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1. A keresztyénség kezdete.

, Istennek a próféták által adott ígéretei beteljesedtek. A
Messiás megjelent Jézus Krisztusban. Ahol Jézus megjelent,
tanított és csodákat tett, az emberek vagy hittek neki és követ-
ték vagyellenefordultak. Akik követték, tanítványai lettek.
Először csak tizenkét tanítványa volt. Számuk azonban napról-
napra növekedett. A tizenkét tanítványt, akik állandóan Jézus
Krisztussal voltak, aposfoloknak (kiküldötteknek) nevezzük. Akik
nem tartózkodtak állandóan Jézus Krisztussal, azok alkották
Jézus tágabb tanítványi körét. Ök voltak Jézus első hívei, az

- első keresztyének. Ezt a nevet csak később, az apostolok korá-
ban kapták. A név a krisztiánusz szóból ered, ami magyarul
Krisztus-követőt jelent. Közösségüket ekklézsiának nevezték.
Ennek a jelentése: elhívott sereg. Azért használtak ezt a meg-
nevezést, mert arnint a polgárokat elhívták a közgyűlésbe vagy
az ifjúságot katonának, úgy hívta el Jézus Krisztus híveit az .
ekkl.ézsiába, magyar elnevezéssel: egyházba. Jézus követői semmi
pénzt vagy e világi hatalmat nem kaptak Jézustól, de mégis
örömmel követték őt, mert Isten igaz ismeretére tanította, bű-
neiktől megszabadította őket és életüket megújította. Ezért hit-
tek Jézus Krísztusban és ezért követték öt. Megtápasztaltak és
bizonyságot tettek róla, hogy Jézus Krisztusban Isten van velük
és közöttük,

Hitükben akkor -Iettek egészen bizonyossá, amikor Jézus
feltámadott. Meggyőződtek róla, hogy Jézus Krisztus tanítása
igaz. Érezték, hogy mennybemenetele után is állandóan velük
van, vezeti őket és-eröt ád nekik, hogy ne ezt a világot szeressék,
hanem Isten országát keressek:. Hitték, hogy Isten országát, az
örök életet Jézus, Krisztus meg is szerezte nekik. Szívbeli öröm-
mel, igaz hálaadással maradtak hát a megdicsőült Jézus követői.
De nemcsak követői maradtak Jézusnak, hanem Mest.erÜk pa-
rancsa szerint bejárták az egész akkor 'ismert világot és minden-
kinek hirdették Jézus Krisztus evangéliumát. (Örömhírt.)

2. Az apostolok és az első keresztyén gyülekezetek.

Az evangelium hirdetésében különösena tizenkét apostol
buzgólkodott. Egész életüket az evangélium hirdetésére f or-
dították. Munkájukat megáldotta Isten. Ahol megfordultak és
az evangéliumot hirdették, mindenütt gyülekezetek keletkeztek.



b) Pál aposto!. '

Az apostolok kőzül Pál igehirdetése nyomán alakult meg
a legtöbb gyülekezet. Egész Kisázsiát, Görögországot, a görög
szigetvilágot beutazta, Ti.'lmában is megfordult. KN, évirr hirdette
ott az evangéliumot. ',,'f. ..:ü1 Rómában halt vértanúhalált,

Pál nem volt személyes tanítványa Jézusnak. MagU .Iézus
Krisztust nem is ismerte. Sőt halálosan gyűlölte a keresztyéne-
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,Ezért rnondjuk azt, hogyakeresztyénség az igehirdetés ered-
ménye. Az első ilyen nagy igehirdetést Péter tartotta Jeruzsá-
lemben az első pünkösd ünnepén.

a) Péter aposto!. •

Péter testvérével - Andrással - együtt halász volt. A
galileai tenger mellől hívta el Jézus tanítványául mindkettőjüket.
Ö értette meg először a tizenkét tanítvány közül teljesen Isten
kijelentését. 19y hitte és bizonyságot is tett arról, hogy Jézus
Krisztus Isten Fia. Ezért nevezte őt Jézus Petrosnak, ami ma-
gyarul kősziklát jelent. Erős és megingathatatlan is volt Péter.
amig Jézus Krisztus mellette volt. Amikor elfogták Mesterét,
még fegyverrel is meg akarta védeni. Oe amint nem volt vele
Jézus, ereje alábbszálIt, s elfogatása után háromszor is megta-
gadta Mesterét. Oe hite mindvégig megmaradt. Ezért tudta meg-
bánni bűnét. (Amikor rádöbbent, hogy megtagadta Jézust, ke-
serves sirás közepette bánkódott.) 19y vált és maradt Isten ke-
gyelméből valóban egyik kősziklája az anyaszentegyháznak.

• A jeruzsálemi gyülekezet megalakulása Péter igehirdetésé-
nek az eredménye. Miután a Szeritlélek kitöltetett a tanítvá-
nyokra, Péter arról prédikált a jelenlevő háromezer embernek,
hogy Jézus Krisztust, akit a zsidók gonosz kezekkel megra-
gadtak és keresztre feszítettek, Isten feltámasztotta. Sőt nem-
csak feltámasztotta, hanem úrrá és királlyá tette ellenségei fölött.
Akik ezt hallották, megrémültek. Attól féltek, hogy Jézus bosz-
szút áll rajtuk. Ezért kérdezik Pétertől, hogy mit cselekedjenek.
Péter megmondja legsürgösebb tennivalójukat: térjenek meg
és keresztelkedjenek meg. Azaz szakítsanak eddigi hamis val-
lásosságukkal és életükkel s kövessék Jézust. '
. Péter Isten segítségével .több csodát is tesz. PI.' meggyó-

gyítja a sántát, de az ilyen alkalmakat arra használja fel, hogy
nyomban Jézus Krisztusról prédikáljon a csoda látására egybe-
sereglett népnek. Hitéért és igehirdetéséért több alkalommal
tömlöcbe is vetik. A börtönbüntetéstés a szenvedést is szívesen
vállalj a hitéért. ' -

A római katolikus egyház hagyománya szerint volt Rómá-
ban is, sőt ő lett volna e hagyomány szerint az első római
püspök. Ezt a hagyomány! semmivel sem lehet bizonyítani. Célja
az, hogy a későbbi pápai hatalomnak vessenek vele alapot.



7

ket, mert azt hitte róluk, hogy hamis a hitük és az igaz Isten
ellenségei. Ö pedig rnindenáron az igaz Istennek akart szolgálni.
Azt hitte, hogy úgy szolgál legjobban Istennek, ha a keresztyé;
neket üldözi. Jelen volt a jeruzsálemi hét alamizsnaszedő egyike:
István megkövezésénél is. Utóbb Jeruzsálemben házról-házra
járva összef ogdostatta és börtönbe vettette a keresztyéneket.
Ugyanígy akart cselekedni a damaszkuszi keresztyénekkel is.
Damaszkuszi útján- azonban Isten megkönyörült rajta. Azt az
indulatát, amellyel mindenáron, még az üldözésekkel is Istent
akarta szolgálni, úgy jutalmazta meg, hogy Isten igaz ismeretére
vezette el. Azaz egy csudálatos élmény által Jézus Krisztushoz
téritette. .

Damaszkuszi útján történt. A városhoz közel megjelent neki
a megdicsőüIt Jézus Krisztus, Ekkor tudta meg Pál, hogy Krisz-
tusban az igaz Istent üldözi. Damaszkuszban azután a hívő ke-
resztyének révén közelebbröl is megismerkedett Krisztus tanítá-
sával. Végül is megtér, megkeresztelkedik, s hamarosan őmaga
is Isten igéjét hirdeti.

Gyenge szervezetű, beteges ember volt. Állandó kíséröje
térítö útjain egy pogány orvos: Lukács. Pál környezetében maga
Lukács is megtért s Krisztus tanítványává, Lukács evangéIistává
vált.

A gyenge szervezetű Pálnak azonban mindenre volt ereje
a Jézus Krisztusban. Ö volt Jézus evangéliumának legbuzgóbb .
hirdetője. Engedett Jézus parancsának, hogy "tegyetek tanítvá-
nyokká minden népeket". Ezért rengeteget utazott hajón, kocsin
és gyalog, hogy mindenkinek hirdesse az evangéliumot. Három
nagy hittérítő útján megfordult Antiókhiában, Cyprus szigetén,
PamfyIia és Pisidia városokban, Lystrában és Derbében. Beutazta
Kis-Azsiát is. Innen Macedóniába vezetett útja. Filippiben, Athén-
ben, majd Korinthusban hirdette az igét s miután újra bejárta
Kis-Azsiát, Efezusban munkálkodott.

Térítő útjain rengeteg kalandon ment keresztül v •Egyik he-
.lyen Barnabással együtt Istennek nézték. A másikon bebör-
tönözték s földrengéajéyén szabadult ki a börtönből. Közben
azonban a börtönőrt megtérttette. Megtörtént az is, hogy város-
falon, kosárban eresztették Ie és így menekült meg üldözői elől.
A zsidók öt alkalommal megbotozták, háromszor megostoroz-
ták, egyszer megkövezték, több alkalommal szenvedett hajó-
törést. Pogányok, zsidók, rablók, hamistanítók egyaránt szoron-
gattak. Ugyanekkor saját munkájával k'erestemeg kenyerét is.
Igen rnűvelt ember volt, mégis megtanulta a sátorponyva készí-'
tést, s ebből a munkájából élt. Végül is Cesáreában, mikor a
zsidók fellázadtakeIIene s meg akarták ölni, egy római ezredes
megmentette életét. Azután fogolyként Rómába küldték, hogy
a császár ítélkezzék fölötte. Kalandos tengeri út után ért Rómába,
ahol két évi igehirdetés után vértanúhalált halt.

Pált a pogányok apostolának szokták nevezni, mert ő mun-



kálkodott legtöbbet a pogányok között. A megfeszített és fel-
támadott Jézus Krisztusról tanúskodott nekik. Ahol megfordult,
gyülekezetek alakultak munkája nyomán. Jézus tanítása alapján
ő fogalmazta meg legpontosabban a keresztyén hilt igazságait.
Ezek leveleiben maradtak ránk, melyeket a különbözö keresztyén
gyülekezeteknek írt hitük megtisztítására és erősítésére. Össze-
sen tizenhárom ilyen levelet írt. Minden idők keresztyénsége s
maga Luther Márton is ezekben a levelekben találta meg a ke-
resztyénség központí igazságát pontos megfogalmazásban. Azt
t. L, hogy Isten kegyelméből, hit által nyerjük el az örökéletet.

c), AO többi apostol.

Jánost a szeretet apostolának szoktuk nevezni. Evangéliumá-
ban, de különösen leveleiben Isten szeretetét és az igaz keresz-
tyén szeretetet hangsúlyozza erőteljesen. Emberi módon szólva
tanítványai közül őt szerette Jézus legjobban. Jézus iránti sze-
retetének szép bizonyságát adta, rnikor az elfogott Jézust a
főpap házához is elkísérte, míg a többi tanítvány - Péter
kivételével - mind elszéledt. Főképen Kis-Azsiában működött,
mint 'az Efezus és Ef'ezus-kömyéki hívek vezetője. Ö írta a ne-
gyedik evangéliurnot. Három levele és a Mennyei Jelenésekról
írott könyve maradt még ránk az Újszövetségben. Egyedül ő
halt meg természetes halállal a tizenkét apostol közül ] 00 éves
korában.

András, Péter testvére Scythiában hirdette az evangéliumot.
Az oroszok apostolukként tisztelik. Ferde keresztre feszítve halt
meg, melyet róla András-keresztnek neveznek.

Idősebb Jakabot, János testvérét, Heródes Agrippa zsidó
király végeztette ki. '

Fülöp Frigiában, Bertalan és Tamás Indiában hirdették az
evangéliurnot.

Mátét Jézus Krisztus a vámszedő asztal 'mellől hívta el tanít-
ványának. Ö írta az első evangéliumot, amelyben kimutatja,
hogy Jézus Krisztus a próféták által megigért Messiás. -

Ifjabb Jakabot, mert nem tagadta meg Krisztust, Jeruzsá-
lemben megölték.

Taddeus Júdás Perzsiában, Simon Egyiptomban hirdette az
evangéliumot.

Iskariotes Júdás helyébe a tanítványok Mátyást választották
meg tizenkettedik tanítványnak.

A tizenkét apostol mellett még az apostoli segédek hirdették
különösen nagy buzgósággal az evangéliumot. (Márk, Lukács,
Barnabás, Timótheus, Titus.)



3. Az öskeresztyének hite és élete.

Az őskeresztyének hite Krisztus-hit volt. Krisztusban ismer-
ték meg Istent, ezért egész életüket Krisztus uralma alá rendel-
ték. Szakítottak régi életük bűneivel és igyekeztek egész életü-
ket Krisztus szolgálataba állítani. Tudták, hogy életüket .Krisz-
tus szentelte és tisztította meg. Azt is tudták, hogy bűneik bo-
csánatát és az örökéletet Krisztus érdeméért ingyen kapják.
Ezért Krisztust s benne Istent imádták, tisztelték és csak neki
szolgáltak. -

Életük középpontjában az istentisztelet állt. Minden. vasár-
nap reggel összegyülekeztek valamelyik hívő házában, ahol ének-
léssel, imádkozással, szentiratok és próféták magyarázatával
tisztelték Istent. Vasárnap esténként agapéra, szerétetvendég-
ségre gyülekeztek össze. (Agapé = szeretet.) Erre az agapéra
mindenki tehetsége. szerint hozott eledelt. A kenyeret és bort
Krisztus rendelése szerint hálaadással vették, abban a biztos hit-
ben, hogy amint Jézus megígérte, a kenyérben és borban Krisz-
tus valóságos testét és vérét veszik bűneik bocsánatára. Az úr-
vacsorát később elválasztották az agapétói s az istentisztelet
szerves részévé tették.

. A szentiratok magyarázása hitben és ismeretben erős gyüle-
kezeti tagok feladata volt. Rendesen valamelyik idősebb hívő
végezte ezt a munkát, akit presbiternek (vénnek) vagy episko-
pusnak, püspöknek neveztek. r

A jeruzsálemi gyülekezetben a vagyonközösséget is meg-
valósítottak. Úgy gondolkoztak, hogy ha egyek Krisztus szere-
tetében, követésébenés a szenvedések viselésében, akkor egynek
kell lenniök anyagi javaikban is. Ezért vagyonukat eladták,
árát az apostolok kezébe tették le és a közös vagyon közös
jövedelméből éltek. Így dúskálkodó, de nélkülöző tagjai sem
voltak a gyülekezetnek. Sokáig azonban nem tudták fenntar-
tani a vagyonközösséget, ment hitetlen és gonosz emberek
saját javukra akarták kihasználni a közös vagyont. Meg kel-
lett tehát szüntetniök a vagyonközösséget. Helyette testvéri sze-
retettel gondoskodtak a gyülekezet szegény és nélkülöző tag-
jairól. Szeretetből szolgáló férfiak és nők (diakonusok, diako-
nisszák) gondozták őket. Ezek összegyüjtötték a gyülekezet
tehetősebb tagjainak az adományait, majd azok között osztot-
ták el, akik erre rászorultak. Oe nemcsak anyagiakkal gondos-
kodtak róluk, hanem lelkiekben is erősítették és vígasztalták
a gyülekezet szegényeit. Olyan nagy gondjuk volt rájuk, hogy
a gyülekezet kincseinek nevezték őket. • •

Egész életüket Krisztus szeretete fűtötte. Nemcsak a keresz-
tyéneken, de a hitetleneken, zsidókon, pogányokon is szívesen
segítettek, mert azokért is meghalt Krisztus. Egymást pedig
annyira testvérnek tekintették. hogy összejöveteleiken úr és rab-
szolga, gazdag és szegény testvéri csókkal köszöntötte a másikat.
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4. Térítők, vértanuk, hitvallók.

Az első keresztyének példás életet éltek. Senkinek rosszat
nem tettek, szorgalmas munkával keresték kenyerüket, a világi
felsőségnek készségesen engedelmeskedtek. Fő vágyuk az volt,
hogy minél több emberrel megismertessék Jézus Krisztust, aki-
nek életük 'tisztaságát és boldogságát köszönhetik. És mégis
igen sok ellenségük volt. A zsidók és pogányok közül sokan
ellenük fordultak Krisztusról szóló bizonyságtevésük miatt.
Sok keresztyén fizetett ekkor életével Krisztus követéséért.

Elsősorban a térítőket fenyegette ez a veszedelem. Az apos-
tolok közül tizenegy halt vértanuhalált. A gyülekezetek sok
ismert és névtelen tagját végezték ki mindenfelé.

Hamarosan rendszeres üldözésekben lett a keresztyének-
nek része. Az üldözések megkezdői a zsidók voltak. Gyűlölték
a keresztyéneket, mert ezek azt tanították Jézusról, hogy ő a
próféták által megígért Messiás. Ök pedig egészen más Messiást
vártak. Olyat, aki fegyverrel és hatalommal jön, hogy zsidó
világbirodalmat alapítson. Gyűlöletükben gyilkosságra is vete-
medtek. Megkövezték István diákonust. A zsidó király pedig,
Heródes Agrippa, szám os keresztyént végeztetett ki, köztük
János testvérét, id. Jakabot.' Sokáig azonban nem üldözhették
a keresztyéneket. mert a római birodalom elleni lázadások miatt
elvettek tőlük minden jogot és hatalmait. Ekkor szemenszedett
hazugságokkal rágalmaztak a keresztyéneket. hogya római
hatóságokat ellenük ingereljék. Azt hiresztekék róluk, hogy
emberhúst esznek, gyerekek vérét isszák, szamárfejet imádnak.

A zsidók áskálódásánál nagyobb veszedelmet hozott a
keresztyének re, hogy nem vettek részt a rómaiak császár-iste-
nítésében. A rómaiak u. i. nem csak uralkodójukként tisztel-
ték a császárt, hanem istenitették is. Ezért imádat illette meg
őket. Szobraik előtt áldozatokat mutattak be és tömjéneztek is
szobraik előtt. A keresztyének pedig csak Jézus Krisztust imád-
ták, neki szolgáltak, s más Istent vagy isteni hatalmat el nem
ismertek. Ezért a római hatóságok az állam ellenségeinek "tekin-
tették, kegyetlenül üldözték őket. Törvényekkel, fenyegetések-
kel, kínzásokkal próbáltak a keresztyéneket a császár ísteníté-
sére rábírni. Mikor próbálkozásaik eredménytelenek maradtak,
kínos halállal végezték ki a Krisztusukhoz hű keresztyéneket.
Hosszabb - rövidebb megszakításokkal három évszázadon át
üldözték a római császárok a keresztyéneket. Kegyetlenségük-
kel a többiek közül is kiemelkedett Néró, Marcus Aurelius,
Decius és Diocletianus-császár.

Igen nagy szenvedéseket kellett a keresztyéneknek ez alatt
az idő alatt elviselniök. A bomlottagyú ~éró császár pl. látni

.akarta, hogy milyen lehetett ::J tűz, mely Tróját elpusztította.
Felgyujtatta hát Rórnát. Hogy a nép gyanúját önmagáról el-
terelje, bűnét a k~resztyénekre fogta. Nehéz napok jöttek a
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keresztyénekre. Közülük sokat a Tiberisbe, másokat a vadálla-
tok elé vetettek, Másokra vérebekkel rendeztek hajtóvadászatot.
Sokat szurkosvászonba varrattak, s ezekkel az eleven fáklyák-
kal világították ki Néró kerti ünnepélye it. Akik ekegyetien
üldözések között is hűségesek maradtak, azokat hitvallóknak
(confessores), akik hitükért meghaltak, vértanuknak, (martyrok-
nak) nevezték, s követendő példaképen állították maguk elé.
S a keresztyének, bár nem keresték a halált, mégis tömegesen
haltak meg hitükért, hogy így is bizonyságot tegyenek Meste-
rükről. Szegény és gazdag, férfi és nő, agg és ifjú, egyaránt
bőségesen volt a martyrok seregében. AntoniusPius uralkodása
alatt végezték ki a 86 éves Polykarpust, Smirna püspökét.
Mikor a helytartó felszólította, hogy tagadja meg Krisztust
és esküdjék a császárra, ezt felelte: "Nyolcvanhat esztendeje
szolgálok Ölleki és Ö soha meg nem bántott engem, hogy
átkozhatnám most én. az én királyomat, akinek üdvösségemet
köszönöm?" Erre tűzhalállal fenyegették meg Polykarpust.
"A tűz - válaszolt rá -, amelyikkel te fenyegetsz, hamar el-
lobban. De az eljövendő ítéletnek tüze örök." Az ősz Photinus-
tói, Lyon püspökétől azt kérdezte a vallató bíró: "Ki a .ti Istene-
tek?" Photinus ezt felelte: "Ha méltó volnál rá,' te is tudnád."
Válaszáért reárontott 'a feldühödött tömeg és félholtra verte.

De minden üldözés kárbaveszett. Nagyon kevesen tagadták
meg hitüket vagy szereztek pénzért hamis bizonyítványt, hogy
áldoztak a császár szobra lelőtt. Annál többen haltak vértanu-
halált. S ami' a legcsodálatosabb: a keresztyének számát nem
tudták az üldözések apasztani, Ellenkezőleg. Rohamosan növe-
kedett számuk.

S így kelle t ennek lennie. Mert a keresztyén ség mindig ott terjed,
ahol hűségesen tesznek Krisztusról bizonyságot. Az üldözések alatt pedig-
így történt. A vértanuk egész viselkedése bizonyságtevés volt. Amíg csak
éltek, még a cirkuszok porondjain is Isten dicsőségét hirdették. Szóval is,
cselekedeteikkel is. Kivégzésükön pedig nemcsak a vértanuk és a cirkuszi
játékokra kíváncsi tömeg -volt jelen. Ott voltak a gyülekezet tagjai is,
akik csendes imával kérték Istent, hogy könnyítse meg testvéreik szenve-
dését s nyissa meg ellenségeik szernét is. Ahol pedig hívők vannak együtt,
ott jelen van a SzentTéIek"lJfÍ'sten is. A mártírok bizonyság tevését, a hívők
imádságát gyümölcsöztette a Szentlélek. Hitetlen pogányokat, eldurvult
szívű katonákat térített meg általuk. így történt meg például, hogy egy
római katona, akinek keresztyén. nőket kellett kivégeznie Krisztus-hitük
miatt, maga is megtért. Nem sokkal utóbb őt is kivégezték, mert Krisztus
követö]e lett, így vált az első keresztyének vére magvetéssé Isten Lelkének
munkáj a által.

5. Az Újszövetség kialakulása.

Az apostoli kor keresztyénei megdöbbenéssel látták, hogy
az üldözések a gyülekezetek legderekabb tagjait, az apostolokat
és az apostoli tanítványokat pusztítják elsősorban. Egyre keve-
sebben maradtak, akik közvetlen tanítványai voltak Jézusnak.
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'Gondoskodni akartak hát róla, hogy Krisztus tanítványainak
.halála után is hiteles pontossággal maradjon meg a keresztyén-
ség számára Krisztus igehirdetése. Írásba foglalták tehát, ami
Krisztussal történt, amit Krisztus tanított és tett. Ezeket a szent
iratokat nevezzük evangéliumnak, magyar szóval örömhírnek.
Ha nem lehettek is most már az apostolok jelen minden gyüle-
'kezetben vagy ha üldözték és pusztították is őket, a gyüleke-
zetek birtokában volt mégis Krisztus tanítása.

Közben a gyülekezetek életében olyan hitbeli és gyakorlati
kérdések merültek fel, amelyeket szintén meg kellett válaszolni.
Mert már ebben az időben is vitatkoztak a keresztyének olyan
kérdésekről, hogy saját jócselekedeteik vagy Isten kegyelme

iidvözítik-e az embert? - Milyen legyen az igazi lelkipásztor? -
Kinek az uralmaalá tartoznak a keresztyén hívők? - Pál apos-
-tol előbbrevaló avagy Barnabás? - Ezekre a kérdésekre megint ~
csak Jézus tanítványainak, az apostoloknak kellett megadniok
a választ. Az apostolok azonban legtöbbször sok száz kilométer
távolságban voltak a viták színhelyétől. Az utazás pedig igen
lassú dolog volt abban az időben, Az apostolok ezért rendesen
levélben válaszoltak a gyülekezeteknek. így munkájukat sem
kellett megszakítaniok, S mégis irányítani tudták a távoli gyüle-
kezeteket is. Mert amikor a gyülekezetek megkapták a levelet,
felolvasták és megnyugvással vették tudomásul az igazságot.

Pál apostol írt legtöbb levelet. Nem csoda, hiszen a legtöbb
gyülekezet őt 'tekintette szellemi atyjának, mert Pál szájából
ismerték meg Krisztus evangéliumát. Összesen 13 levele maradt
ránk az Újtestamentumban. Leveleiben a keresztyén hit és élet
'legfontosabb kérdéseire adja meg a választ.

A többi apostol is írt leveleket. Így Jakab, Péter, János
és Taddeus Judás. Ök leveleiket nem egy bizonyos gyülekezet
címére írták. Ezért szoktuk írásaikat közönséges leveleknek ne-
vezni. Azt jelenti ez, hogy minden gyülekezetnek szánták leve-
leiket és valóban sok gyülekezetben olvasták is őket.

Később azonban baj támadt e szent iratok körül. Amikor
már hasznos és dicsőséges dolognak számított keresztyénnek-
Ienni, hamis 'tanítók jelentek meg, s azt akarták, hogy rájuk
hallgassanak a keresztyén hívők. Ezzel az a veszedelern fenye-
gette a keresztyénséget, hogy igazi krisztusi tanítása és hite
megromlik. A gyülekezetek vezetői egybegyüjtötték tehát a
-szent iratokat, amelyekről biztosan tudták, hogy az apostolok-
tól származnak. Az egész keresztyénség meggyőződését fejez-
ték ki, hogy ezekhez a szent iratokhoz semmit sem szabad,
'hozzátenni, és semmit sem szabad belőlük elvenni, A szent ira-
tokat egybefoglaló könyvet már 360-ban kánonnak nevezték.
<Igaz mérték, mérőléc, szabály.) Másszóval Újszövetségnek is
nevezzük a kánont" mert benne Isten adott egy új szövetséget
az egész világnak. Maradtak fenn az apostoli kerból igen tanul-
ságos és építő iratok is. Ezekről azonban senki sem tudta meg-
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mondani, hogy apostoli eredetűek-e? Ezeket az iratokat nem
vették be az Újszövetségbe. De megőrizték őket, mért olvasásuk.
mindenkire lelki haszonnal jár. Nevük: apokrifus iratok. (Elrej-
tett, nyilvános használatból kizárt.)

Az újszövetségi szerit iratok megőrzése és egységbe foglalása az ős-
keresztyénség egyik legnagyobb szolgálata. így egyszer s mindenkorra,
megépítették a tiszta keresztyénség alapját. S valóban, a keresztyénség-
minden igaz megújulásának azóta is az Újtestámentom a .forrása. .

6. Az Apostoli hitvallás.

Az apostoli keresztyénség nagyon vigyázott arra, hogy
minden keresztyén hívő ismerje és vallja a tiszta keresztyén.
tanítást. '-

Az igaz tanítás rövid és alapos összefoglalására különösen.
a kereszteléseknél volt nagy szükség. Mert az apostoli keresz-
tyénség nagyon komolyan vette a keresztség rendelési igéit és
igéretét. A megtérő pogányokat és zsidókat először is két évig
tanították. De még ekkor se keresztelték meg őket. Előbb meg-

, győződtek róla, hogy hitük igaz-e vagy hamis? így kellett, cse-
lekedniök, mert Krisztus azt mondta: "Aki hisz és megkeresztel-
kedik üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik." Tudták tehát jól, hogy
a keresztség a megkereszteltnek kárhozatára is szolgálhat, ha
hitetlen vagy ha hite hamis. A gyülekezetek vezetői ezért rövid'
formában összefoglalták a keresztyénség tiszta igazságát. Az
ilyen rövid tanítást symboiumnak nevezték. (Eredeti jelentése:
összehasonlítás, ismertető jel, későbbi és mai jelentése: hitval-
lás.) A keresztség előtt álló tanítványokkal (katechumenokkal)
ezt a hitvallást megismertették. Ha a tanítványok elfogadták
és a gyülekezet színe előtt szívvel-lélekkel vallották a- symbolu-
mot, akkor megkeresztelték őket és így a gyülekezet rendes
tagjai lettek.

De más jelentősége is volt a hitvallásnak. Sok keresztyén.
embert vádoltakellenségeik eretnekséggel. (Eretnek az az em-
ber, aki elszakadt Krisztus-egyházától és hamis tanítást, hamis'
hitet vall.) Az alaptalanul megvádolt hívők rendesen ilyen hit-
vallással igazolták magukat a gyülekezetek vezetői előtt.. .

A keresztelési hitvallásnak az a formája, melyet ma Apos-
toli hitvallásnak nevezünk, a VI. században alakult ki. Azért ne-
vezzük Apostoli hitvallásnak, mert az apostoli kor keresztyén-
ségének a tanítását tartalmazza, nem pedig azért, mint a római
katolikusok tanítják, hogy 12 mondata Jézus 1'2 tanítványátór
való. Igaz ugyan, hogy az Apostoli hitvallás legrövidebb formája-
megvolt már a tizenkét apostol életében, de a ma ismert vég-
leges alakját. jóval az apostolok halála után, a VI. században-
nyerte.

Az Apostoli hitvellés jelentősége. Az Apostoli hitvallásnak igen nagy'
jelentősége volt és van a keresztyénség életében. A többi hitvallási ira-o



a) AIIamvaIIás keleten.

Már Nagy Konstantinus hatalmi szóval intézkedett az egy-
ház ügyeiben. Utódai még inkább. A keleti császárok főpapi
hatalma akkor lett nagyon is nyilvánvaló, mikor kitört a hit-
tani harc a képek tisztelete körül. Isauri Leó - a császár -
ellensége volt a képek tiszteletének. Ellenszenvét csak tetőzte,
hogya zsidók és a mohamedánok közül sokan azért nem akar-
tak keresztyén hitre térni, mert a keresztyén templomok tele
voltak képekkel. A zsidók és a mohamedánok ilyesmit bálvány-

r imádásnak tartottak. Még jobban megbotránkoztak, amikor lát-
ták, hogy a babonás nép csókolgatja is a képeket.

_ Elrendelte 'tehát a császár, hogy az összes képeket maga-
sabbra kell helyezni a falakon. Mikor ez se használt, megparan-
csolta, hogy minden képet távolítsanak el a templomokból. A
papok tiltakoztak a császár rendelete ellen. De tiltakozásuk
eredménytelen maradt, mert az egyház ura a császár volt.

Egyik utódja, Iréne császárnő már a képtisztelők pártján
állt. A képtisztelet érdekében zsinatot hívott össze Niceában
(787). A zsinaton a képtisztelet ellen felszólaló egyházi férfiakat
hatalmi szóval elhallgattatta és kötelezövé tette a képek tisz-
teletét. Kimondta a zsinat, hogy a képek előtt mindenkinek meg
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tainkkal együtt (Niceai, Athanásiusi hitvallás és az' evangélikus egyház
külön hitvallási iratai) jelentőségében és értékben rnindjárt a Szentírás
után következik. Mert csak az az egyház tarthatja magát Krisztus egy-
házának, amelyik tanítja az Apostoli hitvallás tanítását. És az igazi
keresztyén ember ma is hiszi és meg is vallja a hitvallás tanítását.

7. Királyok az egyház élén._

Isten Lelkének a munkáját kell látnunk abban, hogy az apos-
toli kor keresztyénsége az újszövetséget is és az Apostoli hit-
vallást is írásba foglalta a későbbi idők számára. Mert az apos-
toli kor után nagy próbákon ment át újra az anyaszentegyház.
Arról volt szó, hogy a keresztyén hitre tért uralkodók nagyobb
fele nem csak az államban, hanem az egyházban is úr akart
lenni. Az egyház vezetésében, papok és püspökök kinevezésében,
sőt sokszor a hitigazságok kérdésében is ők mondták ki a döntő
szót. Igaz, hogy az egyházat teljes védelemben részesítették, s
anyagi téren is bőkezűerr gondoskodtak róla. Viszont önmagu-
kat az egyház fejének tekintették, (caesareopapizmus) a keresz-
tyénséget pedig a saját államuk vallásának. Ha hívő, tanult és
derék ember volt az uralkodó, nem is volt nagy baj. De vesze- '
delmessé vált a helyzet, amikor tudatlan és hitetlen uralkodók
kerültek-az egyház élére. S az egész keresztyénség számára áldás
volt ilyen időkben, hogy Krisztus igéje és az' igaz keresztyén
tanítás a gyülekezetek és a hívők kezében volt.
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kell hajolnia és le kell borulnia. - Ide jutott az az egyház,
melynek élén babonás és romlotthitű uralkodó állt.

8. A keresztyénség megromlása.
a) A romlás kezdete és okai.

A IV. században a keresztyénség már uralkodó vallássá
lett a római birodalomban. Minden valamirevaló uralkodó védte
és támogatta a keresztyénséget. Vezető állásokba keresztyén
papokat ültettek. De elvárták azt is, hogy ezek a papok az ő
akaratuk szerint vezessék az egyházat. Természetes,' hogy az
önző és hitetlen uralkodók az egyházat is és a papokat is a
maguk szolgálatába állították. A papok legtöbbjének pedig nem
volt ereje hozzá, hogy 'az ilyen uralkodókkal szembeszálljon.
Legtöbb' jómódját é§ gazdagságát féltette. Ezért inkább enge-
delmeskedtek a világnak; rnint Istennek. Sőt lassan-lassan ma-
guk is egészen hasonlóvá lettek a világhoz. Földesurakká, állami
hivatalnokokká, zászlósurakká, katonákká váltak és mit se tud"
tak Krisztus tanításáról. És Krisztus tanítása helyett a saját ér-
dekeiknek megfelelő bölcseséget tanítottak. Ezzel meg is kez-
dődött az egyház romlása.

b) A pápai hatalom kialakulása.
A római püspök első akart lenni minden keresztyén pap

között. Ezért egyik újszövetségi apokrifus irat állítását, hogy
Péter volt az első római püspök s így az egyház első pápája is -
Szentírásnak tekintették. Pedig Jézus nem küldött Rómába
papát. És az is igaz, hogy Péter egyáltalán nem volt Rómában
vagy ha volt is, csak nagyon rövid ideig. De ezzel a hatalomra-
törö római püspökök egyáltalán nem törődtek: Magukat Péter
utódjainak, Krisztus földi helytartójának nevezték és megköve-
telték; hogy minden keresztyén ember nekik engedelmeskedjék.

Igaz, hogy voltak olyan pápák is, akik Istennek is szeret-
tek volna szolgálni. Ilyenek voltak Nagy Leó és Nagy Gergely,

Nagy Leó (t 46f)előkelő család gyermeke, aki korán az
egyház szolgálatába lépett s ereje teljében - igaz, l;logy aka-
rata ellenére - elnyerte a pápai koronát. Az erélyes pápa Róma
szellemi és politikai vezetője lett. Ezzel az egész világon híressé
vált, mert abban az időben Rórna volt a világ közepe. Ö bírta
visszafordulásra Attila seregeit 425-ben s ezzel megvédte a híres
várost a hatalmas hun sereg dúlásától. Ugyancsak ö bírta rá
Geizeriket, a vandálok királyát, hogy Rómában a gyújtogatás-
tói és a gyilkosságoktói tartózkodjanak. Sokat harcolt az eret-
nek (egyháztól elszakadt, hamis) tanítók ellen is'. Kor ának sok
eretnekségét megfékezte. Csak saját hatalma, a római pápaság
ellen nem tudott küzdeni. Ezért minden nagysága és hatalma
mellett sem tudott Krisztus hiánytalan szolgája lenni. .

A másik híres pápa Nagy Gergely (t 604) szintén előkelő



d) Remete Antal.

A remeték és szerzetesek között elég nagy 'olt már a
rendetlenség, amikor egy híres remete, Antal rendet teremtett
közöttük, A gazdag családból származó Remete- Antal 19 éves
korában a gazdag ifjúról hallott egy prédikációt. A prédikáció
annyira hatott rá, hogy vagyonát eladta, árát szétosztotta a
szegények között, ő maga pedig elvonult a pusztába remetének.
Húsz esztendeig élt magányosan. Végül is szent híre kerekedett.
Messze földről jöttek híres és névtelen emberek, hogy meg-
hallgassák öt. Ezek, valamint a remeték közül sokan, csatla-
koztak hozzá. Körülötte lassanként egész remetetelep alakult.
amelynek ő volt a feje és irányitója.
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család sarja. 30 éves korában már Róma kormányzója, de látta
a világban levő sok bűnt és igazságtalanságot. Szakítani akart
ezekkel, tehát kolostorba vonult.

Oe rövid ideig tartott a világgal való szakítása. Az ellen-
ségtől, betegségektői, árvízektől agyonsanyargatott rómaiak őt
akarták a pápai' trónon látni. Gergely úgy érezte, hogy Isten
akaratának tesz eleget, ha segít a nagy nyomorúságban levő
rómaiakon.

Sikeresen szembeszállt Rórnát enyegetö barbárokkal. Kór-
házakat építtetett a betegek számára, naponta hat szekér
élelmet osztatott ki a nélkülözők között, s munkáját Rómán
kívül egész Itáliára kiterjesztette. Természetes, hogy mindenki,
még a pogány fejedelmek is tisztelték ezért. S mint ember meg
is érdemli tiszteletünket, de mint az egyház vezetője mégis csak 11
egyike volt azoknak a pápáknak, akik Isten dicsősége helyett
a maguk dicsőségét keresték. '

c) Remeték és szerzetesek.

, A szerzetesség és a remetei élet \sok szent szándékkal meg-
indult mozgalom volt. A népek tanításában, vezetésében, téríté-
sében nagy érdemeket szerzett. És mégis, már' megindulásakor
olyan életet hirdetett, amely merőben ellenkezett Isten akaratá-
val. Mert a remeték és szerzetesek mind adni akartak valamit
Istennek: életüket, lemondásukat, szegénységüket. Holott a ke-
resztyén ember mindenekelőtt kap valamit Istentől: Istennek a
Jézus Krisztusban megjelent kegyelmét kapja ajándékul.

A remeték és szerzetesek mégis érdemeket akartak sz.erezni
Isten előtt is. Ebben némelyek annyira mentek, hogy még a föl-
dön való járást is megtagadták és oszlopok tetején töltötték
életüket. Sőt még ebben is versengtek egymással. Egyik maga-
sabb oszlopot szerzett magának, mint a másik. 19y gyönyör-
ködtek saját jócselekedeteikben, ahelyett, hogy valóban Krisz-
tust követték volna.
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Magányos remetéskedése idején lakott sírboltban, össze dőlt ,
várromban, csúszó-mászó állatok között, Testét agyonsanyar-
gatta és egyetlen állatbőrből készült ruhája volt csak. S mind-
ezt azért mívelte, hogy érdemes legyen az örökéletre. Közben
pedig 'elfelejtette, hogy Jézus Krisztus a bűnösökért és nem az
igazakért halt meg. Száz éves is elmúlt már, mikor Isten elszólí-
totta őt a tökéletességet kereső életéből. ,

Halála után híve és tanítványa, Pachomius vette át a reme-
ték vezetését. Kolostort (zárt helyet) készített számukra, ahol a
remeték már szigorú szabályok szerint éltek együtt. Le kellett
mondaniok a családi és házaséletről (pedig Isten ilyen életre •..
teremtette az embert), elöljáróiknak feltétlen engedelmességgel
tartoztak és magánvagyonuk nem lehetett. Az ilyen szabályok
szerint együtt élő remeték a szerzetes nevet kapták.

A kolostor eredetileg egy nagy telep volt, amelyen minden
szerzetes külön kunylróban lakott. Később nagy épületeket épí-
tettek, amelyben minden szerzetesnek kűlön cellája volt. De
naponként bizonyos meghatározott időben összegyülekeztek,
közös imádságuk és lelkigyakorlatuk végzésére.

e) Nursiai Benedek.

Európában Nursiai Benedek volt a szerzetesség atyja. Bene-
dek Rómában végezte iskoláit és már Rórna romlott erkölcsei
megrémítették. Ugyanakkor meghasonlott az élettel is. Megin-
dult t. i. a népvándorlás, s a keletről jövő barbár népek mindent
elpusztítottak. Nem volt többé se rend, se élet, se vagyonbizton-
ság Rómában. Ebből a világból menekült ki az érzékenylelkű
Benedek.' /

Három évig egy barlangban remetéskedett. Majd a közeli
kolostor szerzetesei apátukká ,választották. Mintaszerűen ren-
dezte be a kolostor életét és a szerzetesek között is szigorú ren-
det tartott. De a szerzetesek se voltak jobbak a világlaknál. Nem
tudták a szigorú fegyelmet elviselni. Meg akarták mérgezni
Benedeket. Ekkor v1ss~,"pnult kedvenc barlangjába. Igazi hívei
azonban. ide is követték. SCStszámuk egyre szaporodott. Rövid /
időn belül Benedek ismét több kolostort szervezett. Szerzetét -
a Benedek rendet ~ példaadóan vezette. Ahol e szerzetesrend
megjelent, ott javultak az állapotok, iskolák épültek, tisztult az
erkölcs s visszatért az élet- és vagyonbiztonság. Erősfalu kolos-
torokban laktak, amelyek ellenálltak a barbárok ostromának is.
Ezért veszedelmek idején ide menekült a környék népe. A nép
természetesen nagyon szerette őket, hiszen szorongatás idején
menedéket, éhségben táplálékot, betegségben orvosságot talál-
tak kolostoraikban. Békében pedig a nép jószándékú vezetői
voltak. Gazdálkodásra, háziiparra, állattenyésztésre tanították
az embereket. ,

Munkájukért hálás szívvel gondol rájuk az egész világ. Kár
2
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azonban, hogy ők is beleestek a szerzetesek hibáiba. Abban a
téves hitben éltek, hogy Isten jobban szereti a szerzeteseket,
mint a többi embereket, kedvesebb előtte, aki böjtöl, mint aki
eszik, szentebb ember a remete, mint a sokgyermekes családapa. -

'Elfelejtették tehát, hogy Jézus azt mondtat j.Nern azért jöttem,
hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre."

f) Szentek, ereklyék, képek tisztelete.

A szerzetesek minden jó munkája mellett is a nép élete egy-
kettőre megmutatta, hogy senki se tanította meg őket az igaz
Isten ismeretére. A IV. századtól kezdve Isten helyett egyre
gyakrabban fordultak a szeritekhez s egyre gyakrabban vetették
bizalmukat csodatevő képekbe és ereklyékbe. I / -

Az egész úgy kezdödött, hogy a tömegesen, sokszor erő-
szakkal megtérített pogányokat nem részesítették kellő oktatás-
ban. Mit tehettek mást a pogányok, mint hogy továbbra is régi
isteneikhez imádkoztak. Ebben az időben azonban már a keresz-
tyének is tisztelettel emlékeztek meg vértanúhalált halt martí-
raikról és hitvallóikról. A lelkiismeretlen papok és tanítók pe-
dig, ahelyett, hogy a tiszta keresztyén tudományra oktatták
volna a most megtért pogányokat, arra tanították őket, hogy
régi isteneik helyett ezekhez a vértanukhoz és martírokhoz fo-
lyamodjanak. Így történt, hogy keresztyén szentek nevén to-
vábbra is régi, pogány isteneiket imádták.

A szenteknek, majd Máriának a tiszteletével igen" sok po-
gány vallási szokás került át a keresztyenségbe. Ilyen volt az
ereklyék gyűjtése és felhasználása is. Az ereklyéknek csodatevő
erőt tulajdonítottak, akárcsak a mai pogányok. Ezzel együtt
megindult a vértanuk ruháinak, csontjainak, Mózes pálcájának.
Krisztus köntösének, stb. gyüjtése is.

Ezekhez csatlakozott keleten az V. századtól kezdve a ké-
pek tisztelete. Leborultak, lámpát gyújtottak, tömjéneztek előt-
tük és csókolgatták őket. Levakarták a képekről a festéket és-
az úrvacsorai borba keverték, hogyannál hatásosabb legyen az
úrvacsora.

A képtisztelet átkerült a nyugati egyházba is. Ez természe-
tesen következik abból, hogy a VII. századig a keleti keresz-
tyénség erősebb volt a nyugatinál, s csak keletnek a moharnedá-
nok által való katonai elözönlése után vette át a vezetőszerepet
Róma. "



9. Augustinus.

A sok hamistanító és önző pap közül néha-néha kimagaslott
Krisztus egy-egy igaz szószólója. Ilyen volt Augustinus is, akit
a római katolikus egyház a kegyelem doktorának nevez és akitől
Luther Márton is sokat tanult.

Eredeti latin neve Aurélius Augustinus volt. 354-ben szüle- ,
tett Afrikában, a numidiai Tagastéban. Jómódú szülei rninden
áldozatot meghoztak, hogy fiuknak nagy jövőt biztosítsanak.
Jóakaratuk azonban majdnem, rosszra vezetett. Korán sikerült
felkeltenlök fiuk bécsvágyat. De a becsvágyó Augustinus már
ifjúkorában gőgös és öntelt lett. Senkire sem hallgatott, csak
ment a maga feje után. Mikor Karthagóba iskolába került, már
enézte a Szentírást és sokkal .szfvesebben olvasta a pogány irók

könyveit. Közben rossz társaságba keveredett és bűnös szenve-
délyek rabja lett. Anyja könyörgéseire és intésére nem hallga-
tott. Már-már egészen elmerült a bűnben, amikor élete egészen

.más fordulatot vett, mint őmaga akarta,
Anyja u. i. nem adta fel a küzdelrnet, Ha fia nem hallgatott

is rá, tudta, hogy a hívő lélek imádságát meghallgatja Isten.
S szüntelenül kérte Istent, hogy ne hagyja elveszni fiát. Az Úr
meghallgatta könyörgéseit. A léha, öntelt fiú szomjas lélekkel
kezdte keresni az igazságot. Görög bölcseségben, pogány szek-
ták tanításában, a világ örömeiben, szórakozásokban, szóval
sehol sem találta meg. Közben megutáita a könnyelmű örömö-
ket. Végre megismerkedett Ambrózius milánói püspökkel, aki
kerának híres igehirdetője volt. Eljárt prédikációira. Kezdetben
csak kiváncsiságból. S most megmutatkozott anyja imádságai-
nak eredménye. Isten igéje megragadta lelkét. Most már más
szemmel nézett a Szentírásra. Nagy örömmel tanulmányozta
az Írást, különösen pedig Pál apostol leveleit. Boldogan látta,
hogy végre megtalálta az igazságot. De egyelőre csak eszével.
Szíve még nem fordult egészen Isten felé. Újra és újra vissza-
esett régi bűneibe. De újra és újra lsten igéjéhez menekült.
S Pál apostolnál olvasta: ',Mint nappal ékesen járjunk, nem
tobzódásokban és részegségekben, ... hanem öltözzétek fel az
Úr Jézus Krisztust." Annyira szíven találta ez az ige, hogy
zokogva borult le Isten előtt s önmagáról lemondva, teljesen rá-
bízta magát ISten kegyelmére.

Ekkor teljesen megváltozott élete. Eltűnt belőle az önző,
gőgös, örömhajszoló óember. Amit eddig. tett, azt kárnak ítélte
és szívében csak egy indulat maradt: teljesíteni lsten parancsait.
Ezt most könnyűnek és édesnek találta 'már. Szigorú, önmeg-
tagadó életre adta magát. Azután visszatért hazájába, mert
Milánó éghajlata ártott egészségének. Boldogan kísérte őt nagy-
beteg édesanyja, Monika, aki nyugodtan várta most már halála
óráját. Hiszen megláthatta lsten kegyelmének nagy ajándékát:
fia megtérését.

2'"
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a) Augustinus munkája.
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Pap lett a hajdani könnyűéletű ifjúból. Még hozzá szerit-
életű pap. Négy év mulva már az észak afrikai Hippó püspöke.
Pedig ebben az időben nehéz dolog volt püspöknek lenni. Bent
az országban fejetlenség, zavargások, vesztegetés járta. Kívül-
ről pedig meg-megjelentek a sarcoló barbárok. Az egyházban
'elsokasodtak az eretnekek s meglazult az egyházi fegyelem.
A hatalmas római birodalom végnapjait élte s nem tudott már
rendet tartani. És ebben az időben a jó püspök mindent vállalt.
Vezetője, bírája, védelmezője és anyagi támogatója volt a nép-
nek. Ilyen volt Augustinus is. A népet minden bajában segítette.
A szegényekre állandóan volt gondja. Árvák, özvegyek és bete-
gek látogatása napi munkájához :tartozott. (De nem is csinált
végrendeletet, mint püspöktársai. Isten szegénye maradt, nem
volt miből végrendelkeznie.)

Nagy volt, mint keresztyén tanító is. Prédikációi a keresz-
tyénség örök értékei közé tartoznak. Kevesen tudtak Isten
kegyelméről és a hitről olyan világosan, igazán s meggyőző en
beszélni, mint Ő. De Isten kegyelmének hirdetője tudott kemény
és bátor harcos is lenni. Ilyen volt, amikor a hamis tanítókkal
szállt szembe. A pelágiánusok voltak ezek, akik azt tanították,
hogy az ember a maga erejéből is üdvözülhet. Augustinus taní-
totta meg őket rá, hogy az ember nem saját erejéből, hanem
Isten kegyelméből, hit által üdvözül. Egy másik hamis irányzat
hívei meg is akarták ölni őt. Még ezért se haragudott rájuk,
de harcolt ellenük tovább.

Küzdött a pogány tudósok ellen is. 410-ben a -gótok elfog-
lalták Rómát s szörnyű fosztogatást, pusztítást vittek végbe.
A pogány tudósok azt állították, hogy Rómárrak az-ért lett ilyen
szomorú sorsa, mert elhagyta régi hitét. Ekkor írta meg Augus-
tinus "Isten országa" círnű híres művét. Ebben kimutatja, hogy
a nagy megalázás oka nem a pogányság elhagyása, hanem a
rómaiak hitetlensége és lagymatagsága. -

Legszebb és legtanulságosabb műve a "Vallomások". (Con-
fessiones.) Benne őszintén, mintha Istennel beszélne, úgy mondja
el ifjúságának és megtérésének a történerét. Közben írja ezt
az örök szép és örök igaz mondatot: "Úgy teremtettél bennünket
Istenünk, hogy mi szüntelenül Tehozzád vágyakozunk. Es nyug-
talan a mi szívünk, amig csak Tebenned meg nem pihen."

76 éves korában halt meg, amikor a barbárok elől mene-
külők járványt hurcoltak a városba. Halálos ágyán bűnbánati
zsoltárokat iratott a falra, hogy azok folytonosan szeme előtt
legyenek. '

Augustinus szeIleme és rnűve mindenütt ott van, ahol igazi keresz-
tyénség van. Luther és a reformáció sokat tanultak tőle. S Augustinus
ma is az, aki volt életében: a keresztyénség egyik világító fáklyája.



10. Atlamvatlás nyugaton. Nagy Károly.

Nyugaton is sok méltatlan uralkodó került az egyház élére.
De volt közöttük olyan is, aki papokat és pápákat megszégyenítő
bölcseséggel vezette az egyházat. Ezt az uralkodót Nagy Károly--
nak hívták. , .

Az egész akkori világnak ő volt a leghatalmasabb uralko-
dója. 800-ban koronáztatta magát császárra a római pápával és.
ettől az időtől kezdve a tehetetlen papok és pápák által vezetett
egyházat újra Krisztus egyházává akarta tenni. Meg is volt ehhez
minden testi és lelki képessége. Korának legnagyobb höse.
ötvenhárom dicsőséges hadjáratot vezetett. De lélekben is volt
legalább ilyen nagy. Harcban bátran és keményen küzdött, de
legyőzött ellenfeleihez mindig szelíd zívvel közeledett. Szor-
galmas templomjáró Fejedelern volt. A Szentírást mindig ma-
gával hordta és -a harcok szüneteiben is olvasgatta.: Szabad ide-
jében legszívesebben Augustinust tanulmányozta. Étkezésnél is
az ő irataibólolvastatott fel.

Éppen így buzgólkodott a tudományok ápolásában is. Ifjú-
kora fogyatékos nevelését uralkodó korában vas szorg alornmal
pótolta. Ekkor tanult meg írni-olvasni. Utána pedig elsajátította
korának minden tudományát. S arra is gondolt, hogy; az ifjúság
már jobb nevelést kapjon, mint Ő. Udvarában otthont találtak
a leghíresebb tudósok, akik szorgalmasan fejlesztették tovább
a tudományokat és a császári udvarba sereglő ifjúságot is ne-
velték.

Ilyen ernber vezetése mellett .nern csak a műveltség, hanem
az egyház élete is szépen fejlődött és alakult. Nagy gondja volt
a tudós és hívő. papokra. De a hitetlen és rossz papokat nem
szívlelte. Éppen ilyen szigorú volt az egyházi tanítás kérdésében
is. Minden tekintélyét latba vetette az igazság érdekében. Nem
tűrte el pl., hogy a 'képtisztelet nyugaton is elhatalmasodjék.
Miután a niceai zsinat (787) keleten kötelezővé tette a képek
tiszteletét, ő maga is zsinatot hívott össze Frankfurtban, Károly
akarata szerint a zsinat úgy határozott, hogy a képeket meg-
hagyják a ternplorriokban.rde jaigorúan megtiltották azok tisz-
teletét. .

11. A keresztyénség terjesztöi Európában.

Az első századok keresztyénei nagyon komolyan vették
Jézusnak ezt a parancsát: "Elmenvén, tegyetek tanítványokká
minden népeket ... " Első időben az apostolok járták be az
egész akkor ismert világot, hirdetve Jézus evangéliomát. Velük
együtt és utánuk az apostoli tanítványok voltak a missziói munka
harcosai, majd' a szerzetesek buzgólkodtak a térítésben, A VII.
században már tervszerűen folyt az európai népek térítése, Ez
a régi európai népekre és a népvándorlás új európai népeire
egyaránt kiterj edt.
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a) Agoston apát.

Nagy Gergely pápa egy alkalommal a római rabszolgapiacon
járva, széparcú és erőstermetű rabszolgákat látott. Megkérdezte
tőlük, honnan valók? Angliából - hangzott a válasz. Nagy Ger-
gelynek annyira megtetszettek ezek az angol férfiak, hogy
nyomban megvásárolta őket, arra gondolva, hogy nem engedi
az angolokat a pogányság sötétségében élni, hanem missziói
munkásokat küld közéjük. A megvásárolt angol ifjakkal együtt
- akik közben már keresztyén hitre tértek - küldte el Gergely
pápa Agoston apátot Angliába. Ágoston azonban félútról vissza-
fordult, mert sokat hallott útközben az angolok barbárságáról.
De Gergely hajthatatlan maradt. Társaival együtt újra el kellett
indulnia Ágostonnak. Anglia partjai melletti kis szigetről küld-
ték első üzenetüket "az angol királynak: "Eljöttünk, hogy az
örök élet üzenetet hirdessük neked." A király (Ethelbert) vala-
mennyire már ismerte a keresztyénséget, mert felesége a frank
keresztyének közül való volt. Elment hát a térítők közé, akik
elmondták neki a keresztyénség főbb igazságait. Meghallgatta
őket és így szólt: "Amit ti mondtok, az mind szép, de új és
bizonytalan valami. Nem hagyhatom hát el egyszerre azt, ami-
ben én és angol népem oly soká hittünk. De mivel azt tartjátok,
hogy hitetek igaz, nem akadályozlak meg benneteket hirdetésé-
ben. Térítsétek hítetekre, akit tudtok." Agostonéle oly jól dol-
goztak, hogy egy év mulva megkeresztelkedett a király. A nép
közül is sokan követték példáját. Gergely pápa a sikernek örülve,
püspöknek nevezte ki Ágostont. Ágoston tanácsára a király meg-
tiltotta a pogány vallás gyakorlását és új templomokat építte-
tett a keresztyénségter j esztésére.

Az angol nép nagyon megszerette Agoston apátot, aki idő-
közben jól megismerte gondolkozásukat és lelküket. Szívvel-
lélekkel terjesztette közöttük a keresztyénséget, de hagyomá-
nyaikat nem bántotta (Magyarországon az idegen térítöpapok
tűzzel-vassal irtották a magyar hagyományokat. A magyar nép
ezért nagyon haragudott rájuk.) Ágoston az angolok templomait
se rombolta k, hanem keresztyén templomokká alakftotta-et
őket és régi nemzeti ünnepeiknek is igazi keresztyén értelme-
zést adott.

Sirfeliratán is meglátszik, hogy szerette őt az angol nép.
Máig fennmaradt síremléke, ezzel 'a felirattal: "Itt nyugszik
Agoston, az első canterbury érsek, akit az áldott emlékű Ger-
gely római püspök küldött ez országba s aki Istentől csudatevő
erővel megajándékozva, Ethelbert királyt és népét Krisztus hitére
téritette s a nevezett király idejében, május 26-án halt meg."
(604.)
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b) Bonifácius.

A megtéritett angolok sok új térítőt adtak hamarosane a
világnak. Ezek csapatostul jöttek át az európai kontinensre s
különösen rokonnépeik - a vad germánok - megtérítésén
fáradaztak. Sokan fizettek halállal hűséges munkájukért, Közöt-
tük is legnagyobb volt Bonifáeius. ,

Családi nevén Winfridnek nevezték. Szülei - akik neme-s
emberek voltak - előkelő világi pályára szántálc fiukat. De ő
hallani sem akart a világi pályáról, inkább pap lett. Negyven
éves volt, amikor követte a többi hős brittanniai apostol példá-
ját. Átjött Nyugat-Európába, ahol a frankok voltak az urak.
A frankok keresztyének voltak ugyan, de csak név szerint. Való-
jában uraik is, papjaik is, meg a nép is nagyori .erkölcstelen
életet éltek. Tőlük bizony nem sok jót tanulhattak leigázott
rokonnépeik, akik amugyis gyülölték az elnyomó frankokat.
Még azokat se néz,ték'j'ó szemmel, akik a keresztyén hitre akar-
ták őket téríteni. És Bonifáeius ezeket a vad népeket választotta
magának. A frizek között, Bajorországban, Thüringiában egy-
aránt hirdette az evangéliumot. Hite és bátorsága szinte meg- '
babonázta az amúgy féktelen harcosokat. Nem kerülte, sőt ke-
reste az életveszedelmet. Előfordult ugyan az is, hogy a pogá-
nyok nem értették, mit mond nekik, de látták életét és cseleke-
deteit. Ez pedig mindennél többet ért. Egy alkalommal pl. Hes-
senben elhatározta, hogy döntő csapást mér a pogány babo-
nákra. A hessenieknek Donár (Thor) volt a kedvenc istenük.
Donárnak volt egy évszázados szent tölgyfája. Senki se mert
hozzányulni, mert attól féltek, hogy Donár bosszút áll azon,
aki szent fáját bántja. Bonifáeius nagy pogány tömeg .jelenlé-
tében 'egy szál fejszével önmaga kidöntötte a hatalmas tölgyet.
Mikor a hesseniek 1átt á1k, hogy istenük nem tud bosszút állni,
hittek Bonifáciusnak, szívesen hallgatták igehirdetését és töme-
gesen tértek meg Krisztush'oz. .

Ezután szárnos kelostort építtetett fel. (Donár isten szerit
fájából keresztyén kápolnát ácsoltatott.) A kolostorok és temp-
lomok építésében i-ge~ nagy segítségére voltak az angolok.
Ethelbert király könyvekkel, ruhákkal látta el őt, utódja pedig
egész magánvagyonát rendelkezésére bocsátotta, hogy anyagi
eszközök ne akadályozzák az evangéliom hirdetésében.

Bonifáeius nem csak térítö volt, hanem egyházszervező is.
Németország egész területén ő építette meg a történelmi keresz-
tyénség .alapját. ' , '

Missziói és. egyházszervezői munkában töltött több mint 40
esztendőt. Már jóval elmult 80 éves, amikor a legnehezebb fel-
adatot vette új ra magára: a frízeket akarta megtérítení, ami
fiatal korában nem sikerült neki. - Nagy kísérettel ment közé-
jük. Kezdetben siker koronázta munkáját, de egy reggel fel-
bőszült pogányok rohantak meg sátorát és kíséretével együtt
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1.
lemészárolták. Így nyerte el, amire kezdettől fogva vágyako-
zott: a vértanúság koronáját.

Korának egyik nagy keresztyén Ha volt, feltétlen híve a pápaságnak.
Ezt könnyen megérthetjük, ha tudjuk, 'hogy ebben az időben a pápák
között még tudós és szentéletű emberek Is voltak. S az akkori viszo-
nyok köz ött csak nagy fegyelemmel lehetett rendet tartani. Az Európát
meghódító frank uralkodók rendetlen életű, léha urak voltak püspökeik-
kel együtt. Az igazi keresztyénséget és az egyház korrnányzását egyálta·
lán nem értették. Ezt náluk . sokkal jobban csinálták az erélyes és tehet-
séges római pápák. Ezért volt Bonifácius oly nagy híve a pápa elsöbb-
ség ének, hogy valami könnyelmű püspök vagy király ne lehessen az
egyház ura.

c) A keresztyénség többi ter jesztői.

A skandináv népek apostola Ansgár (Isten dárdája) volt
Igazi apostoli egyéniség. Senkitől anyagi támogatást el nem fo-
gadott. Térítő útjain hálókat kötött a halászoknak s. e-zzel ke:..
reste meg maga és társai élelmét. Kenyéren és vízen élt, mert
minden nélkülözhető fillérét a rabszolgák kiváltására és a szegé-
nyek támogatására fordította.

A szlávok között Cyrillus és Methódius, a poroszok között
Adalbert - aki vértanúhalált is halt - hirdette az evangéliomot.
Az oroszokat fejedelmük, Vladimir kényszerítette a keresztyén
hitre. (988·.)~~::: ..•:.~~~;:'::s1-~~::'~'~:.~'~.~

12. A magyarok megtérése.

A magyarok vándorlásaik során többször találkoztak már a
keresztyénséggel. Mai hazánkban való letelepedésük után nem
volt tehát ismeretlen a keresztyénség előttük. A magyarok közé
az első térítök letelepedésük után sem nyugatról, hanem kelet-
ről jöttek. Tehát már a tiz-tizenegyedik században tudta a ma-
gyarság, hogy van keresztyénség Rórna nélkül is.

A magyarság megtérítése is másképen történt, mint a többi
európai népeké. Legtöbb országbau.i. a pápa küldött térítő-
papokat, s azok f'elsö parancsra végezték a missziói munkát,
Magyarország első igazi apostola nem idegen szerzetes, hanem-
az első magyar király, István volt.

a) István király.

István király népünk egyik nagy jótevője. Ö látta meg,
hogya magyarság, akármilyen vitéz és bátor nép is, húnok és
avarok sorsára jut az európai keresztyén népek tengerében, ha
folytatja eddigi kalandozó és vándorló életét. Mert szornszé-
daink előbb vágy utóbb összefognak ellenünk és. a sokszoros
túlerőt még a magyarok se tudják legyőzni. Látta a bölcs király,
hogy európai fennmaradásunk egyetlen útja: keresztyénné kell
lennünk.
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Oe István király nem csak érdekből lett keresztyénné. Ö
már szívestül-Ielkestül keresztyén uralkodó volt. Példaképének
Nagy Károlyt tekintette, s nem is volt ebben az időben István-
nál különb keresztyén uralkodó a világon. Isten igéjét buzgón
hallgatta, állandóan gyakorolta magát az imádságban és fele-
baráti szeretetben. Aki Isten nevében jött hozzá, nem távozott
tőle segítség nélkül.

Formára is igazi magyar ember volt. Alacsony, komoly,
nagyerejű. Oe lelkében is nagy erő lakozott. Amit egyszer jó-
nak látott, azt vaseréllyel valósította meg. Látta, hogya magyar-
ság megtérésével nem várhat addig, amíg minden magyar ember
megtér. mert irigy szomszédaink elpusztítanának bennünket.
Hatalmi szóval vétette hát fel népével a keresztyenséget. Oe köz-
ben mindent megtettr'hogy népe is megismerje Istent, szívvel-
lélekkel engedelmeskedjék neki, mint ő maga. Ezért terítő papo-
kat hozatott az-országba., Érsekségeket, püspökségeket, apátsá-
gokat alapított. Szigorú törvényekkel gondoskodott a templo-

. mok fenntartásáról, az ünnepnap megszenteléséröl, sgondja
volt a keresztyén erkölcsök meghonosítására és ápolására is.

Mikor ezzel a rnunkájával végzett, csak akkor fordult a pá-
pához. Mikor a pápa meghallotta, hogy mi mindent végzett
István, így kiáltott fel: "Én csak apostoli vagyok, de ő valósá-
gos apostol." István királyi koronát kért tőle. Küldött is a pápa
szívesen. Ezzel azt mutatta meg István' órszágunkra leselkedő
idegen fejedelmeknek, hogya magyar király és a magyar nép
Istenen kívül más szolgája nem lehet. T. i. István is úgy tekintett
.a pápára, mint kora többi uralkodói. Az első keresztyén papnak
tartotta öt, akitől Isten szavai és dolgai származnak erre a
földre. .

Voltak azonban dolgok, amelyekben István se látott vilá-
gosan. Idegen nevelői, a nérnet és olasz papok közönyössé tet-
ték lelkét sok régi magyar értékkel szemben. István elnézte,
hogy ezek az idegenek tűzzel-vassal írtsák rovásírásainkat.
dalaínkat, mondáinkat, östörténetünket. Azt mondták róluk,
hogy ezek pogány,--ká-rbozato~ dolgok. Bezzeg saját hazájukban
nem írtották ki, hanem inkább ápoltak és gondozták, mert tud-
ták, hogy igen nagy értékek. Tulajdonképen Koppány és Gyula
s velükegyütt a magyar tömegek lázadásai is ezek ellen a garáz-
-dálkodó idegenek és idegen papok s nem István ellen szóltak.

Oe' a magyarság mégis, kezdettől fogva látta, hogy István
milyen nagy szolgálatot tett népének. Ezért Lászlo király idejé-
ben, 1083-Qan a székesfehérvári országgyűlés, tehát nem a pápa,
szentnek nyilvánította őt. A pápa tulajdonképpen csak tudomá-
sul vette az országgyűlés döntését. László király u. i. jól látta,
hogy a keresztyén magyarság új példaképet keres, aki meg-
felel a: régi magyar vitézi erényeknek is, de ugyanakkor hité-
ben is, életében is keresztyén már. Keresve se találhattak jobbat



/

26
/

István királynál. Mert a magyarok ebben az időben már Isten
emberének tartották Istvánt. Ilyen értelemben valóban lehet az
első magyar király szent király.

I

b) László király.

István halála után szomorú napok köszöntöttek Magyar-
országra. Kiderült, hogy a beköltözött idegenek, akik kegyes
szólarnokkal jöttek ide, nagyon messze voltak Istentől és csak
azért jöttek Magyarországba, hogy idegeneknek szerezzék meg
szép hazánkat. A magyarok pedig nem adták a sok vérrel, hősi-
ességgel megszerzett új földet. A trón jogos örökösei és az ide-

. gen érdekek, a magyarok és ellenségeik között szüntelenül folyt
a háborúskodás. És mint ilyenkor lenni szokott, a harcok között
szabadjára került azerkö!cs, romlott a hit, napirenden vol-
tak a tolvajlások és gyilkosságok. Még 40 év se rnult el Ist:
ván halála 'óta s művét: a keresztyén Magyarországot a teljes'
megromlás veszedelme fenyegette. Ekkor került, a magyar

. trónra Lász ó király, aki nem csak megszilárdította, de tovább
is fejlesztette István művét.

'László méltó utóda volt Istvánnak. Vitéz dalia, számtalan
harc legendás hőse. De hívő keresztyén ember is, aki jól tudta,
hogy dicsőségéért először Istennek kell hálát adnia. Leveleiben
alázattal vallja magát gyarló embernek, aki Isten kegyelmébe
kapaszkodik. És· ugyanez a László tőzsgyökeres magyar ember -
is volt, akinek szívesen engedelmeskedett minden jó magyar,
mert látták, hogy mindent az ő érdekükbe tesz, és mindent
valami egészen tiszta, szent lélekkel cselekszik.
_ Lett is törvényeinek eredménye. A harácsolás, lopás és

egyéb bűnök egy-kettőre megszüntek. A templomok megteltek
hívő és imádkozó emberekkel. Könnyebben is ment ez már, mint
régen. Mert az idegen papok helyett most már magyar szerze-
tesek lettek a rnagyarok vezetői, s örömmel hallgatták mind-
nyájan, hogyan tanítják őket sok szép és okos dologra papjaik.

Lászlót pedig nem csak a magyarok, hanem Európa minden
keresztyén népe csodálta és szerette. A keresztyén fejedelriiék="
példaképüknek tekint ették és keresték barátságát. Legnagyobb
érdeme mégis az volt, hogy megszilárdította István művét, a
keresztyén Magyarországot. Ezzel a nyugati keresztyénséghez .
csatolta hazánkat és így utat készített a magyarság szíve felé
a reformációnak is. Mert István, meg László és a reformáció
keresztyénsége között körülbelűl az a különbség, mint az 0- és
Ujtestárnentum között. Az Otestámentuma törvényt hirdeti. Az
Új a kegyelmet. Első nagy királyaink idejében a magyarság a
keresztyénségből még csak a törvényt látta. A reformációban
ismerkedett meg a teljes keresztyénséggel. az Atya szerétetével
és Jézus kegyelmével.
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13. Pápák az egyház és Európa élén.

A XI. századra befejeződött az európai népek térítése. Ezek
a népek - kevés kivétellel - a római papát tekintették lelki
vezetőjüknek. Az uralkodók pedig nagy adományokkal és va-
gyonokkal látták el őket, részben a nekik tett szolg álatokért,
részben pedig azért, hogy az első keresztyén papoknak ne le-
gyenek anyagi gondjaik. Az anyagi támogatásért azonban ural-
muk alá hajtották az egész egyházat, pápájával, püspökeivel
és papjaival együtt.

A jobbak nem szívesen türték ezt. Közülük sokan az egy-
házat újra szabaddá és függetlenné akarták tenni. De mikor
tervük sikerűlt, nem tudtak mértéket tartani. Most meg ők akar-
tak a világ urai lenni. Azt gondolták, hogya világban csak
akkor lesz rend, ha az egész világ egy embernek, a pápának
engedelmeskedik. Sikerült nekik saját hatalmukat nagyra emel-
niök, az egyházat is .nagy világi szervezetté tették. A pápaság
végül is a világ első hatelmasságává lett. Europa uralkodói és
papjai rnind neki engedelmeskedtek. Ezzel az egyház olyan lej-
tőn indult meg, amelyen csak a reformáció tudta megállítani.

a) VII. Gergel»,

A nagyhatalmú pápák között első volt VII. Gergely. Látta
az egyház nyomorult helyzetét a császárok önkényeskedése alatt.
Elhatározta tehát, hogy egész életét az egyház felszabadítására.
fordítja. Már a pápai hatalom elnyerése előtt is éveken keresz-
tül ő volt a pápaság irányitója, mint a megelőző pápák leg-
bizalmasabb tanácsosa. Mikor pedig pápáva választották, elhatá-
rozta, hogy az uralkodóknak is ő parancsol a jövőben. Ázt hitte.
hogy csak akkor lesz rend a világban is, meg az egyházban is,
ha mindenki a pápának engedelmeskedik, Töpörödött testében
lakozó hatalmas lelkierejét mindenestől e cél szolgálatábá állí-
totta. Azt akarta először, hogy olyan sereg álljon szolgálatára,
mely csak a pápának engedelmeskedik. Elrendelte tehát, hogy
a papok többé ne nősüljenek meg. Sőt azt is elrendelte, hogya
családos papok 'hag--yjálrel családjukat. Pedig ilyen követeléseket
a Bibliában sehol sem találunk. Örült, hogy így olyan papi
sereg áll rendelkezésére, melyet se gyerek, se család nem köt le,
és csak az ő rendelkezéseit lesi s hajtja végre. Kegyetlenségében
odáig ment, hogya papokat, akik nem akarták családjukat el-
hagyni, rákényszerítette erre a' nagyon súlyos lépésre. Eddig is
sokan elégedetlenkedtek már a papok közül saját helyzetük és
az egyház helyzete miatt. De Gergely nem törődött vele. hogy
sok édesanyának és gyermeknek a könnyei és j ó pap átka kö-
vette intézkedéseit.

Mikor hadseregét így megszervezte, elhatározta, hogy le-
számol az uralkodókkal. A leszámolásra, az uralkodók helytelen
viselkedése adta az alkalmat. Divattá vált ugyanis, hogya külön-



b) Ill. Ince.

A pápák közül legmagasabbra emelte Rórna és a pápaság
{e világi hatalmát Ill. Ince. Akaratának senki se tudott ellenállni
s mind a világi, mind az egyházi hatalmasságok meghajoltak - ~
akarata előtt. Ö pedig nagy hatalmát arra használta fel, hogy

\ Rómának sokszor a Szentírással nem egyező tanítását minden-
kire kötelező tantételekké (dcgrnákká) tegye.

Ez a nevezetes esemény a IV. lateráni zsinaton ment végbe
(1215). Ince javasolta, hogy a zsinat tegye kötelezővé a fülbe-
gyónást, fogadja el az átlényegülés tanát, (az úrvacsorában a
papi áldás következtében a kenyér és a bor Krisztus valóságos
testévé és vérévé változik át) stb.

A zsinat Ince minden javaslatát elfogadta és törvényerőre
-ernelte. Voltak ugyan még: a zsinaton jobb lelkek, akik kétségbe-
esve látták; hogy az egyház teljes romlásba rohan. De szólni nem
mertek, mert Ill. Ince volt ekkor a világ legnagyobb ura. A né-

I

böző császárok a püspöki és papi méltóságokat pénzért árulták.
(Simónia). Persze így a főpapi székekbe nem odavaló emberek,
.hanern jómódú politikusok, kereskedő szellemű törtetők kerül-
tek, akik püspöki méltóságukat vagyonuk gyarapítására és poli-
tikai céljaik elérésére fordították

Először IV. Henrik német királlyal tűzött össze. IV. Henrik
nem akart lemondani arról, hogy saját tetszése szerint árulja
.a püspöki méltóságokat. Mikor VII. Gergely erélyesen követelte
tőle a simónia megszüntetését, zsinatot hívott össze. A zsinattal
VII. Gergelyt megfosztatta pápai méltóságától és új papát neve-
zett ki. VII. Gergely erre kiátkozta IV. Henriket az egyházból,
feloldotta alattvalóit az engedelmesség alól. Követei felizgatták
.a rendeket és a népet az amúgy sem népszerű IV. Henrik ellen,
A király látta, hogy mindent elveszít, vagy meg kell aláznia
magát a pápa előtt. Olthatatlan bosszúvággyal ment VII. Ger-
gely elé, aki épen útban volt Németország felé, hogy személye- <,

sen vegye kezébe a király elleni felkelés további vezetését. Ca-
nossa (Olaszország) várában találkoztak. Henrik itt télvíz idején
napokon keresztül mezít1áb és szőrcsuhában vezekelt VII. Ger-
gely lakosztálya előtt. Végre VII. Gergely, ha nehéz szívvel is,
.de mégis feloldozta a királyt.· .

IV. Henrik első dolga a bosszú volt. Odahaza leverte ellen-
ségeit, majd Rönia és a pápa ellen vonult. Már-már Henrik fog-
ságába került a pápa, mikor sikerült elmenekülnie. Nemsokára
.meg is halt, anélkül, hogy Rómába visszatérhetett vagy elvei-
ből valamit engedett volna.

VII. Gergely valóban sók jót akart tenni az egyházzal. Kár
volt, hogya jót saját feje és nem Krisztus parancsa szerint cse-
lekedte. Így első volt azok között a nagyhatalmú pápák között,
akik- harnis tanításukkal egészen elszakították az egyházat Jézus
Krisztustól.



met és az angol királyt egyaránt megalázta, s mint korlátlan ú r
trónolt Europa élén. De uralkodásával Krisztust és a keresz-
tyénséget is száműzte a pápai udvarból, sőt majdnem egész'
Európából. A hívő keresztyénség száműzött vadként húzódott
meg kisebb közösségekben, néha-néha éppen a kolostorok falai,
között, várva arra az időre, mikor Isten/elveti méltatlan szolgáit
és újra felragyogtatja az evangélium világosságát.

.
14. A reformáció megkísérlői.

VII. Gergely és Ill. Ince Európa első nagyhatalmáva tette
a pápaságot. Ezzel együtt emelkedett az egyház tekintélye és
hatalma, de csak kifelé. Belül az egyházban egyre több volt a
baj. Olyan volt az egyház, mint a vezéréról elszakított hadsereg.
Teljes volt benne a Iejetlenség. Voltak még sokan, akik szíve-
sen harcoltak volna; ha tudták volna, hogy mit kell tenniök. De .
még többen voltak, akik semmi mással nem törődtek, csak a
zsákmányolással és fosztogatással. Vérig sarcolták a szegény
egyszerű népet új és új adókkal, s az így szerzett jómódból
könnyen és urizálva, legtöbbször erkölcstelenül éltek. Sokan tel-
jesen tanácstalanok voltak és nem tudták, mit cselekedjenek.
Azért történt mindez, mert az egyetlen igaz vezér szavát
nem hallhatták a hívek, zavar és nyomorúság lett úrrá az egész
egyházban. A nagy ellenség, a sátán pedig egyre jobban szeron-
gatta a hívek seregét. Félő volt már, hogy győz is és zsákmá-
nyává válik az egész európai keresztyénség.:

De Isten a legveszedelmesebb időben támasztott magának
hűséges tanukat, akik életükkel és tanításukkal egyedül Krisz-
tusra mutattak. Ha nem is tudták a pápás egyházat visszatérí-
teni az igazi keresztyénségbe, attól mindenesetre megóvták a
keresztyénséget, hogy egészen a sátán hálójába essek.

a) Assziszi Ferenc.
Az első kornoly ref'ormmozgalmat Assziszi Ferenc élete,

tanítása és példája-indította meg az egyházban.
Egy gazdag olasz posztókereskedő fia volt. (Szül.: 1182.)-

Édesatyja azt akarta, hogy, Ő is posztókereskedő legyen. A fia-
tal Ferenc lelke mélyén azonban állandóan a lovagi jövőről'
álmodozott. S bár munkáját atyja üzletében lelkiismeretesen el-
végezte, mégis' állandóan a hasonló gondolkozású ifjak. társa-
ságát kereste és velük ugyancsak víg életet élt. Assziszi utcái
sokszor voltak hangosak vidám tréfáiktól és jókedvű dalaiktól.'
De ezek a mulatságok soha sem mentek túl a jóizlés határán.

Alig volt azonban 22 éves Ferenc, amikor beleunt ezekbe
a mulatságokba. Hamarosan megpróbálta a lovagi életet, de
ez se sikerült. Valami mélyebbet és igazabbat keresett, de egy-
előre még nem tudta, hogy mitP Egy biztos pont volt életében:
az imádság. És Isten meghallgatta őt. Egy napon hazafelé tartva,
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bélpoklos jött szembe vele. Borzadva fordult el a szerencsétlen
betegtől, de 'ebben a pinanatban eszébe jutott Krisztus. S már
tudta is, mit kell tennie. Elkísérte a beteget a bélpoklosok tele-
pére. Most már szinte mindennap megfordult közöttük és test-
véri szeretettel ápolta és gondozta őket.

Egy másik alkalommal Assziszi határában levő kis kápolná-
ban imádkozott és úgy rémlett neki, mintha Krisztus szavait
hallaná: "Ferenc menj, építsd fel hajlékomat, hiszen látod, csak-
nem romokban hever." Körülnézett Ferenc és látta, hogy a
kápolna ugyancsak rászorul a tatarozás ra. Nyomban munká-
hoz is látott. Amikor apja megtudta, hogy fia mivel foglalko-
zik, szép szóval, szidással, sőt ütleggel is más útra akarta téri-
teni. Elváltak egymástól s Ferenc ment tovább Krisztus nyomát
követve. Hamarosan pontosan megtudta, mit akar vele, Isten.
Egy napon ugyanis azt az igét hallotta a templomban, amellyel ~
Jézus igehirdetésre küldte ki tanítványait; "Elmenvén pedig
prédikáljatok, mondván: elközelített a mennyek országa ... "
(Máté 10, 7-10.) Megértette most már Ferenc, hogy Isten nem
kápolnák, hanem az egyház építésére hívta el. És mezítláb
- mint Krisztus apostolai - elindult, hogy mindenütt a bűn-
bánat és megtérés evangéliumát hirdesse. Hamarosan sok igaz-
ságkereső ember csatlakozott hozzája.

Ferenc munkájáról és követőiről egy-kettőre tudomást
szerzett a pápa, Ill. Ince is. Ince pedig tudta jól, hogy az ilyen
népszerű embereket magához kell kapcsolnia, mert ha a nép
nagyon megszereti őket és a pápától függetlenek, abból a pápa-
ságra csak veszedelem származik. Minoritáknak (kisebb testvé-

. reknek) nevezték el őket, s a pápa az egyház hivatalos szerzetes-
rendjei. közé sorolta ferenc társaságát. \

Kolduló barátoknak is szekták nevezni őket. De ők csak
a végső esetben kértek ételmaradékot. Amúgy saját kezük mun- .
kájával tartották el magukat s ha se így, se úgy nem volt be-
tevő falat juk, koplaltak vídám szívvel. S járták a világot, hirdet-
ték Krisztus evangéliumát alkalmas és alkalmatlan időben egy--
aránt.

A sok örömhöz azonban hamarosan üröm is vegyült.
A rend rohamos gyorsasággal terjedt. S a követők legtöbbje
méltatlan volt szentéletű vezetőjéhez. Ez nagyon megszomorí-
totta Ferenc életét. Harcolni senkivel sem akart, ezért inkább
erdő sűrűjébe, magas bércek közé vonult élete végefelé baráti
körével. Mikor érezte, hogy közel van végórája. kedvenc kis
kápolnájába vitette magát, amelyet ő hozott rendbe és derűs
lélekkel vált meg ettől a világtól, amellyel olyan sok jót tett.

,
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b). WicIif János.

A reformáció megkísérlői között Wiclif (Uiklif) János volt
az első, aki bátran belekiáltotta a világba, hogy a pápaság nem
isteni, hanem emberi intézmény. Tovább is ment ennél. A pápát
Antikrisztusnak (hamis Krisztusnak) nevezte és tanította, hogy
az igazi keresztyéneknek el kell szakadnjok a pápától.

Ez a Wiclif János angol ember volt. Az oxfordi egyetem
egyik tanára. Az angolok pedig igen nagy hívei voltak a pápá-
nak. Nagy dolgoknak kellett történniök, hogy a pápa leghűsé-
gesebb hívei is ellenséges magatartást vettek fel. Valóban nagy
dolgok történtek. De ezek szégyenteljes dolgok voltak. Messze
kimagaslik közülük az, hogy 1378-ban egyszerre két pápát
választottak, egyiket az olaszok, másikat a franciák. S 'rnikor
az egyház ezt az ügyet rendezni akarta, kineveztek egy harma-
dik papát is. De a másik kettő is helyén maradt. S most Krisztus
két, majd három "földi helytartója" csak úgy szórta egymásra,
az átkot, anélkül, hogy ártani tudtak volna egymásnak. Wiclif
ezt látva, komolyan kezdett foglalkozni a pápaság történetével.
Hamarosan meglátta, hogy a pápaságet az emberi hatalomvágy
építette föl. Ezt a fölfedezését nem is rejtette véka alá, hanem
nyiltan tanította.

A Szeritírást is szorgalmasan tanulmányozta. Tudós barátai-
val együtt lefordította angol nyelvre is. Ekkor meglátta a pápa-
ság sok hamis tanítását és kíméletlen harcba kezdett a pápa
és hamis tanításai ellen. Különösen az úrvacsorai tanításnak
azon tévedése ellen kelt ki, hogy az úrvacsorában a papi áldás
következtében a kenyér és a bor Krisztus valóságos testévé és
vérévé lényegül át, Az angolok közül elsősorban a nemesek
és a tanultak voltak nagy híveiWiclifnek, akik azért is haragud-
tak a pápaságra, mert az többször megszégyenítette Angliát.
Végül mégis Wiclif veszítette el a pápa elleni csatát. Olyan tehe-
tetlen uralkodó került az angol trónra, akinek szüksége volt
a pápa támogatására.iHqgy kegyét megnyerje, zsinatot hívott
össze Londonban. A zsinat Wiclif tanítását eretnek tanításnak
minősítette. Wiclif meggyilkolását az angol főnemesség meg-
akadályozta, de a pápa emberei keresztül vitték a királynál, hogy
az oxfordi egyetemről távoznia kellett. 1384-ben halt meg egy
vidéki. parochia csendjében.

Amit életében nem tudtak megvalósítani ellenségei.. meg-
valósítottak halála után. 31 éJV elmultával teternét ki ásták, meg-
égették s hamvait egy folyóba szórták.

31
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c) Husz János.

Wiciif hamvait megégethették, de tanítását már nem. Euró-
paszerte ismerték azt, mert könyveiben és irataiban tanítása
fennmaradt. S alig hogy ő meghalt, Európa egy más pontján,
CSehországban mindjárt volt is munkájának folytatója: Husz
János prágai egyetemi tanár.

, Huszinec faluban született 1369-ben, egyszerű paraszti csa-
ládból. Nagy tehetségével és szorgalmával küzdötte fel magát az
egyetemi tanárságtg.: Fiatal korában ő is, csak úgy, mint más,
elég könnyelmű és szabad életet élt. De minden megváltozott
nála, mikor a Szentírással találkozott. Rádöbbent, hogy saját
maga, népe és egyháza számára csak egyetlen életrevezető út
van: az ige útja. És nagyszerű szónok is volt. Diákok, polgárok,
nemes és egyszerű emberek cs* úgy tódultak prédikációira.
Maga a királyné is szívesen hallgatta beszédeit. S Husz is olyan
volt, mint Isten többi választott embere. Amit egyszer a Szerit-
írásból megtudott, azt többé el nem hallgatta, hanem hirdette,
ha mindjárt élete ráment is. Tanította, hogy az egyháznak nincs
szüksége látható főre, mert Krisztus a fő. Tanította, hogy az
úrvacsorát kétszín alatt kell kiszolgáltatni, s hogy a szerzetesi
és kolostori élet nem Istennek tetsző élet. Prédikációiban nagy
haraggal kelt ki a pápa és a püspökök bűnös életmódja ellen, s
követelte, hogy ne gazdagságban és dorbézolásban tűnjenek ki,
hanem Krisztus tudományában és hívő életben. Névetség tár-
gyává tette a két, majd háromfejű pápaságot. Megtámadta a
búcsúlevelek árulását is és tanította, hogy a pápai bűnbocsánat
semmit sem ér, ha' Isten meg 'nem bocsátja bűneinket. Ezzel be
is telt a pohár. A pápa kiátkozta öt az egyházból. A cseh papság
dologtalan és henye része örömmel fogadta. az átokhullát és a ,i

prágai érsekkel 'az élükön azt nézték, hogy hol árthatnának Husz
Jánosnak.

Nem kellett sokáig várniok. A pápa Zsigmond magyar ki-
rály és német császár védnöksége alatt zsinatot hívott össze
Konstancba. (1415). Huszt is megidézték ide. A császár .menleve-L;
let is adott neki. Ennek értelmében semmi baja sem történhetett
Husznak. De mintha nem is lett volna menlevél. Alighogy meg-
érkezett Konstancba, elfogták, védekezni se nagyon engedték s

~ bebörtönözték. Olyan valóban hamis tanításokkal vádolták, ame-
lyeken maga Husz csodálkozott legjobban. Most már tudta, mi-
lyen sors vár rá. Krisztus apostolához méltó módon készült va
halálra. Bírái előtt - akik hamis vádak alapján ítélték őt ha-
lálra - kijelentette, hogya hamis bíróktói Krisztushoz felleb-
bez. A zsinat megfosztotta őt papi hivatalától és mint javítha-
tatlan eretneket átadták a világi hatóságoknak. A világi ható-
ságok halálraítélték Huszt. Mint cégeres gonosztevőt vitték az
utcákon át máglyára. Mikor rákötözték a máglyára, mégegyszer
felszólították, hogy vonja vissza tanítását. Ekkor így felelt:
"Isten a bizonyságom, hogy amivel hamis tanuk útján vádolnak,
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én azt nem tanítottam. Viszont örömmel halok meg az evan-
gélium igazságában, amelyet írással, tanítással és prédikálással
hirdettem." S mikor már égett alatta a máglya és a lángok őt
magát is emésztették, még mindig zsoltárokat énekelt Isten
dicsőségére.

Így halt meg Husz János, aki jobban szerette Krisztust, mint
ennek a világnak minden dicsőségét.

d) A reformáció többi megkísérlői és a reformtörekvések .
követői.

Franciaországban Vald Péter küzdött nagyobb hatással az
evangélium igazságaiért. Hívei a hegyi beszéd (Máté 5-7. rész)
alapján igyekeztek berendezni életüket. Krisztus parancsa sze-
rint párosan járták Franciaországot, mindenütt hirdetve az evan-
géliumot. Kegyetlenül üldözték és pusztítottak őket, pedig ők is
- akár csak később a hugenották - Franciaország leghűsége-
sebb és legbecsületesebb polgárai voltak. ' .~,'

Olaszországban Savonarola Jeromos küzdölt nagy sikerrel
a pápaság ellen, de csak rövid ideig. Inkább népvezér volt, mint
reformátor. A babonás olasz nép valami természetfeletti hatal-
mat látott benne. Mikor ebben a. hitben csalódtak, hajdani vezé-
rük ellen fordultak, s maguk szolgáltatták ki Savonaroláta
pápának. .

De megint beigazolódott, hogy Krisztus hitvallóinak vére
Isten magvetése. Európaszerte lobogtak a máglyák. Rajtuk
Krisztus bátor martirjai vivták haláltusájukat. A börtönök_hívó
keresztyénekkel teltek meg, akik inkább esküdtek Krisztusra,
mint a pápára. És a pápa hatalma alatt álló országokban ugyan-
csak működött az inkvizíció, (hitnyomozó törvényszék) mely
valóságos hajtóvadászatot rendezett Wiclif, Vald és Husz köve-
tőire. De minden próbálkozásuk kárbaveszett. Amint a keresz-
tyénség első idejében nem tudtak a császárok Krisztus hívei
fölött diadalmaskodni, úgy lett most hiábavalóvá a pápák min-
den próbálkozása. A Dunamedencében a husziták, Francia- és
Olaszországban a valdiak, Angliában a wiclifiták, és egész Euró-
pában a névtelen hívők serege várt Isten választott embereire,
akik megszabadítjak a keresztyénséget a babonák és tévelygé-
sek sötétjéből. Nem kellett már sokáig várniok. Isten is meg-
sokaita a pápás egyház hamisságait. És támasztott magának
olyan embereket, akik keresztül is tudták vinni az egyházjavítás
istenes nagy munkáját)

3
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15. Luther Márton.

a) Ifjúsága.

1483 november lO-én született Eislebenben. Szülei - Luther
János és Ziegler Margit ~ igen kegyes istenfélő emberek vol-
tak. Vallásosságuk olyan volt, mint ebben a kerban a többi
kegyes embereké. Vajmi keveset tudtak Isten irgalmáról. Isten-
ben csak egy rettenetes és haragos urat láttak. A kis Mártont
otthon is, az iskolában is úgy nevelték, hogy meg kellett ijednie,
ha Krisztus nevét hallotta. Arra szoktatták, hogy Jézust szigorú
és haragos bírónak tartsa. Mansfeldben, majd Magdeburgban és
Eisenachban járt iskolába. Ez idő alatt éneklő diákkéntkereste
kenyerét. Társaival együtt az akkori szokás szerint szent éneke- '
ket énekelve járt házról-házra és -gyüjtötte a jószívű emberek '
adományait.

Társai közül hamarosan kivált elörnenetelével. Ezért apja,
aki időközben kezemunkájával egy kis vagyont gyűjtött össze,
elhatározta, hogy fiából híres embert nevel. Azt akarta, hogy
jogtudós legyen belőle. így iratkozott be Luther Márton 18 éves
korában a híres erfurti egyetemre. Itt három és fél évig a leg-
jobb eredménnyel tanult. De még ennél is többet jelentett szá-
mára, hogy az egyetem könyvtárában Biblia került a kezébe. A
Biblia első olvasásakor rájött már a pápaság és az egyház sok
tévedésére.

Akármilyen nagy kétségel keletkeztek is ilyen módon,
mégis. meg akarta önmagát győzni, hogy téved. Ilyeneket mon-
dott magának: "Mégis lám milyen nagy a pápa és az egyház te-
kintélye. Egyedül te lennél okos? Hátha tévedsz!" Ilyen gondo-
latok miatt azután abba is hagyta a Biblia olvasását.

Egy alkalommal azután szünidöben hazafelé tartott egyik
barátjával. Kardjával véletlenül megsebesítette lábát annyira,
hogy ütőerét is átvágta. Sebe erősen vérzett s il vérzést nem
tudták elállítani. Míg az orvosra -vártak, Luther Márton felkiál-
tott: "Oh Mária eegíts!" Visszatérőben Erfurthoz közel hatal--
mas vihar érte őket utól. Közvetlenül mellette csapott le a vil- _
lám. Nagy félelem fogta el. Nem a haláltól félt. De rettegett,
hogy gyónás és vezeklés nélkül kell meghalniaés így elkárho-
zik. Ekkor Annát, a bányászok védőszentjét hívta segítségül, s
felkiáltott: "Szent Anna, segíts, én szerzetes leszek!"

FogadaImát azután nagyon megbánta, mert félt apjától, aki
nem akarta, hogy fiából szerzetes legyen. De Isten hallotta a
fogadalmat s várja beteljesítéséf - gondolta Luther - és 1505-
ben belépett az ágostonrendüek kolduló szerzetébe. Szíve mé-
lyén azt gondolta, hogya reáváró fényes jövőért bőségesen kár-
pótolja, hogya kolostorban biztosíthatja lelke üdvösséget.



b) A szerzetes.
Igen jámbor szerzetes lett Luther Mártonból. A szerzetesí'

szabályokat szigorúan megtartotta, Elvégezte a legalantasabb
házi munkát is. Társaival 'együtt vidékre járt koldulni. Testét szí.
gorúan sanyargatta. Pontosan megtartotta a mindennapos imád-
sági gyakorlatokat. Bőjtölt és imádkozott' napokon keresztül.
Gyakran találták meg szerzetestársai cellája ,hideg kövén fél-
holtan és összeesve. Semmiféle világi vágy nem bántotta és még-
sem találta meg lelke nyugalmát, IStennel való békességét, mint
azt a szerzetbe való lépése előtt remélte. Állandóan attól félt
ugyanis, hogy el kell kárhoznia. Az "igaz Isten" és "Isten igaz-
sága" fenyegető rémként hatottak lelkiismeretére. Amikor rájuk
gondolt, megijedt, s azt hitte, hogy ha Isten igáz, akkor őt meg

. fogja büntetni. alamelyes megnyugvást talált, mikor egyik
szerzetestársa figyelmeztette: "Miért gyötröd magadat folyton
valódi és képzelt bűneid miatt, nem mondod-e el' naponként II

,hiszekegyben: .Híszern bűneim bocsánatát?" Ekkor újra elővette
a Bibliát és csakhamar rájött, 'hogy eddig rosszul ismerte Istent.
O érdemeket akart szerezni Isten előtt s nem is gondolt arra,
hogy Isten kegyelmes, aki megbocsát a megtérő bűnösöknek.

'Most már napról-napra világosabban látott. Meglátta, hogy II
kegyelmet és a bűnbocsánatot nem úgy kell kiérdemelnie, ha-
nem alázatosan el' kell fogadnia. Egyre jobban belemélyedt a
Bibliába. Sokat tanult Augusztinusz irataiból is. Végre azután
Isten egészen megvilágosította őt. Isten szavából megtudta,
"Isten igazsága" nem félelmetes' valami, hanem a' hívő ember
egyetlen biztos támasza. Azaz Isten igazzá tesz bennünket bűnös
embereket Krisztus érdeméből. Aki hisz ebben, bűnbocsánatot
nyer. Ezt jelenti tehát "Isten igazsága" (Rórna 1, 17) és ez a
másik ige: '"Az igaz ember hitből él." (Habakuk 2, 4). Most

, kezdte tanítani Luther Márton, hogy "egyedül kegyelemből,
egyedül hit által" nyerjük el bűneink bocsánatát.

Közben nagy változások történtek életében. 1508-ban Wit-
tenbergbe hívták meg tanárnak az egyetemre. Hamarosan a Bib-
1ia doktora lett, s ettől az 'időtől kezdve doktori címe is a Biblia
igazi értelmének tanítására kötelezte. Másik nagy jelentőségű
'eseménye volt életének római útja. 1510-ben szerzetének egy
ügyes-bajos dolgában .Rómába küldték. Csak négy hétig tartóz-
kodott ott, de. amint írta, annyi babonát és hűtlenséget látott,
hogy el se lehet mondani. Leírja például Luther, hogy' a római
papok még dicsekedtek is, hogy misézés közben a kenyér és a \
bor fölött ezt mondják: "Kenyér vagy és kenyér is maradsz."
(Pedig a katolikus egyház azt tanítja, hogy az oltáriszentség-

.ben a kenyér és a bor a papi áldás következtében Jézus valósá-
gos testévé és vérévé változik.)

Azután - mondja Luther Márton - volt Rómában ebben
.az időben négy szerzetes, akik nyiltan kifogásolták és elítélték

3*
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a pápaság tévelygésert. Es a négy barátot egy reggel holtan ta-
lálták meg. Mind a négynek a nyelve volt kivágva. \

De Luther még római útja után sem volt a pápa ellensége.
Sőt a pápát ebben az időben szent ernbernek tartotta, akit go-
no sz tanácsosok vesznek körül és ebből származik minden baj..
Még jó néhány évnek kellett eltelnie, rníg Luther rájött, hogy
az egyházban levő sok-sok baj forrása épen a pápaság.

c) A harcos.

Luther tanulva és tanítva' élt Wittenbergben. Közben a Bib-
lia igéit vizsgálva kereste lelke üdvösségét. S amit Isten kijelen-
téséből megtudott, azt nemcsak hallgatóinak mondta el egye-
temi előadásain, hanem szöszékröl is hirdette a wittenbergi gyü-
lekezetelőtt. Rendjében, Wittenberg nemesei és polgárai előtt ,
hamarosan igen nagy lett a tekintélye. De" egy pillanatig sem,
gondolt arra, hogy valami új és külön mozgalmat indítson.

Már korábban is prédikált kírnéletesen a búcsúvásárlás ellen.',
Hirdette, hogy Isten előtt vannak 'sokkal kedvesebb cselekedetek
is, .mint a -búcsúkereskedés. A búcsú árusítása azonban olyan,
rendkívüli méreteket öltött és olyan szemérmetlenül folyt, hogy r:
Luthernak nyiltan kellett cselekednie.

X. Leónak pazarló és fényűző életéhez ugyanis igen sok
pénzre volt szüksége. Németországban ezért, Brandenburgi Al-
bert mainzi érsekkel szövetkezett, aki viszont a hatalmas Fugger '
bankháznak tartozott töméntelen pénzzel. A németországi búcsúk
[övedelmén így X. Leó és Albert mainzi érsek osztozkodott. Az
érsek maga nem árulhatta a: búcsúcédulákat, ezért egy Tetzei
János nevű dominikánus barátot fogadott zsoldjába, aki majd-
nem ügynök módrá árusította jó pénzért a búcsúcédulákat és a
kegyelmet. (Ennek a Tetzelnek egyébként olyan kiadós bűnei
voltak, hogy Miksa császár vízbefojtásra ítélte. Csak befolyásos
barátai közbenjárására szabadult meg). Wittenberg közelében is
felütötte sátrát Tetzei és botrányos dolgokat prédikált. Taní-
totta, hogy amint a búcsúperselybe dobott pénz a persely alján
megcsörren, abban a pillanatban mennyberöppen a tisztítótűzben r-"
szenvedő lélek. ("Amint a pénz a perselyben csörren, Lelked
nyomban a mennybe röppen"). Azt is tanította, hogy fl több
lelket mentett meg a búcsúval, mint Péter apostol igehirdetéssel.
Tanította, hogy nemcsak az elkövetett, hanem az elkövetendő
bűnök bocsánatát is megvásárolhatja az ember. Ha a bűnbánat
és a megtéres szükségességét említette is néha prédikációiban"
mindíg mell ékes dolgoknak tüntette fel őket. A pénz lefizetése
volt a fő és -máris meg volt a bűnbocsánat.

Wittenbergben Luther maga is 'látta Tetzei munkáját és
meggyőződött apúcsúk kárhozatos voltáról. Mert özönlött a
nép Tetzelhez és vásárolták a búcsút, nemcsak maguk, hanem
elhalt kedveseik számára is. Nem csoda, hogy a búcsúárulás-
sal együtt még jobban megingott az ernberek hite és er-



kölcse. Még hitetlenebbek, még könnyelműbbek s még erkölcs-
telenebbek lettek. Krisztussal senki sem akart : törődni, mert
öra isemmi szükség, ha pénzért is meg lehet venni a búcsút,

Most már tisztán látta Luther, hogy cselekednie kell. De most
sem a pápaság ellen akart cselekedni,' hanem a búcsú által félre-
vezetett emberekért. Attól tartott u. L, hogy .a búcsúvásárlással
félrevezetett tömegek Isten kegyelmébe vetett hitüket elvesztve,
elkárhoznak. Levelet írt a magdeburgi és mainzi püspöknek is,
amelyben a búcsúvásár rnegszüntetésére kérte őket. Kérésének
nem lett eredménye, sőt azzal vádolták, hogy megtámadta az
egyházat. Ekkor következett Luther életének egyik döntő sza-
kasza: 1517 október 31-én kiszögezte a wittenbergi vártemplom
ajtajára a 95 tételt. *) Tételeiben részletesen és alaposan megma-
gyarázta, hogy mit jelent az igazi bűnbánat és megtérés. Taní-
tásának lényege: bűnbocsánatot nem lehet pénzért vásárolni,
mert bűnbocsánatot és üdvösséget csak az remélhet Istentől, aki
naponként megbánja bűneit és naponként megtér Istenhez. .

Luther tételei mindenfelé igen nagy feltűnést keltettek.
, Nyomtatásban is megjelentek és két hét multán egész Német-

országban, hamarosan 'pedig egész Európában olvastak azokat.
A jóérzésű keresztyén emberek igen boldogok voltak, hogy
akadt végre valaki, aki szembeszlállt a sok hamissággal és Krisz-
tus tanítását tisztán merte, megszólaitatni. Természetesen sokan
fordultak Luther ellen, különösen, akik eddigi nagy hatalmukat
és jövedelmüket féltették, amelyeket a pápaságnak és a pápás
intézményeknek köszönhettek. Közben Luther azt remélte, hogy
maga a pápa védelmezi meg őt a támadások ellen. Mert még
mindig azt hitte, hogy a pápa mit se tud a pénzéhes püspökök
és búcsú árus barátok kárhozatos dolgairól.

Hamarosan belátta azonban, hogy tévedett. A pápa nem vé-
delmezte őt, hanem helybenhagyta a búcsúlevelek árulását és
kárhoztatta némely barát (t. i. Luther) pápai búcsú felől ter-
j esztett tévedéseit.

Közben a pápa Luthert Rómába idézte. Nem tulajdonított
valami nagy jelentőséget Luther tételeinek, mert azt hitte, hogy
valami bíbornoki kalap ra- vágyakozó barát, mozgolódik csak.
Ilyeneket pedig fenyegetésekkel, igéretekkel vagy kitüntetések-
kel, jó állással mindig el lehetett hallgattatni. Barátai és párt-
fogója' - Bölcs Frigyes szász választófejedelem - azonban nem
engedték el Rómába, mert tudták jól, hogy könnyen úgy járhat,
mint annakidején Husz János.

*) Luther a '95 tételt a 'következö felirattal szög ezte ki: "Luther Már-
tonn ak, a theológia doktorának vitatkozása a búcsú erejéről és értékéről."
"Az igazság iránti szeretetből, sannak napfényrehozatala érdekében dr.
Luther Márton tisztelendő atya a szabad-rnűvészetek és hittudomány mes-
tere és Wittenbergben rendes tanára, a következő tételeket megvedel-
mezni és ezek felett vitatkozni kész. Kéri ezért mindazokat, akik erre
vonatkozólag vele szöval nem értekezhetnek, tegyék azt a távolból, írás-
helileg. - fl.. mi Urunk Jézus Krisztus nevében, Ámen."
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e) A hitvalIó.
•A pápa és hívei mindent elkövettek, hogy Luther által meg-

indított ref'ormmozgalmat elfojtsák. Tudták, hogy először Lu-
therral kell végezniök, Ezért maguknak nyerték meg V. Károlyt,
a hatalmas nérnet császárt, aki vakbuzgó római katolikus volt és
a reformációtói birodalma vallasi egységét féltette. Az 1521-i.
wormsi birodalmi gyűlésre megidézte Luther Mártont, hogy
tanításáért és cselekedeteiért feleljen. Barátai Wormsba sem-
akarták elengedni, mert megint Husz sorsától féltették. Luther
így válaszolt nekik: "Ha annyi ördög lenne is Wormsban,
amennyi cserép a házak tetején, akkor is elmennék - és ha
akkora tüzet raknának Worms és Wittenberg között, hogy
lángjai az eget vernék, még akkor is nekivágnék, és ha ott egy
szörnyeteg tátaná reám a száját, annak is egyenest a torkába
lépnék, hogy bizonyságot tegyek az én uram ról, Krisztusorn-
ról!" S az igénytelen barát megjelent a birodalmi gyűlés hatal-
rnas urai előtt. Ot1 megmutatták neki iratait s megkérdezték
tőle, hogy hajlandó-é tartalmukat visszavonni? Az iratokban
saját iratáira ismert és a válaszadásig 48 órás gondolkozási időt
.kért. Adtak neki 24 órát.
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d) Luther válaszúton.

A pápa megbízásából Kajetan bfboros, majd Miltitz Károly
pápai kamarás folytatott vele tárgyalásokat. Luther még ekkor
is kész volt a békesség fenntartására, de Miltitzzel folytatott tár-
gyalásai után hamarosan megtámadta öt dr. Eck János. Luther
nem térhetett ki a vita elől. Vitajukban a pápai hatalom isteni
eredete és a pápa elsősége is szóbakerült. Luther tagadta, hogy
aki üdvözölni akar, annak' ezekben is hinnie kell. Tagadta azt is,
hogy az egyháznak szüksége van látható főre. Sőt azt is ki-
jelentette, hogy Husz Jánosnak a konstanci zsinat által kár-
hoztatott tételei között sok igaz tanítás van.

A vita után áttanulmányozta Husz iratait s mind nála, mind
Augusztinusznál megtalálta azt.a bibliai tanftást, hogy Isten
kegyelméből, hit által nyerünk örökéletet. Ezek, valamint. a
Szeritírás további tanulmányozása és éjt-napot egybefogó szor-
galmas munkája közben meggyőződött, hogy tová-bb kell ha-
ladnia a megkezdett úton. Egyetemi előadásaiban, prédikációi-

. ban, röpirataiban és könyveiben egyre világosabban tanította,
hogy mi az igazi evangéliumi hit. És végül is teljesen megvilá-
gosítva kimondta a döntő szót: a pápaság nem isteni, hanem
ördögi hatalom. Az igazi keresztyének nem engedelmeskedhet-
nek neki. A pápa kiátkozással fenyegette Luthert. (1520.) Luther
válaszul Witteribergben az egyeterni tanárok és hallgatók előtt
megégette a pápa átokbulláját és törvénykönyvét. Nem bánta,
akármi következik is. Istennek engedelmeskedett és nem az
embereknek. r:
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Most következett Luther Márton életének legnehezebb éj-
szakája. A birodalmi gyűlés szemében ő. csák egyszerű kolduló-
barát volt. Á birodalmi gyűlésen pedig ott ültek az akkori világ
hatalmas urai: a német császár, a pápa követei, a birodalmi ren-
dek, érsekek és püspökök. Luther tudta jól, hogy a maga ere-
jéből nem tud velük szemben megállni. S mint mindig, most is
Istenhez folyamodott erőért. A szomszéd szobában tartózkodóW
egész éjszaka hallották Luther tusakodását és imádságait. Arra
kérte Istent, hogy Lelkével tegye őt erőssé, mert ő önmagában
nem tud annyi hatalmas urnak ellenállni. Oe tudott segítséget
kérni Istentől, mert biztos volt abban, hogy nem a maga, hanem
Isten és az egész keresztyénség ügyéért harcol. Es Isten meg is
segítette öt. Másnap reggel úgy állt meg a birodalmi gyűlés

.előtt, mint akiben már nem az ember, hanem Isten ereje lakozik.
Világos szavakkal bizonyította a birodalmi gyűlés előtt,

hogy Isten igazságát tanította. Oe hozzátette att is, hogy ha a
Szeritírásból meggyőzik, hogy tévedett, saját kezével veti tűzbe
könyveit. Szavaira a császár megbízásából azt felelték: vála-
szoljon röviden; visszavonja-e tanítását vagy nem?

Luther így válaszolt: "Mivel császári felséged tőlem egy- .
szerű választ kíván, adok olyat, melynek sem szarvai, sem fogai

(nem lesznek. Én sem a pápáknak, sem a zsinatoknak egyedül
nem hiszek, mivel világos, hogy gyakran tévedtek s maguknak
ellentmondettak. Amíg engem a Szeritirás bizonyságaival vagy
más világos okokkal meg nem győznek, addig lelkiismeretem
Isten igéjének a foglya. Visszavonni semmit sem tudok és nem
is akarok, mert nem tanácsos és veszedelmes dolog az ember-
nek lelkiismerete ellen cselekednie. Itt állok, máskép nem tehe-
tek, Isten engem úgy segéljen! Ámen."

A birodalmi gyűlés ezután Lutherra és követőire birodalmi
átkot mondott s megtiltotta, hogy Luthert bárki is befogadja
vagy vele tárgyaljon. Viszont mindenkit feljogosított, hogy őt
elfogja és a 'császárnak szolgáltass a ki. I I \

• I

f) A reformátor.

A pápai átokbullaés a birodalmi átok egyszer s rninden-
korra lehetetlenné tette, hogy az egész keresztyénség megtisz-
tuljon s visszatérjen az apostoli kor keresztyénségéhez. Ezért

•Luther Mártonnak -bele kellett nyugodnia, hogy az írott és hir-
detett ige hatalmával pápai és emberi segítség nélkül végezze
el az' egyház reforrnációját. Ehhez szükséges volt, hogy min- .

. denki anyanyelvén olvassa aBibliát. S közvetlen- a wormsi biro-
dalmi gyűlés után egy kis nyugalmi idő következett életében.
Ezt az időt arra használta.. hogy ném et nyelvre fordította le
az Újszövetséget.

Az történt u. i., hogy Bölcs Frigyes választófejedelern Luther
életét féltve a Wítterrberg felé tartó Luther Mártont álarcos
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lovagjaival színleg' elraboltatta és wartburgi várába vitette.
A választófejedelem kimondott kívánságára itt töltött majd-
nem egy esztendőt. Ez az idő életének igen termékeny időszaka
volt. Csak úgy ontotta a merészebb nél merészebb röpiratokat
a fülbegyónás. a halottakért mondott mise, a szerzetesi Iogada-:
10m, az , egyház romlott vezetői és a búcsúlevelek árulása
ellen. De ezek csak jelentéktelen rnunkák voltak ahhoz képest,
hogy itt fordította le német nyelvre az Ujtestámentomot. Em-
beri szemmel nézve érthetetlen, hogyan tudta ilyen rövid idő
alatt a fordítást megcsinálni. Ma, mikor sokkal tökéletesebb
segédeszközök állanak a fordítók rendelkezésére, éveket vesz
igénybe egy.egy Újszövetség-fordítás. Luther rendkívül gyors
rnunkájának csak egy magyarázata van. Élő, imádságos közös-
ségben élt wartburgi magányában Istennel. S arnint Isten Lelke
vezette az újtestámentomi szent iratok írásbafoglalásakor az
apostolokat, úgy vezette most új eszközét, Luther Mártont a
bibliafordítás szent munkájában.

De nem sokáig tartott wartburgi nyugalma. Rossz híreket _
kapott Wittenbergből. Néhány buzgó, de nagyon túlzó híve
komoly zavarokat okozott Wittenbergben. Rohamtempóban
akarták megcsinálni a reformációt. A'képeket kiszórták a ternp-
lomokból, az oltárokat összetörték, a miséző papokat és a misét
hallgató népet kiűzték az utcára. Az a veszedelem fenyegette a
ref'ormációt, hogy legdrágább vívmánya, az újra felfedezett
evangéliom kallódik .el ismét. Ezért Luther életét fenyegető ve-
szedelmekkel mit se törődve, hirtelen Wittenbergbe utazott.
Ott egy héten keresztül minden nap prédikált a templomban.
A veszedelmes forrongast lecsillapította, barátait a tiszta evan-
géliomi hitben megerősítette s maga állt a reformáció munkájá-
nak élére.
. Most egy negyed századon át, egész haláláig a reformáció

megerősítésén. fáradozott. Tudós barátai,' Melanchton, Bugen-
begen és mások segítségével német nyelvre fordította az 0-
testámentomot. 1534-ben nyomtatásban adta ki a teljes Szent-

.• írást, s ezzel örök időkre hálára kötelezte nemzetét. Egy egész
könyvtárra való tudományos és népszerű munkát írt ezen kívül.v--,
Köztük különösen Jelentős Kis és Nagy Kátéja a tanulók és
tanítók használatára.

Munkája nyomán a régi római egyházszervezet helyett
evangéliomi gyülekezetek alakultak, amelyek tiszta életű és,
tudós papok és tanítók vezetése alatt állottak. Eltüntek a pénz-
éhes és haszontalan püspökök, meg a sápadt barátok s apácák.
Kolostoraíkból . legtöbbször iskolák lettek, amelyeket vidám

, gyermekseregek hangja és a tudomány bölcsesége töltött meg.
A reformáció nyomán tiszta, új és erős élet indult meg s új
életre indította el az egész; német nemzetet. '

Közben arra is volt ideje Luthernak, hogya reformáció
egységéért harcoljon. Svájcban u. i. szintén megindult egy re-

,',
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formmozgalom, Zwingli Ulrich' zürichi lelkész vezetésével. Sze-
rették volna, ha a két ország keresztyéneinek reformációja tar-
talomban teljesen azonossá válik. Ezért Marburgban egy érte-
kezletet hívtak össze, amelyen Luther és Zwingli mindenben
megegyeztek egymással, csak az úrvacsorai tanításban nem.
Zwingli azt tanította, hogy az úrvacsora kenyere és bora csak
jelkép, amely Krisztus áldozatára emlékeztet bennünket, Luther
a Szeritírás szerint tanította, hogy az úrvacsora kenyerének és

. borának a színe alatt Jézus valóságos testét és vérét kapjuk
bűneink bocsánatára. Bár nagyon fájt Luther .Mártonnak, hogy
Svájc és Németország reformációjaj nem lehetett tartalmilag
teljesen egységessé tenni, mégis inkább a különbséget vállalta,
mintsem hogy Krisztus tanításától elférjen. Egyébként is egész
reformátori munkájának veleje ez: hűségesen, tisztán és igazán
hirdetni Krisztu~ evangéliornat.

g) Luther családi élete, halála.

A reformáció szakított a papi nőtlenség pápai parancsával
és a reformáció munkásai, amint Isten elrendelte, tiszta családi
életet éltek. 1525-ben maga Luther Márton is megházasodott és
családi élete telve volt tiszta és szent örömökkel.

Ellenségei még ma is azzal vádolják Luthert, hogy azért
csinálta aJ reformációt, mert feleségül akart verini egy apácát,
Bóra Katalint. Tény azonban, hogy 1517-ben Luther még nem is

\. ismerte Bóra Katalint, aki 1523-ban több társával együtt elhagyta
a kolostórt, éppen a reformáció tanítását követve. Ekkor ismerte
meg őt Luther Márton, de kezdetben nem is gondolt rá, hogy
f.eleségül vegye, mert büszkének és gőgösnek találta. Csak ami-
kor jobban megismerte, választottaöt élettársának.

Isten megáldotta házasságukat. Hat gyermekük született.
Közülük két leány még Lutherék életében meghalt. Gyermekei-
ket nagy gonddal és szeretettel nevelték. Derék emberek is let-
tek belőlük, mert otthon is csak szépet és jót láttak: a házas-
társaknak és gyermekeknek egymás iránti szeretetét és igazi
istenfélelmet. Minden napot Isten igéjével és imával kezdtek
meg és végeztek be. Étkezéskor el nem maradt az asztali áldás.
Luther Mártonék gyermekei a felebaráti szeretetet is otthon
tanultak meg. Bár szüleik igen szetényen éltek, mégis segítet-
tek mindenkit, aki segítségért fordult hozzájuk és a segítséget
meg is érdemelte. Asztaluknál mindig voltak vendégek, nem
csak Luther barátai és munkatársai, hanemszegénysorsú és jó-
előmenetelű diákok is. Ezek a vendégek írták le és őrizték meg
az utókor számára Luther Mártonnak az életét, halálról és Isten
dolgairól az étkezés közben elmondott nyilatkozatait. Ezeket
később nyomtatásban is kiadták Luther Márton "Asztali beszél-
getései" címen. Ma is nagyon tanulságos olvasmány.



, Egy boldog és rnunkában eltöltött élet után 1546-ban halt
meg dr. Luther Márton. Halála csendes és békesség~s volt. Épen
szülővárosában - Eislebenben - tartózkodott, mikor február
17-én este dolgavégeztével nyugovóra tért s bizonyosan érezte.
hogya reggelt már nem éri meg .. Éjfél után nagyon erőt vett
rajta a betegség. Ekkor Isten kezébe ajánlotta magát: "A Te
kezedbe ajánlom lelkemet, Te megváltottál engem hűséges
Isten." Hálát adott Istennek, hogy az evangéliom által el-
vezette öt az igazságra és az élő hitre. Elbúcsúzott barátaitól,
majd mikor megkérdezték tőle, hogy "a mi Urunk, ~ Jézus
Krisztusban való hitben hal-e meg és az O nevében hirdetett
tanítását vallj a-e?", határozott igennél f~lelt. Kevéssel ezután
csendben és teljes békességben halt meg.
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h) Luther ellenfelei és betétei.

Luther Mártont élete folyamán több alkalommal kényszerí-
tették ellenfelei vitába. Híresebb ellenfelei Kajetán, Miltitz és
Dr. Eck János voltak, valamennyien a pápa emberei. Kajetán
és Eck fennhéjázó, dölyfös módon akarták Luthert visszavonu-
lásra és a pápának való engedelmességre bírni. Velük szemben
Luther is kíméletlen volt. Általában' ebben a korban a hitviták
hangja erős, szabad, sokszor goromba volt. S amikor Luther
is ilyen hangot használt, tulajdonképen csak a kor szokását kö-
vette. De ha ellenfelei szelíd hangon beszéltek, ő is szelíd szívvel
és szóval bánt velük. Mikor pl. a kihallgatására küldött pápai
kamarás: Miltitz 'Károly szelíden és barátságosan közeledett
hozzá, ő is barátságosan és szépen adta meg neki feleleteit.

Barátai között első helyen kell említenünk Dr. Melanchton
Fülöpöt, Egyszerű fegyverkovács gyermeke volt, de nagyon
magasra íveit pályája. Nem is csoda, mert korának ő volt a leg-
műveltebb német embere. Már ifjú korában egyetemi tanár lett.
Kertársai Németország nevelőjének (praeceptor Germaniae) ne-
vezték el. Ez is mutatja, hogy milyen sokat tett anémet műve-
lödés ügyéért.

Luther felléptekor szívvel-lélekkel Luther Mártonhoz és=a -
, reformációhoz csatlakozott. Igaz és meleg barátság fűzte össze

őket. Melanchton épült Luther hatalmas hitéből, Luther pedig
sokszor vette jó hasznát a nagytudású Melanchton tanácsainak.
Természetük is szinte kiegészítette egymást. Melanchton szelíd.
halkszavú, Luther Márton hatalmaserejű egyéniség, aki az igaz-
ságért bármelyik pillanatban kész volt fejedelmek és trónok
megtérnadására. Ezért történt sokszor, hogy Luther gondolatait
Melanchton foglalta irásba nagyon bölcsen, de nagyon szelíden
is. Luther tételei alapján ö fogalmazta meg az Ágostai Hit-

• vallást és a Védőiratot, s általában mindig és mindenben segít-
ségére volt Luthernak.

Meg kell említenünk még Bugenhagen és Jonas Justus ne-
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vét. Mindketten baráti és munkatársi közösségben voltak Lu-
, therral. Bölcs Frigyes szász választófejedelem pedig nem csak

barátja volt Luthernak, hanem hatalmas pártfogója is. Apápa,
a császár, az ellenségeskedő főurak és főpapokkal szemben ő
védte meg Luthert. Barátságból is, de meg azért is, mert a refor-
mációban találta meg a tiszta keresztyénséget. S amikor Luther
Mártont védte, védte a reformáció ügyét i:,

i) Luther műve és hatása.

Luther Márton műve a reformáció. Elsősorban a német-
országi reformáció, de hatása es tanítása eljutott Németország
határain túl is mindenhová, ahol Isten-kereső emberek éltek és
élnek. Munkájáról nem szabad azt mondanunk, hogy új vallást
vagy új hitet alapított. Luthernak ilyesmi eszébe se jutott, csak
hűséges és engedelmes volt abban, amire Isten felhasználta öt.
Egész rnunkája 'tulajdonképen egy új igehirdetés, de ez az ige-
hirdetés azonos volt Krisztus apostolainak .igehirdetésével. Csak
azt akarta tanítani, ami Isten kijelentésében foglaltatik. Az evan-
géliorni keresztyénség azonban egy pillanatig sem tartja öt csal-
hatatlannak. S amikor hálásak vagyunk Istennek a benne adott
világosságért. minden tanítását ma is a Szentírás mérlegére
tesszük. Ha nagy néha találunk is emberi vélekedéseket tanítása
közben, (hiszen ő is csak ember volt) ez nem zavar minket. Ta-
nításának lényege azonban' teljesen megegyezik a Szentírással.
Ezt az ő szavaival így szoktuk kifejezni: "Egyedül kegyelemből,
hit által nyerünk üdvösséget."

Luther új egyházat se alapított. Nem ö szakadt el az egy-
háztól, hanem az egyház, amely öt kizárta magából, valójában
már nem is volt egyház. Luther tanítása pedig egyenesen folyta-
tása Jézus Krisztus és az apostolok tanításának. Így nyugodt
lelkiismerettel valljuk ma is, hogy Krisztus egyháza nem helyhez
vagy pápához kötött intézmény. Ott van jelen, ahol az igét
tisztán hirdetik és a szentségeket Krísztus rendelése szerint szol-
gáltatják ki. Luther műve, a reformáció, tehát visszatérés Jézus
Krisztushoz. ----..:. '

Luther hatása természetesen Németországban volt a leg-
nagyobb. Népe nevelője, prófétája, pásztora, költője és hőse
volt. De mert Isten dolgait hirdette, hatása nem maradhatott
meg csak Németországban. Ki és szétsugárzott onnan. Nem csak
Európában, de a világ minden országában hatóerő tanítása. Pél-
dájára fordították lea Bibliát mindenütt a nép nyelvére s így
szólalt meg minden nép nyelvén az egy igaz J"ten. Amikor pedig
a keresztyénségben ébredések történnek, tudósok, papok, egy-
szerű hívők újra előveszik Luther- iratait, hogy világos tolrná-
csolásában hallják meg és értsék meg Isten üzenetét. így tel-
jesedett be Lutherori saját jelmondata: "Nem halok meg, de élek
és hirdetem Isten dolgait."
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"16. A Kis Káté és az Ágostai Hitvallás jelentősége.

. A reformáció egész világnak szóló üzenetet világosan mu-
tatja a Kis Káté és az Ágostai Hitvallás. Mind a kettőt lefordí-
tottak a világ minden műveIt és keresztyén népének a nyelvére.
A Szentírás után ma is ezek az iratok mutatják meg világosan,
hogy mi az igazi evangéliomi keresztyénség.

Mind a kettő az Ú. n. különös hitvallási irataink közé tar-
tozik. (Különös hitvallási iratoknak nevezzük azokat a hitval-
lásokat, amelyeket csak az evangélikus keresztyénség vall saját-
jának. Ezek sorrendben így következnek egymás után: Ágostai
HitvaIIás, Védőirat, Luther Mártorr Kis Kátéja, Luther Márton
Nagy Kátéja, Schmalkaldeni cikkek, Egyességi irat.)

A Kis Káténak és az Ágostai Hitvallásnak azért van különö-
sen nagy jelentősége, mert a Kis Kátéból a világ evangélikus
fiatalsága, az Ágostai Hitvallásból pedig a papok és tudósok ta-
nulják meg, hogy mi az igazi evangéJiomi keresztyénség lényege.

A Kis Kátét azért írta meg Luther Márton, mert egy iskola;
látogatásakor észrevette, hogy a tanulók nagyon elmaradtak
a keresztyén hit ismeretében és a keresztyén élet gyakorlásában.
Segíteni akart a bajon. Ezért a Tíz parancsolatot, aMiatyánkot,
az Apostoli Hitvallást, a keresztséget és az úrvacsorát alapos
magyarázatokkal látta el. Mindezt ·egy könyvecskébe foglalta
össze. A könyvecske a Kis Káté. Aki ezt elolvassa, különösen
pedig' ha jól meg is tanulja, röviden, de nagyon alaposan meg-
ismeri egyházunk tanítását és az evangélikus keresztyénség hitét.
Nagy áldása tehát a Kis Káténak. hogy minden idők és minden
népek számára megőrizte a reformáció eredeti tanítását.

Luther nem csak azt írja meg a Kis Kátéban, hogy mit higy-
jünk. Megírja azt is, hogyan éljünk. Elmondja, hogy reggel
felkeltünkkor, étkezés előtt és után, este lefekvés előtt hogyan
forduljunk Istenhez. Megtanít a vett jókért való hálaadásra és
lsten segítségének kérésére. Így aki a Kis Kátét jól ismeri, Isten
relkének segítségével gyakorolni is tudja a keresztyén életet.

Az Ágostai Hitvallást az ágostai birodalmi gyűlésen olvastak _
fel a birodalom rendjei előtt az evangéliomi keresztyénség hívei.
Így akarták megmutatni mindenkinek, hogy hitük azonos az
öskeresztyénség hitével. (Az Ágostai Hitvallás tételei is Luther-
tól valók, de Melanchton munkája a részretes kidolgozás.)
Az Ágostai HitvaIIás azóta is legtömörebb igazolása evangéliomi
hitünknek. Összesen 28 pontból áll. Az első 21 pont arról szól,
amit tanítunk, a második hét arról, amit a pápaság tanításából
elvetünk, Az Ágostai Hitvallásnak köszönhetjük, hogy egyházunk
tanítása nem változott meg a reformáció ideje óta sem. Mert
amikor országok, fejedelmek, püspökök és papok vitáztak arról,
hogy mi a tiszta keresztyénség, mi mindig az Ágostai Hitvallásra
mutattunk. Szenthárornság, bűn, bűnbocsánat, megtérés, Isten
igéje, keresztség, stb. -kérdésében ma is a Szentírás alapjára
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épített Ágostai Hitvallás tanítását valljuk. S ennek megfelelően
vetjük el ma.Is a rriiséről,a hét szentségről, a fülbegyónásról,
az átlényegülésröl, stb. szóló hamis tanításokat. De nem csak
a katolicizmus, hanem minden más felekezet irányában is még- .
huzza az Ágostai Hitvallás határvonalunkat.

A világ evangélikus keresztyénsége rnindenütt ennek a hit-
vallásnak az alapján áll. Minden országban különbözö keretek
között épült fel az evangélikus egyliáz, belső tanítása mégis
mindenütt ugyanaz. A világ különbözö nemzetiségű evangélikusai
hitük belső egységét az Ágostai Hitvallásra építették fel. Az
Agostai .Hitvallás tehát a világ evangélikus egyházának olyan
nagy értéke, melyről soha le nem mondhat .anélkül, hogy ezzel
multját és Szentírásba gyökerezett tanítását meg ne tagadná.

17. A svájct reformáció. Kálvin János.

Alig telt el 20 esztendő Luther. fellépése után, s Europa
minden valamirevaló országában győzelmesen haladt előre a
reformáció ügye.

A reformációnak azonban nem egyedül Luther Márton volt
a szellemi vezére. Svájcban Zürich híres papja: Zwingli Ulrich
volt a reformáció első nagy harcosa. Munkáját azonban nem
tudta befejezni, mert Rómához ragaszkodók és a reformáció
hívei közt fegyveres háborúra került a SOT. Kappel mellett vívták
meg a döntő ütközetet. (1531.) A csatában maga Zwingli is
elesett. Megkezdett munkáját, Svájc reformációját, egy másik
nagy reformátor, Kálvin János fejezte be.

a) Kálvin élete.

Kálvin egy franciaországi városkában, Noyonban (Noajon)
született 1509-ben. Jómódú szülei a legjobb nevelésben része-
sítették. A fiatal Kálvin tehetségével is, szorgalmával is és aka-
ratával is- hamarosan társai fölé emelkedett. Előbb papi, majd
jogi pályára. készüle- De- Kálvin életébe is, akárcsak Lutheréba
döntő rnódon beleszólt Isten, úgy hogy egész életét Isten szol-
gálatára kellett szentelnie.

Már diákkorában megismerkedett a reformációval. Kezdetben
inkább ellensége volt és nem híve, mert buzgó római katolikus
családjából erős katolikus meggyőződést hozott magával. Mikor
azonban áttanulmányozta Luther iratait s látta a ref'ormált gyü-
lekezetek megújúlt életét s elmélyedt a Biblia tanulmányozásá-
ban is, érezte, hogy döntenie kell. Ha megmarad eddigi hitében
Isten haragja elkárhoztatja. Szívvel-Iélekkel a reformációhoz
csatlakozott tehát, s Párisban maga is hamarosan Isten igéjét-
hirdette. Több társával együtt komoly életveszedelembe került
emiatt. A papok és a király haragja 'elől elmenekült. Francia,
majd Olaszországban hirdette Isten igéjét. Közben - 27 éves;



korában - írta meg élete legnagyobb művét: "Institutio Religio-
nis Christianae". (A keresztyén hit alapja.) El is határozta, hogy
a jövőben is írásaival szolgálja a reformáció ügyét.

Isten azonban másképen határozott. Kálvin egy alkalommal
Genfen utazott keresztül. Ez a város külsőleg a reformáció híve
volt, de lélekben semmivel sem volt jobb, mint azelőtt. Lelki-
pásztoruk Farel Vilmos, bármennyire akarta is, nem tudta meg-
javítani a genfiek erkölcsét. Ezért a városban tartózkodó Kálvin
Jánoshoz fordult s kérte, hogy legyen segítségére. Kálvin bár
nehezen, de mégis teljesítette kérését. Most már minden idejét
és munkáját Genf reformációjára fordította. Igehirdetésen és
tanításon kívül a polgárok verkölcsi életét is ellenőriztette. az
egyháztanáccsal. A vétkeseket szigorúan megbüntettették a pol-
gári hatóságok kal. Ez nem tetszett a szabados életű genfieknek. _
Kálvin ellen szövetkeztek tehát. Oe Kálvin még fenyegetésükre
sem változtatott magatartásán. Inkább elviselte, hogy a genfi
köztársaság vezetői száműzzék a városból.

Ellenségei azonban hamarosan, szinte rimánkodva kérték,
hogy Mrjen vissza Genfbe. A szabados gondolkozású és életű
genfi polgárok ugyanis még nagyobb erkölcstelenségbe sodor-
ták a várost. Hamarosan megjelent Róma is, hogya zavarosban
halásszon. Egy ékesbeszédű olasz biboros .vállalkozott rá, hogy
a genfieket megnyeri Rómának És nem találtak embert, aki
megfelelő választ tudott volna adni a bíboros ügyes beszédeire
és írásaira. Ezért Kálvinhoz fordultak, aki egy-kettőre megadta

a méltó választ abiborosnak és megbízójának. Majd újra vissza-
tért Genfbe és vasakarattai vitte keresztül terveit. Evangéliumi
tartalommal töltötte meg az egyház tanítását. A város életét és
erkölcsét megtisztította. Iskolákat, szeretetházakat, árvaházakat
létesített. Megtanította a genfieket, hogy aki élni akar, annak
dolgoznia kell. 15. évig tartó munkájával gyökeresen átformálta
Genfet. Az erkölcstelen városból egy megújúlt, tisztaéletű és
munkás várost. formált. Akik nem alkalmazkodtak az új élet
rendjéhez, azokat kíméletlen szigorral üldözte és büntettette
meg. Hitbeli kérdésekben pedig a kegyetlenségig is elment. Ahol
meggyőzéssel kellett volna élnie, sokszor ott is büntetést alkal-
mazott. 19y több alkalommal végeztek ki embereket Kálvin ide-
jében Genfben azért, mert hitbeli meggyőződésük eltért a svájci
reformációtóI. Kétségtelen, hogy ezek az esetek Kálvin életének
legnagyobb tévedései. Oe jobban megértjük őt, ha arra gondo-
lunk, hogya Szentháromság-tagadóktól és a többi tévelygőktől
.a reformáció eredményeit féltette.

A szakadatlan munka korán megtörte testi erej ét. Életének
utolsó 5 éve valóságos kínszenvedés volt. Oe erős lélekkel foly-
tatta munkáját tovább. Majd világos öntudattal búcsúzott el
barátaitól és munkatársaitól. Mikor pedig halála órája elérkezett,
üdvösségéhen bízva, nyugodt lélekkel halt meg.



, b) Kálvin műve és hatása.

Bár Kálvin Luthert rnesterének tekintette, mégsem tudott
megmaradni a reformáció eddigi töretlen vonalán. Talán bete-
geskedése és sok testi szenvedése volt az oka, hogy Istennek
inkább ótestámentumí arcát látta: a haragos ítélő Istent, Nem
tudta Isten kegyelmét és igazságát olyan újtestámentumi egy-
ségben látni, mint Luther. így érthetjük meg az eleveelrendelés-
röl (praedestinátioról) ·szóló tanítását is. Kálvin szerint ugyanis
lsten a kárhozatraméltó ernbervilágból szeretete megmutatására
egyeseket eleve örökéletre, igazsága megmutatására másokat
eleve örök kárhozatra rendelt. Az úrvacsorai tanításban is eltért
a mi evangéliumi tanításunktol. Azt tanította, hogy az úrvacso-
rában Krisztus csakszellemileg van jelen és csak a hívők szá-
mára. A hitetlenek 'csupán kenyeret és, bort vesznek.

Kálvin munkájának eredménye elsősorban Genf és Svájc
reformációja. De az ö hatása is messze túljutott Svájc határain.
S mint Lutherhoz Wittenbergbe, úgy tódultak hozzá az apostoli .
lelkű ifj aik Genfbe. Igen sok tanítványa volt Hollandiából,
Angliából, Skóciából, Francia- és Magyarországból.

18. A reformáció MagyarországoD.

A reformáció Magyarországon Í'S új és tiszta igehirdetésként
jelentkezett, Isten Lelke által megvilágosított igehirdetők a régi
templomban, a régi szószékről, a régi gyülekezetnek valami egé-
szen újat hirdettek: az evangéliumot. És a magyar nép egy-
kettőre felfigyelt rá s el is fogadta. Már a mohácsi vész elötti
években Werbőczy István nádor jobbágyai közül sokat meg-
korbácsoltatott, mert a reformáció hívei lettek.

A magyar reformáció megindulása símán és zökkenő nélkül
történt. A gyülekezetek nem is gondoltak arra, hogy itt valami
változás történik. Boldogok voltak, hogya sok mese és babona
.helyett végre igazán hirdetik nekik Isten nagyságos dolgait.
Ebben nem volt különb égr-magyar, nemet és tot gyülekezetek
között. Egyaránt örvendtek, hogy édes anyanyelvükön hallják
szólani Istent. A reformáció ellen főként azok tiltakoztak és hoz-
tak törvényeket, akik állásukat, jövedelmüket és hatalmukat fél-
tették a reformációtól.

Maguk a magyar reformátorok pedig Istennek félelmet nem
ismerő követei voltak. Egész életük szakadatlan munka, harc rés
igehirdetés. A városban vagy faluban, ahol az evangéliumot akar-
ták hirdetni, első útjuk a földesúrhoz vezetett, mert csak annak
a beleegyezésével kezdhették meg munkájukat. Ezért elsősor-
ban a földesurat kellett meggyőzniök a reformáció igazáról.
Ez bizony elég nehéz munka volt, mert a magyar urak keveset
értettek Isten dolgaihoz. De sikerült mégis. S a reformátorok
a magyarok igazi vezetői, tanácsadói és tanítói lettek. Meg is
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szerette őket a nép. Amikor hirülvették, hogy egy-egy refor-
mátor közeledik falujukhoz; a falu apraja-nagyja eléjük tódult.
szeretettel fogadták és kérték őket, hogy minél tovább marad-
janak közöttük.

A reformátorok pedig egész életüket .arra áldozták, hogy
a magyar népet elvezessék Istenhez. Ezért nemcsak prédikáltak,
hanem' rengeteg sok könyvet is írtak, kátékat adtak ki, énekes-
könyveket, .prédikációs köteteket írtak, Bibliáf fordítottak, vitat-
koztak, üldözést és börtönt szenvedtek, de egy pillanatra sem
csüggedtek.

Munkájukat még fontosabbá tette a mohácsi nemzeti sze-
rencsétlenség. A török és a velük együtt járó tatár katonaság
kíméletlenül pusztította a védelem nélkül maradt magyarságet.
S a régi papok részben elvesztek a mohácsi csatában, részben
elhagyták jövedelern nélkül maradt állomáshelyüket.Lligyedül
a ferencrendiek végezték a régiek közül hűségesen munkájukat'
a mohácsi vész után is. De a reformátorok még náluk is seré-
nyebbek voltak. A török-megszállta területen is nagy bátorság-
gal hirdették az igét. Vigasztaltak élőszóval, iratokkal, (Vigasz-
talóvkönyvecskékkel)' a megkínzott népet. S a XVI. századbeli
magyarság nemzeti szerencsétlenségében volt így egy nagy nye-
reség. Találkozott az élő Istennel, megbékélt vele s a szenve-
dések között is imádkozva, Istenre figyelve; hűségesen végezte
munkáját tovább. Így a' magyarság megmaradását, .igazi meg-
térését Isten után elsősorban a magyar reformátoroknak kö-
szönhetjük.

a) Dévai Biró Mátyás.

A XVI. század egyik legnagyobb reformátora. Izig-vérig.
magyar ember. Ezért nagyon jól látta, hogy mi a reformáció
legsürgősebb tennivalója Magyarországon. Németországban a
búcsúlevelek árulásában rnutatkozott meg a baj. Nálunk a szentek
segítségülhívásában. A sok harc és veszély között élő magyar-
ságot a római hitű papok arra tanították, hogy Máriától és a
szentektől kérjenek segítséget. Így mindenki elfeledkezett a leg- -
Iontosabbról: Jézus Krisztusról. Máriához, Józsefhez, Péterhez,
mindenkíhez imádkoztak a magyarok, csak éppen Jézus Krisz-
tushoz nem. Dévai tudta jól, hogy ez igen nagy baj, mert se
Mária, se más a halottak közül nem segíthet rajtunk. Ezért írt
egy könyvet a "Szentek aluvásáról", amelyben megmagyarázza,
hogy nekünk csak a szentek fejéhez: Jézus Krisztushoz szabad
imádkoznunk s az élő szentekkel, a gyülekezet hívő tagjaival
kell törődnünk.

Akarta, hogy minden magyar ember személyesen ismerje
meg Istent. Olvassa hát mindenki a Szentírást.De ez nehezen
ment, mert a magyárok nagyobbik fele nem ismerte az írás és
olvasás mesterség ét. Segíteni akart a bajon. Írt egy "Olvasó-
könyv"-et. Ebben először az abc-re tanította a magyarokat.
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Utána a nyelvtan szabályait Írta' le, végül a Káté szövegét kö-
zölte. így ő dolgozott elsőnek azért, hogy minden magyar rnű-
velt, legalább is írni-olvasnitudó ember legyen. Persze igazi célja'
az volt, hogy .az írott betű által is Istent ismerjék meg a magya-
rak. De ebben a szándékában népének igazi jótevője volt, mert

'istenfélő, művelt magyar nemzedéket nevelt.
Haragudtak is rá a ,pápa hívei. Ahol csak tehették, ártottak

neki. Kassan az egri püspök elfogatta. Bécsbe vitték börtönbe.
I Itt a római katolikus papok mindenáron rá akarták venni, hogy

tagadja meg hitét. Fenyegetésekkel, ígéretekkel, mindennel pró-
'bálkoztak, de sikertelenül. Egy 'alkalommal egy híres római
katolikus püspök próbálta hitehagyásra bírni. Többek, között
azzal kecsegtette, hogy megáldaná, ha keresztyén lenne. "Nem
kell nekem a.re áldásod, van Isten, aki megáld engem, segykor
könyörül is rajtam.": Mielőtt azonban ellenségei megölhették
volna, barátai segítségével, világi embert is megszégyenítő
ügyességgel szökött meg börtönéből.

Most Budán folytatta rnunkáját. Bebörtönözték itt is, de
hamarosan kiszabadult. Nem sokkal szabadulása után, szép bi-
zonyságát adta keresztyén, hitének és bátorságának. Vitába ke-
veredett egy f'erences baráttal s a helytartó a régi ~s babonás
istenítélettel akart köztük igazságot tenni. Kijelentette,' hogy
mindegyiküknek fel kell ülnie egy-egy puskaporos hordó tete-
jére. A hordók. kanócát meggyujtják s annak van igaza, aki a
robbanás után épségben marad. Dévai habozás nélkül fölült a
puskaporos hordó tetejére. Tudta, hogy, Isten megőrzi őt. A
barát ijedten félreállt. Krisztusnál jobban szeretve saját életét.

A magyar nép ugyancsak nagyrabecsülte Dévait. Hitéért,
tudásáért, bátorságáért és munkájáért "magyar Lutherv-nak ne-
vezték. De külföldön is megbecsülést szerzett a magyar névnek.
Luther ésMelanchton személyesen is érintkezett vele Wittenberg.
ben. Különösen Luther emlékezett meg róla örömmel és szere-
tettel. Élete. végén Debrecenben prédjkátoroskodott s megerő-
sítette a debrecenieketTstenhez és a reformációhoz való hű-
'b -seg en.

b) Bornemisza Péter.

A XVI. század másik nagy reformátora Bornemisza Péter.
Élete még Dévaiénál is kalandosabb és érdekesebb. .

Tösgyökeres magyar családból származott. Korán árvaságra
jutott. Szülei is, családi vagyonuk is a török 1541-i budai dúlá-
sának estek áldozatul. A kis Bornemisza ezután valamelyik főuri
udvarban nevelkedett.xle már evangélikus hitben. 18 éves korá-
banelhatározta, hogy megtériti a kassaiak császárparti kapita-
nyát, aki igen buzgó pápista volt és szeretett festett képek s
faragott szobrokelött imádkozni. Egy este elrejtőzött a kapitány
szobájában. Mikor hazatért, angyali hangon figyelmeztett-e, hogy
ne imádja többé a festett és faragott képeket. A kapitány első
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pillanatban megijedt, de hamarosan magához tért, megkereste
az .elrejtözött Bornemiszát és buzogányával alaposan elpáholta.
Be is börtönöztette, de a fiatal Bornemisza azzal a tudattal viselte
megpróbáltatását" hogy Krisztusáért szenved. Hamarosan újra
börtönbe került. Mikor innen kiszabadult, a pápás urak, a po-
gány török és a kevély nemet rniatt nincs maradása Magyar-
országon. Nyolc forinttal a zsebében három éves külföldi tanul-
mányútra indul. Bécsben már a magyar diákság szellemi vezére.
Magyar nyelvre fordít egy görög tragédiát, (Sophokles Elektra-
ját, ez az első magyar műfordítás!) amelyet a diákok elő is
adnak. Közben lakásán háziistentiszteleteket tart. El is űzi a
király Bécsből. Ekkor egy híres magyar reformátornál: Huszár
Gálnál talál menedéket Magyaróvárott.

Huszár Gált hamarosan Kassa városa hívta meg prédiká-
torának. A1ighogyelfoglalta új állomáshelyét, a császárpártiak -
máris tömlöcbe vetették. Bornemisza pedig elhatározta, hogy
megszabadítja a híres reformátort. Kassára utazott, megszer-
vezte a város polgárságát. A polgárság adott jelre a városban
tartózkodó idegen katonaságot támadta meg. Amig a császári
karabélyosok a polgárok megfékezésévei foglalkoztak, Borne-
miszáék kibontották a börtön falát és megszöktették Huszár
Gált. .

Kassai ténykedése után Bornemisza maga is lelkipásztori
munkába kezd. Balassi János zólyomi főkapitány birtokán lelki-
pásztorkodik. Tanít, prédikál, prédikációs kötetek kiadását ter-
vezi. Küzd a római papság hatalma és népet kizsákmányoló
adóztatása ellen. Majd újra megmutatja bátorságát az 1569-i
bécsi országgyülésen: a császár határozott tilalma ellenére pré- '
dikál az országgyűlés rendjei elött. Közben a császáriak Balassi
Jánost hazaárulás hamis vádjával terhelve bebörtönzik. Borne-
misza ekkor egy másik főuri család, a Salmok pártfogásába
kerül. Udvari prédikátor, majd püspök lesz. Ugyanakkor a pré-
dikációs kötetek Irásat és kiadását is végzi. ör -kötetnyi prédiká-
cióit 7400 oldalon adja ki. Ebben az időben vív nagy harcot.c,
Nagyszombat reformációjáért, CI! legtehetségesebb római katoli-
kus főpappal Telegdi Miklóssal. A harc első felét Bornemisza

.nyeri meg. De utána Telegdi a Habsburgok hatalmát és katonai
segítségét véve igénybe kiszorítja Bornerniszát és a reformációt
Nagyszombatból. -

Még ennél is nagyobb baj zúdul Bornemiszára azzal, hogy
könyvet ír "Az ördögi kísértések" címen. Ebben a könyvében
nagy urak ésegyszerű emberek csúnya bűneit mondja el, mint
az ördög kísértésének eredményét. Célja az volt, hogy minden
olvasó ismerje fel az ördög hatalmátés Isten segitségével győ-
zedelmeskedjék felette. Az eredmény azonban egészen más lett.
A kipellengérezett nagy urak és papok Bornemisza ellen fordul-

. tak, úgy-hogy Bornemisz ának le-kellett mondania püspöki tiszt-
jéről és el kellett hagynia eddigi állomáshelyét.



Most újra a Balassiak (István) oltalmába került. A megpró-
báltatások nem szegték kedvét. Világkrónikát, bibliafordítást,
bíbliamagyarázatot akart csinálni. Közben azonban nagy élet-
veszedelembe került. 1579-ben ugyanis Bécsbe utazott, hogy
jelen legyen a reformáció szabadságaért folytatott országgyű-
lési küzdelmeknél. Telegdi kémei azonban nyomára vezették II
császári fogdmegeket és Bornemisza a bécsi püspök tömlöcébe'
került. Itt szép szóval és halálos fenyegetésekkel akarták hite-
hagyásra bírni. Egy pillanatra se tántorodott meg. Bátor lélek-
kel készült a halálra. Barátai azonbán valami vasfúrészt csem-
pésztek börtönébe. Ezzel elfűrészelte ablakának vasrácsait és
elmenekült. Menekülés közben - valószínűleg magasról kellett
leugrania - balkezét és ballábát olyan súlyosan megsértette,
hogy élete végéig viselte bécsi menekülése nyomait.

Tervekkel és nagy rnunkakedvvel tért vissza Magyaror-
szágba. Nagy terveit azonban nem valósíthatta meg, mert idő-
.elött, 49 éves korában meghalt. '

Bornemisza a XVI. századi reformációnak és magyar müvelödésnek:
a legtermékenyebb munkása. Csak néhányat soroljunk fel műveiböl, GÖrög
tragédiát fordított magyar nyelvre, naptárakat szerkesztett és adott ki.
Tőle való a "Beteg lelkeknek való füves kertecske". öt kötetes prédikációs
gyűjteményéből nemzedékek tanulták az igehirdetést. Az ö írásaiból ismer-
hetjük meg legjobban a XVI. századbeli magyarság hitét, életét, babonáit,
múveltségét, stb. Verseket, énekeskönyveket is írt. Törékeny testében
hatalmas lélek lakott. És lelkének minden erejét szeretett népének, a ma-
gyarságnak Istenhez vezetésére használta feL Életének, hitének és munká-
jának világossága fény és útmutatás minden időben, minden keresztyén
magyar ember számára.

19. Magyar főurak a reformáció szolgálatában.

Isten papokon és tanítókon kívül sok híres magyar urat
is Krisztus szolgálatába állított a magyarországi reformációban.
Ezek nell} prédikálással, hanem a reformáció támogatásával
akarták Istent szolgáln], Agyülekezeteket családoknak tekin-
tették és kötelességüknek tartották, hogy ezeknek a nagy csa-
ládoknak minden gondját magukra vegyék. Nem alkalmaztak
erőszakot, mint a reformáció ellenségei tették. (Werbőczy, az
osztrák császárok, Belgiojoso, Caraffa és a többiek.) De gond-
juk volt arra, hogy birtokaikon mindenütt igaz keresztyén pa-
pok és tanítók hirdessék az igét és tanítsák a népet. Nem is
elégedtek meg azzal, hogy az új prédikátorok prédikálnak,
hanem velük való egyetértésben a templomok mellett rnindenütt
iskolákat építettek. Az iskolákba tanult, hívő, derék. magyar
embereket hívtak meg tanítókul. Azon fáradoztak tehát a ma-
gyar főurak ebben az időben, hogy a magyar nép istenfélő és,
tanult nép legyen.

4*
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a) Thurzó György.
Hogyan szolgálták a magyar 'főurak a: reforrnációt és a

reformációban Krisztust? Jól láthatjuk ezt Thurzó "György életé-
ben. A híres és buzgó evangélikus Thurzó család templomos-
bibliás levegőjében nevelkedett. De meg is látszott rajta. Amint
kezébe került nagy családi birtokuk; első gondja a reformáció
ügye volt. Nagy kiterjedésű birtokain templomokat és iskolákat
építtetett. Arra is gondolt, hogy a templomokban és iskolákban

- Isten igéjét tisztán és igazán hirdessék s igaz Krisztusi tudo-
mányt tanítsanak. '

Látta azt is, hogy az evangélikus egyháznak szervezkedésre
és alkotmányra van szüksége, mert a szervezett és államilag
támogatott római .katolikusokkal szemben másképen csatát veszít.
1609-ben nádorrá választották. Országos. tekintélyét vetette
latba ezután, hogy törvényalkotó evangélikus zsinat üljön össze.
1610-ben nyilt meg első alkotmányozó zsinatunk Zsolnán. Thurzó
György volt a zsinat legbuzgóbb munkása és támogatója s a
zsinat törvényeit, mint az ország nádora, ő maga erősítette is':
meg. De nagy volt Thurzó György az igazságért való harcban is.
forgách Ferenc római katolikus érsek nem akarta eltűrni, hogy
Nagyszombatban protestáns templom és iskola legyen .. Először
fenyegetésekkel próbálták Forgáchéle a papokat és tanítókat
Nagyszombatból eltávolítani. Fenyegetéseik .eredménytelenek
maradtak. Ekkor Forgách du-rva poroszlókkal szekerekre rakatt a
a pap és a tanító 'holmiját s családjaikkal együtt kiűzte őket
a városból. Az ügy természetesen az ország legfőbb bírája:

. Thurzó elé került. O nyomban az országgyűlés elé vitte a kér-
dést. Az országgyűlés a magyar törvények értelmében kimondta,
hogy a papot és a tanítót vissza kell helyezni állásukba, a vá-
rosnak kártérítést kell fizetnie. Igy is történt. De Forgách se
maradt. tétlen. Bepanaszolta a nádo rt a királynál, hogy önkénye-
sen és jogtalanul ítélte el a nagyszombati elöljáróságot. Thurzó
ismét az országgyűlés elé vitte az ügyet és ott nyilvánosan
kijelentette, hogy aki őróla ilyesmit állított, legyen az "Iöpap.i--
püspök, bíbornok vagy bárki más, hazudott, mint egy "gazfickó",
mert a Nagyszombatra vonatkozó határozatokat a magyar' or-
szággyűlés hozta. Szerette is 'az egész ország a mindig igazsá-
gos országbíráját.

A felekezeti harcoknál többre becsülte a békességet. A vitás
ügyeket szerette csendben, békességben és igazságosan elintézni.
Számos esetben kérték fel - felekezeti különbség nélkül ---
békebírónak. Ezt a tisztét is mindig közmegelégedésre töl-
tötte be.

1616-ban halt meg. Az egész ország meggyászolta nagy fiát.
Végrendeletének van egy pontja, melyet minden evangélikus
embernek meg kell jegyeznie. Ebben a pontban örökösei közül
kizárja az evangélikus hitet megtagadó utódjait.
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Thurzó Györgyön kívül még sok evangélikus magyar főúr állt a'
magyar reformáció szolgálatában, Az egész Thurzó család, Nádasdy Tamás,
Perényi Péter, Zrínyiek, Balassák, Bánffyak, Esterházyak és Illésházvak
a 1eg:liírese bbek, '

20. A retorrnácíó ellenségei.

Még egy évszázad se telt el a reformáció kezdete'. óta és
Európa népeinek nagyobbik fele a reformációhoz csatlakozott.
A pápaság természetesen nem nézte tétlenül a nagy változást.
Minden erejét mozgósította, hogy visszaszerezze régi. hatalmát.
Először is a trienti zsinaton (1545-64) törvényeket hoztak az
egyházban uralkodó erkölcstelenségek megszüntetésére. A papi
élet szabályait megszigorították. Pontosan megállapítctták a
római katolikus egyház tanait. A IV. lateráni zsinat (1415) Szerit-
írás-ellenes határozatait azonban mind megerősítették így, ha
erkölcseiben valamennyire fnegtisztult isa római katolíkusegy-
ház, tanítása továbbra is Biblia-Iellenes maradt, (Igy hogy a
katolicizmusés a protestantizmus kiegyezéséröl szó seui lehetett.
Ezért a trienti zsinaton felkészült római katolicizmus megindí-
totta a támadást egész Európában a reformáció ellen. Ebben II
támadásban a Jezsuita-rend vitte a föszerepet.

a) Loyola Ignác. \ '

A jezsuita rend alapítója Loyola Ignác spanyol nemes. Kora
ifjúságában katona volt már és sok csatában vett részt. Az akkor
ismert világnak jóformán minden részében hadakozott. Ö is,
mínt az akkori katonák na~yobbik fele, szabad és kicsapongó
életet élt. Egy spanyol város ostrománál azonban megsebesült.
Betegágyán a szentek legendáit olvasta .•Eddigf'bűnös élete miatt
megrettenve elhatározta, hogy ha felépül, egész életében a pápát
és Szűz Máriát szolgálja. Felépülése után megalapította a "Jézus
társaság rendjét". A. rendnek ö volt az első generálisa,

b~A..j ..ezsuita rend.~..

Meglátszik a renden, hogy katona alapította. Szigorú rend
és fegyelem szerint történt benne minden, A belépés is olyan
volt, mint a sorozás. Testileg-lelkileg egészen kiváló ifjakat vet-
tek csak fel a rendbe. (Zsidószárrnazásúakat nem vettek fel.)

.Belépés után teljes engedelmességet kellett fogadniok a legfőbb'
vezérnek, a pápának. Es a jezsuitának engedelmeskednie kellett,
mint a katonának a csatában. Még saját gondolata vagy elhatá-
rozása se lehetett. Ha ez az engedelmesség összeütközésbe került
családja, nemzete, hazája érdekével, akkor is a pápának tarto-
zott engedelmességgel a jezsuita. ..

A rend tagjait céljaiknak megfelelően nevelték. Mindenkit
tehetsége szerint képeztek ki. így valóban, fanatikus prédikáto-



21. Keresztyén fejedelmek a reformáció szolgálatában.

A reformáció ellenségei törvényes látszatot akartak adni
munkájuknak. Befolyásuk alá kerített fejedelmekkel és főurak-
kal együtt olyan törvényeket alkottak, amelyekkel megakadá-
lyozták az evangélikusok és reformátusok szabad vallasgyakor-
latát. Még, azt sem akarták megengedni, hogy a protestánsok-
nak saját hitük szerint való papjaik, tanítóik és iskoláik legye-
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raik, tanáraik, politikusaik, nevelöik stb. voltak, akik nagy telke-
sedéssel szolgálták Römát,

Sikereiket nemcsak maguknak, hanem gyengejellemű és
szűklátókörű fejedelmeknek is köszönhetik. Családjaikkal együtt
hatalmukba kerítették őket. (Magyarországon pl. a testi-lelki
beteg II. Rudolfot.) S akiket ők fanatizáltak, azok épen olyan
vakbuzgó hívei lettek Rómának, mint ők maguk. Országaikat,
sőt egész Európát tűzbe-vérbe borították, hogy kiirtsák a gyű-
lölt protestántizmust.

c) Pázmány Péter.

A magyarországi jezsuiták közül Pázmány Péter volt a leg-
híresebb. Református szülők gyermeke, de korán elvesztette
édesanyját. A jezsuitáknak hamarosan feltűnt a nagytehetségű
gyermek. Római katolikus mcstohaanyja segítségével elnevelték.
Tizenöt éves korában már jezsuita iskolabe járt. így azután ő se
kerülhette el sorsát. Minden írása, úgy ő is 'a pápa szolgája lett.
És amennyit használt Magyarországon a pápaságnak, annyit
ártott a reformáció ügyének.

• Pedig ugyancsak nagy buzgalommal szolgálta a pápaságot.
A beszédnek és szónak egyaránt mestere volt. Könyveiben és
vitairataiban szüntelenül a protestáns prédikátorokat támadta.
Ahogyan ebben a korban általában szokás volt. Arra törekedett,
hogy ellenfeleit nevetségessé tegye. Vitái és harcai során azok-
kal a reformátorokkal került szembe, akik egész életüket a
csapások alatt roskadozó magyarság megtartására szentelték.
Jellemző vitatkozó modorára, hogy egyik könyvére, melyben a
ref. prédikátorokat támadta, a maga neve helyett Léthenyer
Istvánét nyomtattatta .

Esztergomi érsek korában ártott legtöbbet a magyar' pro-
'testéntízmusnak. Most már nemcsak a szó és a toll erejével,
hanem nagy politikai hatalmával is ellenük fordult. Most már .
haláláig mint az ország egyik első hatalmassága vezette a har-:
.cot a reformáció ellen. S amikor ő elnyerte az esztergomi
érsekséget, akkor halt meg az evangélikusok legerősebb támasza'
Thurzó György nádor. Nem csoda" ha hamarosan szomorú na-
pok virradtak a magyar evangélikusokra.
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nek. Azzal, nem törődtek, hogy ilyen törvényeket nem hozhat-
nak, mert az előző országos törvények már biztosítottak a pro-
testánsok vallásszabadságát. Sokkal nagyobb gondjuk volt arra,
hogy álnok törvényeiknek. ha keII, fegyverrel is érvényt szeréz-
zenek. Az evangélikusok és a reformátusok azonban nem enged-
ték bántani se hitüket, se törvényadta jogaikat. A két tábor
között végül is Európa-szérte fegyveres mérkőzésre került a sor.
Franciaországban Coligny (Kolinyi) vezetésével biztosították
vallásuk szabad gyakorlatát a protestánsok. (Hugenották.)
Angliában CromweII (Kramuel) Olivér szilárdította meg 'a tiszta
evangéliumi keresztyértséget a római katolikusokkal és az er-
kölcstelen megalkuvókkal szemben. Egész Európában azonban
Gusztáv Adolf svéd király szolgálata volt a Iegcsodálatosabb.

a) Gusztáv Adolf.

A Habsburg uralkodók majdnem kivétel nélkül a jezsuiták
befolyása alatt állottak. Nem is szívlelték a reformációt és a
protestántizmust. Oe még közöttük is egyedül állt konok gyűlö-
letével II. Ferdinand, Szűz Mária képe előtt fogadta meg, hogy
minden országából kiirtja a reformációt. A harc megindulásával
vette kezdetét a 30 éves háború.

Tíz esztendőn át siker koronázta törekvéseit. A cseh protes-
tánsokkal egykettőre végzett. A németországi evangélikus feje-
delmekkel nehezebben boldogult. Harcaik során jóformán egész
Németország csatatérré változott .és az ellenfelek elkeseredett
haraggal pusztí tottak egymást. Végül is II. F erdinánd kerekedett
felül és 1629-i rendeletével pusztulásra ítélte a németországi
r~formáfiót.

Ekkor (1630) jelent meg a küzdőtéren a hívő evangélikus
fejedelem: Gusztáv Adolf. Kicsiny, 15.000 főnyi, de hitéért min-
den megpróbáitatásra kész sereggel szállt partra Pomerániában.
Erős terrnetű, szép kékszernű, imádságos .fejedelem volt Gusztáv
Adolf. Kora ifjúságától kezdve száintalan csatán nevelkedett
hőssé. Oe soha em saját erejében, hanem mindig Isten segítsé-,
gében bizakodotf Németországba való megérkezése után sere-
gével együtt Istennek adott hálát eddigi segítségéért és a jö-
vőre is tőle kértek erőt. Csatadaluk a hívő evangélikus ember
éneke: az "Erős várunk" volt. _

Alighogy megérkeztek Németországba" megfordult a há-
ború sorsa. A 15.000 főnyi kis sereg sorravertehatalmas ellen-
feleit. A 'csatasor élén mindig Gusztáv Adolf küzdött. Katonái
pedig,.,- akik atyjukként szerették szigorú, de vitéz királyu-
kat - tűzön-vízen át követték.

Lützennél került .sor a döntő ütközetre. Gusztáv Adolf
lelkét Istennek ajánlotta, úgy 'vezette rohamra seregét. Az ütkö-
zetet meg is nyerték, Gusztáv Adolf, azonban ,elesett. Oe azo



kihull ott vére is magvetés lett. Serege a németek, angolok,
hollandok és erdélyiek segítségével tovább folytatta a háborút.
Végül is a Habsburg fejedelemnek - Ill. Ferdinándnak - békét
kellett kötnie, melyben elismerte a németországi evangélikusok
és reformátusok szabad vallásgyakorlatát. így ért véget az euró-
pai protestánsoknak hitük és nemzettik szabadságaért folytatott'
háborúja. A történelem 30 éves háborúnak nevezi ezt a hosszú
küzdelmet, mert 1618-ban kezdődött és 1648-ban ért véget.

Gusztáv Adolf ernlékét pedig ezekkel a szavakkal örökítet-
ték meg a hálás protestánsok németországi ernlékkövén: "Az
egész világ javára mentette meg az igazságot és a szabadságot
Gusztáv Adolf, a jó keresztyén és jó vitéz." '

Ellenségei kezdettől fogva be szerették volna feketíteni ernlékét, hog}'
azért jött Németországba, mert a német trónra vágyott. Oe az olyan feje-
delem, aki hódítan-i és uralkodni alkar, vigyáz életére s nem harcol az első
csatasorban, mint Gusztáv Adolf. O nem új birodalomra vágyott.vhanern
lsten szolgálatában áldozta fel életét.

/

b) Az erdélyi fejlede/mek szolgálata.

A~reformáció ellenségei Magyarországon nemcsak a refor-
mációt akarták megsemmisíteni. Az egész magyarságot is Habs-
burgok rabigájába akarták hajtani. Számításukat azonban
keresztülhúzta Isten. Erdély nagy fejedelmeiben olyan vezető-
Ket adott a magyarságnak. akik fegyver ellenében fegyverrel
védték meg hitük és nemzetük szabadságát.

Bocskay István már ifjú korában hadvezéri babérokat szer-
zett Rudolf szolgálatában. Oe Rudolf szolgálatában látta meg
azt' is, hogy Bécstől semmi jót nem várhat a becsületes magyar
ember. Visszavonult hát erdélyi birtokára. Innen figyelte fájó
szívvel Rudolfnak és hadvezéreinek garázda és törvénytelen
erőszakoskodásait. Rudolf egyik hadvezére Belgiojoso (Beldzso-
józó) sereggel járta be a felvidéket és erőszakkal vette el a
protestánsok templomait és űzte el lelkészeiket, A kassai Erzsé-
bet-templom ellen éppen egy vasárnap délelőtt, istentisztelet ide-
jén állíttatta fel ágyúit, s így vette el azt az evangélikusokföl.
Épen így akartak elbánni az egész magyar nemzettel is. Egymás-
után támadták meg és rabolták el a császári vezérek a magyar
urak birtokait. Bocskay nem tudta sokáig tétlenül nézni, hogyan
rontja az ellenség hitünket és törvényes szabadságunkat. A ma-
gyar főurak és nemesek javával egyetértve, elhagyta' otthona
csendjét s megkezdte harcát az evangéliuru és a magyarok halá-
los ellenségei ellen, akik közben már az ő birtokait is meg-
támadták. Egymásután verte meg a gőgös császári vezéreket.
Már Bécs körül jártak hadai, mikor Rudolf belátta, hogy békét
kell kötnie Bocskayval. Bocskaynak pedig szíve-vágya volt a
béke, hiszen nem ő akart hódítani. Hitünk és nemzetünk szabad-
ságát akarta biztositani. Meg is kötötték a bécsi békét (1606),
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melynek első pontja mind .a protestánsoknak. mind a római ka-
tolikusoknak szabad vallásgyakorlatot biztosít Magyarországon.
Az egész magyarság örömmel és hálával tekintett Bocskayra, mert
a többi erőszakoskodásoknak is véget vetett a bécsi béke. Szaba-

.dítójuknak tekintették és magyar Mózesnek nevezték. De nem
sokáig örvendhettek nagy fejedelmüknek: Még a bécsi béke
évében meghalt. Kortársai és barátai szerint a bécsi udvar mér-
geztette meg. így is saját jelszava teljesedett be rajtarj.Edes
és dicső dolog meghalnunk a hazáért."

Bethlen Gábor szegény köznemes .család gyermeke. Tehet-
sége és hite azonban 'a legelső rnagyarok közé emelte. Bocskay
rnűvét, a hitben és életben szabad magyarságet Bécs minden
ármánykodása ellenéré megőrizte és tovább vezette. Három
diadalmas hadjáratban mutatta meg a magyarság és a magyar
protestántizrnus erejét ellenségeinknek. Es tudta jól, hogy' népe
csak akkor lehet-szabad és független, ha lélekben is az. Ezért
viselte szívén az evangéliumi hit és a magyar művelődés ügyét.
Bibliáját a harcokban is magával hordozta és szorgalmasan
olvasta. Isten szelgálatat olyan sokra becsülte, hogy a refor-
mátus papoknak és fiú utódaiknak nemességet adományozott.
Gyulafehérvárott egy kollégiumot alapított, amelyben helyet
kapott minden tehetséges magyar ifjú, ha mindjárt a legszegé-
nyebb családból származott is. A máshitűekkel szemben türel-
mes volt és még a jezsuita Káldi' Györgyöt is hozzásegítette
magyar bibliafordítása kiadásához. Híre bejárta egész Európát
s Európa nagy fejedelmei is büszkék voltak barátságára. Ami-
lyen nagy volt életében, olyan nagy volt halálában is.' Halálos
ágyán embertelen szenvedései között írószerszámot kért s ezt
írta egy papírdarabra: "Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?
Senki' nincsen, bizonyára nincsen." I

Kemény János, a későbbi erdélyi fejedelem, aki nagyon
jól ismerte Bethlent, így irt róla: ,,,Hasonló magyar 'Mátyás
királytól fogva és István királyon kívül nem hallatott, nem is
remélhetni. "

l, Rákóczi György méltó utódja a két nagy fejedelemnek.
Keresztyén \ hitben, esatáibari nemzetének tett szolgálataiban
egész Európa csodálata kísérte. CSaládi otthona Isten tiszteleté-
nek a háza volt. Hitvestársával, Lorántffy Zsuzsannával naponta
'Olvasta a Bibliát. Rákóczi György is magával vitte hadjára-
taiba is a Szeritírást. Isten igéje nyomot is hagyott egész éle-
tükben. Családi életük szépsége és fejedelmi udvaruk erkölcsi
tisztasága messze földön híres volt. S azt akarták, hogy má-
'Sok is rátaláljanak az igazi élet 'útjára. Ezért támogatták bö-
kezűen a sárospataki főiskolát. Állandó gondjuk volt a tudó-
sokra és lelkipásztorokra is. ABibliát lefordíttatták román
nyelvre. Az evangéliumi keresztyénség terjesztésével próbálkez-
tak a románok között is. Nem rajtuk múlott, hogy kicsi lett
az eredmény.



Szabadság, békesség és egyenlőség lett lassan-lassan a római
katolikusok osztályrésze a reformációhoz csatlakozott államok-
ban. De jaj volt a protestánsoknak; ahol a reformáció ellenségei
nyerték meg a csatát. A sok szenvedő protestáns között leg-
többet a francia és magyarországi protestánsok szenvedtek.

5'1

De annál eredményesebben küzdött Rákóczi György a ma-
gyar protestántizmus szabadságáért. A 30 éves háborúban a
svédekkel szövetkezve, sorraverte a császári hadakat. A linzi
békében azután (1645) minden rendű és rangú magyar ember
számára biztosította a szabad vallásgyakorlatot. .

Nagy kár, hogy három évvel a linzi béke megkötése után
meghalt Rákóczi György. S alighogy sírba tették a nagy fejedel-
met, a reformáció ellenségei újra megkezdték az evangélikusok
és a reformátusok üldözését.

Thököly Imre. Az üldözött evangélikusok és reformátusok
sorsa összeforrott sok magyar római katolikus sorsával. T. i. Bécs
most már nemcsak a protestánsokat.Tianern általában a magya-
rokat akarta kiirtani Magyarországból. Birtokaikat feldúlták,
jószágaikat elkobozták, őket magukat világgá üldözték. Ezeket
az üldözötteket bujdosóknak nevezi a magyar történelem.
A bujdosók nagyobb eredményeket értek el, mikor egy ifjú gróf,
az evangélikus Thököly Imre állt élükre.

Heves vérrnérsékletű ember volt Thököly. Szerette a vídárn-
ságot, de meleg szívvel segített minden üldözöttet. Az igaztalan
bántást nem tudta elviselni s gyakran vett elégtételt ellenségein
karddal. De mégsem saját sérelme miatt állt a bujdosók élére.
"A mi evangélikus vallásunk szabadsága nekünk rnindennél
előbbrevalóbb", írja az ország lakosságához intézett kiáltványá-
ban. A hevesvérű fiatal gróf evangélikus templomok istenes
csendjében szerette meg ilyen nagyon hitét. Életének sok nyu-
godt és boldog óráját töltötte Isten házában az igehirdetésre
figyelve. . -{

A bujdosók élén gyors egymásutánban aratta sikereit. A fel-
vidék nagyobbik felét meghódította. Hívei Északmagyarország
fejedelmének nevezték.

Sikerei egy időre megszüntették a protestánsok üldözését.
A király újra törvényben biztosította vallásuk szabad gyakor-
latát. De üröm követte az örömöt. Thököly szövetségesét, a
törököt legyőzték a császári hadak. A .most már tetemesen meg-
növekedett császári hadaknak nem tudott ellentállni Thököly
kicsiny serege. A sokszoros túlerővel szemben elbukott szabad-

o ságharcuk. Evangélikus egyházunkra, a magyar protestántiz-
musra és az egész magyar nemzetre történelmünk legszomorúbb
napjai következtek ezután._

t22. A reformáció vértanui.
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a) A hugenották.

Franciaországba Svájcból jutott el a reformáció. A svájci
reformátusok .Eídgenossenv-nek, szövetségeseknek nevezték
magukat. Ennek a .nérnet szónak franciás kiejtéséből lett a
hugenotta név. Kezdetben így. csúfolták a francia protestánso-
kat. Végül rajtuk is maradt ez a megjelölés.

Maga Franciaország ugyancsak megérett a reformációra.
Fejedelmei és urai testileg, lelkileg tisztátalanok voltak. A nép
pedig sötétségben és nyomorúságban sinylődött. Oe a reformá-
cióhoz csatlakozott franciák életét csodálatosan megváltoztatta
Isten. Nagyrészük szívvel-lélekkel elmerült az evangéliurn tanul-
mányozásában. Hamarosan mindenki láthatta, hogy különbek
lettek a többi franciáknáL Még közrnondás is született róluk:
"Becsületes, mint egy hugenotta." Talán épen ezért gyülölték
őket olyan nagyon a többiek.

Kezdetben ők is sikerrel harcoltak a reformáció ellenségei elIen.
Coligny Gáspár, egyik legnagyobb francia katona és állarnférfi
vezette ellenállásukat, míg csak törvényben nem biztosítctták jo-
gaikat és szabadságukat. O~ békességük nem tartott soká. A ró-
mai katolikus párt nyiltan nem mert fellépni ellenük. Titokban
szervezkedtek tehát. Először Colignyt akarták eltenni láb alól.
Bérgyilkost fogadtak fel eIIene. Meg is sebesült Coligny. Oe sebe
még be sem hegedt, mikor szörnyű éjszaka következett a huge-
nottákra. A római katolikus párt által a legnagyobb titokban
szervezett összeesküvők 1572. év Bertalan éjszakáján fegyveres
erővel rohantak meg az otthonaikban pihenő hugenottákat. Majd-
nem 30 ezret gyilkoltak meg közülük, Mikor a pápa a Bertalan-
éjszakai eseményekről értesült, fáklyás ünnepélyt és körmenetet
rendezett Rómában. Azután emlékérmet veretett ezzel a fel-

. írással: "A hugenották romlása." Ezután nagyon kevés nyugalma
volt a hugenottáknak. Legrosszabbra XIV. Lajos uralkodása
alatt fordult a sorsuk. Ez a hatalmas uralkodó nem akarta el-
tűrni, hogy országában alattvalóinak más vallása legyen, mint
neki. A [ezsuiták pedig azzal biztatták a feslettéletű királyt,
hogy minden bűnéi:-megbocsátja a pápa, ha országából kiirtja
a hugenottákat. Először is a régi törvények ellenére kimondta
a király, hogy a hugenották nem gyakorolhatják vallásukat.
Utána nyomban tűzzel-vassal irtották őket. Állami állásba nem
juthattak. Családi otthonaikat, templomaikat katonákkal dúlat-
ták fel. Bátor hitvallóikat földalatti börtönökbe vetették. Veze-
töiket, papjaikat gályarabságba hurcolták vagy útszéli fákra
aggattak fel, hogy a többieket megrémítsék. .

Ilyen szörnyű körülmények között persze sokan tértek
vissza római katolikus hitre. Oe még többen maradtak. mindig
hűségesek. Egyrészüket kiirtották. Másrészük Svájcba, Német-
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országba, Angliába vándorolt ki. A kivándorlókat halállal bün-
tették. De mégis vagy félmillió francia hagyta el az országot
és erősítette hűséges munkájával, bátor katonáskodásával az
idegen államokat.

Több mint két évszázados üldözés után 1787-ben nyertek
szabad vallásgyakorlatot. De az üldözések ideje alatt Francia-
ország színe-java hullott el a bakók kezében és vándorolt idegen
országokba, mert jobban szerette az igazságot -a hamisságnal.

b) A magyar gályaiabok

I. Rákóczi György és Thököly szabadságharcai között,
valamint Thököly bukása után igen sokat szenvedtek a magyar
protestánsok. A magyar gályarabok és az eperjesi vértörvény-
szék története egyházunk és a magyar történelem leggyászö-
sabb lapjai közé tartozik.

1. Lipót császár a jezsuiták eszköze volt, nem pedig egy ön-
érzetes fejedelem. Uralkodása alatta jezsuiták mindent keresz-
tülvittek, amit akartak. Igy idézték a hatóságok a pozsonyi
törvényszék elé a magyarországi evangélikusok és reformátu-
sok lelkészeit és tanítóit (1673 majd 1674). Itt hamisított levelek
alapján közönséges hazugságokkal vádoltak őket. (A budai basá-
val szövetkeztek a császár megölésére. Lábbal tapostak az oltári-
szentséget, a törököknek római katolikus papokat 'adtak el, 9
római katolikus papot meggyil1 oftak, stb.) Védőik a levelek és
a vádak koholt voltát kirnutatták. A törvényszék ezzel nem törő-
dött, s a Pozsonyban megjelent 336 lelkészt és tanítot halálra-
ítélte. Utóbb térítvényeket tettek eléjük. Ezekben az foglaítatott,
hogyaláírójuk áttér a római katolikus hitre. Aki áttért" vagy
lemondott lelkészi hivataláról, azt' nyomban szabadon bocsátot-
ták. Sok idős és törődött lelkész hivataláról mondott le. Hite-
hagyó 'alig akadt köztük. Kilencvenketten azonbari mióden szen-
vedest vállaltak. de át sem tértek és hivatalukról sem mondtak le,

Jutott is nekik a szenvedésekből bőven. A legutolsó börtö-
nőkbe vetették őket, cégéres gonosztevők közé. Majd egy részü-
ket Nápoly, más részüket később Buccarí felé indították, hogy
gályaraboknak adják el őket. Már indulás előtt nehéz vasláncok-
kal kötötték jobb bokájakat a halhoz. A lánc olyan nehéz volt,
hogy nem tudtak lépni tőle. Ezért derékban meghajolva, kezük-
kel is cipeltek a láncot. Igy vánszorogtak Magyarországtói
Olaszországig. Aki elfáradt vagy a kimerültségtől elesett, azon
ugyancsák véres nyomot hagyott a felügyelők korbácsa. Sok és
kibeszélhetetlen szenvedés között jutott el az első csoport Nápo-
Iyig. Itt a kikötő egyik zugába Vetették őket és egy hétig se
enni, se inni nem adtak nekik. A [ezsuiták eddig is gyakran
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.kísértettékiőket, hogy térjenek át. Most aztán megmutatták

.igazi oarcukat. "Magyar kutyák, Luther kutyái" - beszéltek
nekik ,- "nem akartok bőjtölni?' Most megtanuljátok! "

Végül' is fejenként 50 aranyért adták el őket evezős rabo-
kul. És húzniok kellett az evezőt télen-nyáron egyaránt. A lán-
cot csak olyanokról vették le, akik az embertelen szenvedések-
től <elpusztultak. Az ilyet belevetették a tengerbe és a gálya
ment tovább.

Csaknem egy évig tartott szenvedésük. Derékevangéliurni
hitű emberek fejenként 100 arany váltságdíjat ajánlottak fel
értük. Oe nem bocsátották el őket. Európa protestáns hatal-
mai is közbenjártak érdekükben a bécsi udvarnál. Ez sem hasz-
nált. Végül az evangéliumhoz hű Hollandia megtorláshoz folya-
modott. .A hQlland római katolikusokat megfosztottak vallásuk
szabad gyakorlásától.-Ezek most a pápához fordultak. A pápa a
bécsi udvarhoz. így Bécs is jobb belátásra tért. Oe Rujter (Röj-
'ter) holland tengernagy vette hajójára a még életbenlévő 24
gályarabot. (30-at adtak el egy évvel azelőtt. Hat a gályán lelte
halálát.) Ugyanakkor szabadultak meg a Buccariba indított még
hűseges és még életbenlevő rab prédikátorok is.

A megszabadított lelkészek sorrajárták Nyugat-Európa gyü-
lekezeteit es nagy tisztességet szereztek a magyar névnek.
Az itthonievők példájukból merítettek erőt a további küzdel-
mekhez. Hitükön és' erejükön törött meg Szelepcsényi herceg-
prímás szándéka, aki Pozsonyba idézésük előtt így nyilatkozott:
"Az evangélikusoknak olyan kötelet fontunk. hogy ha azt nya-
kukba dobhatjuk, vallásuk soha többé lábra nem áll."

: c) Az; eperjesi vértörvényszék, Radvánsz.kyGyörgy.

Thököly bukása után, különösen . a felvidéki protestánsok
és magyarok szenvedtek sokat. Caraffa Antal császári tábornok
íelkiísmeretlen emberekből rendkívüli törvényszéket állított fel
Kassán saját elnökletexalajt. Sok jó magyar emberrel végzett
ez a törvényszék. . .

, Az evangélikus vallású Radvánszky Györgyöt is börtönbe
vetették. A jezsuitálc szép szóval, Caraffa hóhérjai válogatott
kínzással akarták .hitehagyásra bírni, de nem sikerült nekik.

- Mikor már közel volt a véghez, fia és barátai evangélikus papot
csempésztek börtönébe. Ennek a kezéből felvette az úrvacsorát

-és másnap' már holtan hozták ki a kínzókamrából. Testét négy
részre vágatta Caraffa és a részeket Kassa egy-egy bástyájára
függeszttette ki, a hitükhöz és hazájukhoz hű magyárok meg-
rémítésére. Fia és fiainak barátai éjnek idején titokban levették
Radvánszky feldarabolt testét a bástyákról és ugyancsak éjnek
idej én, a legnagyobb titokban temették el.
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Radvánszky és sok jó evangélikus magyar kínzókamrákban
halt meg, de keresztyén emberhez illő hittel és bátorsággal.
Annál csúnyább véget ért Caraffa. Addig kísértették rérntettei,
míg megőrült.

23. Küzdelem az iskolákért.

Egyházunk a templomok mellé mindenütt iskolákat épített,
mert tudta jól, hogy a hívő és .művelt nép az ország-igazi fenn-
tartója.

A reformáció és a magyarság ellenségei a templomok el-
vétele és a papok elűzése után meg akarták semmisíteni isko-
láinkat is, hogy ne nevelhessenek hívő és művelt magya~ nemze-
dékeket ezekben.

De az evangélikusok 'és p. reformátusok itt is Istennek enge-
delmeskedtek. Sohse nyugodtak bele iskoláik elvételébe. S ha:
erőszakkal elvették is szép és nagy iskoláikat, akkor tanítottak
szükségépületekben, magánházakban és fabódékban.

Hogyan építették fel iskoláikat az evangélikusok és hogyan
küzdöttek fenntartásukért? Megmutatja az eperjesi kollégium
története. Már a XVI. században virágzó iskolája volt Eperjes-
nek. A XVII. században pedig elhatározták az evangélikusok,
hogy magasabb (akadémiai) fokra emelik iskolájukat. Ugyan-
akkor új és riagyobb iskolaépületre is szükség volt. A felvidéki
evangélikus családok egymással versengtek az adakozásban.
Egy-egy család több ezer forintot, volt olyan is, amelyik 10.000 ,
forintot adótt az akadémia építésére. De Erdély és az ország
többi részei js örömmel adakoztak az eperjesi akadérniára. (Még
a külföldi evangélikus államok is tetemes 'összeggel járultak
hozzá az iskola építéséhez. Svédország pl. 20.000 forintot
küldött.) .

Felépült az új iskola. De csak 3 évig taníthattak benne a
tudós tanárok. (Ez idő alatt volt az iskola tanítványa az ifj:-
Thököly Imre.) 1671-ben megjelent egy császári tábornok Eper- .
jesen a jezsuiták, az egri püspök és katonái kíséretében. A szép
új iskolát lefoglalta katonai magtárnak. Hamarosan kítűnt azon-
ban jövetelük igazi célja. A következő évben már a jezsuiták-
nak adták át az elrabolt épületet. Thököly felkelése és győzelmei
utána fejedelem visszaadta az iskolát az evangélikusoknak.
De Thököly csatavesztései után újra a jezsuiták számára vet-
ték el. Azonkívül minden templomukat és iskolájukat elvették
tőlük. Hosszas kérelrnezések után kaptak engedélyt rá, hogy
a város szélén a kutyapecér és a hóhér lakásának szornszédsá-
gában építhessenek templomot és iskolát - ha tudnak. Még-

/
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egyszer visszakapták híres iskoláikat az eperjesiek II. Rákóczi ,
Ferenc fejedelemsége idején. Rákóczi bukása után valóban fel-
építik a templomot' és az' iskolát - fából. Egészen II. József
uralkodásáig a fából készült épületekben tanítanak és hirdetik
.az igét. II. József véglegesen visszaadatja az eperjesi' evangé-
likusoknak iskolájukat, de ekkor is 6000 forintot kell fizetniök
a tőlük- elvett iskolaért.

Ilyen volt a sorsa többi iskolánknak is. A gyülekezetek
nagy áldozatokkal építették s tartották fenn azokat. A jezsui-
táktól befolyásolt Habsburg-ház pedig, amint ereje volt hozzá,
mindjárt elvétette iskoláikat és templomaikat.

Pedig a diákok ugyancsak szerették iskoláikat is és híres
tanáraikat is. Előfordult nem egyszer, hogy mikor az iskolát
elrabolták tölük.,,a más városba költözött tanárok után utána-
ment a tanulóifjúság nagyobbik fele. így folyt a tanulás és a
tanítás tovább. De előfordult-az is, hogyatanulóifjúság a város
asszonyaival és polgáraivalegyütt furkósbotokat ragadott sze-
retett iskolája és tanárai védelmére. Az iskola elfoglalására ki-
küldött katonaságnak véres fejjel kellett visszavonulnia a [ezsui-
ták nagy bosszúságára. (A sárospataki református kollégium-
ban is így történt.)

A reformáció ellenségeinek minden ármánykodása meg-
tört végül is az evangélikusok és a reformátusok ellenállásán.
Igaz, hogy sokat ártottak iskoláinknak anyagilag is, szellemi-
leg is. De céljukat - az iskolák megsemmisítését - mégsem
tudták elérni. S ezekben az iskolákban a XVI. századtól kezdve
a magyarság színe-java nevelkedett a nemzet hasznára és Isten
dicsőségére.

"' 24. A pietisták szolgálata.
. A reformáció ellenségelvei folytatott harc rombolta és

pusztította egész Eu-r.ópáL Különösen Németország népe szen-
vedett sokat., A 30 évig tartó' háborúskodás fel dúlta anémet
falukat és városokat. A katonaság mindent felé It. A szívek meg-
keményültek, az erkölcsök eldurvultak. Olyanná vált Német- I

ország, mintha nem is itt indult volna meg a reformáció.
Az egyház és a' papok ugyan folytatták munkájukat.Elsó-

sorban arra vigyáztak, hogy az egyház tanítása igaz és tiszta
legyen. Arra azonban nem gondoltak, hogya háborúktól és
fosztogatásoktói szenvedő népnek vigasztalásra és erősítésre
lenne szüksége. Ezt a szolgálatot már píetisták") végezték el.
Legkoraibb előfutárjuk Gerhardt Pál volt.

*) Pius = kegyes, ebből származik a pietista, kegyes ember elnevezés .

..• .
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a) Gerhardt Pál.

, Becsületes, ,jómódú német család gyermeke. Születésekor
(1607) csend és béke honolt egész Németországban. Gérhardt
azonban rövid ideig élvezhette ezt a békességet. Szülei - kik
igen komoly keresztény hitben nevelték - korán elhaltak.
Hamarosan vagyonuk is megsemmisült a 30 éves háborúban.

, A fiatal Gerhardt Pál pedig saját szemével látta ennek a hábo-
rúnak pusztító borzalmait. De ott volt azok, között is, akik
ujjongó szívvel köszöntötték a győzelernröl-gyözelernre haladó
Gusztáv Adolfot. '

Hiába végezte azonban Gerhardt Pál legszebb eredménnyel
a teológiát. A 30 éves háború annyira tönkretette a gyülekeze-
teket, hogy lelkipásztort, se hívhattak maguk közé. k fiatal
papoknak más pályán kellett elhelyezkedniök. Az ifjú'Gerhardt
is egy híres ügyvéd - Berthold András - irodájában dolgozik.
O fordította latin nyelvre alegkényesebb iratokat. Ugyanakkor
vigasztalója és lelki vezetője az ügyvéd öreg és nagybeteg fele-
ségének. Ezenkívül a család iskolásgyermekeit is ő tanítja.
Éjjelenként pedig pislogó mécses világa mellett, a legnagyobb
titokban istenes, szép verseket ir. Egy híres orgonista - Crüger
János - fedezi fel verseit és új énekeskönyvéhén már helyet is

\kapnak Gerhardt énekei. Ezek az énekek szárnyraveszik nevét
és bejárják vele egész Európát. Sok elfásult szívben lobban tőlük
új lángra a hit. Kétségeskedők remélni tanultak belőlük. Ön- I

teltekben bűnbánatot, elcsüggedtekben vigasztalást ébresztettek
evangéliumi énekei.'

Nem is maradhat most már sokáig az ügyvédélé házában.
Először egy vidéki' gyülekezetbe hívják meg lelkésznek. Híre
egyre nő. Hamarosan berlini pap lesz. Közben megnősül. És egyik
megpróbáltatás a másik után éri. Négy gyermeke közül három
meghal. Felesége betegeskedik. Ellenségei áskálódnak ellene.
Hamarosan le kell mondania lelkészi állásáról is. Az történt
ugyanis, hogy a fejedelem az evangélikus és református hitűeket '
egy egyházba akarta összeolvaszt ani. Az evangélikus papoktól
azt kívánta, hogy ne vegyék komolyan lelkészi esküjüket, se
hitvallási irataikat és hitünk sok igazságát megtagadva, menje-.
nek bele az egyesülésbe, Az ellenállókat a fejedelem elmozdí-
totta állásukból. így járt Gerhardt Pál is. Maga a választófeje-
delem is szerette volna állásában hagyni Gerhardt Pált. De mert
megalkuvás nélkül ragaszkodott esküjéhez és hitvallási írataink-
hoz, mennie kellett. De ez se törte meg. Minél több csapás éri.
annál több, annál szebb, annál hívő bb ének száll szívéből. S ezek
az énekek milliókat építenek. Pedig magának Gerhardt Pálnak is
vigasztalásra lenne szüksége. Meghal minden küzdelmében hűsé-
ges társa és segítője: felesége is. S ő ottmarad hitves és parcehla
nélkül kicsiny fiával. Most már csak egy célja van: emberré ne-
velni gyermekét. A sok keserűség után végre öröm is éri. Meg-
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hívják Lübbenbe lelkésznek. Életének ezernyi keserűsége oldó-
dik fel, amikor újra szószékre lép het, hogy mint hajdan, Isten
igéjét hirdesse. Még öregséget, betegséget, kínzó fájdalmait is
elfelejti boldog szolgálatában.

Lübbenben fejezi be életét 69 éves korában. Végrendelete
is méltó volt ahhoz a Gerhardt Pálhoz, akitől országok népei
tanultak újra hinni, .reménykedni és Istent áldani. Ezt hagyta
fiára örökségül: "Imádkozzál szorgalmasan, becsületes tanulmá-
nyokkal foglalkozzál, élj békében, szolgálj hűségesen, maradj
állhatatos hitedben és hitvallásodban, akkor majd halálodkor
megnyugvással és boldogan intesz búcsút ennek a múlandó
világnak. "

b) Petrőczi Kata Szidonie.

A korai magyar -pietisták kiemelkedő alakja Petrőczi Kata
Szidónia. Báró Petröczi IStván és Thököly Erzsébet leánya.
Az ö hite is szenvedések tüzében edződött nemessé és naggyá.

Már kora ifjúságában viselte a magyar evangélikusok
keresztes sorsát. Ifjúsága egyik felét bujdosásban töltötte. Szebb
napok virradtak rá, mikor férjhez ment J~róf Pekry Lőrinchez.
De rövid ideig tartott boldogsága. Gyermekeit egymásután ra-
gadta el a halál. Még jobban fájt neki férje magatartása. Pekry
Lőrinc ugyanis anyagi érdekekből római katolikus hitre tért.
Igaz, hogy 15 év multán újra: visszatért az evangélikus egyházba.
De felesége hűséges szíve sokat szenvedett urának hitetlen és
mammonimádó viselkedése miatt.

Azonban egy percre se esett kétségbe. Asszonyos sfránko--
zás helyett tollat vett a kezébe és nérnet nyelvből magyarra
fordított néhány nagyon híres,építő és vígasztaló tartalmú
könyvet. Ö maga is épült belőlük, de építeni akart minden
igazságra és békességre vágyó· szívet. Belső lelki küzdelmeit
és Istenben való megnyugvását pedig verseiben mondja el.
Versei a magyar költészet gyöngyszemei közé tartoznak. Stró-
fáikból árad az igazi -Krisztus-szeretet és a keresztyén gond-
viseléshit.

Európaszerte sok buzgó pietista szorgoskodott a hitébresztés és 8:
lIlitmélyítés munkáján. Ha voltak is túlzásaik. mégis nekik köszönhetiűk,
hogy a XVIII. században újra lángra lobbant az evangélikus hitélet. Ismert
aérnet pietisták Arndt János, Spener Fülöp. Spener hozta szokásba 11
konfirmációt. Franeke Ágoston pedig árvaháza alapításával tette híressé
Nevét.

A magyar pietisták közül országos- jelentőségű' Bél Mátyás (1687-
1749). Nemcsak egyházi, de tudományos munkája is korszakalkotó. Leg-
híresebb közöttük "Az új Magyarország történelmi-földrajzi ismertetése".
Kiadta az Újtestámentomot. trt Kátét. Egy lelkésztársa segítségével a szIo-
vákok részére csehnyeívű Bibliát is jelentetett meg, stb .

. .



25. A türelmi rendelet hatása.

A XVIII. században ugyancsak szomorú sorsa volt Magyar-
országon az evangélikusoknak és a reformátusoknak. Legtöbb
városban és faluban templomuk sem lehetett. Istentiszteletet sem
tarthattak., Tilos volt a Biblia. olvasása. Az államhatalom való-
ságos hajtóvadászatokat rendeztetett Bibliák ellep. Evangélikus
ember állami állást nem nyerhetett el. Közhivatalt is csak akkor,
ha hivatali esküjébenMáriára és a szentekre esküdött. (Decretális
eskü, Decretaliseetörvényes.) Evangélikus gyermekeket erőszak-
kal is római katolikushitbennevelték. Tilos volt római katolikus
hitről evangélikus hitre térni. Aki mégis megtette, azt megbün-
tették. De jutalmazták a római katolíkus hitre térőket. Mária
Terézia idejében a magyar ifjak már külf'öldi, protestáns jellegű
egyetemeket se látogathactak. A Biblia-nyomtatást is betiltotta
Mária Terézia. Ekkor megint a hollandok álltak mellénk. Orszá-
gukban magyar, nyelvű Bibliákat nyomtattak. Éjnek idején,
szénás-szekereken csempésztek hazánkba ezeket a Bibliakat.
A magyar ifjakat pedig Bécsbe csalogatta Mária Terézia, hogy
udvarábkn idegen lelküekké nevelkedjenek. .

Nagy is volt az elkeseredés a protestánsok és általában a
l1!agyarok között. Mária Terézia fia, a későbbi II. József kirá1y
álruhában és titokban járta be az országot. Így személyesen is
meggyőződött róla, milyen sok az elégedetlenség anyja biro-
dalmában. Elhatározta, hogy ő majd' segít 'a bajon. Trónra lépte
után nyomban ki is adta híres türelmi rendeletét. (1781 okt. 25).
A türelmi rendelet kimondja, hogy a protestánsok templomot,
iskolát, paplakotépíthetnekés papot tarthatnak mindenütt, ahol
módjuk van ra. Az üldözéseket megszüntette. Állami hivatalokba
is bejuthattak a protestánsok, Máriára és a szentekre való eskü-
vés nélkül. Megszüntette az erőszakos térítéseket. Intézkedett a
gyermekek vallása tekintetében is. (Ha az apa római katolikus,
minden gyermeke római katolikus. Ha az apa: evangélikusés
ai anya római katolikus, a fiúk alz apa, a leányok az anya val-
lását követik.) ,

E rendelet nagyon messze volt a teljes vallási egyenlőség
kimondásától. De mégis életlehetőséget adott az addigi törvé-
nyekkel halálra ítélt evangélomi egyházak nak. Ellensége is volt
a római katolikus papság a rendeletnek. A hercegprímás püspö-
kei és papjai nevében tiltakozott ellene. II. József azonban azt
felelte neki, hogy senkit sem kényszerít meggyőződése elleni cse-
lekedetre. Aki nem tudja elviselni a türelmi rendeletet, mondjon
le hivataláról vagy. vándoroljon ki az országból. Persze egy
püspök vagy római katolikus pap sem mondott le nagyjavadalmú
állásáról. Inkább csendben és titokban dolgoztak II. József és
türelmi rendelete ellen. Az erélyes uralkodó nem tűrte mcster-
kedéseikét. Látta, hogya római katolikus papokat a római pap-
neveldekben nevelik a pápák vakbuzgó híveivé, az uralkodóés



honfitársaik ellenségeivé. Megtiltotta hát II. József a római kato-
likus 'ifjaknak a római papnevelő intézetek látogatását. Hamaro-
san csend is lett a római katolikus papi berkekben.

Annál nagyobb hatása volt a rendeletnek evangélikus egy-
házunk életében. Az egész országban újra megindult az ige-
hirdetés. Krisztus szolgái most már nyiltan járták gyülekeze-
teiket és tanították Krisztus evangéliumát. Épültek az új iskolák
és templomok. Templomaink tornyában újra megszólaltak Isten
dicsőségét hirdető harangok. Itt is, ott is II. Józsefet dicsérő
röpiratok jelentek meg.

Az evangéliumi gyülekezetek pedig egymásután támadtak
új életre. Az emberek messzeföldről zarándokoltak el egy-egy
gyülekezet első ünnepére. Házakban vagy éppen hevenyében fel-
állított sátrakban tömérdek hallgató előtt szólalt meg újra Isten
igéje. Az új templomok ~pítésénél valósággal versenyeztek egy-
mással az emberek. Adakozásban. fa- és kőhordásban, építő-
munkában egymást multák felül. Az áttérés ek 'egy csapásra
megszűntek, mutatva, hogy az eddigi áttérésnek a kényszer és
nem a meggyőződés volt az oka. A türelmi rendelet kiadását
követö két év alatt már 750 evangélikus gyülekezet támadt
új életre.

26. A belmisszió.

A pietisták munkája nyomán egyre több keresztyén ember-
nek nyílott meg a szeme és a szíve. Meglátták Európa országai-
ban uralkodó nagy szeretetlenséget, nyomort, tudatlanságot.
A szeretetre és felelősségre ébredt lelkek elhatározták, hogy
segítenek a bajon. Őket nevezzük a belmisszió munkásainak.
(A misszió szó a latin mitto igéből származik = küldeni. Aki
missziói munkát végez, Isten küldöttj ének tudja magát s azért
munkálkodik, hogy Isten akarata megvalósuljon az emberek kö-
zött. A keresztyének között végzett missziói munkát belmisszió-
nak nevezzük.)

a) Wichern János.

1808-ban született. Kora ifjúságában elvesztette édesapját.
Ettől ezdve neki is dolgoznia kellett, hogy anyjával együtt fel
tudják nevelni hat fiatalabb testvérét. Nappal tanított, este és
éjjel tanult s . nagy buzgósággal tanulmányozta a Bibliát is.
Szíve-vágya a lelkipásztorság volt. Mint lelkészjelölt, Hamburg-
ban a vasárnapi iskola főtanítója lett. A vasárnapi iskolákban
a nagy ipari városok szegény gyermekeit gyüjtötték össze. Ezek
olyan nyomorult körültnények között éltek, hogy iskolába is
alig-alig jártak. Otthon pedig szegénység, nyomorúság és el-
hanyagoltség volt a sorsuk. Wichern és a vasárnapi iskola többi
tanítói rendesen látogatták tanítványaikat s fájó szívvel látták
nyomorult helyzetüket. Szüleiktől elhagyott, otthon nélkül, csa-
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varogva, a nagy városok szernétdombjain nevelkedő gyermeke-
ket is találtak bőven. .

Wichern nem. tudta tétlenül szemlelni ezeket.a szomorú dol-
gokat. Töprengése közben kialakult lelkében egy gyermekfalu
képe. A falu közepén állt elképzelése szerint a templom és körü-
lötte a gyermekcsaládok házai. Így a gyermekek lsten. közelé-
ben ésegymás szeretetében nevelkednének fel.,
\ Csakhamar el lis kezdhette terve megvalósításat. Egy jó-
szívű ember adományaképen kapott egy kis szalmafedeles házat
a város szélén. A házat előbbi tulajdonosaról Rauhes Hausnak.
- Rauhe házának - nevezték. Itt kezdte meg Wichern lélek-
mentő múnkáját. Három, Istentől és embertől elrugaszkodott
csavargó kapott első esztendőben helyet a házban. De számuk

'évről-évre rohamosan növekedett. Wichem pedig értett hozzá,
hogyan kell ezeket az .elvadult gyermekeket megszelidíteni,
istenfélő és munkás emberekkétenni.

Egyik elvadult védencét azzal szelidítette meg, hogy meg-
érkezésekor két szál rózsával várta. Egyiket gomblyukaba tűzte,
a másikat pedig kezébe adta azzal, hogy vigye el édesanyjának,
akit oly sokszor megbántott. Szinte első látásra megismerte
minden védencét és úgy bánt velük, hogya fiúk rajongásig meg-
szerették. Kertársai el is nevezték emberszelidítőnek.

Nevelésének két pillére volt: "imádkozzál és dolgozzál."
Imádsággal és Isten igéjével kezdtékés végezték a napot. A
közben levő időt munkával töltötték. De a munka a fiúknak
olyan volt, mint a játék. Egy szabómester ruhafoltozásra taní-
totta meg őket. Ettől kezdve rnindegyik maga tartotta rendbe
ruháját. Egy másik mesterernbertöl a farnegrnunkálást sajátí-
tották el. Nagy örömmel döntögettek ezután fejszéjükkel a fiúk
a fákat. Anyagukból faedényt, f'apapucsot, gyufaszálat gyártot-
tak. Megtanulták az építészmesterséget is. Pár év mulva már
a ,gyermekfalu tagjai emelték az új épületeket. A falu új lakói
már ezekbe a házakba költöztek be. Vidáman ésboldogan
éltek a fiúk falujukban és az elvadult csavargókból istenfélő
munkás polgároknevelkedtek. -_ ••

Wichem pedig valóságos várost épített így fel a hajdani
szalmafödeles 'ház körül. Templom; Isköla, nyomda, műhelyek,
lakóházak, szóval minden volt a fiúk falujában.

Az ő nevéhez fűződik a diakónusok szolgálatának felújí-
tása is. Diakonusképző intézetet létesített és az intézetben kép-
zett diakónusok jó munkát végeztek a börtönök rabjai között,
körházakban és háború idején, rnint betegápolók. "

Később kidolgoztaés írásban is kiadta a belmisszióí rnunka
egész rendszerét. Gyakorlati és elméleti munkáiért a nérnet bel-
misszió atyjának nevezik.

Már életében nagy elismerésben részesült. A porosz fej e-
delern tanácsosává nevezte ki. Rábizták a börtönügyek rende-
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zését is. Igaz, hogy ellenségei sokat gáncsolták, de munkáját
mindennél jobban igazolja a ma már egész várossá fejlődött
Rauhes Haus.

b): Tessedik Sámuel.

A magyar belmisszió első és máig legnagyobb munkása
Tessedik Sámuel. Ifjú korában -gyalogszerrel járta be egész
Nérnetországot, mert azt tartotta, hogy országokat es tájakat
<csak akkor ismerhetünk meg igazán, ha saját lábunkkal mérjük
meg őket. O valójában alaposan megismerkedett mindennel, amit
1átott. A vízszabályozással, az öntözéssel, a terméketlen homok-
puszták f'ásitásával, az okszerű gazdálkodással, stb.

Hazatérése után hamarosan szarvasi pap lett. Fájó szívvel
látta az Alföld terméketlen nagy pusztait. Oe még jobban fájt
neki, amit a népközött-Játott. Sötétség, babona, elmaradottság,
hamis vallásosság, szegénység volt az úr mindenütt. Ahová orvos
kellett volna, oda kuruzslót hívtak. Betegség, járványok és ter-
mészeti csapások ellen ráolvasásokkal védekeztek, Az iskolák-
ban részeges és rossz tanítók bottal tanítottak. A vályogházak
levegőtlen szobáiban ezerféle betegség esirája tanyázott.

Tessedik érezte, Isten a magyar Alföld népének megsegí-
tésére küldte őt. Meg akarta tanítani a népet az igazi hitre, az
egészséges életre, az okos gazdálkodásra. Szent haraggal küz-
dött hát a babonák, a szegény nép között is dívó dínom-dáno-
mok és könnyelrnű dáridók ellen. Akác és gyümölcsfákat hoza-
tott külföldről. Paróchiája kertjében mutatta meg, hogyan kell
fásít ani a magyar alföldet. Megtanította a szarvasi népet a
gyapjúfonásra is és lelkében már a" csatornázott, fásított, jól
gazdálkodó, tanult népű Alföld képe élt. Oe ellenségei se nyu-
godtak. Féltékeny paptársa, babonás vénasszonyok, maradi pa-
rasztok ingerelték fel ellene Szarvas népét. És a sok beszédnek,
amivel az újítások helyes és szükséges voltáról akarta meg-
győzni a népet, nagyon' kevés eredménye lett.

Másfélévtizedes, hiábavaló munka után belátta, hogy csak
akkor valósíthatja meg. terveit, ha sikerül helyesen nevelnie az
ifjúságot. Új iskolát létesített Szarvason. De nem gimnáziumot
vagy hasonlót, hanem olyat, amilyenre Magyarországon leg-
nagyobb szükség volt. Gazdasági szakiskolát. Saját vezetésével
folyt itt a' tanítás. Hosszú éveken keresztül sok-sok magyar ifjú
ember tanulta meg iskolájában az istenfélő életet is, meg a cél-
szerű gazdálkodás elemeit is.

Maga Tessedik égett. a munkában. Prédikált, előadásokat
tartott, látogatta híveit. Azonkívül maga is gazdálkodott. Meg
akarta mutatni híveinek, hogyan kell okos on és jövedelmezően
használni a földet. Közben vagy másfélszáz könyvet is írt. Ellen-
ségei pedig folytatták aknamunkájukat. Sikerült is az iskola
anyagi forrásait elapasztaniok. Tessediknek ekkor el kellett bo-



ej A belmisszió ma.

A belmisszió mai munkásai között számon kell tartanunk a
diakonisszák rriunkáját és a diakonissza- anyaházakat. Az első
evangélikus diakonissza anyaházat Löhe Vilmos (megh. 1872,)
alapította Bajorországban. Az evangélikus egyház belmisszió!
munkásságában azóta is fontos szerepet töltenek be világszerte
az evangélikus diakonisszák és intézményeik. Magyarországon
jelenleg Békéscsabán. Budapesten és Győrben vannak diakenisz-
szaképzöintézetek, illetve a belmisszió szolgálatában álló diako-
nissza intézmények.

Szórványgyülekezeteinket támogatja és közöttük segíti elő
a belmissziói munkát a Gusztáv Adolf Egyesület. Németország-
ban, 1842-ben alakult meg ez az egyesület. Magyarországi meg-
szervezője Székács József püspök volt. Szellemi és anyagi tá-
maszt egyaránt nyujt a rászoruló kicsiny és szórványgyülekeze-
teinknek. '

A belmissziói munka egyik ága az ifjúsági munka. A XIX.
században indult meg a keresztyén ifjúsági munka. Williams
(uiljemsz) György - 1842-ben alapította Londonban az első Ke-
resztyán Ifjúsági Egyesületet. Az ifjúsági munka azóta világ-
szerte szinte szárnyakat kapott. Magyarországon legismertebb
a KIE. munkája, (Keresztyén Ifjúsági Egyesület külön evangé-
likus és külön református ággal.) A tanuló ifjúság között
végez missziói munkát a M2gyar Evangéliumi Keresztyén Diák-
szövetség. Az egyetemi ifjúság körében az Egyetemi Luther Szö-
vetség munkálkodík.

A finn indításra és"segítséggel indult népf'őiskoláink a föld-
műves ifjúságevangéIizálását és művelését tűzték ki céljukul.

A belmissziói munka a fentieken kívül gyülekezetenként
folyik mind általános, mind ifjúsági téren.
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csátania a: külföldről hozatott híres tanárokat. Feleségével és
felnőtt gyermekeivel tanított az iskolában. De mégis rosszaka rói
kerekedtek felül. A város többségétellene ingerelték. Tessedik-
nek évekre be kellett zárnia iskoláját. De harcolt tovább, míg
újra megnyiltak 8Z iskola kapui s termeiben újra megindult az
élet '

Elismerést éppen azoktól nem kapott, akikért egész életé-
ben dolgozott: a magyar néptől. Annál jobban mélt ánvolták kűl-
földön. Egész Európát bejárta híre. Németországba is hívták.
Oroszországba is. Ide maga' a cár. De Tessedik itthon maradt.
S maradt, aki kezdetben is volt: népéért küzdö magyar evan-
gélikus 1elkipásztor,



27. Egyházunk a XIX. században.

A türelmi rendelet megjelenése után ezernyi megoldás ra
váró feladata volt hazai evangélikus egyházunknak. Hiszen
ellenségeink majdnem két évszázados tétIenségre kényszerttettek
berinünket. Ennek az időnek kényszerű mulasztásait kellett
most minél gyorsabban pótolni. Nemcsak templomok és iskolák
építéséről volt szó, hanem egyházunk belső rendjének kialakítá-
sáról is. Szervezkedés, törvények, egyházi alkotmány, egyházi
intézmények, sajtó, stb. mind megoldás ra és megvalósításra vár-
tak. A nagy építő munkának vezetője és irányítój a Székács
József budapesti lelkész és banyakerületi püspök. (A Tudomá-
nyos Akadémiának is tagja.)

a) Székács Jozset-
/ .

Szegény timárrnester gyermeke, de hite; esze és szorgalma
kora első magyarjai. közé emelték. Ifjúság. idején Bécstől
kezdve Londonig egész' EUliópát bejárta. Majd egy gazdag csa-
ládnál nevelősködött;. ami or .a fiatal pesti gyülekezet lelki-
pásztorának hívta meg. A fiatal és nagy~uClású pap szívvel-
lélekkel feszült neki a munkának. Olyan/ hatalmas erővel prédi-
kált, hogy később egy római katolikus püspök-az ország papjá-
nak nevezte el. De nem 'elégedett D1.e,ga prédikálással. Híveit
sorba látogatta s mellettük állt ügyes-bajos dolgaikban. Miköz-
ben lelkipásztori munkáját végezte, észrevette, hogya papok
közül és a tanítók közül sokan nem tudják; hogyan lássák el meg-
növekedett munkájukat. Megvalósította tehát a papi és tanítói
konferenciákat, melyeken a papok és tanítók közösen beszélték
meg legfontosabb tennivalóikat. Ilyen konferenciákat természe-
tesen nem rendezhettek minden héten s az ország távoli részei-
ből kevesen jöhettek csak el a konferenciákra. Hogy a közeli
és távoli részek között meglegyen a kapcsolat és összhang,
ref ormátus lelkésztársával : Török Pállal együtt megindította
a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapot. Ez volt az első és orszá-
gos jelentőségű egyházi-ujságunk.

Az ujságban nyilvánosságot kapott a protestánsokat és
magyarokat érdeklő minden kérdés. Ilyen volt pl. az unió kér-
dése. (Az evangélikus és református egyház egyesülése.) A kér-
désnek sok híve volt. De voltak ellenségei is. Mindnyájan egyet-
értettek abban, hogy ha a két egyház egyesülni tud, sokkal
nagyobb' erővelléphet fel kifelé és ellenségeivel szemben.
Székács nagy híve volt az uniónak, mert tőle a protestantizmus
és a magyarság megerősödését várta. De az uniót úgy képzelte
el, hogy az egyesülés csak szervezetben történik meg, de egy-
házunk hitéből és hitvallásaiból semmit sem enged. Viszont az
egyesülés nem történhetett meg anélkül, hogy vagy az evangé-
likusok vagy a reformátusoknak hitbeli meggyőződésén csorba
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ne esett volna. Ezért sok tervezgetés és vita után az egész pró-
bálkozást meg kellett szüntetni.

így az evangélikusok is és a reformátusok is külön-külö a
folytatták küzdelmüket jogaikért. Székács bátorságával ebben is
előljárt. Különösen sérelmes volt a házassági gyakorlat. A tör-
vények értelmében ugyanis vegyes házasságokat (római kateli-
kus és protestáns fél között) csak római katolikus pap előtt le-
hetett kötni. De a római katolikus pap csak abban az esetben
áldotta meg a házasságot, ha a protestáns fél reverzálist adott.
(Minden gyermek római katolikus vallású legyen.) Székács egy
alkalommal egy porosz gyáros. vegyesházasságát az evangélikus
templomban megáldotta. Mikor az ország nádora tettéért fele-
lősségre vonta, így válaszolt: ,;Úgy hiszem, hogy előbb-utóbb
csakis úgy vesszük elejét a botránkozásoknak, ha felhatalmaz-
zuk a protestáns papokat, hogya vegyesházasokat ők isesket-
hessék." Székács bátor magatartása a többi papokat is Telbáto-
rította. A küzdelem végéri az 1843-44, majd az 1848-as törvé-
nyek kimondták a teljes vallásszabadságot. -,

Egyházunknak azonban nemcsak a római katolikus papság
hatalmi törekvései ellen kellett küzdenie. Harcolnia kellett idegen
származású és érzésű evangélikusok ellen is. A becsületes és jó-
szándékú tótokat (szlovákokat) néhány elvakult papjuk a magya-
rok és Magyarország ellen lázttotta. Úgy tüntették fel a dolgot,
hogy ezen a földön minden ősi jog, tulajdon és dicsőség a
tótoké. A magyarok csak bitorlók. Székács ezen a téren is igea
bölcs magatartást tanusított. Hangoztatta, hogy minden népnek
joga van saját nyelvén hallgatni Isten igéjét. De ellenezte a pa-
pok politizálásat s azt kívánta, hogy "pásztor vissza a nyájhoz"

b) Egyházunk a szabadságharcban.

Ilyen munka és küzdelmek között jött 1848. Egyházunk
vezetői és tagjai - kivéve egy félrevezetett szlovák kisebb-
séget - nagy örömmel üdvözölték a magyar szabadság új
hajnalát. Székács az egyházi és' iskolai lapban ilyen címen- fr _
vezércikket:- "A sajtó szabad." Utána "Imája" következik, amely-
ben Istennek ad hálát a sokszor megálmodott szabadságért.
Ekkor még legtöbben azt hitték, hogy nemzetünk véres harcok
nélkül jut el a teljes szabadságig. Ezért írja Székács béke-
szózata végére: "Éljen a király, éljen a nádor, alkotmányos re-
form, szabadság, egyenlőség, béke és rend." Többi püspökeink
is serények voltak. Szeberényi János, Pákh Mihály, Haubner
Máté, Stromszky Sámuel körlevelekkel fordultak híveikhez.
Felhívják őket, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg a haza
érdekében.

De hamarosan jönnek a küzdelmes napok. Szabadságáért
fegyvert kellett fognia a magyar nemzetnek. Székács ekkor fel-
szólítja agyülekezeteket : adják oda harangjaikat, hogy ágyú-



kat öntsenek belőlük. Mert: "Harangok nélkül is imádhatjuk
Istent, de ágyúk nélkül nehezen menthetjük meg a hazát" - írja.

A szabadságharc bukása után püspökeinket elmozdítják
állásukból. Székácsot csak néntet lelkésztársa hű közbenjárása
menti meg a börtöntől. Haubner Máthénak súlyos várfogságot
kellett viselnie. Legszomorúbb volt Rázga Pál. pozsonyi lelkész
sorsa. Tábori lelkész volt a szabadságharcban. Istenét és hazá-
ját szólgálta szívvel-Iélekkel. Még 'a szabadságharc alatt felesége
és öt apró gyermeke mellöl vitték ellenségeink bitófa alá.
Elmenekülhetett volna, de nem tette. Ezt vallotta: "Vétkes nem
vagyok ... honszerelmern vezérelt ... "

c) Küzdelem a pátens ellen.

A szabadságharc elvesztése után az osztrák kormány egész
nemzetünket ésegyházunkat is sujtani akarta. Püspökeinket el-
mozdították, alkotmányunkat felfüggesztették s kiadták a pá-'
tenst (nyilt parancsot), amelyegyházunknak Bécs ízlése szerinti
alkotmányt akart. adni. Székács megkérdezte egyik osztrák
minisztertől, hogyapátens törvényjavaslat-é, vagy kész tör-
vény? Mikor megtudta, hogy törvény, így válaszolt a minisz-
ternek: "Uram, ha a pátens törvény, én el nem fogadom soha ...
mert én mindörökké tagadom az állam 'azon jogát, hogy az egy-
ház megkérdezése és beleegyezése nélkül törvényt hozhasson
az egyház számára." így 'gondolkozott és így cselekedett min-
den hazáját szerető jó .evangélikus ember.

d) Az egyházépítés folytatása' és a végleges val1ásj}egyenlőség.

Már a szabadságharc előtt' is sok szegény gyülekezet volt
egyházunkban. Székács ezeken is segíteni akart. Még a szabad-
ságharc előtt kidolgozta a gyám intézet tervét. A 'magyarországi
gyámintézet a németországi Gusztáv Adolf gyámintézethez
hasonlóan az ország legszegényebb gyülekezeteit segélyezte
volna. Kezdetben nagy közöny fogadta Székács tervét. De a sza-
badságharc utáni prólJá-s-i°dőkben egyre többen meggyőződtek
róla, hogy az ilyen gyámintézetre égető szükség van. 1860-ban
meg is alakult az egyetemes Gyámintézet, amely azóta is végzi
áldásos munkáját.

Nemsokára szebb napok virradtak egyházurikra. 1868 .óta
a törvények egész sora biztosítja vallásunk .szabadságát és a
római katolikusokkal való teljes egyenlőségünket. A teljes
egyenlőség azonban csak papiron van meg. Igaz, hogy az állam
tetemes összegekkel támogatja egyházunkat ember és nemzet-
építő munkájában. De ez egészen kicsiny támogatás ahhoz a
hatalmas vagyonhoz mérve,· amit a római katolikus egyház a
magyar államtól kapott. (Több, mint egymillió hold Iöld.)
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Mialatt az építő munka folyt egyházunkban, új veszedelmek
is jelentkeztek. Eiek a veszedelmek már nem kívülről, ellensé-
geinktől szár!llaztak, hanem inkább belül, az egyházban, szület-
tek meg. Közös néven az egyház elvilágiasodásának nevezzük
őket. Az történt. ugyanis, hogy a tudományok fejlődéséveJai
ernbérek nagyon önteltek lettek. Egyre kevésbbé hallgattak Isten
szavára s egyre jobban bíztak saját eszükben. Úgy gondolkoz-
tak" hogy csak az igaz, amit az ember ésszel is meg tud magya- '
rázni. Szerintük az ész számára érthetetlen dolog nem is lehet
igaz. Gondolták, hogy az élet értelme ez: éljünk minél jobban.
Igaz, hogy sokat dolgoztak az emberek ebben az időben is,
de azért, hogy minél több pénzt keressenek. A pénzzel pedig
a saját ízlésük szerint, Istentől függetlenül akartak élni. Nagyon
messze kerültek .hát Krisztustól és a lelki élettől. /' -

Sokan lettek hitetlenekké. A papok ugyan próbálták prédi-
kációkkal győzni meg híveiket a. Biblia igazságairól. De kísérle-
teík rendszerint órák hosszáig tartó magyarázatokban végzöd-
tek. <A hívek pedig a prédikációk nagyobbik felét átaludták.

Különösen . az északi államokban, pl. Finnországban nőtt
nagyra a baj. Az. alsó néposztály egészen el is szegényedett.
Testi-lelki nyomorúság lett úrrá felettük. Isten lelke azonban
nem engedte, hogy végleges gyökeret eresszenek ezek a bűnök.
Támasztott férfiakat és asszonyokat. Általuk ébresztette fel a
lelki sötétségben élőket.

a) RuotsaJainen Pál.

Egyszerű paraszti f'oglalkozású ember volt Ruotsalainen
Pál. Bibliás családból származott és gyermekkora óta naponta
olvasta aBibliát. De igazi értelmét senki sem magyarázta meg
neki. így csak eszével értette meg aBibliát, de szívével nem.
Isten igéje azonban így is elvégezte a maga munkáját, Egyszer
csak szörnyű nyugtalanság fogta el a legénysorban lévő Ruot-
salainen Pált. Maga se tudta miért, de szüntelenül arra gondolt,

,hogy elkárhozik. A kárhozattól pedig félt nagyon. Ilyen .álla-
potban hallotta meg, hogy él Dél-Finnországban egy Högman
nevű kovács, aki már sok tépelődő lelken segített. Útnak is
indult nyomban, hogy felkeresse a kovácsot. Gyalogszerrel tette
meg a sok száz kilométeres utat. De nem. hiába. Isten Lelke a
kovács által világosította meg őt. Högman ugyanis elmondta
neki, hogy a bűnbánó léleknek csak egy útja van: a Jézus Krisz-
tusban való hit. Nagy öröm támadt ekkor Ruotsalainen szívé-
ben. Megértette és meg is tapasztalta, hogy Jézus a bűnbánó
hívőkért halt meg. Kibeszélhetetlen békesség és öröm költözött
szívébe. Vidáman, hálatelt szívvel gyalogolt vissza az úton, ame-
lyen olyan kétségbeesetten haladt pár nappal azelőtt.
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Odahaza csakhamar rpaga is beszélni kezdett a keresztyén
összejöveteleken. Keményen ostorozta az öntelt kegyeseket.
akik azt hitték, hogy csak ők az igazi keresztyének. De hírdette
azt is, hogy minden, embernek naponként meg kell térnie és
szüntelenül harcolnia kell a bűn és a sátán ellen.

Ruotsalainen maga csodálkozott legjobban, mikor beszé-
deinek hatását látta. Megrögzött bűnösök, verekedők, börtön-
viselt emberek, alkoholisták, gyilkosok csapatostul indultak el
az új élet útján. De tudta Ruotsalainen, hogya csodálatos meg-
téréseket nem tehetségének, hanem Isten Szent Lelkének köszön-
heti. Nem is győzött hálát adni Istennek hatalmas munkájáért

Közben a próféták küzdelmes és níncses sorsa várt Ruot-
salainenre, akit társai paraszti származása miatt csak paraszt-
prófétának neveztek. A földesurak néplázítónak tartották és nem
adtak neki munkát. Pedig nagyon szeretett dolgozni és mégsem
tudta még a napi kenyérre valót sem megszerezni. Sokszor fele-
ségével és gyermekeivel együtt napokig árpakenyéren élt. Fele-
sége pedig nehezen viselte a keresztes sorsot. Igen sokat zúgo-
lódott. De a parasztpróféta nem hátrált meg. Apostoli lélekke!
hirdette tovább az evangéliumot. Nevét megismerték az egész
országban. Sokfelé hívták és jöttek is hozzája a megkeseredett
szívűek. Hirdette az igét egyszerű paraszt .házakban, pajtákban,
mezőn Isten szabad ege alatt. Meghívták a fővárosba is. Itt is
megdöbbent lélekkel hallgatta a sokaság megtérésre hívó szavát.
Végül is írigyei nem türhették szent munkáját. Bevádolták az
állami törvényszék előt ..•, hogy tiltott összejöveteleket tart és a
népet lázítja. A felébredtek nagy sokasága kísérte el az »öreg
Pált" a bírósági tárgyalásra. S míg bent a bíróság kihirdette
az elmarasztaló ítéletet, kint az udvaron a felébredtek sokasága
az Erős várunkat énekelte. Majd Ruotsalainen példájára mind
térdenállva adtak hálát Istennek, hogy méltóvá tette őket Krisz-
tusért való szenvedésre.

Többé semmiféle hatalom sem tudta megállítahi a finn nép
ébredését. Hívők sokasága, megnövekedett gyülekezetek, köz-
adakozásból épült népüii kolák, igazságos közállapotok, keresz-
tyén családok, tisztult erkölcsök mutatták és mutatják minden-
felé a finn ébredés útját, melynek legnagyobb munkása egy finn.
paraszt: Ruotsalainen Pál volt.

b) Ebredési mozgalmak Európa egyéb országaiban.

Angliában is jó talajra talált Istennek megtérésre hívó igéje.
A sok ébredési mozgalom közül híres az oxfordi. A mozgalom

. hívei megvallották egymásnak bűneiket és azt tartották maguk-
ról, hogy Isten Lelkének vezetése alatt állanak. Bár sok túlzása
van a mozgalomnak, mégis igaz, hogy igen sok bűnös lelket
vezetett el Istenhez megtérésre hívó szavával.
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Magyarországon evangelizációs napok éshetek, konf'eren-
ciák, keresztyén ifjúsági egyesületek, népfőiskolák, belmissziói
egyesületek és az egyházi sajtó áll az ébresztés szent munkájá-
nak szolgálatában.

29. Kü1misszió.

"Menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket. "
mondotta Jézus tanítványainak. A hívő keresztyénség ezt

a parancsot nagyon komolyan vette minden időben. Kezdetben
az apostolok jártak szerte a világban a pogányoknak hirdetve
az, evangéliumot. Később a hittérítők végezték a külmissziói
munkát. Az európai népek keresztyén hitre térése után, a refor-
máció korában fedezték fel az új világrészeket. Ezek a felfede-
zések tág teret nyitottak a külmissziói munka számára. DeEuró.
pában a XVII., sőt még a XVIII. században is hitük és életük
védelmezésével voltak elfoglalva a protestánsok. A külrnissziói
munkára ebben az időbencsak szórványosan gondolhattak. A ró-
mai katolikus egyház megelőzött bennünket, mert a jezsuiták sok
külrnissziói munkást képeztek ki. Ezek különösen Indiában mű-
köd tek nagy sikerrel. Mikor azonban Európa evangéliumi egy-
házai szabadságukatés életüket biztosítottak, nyomban megindí-
tották a rendszeres külrnissziói munkát is. Egymásután alakultak
a külmissziói társulatok is. (Az első 1791-ben Angliában, azután
a bázeli 1815-ben.) Az európai missziói egyesületekbőr elindulva
sokezer misszionárius járta be a világ'a,t mindenfelé Krisztus
evangéliumát hirdetve. Igen nagyakadályokkal kellett megküz-
deniök. A pogány népek bizalmatlanul nézték az európalakat.
T. i. az ·első európaiak rabszolgakereskedést, modern fegyvere-
ket, háborúságot, kizsákrnányolást vittek közéjük. Haragudtak
is a benszülöttek az európaiakra. Ezért igen sok misszionárius
halt vértanuhalált szerteszét a világban.

a) Livingstone Dávid.

A külmisszió és a pogányság Livingstone (Livingszton)
Dávidnak köszönhet legtöbbet. Ez az egyszerű skót fiú már 10
éves korában gyári munkás volt. Nappal a műhelyben dolgozott,
éjjel mécsese mellett olvasgatott. Megtanult latinui, megisr-erte
az orvostudományt, de legkedvesebb olvasmánya mindvégig a
Biblia maradt. Rabul is ejtette szívét Krisztus. Később a pogány
népekről és a külmisszióról olvasott néhány könyvet. Elhatá-
rozta, hogy maga is misszionárius lesz. De a pogányokon nem-
csak lelkileg, hanem testileg is segíteni akart. Megtudta, hogy
Afrika bennszülött lakói babonák és bálványimádás mellett ször-
nyű betegségekben is élnek. Testi betegségeiket is gyógyítani
akarta. Ezért szerezte meg az orvosi oklevelet.
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27 éves korában kezdte meg Livingstone missziói munkáját
Afrikában. Élete folyamán három missziói utat tett Afrika bel-
sejében. (Összesen 50.000 km.-t, Iegnagyobbrészt gyalog.) Mun-
kája kezdetén szörnyű dolgokat látott már. Az arabok és a római
katolikus portugálok fegyveres csapatokkal vették körül a né-
gerek falvait. Kunyhóikat felgyujtották, a menekülöket össze-
fogdosták, az ellenállókat lelődözték. Az életbenmaradottakat
csoportosan tereIték a rabszolgavásárra, ahol jó pénzért adták
el őket. Livingstone elhatározta, hogyarabszolgakereskedés
ellen is küzd és Isten segítségéve! Krisztushoz vezeti az afrikai
bennszülötteket. Kezdetben őt is bizalmatlanul fogadták. Azt
hitték, hogy Livingstone is, rnint a többi fehér ember, összefog-
dossa és eladja őket. Véleményük azonban hamarosan megvál-
tozott. Mert ő egy csodálatos emberről: Krisztusról beszélt nekik,
aki annyira .szerette a többi embereket, hogy' életét is .értük
áldozta. S a négerek, Livingstoneban Krisztus igaz szolgáját
ismerték meg. Ö is szerette ezeket a fekete embereket nagyon.
Tanította őket. Csunya betegségeiket is meggyógyította. Tisz-
taságra és rendre szoktatta a bennszülötteket. Megszabadította
őket babonás félelmeiktől és gonosz bálványaiktóI. Hamarosan
nagy eredménye mutatkozott munkájának. Kolobengben az or-
szág szerecsen királya: Sehele iskolát építtetett a keresztyén
tanítás és rnunka számára. Földművelést, állattenyésztést, kézi-
munkát tanultak itt a bennszülöttek. És csodálkozva tapasztal-
ták, hogy Livingstone egészen más, mint a többi fehér emberek.
Sohasem csapja be őket és mindig a javukat akarja. El is nevei:
ték "jó embemek".

Munkájáról tudomást szerzett az egész művelt világ. Nagy
cikkekben, füzetekben és könyvekben számoltak be működésé-
ről. A tudósítások megmozgatták az egész keresztyén világ
lelkiismeretét és sokak missziói felelősségük tudatára ébredtek.
Maga Livingstone is két alkalommal járt Angliában, ahol kitün-
tetés és dicsőség várt rá. De minden marasztalás ellenére is
újra visszament a négerek közé, hogy tovább folytassa missziói, '
gyógyító és felfedező munkáját. Most sokáig nem jött hír róla.
Egy amerikai ujságíró: Stanley (Sztenli) indult el, hogy meg-
keresse őt. A Tanganyika tó partján akadt rá, de már halálos
betegen és hiába próbálta visszat-érésre bírni Stanley. Minden-
áron meg akarta keresni Nilus forrásait, hogy még többen fi-
gyeljenek fel Afrikára, a rabszolgakereskedésre és a külmisszió
fontosságára. Ment tovább halálos betegen. Egy reggel hűséges
szolgái térdepelve találták sátrában ágya mellett. Csendben ma-
radtak, mert azt hitték, hogy' imádkozik. Csak, amikor hosszú
ideig nem mozdult, vették észre, hogy legnagyobb jótevőjük
és hűséges orvosuk halott.

A maguk egyszerű módján adták meg végtisztességét.
Szívét - amint ők nevezték "a nagy szívet" -- kivették testé-
ből és egy fa alatt földelték el, hogy örökre közöttük marad-



30. A keresztyénség világhelyzete.

'A világon több mint 2200 millió ember él. A keresztyének
száma 750 millió.

A keresztyénség megoszlása a következő: római katolikus
350 millió körül, a protestánsok lélekszáma felül van 200 millión.
A hiányzók a görögkeletiek es egyéb keresztyén felekezetek.

A tisztán lutheri alapon álló evangélikus egyház híveinek
- száma 80 .millió. A szigorú értelemben vett reformátusok 20

rnilliót számlálnak. 30 millió az anglikánok száma. Több mint
70 millió még a kűlönböző protestáns felekezetek lélekszáma.
(Ebből 15 milliót jelentenek a baptisták. Jelentős lélekszam----
tekintetében a methodisták felekezete is. A protestánsokhoz
s'zokták számítani - bár nem sok joggal - az unitáriusokatis.
Ok Krisztus isteni mivoltát tagadják, vele együtt a Szerithárom-
ságot is és állítj ák, hogy Isten .szernélyében is egy s nem három.)
Külöriösen Amerikában van sokféle protestáns felekezet. Ott
ugyanis kezdettől fogva szabadon szervezkedtek az emberek
vallási tekintetben és sem az állam, sem más hatóság nem szólt
bele a vallási ügyekbe.

Evangélikus többségű államok: Németország, Dánia, Nor-
végia, Svédország, Finnország. Ezek Németország kivételével
majdnem 100%-ig evangélikusok. Protestáns többségűek: Anglia.
Amerikai Egyesült államok, Kanada, Ausztrália, Svájc és Lett-
ország.
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jon Livingstone szíve. Testét bebalzsamozták eS'9 hónapig tartó
veszedelmes gyaloglással vitték a legközelebbi tengerparti kikö-
tőbe. Innen honfitársai Angliába vitették tetemét és végül a
Westminster apátság templomában kapott nyugvó-helyet, hazája
legnagyobb' fiai között.

b) A magyar külmisszió.

A magyarországi evangélikus egyháznak sokáig nem' volt
önálló külmissziói munkája. Missziói egyesületünk van ugyan
már hosszabb idő óta, de ez az egyesület a lipcsei misszió egye-
sülethez csatlakozott és ide juttatta el a külmisszió magyar
barátainak adományait. 1938 óta azonban a mi egyházunknak is
van misszionáriusa Kínában: Kunos Jenő lelkész. Finnországban
végezte a szükséges tanulmányokat és így utazott el., állomás-
helyére, Ázsia belsejébe. - Öelőtte működött Kínában Kunst
Irén evangélikus magyar misszionáriusnö. Kínában halt meg,
1934-ben.

A.. kicsiny finn népnek több rnísszlöi iskolája van, amelyekből főleg
ázsiai rokonnépeink közé mennek misszionáriusok, hogy őket is Krisztus
evangéliumahoz vezessék. Eljárásuk legyen példa a mi számunkra is.,



A magyarországi evangélikus hívek lélekszáma 750 ezer
körül van. (1942-ben.) A trianoni békekötés előtt 1,340.000 volt
a magyarországi evangélikus hívek száma.

_ Magyarországi evangélikus egyházunknak különösen a finn
és a nérnet evangélikus- egyházzal vannak erős kapcsolatai. A
finnekkel való kapcsolataink egyre erősödnek.

Jellemző a világ protestantízrnusára, hogy erősen keresi a
keresztyén együttműködés lehetőségeit. Ennek kidolgozására
már számos világkonferenciát hívtak össze. A konf'erenciák ra
rendesen meghívták a római katolikus egyház képviselőit is.
A meghívást a pápa minden alkalommal visszautasította, jelezve,
hogy ő .nem akar együttműködni a keresztyénség evangéliumi
táborával.
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