. Az első lépés az lehetne, hogy meg lenne határozva ennek a 
minimumnak a szintje. 
 Éppen azért, mert a jubileumi évet Izraelben nem tartották be, a megvalósulását a jövőben ill. 
a jövőtől várták. Igy aztán a megváltás vagy a felszabadulás fokozatosan "jövendőbeli eszchatologikus 
értékké vált." (8) 
 Amikor az Úr Jézus Ézs 61, 1-et idézve meghirdeti "az Úr kedves esztendejét" (L 4,19), ezzel 
egyrészt megerősíti ennek az ószövetségi intézménynek az eschatologikus jellegét, de másrészt azokra 
az evilági feladatokra is rámutat, amelyeket a jubileumi évben el kell végezni (L 4,18). 
 A jubileumi évet abban a formában, ahogy ezt 3M 25 előírja, csak egy homogén agrár 
társadalomban lehet alkalmazni. Ma ez az ószövetségi intézmény nem applikálható. Mégis sajnálattal 
és bűnbánattal kell kimondani, hogy az egyház nem igyekezett a jubileumi év előírásait alkalmazni, 
történelme során a fokozatosan változó társadalmi körülményekhez igazítva azokat. A sabbát 
előírásait, amelyek a pihenésre és az ünnepnapokra vonatkoznak, az egyház modifikáltan alkalmazta. 
Azonban a földre vonatkozó sabbátot és az elszegényedett  emberekre vonatkozó derórt figyelmen 
kívül hagyta. Ez egy helytelen teológiai hozzáállás, mert Isten nem csak az idő Ura, hanem a rér Ura 
is, beleértve a termőföldet is. Csak akkor vallhatjuk, hogy Isten a mi Urunk, ha Urunk lesz az élet 
minden területén, nemcsak a legbelsőbb lelki életünk szférájában, hanem a gazdasági és társadalmi 
szférában is. 
 
       *** 

(Elhangzott a KÉMELM 2000.augusztus 29-31–én Sopronban tartott gyűlésén.)    
    
(1)  Jozef Heriban: Príručný lexikón biblických vied, Vydavateľstvo Don Bosca, Bratislava 1998, 581. old.  
(2)  Otto Kaiser: Einleitung in das Alte Testament, EVA Berlin 1973, 101. old. 
(3)  RGG,   Heiligkeitsgesetz címszó,  175-176 old. 
(4)  Elliger felosztását Kaiser ismerteti, i. m. 101-102 old. 
(5)  Erich Zenger u. a. Einleitung in das Alte Testament, Verlag W. Kohlhammer 1995, 158. old., 
(6)  Zenger, i. m. 160. old., 
(7)  Starý zákon, překlad s výkladem, Kalich Praha 1975,  2. kötet,  336. old., 
(8)  Starý zákon, překlad s výkladem, Kalich Praha 1975,  2. kötet. 335. old. 
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Ifj. Joób Olivér: 

 

Erő az erőtlenségben 

 
 
Életünk egyik központi fogalma az erő. Már gyermekként megtanuljuk, milyen fontos, hogy erősek 
legyünk és idős korunkig figyeljük erőnlétünket, erőnk apadását. Testi, lelki erőnk evilági boldogu-
lásunk alapja, ezért próbáljuk edzeni, másokhoz mérve kifinomítani. Szégyen számunkra, ha egy 
kudarc leleplezi gyengeségünket, és tragédia, mikor egy betegség elveszi erőnket. Életünk folyamán 
változik az eredményesség és a csalódás, egyre küzdünk a sikerért a levertség és tehetetlenség ellen.   

Az ember a megélhetésért és hatalomért különböző erőforrásokhoz folyamodik. Ilyen a tudomány, a 
pénz és a fegyver. Ezen túl az emberi lény minden időben kereste a természet feletti, isteni erőt is. Föl-
di behatároltságát titkos erőkkel vágyik túllépni. A vallások válaszolnak erre az igényre. Kapcsolatot 
ígérnek az istenségekkel, akiktől erő sugárzik mindenkire, akinek sikerül követni a vallási előírásokat. 

Mit mond Isten igéje az erőről? Miként tekint hatalmas Istenünk gyenge gyermekeire? Hogyan segít 
erőtlenségünkben? Részesei lehetünk mi Isten erejének?  

Ezekre a kérdésekre három lépésben keressük a választ:  

1. Jézus példája 
2. Bibliai áttekintés 
3. Pál tapasztalata 

 

1. JÉZUS PÉLDÁJA 

A Biblia arról a meglepő tényről számol be, hogy Isten gyenge lett. Ezt azért tette, hogy segítsen az 
ember gyengeségén. Jézus személyében találkozik e kettő: Isteni erő és emberi erőtlenség. A kis ártat-
lan csecsemő Jézus a mindenható Isten erejét hordozza; mennynek és földnek teremtője áll mögötte. 
Jézus földi életében osztozott az emberi lét feltételeiben. Ez számára is behatároltságot, erőtlenséget 
jelentett, ő is elfáradt, csalódott volt, mérges lett, sírt.  

Emellett az általános erőtlenség mellett tudatosan magára vette a szenvedést, mikor igazságtalanul el-
ítélték, megszégyenítve kínozták és bűnözőként kivégezték. Még a halált is magára vette, és éppen ott, 
az emberi gyengeség végállomásánál mutatta meg Isten hatalmas erejét, szeretete nagyságát. Jézus fel-
támadása áttörte az emberi erőtlenség végső határát.  

Karácsony és húsvét azt üzeni, hogy Jézus összekötötte Isten erejét az ember erőtlenségével. Jézus 
működését ez a kettősség jellemzi. Felületesen tekintve erőtlen: a leggyengébbekkel vállal közösséget, 
a társadalom hatalmasait nem győzi meg – ők győzik le Jézust. Aki viszont bizalommal közeledik 
Jézushoz, annak megmutatja erejét. Jeleket ad hatalmáról. A vele járók bizonyságot tesznek arról, mi-
ként fedezték fel Istent Jézusban, az erőt az erőtlenségben. Az a különleges, hogy Jézus által Isten ott 
találkozik az emberrel, ahol éppen él, erőtlensége közepette. Nem dícséri a sikeres és nagy hatalmú 
embereket, a gyöngékhez viszont szeretettel fordul, felkarolja és bátorítja őket. 

Ádám óta az ember nagyra tör. Az emberi és isteni erőket teljesen magáévá akarja tenni, ennek érde-
kében másokra is tapos, föl akar érni Istenhez, istenné akarja tenni magát. Jézus a fordított irányban 
mozog. Nem vesz részt a versengésben, nem próbál imponálni erejével a hatalmasok előtt, pedig meg-
tehetné. Szolgaként használja föl erejét, a gyengéket segítve, akiket mások letapostak, kizártak, lenéz-
nek. Alázatával és engedelmességével megmutatja a felemeltetés útját: kegyelem által. Így lesznek az 
utólsók az elsők – az erőtlenek erősek. 

 

2. BIBLIAI ÁTTEKINTÉS 

Az erő 

A Biblia szerint az erő eredete: Isten. Isten ereje által teremti a világot és az ő hatalma tartja fent a te-
remtést. Az erő Isten szava által hat, mikor kijelenti akaratát. Így formálja szavával az emberi törté-
nelmet, igéje irányítja az üdvtörténetet. Isten erős kezével vezeti Izráel népét az Ótestámentum ideje 
alatt. Jézus, a testet öltött ige, magában hordozza Isten erejét. Ez meglátszik tanításában, csodáiban és 
üdvcselekményében. Isten ereje tovább adatik Jézus követőinek, mikor megkapják a Szentlélek aján-
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dékát. Minden tanítvány az erő hordozója és terjesztője, amikor – szóban és cselekedetben – az evan-
géliumot hirdeti.  

Az Isten ellen szegődő gonosznak is van ereje. Ezért harc folyik a jó és a gonosz hatalom között a 
bűnbeesés óta. Isten ereje Jézus által győzi le a gonoszt, úgy menti meg az embert a bűnből és 
halálból. Mégis csak az utólsó ítélet napján lesz véglegesen, mindenki számára látható, hogy ki az 
erősebb. 

A Biblia tanítása az erőről különbözik a környező vallási felfogásoktól. A hellenizmus hite szerint, 
ami nagyban megegyezik a mai ”újgnoszticizmussal”, nincs személyes Isten. Ezért az erő egy kozmi-
kus elv. Benne rejlik a világmindenségben, mint energia, mindenhol található, különböző mennyiség-
ben. Ezt az erőt az ember mágikus módszerekkel, varázslással irányíthatja és ezáltal önmaga is isteni-
vé válik. A vallások ilyen, vagy hasonló módon ígérnek erőt az embereknek. 

Isten erejét viszont nem lehet különböző módszerekkel megszerezni. Már az Ótestámentumban tisztán 
láthatjuk, hogy Isten szuverén módon részesíti az embert erejében. Az ember imádságban fordulhat 
panaszaival, kívánságaival Istenhez, és így építhet fel személyes kapcsolatot vele. Ehhez tartozik az 
áldozatok bemutatása és az Isten akarata, törvénye iránti engedelmesség is. Az Istenhez kötődő kap-
csolatban rejlik az erő. 

Az Újtestámentum rámutat ennek a kapcsolatnak a központjára: a hitre. Aki hisz, az részesül Isten 
megmentésében, szabadításában. Ez azt jelenti, hogy Isten erejében is részes lesz. Ez az erő véd és 
megtart mindenkit, aki hittel kapaszkodik Istenbe. Isten ereje a hívőt ezen túl belülről formálja; a 
Szentlélek által megszenteli. Mindez harcot jelent Isten ereje és a gonosznak az ember önzését fel-
használó ereje között. Isten ereje az embert csak a feltámadás napján tölti be majd teljesen. 

Az erőtlenség 

Az erőtlenségről Isten ígéje különböző szinten beszél.  

1. Az ember természetéhez tartozik egy alapvető gyengeség. Ez a teremtéstől kezdve így van, és ne-
vezhetjük egzisztenciális erőtlenségnek. Az embert szellemi kapacitása képessé teszi sok mindenre. 
Értelméért a teremtett világban csodálatra méltó, de a Teremtőhöz mérve nagyon is behatárolt. Nem 
tudunk akármennyit megtanulni, nem vagyunk képesek a világot teljes komplexitásában áttekinteni.  

Önmagunk létét sem tudjuk igazán felfogni, az élet titokzatos számunkra. A tér határokat szab nekünk, 
lehetőségeinket korlátolja, nem tudunk mindenhol egyszerre jelen lenni. Sok mindent meg tudunk 
valósítani, de a lét alapvető feltételeit nem tudjuk irányítani. Az ember egyszerűen nem mindenható.  

2. A bűnbeesés óta az emberi léthez tartozik a testi gyengeség. Az élet fájdalommal kezdődik és vég-
elgyengüléssel végződik. Közben pedig fenyeget a sérülés, betegség és egyéb testi kellemetlenségek.  

Az ember erőtlen önmagával és környezetével szemben is. Nem vagyunk képesek egészségesen élni, 
értelmesen tölteni időnket. Szégyelljük magunkat más emberek előtt és nehéz megértésben együtt 
élnünk. El vagyunk tévedve: nem tudjuk, igazán mi jó önmagunknak és hogyan viszonyuljunk környe-
zetünkhöz. Ide tartozik az anyagi szegénység is, amit a Biblia helyenként erőtlenségként említ. Hány 
ember szenved a nélkülözés alatt! A szegénység okát viszont gyakran a következő pontban találjuk: 

3. Az ember bűnös voltához tartozik, hogy morális téren gyenge. Még ha akarja is a jót cselekedni, ak-
kor sem sikerül neki. Önzően viszonyulunk társainkhoz, nem tudunk békében élni egymással. Aki 
teheti, kihasználja társát, akár egyénileg, akár különböző társadalmi rendszerek által. Az istentelen 
ember azt hiszi erős, pedig a gonosz rabja.  

A bűn iránti gyengeségünk jele az is, hogy háziállatainkat természetellenes módon sanyargatjuk, a 
vadállatokat életmódunkkal kiirtjuk. Az egész természet kínlódik bűneink alatt. Egyre több olyan ha-
tárt lép át az emberiség, amelyen túl az egész élővilág létét kockára teszi. Ezt saját hatalma büszke 
jelének nyilvánítja, pedig fokozódó kiszolgáltatottságát jelenti.  

4. A Biblia beszél lelki erőtlenségről is, ami kishitűséget jelent. Ez a bűnös voltunk alapja; nem 
hiszünk Istenben, elvesztettük vele a kapcsolatot és nem keressük őt teljes szívből. A bűn szakadékot 
hasított Isten és az ember közé, ezért az igazi erőforrástól távol élünk. Elszakadtunk az igazi sze-
retettől, így nem vagyunk képesek szeretni. Messze van tőlünk az öröm eredete, ezért nincs erőnk 
örülni. Nem sikerül békét teremtenünk, mert a béke birodalmán kívűl élünk.  

Azért vagyunk erőtlenek, mert a bűn vigasztalan pusztaságában élünk. A bűn ellentéte viszont a hit. 
Hit által tudunk arra a forrásra rátalálni és abból erőt meríteni, amit Isten ajánl föl nekünk Jézus sze-
mélyében. Őbenne lakik a teljes erő. Ha ezt hitben elfogadjuk, erősek vagyunk őáltala – ha nem hi-
szünk Jézusban, bűneink nyomorultságában, önmagunkra hagyatva gyengék maradunk. 
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Az erőtlenség négy különböző jelentése között fontos különbséget tenni. Ami egzisztenciánkkal és tes-
ti mivoltunkkal függ össze, arra Isten másképp néz, mint a morális és lelki gyengeségünkre. Egyik 
esetben gyöngéden, sajnálattal néz ránk – a másikkal szemben szigorú és haragos.  

De minden erőtlenségünkben mellénk áll és segíteni szeretne rajtunk. Ezért nem keményen lép fel 
dicsősége felmutatásával. Nem haragját érzékelteti velünk, hanem szelíden jön hozzánk. Jézus teljesen 
részt vállal erőtlenségünkben, anélkül, hogy bűnös lenne. Mindenféle gyengeségünkben vígasztalni 
akar, reményt ad, sőt erejével ajándékoz meg erőtlenségünk közepette. Az erőtlenséget erőre fordítja. 
Ez az Isten szeretetéről szóló örömhír. Kegyelem. 

 

3. PÁL TAPASZTALATA A 2. KORINTHUSI LEVÉL ALAPJÁN 

Pál apostolt a korinthusi gyülekezethez egy közeli, de nehéz viszony kötötte. Alapításakor másfél évet 
töltött Korinthusban, majd levelek által és hírvivőkön keresztül tartotta velük a kapcsolatot. Közben 
meg is látogatta őket. Az erkölcstelen hírű város gyülekezete sok problémába ütközött. Feszültségek 
voltak a tagok között is és Pál irányában is.  

Pál a 2. Korinthusi levelet Macedóniából írja, valószínüleg 56-ban. Éppen a harmadik látogatására ké-
szülve útban van Korinthusba. Maga előtt elküldte Tituszt a gyülekezethez egy szigorú, ”könny-
hullatással írt” levéllel. (Ez a levél nem maradt meg számunkra.) Titusz azzal a hírrel tért vissza 
Pálhoz, hogy a gyülekezet nagy része megbánta, hogy korábban nem állt ki Pál mellett és most újra 
lojális hozzá. Ugyanakkor hamis apostolok agitálnak a gyülekezetben mondván, hogy Pál nem igazi 
apostol. Ebben a helyzetben írja Pál a 2. Korinthusi levelet. 

A 2. Korinthusi levél Pál legszemélyesebb irata. Önmagát és küldetését védi a hamis apostolokkal 
szemben. Ugyanakkor az igaz küldettetés teológiai alapját rajzolja fel. Ehhez kapcsolódik mindaz, 
amit az erőről és az erőtlenségről ír. A levélben sok helyen találunk utalást erre a témára.  

Három igehelyet választottam ki, amely központi módon foglalkozik az erő és erőtlenség kettősségé-
vel. Ezek által vizsgáljuk meg Pál tapasztalatát és hitvallását az erőtlenségben rejlő erőről. 
 

Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne 
magunknak. 2. Kor 4:7 

Pál apostol ez az igehely előtt az evangélium szolgálatának dicsőségéről ír. Beszámol, hogy milyen 
csodálatos a Lélek vezetése alatt az igazságot szolgálni. Isten fényét hordozza az emberi sötétségbe. A 
hetedik vers után pedig azzal folytatja Pál, hogy mi mindenre teszi őt képessé Isten ereje. Nem csüg-
ged el soha, és bizalommal várja az örök dicsőséget. 

A szolgálatnak dicsőségéről szóló hosszú gondolatmenetben egy központi kép a cserépedény, ami 
egyensúlyozza a szárnyaló leírást. A cserépedény hétköznapisága ellentétben áll a kinccsel. Az olcsó 
tárolóeszköz törékenysége az emberi gyengeségre utal és talán arra a tényre is, hogy az Úristen az 
embert a föld porából formálta és kezében tartja, mint a fazekas az edényt.  

Ez a kép az ember egzisztenciális és testi erőtlenségére céloz, nem pedig a morális vagy hitbeli erőt-
lenségre. Az Isten erejét hordozó erőtlenség az evangélium szolgálatában tapasztalható. Pál nehézségei 
a missziói útjai folyamán – az üldözöttség, kétség és szorongás – példák ilyen konkrét gyengeségre. 
Keresztyén életünkben sok más példát találhatunk olyan erőtlenségre, ami Isten rendkívüli ereje 
hordozójává válhat. Lehet az nyomasztó sors, kellemetlen körülmények, szegénység, alkati hiányos-
ság, sérülés, betegség, mulasztások... 

Nagy tehát a különbség a kincs és az edény között, Isten rendkívüli ereje és az ember erőtlensége kö-
zött. Isten mégis az ember erőtlenségét választja ereje hordozójává. De anélkül, hogy a kettőt össze-
keverné. Éppen ez a különbség a tartalom és a tartály között teszi láthatóvá, hogy kitől származik a ha-
talom és a dicsőség. Ez az apostoli és egyben minden keresztyén szolgálat alapja: önmagában jelen-
téktelen, gyenge, mert minden, amit hordoz, a kegyelmes Istentől származik. 

Miért nem veszi el Isten az emberi gyengeségünket? Miért erőtlenségünkben hat az ereje? Azért, hogy 
ne bízzuk el magunkat, hanem mindig nyitottak maradjunk Isten kegyelme iránt. Azért, hogy emlé-
kezzünk Krisztus urunk szenvedésére és őt követve, a keresztet hordozva a mi életünkben is láthatóvá 
legyen az ő erőt sugárzó élete. A kereszt által Isten elítéli minden magabiztosságunkat, a földi lehe-
tőségeinkre való hagyatkozást. 

Ugyanakkor nem magát a gyengeséget dicsőíti Pál. Az emberi gyengeségnek csak az Isten erejére néz-
ve van értelme, önmagában nem ér semmit. Ezt láthatjuk a hetedik verset követő szakaszban, ahol a 
gyengeség vagy még jobban láttatja az erőt, vagy az erő folyton legyőzi a gyengeséget. Nem kell 
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tapasztalatunkat megtagadni azáltal, hogy az erőtlenséget, a szenvedést vagy behatároltságot dicsőít-
jük. Jézus sokszor felszólít minket arra, hogy bátran imádkozzunk a szabadulásért. Amint látni fogjuk, 
Pál is ezt tette. De amíg Isten hordoznunk engedi gyengeségünket, addig ő azt is fel szeretné használni 
országa dicsőségére. 

A mindenre érvényes minta pedig Jézus halála és feltámadása. Minden erőtlenségünk, amit elfoga-
dunk, mint Jézus halálát testünkben, minden behatároltságunk és tehetetlenségünk, amit Urunk elé ki-
tárunk, azt ő megtölti a feltámadás hatalmas erejével. Így tesz minket alkalmassá arra, hogy az új szö-
vetség szolgái legyünk: kincset hordozó cserépedények. 

Ő ezt mondta nekem: ”Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” 2. 
Kor 12:9 

A 2. Korinthusi levél utólsó négy fejezete hosszú védőbeszéd, amiben Pál az ellenfelei vádjaira ad 
választ. Úgy tűnik, hogy a fő támadás Pál gyengeségét vette célba. A hamis apostolok sok mindennel 
dicsekedtek a korinthusiak előtt. Pál erre azt válaszolja, hogy ő is tudna dicsekedni, és erre egy-két 
példát föl is hoz, hogy megmutassa, rosszakarói milyen hamis képet festettek róla. Ezután viszont – 
mintha megbánta volna – elkezd az erőtlenségével dicsekedni. Ezzel rámutat arra, hogy ha egyáltalán 
lehetséges egy apostolnak dicsekednie, akkor csakis az önmaga gyengeségével dicsekedhet.  

Ebben az összefüggésben, a 12. fejezet 7.-8. versében egy tövisről számol be Pál, ami testébe adatott. 
Pál sejtette, hogy a tövis mögött Isten pedagógiája rejlett: el ne bizakodjon. Mégis imádkozott az Úr-
hoz, háromszor is, hogy megszabadítsa ettől a gyötrődéstől. Mit jelenthet ez a tövis, amitől Pál apostol 
szenvedett? Pontos diagnózis nem lehetséges, de egy testi betegségről lehet szó, ami fájdalommal járt, 
mert testről és gyötrődésről van szó. Ez a kínlódás a korinthusi gyülekezet előtt ismert lehetett, mivel 
Pál nem részletezi a leírást. 

Ebből a betegségből nem gyógyította meg Pált az Úr, hanem a kilencedik versben leírt válasszal ví-
gasztalta szolgáját. Ez az erőtlenség Isten erejét segíti előre. Az Úr Pál imádságaira való válasza 
alapvető igazságot tár föl: a betegség, vagy emberi gyengeség, nem választ el Istentől. A hamis apos-
tolok éppen ezt hírdethették: minél nagyobb erővel, hatalommal és ügyességgel rendelkezik az ember, 
annál közelebb áll Istenhez. Ez a hamis tanítás, a siker teológiája, a történelem folyamán mindig újra 
vonzó hatással volt azokra, akik az egyházon belül akarták megvalósítani önmagukat, akik földi 
sikerre és hatalomra vágytak a hívők körében is. 

Pál, az imádság közeli, meghitt kapcsolata által Urával, megtalálta az ember számára oly nehezen fel-
fogható igazságot, amit csak egy paradox által tud kifejezni: ”amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok 
erős”. Ez a kegyelem szabálya. Erre ember nem jöhet rá önmagától. Csak Jézus közvetlen közelében 
létezik az az erőtér, amiben el bírjuk fogadni saját erőtlenségünket. Még örömünk is tud telni erőtlen-
ségünkben – Krisztusért! Ha saját gyengeségünk a Krisztusra való hagyatkozást segíti elő bennünk, 
akkor boldogok lehetünk.  

Isten arra szeretne minket megtanítani, hogy ne bízzunk a saját erőnkben, ugyanakkor ne csüggedjünk 
el erőtlenségünk miatt. Minél inkább belátjuk saját kicsinységünket, annál inkább tud Isten megtölteni 
az ő hatalmas erejével. Ez pedig a bűnbeli gyengeségünkre is vonatkozik! Be kell látnunk kishitű-
ségünket, a gonosszal szembeni tehetetlenségünket ahhoz, hogy az Úrra hagyatkozzunk. Ha bizalmat-
lanok vagyunk magunk lehetőségeivel szemben, akkor tudunk igazán bízni az Úr hatalmában. 

Eszerint nem kell letagadni gyengeségünket. Nem kell erőnket mutogatnunk és erőtlenségünket takar-
gatnunk. Isten elfogad minket, akármilyen gyengék vagyunk. Nem erőtlenségünk ellenére kapunk 
Istentől erőt, hanem erőtlenségünk közepette, mert Isten ereje erőtlenség által ér célhoz. 

Ha pedig Isten elfogadja erőtlenségünket, akkor nekünk is el kell fogadnunk embertársaink behatárolt-
ságát és szolgatársaink hiányosságait. Emellett vígasztalhatjuk egymást az Úr kegyelmére mutatva. 
Mennyei Atyánk ismeri erőtlenségünket, hiszen ő teremtett minket. Jézus Urunk teljes mértékben ta-
pasztalta elesettségünket és a Szentlélek által segíteni és bátorítani szeretne. Isten minket is elhív mun-
katársul, függetlenül attól, hogy bölcsek, hatalmasok vagy előkelők vagyunk. Akik a világ szemében 
erőtlenek, azok túl tudnak mutatni önmagukon Isten erejére. Az erő pedig a kegyelemben rejlik – 
olyan nagy Isten kegyelme, hogy elég erőforrás mindenkinek, aki szolgálni szeretné őt. Így érhetjük el 
életünk célját, ami része Istennek az egész világra szóló megváltó akaratának. 

Annak bizonyítékát keresitek, hogy általam valóban az a Krisztus szól, aki veletek szemben nem 
erőtlen, hanem hatalmas közöttetek. Mert ha meg is feszíttetett erőtlenségből, él az Isten 
hatalmából, és ha mi erőtlenek vagyunk is őbenne, élni fogunk vele együtt az Isten hatalmából 
közöttetek. 2. Kor 13:3-4 
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A 2. Korinthusi levél legvégén Pál apostol a gyülekezettel való találkozást előkészítve a kapcsolatuk-
ról ír. Elég szigorúan rendre utasítja testvéreit. Ugyanakkor elmagyarázza, hogy miként közvetíti ő, a 
megkérdőjelezett apostol, Isten erejét. 

A választott ígében azt hangsúlyozza Pál, hogy az ő gyengesége nem hátráltatja a korinthusiakat. Nem 
kell félniük attól, hogy a Pál erőtlensége miatt Isten is gyengén működik közöttük. Pont fordítva van. 
Isten olyan szolgákat tesz ereje hordozójává, akik önmaguk gyengesége tudatában vannak, akik nem a 
saját erejükre hagyatkozva hirdetik az evangéliumot. Isten személyét olyan igehirdetők helyezik az 
előtérbe, akik az önmaguk személyét a háttérbe szorítják. Pál már az első levelében a korinthusiakhoz 
kijelentette: ”Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hoz-
zátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején 
nyugodjék.” (1Kor 2:4-5) 

Egy modellként fejezhetjük ki az erő átadását: Isten ereje felhasználja az erőtlenséget és erőt eredmé-
nyez (erő erőtlenség  erő). Eszerint Pál gyengesége apostoli megbizatása mellett szól és nem elle-
ne. Pál ezzel rámutat arra, hogy pont erőtlensége miatt tud Jézus Krisztus teljes hatalmával működni a 
korinthusiak között. Pál az erőtlenségében véghezvitt szolgálatában közvetítette Isten erejét. Ezért írja 
később, hogy örül, ha ő maga erőtlen, a gyülekezet pedig erős. Pál a saját, emberi erőtlenségére utal, a 
korinthusiaknál pedig a hitre jutásra, és a hitben való megerősödésre, ami a Szentlélek munkálkodását 
mutatja. Mások hitre jutását viszont a korinthusiak is csak önmaguk gyengesége belátásával tudják 
elérni. Minden keresztyén az evangélium kincsét cserépedényként, erőtlenségben továbbíthatja. Így 
keletkezik egy lánc a felvázolt modellből. 

Pál mindezt Jézus Krisztusra vezeti vissza. Szorosan azonosítja önmagát Urával. Jézus erőtlensége 
megfeszíttetésében nyilvánult meg legvilágosabban. A kereszthalál pedig nem véletlen volt, hanem 
szándékos. Így Jézus követéséhez hozzá tartozik, hogy mi is erőtlenek vagyunk őbenne, írja Pál, és ez 
nem véletlen. Jézus viszont legyőzte a halált és az új élet bizonyítékává vált, Isten hatalmából. Ha te-
hát Krisztust erőtlenségében követjük, vele Isten hatalma is meg kell, hogy valósuljon életünkben. Így 
tartozik az erőtlenség és az erő minden keresztyén életéhez. Ahogy Jézus személyében találkozik az 
Isteni erő és emberi erőtlenség, úgy ez a kettősség jellemzi minden hívő életét is. 

Jézus halálát erőtlenségünkben ismerhetjük fel. Abban, hogy emberi egzisztenciánkban behatároltak 
vagyunk, hogy eltévedtek, sérültek, kínszenvedők vagyunk. Abban, hogy magunk nem tudjuk legyőz-
ni hitetlenségünket és annak következményeit, a bűnt sem. Abban, hogy a szolgálat szenvedéssel, má-
sokért való lemondással és az utólsó hely vállalásával jár. 

Mindezt azért hordozzuk magunkkal, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen. Mikor erőtlenségünket be-
látva nem magunkban bízva, önmagunknak élünk, hanem Isten hatalmára hagyatkozva az ő dicsősége 
világít életünkön keresztül, akkor a feltámadás erőterében élünk. Isten célja, hogy életünk kisebb-na-
gyobb gyengeségébe belehelyezhesse erejét és ezáltal legyőzze mindig újra a halált, amit testünkben 
hordozunk. 

Az erőtlenségünk feletti végleges győzelem még előttünk áll. A feltámadás napjától kezdve nem fo-
gunk többé szenvedni alatta. Az erőfeszítésnek vége lesz, a harc után örök béke vár. Teljesen Isten 
hatalmából fogunk élni Jézus urunkkal együtt. 

 

 

*** 
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Szigethy Sándor: 

 

Pünkösd ünnepén 

„Mindezt ugyanaz a Lélek munkálja...” (1Kor 12,11) 

 
 
Kedves Testvéreim! 
 

Minden igaz vallás az Isten-közösséget tartja céljának. A vallások világában mindenütt talál-
kozunk ezzel a törekvéssel: az emberek azon fáradoznak, hogy kapcsolatba kerüljenek Istennel. A 
keresztény hit legfőbb tartalma ez: közösség Istennel,  Jézus Krisztus által. 

Három nagy ünnepünk szól erről. A karácsonyi üzenet ebben a szóban foglalható össze: Immá-
nuel, velünk az Isten. A húsvét azt mondja el, hogy Jézus miként készített útat számunkra a Mennyei 
Atyához. Egy új útat, amit semmiféle emberi igyekezet, kegyesség vagy jószándék sem volt képes 
megvalósítani eddig. És pünkösd a Lélekről beszél, aki által az Istenközösség megvalósul Krisztus 
egyházában, – és a Krisztusban hívők szívében. 

Mert a kereszténység a Lélek vallása. Isten Lélek, és akik őt imádják, kell, hogy lélekben és igaz-
ságban imádják őt – mondja Jézus a samáriai asszonynak. – Az Úr a Lélek, ahol pedig az Úrnak Lelke 
van, ott szabadság van – tanítja Pál ifjú gyülekezetét Korinthusban. Ha pedig az Isten Lélek, és Krisz-
tus Lélek, akkor Tertullianus egyházatya méltán egészítette ki e kettőt egy harmadikkal: Ecclesia 
spiritus, az Egyház Lélek. Az egyház nemcsak egy építmény, nemcsak az egész világra kiterjedő te-
kintélyes szervezet, hanem mindenek előtt az igazságnak és szeretetnek folyama, mely az emberiség 
történetén árad keresztül. – Így érte el hazánkat is, Európa minden országát, bennünket is. 

Az egyház és gyülekezet minden jó megnyilvánulása ennek az Isteni Léleknek a megmutatkozása. 
Az evangélium-hirdetés csak akkor teremhet gyümölcsöket, ha a szeretet lelkétől van áthatva. A ke-
resztvíz ereje nem önmagában van, hanem Isten lelkétől, akiért a keresztség alkalmából imádkozunk. 
Ugyanezt mondhatjuk az úrvacsora jegyeiről, de az egyházi szolgálatokról is. A presbiter, a diako-
nissza, a tanító, az igehirdető munkáján keresztül – titokzatos módon – ez a Lélek munkálkodik. 

És mert ebben a közösségben a Lélek munkálkodik, ez a közösség: – az egyház, a gyülekezet –, 
szeretetközösség. De ahogy a szeretet az emberek között látható jelek formájában is kifejezésre jut: a 
tekintetünkből, arckifejezésünkből, kézfogásunkból és csókjainkból, úgy az isteni szeretet is, mely az 
őbenne hívők szívét összeköti egymással, megmutatkozik. A pünkösdi Lélekből született a gyüleke-
zet-közösség, csakúgy, mint ennek látható megnyilvánulásai: az evangélium igéi, a keresztség, az 
úrvacsora, a különböző szolgálatok funkciói… 

Ez a közösség – születése pillanatától kezdve – világot átfogó közösség volt, egy univerzális, 
ökumenikus, egyetemes keresztény egyház. Reá azonban nem az unalmas egyformaság, hanem a 
gazdagító sokszínűség volt jellemző, évszázadai folyamán. A pünkösdi nyelvcsoda, amikor különböző 
nyelvű emberek az arám nyelven prédikáló apostolt saját nyelvükön hallották szólani, valahogy per-
manenssé – állandóvá – vált az egyházban. Az istentiszteleti alkalmakon sok nyelven hirdettetik az 
evangélium és az Úr Istent sok-sok nyelven hívják segítségül, – és mégis: ugyanaz az üzenet, ugyanaz 
a szeretetvacsora, ugyanaz a szeretetszolgálat, mindenütt. 

Egy évforduló nyomán, irányítsuk most figyelmünket e világot átfogó, univerzális, egyetemes 
keresztény egyház egyik különleges személyiségére, akinek élettörténetén keresztül a Lélek munkája 
különösen is a szemünk elé áll, konkrét formában. 
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Ötvenegy esztendeje, 1929-ben járta be a világ egyházait a hír: Szadhu Szundár Szingh, Krisztus 
ázsiai tanúja, alig 40 éves korában, Tibet zárt és rejtelmes világából nem tért többé vissza. Fiatalon 
halt meg, akkor, amikor már az egész kereszténységben ismerték, szerették, vagy elutasították, amikor 
már mind az öt világrészen hirdette az evangéliumot. 

Különös, hogy ő, a dzsungelek fia, sajátos küldetésének tartotta azt, hogy az évezredek óta elszi-
getelt Tibetben, a Föld legmagasabb hegyeinek sziklabástyáival körülzárt Világ Tetején, a lámák biro-
dalmában, meghirdesse az ott, a lét gyötrelmei után úgy várt Nirvána halálos békéje felett is győzedel-
mes Úr, a szeretet Istenének diadalmas inkarnációját, a feltámadott és élő Jézus Krisztust. 

Északkelet Indiában született 1889 szeptemberében egy kis faluban. Népe, a patilai szíkhek törzse, 
századokon át – méltón az ősi szingh, magyarul oroszlán utónévhez – roppant önérzetű katonanemzet-
ként élt. A gyermek különleges képességei hamar kitűntek. A 14-éves fiú, anyja halála következtében 
mély lelki válságba jutott. Érthető, hogy ettől kezdve még kritikusabb szenvedéllyel kereste vallási 
tanulmányaiban és a jóga meditációs gyakorlataiban a lelki békességet. Mindent igyekezett megvizs-
gálni s eközben egyre jobban foglalkoztatta a Biblia. Fantasztikusan meggyűlölte, széttépte és a tűzbe 
vetette. De lelke békességét nem találta meg. Minden erőfeszítése hiábavalónak, vallása tanítása sze-
rint illuziónak bizonyult. 

Döntött. Egy előre meghatározott napon a hajnali gyorsvonat elé veti majd magát. Alig derengett, 
amikor a hideg rituális fürdő után, még egyszer utoljára, kétségbeesett imádkozásba kezdett. Ekkor 
következett be fiatal életének valóban páli fordulata. Az az esemény, melyről később, az akkor történ-
tekről úgy emlékezett meg, hogy akkor, akár Pál a damaszkuszi úton, „látta Jézust”. Megtapasztaltam 
– mondja újra és újra, – hogy bűnös vagyok és ő az én  Megváltóm. 

Alig múlt 16 éves, amikor a legközelebbi anglikán missziói állomáson megkeresztelkedett. Nem 
sokára ezután azonban egész életére kiható váratlan lépésre határozta el magát. Magára öltötte a hindu 
vándortanítók, a hontalan vándorprédikátorok, a szadhuk sáfrányszínű köpenyegét. Csakhogy még 
kiskorú volt. Családja a történteket akkora szégyennek érezte, hogy a legválogatottabb lelki és fizikai 
kényszertől, sőt még a börtöntől sem tartotta vissza. Apja végül megátkozta és kitagadta. 

18 éves lett. Felment a hegyek közé. A nyomorultakat kereste s cselekedetekkel akart bizonyságot 
tenni Uráról. Beállt a leprások közé, egy anglikán missziós állomáson. Azonban történetesen éppen 
akkor tört ki Észak-Indiában századunk talán utolsó pestisjárványa. A fekete halál mintegy 30 ezer ál-
dozatot követelt hétről hétre. Őt is átirányították ide, Lahoréba. Ezután lelkészképzőbe küldték. Elvé-
gezte. 

Keresztény hite az ősi ázsiai tradiciókhoz híven elsősorban a meditáció, az elmélyedő elmélkedés, 
s mindenek felett az imádság erőforrásaiból táplálkozott, ugyanakkor mégis távol maradt a csak ma-
gukra gondoló s a világtól elforduló köldöknézők közönyétől, s szolgáló szeretettel fordult népe ele-
settsége felé. Két példaképet választott: a krisztuskövetés mesterét, Kempis Tamást, és, hogy is lehe-
tett volna mást, Assisi Szent Ferencet. 

Ennek is köze lehetett élete második elhatározásában. Nem vállalta azt, hogy anglikán lelkésszé 
szenteljék. A Canterbury érsek külön emgedélyével belépett a Krisztuskövetők Testvéri Közösségébe, 
egy misszionáló kommunitásba. Az ünnepélyes fogadalmat a lahorei székesegyházban tette le. Így vált 
lehetővé az, hogy egyházi tisztségek és konfesszionális kötöttségek nélkül egy akkoriban még sokak 
számára érthetetlen, minden néphez és egyházhoz szóló, valóban ökumenikus missziói szolgálatot vál-
laljon. 

Mezítláb, szegényen, védtelenül indul útnak. Külseje nem, csak a mondanivalója: Krisztus szaba-
dításáról, az örök életről szóló üzenet. A következő évek során bejárja az egész szubkontinenst s eljut 
Ceylonba, a ma Sri Lankába is. Útjai olyanok, mint valamikor az első tanítványoké. A kereszt üzenete 
itt is sokhelyen botránkozást, gyűlöletet, üldöztetést szűlt. 
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Vadállatoktól hemzsegő, fülledt dzsungelek ősrengetegein, majd 1914-től kezdve évről-évre a föld 
legmagasabb hegységeinek alig járható hágóin át az örök jég birodalmának óriásai között viszi az üze-
netet. A bizonyságtételt erősítő tudósításai sokszor úgy hangzanak, mint az Apostolok Cselekedetei-
nek néhány fejezete, vagy a szentek történetei csodás szabadításokról, ellenségek, betegségek, vadálla-
tok vagy rablók hatalmából. – Néha látomásokról, víziókról számol be, mint Pál apostol – a párhuzam 
itt is fel-feltűnik, – de mindig csak mintegy mellékesen. Így szólt azokról az esetekről is, amikor a 
tibetiek megpróbálták megölni. De még ezekben a történeteiben is nem a vitathatatlanul elszenvedett, 
szemtanukkal igazolt szörnyű kegyetlenségeken, megpróbáltatásokon, a valóban kétségbeejtő helyze-
teken van a hangsúly, még kevésbé saját helytállásán, hanem Isten bűnből és halálból szabadító hatal-
mán, s legfőképpen azon a minden értelmet felülhaladó békességen, azon az erőn és örömön, amelyet 
az imádság gyümölcseként éppen ilyen körülmények között tapasztalhatott meg. Ebből a szempontból 
Szundár Szinghben szinte napjaink kereszténységének egyik legnevesebb jelenségének, a 
karizmatikus irányzatnak előfutárát ismerhetjük fel. 

Óriás, soknyelvű hazájában urdu anyanyelvén prédikál, s angolra fordítják. Még nincsenek hang-
erősítő berendezések s mégis tízezrek hallgatják. Bűnbánatra hív; mindenfelé hívják. Burmában, 
Szingapurban, Japánban és Kinában hirdeti az Igét. Ő azonban szerény marad. Nem keresztel, ez az 
egyház joga, de még csak áldásra sem emeli a kezét, hiszen ezek a kezek egyszer tűzbe dobták az 
evangéliumot. Visszatértekor csoda történik, haragvó apja meghódol Krisztusnak. Mintegy kárpótlásul 
fia iránti korábbi keménységéért, fedezi fiának egy nyugati missziói körút költségeit. Így indul első íz-
ben indiai misszionárius a saját költségén Krisztust hirdetni az ősi keresztény tradiciókat hordozó né-
pek közé. 1920 februárjában érkezik Skóciába. Hallgatói úgy emlékeztek rá, hogy ilyen módon tanít-
hatott Jézus. Előadása példázatok láncolatából állt. Londonban hétszáz lelkész hallgatta. Oxford, majd 
Amerika következett: New Yorktól San Franciscoig, ahonnét egy ausztráliai missziói körút után tért 
haza, hogy újra elmehessen Tibetbe. 

Második nagy nyugati útjának költségeit is apja fizette. Először a Szentföldet, Jézus földi életének 
színterét járta be. Az afrikai kopt kereszténység meglátogatása után Franciaország, Németország és 
Skandinávia következett. Uppsalában Söderblom érsek vendége, aki szimpatikus könyvet is írt Szadhu 
Szundár Szinghről. Az, hogy az én szavamat hallgatjátok – figyelmeztette hallgatóit – semmit sem 
használ nektek, az Ő szavát kell hallanotok. Menjetek a csendbe... Akkor hallani fogjátok őt és meg 
fogjátok érteni, amit megtapasztalt valaki, aki pogány országból jött közétek. 

Nem titkolta, hogy mennyire csalódott a nyugati világ keresztényeiben. Formalistáknak, üreseknek 
és erőtleneknek látta őket: Ti európaiak – mondta – túlságosan nagy hajszában éltek, nincs időtök arra, 
hogy imádkozzatok és éljetek. Valamikor azt hittem, hogy a keresztény országok lakói olvassák a Bib-
liát, – tévedtem. Míg a pogány országokban vannak emberek, akik évekig keresik a békességet és az 
üdvöt, addig itt olyan sokan beérik a külső jóléttel. 

Sokaknak feltűnt, hogy nem csak úgynevezett keresztényekről, de úgynevezett pogányokról is 
beszélt. Pogányoknak neveznek bennünket – msolygott rá egyszer az uppsalai érsekre – képzelje, az 
én édesanyám pogány... Pedig ő sokkal bensőségesebben, melegebben imádkozott Istenhez, szolgált 
Istennek, szerette Istent, mint sok-sok keresztény. Ezt is mosolyogva mondta, nem felfuvalkodottan: 
Minden nap tanulunk – és ahogy szüntelenül tanulok azoktól, akikkel Keleten találkozom, úgy tanulok 
napnyugati testvéreimtől is. S valóban, akik találkoztak vele, egyik legjellemzőbb vonásának az aláza-
tosságot tartották. Amikor Dél-India nagy protestáns egyháza legmagasabb tisztségét ajánlotta fel ne-
ki, visszautasította. Nem akart püspök lenni. Megmaradt egyszerű szadhunak. Egyszerű kegyessége 
mindenestől az Újtestamentumból táplálkozott. 

Ne felejtsük: ő volt az új ázsiai kereszténység egyik legelső önálló hangja. Az első századok óta 
Krisztus talán első, saját indításból, s nem az európaiak költségén, keletről nyugatra érkezett tanú-
bizonyság, akinek szavai világszerte nagy áldására lettek az ősi egyházaknak. A keresztény misztika 
egyik legfrissebb hajtásaként hatott századunk kereszténységére – jó időben, amikor még kevesen lát-
ták, hogy a keresztény üzenet nagy lehetősége abban van, hogy az mélyhitű emberek elmélyült élet-
tapasztalatán és hitéletén át jut el a címzettekhez, komplikált korunk mai emberéhez. A felszínről a 
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mélységbe, a külsőről a belsőre, az időlegesről az örökre, az emberiről az istenire: ez volt az az irány, 
tendencia, célirányos mozgás vagy odafordulás, ami századunk e rendhagyó bizonyságtevőjét annyira 
jellemezte. Számunkra példa arra, hogy a pünkösdi Lélek milyen nagy és rendhagyó cselekedetekre 
képes az előtte kitárulkozó, kereső, de egyúttal alázatos szívű emberek életében. 

Kedves Testvéreink! A pünkösdi ünnep számunkra buzdítás akar lenni arra, hogy felbátorodott 
lélekkel, eleven tagjaivá legyünk ennek a szeretetközösségnek, vagy ami ugyanaz: Krisztus titokzatos 
testének, az egyháznak, a gyülekezetnek. Ha pünkösd Lelke megragad bennünket, akkor elválasztha-
tatlanul össze leszünk kötve azokkal, akikben ugyanaz a Lélek hat és munkálkodik, – s velük együtt 
tudjuk imádkozni, kérni: 

Jövel Szent Lélek Úr Isten... 

 

*** 

 

Ez az igehirdetés „kétpapos prédikáció”-ként hangzott el egy evangélikus és 
református lelkészek részére tartott teológiai konferencián, a németországi 
Majnafrankfurtban, 1980 május 1-2-én.  A szerzőt két szempont vezette: egyrészt a 
protestáns igehirdetési forma „egy”-hangúságát kívánta megváltoztatni, másrészt 
„az egyház- és missziótörténet igehirdetésbeli centrális felhasználásáról kíván 
diszkussziót indítani”. Előnye a két előadó által elmondott igehirdetésnek a hang 
váltása, és a dialógus-forma.  

A fenti igehirdetést szakaszonként felváltva mondta két igehirdető. (szerk.) 
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Joób Olivér: 

A GONOSZ AZ ÉLETÜNKBEN 

    
Előadásom a következő részekre tagolódik: 

1. Önvizsgálat: a bűneset és következményei 
2. Isten szabadítása: a Jézus győzelmében való részesedés  

 3. Új élet: harc a kísértő ellen 
 4. Kitekintés: reménységünk 
 

 
1. ÖNVIZSGÁLAT: A BŰNESET ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 
Hallottuk Szűcs Ferenc előadásában az Isten és a gonosz viszonyát a bibliában. Gondolhattuk, hogy ez 

teológiai, elméleti kérdés, érdekes, de minket talán nem érint olyan közelről. A következő előadásban aztán 
hallottunk a gonoszról a világban. Ami ugyan szomorú valóság, magunk is sokszor emlegetjük ezt, de mégis 
kívül áll rajtunk, ha mi benne is vagyunk a világban. A  mai előadás címe viszont, A  gonosz az életünkben,  
meghökkentő. Ez már igen személyes dologgá teszi ezt a kérdést. Nem  könnyen fogadjuk el azt, hogy a 
gonosznak a mi életünkben is tere van. Erre a felismerésre hosszabb út vezet, mint ahhoz,  hogy a gonosz a 
világban jelen van.  

 
Itt tehát önvizsgálatra van szükségünk. A régi görögök azt mondták: gnothi se auton, ismerd meg magad! 

Mielőtt a világot, más embereket meg akarsz ismerni, ismerd meg magad! Ez a kiindulópontja a világhoz és az 
emberekhez való viszonyodnak és ez feltétele annak, hogy te magad,  érett legyél és fejlődni tudj.  Mesélik, hogy 
Arthur Schopenhauer, a pesszimizmus filozófusa, a frankfurti állatkert egyik padján ült igen toprongyos 
külsővel. Mikor  az őr meglátta, megszólította: "Hát maga miféle?" Schopenhauer így válaszolt: " Adná Isten, 
hogy tudjam!" Ezt mi is elmondhatjuk és kérhetjük is: " Adja Isten, hogy mi is tudjuk, kik vagyunk!" 

 
 Miért olyan nehéz megismerni magunkat? Azért, mert nagyon ellentmondásos lények vagyunk.  Valami 

különös keverékei vagyunk a jónak és a rossznak  és sokszor  így, vagy úgy látjuk egymást, vagy magunkat.   
Egy dán karikatúrista két férfit ábrázolt, amint a járda szélén beszélgetnek. Az egyik azt mondja a másiknak: 
"Mi, emberek olyan jók vagyunk. Akkor miért nem vagyunk jók?"  

 
 Ez az ellentmondás. Az ember saját énjének sötét oldalait nem szívesen mutogatja, nem szívesen beszél 

róluk. Inkább elhallgatjuk. Vannak azonban, akik nem ismerik el az életükben a sötét oldalakat és nagy 
optimizmussal beszélnek az emberről. Rousseau is azt mondta, hogy az ember jó s a civilizáció rontja el.  
Vannak, akik azt mondják, a fejlődés csúcsán áll az ember s így szinte tökéletes. Mások abban bíznak, hogy az 
ember neveléssel,  tanítással, a társadalom fejlesztésével jóvá tehető. Ezzel szemben sokan igen sötéten látják az 
embert. Az egzisztencialisták azt mondják: a lét abszurd, értelmetlen és az ember ugyanilyen céltévesztett és 
elrontott lény. Van, aki a természetre nézve a legveszélyesebb állatnak tartja az embert. 

 
Mit mond mármost a biblia az emberről? Mert hiszen mi ezen tájékozódunk. Két dolgot: Az ember Isten 

képmása és a gonosz rabja. Isten képmása: minden teremtménytől megkülönböztetett, nagy méltóságra emelt 
lény. Isten saját gyermekének, vele való kapcsolatra teremtette az embert. A 8. zsoltár szavait ismerjük: 
"Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, úrrá tetted kezeid alkotásán, 
mindent lába alá vetettél." (Zsolt. 8, 6-7) Isten és az ember közösségben élt együtt. Az ember szívében ott volt az 
Isten szeretete, félelme. Ilyennek teremtette Isten az embert. A gonosz is jelen volt, de az kívül volt ezen a 
közösségen. Ismerjük a kultúrparancsot, az ember megbízatását, hogy uralkodjon a Földön, őrizze és művelje 
azt.  Egyedül Isten gyermekeként képes az ember ezt a parancsot betölteni. Ha Istenhez kapcsolódik, vele 
közösségben él, akkor lesz helyes viszonya a világhoz, és akkor tud uralkodni a világ felett. Ha elveszíti az 
Istennel való közösséget, kiesik abból, akkor belesüllyed a világba és az fog uralkodni őrajta. Ez történt a 
bűnesetben.  

 
A biblia második kijelentése az emberről az, hogy a gonosz rabja. Nagyon kemény kijelentés ez, de látni 

fogjuk, hogy igaz. Nézzük a bűnesetet! A gonosz kétségbe vonta Isten szavát: "Valóban azt mondta, hogy egy 
fáról sem ehettek?" Bizalmatlanságot csöpögtetett az ember szívébe Istennel szemben, vagyis hitetlenséget, 
ugyanakkor felébresztette benne a kívánságot, felcsillantott előtte egy magasabb rendű életet: "Olyanok lesztek, 
mint az Isten." Meghazudtolta Istent: "nem haltok meg.“ Az Isten iránti bizalmatlanság és a felébredt kívánság 
következtében az ember engedetlen lett és elbukott. Mi ennek a következménye? Az, hogy Istentől elszakadt és 
minőségileg alacsonyabb szintre süllyedt az ember. A Római levélben azt olvassuk, "mindenki vétkezett és 
híjával van az Isten dicsőségének" (Rom 3, 23). Az Istentől kapott dicsőséget, az emberi méltóságot veszítette el 
az ember.  A gonosz hatáskörébe került, az Istennel való szoros közösségen kívülre.  Ez azt jelenti, hogy 
oltalom, biztonság nélkül él és az élet értelmét, célját nem látja. Nem ismeri, nem szereti Istent, nem vágyik 
utána, látszólag öntörvényűvé vált és Isten haragja, ítélete alá került. Az Efezusi levélben ez áll erről: "Egykor 
mi is ... követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint." (Eff. 2, 3). 
Az ember nyitott lett a gonosz befolyására és kész minden rosszra. A gonosz a szívünkben szövetségesre talált és 
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ki képes a szívéből egy darabot kivágni? Az embert fogva tartja a gonosz hatalmi körében, és fogva tartja belső 
torzulása, mely a biztonság elvesztése után önzésre, önbiztosításra kényszeríti. Isten helyét a különböző módon 
akarja pótolni az életében, ez a bálványimádás. 

    
Ezek után feltesszük a kérdést: Maradt valami az Isten-képmásságból az emberben? Ahhoz, hogy Istenhez 

visszajusson, arra képtelen az ember. Üdvösségét, Istennel való közösségét saját erejéből képtelen visszaszerez-
ni.  Valami jó azonban megmaradt benne és ez az Isten gondviselő, fenntartó jóságának köszönhető.  Az ember 
képes szerelemre gyulladni, családot alapítani, gyermekeket nevelni, tud szolidáris lenni, tud jót tenni. Schopen-
hauer is csodálkozik és megállapítja, hogy egoista akarata ellenére az ember szolidaritásra és együttérzésre 
képes. Ez valóban csoda. Jézus azt mondja: "Ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek." 
(Mt. 7, 11) Nem tagadja a gonoszságunkat, de valamelyes készségünket sem a jóra. Az Isten képmása a maga 
teljességében, mint fájó hiányérzet van ott bennünk, mint egy kihúzott szögnek a nyoma a fában, vagy egy 
domborműnek a negatív képe.  Ez a hiány egyfelől vágyakozást ébreszt bennünk az oltalom, az igaz élet után, 
másfelől pedig kiszolgáltat a mélységbe lehúzó erőnek.   

 
Nyílván sokak által ismert Stevenson, R.L. 1886-ban írt regénye: "Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete". 

Egy gazdag elismert orvost ábrázol, aki vallásos érdeklődésű és jótékonyságot is gyakorol, de tudatában van 
személyisége sötét oldalának, amely mély hasadékot okozott életében. Felfedezte, hogy voltaképpen nem egy, 
hanem két lény lakik benne. Arról álmodott, hogy a kérdést megoldhatja az által, hogy két oldala elválik 
egymástól, és különböző irányba megy. Feltalált egy szert, aminek segítségével gonosz énje beköltözött Mr. 
Hyde torz testébe és gonosz egyéniségébe, mint egy alteregóba, hasonmásba.  Így szabad folyást engedhetett 
élvezeteinek, gyűlöletének, erőszakosságának, istenkáromlásának, sőt gyilkolási ösztönének is. Eleinte jól is 
ment ez a személyiségcsere, még dicsekedett is azzal, hogy bármikor le tud számolni Mr. Hyde-dal, a gonosz 
énjével. De Hyde egyre jobban felülkerekedett, úgy, hogy Jekyll akaratán kívül Hyde-dá változott és csak nagy 
nehézség árán tudott újra Jekyll lenni. "Lassacskán elveszítettem jobbik énem fölött az uralmat és rosszabb 
énemmel azonosultam" - állapítja meg a könyvben. Végül öngyilkosságot követ el pár pillanattal azelőtt, hogy 
leleplezték és letartóztatták volna. A gonosz átvette a hatalmat az ő életében is a jó fölött és végzett vele. Ugye 
éreztük ezt a kettősséget a magunk életében is? Az istenképmásnak ezt az eltűnését és egy torzképnek a meg-
jelenését?  

 
Azt olvastam, hogy Leonardo az Utolsó vacsora festésénél talált egy embert, akiről megfestette Jézus alak-

ját.  Hosszú idő telt el, amíg Júdás megfestéséhez keresett modellt és talált valakit. Amikor az illető belépett a 
műterembe, megállapította, hogy ő már járt itt. "Hogy-hogy? Mikor?" - kérdezte Leonardo. " Ön rólam mintázta 
Jézus alakját." - mondta az ember.  Ez a szomorú valóság, az istenképmás elvesztése, eltorzulása. Reményik 
"Istenarc" c. versében vall erről:  

    
   Egy istenarc van eltemetve bennem,  
    Tán lételőtti létem emlék-képe!  
    Fölibe ezer réteg tornyosul,  
    De érzem ezer rétegen alul,  
    Csak nem tudom, mikép került a mélybe.  
 
    Egy istenarc van eltemetve bennem,  
    Néha magamban látom, néha másban.  
    Néha állok, mint fosztott ág, szegényen.  
    Ha rossz órámban eltűnik egészen  
    Alter-egóm az örök vándorlásban.  
 
    Egy istenarc van eltemetve bennem,  
    A rárakódott világ-szenny alatt.  
    A rámrakódott világ-szenny alól,  
    Kihűlt csillagok hamuja alól  
    Akarom kibányászni magamat.  
 
    Egy istenarc van eltemetve bennem,  
    S most ásót, kapát, csákányt ragadok,  
    Testvéreim, jertek, segítsetek,  
    Egy kapavágást ti is tegyetek,  
    Mert az az arc igazán én vagyok.  
 
    Egy istenarc van eltemetve bennem:  
    Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.  
    Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.  
    S bár világ-szennye rakódott reája,  
    Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza. 
 
 
 

* 
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2. ISTEN SZABADÍTÁSA: A JÉZUS GYŐZELMÉBEN VALÓ RÉSZESÜLÉS 
 

A második pont Isten szabadításáról szól.  Arról, amiről Reményik álmodott, az istenarc kirajzolódásáról.  
Tudjuk, mi alulmaradtunk a kísértővel szemben, de eljött, aki erősebb a kísértőnél: Jézus, a Szabadító, aki 
győzött a gonosz felett. Summásan így állapítja meg a bibliai ige: "Azért jelent meg az Isten Fia, hogy 
lerombolja az ördög munkáit."(1Jn, 3, 8) Pozitív fogalmazásban: Azért, hogy győzzön és visszaadja, amit mi 
elveszítettünk. "Hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt; és 
megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak" - írja a Zsidókhoz írt 
levél (Zsid. 2, 14-15). Jézus szembe fordult az ördöggel, beszédeiben leleplezte, gyógyításaiban kiszabadította az 
embereket és szembe fordult vele saját életének kísértéseiben is. Behatolt az ördög birodalmába és kiszabadított 
onnan embereket és ezek mind végső szabadításának jelei voltak. Azt mondta: "Isten ujjával űzöm ki az ördö-
göket, ... Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb jön 
ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és elosztja a zsákmányt" (Lk 11, 20-23). Harci 
képet használ Jézus, ő az erősebb fegyveres, aki legyőzi, lefegyverzi az ellenséget, sőt a Kolossé levél szerint 
nyilvánosan meg is szégyeníti. 

 
Jézus kereszthalála volt a döntő győzelem a gonosz fölött. Mi történt a kereszten? Jézus helyettünk és értünk 

halt meg és ezzel felszabadított az ördög uralma alól. Magát adta oda, hogy az összes többit kiszabadítsa. Isten 
ítéletét magára vette, és rólunk elfordította, kiengesztelt Istennel. Mi ennek a következménye? Az, hogy minket 
Istennel megbékéltetett. Isten közösségébe visszafogadott Jézusért. Meg is igazított minket. Igaznak nyilvánított. 
A Jézus vére megtisztít minden bűntől és Lelke által meg is újít, munkálja az új életet bennünk, Krisztus arcára 
átformál. Így a Jézus kereszthalála és feltámadása a mi régi, elrontott életünknek végét, halálát jelzi és a mi új 
életünknek az indulását. Jézus ezt a győzelmét rajtunk kívül aratta, de értünk tette, hogy minket ebben részesít-
sen, győzelmét ránk ruházza. Ezért bízta meg követeit a békéltetés szolgálatával, hogy ezt hirdessék és el-
mondják az embereknek, hogy meg lehet békülni Istennel. Pál apostol így fogalmazza meg megbízatását, 
amelyet Jézustól kapott: "Nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a Sátán hatalmából az 
Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok 
között, akik megszenteltettek."  (ApCsel 26, 18) A sötétségből a világosságra, a Sátán hatalmából az Istenhez hív 
az ige.  

 
Isten hitet ébreszt bennünk, hogy elfogadjuk ezt a szabadítást. "... a sötétségből az Ő csodálatos világossá-

gába hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem részesültetek 
kegyelemben, most pedig az Isten kegyelmében részesültök" (1.Pt. 2, 9-10). Sok hasonló ige fejezi ki ezt a 
hatalmas dolgot, hogy Isten megbékél velünk, megbocsát, és gyermekeként visszafogad. Ismerjük a tékozló fiú 
történetét, amelyben az Atya magához fogadja a fiút, és mindent visszaad, amit elveszített. A legszebb ruhába 
öltözteti, azt mondhatjuk, Krisztus igazságát, szentségét, tisztaságát adja rá.  Olyan igaz, tiszta lesz az Atya 
szemében, mintha semmi nem történt volna. Ehhez tartozik az Atyával való új közösségben az új szív is. Újból 
Istennel való közösségbe került az ember és szívében a hit által Krisztus lakozik, az Isten szeretete, a hozzá való 
vonzódás, engedelmesség. "Minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. 
Kegyelemből van üdvösségetek." (Ef. 2, 5) Új szívet adott nekünk. Fölébresztette bennünk a bizalmat Isten iránt, 
a hitet, amellyel Krisztusba kapaszkodunk, és ami által minden a mienk, amit Isten Krisztusban nekünk vissza-
adott. Az istenképmás megjelenik. Krisztus arcára formáltatunk a vele való szoros kapcsolat által. 

 
 Egy idős hölgy elmondta Wilhelm Busch esseni ifjúsági lelkésznek, hogy ő mennyire becsüli a munkáját, 

és naponta imádkozik érte. Wilhelm Busch azt mondta, hogy ez nagyon szép, de mondja el, hogyan jött erre a 
gondolatra? Elmondta a hölgy, hogy nekik egy boltjuk van, ahova rendszeresen jár vásárolni egy nagyon 
szimpatikus fiatalember.  Beszédbe elegyedett vele, majd egyszer meghívta a fiatalembert kávéra, és az elmond-
ta az élete történetét. Nyomorult, züllött életet élt, és mint koldus Wilhelm Buschhoz is becsöngetett, hogy 
valami segítséget kapjon. Kapott egy tányér levest, egy darab kenyeret, és amíg evett, a lelkész nézte őt, majd 
búcsúzáskor ennyit mondott neki: " Mit tett magából a bűn! Magának Isten képmásának kellene lenni!“ Ez a szó 
szíven ütötte, és nem hagyta nyugodni. Mit tett belőle a bűn!? Neki Isten képmásának kellene lenni!  Addig 
nyugtalanította őt ez a mondás, míg rátalált valakire, aki őt Jézushoz vezette és Jézus által megújult az élete.  
Ennek az asszonynak feltűnt, hogy milyen tiszta, megnyerő arcú, kedves fiatalember lett. Ez indította az 
asszonyt arra, hogy Wilhelm Buschért és munkájáért imádkozzék. 

 
Azt hiszem, Ambrosius, milánói püspök mondta el azt a történetet, hogy egy fiatalember bűnös kapcsolat-

ban élt egy nővel, míg egy napon megtért és új életet kezdett. Egyszer visszament abba a városba, ahol annak 
idején azzal a nővel kapcsolata volt. Az utcán az a nő messziről meglátta és utána kiáltott: "Nem ismersz meg, én 
vagyok az?" Erre ez az ember azt válaszolta: "De én már nem vagyok az." Ezzel a történettel át is térünk az 
előadás harmadik pontjára: 

 
 

3. ÚJ ÉLET: HARC A KÍSÉRTŐ ELLEN 
 
Láthattuk, hogy ennek a fiatalembernek is, miután új életet kezdett, a kísértővel harcolnia kellett.  A szaba-

dításban való részesedésünk, az Istennel való új közösség és új szív nem jelenti azt, hogy az eredeti állapot 
végleg visszaállt. Amíg ebben a világban élünk, ahol az ördögnek még mindig van hatalma, s ameddig ebben a 
testben élünk, kísérthetők leszünk és kísértések között élünk. Sőt bűnt is követünk el. De Istennel való közös-
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ségünk azt jelenti, hogy menekülünk a bűn elől, és nem futunk utána, hogy bűnbocsánatból élünk és bűneink 
ellen harcolunk. Ez hozzá tartozik a hitben való növekedésünkhöz és a megszentelődésünkhöz.  

 
Szívünkben megszületett a hit, de az ember még sem lett bűntelen. Ez a "már igen" és a "még nem" állapota, 

melyet sokan nem tudnak megérteni és elfogadni. Persze, hogy minden hívő ember szeretne bűntelen, tökéletes 
lenni, de ennek az ideje még nem jött el. Mégis vannak, akik magukat tökéletesnek mondják, akik azt állítják, 
hogy ők már nem is tudnak bűnt cselekedni. Ez elbizakodottság, képmutatás, egyfajta szektás vonás, mellyel 
rossz szolgálatot teszünk egymásnak is, mivel az érzékeny lelkűeket kétségbeesésbe taszítjuk.  

 
Hallgassuk meg, mit mond Pál apostol magáról. Megdöbbentő vallomást tesz a Római levél 7. fejezetében 

(vers 18-25). " Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a 
jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt 
cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem 
a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy  - miközben a jót akarom tenni -, csak a 
rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy 
másik törvényt látok, amely harcol az értelem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn törvényével, amely tagjaimban 
van. Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus 
Krisztus által! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn 
törvényének." 

 
 Ilyen a kettősség a hívő ember életében is. Most már ismeri Isten törvényét, és annak tükrébe néz, és ott 

meglátja a bűnt, amelyet eddig észre sem vett és nem is gondolt rá. De megismerte Krisztus szabadítását és 
bűnbocsánatát is és ezért mindig is oda menekül, s azzal vigasztalja magát. Így hát az új életünkben nem az a 
helyzet, hogy mi részben bűnösök vagyunk, részben igazak, hanem mi egyszerre vagyunk bűnösök és igazak. 
Amíg a törvényt nézzük, addig bűnösök vagyunk egészen, de ha Krisztusra nézünk, igazak vagyunk egészen. 
Luther ezt a felismerését híressé vált szavaival így fejezte ki: "Simul iustus et peccator", (egyidejűleg igaz és 
bűnös).  Ez jellemző az új életünkre. Ezért kell és lehet harcolnunk a kísértő ellen. 

 
Luther Pál apostolnak előbb idézett vallomásához ilyen kommentárt fűz: " A jó Pál nem akart volna bűnben 

lenni és abban kell lennie. Én és mások is arra hajlunk, hogy szívesen lennénk bűn nélkül. De ez nem akar sike-
rülni, bár küzdünk ellene. Bűnbe esünk, újra felállunk, kínlódunk vele éjjel-nappal, vég nélkül. Mivel azonban 
ebben a testben leledzünk, ezt a bűzlő zsákot a nyakunkban hordjuk, egészen nem tűnik el, és egészen nem 
tudjuk eltüntetni, bár azon dolgoznunk kell. A régi Ádám tartja magát, amíg a gödörbe nem kerül. Nem keresz-
tyén az, akinek nincs bűne, sem bűnt nem érez. De ha olyat találnál, az nem igazi keresztyén, az álkeresztyén. 
Sőt, anti-keresztyén." Ne áltassuk tehát se magunkat, se másokat. Nem vagyunk tökéletesek. Nem vagyunk 
bűntelenek. 

 
 Az új ember látja, érzékenyen reagál a bűnre. S a kísértő is jobban a nyomában van, mint azoknál, akiket 

hatalmában tud. Krisztus nemcsak győzött, nem csak győzelmében részesít minket, hanem maga mellé is állít a 
kísértővel folytatott harcban. A Jézus követése ezt is jelenti, hogy vele, az ő nyomában, az ő példája szerint és az 
ő erejével harcolunk a kísértés ellen. Ez hozzátartozik lelki növekedésünkhöz és a megszentelődésünkhöz, ahogy 
említettem. Hogy ez így van, arra bizonyíték az is, hogy Jézus a Miatyánkban ezt a két kérést a szánkba adja:  
"Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól." Ez mutatja, hogy fenyegetett állapotban vagyunk, 
hogy gyengék vagyunk, és szükségünk van az Isten segítségére, és ezért kiáltanunk kell a kiértés és a gonosz 
támadásainak mélységéből és sötétségéből őhozzá. Jézus jól ismeri a kiértést, magának is része volt benne, és a 
mi gyengeségünket is, mert ember volt. " Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségein-
ken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kisértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát biza-
lommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van 
szükségünk" - olvassuk a Zsidókhoz írt levélben (4, 15-16). Jézus maga is imádkozik a tanítványaiért a főpapi 
imádságban. " Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól." (Jn 17, 
16)  Az imádság a Jézus részéről és a mi részünkről is feltétlenül szükséges új életünk számára.  

 
A gonosz célja, ahogy eddig is hallottuk, mindig az, hogy Istentől elszakítson, hogy bűnbe, szégyenbe, 

kétségbeesésbe kergessen, hogy elpusztítson. Ez a keresztyének új élete esetében nem feltétlenül durva bűnökre 
való csábítással történik, de az irány ugyanaz.  Nagyon finom módszerekkel és nagyon finom bűnökre tud 
csábítani minket az ördög. Sokszor jónak tűnő dolgokat villant föl előttünk, hogy azokon keresztül Istennel való 
kapcsolatunkat elrontsa. Ilyenek az élvezetek, a hatalom, a pénz, a gazdagság, az elismerés, a siker és ezek 
istenítése, vagyis a bálványimádás. "Az az istened, - tanította Luther - amin a szíved csüng." Amit mindennél 
jobban szeretsz, amiben mindennél jobban bízol, amitől mindennél jobban félsz. A kísértések pozitív és negatív 
irányba húznak, kit, mikor, hova. Van, akit inkább a hatalom, a siker, a dicsőség ejt rabul, másokat a félelem, a 
gond, a csüggedés. Tudjuk jól, hogy elemi szükségleteink is milyen erővel hatnak, s azokon keresztül a gonosz 
milyen romboló munkát tud végezni. Az evés és ivás is istenünkké válhat.  Ivásnál különösen is az alkoholra 
gondolok, de a kábítószerek is, a magasabb dimenzió keresése, sok embert tesz tönkre.  Az elszabadult, zabo-
látlan nemi ösztön, sok gondot és bajt, szégyent és nyomorúságot okoz, családi életek felborulását. Ördögi 
manipuláció történik ezen a téren az ember vonzalmával, vágyódásával és sok pénzt keresnek egyesek ezzel.  A 
pénz is nagy kísértés lehet.  Sok minden, ami értékes és szép, kísértéssé válhat az életünkben, ha azzal a gonosz 
befolyása alatt önző módon akarunk élni és azok valami módon úrrá lesznek fölöttünk. Legyenek azok testi, 
fizikai, vagy lelki értékek. Jó ismernünk a magunk gyengeségét, a gyenge pontjainkat, hogy felismerjük a 
kísértést, és ellene tudjunk állni, hogy a gyenge pontokon erősítsük életünket.  
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Nem szóltam az olyan kísértésekről, mint az elbizakodottság, sértődés, harag, a mások megszólása, kár-

öröm, irigység, másokkal való igazságtalan bánásmód. A kísértések között fontos figyelmeztetés Luthernak ez a 
mondása: "Azt nem akadályozhatjuk meg, hogy egy madár átrepüljön a fejünk fölött, de azt igen, hogy fészket 
rakjon a kalapunkon." Kísértő gondolataink jönnek, de azokat ne dédelgessük, ne engedjük, hogy befészkeljék 
magukat szívünkbe. Egyáltalában, nagyon fontos tanács: a szívünket ne hagyjuk őrizetlen. Ne engedjük, hogy 
akármilyen szellemi áramlat, hatás ki-be járjon. Ezért válogassuk meg a könyveket, a zenét, a TV-műsort, a 
társaságot, hogy azok ne távolítsanak el minket Istentől, hanem inkább közelebb vigyenek hozzá. Nem minden 
használ ugyanis, sőt, sok minden van, ami árt. "Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, 
lelkében pedig kárt vall?"( Mt 16, 26) - életét károsítja, vagy elveszíti?  

 
A kísértővel való harcunkban nagyon fontos az, hogy szívünket, gondolatainkat Isten értékei töltsék meg. 

Hogy ne legyen vákuum az életünkben, hanem a szívünk tele legyen Isten iránti hálával és emberek iránti 
szeretettel, ne legyen ott üres hely a sötétség számára. Az apostoli intésekben mindig szerepel az, hogy mit ne 
tegyünk és az, hogy mit tegyünk.  Nem csupán tiltásból áll a keresztyén etika, hanem pozitív értékek elsajátí-
tásából. "Vessétek le tehát a régi embert, amely a megtévesztő kívánságoktól megromlott előbbi életmódja miatt; 
újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazság-
ban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarát-
jának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek: a nap ne menjen le a ti harago-
tokkal, se helyet ne adjatok az ördögnek.  Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját 
keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Egyetlen rossz szó ki ne 
jöjjön a szátokon, hanem sokkal inkább az, ami alkalmas az építésre, ahogy a szükség kívánja, hogy áldást 
hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, akivel el vagytok jegyezve a 
megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás, legyen távol tőletek, minden 
gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan 
Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban." (Ef. 4, 17-32). 

 
Legyünk bizonyosak bűneink bocsánata felől, az Istennel való új közösség felől, s mindig újra erősödjünk 

meg ebben. Ezért a legkevésbé bízzunk magunkban, de a lehető legnagyobb mértékben bízzunk Jézusban. Az is 
jó tanács, hogy ne játsszunk a tűzzel. Van, aki könnyed játékot folytat a kísértéssel és szeret ahhoz minél 
közelebb menni és annak a csiklandozását, birizgálását kipróbálni. Egy gazdag úr kocsist fogadott. Hárman 
jelentkeztek s megkérdezte az egyiktől: "Te mennyire tudsz közel menni az árokhoz a kocsi kerekével?" Azt 
mondta, 50 cm-re. A másikat is megkérdezte, az azt mondta, én 20 centire. A harmadikat is, az azt mondta: "Jaj, 
az ároktól csak minél messzebb!" Ezt fogadta meg kocsisának. Ez jó tanács nekünk is. Mert olyan közel mehe-
tünk az árokhoz, hogy már nem vagyunk urai a kocsinak és az becsúszik az árokba. Tehát az ároktól minél 
messzebb! 

 
 Nagyon nagy segítség a kísértés elleni harcban mások tapasztalata. Sokat jelentett nekem, amikor egy idős 

lelkész elmondta, hogy ő milyen kísértésekkel küzd. "Jé, hát ő is? Nem csak én?" Nagyon sokat jelent, ha mi 
szülők a gyermekeink előtt el tudjuk mondani: "bizony, kísértéseink és harcaink vannak. El is buktunk, de 
fölálltunk újra." Ez sokat segít. Ezért biztatni is kell a fiatalokat, de mindnyájunkat, hogy a kísértésben ne 
maradjunk egyedül. Keressünk olyan embert, akit megkérdezhetünk, akivel beszélhetünk, aki elmondhatja 
nekünk saját tapasztalatát. Ha már elmondjuk azt, hogy nekünk milyen kísértéseink vannak, akkor kiemeljük azt 
abból a sötét, tabuizált állapotából, már világosságra kerül és maga is világossággá válik. Jó beszélgetni, jó 
együtt imádkozni, jó kérni valakit, hogy imádkozzon értem a kísértéseimben, ahogy Jézus ezt ígérte is a 
tanítványainak.  

 
Látjuk, hogy a keresztyén új élet is harc és nem sétatér. Pál apostol azt mondja: "Testemet megsanyargatom 

és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, magam valamiképpen méltatlanná ne váljak." (1. Kor. 9, 
27) A sportoló képét használja, az ökölvívóét, a futóét, akik önmegtartóztatók a cél érdekében. Tudjátok, hány 
sportoló gyakorolja ezt azért, hogy jó eredményt érjen el. Hát nekünk, akik örök koszorúért futunk, vajon nem 
kell-e fegyelmezetten élnünk? Vigyázzunk, hogy a világ ne uralkodjék rajtunk, ne süllyedjünk bele, mint Péter a 
Genezáret tavába, hanem járjunk a vízen Jézus erejével.  Az Újszövetségben olvasunk arról is, hogy Isten 
fegyvert ad a kezünkbe. Ismerjük Pál apostolnak a lelki fegyverzetről szóló igéit. "Öltsétek magatokra az Isten 
fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen 
folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei 
magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és 
mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra 
öltve a megigazulás páncélját. Kössétek lábatokra a készséget a békesség evangéliumának hirdetésére. Vegyétek 
fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvös-
ség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten igéje." (Eff 6, 11-17) 

 
 

4. KITEKINTÉS: REMÉNYSÉGÜNK 
 
Az imádkozásnak és az igének nagy szerepe és ereje van a kísértő elleni harcban, de a többi fegyvernek is 

mind.  Most itt az utolsó előttire teszem a hangsúlyt, az üdvösség sisakjára, vagyis az üdv bizonyosságára. Így 
értünk el utolsó pontunkhoz: Reménységünk az üdvösség. Az a koszorú, amit a futópálya végén a győztesek 
kapnak.  Amikor azt kérjük, hogy szabadíts meg a gonosztól, akkor azt kérjük, hogy ebben a futásban a gonosz 
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ne akadályozzon meg, ne tudjon eltéríteni az útról, ne tudjon visszatartani, hanem hadd fussuk meg kitartóan a 
pályát, hogy elnyerjük a koszorút.  Hadd tudjunk összpontosítani erre a futásra és mindent ennek a célnak az 
érdekébe beállítani. Valaki, aki súlyos alkoholista volt és ebből megszabadult, elmondta a lelkésznek, hogy 
azóta, amióta megszabadult, felemelt kezekkel imádkozik.  Kérdezte a lelkész, mégis, miért? Azt mondta, hogy 
ő a háborúban megtanulta magát megadni az ellenfélnek, el kellett dobni a fegyvert és fölemelni a kezeket.  Így 
adja meg magát Jézusnak minden nap újra. Az Ő erejét, az Ő hatalmát kéri az alkohol ördöge elleni harcban.  

 
"Szabadíts meg a gonosztól" - ez nem olyan ártatlan kérés. Itt nagy mélységből, kemény harcból való kiáltás 

hangzik el.  Jézusról is azt olvassuk, hogy könnyhullajtás és erős kiáltások között gyötrődött a Gecsemáné 
kertjében. Ő tudja, hogy erős kiáltásra van szükségünk, ezért adja szánkba: "Szabadíts meg a gonosztól!"  Tudja, 
hogy a kísértésnek van olyan célja, hogy minket a célegyenesben, a végső szakaszban térítsen el. Az életünk és a 
világ utolsó szakaszában a legnehezebb a harc és ezért azt kérjük, hogy ebben az utolsó szakaszban, a végső 
győzelem tudatával, az üdvösség sisakjával védjen, erősítsen minket. Az a reménységünk, hogy Istennel újból az 
eredeti közösségbe jutunk, sőt azt mondhatjuk, annál még szebb lesz, mert azt már senki nem tudja megzavarni, 
se kísértő, se bűn, se halál.  A végső győzelem tudata ad erőt a harchoz, ahogy Tóth Árpád „Isten oltó-kése” 
című versében kifejezi:     

     
    Összeszorítom ajkam, ha nehéz 
    A kín, mert tudom, tied az én harcom, 
    És győztes távolokba néz 
    Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom. 
 
 A reménység csendül föl Pál apostol ismert szavaiban is a Római levélben, amelyik az említett vallomásnak 

a fájó feszültségét a nagy bizonyossággal oldja föl: "Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem 
kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten 
választottait? Isten, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten 
jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, szorongattatás 
vagy üldözés, éhezés vagy mezítelenség, veszedelem vagy fegyver? Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak 
minket egész nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat." De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, 
aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem 
jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem 
választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban." (Róm 8, 31-39). 
Ámen.  
 
 
 

*** 
 
 
 

( A „...de szabadíts meg a gonosztól...” címmel megrendezett 39. Európai Magyar 
Ifjúsági Konferencián, – Hohegrete, 1998 – elhangzott előadás alapján készült szöveg 
szerkesztett változata) 
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Pátkai Róbert: 
 
 

AZ EGYHÁZ JÖVŐJE – A JÖVŐ EGYHÁZA 
(A nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek lehetőségei) 

 
 
A közelmúlt Európájában sok gondolat született és szó esett a jövőről: a napnyugati kultúra jövőjéről, 
a politika, a szocializmus, vagy a jóléti állam jövőjéről és persze a kereszténység jövőjéről is. Amikor 
jövőnk kérdésessé válik, nem ritkán a bizonytalanság érzése fog el bennünket, sőt olykor úgy véljük, 
hogy korszakhatárhoz érkeztünk. Természetes, hogy kultúránk képviselői közül sokan – köztük 
Thomas Mann, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, a magyar Kösztler Arthur, de mások is – szinte 
már századunk első napjaitól kezdve megsejtették, hogy korunk sorsdöntő változást hoz. 
 
Ha az egyház és benne a kereszténység jövőképéről kívánunk szólni, látnunk kell, hogy sokféle meg-
közelítés lehetséges. Mindenki egyfajta szemléleti meghatározottsággal él, amelyet háttér, környezet, 
szemléletmód, filozófia, vallási kötöttség határozhat meg. 
 
Erre az egyik kedvenc szemléltető képem egy régi budapesti anekdóta, miszerint valamikor a század-
fordulón, az előzőn, egy kora nyári hajnalon három tekintélyes öregúr sétál a Kiskörúton egy kiadós 
kártyacsata után: Mikszáth Kálmán író, Benczúr Gyula festő és Hőgyes Endre professzor, aki nemcsak 
a Pasteur Intézetnek volt a vezetője, hanem a magyar kórbonctan jelentős alakja. Egy csinos ifjú 
hölggyel találkoznak; a három öregúr háromféleképpen reagál. Mikszáthnak ennyi a megjegyzése, 
hogy: „Tyűha!“ Benczúr felsóhajt, hogy „micsoda arányok!“ és Hőgyes megállapítja, hogy „és 
micsoda csontrendszer!“ 
 
Azt gondolom, hogy minden kérdésről alkotott véleményünk valahogy ilyen szakmai szemüvegen 
keresztül meghatározottan jelenik meg, hiszen mentalitásban, kulturálisan  és szakmailag is meg-
kapjuk a magunk szemüvegét, és véleményünk ezen felül még kegyességi, nemzetiségi és egyéb 
gyökereken keresztül formálódik. 
 
Az én témamegközelítésem az egyház jövőjéről és a jövő egyházáról szólva az alábbiakban foglalható 
össze: 
 
i) Meg kell vizsgálnunk a jelenkori „conditio christiana“ alapvető meghatározóit, mielőtt, 

úgymond, az idők jeleiből a jövő potenciális alakulására következtethetnénk. 
ii) Szólnunk kell az egyház társadalomban való egységéről, a történelmi egyház hátterével a jövő 

egyháza képét előrevetítve. 
iii) Végül kísérletet teszünk a nyugat-európai közös lehetőségeink fő kontúrjának felvázolására. 
 

I. 
 
Nos, mik a jelenkori „conditio christiana“ alapvető meghatározói? Nyilvánvaló, hogy a főtémából kell 
kiindulni, az egyház s benne a kereszténység jövőjéből. A téma reménységet sugall és a reménység  
keresztény emberhez illő, hiszen ez a keresztény erények egyike, eszkatológikus távlattal. De ahhoz 
talán nem kell prófétának lenni,  hogy felismerjünk a mai társadalomban és az egyházban bizonyos 
általános fejlődési tendenciákat, amelyekből extrapoláció segítségével következtetéseket vonhatunk le 
a jövőre nézve. Ehhez persze az szükséges, hogy diagnózissal kezdjük. 
 
Nem vagyok biztos abban, hogy Közép-Európában másként alakul majd a kereszténység jövője, mint 
egész Európában, noha tudatában vagyok annak, hogy az egyházak nyugaton  az elmúlt fél évszázad 
alatt más feltételek mellett fejthették ki tevékenységüket, mint Közép- és Kelet-Európában. Az 
azonban vitathatatlan, hogy a kereszténység ma – habár különböző okokból – egész Európában, sőt 
hozzátehetnénk, az egész nyugati világban válságba került. Hiszen a szekularizmus, mint a modern 
társadalom életstílusa, a vallás szükségességét nyugaton és Közép-Európában egyaránt már régóta 
megkérdőjelezte. Amikor a kereszténység jövőjéről beszélünk, látnunk kell, hogy igen tág fogalommal 
van dolgunk. Bár bennünket ma elsősorban a keresztény hit kérdései érdekelnek, mert ezek 
kétségtelenül  kihatással lesznek a kereszténység jövőjére, de számunkra,  mint társadalmi keret, a 
kereszténység, mint kultúrtényező, mint társadalmat is alakító erő is előtérben áll. Ha tehát a 
kereszténységről, mint kultúrtényezőről is beszélünk, akkor mindig tudatában kell lennünk annak,  
hogy pluralisztikus társadalomban élünk, amelyben éppen keresztény mivoltunkból kifolyólag is, el 
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kell ismernünk mindenkinek azt a jogát, hogy saját módja szerint éljen és boldoguljon. A mai 
pluralisztikus, az emberi jogokra és a jogállamiságra épült demokráciák politikai és jogi alapját a 
görög államfilozófiában, valamint a zsidó és keresztény hagyományban egyaránt gyökerező 
közmegegyezésen alapuló alapvető magatartási normák képezik. Ezek nélkül emberi együttélés 
tartósan nem képzelhető el. Századunk végére sok minden megváltozott és ma aggodalommal kell 
megállapítanunk, hogy az említett társadalmi koszenzus lassan lemorzsolódik és az általánosan 
elismert normák területe egyre zsugorodik. 
 
A kereszténység mai állapotának diagnózisára rátérve, általános, jól ismert jeleket fedezhetünk fel. A 
teljesség igénye nélkül itt csupán néhány példa alapján vázolhatom föl a helyzetet. Különösen Közép-
Európában, de hozzáteszem, hogy a közép- és észak-európai fejlődés sem különbözik  lényegesen 
egész Európáétól. Azt kell mondanunk, hogy a 40 évi materialista ideológia és a kommunista 
gyakorlat mély sebeket ejtett még azok lelkében is, akik egyáltalán nem azonosultak a régi 
rendszerrel. A kommunista rendszerben a kereszténység a templom és az otthon  négy fala közé 
szorult, s az ifjúság nevelésében alig versenyezhetett a vallásellenes környezet kényszerű, s a 
közösségi életet a maga egészében igénybevevő befolyásával. Így a fiatalság akarva-akaratlanul a 
materialista ideológiában, ill. a reálisan létező szocializmus nihilista és behódolásra, ill. a 
tudathasadásig menő képmutatásra kényszerítő és ezáltal lélekromboló légkörében nőtt fel. A sok más 
seb mellett, amelyet az egyházak ebben az időszakban elszenvedtek, ez minden bizonnyal a 
legsúlyosabb és legtartósabb kár, amely valószínűleg csak hosszú távon gyógyítható. Az okozott kár 
azért is felmérhetetlen, mert a vallási közömbösség térhódításával egyidejüleg elcsökevényesedett a 
keresztény spiritualitás. 

Röviden érintem azt, hogy Közép- és Kelet-Európa egyes országaiban – és ez minket magyarokat 
magyar hátterünk szempontjából érint – ezen felül újra felütötte fejét a sovinizmus és a szélsőséges 
nacionalizmus, amely kirekeszti mindazokat a közösségből, akik nem tartoznak  a többségi nemzet 
testéhez. Hangsúlyozni szeretném  azonban, hogy itt nem a természetes nemzeti érzésről és 
hazafiságról van szó, amely minden nép jogos önbecsüléséből fakad, hanem a nacionalizmus elfajult 
és szélsőséges formáiról. 

Miután protestáns magyar gyülekezeteink Nyugat-Európában látják el szolgálatukat, számunkra külön 
tehertétel, hogy a nyugati tipusú szekularizmus már nem harcol a vallás, a kereszténység ellen, hanem 
– amire Szabó Ferenc rk. teológus figyelmeztet – a kereszténység  utáni, az ateizmus utáni kor 
szelleme szerint a teljes semlegességre, közönyre rendezkedik be. Az emberközpontú és szubjektivista 
világnézet tagadja Isten létét. Helyére maga az ember lépett, aki önmagát teljesen szuverénnek tartja. 

De ez az emberközpontúság is megtévesztő. Az egyházak amúgy is nehéz helyzetét egész Európában 
az is súlyosbítja, hogy a házasság és a család intézménye is válságba jutott. Soha nem volt Európában 
a válások száma oly magas, mint ma.  A nagyvárosokban egyre több a megkereszteletlen gyermek. A 
szülők egyre kevesebb gyermeknek egyre kevesebb időt szentelhetnek. A házasságon kívüli 
életközösségek egyre terjednek és jogilag lassan a házassággal egyenrangúvá válnak. 

A kereszténység mai helyzetének e nyugtalanító és talán túlzottnak is látszó, negatív – nagyon 
vázlatos – mérlege mindenképpen arra figyelmeztet bennünket, hogy valahol utat tévesztettünk. Az 
ember öntelt és gőgös lett. Valamikor elhomályosult az  istenképe és végtelen önelégültségében  
elfelejtette teremtményi mivoltát.  És mégis úgy látszik, hogy ez a korszellem  l a s s a n  t ú l é l i  ö n- 
m a g á t . Sok jel arra mutat, hogy korforduló tanúi vagyunk. A társadalomban sok jelét látjuk annak, 
hogy az emberek megelégelték a szekularizált világ és az emberközpontú világnézet túlhajtásait. A 
korszellem nem képes az emeberekben élő bizonytalanságot és félelemérzetet eloszlatni. Egyre 
erősödik az emberekben az érdeklődés a lelki szükségletek iránt. Egyre többször vetődik föl a kérdés 
az élet végső értelméről, s a választ sokan a különféle szektáknál, a spiritizmusban vagy más titkos 
tanításban keresik. 

Pedig ezeknek az embereknek a keresztény hit mérhetetlen segítséget és vígaszt nyújthat. A hit a maga  
teljességében az elmélyülés, az Istennel való párberszéd, a felebaráti szeretet áldozatkész gyakorlása. 
A hit elmélyült közvetítése ma súlyos felelősséggel jár. A jövő kereszténysége nem engedheti meg 
magának, hogy saját előudvarában megrekedjen. Csak az elmélyült hit ragadhatja meg a mai embert a 
maga identitási és egzisztenciális  szükséghelyzetében. A lelkészek és az egyházi vezetők teológiai és 
önnevelése, továbbképzése elengedhetetlen, mert nem szabad megengedni, hogy a protestáns egyházi 
vezetők korunk szellemi szegénylegényei  legyenek.  A helyes nevelésen  múlik majd elsősorban, 
hogy lesz-e a jövőben kereszténység, keresztény értelmiség és elegendő,  magasszintű egyházi hivatás 
is. 
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A válság felismerhetetlen jelei, a napjaink kereszténységének kimerülését jelző tünetek ellenére, 
hiszem,  hogy a kereszténységnek van jövője. Mert a kereszténység szívét, úgy is mondhatnánk, 
lényegét, üzenetének mélységdimenzióját – nem valami általános elv fejezi ki, hanem  az irgalmas 
samaritánus példázataként ismert elbeszélés Lk evangéliumában.(10,30-37). Sajnos nincs arra idő, 
hogy kifejtsem ennek  üzenetét, amellyel a kereszténység tulajdonképpen belépett a történelembe. 
Ehelyett tézisszerűen foglalom össze a szeretet üzenetét.  

Az egyszerre  megdöbbentő és vígasztaló példázat szerint nem a vallás hivatásos képviselői adnak 
választ a kérdésre, hogy mi végül is a keresztény vallás, jobban mondva, a kereszténység? Felelettel az 
szolgál, akinek a zsidó vallás hivatalos nézőpontjából vallási ügyekben szemernyi illetékessége nincs: 
a szamaritánus, aki Izrael  népének par excellence ellenfele, aki a szó legszorosabb értelmében „más“. 
Ő fedezi fel a másik ember tragédiájában a testvériség kötelékét, lelki, sőt testvéri rokonságát azzal az 
emberrel, aki számára mindaddig idegen volt. Más szóvel: felfedezi  alteregóját. Az evangélium igazi 
tartalma ez: Isten a másik emberben testesül meg, mindenekelőtt a par excellence másikban, Jézus 
Krisztusban, s azután mindenkiben, akivel  kockázatos életünk  során találkozunk félúton, Jerikó és 
Jeruzsálem között. Miként Luther mondotta: absconditus sub contrario. Ugyanazt Bonhoeffer igy 
fejezte ki: „Nincs Isten embertárs nélkül és embertárs sincs Isten nélkül“. 

II. 

Az irgalmas szamaritánus példázatába rejtett szeretet-üzenet és tartalom jelöli azt, amit az egyház, 
mint történelmi jelenség jelent az emberiség életében. Messzire vezetne annak taglalása, mivé tették a 
történelem formáló erői az  e g y  egyházat. Őszintén szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a 
kereszténység szétszakadt ágai, felekezetei is mind az őskeresztény forráshoz való hűségükre 
hivatkoznak. A Krisztus iránti hűségre hivatkozott a történelem folyamán létrejött valamennyi nagy 
szakadás. 

A történelmi egyház egységét vagy éppen szétesettségét a maga folyamatában  kell vizsgálni és az 
ősegyház helyzetét sem lehet a mindenkor adott társadalmi körülményektől  függetlenül szemlélni, 
mintegy örök struktúrákban rögzíteni. Minden kor egyházának, teológusának, Krisztus-hívőnek a 
maga és társadalma számára kell újra fogalmaznia hitét,  küldetése tartalmát, szolgálata társadalmi 
struktúráját. 

Nos, Bloch németországi zsidó filozófus kifejezésével élve, milyen „éber álmaink“ vannak a jövő 
egyházával kapcsolatban? 

Lényeges  történelmi változást jelent az egyház életében a tény, hogy a XX. században a többségi 
népegyház helyzete teljesen megváltozott. Helyébe a kisebbségi vagy szórványegyház lép. A 60-as 
években  Karl Rahner, századunk egyik legmarkánsabb rk. teológusa két alapvető megállapítást tett: a 
jövő  kereszténysége szórványkereszténység lesz; és: a jövő kereszténysége vagy misztikus lesz vagy 
semmilyen. Nyugat kereszténységét nem csak az ateista ideológiák támadták meg, hanem a 
szekularizáció folyamata is – ahogy erre már utaltunk – amely feleslegessé tette a 
szokáskeresztényeket és utat nyitott a hitvalló keresztények számára. 

Ahol a század problémáival nem merünk szembenézni, ott jön létre a krizis, amely sokakat 
rezignációba visz. A Krisztusra tekintő hit azonban  az egyház küldetéstudatának megújulását jelenti. 
Az öntudatos Krisztus-hivők karizmatikus szolgálatának sokfélesége fogja a jövő egyházát hordozni 
és ebben a Krisztus-forrásban  a jövő egyházának egységét is megmutatni. 

A  tekintélyi egyház tipusa helyébe a mi társadalmunkban új tipusú egyházegység lép majd, mert a 
mai társadalomban, amelyet tömeg-társadalomnak nevezhetünk, az emberek keresik az ember-társat, a 
felebarátot,  a bürokratikus gépezet helyett a személyes közösség megtapasztalását. A kis csoportok 
kialakulása ma szociális jelenség. Az öntudatos, felnőtt,  érett hitéletnek olyan egyházi struktúrákra 
van szüksége, amelyekben kibontakozhatnak a sokféle karizmák.  

III. 

Nyugat-európai közös protestáns jövőnk lehetőségei potenciálisan benne vannak a korábban 
mondottakban. Ugyanakkor gyakorlati, mindennapi lebontásra van szükségünk, tartalmi, szervezeti 
szempontból. Kívánatos lenne a külföldi, közelebbről a nyugat-európai evangélikus-református 
szervezeteink olyan értelmű egyesítése, hogy az a létező gyülekezetek  és felelős képviselők fóruma 
legyen. Előttünk álló feladatként jelölném meg az eladdig pangó vagy nem is létező teológiai munka 
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megkezdését a nyugat-európai  magyar protestáns szolgálat egésze miatt. Más szóval, ki kellene 
munkálni teológiai új kontúrjait a külföldi magyar protestáns szórványgondozás egészéről. 

Gazdag, közös reformációba ágyazott hagyományunk van. Ezt kell őríznünk, ennek hatalmas az ereje. 
Mert a lutheri és kálvini háttérbe ágyazott hagyomány nem más, mint a holtak élő hite. De jaj nekünk, 
ha ez a tradició-keresés tradicionalizmusba fullad, mert az az élők halott hite. Van még valami 
múzeumi elmék,van még biblia a polcon, valahol porosodik az énekeskönyv, de már nem élnek belőle. 
A hagyomány, az erős vár, akkor lesz erős közöttünk, ha az evangélium ereje Isten-közelségre és 
emberközelségre segít.  

Az egyház küldetése, elhivatásunk tartalma a kereszténység drága kincsének, az evangéliumnak a 
hirdetése. Ezt pedig nem helyettesíthetjük semmilyen intellektuális pótcselekvéssel vagy kultúr-
protestáns mozgalmi munkával. A témáról Reményik Sándor egyik ismert versében ír: 
 

Elkéstetek, elkéstetek vele 
Az Igével, ki élet kenyere, 
Ki Evangélium és semmi más, 
Nem tudás, művészet, magyarkodás, 
Nem kultúra és nem pedagógia, 
Nem eszköz többé, hanem cél maga. 
Ki szabadelvű emberiség helyett 
Istennek állít magas trónhelyet, 
Kinek választóvize Jézus vére, 
A kárhozatra vagy az üdvösségre, 
Ki minden ember-eszményt kevesell, 
S az ifjakat magához vonja fel.  

 

 

*** 

 

 

(A Nyugateurópai  Magyarnyelvű Református Lelkigondozó Szolgálat 1999. október 12-
én, a németországi Oberwaizban tartott ülésén elhangzott előadás rövidített és 
szerkesztett változata.)  
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Glatz József: 
 
 

A keresztségről 
 
 
 
"Ami a keresztséget illeti, az a kívánságom, hogy őrizzük meg a hagyományos rendet, melyet 
az egyház évszázadok óta őriz"1 - hangsúlyozza Erasmus egy 1533-ban ismeretlen címzettnek 
írt levelében. Erre a levélre a továbbiakban még visszatérek. Bevezetőül azonban leszögezem, 
hogy én se akarok mást: őrizzük és ápoljuk szeretettel a keresztség húsz évszázados csodála-
tos, nagyszerű rendjét. 
 
Fontosnak találom ezt a megállapítást, mert másrészt megkérdőjelezem egyházunknak a 
keresztségről szóló hagyományos tanítását, ill. szükségesnek látom, hogy azt újra fogalmaz-
zuk. Tartozunk ezzel magunknak s a ma emberének, ha komolyan vesszük. Veszélyes ez a 
vállakozás, hiszen szent tradícióhoz nyúlunk és veszélyeztetjük az ökumenikus konszenzust. 
A keresztség szentsége az a kapocs, mely az ízeire szakadozott kereszténységet mindmáig 
valahogy még összetartja. Látom ezt, de itt állok és másképp nem tehetek. 
 
Az Ágostai Hitvallás röviden megállapítja, hiszen ebben a kérdésben nincs nézeteltérés a párt-
felek között, hogy a keresztség az üdvösséghez szükséges2. Luther pedig panaszkodik a Nagy-
kátéban, hogy "a világ most tele van olyan szektás mozgalmakkal, amelyek azt harsogják, 
hogy a keresztség külsőséges dolog, a külsőséges dolognak pedig nincs haszna3. Vannak tehát 
olyanok, akik tagadják a necesszitást, hogy a keresztség az üdvösséghez szükséges lenne. A 
wittenbergi reformátor ebben sajnos csak a szektásságot látja. 
 
Válaszában Luther egyrészt Jézus missziói parancsára utal: Menjetek - kereszteljetek4, ill. 
"Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül"5. Ennek alapján aztán megállapítja, "hogy a 
keresztség nem emberi találmány, hanem azt maga Isten rendelte, sőt komolyan és szigorúan 
megparancsolta, hogy meg kell keresztelkednünk, mert másképp nem üdvözülünk"6. A 
keresztség tehát szükséges az üdvösséghez. A keresztség maga az üdvösségre irányul: 
"Hiszen senkit sem azért keresztelünk meg, hogy fejedelem legyen, hanem azért, hogy üdvö-
züljön, ahogy az ige mondja."7 
 
A keresztség ajándékát a hit által ragadjuk meg: "Hit nélkül semmit sem használ a kereszt-
ség"8,  – de amint Luther a gyermekkeresztség tárgyalása során tömören mondja – "hitem 
nem alkotja, hanem befogadja a keresztséget"9. A külsőséget nem szabad megvetnünk, hiszen 

                                                 
1 Opus epistolarum Des. Erasm Roterodam X, 283. o., - németül idézi: Leon E. Halkin: Erasmus von Rotterdam,  
   Benzinger 1992, 2. kiadás; 284. o.  
2 CA IX. "De Baptismo docent, quod sit necessarius ad Salutem, quodque per baptismum offeratur gratia Dei..."  
3 Az Evangélikus Egyház Hitvallási Iratai, Ev. Egyetemes Sajtóosztály, Bp. 1957 (továbbiakban: Hitv. Iratok);  
   II. 184. o. 
4 Mt 28,19 
5 Mk 16,16 
6 Hitv.Iratok II. 183.o. 
7 Hitv.Iratok II. 186.o. 
8 Hitv.Iratok II. 187.o. 
9 Hitv.Iratok II. 190.o. 



 

 

27 

"a hitnek szüksége van valamire, amiben megfogózik... csüng... a vizen"1 és – folytathatnánk 
– a megtört kenyéren és az áldott kehely borán. 
 
Lutherrel nem vitatkozni akarok, de mi már nem tudunk az ő módján argumentálni. Ma már 
nem elég arra hivatkoznunk, hogy "Meg van írva"2, hanem amit mondunk, annak magában 
legyen meggyőző ereje. Nem utalok a szövegkritikai problémákra. A Feltámadott Jézus 
szavai és a gyülekezet hitében született igék nem nyomnak kevesebbet a latban, mint a törté-
neti Jézusra visszavezethetők. Azzal se kezdem, hogy "nincs megírva", hogy aki nem keresz-
telkedik meg, az elkárhozik; hacsak nem a jánosi igét - "ha valaki nem születik víztől és 
Lélektől, nem mehet be az Isten országába"3 - így nem értelmezzük. Engem az argumentáció 
módja nem ér el. Az élő Isten szava nem időtlen ige, hanem személyes szó. Ami egykor a 
keresztség parancsában nyert kifejezést, ma uj megfogalmazásra vár. 
 
Mi szükséges az üdvösséghez? Elkezdem a meditációt egy olyan igével, mely minden 
nagyobb áttétel nélkül közvetlen elér: "aki meg akarja menteni életét, az elveszti, aki pedig 
elveszti életét énértem, az megtalálja"4. Jézus mondása nem az aszkézis morális követelése, 
hanem biztatás a hit lépésére. Olyasvalami ez, mint mikor az Úr Mózest biztatta, hogy ne 
féljen otthagyni a puszta biztonságát, a megszokott élet nyugalmát, a családi élet meghitt 
derűjét Cippórával s Gérsóm fiával, hanem menjen Egyiptomba, a fáraóhoz: "Bizony én veled 
leszek"5. 
 
A nyáron meglátogattam Vedersöben Kaj Munk egykori templomát s megálltam sírjánál. Ott 
nyugszik a temetőben, közvetlen a templom mögött, mellette felesége s egyik fiúk. A Gestapo 
bérencei lelőhették, mint egy kutyát6, de életét nem vesztette el, megtalálta. Ő találta meg, s 
nem a sok megalkuvó. A sort folytathatom. Így találták meg életüket Dietrich Bonhoeffer, 
Eivind Berggrav, Ordass Lajos, Ferdinánd István, Martin Luther King és velük sokan mások: 
a bizonyságtevők fellege7. 
 
Nem mindannyiunk élete nyer ilyen történelmi dimenziót, de Isten szava elér minket bárhol 
is. Mindenütt áll, minden vonatkozásban: aki meg akarja menteni életét, elveszti, de megtalál-
ja az, aki magát Istenre hagyja. Eltemettetünk Krisztussal a halálba8: nem hallgatnak ránk, 
agyonhallgatnak, kinevetnek, nevetségessé tesznek, s végül még magunkat is bolondnak 
tartjuk, de a porból új élet támad. 
 
Mikor a Zebedeus két fia megkéri Jézust, hogy dicsőséges országlása idején egykor majd két 
oldalán mellette ülhessenek, elgondolkodtató választ kapnak: "Nem tudjátok, hogy mit kértek. 
Ki tudjátok-e inni a poharat, amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a 
keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem"9. Ő a Jordánban már megkeresztelkedett, de 
itt más keresztségről van szó, amiról Lukács is ír: "Azért jöttem - mondja Jézus -, hogy tüzet 
bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna! Keresztséggel kell azonban még 
megkeresztelkednem, és mennyire szorongok, míg ez végbe nem megy!"10 

                                                 
1  Hitv.Iratok II. 187.o. 
2  Mt 4,4 
3  Jn 3,5 
4  Mt 16,38 
5  2Móz 3,12 
6  1944. január 4-én, Silkeborg közelében. 
7  Zsid 12,1 
8  Róm 6,4 
9  Mk 10,38 
10 Lk 12,49-50 
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Ez a keresztség szükséges, ez kell az üdvösséghez: Életünket Isten kezébe adni s kegyelméből 
új életre támadni. A rituális keresztség utalhat erre s amennyiben ezt teszi, munkálja is, 
ébreszti bennünk a hitet, de hogy Isten kiben mikor, hogyan, mi által ébreszti a hitet, az az Ő 
"leleményességének", túláradó végtelen kegyelmének titka. 
 
A keresztség szokásán nem kell változtatnunk. Csak a róla szóló tanításnak legyen új súly-
pontja. Nem a rítus a fontos, hanem az Isten cselekedete. Jó a gyermekkeresztség szokása is: 
szépen és jól kifejezésre juttatja, hogy ezek a kicsinyek Tőle jönnek, az Ő kezébe adjuk és 
onnan vesszük őket. Helyükben a szülők hisznek és a keresztség azok hite által lesz áldás 
életükben. De igazat adok Erasmusnak, aki a már elől idézett levelében írja: "A szülőkre 
lehetne mégis hagyni, hogy gyermekeiket mindjárt a születés után kereszteltetnék vagy in-
kább várnának az ifjúkorra, feltéve hogy gyermekeiket az igaz hitben és a tiszta erkölcsökben 
nevelik"1. 
 
Görög ortodox a vőm. A gyerekeket a görög pap ortodox szokás szerint keresztelte, azaz 
rendesen, tisztességesen víz alá merítette. Különösen az első keresztelő Ildikó lányomnak 
nagy élmény volt. Miután a gyereket levetkőztette - levette róla a kabátkát, inget, nadrágot -, 
ott feküdt előtte a pucér kis test a maga teremtettségében s aztán - a szertartás végén - újra 
felöltöztethette, ünneplő fehérbe. Valamit odaadott s kapott valami újat. Odaadta gyermekét a 
maga kiszolgáltatottságában s visszakapta újonnan. 
 
Mi aligha fogjuk a teljes vízbemerítést újra bevezetni, de jó tudnunk, hogy mit mondanak 
maguk a jelek, amiket használunk. A jeleket nem lehet, nem jó "magyarázni". 
 
 
 

*** 

                                                 
1 l.az első lábjegyzetet 



 

 

29 

Gémes István: 

 

Mit adott a keresztyénség a magyarságnak? 

– Vallásszabadság és felekezeti megoszlás – 

 

Előadássorozatunk megtervezésénél olyan témákat vettünk elő, amelyeket pozitiv előjellel kell ellátni, 
hiszen a magyarság javát szolgálták. Géza és István nyugathoz kötődése meghozta a maga 
gyümölcsét. – Számtalan jeles férfit és nőt tartunk számon, akiket keresztyén  hite és meggyőződése 
késztetett népe szolgálatára. –  Hogy pedig népünk belépett a tanuló és tudó  népek közösségébe, s 
ezáltal a nyugati kultúra szerves részévé válhatott, – ez sem  megvetendő jó befolyása a keresz-
tyénségnek. Áll ez az államalapítás utáni évszázadokra, de még hatványozottan a  16.sz.-i hitujítás 
utánra is. A reformáció minden ágánál kiemelt helyet kapott az oktatás. Sokhelyütt találkozunk a 
jelenséggel, hogy  megalakult gyülekezetek előbb  építettek iskolát, mint saját templomot. Az is 
tudott, hogy a külföldi egyetemjárás után hazatérő diákot általában először küldték tanítani a kated-
rára, mint prédikálni a szószékre. 

Mai előadásunk nem tűnik ilyen pozitiv előjelűnek. A vallásszabadságról esetleg még így 
gondolkozunk (majd megpróbálom helyére tenni itt is a dolgokat), de a cím második fele már gyanút 
kelthet: a felekezeti megoszlást is a keresztyénség pozitiv számlájára kell írni? Mire volt jó az pl., 
hogy a rk. pap, Dávid Ferenc, hamarosan Luther legtüzesebb követeként dolgozott, majd Kálvin 
tanaiért ment volna a tűzbe, s a végén mégis egy saját felekezetet alapított? A felekezeti meg-
oszlásnak, szinte napjainkig, időnként katasztrofális, sőt embertelen következményei voltak: 
megmérgezett családi életek, állami erőszakkal is végrehajtott téritések és visszatérítések, 
máglyatüzek és gályarabok, magyarnak magyarral való szembeállítása, sőt egymás ellen való föl-
bújtása. Nincs igazuk azoknak, akik inkább a litvánokra vagy a lengyelekre hivatkoznak? Náluk a 
valláshoz és a népiséghez való kötődés egyszerűen fedi egymást. Nem kell tehát őket szinte tudat-
hasadásos taktikázással hol egymással egyeztetni, hol  pedig egymás ellen kijátszani! Azt is tudjuk ma 
már, hogy a mindenkori valllási helyzet nem tárgyalható a mindenkori politikai összefüggések nélkül, 
mint ahogy ez a tétel – legalábbis a nyugati hemiszférában – fordítva is érvényes. 

Mégis szeretném  megvédeni az általam megfogalmazott témát és címet. Egyrészt, mert megfelel a 
történelmi valóságnak, másrészt pedig azért, mert a vallásszabadság és a felekezeti megoszlás köl-
csönösen köti és feltételezi egymást. Csak  éppen a címünkben helyet kell cseréljenek. Nem a 
vallásszabadság időileg az első, hanem éppen a felekezeti megoszlás vetette föl a vallásszabadság 
kérdését, – a középkortól mindmáig. 

Ennek megfelelően szólok először a hitújítás által kiváltott helyzetről, majd utána a vallásszabadság 
kérdéséről. Mindenekelőtt azonban  arról  a  helyzetről, amely István megkoronázásával állt elő. 
 
 
ISTVÁN KERESZTYÉN KIRÁLYSÁGA 

Géza és Szt. István a magyarságot tehát a nyugati keresztyénséghez kapcsolta. Ennek egyik közvetlen 
következménye volt, – többek között – , hogy az 54 évvel későbbi (1054) nagy egyházszakadás a 
magyar királyságot a nyugati érdekszférában találta. Bizánccal való előző kapcsolatai nem szűntek 
meg mégsem végérvényesen. Még jó 100 éven át az ortodox keresztyénségnek sok híve élt az or-
szágban, maga István is igen körültekintően és kíméletesen bánt velük. Sőt, fiának, Imrének bizánci 
hercegnőt (neve ismeretlen) jegyzett el, azt Veszprémben neveltette. Görög-bizánci kíséretének a 
Veszprém-völgyben apácakolostort alapított. Könyves Kálmán tanúsítja, hogy a görögnyelvű alapít-
ványi levélen látta István pecsétjét. (Györffy: István, 180-1). Csak a 12. szd. közepére sikerült ki-
küszöbölni az ortodox hatásokat az egyházi életből. De ez sem jelentett végső szakítást:  a következő 
évszázadokon át mindig is a magyar királyság adott menedéket a déli irányból – hol a bizánci 
császárok, hol pedig a lassan előre nyomuló törökök elől – menekülni kényszerülőknek, (pauliniá-
nusok, bogumilok, bolgárok, szerbek). 
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Ezt a nyugat nem is vette rossznéven. Hiszen látható volt, hogy a római pápa és a német-római 
birodalom császára igyekezett a magyar királyságnak amolyan határjelleget kölcsönözni. Magyar-
ország határától dél – dél-keletre már a keleti kesztyénség területe kezdődött. Ami az egyház és az 
állam egymáshoz való viszonyát illeti, abban sem itt, sem ott nem volt különbség, bár a bizánci 
teokrácia határozottabb és erőteljesebb volt. Az ortodoxiának ez a vonal felelt meg mindig is. 
Szemléletéből folyóan a  SYMPHONIA, azaz a a bizánci egyház és az állam összhangzata volt az 
alapvető felfogás. Legalábbis 1453-ig a kettő annyira összefonódott, hogy időnként egészen furcsa 
jelleget öltött. Szt. István királyunk  az ún. közép-bizánci ortodoxiával találkozott (9-12. szd.) amelyre 
jellemző volt – többek között – a szinte kultikusan, sok kápolnával teleépített császári palota, a 
szerzetesi életstílust követő császár, aki még a celláját is megosztotta a gyóntatójával (syncellus), s aki 
nemcsak a birodalom, de az egyház ügyeiben is a legvégső döntés jogával rendelkezett, ahogyan az 
Nagy Konstantinusz óta soha sem volt másképpen.  

Nos, ebben a  tekintetben István mégis csak inkább a nyugati  mintát követte. Ez azonban távolról sem 
akadályozta meg abban, hogy megszilárduló királyságában a szerveződő egyház minden ügyét is a 
kezében tartsa. Ő hivott be misszionáriusokat, ő ajándékozta meg az általa engedélyezett, alapított 
kolostorokat és apátságokat. Az ő törvényei gondoskodtak  az egyházi szertartások elvégzéséről, sőt a 
nép azokon való jelenlétéről, az egyháznak kijáró tizedről és egyéb juttatásokról. Tagadhatatlan, hogy 
István  tervébe is belefért a teokrácia elve, még akkor is, ha ő hovatovább erős, központi, politikai 
hatalmat épített föl.  Utóbbi azonban soha  nem állt ellentétben az általa bőkezűen támogatott egyház 
érdekeivel. Sőt, István kimondott szándéka  KERESZTYÉN MAGYAR királyság megalapítása volt. 
Ezzel azonban csak betetőzte dinasztiája kimondott terveit. Már Fajsz sem volt hajlandó Bizáncban 
megkereszteltetni magát, Taksony pedig már a maga korában Rómához fordult püspökért.  

Szt. István már itt bebizonyitotta államférfiúi rátermettségét! Ő maga nyugathoz fordult misszionáriu-
sokért, s a koronát is a római pápa tétette a fejére. De ő már ismerte ennek politikai vetületét is: tudta, 
hogy a gyenge, többször meggyanúsitott, s végül is trónjától megfosztott pápa, II.Szilveszter mögött a 
nagy politikus és taktikus III. Ottó császár állt. VII. Gergely pápa később Salamon királyhoz írt 
levelében (1074) igazolja, hogy István koronája egyik elődje kezéből való, de azt is hozzáteszi, hogy 
az új király akkor  egész országát  Szt. Péternek ajánlotta föl (Györffy, 114-115). Vagyis a saját  köz-
ponti hatalma megszilárdulását veszélyeztetve látta a császárság hatalomra törekvései által, s ezért 
nagy bölcsen, országát „Péter utódja“ oltalma alá helyezte. Ennek következményeivel találkoztak 
István utódai a trónon, mert VII. Gergely és II. Urbán pápa ezt a  tulajdonjogot gyakorolni is kívánta 
volna Magyarország fölött. Az ebben a helyzetben keletkezett István-legenda már szükségesnek 
tartotta az ország Péternek való felajánlását „Szűz Máriára“ való változtatására. Mindenesetre István  a 
felajánlásával kikerűlte a császár közvetlen befolyás-igényét, ugyanakkor országát Róma „szellemi“ 
alattvalójává tette.  

Ezt bizonyítja a nagyharsányi lelet is, amely az 1000 körüli időből 40 pénzérmét hozott a felszínre. Az 
érmék egyik oldalán  REGIA CIVITAS felirat áll, mint István pénzein mindig, a másik oldalán  
LANCIA REGIS a szöveg  és egy  lándzsát tartó férfikart ábrázol. A lándzsa viszont pápai felségjel 
volt, amely hiányzott a német-római császárok felségjelei közül. István tehát más volt, mint csupán 
Ottó vazallusvárományosainak egyike. Nehéz terhet rótt ezzel utódaira István, ahogy ezt a következő 
idők számtalanszor megmutatták.  A középkor vége felé az egyre erősödő pápaság politikai hatalma 
közvetlen befolyása alá kívánta vonni Magyarországot – éppen az istváni felajánlásra hivatkozva. Már 
Géza, László, Kálmán és Zsigmond királyaink is tiltakoztak ez ellen. De a leghevesebben tette azt az 
öntudatosan magyarérzelmű Mátyás, aki még az egyháztól való elszakadással is fenyegetődzött, ha a 
pápa őt  királyi jogai gyakorlásában akadályozná. Ezt írta Rómába: „Győződjék meg arról Őszent-
sége, hogy a magyar nemzet ama kettős keresztet, amely országunk címere, inkább hármassá 
változtatja (= azaz inkább áttér a keleti egyházba), mintsem megengedje, hogy a korona jogai csor-
bíttassanak“. (Zsilinszky, 32). 

Megkoronázása után a király az esztergomi érsekség megalapítását közölte a pápával, aki ennek 
okmányát Ravennában kapta kézhez, ahol a császárral találkozott. Onnan  adott „apostoli hatalmat“ 
Istvánnak országa  misszionálására és egyház szervezésre. 

A nyugati  egyházhoz való csatlakozásával azonban kettős következményű döntést hozott. Egyrészt 
királysága  déli és délkeleti határa egyben  a nyugati és a keleti egyház  választóvonala lett egyúttal. 
Tőle délre és délkeletre a  népek Bizánc szférájában maradtak, ill. attól lassan politikailag elszakadtak, 
de nem a keleti keresztyénségtől: ukránok, ruténok, románok, szerbek, bolgárok teokráciában éltek, 
még akkor is, ha szervezetileg egyházaik közvetlenül el is szakadtak Bizánctól. Innen adódott, hogy 
amikor a 15.szd. végefelé megjelent a török-veszély,  mennyire számított az egész nyugati egyház 
azzal, hogy a magyar királyság betölti  határszerepét és a nyugati egyházak védő vára lesz. Amikor 
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Mohács után szertefoszlott ez az álom, valóságos pánik tört ki nyugaton. Tudok Hohenlohe-i egyházi 
rendelkezésről, amelyet Buda eleste után hoztak: mindennap tartsanak a gyülekezetekben imádságos 
istentiszteleteket Buda felszabadulásáért. S ezt meg is tartották 150 éven át! A Stuttgart közelében 
levő Sindelfingenben pedig szegény gyülekezeti tagok adták össze az 1500  rajnai tallért, amellyel ki 
lehetett váltani török fogságból magyar nemeseket! 

A másik következmény az elsőből adódott. A 16.szd.-i német és svájci reformmozgalmak szinte  
ijesztő sebességgel bejöttek az országba  –  és szinte automatikusan meg is álltak István birodalmának 
déli, délkeleti, keleti határain. Nincs időnk arra, hogy ezeknek a mozgalmaknak a gyors terjedéséről 
szóljunk. Az azonban történelmi tény, hogy a Vatikánban máig is őriznek egy segélykérő levelet, 
amelyet az esztergomi érsek a 16. sz. végefelé küldött a pápának. Ebben fölhívja a figyelmét arra, 
hogy az ország lakosságának  túlnyomó  többsége már az új hitet követi, s ideje, hogy a pápa tegyen 
valamit ennek megváltoztatására.  

A reformációnak először a lutheri, majd a kálvini iránya nemcsak számszerű haladásával  és fejlődé-
sével lett meghatározó és fontos. De szükségszerűen vetette föl a kérdést: milyen vallást, hitet szabad 
követnie az ország polgárainak? Ha úgy tetszik, ez volt az első kifejezett alkalom arra, hogy a 
vallásszabadságról történjék döntés.  Hiszen István birodalmában  a 16.szd.-ig – a nyugattól eltérően – 
ez a kérdés föl sem merülhetett, mivel minden polgára a középkori egyház tagja volt – mintegy 
automatikusan.. 

Nem tudunk olyan számottevő mozgalmakról – eltekintve az István családján belüli hatalmi harcoktól, 
amelyeket Koppány neve fémjelez, – amelyek az államhatalom és az egyház által képviselt vallás 
közötti együttélést  valamiképpen veszélyezteték volna. István országában nem voltak Vald Péterek  
(1176 táján) vagy  Wicliff Jánosok (1377-ben exkommunikálták), mint később nyugaton. Ami nem azt 
jelenti, hogy ne jelentek volna meg a magyar királyságban is Vald üldözött követői. Ő maga már 
Csehországba történt menekülésekor küldött Magyarországra prédikátorokat, akik főleg a Délvidéken 
és Horvátországban működtek. Sőt 1303-ban már Budán is voltak gyülekezeteik. Üldöztetésük 
ellenére a 15.szd. közepéig léteztek – patarénusok, katharoszok, bugerek név alatt – majd a 
huszitákkal olvadtak össze. 

Úgy tűnik, hogy az egyetlen olyan mozgalom, amely az állam és egyház békés együttélését 
megkérdőjelezte volna, az 1437-es erdélyi parasztfölkelés volt. A Budai Nagy Antal által vezetett 
mozgalom kiváltó oka az egyházzal kapcsolatos  – a Marchiai Jakab által  vezetett inkvizició és Lépes 
György püspök igazságtalan  tizedkövetelése – , ám a háttérben tulajdonképpen gazdasági és szociális 
gondok húzódtak meg. Az azonban nem kétséges, hogy a vezető személyében a huszitizmus Cseh-
országból bejutott szelleme, a kelyhesség , szolgáltatta az ideológiai-vallási alapot. 

Lényegesen több baj volt a huszitákkal, akik az 1450-es mezőkövesdi béke alapján egy időre még  
Kassát, Lőcsét, Eperjest, Körmöcöt és Selmecbányát is birtokukba vették. Mátyás király azonban 
értette a módját annak, hogy a huszita Giskra seregeiből a maga híres fekete seregét épitse föl. S bár a 
magyar királynak, Zsigmondnak jutott a gyászos szerep, hogy a konstanzi birodalmi gyülésen eléget-
tesse Husz Jánost (1417), ettől függetlenül tovább terjeszkedtek, sőt 1508-ban már zsinatot is tartottak, 
amelynek hitcikkelyeit II. Lajos megkoronázása alkalmából, megerősítendő, a királyhoz is eljuttattak. 
Állítólag a pécsi és a nagyváradi püspök (Henrik és Pruisz) is szimpatizált volna velük, s még  a 
Moldvába számüzötteket is visszahívta Mátyás és Cegléd környékén telepítette le őket.(Zsilinszky,34). 

Még az időközben az országba vetődő vagy bevándorló népek, jászok, kunok, besenyők, kazárok is 
előbb-utóbb beépültek ebbe a keresztyén királyságba, felvéve a hitet. Csak az örményekkel, bos-
nyákokkal és a zsidókkal kapcsolatban léptek föl gyakran nehézségek.. 

* 

Nos, ezt a regnum cristianum-ot látszott erőst fenyegetni a reformáció nem várt gyors elterjedése. Alig 
pár évvel Luther wittenbergi fellépése – a 95 vitatétele kiszögezés a vártemplom kapujára – után  a 
magyarországi egyház is félreverte a harangokat., s a reformációt, mint küszöbönálló legnagyobb 
veszélyt és ellenséget ismerte föl. Már 1520-ból vannak értesüléseink arról, hogy a lutheri reformáció 
hívei már nemcsak a német polgárságú városokban – Besztercebánya, Körmöcbánya, Buda, Sopron – 
hanem a királyi udvarban is megjelennek. Szathmári György esztergomi érsek már 1521-ben az ország 
minden jelentős szószékén felolvastatta a Luthert elítélő átokbullát. A ferencesek főnöke pedig 
elrendelte, hogy naponként kell imádkozni és beszélni a „lutheri dogmatizálás pestise“ ellen (Zoványi, 
A reformáció, 19-20). 
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Hogy azonban itt nem csupán az egyház látott veszélyt,  hanem az állam is, annak jó példája a híres 
Werbőczy István kancellár. Állítólag az összes, Luther ellen írt  ponyvát és pamflettet végigolvasta, 
sőt azok közül egyet – miután kifogyott – a saját költségén Bécsben újra kinyomattatta és ingyen 
osztogatta. Királyát pedig  külön feliratban kérte, hogy tegyen már valamit, mielőtt a lutheránus ragály  
megrontaná országát. Amikor pedig a hires wormsi birodalmi gyülésen Balbi Jeromossal együtt 
képviselte hazáját, mindenáron találkozni és beszélni akart Lutherral. A találkozás létrejött és 
Werbőczy kedvesen kérte  a vendéget – amit a császár már sokkal határozottabban megtett –  ti. hogy 
vonja vissza téves tanitását. Nagy szomorúságára az ágostonos szerzetes még csak válaszra sem 
méltatta vendéglátóját. (1521) 

* 

Időközben teljesen új jelenségek ütötték föl a fejüket. 1521-ben Besztercebányán a városi tanács 
összekülönbözött a plébánossal, követelve, hogy a saját ízlése szerinti prédikátort állíthasson 
szolgálatba. Ennek kinevezése eddig az egyház (püspök) kizárólagos joga volt. Itt jelentkezett első 
ízben a „világi elem“, jogai kiharcolása ügyében.. Egy évre rá a városi bíró és az egyházi felügyelő 
személyesen hozta el a városba a lutheránus szellemben prédikáló lelkészt – a plébános tiltakozása 
ellenére. – Az 1525-ös besztercebányai bányászlázadást Werbőczy leverette és a vezetőket ki-
végeztette, s a levertekkel megigértette, hogy a lutheri eretnekséggel szakítanak. Szembetűnő volt, 
hogy hogyan kapcsolódnak a politikai, szociális, gazdasági kérdések a vallási problémákkal. 

A hatalomnak lépnie kellett és sürgősen kézbe is vette az ügyet: az  1523-as országgyűlés LIV.cikke 
szerint „a király, mint katolikus uralkodó, valamennyi lutheránust, úgyszintén pártfogóikat és 
párthíveiket, mint nyilvános eretnekeket és a szentséges Szűz Mária ellenségeit fejvétellel és 
jószágvesztéssel büntesse.“ – Majd a magyar történelemben először a rákosi országgyűlés hozta meg – 
az egyébként soha végre nem hajtott – szégyenteljes törvényét: „lutherani omnes comburantur = 
minden lutheránust meg kell égetni“ (1525).  

Minden Magyarországra ezidőben küldött pápai meghatalmazottnak kettős sürgős feladata volt: 
mozgósítania kellett az országot az egyre jobban fenyegető török veszedelem ellen és szigorú eljárást 
követelnie a lutheri eretnekség ellen. A példátlan szigorú törvény meghozásában nyilván nagy szerepet 
játszott a pápa 60 ezer aranya is, amelyet a török elleni felkészüléshez küldött. Nem ok nélkül, ahogy 
azt a következmények megmutatták.: 1526-ban Mohácsnál nemcsak a király esett el, de az egyházi 
emberek színe-java is: 2 érsek, 7 püspök és számtalan pap. 

A reformáció tanainak gyors terjedését ez a katasztrófa sem tudta megállítani, sőt, mintha szárnyakat 
adott volna neki. Politikailag azonban döntő fordulat állott be: a látszatra egységes és biztos regnum 
cristianum három részre hullott: a török által folyamatosan megszállt Közép-Magyarországra, a 
Habsburg uralom alatt maradt királyi Észak – és Nyugat-Magyarországra és az önállósult erdélyi 
fejedelemségre. Nemcsak, hogy nem lehetett többé az állampolgárság és az egyháztagság azonos-
ságával számolni, de tudomásul is kellett venni, hogy a három országrészben teljesen különböző 
helyzetek születtek, s azok  kezelésére különböző megoldásokhoz kellett folyamodni.  –  Ezeket 
tekintsük át vázlatosan!  

 
 A TÖRÖK ÁLTAL MEGSZÁLLOTT 

területeken nagy ellentmondásokkal találkozunk. Mivel a porta az elfoglalt területek jogi és közigaz-
gatási ellátásáról önmaga törvényei szerint gondoskodott, nyilvánvalóan  igyekezett végrehajtani az 
iszlám törvényeinek bevezetését minden téren. Nem lehetett tehát szó arról, hogy a rk. lakosság vagy a 
reformáció hívei valamiféle vallásszabadságot élvezzenek. Ezt már az iszlám szelleme sem engedte 
volna meg. Annál érdekesebb azonban, hogy nem tudunk a török uralom alatti esetleges iszlám 
térítésekről az egyre fogyó magyar lakosság között, az ellenkezőjéről viszont igen, mégpedig a 
reformáció részéről. Minden jel arra mutat, hogy vagy annyira erős volt a lakossság ellenszenve az 
iszlámmal szemben, – amit esetleg elhurcoltatásával kellett megfizetnie –  vagy pedig a török politika 
nem törődött az őslakosság vallási ügyeivel, s ugyanúgy tartotta gyaurnak a római katolikus mint a 
reformátori magyart. De ezen túl közismerten inkább a lakosság megritkításával foglalkozott – ölés, 
elhurcolás – , semmint annak lelki kérdései érdekelték volna. 

Egyes jelenségek azonban ellentmondani látszanak ennek a sematikus képnek. Pl. ismert, hogy a török 
igenis nagyon jól tudott a pápaság, a  bécsi udvar és a helyi egyház közötti kapcsolatokról. Elvégre a 
pápa volt a török veszedelem ellen fellépő erők leghangosabb propagátora. Szövetségese, a bécsi 
udvar pedig ugyancsak ősellenségnek számított, amelyet le kell győzni. Akárcsak a helyi egyház is, 
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amely függött az előzőktől. Csak ezzel magyarázható, hogy a török – ha egyáltalán valamiben –
örömét lelte templomok, egyházkincsek elvételében, tönkretételében vagy a maga céljaira való 
átalakításban, – mintegy ezzel is helyben gyengítve az ellenséget. 

Ugyanakkor tudunk azonban török által megrendezett katolikusok és reformátoriak közötti hitviták-
ról.Talán ebben is szándékosság volt, hogy a rk. fél veszítsen? Elvégre az egy ellenséges hatalom 
embere volt, miközben a protestáns fél mögött sokáig semmiféle szervezetet nem lehetett felfedeznie, 
amely a hivatalos ellenségek listáján állhatott volna. S az pedig már talán a töröknek a reformációval 
való szimpatizálása jele lehetett volna, hogy szinte gombamódra keletkeztek területén a reformátori 
gyülekezetek? Egyedül Sztárai  Mihály alapított Dél-Baranyában állítólag 7 év alatt 120 gyülekezetet! 
Tudunk a budai pasa meghívásáról, amellyel a hódoltsági területekre kívánt csalogatni reformációs 
prédikátorokat. Sőt arról is, hogy Luther és Melanchthon egykori magyar diákjai, visszatérve szülő-
hazájukba, egészen más helyzetet találtak itt mint amit a reformátorok hittek és arról bizony a 
megrettent wittenbergieket még értesítették is! Wittenbergben ui. a törököt a keresztyénség legfőbb 
ellenségének tekintették, sőt Luther még az antikrisztussal is azonosította, Melanchthon pedig szám-
talan levélben kérdezgette volt diákjait a hazai állapotok felől. –  Két levélre szeretnék ezzel 
kapcsolatban utalni. 

Igy panaszolja Zigerius (=Eszéki) Imre 1549-ben Matthias Flaciusnak (Illiriából származó történész-
professzor volt Wittenbergben és Luther tanítványa), hogy a Wittenbergből  hazatérő diákok kerülik a 
török hódoltságot. Arra kéri a professzort, hogy oszlassa el félelmüket, hiszen éppen a török uralom 
alatt különösen is kedvező alkalom adódik az evangélium hirdetésére. Ő maga  – írja  – egész sor 
helységben prédikált, Tolnában pedig egy iskolát is alapított amelynek jelenleg 60 tanulója van (Elert, 
Morphol.  2. 172/1). 

Eperjesről Melanchthon egykori tanítványa, Torda Zsigmond 1546-ban hasonló szellemben tudósitott  
mesterének. „Abádi Benedek, aki esztendővel ezelőtt ordinálódott Wittenbergben, Szegeden mind az 
iskolában, mind a templomban a basa előtt nagy kedvességgel tanít... Egyszóval bármely doktor, 
skolasztikus vagy concionátor szabadon mehet ezen részekre és ahol akar, taníthat úgy az iskolában, 
mint a templomban.“ (Zsilinszky, 68) 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a török szétzúzta ugyan az állam és polgárai szimbiózisát, hatalmi 
poziciójából kifolyóan és az iszlám tanításának megfelelően nem engedte meg a megszállottak 
valamiféle szabad vallásgyakorlatát – hivatalosan. Számára nyilván indifferens volt a kérdés. Ezzel 
szemben, helyi viszonyok között,  nyilvánvalóan a politika győzött: egyrészt szabad volt a rivalizáló 
vetélkedés, másrészt a keletkező reformációi gyülekezetek nem jelentettek közbiztonsági veszélyt a 
megszállók számára. 

 
A KIRÁLYI MAGYARORSZÀGON 

tökéletesen más volt a helyzet. A Habsburg uralom és a rk. egyház összefonódása a reformáció gyors 
terjedése hatására csak felerősödött. Valamiképpen megtámadottnak érezte magát mind a hatalom, 
mind az egyház, s mint ilyenek, szövetséges társak. Erre szükség is volt, mert Sopronban már 1522-től  
követhetők Luther tanainak nyomai. A Szepességben és a felvidéki bányavárosokban pedig az 
öntudatos városi polgárság szinte mintha csak arra várt volna, hogy a nem kedvelt Habsburg udvar 
ellen – éppen a reformáció segítségével –  bebizonyíthassa önállóságát. 

Kezdetben azonban kettős viszony figyelhető meg a reformációval szemben. A mohácsi vész előtt 
maga a királyi pár sem egységes. Habsburg Mária, II. Lajos király felesége nagyon óvatosan ugyan, de 
szimpatizált Lutherrel, s ahol csak tehette, segített. A már említett 1525-ös törvény alapján egy 
lutheránust szerettek volna elégetni, ám Mária közbelépett és megmentette. Lutherral személyesen 
levelezett, aki – miután Mária megözvegyült – 8 bibliai zsoltár vígasztaló magyarázatát külön a 
számára írta meg. Férje, II. Lajos ennek ellenkezőjét tette: biztosai Szebenben 1524-ben elégették 
Luther fellelhető összes művét és a renitens papokat a katolicizmusban való megmaradásra kény-
szerítették. Nyugatmagyarországon pedig elfogtak egy  Wittenbergből érkező papot és magával hozott 
könyveivel együtt elégették. 

A mohácsi vész  különben ezen a téren is enyhülést hozott, bár a vetélkedés még mindig nem volt 
eldöntve. Ferdinánd pl. minden törvényével hangoztatta, hogy az ország romlásának egyik főoka a 
reformáció terjedése. Ez ellen a vád ellen védekeztek nagyon hevesen a szepességi városok, Lőcse, 
Kassa, Bártfa, Eperjes, Kisszeben. Stöckel Lénárd bártfai rektor szerkesztésében megjelentették az 
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Ötvárosi Hitvallást (Confessio Pentapolitana, 1549) és azt elküldték a császárnak. Ebben kifejtették,  
hogy „nem új, veszedelmes tanokat követnek, lelkészeik nem lázítók, hanem kegyesek és katolikusok 
(!), akik az evangéliumot hirdetik, a népet szelídségre és a felsőség iránti hűségre tanítják“. 
(Zsilinszky, 128)                                                                         

Az 1548-as pozsonyi országgyűlés az egyház erősítését határozta el, felszólított mindennemű 
eretnekség megszüntetésére, az anabaptisták és a „szakramentáriusok“ kiűzésére (utóbbiak a refor-
mátusok voltak). – Két év mulva, ugyancsak Pozsonyban a XII. törvénycikk felszólítja az ország 
lakosságát, hogy mindenki  maradjon a rk. vallásban. Egy 1553-as soproni országgyűlés pedig már 
követeli a rk. vallásúak üldözőinek megbüntetését. 

Nem szabad megfeledkezni azokról a földesurakról, akik nemcsak megtűrték a reformáció tanainak 
terjedését birtokaikon, hanem támogatták prédikátorait, fenntartottak nekik nyomdákat, íróinak 
mecénásai voltak. Az 1554-ben az ország nádorává lett Nádasdy Tamás pedig gondoskodott 
reformátori szellemű könyvek megjelentetéséről, nyomtatásukról, prédikátorok elhelyezéséről és 
védelméről. Kiterjedt birtokain a reformáció eszméi gyorsan elterjedtek. Ennek nagyságáról csak 
akkor szerzett igazán tudomást az ország, amikor egyik utóda rekatolizált: kb. 600 gyülekezet tűnt el 
az evangélikusság térképéről! Maga Melanchthon levelezett vele és buzdította minél több iskola 
alapítására és egyáltalán az iskolai nevelés felkarolására. 

Egy másik ilyen földesúr, Bocskai István hosszú háborút viselt a bécsi császár ellen, hogy a refor-
máció ügyét némiképp és legalább átmenetileg biztosítsa. Az 1606-os bécsi, majd a zsitvatoroki és az 
1645-ös linzi békében az evangélikusok és reformátusok szabad vallásgyakorlatát biztosította. Ez 
persze távolról sem akadályozta az udvart az ellenreformáció erőteljes támogatásában. – A 30 éves 
háborút befejező vesztfáliai béke (1648) ugyan intett a szabad vallásgyakorlatot előíró törvények 
betartására, ám a bécsi udvar  hivatkozott a cuius regio, eius religio általában gyakorlott elvére és 
fenntartotta magának a jogot, hogy egyedül az államhatalom döntsön polgárai vallási hovatartozása 
kérdésében. Ennek megfelelően  a 17.szd.-ig Magyarországon az egyedüli törvényes vallás a rk. volt. 
Az 1791-es 26.törvénycikk az evangélikusokat és reformátusokat, a 27.törvénycikk a görög kato-
likusokat, az 1848-as 20.törvénycikk az unitáriusokat, 1895-ben pedig a zsidókat látta el  a törvényes 
vallás jegyével. Mint első magyar törvény, az 1895-ös országgyülés XLIII. törvénycikke törvénybe-
iktatta a vallás szabad gyakorlásának jogát az egész országban. Bizony hosszú volt idáig az út és 
nagyon sok vért és áldozatot követelt meg. 

(Megjegyzés: az 1990. évi IV.törvénycikk a lelkiismereti és vallászabadságról  egyháznak nevez olyan 
közösséget, amelynek legalább 100 tagja és jogi képviselete van és  be van jegyezve a cégbíróságon. 
Ennek megfelelően  ma 76 egyházat tartanak számon  Magyarországon.) 

 
ERDÉLYBE 

nagyon korán megérkezett a lutheri egyházjavítási szándék híre, főleg persze az erdélyi szászok 
németországi kapcsolatai révén. Nagyszebenben 1519-ben Ambrus sziléziai pap már lutheri szel-
lemben prédikált. Pempflinger Márk királybíró, a szászok  grófjává való kinevezésekor sem titkolta a 
budai udvar előtt reformátori felfogását. – Itt nem térhetünk ki a reformáció haladásának részleteire. 
Néhány adatot  azonban meg kell említenünk. 1542.okt.3-án Brassóban utóljára tartottak rk. misét. – 
Az Erdélyben járt olasz jezsuita, Antonio Posserino szerint 1584-ben katasztrofális volt a rk. egyház 
helyzete: míg a lutheránusokat és reformátusokat 200-200, az unitáriusokat 100 lelkipásztor gondozza, 
addig az „óhitűeknek“ csupán 10 papjuk van még. Egy más forrás szerint pedig az 1586-os pestis a 
fejedelemségben élő jezsuitából 18-at elragad, a maradékot pedig 1588-ban kiutasítják. 

A mi témánk szempontjából igen tanulságos a törvényalkotó országgyűléseket követni. 

Az 1545-ös tordai országgyűlés törvényt hoz a hitújitás megakadályozására. Meddő kísérlet ez persze, 
hiszen alig 5 hónap mulva összeül az erdődi zsinat, amelyen Dévai Bíró Mátyás, Batizi András, 
Kopácsi István, Mohi Ferenc, Fábri Kalocsai János gondoskodnak arról, hogy a meg nem változtatott 
Ágostai Hitvallás fogadtassék el, – a Drágffyak oltalma alatt (1545.szept.20). (Tempfli, Melanchthon 
3.lp.). 
 
1548-ban, ugyancsak  Tordán, úgy dönt az országgyűlés, hogy nem szabad további újításokat  megen-
gedni az egyházban. Gyakorlatilag azonban már tudomásul veszi, ha még nem is ismeri el a lutherá-
nusokat. Viszont a leghatározottabban  tiltja a szakramentáriusokat, akiken a reformátusok értendők. 
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1552-ben Tordán Ferdinánd szentesíti az országgyűlés XV.-XVIII. cikkeit, amelyek elrendelik, hogy 
az evangélikusok pártfogói semmit ne tegyenek a rk.-ok ellen, s viszont a rk. fél is óvakodjék az ev. 
fél megsértésétől. 

Egy lépéssel tovább megy az 1554-es medgyesi ogy. Szerinte, bár a keresztény hit csak egy, mégis ... 
mivel az ország lakosai mind a szertartásokra és a szentségek kiszolgáltatására nézve eltérnek 
egymástól, elrendeltetik, hogy míg a várakban lesznek alkalmazva, minden résznek saját papjai és 
prédikátorai legyenek és se a papok, se a lakosok közül senki ne merészelje a másikat „illetlen 
szavakkal sérteni“. 

Három év alatt már olyan sok minden történt, hogy az 1557.-i tordai ogy. szinte már kész tények elé 
állítva, nem mondhat mást: „ mindenki olyan hitben éljen, amilyenben akar“. Viszont hozzáteszi, hogy  
„a régi hitet ne bántsák vagy követőinek bármilyen sérelmet  ne okozzanak“ az új vallás követői. S ezt 
a nagyon buzgó katolikus Izabella is tudomásul vette, szinte érezve, hogy immár az ő felekezete a 
gyengébb és már védelemre szorul. 

Egy évvel később, 1558. március 27-én ismét Tordán foglalkozik az ogy. felekezeti kérdésekkel. 
Kimondja a rk. és a lutheránus vallás szabadságát, de tiltja a kálvini tanítások terjesztését és gya-
korlatát. Hogy mennyire komolyan vették ezt a törvényt, azt azzal is aláhúzta az ogy., hogy mindkét 
felekezet hivatali működésére, tagjai magánéletére, fegyelmezésére is figyelmet fordított (Zoványi, A 
reformáció,  451). 

Az 1564-ben ismét  Tordán megtartott ogy. a kálvini irányzatot is egyenjogúvá tette a rk. és ev.-okkal, 
majd a nagyszebeni 1568-as  az unitáriusokat is – II. János fejedelem nyomására. 

Ezek az országgyűlések korszakalkotót hoztak létre. Olyan döntések születtek, amelyek már a  rég 
áhított vallásszabadság irányába mutattak. Pl. kijelentették, hogy minden prédikátor szabadságára kell 
rábízni az evangélium magyarázatát. Hogy minden gyülekezetnek joga van saját papot választani. De 
ezen még jóval túlment a döntés, amely kijelenti, hogy senkit nem szabad vallása miatt üldözni és 
hogy a vallási kisebbségeket nem szabad számüzni. 

Az 1571-es marosvásárhelyi ogy. már mindezt tételesen foglalta össze: Isten igéjének mindenütt 
szabadon kell prédikáltatnia; a confessio miatt senki meg ne bántassék, se prédikátor, se hallgatók. 
„De ha valamely minister criminalis excessusban találtatik, a superintendens megítélhesse, minden 
funkciójától priválhassa, azután az országból kiűzessék.“  Érdekes – a helyzet komolyságára vall! – 
hogy míg ezek a törvények m i n d e n k i számára szabad vallásgyakorlatot hirdetnek meg, 
ugyanakkor büntetést helyeznek kilátásba a papoknak – országból kiűzetést –  amennyiben túlzásokba 
esnének és ezzel a most elért békét veszélyeztetnék. 

Hogy mennyire haladó eszmék ezek egész Európához képest, azt egy borzalmas összehasonlítás radi-
kálisan érzékelteti.  1572. augusztus 23-34-re virradó éjjel, – anyja, Medici Katalin ösztönzésére, – IX. 
Károly francia király a hugenották kiirtása végett megrendezi a Szent Bertalan-éji vérfürdőt, amelynek 
kb. 4 ezer, az egész országban 20 ezer hugenotta esik áldozatul. 

Előtte pár hónappal, az erdélyi fejedelemség viszont teljes vallásszabadságot teremtett 1572. május 
25-én. A tordai országgyűlés törvényt hozott, amely szerint 4 religio recepta, azaz elfogadott, meg-
engedett vallás van az országban: a római katolikus, az evangélikus, a református és az unitárius 
vallás. Ezt a törvényt egy évvel később a kolozsvári ogy. is megerősítette. A recepta kifejezés azt 
jelentette, hogy ez a négy felekezet volt gyakorolható, egyenjogúságot és viszonosságot élvezett. 
Hívei, vagy mint szervezett testületek, egyházak, vagyont szerezhettek, adót hajthattak be, s az állam 
védelme alatt álltak. Mint jogi műszó,  a „bevett vallás“ a 19.szd. végéig volt érvényben. 

Nehéz, hosszú út végét jelentette ez a korát messze meghaladó korszakalkotó törvény. Amikor 
Európában – még évszázadokon át – ádáz küzdelem folyt a birodalmi egyház és a hitújítók között, 
Tordán  – mint valami magányos oázison –  4 felekezet békés együttélését érték el. Más szóval: feltűnt 
a vallásszabadság napja – legalább átmenetileg és rövid időre. Mert a jogi értelemben vett vallás-
szabadsághoz még nagyon hosszú volt az út!  

 

*** 
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Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az István által választott nyugati út az ország keresztyénsége 
számára évszázadokra meghatározó jelentőségű maradt. A király erős központi hatalmat épített föl – 
többek között – az egyház segítségével és az egyház megsegítése céljával. Az egyház segítségét 
bőkezűen honorálta is, mint ahogy nem fukarkodott akkor sem, ha az egyház jogainak kellett érvényt 
szereznie. Ez a sorsközösség évszázadokon át így meghatározta a magyarság útját. A keleti 
keresztyénséggel nem szakadt meg – de facto – soha a kapcsolat, bár hivatalosan a 12. szd. végére a 
nyugati lett a domináns elem. Ettől kezdve az orthodoxiát már csak a Magyarországra menekülő 
balkániak képviselték, akiknek beáramlása gyakorlatilag soha sem szűnt meg. (Még a népköztársaság  
is menedéket adott az 50-es években görögöknek, akiket Dunántúl telepített le (Beloiannis), bár nem 
biztos, hogy ezeknek odahaza  kapcsolatuk lett volna az egyházukkal). 

Gondot jelentett a későbbi királyok számára az, amit István a német-római császárságtól való  
függetlenség áraként fizetett, amikor országát a pápaság szárnyai alá helyezte. Gyakran került volna az 
ország római, függőségi állapotba, ha királyai nem védelmezték volna meg a be-nem-avatkozás elvét. 
Ám a török uralom idején és az abszolutizmus korában újra megmutatkozott, hogy a pápaság köz-
vetlenül, vagy később a Habsburg-ház segítségével mégiscsak építhetett eredeti függőségi politikájára. 

A valdens, majd huszita befolyások alapjaiban nem változtattak az állam és az egyház viszonyán, bár 
időnként adódtak kritikus helyzetek. A magyar királyság polgárai az egyház tagjai maradtak,  
esetleges változás intézményesen nem volt várható. A szabad vallásgyakorlat ill. vallásszabadság 
kérdése a 16.szd.-ig nem merült föl problémaként. 

Nem egészen váratlanul és mégis meglepetészerűen jutott el a reformáció az országba s annak déli-
keleti határánál meg is állt. Nagyon gyors elterjedése megosztotta a magyarságot, majd átmenetileg 
csaknem a maga kereteiben újraegyesítette. Az így kiváltott ellenhatás azonban – újra hatalmi  
segítséggel –  igyekezett visszaállítani az eredeti állapotokat. Egészen a XIX. szd.-ig sikerült ezt 
jogilag meg is tartania. 

Kétségkívül a reformáció mozgalmának  köszönhető, hogy a vallás- és lelkiismereti szabadság, majd 
később a szabad vallásgyakorlat ügye – amely a világ nagyon sok pontján máig is gondot okoz – 
napirendre került. Érdekes módon lett így a szentistváni, nyugati tájékozódás kései következménye e 
kérdés előtérbe kerülése. Hiszen az ortodox – keleti keresztyénségben nemcsak a téma maradt 
napjainkig ismeretlen, de a gyakorlat is eltérő volt. Ha tehát István a bizánci kötődést vállalta volna, 
akkor a magyarság valószínűleg ugyanabban a helyzetben lenne, mint pl. déli szomszédunk, a 
szerbség. Ennek ortodox egyháza ugyanúgy igenelte a (rk.!) horvátok elleni hadjáratot, mint a 
bosnyákok irtását (mindezt Szt. Szávára és a nagyszerb álmokra hivatkozva!), sőt egészen napjainkig a 
legvégsőkig támogatott egy véreskezű diktátort. Paule pátriárka csak akkor visszakozott, amikor látta, 
hogy saját népe fordul ellene és a diktatúra bukása nyilvánvalóvá vált. 

A magyarság útja a vallásszabadság felé nagyon sok áldozatot követelt – mindkét oldalon. Gálya-
rabság, csepregi mészárlás, kassai mártirok, üldözés, kínzások, háborús veszteségek sora volt ennek a  
nagyon magas ára. – Ugyanakkor megállapítjuk, hogy a szentistváni haza, sokszor korát messze 
megelőzve, elindult az emberi méltóság útján. Táblázatunk ezt igen szemléletesen tárják szemünk elé. 

Ma szeretünk  emberi jogokról beszélni és rájuk hivatkozni. A vallás szabad gyakorlásának a joga, s a 
lelkiismereti szabadság is hozzájuk tartozik. Érdemes itt is összehasonlításokat tenni, hogy lássuk, 
mennyire nincs okunk a szégyenkezésre – még világviszonylatban sem.. 

 

*** 

 

(Kézirat befejezve 2000. novemberében. Elhangzott a Stuttgarti Magyar Rk. Misszió és a Württ. 
Magy. Prot. Gyülekezet által Stuttgartban rendezett milleniumi előadássorozat negyedik 
előadásaként 2000. november 3-án.)   
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A VALLÁSSZABADSÁG, MINT EMBERI JOG 
 

KERESZTÉNYSÉG "EMBERI JOGOK" RÓMAI BIRODALOM 

 

Emberi méltóság = istenképűségé-  
      ben adott;   lelkiismeret; 
jó – rossz; szabadság – felelősség. 

Conscientia libera. 

Zsidók = RELIGIO RECEPTA 
államkultusz és katonai szolgálat 
alóli felmentés – Getto. 

Keresztények = hitetlenek, 
államvallás megsértői; felforgatói a 
rendnek. 

Christianos ad leonem 

250 „Salus extra ecclesiam non est” 
Cyprianus  Salus + Vita 

                       Egyéni döntés 
400 HIT 
                       Bekényszerítés 
                       Compelle intrare 

  AUGUSTINUS 

 
  311       TOLERANTIA   
                    Galerius 
 
  390      ÁLLAMVALLÁS 
                 N. Theodosius   

1215   ERETNEKEK ELLEN 
              II. Lateráni zsinat 
 
 
 
 
1302    UNAM SANCTAM  
                CATHOLICAM 
               VIII. Bonifacius 

1439-43   ÜDVÖSSÉG KÖTÖTT 
       AZ EGYHÁZTAGSÁGHOZ 
 
1600  VÉTKES TUDATLANSÁG 
                  Bellarmini 
      KÍVÁNSÁGKERESZTÉNYEK 
                  Suarez 
 
1922 IGNORANTA    
              INVINCIBILIS 
                   XII. Pius 
     ANONYM KERESZTÉNYEK 
                   K. Rahner 

1962-65 II. VATIKÁNI ZSINAT: 
           más egyházban ÜDV, ha         
           lelkiismeretet követnek; 
           KEGYELMET csak az      
           EGYHÁZ közvetít 
                                               
 
   Ökum                  Dominus Iesus 

                                         
                     Novo Millenio ineunte 
                               II. János Pál  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1215 MAGNA CHARTA      
           LIBERTATUM (Anglia) 
              rendi kiváltságok 

           MAGNA CHARTA 
            II.Frigyes – Ottokár 

1222 ARANY BULLA – II.András  
                Szerviensek jogai 
 
1550    AUGSBURGI        

VALLÁSBÉKE 
          Nem: zwingliánusok,          
     anabaptisták, reformátusok 

1606 BÉCSI BÉKE (Bocskai)  
Prot.vallásszabadság 

1645    LINZI BÉKE 

1648    WESZTFÁLIAI BÉKE 
             Cuius regio eius Religio 
     
    1776 BILL OF RIGHTS  / USA 

    1789 DÉCLARATION DES   
              DROITES HUMAIN 
                      (francia) 

PÁPAI ÁLLÁSFOGLALÁSOK 
ELLENE – MELLETTE 

1775-1878-ig   VI-IX. Pius 
1903   EMBERJOG – X.Pius 
1940   VÁLTOZÁS – XII.Pius 
1958   ÁTTÖRÉS XXIII.János 
                                 VI.Pál 
1965   II. VATIKÁNUM 
           1. A tévedés joga 
           2. Állam ne akad.egyházat  

MAGYARORSZÁG – ERDÉLY 
 
1545     NE ÚJÍTSANAK HITET 
Torda 
 
1548      Luth .= igen –  
Torda    szakram.(ref.) = nem 
 
1549   CONF. PENTAPOLITANA 
       nem vagyunk törvényellenesek 
 
1550          Mindenki maradjon 
Pozsony    egyházban 
 
1552      SEMMIT RK. ELLEN! 
Torda    Székelyvásárhely saját     
              papot hív. 
 
1553       RK-ok üldözőit meg kell 
Sopron     büntetni 
 
1554        Más vallását ne sértsd 
Meggyes      illetlenül! 
 
1557        Olyan hit, amilyet akar;  
Torda      nem szabad háborgatni. 
 
1558        Rk.+ev.szabad;  
Torda         szakr.nem 
 
1568             Rk.+ev.+ref.szabad;  
Nagyszeben         unit.nem 
 
1571        Isten igéje mindenütt;  
Marosv.hely        ne bántassék 
                     (criminalis excessus!) 
 
1572         Rk. 
Torda       Ev.          RELIGIO 
1573         Ref.         RECEPTA 
Torda      Unit. 
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Molnár-Veress Pál (öszeállítás): 
 
 

A herrnhutiak és ami előttük volt 
 
 
 
A múlt esztendő végén, ez év kezdetén sok helyütt megemlékeztek a 300 évvel ezelőtt született Nicholas 

von Zinzendorfról, a herrnhuti testvérközösség megalapítójáról. 
Valljuk be őszintén, a hétköznapi ember számára sem Zinzendorf neve, sem a herrnhuti közösség nem 

mond semmit, egyszerűen azért, mert mit sem tud róluk. Az otthon élőkhöz hasonlóan a svédországi magyarok, 
így híveink többsége is a negyven éven át tartó hiányos és torz, gyakran nemzet- és egyházellenes történelem-
oktatáson nőtt fel. Nem kell hát csodálkoznunk azon, hogy alapvető teológiai, egyháztörténeti ismereteik egyál-
talán nincsenek, vagy ha vannak is, azok fölöttébb hézagosak. Az Új Kéve egyik felvállalt feladata éppen az, 
hogy e megmagyarázható, mégis sokszor zavaró ismeretbeli hiányt legalább részlegesen pótolja. Ezért törek-
szünk arra, hogy egy-egy évfordulón a puszta megemlékezésen túl az érintett esemény vagy személy kapcsán 
bővebb korrajzot, s benne az ok-okozati összefüggések megvilágítására egy vázlatos eszmetörténeti hátteret is 
adjunk. Jelen írásunk a 300 éves évforduló kapcsán valójában az előreformáció koráig, 640 évvel ezelőtti ese-
ményekig nyúl vissza az időben. 
 

Stockholmi megemlékezés 
 

Több éves hagyományt követve, a stockholmi francia református lelkész, Jean-Luc Martin kezdeményezé-
sére és szervező munkája nyomán időről időre találkozót tartanak a svéd főváros főként bevándorló hátterű, 
kisebbségi egyházainak lelkészei, világi küldöttei. A Svédország Keresztény Tanácsa (Sveriges Kristna Råd) 
mintájára Stockholm Östermalm nevű városnegyedében működő „Östermalms Kristna Råd" idei első össze-
jövetelét a „Brödraförsamlingen"— magyar nevén: a herrnhuti testvérközösség— keretében tartotta. A hely-
választást az indokolta, hogy nemrégiben volt e közösség alapítója, Nicholas von Zinzendorf születésének 300. 
évfordulója. 

Annak ellenére, hogy a herrnhuti testvérközösség tulajdonképpen még 280 éves sincs (csak 1722-ben ala-
kult), gyökerei a több mint 540 évvel ezelőtti, 1457 körül alakult cseh—morva testvérek mozgalmában keresen-
dők. Ennek tagjai viszont az 580 év előtti, 1419-ben lángra lobbant huszita mozgalomból toborzódtak. S mivel e 
mozgalom névadójának, Jan Husnak eszmeisége az angol Wyclif 1360-as években fogant reformgondolataira 
vezethető vissza, e fiatalnak mondható herrnhuti testvérközösség kapcsán megelevenedik előttünk a középkori 
egyház válsága, s a megújult egyház előreformációig visszavezethető 640 éves története. 
 

Válság a javából 
 

A kereszténység 14—15. századi belső válsága egyszerre volt politikai, erkölcsi és teológiai válság: ádáz 
küzdelem folyt a hatalomért, a vagyon felhalmozódása a morális hanyatlás melegágya lett, s ezzel egyidőben 
egyre többen kezdtek az egyház dogmáival ellenkező nézeteket vallani. A hatalmi válságot 1309-ben a francia 
származású V. Kelemen pápa idézte elő azáltal, hogy székhelyét Rómából Avignonba tette át. Közel hetven év-
vel később XI. Gergely pápa a Rómába való visszatérés mellett döntött, azonban hamarosan meghalt, s az 1378-
ban tartott pápaválasztó gyűlés olasz bíborosai VI. Orbánt, a francia bíborosok pedig VII. Kelement választották 
pápává. Ezzel a nyugati egyház kettészakadása bekövetkezett. A Szent Birodalom, Flandria, Anglia és Olaszor-
szág az előbbit, míg Franciaország, Skócia, majd Aragónia, Kasztília és Portugália, de néhány német fejedelem, 
így Ausztria hercege is az utóbbit támogatta. Svájc, Csehország és Morvaország viszont megoszlott e tekintet-
ben. 
 

Testvéri közösségek, egyetemek 
 

A keresztény hívők nagy része az egyház belső válsága ellenére is mélyen vallásos maradt, de ebből a népi 
vallásosságból hiányzott a teológiai alap, s gyakorta babonás elemekkel keveredett. Testvéri közösségek – frater-
nitások – alakultak Európaszerte, s ezek nemcsak a vallás jegyében működtek, hanem fészkei lettek egy újfajta 
közösségtudat, a „szövetkezeti" forma kibontakozásának, melyre a világi és egyházi hatalom egyaránt gyanak-
vással tekintett. A nagy egyházszakadás idején megnőtt az egyetemek száma, s bár tevékenységük hangsúlya a 
teológiától a tudományok felé tolódott el, egyre nyíltabban nyilvánítottak véleményt egyházi kérdésekben is. Az 
egyetemeken gyakorta elhangzott, hogy a zsinat magasabb tekintéllyel bír a pápánál, s a válság megoldását a zsi-
nat döntésétől remélték. 
 

A reformáció hajnalcsillaga 
 
John Wycliffe (Wiclif János, 1320—1384) az oxfordi egyetemen filozófiát, jogot és teológiát tanult, különö-

sen elmélyedt a Biblia könyveinek és Augustinus műveinek tanulmányozásában, majd az egyetem tanára és lel-
késze lett. 1360-ban kiadta egyik írását, melyben többek között a koldulószerzetesek könnyelmű életmódját bí-
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rálta, szót emelt a pápák hatalmi törekvései ellen, s azt tanította, hogy az egyháznak vissza kell térnie az apostoli 
szegénységhez. Az egyház ilyetén megtisztulását szerinte az állam akként mozdíthatja elő, ha visszavonja az 
egyháznak juttatott birtokait. Egyre tudatosabb vallási újító, reformátor fejlődött belőle, aki előbbrevalónak tar-
totta a Bibliát az egyháznál. Ellenezte az 1215-ben dogmává tett oltári szentségtant (a transsubstantiatio, azaz az 
átlényegülés tanát), s helyébe Krisztusnak az úrvacsorában szellemileg való jelenlétéről szóló tanítást állította. 
Ellenezte a gyónást, a szentek imádatát, a képek és ereklyék tiszteletét, a búcsújárást, a bűnbocsátó cédulák 
árusítását stb. Nem az egyház hivatalos tanítása vezet el az igazsághoz — mondta —, hanem az egyes emberek 
szabad lelkiismereti döntése, így tehát a pápa és maga a klérus voltaképp fölöslegesek. 

Ezek után nem csoda, hogy a korai egyház Wyclifben ellenséget látott: egy 1382-ben Londonban tartott 
egyházi gyűlésen eretnekként megbélyegezték, lemondatták egyetemi hivataláról és vissza kellett vonulnia a 
gyülekezeti élettől is. Wyclif azonban visszavonultságában sem maradt tétlen: hozzáfogott a bibliafordítás mun-
kájához. Lefordította az Újtestamentumot angol nyelvre, mely rövid idő alatt igen széles körökben elterjedt. A 
katolikus papok dühösködtek ellene, és azt mondták: „Wyclif ismertebbé tette a Bibliát a világiak előtt, sőt még 
a nők előtt is, mint volt az a papok és a tanultak előtt. Az evangélium gyöngyeit mindenféle disznók elé szórta, 
hogy eltapodják azokat.” Bibliafordítása megvetette az angol irodalmi nyelv alapját. 

Wyclif kezdte meg a laikus prédikátorok kiképzését is, kiket azután kettesével kiküldött az ország különbö-
ző részeibe. Ezeket nevezték „lollhardok"-nak. Hosszú vörös, durva vászonból készült ruhákba, fölötte gyapjú-
kámzsába öltöztek, s mezítláb, kezükben bottal járták a vidéket. „Menjetek és prédikáljatok! Ez a legnagyobb 
munka. És mikor prédikáltatok, látogassátok meg a betegeket, öregeket, szegényeket, sántákat és vakokat, és 
legjobb képességetek szerint segítsetek is rajtuk” — mondta Wyclif. A vándorprédikátorok munkája nyomán 
eleven lelki mozgalom indult országszerte. 

A pápa és híveinek támadásai ellenében az ország előkelői kezdetben megvédték őt, ám amikor egy paraszt-
lázadás felidézéséért igaztalanul őt okolták, pártfogói elfordultak tőle. 

Halála (1384) után híveit tűzzel-vassal szinte teljesen kiirtották, s a harminc évvel később, az 1415-ben tar-
tott konstanzi zsinat Wyclifet eretneknek ítélte, tételeit egyházi átokkal sújtotta, majd további tizenkét év múltán, 
1427-ben csontjait is kiásták, megégették és hamvait a folyóba szórták. Mozgalma Angliában csendes bibliaol-
vasók köreként még egy ideig folytatta munkáját, de igazi visszhangra majdan Csehországban talált. Cseh ifjak 
jártak ugyanis az oxfordi egyetemre, s onnan magukkal hozták Wyclif iratait és tanításait. 
 

Vértanú a máglyán 
 
Wyclif gondolatainak leglelkesebb hirdetője Jan Hus (Husz János, 1373—1415), a prágai egyetem tanára 

lett. Ezidőtájt a Cseh Királyság egyetemén négy „náció" különült el: a szász, a bajor, a lengyel és a cseh nemzet. 
Az első három a római pápát támogatta, míg a csehek Kelemen-pártiak voltak. Vencel cseh király 1409-ben há-
rom szavazatot ítélt meg a cseh nációnak, míg a másik háromnak be kellett érnie egy-egy szavazattal. A német 
diákok erre távoztak a prágai egyetemről, eretnekeknek nyilvánították a cseheket, s még azon évben a németor-
szági Lipcsében új egyetemet alapítottak. Így Hus mozgalma eleinte értelemszerűen a németek ellen irányult. 

1409-ben az egyház belső konfliktusának megoldására általános zsinat összehívását határozták el. A pisai 
zsinat leváltotta a két hatalmon lévő pápát és harmadikat választott helyükbe; de mert a trónfosztott pápák nem 
ismerték el határozatait, az egyház immár három részre szakadt. 

Bár Hus néhány ponton mérsékeltebb volt Wyclifnél, az egyházról vallott tanításában — látva annak három 
részre szakadását — élesen elítélte a háborúskodással is hatalomra törő pápaságot. Wyclifhez hasonlóan ő is úgy 
tartotta, hogy a pápaság többet árt az egyháznak, mint amennyit használ. Ostorozta a bíborosokat, akik „hájas 
urakká” váltak, és kalmárkodásukat a búcsúengedélyekkel, e „garasoskodó jámborságot”, mely abból élt, hogy a 
tisztítótűzben megtakarítható éveket számolgatta. 

1415-ben Zsigmond császár Jan Hust a konstanzi zsinat elé idézte, s mert szabad elvonulást ígértek neki, s 
mert hitt igazában, Hus ott meg is jelent. Az ígéret ellenére azonnal börtönbe vetették, sokszor kihallgatták, s ta-
nainak visszavonására szólították fel. Hus hajlandó lett volna lemondani elveiről, ha a zsinat a Biblia alapján ki-
mutatja tévedéseit, de ez nem történt meg. A zsinat javíthatatlan eretneknek minősítette és halálra ítélte. A bör-
tönből a dóm-templomba vitték, ahol az egész zsinat, a császár és a birodalom fejedelmei részvételével misét 
szolgáltattak. A prédikációt Jakab lodi püspök mondta a „hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste” igehely alapján, 
s ilyen gondolatokat hangoztatott: „Kivágandó a halott rész az emberi testen levő sebből; a lázadó bárány a nyáj-
ból eltávolítandó; a kis szikra is nagy tüzet okozhat.” A 42 éves Jan Hus 1415 július 6-án, születésnapján mág-
lyahalált halt. 

A konstanzi zsinát, mely 1414-től 1418-ig ülésezett, egyúttal megoldotta a három részre szakadt egyház 
kérdését is: egyetlen pápát választott V. Márton néven. A zsinat sajátossága volt, hogy a résztvevők négy „nem-
zeti” csoportba tömörültek. Az olasz csoportot az itáliai fejedelemségek, továbbá Kréta és Ciprus, az angol cso-
portot Anglián kívül Wales, Írország és Skócia, a német csoportot a Szent Birodalmon kívül Németalföld, Svájc, 
Dalmácia, Horvátország, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Skandinávia alkották, míg a francia cso-
port egyedül a Francia Királyságra korlátozódott. A zsinatra később érkezett spanyolok és portugálok egy külön, 
ötödik „nációt” alkottak. A kereszténység így mindinkább „nemzetek” szövetségének tűnt. 

 

Husziták 
 
Jan Hus kivégzése a cseheket felbőszítette, s mivel a cseh korona nem sokkal később Zsigmondra szállt, a 

csehek fegyveresen szembeszálltak vele: 1419-ben Prágában és a vidéken felkelések egész sorát szervezték. 
Hus kivégzéséért nem lehet csupán Zsigmond királyt és császárt felelőssé tenni. Zsigmond Husnak csak a 

szabad utazást biztosító útlevélfélét adott. Meg is akarta őt védeni, hogy Csehországban, amelynek koronája őreá 
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várt, a békét biztosítsa. De a zsinat egységes határozata ellenében nem tehetett semmit. Hus után hasonló sorsra 
jutott egyik munkatársa: Prágai Jeromos is. 

A huszitizmusnak kezdettől fogva két irányzata volt. A mérsékeltebbek: az „utrakvisták” vagy „kalixtinu-
sok” hajlandók voltak kiegyezni az egyházzal, ha a „négy prágai cikkelyben” összefoglalt kívánságaik teljesül-
nek Ezek: Isten igéjének szabad hirdetése; a két szín alatt, azaz kenyérrel és borral való úrvacsoravétel engedé-
lyezése; az egyházi birtokok elkobzása; a német befolyás megszüntetése és Csehország teljes függetlensége. Az 
„utrakvista” elnevezés a két szín alatt jelentésű "sub utraque specie", míg a „kalixtinus” a kehely jelentésű 
"calix" latin kifejezésekből származik. A kehely tehát, mint a protestáns szimbólumok egyike, huszita eredetű. 

A radikálisnak, szélsőségesnek mondott „táborita” irányzat nevét a husziták által alapított Tábor városáról 
kapta. A radikális szárny nem rendelkezett egységes programmal. Ők a „kelyhesek” követelésein túl a jobbágy-
ság és minden rendi kiváltság eltörlését tűzték ki célul, közülük egyesek a magántulajdon megszüntetését is kö-
vetelték, szinte mindenestül elvetették a katolikus egyház tanait, minden egyházi rendet és a papságot is. 

A pápa, valamint Zsigmond császár és király 1420-ban keresztes háborút indított ellenük. A Jan Zizka 
(Zsizska), majd a Prokop-testvérek vezette táboriták az 1420—31 között ellenük vezetett öt keresztes hadjárat 
mindegyikében fényes győzelmet arattak. 

1431-ben Bázelben összeült a zsinat, melynek napirendjén az egyházreform, a keleti egyházzal való kibékü-
lés és a törökök elleni védekezés kérdése állt. A zsinat kísérletet tett arra, hogy mint szuverén gyűlés, melynek 
döntéseit „a Szentlélek világítja meg”, az egyház irányítását kiragadja a pápa kezéből. 

A kelyhesek — félve a táboriták túlzó követeléseitől, egyben bizakodva az egyház belső reformjának sike-
rében — tárgyalni kezdtek a bázeli zsinattal, mely végül is Csehországban engedélyezte a két szín alatti úrvacso-
ravételt. Az engedmények hatására a kelyhesek a katolikusokkal szövetkezve 1434-ben szétverték a táboritákat, 
— Tábor városa azonban 1452-ig még tartotta magát. 

 

Husziták Magyarországon 
 
A husziták 1434-ben szétvert és üldözött radikális szárnya szétszóródott a szomszédos országokba. Észak-

Magyarországon (a mai Szlovákiában) Jiskra vezetésével nagy területeket tartottak kezükben. Közvetítésükkel 
terjedt el a huszitizmus Magyarországon, először Erdélyben, ahol nagy szerepe volt az 1437—38-i erdélyi pa-
rasztfelkelésben. Annak leverése után is tovább élt az ún. népi huszitizmus, melynek hatása az 1514-i Dózsa ve-
zette parasztháborúban is érezhető volt, s általában elősegítette a reformáció terjedését. 

 

Huszita biblia 
 
A „huszita biblia" az első ismert magyar bibliafordítás, amely a Bécsi-, Müncheni- és az Apor-kódexben maradt 
ránk. Keletkezése a huszita mozgalommal áll összefüggésben, mely a bibliát a tömegek számára is hoz-
záférhetővé akarta tenni, és az egyházat többek között a nemzeti nyelv fokozottabb használatára kényszerítette. 
A fordítás középkori magyar irodalmunk jelentős emléke. Legnagyobb részét Tamás és Bálint szerémségi világi 
papok fordították, akik 1399—1411 között Prágában tanultak és megismerkedtek Husz János tanaival. Biblia-
fordításukat, amelyen 1416 és 1441 között dolgozhattak, a Husz Jánostól alkotott reform-helyesírás magyar vál-
tozatával, az ún. mellékjeles helyesírással írták. 
 

A nemzeti egyházak önállósodása 
 
Nyugaton a javadalmak elosztásáért folyó küzdelemben a pápaság sorra szembekerült az egyes országok 

világi uralkodóival. Az 1438-as bourges-i „Pragmatica Sanctio" révén a Francia Királyságban az egyház első 
embere a király lett, Bretagne viszont a pápa iránti hűséget választotta. Angliában a Lancester-házból származó 
királyok felmondták az avignoni pápák ellenében 1398-ban a római pápával kötött konkordátumot, s a javadal-
mak odaítélésének jogát már csak maguknak tartották meg. Az íreknek viszont sikerült meggátolniuk, hogy az 
angol király beavatkozzon egyházuk ügyeibe. Németországban Mainz, Trier és Köln választófejedelmei a „né-
met kiváltságokhoz" való ragaszkodásukkal gyakorlatilag szembefordultak a pápával, de az Elbától keletre szé-
kelő — idegen támadásoknak gyakran kitett — püspökségek inkább a Szentszék támogatását részesítették előny-
ben. Az 1448-as bécsi konkordátum a pápai befolyást növelte Németországban. Lengyelországban továbbra is a 
pápaság rendelkezett a javadalmak szétosztásának döntő hányadával. Magyarországon a püspököket a király 
nevezte ki, s ez természetesen meghatározta a javak fölötti rendelkezést is. Svédország, Dánia és Norvégia az 
1397-ben megkötött „kalmari unió” óta megőrizte saját független egyházi intézményeit; a dán egyház viszont 
német befolyás alatt maradt. Az izlandi egyház messzemenő függetlenséget élvezett. Spanyolország a pápa hű 
szolgája maradt, s nem ismerte el a zsinat elsőbbségét sem. Portugália függetlenedni tudott az Európaszerte dúló 
egyházi vitáktól, s szívesen vett részt a hódító érdekeit szolgáló keresztes hadjáratokban. 

Míg az 1337-től több megszakítással 1453-ig tartó százéves háború Európa nyugati felében főként Anglia 
és Franciaország hegemóniáját erősítette, addig Közép-Kelet-Európát nyugatról a német, dél-keletről az oszmán-
török hódítás fenyegette. Ekkor lépett a színre a litván Jagelló-dinasztia, mely a Balti-tengertől a Fekete-tengerig 
húzódó térség meghatározó ereje lett. A német császár ellenségeiként a Jagellók a husziták oldalára álltak, s utó-
daik birtokukba vették Magyarországot is. 

Ezidőtájt indult meg az oszmán-törökök nagy inváziója a Balkánon: átkeltek a Dunán és a Kárpátokon, és 
feldúlták Magyarország déli tartományait. 1453-ban a törökök elfoglalták Konstantinápolyt, s ezzel véget vetet-
tek a Kelet-Római Birodalom ezeréves történelmének. 



 

 

41 

Cseh—morva testvérek 
 
Huszonhárom évvel a táborita husziták szétverése után, 1457-ben „jednota bratska” néven újabb egyházi 

mozgalom jelentkezett Csehországban: magyar nevén a „cseh—morva testvérek” mozgalma, melynek tagjai kö-
zött ott találjuk a főként „kelyhes" husziták maradékát is. 

A cseh—morva testvérek a huszitizmus nyomán elvetettek minden közösséget a pápa irányította katolikus 
egyházzal, de a fegyveres szembenállás helyett a békés tűrést hirdették. Chelcicky, Comenius és Blahoslav révén 
jelentős szerepük volt a cseh irodalmi nyelv terjesztésében. Végül is az ellenreformáció űzte ki őket Csehország-
ból; — további sorsukról a herrnhuti közösség kapcsán szólunk. 

 

Zinzendorf és Herrnhut 
 
„Örömmel tapasztaltam, hogy a szív vallása, a megkegyelmezett bűnös szeretete az ő Megváltója iránt, 

minden egyes egyházban és országban elterjedt. Ez a keresztyén vallás igazi sava, ami mellett minden tanbeli 
ellentét háttérbe szorul.” E sorokat tizenkilenc éves korában írta le egy ifjú gróf, akinek már ekkor kialakult 
életcélja: a Megváltó igazi barátait egy nagy testvérgyülekezetbe összefogni. 

Nicholas von Zinzendorf (1700—1760) a szászországi Drezdában született, ősi osztrák főnemesi család 
sarjaként. Családja lutheránus hite miatt kellett elhagyja szülőföldjét. Szülei szoros kapcsolatban álltak a pietiz-
mussal, s apja halála után a tízéves gyermeket Francke híres iskolájába, Halleba küldték. Tizenöt éves korában 
barátai között megalapította a „Mustármag testvérközösséget", melynek tagjai megfogadták, hogy Jézus tanításai 
szerint élnek és gyakorolják a felebaráti szeretetet. 1716-ban Wittenbergbe utazott jogot tanulni, de inkább a 
Bibliát és Luther könyveit olvasta. Mély benyomást gyakorolt rá egy Düsseldorfban látott, a keresztrefeszített 
Krisztust ábrázoló festmény felirata: „Ezt tettem én teérted, mit teszel te énértem?” Életét ennek a kérdésnek 
megválaszolására tette fel. 

1722-ben találkozott az ellenreformáció által Csehországból elüldözött cseh—morva testvérek egy csoport-
jával, akiknek Drezdához közel eső birtokán, Berthelsdorfban menedéket nyújtott. Ehhez közel, még ugyanab-
ban az évben a cseh—morva menekültek új település építésébe kezdtek, melynek „az Úr oltalma” jelentésű né-
met Herrnhut nevet adták. Hamarosan újabb — ezúttal lutheránus és református — menekültek csoportjai érkez-
tek, akiket a cseh—morva testvérek befogadtak. Külön-külön mindenki megtarthatta felekezeti önazonosságát, 
de a Krisztus iránti szeretet egyetlen testvéri közösséggé kapcsolta össze őket. 1727-ben maga Zinzendorf is ide-
költözött, s a testvérgyülekezet vezetője lett. 

Az apostoli példa szerint tizenkét vént állítottak az életvitel és a rend feletti őrködésre, s ezek fölött Krisz-
tust tekintették a „fővénnek". Tilos volt a tánc, az ivás és a zajos élet; — mindenkinek a munka volt a hivatása. 
Imaköröket alkottak, s már reggel öt órakor áhítatra gyülekeztek. A gyülekezet valamennyi tagját kor, társadalmi 
állás és nem szerint énekkarokba osztották be, s ezekben kötelező volt a részvétel. A nőtlen férfiak együtt laktak 
az egyik testvérházban, a hajadonok és özvegyek hasonlóképpen együtt laktak a „nővérek házában”. Úrvacsora 
alkalmával szeretetvendégséget, más alkalmakkor különféle előadásokkal színezett gyülekezeti napokat rendez-
tek. 

Az egyik ilyen gyülekezeti napon Zinzendorf előadást tartott a különböző országokban elhatalmasodott lelki 
nyomorúságról, s mintegy a "mit teszel te énértem?" kérdésre válaszolva hallgatóságából huszonhat férfi tüstént 
jelentkezett, hogy bekapcsolódjon a missziói munkába. Felkészítésükre Zinzendorf missziói iskolát alapított, s az 
azt követő időkben a herrnhutiak háromezernél több misszionáriust neveltek ki, akik több mint húsz nép körébe, 
többek között Dél-Afrikába vitték el az evangélium üzenetét. Egy herrnhuti konferencián tért meg John Wesley 
is, később Zinzendorf barátja, a metodista egyház megalapítója. 

Zinzendorfot 1734-ben lelkésszé, majd püspökké szentelték. Munkabírása rendkívüli volt: száznyolc köny-
vet és kb. kétezer vallásos éneket írt; — utóbbiakat „a túlságos érzelmesség” jellemezte. Tevékenysége csúcsán 
— mint az egyház „veszedelmes ellenségét” — Szászországból száműzték. Több mint tíz esztendeig tartó szám-
űzetése alatt sokfelé megfordult. Egyszerű öltözete, tiszteletet parancsoló külseje, dallamos hangja és nagy szó-
noki készsége az emberek többsége előtt csak növelte tekintélyét, egyeseket viszont kimondottan ingerelt. Má-
sok gyűlölettel és meg nem értéssel viszonyultak hozzá, mint I. Frigyes Vilmos porosz király, aki többek között 
ezt mondta neki: „Önt befeketítették előttem. Egyetlen hibája, hogy gróf létére és a világ szerint tekintélyes em-
berként az evangélium szolgálatára adta magát." 

 
Milyen jó, hogy ez volt az „egyetlen hibája”. 
 
 
 
 

*** 
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Terray László: 

 

”A munkaadó sürget” 

     Mozaikszemek Gisle Johnson budapesti missziói lelkész arcképéhez 
 

Valószínűleg kevesen tudják, hogy 17 évvel ezelőtt Pósfay György mentette meg a 
Norvég Egyházi Misszió és az Útitárs magyarnyelvű rádiószolgálatát az összeomlástól. E 
sorok írója akkor már évek óta a 6000 lelkes rådei norvég gyülekezet egyetlen lelkésze 
volt és egyre inkább kezdte belátni, hogy nem képes a gyülekezeti szolgálat mellett 
önkéntes munkával a hetenkinti magyar rádióadásokat is szerkeszteni és készíteni. Utódot 
pedig nem lehetett találni. Mivel akkor Gorbacsov még nem lépett fel a nemzetközi 
arénán, arra sem volt remény, hogy Magyarországról lehessen segítséget kapni. Ekkor lett 
Pósfay György a rádióadások mentőangyala, aki továbbvezette ezt a szolgálatot. Mikor 
aztán bekövetkezett a rendszerváltozás, átmentette a programok készítését 
Magyarországra, ahol most is folyik az evangélikus egyházi rádiómunka, Gáncs Péter 
lelkésztestvérünk odaadó és szakszerű vezetése alatt. Ha a döntő órában  Pósfay György 
nem mond igent a felkérésre, a Norvég Egyházi Misszió minden bizonnyal leállította 
volna a magyarnyelvű adásokat, s azok végleg meg is szűntek volna. 

80. születésnapjára hadd álljon itt Pósfay Györgynek szóló üdvözletül az alábbi életrajzi 
vázlat a Norvég Egyházi Misszió (eredetileg Norvég Izraelmisszió) egy korábbi munka-
társáról, Gisle Johnsonról (sz.1876), aki 1922-től 1946-ban bekövetkezett haláláig 
Budapesten működött mint norvég lelkész és zsidómisszionárius.  

T.L. 

 

*** 

 

Gisle Johnson híres lelkészcsalád sarja volt. Dédapja, szintén Gisle (1758-1829), szintén 
lelkész, Izlandból vándorolt be Norvégiába az 1700-as évek végén. Mint gyülekezeti lelkész  
a felvilágosodás eszméinek buzgó terjesztőjeként volt ismeretes. Leszármazottjai között több 
neves lelkész és teológus volt. Egy unokája, szintén Gisle (1822-1894), az osloi teológiai 
fakultás vezéralakjaként két-három lelkésznemzedékre nyomta rá hitvallásos teológiájának 
bélyegét. A ”magyarországi” Gisle egyik unokabátyja, Johannes Johnson (1864-1916), mada-
gaszkári misszionárius volt. Róla jegyezte fel a történet, hogy táviratban szólították fel, hogy 
fogadja el a Norvég Egyház egyik püspöki székét. Szórványba készülve már lóháton ült ott, 
Madagaszkárban, mikor lihegve hozták neki a táviratot. Felnyitotta és visszaadta a hír-
hozónak: ”Táviratozzatok vissza, hogy az én helyem itt van!”  

 

”Önkéntes” 

Családi tradiciót is követett tehát a fiatal Gisle Johnson, mikor 1894-ben beiratkozott az osloi 
egyetem teológiai fakultására. De a döntő lépésre, hogy ti. misszionárius legyen, nem a 
családi hagyomány vagy a teológiai tanulmányai ösztönözték. Ezt inkább annak köszönhette, 
hogy beiratkozott az egyetemi ifjúság között működő Keresztény Egyetemi Diákszövetségbe, 
amelyet gyakran látogattak meg szabadságon levő misszionáriusok mint előadók, a tanév 
folyamán is, meg a nyári konferenciákon is. Legfontosabb esemény ebben az összefüggésben 
az a londoni egyetemista missziói konferencia volt 1900-ban, amelyen 20 norvég egyetemista 
vett részt, köztük Johnson is. 
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Ezt a konferenciát az Egyetemisták Önkéntes Missziói Mozgalma (Student Volunteer 
Movement)1 rendezte. (Különben magyar résztvevői is voltak.2) A fő előadó pedig a 
keresztény egyetemista világszövetség későbbi vezetője, John R. Mott3 volt. Az előadóterem 
pódiumát nagy plakát díszítette, s azon a mozgalom jelszava volt olvasható: ”A világ 
evangelizálása ebben a nemzedékben”, – amely egyben azonos volt Mott ugyanazon évben 
megjelent könyve címével.4 

Johnsonra, aki akkor még mindig teológiai hallgató volt, mert a teológiai szakképzés hét évig 
tartott, kitörölhetetlen benyomást tett a londoni konferencia. Lelkesen számolt be róla a Kirke 
og Kultur című folyóiratban: ”Majdnem úgy érezte az ember, mintha Jézus, a Mester maga, 
újból itt járt volna a földön, hogy tömegeket gyűjtsön maga körül, mint annakidején, 
seregeket, akik készek elszántsággal és hűséggel követni őt, mindhalálig.” Nekiült, hogy 
lefordítsa Mott könyvét, s az a rákövetkező évben meg is jelent norvégul. Ugyabban az évben 
Johnson maga volt előadó (akkor már mint végzett teológus, ”cand.theol.”) egy nemzetközi 
keresztény egyetemista konferencián a svédországi Leckö kastélyban, a Vänern tó partján. És 
témája? – ”A világ evangelizálása ebben a nemzedékben”. De már itt hangot adott annak a 
meggyőződésének, hogy ezt a ”jelszót” nem rajongó módon kell érteni, mintha az egész 
világot éppen abban a nemzedékben lehetne kereszténnyé téríteni, hanem inkább úgy, hogy 
minden nemzedéknek felelőssége az egész világ evangelizálása. 

Johnson ekkor még mindig nem iratkozott be az ”önkéntes mozgalomba”. Már megvolt a 
belső elkötelezettsége, hogy misszionárius legyen. El is járt az összejövetelekre. De külső 
elhívása csak akkor lett, mikor a Norvég Izraelmisszió munkatársául hívta el. Akkor, 1901 
október 31-én, ő is belépett a Mozgalomba. Ez után még egy-egy éves továbbképzés várt rá 
Lipcsében és Londonban. Közben önként tisztiiskolára is jelentkezett és tartalékos hadnaggyá 
lépett elő. Már 27 éves volt, mikor 1903-ban lelkésszé avatásban részesült az osloi 
dómtemplomban, s onnan egyenesen állomáshelyére, a romániai Galac városába utazott.5  
 

Iskolaigazgató 

Itt annak a leányiskolának a vezetését vette át, amelyet már évek óta tartott fenn Galacban a 
Norvég Egyházi Misszió zsidó lányok számára, akiknek más lehetőségük nem volt az 
iskolába járásra. Helyi tanítókon és tanárokon kívül német és norvég tanerők tanítottak, de 
Johnson maga is részt vett a tanításban és fontosnak tartotta, hogy minden tanítványát jól 
ismerje. Sőt, állítólag minden tanítványa azt mondta: ”Én voltam a lelkész úr kedvenc 
tanítványa.” Ezen felül esti tanfolyamokon angolt és németet is tanított. Erre főleg fiatal zsidó 
férfiak jelentkeztek, de Johnson azt a feltételt szabta, hogy bibliaolvasás és bibliatanulmány is 
része legyen az ”esti iskolának”. Vasárnaponkint természetesen istentiszteletet tartott, és sok 
tanítványa ezekre rendszeresen eljárt. A hét többi napjain bibliaóra, asszonykör, 
gyermekösszejövetel, ifjúsági kör váltották egymást. A norvég iskola körül természetes 
módon alakult tehát ki egy keresztény közösség. Ebben a körben mindig voltak zsidók is, 

                                                 
1 A mozgalom 1886-ban indult az amerikai Massachusetts állembeli Mount Hermon-on tartott konferencián. Itt 
száz egyetemista írt alá egy elkötelező szöveget: ”Alulírottak hajlandók vagyunk és kívánjuk, hogy ha Isten is 
megengedi, a világnak olyan  részébe menjük, amelyet még nem ért el az evangélium.” (We, the undersigned, 
declare ourselves willing and desirous, God permitting, to go to the unevangelized portions of the world”.) Idézi 
W.R. Hogg: Ecumenical Foundations, New York 1952, 86. o. A mozgalomból az 1910-es évek kezdetéig 
világszerte több mint tízezer misszionárius került ki. Magyarországon is volt Önkéntes Missziói Mozgalom 
1912-től. Alapítói között volt Dr. Podmaniczky Pál, későbbi soproni egyetemi (teológiai) tanár.  
2 L. Anne-Marie Kool: Az Úr csodásan működik. I. Budapest 1993. 162.o. 
3 John Raleigh Mott (1865-1955) egyike volt azoknak az egyetemistáknak, akik aláírták az 1886-os 
”Nyilatkozatot”. Érdeme a keresztény egyetemista világszövetség megalapítása 1895-ben, ennek főtitkára, majd 
elnöke is lett. Ő szervezte és vezette az első missziói világkonferenciát (Edinburgh 1910), résztvett az 
ökuménikus mozgalomban, mindkét világháború alatt és után nagyszabású ségélyakciókat vezett, 1946-ban 
Nobel békedíjat kapott. 
4 The Evangelization of the World in This Generation. 1900. 
5 Életéről és szolgálatáról írtam már két helyen: Küldetésben, Budapest 1993 (13. fejezet), és Izrael és az 
evangélium, Budapest 1994 (7. fejezet). E két könyv megjelenése óta sok további részlet is került felszínre 
Johnson szolgálatáról.  



 

 

44 

némelyikük keresztelést előkészítő tanításra is jelenkezett és alapos oktatás után kereszt-
ségben részesült. De Johnson mindig azt vallotta, hogy egy élő keresztény közösség mindig 
önmagában is hatott a környezetére, s ezt különösen is fontosnak tartotta Galac városában, 
ahol a zsidóság a lakosság nagy százalékát tette ki. 

A ”norvég iskola” fogalom lett Galacban. Annak vezetője köztiszteletben álló személy volt a 
városban. De Johnson tevékenysége nem korlátozódott Galacra. Románia több városában 
épített ki kapcsolatokat, ismeretségi köre egészen a királyi udvarig terjedt. Az akkori román 
királynő német hercegnő volt, a király pedig német herceg (katolikus Hohenzoller). Mikor ez 
az I. Carol király hercegi címmel az akkori Románia uralkodója lett 1866-ban (királyi címet 
1881-ben kapott), természetszerűleg áttért a román ortodox hitre. De Erzsébet, aki három 
évvel később ment férjhez Carolhoz, ragaszkodott evangélikus hitéhez és hűséges tagja volt a 
bukaresti evangélikus gyülekezetnek. Kulturális téren is élénk tevékenységet fejtett ki. Több 
mint húsz könyvet írt, többek között románból németre fordított népdalokat és regényeket, 
Carmen Sylva pseudoním alatt saját regényei és verseskötetei is jelentek meg Német-
országban, önéletrajzának angol kiadása is van. Versei gyakran keresztény motívumokban 
gazdagok. Mint evangélikus lelkész, Johnson kapcsolatba került a királyi udvarral, királyi 
kitüntetésekben is részesült. 

Az alatt a húsz év alatt, amelyet Johnson Galacban töltött, az iskola virágkorát érte meg, egy 
időben 250 tanulója volt. Még külön  kereskedelmi iskolát is nyitottak, 170 tanulóval. De azt 
is meg kellett tapasztalniok, hogy a hatóságok olyan szigorú követelményeket támasztottak a 
magán iskolákkal (és főleg a külföldi vezetés alatt álló iskolákkal) szemben, hogy az első 
világháború után végül kénytelenek voltak feladni ezt az ígéretes munkaágat. 

Az első világháború kaotikus helyzetet teremtett Galacban. A város több ízben került a 
tűzvonalba, a norvég munkatársak sorban visszatértek Norvégiába. De Johnson egész idő alatt 
helyén maradt. Nélkülözés, bizonytalanság, magára utaltság az idegen országban, megerőltető 
szolgálat tönkretették egészségét, idegeit. A háború végeztével kimerülten kénytelen volt 
hosszabb betegszabadságra menni, ezt egy franciországi üdülőben töltötte. Innen aztán már 
nem Romániába tért vissza, a misszió vezetősége Budapestet jelölte ki állomáshelyéül. 

 

Szervező 

Közben ugyanis levelet kapott a misszió vezetősége egy budapesti ügyvédtől. Egy csoport 
Krisztushívő zsidó férfi nevében felhívta a misszió figyelmét, hogy Budapesten sok olyan 
zsidó van, aki valamelyik keresztény felekezetbe tért át a tanácsköztársaság megszűnése után, 
a nélkül hogy tudnák, miben is áll a kereszténység. Nagy szükség lenne egy misszionáriusra, 
írta, aki ezekben a körökben tudna végezni szolgálatot. A bányai evangélikus egyházkerület 
püspöke, Raffay Sándor, támogatta ezt az elképzelést, s így került Gisle Johnson 1922-ben 
Budapestre. 

Itt egész más viszonyok várták őt mint Galacban. Igaz, az ország még csak lábbadozott a 
vesztett háború és tragikus békeszerződés teremtette elaléltságból. De Budapest mégiscsak 
fővárosa volt az országnak. A provinciális Galachoz képest gazdag kulturális hagyomá-
nyokkal rendelkezett és mint az egykori monarkia második legnagyobb központja Bécs után, 
vonzotta magához az ország kulturális, gazdasági és társadalmi elitjét. Így aztán Johnson 
szolgálata is egész más jellegű lett, de különbözött más külföldi zsidómissziós munkatársak 
munkamódszerétől is. 

Alig szállt le a nemzetközi gyorsvonatról, máris hozzálátott a leendő feladatok szervezéséhez. 
Sorra látogatta azokat az egyházi vezetőket, akiknek a támogatására számíthatott. Járt többek 
között Ravasz László református püspöknél is. Fórumokat keresett és talált, ahol feladatairól, 
azoknak elvi és gyakorlati kérdéseiről beszámolhatott. Amennyire lehetett, tájékozódott a 
budapesti zsidóság helyzetéről és szellemi légköréről is. 
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Rögtön meghívást kapott, hogy résztvegyen az evangélikus egyház püspöki konferenciáján, 
alig két héttel érekezése után. A négy püspökön kívül jelen volt a négy egyházkerületi és az 
egyetemes felügyelő is, s itt részletes beszámolót adhatott terveiről. Előadást tartott a 
budapesti evangélikus lelkészek és vallástanárok gyűlésén, s ez annyira megnyerte a 
jelenlevők tetszését, hogy mindjárt még két előadásra kérték fel kéthetenkinti együttlétükre. A 
református teológia nagytermében és a diakonissza anyaház munkatársai és egyesületük tagjai 
számára galaci munkájáról számolt be. Márciusban már a Deák téren prédikált a német 
istentiszteleten, egy hétre rá előadást tartott a német gyülekezet szeretetvendégségén. Virág-
vasárnap a Bethánia egyesület ünnepélyén beszélt ”zsúfolt ház előtt”. Húsvét után Raffay 
püspök rendezett számára összejövetelt a Deák téren s erre meghívta ”mindazokat a zsidó 
származású személyeket, férfiakat és nőket”, akikkel valamilyen kapcsolata volt a 
gyülekezetnek. Ezen ”sok kiváló és befolyásos ember vett részt. Az előadás utáni részvétel 
élénk és meleg volt, még a hölgyek is résztvettek a beszélgetésben” – írta naplójába.1 

Ezzel párhuzamosan bibliaórákat hirdetett, s erre az a kis csoport Krisztushívő zsidó férfi 
toborzott résztvevőket, akiknek nevében annakidején egyikük levelet írt a norvég missziónak. 
Ezt a szolgálatot évekig hetenkint hűségesen tovább folytatta. Az első bibliaórán, még 
februárban, 25 résztvevő volt, s a tavasz folyamán az állandó részvétel hetenkint 15 és 20 
között mozgott. Kialakult Johnson körül egy Krisztushívő zsidókból álló egyesület is, amely 
nála otthon gyülekezett hetekint s amelynek a ”Hívők közössége” (héberül Agudath 
Ma’aminim) nevet adta. 

Ilyen jó kezdet után elérkezett az ideje annak, hogy a misszió saját központot rendezzen be 
Budapesten. Erre a célra a Gyarmat utca 14. szám alatt  talált Johnson egy megfelelő emeletes 
épületet. A tulajdonos, egy olasz szobrász, hazakészült Olaszországba és kielégítő áron adta el 
a házát. A földszinten gyülekezeti teremnek és vendégszobáknak volt helye, Johnson lakása 
és irodája az emeleten volt. Nagy előnye volt a házvételnek, hogy az előző tulajdonos külön 
bejáratú műtermét könnyen át lehetett alakítani kápolnává. Ezt aztán Raffay Sándor püspök 
avatta fel két évvel Johnson Budapestre érkezése után, 1924 február 24-én. Attól kezdve mind 
a mai napig (2001 tavaszáig) istentiszteleti célokat szolgál.2 

 

Előadó 

Johnson legfontosabb, legújabb és legeredetibb vállalkozása havonkinti nyílvános előadások 
tartása volt. Kezdetben ezeket a Deák téri evangélikus iskola dísztermében tartotta. De 
belátta, hogy zsidó hallgatói nem érezhetik magukat egészen otthon egy ”egyházi” 
helyiségben. Stratégiai érzékkel erre a célra ekkor a ”Llyod palota” dísztermét választotta. Ez 
körülbelül a mai Hyatt szálloda helyén állt (amíg a második világháború alatt teljesen tönkre 
nem ment, úgyhogy maradványait le kellett bontani). Eredetileg mint kereskedelmi központ 
épült, de az emeleti díszteremben voltak benne kulturális rendezvények, hangversenyek, 
bálok, az 1880-as években egy ideig a nemzetgyűlés is ott ülésezett. A földszinti kávéház 
törzsvendégei között volt az 1890-es években Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és nem egy 
vezető politikus.  

Nagy múltú és előkelő helyet választott tehát előadásai számára. Már az első előadása telt 
házat vonzott az új helyen. ”Telt ház, kitűnő közönség, eleven részvétel és szimpátia” – 
jegyezte fel naplójában. Ekkor már híre volt a norvég lelkésznek értelmiségi körökben, és 
hallgatói között egyre nagyobb számmal voltak zsidó értelmiségiek. Johnson idejében már a 

                                                 
1 Johnson kezdettől, tehát Galacba érkezésétől fogva pontos munkanaplót vezetett. Ezek a 43 szolgálati évet 
átfogó részletes jegyzetek halála után visszakerültek Norvégiába és megtalálhatók a Norvég Egyházi Misszió 
irattárában. 
2 A pártállam idején is megmaradt az épület a Norvég Egyházi Misszió tulajdonában, bár az akkori 
egyházvezetőség 1952-ben a párt rendelkezésére bocsátotta az akkor benne berendezett négy lakást. A 
kápolnában mint ”filiában” a zuglói evangélikus gyülekezet tartott istentiszteleteket jelképes bér ellenében. 
1965-ben Ordass Lajos püspök tanácsára a misszió Dr. Boleratzky Lórándot kérte fel a ház jogi és anyagi 
ügyeinek intézésére. 
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Pester Lloyd nevű németnyelvű napilap volt a ”palota” tulajdonosa, s a lap gondoskodott arról 
is, hogy Johnson előadásait előre beharangozza, - a központi zsinagóga istentiszteleteinek 
rendjével egy rovatban!  

A rendezvények műsorát is nagy gonddal és kitűnő érzékkel állította össze. Zeneművészeti 
főiskolai tanárok, operaénekesek és más ismert művészek működtek közre. Ezek között volt 
pl. a híres Kerpely Vonósnégyes alapítója, Kerpely Jenő. A szólisták hűséges kísérője a 
budavári evangélikus gyülekezeti énekkar karmestere, Mikus-Csák István volt. Előadásait 
mindig németül tartotta. Kezdetben gyakran egy-egy ismert hazai egyházi egyéniség is 
felszólalt, püspök, teológiai tanár, gyülekezeti lelkész. Ezek között megtaláljuk Deák János és 
Podmaniczky Pál professzorokat, Csengődy Lajos esperest, Varsányi Mátyás budavári 
lelkészt. De a program lassankint egyre inkább csak Johnson előadásából és a zeneszámokból 
állt. 

Sokan kifogásolták, hogy előadásait Johnson éppen vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta. De ő 
ebben is stratégiai módon gondolkozott. A Deák téri német evangélikus istentiszteletek fél 
tízkor kezdődtek, tehát aki templomba akart menni, onnan könnyen átsétálhatott a Lloyd 
palotához 11 órára. A zsidó érdeklődők számára pedig vége volt az ünnepnek szombat este, 
vasárnap csendes város volt Budapest, jó alkalom volt meghallgatni a norvég lelkész magas 
szárnyalású előadásait. Mert ezek igényes előadások voltak. Leginkább filozófiai, 
szellemtörténeti, pszichológiai, vallásfilozófiai témákról szólt, s az ilyesmi akkoriban élénken 
foglalkoztatta az értelmiséget. De találunk ebben a sorban olyan előadásokat is, amelyeknek 
már a címe is elárulja, hogy az előadó bibliai és központi keresztény témákkal foglalkozik: 
”Három és mégis egy”, amelynek témája  a Szentháromság, vagy ”Csak négy betű” (ti. INRI), 
vagy egyszerűen ”Misszió”. De ez sem ”riasztotta el” zsidó hallgatóit. 

Előadásait sorban megjelenttette füzetek formájában, ezeket a belváros könyvkereskedéseiben  
árulták. Ötvenhét ilyen füzet jelent meg Blätter der Norwegischen Mission in Budapest 
címmel. Az első tíz füzet magyar fordításban is forgalomba került. Johnson előadói 
munkássága tíz éven át folyt. De 1933-tól kezdve a világtörténelmi események, nem utolsó 
sorban a zsidóság sorsa is, más mederbe sodorták a magyarországi értelmiség figyelmét, s 
ezzel Johnson munkaerejét is. 

 

Tudós teológus 

Gisle Johnson sokezer kötetes személyes könyvtárából volt, amit tüzelőnek használt fel a 
Vörös Hadsereg 1945-ben. De 4-5 ezer kötet kikerült Norvégiába. Ma sajnos már csak egy 
része található meg a Norvég Egyházi Misszió könyvtárában. E sorok írója az 1950-es 
években még egy gyűjteményben vehette szemügyre az Osloba került anyagot. Elképesztő, 
hogy milyen széles témaköröket ölelt fel ez a könyvtár. Evangélikus és katolikus teológiától 
kezdve kínai bölcsességig, Talmud-kommentároktól görög klasszikusokig, arab bölcsességtől 
német drámákig és bibliai kommentárokig, volt ott minden. Johnson nagy könyvtára 
természetesen imponált  környezetének a két háború közötti Budapesten, ahol fontosabb volt, 
hogy az embernek könyvei voltak, mint az hogy könyveket olvasott. De Johnson olvasta is 
őket. A múlt századforduló nagy német teológusa, Adolf von Harnack háromkötetes 
Lehrbuch der Dogmengeschichte-jének Johnson könyvtárában található példánya (összesen 
2320, kettőezer-háromszázhúsz oldal) tele van Johnson aláhúzásaival és jegyzeteivel, elejétől 
végéig. Ugyanez mondható sok más könyvéről is. (Persze van ott olyan könyv is, amelyet 
ajándékba kapott, de még fel se vágta.)  

Norvég napilapokba és folyóiratokba nemcsak úti élményekről és aktuális eseményekről 
küldött beszámolókat, hanem teológiai témákat is elővett és újonnan megjelent zsidó teológiai 
irodalmat is ismertetett és kommentált. Előszeretettel alakított aforizmákat, ezekből sok jelent 
meg norvég lapokban. Teológiai tanárai közül főleg azokkal levelezett, akik az ő idejében 
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kezdték pályafutásukat a fakultáson, mint fiatal docensek.1   

Johnson egész működése, nyomtatásban megjelent előadásai, írott hagyatéka mutatja, hogy 
annak a teológiai áramlatnak a hatása alatt állt, amely hidat akart verni a keresztény hit és a 
”modern” életszemlélet között. Mint osloi teológiai hallgató kortársai, ő is a német teológia 
hatása alá került. Lipcsei tanulmányútja csak erősíthette lutheránus teológiáját. Egyik ottani 
professzorával még a 30-as években is tartotta a kapcsolatot. Fiatal osloi teológiai 
professzorain (Lyder Brun újtestámentumi és Simon Michelet ótestámentumi professzoron) 
kívül meg lehet figyelni rajta a svéd Pontus Wikner befolyását is, aki az osloi egyetemen a 
filozófia professzora volt és korának liberalizmusával szemben egyfajta ”vallásos idea-
lizmust” képviselt. Wikner már 1888-ban meghalt, de hatása még sokáig érezhető volt az 
osloi egyetemen.  

A francia (mellesleg zsidó származású, de katolikus) Henri Bergson hatása is érezhető 
Johnsonnál, – a ”vallásos élmény” inkább foglalkoztathatta zsidó hallgatóságát, mint 
valamilyen dogmatikai előadás. Érdekes, hogy nagyon érdekelte az angol George Tyrrell 
(”lex orandi lex credendi”), aki anglikánból katolikus és jezsuita lett, de végül is (1907) 
kiközösítették a rendből is és a katolikus egyházból is. Vajon azért érdekelte Tyrrell, mert 
Johnson maga is állandóan ”határsávban”2 mozgott: kereszténység és zsidóság között, izlandi 
dédapa és svéd édesanya hatásai között, határsávban hit és tudomány között, norvég 
nemzetiség és külföldön élés között, határsávban teológia és filozófia között? 

 

Misszionárius 

Johnson nőtlen volt, mikor 1922 februárjában Budapestre érkezett. De még ugyanazon év 
decemberében megnősült. Erről így számolt be az Evangélikusok Lapja: ”December 1-én 
oltárhoz vezette Tótkomlóson Jankó Dánielnénak, volt tordasi lelkész özvegyének leányát, 
Mártát, aki Deák-téri polgáriiskolánknak volt rajztanárnője.3 Benne nemcsak gondos Mártára, 
de hűséges Máriára is talált, aki missziói munkájában ’néki segítőtársa, hozzá illő’”.Így a 
Gyarmat utcai házba már egy házaspár költözött be, s rá egy évre megszületett egyetlen 
leányuk, aki a norvég Gudrun nevet kapta. Amint Johnson tennivalói sokasodtak, tényleg 
segítséget és támaszt jelentett neki egy ”gondos Márta”.  

Sokoldalú tevékenysége között is mindig misszionárius maradt Johnson, de egy különleges 
színt képviselt a mennyei festőművész palettáján. Nem tartotta feladatának, hogy 
”eredményeket” tudjon felmutatni. Mikor már nyolc éve működött Galacban, megkérdezték 
tőle, hány zsidót keresztelt már meg. ”Ez alatt a nyolc év alatt tizenhármat. Ez nem sok, bár 
jóval több, mint amennyit más misszionáriusok kereszteltek meg. De ugyanez alatt a nyolc év 
alatt háromszor annyit utasítottam el.” Ezzel arra utalt, hogy nem akart olyanokat részesíteni 
keresztségben, akik az áttéréssel csak ”belépőjegyet” akartak váltani a ”nyugati” kultúrába. 
”Nincs könnyebb dolog, mint ’zsidókat keresztelni’. Nincs olyan missziói állomás, amelyet el 
ne lepnének ezek a renegátok, akik vallásos álarc alá rejtik tulajdonképpeni terveiket és 
szándékaikat”, felelte.4 Elvárta, hogy akik meg akarnak keresztelkedni, azok előbb alapos 
oktatásban részesüljenek, amelynek során hitelesíthetik, hogy meggyőződésből jelentkeznek 
keresztségre. ”Konkrét eredmények” helyett inkább a zsidóság egészére kívánt hatni. 
Előadásaival el is érte, hogy nemcsak ”a norvég lelkész”, de mondanivalója is beszédtéma lett 
a budapesti zsidóság széles köreiben. Megfordult mindenütt, ahol zsidókkal találkozhatott, 
egyesületekben, bálokon, klubokban, fogadásokon, – mindenütt ahova csak meghívókat 
kapott, s azokban nem volt hiány. 1925-től kezdve ő volt az egyetlen, aki – budapesti svájciak 

                                                 

1 Ezekből a levlekből néhány tucat megtalálható a Norvég Országos Levéltárban a professzorok hagyatékában. 
2 Készülő, norvég nyelvű Johnson-életrajzomnak éppen ez lesz a címe: Határsávban (Et liv i grenseland). 
3 Jankó Mártának több nőtestvére ment férjhez evangélikus lelkészekhez, s a fiatalabb nemzedékekben is több 
lelkész található. Bonnyai Sándor édesanyja és Veöreös Imre édesanyja Márta unokahugai voktak. 
4 Misjonsblad for Israel, 1923, 97. évf., 621.o. 
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kezdeményezésére – havonkinti francianyelvű istentiszteleteket tartott Budapesten, éspedig a 
Gyarmat utcai kápolnában. Ezeket is közzétette a Pester Lloyd, s ezekre is jöttek zsidók, már 
csak a nyelv kedvéért is. Az egyetemen lektori megbízást kapott, norvég nyelvet és irodalmat 
tanított heti két órában. Még olyan körökben is tartott rendszeresen előadásokat, mint 
”Magyar Metafizikai Tudományos Társaság” vagy ”Budapester Parapsychologen 
Forscherkreis”.1 

A ”Blätter” sorozatban megjelent előadásokat átlapozva az ember elcsodálkozik a sok 
”semleges”, azt lehetne mondani: közömbös címen: ”Die Befreiung der Persönlichkeit” (3.sz., 
1923), vagy pl. ”Eleganz des Charakters” (14.sz., 1924), vagy ”Dilettantentum als moderne 
Lebensauffassung” (15.sz., 1925). De akik ténylegesen átélték ezeket az előadásokat, igen 
nagy elismeréssel nyilatkoztak róluk. Egy ismert svéd evangélikus lelkész, aki egy 
nemzetközi konferencián vett részt Budapesten és meghallgatta Johnson egyik előadását is, 
így írt róla: ”Külön élmény volt ezt az eredeti és kiváló zsidómisszionáriust működésben 
látni. A Pester Lloyd teremben tartott szellemes előadás, a csodálatosan szép ének, az 
érdeklődéssel és komolyan figyelő hallgatóság, mindez a budapesti konferencia legerősebb 
élményei közé tartozott”.2 Hasonlóképpen nyilatkozott a Norvég Egyházi Misszió 
vezetőségének elnöke, az osloi egyetemen a dogmatika professzora, aki egy másik 
alkalommal járt Budapesten: Johnson ”havonkint tart előadást vallásfilozófiai vagy hasonló 
témákról, közvetlenül vagy közvetve keresztény megvilágításba helyezve azokat, 
elgondolkoztató módon, nyilakat lő ki, amelyek eltalálják a szíveket és lelkiismereteket, és 
ezek Isten kegyelméből elvégzik munkájukat a zsidó társadalomban”.3 

E mellett a hatalmas erőbevetést igénylő tevékenység mellett tovább folytatta hetekinti 
bibliaóráit. Otthonában tartotta együttléteit a Krisztushívő zsidó csoport. Ez az Agudath 
Ma’aminim (lásd fentebb) tudatosan vállalta szerepét mint bizonyságtevő a zsidóság 
egészében. Egyik tagja tartalmas füzetet is adott ki erről.4 Egyre nőtt azoknak a száma is, akik 
személyes beszélgetésre keresték fel Johnsont a Gyarmat utcában. 

Mint Romániában, úgy Magyaroszágon sem korlátozta Johnson tevékenységét állomás-
helyére. Érkezése után két hónappal már Székesfehérvárt szolgált, Gáncs Aladár gyülekeze-
tében. Utána sorban következtek a meghívások, Sajókazára, Nyíregyházára (”másfél ezer 
ember volt jelen” – írta naplójába), Békéscsabára, Miskolcra és sok más helyre. Naplójából 
kiderül, hogy a Baráti Mozgalom tagjaival volt különösen is jó kapcsolata. A harmincas 
években már az országos missziói konferenciákon találjuk őt mint előadót. A szarvasi (1932)5 
és kardoskúti (1933)6 konferenciákon az előadói gárdában Johnson is ott van missziói 
előadásokkal, együtt Ordass Lajossal, Zászkaliczky Pállal, Túróczy Zoltánnal, Szabó 
Józseffel, Podmaniczky Pállal, Gáncs Aladárral, Molnár Gyulával, Danhauser Lászlóval. 
Előadásai megjelennek az egyházi sajtóban, s így is szolgálja a misszió ügyét az evangélikus 
egyházban. 

Az 1930-as években egyre nehezebbé vált a zsidóság helyzete Magyarországon. Erősödött az 
antiszemitizmus, jöttek a zsidótörvények. Johnson helyzete és szolgálata is megváltozott. 
Előadásait is abba kellett hagynia. Viszont egyre többen kerestek nála segítséget és 
vígasztalást. Mikor aztán megindultak a szerelvények a zsidó ”munkaszolgálatosokkal” (és 
Auschwitzban és hasonló haláltáborokban kötöttek ki), akkor már csak arra lehetett gondolni, 
hogy menteni kellett ami menthető volt. Állandó kapcsolatban volt a svéd követséggel és 
azok mentőakcióival, egyes esetekben hozzá fordulók életét is meg tudta menteni, máskor – 

                                                 
1 Az ilyesmit manapság talán a New Age-hez lehetne hasonlítani. De köztudomású az is, hogy katasztrófáknál,  
vagy üldöztetés idején a hithű zsidóságnál nő az apokaliptikával való foglalkozás. A növekvő antiszemitizmus és 
zsidóüldözés idején ilyen körökben Johnson biztosan zsidókat is talált. 
2 Birger Pernow in: Missionstidning för Israel, Stockholm 1931, 53 sk. o. 
3 Christian Ihlen: Den Norske Israelsmisjons historie i hundre år 1844-1944. Budapest é.n. [1946], 156.o. 
4 Dr. Földes D. Dezső: Krisztushívő zsidóság. Budapest 1934. 150 o. – Ugyanannak a szerzőnek négy évre rá 
jelent meg egy másik kiadványa is: Széljegyzetek az úgynevezett zsidókérdéshez. Budapest 1938. 63 o.  
5 Missziói Lapok 1932, 88. o. 
6 Harangszó 1933, 277. skk o., kép a 281. oldalon. 
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mint egy levelében írta – ”már csak sírni tudtam velük együtt.” De mint húsz évvel korábban 
Galacban, most is ott maradt állomáshelyén. 

Mint Budapest, Johnson életműve is romokban hevert a háború végén. Zsidó hívei és barátai 
vagy nem tértek vissza a haláltáborokból, vagy szétszéledtek szerte a világon. Felesége és 
lánya betegen, kórházban élték át az ostromot, ő maga nagybetegen egyedül feküdt otthon, 
lábújjai lefagytak, Norvégiába való hazautazásra már nem is gondolhatott, 1946 januárjában 
temette a Kerepesi temetőben barátja és tisztelője, Ordass Lajos akkori kelenföldi lelkész. 

A misszionárius-sors abban is megmutatkozott, hogy ő, a norvég lelkész, magyar földben  tért 
örök nyugalomra, míg magyar felesége a háború után kijutott Norvégiába és hamvai egy 
norvég temetőben várják a feltámadást. 

Gisle Johnson szívvel-lélekkel misszionárius volt. Élete és szolgálata felett álljon egy idézet, 
amely visszatükröz valamit fiatal ”önkéntes missziói” lelkesedéséből, valamit John Mott 
optimizmusából és valamit az ő maga hivatás iránti alázatos hűségéből, – egy idézet, amellyel 
ő maga fejezte be Misszió című ”nyílvános előadását” 1926-ban: 
         

 ”A nap rövid, a munka nehéz, és a munkások hanyagok. De a jutalom nagy  
          és a munkaadó sürget.”1 

 

*** 

 

                                                 
1 Der Tag ist kurz und das Werk ist schwer und die Arbeiter sind nachlässig. Aber der Lohn ist gross, und der 
Arbeitsherr hat Eile.”  (Az idézet sajátossága, hogy az éppen egy zsidó rabbitól való. Ez a Tarphon nevű rabbi 
még hozzá kortársa volt Jusztinosz mártír apologétának (megh. 165), s egyes kutatók szerint azonos lehet azzal a 
Triphon nevű rabbival, aki Jusztinosz ”Dialógus Triphonnal” c. művének főszereplője.).  
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Gémes Pál: 
 
 

Új utak a konfirmandusoktatás terén 
a 80 éves Pósfay Györgynek 

 

Szomorú valóságra mutat rá egy ismert anekdóta: Két lelkész beszélget. Az egyik arról pa-
naszkodik, hogy templomának tornya tele van denevérekkel és egyszerűen nem tud tőlük szabadulni, 
pedig odapiszkítanak, ijesztgetik az embereket, stb. Mire a másik ezt mondja: „Idefigyelj, hát ennél mi 
sem egyszerűbb – konfirmáld meg őket, garantálom, hogy soha többé nem jönnek be a templomba!“ 

Nyugatnémet gyülekezeti tapasztalat ezt a képet adja – a konfirmált 14-15 évesek legnagyobb 
része nem látja többé belülről a templomot, hacsak nem Szenteste, vagy valamilyen családi ünnep al-
kalmából. Persze lehet erre azt is mondani, hogy mi sem természetesebb ennél, hiszen ez egyrészt az 
egy évig tartó kötelező istentiszteletlátogatás után a nagy szabadságnak, másrészt a serdülő fiatal más-
irányú érdeklődésének a következménye, nem pedig belső ellenállás, vagy ellenszenv jele. Igazolni 
látja ezt a kijelentést az is, hogy – legalábbis vidéken, falusi környezetben – az egyházi esküvők száma 
nemigen csökkent, és a jegyesbeszélgetéseken ismételten előkerülnek konfirmandusként átélt élmé-
nyek pozitív értékelésben. De nem hagyhat minket nyugodni az a tény, hogy a konfirmandusok nagy 
része (többsége?) a konfirmációt előkészítő évet nem mint hasznos, tanulságos és érdekfeszítő időt éli 
meg. Inkább az iskolára emlékezteti, hogy a konfirmációra való felkészülés alatt számára hasznavehe-
tetlen (sokszor érthetetlen nyelvű) szövegek magolására kényszerül.  

Valóban: bibliai, liturgikus ill. katekizmus-szövegek kívülről-tanulása nem tartozik a 14-éve-
sek kedvenc szórakozásaihoz. Az ezt kisérő vasárnapi istentiszteleti „kényszermegjelenés“-én, a kon-
firmációi istentisztelet előkészítésének stresszén és az el-nem-kerülhető nyilvános szereplés feszengő 
kellemetlenségén csak a „szenvedés“ mihamarábbi vége, ill. a várható nagy (pénz-) ajándék segít. 
Ugyancsak a legkevesebb konfirmandus esetében indulhatunk ki abból, hogy olyan családi háttérrel 
rendelkezik, ahol egészséges vallásos szocializálódás történik. Nem ritka az a gyerek, akinek szülei 
nem egyháztagok – sőt, nem voltak azok már a gyermek keresztelésekor sem – de az általános „huma-
nista“ nevelés elengedhetetlen tartozékának tekintik a konfirmációi felkészülést. Ezeket a szülőket 
hiába várjuk a templomba, hiába próbáljuk őket a gyülekezeti életben való részvételre buzdítani: ők 
legjobb esetben gyermekeik számára a vallásos / nemvallásos életvitel közötti döntéshez  kívánnak 
alapot adni – példájuk, magatartásuk visszautasító és negatív a gyerek számára.  

Hitvallás, a felnövő fiatal bekapcsolódása a felnőttek gyülekezetébe, a gyermekkori kereszt-
ségnek tudatos igenlése – megannyi kegyes álom, melyet a konfirmáció utáni idő kíméletlenül elosz-
lat: a konfirmáltakat „sikeresen kikonfirmáltuk“ gyülekezetünkből. 

Mit lehet tenni, hogy ne szalasszuk el ezt a ritka alkalmat – amikoris 13-14-éves fiatalok időt 
és talán figyelmet is szentelnek a hit kérdéseire, a bibliai üzenetre? 

A schafhauseni gyülekezetben 1995-ben kezdtünk el foglalkozni a témával. Az azévi presbi-
ter-hétvégünket erre szántuk. Referensünkkel, Hans Veit-al, aki akkor a württembergi egyházi ifjúsági 
munka egyik szakembere volt, annak a koncepciónak az alapjait fektettük le, mely a következő  elgon-
doláson alapszik: 

1. „több oszlopra kell állítani“ a konfirmandusokkal végzett munkát (mehrere Standbeine); 
2. nem szabad azt többé kizárólagosan „konfirmandus-oktatásnak“ (Konfirmandenunterricht = KU), 

hanem „konfirmandus-munkának“ (Konfirmandenarbeit = KA) kell hívni. 

A 2.-ben említett névcsere magyarázata összefügg a első tétellel. A KU csupán egy – igaz 
fontos – része marad a KA-nak. De negatív – iskolára emlékeztető –  megnevezése kellemetlen érzel-
meket, ellenérzetet kelt a fiatalokban. A KA viszont semlegesebb, inkább összecsendül a „Jugend-
arbeit“ (Ifjúsági munka) sokak számára tetszetősebb és jó emlékekhez fűződő megnevezéssel. Ez talán 
így első benyomásra túlságosan banálisan hangzik – mintha amolyan címke-cserével oly sokat lehetne 
változtatni. Számunkra a névváltás azonban „szemléletváltást“ is jelentett; erre a következő gondolat-
sor mutat rá: 
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A „több oszlopra helyezés“ gondolata mögött az rejlik, hogy a hagyományos KU szerint, a 
mindenkori lelkész, ill. hitoktató jelenti a konfirmandusok és a gyülekezet közti – szinte egyetlen – 
kapcsolatot. A legtöbb konfirmandus szemében a „pap = egyház, ill. gyülekezet“ egyenleg alakul ki. 
Mint fizetett alkalmazottja az egyháznak amúgy is pro domo beszél. „Ez a dolga – akárcsak a por-
szívó-ügynöknek, aki bemutatót tart a magával hozott árúval és annak tulajdonságát rózsaszín szavak-
kal ecseteli.“ Kritikusabb konfirmandusok átlátják a helyzetet, és ha netalán kivetnivalójuk van a lel-
kész személyét, viselkedését, vallásosságát illetően – negatív véleményüket kivetítik az egész gyüleke-
zetre, sőt magára az egyházra.  

A „Stuttgarter Zeitung“ néhány éve interjút készített egyházból kilépettekkel. Nagy meglepe-
tést okozott az a felismerés, hogy sokan azért léptek ki az evangélikus egyházból, mert a pápa egyes 
kijelentéseivel nem értettek egyett. Az ellenvetést, hogy hiszen a pápa a római katolikus egyház feje és 
kijelentései az evangélikus egyház számára nem kötelezően érvényesek, a kilépők nem fogadták el. E 
jelenség magyarázata abban rejlik, hogy akik így beszélnek, semmiféle személyes egyházi kapcsolattal 
nem rendelkeznek, számukra „Kirche“ az összes pap, felekezet, pápa és püspök – minden felekezeti 
megkülönböztetés nélkül. Felületes információikat a napi sajtóból merítik és megtalálták a kilépésre 
való ürügyet az egyház valamelyik képviselőjének – történetesen a pápának – a mondataiban. Az egy 
személyre való redukció eredménye: amit az egy állít, igaz kell legyen az egész egyházra; ha nem 
tetszik – levonom a következtetést – kilépek az (oly mindegy melyik) egyházból! 

Sajnos nem segít ezen a téren az egyházilag autorizált, de leginkább állami tanerők által tartott 
iskolai hitoktatás sem. A hitoktatásnak az iskolában – leginkább a magasabb osztályokban (7-től fel-
felé) nincs súlya. A tantervek tele vannak szociáletikai témákkal, melyeket unalomig rágnak a diákok 
a „Gemeinschaftskunde“ és a német-órákon. Amennyiben a hittantanár gyülekezeti közösségben élő 
keresztény és a gyerekeknek ilyen irányú információt ad, ill. példát nyújt, legalább nem növeli a leen-
dő konfirmandusok idegenkedését a gyülekezettől. De a legtöbb konfirmandus számára az iskolai hit-
oktatás nem jelent semmilyen impulzust arra nézve, hogy megtalálja az útat a gyülekezetébe.  

Más persze azoknál a gyerekeknél a helyzet, akik gyerekistentiszteletre járva megkapták azt a 
pozitív töltésű kötődést, amire azután a konfirmandusidő alatt építeni lehet. Sajnos ezzel a háttérrel a 
konfirmandusok közül kevesen rendelkeznek.  

Amikor tehát nekiláttunk a KU-ból a KA-ba áttérni, a kiindulópontot az jelentette, hogy a 
konfirmandusokkal nem csak – és nem kizárólagosan – a lelkész, ill. azok a hivatalból kirendeltek 
foglalkoznak, akiknek ez a munka amúgy is hivatásuk – hanem „normális“ gyülekezeti tagok is. A 
„több oszlop“ tulajdonképpen „több arcot“ jelent. „Emberarcúvá“ tenni a gyülekezetet csupán úgy 
lehet, hogy alkalmat adunk a konfirmandusoknak egyes személyek megismerésére, és egyben azok 
gondolkodása, az egyházzal szemben képviselt beállítottsága, – ki merem mondani – azok hite meg-
ismerésére is. A gyülekezet ezelőtt csupán abban a szerepben volt ismeretes, hogy a konfirmandusokat 
lepisszegték, ha zavartak az istentisztelet alatt. Egészen más a helyzet, mihelyt ismerős arcokat látnak 
konfirmandusaink az istentiszteleten, máris otthonosabban érzik magukat, máris megszokottabbá válik 
a környezet – és ez talán nagyobb kihatással van a későbbi életre, mint a lelkésszel megélt pozivív / 
negatív események. 

Mit kezdeményeztünk a schafhauseni KA-ban? 

Három irányban kezdtünk el tapasztalatot szerezni; a negyedik kezdeményezés később – szin-
te magától (?) – adódott. 

1. Megindult két lelkes presbiter vezetésével a „Konfi-Frühstück“. Minden második vasárnap egy 
órával az istentisztelet kezdete előtt reggelivel várják a konfirmandusokat a gyülekezeti házban. A 
közös fesztelen kezdés megteremti azt a közösségi érzést, amely utána „elviselhetőbbé“ teszi az 
istentisztelet felnőttes és visszafogott hangulatát. A reggelihez a konfirmandusok maguk is hozzá-
járulnak zsemlével, kaláccsal. A fontos az, hogy minél többen jőjjenek és vegyenek részt a közös-
ségben. 

Négy-öt év tapasztalata a következő képet adja: minden konfirmandus csoport másképpen reagált 
erre a kínálatra. Míg volt olyan évfolyam, amelyiknek a fele nagyon  rendszeresen járt, mások a 
fülük botját sem mozgatták és alig egy-kettő jövögetett nagy ritkán. A másik megfigyelés az volt, 
hogy vannak „visszatérők“, akik már három-négy éve konfirmáltak, de azért újra meg újra elő-
kerülnek és kívánják a közösséget – sőt, néha összebeszélnek, úgy hogy előfordul, hogy nem is 
konfirmandusok, hanem három-négy konfirmált üldögél a gyülekezeti teremben. Ugyancsak meg-
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figyeltük, hogy vannak, akik csupán a reggelire mennek, az istentiszteletre már nem jönnek át – de 
ezek alig számottevőek. 

2. Bevezettük másodikként a „Konfi-Schatten“ („Konfirmandus-árnyék“) intézményét. A Konfi-
Schatten egy felnőtt gyülekezeti tag, aki a konfirmációi előkészítő alatt amolyan keresztapaságot, -
anyaságot vállal. Feladata a fiatallal kapcsolatot keresni és vele elbeszélgetni – nem csupán vallá-
sos kérdésekről, hanem amiről jól esik. Eleinte ezzel igencsak problémánk volt. Viszonylag köny-
nyen találtunk fiatal felnőtteket – az elképzelés az volt, hogy ne legyen túl nagy a korkülönbség – 
akik vállalkoztak a szerepre. De nagy volt a bizonytalanság, hogy vajjon miről is beszélgessünk. 
Az előkészítő csoport maga osztotta be a konfirmandusokat és az „árnyékokat“, egy főleg a 
hobby-kat felsoroló kérdőív alapján; volt, akiknél ez bevált, volt ahol egyáltalán nem. Akkor rá-
jöttünk arra, hogy közös ismerkedési estet kell rendezni és a párosítást játékosan végbevinni – de 
még így is hihetetlen nagy volt az idegenkedés: vagy a konfirmandus nem mert időpontban meg-
állapodni az „árnyékával“, vagy utóbbi veszítette el reményét és adta föl a harcot a keményen 
„falazó“ konfirmandusával. Gyökeresen megváltozott a helyzet a jelenlegi konfirmandusoknál. 
Kitaláltuk, hogy ha minden párnak feladatot osztunk ki, máris „van miről beszéljenek“, sőt közö-
sen kell valamit megoldaniuk és az eredmény „kézzelfogható“, hiszen vissza lehet jelezni. A fela-
datot így fogalmaztuk meg: Minden konfirmandus az „árnyékával“ együtt meglátogatja a gyüleke-
zet egy-egy csoportját, rendezvénysorozatát, ill. egy-egy gyülekezeti munkatársat, alkalmazottat – 
és a látogatásról beszámolót készít, amit határidőre elkészít és egy közös esti találkozón az „árny-
nyal“ együtt bemutat. Hihetetlenül élveztük mindnyájan a beszámolókat. Persze voltak olyanok, 
akik olcsón próbálták megúszni a munkát – de a legtöbb nagy bevetéssel dolgozott, fényképeket 
készített, sőt – a fúvós-zenekar próbájáról még hangfelvétel is készült. A beszámolót azután füzet-
be összefoglalva minden résztvevő kezébe adtuk, mintegy emlékeztetőül gyülekezetünk sokszínű-
ségére is! 

3. Ezzel az akcióval összekapcsoltuk a harmadik újításunkat, az ú.n. „gyülekezeti praktikumot“. A 
cél – mint fentebb említettem: a gyülekezet sokszínűségét megismertetni a konfirmandusokkal, ill. 
lehetőségeket felmutatni, ahol a konfirmált megtalálhatja a saját érdeklődésének megfelelő helyet, 
ill. feladatot. Így mentek a fiatalok tapasztalatot gyűjteni a női körbe, az öregek délutánjára, a gye-
rekistentiszteleti előkészítőre, a kórus, ill. zenekar próbájára, ifjúsági órára – vagy éppenséggel se-
gítettek a sekrestyésnek az énekszámok kirakásában, a presbitereknek pedig az offertórium-szá-
molásban. Az élményekről rövid beszámolót tartottak a konfirmandusok a többieknek. Sajnos itt is 
találtak egyesek kibúvót, hivatkoztak erre-arra. Attól kezdve, hogy az „árnyékukkal“ közösen kel-
lett a feladatot elvégezni, ez tulajdonképpen teljesen megszünt. 

4. A negyedik változtatás volt tulajdonképpen a legnagyobb horderejű – az ú.n. „Teenie-Gottes-
dienst“. Lehetővé vált ez a kezdeményezés azáltal, hogy két agilis gyülekezeti munkatársnak a 
indítványára elkezdtünk azon gondolkozni, miként lehetne olyan fiataloknak, akik „kikoptak“ a 
gyerekistentiszteletről, valami érdekeset nyújtani. A gyerekistentiszteleti tapasztalat ui. az volt, 
hogy már a 3.-os, 4.-es gyerekeket alig lehetett tartani – egyszerűen nem jöttek már el – helyettük 
viszont tódultak az óvodások. Ugyanakkor konfirmandusnak pedig olyan gyerekek jelentkeztek, 
akik 8-9-10 évesen kiváltak a gyerekistentiszteletből és közben sehová sem jártak. 
 
A „Teenie-Gottesdienst“ (TG) célja ezekután így fogalmazódott meg: 
 
a) Szeretnénk a közvetlenül a konfirmációi oktatás előtt álló gyerekeknek korosztályuknak meg- 
      felelő istentiszteleti élményt nyújtani; 
b) szeretnénk a hiányos biblia-ismeretüket bepótolni; 
c) a TG amolyan „előkonfirmációi kurzus“, hivatalos bejelentkezéssel és kötelező részvétellel; 
d) a TG feladatai közé tartozik a bevezetés a felnőtt-istentisztelet rejtelmeibe – vagyis annak jobb 
      megismerése és a benne való otthonosabb részvétel elősegítése. 
 
Ez a cél úgy valósult meg, hogy a felnőtt-istentisztelettel párhuzamosan 4-5 vezető által előkészí-
tett és levezetett ifjúsági istentiszteletet kötelezővé tettük az „elő-konfirmandusok“ számára. Ezek 
hivatalosan bejelentkeztek a konfirmandus-oktatásra, melynek első része a TG (tanévkezdéstől, 
szeptembertől – júliusig), második része pedig a KU (májustól az áprilisi konfirmációig). A két 
rész egyfelől erősen különbözik egymástól, ugyanakkor van egy három hónapos átfedés – tehát 
amikor még tart a vasárnaponkénti TG, de már elkezdődött a szerda du-i KU – ezért lehet össze-
sen másfél éves konfirmációi előkészületi időről beszélni, ami alatt a csoport tagjai jobban megis-
merik egymást és a TG alatt kialakul a „bandaszellem“. Az „átfedés“ alatt pedig beindul a felnőtt-
istentisztelet megkedveltetése: a konfirmandusok TG vezetőik kiséretében meghallgatják a felnőtt-
istentisztelet egyes részeit, majd visszavonulnak és a hallottakat megbeszélik. 
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Eddig nagyon pozitívek a tapasztalatok. Jelenleg a második csapat „élvezi“ a TG-t – és ezt nem az 
irónia kedvéért tettem idézőjelbe: valóban élvezik, hiszen hasonszőrűek közt vannak, nem kell 
pisszenés nélkül a hosszú prédikációt végigülni és még értelmesen és érdekesen is foglalkoznak 
velük. Jól bevált az is, hogy vasárnapi bibliai textusként Jézus élete történetét veszik át Lukács 
evangéliuma szerint. Ősztől egészen a nyári szünetig minden nagyobb Jézus-ünnep megtalálható, 
ezen kívül pedig ApCsel-t, ill. biblia-történeti témákat beszélnek meg. 

Említésre méltó még annyi, hogy a hagyományos, szerda délutáni, másfélórás  konfirmandus-
oktatás, a tananyag, valamint a már ezelőtt is alkalmazott kiegészítő programok (konfirmandus-hétvé-
ge, egy diakóniai intézmény meglátogatása, stb.) változatlanul megvan. Ezekről most nem kívántam 
szólni. Azonban annyit érdemes megjegyezni, hogy a „több tartólábra állított“ KA ezekre is kihatással 
lehet – példa rá a jelenleg Württembergben kipróbálásra ajánlott „3/8-modell“. Ez a modell abból in-
dul ki, hogy a konfirmációi előkészület két szakaszban történik – a harmadik elemi osztályba járó gye-
rekekkel (kiscsoportos módon, szülők bevonásával – egyben úrvacsorához való bocsátással is egybe-
kötve), majd később a 8.-osokkal (szerda du.-i oktatás, stb.). Szintén variánsa a hagyományos konfir-
mandusoktatásnak a „Blockunterricht“; a heti másfélórás oktatást felváltja a pl. havonkénti egészna-
pos, szombati alkalom.  

Végezetül csak annyit, hogy a fent említett koncepció nem valami kiforrott és átalakítás nélkül 
bárhol megismételhető modell. Ellenkezőleg – mi a magunk szüségleteinek megfelelően fejlesztettük 
– és fejlesztjük továbbra is – a  konfirmandus-munkánkat. A következő lépés majd a szülők intenzí-
vebb bevonása lesz – már fő a fejünk, hogy ezt miképpen lehet elérni ... Javaslatokat szívesen elfoga-
dunk. 

Sikerült valamit változtatni a kezdetben említett szomorú valóságon? A választ ki-ki maga 
adja meg. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy nem járunk rossz úton, még akkor sem, ha fá-
rasztó a munka ezekkel a siheder-korú, már-majdnem-felnőttekkel. De ne becsüljük alá problémáikat 
sem, hogy ui. egy hihetetlen zavaros világban kell megtalálniuk a számukra elfogadható és értelmet 
adó életmodellt. Ebben a keresésben a KA fontos szerepet tölthet be, de csak akkor, ha – lényegét nem 
feladva – a fiatalok felől gondolkodva közelíti meg őket, pozitív élményekkel közömbösíti az esetle-
ges előitéleteket és olyan szavahihető keresztény vallásosságot él meg, amelyhez szívesen kapcsolód-
nak és amelyben otthonra találnak a tizenévesek. 

 

 

*** 
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Varga Pál: 
 
 

Nyugat-Európai evangélikus és református énekeskönyvek 
1946 - 2001 között 

 

Ötvenöt éves múltra tekintek vissza az énekeskönyveink történetében. Aki a nyugat-európai 
magyar református, evangélikus vagy "protestáns" gyülekezetek történetét ismeri, tudja, hogy 
két lehetőségünk volt az énekeskönyvek használata területén: 

Használtuk a "hazai" énekeskönyveket, vagy itt adtunk ki újabb ének-gyűjteményeket (álta-
lában kisebb méretű énekfüzetek voltak ezek), amelyeket viszont a "saját" énekeskönyvünk-
nek tekintettünk! 

Ezeknek az itteni kiadású ének-gyűjteményeknek a feldolgozása tudtommal eddig hiányzik 
Nyugat-Európában. Birtokomban van e kiadások legtöbbje, ezért megkisérlem ezek kiérté-
kelését az alábbiakban: 

A gyülekezeteink történetével áll természetszerüleg kapcsolatban az énekeskönyv kérdés is. 
Nyugat-Európa egyik legrégibb magyar gyülekezete a Párizsi Magyar Református Gyüleke-
zet (mai neve: Franciaországi Magyar Protestáns Egyház), már több mint 60 éve létezik. Ez 
idő alatt a gyülekezet a magyarországi református zsinat által kiadott énekeskönyveket hasz-
nálta. Ugyancsak a magyarországi kiadású énekeskönyvhöz ragaszkodott például a müncheni 
magyar református gyülekezet, vagy a londoni református gyülekezet. Evangélikus éne-
keskönyvet használtak – szintén magyarországi kiadásút – azok a magyar nyugat-európai 
gyülekezetek, ahol evangélikus lelkipásztor végezte hosszú ideig a lelkigondozást (Svéd-
ország, Stuttgart, Bécsi Evang. Gyülekezet). Megállapítható, hogy a gyülekezetek lelki-
pásztorai döntően befolyásolták az énekeskönyvek megválasztását és használatát a gyüle-
kezetekben. 

Egy lényeges mozzanat volt a menekülttáborok 
istentiszteleteinek megindítása és megszervezése a 
2. világháború utáni években. Itt mutatkozott meg 
az igény arra, hogy legyen egy olyan énekgyűjte-
mény, amely nem csak egyetlen felekezet énekeit 
tartalmazza! Az anyaegyházak felé megszakadt 
akkor a kapcsolat és a táborok vezetői (lelkészek 
vagy nem-teológusok) valamilyen gyakorlati meg-
oldást kerestek, hogy az istentiszteleteken az egy-
begyűltek énekelhessenek. 

A háború befejeztével "gyűjtőtáborok" nem csak 
Ausztria, hanem további nyugat-európai országok 
területén is léteztek. Ezek feljegyzése és magyar 
szempontból való kiértékelése szintén feladat a jö-
vő számára. Itt most csak egy olyan gyűjtőtáborra 
térek ki, amely Bajoroszág területén létezett 
(Landshut környékén) és amelyről gondnokom, 
Aszalós Bálint révén gyakran hallottam. Az 
Aiterhofen-i / Landshut-i "lágerben" összegyűlt 
magyar protestánsok igényelték a lelkigondozást és a rendszeres istentiszteletek ünneplését. 
Így már 1946 nyarán (egy évvel a háború befejezése után) Nagy Sándor lelkipásztor 
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irányításával elindult Bajorországban a menekültek számára egy énekeskönyv kiadása. Ennek 
az énekeskönyvnek - amelynek másolatban itt látható a címlapja - a bevezetőjéből (Előszó) 
megtudhatjuk, hogy ez "egy közös, protestáns, Lelkigondozó Iroda" kiadványa és hogy ez a 
98 éneket tartalmazó kis füzet "a legismertebb és a legszebb" egyházi énekeinkből való 
válogatás. "Erőforrásként nyújtjuk át kis énekeskönyvünket magyar protestáns testvéreinknek 
- írja a szerkesztő - majd megjegyzi: Amíg zeng ajkunkon a zsoltár és a dicséret, addig a 
halálnak semmi formájától nem félünk". (Landshut, l946.7.15.) A kis énekeskönyv  
nyomtatásban 1947-ben jelent meg és kiadását a Bajorországban állomásozó amerikai katonai 
parancsnokság engedélyezte és támogatta. Nyilván nagy öröm volt egy ilyen énekeskönyv 
nem csak a szinte száz ének 
kinyomtatása miatt, hanem azért 
is, mert ebben a Mi Atyánk, a 
Hiszekegy és a Tízparancsolat 
szövege is olvasható volt. A 
táborokban levő "éhes lelkek" 
számára a legfontosabb táplá-
lékot nyújtotta. Az istentisztele-
tek rendszeres megtartása is be-
indult és a lelkigondozó szolgá-
lat "ismertté vált". Fontos azt 
hangsúlyozni, hogy ebben a 
nehéz időben itt összefogott a 
református és az evangélikus 
egyház és közös énekeskönyvet adott ki. (1947-ben!). 

Ennek a kis énekfüzetnek a tartalmáról is írnom kell: Ebből nem hiányoznak a zsoltárok 
(mintegy 25), a dicséretek (mintegy 45 – református és evangélikus énekválogatás), az ünnepi 
énekek, az úrvacsorai, az esketési, a bűnbánati és a hozsánna énekek sem. A külön feltüntetett 
jellegzetesen “evangélikus énekek” száma csak 17, de a közös részben jóval több, az 
evangélikus egyházban is használt énekre bukkanunk. 

A tartalomjegyzék 1. oldalát hadd mutassam itt be – ízelítőként – az énekek betűrendes ki-
mutatása szerint (itt csak A-tól Gy-ig). 

Aszalós Bálint – ma is élő gondnok – kézírással tett bejegyzése azért is fontos, mert úgy a 
tábor pontos megjelölése, mint a szolgáló lelkipásztor (esperes) neve olvasható ezen az olda-
lon. (Aiterhofen-láger és Nagy Sándor ref.esperes) 

Ezzel az énekeskönyvvel egyidő-
ben – és ugyanott, Landshutban – 
megjelent egy IMAKÖNYV is. 
Ugyanaz a közös, protestáns 
„Lelkigondozói Iroda” a felelős 
ezért a kiadványért is. Hogyan 
jött létre ez a kis imakönyv és 
milyen célt szolgált, ezt doku-
mentálja a könyv első oldala: (A 
könyv címe: Szivemet hozzád 
emelem). 

Aszalós Bálint kézírásából itt 
megtudjuk, hogy mielőtt 
Amerikába ment volna, Egyed 
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Aladár ev.esperes a Straubingban levő táborban is szolgált. (1947) Ebben az imakönyvben 
több mint húsz különböző alkalomra megfogalmazott imát olvashatunk (pl. Ima távollevő 
kedveseinkért, ima a fogságban, ima a hazatérésért, ima az egyházért...) Míg e két egyházi 
kiadvány értéke vitathatatlan, mégis meg kell állapítani, hogy az énekek dallama sajnos 
hiányzik ebből – a tudtommal első – itteni magyar protestáns énekeskönyvből és azt sem 
tudjuk meg, hogy hány példányt nyomtattak akkor ebből. 
 
A Landshutban megjelent "közös" énekeskönyv után Németországban – és nyilván Nyugat-
Európa más országaiban is – a háborús menekültek magyar gyülekezetek tagjai lettek, ahol 
szintén énekeltek a gyülekezeti istentiszteleteken. Milyen énekeskönyveket használtak itt ? 
Mivel nincs minden gyülekezettől pontos adatom, csak annyit szögezek le itt, hogy hiány volt 
általában az énekeskönyvek területén és ez vezetett nyilván ahhoz, hogy újabb énekes-
könyvek láttak napvilágot itten, nyugati kiadásban. Ezek közül kettőt ismerek, amelyek 1953 
és 1956 között jelentek meg.  

Ezek jellegzetessége a "felekezetiség", t.i. külön énekeskönyvet adnak ki az evangélikusok és 
külön énekeskönyvet a reformátusok!! Jogos a kérdés, mi lett néhány év alatt a "Magyar 
Református és Evangélikus Lelkigondozó Irodából" ? Szükséges volt-e a "szétválasztás" ill. a 
szakadás ? Ha akkor – az ötvenes évek elején ! – nem kezd el "külön utat" a "református" és 
az "evangélikus" lelkigondozó szolgálat itt Nyugat-Európában, akkor ma "sokkal előbbre" 
lehetnénk egy közös úton ! Még élnek azok közűl többen, akik "elvonultak" a saját berkeikbe 
és nem akartak “közösködni” más magyar protestánsokkal. Lehet, hogy nem mindenki osztja 
véleményemet, de ma – kb.50 évvel később – nekünk ott kell újból elkezdenünk a nyugat-
európai magyar gyülekezetek közös útját, ahol akkor, az ötvenes évek elején elváltak az utak! 
Ezután a kis elmélkedő után visszatérek a kiadott énekeskönyvekhez: 

 A "Németországi Magyar Evangélikus Missziói Gyüle-
kezet" kiadta a következő énekeskönyvet 1953-ban, 
Münchenben. Mit tudunk erről a "Missziói Gyülekezet-
ről" amely "evangélikus" volt ? Az én tudomásom – és 
kutatásaim alapján Németországban tiszta "evangélikus 
gyülekezet" – teljesen külön a református gyülekezettől 
– nem létezett ! Nyilván szolgáltak evangélikus lelké-
szek itt – mint más nyugati országokban – ugyanúgy, 
mint református teológiát végzett lelkészek, de külön 
"evangélikus" gyülekezetet nem ismer az elmúlt 50 
esztendő németországi magyar protestáns egyháztörté-
nete (szemben Béccsel és Londonnal, ahol valóban léte-
zett külön mindkét felekezet gyülekezete!) Nyilván 
használhatta egy lelkipásztor az itt általában használt 
"evangelische Gemeinde" megjelölést egy magyar pro-
testáns közösségre is, de a magyar történelmi hagyo-
mányból ismert "evangélikus – azaz "lutheri" 
(lutheránus) megnevezéssel ez a német fogalom nem 
azonos! Ez a "szerény csalás" abból a németországi 
helyzetből fakad, hogy itt a protestánsok túlnyomó többsége az "evangelisch" megjelölést 
használja, szemben a "katholisch" megjelöléssel (és e bejelentésnek megfelelően fizet 
egyházadót). Még Svájcban is használják az "evangelisch-reformiert" megjelölést a 
"kálvinistákra", ami bizonyítja, hogy a magyar és a német nyelv "evangélikus" és 
"evangelisch" szavai között nagy a különbség a "felekezetek" megjelölését illetően. Ha 
viszont 1953-ban egy új énekeskönyv látott napvilágot Münchenben (!), – ahol mindíg is 
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erősebb volt a magyar református közösség – akkor ennek érdemes lenne kikutatni a hátterét! 
A mellékelt másolatból láthatjuk, hogy a "Lutheránus Világszövetség" támogatásával 
jelenhetett meg az "új" énekeskönyv 1953-ban és a szerzője egy "csoport" volt, amely 
válogatta, összeállította és sajtó alá rendezte ezeket az énekeket. Dr. Porkoláb János egy 
feltűnően hosszú, liturgia-történeti "Előszó"-t írt (14 oldalon) ehhez a gyűjteményhez. 
Sajnálkozva jegyzi meg, hogy a felvilágosodás korában sok szép eredeti magyar és ó-egyházi 
éneket "kidobtak" mind az evangélikus, mind a református énekeskönyvekből. Idézem :"... a 
kihalásra itélt régi énekkincsünket a korszellem a felvilágosodás józan költészetével akarta 
pótolni... A felvilágosodás kora már nem tartotta fenn a belső kapcsolatot a reformáció drága 
örökségével, hanem túladott az "avult" énekeken." (7.és 8.old) A szerkesztő célja az, hogy a 
az eredeti ritmikus éneklésnek és a régi magyar énekeknek helyet adjon ebben a 
gyűjteményben. Érdekes megjegyzés olvasható az eredetileg 1952-ben írt előszó után, amely 
az akkori viszonyt a kelet és nyugat-európai magyarság között jól érzékelteti: (idézem 
szószerint) " U.i.  E gyűjteménynek az összeállitása után jutottam abba a helyzetbe, hogy 
kaptam a Magyarországi Református Egyház kiadásában 1951-52-ben megjelent 
ÉNEKESKÖNYV-ből egy példányt. Örömmel állapítom meg, hogy ennek az 
Énekeskönyvnek a szerkesztőit ugyancsak az újjáébredés gondolata vezette a gyűjtemény 
összeállításában, és hogy nagyjában felöleli ez a gyűjtemény az én gyűjteményemben is 
megtalálható énekeket. Utólag átvettem ebből az Énekeskönyvből is néhány rendkivül értékes 
éneket. Ezzel is hozzá akartam járulni hazánk (!) – az én megjegyzésem a (!) jel – evangélikus 
és református egyházainak a közös törekvéséhez, hogy énekeskönyveink törzsanyaga ismét 
közös legyen, miként az a 16. 17. és 18. században volt" Nürnberg, 1953. julius hó 15.-én. 
(i.m. 14.old.) 

A "Keresztyén énekeskönyv" címet viselő, keménykötésben megjelent, kottával ellátott 
énekeskönyv 272 (!) éneket tartalmaz. Az énekeket a szerkesztő 7 csoportba osztotta be - 
tartalmuk szerint - és elég sok közöttük a reformátusok által is ismert és használt ének. Igen 
értékes a könyv végén összeállított táblázat az énekek szövegeinek és dallamának szerzőiről 
és a forrásokról. 

Jó lenne tudni azt, hogy hol (mely gyülekezetek-
ben) és mennyi ideig használták ezt az énekes-
könyvet ? 

Tény az, hogy már 3 évvel e magyar "Keresztyén 
Énekeskönyv" megjelenése után "segítségünkre 
siettek a hollandok" és kiadtak egy újabb énekes-
könyvet "A szórványban élő Magyar Református 
Egyház használatára", Leeuwarden,1956 (majd 
ugyanott 1958-ban másodszor is megjelent). Ér-
demes megörökiteni ennek eredeti bevezetőjét. A 
holland szöveget a túloldalon magyar nyelvre is 
leforditották, de sem egy szerkesztő, sem az éne-
kek és egyéb hitvallási és bibliai szövegek össze-
állítói nem mutatkoznak be, márpedig alig felté-
telezhető, hogy a tisztelt holland urak – nyilván az 
énekesfüzet finanszirozói is – a magyar énekeket 
ennyire ismerték volna. Kár, hogy nem tudunk meg többet ennek az énekgyűjteménynek a 
célkitűzéséről és a szerző(k)ről, akik nyilván magyarok voltak. Az "Énekeskönyv" címet 
viselő kis füzet 233 éneket tartalmaz – köztük a magyar himnuszt és a szózatot is – és 
függelékként olvashatók benne imádságok, a hitvallás és a Mi Atyánk szövege és a tíz 
parancsolat is. Ez a kis – jó1 kezelhető – énekeskönyv több gyülekezetbe eljutott és 
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helyenként mindmáig használják (pl. Zürichben, ahol én az első példányt emlékbe kaptam, 
elhunyt Lemesi József lelkipásztortól 1975-ben). 

Az 1956-ban kiadott Énekeskönyv hátterében egy holland „bizottság” áll, amely célul tűzte ki 
a „magyar keresztyén sajtótermékek” kiadását. Az előszóból az derül még ki, hogy az énekek 
„korrigálását” Tüski István ref. lelkész végezte el, de az nem világos, hogy miből „korrigált” 
és mennyiben végzett javításokat?! 

Az énekeskönyv utolsó oldala egy „használati utasítást” örökít meg – itt sem jelentkezik a 
szerző névszerint – amelyből megtudjuk, hogy az új kiadás igyekszik visszatérni a zsoltárok 
eredeti, ritmikus énekléséhez. Idézem: „Az eredeti dallamanyaghoz először az 1939-ben 
megjelent jugoszláviai, majd az 
1948-as u.n. magyarországi 
próbakiadású énekeskönyvek 
tértek vissza. Ide csatlakozott a 
mi kiadásunk is és egyben egy 
új lépést tett előre: a ritmikus 
dallamok mellett bevezette a 
„ritmikus szöveg” használatát..” 
(i.m. 272. old.) Az így közzétett 
„református énekeskönyv” ér-
demeit nem vitatom, de „ver-
sengést” mindenképpen felis-
merek a csupán 3 (!) évvel 
azelőtt kiadott „keresztyén 
énekeskönyv”-vel szemben.  

Az 1956-os első kiadást követte 
1958-ban a második kiadás és úgy tűnik, ez az énekeskönyv hosszú távon kielégitette a 
nyugat-európai – elsősorban református többségű – gyülekezeteket. Időközben jelentek meg 
kis füzetek például az lfjúsági Konferenciákon, vagy az ebből kinőtt Protestáns 
Szabadegyetem konferenciáin használt énekfüzetek – de könyvformájú ujabb kiadvány csak 
1984-ben jelent meg ismét itt Európa nyugati országaiban. Ennek az is lehet a magyarázata, 
hogy az itteni gyülekezetek időközben "kihozhattak" magyarországi kiadású 
énekeskönyveket. 

Az 1984-ben Stuttgartban megjelent "Magyar Ökumenikus Énekeskönyv" 234 éneket tartal-
maz és mint megjelölése is mutatja: egy gyűjtemény a protestáns és a katolikus magyar 
énekanyagból. Nagytöbbségben nyilván evangélikus és református énekeket tartalmaz – 
hiszen a protestáns gyülekezetek számára készült – mégis értékes próbálkozás volt egy 
ökumenikus nyitás irányába a magyar egyházi éneklés területén. A szerkesztés fő munkáját 
Gémes István stuttgarti evangélikus lelkipásztor végezte el, aki bevonta "az összeállítás" 
munkájába gyülekezete néhány tagját és akkori kántorát, Faragó Zoltánt is, aki arra figyelt, 
hogy az énekek eredeti dallama kerüljön be a válogatásba. Az énekeskönyv a "DICSÉR-
JÉTEK AZ URAT !" címet viseli és megjelenését a Württembergi Német Ev. Egyház tette 
lehetővé, vállalva a nyomdai költségeket. Az énekek között szerepelnek szabadegyházi és u.n. 
"modern" énekek is, amelyek szövegét Gémes István ültette át magyar nyelvre (pl.: "Uram, 
nem hiába, küldtél e világba", vagy "Téged kér szívünk, jöjj Uram /eredetije a "Kum ba yah, 
my Lord..;"stb.) Az énekanyag valóban nagyon széles területet ölel fel, kezdve a genfí 
zsoltároktól a evangélikus énekekig, de nem hiányoznak a régi szép magyar énekek a 
középkori egyházi hagyományból, ahogyan nem hiányoznak a "spirituálok" a mi korunkból. 
Szép számban találunk az énekek között kánonokat is és fordításokat a protestáns külföldi 
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énekekből (finn, dán, walesi, francia, angol vagy svéd dallamú énekek). Az én 
"közreműködésem" folytán néhány erdélyi kedvelt ének is bekerült a gyűjteménybe ("Nagy 
vagy te, Isten ..." vagy "Az Ur csodásan működik" és néhány szép kolozsvári eredetű régi 
ének pl ."Atya, Fiú, Szent Lélek..." ) 

Ökumenikus istentiszteleteken – mint a bevezetőben olvashatjuk – jól használható ez az 
énekeskönyv, mert egy egész sor katolikus éneket is tartalmaz, amelyeket ismer – vagy 
könnyen elsajátit - a protestáns gyülekezet is. Miután ez után az énekeskönyv után nagy volt 
az érdeklődés, megjelenhetett 1991-ben, – szintén 
Stuttgartban – ennek 2. kiadása is. Az új kiadás 
annyiban hozott újat, hogy az Úr imája és az 
Apostoli Hitvallás szövege ebben már az u.n. 
ökumenikus forditásban olvasható. Több protestáns 
gyülekezet ma már ezt a formát használja, ezzel is 
aláhuzva az ökumenikus gondolkodás 
szükségességét a diaszpóra helyzetben. 

Az énekek után egy "gazdag" függeléket tartalmaz 
az énekeskönyv a különböző alkalmakra írt imád-
ságokból. 

Azt sem szeretném elfelejteni, hogy az énekek előtt 
az énekeskönyvben egy "Istentiszteleti rend" 
olvasható az evangélikus liturgia föbb részeit 
tartalmazva, amely sajnálatos módon néhány 
gyülekezet (református) vezetősége számára ahhoz 
vezetett, hogy az egész énekeskönyvet, mint "csak 
evangélikusok számára" készültet elutasítsa. 
Érdemes foglalkozni viszont az énekekkel, azok 
bizonyítják, hogy itt egy ökumenikus törekvés áll az előtérben. 

Végül meg szeretném e helyen említeni egy új énekfüzet "születését", melyet 2001 tavaszán 
vesz először használatba az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem ez évi, erdélyi kon-
ferenciáján és amelyet Kolozsváron nyomtatott ki a Misztótfalusi nyomda. Ezt is besorol-
hatjuk a nyugat-európai magyarság ökumenikus énekkiadványai közé és remélhetjük, hogy az 
új évezredben sok találkozón, konferencián, sőt gyülekezeti alkalmakon is az egyházi éneklés 
fontos és szép küldetését fogja szolgálni. 

Dietenheim, 2001 márciusában  
 
 

*** 
 
 
 
Szerző engedélyével a következő megjegyzéseket teszem a fenti cikkhez: 
 
(1) A „Németországi Magyar Evangélikus Missziói Gyülekezet” létezett Kótsch Lajos lelkészsége és 

Szalay István felügyelősége alatt, Stuttgart székhellyel. Kiadta 1950-59-ben az „Ébresztő” c. lapot, 
amelynek munkáját az ÚTITÁRS vette át. A gyülekezet értesítőt, kátét adott ki és az Evangélikus 
Világszövetségnél – az akkori elvárásoknak megfelelően – így regisztrálták: „Hungarian Lutheran 
Church in Exile, Germany”. 

(2) Dr. Porkoláb János jónevű himnológus volt. Már Magyarországon, egyházmegyei felügyelőként, 
volt ismert erről. Céljául tűzte ki, hogy a reformációs ihletésű, gazdag magyar énekkincset kutassa 
és hozza nyilvánosságra. – Hogy könyvét Münchenben adták ki, az nem „szerény csalás” volt, ha-
nem egyszerűen ott találtak megfelelő nyomdát. Tudtommal a stuttgarti és nürnbergi gyülekeze-
tekben volt használatban a könyv. 
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(3) Az említett két gyülekezetben nyilván voltak reformátusok is. De éppen e két  helyen – szemben a 

müncheni, hannoveri stb.gyülekezetekkel – változtattuk meg az elnevezésünket „Magyar Protes-
táns Gyülekezet”-re, míg az említettek ma is „református” gyülekezeteknek nevezik magukat és 
hovatovább eltűnik az evangélikus elem. 

 
(4) A cikk nem említi az 1957-ben, Grácban nyomtatott „Keresztyén Énekeskönyvet”, amelyet 

európaszerte használtak és részben ma is használnak az evangélikus lelkészek gyülekezeteik-
ben. A könyv alcíme az eredetét is mutatja: „A dunántúli evangélikus énekeskönyv rövidített 
kiadása új résszel.” Ennek kiadását az 1957. március 3-5-én Bécsben tartott Magyar Evangélikus 
Lelkészkonferencia határozta el. Az egyetlen, de fontos változás az volt, hogy előszavát D.Ordass 
Lajos püspök írta. A 10 ezer példányos kiadást az Evangélikus Világszövetség finanszirozta. Ma-
gam Braziliában is ezt használtam, majd Stuttgartban is, saját énekeskönyvünk megjelenéséig. 

 
(5) A „Dicsérjétek az Urat!” c.ökumenikus énekeskönyvről a következőket szeretném kiemelni: a 234 

ének összeválogatása szigorúan „közvéleménykutatás” eredménye volt. Kb. 90 református, 60 
evangélikus, 40 szabadegyházi, spirituálé, angolszász, „modern” és 20 róm.kat. eredetű éneket 
tartalmaz. Két ének szövegét fordítottam csak („Nem véletlen, hogy vagyok” és „Uram, nem 
hiába”), saját szövegemet hozzuk azonban az 50, 66, 69, 110, 139, 140, 185 és 194 sz. alatti 
énekeknél. 

 
(6) A stuttgarti énekeskönyvben található istentiszteleti rend nem evangélikus, hanem a liturgikus 

gazdagsághoz nem szokottak számára is megpróbált kompromisszumot nyújtani – mint ajánlat. 
Igen sajnálatos, hogy vannak, akik ezt félreértik, ami nem éppen himnológusi természetre és 
ismeretre vall. 

 
(7) Ha énekfüzetet is kiemel a szerző, hadd említsük meg a „Fény felé” c. kettős füzetünket, amely-

nek eddig a legnagyobb terjesztésű használata volt, többek között a Külföldi Magyar Cserkész-
szövetség mint „protestáns cserkészek énekfüzetét” hivatalosan elfogadta és használja, a Szövet-
ség honlapján is megtalálható: 

 
„A fény felé – Ifj.áhítatoskönyv” – A Stuttgarti Magy.Prot.Gyülekezet kiadása, Stuttgart 1983. – 

2. kiadás: A (külföldi) Magyar Cserkészszövetség kiadása, Garfield/USA , 1986. – 
3. (átdolgozott) kiadás: A (külföldi) Magyar Cserkészszövetség Európai Kerületének 
kiadása, Bietigheim, 1990. 

Ennek ifjúsági vezetők részére készült második füzete „A 
fény felé – Vezetők kézikönyve” – Stuttgart, 
1983. – 2. Kiadás: Bietigheim, 1990. 

  
Gémes István 
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