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aki az eget és földet teremtette.“ 
(Zsoltár 121,1-2)
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„Az összes
szuperhős-könyv
és -film témája 

a világ megmen-
tésének kérdése.

Ezek hősei a 
vi lág és az

emberi ség elpusztítására törő gonosz
leküz dését tűzik ki célul, és ezért

készek áldozatot hozni.”

Gyülekezeti presbitériumok, vala -
mint több száz magánszemély írta alá
megjelenése óta azt a Hitvalló nyi-
latkozatot, amelyet a Szeged-Újszegedi
és a Péceli Református Egyház köz sé -
gek presbitéri u mai tettek közzé a refor-
máció jubileumi évében. 

Miért is van szükség hitvalló nyilat -
kozatra? Ideje van ennek? Mikor van
ideje hitvallást tenni? Ki teheti meg? 

Status confessionis. Azt jelenti, hit-
vallás olyan élethelyzetben, amelyben
a hí vő embernek feltétel nélkül és min-
den következmény vállalásával nyil -
ván való vá kell tennie hitbeli állás -
pontját. 

De ki határozza meg, hogy mikor
van status confessionis? A püspök, a
zsinat, az egyén? Ez változó.

Minden hitvallástétel valamilyen
sajátos történelmi helyzetben születik.
Álta lában olyankor, amikor az egyház
tagjai, vagy közülük többen úgy érzik,
hogy a tévtanok, a tévhitek, té vely -
gések olyan erővel törnek előre az egy-
házban, hogy az igaz hit, a bibliai
tanítás, a jézusi erkölcs érde kében el -
kerülhetetlenül elő kell állni a hit
igazságainak újbóli meg erősítésével.
Meg kell mutatni, hogy mi Isten Igé -
jének helyes üzenete, és milyen helyes
magatartás és felfogás következik ab -
ból az egyház kísér téseként jelent kező
tévelygéssel szemben. 

Nagy Barna a II. Helvét Hitvallás elő -
szavában azt írja, hogy „az egyházi hit-
vallás Istennek Jézus Krisztusban a
Szent lélek által egyszer s mindenkorra
kijelentett s hitelesen egyedül a Szent -
írásban tanúsított Igéjéből nyert hit isme -
ret, melyet Krisztus egyetemes egy há -
zának egyik része, egy sajátos tör téneti
helyzetben, közmegegyezéssel megálla -

pít, elfogad, s jobb okulásig – a Szentírás
tekintélyének feltétele alatt – mérvadó-
nak nyilvánít.” 

Sok ilyen élethelyzet volt már az
egyház életében szerte a világon, így
igen gazdag a hitvallási irodalom. Ér -
demes ezeket olvasgatni. 

Sokan most is úgy érzik, amikor a
Reformáció 500 ünnepei zajlanak, hogy
ki kell állni, hitvallást kell tenni. Hit-
vallás tenni a Szentháromság mellett.
Hitvallást tenni a Biblia mellett, a szent
élet érde kében, a keresztyén hitért.

Ideje van ennek? 
Igen, hiszen folyamatosan és több

fronton is zajlik a Biblia Jézusának sze -
mélye és megváltó műve elleni lejárató
kampány. Évtizedek óta világszerte
meg semmisítő kritika tárgya a mi Urunk
evangéliuma a protestáns egye te meken,
teológiákon. Ma az akadémiai teológia
számos helyen hamis Jézust, hamis
evan géliumot tanít a jövendő generáció
lel készeinek, akik közül már most is
sokan a szószéken adják tovább azt. 

Püspökök, püspöknők, érsekek, teo -
lógusok, lelkészek, egyéb „keresztyén”
vezetők állnak elő ördöginél ördögibb
eszmékkel és nézetekkel. Újabban ma -
gukat keresztyénnek tartó politikusok
lépnek fel azzal az igénnyel, hogy ők
jogosultak megmondani az egyház
tagsá gá nak, hogy mi is következik sze -
rintük az evangéliumból, és mi is az,
amit gondolnunk kell a reformáció je-
gyében: a szociális evangélium. Ez
lenne az egyház útja, a mai jézusi út!

Isten népének, bárhol és bármikor 
is él, igenis újra és újra hitvallást kell 
tennie. 

Ezt tesszük mi is ebben a lapszá -
munk ban, amikor saját generációnk
előtt a mi Urunkról, Jézusról beszélünk
úgy, mint akiről az valljuk, hogy ő az
Úr Krisztus. Igen, mi hisszük, és ez -
úton is bátran valljuk, hogy Jézus a
Krisztus! Ahogy Péter testvérünk két -
ezer évvel ezelőtt mondta: „Bizo nyo -
san tudja meg azért Izráel egész háza,
hogy Úrrá és Krisztussá tette őt Isten,
azt a Jézust, akit ti keresztre feszítet-
tetek” (ApCsel 2,36). Róla teszünk
tehát vallást!

Úgy látjuk ugyanis, hogy ő az, akire 
a mai emberek tudatlanul is vágynak.
Nevezhetjük őt „szuperhősnek”, ha 
a mai kor szavaival jellemezzük. Ő a
világ szuperhőse ugyanis. Minden arról
tanús kodik, hogy kortársaink ki van nak
éhezve egy Jézus-szerű, igazi szuper -
hősre. Lépten-nyomon, nagy nép sze -
rűség mellett foglalkozik ezzel a véle -
mény formáló kortárs média.

Világszinten, nemzetek, ki sebb kö -
zösségek, de a mi egyéni kis életünk
szintjén is minden a körül a kérdés
körül forog, hogy ki az a segítő, aki
győz a gonosz sokféle formája felett.

A mai könyvek, filmek nagy része,
de hétköznapi beszélgetéseink témája is
erről szól, még ha nincs is kimondva
Jézus neve. Mert akit mi Krisztusnak
ne ve zünk, azt a mai kor generációi még
nem ezen a néven ismerik, hanem min-
denféle esendő szuperhősként vágynak
utána: Pókember, Batman, Superman,
Amerika kapitány stb. Vegyük észre,
hogy a mi nemzedékünknek is fő prob-
lémája a vi lág megváltása. Az összes
szuperhős-könyv és -film témája a
világ meg mentésének kérdése. Ezek
hősei a világ és az emberiség elpusz -
títására törő go nosz leküzdését tűzik ki
célul, és ezért készek áldozatot hozni.
Hőstettükkel pedig megnyílik az út az
új világ előtt. A Krisztus motívum ezek-
ben a filmekben teljesen egyértelmű.
Ezek a „hősök” ugyan csak a virtuális
térben élő meg mentők, de azt a hiányt
jelzik, hogy mennyire szükség lenne 
a valós világban is „valakire”!

Nemzedékünk nem csak a nevét nem
ismeri, de még azt sem tudja, hogy 
a bűnből kell őt megmenteni, és nem 

JÉZuS A KRISZTuS

Füle Lajos
Egyetlen közbenjárónk

„Egy út vezet csak égbe,”
és ez: a Golgota!
Mert nincsen társmegváltó,
és nem is lesz soha.

Ki éltét adta értünk,
de nem maradt halott,
egyetlen közbenjárónk
van: a Feltámadott!
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„Ha azt mondjuk,
hogy Krisztus ott
volt az Ószövet-

ségben, nem
mondtunk semmi

újat, mert ha
Isten ott volt, 

ott volt Krisztus is. A bibliai teológiai
könyvek szerzői ezt a nagy igazságot

mégsem emlegetik, talán azért, 
mert az él bennük, hogy Krisztus 
az Újszövetségben jelent meg.”

Megtalálható-e Krisztus az Ószövet-
ségben? Erről a kérdésről különböző mó -
don gondolkoznak az emberek. Néhá -
nyat felsorolok:
a. Előképekben volt jelen, vagyis voltak

típusok és események, amik őt előre
bemutatták, példázták:
• ilyen volt József, amikor megbocsá -

tott testvéreinek, és így kiáltott: jöj-
jetek közelebb hozzám! (1Móz 45,4),

• ilyen előképként mutatja be Ábra -
hám és Izsák története a Mórija
hegyén azt, ami majd később a Gol-
gotán következett be (1Móz 22,8),

• szintén előkép volt Dávid király,
amikor alázatos volt, tudott megbo -
csátani, de igazságban uralkodni is,

• előkép volt Salamon is a bölcses -
ségével.

b. Ilyen előképek voltak az áldozatok,
amik mind Krisztus egyetlen áldoza-
tára utaltak. Ezek üzenetében Krisztus
volt jelen.

c. A próféciákban volt jelen: az óko-
ri Izrá elben pontosan kirajzolódott
Krisz tus születésének képe (Ézs 9),
szenvedése (Ézs 53), feltámadása
(Zsolt 16,8-11) és mennybemenetele
(Zsolt 110). 

d. Különös jelekben is felfedezhetjük
Krisztust, mint a tűzoszlop, Kőszikla
és a manna.

Mindezeket a jelen sorok írója mind
elfogadja, kutatja ezeknek lelki jelenté -
sét, mégis valamiben többet mond: azt,
hogy Krisztus nemcsak a fentiek által,
hanem személyesen volt jelen az ószö -
vetségi időkben.

A Heidelbergi Káté az 54. kérdés-
feleletében arról beszél, hogy Krisztus
egyházát az egész emberi nemzetségből
gyűjti össze. Az egész nem csak azt je-
lenti, hogy minden népből, hanem azt is,
hogy minden korból származnak a tagok.
Szükségszerűen Krisztusnak minden kor
minden benne hívő, őt váró embere
számára valamiféleképpen hozzáférhető -
nek kellett lennie, hiszen ő maga mondta,
hogy akit szeret, kijelenti magát annak
(Jn 14,21). – Éppen ő, Krisztus volt az
erre kiválasztott személy a Szenthárom-
ság Istenen belül, mivel az Atya neki adta
őket üdvözítésre (a Békesség Tanácsá-
ban – Zak 6,13 és Ef 1,4, valamint a
főpapi ima szavai tesznek erről bizonysá-
got – Jn 17,6). A megváltás műve tehát
kifejezetten Krisztusban történt: mind
ennek előkészítése (az Ószövetségben)
mind pedig véghezvitele (az Újszövet-
ségben). Természetesen ez az Atya
munkája is volt és a Szentléleké is, mert
e három személy mindig együtt van, 
mégis ennek megjelenése, és az embe -
riség történelmén belüli kibontása min -
dig a Fiú által és a Fiúban, Krisztusban
történt. 

Ha azt mondjuk, hogy Krisztus ott volt
az Ószövetségben, nem mondtunk sem -
mi újat, mert ha Isten ott volt, ott volt
Krisztus is. A bibliai teológiai könyvek
szerzői ezt a nagy igazságot mégsem em-
legetik, talán azért, mert az él bennük,
hogy Krisztus az Újszövetségben jelent
meg. Pedig Krisztus ott volt, jelen volt
már ószövetségi népének életében! Gon-
doljunk az Igékre: „Minden szenve dé -
süket ő is megszenvedte, és arcának

angyala szabadította meg őket, szerete -
tében és kegyelmében váltotta meg őket,
fölvette és hordozta őket a régi idők min-
den napján” (Ézs 63,9). Mi más lenne itt
megemlítve, mint Krisztus jelenléte
népének életében? Vagy a 2Móz 23. nem
ugyanezt mondja-e: „Íme, én angyalt
küldök előtted, hogy megőrizzen az úton,
és bevigyen téged arra a helyre, amelyet
elkészítettem. Vigyázz magadra előtte, és
hallgass szavára! Ne bosszantsd föl őt,
mert nem szenvedi el a ti gonoszsá-
gaitokat, mert az én nevem van őbenne!”
(2Móz 23,20-21)? Vagy nem ugyanerről
tanúskodik a 2. Zsoltár utolsó verse:
„Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne ha -
ragudjék, és el ne vesszetek az úton…”
(Zsolt 2,12a)? Nem róla énekelt Mózes,
amikor az örök Kőszikláról szólt: „Kő -
szikla ő! Tettei tökéletesek, mert minden
útja igazságos.” (5Móz 32,4)?

Látjuk, hogy mivel Krisztusnak adta
az Atya a választott hívőket (Jn 17,6-12),
ezért ő állandóan törődött velük, és ki -
jelentette magát nekik. Így kijelentette
magát Ádámnak, Jóbnak, Ábrahámnak,
Jákóbnak, Józsuénak, Mózesnek, Dá -
vidnak, Ezékielnek. Ők voltak a külön -
böző korszakok emberei az ószövetségi
időkben, akik sok más hívővel együtt
Krisztussal voltak lelki kapcsolatban –
tehát már az ószövetségi üdvtörténet ide-
jén (valamilyen módon) megélték a vele
való titokzatos lelki kapcsolatot.1 Erről
az újszövetségi iratok világosan taní-
tanak: Krisztus Lelke munkálkodott a
prófétákban (1Pt 1,11). Dávid lélekben
Urának vallotta Krisztust (Zsolt 110).
Mózes pedig Krisztusára nézve hozta
meg lelki döntését (Zsid 11,26), a Kő -
szikla (Krisztus) követte őket (1Kor
10,4), elrejtette az övéit (2Móz 33,21-
22), ittak a lelki kősziklából, amikor 
az megfakadt, hogy vizet adjon nekik
(1Kor 10,4).

JÉZuS mInT A mIndEnKoRI 
hívő EmBER REmÉnYSÉGE

a környezetszennyezéstől, globális fel -
me le gedéstől, különböző lokális vagy
világ háborútól, kozmikus katasztró fától,
vagy akár a virológiai apokalip szistől.

Igen, feléjük kell képviselni hitvallá-
sunkat minden fórumon. Elmondani ne -

kik, hogy akit kerestek, az Jézus, és ami -
ből meg akarnak szabadulni, abból egye -
dül ő tud megszabadítani! Solus Cristus!

Status confessionis. Igen, az van
most is! Helyesen tesszük, ha kiállunk
Jézus mellett!

Segítsen az Úr bennünket ebben ott,
ahol élünk, és ne hagyjuk lebeszélni
magunkat a bibliai evangélium és igaz -
ság hirdetéséről, értelmezéséről és
meg vallásáról!

Sipos Ajtony Levente / Soltvadkert
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Ezek az újszövetségi magyaráza-
tok segítenek bennünket az Ószövet-
ség Krisz tus-központú értelmezésében.
A bűn nélküli Ádámnak és Évának
töké letes kapcsolata volt Krisztussal,
aki velük volt, mint az élet fája – szim -
boli kusan –, akivel életközösségben
voltak, és így táplálkoztak az örök élet -
ből, hogy meg ne haljanak (1Móz 2,9
és 3,24). Ezért nem volt túlzás a XVIII.
századi híres szászvárosi prédikátor,
Nádudvari Péter magyarázata, misze -
rint a Szent háromság második szemé-
lye testi formában megjelent és mint-
egy kézen fogta Ádámot, és Évához
vezette, hogy megmutassa – „minden
tekintetben tisztessé ges dolog Isten
előtt a házasság és a szeplőtelen házas -
ágy.” (Zsid 13,4).2

A bűneset után élő hívőknek is volt
Krisztusról lelki ismeretük, vagy úgy,
hogy tőle közvetlen kijelentést kaptak,
vagy pedig a vele való találkozás által,
amit krisztofániának nevezünk (Krisz-
tosz+fainein-megjelenés: Krisztus meg-
jelent valamilyen módon).

Jóbnak, aki nem sokkal az özönvíz után
élt, volt tudomása a megváltó Krisztusról,
amit hirdetett is, és kősziklába vésésre
méltónak tartotta (19,24), hogy az ő Meg -
váltója (Góél!) él! (19,26). Jób társának,
Elihunak szintén megvolt ez a Krisztus-

ismerete, amikor a váltságdíjról szólt, és
a Magyarázó Angyalról, aki egy az ezer
közül, aki a váltságot hozza, és átvisz
csodálatos világosságába (33,23-28). Az
idézett helyen olvasható Ma gyarázó
Angyal3 titokzatos megneve zésként egy
nem teremtett angyalt (küldöttet), hanem
megkülönböztetett személyt jelöl, aki
„egy az ezer közül”, maga Krisztus. 

Ábrahámnak emberként jelent meg
(1Móz 18,1-2 stb.), angyalként pedig so -
kaknak: többek között Jákóbnak (1Móz
32,28-31), Mózesnek (Csel 7,38; 2Móz
3,14), Józsuénak (Józs 5,14), Manoahnak
(Bír 13,18 és 22), Dánielnek (Dán 8. és
9. rész), Dániel társainak (Dán 3,25).
Ezekben az eseményekben a megjelenő
angyal nem teremtett angyal, hanem
Isten különleges, rendkívüli küldötte:
Krisztus. Ezek tehát nem egyszerű an -
gyal jelenések, hanem Krisztus megje-
lenései voltak.4

KövETKEZTETÉS
Alapigazságot említünk akkor, amikor

elmondjuk, hogy Krisztus élete nem
karácsonykor kezdődött. Csak földi élete
vette kezdetét akkor, ő azonban előtte is
létezett öröktől fogva. S bár korábban
testileg mint názáreti Jézus még nem
született meg, és ennek hiányában az ő
látásának boldogsága az elődöknek nem

adatott meg (Lk 10,23-24 és Zsid
11,40)5, mégis Lelke és istensége által
mindig jelen volt az övéi számára. Így az
ószövetségi hívők a korábban meglevő,
mindig létező Krisztussal, az örökkévaló
mennyei Logosszal, az Igével voltak
lelki kapcsolatban, aki nélkül a terem -
téstől kezdve semmi sem lett, ami lett (Jn
1,3), és nélküle semmi nem történhetett
(Kol 1,16-17/b). Ma ugyanilyen módon
mi sem találkozunk a Megváltó testi mi-
voltával, mert ő nincs a titkos szobák rej -
telmes jelenéseiben (Mt 24,26), vagy az
oltáriszentségben, mert ő nincs a földön,
hanem a mennyben van (Csel 3,21; Kol
3,1). Mi lelki, isteni jelenlétével számo -
lunk, mert így van velünk minden napon
a világ végezetéig (Mt 28,20). Erről így
ír hitvallásunk: „emberi természetére
nézve nincs a földön, de istensége, fen-
sége, kegyelme és Lelke soha el nem
távozik tőlünk”.6

Alföldy-Boruss Dezső / Budapest
*

Jegyzet: 1. megélték az unio mistyca cum
Christo-t; 2. Nádudvari Péter, Nyolcvannégy
prédikáció, Kolozsvár,1741. 211. o.; 3. ange-
los interpres; 4. Nem angelofániák, hanem
krisztofániák vagy theofániák.; 5. Kivételt
képez Ábrahám, aki örvendezett (1Móz 18.
vö. Jn 8,56); 6. Heidelbergi Káté 47. kérdés-
felelet

JÉZuS, AZ EmBERRÉ LETT ISTEn
„Az ember

vétkéért – Isten
igazsága szerint –

embernek kell
eleget tennie.

Mégpedig olyan
igaz embernek,

amilyen Ádám volt a bűneset előtt, mert
bűnös ember nem képes igaz áldozatot

vinni Isten elé. De ha még lenne is ilyen
ember, nem lenne képes Isten végtelen

haragjának súlyát elhordozni.”

A címben szereplő kijelentés akkor
válik még csodálatosabbá, ha meggon-
doljuk, hogy Isten ezt olyan emberekért
tette, akiknek bukását éppen az idézte
elő, hogy a sátán sugallatának engedve
istenné akartak lenni. Azokért az em-
berekért szállt le mennyei dicsőségéből

a bűn miatt átokkal sújtott földre, akik az
Édenkertben fellázadtak ellene, és akik -
nek élete azóta sem szól másról, mint
Isten trónfosztására és önmaguk iste -
nítésére irányuló törekvésről.

Miközben a keresztyén világban évről
évre megünnepeljük Isten testté lételének
csodálatos eseményét, aközben a legtöbb
embert nem az foglalkoztatja, hogy miért
is lett az Isten emberré, hanem az, hogy
hogyan lehetne ő, mint autonóm ember, 
a saját ura. Jézus egy olyan emberi ség -
hez jött le a mennyből, amely sokszor
inkább kész sztárokat, zsarnokokat is-
teníteni, mint az érte emberré lett Isten
előtt térdet hajtani. Pedig minél inkább
elmélyedünk Jézus lényének, tetteinek és
jövetele céljának szemlélésében, annál
inkább lenyűgözhet bennünket Isten
testté lételének páratlan tette. Annál

öröm telibb meggyőződéssel vallhatjuk,
hogy méltán nevezi az ő nevét Isten Igéje
Csodá latosnak az ézsaiási próféciában
(Ézs 9,5). Ő, egész lényében, jelle mében,
irántunk tanúsított szabadító tettében
egy aránt méltó arra, hogy mi is Csodá -
latosnak nevezzük.

1) JÉZuS, AZ EmBERRÉ LETT ISTEn
SZEmÉLYE

A Megváltóként közénk érkezett Jézus
lénye csodálatos, mert egyedülálló, és
senki máséhoz nem hasonlítható. Hozzá
fogható személy sem a mennyben, sem a
földön, sem korábban, sem később nem
volt és nem lesz. Ő egyszerre az asszony
megígért magva, és Isten örök Fia.
Valóságos és igaz ember, és valóságos,
igaz Isten. Az ő személyében két termé -
szet kapcsolódott össze örökre szó lóan.



Mielőtt az Ige – ahogyan János evangéli-
uma nevezi őt – testté lett, már létezett.
Mint a Szentháromság második személye,
Istennél volt, és maga is Isten volt (Jn
1,1). Isteni természetére nézve Jézus
Krisztus örök Isten, akinek nem volt kez -
dete, és akinek létezése soha nem ér véget.
Jézus maga is több helyen beszél erről a
szü letése előtti létezésről. Amikor egy vita
alkal mával ellenfelei azt hallották Jézus
szájából, hogy Ábrahám ujjongott azon,
hogy megláthatja az ő napját, kétségbe
vonták szavai iga zát. „Öt ven éves sem
vagy, és láttad Ábrahámot?” – kér -
dezik Jézustól elképedve, mire Jézus
azt válaszolja: „Bizony, bizony, mon-
dom nektek, mi előtt Ábra hám lett
volna, én vagyok” (Jn 8,58). Főpapi
imájában pedig azt kéri, hogy az Atya
dicsőítse meg őt azzal a dicsőséggel,
amellyel nem csak a születése, hanem
a világ létele előtt bírt őnála (Jn 17,5).
Az olyan, sokak által félreértett bibliai
igék, ame lyek őt „Elsőszülöttnek”
(Kol 1,18; Rm 8,29) nevezik, sem
monda nak ellent az ő öröktől fogva
mindörökké való létezé sé nek. Ezek-
ben az igékben ugyanis nem időbeli
sorrendet jelöl az „elsőszülött” szó,
hanem rangot, hatalmi helyzetet. Isten
Fiával kapcsolatban ez az elnevezés
nem valamiféle kezdetre utal létezé -
sével kapcsolatban, hanem arra, hogy
ő az örököse, tulajdonosa és Ura minden
létező dolognak. 

Jézusnak azonban nem csak az emberi
és isteni természetet magában egyesítő
személye csodálatos, és emberi ésszel 
a maga titokzatos valóságában felfog -
hatatlan, hanem a születése is. Azt, hogy
Isten terve miként megy végbe, azaz
hogyan lesz édesanyja szűzi mé hében
emberré az Isten Fia, maga Mária sem
érti. „Hogyan lehetséges ez, mikor én
férfit nem ismerek?” – kérdezi Gábriel -
től, mire ő ezt feleli: „A Szent lélek száll
reád, és a Magasságos ereje árnyékoz 
be téged, ezért a születendő is Szent-
nek neveztetik majd, Isten Fiának.” (Lk
1,34-35) Az angyal szavai a te remtés
törté ne tében a vizek felett lebegő Isten
Lelkére emlé kez tetnek. Ahogy kezdet-
ben terem tő ha talommal meg alkotja,
amit Isten ki  mond, itt testet alkot Isten
megszü le tendő Fiának. Isten te remtő
tette, amivel az anyaméhben testet alko-
tott a Megvál tónak, örök és szent titok

marad előttünk, ahogyan a világ te rem -
tésének mikéntje is. Olyan titok, amit
értelmünkkel meg nem érthetünk, csak
hitünkkel ragadhatunk meg, és csodál-
hatunk.

Jézus személye azért is méltó hálás
csodálatunkra, mert éppen olyan, ami -
lyen nek lennie kellett ahhoz, hogy Köz -
benjárónk lehessen Isten előtt. A mi
bűneinkért ugyanis sem mi, sem va lami -
lyen más teremtmény nem sze rezhetett
engesztelést. Az ember vétkéért – Isten
igazsága szerint – embernek kell eleget

tennie. Mégpedig olyan igaz embernek,
amilyen Ádám volt a bűneset előtt, mert
bűnös ember nem képes igaz áldozatot
vinni Isten elé. De ha még lenne is ilyen
ember, nem lenne képes Isten végtelen
haragjának súlyát elhordozni. Az ő vég -
telen szentsége elleni bűn ugyanis végte-
len, örökké tartó büntetést von maga
után. Olyan Közbenjáróra volt szükség,
aki miközben valóságos és igaz ember,
valóságos és igaz Isten is. Ilyen Közben-
járó pedig csak egyetlen egy van: Jézus
Krisztus, az emberré lett Isten.

Szabadító tettére az teszi fel a koronát,
hogy annak ellenére váltott meg minket,
hogy nem tartozott nekünk ezzel. Áldozat -
hozatalának súlyát és nagyságát elkép zelni
sem tudjuk. Jézus, az emberé lett Isten Fia
méltó az imádatra és csodálatra!

2) JÉZuS, AZ EmBERRÉ LETT ISTEn
JELLEmE

Jézusnak nem csak a személye csodá -
latra méltó, hanem a jelleme is. Erre

utalnak a 45. zsoltár prófétai szavai is:
„Legszebb vagy az emberek közt, kedves
szavak áradnak az ajkadról, meg is áld
Isten örökre!” Jézus jellemének be mu -
tatása könyveket tölthetne meg. Ebben 
a rövid írásban nem lehet többre vál -
lalkozni, mint hogy két olyan jellem -
vonását felvillantsuk, amelyek emberré
lételében a legfényesebben ragyognak
fel előttünk.

Első helyen szeretetéről kell szólni,
ami a mennyből való küldetés válla -
lásának legfőbb indítéka volt. Habár

meg váltói küldetésével kapcsolatban
a leg több Ige Isten szeretetét hang sú -
lyozza, aki úgy szerette a világot,
hogy egy szülött Fiát adta érte (Jn
3,16), és aki abban mutatta meg hoz-
zánk való sze retetét, hogy elküldte őt
a világba, hogy éljünk általa (1Jn
4,9), egyáltalán nem jelenti, hogy a
Fiú csak közömbös végrehajtója volt
ennek az atyai döntésnek. Ez az ál-
dozatvállaló szeretet a Fiú szeretetét
is jelenti. Jézus keveset beszél a maga
szeretetéről, de annál inkább szólnak
erről az apostolok, akik tanúi tettei -
nek. János apostol úgy ismerte meg
őt, mint aki szerette övéit e világban,
mégpedig mindvégig. (Jn 13,1). Pál
apostol pedig úgy vall Jézusról a Gal
2,20-ban, mint „aki szeretett engem,
és önmagát adta értem”, és ebben az

ő minden mértéket felülhaladó szere -
tetéről tesz bizonyságot. Az pedig, ahogy
mindezt véghezvitte, az alázat utol ér -
hetetlen példáját adja elénk. „Isten for-
májában lévén nem tekintette zsák mány -
nak, hogy egyenlő Istennel, hanem
megüresítette önmagát, szolgai formát
vett fel... és engedelmeskedett mind-
halálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil
2,6-8).

A királyok Királya és az uraknak Ura
emberré lételében azáltal mutatta meg
nagyságát, hogy szolgává tette értünk
magát. Méltó arra, hogy mint királyunkat
szolgáljuk őt, és szívünk legyen egyre
teljesebb az ő indulatával!

3) JÉZuS EmBERRÉ LÉTELÉnEK cÉLJA
Csodálatunk és hálánk csak tovább nő,

ha arra a legfontosabb kérdésre is meg-
próbálunk válaszolni, hogy miért lett
Jézusban emberré az Isten? A Szentírás
számos megfogalmazásban ad erre vá -
laszt. Az előző pont fejtegetéseihez ha-
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Túrmezei Erzsébet
Ki értheti meg?

Ki értheti meg, ki foghatja fel,
hogy Krisztus a földre mint gyermek jött el?

Kiben volna annyi tűrő szeretet,
hogy bűnből megmentse az embereket?

Ki mossa fehérre, tisztára szívünk?
Ki nyit a mennyekbe utat minekünk?

Se ember a földön, se a menny angyala
nem lenne rá képes, csak Isten maga.

Szívünk ámulattól, hálától remeg:
Se ember, se angyal: Isten tette meg!



XXIX. évf. 4. szám 7Egyedül Krisztus

sonlóan itt is csak a legfontosabb igazsá-
gok rövid megemlítésére van lehetőség.

Amint az már a személyével kapcso-
latban is kitűnhetett, azért, hogy bűne -
inkből szabadítónk, az adósságainkat
helyettünk megfizető kezesünk, Isten
előtt engesztelést szerző közbenjárónk
legyen.

Azért lett emberré, hogy aztán em-
berként a helyünkbe lépjen, és elszen -
vedje a bűneinkért járó büntetést. Ahhoz,
hogy ez a csere megtörténhessen, Jézus-
nak emberi ésszel szinte felfoghatatlan
mélyre kellett leszállnia: a kárhozat el-
szenvedésének mélységébe, a poklokra 
– ahogy a hitvallásban áll. Bűnné és

átokká kellett lennie, hogy mi igazakká
és áldottakká lehessünk általa (2Kor
5,21; Gal 3,13).

Hirdessük hát értünk való eljö ve te -
lének örömhírét mindenkinek, hogy
minél többen ismerjék meg, és szolgálják
hálából őt!

Molnár Sándor / Biatorbágy

mIT hIRdETETT JÉZuS?
„Jézus ma is Igét

hirdet, és nem
tanokat közöl. 
Az Ige pedig 
„élő és ható”

napjainkban is
(Zsid 4,12). 

Ha azt találjuk meg, ami éppen az adott
körülmények között ad útmutatást,

vagyis feltárja Urunk aktuális akaratát,
engedi megérteni szándékát, akkor

áldás lesz tetteinken és szavainkon. ”

Jézus elsősorban önmagát, s a benne
beteljesedett ígéreteket hirdette. Ha egy
átlagemberről mondanánk ugyanezt, az
visszataszító lenne. Az öndicséret taszító,
sőt megbotránkoztató – kivéve, ha ab-
szolút hiteles. Jézus az egyetlen hiteles
ember. Ember, aki egyedüliként a törté -
nelemben úgy is élt, ahogyan beszélt –
ezért tökéletesen megbízható! Ő a Sze -
mély, a Létező, a nagy „Vagyok, aki Va -
gyok”. Az Örökkévaló, aki közénk jött
testben. „Én és az Atya egy vagyunk. Aki
engem látott, látta az Atyát” (Jn 10,30;
14,9). Önmagát kellett hirdetnie, mert
ezzel a lé tező, hatalmas és irgalmas Istent
hirdette. Egyértelművé tette, hogy a Mes-
siásra vonatkozó ószövetségi próféciák
benne valósultak meg: „Ha hinnétek
Mózesnek, nekem is hinnétek, mert ő
rólam írt” (Jn 5,46). Jézus az igazságot
hirdette meg, de úgy, hogy minden rész -
le tében igazat mondott, attól semmilyen
okból el nem tért (Jn 14,6). Ugyan ennyire
ragaszkodott a sze retethez is. Semmit nem
mondott, amit meg nem szűrt ennek a ros-
táján. Még amikor keményen megfeddte
a farizeusokat, vagy kiűzte az üzletelőket
a temp lomból, akkor sem lépett ki a „sze -
retet köte lé kéből” (Kol 3,14).

Igehirdetésének középpontjában az
emberek vele való kapcsolata állt: „Ha

engem szerettek…” (Jn 14,15); „bará-
taimnak mondalak titeket…” (Jn 15,15).
Nem elveket hirdetett meg, hanem élő,
cselekvő kapcsolatrendszert az Isten
országán belül: „Betelt az idő, elközelí -
tett az Isten országa. Térjetek meg, és
higgyetek az evangéliumban!” (Mk
1,15). Vagyis: Forduljatok el minden
mástól, minden hamis reménységtől, s a
bizalmatokat egyedül belém vessétek!
Nem új tanokat, szép, fontos és érdekes
igazságokat hoztam nektek, hanem egy
lüktető új életet: közösséget velem, valós
és közeli közösséget az Atyával és a
Szentlélekkel. (1Jn 2,4-7) Ezt kérjétek el,
ebben higgyetek, ennek engedel mes -
kedjetek, hogy végre valódi gyümöl -
csöket teremjen az életetek. Ne csupán
az elméteket pallérozzátok, hanem érze -
lemmel, akarattal és engedelmes séggel
szeressetek! Ne csupán hirdessétek, hogy
ki vagyok, hanem nap, mint nap kérdez-
zétek, hogy mit akarok! Van véle mé -
nyem az életetek dolgairól. Közvetlenül
tőlem kérdezzetek, ne a teológiai isme -
retetekből ollózzátok össze a válaszokat!
Ne egyszerűen igéket idézzetek, hanem
őszintén és valóban engedni kész lélek -
kel tudakoljátok: Itt és most, Urunk, mi
a véleményed, mi a te akaratod, melyik
bibliai mondat vagy történet alkal ma -
zandó az adott helyzetünkre? – ez taní -
tásának lényege, lényének üzenete.

Jézus ma is Igét hirdet, és nem tanokat
közöl. Az Ige pedig „élő és ható” nap-
jainkban is (Zsid 4,12). Ha azt találjuk
meg, ami éppen az adott körülmények
között ad útmutatást, vagyis feltárja
Urunk aktuális akaratát, engedi meg -
érteni szándékát, akkor áldás lesz tet-
teinken és szavainkon. Ha csak idézzük
az Igét, netán jó zsonglőrként előrán -
gatunk egy-egy idézetet a Szentírásból,
ami éppen eszünkbe jut, akkor nagyon

„mellényúlhatunk”. Az így idézett Biblia
ugyanis nemhogy nem „arany alma
ezüst tányéron” (Péld 25,11), hanem fur -
kós bottá válik a kezünk között, s ahelyett
hogy a Lélek intését adná át a másiknak,
letaglózza és eltaszítja őt. Ahelyett, hogy
megtérésre segítené, elfordítja Istentől.
Jézus azt ígérte, hogy személyesen vezet
bennünket, s folyamatosan tanít arra,
hogyan alkalmazzuk helyesen az ő Igéjét
(Jn 10,4). Ezért az igaz hívő nem ítél -
kező, hanem vezetett ember (Rm 8,14).
Felülről kéri el, hogy mikor intsen, mikor
bátorítson.

Jézus igehirdetése ostorozta a bűnt. De
vajon melyiket leginkább? Ha az evangé -
liumokat áttanulmányozzuk, kitűnik:
min denek előtt az emberi gőgöt. A fa -
rizeusi, hívő gőgöt. Megbocsátást hirde-
tett a parázna nőnek (Jn 8,11), irgalmat 
a bűnbánó vámszedőnek (Lk 18,13-14),
felejtést és küldetést az őt rútul megta-
gadó Péternek, de „jajok” sorozatát a
büsz ke, megalázkodni nem akaró vallá-
sos embernek (Lk 6,24kk; 11,42kk). 
A semmit jóvá tenni nem tudó lator a
mennybe jut (Lk 23,43), a vagyon és a
vele járó rang foglya elkárhozik (Lk
18,23). Mert Jézus az igazságot hirdette.
Az igazságot – szeretetben (Mk 16,16;
Kol 4,6).

Jézus igehirdetése erőteljes bizony -
ságtétel volt a kegyelemről. Arról, ami a
bűn feltárásának sötétségében ragyog fel
igazán. Aki viszont nem értette meg
Jézus szavait az ember teljes elve szett -
ségéről – „Mindaz, aki bűnt cselekszik, 
a bűn szolgája” (Jn 8,34) –, az nem tud
mit kezdeni Jézus központi üzenetével
sem: „Az Emberfia nem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy ő szol-
gáljon, és életét váltságul adja sokakért”
(Mt 20,28). A megbocsátásnak tehát
nincs előfeltétele az emberben! Nincs ok,
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„A mennyei
személyi szám-

lánkon hatalmas
adósság szerepel.
Isten törvényé -
nek követelése
teljesíthetetlen.

Amikor azonban megkapjuk az
evangé liumot, a záró sorban nem
szere pel már tartozás, nincs többé

követelés. ”

A rövid cím Isten evangéliumának, 
a keresztyén teológiának az egyik, ha
nem éppen a legfontosabb tantételére
mutat. Jézus személyéről szólunk, aki
mellett Isten hatalmasan bizonyságot
tett, amikor őt szeretett Fiának nevezte,
és a halálból feltámasztotta. Ez a Jézus,
Isten testté lett Fia a Megváltó, a
megmentő, a szabadító. A hal szimbólum
jelentése az egyik legősibb, és legtö mö -
rebb keresztyén hitvallás tartalma: Jézus
Krisztus, Isten Fia, Megváltó.

A megváltás bibliai gondolata az ókori
jog és a pénzügyek világába vezet min-
ket. Az Ószövetség korszakában az el -
adósodott, ezért rabszolga sorba süllyedt
rokont, közeli ismerőst kellett kiváltani,
megváltani. Valaki fizetésképtelenné vá -
lik, eladósodik, ez pedig egy gazdasági
és jogi helyzetet jelent. Az emberrel
szemben követelés áll fenn, amit fize tés -

képtelensége miatt jogi úton, igazságos
ítélettel lehet csak rendezni. Amint azon-
ban megjelenik a bíróságon a megváltó,
egy gaz dag, jóindulatú barát, ő átvállal-
hatja a tartozás rendezését, ezzel pedig
kiváltja, megváltja a fizetésképtelen
adóst szorult helyzetéből. Manapság a
zálogházban leadott értéktárgy kiváltása
ugyanezt a pénzügyi, jogi helyzetet tük -
rözi vissza.

A megváltás koncepciójában és Jézus
Krisztus megváltó szolgálatában sok 
bibliai tanítás vonala metszi egymást. 
A meg váltó szolgálatában összetalál kozik
és jelentőséggel bír az ember teljes rom-
lottsága, a megváltó személye, a meg -
váltás oka, hatása és célja is. 

Az ember romlottsága, bűnös állapota
olyan helyzet, amit mi saját erőnkkel és
igyekezetünkkel képtelenek vagyunk, és
nem is akarunk megváltoztatni. Isten
tökéletességének és szentségének nem
tudunk, és nem is kívánunk megfelelni.
Isten minden emberrel szemben köve -
telést támaszt. Isten joggal követeli meg,
és várja el minden embertől, hogy mint
teremtőnket szeressük, magunkat őneki
kész szívvel alárendeljük, hozzá ragasz -
kodjunk, lelkünk egész hódolatával őt
tiszteljük, imádjuk. Isten parancsai olyan
követelmények, amelyeknek tökéletesen
és folyamatosan teljesülniük kell, külön-
ben „Átkozott mindenki, aki nem marad

meg mindazokban, amik meg vannak
írva a tör vény könyvében, hogy azokat
csele kedje” (Gal 3,10). Mivel képtelenek
va gyunk, és nem is akarunk Isten
teremtő uralma alatt élni, ezzel őt mél-
tatlanul megsértjük, az őt megillető
tisztelettől megfosztjuk, rá folyamatosan
gyalázatot hozunk. Isten szent lénye és
követelése parancsaiban, például a Tíz-
parancsolatban ölt testet.

Isten igazsága – ebben a helyzetben –
újabb követelményt támaszt: a sértés, 
a gyalázat, a teremtő Istennel szembeni
lázadás elégtételt követel. A Heidelbergi
Káté fogalmazásában: „Isten igazsága
elégtételt kíván, ezért annak vagy mi ma-
gunk, vagy valaki más által eleget kell
tennünk.” (Heidelbergi Káté 12. k-f.). Ha
nincs elégtétel, a követelést igazságos
büntetéssel, az ember halálával és örök
kárhozatával kell megtorolni. Az ószö -
vetség ítéletes történetei, próféciái, és
Jézus Krisztus végidőkről és ítéletről
szóló tanításai félelmetesen hirdetik Isten
igazságos ítéletét. (Pl. Mt 7,21-23; Mk
12,9; Lk 16,19-31; …) 

Az Isten követelésének eleget tenni
képtelen bűnös megváltóra, megmentőre
szorul. A megváltó azonban nem lehet
bárki. Olyasvalakire van szükség, aki ké -
pes és kész helyettünk Isten követe lé -
sének eleget tenni. Mivel Isten köve -
telése a tökéletes és teljes bűntelenség,

JÉZuS A mEGvÁLTó

amiért megbocsáthatna nekünk Isten,
nincs semmink, amivel eltörölhetnénk
bűneinket (Zsid 9,22). De van vér, amely
tisztára mos minden benne hívőt (1Jn
1,7). Jézus igehirdetése a kereszt evan -
géliuma, ami először mélyen megaláz,
szembesít az abszolút méltatlanságom-
mal, majd megvigasztal a felülről való
tiszta szeretet erejével: a Fiú áldozatáért
mégis elfogad (igazzá nyilvánít, azaz
lelkileg szabadlábra helyez) a minden-
ható Isten (Jn 1,12).

Az Úr Jézus igehirdetése világos ta -
nítást adott a földi élet értelméről és
küldetéséről: szeretni és szeretve lenni.
Ady vágyakozása az újonnan született
hívő életében nem csupán sóhaj, hanem
valóság: „Szeretném, ha szeretnének, s
len nék valakié” (vö.: Heidelbergi Káté 1.).

Urunk, a nagy parancsolatban töké lete -
sen összefoglalta a lényeget, amely által
minden törvény, minden kegyes sza bály,
a hívő élet valamennyi jellem zője mér -
hető és mérendő: Ha bármilyen megnyi -
lat kozásom, keresztyén gyakorlatom,
szolgálatom, beszédem, mérle gelésem és
véleményformálásom nincs összhangban
ezzel, akkor tévúton járok, tévelygésben
élő újjászületett hívő ember vagyok 
(Mt 22,37-40). Ha nem akarom szeretni 
a hitetlent, a másképp hívőt, sőt az en -
gem üldöző embert, akkor még nem
értettem meg Megváltó Uram igehirde-
tését (vö: Mt 5-7. rész).

Jézus igehirdetése feltárta a várható
jövőt. Az ő szavai adnak eligazítást (Mt
24-25. rész), józan mérlegelési lehető -
séget arra is, hogy akár a Jelenések

könyvének üzenetét helyesen értsük, 
a félreértéseket, belemagyarázásokat
el kerüljük. Az ő tanítása minden fontos
ele met tartalmaz, ami segíti felké szü -
lésünket a második eljövetelére, illetve
erőt és vigaszt ad arra nézve, hogy a
nagy nyomorúság időszakában is szün-
telenül számíthatunk az ő hűséges
segítségére. Nem hiteget, hanem az
igazságról szól ebben a témában is, de
szavai tele vannak bátorítással és sze -
retettel: „Azért mondtam ezeket nektek,
hogy békes ségetek legyen énbennem. 
E világon nyomo rúságotok lesz, de bíz-
zatok: én legyőztem a világot” (Jn
16,33). Ol vassuk őt, „hallgassuk” őt, és
teljes bi zalommal támaszkodjunk ige-
hirdetéseire!

Somogyi László / Hajdúböszörmény
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az Isten megsértése miatti ítélet pedig 
a bűnös halála és örök veszedelme, ezért
közönséges ember vagy más teremtmény
meg váltó nem lehet. Olyasvalakire van
szükségünk, aki emberként a helyünkre
léphet, de maga nem bűnös, és nem sér -
tette meg Istent, másrészt meg tud
birkózni, és le tudja győzni a halált és 
a kárhozatot. Egy földi képpel élve: csak
akkor fizethetjük ki valaki helyett az
adósságát, a bank követelését, ha mi ma-
gunk nem vagyunk adósok, és rendel -
kezünk az adósságot jelentő összeggel.
Isten előtt csak az a személy jöhet szóba,
akinek emberi életében Isten gyönyör -
ködik. Az egyetlen személy, aki bűntelen
ember, de teljes Isteni hatalmával le tudta
győzni a halált és a kárhozatot: Jézus, 
a Megváltó, „aki a mi tökéletes váltsá-
gunkra és igazságunkra (megigazulá-
sunkra) adatott minékünk” (Heidelbergi
Káté 18. k-f.).

Jézus Krisztus megváltó művét a
Szent írás többféle összefüggésben is 
bemutatja. Ezek közül most hármat érin-
tünk.

JÉZuS mEGvÁLTó művE ELÉGTÉTEL
Korábban láttuk, hogy az Isten dicső -

ségét és szentségét ért sérelem elégtételt
kíván. Jézus Krisztus halálával e kö ve -
telésnek tett eleget.

Jézus Krisztus a Mk 10,45 szerint saját
szolgálatának célját abban nevezte meg,
hogy „ő szolgáljon, és váltságul adja
életét sokakért.” A váltság, görögül
’lytron’, azt a pénzt, összeget jelentette,
amit a rabszolga kiváltásáért, kiszaba -
dításáért kellett kifizetni. Amikor Jézus
Krisztus életét adta váltságul, akkor halá -
la értelmét a rabszolga szabadságáért
megszabott ár fizetésével fejezte ki, azaz
a követelést teljesítette.

Az 1Kor 1,30 szerint Isten Jézust ren-
delte, váltságul (apolytrosis), ezzel pedig
Pál apostol ismét a rabszolga kiváltására
utal. Az Atya a Fiúnak szolgálatul olyan
feladatot szabott, amelyet az ókori világ-
ban a rabszolga kiváltása fejez ki legjob-
ban. A különbség az, hogy „nem ve -
szendő holmin, ezüstön vagy aranyon
váltattatok meg (lytroó) atyáitoktól
örökölt hiábavaló életetekből, hanem
Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen
báránynak a drága vérén” (1Pt 1,18-19). 

Jézus a Megváltó, aki halálával tett
eleget Isten igazságos követelésének, és

váltságot, megváltást szerzett Isten köve -
telése és a kárhozatos ítélet alól. 

JÉZuS mEGvÁLTó művE ÁLdoZAT
Amikor Péter apostol Jézus halálát 

a hibátlan és szeplőtlen bárányhoz ha-
sonlította, akkor az ószövetségi isten-
tisztelet áldozati kultuszára utalt. Jézus
megváltó műve nem csak elégtétel,
hanem áldozat is. Az áldozat Isten bűn
elleni haragjának lecsillapítására szolgál.
Ahhoz, hogy Isten jóindulatot mutasson
felénk, hogy áldásait élvezhessük, bű -
nünk elleni haragját le kell csillapítani.
Az áldozat célja Isten szívének kien -
gesztelése.

Az engesztelést az ószövetségi nagy
engesztelési ünnep ábrázolja számunkra.
A főpap, az ünnepen, az áldozat vérével
belépett a Szentek szentjébe, a vért a
szövetségláda fedelére hintette, Isten
pedig az áldozatra tekintettel kiengesz -
telődött, és megbocsátotta népe bűnét.
Az évente végzett engesztelés a Zsidók -
hoz írt levél szerint előképe, a Kolossé
levél szerint pedig árnyéka a valóságnak,
Krisztusnak. Ő az igazi, a tökéletes ál-
dozat, aki egyszer s mindenkorra töké -
letessé tette a megszentelteket. 

Jézus a megváltó, azaz ő tett eleget
Isten követelésének, és Isten haragját és
ítéletét halálával ő fordította el rólunk. 
A Szentírás alapján ragaszkodnunk kell
ahhoz, hogy Isten kiengesztelését so-
hasem érte el, és képtelen is elérni a
bűnös. A megváltás sohasem az ember
igyekezetének, vágyódásának, törek vé -
sének, Isten-keresésének, hanem csakis
és kizárólag Jézus Krisztus halálának
következménye.

JÉZuS mEGvÁLTó művE hELYETTESíTÉS
A megváltásban valaki másvalaki he -

lyett cselekszik. Jézus Krisztus jár el 
a bűnös helyett, Jézus Krisztus áll be 
a bűnösök sorába, hogy sorsukat, íté -
letünket helyettünk magára vállalja, és 
a halállal szembeni vesztes ügyünket
feltámadásával győzelemre vigye.

A helyettesítés egyik bibliai kifejezése
a közbenjáró. A közbenjáró hivatott a két
fél közötti megromlott kapcsolatban
közvetíteni, mindkét fél érdekét érvényre
juttatni, hogy a kapcsolat rendeződjék, és
megvalósuljon a békesség.

Jézus a megváltó, aki a közvetítés
nagy munkáját elvégezte. Ő Isten előtt és

az ítéletben a mi helyünkre állt, mint
Isten Fia, aki maga is tökéletes Isten,
Isten képviseletében és hatalmával pedig
közénk jött. Jézus Krisztus halálával,
helyünkre lépve teljesítette Isten köve -
telését, és helyettünk és számunkra törte
meg a halál erejét, és elvette és elfor -
dította az ítéletet. Jézus Krisztus, mint
megváltó, mint megöletett bárány állt
Isten elé, és szívét felénk fordította,
jóindu latát, bocsánatát megszerezte szá-
munkra.

A mEGvÁLTÁS hATÁSA: AZ ÁTSZEGEZETT
AdóSLEvÉL

Jézus megváltó művének gazdagsága
mellett rövid pillantást kell vetnünk 
an nak gyümölcseire is. Pál apostol a
Ko lossé levélben Krisztus megváltó
művé nek hatását egy képpel érzékelteti.
A tör vény alapján egy követeléslista
szól ellenünk, amit azonban Jézus
Krisztus halálával eltörölt, „odasze -
gezve azt a keresztfára” (Kol 2,14). 
A megváltás hatása újra egy üzleti,
pénzügyi világból vett képben nyer
kifejezést. A mennyei személyi szám-
lánkon hatalmas adósság szerepel. Isten
törvényének követelése teljesíthetetlen.
Amikor azonban meg kap juk az evan -
géliumot, a záró sorban nem szerepel
már tartozás, nincs többé követelés. 
A törvényben Isten világossá teszi,
hogy nem tudunk teljesíteni, az evan gé -
liumban pedig Isten arról értesít, hogy
már nincs követelés, nincs szükség 
a teljesítményre. Miért? Azért, mert
valaki helyettünk Isten előtt a tartozást
kiegyenlítette: ő Jézus, a Megváltó. 

Jézus a Megváltó, és az ő halála és
feltámadása az alapja bűneink bocsá -
natának, ő Isten előtt igazságunk, szent -
ségünk, őáltala vagyunk a mennyei Atya
gyermekei és egyházának szeretett tag-
jai, őbenne kaptuk meg az örök életet,
őáltala kaptuk Isten Szentlelkét. Az biz-
tos, hogy Jézus megváltó művéből a
szívünkben csak belé vetett hit, hála és
iránta szeretet fakad. Ezért lehetetlen,
hogy „akik igaz hit által a Krisztusba
oltattak, egyszersmind a háládatosság
gyümölcseit ne teremjék” (Heidelbergi
Káté 64. k-f.).

Ragaszkodjunk hát ahhoz a Jézushoz,
akit Isten a Bibliában bemutatott nekünk,
mert ő a Megváltó!

Dr. Cs. Nagy János / Pécel
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„Az ember örök
életére nézve

tehát egyáltalán
nem közömbös,

hogy Jézus Krisz-
tus az-e, akinek

az érkezését 
a próféták pontosan megjövendölték,

az evangéliumok és az apostoli tudó sí -
tások pedig hitelesen bemutatták. Így
egyáltalán nem mindegy az sem, hogy
csak „nagy vonalakban” igazak-e az

evangéliumok, vagy pedig történetileg
minden részletükben megbízható, 

Krisztust bemutató dokumentumok.”

A „hIT KRISZTuSA” ÉS A „TöRTÉnETI
JÉZuS”?

A Bibliát, mint Isten Igéjét tisztelettel
és bizalommal fogadó hívő ember szá -
mára alapvető igazság, hogy az evangéli-
umok, az apostoli szent iratok egytől
egyig ugyanazt a Jézust írják le. Ő az em-
beri történelembe lépett be, a mi földi
világunkban élt, tanított, csodákat, jele -
ket tett, majd feláldozta magát a keresz -
ten, feltámadt, felment a mennybe, hogy
ott az Atya jobbján ülve kormányozza
egyházát. Bárhol olvasunk róla a Szent -
írásban, történeti hitelességét elfogadva
tekintünk a prófétai, apostoli bizonyság -
tételre. Ezt azonban sajnos sem a múlt-
ban nem tekintette, sem a jelenben nem
tartja mindenki ilyen evidenciának. 

Már a XVIII. század első felében el -
kezdődött az a fajta evangélium-kritika,
amely nem tudta tényként kezelni, hogy
Jézus valóban az, akinek az Újszövetség
szerzői leírják. Elkezdték megkérdő je -
lezni ezeknek a bibliai tudósításoknak 
a hitelességét. Ez a támadás az evangéli-
umok hitelességével szemben időben és
módszereiben több hullámban jelent -
kezett, de egy dologban nagyon hason-
lóak voltak a megfogalmazott vádak: a
kétkedők abból indultak ki, hogy az
evan géliumok úgy, amint vannak, nem
hiteles iratok. A szentírók alaposan el-
torzították Jézus alakját, és a beszámo -
lóikban nem annyira a valóságos Jézus-
sal találkozunk, mint inkább egy általuk

elképzelt Krisztussal. Az evangéliumok-
ban csak az emberi hagyományok kibo-
gozhatatlan, végletekig torzított szubjek-
tív ábrázolásait vélték felfedezni. Ennek
azután az lett az eredménye, hogy elindí-
tottak egy elképesztően romboló hatású
munkát. Ezek a kutatók, akik törekvé -
sük kel irányzatokat is létrehoztak, a leg -
különfélébb egyéni és önkényes elképze -
lé seik szerint nyesegették meg a bibliai
szöve ge ket, „lehántva” róluk minden
sze rintük odarakódott, felesleges elemet,
ami csak eltakarja a későbbi olvasó elől
a valóságos, „történeti Jézust”. A szent -
írók révén ábrázolt, véleményük szerint
a tanítvá nyok által idealizált „hit Krisz-
tusa” számukra valótlan és kitalált volt.
Ezért száműzték a csodatörténeteket,
Jézus beszédeinek pedig számtalanszor
csupán egy két mondatát hagyták meg.
Így álla pították meg, hogy az evangéli-
umokban mi a képzelt dolog, és mi lehe -
tett a ki csiny történeti mag. Ennek nyo -
mán ahány kutató nyúlt ilyen lelkülettel
az Íráshoz, „annyiféle Jézus” született. 

A munkájuk végére odáig jutottak,
hogy számukra alig maradt valami a Bib-
lia Krisztusából. Közülük egyesek azt is
aggályosnak tartották, hogy egyáltalán
létezett-e olyan személy, akit Jézusnak
hívtak. Az evangéliumok szövegeinek
hitelességével szembeni hitbeli megren -
dülés sokáig éreztette hatását. A „törté -
neti Jézus keresése” közben (mert így
hívták programjukat), közülük sokan
csalódva állapították meg a számukra
lesújtó kutatási eredményt: „a történeti
Jézus megismerhetetlen”, Jézust ugyanis
nem lehet a csodái, jelei, evangéliumi
szavainak csonkítatlan teljessége nélkül
értelmezni. E szomorú folyamatot az
újszövetségi tudomány megtévedtsé -
gével kapcsolatban az egyik bibliakutató
nemrégiben így jellemezte: „Elefánt -
csont tornyaikban lakó művelt tudósok
tetszésük szerint megalkothatják ’a hit
Krisztusát’. Ezt a Krisztust sokkal köny-
nyebb elfogadni, mivel nem visz véghez
természetfölötti tetteket; nem különbözik
annyira a különféle filozófiai vagy gon-
dolkodási rendszerek vezetőitől; nem

tesz kemény kijelentéseket, amelyek vi -
tára késztetnek vagy próbára teszik fér-
fiak, vagy nők lelkét; nem kelt bennünk
komoly aggodalmat arra vonatkozó fi-
gyelmeztetésekkel, hogy milyen követ -
kez mé  nyekkel jár, ha elutasítjuk őt.
Valójában nagyon szépen beleillik min-
den ember egyéni életszemléletébe. […]
Az a baj, hogy az a Jézus, akit kitalál-
hatunk vagy megálmodhatunk, mint
bármelyik mese vagy legenda szerep lő -
jét, olyan Jézus, akinek nincs több ha -
talma megváltoztatni az emberek életét,
mint egy Mátyás királynak vagy egy
mesebeli óriásnak. […] a tudósok né ha
arra használják tudományukat, hogy
előítéleteiket igazolják. […] Ideje ítéletet
hoznunk. Mindenkinek el kell döntenie,
kinek hisz: a tanult filozófusnak, aki
évszázadok távolából tekint arra a Jé -
zusra, aki a földön járt; vagy azoknak,
akik vele jártak és meghaltak érte.” 
(J. McDowell) 

mIÉRT FonToS SZÁmunKRA JÉZuS TöR -
TÉnETISÉGE ÉS AZ EvAnGÉLIumoK mEG-
BíZhATóSÁGA?

Az Úr Jézus Krisztus közöttünk, em-
berek között munkálkodott. Isten gon -
dos kodott róla, hogy a szentírókon
keresztül mindent pontosan megtudjunk
róla, amit tudnunk kell. Születésétől
mennybemeneteléig elég jól ismerjük,
hogy mi jellemezte azt a történelmi kort.
Szilárd ismereteink vannak arról, hol
működött földrajzilag, ki volt születé se -
kor a római császár, kik voltak a zsidók
elöljárói, milyen vallási szokások éltek
akkoriban. A róla szóló bibliai tudósítá-
sokból a történészek lenyűgöző informá-
ciókhoz jutnak az akkori emberek szo-
ciális, kulturális, gazdasági és még sok
egyéb vonatkozású mindennapjaival
kapcsolatban is. Pontosan ismerjük azo -
kat az embereket, akikkel találkozott,
beszélt, akik földi életében körülvették.
Azt illetően pedig a világi ókortörté -
nészek között is általános konszenzus
uralkodik, hogy egyetlen ókori személy
halálának a körülményeiről sem tudunk
annyit, mint Jézuséról. Az Isten Fiáról

JÉZuS AZ EmBEREK KöZöTT
TEvÉKEnYKEdETT
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szóló bibliai tudósítás tehát szilárd
történeti alapokon nyugszik, egybe füg -
gő, logikus kronológia szerint íratott
meg, gazdagon beleágyazva a történelem
folyamatába. 

Ennek az az oka, hogy Krisztus meg -
születésére, mennyekből való alászállá -
sára, azaz emberi természetének a fel -
vételére a mi megváltásunk miatt volt
szükség. Isten ugyanis előre megmondta
a próféták által, hogy el fog érkezni a
megígért Messiás. Elmondták, hogy az
Üdvözítő nem egy szellem-alak lesz,
nem valami megfoghatatlan és időtlen
emberi eszme, nem is egy karizmatikus
emberi vezető, hanem az Isten valóságos
Fia. Valóságos Isten és valóságos ember
egyszerre. (Heidelbergi Káté V-VI. Úr-
napja) Isten rendje szerint ugyanis az
emberért embernek kell számot adnia, de
puszta emberi teremtmény nem tudja
elviselni Isten bűn ellen való haragjának
súlyát. Az isteni természet viszont nem
tud szenvedni és meghalni. Isten csodá -
latos és felfoghatatlan terve az volt, hogy
Jézus emberi testben jön el közénk,
felvéve az emberi természetet, miközben
ő maga bűntelen, tökéletes és szent
marad földi életében is. Ezáltal alkalmas
az egyszeri és tökéletes áldozat bemu-
tatására – az ember bűnéért.

Az ember örök életére nézve tehát
egyáltalán nem közömbös, hogy Jézus
Krisztus az-e, akinek az érkezését a
próféták pontosan megjövendölték, az
evangéliumok és az apostoli tudósítások
pedig hitelesen bemutatták. Így egyál-
talán nem mindegy az sem, hogy csak
„nagy vonalakban” igazak-e az evangéli-
umok, vagy pedig történetileg minden
részletükben megbízható, Krisztust be-
mutató dokumentumok. Kimondhatjuk,
hogy a megváltásunk valósága függ
attól, hogy a Biblia Jézusára miként te -
kintünk. Ezt az igazságot maguk a Jézus-
sal évekig életközösségben szolgáló
apostolok is alapvető fontosságú feltétel-
nek tekintették. Ezért figyelmeztet az
igehirdető Péter apostol, hogy aki az ő
szavait hallja, vigyázzon: „nem kitalált
meséket követve ismertettük meg veletek
a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és
megjelenését, hanem úgy, hogy szemta -
núi voltunk isteni fenségének” (2Pt 1,16).
János apostol pedig a bizonyság tételéről
ezt hangsúlyozza: „Ami kez dettől fogva
volt, amit hallottunk, amit szemünkkel

láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel
érintettünk az életnek igéjéről – az élet
megjelent, láttuk, tanúbizonyságot te -
szünk róla, és hirdetjük nektek az örök
életet, amely az Atyánál volt, és megje-
lent nekünk –” (1Jn 1,1-2). Pál apostol,
aki később a damaszkuszi úton találko-
zott az élő Krisztussal, kiköti – és nem
csak a galatabelieknek –, hogy az általa
hirdetett evangélium magától az Úrtól
származik: „Tudjátok meg, test vé reim,
hogy az általam hirdetett evangé lium
nem embertől való, mert én sem em -
berektől kaptam, nem is tanítottak arra,
hanem Jézus Krisztus kijelentése által”
(Gal 1,11-12).

Egy szakértő teológus így foglalja
össze tömören a Jézusról szóló bibliai
híradás hitelességének súlyát: „Krisztus
történelmi jelentősége nem választható
el történetiségétől. Ha nem úgy élt, taní-
tott, halt meg és támadt fel a halottak
közül, ahogy azt az Újszövetség állítja,
akkor semmi jelentősége nincs az üd-
vösség szempontjából”. (N. L. Geisler)

hoGYAn SZÜLETTEK A JÉZuS KRISZTuST
BEmuTATó EvAnGÉLIumoK, ApoSToLI
IRAToK?

Maguk az apostolok is figyelmeztet-
nek tehát, hogy amit mondanak, leírnak,
azok biztos történeti alapokon állnak.
Nem kitalációk, egyéni értelmezések és
különvélemények gyűjteményei. Mind
Máté és János, mint Jakab vagy éppen
Péter, több esztendeig követték Jézust a
földi életében. Mindannyian arra indíttat-
tak a Szentlélektől, hogy amit láttak és
hallottak, pontosan lejegyezzék. Ismer -
ték egymás evangéliumát, így a törté -
nelmi Jézust később követő Lukács,
Márk vagy Pál által hirdetett, lejegyzett
tényeket is. Ezeket kölcsönösen megerő -
sítve, jóváhagyva, egymással egyetértve
tettek bizonyságot az általuk közösen
tapasztaltakról, együtt átélt esemé nyek -
ről. Beszámolóikkal azt is erősítették,
hogy nem volt közöttük megosztott a
Krisztusról szóló apostoli bizonyságtétel.
Az evangélium tartalmát, Jézus törté nel -
mi személyét, életét, szavait tekintve
megbonthatatlan egység volt közöttük. 
E kölcsönös ismeret révén, ha vala me -
lyikőjük evangéliumában, vagy valamely
apostoli iratban olyan tanítás, vagy más
elem fordult volna elő, aminek hite-
lessége megkérdőjelezhető, az azonnal

Reményik Sándor
János evangéliuma

(Ravasz Lászlónak)

Összehajolnak Máté, Márk, Lukács,
És összedugják tündöklő fejük
Bölcső körül, mint a háromkirályok,
Rájok a Gyermek glóriája süt.
A gyermeké, ki rejtelmesen bár
S természetfölöttin fogantatott:
De fogantatott mégis, született
S emberi lényként, tehetetlenül,
Babusgatásra várónk ott piheg.
A gyermek, a nő örök anya-álma,
Szív-alatti sötétből kicsirázott
Rongyba, pólyába s egy istálló-lámpa
Sugárkörébe. Bús állati pára
Lebeg körötte: a föld gőz-köre.
A dicsfény e bús köddel küszködik.
Angyal-ének, csillagfény, pásztorok
S induló végtelen karácsonyok,
Vad világban végtelen örömök
Lobognak, zengnek – mégis köd a köd.
S mindez olyan nyomorún emberi
S még az angyalok Jóakarata,
Még az is emberi és mostoha.

De János messze áll és egyedül.
Nem tud gyermekről és 

nem tud anyáról,
Nem születésről, nem fogantatásról, 
Csillag, csecsemő, angyalok kara,
Jászol, jászol-szag, - József, Mária,
Rongy és pólya, királyok, pásztorok,
Induló végtelen karácsonyok:
Nem érdeklik, - vagy mint rostán a szem
Kihull az ő külön történetéből,
Kihull mindez, és mindez idegen,
Apró, földízű, emberi dolog.
Nagyobb, nagyobb, ó nagyobb a Titok!

János, evangélista, negyedik,
Külön áll, világvégén valahol,
Vagy világ-kezdetén, vad szikla-völgyben
S a fénytelen örvény fölé hajol.
És megfeszül a lénye, mint az íj,
Feszül némán a mélységek fölé,
Míg lényéből a szikla-szó kipattan
S körülrobajlik a zord katlanokban
Visszhangosan, eget-földet-verőn,
Hogy megrendül a Mindenség szíve

Kezdetben vala az Ige.
S az Ige testté lőn.
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kiderült volna. A többiek nem erősítették
volna meg, nem engedték volna fel -
olvasni az első gyülekezetekben már az
első századokban sem. De ugyan mi
okuk lett volna arra, hogy meghamisít-
sák, eltorzítsák annak az igazságnak 
a történeti alapjait, amit hisznek, amiért
készek szenvedni és meghalni? Nyilván-
való, hogy ez nem történhetett meg.  

Láttuk, Isten gondoskodó szeretete
hogyan biztosította a Fiáról szóló bi-
zonyságtétel fennmaradását, hogy alapul
szolgáljon a misszió, az evangélium -
hirdetés feladatának, valamint lelki táp -
láléka legyen az Úr mindenkori gyer-
mekeinek. Maguk az evangéliumok
szerzői is egytől egyig ezt a felülről
kapott szent célt szolgálták a történtek
írásban való rögzítésével. 

Terjedelmi korlátok miatt nem tudunk
egyenként foglalkozni mindegyik evan -
gé lium keletkezési körülményeivel. Meg -
bízhatóságuk szemléltetéséhez azon ban
röviden bemutatjuk, hogy – az Úr leírásra
vonatkozó parancsán túl – konkrétan
hogyan születtek. Egyik példaként Máté
evangéliumát vizsgáljuk. Ő személyesen
is ismerte Jézust. A másik evangélium
pedig Lukácsé, aki aprólékos utánajárás
nyomán örökítette meg ugyanazt az ese -
ményt, lévén, hogy később vált Jézus
tanítványává. 

Mátéról tudjuk, hogy vámszedő volt,
pontosabban – ismerve a kor római kor-
mányzati gyakorlatát – nagy valószí -
nűség szerint a vámhivatal feje volt. 
A vámszedők egyik alapvető feladata az
volt, hogy nyilvántartsák a befizetéseket,
a kor „számviteli adatrögzítőin”, az író -
táblákon. Napi feladata volt az írott fel -
jegyzések készítése, egyenlegek, kimu-
tatások vezetése. Alapvető fontosságú
volt számára a gyorsírás készségének el-
sajátítása is, máskülönben káosz alakult
volna ki a nyilvántartásában. Ez akkori -
ban természetes volt, hiszen Jézus is em-
líti ezt az írott könyvelési gyakorlatot,
amikor a hamis sáfár példázatával tanít:
„Vedd a te írásodat, és írj…” (Lk 16,6-
7). Nem meglepő tehát, hogy egyes bib-
liakutatók (C. P. Thiede, M. d’Ancona)
meggyőző bizonyítékai szerint Kr. u. leg -
később a 60-as években már komolyabb
kivitelű, ún. kódexben (!) rögzített Máté
evangélium is használatban volt, amelyet
bizonyos, hogy egyéb egyszerű, nem
annyi ra tartós kivitelű (pl. tekercsekre

írt) példányai is megelőztek. Sőt, az írás-
beliséget magas fokon művelő, több
nyel ven folyékonyan beszélő Máté ké -
szíthetett feljegyzéseket már akkor is,
amikor Jézussal együtt járt-kelt. Az
evangéliumírók szerették Jézust, gyö -
nyör ködtek benne, így Máté is. Eszük
ágában sem volt elferdíteni az igazságot
vele kapcsolatban. A tények meghami -
sítása az iránta tanúsított tisztelet és imá-
dat miatt sem történhetett volna meg.
Messzemenően törekedtek arra, hogy
amit leírnak, az biztosan és ellenőriz -
hetően tükrözze a teljes valóságot. Egy
egyszerű példán szemléltetve: ha egy
tanárt két diák hallgat, melyikőjük jegy -
zetének tulajdoníthatunk nagyobb hite-
lességet? Annak, aki érdektelenül, a tanár
személye iránti teljes közönnyel hallgatja
őt olyan témáról, ami egyáltalán nem
érdekli, így csak épp annyit jegyez le,
ami a minimálisan elég ahhoz, hogy le
tudjon vizsgázni? Vagy annak, aki mes -
terének és példaképének tekinti a be -
szélőt, és éppen emiatt kínosan ügyel
arra, hogy a lehető legpontosabban je-
gyezze le tanításait, szavait, mert arra
számít, hogy a jegyzetét az értékessége
miatt a vizsga után is fogják még hasz -
nálni? (M. J. Erickson) Nyilvánvalóan az
utóbbi tanítvány szavait fogadnánk na -
gyobb bizalommal.

Lukács evangélista az evangéliuma
elején (Lk 1,1-4) hosszabban leírja,
hogy pontosan hogyan járt el, amikor az
Úr Jézus életéről, tetteiről, megváltó
mun kájáról részletekbe menő tudósítást
tárt elénk: „Mivel sokan megkísérelték
már írásba foglalni azoknak az ese -
ményeknek az elbeszélését, amelyek kö -
zöttünk beteljesedtek, ahogyan azt ránk
hagyták azok, akik kezdettől fogva szem-
tanúi és szolgái voltak az igének, magam
is jónak láttam, ki eleitől fogva minden-
nek szorgalmasan utánajártam, hogy
azokat szép rendben leírjam neked,
nagyra becsült Teofilusz, azért, hogy
megismerd azoknak a dolgoknak két-
ségtelen hitelességét, amelyekre taníttat-
tál” (Lk 1,1-4). Ez az indíték nyugodt
szívvel vonatkoztatható a többi evan gé -
liumra is, de Lukács másik könyvének,
az Apostolok Cselekedetei könyvének
megszületésére is áll. 

Lukács, polgári hivatását tekintve
orvos volt, az orvosok pedig már az ő ko-
rában is kimagasló képzésben részesül-

tek. Emiatt ő bámulatos precizitással, 
és korát megszégyenítő „tudományos”
igénnyel végezte el a történeti tények,
dokumentumok összegyűjtését és rög -
zítését. Sokszor olyan magas szintű
történészi precizitást érzünk szavaiban,
mintha jegyzőkönyvet írna. Ezzel a tulaj -
donságával kivívta a világi ókortudósok
tiszteletét is, amikor azok – egyéb kora-
beli történelmi feljegyzések alapján elle -
nő riz ve állításait – kimondták rá a „meg -
tisztelő” értékelést: Lukács történetileg
egzakt módon írt. A szakemberek szerint
érdemes ennek a néhány versnek minden
részletére figyelve végiggondolni, ho -
gyan is születik egy evangélium, mert
Lukács az iskolapéldáját adja ennek. 

Először is azzal kezdi, hogy közöttünk
beteljesedett eseményeket (1. v.) örökít
meg az evangéliumában. Írásmagyará zók
szerint ezt így is lehet fordítani: „me lyek -
ről erősen meg vagyunk győ ződve”, vagy
„melyekről bizonyosat tudunk”. Tehát 
a Szentlélek már itt hang súlyoztatja
Lukáccsal, hogy nem váratlan vagy vé -
letlen eseményekről lesz szó, hanem az,
amit itt olvasni fogunk, az ószövetségi
próféciák Krisztusban való beteljese dé -
sének valóságos történetét mutatja be. Azt
is látnunk kell, hogy Lukács történeti
dokumentumot írt, mert olyan „szem-
tanúkra” alapoz, akik saját szemeikkel lát-
ták és tapasztalták azt, amit Jézus tett,
ugyanis jelen voltak az eseményeknél.
Ezek az emberek azonban nem csak
szemtanúi, hanem „szolgái (is) voltak az
igének” (2. v.), tehát maguk is meg voltak
győződve annak igaz sá gáról, amit el-
mondtak Lukácsnak. Nem hamisítottak,
nem a saját elképzelésüket, értelmezé -
süket, vágyaikat vagy vélemé nyüket osz-
tották meg vele. Ezért nin csenek olyan
kifejezések evangéliumá ban, hogy „sze -
rin tem”, vagy „mi úgy gondoljuk”. Olyan
komolyan vette a hi telesség elvét, hogy a
tanúkon túl is elle nő rizte forrásait, vagy
ahogyan mondja: „eleitől kezdve minden-
nek pontosan utána jártam” (3. v.). Más
szavakkal: Lukács meggyőződött az általa
leírtak valószerűségéről, és csak olyat
jegy zett le, ami átment az igazság ros-
táján. Kritikát gyakorolt a nem meg-
bízható források felett, és nem bulvárt írt.
Az a sze mély, akinek az evangéliumot
leírja, Teofilus volt, maga is hitre jutott
ember, így Lukács a hitbeli növekedését
kívánta szolgálni e munkával. „Kétségte-
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len való ságot” (4. v.) tár elé, nem pedig
megbízhatatlan mendemondákat.

Az evangélista arra is felhívja a figyel-
met, hogy az örömhírt rögzítő munkája
során „sokan vállalkoztak arra, hogy
tudósítsanak bennünket” (1. v.). Ez azt
jelenti, hogy nem ő az első, aki össze-
foglalja azt, ami Jézussal történt. Mintha
buzdítana az evangélista: viszonyításul
össze lehet hasonlítani a többi, meglévő
evangéliummal, egyezik-e velük az, amit
én leírok. Kérdezzétek csak meg azokat,
akik Jézussal együtt szolgáltak, igaz-e
amit írok! Nyilván igen, mert ugyanazt
az eseményt örökítették meg, ő pedig
ezzel azt az igényt is kifejezi, hogy evan -

géliuma beletartozik a már ismert, igaz
események gyűjteményébe.

Utaltunk rá, hogy az evangélisták is-
merték egymás munkáját, így konszen-
zus volt közöttük annak tartalmát ille -
tően, hiszen mindannyian saját maguk
voltak tanúi a benne foglalt események -
nek, az Úr Jézus szavainak. Mindent
belefoglaltak, amit fontosnak mutatott
meg számukra Isten. János, aki egyéb -
ként is főként azon események rögzí té -
sére törekedett, amelyeket a másik
három munkatársa nem örökített meg,
miközben evangéliumírásának célját
felfedi, utal is erre: „Sok más jelt is tett
Jézus a tanítványok szeme láttára, ame-

lyek nincsenek megírva ebben a könyv -
ben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy
higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten
Fia, és ebben a hitben életetek legyen az
ő nevében.” (20,30-31); majd így zárja
evangéliumát: „De van sok egyéb is,
amit Jézus tett, és ha egyenként megírat-
nának, úgy vélem, hogy maga a világ
sem tudná befogadni azokat a könyveket,
amelyeket írnának” (21,25). 

Ezek szerint megíratott minden, amit
tudnunk kell ahhoz, hogy igazán megis-
merjük Isten élő Fiát, és vele közös sé -
günk legyen. Gyönyörködjünk ebben az
Ajándékban, aki az örök élet!

Hotorán Gábor / Érsekcsanád

„Hitünk tehát
nem észszerűtlen
„vak hit”, több,

mint puszta
hiszékenység,
ebből ugyanis

csupán babonás
hit nőhet ki. De nem is csak elismerése

Isten létezésének. Töretlen bizalom,
hogy a Krisztusban kapott ígéretek nem

csak az apostolok életében, hanem 
a miénkben is valósággá fognak válni.” 

Solus Christus! Egyedül Krisztus! –
fogalmazták meg a reformátorok, és
vall juk mi is, hogy „Egy az Isten, egy 
a köz ben járó is Isten és emberek között,
Jézus Krisztus” (1Tim 2,5), és így senki
máson keresztül nem lehetséges a meg -
váltás. De hogyan kerülhetünk kap -
csolatba ma, kétezer évvel az ő földi
élete, halála és feltámadása után Jézus
Krisztussal?

Pontosan úgy, ahogyan kortársai is
kapcsolatba kerültek vele. Hit által!
Hiába hallgatták olyan sokan, hiába lát-
ták rengetegen az általa véghezvitt cso -
dákat, csak az élte át a vele való kap -
csolat csodáját, aki hittel, bizalommal
fordult felé. Többször is olvassuk az
evangéliumokban, hogy Jézus, miután
meggyógyít valakit, azt mondja neki,
hogy a hite megtartotta (Mt 9,22; Mk
10,52). De ezt mondja akkor is, amikor
bűnbocsánatot ad (Lk 7,50). A farizeu-
sokat és írástudókat pedig éppen azért

korholja Jézus, mert nem hisznek neki,
és nem bíznak benne (Jn 10,25-26).

Találóan fogalmazza meg a II. Helvét
Hitvallás az igazi hit lényegét: „Mi a hit?
A keresztyén hit nem vélekedés vagy
emberi meggyőzés, hanem szilárd biza-
lom, szívünk nyilvánvaló és állandó
helyeslése, egyszóval biztos megraga -
dása Isten igazságának, amelyet az Írá-
sok és az Apostoli Hitvallás tár elénk,
sőt, megragadása magának Istennek, 
a legfőbb jónak, és kiváltképpen az isteni
ígéreteknek és Krisztusnak, aki minden
ígéret beteljesedése.” Hitünk tehát nem
észszerűtlen „vak hit”, több, mint puszta
hiszékenység, ebből ugyanis csupán
babonás hit nőhet ki. De nem is csak elis-
merése Isten létezésének. Töretlen biza-
lom, hogy a Krisztusban kapott ígéretek
nem csak az apostolok életében, hanem
a miénkben is valósággá fognak válni.
Hogy Isten semmilyen körülmé nyek
között nem hagy magunkra (Zsid 13,5),
bűnbocsánatot (Ef 1,7) és örök életet 
kapunk tőle (Rm 6,23), és hogy földi
életünk során a feltámadott Krisztus élet -
re szóló közösséget vállal velünk (Jn
14,20; Jel 3,20). 

De hogyan alakul ki az emberben a
Krisztusba vetett hit? Pál apostol azt írja,
hogy „a hit hallásból van, a hallás pedig
Isten igéje által” (Rm 10,17 – Károli
ford.) János apostol pedig egyértelműen
megfogalmazza, hogy azért írta meg
evangéliumát, „hogy higgyétek: Jézus 
a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben

életetek legyen az ő nevében” (Jn 20,31).
A Krisz tusba vetett hit tehát úgy alakul-
hat ki, hogy az ember a Szentíráson
keresztül megismeri Krisztust – kicsoda
ő valójában, milyen hatalommal bír, mit
ígér az embernek –, és miután megis-
merte őt, elkezd benne bízni. Minél job-
ban megismerjük a Biblia Krisztusát,
minél többször tapasztaljuk meg, hogy
számíthatunk rá, annál jobban bízunk
benne. Bármennyire is szeretnék oly
sokan elválasztani a Krisztusba vetett
hitet a Szentírástól, ebből a két igevers -
ből is jól láthatjuk, hogy hitünk milyen
szorosan kapcsolódik hozzá. Kálvin is
ugyanezt fogalmazza meg, amikor arról
ír, hogy „a hit szüntelen kapcsolatban áll
az igével, és éppúgy nem lehet elválasz-
tani tőle, mint a fénysugarat a naptól,
amelytől származik.” Kicsivel később
így folytatja: „A hitnek az ige az alapja,
erre támaszkodik és ezen nyugszik; ha
ettől elhajlik, romba dől. Vedd el az igét,
és semmi sem marad a hitből.”1

Ha ez ilyen egyszerű, miért nem talál -
kozik mindenki Krisztussal, aki olvassa 
a Bibliát? Mert ahhoz, hogy felismerjük
valódi, bűnös állapotunkat, és hogy ben-
nünket is egyedül csak Krisztus ment-
het meg, a Szentlélek segítségére van 
szükségünk (Jn 16,7-14). Ahogyan R. C.
Sproul is megfogalmazza: „Bár maga 
a Szentírás világosság számunkra, to váb -
bi megvilágosodásra van szüksé günk,
hogy egyértelműen érzékelhessük a való -
ságot. Ugyanaz a Szentlélek, aki a Szent -

mAI KApcSoLAT JÉZuSSAL
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írást ihlette, azon munkálkodik, hogy
megvilágítsa számunkra az Igét. Több
fényt vet az eredeti világosságra. A meg -
világosítás a Szentlélek munkája. Segít
meghallani, befogadni és helyesen ér -
telmezni Isten Igéjének üzenetét.”2

Kálvin az Isten Lelkét köteléknek ne vezi,
amellyel Krisztushoz kapcso lód hatunk.
„Amíg elménk nem figyel fe szül ten a
Lélekre, addig Krisztus bizonnyal tét -
lenül marad, mert meddőn tekintünk rá,
mint aki rajtunk kívül, na gyon távol van

tőlünk. […] Egyedül ez a kötelék biz-
tosítja, hogy megváltóként való eljövetele
nem hasztalan számunkra sem.”3 Bár
sokan állítják napjainkban is, hogy az
Isten Lelke új kijelentéseket adott nekik,
ez a fajta rajongás távol áll a Lélek
munkájától. Krisztus tanúsága szerint 
a Lélek őt dicsőíti, az övéből me rít, rá
mutat. Tehát nem új információk kal lát el
bennünket, hanem sokkal inkább meg -
világosító munkája által hoz zá köt ben-
nünket a feltámadott Krisztushoz.

Mindezek alapján teljes biztonsággal
kijelenthetjük, hogy Jézus Krisztussal
ma is hit által kerülhetünk kapcsolatba,
Isten Igéjén keresztül, a Szentlélek hat -
hatós segítségével.

Tamás Balázs / Kiskunlacháza
*

Jegyzet: 1. Kálvin János: Institutio, A keresz-
tyén vallás rendszere 3.2.6. ,I. kötet 415. oldal
2. R.C. Sproul: A keresztyén hit alapigazsá-
gai, 163. oldal 3. Kálvin: Institutio, 3.1.3, 
I. kötet 409. oldal

„ahol a hamis
jézust és hamis
evangéliumot

hirdetik, ott fel-
bukkan a „ha -

mis ság triójának”
harmadik tagja: 

a hamis lélek is, aki nem a Szentlélek
Isten. Ez a hamis lélek pedig hit- és 

egyházromboló munkába kezd.” 

Az Úr Jézus Krisztust – akivel az
újszövetségi evangéliumokban talál ko -
zunk – sokan és sokféleképpen támad -
ták a történelem folyamán. Jelen írá-
somban – végtelen szomorúsággal –
arra a támadásra szeretnék rámutatni,
amit a reformáció 500 éves évfordulóját
ünneplő protestáns keresztyénségen be -
lül, pontosabban ezen közösség „egye -
temi teo ló giája” részéről kellett és kell
elszenvednie Jézusnak – már legalább
150 éve.

A TöRTÉnET-KRITIKAI módSZER
A Biblia szövegét többféle módon

lehet megközelíteni és feldolgozni. Az
egyik ilyen módszer az ún. történet-
kritikai módszer, ami egy több mun -
kafolyamatból felépülő, szakértelmet
igény lő eljárás. Az egyetemek teológiai
karain – tehát a lelkészképzésben –
legalább 150 éve ezt használják és ez
számít „tudományos és objektív” mód-
szernek. E módszer-együttes – egyes
munkafázisainak helyessége ellenére –
alapvető hibája az, hogy egyfelől az ate -
ista világnézetre, másfelől a 19. századi,
ún. mechanikus világképre épül. Ennek
következtében nem csoda, hogy a Biblia
szövegének feldolgozása, értelmezése

során kikerülhetetlenül elvezet a Biblia
tartalmának (!) kritizálásához, sőt, nyílt
meghazudtolásához, az egyes könyvek,
sőt az egész kijelentés egységének meg-
bontásához, az üdvtörténet szétdarabo -
lásához és végső soron a Biblia tekinté-
lyének teljes porba tiprásához.

Ezen nem sokat változtat, hogy az ún.
neoortodox teológiát (Barth Károly)
elfogadó teológiai professzorok – mi-
után a Biblia szövegét történet-kritikai
módszerrel „kilúgozták” – előbb kijelen-
tik, hogy ennek ellenére (!) mégis fel-
bukkanhat benne az Isten Igéje, majd 
kimondják, hogy a kritika végső ered -
ményei a keresztyén hitet nem érintik,
mert a hit független attól, hogy a Biblia
történetileg igaz vagy nem. Tehát attól,
hogy a Biblia csakis emberi mű, és tele
van történeti valótlanságokkal, emberi
kitalációkkal, mesékkel, legendákkal.
Nem egységes, hanem egy teológiai
irányzatokra széteső irathalmaz, ennek
ellenére tekinthetjük Isten Igéjének, és
lehet a hit tárgya is. Ez azonban egy
olyan következtetés és hit-felfogás, ami -
nek gyökerei a huszadik századi világi
filozófiában találhatók, de ez teljesen
idegen a bibliai és reformátori keresz-
tyénség gondolkodásától.

Ami hazánkat illeti: tisztelet néhány
kivételes tanárnak, akik kritikát fogal maz -
tak meg a történet-kritikai módszerrel,
eredményeivel és a reá épülő neoor to dox
teológizálással kapcsolatban. Mégis, ha -
zánk teológiáin sok évtized óta ugyanezt
az ún. történet-kritikai mód szert hasz -
nálják. (Némelyek cinikusan emlegetik
ennek „eredményeit” a teológiai kated -
rákon, élvezettel provokálva „bibliahű-
fundamentalista” hallgatóikat.)

A BIBLIAI JÉZuS ELLEnI TÁmAdÁSoK
Az elmúlt 150 évben a Biblia, és azon

belül az újszövetségi evangéliumok ún.
történet-kritikai módszerrel való megkö -
ze lítése a „tudós teológusok” népes tá -
borát arra a végeredményre juttatta el,
hogy történeti szempontból az evangéliu -
mok Jézusa nem az, akinek látjuk, és
szin te semmit nem tett vagy mondott
úgy, ahogy meg van írva. Nézzük hát
meg ennek a szemléletnek a legfonto -
sabb „eredményeit”:
– Jézust megfosztották preegzisztenciá -

jától, vagyis attól, hogy a földre szü -
letése előtt örökkévaló Istenként lé -
tezett. Ezzel egy közönséges bűnös
em berré változtatták.

– Jézust megfosztották a szűztől szüle -
tésétől. Tagadják, hogy szűz Máriától
és Betlehemben született.

– Jézust megfosztották szavai, tanításai
legnagyobb részétől. Azt állítják, hogy
van ugyan néhány mondat az evangé -
liumokban, amiket ő is mondhatott, de
ezeknek száma elenyésző. Állításuk
szerint legtöbb mondását utóbb adták
a szájába élénk képzeletű hívei. Volt
olyan „tudós teológus”, aki odáig ju-
tott, hogy Jézus összes beszédeiben
csak egyetlen szó van, amit valójában
ő mondott.

– Jézust megfosztották tanításainak
igaz sá gától is, kijelentve, hogy téve -
dett ebben vagy abban a dologban.

– Jézust megfosztották csodatetteitől,
amik isteni hatalmáról és Messiás-
voltáról hivatottak tanúskodni. Tagad-
ják természetfeletti tetteit.

– Nem ismerik el, hogy Jézus kereszt -
halála helyettes engesztelő áldozat
volt.

JÉZuS ELLEnI TÁmAdÁSoK
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– Tagadják, hogy Jézus harmadnapon
feltámadt, nem ismerik el mennybe -
me nete lét, és azt sem, hogy valaha
ténylegesen visszatérne ítélni élőket és
holtakat!

– Jézust megfosztották kizárólagos sá -
gától: attól, hogy ő az emberiség és az
univerzum egyedüli Üdvözítője, Meg -
váltója és Ura. Tagadják, hogy aki
nem békül meg vele, hanem lázad el-
lene, az elvész örökre. 
Összefoglalva: a történet-kritikai mód -

szert használó 19-20. századi, ún. (tör -
té neti) Jézus-kutatás eljutott az előbbi,
tudományosnak és objektívnek tartott
„eredményekre”, amelyek világ szerte 
– így hazánkban is – elterjedtek a
neoortodox-neoliberális protestan tiz -
muson belül. A teológiák többségén el -
fogadják és tanítják ezt a szemléletet.

Minderről az átlag magyar protestáns
gyülekezeti tagnak nincs tudomása.
Ránk is áll, amit a göttingeni egyetem
egykori újszövetséges professzora, H.
Conzelmann írt 1959-ben: „Az egyház
gyakorlatilag abból él, hogy a tudomá -
nyos Jézus-élete kutatás eredményei nem
nyilvánosak.” 

A BIBLIAI JÉZuS ELLEnI TÁmAdÁSoK
KövETKEZmÉnYEI

Látható, hogy a történet-kritika mű -
velése során a valódi Jézus – megfosztva
mindenétől – eltűnik az ember elől. Alig
marad belőle több, mint a neve, de azt
már nem lehet tudni, hogy ez pontosan
mit, vagy kit takar. A dolgot nehezíti,
hogy az így gondolkodó teológusok 
a továbbiakban is Jézusról beszélnek!
Csakhogy az általuk emlegetett személy -
ről már szinte semmi konkrét tényt ill.
adatot nem tudnak mondani. Vagyis
Jézusuk egy, a bibliai Jézustól különböző
jézus, voltaképp: meghatározhatatlan.
Pál apostol szavával: hamis jézus, akit az
egyik teológus ilyennek, a másik olyan-
nak képzel el és hirdet, de megegyeznek
abban, hogy a négy evangélium lapjain
megjelenő Jézus a történeti valóságban
nem létezett; szavait és tetteit jóval
később „aggatta rá” az ősegyház keresz-
tyénsége. Természetesen megengedett
olyannak képzelni, ahogy az evangéliu -
mok bemutatják, de senki sem hivat -
kozhat a történetileg hiteles Jézus-képre.
Ez a gondolkodásmód egy virtuális-
jézust ismer.

Ettől a meggyőződéstől szinte egyenes
út vezet az ún. keresztyén misztikába,
ami azt tanítja, hogy ember és Jézus
(Isten) közt lehetséges közvetlen kapcso-
lat kiépítése az írott Igébe kapaszkodó hit
nélkül. Az említett misztika alternatív
utakat kínál az embernek, hogy arra
lépve eljuthasson az istenséghez. Azt
hirdetik, hogy az emberek ún. meditációs
technikák által magukba mélyedve vagy
különböző dicsőítő alkalmakon a pop -
zene által kiváltott érzelmi feldobottság
elragadtatott pillanataiban – tehát vala -
hogyan „más tudatállapotba” sodródva –

ún. jézus-élményre tehetnek szert, azaz
eljuthatnak a bibliai szavaitól és tetteitől
megfosztott hamis-jézussal való köz vet -
len találkozásra. Az ún. rajongó vagy
karizmatikus mozgalom, vagy külön bö -
ző pszichológiai irányzatok régóta alkal -
mazzák ezeket a technikákat a misztikus
jézus- vagy istenélmény elérésére, ami a
népegyházban is egyre nagyobb nép sze -
rűségre tesz szert. 

A hamis jézussal karöltve mindig meg-
jelenik a hamis evangélium is. Ez sem
csoda, hiszen ahol eltűnik az igazi Jézus,
és helyére lép a hamis, ott eltűnik az ere-
deti bibliai-reformátori evan gé lium is, és
helyére lép a hamis evangélium.

Első hallásra örvendetesnek tűnik,
amikor egyes vezető egyházi tisztség vi -

selők szorgalmazzák, hogy egyházunk -
nak Jézust, illetve az evangéliumot kell 
hir detnie. Csakhogy üzenetüket meghall-
gatva kénytelenek vagyunk megállapí-
tani, hogy nem a bibliai Jézusról és nem
a bibliai örömhírről tanítanak. Legtöbb-
ször úgy beszélnek Jézusról, hogy ennek
során a Biblia már szóba se kerül, vagyis
a Bibliától függetlenített hamis jézust
prédikálnak. Ugyanakkor egy – a bibliai
evangéliumra csak egyes részleteiben
emlékeztető – megcsonkított vagy fel-
hígított, azaz hamis evangéliumot tesz -
nek közkinccsé (pl. mondanivalójukból
hiányzik a golgotai kereszten végbevitt
helyettes engesztelő áldozat érintőleges
említése is). Bár a hamis evangéliumban
mindig rejlik valami bibliai igazság -
mozzanat, de mégsem mondható, hogy a
bibliai Jézust és apostoli-reformátori
kereszt evangéliumát hirdetné.

A bajt fokozza, hogy ahol a hamis
jézust és hamis evangéliumot hirdetik,
ott felbukkan a „hamisság triójának” har-
madik tagja: a hamis lélek is, aki nem 
a Szentlélek Isten. Ez a hamis lélek pedig
hit- és egyházromboló munkába kezd
(2Kor 11,1-4).

Megdöbbentő, hogy számos egyházi
vezető – aki talán még látja a hit és az
egyház romlását – nem az ún. történet-
kritikai módszer bűnbánattal történő 
el hagyásával, az arra épülő neolibe rá -
lis-egzisztencialista teológiától való el -
szaka dással, a bibliai Jézushoz illetve 
evan gé li umához való visszatéréssel, a
reformátori teológiához és teológizá -
láshoz való visszafordulással, az ún.
írásmagyarázó igehirdetés újbóli meg -
honosításával akarja előmozdítani az
egyház reformációját, hanem emberi,
manipulatív módszerekben remény -
kedik. Egyre többször találkozunk
olya nokkal, akik inkább bíznak a ma -
na ge rek marketing technikáiban, pszic -
 ho lógusok meditációs praktikáiban, az
ige ellenes tévelygésekkel teli ún. rajon -
gó vagy karizmatikus mozgalom „gyü -
le ke zet építő” missziológiai manipu lá -
ciói ban, a bibliai igazságot megvető
ökumenikus vallási összefogásban,
vagy állami támogatásokban és pénz -
segélyekben, mint Isten Igéjében és
evangé liumában. Az is előfordult már,
hogy valaki a bibliai és reformátori
evangéliumhoz ragaszkodókat, vagyis
az előbbi világias módszerek ellenzőit

Lukátsi Vilma
Mi, Bartimeusok

Bár autón suhanhatunk rajta,
életünk mégis a „nagy véres út”,
peremén a sántákkal, vakokkal,
észre sem veszi, aki odajut…
Ó, nem mindig fehérbotos vakság 
sodor ki a koldusok közé,
vak lesz az is, aki lefelé néz,
és sohasem tekint fölfelé.

Itt már egyenlők vagyunk egymással,
kezünk kinyújtott két koldustenyér:
jó szót kérünk, egy kis gyöngédséget,
jobban kell az, mint egy falat kenyér…

Dávidnak Fia! Könyörülj rajtunk!
Jólétben élő koldusok vagyunk.
Nyisd meg szemünk, 

hogy láthassunk Téged,
mert önmagunkba – belevakulunk!



kiáltotta ki a protestantizmus romlása
legfőbb okai nak és megújulása kerék -
kötőinek, miközben félremagyarázta
Isten Igéjét.

Nos, ideje arra emlékezzünk, hogy az
apostolok a názáreti Jézus személyére és
evangéliumára tették fel az életüket és
szolgálatukat! Az evangélium írói törté -
netileg is hiteles módon örökítették meg
Jézus életét. Nyomukban eddig szintén
oly sokan tették fel életüket és szol-
gálatukat Isten ihletett és tévedhetetlen,
történetileg is teljességgel megbízható
írott Igéjére. Így éltek reformátor eleink

is. Mindezek megtapasztalták, hogy
Isten Igéje élő és ható, újjászülő, hitre
juttató, gyülekezetépítő hatalom, ami
nem szorul kiegészítő mesterkedésekre.
Mi pedig az ő lábnyomukba lépünk, és
hűségesen járunk mögöttük.

Ugyanakkor mindenkit biztatok arra,
hogy a bibliai Jézust és az ő szent
evangéliumát igazán igyekezzen meg -
ismerni a Szentlélek segítségével, aki őt
dicsőíti meg előttünk! Hiszen minél
inkább megismerjük Jézust és evangé -
liumát a Bibliából, annál inkább fogunk
örömet, szabadságot és békességet ta -

lálni őbenne. Ez az ismeret pedig
elősegíti azt is, hogy egyre biztosabban
felismerjük a hamis jézus, a hamis
evangélium és a hamis lélek megnyil-
vánulásait, ami ellen fel kell emelni
hangunkat, oltalmazva Jézus öröm üze -
netét.

„A Krisztus evangéliumához méltóan
viselkedjetek, hogy akár odamegyek, és
látlak titeket, akár távol vagyok, azt hall-
jam felőletek, hogy megálltok egy lélek-
ben, egy szívvel küzdve az evangélium
hitéért” (Fil 1,27).

Sípos Ete Zoltán / Szeged
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„Ha a Jézussal
való személyes

kapcsolat
határozza meg
földi életünket,

akkor újra
vissza jövetele 

eseményében is a személyén marad 
a hangsúly.” 

János evangéliuma 14-16. részeiben
leírt búcsúbeszédében az Úr Jézus nyug-
talankodó tanítványait vigasztalta, bá-
torította. Közvetlenül kereszthalála előtt,
de már akkor is biztos győzelmére te -
kintve, eljövetelének ígéretével: „És ha
majd elmegyek, és helyet készítek nektek,
ismét eljövök, és magamhoz veszlek
titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott
legyetek” (Jn 14,3). Ebben utalt arra,
hogy eljövetelében az ő személye, az
örök ké valóságban pedig a vele való
személyes közösség az igazán fontos és
elsőd leges. Tehát az ő visszajövetelében
is „egyedül Jézus” áll a kö zép pontban.

Advent ünnepe is erre utal. Adventus
Domini, azaz az Úr eljövetele, akinek
várásában él Isten népe. Nem valamit,
hanem valakit vár. 

A középkori egyház bibliátlan tanítása
miatt a híveket rettegéssel töltötte el a
visszajövetel gondolata, hiszen a pokoli
képekkel ábrázolt utolsó ítélet fenye ge -
tésével riogatták őket. Micsoda vigasz-
talást, reménységet jelenthetett a re -
formációban újra felfedezett Szentírás
örömhíre, hogy az a Jézus jön újra 
vissza, „...aki előbb érettem Isten ítélő -

széke elé állt, és rólam minden kár hoz -
tatást elvett...”. 

Isten népe nem a világ végét, nem az
utolsó ítéletet várja. Természetesen ezek
is kísérő eseményei Jézus eljövetelének
az egyetemes feltámadással, az Új ég és
Új föld teremtésével együtt, és drága igei
üzeneteket hordoznak számunkra. Mi
azonban Jézust várjuk vissza, aki a
kereszten kimondta, hogy „Elvégez te -
tett!” (Jn 19,30). Mindent elvégzett,
beteljesített halálával, feltámadásával,
mennybemenetelével. Eljövetelével pe -
dig kiteljesíti üdvözítő munkáját. Nem -
csak a múlt, a jelen, hanem a jövő tekin-
tetében is minden őhozzá kötődik.  

Eljöveteléhez az övéi számára ajándé -
kok ígérete is kapcsolódik: örök élet,
örök haza, örökség, győzelmi koszorú,
juta lom – hogy csak néhányat említsünk.
Sajnos azonban még ezek is elvonhatják
az Úrról tekintetünket, ha fontosabbá
lesznek őnála. Gondoljunk a Zebedeus
fiai kérésére a jobb és bal kéz felől való
ülésre (Mk 10,35-45.)! Akik csak az
ajándékait várják, azok elfelejtik, hogy
az ajándékozó több mint ajándékainak
összessége. A Rm 8,32 ebben a te kintet -
ben is útmutató: „Aki az ő tulajdon Fiát
nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért
odaadta, hogyne aján dé kozna nekünk
mindent vele együtt?”.

A jól ismert bibliai kép alapján Jézus
a mennyei vőlegény, a gyülekezet pedig
a meny asszony. És bár sok mindent hoz
érke zésével a vőlegény szeretett meny -
asszonyának, az Isten népe szá mára
mégis a legdrágább kincs Sze rel mese,

maga a Mennyei Vőlegény. Egyet len
ajándék sem ér fel a vele átélt boldog
közösség örömével.

Ha a Jézussal való személyes kap -
csolat határozza meg földi életünket,
akkor újra visszajövetele eseményében
is a személyén marad a hangsúly. Mikor
jön vissza? Sajnos néha negatív felhang-
gal teszik fel a kérdést. Fájón, remény -
telenül, elkeseredetten, türelmetlenül.
Akik pedig a tévesen értelmezett utolsó
idők jeleit figyelik, beteljesedésükre
koncent rálnak, azoknak is fontos lenne
megér teniük a Biblia szavait! Eljö ve -
telének közelségéről maga Jézus is ezt
emelte ki. „Íme, hamar eljövök” (Jel
22,7), „...tud játok meg, hogy közel van
ő, az ajtó előtt” (Mt 24,33). A jelek is
ennek a bizonyosságát akarják megerő -
síteni az első és a második jövetele közti
korszakban. 

Mikor jön vissza? A hívő nép minden
nap őt várja. Ma is őt várom! S ha nem
ma érkezik, akkor lehet, hogy holnap!
Valóban olyan ez, mintha a menyasszony
számára elérkezett volna a menyegző
napja. Minden nap készen várja mennyei
vőlegényét. Mennyivel másképpen lehet
így megélni a hétköznapokat, tekinteni a
jövő, a holnap felé! A jövő bizonyos,
reményteljes, hiszen az eljövendő Úr
határozza meg. 

Eljövetele reménységében élve az Úr
népe felkészíti magát az érke zésére. „És
akiben megvan ez a re mény ség iránta, az
mind megtisztítja magát, aho gyan ő is
tiszta” (1Jn 3,3), hogy kedves legyen az
Úrnak és gyönyörködhessen menyasszo -

ÚJRA vISSZAJön
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nyában. Betölt bennünket az ő tisztasága
és szentsége, hiszen Szentlelke és Igéje
által már most is velünk van az Úr. 
A bűneset utáni világ kísértései, hitet
próbáló körülményei között megőriz,
megtart kegyelmével. A testi, lelki har-
cok idején is békesség és szelídség jelle-
mezhet bennünket. Tudjuk ugyanis, hogy
ama napon igazságosan fog ítélni az Úr.
„Enyém a bosszúállás, én megfizetek”
(Rm 12,19), ezért őrá bízhatjuk az ellen-
ségek elítélését.

Isten viszont használni akar az ellen-
ségek, a hitetlenek ügyében is. Mert
amíg tart a kegyelem ideje, addig a leg-
elvetemültebb bűnös is megtérhet. Az 
Úr Jézus könyörülő szeretetével telje -
síthetjük tőle kapott küldetésünket, a
misszi ói parancsot (Mt 28,18-20). Ha
bárki úgy érezné, bárcsak itt lenne már 
a mennyország, most szeretné élvezni 
a „mennyeiek” áldását, figyeljen Jézus
bűnösöket menteni akaró szeretetére. 
A dicsőséges földi királyságot váró
tanítványait is figyelmeztette az igazán
szükséges aktuális feladatra: „... tanúim
lesztek...” (ApCsel 1,6-8). Így válhat 
teljessé a menyasszonyi nép száma. 
A száz negyvennégyezerből egy sem
hiányoz hat! És nem is fog! Ennek a
visszajövő Úr a biztosítéka! Küldetését
nemcsak földi életében végezte, hanem
menybemenetele óta folyama tosan, és
eljövetelekor is tökéletesen beteljesíti. 
S ha övéi, a menyasszonyi népe iránt is
ilyen hűséggel viseltetik, mennyivel
inkább a szerető mennyei Atya iránt,
egyszülött fiúi engedel mes ségével! Mert
Isten az, akitől adatott neki minden 

hatalom mennyen és földön, aki min-
dent a lábai alá vetett, hogy megváltó
uralkodását betölthesse, ezért a vég 
ide jén majd neki adja át az országot, és
„[…] maga a Fiú is aláveti magát
annak, aki neki mindent alávetett, hogy
Isten legyen minden mindenben” (1Kor
15,23-28). 

Az üdvösség, az örökkévalóság bol -
dog sága tehát már nemcsupán az Úr
Jézussal való szeretet kapcsolatban, ha -
nem pontosan ő általa és ő érte a Szent -
háromság Istennel való közös ségben is
megvalósul. Nagy titok ez, felfoghatat-
lanul mély kijelentése a Szent írás Is-
tenének! De azért tárja elénk, hogy élő
reménységünk lehessen. 

Boldogító az örökélet állapota, cso -
dálatos az örökkévalóság. De ezek csu -
pán a körülmények, amiben örökké 
élhetünk. Mennyivel csodálatosabb az
örökkévaló Úr személye és a vele való
boldog szeretetközösség, és nem is csu -
pán a Fiúval, hanem a Szentháromság Is-
tennel: az Atyával, a Fiúval és a Szent -
lélekkel.

Az Úr Jézus jövetele remény sé gében
ezért is fogadhatjuk boldogan bizta tását:
„A reménység Istene pedig töltsön be
titeket minden örömmel és békességgel 
a hitben, hogy bővölködjetek a remény -
ségben a Szentlélek ereje által” (Rm
15,13).

Földvári Tibor / Budapest
*

Jegyzet: 1. Heidelbergi Káté 52. kér dés-fe lelet,
A MRE Hitvallási iratai 54. o. MRE Kálvin J.
Kiadója Budapest, 1999.; 2. „Jézus Krisztus
tegnap és ma és örökké ugyanaz” (Zsid 13,8).;
3. „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek 
– így szól az Úr –: békességet és nem romlást
tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek” 
(Jer 29,11).; 4. „és ímé én ti veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig” (Mt 8,20).;
5. „A ti szelídlelkűségetek ismert legyen min-
den ember előtt. Az Úr közel!” (Fil 4,5); 
6. Mt 9,36; 7. Jel 14,1; 2Pt 3,9.

A nyugati pro -
tes táns teológiai
gon dolkodás egyik
kimagasló, de mél -
tatlanul elfe le dett
alakja volt a sváj -
ci-olasz származá -

sú Francesco Turretini, vagy ahogy an-
golszász nyelvterületen inkább ismerik
(magyar nyelvterületen is ez az elter-
jedtebb): Francis Turretin. Protestáns
Aquinói-ként is emlegették, hogy korának

teológiai gondolkodására legalább akkora
hatással volt, mint korábban az Angyali
Doktorként ismert katolikus Aquinói
Tamás (1225-1274), a neves olasz teoló-
gus, skolasztikus filozófus, Domonkos-
rendi szerzetes. Turretin mo nu mentális
alkotása, az Institutio Theo logiae Elenc-
ticae (Az Elenktikus Teológia Rendszere)
hosszú évtizedeken át meghatározta a
teológiai gondolkodás irányvonalát. 

Sajnos, magyar nyelven egyetlen írása
sem jelent meg nyomtatásban, munkás -

sága, életműve pedig még a teológia
művelői körében is alig ismert. Pedig
nevét ott találjuk azok között, akik meg-
próbáltak eljárni a magyar gályarab
prédikátorok ügyében. A Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület Nagykönyvtárá -
ban ma is őrzik az 1676. június 18-án
Qua in Praesentia quatur Fratrum Exem-
plum, Causam Ecclesiarum Hungarica -
rum, et Ministrorum afflictorum, suae
Ecclesiae quam humanissime recommen-
dant Contio címmel elmondott igehirde-

A REFoRmÁTuS SKoLASZTIKA ATYJA: 

FRAncIS TuRRETIn (1623-1687)

Pecznyík Pál
Ádventi szép csillag

Ádventi szép csillag!
– árad meleg fényed,
kétezer év óta
a szív tőled éled.
Fényed békességet,
szeretetet áraszt,
felvidítod, akit
bú, gond epeszt, fáraszt.

Ádventi szép csillag!
– fényedben hadd járjunk,
teljen meg fényeddel
vaksötét világunk!
Lássuk meg az úton:
mi egymásért élünk,
mi segítünk másnak,
más meg segít nékünk.

Ádventi szép csillag!
– Isten szép csillaga,
földre szálltál értünk,
bár várt a Golgota.
Akkor is úgy jöttél:
hontalan, szegényen,
ma is otthonra vársz
bűnbánók szívében.



tésének kéziratát, ahol imádkozott és
hálát adott a kiszabadított prédikáto -
rokért. Hozzájuk intézett levelében pedig
így írt: „Ti boldogok, kiknek adatott az
Úrtól, nemcsak hogy higyjetek benne,
hanem hogy szenvedjetek érette! Ti sze -
rencsések, kiket azon tiszteletre méltóz-
tatott az isteni Megváltó, hogy annak je-
gyeit hordozzátok a ti testeitekben és
annak nevéért háborúságot szenvedjetek!
Nemcsak, hogy szenvedjetek, hanem
végre, mint győzők, ő benne győze del -
meskedjetek és a ti Megváltótoknak
győzedelmi énekeket énekelhessetek!" 

Turretin Genfben volt professzor.
Mind kortársai, mind pedig a későbbi
korok úgy tekintettek rá, mint a kálvinista
ortodoxia legfőbb képviselőjére. „Szent -
ségtanára jellemző, hogy rendszerében az
Ige egyértelműen felette áll a sákramen-
tumnak, a hit és a tanítás pedig a cse-
lekedetnek. Szerinte Isten kizárólag az
elmén keresztül hat ránk, célja az ember
hitének megerősítése. Arra a kérdésre,
hogy mi a sákramentumok haszna, azt
válaszolja, hogy bár az Igének magának
semmi szüksége arra, hogy bármi is
kiegészítse, de Isten úgy akarta, hogy a
hallásunkon túl még más érzékünkön
keresztül is megerősítse annak üzenetét.
Az úrvacsora tehát nála nem szolgál
másra, mint a hit alátámasztására” (Cza-
gány Gábor: Az úrvacsora szerepe a re-
formátus gyülekezetépítésben). 

Ahhoz, hogy Turretin sajátos teológiai
és filozófiai gondolkodását értsük, meg
kell ismernünk életútját, munkásságát is. 

Genfben született, 1623. október 17-
én. Nagyszülei valamikor az itáliai Luc -
cá ból költöztek ide. Édesapja, Benedict
Turretini a halálos ágyán Isten kegyel -
mébe ajánlotta fiát. Ennek megfelelően
Francesco 1640 és 1644 között a szülő -
városában folytatott teológiai tanulmá -
nyokat. Olyan professzoroktól tanult,
mint a nagy tudású olasz bibliafordító-
teológus, Giovanni Diodati (1576-1649),
az ismert német filozófus és filológus,
Friedrich Spanheim (1600-1649), vagy a
népszerű skót lelkész-teológus, Alexan-
der Morus (1616-1670). Innen később
Lei den be ment, majd Utrechtben, Párizs-
ban, végül pedig Saumurban, Montau -
ban ban és Nȋmes-ben tanult. Párizsban 
a neves francia filozófus, teológus, csilla -
gász és matematikus, Pierre Gassendi
(1592-1655) tanítványa volt.

Miután visszatért szülővárosába, 1648-
tól az olasz, 1653-tól pedig a francia ajkú
gyülekezet lelkipásztora lett. Szoros kap -
csolatot ápolt a holland reformátusokkal,
valamint a hugenottákkal és a val den -
sekkel is. Fundamentális artikulusokkal
erőteljesen szorgalmazta a lutheránusok,
reformátusok és anglikánok közötti tole -
ranciát, „mindaddig, míg Isten meg nem
világítja a kisebb tévelygéseket és teljes
doktrinális egységet nem teremt”.  

Közben a genfi teológiai akadémia
professzorává nevezték ki, ahol filozófiát
oktatott egykori tanára, a neves francia
hebraista, Théodore Tronchin (1582-
1657) utódaként. Egészen a haláláig
működött itt. 1687. szeptember 28-án
hunyt el. Az amyraldizmussal, az armi -
nia nizmus egyik válfajával szemben
megfogalmazott 1675. évi Formula Con -
sen sus Helvetica társszerzője, amelyet
egyébként a teológia-történet művelői 
a református skolasztika csúcsaként szok-
tak megjelölni. 1679 és 1685 között
született háromkötetes hatalmas műve, 
az Institutio Theologiae Elencticae (Az
Elenktikus Teológia Rendszere), amely -
nek átdolgozott változatát halála után újra
kiadták. Ezt a munkát, az utolsó éveiben,
maga Turretin végezte. A csaknem 1800
oldalnyi könyvben igyekezett megvédeni
azt az álláspontot, hogy a Biblia Isten ih-
letett szava, kijelentése. Ezzel kapcsolat-
ban így fogalmazott: „A szentírókat olyan
mértékben áthatotta és inspirálta a
Szentlélek (mind a tárgyalt dolgok, mind
a szóhasználat tekinteté ben), hogy min-
den hibától megóvta őket, írásaik így
valóban hitelesek és isteni ek… A pró -
féták nem vétettek hibát azokban az írá-
sokban, amiket inspirált állapotukban
(theopneustos) mint próféták ír tak, még 
a legapróbb részletben sem; egyébként 
a Szentírásba vetett hit egésze válna
kérdésessé.” Emellett síkraszállt az infra -
lapsarius elmélet (homo lapsurus – esen -
dő ember, a Dordrechti Zsinathoz is
kötődő két ellentétes elmélet közül az 
infralapsariusok szerint Isten, az ő ki -
választó végzésében már az általa meg -
engedett bűnesetben elbukott emberről
rendelkezett – a Szerk.), valamint a szö -
vetség teológia sarkalatos nézőpontjai
mellett.

Turretin nézetei egyébként a követ ke -
ző képpen foglalhatóak össze: az ihle tett -
ség kihat mind a szentírók személyére,

mind az általuk választott szavakra, mind
a leírás folyamatára; a Szentírásban nin -
csenek tévedések; a Biblia egyes kijelen-
téseinek kétségbevonása a Szentírásra
épülő hit egészét kérdőjelezi meg. Ha 
a bibliai kijelentésben előfordulhatnak
tévedések, akkor honnan tudjuk, hogy
mindaz, amiben hiszünk, szilárd alapo -
kon áll? Ebben az esetben a hitünk csu -
pán reménység lenne, nem pedig meg -
győ ződés, ahogyan arról a Zsidókhoz írt
levél szerzője is ír. 

Turretin Institutio-ja sokáig alap mű -
nek számított a teológiai oktatásban,
egészen addig, amíg a 19. század má-
sodik felében meg nem jelent a neves
princetoni fundamentalista teológus,
Charles Hodge (1797-1878) Systematic
Theology (1871- 1873) c. műve. Művei -
ből sokat merítettek az angolszász 
puritánok, de igen nagy hatással volt 
a későbbi kálvinista teológusokra is.
John Gerstner (1914-1996) ismert ame -
rikai egyháztörténész, a Pittsburgh-i
Teológiai Szeminárium és a Knox Teo -
lógiai Intézet professzora Turretint a
kálvinista hagyomány messze legki ma -
gaslóbb alakjának nevezte, aki évszá -
zadokra meghatározta a protestáns
teológiai gondolkodás irányvonalát.

Margit István / Pécel
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Lukátsi Vilma
Minden napért

Napestig tartó küszködésben
feszült inakkal pihenünk csak,
– gondolunk rá, eszünkbe jut,
hogy Istennel múlt el a tegnap
még akkor is, ha csupa baj volt,
hiszen megóvta életünket,
erőt adott, hogy elviseljük,
és megáldotta kenyerünket!

Hát a holnap?
Mit teszünk érte?

Erőlködünk vagy – Tőle kérjük?
Arasznyiságunk tudatában
életünket görcsökben mérjük?

… mint székre dobott selyemkendők,
engedjük el magunkat egyszer,
hogy megteljék szívünk hálával
minden napért
százszor, ezerszer!
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A lelki ébredés
idején a falvakban
mindenki tudta,
hogy kik a hitben
járó emberek. Az
ő portájukról nem
hallatszott károm -

kodás, veszekedés. Általában „hívők -
nek” nevezték őket, néha még gúnyos
hangsúlyt is adtak ennek a jelzőnek. Volt,
ahol a lelkész rendszeresen „kiprédi kál -
ta” őket, ha ellensége volt az ébredésnek.

Az ötvenes évek elejétől nagyon
nehéz idők következtek a hívő emberek
életében. A hatalomra jutott kommunista
rendszer az általuk pozícióba juttatott
egyházi vezetőket használta fel az ébre -
dési mozgolódás elfojtására. Az ébredés
mindig nagy tömegeket vonzott, a csen -
des napokra és az evangelizációs alkal -
makra a szomszédos falvakbók is özön-
löttek az emberek, hogy hallgassák az
igét. Egymás után születtek az újabb és
újabb egyházi rendeletek, amelyeknek
meg kellett volna akadályozniuk a hívő
emberek összejövetelét, találkozását. Az
érintett település lelkészének hozzáál-
lásától függően lehetett ezt véghezvinni.
A lelkész számára ez a probléma néha
nagyon kellemetlenné vált, elhelyezhet-
ték ugyanis az ország másik végére, ha
nem engedelmeskedett az egyházi ren-
deleteknek.

A hívő atyafiak azonban nem szívesen
mentek bele a megalkuvásokba, így sok
gyülekezetben komoly belső feszültség
keletkezett. Főként azért, mert bár ko -
rábban az egyházi épületben voltak az 
alkalmak, kiszorultak onnan. Több ízben
maga a lelkész tiltotta meg a hívők
együttes imádkozását. Egyszer sírva
mond ták el egy gyülekezetben az atya -
fiak, hogy amikor kértek imádkozási 
alkalmat, az újonnan odakerült lelkész
azt felelte: nem kell maguknak imád-
kozni, elég, ha én imádkozom az isten -
tisz teleten.

A hívő emberek azonban találékonyak
voltak, s ha nem lehetett összejönni egy-
házi keretek között, akkor összejöttek
más módon. Egy nagyobb csűrt kitakarí-
tottak, berendeztek, és születésnapi vagy

névnapi, esetleg keresztelési, esküvői 
ünnepet tartottak. Ezt nem tilthatták meg
nekik. Az ünnepeltet köszöntötték igével,
amely egyúttal igemagyarázat is volt.
Olykor együtt ebédelt a társaság, és dél -
után folytatódtak a szolgálatok, ahová a
szomszéd falvakból is hívtak atyafiakat,
hívő lelkészeket.

A hívők leleményessége tette lehe -
tővé, hogy találkozzanak, és egymás hite
által épüljenek. Hajdúszoboszlón, a for-
galmas fürdőhelyen, a fürdőhöz közel
állt egy öreg épület, jó néhány szobával.
Mivel L-alakú volt a ház, az utcáról nem
lehetett belátni az udvarra, az utcai for-

galom miatt pedig nem volt feltűnő 
a jövés-menés. Borbély Béla bátyánk 
szer vezte ezeket az alkalmakat. Olykor
évente kétszer is volt ott találkozó. 
A test vérek nagy távolságról is eljöttek,
hogy együtt legyenek, és áldott igeszol-
gálatok hangzottak el.

A városban élő hívő atyafiak számára
az összegyülekezés már bonyolultabb
volt, különösen többlakásos, emeletes
házak esetében. Ilyenkor előre meg -
beszélték, hogy ki mikor érkezik, 5-10
percenként. Ha az illető találkozott
valakivel a lépcsőn, akkor nem lépett be
azonnal az ajtón a lakásba, hanem
továbbment felfelé, majd visszafordult, 
s akkor lépett be, ha senki nem látta. Az
alkalmakat csendben, halkan énekelve 
tartották. Hangos szó nem esett, így, ha
figyelték is, nehezen tudták tetten érni 
a találkozót.

Egy kedves barátunk és testvérünk,
Hadházi Lajos, egy Debrecen környéki
faluban úgy építkezett, hogy a házának
udvarán és a lakás szobáiban akár 100
ember is elfért. Ezt a tömeget az utcáról
vagy a szomszédból nem lehetett észre -
venni. Szép számmal voltak helyben is
hívő testvérek, de Debrecenből és más -
honnan is örömmel jöttek hallgatni az
igét, és szolgálni. Mivel a házigazda név-
napja augusztusra esett, e hónap egyik
szombatján volt a találkozó. Meghívta a
helybeli lelkészt is, aki egy rövid áhítat-
tal vezette be a napot. Ezután követ -
keztek a bizonyságtételek, a szolgálatok.
Ide is messze vidékről érkeztek az em-
berek vonattal, kerékpárral, gépkocsival,
gyalog. Mi komák voltunk, így rend -
szeresen részt vettünk az alkalmakon.
Amikor egyszer a püspököm számon
kérte rajtam, miért járok én vissza a régi
szolgálati területemre, kénytelen voltam
felvilágosítani, hogy abban a faluban,
ahol a fentebbiek történtek, három
erőteljes pünkösdi gyülekezet él. Az ott
élő, egyházukat féltő és szerető atyafiak
nem akarják, hogy az egész falu pün -
kösdi legyen. A hatezer fős gyüle ke -
zetben vasárnaponként kb. harmincan
jártak templomba, jórészt hitben járó 
emberek.

A hívőK ÉLETE
(AZ ÉBREdÉSTöRTÉnETI SoRoZAT FoLYTATÁSA)

Füle Lajos
„Hogy mindnyájan egyek legyenek”

Jn 17,21

Krisztus egyháza, e széthullt edény,
élő vizét tört cserepekben őrzi,
s vannak, akik még tovább tördelik.
Amikor elment, így imádkozott
pedig: „mindnyájan egyek legyenek,
amint Te bennem s én Benned, Atyám!”

Mi meg hitünkből falat emelünk,
pedig híd kell a szakadékon át
felekezettől felekezetig,
néptől népig, lélektől lélekig.
Hisz egy nevünk van: emberek vagyunk,
egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk,
egyképp gyötör meg minden fájdalom,
s ha a Föld bármely pontján 

dúl a harc,
keresztyénségünk csődje benne van.

Tanuljuk hát a főpapi imát,
s minden imánknak refrénje legyen:
a kegyelemben és a szeretetben,
az Atyában és a Fiúban egyek 
legyenek végre, kik Őt követik!
Mert a bűnnek nincs felekezete,
s a kegyelemből sincs kiközösítve
sem nép, sem ember, sem felekezet.
Isten előtt nem fontosak a formák,
csak a szív fontos: „Szeresd az Urat
teljes szívedből…!” – És a bizonyíték:
felebarátod, mint magad szeresd!
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Egy ízben másodmagammal evan -
gelizáció végzésére voltunk hivatalosak
egy Szabolcs megyei faluba. Megle pe -
tésünkre az evangelizációs hét az aratás
idejére esett. A lelkész biztatott: nem lesz
semmi probléma. Valóban megdöbbentő
volt számunkra, hogy reggel 5 órakor
volt az áhítat. Az aratásra készülők el -
jöttek, odatámasztották a kaszáikat a
temp lom falához, majd utána mentek
aratni a földekre. Este pedig 10 órakor
volt ismét igeszolgálat. Ekkor még a
szomszéd falvakból is eljöttek az em-
berek. 

Vencsellőn is volt csendesnap, ahová
még a határon túlról is jöttek testvérek.
Mindig óriási volt a tömeg. Be sem fért
a sokaság a templomba. Hangszóróval

kellett a kívül rekedteknek az igehir -
detést hallhatóvá tenni. Borbély Béla 
bátyánk néha – bölcsen – meghívott szol-
gálni hívő teológiai professzorokat, sőt
még a püspököt is, így „hitelesítve” lett
az alkalom. 

A hívő szülők gyermekinek is szer -
veztünk csendeshetet, és ezekre meghív-
tuk gyermekeink osztálytársait is. 

Az 1956-57. években sok helyen tar-
tottak országos csendesnapot. Így volt ez
Vaján is, ahol óriási tömeg gyűlt egybe.
Évtizedek múlva, a kilencvenes években
került elő az a jelentés, amelyet a megyei
ÁEH (Állami Egyházügyi Hivatal)
előadója a csendesnapról terjesztett fel az
országos AEH elnöknek. Ebben a jelen-
tésben az a figyelemre méltó, hogy na -

gyon pontosan számol be a megyei
előadó az országos főnökének arról,
hányan voltak, név szerint kik szolgáltak,
és kik vettek részt a hívő lelkészek közül
stb. Nyilvánvaló, hogy a megyei előadó
nem volt ott Vaján, ezért nem ismerhette
a jelenlévőket. Ezt a jelentést olyan
beszámoló alapján írhatta meg, amit 
egy, a körülményeket és az embereket,
lelkészeket ismerő egyén készített, aki
részt vett az alkalmon, és ismerte a
település lakóit. Természetesen a beszá-
molót készítő személye soha nem tudó-
dott ki. (Számos hasonló eset történt.)

Ezeken az alkalmakon azonban sok
áldást adott az Úr; hálás szívvel áldottuk
az ő nevét.

Asztalos Zoltán / Hajdószoboszló

Kivonat Georg Walter: Gott zum Anfassen? – Die Hütte und die „Neue Spiritualität” (Isten karnyújtásnyira? – A viskó1 és az 
„új spiritualitás”) c. könyvéből.2 

Tömörített szembeállítás: 

(2017. november – fordította és összeállította: Göllner Pál / Budapest)

Jegyzet: 1. William P. Young bestseller könyvéről van szó. Címe angolul: The Shack.; 2. 2010-ben jelent meg a CLV (Christliche Literatur-
Verbreitung, Bielefeld) német kiadó gondozásában ez az elemző, kritikai könyv. A viskó című könyvet is nagyító alá veszi. – 128 old. 
3. Vesd össze: az univerzalizmus szerint mindenki üdvözül. 

A RÉGI EvAnGÉLIum ÉS 
AZ ÚJ SpIRITuALITÁS 

A hAGYomÁnYoS EvAnGÉLIumI 
KInYILATKoZTATÁS SZERInT: 

AZ ÚJ SpIRITuALITÁS FELFoGÁSA SZERInT: 

A lelkigondozás Isten igéjéhez igazodik. A lelkigondozás a pszichológiához fordul. 

A bűn mindig Isten ellen is irányul. A bűn a saját személy ellen irányul. 

A Biblia Isten kinyilatkoztatása és hit által érthető meg. 
A Szentlélek segítségével lehetséges az Isten megismerése. 

A megtapasztalható – érezhető - eleven Istenismeret döntő tényezője
az Istennel való kapcsolat. 

A keresztyén gyülekezetek és a jó hagyományok nem negatív dolgok. 
Gyanakvás a keresztyén gyülekezetekkel és minden keresztyén 

hagyománnyal szemben. 

A biblikus teológiát tiszteletben tartja, az a hit középpontjában van 
és a lelki növekedés eszközeként veszi figyelembe. 

A tanításokat és a dogmákat elválasztónak és akadályozónak érzi 
az Isten és ember közötti közösségre nézve. 

A Szentírás tekintélye és ihletettsége döntő jelentőségű. Az igazság relatív, nincsenek abszolút dogmák. 

Az isteni üdvösség kizárólag azokra az emberekre igaz, akik hittel
elfogadják az evangéliumot és Jézus Krisztust, mint Megváltójukat. 

Minden emberben lakozik isteni [lényeg], és minden vallás hordoz
magában szikrát az igazságból. 

Isten ítélete elkövetkezik. Akik nem fogadták el Krisztust
Megválójukként, Istentől elszakítva, örökre a pokolban lesznek. 

Isten ítélete minden bűnöst helyreállít (meggyógyít). 
Az örök kárhozatnak helye, mint a pokol, nem létezik. 

Az Isten bűn feletti haragja Jézusra sújtott le a kereszten. 
Krisztus halála tette lehetővé az ember megváltását. 

A golgotai kereszten Jézus nem Isten haragját vette magára, 
hanem az ember haragját. 

Isten lényét a szeretet, irgalom, igazságosság és szentség jellemzik. 
A kereszt Isten szeretetének és igazságosságának tökéletes kifejezése. 

Isten a maga lényegéből fakadóan mindenestül (keresztül-kasul) 
szeretet és szeretetében nem cselekedhet másképpen, mint hogy 

az egész teremtettségnek univerzális üdvösséget hozzon.3
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REFoRmÁcIó 500. – ÜnnEp ÉS hITvALLó EmLÉKnAp
A teremtettségben Isten számtalan eseményen, személyen keresztül

ragyogtatta fel történelmet formáló tetteit. 2017. október 14-én, szom-
baton ilyen eseményt, a reformációt ünnepeltük Pécelen, a Biblia
Szövetség szervezésében. A gazdag programnak a református, evangé-
likus templom, az önkormányzat egyik közösségi helyisége, illetve 
a BSz székháza és a szabadtér adott megfelelő helyszínt.

A ref. templomi kezdő istentisztelet alapigéje: „Mert kegyelemből
nyertetek üdvösséget, a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka
ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (Ef 2,8-9) (Sipos
Ete Zoltán), amit előadás követett a Biblia kincseiről (Alföldy-Boruss
Dezső). Alkalmi kórus és zenekar lelki énekekkel örvendeztette meg
a résztvevőket (vezette: Alföldy-Borus Csilla), a délelőtti, majd a dél -
utáni közös programon Reményik Sándor és Füle Lajos egy-egy ver-
sében gyönyörködhettünk (Kálmán István). Az októberi napsütés, a
kedvező hőmérséklet lehetőséget adott számunkra, hogy az isten-
tiszteletet követően a BSz kertjében barátkozzunk, ismerkedjünk,
beszélgessünk, elfogyasszuk a finom szendvicset, kávét, teát. A prog -
ram ezt követően hét helyszínen, csoportokban folytatódott, mindenki
szabadon választhatott a gazdag szekciós kínálatból: „Milyen a jó

lelkipásztor?” (dr. Komlósi Péter Attila); „Megigazításunk örömüze -
nete a kereszt evangéliuma” (Adámi László); „Megszentelődésünk
titka” (dr. Cs. Nagy János); Van-e jövője a reformációnak?” (Sipos
Ajtony Levente); „Missziónk jelentősége” (Sipos Aba Álmos); 
„Az egyetemes papság” (Somogyi Péter); „Az üdvbizonyosság je -
lentő sége” (Hotorán Gábor János). A záró istentiszteletre ismét a re-
formátus templomba gyülekeztünk, ahol gyönyörű orgonamuzsikát
(Alföldy-Boruss Csilla) követően a két református gyülekezet (Szeged-
Újszeged; Pécel) által megjelentetett Hitvalló nyilatkozattal ismerked-
hettünk meg (bemutatta Sipos Ete Zoltán). Az igeszolgálat („… hirdes -
sétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos
világosságára hívott el titeket.” 1Pt 2,9/b) az evangélium feltétlen
hirdetésére (Horváth Géza) szólította fel a hallgatóságot.

Köszönjük az Úrnak, hogy igéjének gazdag tárházát nyitotta meg
ismét. Köszönjük a számtalan önkéntesnek a lelkes és lekiismeretes segít-
séget. Az összegyülekezés, a testvéri találkozás különleges aján dék volt
– az emlékünnep örömünneppé lett számunkra ezen a napon.

(Képeket talál folyóiratunkban erről a rendezvényről honlapunkon
folyamatosan jelennek meg az elhangzott igehirdetésekből, előadá sok -
ból részletek.) n

*

BESZÁmoLó A BIBLIA SZövETSÉG 
2017. ÉvI őSZI cSEndES nApJAIRóL 

Három helyszínen, különböző időpontokban, de azonos program-
mal szerveztük őszi regionális csendesnapjainkat. Október első szom-
batján Debrecenben, a Mester utcai református templomban, no -
vember első szombatján Miskolcon, a Református egyházkerületi
szék házban, a másodikon pedig a Bp. Torockó téri református temp -
lomban a Küldetésről szólt Isten igéje.
– A kezdő áhítat Jézus küldetését (Jn 20,21; 17,1-8) mutatta be: Jézust

– a világ teremtését megelőzően – elküldte az Atya, aki vállalta, és
teljesítette azt. Élete az Isten dicsőségéről szóló bizonyságtétel volt,
a kereszthalál a megváltást, a feltámadás az elveszett, kárhozatban
élő ember számára az örök életet, küldetése az Isten előtti igaznak
nyilváníttatást jelentette (szolgáltak: Vincze András, Lőrincz Attila,
Szepesi László).

– A következő szolgálat az Egyház küldetését, a missziót (Mt 28,18-
20, ApCsel 1,8) mutatta be: anyaszentegyház, aki kihordja az új -
szülöttet, hirdeti Isten ítéletét, hívogat az evangéliummal, az
újszü löttet táplálja tejjel…, az egyháztörténetben mindig a gyü -
lekezet végzi a missziót, egyéni küldetés nincs, csak az egyház
kiküldött jeként, lásd: Pál, Barnabás… sub speciae aeternitatis,
látni s láttatni a missziót... hogy tudják, ez egy hatalmas és
nagyszerű munka... kiváltság, hogy ebbe belevont az Úr és fela -
datot ad, de ezt Jézus nélkül nem tudjuk teljesíteni: kegyelme,
igazsága, ereje nélkül nem megyünk semmire... (szolgáltak: 
dr. Kállai Imre, Weber István).

– A délelőtti utolsó témánk az Egyház küldetése a szeretetközösség
(1Jn 1,3) volt. Debrecenben és Budapesten csoportokban beszél-
gettünk erről, Miskolcon a szolgáló beszélt a szeretetközösségről.
Jézus új parancsolatot hagyott ránk, hogy egymást szeressük. 
A régi paran csolatot az ember szeretetéről nem törölte el, de az új
a több let: aho gyan ő szeret bennünket, úgy kell egymást sze -
retnünk. Ez minőségi szeretet, ahogyan csak Jézus tud szeretni. Ez
csak megváltottai számára ajándék (szolgáltak: Benedek Csilla,
Alföldy-Boruss De zsőné Kati, Vincze András, Sipos Aba Álmos, 
dr. Mikolicz Gyula).

– Ebéd után a küldetés teljesítésének akadályairól hallottunk: tudat-
lanság az üzenet felől, hangsúlyeltolódás a szociális munka felé,
elvilágiasodás, lustaság, kényelemszeretet, szentségtelen élet, kö -
zöny, félelem... (szolgáltak: Alföldy-Boruss Dezső és Zila Péterné
Marika).

híREK – KöZLEmÉnYEK
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– A befejező áhítat a küldetés végét, beteljesedését (Jel 21,1-5) mu-
tatta be: Isten, az Egyház, ill. hívei szolgálata által gyűjti össze az
új ég és új föld népét – az új világ társadalmát, amelyik őt 
– hatalmát, kegyelmét – fogja dicsőíteni... minden, ami az elsőhöz
(földi léthez) tartozó, elmúlik… (szolgáltak: dr. Nagy Péter Mihály
és Sipos Ete Zoltán).
Debrecenben a gyülekezeti énekkar is szolgált, Budapesten Föld-

vári Tibor kísérte az énekeket. Hálásak vagyunk Istennek az elvett
áldásért, a testvéri találkozásért, a szolgálat öröméért, a vendéglátó
gyülekezeteknek, a körzeteknek a gazdag vendéglátásért. 

(A beszámolókat készítette: dr. Mikolicz Gyula / Pécel)
*

A (nEm cSAK) pEdAGóGuS KonFEREncIA
Gyulán, ebben a békés békési városban nem először fordulnak meg

Biblia Szövetségesek. Már csak azért sem, mert a békési körzet
felelőse, Budai Judit itt él és dolgozik. De az ifjúsági vezetők már két
nyáron is itt rendezték a képzést. Ez adta az ötletet, hogy a gyakran
helyszínt változtató pedagógus konferenciánkat ez évben Gyulán ren-
dezzük meg. A Harruckern kollégium ideális helyet biztosított: szállás,
étkezés, konferencia-terem, minden egy helyen – s a strand és a nyáron
nyüzsgő városközpont egy rövid sétányi távolságra. Kulturális látni-
valókban sincs hiány… s a fűtésről sem kellett gondoskodni, mert
júliusban „Tüzesen süt le a nyári nap sugára...”

Mint a címben is utaltam rá, az évek folyamán kibővült a konfe -
rencia célzottan pedagógus karaktere, s már inkább azt a keresztyén
szemléletű, de világi kérdésekkel foglalkozó hátteret kívánja biztosí-
tani, ami segíti a pedagógusokat (is) a bonyolult, sokféle ideológiával
átszőtt világunkban való tájékozódásban.

Idén, a reformáció 500. emlékévében fő témául a reformációt
választottuk. Szakítva korábbi gyakorlatunkkal, nem vendég előadókat
hívtunk, hanem a szolgálók a konferencia résztvevői közül kerültek
ki. Így a reggeli áhítatokhoz Erdélyi Judit hozta a témát az önmegta-
gadás és a megtalált élet témaköréből. Az esti áhítatokon személyes
bizonyságtételek hangzottak el Mily nagy dolgokat tett az Úr veled

összefoglaló címmel: Szász Lídia Dórától, Budai Judittól, Móréhné
Ágnestől, Alföldy-Borussné Katalintól, valamint egy este a gyulai re-
formátus lelkipásztortól, Baráth Jánostól, aki a templomban fogadott
minket. Ennek az estének emlékezetes eseménye volt Alföldy-Boruss
Dezső és Fasang Zoltán hegedű-fuvola kamarakoncertje a templom-
ban, majd utána kis esti séta – Gyula-by-night –  sütizéssel, fagyizás-
sal, beszélgetéssel.   

A tematikus előadások témája csak felsorolásszerűen: Alföldy-
Boruss Dezső: A reformáció sarkalatos tételei; Ábrahám leszármazot-
tai – az iszlám, a zsidó és a keresztyén ág; Néhány reformátor arcképe;
Róma reformációja volt az ellenreformáció?; Móréh Tamás: „Énekel-
jetek új éneket” - állandó reformáció?; Barabási Endre: Az reformáció
erdélyi ága és az unitárius tévelygés; Viczián Miklós: Hasonló-e az
egyházi és világi választás?

Külön élményt jelentett Nagyszalonta felkeresése Arany János
születésének 200. évében. Közös, autóbuszos kirándulás keretében
vettük sorra az emlékhelyeket, majd a Magyar-házban néhány helybéli
vendég társaságában hallgattuk meg Móréhné Ágnes kiváló előadását
Arany Jánosnak a bibliás hitével átszőtt életéről, műveiről. Verses
illuszt rációkkal Nyíri Fruzsina szolgált. 

Minden évben úgy jövünk el a konferenciáról, hogy ez olyan jó
volt, hogy feltétlenül rendezzük meg jövőre is. Ezért boldogan jelent -
hetjük, hogy 2018. július 2-6. között ismét Gyulán tervezünk össze-
jönni. 

Kedves Testvérünk, már most jegyezd elő a naptáradban, s jelent -
kezz, hogy le ne maradj! Kár lenne kihagyni! 

(Dr. Viczián Miklós / Budapest)
*

LELKI FELÜdÜLÉS A nYÁRI FoRRóSÁGBAn
Az idei péceli lelki konferencia résztvevőinek összetétele ebben az

esztendőben megfiatalodott, a néhány fiatalabb házaspár jelenléte
különösen is felfrissítette közösségünket. Az alkalmakon, ahogyan már
az elmúlt években is, változó volt a résztvevők száma, mivel a bent-
lakókon kívül naponta többen jöttek Pécelről és Budapestről is egy-
egy programra. Így a jelenlévők száma általában meghaladta a negy -
venet.

A délelőtti igehirdetést – rövid szünetet követően – csoportokban
beszéltük meg. Délután pedig személyes bizonyságtételeket hallgat-
tunk. Esti áhítattal zártuk a napot. Az éneklésben nagy segítséget kap-
tunk Pistai László zongorakíséretével. Szerda délután egy finn játék-
filmet néztünk meg (Jákób tiszteletes levelei), aminek lelki üzenetét a
vetítés után közösen megbeszéltük.

Isten kegyelméből az együtt töltött napoknak jó légköre és üzenete
meghatározó lett minden résztvevő számára.

(Péceli lelki konferencia július 3-7.; vezette: Benedek Csilla, szol-
gatársak: Pista László, Pistai-Király Erika, Polonkay Zsuzsanna, Szabó
Sándorné Judit, Sztanó Péter, Sztanó Péterné Kati) 

(Benedek Csilla / Pécel
*

KERÉKpÁRRAL A dunAKAnYARBAn
Aranyos, kiváló helyünk volt: egy faházikó meredek domboldalon,

Visegráddal átellenben, a Dunakanyarban. Kiváló az elcsendesedésre,
Krisztusra, a mi Urunkra való figyelésre. Jó időnk adatott – este is
(csak csütörtökön húzódtunk be a faházba). Móréh Tamás nagyon jól
tervezte meg az útvonalakat, két nap is megdöntötték a fiúk a megtett
napi-össz-kilométer rekordjukat. Így a pénteki túra helyett már tár-
sasoztunk és bográcsoztunk. Sérülés, hála Istennek, nem volt. A fiúk



XXIX. évf. 4. szám 23Egyedül Krisztus

figyeltek az Igére. Czakó Zoltán tartotta az igealkalmakat. Tartal-
masan, lényegre törően mondta el, egyszerűen fogalmazott, jó pél dák -
kal szemléltette a vallásos és a hitvalló, megtért keresztyént. Beszélt
a rendbe rakott, kitakarított házról, aminek nincs Ura, hallottunk a
magvető példázatáról, ami segít a szív állapotának megvizsgálásában,
továbbá a cselekvő és toronyépítő hitről. A hadsereges példája nagyon
jól összefoglalta a héten elhangzottakat, és útravaló búcsúgondolatokat
adott: Jézus követésnek ÁRA van, Jézus drága árat fizetett értünk, a
bűn büntetése Krisztusra sújtott le, ezzel megnyitotta nekünk a
bűnbocsánat, a kegyelem lehetőségét, a mi részünk, hogy ezt elfo-
gadva szánjuk oda életünket Krisztusnak. E nélkül nincs Krisztus
követés, nincs új élet. 

Az ige, a beszélgetések, éneklések mind-mind a Jézus követésére
buzdította a fiúkat. Én is meggazdagodva tértem haza.

(Kerékpáros fiútábor, Kisoroszi, július 9-15.; szolgálók: Czakó
Zoltán, Kiss János, ifj. Móréh Tamás)

(Kiss János / Kistarcsa)
*

EGÉSZEn A mEdvÉK BARLAnGJÁIG…
A péceli székházban már hétfő reggeltől észrevehető volt a változás.

Játék, nevetés, szaladgálás, pingpongozás hangja töltötte be a más „za-
jokhoz” szokott épületet. A Pécelről érkezett lányok már nyolc órakor
becsengettek, és izgatottan várták a többiek jövetelét, a program in-
dulását. És jöttek a többiek is: voltak, akik nehéz családi körülmények
közül, mások állami gondoskodásból. A korosztály derékhadát a 8 és
12 év közötti lányok tették ki, összesen 18 résztvevő megannyi nehéz
vagy egyenesen megrendítő élettörténettel. 

A tábor programja nagyon gazdag és mozgalmas volt, nem adott
időt az unatkozásra. Lelki témájú alkalmakat délelőtt és este tartottunk.
Reggeli után egy-egy bibliai történet alapján igyekeztünk a lányokat
megismertetni Jézus Krisztussal, mint Megváltóval. Így került sor a
gutaütött meggyógyításának, a tenger lecsendesítésének, a samáriai
asszonnyal való találkozásnak és a százados szolgája meggyógyításá-
nak történetére, valamint az irgalmas samaritánus példázatára. 

A történetek feldolgozását csoportos beszélgetés és a munkafüzet
kitöltése is segítette. Esténként pedig Ti-Fam izgalmas történetén
keresztül ismerhették meg a lányok a Jézus Krisztushoz tartozás sza -
badságát és örömét.

A fennmaradó időt izgalmas programokkal töltöttük ki: minden
délelőtt kézműveskedtünk, délután pedig meglátogattuk a veresegy-
házi medveotthont, a gyömrői strandot, vagy éppen akadályversenyt
rendeztünk Pécelen, illetve sorversenyt a székház udvarán. A hetet az
elmaradhatatlan jutalomvásár és tábortűz zárta.

A tábor vezetője Leveleki Kinga volt, szolgáló társai pedig Kiss
Noémi, Szilágyi Kata és Horváth Mária. Négyünk számára nagy örömet
jelentett az az összhang, ahogy minden feszültség nélkül együtt tudtunk
dolgozni, és segíteni egymás szolgálatát. Kis csapatunkhoz alkalman -
ként Szabó Zsófia is csatlakozott segítőként. A konyhában pedig 
Rostásné Zsuzsi a változatos, finom ételek elkészítésében szorgoskodott. 

Mint minden évben, most is azzal a reménnyel engedtük útjára 
a gyerekeket szombat délelőtt, hogy nem csupán az érdekes prog -
ramok, hanem az Úr Jézussal való találkozás, megismerkedés is
maradandó nyomot hagy bennük, ami valódi kapaszkodó és segítség
lehet életük nehézségei között. 

(Állami otthonos lányok táborozása, Pécel, július 10-15.)
(Horváth Mária / Pécel)

*
AnGoL SZóTóL hAnGoS A TÁBoR

Idén is meglátogattak bennünket Észak-Írországból a kellsi és es-
kylane-i Presbiteriánus Egyházközség lelkes tagjai, akik ismét ragyogó
programmal készültek, így ez a Pécelen töltött hét számomra a nyár
egyik legszebb időszakává vált.

A táborban hamar összebarátkoztunk az angol nyelvű keresztyén
vendégeinkkel, és ez nem is csoda, hiszen annyira jó volt megtapasz-
talni, hogy bár Pécel és Kells közt 2228 km a távolság, mégis ugyanazt
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az Istent imádtuk, aki a Bibliában kijelentette magát. Ez volt a leg-
fontosabb, és így az sem meglepő, hogy a héten nagyszerű előadás -
sorozatot hallottunk a reformáció történetéről, útkészítőiről, és a "sola-
formulákról". Ezek közül most a Sola scriptura-t emelném ki. Fontos
téma ez, és a Bibliát olvasva tudnunk kell, hogy csak a Biblia Isten
szava, ezért a hitelesség forrása, így ami szembe megy vele, az mind
hamis. Ha Isten nem képes megbízható könyvet írni, akkor nem Isten.
Minden benne van, ami a megváltáshoz kell, ezért meg kell ismerni,
új kijelentésre azonban éppen emiatt semmi szükség. Abban az eset-
ben, ha bárki mond valamit Istenről, ami nincs a Bibliában, óvatosnak
kell lennünk, ugyanis a reformáció előtt a sötétséget az okozta, hogy
nem tudták, mi van a Bibliában. 

A táborban különleges esemény volt még a Vizes vb, amelynek 
a magyar vízilabda mérkőzéseit az északírekkel közösen, kitörő
lelkesedéssel izgultuk végig a BSZ-székház körkarzatos aulájában. 
A tábort természetesen a vidám búcsúest koronázta meg, illetve az azt
megelőző, Pécel városától szinte elválaszthatatlan, legendás gulyás -
leves, aminek fogyasztására az északír barátainkat sem kellett
különösebben biztatni, hiszen Gyuszi bácsi főzte.

Sok mindent írhatnék még, de ha így is tennék, beszámolóm akkor
is csak egy vékony szelete maradna annak a sok örömnek, amit ebben
a lelkes közösségben egy hét alatt átélhettem. Nem tudom még, mikor
lesz a következő BSz-es angoltábor, de én már nagyon várom. 

(Angol nyelvű tábor fiataloknak, Pécel, 2017. július 24-28., 
14 északír és több mint 50 magyar résztvevővel, szolgálóval)

(Nagy Benedek Soma / Debrecen)
*

AZ oRSZÁG TETEJÉn
Az idén első alkalommal szervezett a Biblia Szövetség tábort 30 év

feletti, hívő, egyedülálló fiataloknak. Hiánypótló ez a fajta csendeshét,
hiszen a gyülekezetekben általában pont ennek a korosztálynak nincs
semmiféle lehetősége egy hetet Isten közelében tölteni hozzá hasonló
fiatalokkal. 

A táborba 26-an jöttek el az ország minden tájáról, de leginkább
Pestről és környékéről. Ezzel a létszámmal meg is töltöttük a Refor-
mátus Egyház Ráday Konferenciaközpontját.

Teljes ellátásban volt részünk, így csak az igére és egymásra
tudtunk figyelni. A csendeshétre velünk jött Molnár Sándor biatorbá-
gyi lelkész, aki a délelőtti áhítatokat tartotta, a beszélgetések veze -
tésében feleségével, Anival együtt segédkeztek. Szolgálóként segített
még Pista Laci és Pistai-Király Erika is.

Első estére a többség megérkezett, így néhány ismerkedőjátékkal
tudtunk kezdeni. Már itt is nagy volt a jókedv, sokat nevettünk, 
s ez a sok ismeretlen ember, hála az Úrnak, már az első este össze -
kovácsolódott. 

A délelőttöket Isten igéjét tanulmányozva töltöttük. Molnár Sándor
az 1Tim 4,12-13 alapján a példamutatásról beszélt. Timóteus a 30-as
korosztályhoz tartozott, ifjú volt, Pál mégis példaképnek állította 
a gyülekezet és a hívő fiatalok elé. 

Az áhítat után két csoportban az ige egy-egy szaváról beszélget-
tünk: „…légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretet-
ben, hitben, tisztaságban.” Jó volt együtt gondolkodni, problémákat
felvetni, azokat megbeszélni, egymás hitét erősíteni. Nagy volt az
egyetértés a csoportokban, amiért szintén Istennek adunk hálát.
Hétközben aztán a programok alatt is folytatódtak a beszélgetések. 

A közös zenélés és éneklés öröme is végig kísért minket az egész
tábor alatt. Összeállt egy kis zenekar s egy többszólamú kórus. Csak

azt sajnáltuk, hogy nem volt több időnk az éneklésre, zenélésre, Isten
ily módon való dicsőítésére. 

Délutánonként szabadon választható program keretében megláto-
gattuk például a siroki várat, ahol kis kórusunk elénekelt néhány
éneket. Kisvasutaztunk, strandoltunk, felmentünk a kékestetői és 
a galyatetői kilátóba. 

Az esti alkalmakon bizonyságtételeket hallgathattunk arról, kinek
hogyan munkálkodott Isten az életében. Utána pedig filmet néztünk,
játszottunk. 

Szombaton megbeszéltük az élményeinket, tapasztalatainkat, min-
denki kiemelte a közösség fontosságát, és hogy hálát adhatunk Urunk-
nak a tanításért és az egységért. Megköszöntük a főszervezőknek,
táborvezetőknek, Latinovits Ágotának és Szász Lídia Dórának, hogy
olyan sokat fáradoztak a tábor előkészítésével és lebonyolításával. 

Továbbra is tartjuk egymással a kapcsolatot, a következő 30+-os
programunkra, az albertirsai szilveszteri hétvégére pedig szeretettel
várjuk a korosztály tagjait.

(30+-os fiatal felnőttek tábora, Galyatető, augusztus 7-13.)
(Urbán Viktória / Pécel)

*
KöZöSSÉGBEn EGYmÁSSAL, AZ ÚR ELőTT

Nagyon jó elvonulni Jézussal és hittestvérekkel közösségben, lel -
kiekben növekedni, elhivatásunkban és kiválasztásunkban megerő -
södni, testileg megpihenni.

Ezért mentünk több mint negyvenen a gyönyörű őszi Mátrába, hogy
a reformáció ünnepén újra gyönyörködjünk azokban a kincsekben,
amiket ez a teológia mozgalom ragyogtatott fel, és tette megsze rez -
hetővé bárki számára.

Kincsünk a tévedhetetlen és abszolút megbízható Szentírás, amiben
Isten kijelenti önmagát, Jézus Krisztushoz vezet bennünket, és a való -
ságot mutatja számunkra. Kincsünk a kereszt teológiája, mert Isten
hatalmát, szeretetét és szentségét a kereszten szenvedő Jézus Krisztu-
son láthatjuk meg. Ezért a szenvedés elkerülhetetlenül hozzátartozik
az Egyházhoz, a misszióhoz. Legyünk akár hívők, akár nem hívők,
Isten senkit sem kímél meg a szenvedéstől, de a hívőknek másokért is
szenvedniük kell, akár a halálig is, hogy megtérjenek. Kincsünk az 
a bizonyosság, hogy miénk a boldog örök élet, mert Jézus Krisztus
tökéletes áldozata elvette rólunk Isten haragját. Már itt, a jelenben is
ennek boldog tudatában élhetünk és szolgálhatunk. Mivel hit által
részesülhetünk mindabban, ami Krisztusé, élhetünk azokkal a kin -
csekkel is, amit az egyetemes papság jelent, hogy életünk odaszánásá-
val, közbenjáró imádsággal, hirdessük nevét a világban.

Lukács evangéliuma 18. részét tanulmányozva, újra rácsodál koz -
hat tunk arra, hogy Istennél minden lehetséges, és aki alázattal köze -
ledett Jézushoz, sokszorta többet és értékesebbet kapott, mint amit kért.
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Az esti áhítatok mottója – „Szeretetével jön felém Istenem” – az
59. Zsoltár 11. verse volt. Hallhattuk, hogy Isten szeretete mennyire
más, mint amit elvárunk, mennyire kíméletlenül radikális, amikor
életünkben valami nyomorúságban vagy megaláztatásban mutatkozik
meg, mennyire felszabadító, ha szeretetét Jézus Krisztusban, az Igében
és az imádságban tapasztalhatjuk, mennyire tesz felelőssé, amikor
szolgálatra rendel és feladatokkal ajándékoz meg, és mennyire
gyöngéd, amikor a közösséget vállal velünk, hogy szentek legyünk,
akiken átsüt a nap.

(Lelki konferencia, Mátraháza, október 24-29., szolgáltak: Benedek
Csilla, dr. Mikolicz Gyula, Sipos Ete Zoltán)

(Lukovits-Zergi Ilona / Budapest)
*

A BSZ TAnÁcSA 2017. november 25-i, a péceli székházban tartott
ülésén jelen voltak a tanácstagok, póttagok, a felügyelő bizottsági
elnök és az elnökségi tagok. Az ülés 10 órakor Margit István rövid
áhítatával (alapige: 1Pt 2,9-10) és imaközösséggel kezdődött. 
A tanács meghallgatta a titkár tájékoztatását az egyesületet érintő
eseményekről. Ezt követően a reformációs hálaadó csendesnap
eseményiről, az ehhez kap csolódó feladatokról, lehetőségekről tár-
gyaltak a résztvevők. Majd rész letesen áttekintették a bibliaiskolai
oktatás lehetőségeit, feladatait, és gyakorlati, személyi javaslatokat
fogalmaztak meg az elnökség számára. A 2018. év programját má-
sodik olvasatban tárgyalták, majd tagfelvételi kérelmeket vizsgáltak.
A tanácsülést – imádságot követően – a vezető tanácstag 16 órakor
zárta be. n

*

A BIBLIA SZövETSÉG ELnöKSÉGE 2017. november 25-i, péceli tel-
jes ülésén egyhangú határozattal döntött:
1) Rögzítette, illetve kiegészítette a bibliaiskolai oktatás célját. 
2) Az oktatási bizottság tagjává választotta dr. Cs. Nagy János és 

Hotorán Gábor János biblia iskolai tanárokat. 
3) Az oktatási bizottságot jelölte ki az egyesület nyilat kozatainak, 

állásfoglalásainak előkészítésére, 

4) Elfogadta a 2018. évi egyesületi programtervet, és elrendelte annak
megjelentetését. 

5) Rendelkezett egy laptop vásárlásáról, amit indokol a székházban
elkészült projektor-rendszer kiegészítése. 

6) Tag fel vé telről határozott. n
*

ELnöKSÉGI hATÁRoZATBóL:
„A bibliaiskolai oktatás célja a Kol 2,2-3 verseinek figyelembe

vételével is:
a) A keresztyén életben elindultak számára egyszerű, alapfokú isme -

retet nyújtani az Ó- és Újszövetség könyveinek tartalmáról,
b) továbbá a Szentírást átfogó legfőbb tanításokból (biblia-teológia).
c) A hallgatókkal megismertetni a Szentírás magyarázatának azokat

az egyszerű, de nélkülözhetetlen szabályait, amiket minden hívő
ember nek ismernie kell ahhoz, hogy jól értse a Biblia üzenetét (írás-
magyarázat).

d) A Bibliát olvasó embereket segíteni a Jézus Krisztusba vetett hitben
való meggyökerezésben és növekedésben (hitvallás- és etikai alap -
ismeretek).

e) A tanfolyamon résztvevőket segíteni a gyülekezeti közösségbe
történő bekapcsolásban és aktívabb részvételben (egyháztörténeti
és egyházismereti alapismeretek).

f) A hallgatók között olyan kapcsolatokat, közösséget kialakítani, ami
kivételes lehetőséget teremt majd a szolgálatban, az egyéni életben
és gyülekezeti munkában.” n

*

öRömmEL AdunK híRT arról, hogy Cs. Nagy János, a Biblia Szö -
vetség Egyesület Tanácsának tagja, vezető tanácstag Komáromban, 
a Sellye János Egyetemen eredményesen letette doktori vizsgáit, és
Cum laude minősítéssel megszerezte a doktori (PhD) fokozatot.
Kívánjuk, hogy tudása, élete, szolgálata áldás legyen gyülekezetében,
az egyházban és a BSz-ben! n

*
Halottunk: V petrománné Éles Erzsébet (1954) Tarcal. 
Lapzárta után érkezett kedves egyesületi tagunk halálhíre. Földön
megélt hite valódi megtapasztalássá változott a mennyei hazában,
és mindazt színről színre láthatja már, aminek reménységében 
élte életét.
Urunk mindenre elégséges szeretete erősítse és vigasztalja közeli
és távoli rokonait, barátait, gyülekeztét és a Biblia Szövetség
közösségét! n

*
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FonToS KÉRdÉSEK
A következő rendezvény programja:

– február 12.: 
Az emberi lélek különleges megtapasztalásai 

a mai keresztyén és nem keresztyén misztikában
előadó: Alföldy-Boruss Dezső

Az előadás 17 órakor kezdődik
a Budapest, Nagyvárad téri ref. templomban 

(VIII. ker. Üllői út 90.).
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

ELőAdÁS nőKnEK sorozat
„nőK vAGYunK“ címmel

1. teremtettségünkben (január); 2. kapcsolatainkban (február);
3. a korszellemmel való küzdelmünkben (március); 

4. Jézus tanítványaiként (április); 5. az Egyházban (május)
Az előadások az éves program szerint a Bp. Nagyvárad téri 

református gyülekezetben kerülnek megrendezésre.

KEZdETEK tanulmányi verseny 
A Biblia Szövetség Protestáns Teremtéskutató Köre tizedik 

alkalommal hirdet tanulmányi versenyt középiskolás diákoknak.
Feladat: 5-8 oldalas esszé írása.

Téma: A reformáció hatása a tudományra – Reformáció 500
Beküldés: 2018. április 30-ig email-ben 

(imreszilagyi@hotmail.com – Dr. Szilágyi Imre Miklós)
Eredményhirdetés: 2018. június 15. 

Díjazás: I. hely: 50 000 Ft  II. hely: 40 000 Ft  III. hely: 30 000 Ft
Értékelési szempontok: 

– Biblikusság és a tartalom kapcsolata (max. 20 pont)
– A kiírt téma világos, logikus kifejtése (max. 20 pont)

– Külső megjelenés, nyelvhelyesség (max. 10 pont)
Honlap: www.kezdetek.hu

SZILvESZTER FIATALoKnAK!
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2017-ben is szeretettel várunk

mindenkit a Biblia Szövetség ifjúsági szilveszterére.
Remek lehetőség ez arra, hogy más keresztyén fiatalokkal,

vidáman, jó közösségben zárjuk az évet, és köszöntsük 2018-at.
Számíthattok igei alkalomra, sok játékra, 
hangulatos együttlétre és közös vacsorára.
Várunk 2017. 12. 31. (vasárnap) 18.00-tól, 

s biztosan ebben az évben is lesznek olyanok, akik majd 
január 1-én, a 10.00-kor kezdődő ref. gyülekezeti 

istentisztelettel fejezik be a programot.
Helyszín: a Biblia Szövetség Egyesület székháza

(2119 Pécel, Kálvin tér 2/b), ami megközelíthető autóval, 
BKK busszal (Bp. Örs Vezér térről induló 169E járat, 

Pécel, Kossuth tér megállónál kell leszállni), 
vonattal Budapest Keleti-pu., vagy Hatvan felől 

Pécel állomásig utazva.
Részvételi feltétel: 16 -30 (35) életév, illetve 

egy tálca sütit/egy doboz üdítőt is szívesen fogadunk, 
egyébként a program ingyenes, de szükséges, 
hogy előre jelezzétek jöveteli szándékotokat.

A fáradtak részére éjszakai pihenést 2-3 ágyas szobákban
tudunk biztosítani, ehhez hálózsákot (vagy lepedőt, párna- és
takaróhuzatot) hozz magaddal! A férőhelyek korláto zottak,

emiatt igényeiteket előre jelezzétek!
Érdeklődés, jelentkezés: 

telefonon (munkaidőben): 0628 452 334/111, 
e-mailben: bsz@bibliaszov.hu, 

vagy a Biblia Szövetség Facebook oldalán. 
Hívjátok barátaitokat is!

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET
Újságunk, amely már huszonhét esztendeje megszakítás

nélkül jelenik meg évi négy alkalommal, sajátos színfoltot
képez a hazai evangéliumi sajtótermékek palettáján. Sokan

olvassák itthon és az ország határain kívül, de akadnak
előfizetői távoli kontinensekről is. A lap anyagi háttere

főként az előfizetések, illetve a gyülekezeti 
terjesztés által biztosított. A szerkesztőség és a kiadó hálás

azokért az adományokért, amelyek lehetővé teszik 
a Kárpát-medencében történő, missziói jellegű terjesztést.
Éppen ezért továbbra is buzdítjuk olvasóinkat arra, hogy

népszerűsítsék lapunkat, „fogadjanak örökbe egy új
olvasót” azzal, hogy előfizetnek azok számára, akik eddig
nem olvasták. Emellett kérjük, adományaikkal segítsenek,

hogy olyanokhoz is eljusson, akiknek esetleg nincs 
módjuk előfizetni, vagy megvásárolni újságunkat! 

***

Tájékoztatás a térítési és előfizetési díjakról
(Biblia és Gyülekezet, 2018. év)

Tisztelettel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 
a 2018. évben folyóiratunk szabadeladási ára 

továbbra is 350,- Ft/példány.
Az előfizetői árat az utóbbi években jelentősen meg-

növekedett postai és nyomdai költségek ellenére sem kíván-
juk emelni (utoljára 2012-ben kényszerültünk erre), ezáltal

szeretnénk megköszönni olvasóink hűségét. 

Előfizetési ár
Magyarországon: –  625 Ft/előfizetői példány, illetve

előfizetéskor 2.500 Ft/év
külföldön: –  európai országokba: 4.800 Ft/év

–  tengeren túlra: 5.900 Ft/év
Az előfizetés összege a folyóirathoz mellékelt ÉBA utal vá -

nyon, illetve az alábbi folyószámlaszámon fizethető be:
Ébredés Alapítvány 11742331-20003610

Továbbra is szívesen fogadunk el támogató előfizetést,
amely segítséget jelent ahhoz, hogy lapunkból tudjunk

küldeni egyrészt a határon túl élő testvéreinknek, másrészt
azoknak az idős és nehéz sorsú testvéreinknek, akik nem

tudják vállalni az előfizetés terheit. 
Névre szóló támogatás esetén írják rá a csekkre az illető

pontos nevét és címét!
(Kiadó)



1.

Reformáció 500 emlékünnep,
pillanatképek a szekciók résztvevőiről



A Biblia és Gyülekezet című folyóiratra a 11742331-20003610 számlaszámon vagy postai utalványon lehet előfizetni 
Előfizetési díj 2017-ben: belföldre: 2.500,- Ft/év; (10 pld. felett 2.200,- Ft/pld.); külföldre: – európai országokba 4.800,- Ft/év;  

– egyéb országokba 5.900,- Ft/év. Az előfizetés nélküli árus példány ára 350,- Ft. A folyóirat megjelenik negyedévenként. 
A Biblia és Gyülekezet szerkesztősége és kiadóhivatala a Biblia Szövetség Egyesület címén 

Kiadja a Biblia Szövetség Egyesület megbízásából az Ébredés Alapítvány, felelős kiadó: Szabó László 
* * * 

Biblia Szövetség Egyesület címe: H-2119 Pécel, Kálvin tér 2/B  Telefon/fax: 06 (28) 452-334  Internet: www.bibliaszov.hu  E-mail: bsz@bibliaszov.hu
felelős szerkesztő: Sipos Ajtony Levente; szerkesztő: dr. Mikolicz Gyula;  szerkesztőbizottság: Alföldy-Boruss Dezső, Cs. Nagy János, Margit István, 

dr. Mikolicz Gyula, Sipos Ajtony Levente, Sipos Ete Zoltán;  tördelés: Horváth Mária
Címlap: Kalotaszegi ref. templom – a BSz egyik nyári konferenciája résztvevői a gyönyörű erdélyi tájjal is ismerkedtek. (fotó: Horváth Mária);

a reformációi emlékünnep fotói: Tóth András –  Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza! 
Nyomtatás: Prime Rate Kft. 1044 Bp., Megyeri út 53.  –  HU-ISSN 0866-2932 (nyomtatott) – ISSN 2064-0269 (online)

AZ ÉBREdÉS ALApíTvÁnY 
AJÁNLATA 2017-BEN

ÚJ KIAdvÁnYAInK

Péterffy György
A reformáció gyermekei

Ára: 650,- Ft

Margit István
péceli református

gyűjteményi értékek
Ára: 200,- Ft

Margit István
Arany a tűzben

György László életrajza
Ára: 200,- Ft

Louis Berkhof
Keresztyén dogmatika

Ára: 850,- Ft
Új kiadásban megjelent!

Szabó László – Margit István
Rövid egyháztörténet

Ára: 600,- Ft

Bálint Józsefné
Kavicsos mederben

Ára: 500,- Ft

Cs. Nagy János
Közel van hozzád az Ige

Ára: 200,- Ft

*
Kiadványaink

megrendelhetők 
telefonon és faxon, 

e-mailben, de 
internetes boltunkon

keresztül is.

*

Elérhetőségünk: 
ÉBREdÉS Alapítvány,

2119 Pécel, 
Kálvin tér 2/B; 

tel./fax: (28) 452-334; 
internet: www.bibliaszov.hu;
e-mail: imargit@bibliaszov.hu


