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BEVEZETÉS 
 
   
A bűnbeesés előtt Ádám szemtől szemben beszélhetett Alkotójával. Amióta 
azonban az embert törvényszegése elszakította Istentől, nem részesülhet ebben 
a nagy kiváltságban. De a megváltás terve utat nyitott, s ezen az úton a föld la-
kói most is érintkezhetnek a mennyel. Isten a Szentlélek által kapcsolatba lépett 
az emberrel, és a kinyilatkoztatások útján, amelyeket kiválasztott szolgáinak 
adott, mennyei fény sugárzik a világra. "Szentlélektől indíttatva szólottak az Is-
tennek szent emberei" (2Pt 1:21).  
Az emberi történelem első huszonöt évszázadában nem volt írott kinyilatkozta-
tás. Azok, akik Istentől tanultak, közölték ismereteiket másokkal, és ezek az 
ismeretek az egymást követő századok során apáról fiúra szálltak. Az első írott 
kijelentés Mózes korában született. Később az ihletett kinyilatkoztatások ihle-
tett könyvvé formálódtak. Ez a munka tizenhat hosszú évszázadon át tartott - 
Mózestől, a teremtés és a törvény történészétől Jánosig, az evangélium fennkölt 
igazságainak feljegyzőjéig.  
A Bibliát, amely bár Istent nevezi meg szerzőjének, emberi kezek írták. Külön-
böző könyveinek sokféle stílusában számos író számtalan jellemvonása tükrö-
ződik. A kinyilatkoztatott igazságok sora "Istentől ihletett" (2Tim 3:16), de 
emberi nyelven szólal meg. A végtelen Isten - Szentlelke által - fényt hintett 
szolgái értelmébe és szívébe. Álmokat és látomásokat adott, szimbólumokat és 
képeket mutatott. Azok pedig, akiknek az igazságot kinyilatkoztatta, e gondola-
tokat emberi szavakba öntötték.  
A Tízparancsolatot Isten maga mondta el, és saját kezével írta le. Ezeket az igé-
ket nem ember, hanem Isten fogalmazta meg. A Biblia emberi nyelven kifeje-
zett, de Istentől származó igazságai az isteni és az emberi egybefonódását tük-
rözik. Ugyanilyen összefonódásról tanúskodik Krisztus természete is, aki Isten 
Fia és ember Fia is volt. A Bibliára is érvényes az, ami Krisztusra, hogy "az Ige 
testté lett, és lakozék miközöttünk" (Jn 1:14).  
A Biblia könyvei, amelyeket más-más korszakban élő, rangban és foglalkozás-
ban, szellemi és lelki képességekben nagyon különböző emberek írtak, a stílu-
sok széles skáláját tükrözik, mint ahogy sokféle a benne foglalt témakörök jel-
lege is. Különböző írók különböző kifejezési formákat alkalmaztak. Ugyanazt 
az igazságot sokszor az egyik író megkapóbban tárta fel, mint a másik. Egy-egy 
témakörben - amelyet számos író több oldalról más-más összefüggésben mutat 
be - a felszínes, a figyelmetlen, elfogult olvasó talán ellentmondást vagy követ-
kezetlenséget lát, a gondolkozó, istenfélő, nyitott szemű kutató viszont felfede-
zi a benne rejtőzködő harmóniát.  
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Az igazság a különböző emberek írásai nyomán a maga sokoldalúságával jele-
nik meg. Az egyik íróban a téma egyik vonása kelt mélyebb benyomást; ő azo-
kat a pontokat ragadja meg, amelyek saját élményeivel, felfogóképességével és 
értékelésével vannak összhangban. A másik író valami mást emel ki. A Szent-
lélek irányítása nyomán mindegyik azt tárja fel, ami az ő lelkét a legmélyebben 
érintette. Az igazságnak más és más oldala mutatkozik meg általuk, egymással 
tökéletes összhangban. Az így kinyilatkoztatott igazságok tökéletes egészet al-
kotnak, és az élet minden körülményében és eseményében kielégítik az ember 
szükségleteit.  
Istennek tetszett, hogy igazságát emberi eszközök útján közölje a világgal, és 
Szentlelke által képessé és alkalmassá tett embereket erre a munkára. Ő irányí-
totta gondolataikat mondani- és írnivalójuk kiválasztásakor. A kincset földi 
edényekbe rejtette, de az így is mennyei kincs. A bizonyságtételt az emberi 
nyelv tökéletlen kifejezései tolmácsolják, de az akkor is Isten bizonyságtétele, 
és Isten engedelmes, hivő gyermeke Isten dicsőséges hatalmát látja meg benne, 
amely tele van kegyelemmel és igazsággal.  
Igéje által Isten az emberekre bízta azt az ismeretet, amely szükséges az üdvös-
séghez. A Szentírást Isten akaratának hiteles, tévedhetetlen kinyilatkoztatása-
ként kell elfogadnunk. A Szentírás a jellem mércéje, a tanításaink zsinórmérté-
ke és tapasztalataink próbaköve. "A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a ta-
nításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéle-
tes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítette (2Tim 3:16-17). 
Az a tény azonban, hogy Isten az Ige által kinyilatkoztatta akaratát az emberek-
nek, nem teszi szükségtelenné Szentlelkének állandó jelenlétét és eligazítását. 
Ellenkezőleg! Megváltónk azért ígérte meg a Lelket, hogy szolgáinak feltárja 
az Igét; hogy a Lélek megvilágítsa és gyakorlativá tegye az Ige tanításait. És 
mivel Isten Lelke ihlette a Bibliát, a Lélek tanítása soha nem állhat ellentétben 
az Ige tanításával.  
Isten nem a Biblia helyettesítésére adta - és nem is adhatja - Lelkét: hiszen a 
Szentírás világosan kijelenti, hogy Isten Igéje minden tanítás és ismeret próbá-
ja. János apostol így mondja: "Ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljá-
tok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világ-
ba". (1Jn 4:77.) Ésaiás pedig kijelenti: " Vissza a tanításhoz és a kinyilatkozta-
táshoz! Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala" (Ésa 8:20).  
A Szentlélek munkájára nagyon rossz fényt vet azoknak a tévelygése, akik az-
zal az indokkal, hogy a lélek világosságát megkapták, szükségtelennek tartják 
Isten Igéjének eligazítását. Ezek az emberek saját benyomásaikat követik, ame-
lyeket a lelkükben megszólaló mennyei hangnak tartanak. De az a lélek, amely 
irányítja őket, nem az Isten Lelke. Az Ige mellőzése és az érzelmek követése 



 5 

csak zavart kelt, félrevezet és romlásba dönt. Csak az ördög szándékait mozdít-
ja elő. Mivel a Szentlélek szolgálata létfontosságú Krisztus egyházában, Sátán-
nak egyik cselfogása az, hogy a szélsőségesek és fanatikusok tévelygése útján a 
Lélek munkáját lejáratja, és Isten népével elfelejteti azt az erőforrást, amelyet 
az `Úr kínál.  
A Lélek az egész evangéliumi korszak során Isten Igéjével összhangban végzi 
munkáját. A Szentlélek mind az Ó-, mind az Újtestamentum írása idején a 
szent kánonban foglalt kinyilatkoztatásokon kívül is adott eligazítást. A Biblia 
elmondja, hogy egyes emberek miként kaptak intést, dorgálást, tanácsot és el-
igazítást a Szentlélek által olyan dolgokban, amelyek nincsenek feljegyezve a 
Szentírásban. Említés történik különböző korok prófétáiról, akiknek a kijelen-
téseiből semmit sem jegyeztek fel. A szentírási kánon lezárulása után a Szentlé-
lek továbbra is tanította, intette és vigasztalta Isten gyermekeit.  
Jézus ezt ígérte tanítványainak: "Ama vigasztaló... a Szentlélek, akit az én ne-
vemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja 
mindazokat, amiket mondottam néktek". "Mikor eljő amaz, az igazságnak Lel-
ke, elvezérel majd titeket minden igazságra..., és a bekövetkezendőket megje-
lenti néktek". (Jn 14:26; 16:13). A Szentírás világosan tanítja, hogy ezek az ígé-
retek korántsem korlátozódtak az apostolok idejére, hanem minden korban érvé-
nyesek voltak Krisztus egyházára. A Megváltó így bátorítja követőit: "Tiveletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig" (Mt 28:20). Pál pedig kijelenti, hogy 
a Lélek ajándékait és megnyilatkozásait "a szentek tökéletesbítése céljából 
szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére" kapta a gyülekezet: "míg el-
jutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egysé-
gére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére". (Ef 
4:12-13).  
Az apostol így imádkozott az efézusi hivőkért: "A mi Urunk Jézus Krisztusnak 
Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét 
az Ő megismerésében; és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassá-
tok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége..., és mi az Ő hatalmának felséges 
nagysága irántunk, akik hiszünk". (Ef 1:17 19). Az isteni Lélek szolgálata - az 
értelem megvilágosítása és a Szentírás mélységes dolgainak megértése - volt az 
az áldás, amelyet Pál itt az efézusi gyülekezetnek kért.  
A Szentlélek csodálatos pünkösdnapi megnyilatkozása után Péter arra buzdította 
az embereket, hogy térjenek meg, és keresztelkedjenek meg Krisztus nevében 
bűneik bocsánatfára. Majd pedig ezt mondta: "Veszitek a Szentlélek ajándékát. 
Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze 
vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk". (Acs 2:38-39).  
Az Úr Jóel próféta által megígérte, hogy Isten nagy napjának eljötte előtt a Szent-
lélek különlegesen fog megnyilatkozni (Jóel 2:28). Ez a prófécia részben már 
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teljesedett a Lélek pünkösdnapi kiáradásakor, de a teljes megvalósulás, az iste-
ni kegyelem kiteljesedése, az evangéliumhirdetés végső eseményeit fogja kísérni.  
A jó és a rossz közötti nagy küzdelem hevessége egészen az idők végéig foko-
zódik. Sátán minden korban kinyilvánította, hogy haragszik Krisztus egyház-
ára. Isten pedig kegyelmével és Lelkének hatalmával megerősítette népét, hogy 
meg tudjon állni az ördög hatalmával szemben. Krisztus apostolai a lélek kü-
lönleges világosságát kapták, amikor hirdetniük kellett az evangéliumot a vi-
lágnak, és le kellett írniuk a későbbi korok számára. Az egyház végső szabadu-
lásának közeledtekor azonban Sátán még nagyobb erővel dolgozik. Leszáll, és 
"nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van" (Jel 12:12). 
"A hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival" (2Thessz 2:9). fog 
dolgozni. Ez a lángelme, aki egykor Isten angyalai között a leghatalmasabb 
volt, hatezer éven át, teljes erejével csalt és pusztított. Sátán e küzdelmes kor-
szakok alatt szerzett minden ügyességét, ravaszságát és tökélyre vitt kegyetlen-
ségét latba veti Isten népe ellen a végső harcban. E vészterhes időkben Krisztus 
követőinek figyelmeztetniük kell a világot az Úr második adventjére; és egy 
olyan népet kell felkészítenünk, amely meg tud állni "szeplő nélkül és hiba nél-
kül" (2Pt 3:14) Krisztus előtt, amikor eljön. Ebben az időben legalább annyira 
szükség lesz Isten kegyelmének és hatalmának különleges megnyilatkozására, 
mint amennyire szükség volt az apostoli korban.  
A jó és a rossz között régóta folyó küzdelem jelenetei feltárultak a Szentlélek 
világosságának fényénél e lapok írója előtt. Időről időre bepillanthattam abba a 
nagy küzdelembe, amely Krisztus - az élet Fejedelme, megváltásunk szerzője -, 
valamint Sátán - a gonoszság fejedelme, a bűn szerzője -, Isten szent törvényé-
nek első áthágója - között folyt a különböző korszakokban. Sátán Krisztus elle-
ni gyűlölete Krisztus követőivel szemben is megmutatkozott. A letűnt korok 
egész történelmén nyomon követhető az isteni törvény elveivel szembeni gyű-
lölet, ugyanaz a csaló fortély, amely által a tévelygés igazságnak tűnik, Isten 
törvénye helyébe emberi törvények lépnek, és a Teremtő helyett az ember a te-
remtményt imádja. Sátán minden korban igyekezett Isten jellemét hamis szín-
ben feltüntetni, és az emberekben hamis fogalmakat kelteni róla, hogy ne sze-
ressék a Teremtőt, hanem gyűlöljék, és féljenek tőle; hogy törvényét félrete-
gyék, és azt gondolják, hogy mentesek követelményeitől. Sátánnak ez a törek-
vése, és az, hogy üldözze azokat, akik csalásának ellent mertek állni, a pátriár-
kák, a próféták és az apostolok, a mártírok és a reformátorok történelmében 
egyaránt nyomon követhető.  
A végső nagy küzdelemben Sátán ugyanazt a taktikát követi, ugyanazt a lelkü-
letet tanúsítja és ugyanazért a célért dolgozik, mint minden előbbi korban. 
Ugyanaz ismétlődik majd meg, azzal a különbséggel, hogy a jövő küzdelmét 
olyan felfokozott tempó fogja jellemezni, amilyennek a világ soha nem volt ta-
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núja. Sátán csalásai szövevényesebbek, támadásai eltökéltebbek lesznek. Ha 
lehetséges volna, tévútra vinné még a választottakat is (Mk 13:22).  
Amikor Isten Lelke feltárta előttem Igéjének nagyszerű igazságait, valamint a 
múlt és a jövő jeleneteit, azt a parancsot kaptam, hogy mondjam el másoknak 
is, amit kinyilatkoztatott, és tárjam fel a letűnt korokban folyó nagy küzdelmet; 
főként úgy mutassam be, hogy megvilágítsa a jövő gyorsan közeledő harcát. E 
célból igyekeztem kiválogatni és csoportosítani az egyháztörténelem esemé-
nyeit, hogy nyomon követhessük azoknak a próbatételt jelentő igazságoknak a 
kibontakozását, amelyeket a világ a különböző korokban kapott, amelyek fel-
lobbantották Sátán haragját és a világhoz ragaszkodó egyház gyűlöletét. Ezeket 
az igazságokat megőrizte azoknak a bizonyságtevése, akik "életüket nem kí-
mélték mindhalálig".  
E feljegyzésekben megpillanthatjuk a reánk váró küzdelem előrevetített árnyé-
kát. Isten Igéjének fényénél és Lelkének világosságánál olvasva őket, leleple-
ződnek előttünk, a Sátán csalásai, és azok a veszélyek, amelyek elől ki kell tér-
niük azoknak, akik az eljövendő Úr előtt "feddhetetlenül" akarnak megállni.  
Az a nagyszerű eseménysor, amely a múlt reformációjának útját jelezte, és a 
protestáns világ által jól ismert és egyetemesen elfogadott történelem, olyan té-
nyeket tartalmaz, amelyeket senki sem tagadhat le. Ezt a történelmet a könyv 
kereteihez mérten röviden, szükségszerű tömörséggel vázoltam, és a tényeket 
annyira összesűrítettem, amennyire az érthetőség megengedi. Egy-egy történet-
író szavait idéztem olyan esetekben, amikor az idézet röviden és érthetően 
megvilágítja a témát, vagy jól összegezi a részleteket. Olykor nem hivatkoztam 
név szerint az íróra, mert nem tekintélye miatt idéztem szavait, hanem mert 
megállapítása találó és megragadó képet nyújt a témához. Azok tapasztalatai-
nak és nézeteinek az ismertetéséhez, akik korunkban viszik előre a reformáció 
munkáját, ugyancsak igénybe veszem nyomtatásban megjelent műveiket.  
Ennek a könyvnek nem annyira az a célja, hogy a korábbi idők küzdelmeiről új 
igazságokat mondjon el, hanem inkább az, hogy a bekövetkezendő eseménye-
ket érintő tényeket és elveket kihangsúlyozza. De ha a múltat a világosság és a 
sötétség erői közti küzdelem részeként vizsgáljuk, akkor a róla szóló feljegyzé-
sek új jelentőséget kapnak; általuk fény szóródik a jövőre, és megvilágítja azok 
ösvényét, akiknek a letűnt korok reformátoraihoz hasonlóan - még földi javaik 
veszélyeztetésével is - tanuságot kell tenniük "Isten igéjé"-ről, és "a Jézus 
Krisztus bizonyságtételé "-ről.  
Feltárni az igazság és tévelygés közötti nagy küzdelem jeleneteit; leleplezni Sá-
tán ármánykodását, és megmutatni, hogyan lehet neki eredményesen ellenállni; 
bemutatni a bűn problémájának megnyugtató megoldását, megvilágítva a bűn 
eredetét és végső elrendezését, hogy egyértelműen kitűnjék: Isten mindig igaz-
ságosan és jóakarattal bánik teremtményeivel; bemutatni törvényének szent és 
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változatlan voltát - ez e könyv célja. Hogy befolyására lelkek szabaduljanak 
meg a sötétség hatalmából, és részesüljenek "a szentek örökségében... a vilá-
gosságban", annak dicsőségére, aki szeretett minket, és önmagát adta értünk - 
ez a szerző buzgó imája.    
 

E. G. White 
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JERUZSÁLEM PUSZTULÁSA 
   
 
"Vajha megismerted volna te is, csak a te mostani napodon is, amik néked a te 
békességedre valók! De most elrejtettek a te szemeid elől. Mert főnek reád na-
pok, mikor a te ellenségeid tekörülted palánkot építenek, és körülvesznek té-
ged, és mindenfelől megszorítanak téged, és a földre tipornak téged, és a te fia-
idat tebenned; és nem hagynak tebenned követ kövön; mivelhogy nem ismerted 
meg a te meglátogatásodnak idejét" (Lk 19:42-44).  
Jézus az Olajfák-hegyének ormáról letekintett Jeruzsálemre. Csodaszép, békés 
kép tárult szeme elé. Húsvét volt. Jákób fiai minden országból odasereglettek, 
hogy megtartsák a nagy nemzeti ünnepet. A kertek, a szőlők és a zarándokok 
sátraival borított zöld lejtők közül emelkedtek ki Izrael fővárosának teraszos 
dombjai, méltóságteljes palotái és masszív bástyái. "Sion leánya" mintha csak 
gőgösen szólt volna: királynőként trónolok, és nem törődöm azzal, hogy kinek 
mi fáj. Olyan szép volt Sion, mint századokkal előbb, és azt hitte, hogy most is 
a menny kedveltje, akit Isten éppúgy véd, mint régen, amikor a királyi lantos 
ezt énekelte: "Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye... a nagy ki-
rálynak városa" (Zsolt: 48:3). Jó kilátás nyílt a templom pompás épületeire. A 
lenyugvó nap sugarai megvilágították hófehér márványfalait, és megcsillantak 
a kapu, a torony és az oromzat aranyán. Ott állt a zsidó nemzet büszkesége, 
amelynek "szépsége tökéletes". Vajon Izrael melyik gyermeke tudott e képre az 
öröm és csodálat borzongása nélkül tekinteni?! Jézust azonban egészen más 
gondolatok foglalkoztatták. "Mikor közeledett, látván a várost, síra azon" (Lk 
19:41). A diadalmas bevonulást kísérő határtalan ujjongás közepette, amikor 
lengtek a pálmaágak, amikor a boldog hozsánna felkeltette álmából a dombok 
visszhangját, és ezrek hangja kiáltotta ki Jézust királynak, a világ Megváltóját 
hirtelen elfogta valami titkos fájdalom. Ő, az Isten Fia, Izrael ígérete, akinek a 
hatalma legyőzte a halált és előhívta a sír foglyait, könnyezett; nem közönséges 
fájdalomtól, hanem mardosó, elfojthatatlan lelki gyötrelemtől.  
Nem önmagát siratta, bár jól tudta, milyen útra lépett. Előtte feküdt közelgő 
gyötrelmének színhelye: a Gecsemáné. Odalátszott a Juh-kapu is. Ezen vezetett 
át századok óta az áldozatra szánt állatok útja; ez a kapu előtte is ki fog tárulni, 
amikor "mint bárány... mészárszékre vitetik" (Ésa 53:7). Nem messze volt a 
Golgota, a keresztrefeszítés helye. Az ösvényre, amelyet Krisztus nemsokára 
taposni fog, sűrű sötétség, a rémület sötétsége borul, amikor életét bűnáldozat-
ként bemutatja. De ebben a boldog órában nem ezek a képek vetették árnyukat 
az Üdvözítőre. Nem a saját emberfölötti gyötrelmének sejtelme felhőzte be ön-
zetlen lelkét. Jeruzsálem pusztulásra szánt ezreiért sírt, azokért, akik vakságuk 



 10 

és megátalkodottságuk miatt nem részesülhetnek áldásában és megmentő ke-
gyelmében, amely jövetelének célja.  
 
Jézus előtt nyitott könyv volt a választott nép történelme, az a több mint ezer 
év, amely alatt Izrael Isten különleges pártfogását és oltalmazó gondoskodását 
élvezte. Ott volt a Mórija-hegye, ahol az oltárhoz kötözött engedelmes áldozat - 
az ígéret gyermeke - Isten Fiának áldozatát előképezte. Ott vált hitelessé a hi-
vők atyjával kötött szövetség áldása, a dicsőséges messiási ígéret (1Móz 22:9. 
l6-l8). A pusztító angyal kardját ott fordította el az áldozat lángja, amely Ornán 
szérűjéből az ég felé szállt (1Krón 21) - a Megváltó áldozatának és közbenjárá-
sának találó szimbólumaként. Isten a földön semmit sem tisztelt meg úgy, mint 
Jeruzsálemet. "Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül" 
(Zsolt 132:13). Hosszú századokon át a szent próféták ott mondták el intő üze-
netüket. A papok ott lóbálták meg tömjénezőjüket, és a tömjénfelhő a hivők 
imáival együtt ott szállt Isten elé. Az áldozatként naponta bemutatott bárányok 
vére ott mutatott előre, az Isten Bárányára. Jahve ott nyilatkoztatta ki jelenlétét 
a kegyelem királyi széke felett a dicsőség felhőjében. Ott nyugodott a földet és 
a mennyet összekötő titokzatos létra (lMóz 25:12; Jn 1:52), amelyen Isten an-
gyalai le s föl szálltak, és amely utat nyitott a világnak a szentek szentjébe. Ha 
Izrael mint nép hűséges maradt volna a mennyhez, Jeruzsálem, Isten kiválasz-
tott városaként örökre fennmaradt volna. (Jer 17:21-25). De a kiváltságos nép 
története sok hitehagyásról és lázadásról ad hírt. Elvetették Isten kegyelmét, 
visszaéltek kiváltságaikkal, és semmibe vették lehetőségeiket.  
Bár Izrael fiai "Isten követeit kigúnyolták, az Ő beszédeit megvetették, és pró-
fétáival gúnyt űztek" (2Krón 36:16), Ő mégis "irgalmas és kegyelmes Isten"-
ként nyilatkozott meg előttük, aki "késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és 
igazságú" (2Móz 34:6). Újra és újra elutasították, irgalma mégsem fogyott el. 
Isten mélységesebb szánalommal és szeretettel, mint amit apa érezhet fia iránt, 
elküldte "hozzájuk követeit jó idején, mert kedvez vala az Ő népének és az Ó 
lakhelyének" (2Krón 36:15). Amikor az intés, a kérlelés és a feddés kevésnek 
bizonyult, elküldte nekik a menny legnagyobb ajándékát, és ebben az egy aján-
dékban az egész mennyet odaadta!  
Maga Isten Fia jött el, hogy meggyőzze a konok várost. Krisztus volt az, aki Iz-
raelt mint jó termő szőlőt kihozta Egyiptomból (Zsolt 80:9). Saját kezével űzte 
ki a pogányokat előle. "Nagyon kövér hegy"-re telepítette "szőlejét". Gyámolí-
tó gondoskodással körülvette, és elküldte szolgáit, hogy gondozzák. "Mit kel-
lett volna még tennem szőlőmmel - kiáltotta -, mit meg nem tettem vele?" (Ésa 
5:1-4) Amikor várta, hogy szőlőt teremjen, vadszőlőt termett, mégis csendes 
sóvárgással remélte, hogy gyümölcsöt terem, ezért személyesen jött el szőlőjé-
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be, hátha megmentheti a pusztulástól. Körülásta, megmetszette, ápolgatta. Fá-
radhatatlanul igyekezett, hogy megmentse a szőlőt, amit saját kezével ültetett.  
A világosság és dicsőség ura három évig járt népe között. "Széjjeljárt jót tévén 
és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak. " Bekötözte a 
megtört szívűeket, szabadon bocsátotta a megkötözötteket, visszaadta a vakok 
látását, a bénákat járóvá, a süketeket hallóvá tette; megtisztította a bélpokloso-
kat, feltámasztotta a halottakat, és a szegényeknek az evangéliumot prédikálta 
(Acs 10:38; Lk 4:18; Mt 11:5). Minden rendű és rangú embert egyaránt kedve-
sen hívott: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterhel-
tettetek, és én megnyugosztlak titeket" (Mt 11:28).  
Bár jóért rosszal és szeretetéért gyűlölettel fizettek neki (Zsolt 109:5), rendület-
lenül végezte irgalmas munkáját. Soha nem küldte el azt, aki áldásért hozzá 
fordult. E hontalan vándor, aki nap mint nap eltűrte a gyalázatot és ínséget, 
azért élt, hogy kielégítse az emberek szükségleteit, könnyítsen bajukon és fel-
kínálja nekik az élet ajándékát. Irgalmát, amelyet gazdagon mért, konok szívvel 
elvetették, de Ő újra felkínálta, még nagyobb szánalommal és kimondhatatlan 
szeretettel. Izrael mégis elfordult legjobb barátjától és egyetlen segítőjétől. A 
Megváltó szeretetét és kérlelését semmibe vették, tanácsait elutasították, intése-
it kinevették.  
A remény és bocsánat ideje gyorsan múlt. Isten sokáig késleltetett haragjának 
pohara már majdnem megtelt. A hitehagyás és lázadás korszakaiban gyülekező 
felhők, a keservektől fekete fellegek már-már rászakadtak a bűnös népre. És 
Őt, az egyetlent, aki meg tudta volna menteni őket közelgő végzetüktől, sem-
mibe vették, sértegették, elvetették és nemsokára keresztre feszítették. Amikor 
Krisztus a Golgota keresztjén függött, Izrael napja, az Istentől megáldott, ked-
velt nép napja leáldozott. Egyetlen lélek elvesztésével olyan kincs vész el, 
amelynek értéke egy egész világnyi nyereséget messze túlszárnyal. De amikor 
Krisztus letekintett Jeruzsálemre, az egész város, az egész nemzet pusztulását 
látta maga előtt - a városét, a nemzetét, amely egykor Isten választottja, féltve 
őrzött kincse volt.  
A próféták siratták a hitehagyó Izraelt, és azt a rettenetes pusztulást, amely bű-
nei miatt sújtotta. Jeremiás kívánta, hogy szeme könnyek forrásává váljon, és 
éjjel-nappal sirathassa népe lányának megöletteit és az Úr fogságba vitt nyáját 
(Jer 9:1; 13:17). Mekkora lehetett akkor Jézus fájdalma, akinek prófétai látása 
nemcsak éveket, de korszakokat fogott át! Látta a pusztító angyalt, amint fel-
emelte kardját a város ellen, amely oly sokáig Jahve lakóhelye volt. Az Olaj-
fák-hegyéről, épp arról a helyről, amelyet később Titus és serege elfoglalt, látta 
a völgyön túl a szent pitvarokat, szemlélte az oszlopcsarnokokat és könnyfátyo-
los szemmel nézte a félelmes képet: az ellenséges seregtől körülvett falakat. 
Hallotta a harcra menetelő katonák lépteinek zaját. Hallotta az ostromolt város-
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ban kenyérért síró anyák és gyermekek hangját. Látta a szent és gyönyörű 
templomot, a város palotáit és tornyait lángokban állni, és látta, hogy helyükön 
csupán parázsló romhalmaz maradt.  
Tekintetével átfogva a korszakokat, minden országban ott látta a szövetség 
szétszórt gyermekeit, "mint roncsokat a sivatag szélén". A város fiaira már-már 
rászakadó földi büntetésben a harag poharának első cseppjeit látta; ezt a poha-
rat a végítéletkor fenékig ki kell üríteniük. Isteni szánalom és sóvárgó szeretet 
fejeződött ki e szomorú szavakban: "Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a 
prófétákat, és megkövezed azokat, akik tehozzád küldettek, hányszor akartam 
egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; 
és te nem akartad. " Ó, te nép, ki minden más népnél nagyobb kegyben része-
sültél, bárcsak felismerted volna meglátogatásodnak idejét, és azt, ami békes-
ségedet szolgálja! Feltartóztattam az igazságszolgáltatás angyalát, megtérésre 
szólítottalak, de hiába. Nemcsak szolgáknak, követeknek és prófétáknak állta-
tok ellen, hanem Izrael Szentjének, Megváltótoknak is. Ha elpusztultok, csak 
magatokra vethettek. "Nem akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen" (Mt 
23:37; Jn 5:40).  
Krisztus a megátalkodott, hitetlen, lázadó és Isten büntető ítélete elé siető világ 
szimbólumát látta Jeruzsálemben. Az elbukott emberiség keserveinek súlya ne-
hezedett lelkére. Ez csalta ajkára azt a mérhetetlenül fájdalmas kiáltást. Ismerte 
a bűn történetét, amelyre rányomta bélyegét az emberi szenvedés, könny és vér. 
Szíve szánalomra indult a föld nyomorgó, szenvedő lakói iránt. Mindenkin sze-
retett volna segíteni. De még az Ő keze sem fordíthatta vissza az emberi keser-
vek árját. Csak kevesen akartak a segítség egyedüli forrásából meríteni. Jézus 
kész volt meghalni azért, hogy az üdvösséget lehetővé tegye számukra. De ke-
vesen keresték nála az életet. A menny Királya sír! Az örök Isten Fia nyugta-
lan, és meggörnyed a fájdalom súlya alatt! Az egész mennyet megdöbbentette 
ez a jelenet. Ez bizonyítja, hogy milyen rettenetes dolog a bűn, ez tanúsítja, 
hogy még a végtelen hatalom számára is milyen nehéz feladat a bűnöst meg-
menteni az isteni parancsolatok áthágásának következményeitől. Amikor Jézus 
tekintete az utolsó nemzedékre esett, hasonló csalások útvesztőjében látta a vi-
lágot, mint amelyek Jeruzsálem pusztulását okozták. A zsidók nagy bűne az 
volt, hogy megtagadták Krisztust; a keresztény világ nagy bűne pedig az, hogy 
elveti Isten törvényét, a menny és föld kormányzatának alapját. Jahve parancsa-
it lebecsülik és semmibe veszik. A bűn foglyainak milliói Sátán rabszolgái, 
akik a második halál elszenvedésére vannak kárhoztatva, még meglátogatásuk 
napján sem hajlandók meghallgatni az igazság igéit. Rettenetes vakság! Érthe-
tetlen elvakultság!  
Két nappal a páska ünnepe előtt Krisztus, leleplezve a zsidó főemberek képmu-
tatását, utolsó alkalommal távozott a templomból, és tanítványaival ismét ki-
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ment az Olajfák-hegyére, leült velük a városra tekintő füves lejtőn. Még egy-
szer rátekintett falaira, tornyaira és palotáira. Még egyszer elnézte a vakítva 
csillogó templomot, a szépség diadémját, a szent hegy koronáját.  
Ezer évvel előbb a zsoltáríró azért a kegyért dicsőítette Istent, hogy Izrael szent 
templomát választotta lakóhelyéül: "Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye 
Sionban. " "A Juda törzsét válaszfa: a Sion hegyét, amelyet szeretett. És 
megépíté szent helyét, mint egy magas várat" (Zsolt 76:3; 78:68-69). Az első 
templomot Izrael történelmének legvirágzóbb korszakában emelték. Dávid ki-
rály e célra temérdek kincset gyűjtött össze. Az építkezés Isten tervei alapján 
történt (1Krón 28:12.19). A munkát pedig Izrael legbölcsebb királya, Salamon 
fejezte be. Ez a templom volt a legnagyszerűbb épület, amelyet a világ valaha 
is látott. Az Úr mégis ezt mondatta Aggeus prófétával a második templomról: 
"nagyobb lészen a második háznak dicsősége az elsőnél". "Megindítok minden 
népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsőséggel, 
azt mondja a Seregeknek Ura" (Agg 2:9.7).  
Nabukodonozor elpusztította a templomot, és Krisztus születése előtt mintegy 
ötszáz évvel újjáépítette egy olyan nép, amely egy emberöltőn át tartó fogság 
után visszatért a feldúlt. szinte lakatlan országba. A köztük levő idős emberek, 
akik látták Salamon templomának dicsőségét, azt siratták az új épület alapkőleté-
telénél, hogy az messze el fog maradni az első mögött. Érzéseiket a próféta hatá-
sosan ecseteli: "Ki van még életben köztetek, aki látta ezt a házat az ő első dicső-
ségében?... Avagy nem olyan-é ez a ti szemetekben, mintha semmi volna?" 
(Agg 2:3; Ezsd 3:12). De az Úr ekkor azt üzente nekik, hogy az újabb ház di-
csősége nagyobb lesz, mint az egykorié.  
A második templom azonban nem ért fel az első pompájával; Isten jelenlétének 
az első templomban látott jelei sem szentelték meg. Nem mutatkozott meg ter-
mészetfölötti erő, hogy megpecsételje felszentelését. A dicsőség felhője sem 
töltötte be az újonnan emelt templomot. Nem szállt alá tűz az égből, hogy meg-
eméssze az oltárra helyezett áldozatot. A sekina (dicsőség) nem jelent meg töb-
bé a kérubok között a szentek szentjében. A frigyládát, a kegyelem királyi szé-
két és a bizonyság tábláit nem lehetett ott látni. Mennyei hang nem tájékoztatta 
a kérdezősködő papot Jahve akaratáról.  
Századokon át a zsidók hiába próbálták bizonyítani, miként teljesedett Isten 
ígérete, amelyet Aggeus által adott. Elvakította őket a gőg és hitetlenség, és 
nem fogták fel a próféta szavainak igazi értelmét. A második templomot nem 
Jahve dicsőségének felhője tisztelte meg, hanem annak a jelenléte, akiben az Is-
tenségnek egész teljessége lakozott testileg - aki maga volt a testben megjelent 
Isten. Amikor a Názáreti tanított és gyógyított a szent udvarokban, a "Népek 
Vágya" jött el templomába. Krisztus jelenléte - és csakis az Ő jelenléte - tette a 
második templomot az elsőnél dicsőbbé. Izrael azonban eltaszította magától a 
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menny ajándékát. A dicsőség örökre eltávozott a templomból, ezzel az alázatos 
tanítóval együtt, aki azon a napon kilépett az arany kapun. Beteljesültek a 
Megváltó szavai: "Pusztán hagyatik néktek a ti házatok" (Mt 23:38).  
A tanítványok félelemmel vegyes csodálkozással hallgatták Krisztus jövendö-
lését a templom lerombolásáról, és szerették volna jobban megérteni, mit jelen-
tenek szavai. Több mint negyven éven át sok-sok kincset, munkát, építészeti 
szaktudást fordítottak a templom pompájának emelésére, Nagy Heródes bőven 
adott erre a célra római vagyont és zsidó kincset, sőt még a világ császára is 
gazdagította ajándékaival. Szinte mesébe illő méretű, súlyos fehér márvány-
tömböket építettek be a templomba, amelyek erre a célra érkeztek Rómából. A 
tanítványok ezekre a kövekre hívták fel Mesterük figyelmét, amikor ezt mond-
ták: "Nézd, milyen kövek, és milyen épületek!" (Mk 13:1 )  
Jézus válasza ünnepélyes és lesújtó volt: "Bizony mondom néktek: Nem marad 
itt kő kövön, mely le nem romboltatik" (Mt 24:2).  
Jézus tanítványai Jeruzsálem lerombolásával kapcsolták össze azokat az ese-
ményeket, amelyek a földi dicsőséggel körülvett Krisztus személyes megjele-
nését fogják kísérni: az egyetemes birodalom trónjának elfoglalását, a konok 
zsidók megbüntetését és a római iga letörését. Az Úr megmondta nekik, hogy 
eljön másodszor is. Ezért, amikor Jeruzsálem megítéléséről beszélt, a tanítvá-
nyok erre a jövetelre gondoltak. És amikor az Olajfák-hegyén körülvették a 
Megváltót, megkérdezték: "Mikor lesznek meg ezek? És micsoda jele lesz a te 
eljövetelednek, és a világ végének?" (3. vers).  
Isten irgalmasan eltakarta a jövőt a tanítványok elől. Ha akkor teljesen felfog-
ták volna azt a két rettenetes dolgot: a Megváltó szenvedését és halálát, vala-
mint városuk és templomuk elpusztulását - porig sújtotta volna őket a rémület. 
Krisztus csak a vázát adta meg azoknak a kiemelkedő eseményeknek, amelyek 
a történelem lezárulása előtt bekövetkeznek. Szavait akkor nem értették meg 
teljesen; de később fény derült rájuk, mert népének szüksége van a bennük rejlő 
eligazításra. A prófécia, amit Krisztus mondott, kettős jelentéstartalmú volt. 
Miközben előrevetítette Jeruzsálem pusztulásának az árnyékát, az utolsó súlyos 
napok félelmetes eseményeit is jelezte.  
Jézus kinyilatkoztatta a tanítványoknak a hitehagyó Izraelt sújtó ítéletet, külö-
nösen azt a megtorló büntetést, amely a Messiás elutasítása és megfeszítése mi-
att éri őket. Félreérthetetlen jelek fogják megelőzni a félelmes, végső esemé-
nyeket. A rettegett óra hirtelen és szélsebesen jön. A Megváltó figyelmeztette 
követőit: "Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről 
Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg), akkor akik 
Judeában lesznek, fussanak a hegyekre" (Mt 24:15-l6; Lk 21:20-21). Amikor a 
bálványimádó rómaiak kitűzik hadijelvényeiket a szent térségen, amely több 
száz méteres sávban vette körül a város falait, akkor Krisztus követői menekül-
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jenek. Amikor az intő jel feltűnik, akik meg akarnak menekülni, ne késlekedje-
nek! Látva a menekülésre intő jelet, azonnal engedelmeskedjenek egész Júdeá-
ban és magában Jeruzsálemben is. Aki éppen a háztetőn van, ne menjen be a 
házba, még azért sem, hogy a legértékesebb kincseit megmentse! Aki a mezőn 
vagy a szőlőben dolgozik, ne időzzön azzal, hogy visszatér a felső ruhájáért, 
amelyet levetett arra az időre, amíg a nap hevében dolgozik! Egy pillanatig se 
tétovázzon, nehogy a többiekkel együtt elpusztuljon!  
Heródes uralkodása idején Jeruzsálem nemcsak nagyon megszépült, de a fek-
véséből adódó természetes erősségének növelésére emelt tornyokkal, falakkal 
és erődökkel látszólag bevehetetlenné is vált. Ha valaki ebben az időben nyil-
vánosan megjövendölte volna a város pusztulását, azt mondták volna róla - 
akárcsak annak idején Nóéról -, hogy őrült vészjósló. De Krisztus ezt mondta: 
"Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak" 
(Mt 24:35). Jézus megjövendölte a bűnös Jeruzsálem vesztét. A város népének 
konok hitetlensége tette végzetét elkerülhetetlenné.  
Az Úr kijelentette Mikeás próféta által: "Halljátok ezt, kérlek, Jákób házának 
fejei és Izrael házának vezérei! Akik utáljátok az ítéletet, s minden igazságot 
elcsavartok; akik vérrel építitek a Siont, és Jeruzsálemet hamissággal! Kinek 
fejedelmei ajándékért ítélnek, és papjaik jutalomért tanítanak, és prófétáik pén-
zért jövendölnek, és mégis az Úrra támaszkodnak, mondván: Avagy nincsen-é 
közöttünk az Úr?! Nem következik mireánk veszedelem! " (Mik 3:9-11 ) 
Ezek a szavak híven jellemzik Jeruzsálem romlott és önigazult lakóit. Azt állí-
tották, hogy szigorúan megtartják Isten törvényét, és közben a törvény minden 
elvét áthágták. Gyűlölték Krisztust, mert tisztasága és szentsége leleplezte go-
noszságukat. Őt okolták minden bajukért, pedig azok bűneik miatt zúdultak rá-
juk. Tudták, hogy Jézus bűntelen, mégis azt mondták, hogy nemzeti létük biz-
tonsága érdekében meg kell halnia. "Ha ekképpen hagyjuk Őt - mondták a zsi-
dó vezetők -, mindenki hinni fog Őbenne: és eljőnek majd a rómaiak és elve-
szik tőlünk mind e helyet, mind e népet" (Jn 11:48). Ha pedig feláldozzák 
Krisztust, talán újra erős, egységes nép lehetnek. Így okoskodtak, és a főpappal 
együtt ők is azt vallották, hogy inkább egy ember vesszen el, mintsem az egész 
nemzet.  
A zsidó vezetők így építették "vérrel... a Siont, és Jeruzsálemet hamissággal" 
(Mik 3:10). Megölték Megváltójukat, mert helytelenítette bűneiket, de öniga-
zultságukban mégis Isten kedves népének tartották magukat, és elvárták, hogy 
az Úr megszabadítsa őket ellenségeiktől. "Azért timiattatok mezővé szántatik a 
Sion - folytatta a próféta -, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye 
pedig erdős heggyé" (12. vers).  
Miután Krisztus meghirdette Jeruzsálem pusztulását, az Úr majdnem negyven 
évig halogatta a város és a nemzet megbüntetését. Isten csodálatos hosszútűrés-
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sel hordozta azokat, akik evangéliumát elvetették, és Fiát megölték. A termé-
ketlen fügefáról szóló példázat szemléltette, hogy miként bánik Isten a zsidó 
néppel. A parancs elhangzott: "Vágd ki azt: miért foglalja a földet is hiába?" 
(Lk 13:17). Az irgalmas Isten azonban mégis megkímélte egy kis ideig. Még 
voltak sokan a zsidók között, akik nem ismerték Krisztus jellemét és munkáját. 
A gyermekek még nem részesültek szüleik lehetőségeiben, és nem kapták meg 
azt a világosságot, amelyet szüleik eldobtak maguktól. Az apostolok és munka-
társaik prédikálása útján Isten rájuk is fényt hintett, és megláthatták, miként tel-
jesedett a prófécia nem csupán Krisztus születésével és életével, hanem halálá-
val és feltámadásával is. Isten nem ítélte el a gyermekeket szüleik bűneiért. 
Amikor azonban a gyermekek a szüleiknek adott világosság ismeretében az ál-
taluk kapott újabb világosságot elvetették, részesei lettek szüleik bűneinek, és 
betöltötték bűneik mértékét.  
Az a türelem, amelyet Isten Jeruzsálem iránt tanúsított, még konokabbá, még 
megátalkodottabbá tette a zsidókat. Jézus tanítványait kegyetlen módon gyűlöl-
ték és így elvetették a kegyelem utolsó hívását. Isten ezután visszavonta vé-
delmét tőlük, és hatalmával nem fékezte többé Sátánt és angyalait. A nemzet 
annak a hatalmába került, akit vezetőül választott magának. Fiai eldobták ma-
guktól Krisztus kegyelmét, amelynek segítségével legyőzhették volna gonosz 
indulataikat, és most ezek győzték le őket. Sátán felkeltette lelkük leghevesebb 
és legdurvább szenvedélyeit. Nem mérlegeltek. Meggondolatlanul cselekedtek. 
Elragadta őket az indulat és az elvakult düh. Kegyetlenségük sátánivá tette 
őket. A családon és a nemzeten belül a legmagasabb és a legalacsonyabb osztá-
lyok egyaránt gyanakodtak, irigykedtek, gyűlölködtek, viszálykodtak, lázadtak 
és gyilkoltak. Sehol nem volt biztonság. Barátok és rokonok elárulták egymást. 
Szülők megölték gyermekeiket, a gyermekek pedig szüleiket. A nép vezetői 
nem tudtak uralkodni magukon. A szabadjára engedett szenvedélyek zsarnokká 
tették őket. A zsidók annak idején elfogadták a hamis tanúzást, hogy elítélhes-
sék Isten ártatlan Fiát. Most a hamis vádak az ő életüket is bizonytalanná tették. 
Tetteikkel már régóta ezt vallották: "Vigyétek el előlünk Izraelnek Szentjét!" 
(Ésa 30:11). Most teljesült kívánságuk. Nem nyugtalanította őket az istenféle-
lem. Sátán állt a nemzet élén, és neki hódoltak a legmagasabb polgári és vallási 
hatalmasságok.  
A szemben álló pártok vezérei időnként összefogtak, hogy kifosszák és megkí-
nozzák nyomorult áldozataikat; majd újra egymás seregeinek estek, és irgal-
matlanul gyilkoltak. Még a templom szentsége sem tudta megfékezni iszonyú 
kegyetlenségüket. Az imádkozókat az oltár előtt ölték meg, és a templomot be-
szennyezték a holttestek. Elvakult és istenkáromló gőgjükben e pokoli tettek 
felbúj tói nyíltan kijelentették, hogy nem tartanak Jeruzsálem pusztulásától, 
mert Jeruzsálem Isten városa. Hogy hatalmukat még jobban megszilárdítsák, 
hamis prófétákkal, akiket megvesztegettek, azt hirdettették - miközben római 



 17 

csapatok ostromolták a templomot -, hogy a nép számíthat Isten szabadítására. 
Az utolsó percig tömegek tántoríthatatlanul hitték, hogy a Magasságos közbe-
lép, és leveri ellenségeiket. De Izrael korábban elutasította az isteni védelmet, 
és most már nem volt oltalom. Szegény, belső viszályoktól szétszabdalt Jeru-
zsálem! Utcáit egymás kezétől megölt lakóinak vére festette pirosra, miközben 
ellenséges seregek rombolták erődítményeit, és gyilkolták harcosait!  
Krisztus minden jövendölése, amelyet Jeruzsálem pusztulásáról mondott, az utol-
só betűig teljesedett. A zsidók meggyőződtek intő szavának igaz voltáról: "Ami-
lyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek" (Mt 7:2). 
Vészt és pusztulást jósló jelek és csodák történtek. Az éjszaka közepén termé-
szetellenes világosság fénylett a templom és az oltár felett. Napnyugtakor hadi-
szekerek és csatára gyülekező harcosok képe jelent meg a felhőkön. A temp-
lomban éjszaka szolgáló papokat titokzatos hangok rémisztgették; a föld reme-
gett, és tömegek kiáltását lehetett hallani: "Meneküljünk innen!" A nagy keleti 
kapu, amelyet kőbe mélyesztett hatalmas vasrudak rögzítettek, olyan nehéz 
volt, hogy húsz ember is alig tudta becsukni. Ez a kapu éjfélkor kinyílt, látszó-
lag magától.  
Hét éven át egy ember állandóan le s fel járkált Jeruzsálem utcáin, és hirdette, 
hogy milyen bajok fogják a várost érni. Éjjel és nappal folytonosan ismételgette 
az eszelős gyászdalt: "Egy hang keletről, egy hang nyugatról! Egy hang a négy 
szél felől! Egy hang Jeruzsálem és a templom ellen! Egy hang a vőlegény és a 
menyasszony ellen, egy hang az egész nép ellen! "' Ezt a különös embert be-
börtönözték és megkorbácsolták, de panasz nem hagyta el ajkát. A bántalma-
zásra és gyalázkodásra csak ez volt a válasza: "Jaj, jaj Jeruzsálemnek!", "jaj, jaj 
lakosainak!". Intő hangja nem hallgatott el addig, mígnem az ostrom alatt, ame-
lyet megjövendölt, megölték.  
Jeruzsálem pusztulásakor egyetlen keresztény sem vesztette életét. Krisztus 
előre intette tanítványait, és mindazok, akik elhiszik szavait, figyeljenek a meg-
ígért jelre. "Mikor... látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve - mondta 
Jézus - akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása. Akkor akik 
Judeában lesznek, fussanak a hegyekre; és akik annak közepette, menjenek ki 
abból" (Lk 21:20-21).  
A rómaiak Cestius vezetésével körülzárták a várost, és amikor minden kedve-
zőnek látszott a támadásra, váratlanul abbahagyták az ostromot. Amikor az ost-
romlott város, reménytelennek tartva az ellenállást, már azon a ponton volt, 
hogy megadja magát, a római hadvezér minden látható ok nélkül visszavonta 
seregét. Az irgalmas, gondviselő Isten úgy irányította az eseményeket, hogy 
népe javát szolgálják. A várakozó keresztények megkapták az ígért jelet, és 
most itt volt az alkalom mindazok számára, akik a Megváltó figyelmeztetését 
komolyan vették. Az események úgy alakultak, hogy sem a zsidók, sem a ró-
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maiak nem gátolhatták meg a keresztények menekülését. Cestius visszavonulá-
sa láttán a zsidók kirontottak Jeruzsálemből, és üldözőbe vették a visszavonuló 
sereget. Mialatt ez a művelet mindkét katonaságot teljesen lefoglalta, a keresz-
tények elhagyhatták a várost. Ugyanakkor a vidék megtisztult az ellenségtől, 
amely esetleg megpróbálta volna feltartóztatni őket. Az ostrom idején a zsidók 
összegyűltek Jeruzsálembe, hogy megtartsák a sátoros ünnepet, és így az egész 
országból a keresztények akadálytalanul elmenekülhettek, és ők siettek is kése-
delem nélkül biztonságos helyre - Pella városába, amely túl a Jordánon, Perea 
földjén van.  
A Cestiust és seregét üldöző zsidó csapatok olyan szenvedéllyel estek neki az 
utóhadnak, hogy már-már teljesen elpusztították őket. A rómaiak csak nagy ne-
hézség árán tudtak visszavonulni. A zsidók majdnem veszteség nélkül mene-
kültek meg, és zsákmányukkal diadalmenetben tértek vissza Jeruzsálembe. Ez a 
látszólagos siker azonban csak veszedelmet hozott rájuk, mert arra ösztönözte 
őket, hogy makacsul ellenálljanak a rómaiaknak, akik hirtelen leírhatatlan bajt 
hoztak a pusztulásra ítélt városra.  
Irtózatos veszedelem zúdult a városra, amikor Titus vette ostrom alá Jeruzsále-
met. A római sereg a páska ünnepén zárta körül Jeruzsálemet, amikor a zsidók 
milliói gyűltek össze falain belül. Az élelmiszerkészlet, amely gondos őrzés 
mellett évekig ellátta volna a lakosságot, előzőleg elpusztult a szemben álló 
pártok féltékenysége és bosszúja következtében. Most pedig át kellett élniük az 
éhínség minden borzalmát. Egy mérték búzát egy talentumért árultak. Olyan 
kínzó volt az éhség, hogy az emberek övük és sarujuk bőrét, pajzsuk borítóját 
harapdálták. Éjszaka sokan kilopóztak, hogy a város falain kívül termő vad nö-
vényeket szedjenek, annak ellenére, hogy közülük sokan fogságba estek, és ke-
gyetlen kínzások között haltak meg; azoktól pedig, akiknek sikerült visszatérni, 
sok esetben ellopták azt, amit életük kockáztatásával gyűjtöttek. A hatalmat 
birtoklók a legembertelenebb kínzásokat alkalmazták, hogy kicsikarják az ínség 
sújtotta lakosság utolsó szűkös, talán eldugott tartalékát. És e kegyetlenséggel 
nem ritkán éltek jól táplált emberek, akik pusztán élelmet akartak halmozni a 
későbbi időkre.  
Ezrek haltak éhen, és pusztultak el pestisben. Úgy tűnt, mintha Jeruzsálem la-
kóiból kihalt volna minden emberi érzés. Férjek raboltak feleségüktől, felesé-
gek pedig férjüktől. Gyermekek idős szüleik szája elől kapták el az élelmet. A 
próféta kérdésére: "Elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről?" - e pusztulásra 
ítélt város falain belül történtek adták meg a választ: "Irgalmas anyák kezei 
megfőzték gyermekeiket, hogy azok eledeleik legyenek az én népem leányának 
romlásakor" (Ésa 49:15; JSir 4:10). A tizennégy évszázaddal korábban mondott 
figyelmeztető prófécia újból beteljesedett: "A közötted való finnyás és kedvére 
nevekedett asszony (aki meg se próbálta talpát a földre bocsátani az 
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elkényesedés és finnyásság miatt) irigy szemmel tekint az ő szeretett férjére, fi-
ára, leányára,... és gyermekei miatt, akiket megszül; mert megeszi ezeket tit-
kon, mikor mindenből kifogy, a megszállás és szorongattatás alatt, amellyel 
megszorongat téged a te ellenséged a te városaidban" (5Móz 28:56-57).  
Róma vezérei rémületbe akarták ejteni a zsidókat, hogy félelmükben adják meg 
magukat. A foglyokat, akik elfogásukkor ellenállást tanúsítottak, megkorbá-
csolták, megkínozták és a város falai előtt keresztre feszítették. Naponta embe-
rek százait ölték meg így, és ez a szörnyű öldöklés addig tartott, míg a Jósafát 
völgyében és a Golgotánál sűrűsödő keresztektől alig lehetett mozogni. Ilyen 
iszonyú formában fogant meg a Pilátus ítélőszéke előtt kimondott átok: "Az Ő 
vére mirajtunk és a mi magzatainkon" (Mt 27:25).  
Titus szívesen véget vetett volna ennek a rettenetes öldöklésnek. Szerette volna 
megkímélni Jeruzsálemet a teljes pusztulástól. Elborzadt a völgyekben emelke-
dő hullahegyek láttán. Az Olajfák-hegyéről megigézve nézte a pompás temp-
lomot, s megparancsolta, hogy egyetlen kövéhez se merjenek nyúlni. Mielőtt 
megkísérelte volna ennek az erődítménynek az elfoglalását, komolyan kérte a 
zsidó vezetőket, ne kényszerítsék arra, hogy vérrel szennyezze be a szent he-
lyet. Ha elhagyják a templomot, és máshol szállnak harcba, egyetlen római sem 
fogja megsérteni a templom szentségét. Maga Josephus is kérlelte őket, hogy 
tegyék le a fegyvert, és mentsék meg magukat, városukat és istentiszteleti he-
lyüket. E szavakra azonban metsző átok volt a válasz. Miközben könyörögve 
állt előttük, dárdákat hajigáltak rá, utolsó emberi közbenjárójukra. A zsidók el-
utasították Isten Fiának kérlelését is, és most az intés és kérlelés még jobban 
megszilárdította azt az elhatározásukat, hogy a végsőkig ellenállnak. Titus hiá-
ba igyekezett a templomot megmenteni. Nagyobb volt nála az a Valaki, aki azt 
mondta, hogy kő kövön nem marad.  
A zsidó főemberek elvakult konoksága és az ostromlott városban elkövetett 
utálatos bűnök elborzasztották és felháborították a rómaiakat. Titus végül úgy 
döntött, hogy rohammal veszi be a templomot. Elhatározta azonban, hogy - ha 
egy mód van rá - megmenti a pusztulástól. De a katonák nem törődtek paran-
csával. Amikor éjszakai pihenőre sátrába tért, a zsidók kirontottak a templom-
ból, és megtámadták a katonákat. A küzdelem hevében egy katona tűzcsóvát 
repített át a csarnok egyik ajtaján, és a szent épület cédrussal bélelt kamrái tüs-
tént lángra lobbantak. Titus a helyszínre rohant; tábornokai és légionáriusai kö-
vették. Megparancsolta katonáinak, hogy oltsák el a tüzet. De rá se hederítettek. 
Az őrjöngő katonák izzó parazsat dobáltak a templommal összefüggő kamrák-
ba, és a szent épületben menedéket kereső zsidó tömeget kardélre hányták. A 
templom lépcsőin patakokban folyt a vér. Ezer és ezer zsidó pusztult el. A csa-
tazajt túlharsogta ez a kiáltás: "Ichabod!" - a dicsőség eltávozott.  
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"Titus, aki úgy látta, hogy lehetetlen a tomboló katonákat megfékezni, tisztjei 
kíséretében belépett a szent építménybe, és körültekintett. A pompa csodálattal 
töltötte el őket, s mivel a lángok még nem csaptak át a szentélybe, még egy 
utolsó kísérletet tett megmentésére. Odarohant és ismét parancsot adott a kato-
náknak, hogy fékezzék meg a tűzvészt. Liberalis százados megpróbálta legény-
ségét vezérkarával engedelmességre bírni, de még a császár iránti tiszteletüket 
is túlszárnyalta a zsidókkal szembeni őrjöngő gyűlölet, a csata heves izgalma és 
a kincs utáni telhetetlen vágy. A katonák látták, hogy körülöttük minden ra-
gyog a lángok vad fényében káprázatosan csillogó aranytól, és azt remélték, 
hogy a szentélyben mérhetetlen kincs van. Egy katona észrevétlenül égő fáklyát 
dugott az ajtó nyílásába, s abban a pillanatban az egész épület lángba borult. A 
fojtogató füst és a vakító láng visszavonulásra kényszerítette a tiszteket, és sor-
sára hagyták a csodálatos épületet.  
Megdöbbentő látvány volt ez a rómaiaknak. És mit érezhettek a zsidók? A vá-
ros fölé emelkedő hegycsúcs lángban állt, akár egy vulkán. Az épületek egymás 
után omlottak össze borzasztó robajjal és elnyelte őket a tüzes mélység. A céd-
rustető olyan volt, mint egy lánglepel; az arannyal borított tornyok vörös fény-
ben ragyogtak; a kaputornyok láng- és füstoszlopokat lövelltek az ég felé. A 
környező hegyeket megvilágította a tűz, és az emberek csoportokba verődve, a 
félelemtől remegve figyelték, miként terjed a pusztító láng. A felsőváros falain 
és magaslatain emberek szorongtak. Arcuk sápadt volt a kétségbeeséstől és 
gyötrelemtől; mások pedig komoran nézték az értelmetlen bosszút. Az ide-oda 
futkosó római katonák kiabálása, a lángok közt haldokló felkelők üvöltése ösz-
szekeveredett a tűz pusztító ropogásával és a lezuhanó gerendák robajával. A 
hegyek visszhangozták a magaslatokon sikoltozó emberek hangját; a falak 
mentén végig sikoltozás és jajveszékelés hallatszott; az éhségtől haldokló em-
berek összeszedték maradék erejüket, hogy gyötrelmüknek, vigasztalanságuk-
nak még utoljára hangot adjanak.  
"A mészárlás belülről nézve még borzalmasabb volt, mint a külső látvány. Vá-
logatás nélkül gyilkoltak férfiakat és nőket; időseket és fiatalokat; felkelőket és 
papokat; azokat, akik harcoltak és azokat, akik kegyelemért könyörögtek. A 
megöltek száma meghaladta a gyilkolókét. A légionáriusoknak hullahegyeken 
kellett átmászniuk, hogy az utóhadjáratot folytathassák." 
Nem sokkal a templom elpusztulása után az egész város a rómaiak kezébe ke-
rült. A zsidó vezetők elhagyták bevehetetlen bástyáikat, és Titus nem talált raj-
tuk senkit. Csodálkozva bámulta a tornyokat, és elismerte, hogy Isten adta ke-
zébe őket, mert nincs olyan erős gépezet, amellyel be lehetett volna venni eze-
ket a roppant erődítményeket. A hódítók mind a várost, mind a templomot föl-
dig lerombolták, és a szent építmény helyét felszántották, "mint szántóföldet" 
(Jer 26:18). Az ostrom alatt és az azt követő mészárlás során több mint egymil-
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lió ember pusztult el. A túlélőket pedig fogságba vitték, rabszolgának adták el, 
Rómába hurcolták, hogy emeljék a győző diadalmenetének pompáját, vadállat-
ok elé dobták az amfiteátrumban, vagy szétszórták őket, hogy vándorként jár-
ják a világot.  
A zsidók maguk kovácsolták bilincseiket. Maguknak töltötték meg a bosszúál-
lás poharát. A nemzet teljes pusztulásában, a szétszóródásukkal járó megpró-
báltatásokban csak azt aratták, amit saját kezükkel vetettek. Ezt mondja a pró-
féta: "Romlásodra lett Izrael, hogy ellenem törekedtél", "mert elbuktál álnoksá-
god miatt" (Hós 13:9; 14:2). Sokszor mondják, hogy a zsidók szenvedése tulaj-
donképpen büntetés, amely Isten parancsára sújtja őket. Az őscsaló így akarja 
saját művét leplezni. A zsidók csökönyösen visszautasították Isten szeretetét és 
kegyelmét. Isten ezért visszavonta tőlük oltalmát, és hagyta, hogy Sátán tetszé-
se szerint uralkodjék rajtuk. A Jeruzsálem pusztulásakor véghezvitt borzalmas 
kegyetlenségek tanúsítják, hogy Sátán mennyire hatalmába keríti azokat, akik 
meghódolnak előtte.  
Nem is tudjuk, milyen sokkal tartozunk Krisztusnak azért a békéért és oltalo-
mért, amit élvezünk. Isten fékező hatalma akadályozza meg, hogy Sátán telje-
sen hatalmába kerítse az emberiséget. Az engedetlen és hálátlan embernek 
számos oka lenne a köszönetre azért, hogy az irgalmas és türelmes Isten féken 
tartja Sátán kegyetlenségét és rosszindulatát. De amikor az ember átlépi Isten 
türelmének határát, a korlátok ledőlnek. Nem Isten hajtja végre a bűnösön a 
törvényszegése miatt kimondott ítéletet, hanem Isten magára hagyja irgalmának 
visszautasítóját, hogy azt arassa, amit vetett. Minden elutasított fénysugár, 
minden semmibe vett és figyelmen kívül hagyott intés, minden szabadjára en-
gedett szenvedély, Isten törvényének minden megszegése egy-egy elvetett mag, 
amely biztosan meghozza a maga termését. Ha a bűnös konokul ellenáll Isten 
Lelkének, a Lélek végül visszavonul tőle, és többé nincs olyan hatalom, amely 
el tudná az ember gonosz indulatait fojtani, és a bűnöst Sátán gonoszságától és 
gyűlöletétől meg tudná védeni. Jeruzsálem pusztulása félelmes és komoly fi-
gyelmeztetés mindazoknak, akik játszanak Isten felkínált kegyelmével, és el-
lenállnak az irgalmas Isten kérlelő szavának. Soha semmilyen bizonyságtevés 
nem adott ennél erősebben hangot annak, hogy Isten mennyire gyűlöli a bűnt, és 
hogy a bűnös nem kerülheti el Isten büntetését.  
A Megváltó próféciájának, amely Jeruzsálem pusztulását jövendöli meg, lesz 
egy másik teljesedése is, amelynek Jeruzsálem rettenetes elpusztítása csak hal-
vány árnyéka. A kiválasztott város sorsában annak a világnak a pusztulását lát-
hatjuk, amely Isten kegyelmét elutasítja, és törvényét lábbal tiporja. A bűn tör-
ténelmének hosszú századai alatt földünk tanúja volt az emberi szenvedés sötét 
fejezeteinek. Amikor az ember eltűnődik ezen, lelke elalél, és a szíve belesaj-
dul. Irtózatos következményei lettek annak, hogy az ember elvetette a menny 
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uralmát. De még ennél is sötétebb az a kép, amely a jövőbe mutat. A múlt tör-
ténelme: a kavargások, küzdelmek és lázadások hosszú sora, "a vitézek harci 
saruja és a vérbe fertőztetett öltözet" (Ésa 9:5) - mi ez annak a napnak a rémsé-
geihez képest, amelyen Isten teljesen visszavonja fékező Lelkét a gonoszoktól, 
és nem tartja többé féken az emberi szenvedély és a sátáni düh viharát! Sátán 
uralmának következményeit akkor úgy fogja látni a világ, mint soha azelőtt.  
De azon a napon - mint Jeruzsálem pusztulásakor is - megszabadul Isten népe, 
mindenki, aki "az élők közé beíratott" (Ésa 4:2). Krisztus eljön másodszor is - 
amint kijelentette -, hogy összegyűjtse hűségeseit: "Akkor sír a föld minden 
nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hata-
lommal és dicsőséggel. És elküldi az Ő angyalait nagy trombitaszóval, és egy-
begyűjtik az Ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik vé-
géig" (Mt 24:3()-31). És akkor azok, akik nem engedelmeskedtek az evangéli-
umnak, elhamvadnak az Úr szájának leheletétől, és elpusztulnak eljövetelének 
fényétől (2Thessz 2:8). A gonoszok elpusztítják önmagukat, miként az ősi Izra-
el, amely gonoszsága miatt veszett el. Bűnös életük miatt olyan idegen számuk-
ra a menny harmóniája, természetüket annyira megrontotta a bűn, hogy Isten 
dicsőségének megnyilatkozása tűzként megemésztené őket. 
Vigyázzunk, nehogy figyelmen kívül hagyjuk azt a leckét, amelyet Krisztus 
szavai rejtenek magukban! Krisztus figyelmeztette tanítványait Jeruzsálem 
pusztulására, és megmondta, mi fogja jelezni e veszély közeledtét, hogy tudják, 
mikor kell menekülniük. A világ figyelmét is felhívta a végső pusztulás napjá-
ra, és megadta e nap közeledtének jeleit, hogy mindenki, aki akar, megmene-
külhessen az eljövendő haragtól. Jézus kijelenti: "Lesznek jelek a napban, hold-
ban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása" (Lk 21:25; Mt 24:29; 
Mk 13:24-26; Jel 6:12-17). Akik figyelnek eljövetelének jeleire, azok megtud-
ják, "hogy közel van, az ajtó előtt" (Mt 24:33). "Vigyázzatok azért!" - figyel-
meztetnek szavai (Mk 13:35). Akik megfogadják az intést, azok nem maradnak 
sötétségben, és az a nap nem találja őket váratlanul. Azoknak pedig, akik nem 
vigyáznak, "az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj étjel" (lThessz 5:2-5).  
A világ ma semmivel sem ad nagyobb hitelt a korunkat intő üzenetnek, mint 
annak idején a zsidó nép azoknak a szavaknak, amelyeket a Megváltó Jeruzsá-
lemről mondott. Bármikor köszönt az emberiségre az Úr napja, a gonoszokat 
váratlanul éri. Amikor az élet megy tovább a maga egyformaságával; amikor az 
embereket leköti a szórakozás, az üzlet, a kufárkodás, a pénzszerzés; amikor a 
vallásos vezetők dicsőítik a világ haladását és tudását, és az emberek bizton-
ságban érzik magukat, akkor, miként a tolvaj lopakodik az őrizetlen lakásba, 
olyan váratlanul pusztulnak el a könnyelműek és a gonoszok. "Semmiképpen 
meg nem menekednek" (3. vers). 
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ÜLDÖZÉS AZ ELSŐ SZÁZADOKBAN 
   
 
Amikor Jézus kinyilatkoztatta tanítványainak Jeruzsálem végzetét és a második 
advent eseményeit, megjövendölte azt is, hogy Isten népének mi lesz a sorsa 
Urunk mennybemenetelétől kezdve, egészen addig, amíg hatalommal és dicső-
séggel visszatér, hogy megszabadítsa népét. A Megváltó az Olajfák-hegyéről 
letekintve már látta az apostoli egyházra nemsokára rázúduló viharokat. Bepil-
lantva a távolabbi jövőbe, szeme elé tárultak azok a vad, pusztító viharok, ame-
lyek az üldözés sötét századaiban megtépázzák követőit. Néhány rövid, de sú-
lyos kijelentéssel megjövendölte, hogy e világ urai milyen rettenetes sorsra íté-
lik Isten egyházát (Mt 24:9, 21-22). Krisztus követőinek ugyanazt a megalázó, 
meggyalázott, fájó utat kell taposniuk, amelyen Mesterük járt. A világ Megvál-
tója elleni gyűlölet mindazok ellen fel fog lángolni, akik az Ő nevében hisznek.  
Az őskeresztény egyház történelme tanúsítja a Megváltó szavainak teljesedését. 
A föld és a pokol hatalmai Krisztus ellen sorakoztak fel akkor, amikor csata-
sorba álltak Krisztus követői ellen. A pogány világ tudta, hogy az evangélium 
diadala a pogány templomok és oltárok elsöprését jelenti. Ezért összegyűjtötte 
erőit, hogy a kereszténységet megsemmisítse. Fellángolt az üldözés tüze. A ke-
resztényeket megfosztották javaiktól, és kiűzték otthonukból. A keresztények 
"sok szenvedésteljes küzdelmet" álltak ki (Zsid 10:32). "Megcsúfoltatások és 
megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is" (Zsid 
11:36). Sokan vérükkel pecsételték meg bizonyságtevésüket. Előkelőket és rab-
szolgákat, gazdagokat és szegényeket, művelteket és műveletleneket egyaránt 
irgalmatlanul lemészároltak.  
Ezek az üldözések, amelyek Néró uralkodása alatt, Pál apostol vértanúhalála 
idején kezdődtek, kisebb vagy nagyobb hevességgel századokon át tartottak. A 
keresztényeket a legrettenetesebb bűncselekményekkel vádolták - hamisan. Azt 
mondták, hogy miattuk vannak a csapások - az éhínség, a járvány, a földrengé-
sek. Közutálat és gyanakvás tárgyává lettek. A besúgók pedig jutalom ellené-
ben készek voltak elárulni az ártatlanokat, akiket azután a birodalom elleni lá-
zadókként, a vallás ellenségeiként és a társadalom tehertételeiként elítéltek. So-
kat közülük a vadállatok elé dobtak, vagy élve elégettek az amfiteátrumokban. 
Egyeseket keresztre feszítettek; másokat vadállatok bőrébe bújtattak, és az aré-
nába dobva széttépettek a kutyákkal. Büntetésük sokszor nyilvános ünnepségek 
fő szórakozása volt. Hatalmas tömegek gyűltek össze, hogy élvezzék ezt a lát-
ványt. A haldoklók kínlódását kinevették és megtapsolták. 
Krisztus menedéket kereső követőire úgy vadásztak, mint a vadállatokra. Kény-
telenek voltak elhagyott, néptelen helyeken elrejtőzni. "Nélkülözve, nyomor-
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gattatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó e világ", bujdostak "pusztákon és 
hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban" (37:38. v.) A kata-
kombák ezreknek nyújtottak menedéket. A Róma környéki hegyek alatt hosszú 
járatokat vágtak a talajban és a sziklákban. Sötét és bonyolult folyosóhálózat 
vezetett a város falain túl több mérföldnyire. Krisztus követői e föld alatti me-
nedékhelyeken temették el halottaikat; és itt találtak otthonra is, amikor meg-
gyanúsították, és törvényen kívül helyezték őket. Amikor az Életadó életre kelti 
a nemes harc megharcolóit, Krisztus ügyének sok-sok mártírja jön majd elő 
azokból a sötét üregekből.  
Jézusnak e tanúi a leghevesebb üldözések idején is makulátlanul megőrizték hi-
tüket. Minden kényelemtől megfosztva, a napfénytől elzárva, a föld sötét, de 
békés ölén találtak otthonra. Panasz nem hagyta el ajkukat. Hitről, béketűrésről, 
reménységről tanúskodó szavakkal bátorították egymást, hogy el tudják viselni 
a nélkülözést és a gyötrelmeket. Semmilyen földi áldás elvesztése nem tudta 
őket rákényszeríteni arra, hogy Krisztusba vetett hitüket megtagadják. Minden 
próba és minden üldözés csak egy-egy lépés volt, amellyel közelebb jutottak a 
megnyugváshoz és a jutalomhoz.  
Sokan Isten régebbi szolgáihoz hasonlóan, "kínpadra vonattak, visszautasítván 
a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek" (35.v). Mindez 
Mesterük szavaira emlékeztette őket, aki azt mondta, hogy amikor Krisztusért 
üldözik őket, legyenek nagyon boldogok, mert nagy lesz jutalmuk a mennyben; 
mert korábban így üldözték a prófétákat is. És ők örültek, mert Krisztus méltó-
nak találta őket arra, hogy az igazságért szenvedjenek, és győzelmi énekük fel-
hangzott a lobogó lángok között. Hitszemükkel felfelé néztek, Krisztust látták 
és az angyalokat, amint a legmélyebb érdeklődéssel tekintenek le a mennyből, 
és helyeslőn figyelik kitartásukat. Isten trónjától egy hangot hallottak: "Légy 
hív mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját!" (Jel 2:10).  
Sátán hiába próbálta erőszakkal megsemmisíteni Krisztus egyházát. Nem szűnt 
meg a nagy küzdelem, amelyben Jézus tanítványai feláldozták életüket, amikor 
ezek a hűséges zászlóvivők elhullottak őrhelyükön. Vereségük győzelem volt. 
Isten munkásait megölték, de az ügy biztosan haladt előre. Az evangélium to-
vább terjedt, és követőinek száma nőtt. Behatolt még a "római sasok" számára 
megközelíthetetlen területre is. Egy keresztény, aki vitába szállt az üldözést 
szorgalmazó pogány uralkodókkal, ezt mondta: "Ha meggyilkoltok, megkínoz-
tok, elítéltek bennünket... Igazságtalanságotok tanúsítja, hogy ártatlanok va-
gyunk... Kegyetlenségetekből nincs hasznotok." Ez még inkább vonzott máso-
kat meggyőződésükhöz. "Minél több embert kaszaboltok le közülünk, annál 
többen csatlakoznak hozzánk. A keresztények vére magvetés." 
Ezrek kerültek börtönbe, és ezrek áldozták fel életüket, de mások léptek a he-
lyükbe. A keresztény hit mártírjainak, akiket Krisztus győzőknek nevezett, az 
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üdvösségük biztosítva van. A nemes harcot megharcolták, és Krisztus eljövete-
lekor megkapják a dicsőség koronáját. A szenvedés, amelyet elviseltek, a ke-
resztényeket közelebb vitte egymáshoz és Megváltójukhoz. Életük példája és 
haláluk tanúvallomása el nem halkuló bizonyságtevés volt az igazságról; és Sá-
tán alattvalói a legváratlanabb órában - hátat fordítva addigi életüknek - Krisz-
tus zászlaja alá sorakoztak.  
Sátán ezek után úgy próbált Isten kormányzata ellen sikeresebben harcolni, 
hogy zászlaját a keresztény egyházban tűzte ki. Ha Krisztus követőit Sátán rá 
tudja szedni arra, hogy Isten szemében gyűlöletes dolgot cselekedjenek, akkor 
erejük és bátorságuk alábbhagy, állhatatosságuk megtörik, Sátán pedig könnyű-
szerrel foglyul ejtheti őket.  
Sátán csellel próbálta elérni azt, ami erőszakkal nem sikerült. Az üldözés meg-
szűnt. Helyébe a földi jólét és a földi dicsőség veszélyt rejtő varázsa lépett. 
Számos bálványimádó elfogadta a keresztény hit egyes tanítását, miközben 
megtagadott más fontos igazságokat. Azt mondták, hiszik, hogy Jézus az Isten 
Fia, és hisznek halálában és feltámadásában is, de nem ismerték el bűnös vol-
tukat, és nem érezték, hogy szükségük van megtérésre, életük megváltozására. 
Tettek néhány engedményt, és azt javasolták, hogy tegyék ezt a keresztények 
is, és legyen egyesülésük alapja a Krisztusba vetett hit.  
Az egyház nagy veszélybe jutott. Börtön, kínvallatás, tűz és kard ehhez képest 
áldást jelentett. Egyes keresztények szilárdan kitartottak, és kijelentették, hogy 
nem tudnak megalkudni. Mások szívesen feladták hitüket, vagy változtattak 
néhány vonásán, és egyesültek azokkal, akik részlegesen fogadták el a keresz-
ténységet. Azt mondták, hogy ez az eljárásuk a pogányok igazi megtérésének 
eszköze lehet. Ez alatt Krisztus hűséges követői mérhetetlenül gyötrődtek. Sá-
tán a kereszténység színlelésének köpenyében befurakodott az egyházba, hogy 
megrontsa a keresztények hitét, és elterelje figyelmüket az igazság Igéjéről.  
A keresztények többsége végül beleegyezett a normák leszállításába, és a ke-
reszténység egyezségre lépett a pogánysággal. A bálványimádók csatlakoztak 
az egyházhoz, és állítólag megtértek, de továbbra is ragaszkodtak a bálvány-
imádáshoz, csak most imádatuk korábbi tárgyait felcserélték Jézus, sőt Mária 
és a szentek szobraival. A bálványimádás áporodott kovásza tehát bekerülve az 
egyházba tovább végezte a maga átkos munkáját. Egészségtelen tantételek, ba-
bonás rítusok és bálványimádó ceremóniák keveredtek az egyház hittételeibe és 
istentiszteletébe. Amikor Krisztus követői a bálványimádókkal szövetkeztek, a 
keresztény vallás megromlott, és az egyház elvesztette tisztaságát és erejét. 
Voltak azonban néhányan, akiket ezek a csalások nem vezettek félre. Hűsége-
sek maradtak az igazság szerzőjéhez, és egyedül Istent imádták.  
Azok, akik Krisztus követőinek vallották magukat, mindig is két táborra oszlot-
tak. Míg az egyik tábor a Megváltó életét tanulmányozva buzgón igyekezett 
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megváltozni és Példaképe mintájára átalakulni, a másik tábor távol tartotta ma-
gát a tévedéseit leleplező, világos, gyakorlati igazságoktól. Az egyház, amikor 
hitben még erős volt, akkor sem csupán igazakból, tisztákból és őszintékből 
állt. Megváltónk azt tanította, hogy a szántszándékkal vétkezőket nem szabad 
befogadni az egyházba, de Ő kapcsolatba lépett gyenge jellemű emberekkel; 
tanította őket, és példát mutatott nekik, hogy alkalmuk legyen felismerni és ki-
javítani hibáikat. A tizenkettő között volt egy áruló. Krisztus Júdást is tanítvá-
nyai közé fogadta, nem jellemhibái miatt, hanem azok ellenére. Júdás tehát 
együtt járt a tanítványokkal, hogy Krisztus tanításából és példájából megtanul-
ja, milyen a keresztény jellem, és meglátva hibáit, megtérjen, és Isten segítsé-
gével lelke megtisztuljon "az igazság iránt való engedelmességben". De Júdás 
nem járt abban a világosságban, amelyet az irgalmas Isten reá sugárzott. Bűn-
nel telt életével kihívta Sátán kísértéseit. Jellemének rút vonásai kerültek túl-
súlyba. Helyet adott lelkében a sötétség hatalmainak, és haragudott, ha hibáit 
Jézus megrótta. Így lett képes annak a félelmes bűnnek az elkövetésére: Meste-
re elárulására. Mindazok, akik a kegyesség színlelésével bűnt dédelgetnek ma-
gukban, éppígy gyűlölik azokat, akik bűnös életük elítélésével megzavarják bé-
kéjüket. Ha alkalom kínálkozik, Júdáshoz hasonlóan elárulják azokat, akik ja-
vulásuk érdekében megrótták őket.  
Az apostolok szembeszálltak a gyülekezetben azokkal, akik kegyességet szín-
lelve titokban bűnt dédelgettek lelkükben. Ananiás és Safira csalt. Úgy tettek, 
mintha mindent odaáldoztak volna Istennek, pedig kapzsi lélekkel egy részt 
visszatartottak maguknak. Az igazság Lelke kinyilatkoztatta az apostoloknak e 
képmutatók valódi jellemét, és Isten büntető ítélete megszabadította a gyüleke-
zetet a tisztaságán ejtett szennyfolttól. A képmutatókat és gonosztevőket meg-
rémítette az a megdöbbentő bizonyíték, hogy Krisztus Lelke, aki mindent lát, 
jelen van a gyülekezetben. Ezek az emberek nem tudtak sokáig közösségben 
maradni azokkal, akik szokásaikkal és jellemükkel híven képviselték Krisztust. 
És amikor Krisztus követőit próba és üldözés sújtotta, csak azok kívántak 
Krisztus tanítványai közé lépni, akik készen voltak mindent elhagyni az igazsá-
gért. Ezért amíg az üldözés tartott, az egyház viszonylag tiszta maradt. De ami-
kor megszűnt a harc, a kevésbé odaadó hívek is csatlakoztak a gyülekezethez, 
és az út nyitva állt Sátán számára, hogy megvesse lábát a gyülekezetben.  
A világosság Fejedelme és a sötétség fejedelme között nincs semmiféle szövet-
ség, és követőik között sem lehet. Amikor a keresztények hajlandók voltak a 
félig megtért pogányokkal szövetségre lépni, akkor olyan útra léptek, amely 
egyre távolabb vezetett az igazságtól. Sátán ujjongott, hogy olyan sok krisztus-
követőt sikerült félrevezetnie. Ezután még nagyobb erővel igyekezett hatni rájuk, 
és azt sugallta nekik, hogy üldözzék Isten hűségeseit. Senki sem tudta olyan 
jól, hogyan lehet támadni az igazi keresztény hitet, mint azok, akik valamikor 
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védték. Ezek a hitehagyó keresztények félig pogány társaikkal szövetkezve, 
harcot indítottak Krisztus legfőbb tanításai ellen.  
Kétségbeesett harcot kellett vívniuk azoknak, akik híven és szilárdan ellenáll-
tak a csalásoknak és az utálatosságoknak, amelyek papi öltözettel álcázva talál-
tak utat az egyházba. Az egyház a Bibliát már nem tartotta a hit zsinórmérték-
ének. A vallásszabadság elvét eretnekségnek nevezte, követőit pedig gyűlölte, 
és törvényen kívül helyezte.  
Hosszú és kemény küzdelem után az a néhány hűséges elhatározta, hogy meg-
szakít a hitehagyó egyházzal minden kapcsolatot, ha az továbbra sem hajlandó 
megtisztítani magát minden hamisságtól és bálványimádástól. Tudták, hogy ha 
engedelmeskedni akarnak Isten szavának, feltétlen szükség van az elkülönülés-
re. Nem mertek tévelygést megtűrni, amely egyrészt az ő számukra végzetes, 
másrészt olyan próbát mutat, amely veszélyezteti gyermekeik és unokáik hitét. 
A béke és egység kedvéért készek voltak minden olyan engedményre, amely 
nem veszélyezteti Isten iránti hűségüket; de úgy érezték, hogy az elvek feláldo-
zása túl drága ára volna a békének. Ha az egységet csak az igazság és az igaz 
élet megnyirbálásával lehet megszerezni, akkor legyen különválás, sőt háború!  
Az egyház és a világ javát szolgálná, ha azok az elvek, amelyek annak idején az 
állhatatos lelkeket vezérelték, újraélednének azok szívében, akik magukat Isten 
népének vallják. Aggasztó az a közömbösség, amely a tantételekkel, a keresztény 
hit oszlopaival szemben mutatkozik. Tért hódít az a vélemény, hogy elvégre is 
ezek nem létfontosságúak. Ez a romlottság Sátán eszközeinek a kezét erősíti. 
Most ezrek, akik magukat Krisztus követőinek vallják, szívesen fogadják azokat 
a hamis elméleteket és végzetes tévedéseket, amelyeket a hűségesek a múltban 
életük kockáztatásával elutasítottak és lelepleztek.  
Az őskeresztények tagadhatatlanul különleges emberek voltak. Feddhetetlen 
életük és rendíthetetlen hitük állandó rosszallásként hatott, amely megzavarta a 
bűnösök "nyugalmát". Kevesen voltak, és nem dicsekedhettek vagyonnal, 
ranggal, sem megtisztelő címmel, de a gonoszok féltek tőlük, amikor tanításai-
kat hallották, és jellemüket megismerték. Gyűlölték őket, miként a gonosz Kain 
is gyűlölte Ábelt. Akik a Szentlélek befolyásának ellenállva halálra adták Isten 
népét, ezt ugyanazért tették, amiért Káin megölte Ábelt. Pontosan ez volt az 
oka annak is, hogy a zsidók elvetették, és keresztre feszítették a Megváltót - 
mert jellemének tisztasága és szentsége állandóan megfeddte önzésüket és rom-
lottságukat. Azok, akik szeretik és követik a bűn útját, gyűlölik és támadják a 
hű tanítványokat Krisztus korától kezdve, napjainkig.  
Hogyan lehet akkor az evangéliumot a békesség üzenetének nevezni? Amikor 
Ésaiás megjövendölte a Messiás születését, a Megváltót a "békesség Fejedel-
mé"-nek nevezte. Amikor az angyalok meghirdették a pásztoroknak, hogy 
Krisztus megszületett, ezt énekelték a betlehemi síkság felett: "Dicsőség a ma-
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gasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó 
akarat!" (Lk 1 :14). Látszólag ellentmondás van a prófétikus kinyilatkoztatások 
és Krisztus e szavai között: "Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, ha-
nem hogy fegyvert" (Mt 10:34). De ha igazán megértjük e kijelentéseket, töké-
letes összhangot találunk a kettő között. Az evangélium a békesség üzenete. A 
kereszténység olyan életforma, amely - ha elfogadják és követik - békét, össz-
hangot és boldogságot teremt az egész földön. Krisztus vallása szoros testvéri 
közösségbe vonja mindazokat, akik elfogadják tanításait.  
Jézus azért jött e földre, hogy megbékítse az embert Istennel, és ezáltal egymás-
sal is. A világ jórészt Sátánnak, Krisztus legelkeseredettebb ellenségének hódol. 
Az evangélium olyan életelveket kínál az embereknek, amelyek homlokegyenest 
ellenkeznek szokásaikkal és vágyaikkal. Ezért szembefordulnak az evangélium-
mal. Gyűlölik a tisztaságot, amely leleplezi és elítéli bűneiket. Üldözik és pusztít-
ják azokat, akik hangoztatják az evangélium jogos és szent követelményeit. Az 
evangélium tehát azért nevezhető kardnak, mert magasztos igazságai gyűlöletet 
és ellenségeskedést váltanak ki képviselői ellen. 
Az a titokzatos gondviselés, amely megengedi, hogy az igazak szenvedjenek a 
gonoszok kezétől, elbizonytalanít sok gyenge hitű embert. Egyeseknek még az 
Istenbe vetett bizalma is megrendül, mert Isten eltűri, hogy a legbecstelenebb 
embereknek jól menjen a dolguk, míg a legjobbak és legerkölcsösebbek e go-
noszok kegyetlenségétől szenvednek és gyötrődnek. Miként tűrhet el Isten, aki 
igazságos és irgalmas, és akinek a hatalma végtelen, ilyen igazságtalanságot és 
sanyargatást? - kérdezik. Ez a probléma nem ránk tartozik. Isten elég bizonyí-
tékát adta szeretetének. Nem szabad kételkednünk jóságában csak azért, mert 
nem értjük intézkedéseit. A Megváltó, előre látva, hogy a próba és sötétség órá-
iban milyen kételyek fognak a tanítványok lelkére nehezedni, ezt mondta ne-
kik: "Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem 
nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd" (Jn 
15:20). Jézus többet szenvedett értünk, mint amennyit bármelyik követője 
szenvedhet a gonosz emberek kegyetlensége miatt. Akiknek kínzást és mártír-
halált kell szenvedniük, azok csupán Isten drága Fiának nyomdokaiba lépnek.  
"Nem késik el az ígérettel az Úr" (1Pt 3:9). Isten nem felejti és nem hanyagolja 
el gyermekeit, csak hagyja hogy a gonoszok kimutassák valódi jellemüket, ne-
hogy azoknak, akik követni kívánják Isten akaratát, téves fogalmaik legyenek 
róluk. Az igazak még azért is kerülnek a szenvedések kohójába, hogy ők ma-
guk is megtisztuljanak; hogy példájukból mások is meglássák, milyen kézzel-
fogható a hit és a kegyesség; hogy következetességük kárhoztassa a gonoszt és a 
hitetlent.  
Isten hagyja, hogy a gonosz boldoguljon, és kimutassa Istennel szembeni gyű-
löletét, hogy amikor betelik gonoszságának mértéke, és elpusztul, ebben a 
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pusztulásban mindenki Isten igazságos és irgalmas voltát ismerje fel. Az isteni 
bosszúállás napja sietve közeleg. Mindazok, akik áthágták Isten törvényét, és 
sanyargatták népét, megkapják cselekedeteik méltó büntetését. Isten minden 
kegyetlenséget és jogtalanságot, amit hűséges gyermekei ellen elkövettek, úgy 
büntet meg, mintha Krisztus ellen tették volna.  
De van egy még fontosabb kérdés is, amellyel korunk gyülekezeteinek foglal-
kozniuk kell. Pál apostol kijelenti, hogy "mindazok is, akik kegyesen akarnak 
élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak" (2Tim 3:12). Akkor miért van az, 
hogy napjainkban olyan ritkán üldözik a keresztényeket? Ennek csak az az oka, 
hogy az egyház alkalmazkodik a világ normájához, és ezért nem vált ki ellen-
kezést. Korunk vallásában nincs meg az a tisztaság és szentség, amely Krisztus- 
és az apostolok korabeli keresztények hitét jellemezte. A kereszténység azért 
olyan népszerű a világ előtt, mert kiegyezik a bűnnel; mert Isten szavának 
nagyszerű igazságait közömbösen veszi; mert olyan kevés az életadó kegyesség 
az egyházban. Éledjen csak fel az őskeresztény egyház hite és ereje, az majd 
életre kelti a gyűlölet szellemét, és felszítja az üldözés tüzét! 
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A HITEHAGYÁS 
   
 
Pál apostol a thesszalonikai gyülekezethez intézett második levelében megjö-
vendölte a nagy hitehagyást, amely nyomán létrejön a pápai hatalom. Pál kije-
lentette, hogy Krisztus napja addig nem jön el, "mígnem bekövetkezik előbb a 
szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és 
fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak 
mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gya-
nánt mutogatván magát". Az apostol továbbá arra figyelmezteti testvéreit, hogy 
"működik... már a törvényszegés titkos bűne" (2Thessz 2:3-4.7). Már ilyen ko-
rán látta, hogy tévelygések csúsznak az egyházba, amelyek utat készítenek a 
pápaság kialakulásához.  
Lassan-lassan, először csak lopva és csendben, majd pedig, amikor megerősö-
dött, és hatalmába kerítette az emberek lelkét, nyíltabban végezte megtévesztő 
és istenkáromló munkáját "a törvényszegés titkos bűne". A pogányság szokásai 
szinte észrevétlenül utat találtak a keresztény egyházba. A megalkuvás és a be-
hódolás szellemét egy ideig fékezte a vad üldözés, amelyet az egyház a po-
gányságtól elszenvedett. De amikor az üldözés megszűnt, és a kereszténység 
bekerült a királyok udvarába és palotájába, felcserélte Krisztus és az apostolok 
alázatosságát és egyszerűségét a pogány papok és uralkodók pompájával és hi-
valkodásával, Isten kívánalmait pedig emberi elméletekkel és hagyományokkal. 
Nagy volt az öröm, amikor Konstantin a negyedik század elején névlegesen 
megtért, és a világ a látszatszentség öltönyében besétált az egyházba. Ekkor 
felgyorsult a bomlasztás. A látszólag vereséget szenvedő pogányság lett a 
győztes. Az ő szelleme irányította az egyházat. Tanításai, szertartásai és babo-
nái összekeveredtek Krisztus névleges követőinek istentiszteletével.  
A pogányság és a kereszténység közötti megegyezésből kelt életre a próféciá-
ban megjövendölt "bűn embere", aki szembefordult Istennel, és fölé helyezte 
magát. Sátán mesterműve a hamis vallás, az a gigászi egyházszervezet, mely 
ékesen tanúskodik arról, hogy Sátán akarja tetszése szerint uralni a földet.  
Sátán a megkísértés pusztájában egyezkedni akart Krisztussal. Odament Isten 
Fiához, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. Felkínált 
neki mindent, egy feltétellel: ha elismeri a sötétség fejedelmének felsőbbségét. 
Krisztus megdorgálta a vakmerő kísértőt, és elűzte. Sátán nagyobb sikerrel jár, 
amikor az embert kísérti meg ugyanezzel. Az egyházat rávette arra, hogy világi 
haszonért és dicsőségért keresse a föld nagyjainak kegyét és pártfogását.  
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A katolicizmus egyik fő tantétele, hogy a pápa Krisztus egyetemes egyházának 
látható feje, az egész világ püspökeinek és papjainak legfőbb ura. Sőt, mi több, 
a pápának az Istenség címeit és képességeit tulajdonítja. Például: "Úr Isten a 
pápa",' aki csalatkozhatatlan. A pápa mindenkitől hódolatot követel. Sátán a 
római egyház útján ugyanazzal az igénnyel lép fel, mint a megkísértés pusztá-
jában; és roppant tömegek hódolnak meg előtte.  
De azok, akik félik és tisztelik Istent, éppúgy fogadják ezt a vakmerő igényt, 
miként Krisztus, aki így válaszolt e ravasz ellenség követelőzésére: "Az Urat, a 
te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj" (Lk 4:8). Isten soha még csak nem is 
célzott Igéjében arra, hogy embert jelölt ki az egyház fejének. A pápai felsőbb-
ség tana éles ellentétben áll a Szentírás tanításaival. A pápának nem lehet ha-
talma Krisztus egyházán, csak bitorolhatja.  
A katolikusok egyre-másra eretnekséggel vádolták a protestánsokat, és azzal, 
hogy szántszándékkal szakadtak el az igaz egyháztól. De ezek a vádak inkább 
őket illetik. Ők tették le Krisztus zászlaját, és ők távoztak el attól a hittől, 
"amely egyszer a szenteknek adatott" (Jud 3). 
Sátán jól tudta, hogy az emberek a Szentírás fényében felismerhetik csalásait, 
és leküzdhetik hatalmát. A világ Megváltója is az Igével állt ellen Sátán táma-
dásainak. Minden egyes támadásnál Krisztus feltartotta az örök igazság pajzsát, 
és így szólt: "Meg van írva. " Az ellenség minden egyes indítványával szemben 
az Ige bölcsessége és hatalma volt a válasz. Hogy Sátán meg tudja őrizni az 
emberek feletti hatalmát, és megalapozza a pápai bitorló tekintélyét, el kellett 
zárnia a Szentírást az emberek elől. A Biblia Istent dicsőíti, és a véges embert az 
őt megillető helyre teszi; ezért Sátán a Biblia szent igazságait elhallgattatta és 
eltitkoltatta. A római egyház is ezt a taktikát követte. Évszázadokig megtiltotta 
a Biblia terjesztését. Az embereknek tilos volt a Szentírást olvasni vagy házuk-
ban tartani. Elvtelen papok és főpapok úgy magyarázták tanításait, hogy állítá-
saikat alátámasszák velük. Így történt, hogy a pápát majdnem mindenki Isten 
földi helytartójának ismerte el, akinek hatalma van az egyház és az állam felett.  
Miután a Bibliát, a tévelygés leleplezőjét eltávolították, Sátán azt tehette, amit 
akart. A prófécia kinyilatkoztatta, hogy a pápaság "véli, hogy megváltoztatja az 
időket és a törvényt" (Dán 7:25). És ezt tétovázás nélkül meg is tette. Hogy a 
pogányságból áttérteknek a bálványimádást pótolják, és így elősegítsék a ke-
reszténységbe való névleges felvételüket, fokozatosan bevitték a szobrok és 
ereklyék imádását a keresztény istentiszteletbe. Egy egyetemes zsinaton hozott 
rendelet végül bevezette a bálványimádás rendszerét. Hogy a szentségtörés tel-
jes legyen, Róma vakmerően kitörölte a törvényből a második parancsolatot, 
amely megtiltja a bálványimádást, - és a tízes szám megőrzésére kettéosztotta a 
tizedik parancsolatot.  
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Ez az irányzat, amely a pogányoknak engedményeket tett, a menny tekintélyé-
nek további mellőzéséhez is kaput nyitott. Sátán megszenteletlen egyházveze-
tők útján meghamisította a negyedik parancsolatot is. Megpróbálta eltörölni az 
ősi szombatot, azt a napot, amelyet Isten megáldott és megszentelt (1Móz 2:2-
3); és helyébe a pogányok által, "a Nap tiszteletre méltó napja"-ként ünnepelt 
napot akarta tenni. Ezt a változtatást először nem nyíltan kísérelték meg. Az el-
ső századokban minden keresztény az igazi szombatot tartotta. Féltve őrizték 
Isten dicsőségét, és mivel hitték, hogy Isten törvénye változhatatlan, buzgón 
vigyáztak előírásainak sérthetetlenségére. Sátán azonban nagyon körmönfontan 
dolgozott eszközei által célja megvalósításáért. Hogy az emberek figyelme a 
vasárnapra terelődjék, Krisztus feltámadásának tiszteletére ünnepelték. Isten-
tiszteleteket tartottak azon a napon, de azért a szórakozás napjának is tekintették; 
a szombatot pedig még mindig szent napként ünnepelték.  
Krisztus első adventje előtt Sátán arra ösztönözte a zsidókat, hogy a szombat 
ünneplését a legszigorúbb követelményekkel nehezítsék meg, és tegyék teherré. 
Sátán így készítette elő terve megvalósítását. Előnyt húzva abból a hamis kép-
ből, amit ő festett a szombatról, ezt a napot, mint zsidó intézményt, ellenszen-
vessé tette. Míg a keresztények a vasárnapot általában örömnapként tartották 
meg, Sátán arra késztette őket, hogy a szombatot böjtnapnak, a szomorúság, a 
gyász napjának tartsák, és így fejezzék ki gyűlöletüket a zsidó vallással szemben.  
A negyedik század elején Konstantin császár kiadott egy rendeletet, amelyben a 
vasárnapot általános ünneppé tette az egész római birodalomban.; A Nap napját 
a pogány alattvalók ünnepelték, és a keresztények is tisztelték. A császár így 
akarta a pogányság és a kereszténység szemben álló érdekeit diplomatikusan 
összehangolni. Erre az egyház püspökei buzdították, akiket fűtött a becsvágy és 
a hatalomvágy, akik felismerték, hogy a pogányok, ha a keresztények ugyanazt 
a napot ünneplik, mint ők, könnyebben lesznek névlegesen keresztények, és ez-
zel előmozdítják az egyház hatalmát és dicsőségét. De számos istenfélő keresz-
tény, amíg lassan-lassan a vasárnapot bizonyos fokig szentnek tartotta, a ne-
gyedik parancsolatnak engedelmeskedve a szombatot még mindig az Úr szent 
napjaként ünnepelte.  
Az őscsaló azonban még nem fejezte be munkáját. Elhatározta, hogy a keresz-
tényeket zászlaja alá gyűjti, és helytartója, a büszke főpap által gyakorolja ha-
talmát, aki Krisztus képviselőjének tartotta magát. Félig megtért pogányok, 
becsvágyó főpapok és a világot szerető egyházi tisztségviselők által valósította 
meg szándékát. Időről időre széles körű zsinatokat tartottak, amelyekre az egy-
házi méltóságok a világ minden tájáról összegyűltek. Az Isten által alapított 
szombat jelentőségét szinte minden zsinaton csökkentették egy kicsit, a vasár-
napot pedig egyre inkább felmagasztalták. Így ezt a pogány ünnepet végül iste-
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ni intézményként tisztelték, míg a Biblia szombatját a zsidó vallás maradvá-
nyának nyilvánították, és ünneplőjét átkozottnak mondták.  
A nagy hitehagyónak sikerült fölébe emelni "magát mindannak, ami Istennek 
vagy istentiszteletre méltónak mondatik" (2Thessz 2:4). Volt bátorsága meg-
változtatni Isten törvényének azt az egyetlen olyan előírását, amely az egész 
emberiség előtt félreérthetetlenül mutat az igaz és élő Istenre. A negyedik pa-
rancsolatban Isten a menny és föld Teremtőjének nevezi magát. Ez különbözte-
ti meg minden hamis istentől. A teremtés munkájának emlékeként szentelte Is-
ten a hetedik napot az ember számára nyugalomnappá. A szombatnak az a ren-
deltetése, hogy az embert mindig az élő Istenre, létének forrására, tiszteletének 
és imádatának tárgyára emlékeztesse. Sátán igyekszik az embert rávenni Isten 
elleni hűtlenségre és törvényével szembeni engedetlenségre, ezért különösen a 
negyedik parancsolat ellen folytat harcot, amely Istenre mint Teremtőre mutat.  
A protestánsok ma azt hangoztatják, hogy Krisztus vasárnapi feltámadása a ke-
resztények szombatjává tette a vasárnapot. Erre azonban nincs semmi szentírási 
bizonyíték. Krisztus és az apostolok nem méltatták ilyen tiszteletre ezt a napot. 
A vasárnap keresztény intézményként való megtartása "a törvényszegés titkos 
bűné"-hez vezethető vissza (2Thessz 2:7), amely már Pál korában tapasztalható 
volt. Hol és mikor fogadta örökbe az Úr a pápaságnak ezt a gyermekét? Mivel 
lehet elfogadhatóan megindokolni egy olyan változtatást, amelyet a Szentírás 
nem hagy jóvá?  
A hatodik században a pogányság helyet adott a pápaságnak. Az egész egyház 
fejének Róma püspökét nyilvánították. A pápaság fölöttébb megerősödött. Ha-
talmi székhelyét a császári fővárosba tette. A sárkány a fenevadnak "adá az ő 
erejét... és az ő királyi székét, és nagy hatalmat" (Jel 13:2).4 Ekkor kezdődött el 
a Dániel és a Jelenések próféciájában megjövendölt 1260 éves pápai elnyomás 
(Dán 7:25; Jel 13:5-7). A keresztényeknek választaniuk kellett: vagy feladják 
feddhetetlenségüket, és elfogadják a pápai szertartásokat és vallásgyakorlatot, 
vagy elsorvadnak a föld alatti börtönökben, vagy meghalnak a kínpadon, a 
máglyán vagy a hóhér bárdja alatt. Ekkor teljesedtek Jézus szavai: "Elárulnak 
pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; és megölnek néme-
lyeket tiközületek. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért" (Lk 
2l:l6-l7). Hevesebb üldözés szakadt rá a hűségesekre, mint bármikor azelőtt, és 
a világ hatalmas harcmezővé vált. Krisztus egyháza évszázadokig az elszige-
teltségben és az ismeretlenség homályában talált menedéket. A próféta ezt 
mondja: "Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, 
hogy ott táplálják őt ezerkétszázhatvan napig" (Jel 12:6).  
A római egyház hatalomra jutása a sötét középkor kezdetét jelezte. Hatalma 
növekedésével mélyült a sötétség. Az emberek hite Krisztus, az igazi funda-
mentum helyett a római pápa személyére épült. Bűneik bocsánatát és örök üd-
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vösségüket nem Isten Fiától, hanem a pápától, valamint a pápa által felhatalma-
zott papoktól és főpapoktól várták. Azt tanulták, hogy földi közbenjárójuk a 
pápa, és hogy a pápa közvetítése nélkül senki sem közeledhet Istenhez. Azt is 
mondták, hogy a pápa Istent helyettesíti, és ezért feltétlen engedelmességgel 
tartoznak neki. E követelményekkel szembeni engedetlenség elég ok volt arra, 
hogy a vétkesek testet és lelkét a legszigorúbb büntetéssel sújtsák. Így terelték 
az emberek figyelmét Istenről gyarló, tévedő és kegyetlen emberekre; sőt mi 
több, magára a sötétség fejedelmére, aki általuk gyakorolta hatalmát. A bűnt a 
szentség köntösébe bújtatták. Amikor a Szentírást elnémítják, és egyes emberek 
magukat teszik Isten helyére, akkor a következmény csak csalás, megtévesztés 
és eldurvulás lehet. Az emberi törvények és hagyományok felmagasztalását er-
kölcsi romlottság követte. Mindig ez a következménye annak, ha Isten törvé-
nyét félredobják.  
Veszélyes napok voltak ezek Krisztus egyháza számára. Kevesen hordozták hí-
ven Krisztus zászlaját. Bár az igazság nem maradt bizonyságtevők nélkül, időn-
ként mégis úgy tűnt, hogy a tévelygés és a babona diadalmaskodik, és az igaz 
vallást száműzi a földről. Isten evangéliuma eltűnt a szem elől, a vallási formák 
pedig megsokszorozódtak, és az emberekre szigorú követelmények terhe nehe-
zedett.  
Nemcsak arra tanították őket, hogy a pápát tartsák közbenjárójuknak, hanem 
arra is, hogy saját cselekedeteikkel jóvá tehetik bűneiket, hogy hosszú zarán-
dokutakkal, vezeklésekkel, az ereklyék imádásával, templomok, szentélyek és 
oltárok felállításával, nagy egyházi adományokkal - ilyen és hasonló tettekkel 
kell lecsillapítaniuk Isten haragját, vagy megszerezniük kegyét; mintha Isten 
olyan volna, mint az ember, aki semmiségekkel megharagítható, és ajándékok-
kal vagy vezekléssel megbékíthető.  
A római egyház egyre nagyobb befolyásra tett szert, pedig az erkölcstelenség 
még az egyház vezetői között is eluralkodott. A nyolcadik század vége táján a 
római katolikusok kezdték azt mondogatni, hogy Róma püspökei már az egy-
ház első századaiban is birtokolták azt a lelki hatalmat, amelyet akkor maguk-
nak igényeltek. Szükség volt azonban arra, hogy ennek az állításnak valami-
képpen hitelt szerezzenek. A hazugság atyja szívesen szolgált indítvánnyal. A 
szerzetesek hamis ősi iratokat gyártottak. Azelőtt soha nem hallott zsinati ren-
deletek kerültek elő, amelyek szerint a pápának a legrégibb időktől kezdve 
egyetemes érvényű fő hatalma van. És az igazságot megtagadó egyház mohón 
kapott ezeken a csalásokon.'  
Azt a néhány hűségest, aki az igazi fundamentumra épített (lKor 3:10-11) elbi-
zonytalanította és hátráltatta a munkát gátló hamis tanítás. Egyesek szívesen 
mondogatták ugyanazt, mint Jeruzsálem falának építői Nehémiás korában: 
"Fogytán van ereje a teherhordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek va-



 35 

gyunk építeni" (Neh 4:10). Elcsigázva az üldözés, megtévesztés, romlottság és 
minden egyéb akadály elleni folytonos harctól, amit Sátán a haladás fékezésére 
kigondolt, a hűséges építők közül is néhányan elcsüggedtek. A békesség ked-
véért, valamint vagyonuk és életük biztonsága érdekében leléptek az igazi fun-
damentumról. Mások azonban, nem félve ellenségeik támadásaitól, bátran kije-
lentették: "Ne féljetek tőlük! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek!" (14. v.) 
És folytatták a munkát. Mindegyikük oldalán ott volt a kard (Ef 6: 17).  
Minden korban ugyanez a gyűlölködő, az igazsággal szemben álló lelkület fű-
tötte Isten ellenségeit. De Isten szolgáinak ébereknek és kitartóknak kell lenni-
ük. Krisztus szavai, amelyeket az első tanítványokhoz intézett, követőinek az 
idők végén is szólnak: "Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: 
Vigyázzatok!" (Mk 13:37).  
Mintha a sötétség egyre jobban sűrűsödött volna. A képimádás általánossá vált. 
Gyertyákat égettek a képek, a szobrok előtt, és imádkoztak hozzájuk. Elterjed-
tek a legképtelenebb és legbabonásabb szokások. Az embereket annyira hatal-
mába kerítette a babona, hogy a józan észre már nem hallgattak. Maguk a pa-
pok és püspökök is élvhajhászók, érzékiek és romlottak voltak. A nép pedig, 
amely tőlük várt eligazítást, óhatatlanul tudatlanságba és erkölcsi romlottságba 
süllyedt.  
A pápai hatalom növelésére a XIV. században VII. Gergely pápa egy újabb lé-
pést tett: kihirdette, hogy a római egyház tökéletes. Közzétett tételei egyikében 
kijelentette, hogy a Szentírás szerint az egyház soha nem tévedett, és soha nem 
is fog tévedni. De ezt az állítást szentírási bizonyítékok nem kísérték. Az önhitt 
főpap arra is jogot formált, hogy császárokat eltávolítson. Kijelentette, hogy 
egyetlen határozatát sem változtathatja meg senki, neki viszont joga van mások 
döntéseit megváltoztatni.'  
A csalatkozhatatlanság e védelmezőjének zsarnokságát nagyszerűen illusztrálja 
az a történet, amelyből megtudjuk, miként bánt a pápa IV. Henrik német csá-
szárral. A pápa kiátkozta és trónjától megfosztotta ezt az uralkodót, mivel olyan 
merész volt, hogy a pápa tekintélyét semmibe vette. Henrik, megrémülve feje-
delmei hűtlenségétől és fenyegetéseitől, akik a pápai rendelkezés nyomán fellá-
zadtak ellene, szükségesnek látta, hogy megbéküljön Rómával. Feleségének és 
egyik hűséges szolgájának kíséretében a tél közepén átkelt az Alpokon, hogy 
megalázkodjék a pápa előtt. Henriket, amikor megérkezett a palotához, ahova 
Gergely visszavonult, kísérőitől megfosztva egy külső udvarba vezették, és ott 
a kemény téli hidegben fedetlen fővel, mezítláb, szánalmas öltözékben várta, 
hogy a pápa maga elé bocsássa. A pápa csak háromnapi böjt és a gyónás után 
kegyeskedett megbocsátani neki. De Henrik még így sem vehette vissza ural-
kodási jelvényeit, és nem gyakorolhatta császári hatalmát addig, amíg a pápa 
erre engedélyt nem adott. Gergely pedig diadalittasan azzal hencegett, hogy kö-
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telessége letörni a királyok gőgjét. Micsoda éles ellentét van e dölyfös főpap 
pöffeszkedő büszkesége és annak a Krisztusnak a szelídsége és alázatossága 
között, aki szívünk ajtajánál bebocsátást kér, hogy bocsánatot, békét hozva be-
léphessen, és aki így tanította tanítványait: "Aki közöttetek első akar lenni, le-
gyen a ti szolgátok" (Mt 20:27) .  
Az egymást követő századok Róma egyre több tévtanításának voltak tanúi. A 
pogány filozófusok tanításai már a pápaság megalakulása előtt figyelmet keltet-
tek, és befolyást gyakoroltak az egyházra. Sokan, akik névlegesen megtértek, 
még mindig ragaszkodtak pogány filozófiájuk tanításaihoz, és nemcsak ők ma-
guk tanulmányozták továbbra is, hanem másokat is ösztönöztek rá, hogy így 
befolyásukat kiterjeszthessék a pogányokra. Ekképpen súlyos tévedéseket vit-
tek be a keresztény vallásba. Kiemelkedő volt ezek között az ember természe-
tes halhatatlanságában és a halál utáni öntudatos állapotban való hit. Róma ez-
zel a tantétellel alapozta meg a szentek segítségül hívásának és Szűz Mária 
imádásának tanát. Ebből származik az az eretnekség is, amely szerint a meg-
átalkodottak örökké gyötrődni fognak. Ez a tanítás már korán bekerült a pápai 
tanok közé.  
Így elkészült az út annak a másik pogány koholmánynak a bevezetéséhez is, 
amelyet Róma purgatóriumnak nevez, és a hiszékeny, babonás tömegek rémít-
getésére használ. Ezzel az eretnekséggel alapozta meg azt az állítását, hogy van 
egy kínzóhely, ahol azok, akik nem szolgáltak rá az örök kárhozatra, addig 
szenvednek a bűneik miatt, amíg meg nem tisztulnak, és bebocsátást nem kap-
nak a mennybe.'  
Rómának szüksége volt még egy koholmányra ahhoz, hogy hasznot húzhasson 
tagjának rettegéséből és bűneiből. Ezt a búcsú tana szolgáltatta. A pápa teljes 
bűnbocsánatot ígért a múltban és a jelenben elkövetett, valamint a jövőben el-
követendő bűnökre, és a büntetés elengedését ígérte mindazoknak, akik részt 
vesznek a keresztes háborúkban. E háborúkkal az volt a pápa célja, hogy kiter-
jessze földi uralmát, megbüntesse ellenségeit, és kiirtsa azokat, akik meg merik 
tagadni lelki fő hatalmát. Ez a tan arra is kioktatta az embereket, hogy az egy-
háznak fizetett pénzzel egyrészt megszabadulhatnak bűneiktől, másrészt kisza-
badíthatják elhunyt barátaik lelkét a kínzó lángokból. Ilyen eszközök alkalma-
zásával Róma megtöltötte kincstárát, és elősegítette Krisztus állítólagos képvi-
selőinek csillogását, fényűzését és kicsapongását. Krisztusnak pedig nem volt 
fejét hova lehajtania.'  
Az úrvacsora bibliai szertartását kiszorította a miseáldozat, ami egyenlő a bál-
ványimádással. A papok azt állították, hogy a szertartások alatt az egyszerű ke-
nyér és bor Krisztus valóságos testévé és vérévé alakul át.' Istenkáromló vak-
merőséggel nyíltan állították, hogy van hatalmuk Istent - a mindenség Alkotó-
ját - teremteni. A keresztényeknek halálbüntetés terhe mellett hitet kellett ten-
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niük e borzasztó, mennyet sértő tanítás mellett. Tömegeket dobtak a lángok kö-
zé, akik erre nem voltak hajlandók.'” 
A XIII. században jött létre a pápaság legiszonyatosabb gépezete: az inkvizíció. 
A sötétség fejedelme ösztönözte erre a pápai hierarchia vezetőit. Titkos tanács-
kozásaikon Sátán és angyalai befolyásolták a gonosz embereket, de láthatatla-
nul köztük volt Isten angyala is, és félelmetes feljegyzést készített méltánytalan 
intézkedéseikről és tetteikről. E feljegyzések túl iszonyatosak ahhoz, hogy az 
ember elhordozza őket. "A nagy Babilon... részeg vala a szentek vérétől." A már-
tírmilliók szétroncsolt teste bosszúért kiáltott Istenhez a hitehagyó hatalom ellen.  
A pápaság a világ kényura lett. Királyok és császárok hajoltak meg a római pá-
pa rendeletei előtt. Úgy tűnt, hogy a pápa az emberek földi és örökkévaló sorsát 
a kezében tartja. Róma tanításait évszázadokon át embermilliók fogadták el 
fenntartás nélkül, szertartásait tisztelettel gyakorolták, ünnepeit általánosan 
megtartották; papságát tisztelték, és bőkezűen támogatták. A római egyháznak 
azóta sem volt ennél nagyobb tekintélye, pompája és hatalma.  
De "a pápaság dele a világ éjféle volt"." A Szentírás szinte teljesen ismeretlen 
volt, nemcsak a nép, de a papság körében is. A régi idők farizeusaihoz hasonló-
an a pápai vezetők gyűlölték a világosságot, amely leleplezte bűneiket. Miután 
eltávolították Isten törvényét, az igazság normáját, korlátlan hatalmat gyakorol-
tak, és gátlástalanul vétkeztek. Eluralkodott a csalás, a kapzsiság és a tékozlás. 
Az emberek semmiféle bűncselekménytől nem riadtak vissza, ha általa va-
gyonhoz vagy magas álláshoz juthattak. A pápák és főpapok palotái a legna-
gyobb erkölcstelenség színhelyei voltak. Egyes pápák olyan felháborító bűnö-
ket követtek el, hogy a világi uralkodók megpróbálták eltávolítani ezeket az 
egyházi méltóságokat. Európa századokon át egy helyben topogott a tudomá-
nyok, a művészetek és a műveltség terén. A kereszténységet erkölcsi és szelle-
mi bénultság szállta meg.  
A világ állapota a római uralom alatt Hóseás próféta szavainak félelmetes és le-
tagadhatatlan teljesedését mutatta: "Elvész az én népem, mivelhogy tudomány 
nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged... És 
mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról." 
"Nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a földön. Ha-
misan esküsznek és hazudnak, és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, be-
törnek. és egyik vér a másikat éri" (Hós 4:6.1-2). Ez lett a következménye an-
nak, hogy száműzték Isten Igéjét. 
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A VALDENSEK 
   
 
Az igazság fényét nem lehetett teljesen kioltani abban a sötétségben sem, 
amely a pápai fenn-hatóság hosszú időszaka alatt borult a földre. Istennek min-
den korban voltak tanúbizonyságai - olyan emberek, akik hitték, hogy Krisztus 
az Isten és ember közötti egyetlen közbenjáró; akik az élet egyedüli szabályá-
nak a Bibliát tartották, és megszentelték az igazi szombatot. Az utókor soha 
nem fogja megtudni, hogy milyen sokat köszönhet a világ ezeknek az embe-
reknek. Eretneknek bélyegezték őket. Indítékaikat megkérdőjelezték, jellemü-
ket befeketítették, írásaikat betiltották, elferdítették vagy megváltoztatták. Ők 
mégis szilárdan kitartottak, és hitüket századról századra minden eljövendő ge-
neráció számára szent örökségként tisztán őrizték meg.  
A mennyei könyvek megörökítették mindazt, amit Isten népe a Róma hatalom-
ra jutása utáni sötét századokban átélt. Nem sokat írtak róluk. Üldözőik vádira-
tain kívül nem sok nyomát találjuk létezésüknek. Kómának az volt az elve, 
hogy a tantételeitől és rendelkezéseitől való el-térés minden emlékét fel kell 
számolni. Róma minden eretnek személyt és írást igyekezett megsemmisíteni. 
Ha gazdag vagy szegény, nagy vagy kicsi kétségbe vonta vagy megkérdőjelezte 
a pápai dogmák létjogosultságát, ez elég volt ahhoz, hogy életével fizessen érte. 
Róma minden olyan feljegyzést el akart tüntetni, ami a kiszakadtakkal szembe-
ni kegyetlenségéről tanúskodott. Pápai zsinatok intézkedtek arról, hogy a tűz 
martaléka legyen minden ilyen feljegyzést tartalmazó könyv vagy írás. A 
nyomtatás feltalálása előtt kevés könyv volt, és azokat is nehéz volt megőrizni; 
ezért nem sok akadálya volt annak, hogy a katolicizmus megvalósítsa szándékát.  
A Róma fennhatóságához tartozó területen egyetlen vallásközösség sem élvez-
hette sokáig zavartalanul lelkiismereti szabadságát. A pápaság, mihelyt hata-
lomhoz jutott, kinyújtotta kezét, hogy szétmorzsoljon mindenkit, aki nem volt 
hajlandó elismerni; és egyik egyház a másik után hódolt meg előtte.  
Nagy-Britanniában már nagyon korán gyökeret vert az őskereszténység. Az 
evangéliumot, amelyet Anglia őslakói az első századokban elfogadtak, akkor 
még nem fertőzte meg a pápai egyház hitehagyása. A pogány császároktól el-
szenvedett üldözés volt az egyetlen "ajándék", amelyet Nagy-Britannia első 
gyülekezetei Rómától kaptak. Az üldözés ezeket a távoli partokat is elérte. Sok 
keresztény, aki elmenekült az angliai üldözés elől, Skóciában talált menedéket. 
Az igazságot, amely innen Írországba is eljutott, ezek az országok örömmel fo-
gadták. 
Amikor a szászok betörtek Nagy-Britanniába, a pogányság jutott uralomra. A 
hódítók méltóságukon alulinak tartották, hogy foglyaiktól tanuljanak, ezért a 
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keresztények kénytelenek voltak a hegyekben és mocsaras vidékeken menedé-
ket keresni. A világosság egy ideig ugyan elrejtve, de tovább fénylett. Egy év-
századdal később Skóciában olyan fénnyel ragyogott fel, hogy távoli országok-
ba is bevilágított. A szett életű Colomba és munkatársai elhagyták Írországot, 
és missziómunkájuk központjává Iona magányos szigetét tették, ahol maguk 
köré gyűjtötték a szétszóródott hivőket. Valaki közülük a bibliai szombatot is 
megtartotta. Így a nép megismerte ezt az igazságot is. Ionában egy iskola léte-
sült, ahonnan nemcsak Skóciába és Angliába küldtek misszionáriusokat, hanem 
Németországba, Svájcba, sőt Olaszországba is. 
Róma azonban Nagy-Britanniára szegezte tekintetét, és elhatározta, hogy fenn-
hatósága alá vonja. Misszionáriusai a hatodik században vállalkoztak a pogány 
szászok megtérítésére. A büszke barbárok szívesen fogadták őket, és a hittérí-
tők sok ezrüket rábírták a katolikus vallás követésére. E munka során a pápai 
vezetők és híveik szembe találták magukat az őskeresztény hit követőivel. Éles 
volt közöttük a különbség. Az utóbbiak egyszerűek, alázatosak voltak; jelle-
mük, tanításaik, viselkedésük bibliai volt. Az előbbiek viszont a katolicizmus 
babonájáról, pompájáról és gőgjéről tanúskodtak.  
Róma megbízottja követelte, hogy ezek a keresztény gyülekezetek ismerjék el a 
pápa fennhatóságát. A britek szelíden azt válaszolták, hogy ők minden embert 
szeretni akarnak, de a pápának nincs joga ahhoz, hogy uralkodjék az egyházon, 
és csak annyira tudnak engedelmeskedni neki, amennyire az Krisztus bárme-
lyik követőjét megilleti. Róma újra és újra megkísérelte engedelmességre bírni 
őket, de ezek az alázatos keresztények, Róma megbízottainak hivalkodásán el-
csodálkozva, rendületlenül azt válaszolták, hogy Krisztuson kívül nem ismer-
nek más mestert. Ekkor mutatkozott meg a pápaság valódi szelleme. A római 
vezető ezt mondta: "Ha nem akarjátok fogadni a testvéreket, akik békét hoznak 
nektek, akkor fogadni fogjátok az ellenséget, aki háborút hoz nektek. Ha nem 
akarjátok velünk együtt hirdetni a szászoknak az élet útját, akkor ők fognak ha-
lálos csapást mérni rátok." Ezek nem üres fenyegetések voltak. Róma háborút 
indított, cselszövéshez és megtévesztéshez folyamodott a bibliai hit e bizony-
ságtevői ellen, mígnem Nagy-Britannia gyülekezetei megsemmisültek, vagy 
behódoltak a pápai hatalomnak.  
A Róma hatáskörén kívül eső területeken még hosszú évszázadokig léteztek a 
pápaság rontásától majdnem teljesen mentes keresztény közösségek. Körülöt-
tük pogányok éltek, és amint múlt az idő, e pogányok tévelygéseinek hatása alá 
kerültek, de a Bibliát továbbra is hitük egyetlen szabályának tartották, és szá-
mos bibliai igazsághoz ragaszkodtak. Hittek Isten törvényének örökérvényűsé-
gében, és megtartották a negyedik parancsolatot, a szombatot. Ezt a hitet valló 
és gyakorló gyülekezetek léteztek Közép-Afrikában és Ázsia örményei között.  
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A valdensek elsőként helyezkedtek szembe a pápai hatalom túlkapásaival. Éppen 
ott szálltak szembe a legtántoríthatatlanabbul a pápaság tévedéseivel és romlott-
ságával, ahol a pápa felállította székhelyét. Piedmont gyülekezetei századokon át 
megőrizték függetlenségüket. De végül eljött az az idő, amikor Róma megköve-
telte, hogy behódoljanak. A zsarnokság ellen vívott eredménytelen küzdelmek 
után ezeknek a gyülekezeteknek a vezetői kelletlenül elismerték annak a hata-
lomnak a fennhatóságát, amelynek - úgy tűnt - az egész világ hódolattal adózik. 
Néhányan azonban nem voltak hajlandók sem a pápai, sem a főpapi tekintély 
előtt meghódolni. Eltökélték, hogy hűségesek maradnak Istenhez, és megőrzik 
hitük tisztaságát és egyszerűségét. Ennek szakadás lett a vége. Az ősi hit követ-
kezetes vallói kiváltak az egyházból. Egyesek elhagyták szülőföldjüket, az Alpo-
kat, és más országokban emelték magasra az igazság zászlaját, mások a hegyek 
félreeső szorosaiban és sziklás búvóhelyein kerestek menedéket, és ott imádták 
Istent tovább szabadon.  
Az a hit, amelyet a valdens keresztények századokon át vallottak és tanítottak, 
éles ellentétben állt Róma tanításaival. Vallásos hitüket Isten szavára, a keresz-
ténység igazi rendszerére alapozták. De azok az egyszerű parasztok, akiket el-
dugott rejtekhelyükön, a világtól elzárva, nyájuk és szőlőjük között lekötött a 
mindennapi munkájuk, nem maguktól jöttek rá arra, hogy a hitehagyó egyház 
dogmáival és eretnekségeivel szemben mi az igazság. Nem új vallásuk volt. 
Vallásos meggyőződésüket atyáiktól örökölték, és kiálltak az apostoli egyház 
hitéért - azért "a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott" (Jud 3). A "pusztai 
egyház", és nem a "világ nagy fővárosában" trónoló büszke papi kormányszer-
vezet volt Krisztus igaz egyháza, az igazság kincseinek őrzője. Isten e kincse-
ket azért bízta népére, hogy továbbadják a világnak. 
Az egyik fő ok, ami az igaz egyházat a Rómától való elszakadásra késztette, az 
volt, hogy Róma gyűlölte a Biblia szombatját. Miként a prófécia előre jelezte. a 
pápai hatalom földre vetette az igazságot. Isten törvényét porba taposta, és az 
emberi hagyományokat és szokásokat dicsőítette. A pápaság a hatáskörébe tar-
tozó közösségeket már korábban arra kényszerítette, hogy a vasárnapot szent 
napként tiszteljék. A tévelygés és a babonaság még Isten igaz gyermekei közül 
is sok embert annyira megzavart, hogy jóllehet a szombatot megünnepelték, de 
vasárnap sem dolgoztak. Ezzel azonban a pápai vezetők még nem elégedtek 
meg. Nemcsak a vasárnap megszentelését követelték, hanem a szombat elveté-
sét is. A legkeményebb szavakkal illették azokat, akik a szombatot tiszteletben 
merték tartani. Csak azok tudtak háborítatlanul engedelmeskedni Isten törvé-
nyének, akik elmenekültek Róma hatalma elől.  
Európa népei közül a valdensek az elsők között voltak, akik a Szentírást lefor-
dították.' Évszázadokkal a reformáció előtt már volt anyanyelvükre átültetett, 
kézzel írt Bibliájuk. Az igazságot hamisítatlanul ismerték, és ez elég ok volt ar-
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ra, hogy szerfelett gyűlöljék és üldözzék őket. A valdensek a római egyházat a 
Jelenések könyvében jellemzett hitehagyó Babilonnak nevezték, és életük koc-
káztatásával is bátran ellenálltak rontásainak. Míg egyesek a sokáig tartó üldö-
zés nyomására felhígították vallásukat, lassanként feladva megkülönböztető el-
veit, mások szilárdan kitartottak az igazság mellett. A sötét és hitehagyó száza-
dokon át éltek olyan valdensek, akik nem ismerték Róma fennhatóságát, a ké-
pek imádásától mint bálványimádástól elzárkóztak, és megtartották az igazi 
szombatot. A támadások legádázabb viharában is megőrizték hitüket. A 
savoyaiak lándzsáitól megsebezve és Róma máglyáitól megperzselve, de ren-
díthetetlenül védték Isten Igéjét és méltóságát.  
A hegyek magas védőbástyái mögött, amelyek minden korban menedéket adtak 
az üldözötteknek és elnyomottaknak - a valdensek rejtekhelyet találtak, és táp-
lálták az igazság fénylő lángját a középkor sötétsége közepette. Itt az igazság 
tanúbizonyságai az ősi hitet ezer évig őrizték.  
Népének Isten a rájuk bízott súlyos igazságokhoz méltó, fenséges szentélyt 
adott. E hűséges száműzöttek szemében a hegyek Jahve, az igaz Isten változha-
tatlanságának jelképei voltak. A felettük változatlan méltósággal tornyosuló 
csúcsokra mutatva beszéltek gyermekeiknek Istenről, akinél nincs változás, 
sem változásnak árnyéka, és akinek szava megáll, akárcsak az örökkévaló he-
gyek. Isten mozdulatlannak teremtette a hegyeket, és felövezte őket erővel. 
Csak a végtelen hatalmú Isten keze mozdíthatja ki őket helyükből. Törvényé-
nek, amellyel a mennyet és a földet kormányozza, Isten a hegyekhez hasonlóan 
szilárd alapot vetett. Az ember kezet emelhet embertársaira, és elveheti életü-
ket; de ez a kéz éppúgy nem tudja helyükből kimozdítani és a tengerbe dobni a 
hegyeket, mint ahogy nem képes Jahve egyetlen törvényét sem megváltoztatni, 
vagy akarata követőinek tett egyetlen ígéretét sem érvényteleníteni. Isten szol-
gáinak a hegyek változhatatlanságához hasonló szilárd hűséggel kell ragaszkod-
niuk a törvényhez.  
A mély völgyeket koszorúzó hegyek Isten teremtő hatalmának állandó bizony-
ságai, és oltalmazó gondviselésének csalhatatlan bizonyítói voltak. Az itt élő 
zarándokok megtanulták szeretni Jahve jelenlétének néma szimbólumait. Nem 
panaszkodtak nehéz sorsuk miatt. A hegyek rejtekében soha nem voltak magá-
nyosak. Megköszönték Istennek, hogy menedéket nyújtott számukra az embe-
rek haragja és kegyetlensége elől. Örültek, hogy szabadon imádhatták. Ellensé-
geik üldözései elől sokszor találtak biztos oltalmat a hatalmas hegyek között. 
Számos fenséges, magas szikláról zengett Istent dicsőítő énekük, és Róma ha-
dai nem tudták elnémítani háladalukat.  
E krisztuskövetők tiszta, egyszerű és buzgó lelki életet éltek. A háznál, a föld-
nél, a barátnál, a rokonnál, még az életüknél is többre értékelték az igazság el-
veit. Ezeket az elveket igyekeztek szilárdan belevésni a fiatalok szívébe. 
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Gyermekeiket már egész kicsi korukban megismertették a Szentírással. Megta-
nították őket arra, hogy szentnek tartsák Isten törvényét. A Biblia ritkaság-
számba ment. Ezért drága igéit megtanulták kívülről. Sokan hosszú részeket el 
tudtak mondani mind az Ó-, mind az Újtestamentumból. Istenfogalmuk a ter-
mészet fenséges képeivel és a mindennapi élet apró áldásaival egyaránt összefo-
nódott. A kicsiny gyermekek megtanultak hálával feltekinteni Istenre, minden 
ajándék és minden vigasz forrására.  
A melegszívű, kedves szülők sokkal bölcsebben szerették gyermekeiket, mint-
sem hogy elkényeztessék őket. Próbákkal és viszontagságokkal teli élet várt rá-
juk, talán mártírhalál. Gyermekkoruktól fogva a nehézségek elviselésére és en-
gedelmességre nevelték őket, de egyben arra is, hogy tudjuk, mit ,akarnak, és 
mit kell tenniük.  
Már nagyon korán megtanították őket a felelősséghordozásra, az óvatos be-
szédre és a hallgatás bölcsességére, és arra, hogy az ellenségeik hallatára ki-
mondott egyetlen meggondolatlan szó nemcsak a saját, hanem sok-sok testvér-
ük életét is veszélybe sodorhatja; mert az igazság ellensége zsákmányt űző far-
kasként üldözte azokat, akik vallásszabadságot mertek igényelni. 
A valdensek feláldozták földi jólétüket az igazságért, kitartó türelemmel és ke-
mény munkával keresték meg kenyerüket. Nagy gonddal használtak ki minden 
tenyérnyi termőföldet, a völgyeket és a kevésbé termékeny hegyoldalakat is ter-
mővé tették. A takarékosság és a szigorú önmegtagadás hozzátartozott a neve-
léshez. Ez volt gyermekeik egyedüli öröksége. Megtanulták. hogy Isten az em-
ber életkörülményeit iskolának szánta, és hogy életfeltételeik megteremtéséhez 
munkára, előrelátásra, figyelemre és hitre van szükségük. Ez az iskola vesződ-
séges és fárasztó volt, de egészséges. Pontosan olyan, amilyenre a bukott em-
bernek szüksége van. Olyan iskola, amellyel Isten gondoskodott nevelésünkről 
és fejlődésünkről. Miközben az ifjúságot kemény munkához és nélkülözéshez 
szoktatták, nem hanyagolták el értelmük művelését Bem. Megtanították őket 
arra, hogy minden képességük Istené. és hogy képességeiket művel-ni és fej-
leszteni kell Isten szolgálatára.  
A valdensi gyülekezetek tisztasága és egyszerűsége az apostoli egyház emlékét 
idézte fel. Elutasították a pápa és az egyházi méltóságok fennhatóságát, és 
egyetlen döntő. csalhatatlan tekintélynek a Bibliát tartották. Lelkipásztoraik, el-
lentétben Róma nagyúri papjaival, Mesterük példáját követték, aki "nem azért 
jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon". Isten nyáját szent Igé-
jének zöld legelőire és élő forrásaihoz terelgetve táplálták. Nem fényes templo-
mokban, nem impozáns katedrálisokban gyűltek össze, hanem az emberi ragyo-
gás és gőg emlékműveitől távol, a hegyek árnyékában, az Alpok völgyeiben vagy 
- veszély idején - valamilyen sziklás erdőben, hogy Krisztus szolgáitól hallgassák 
az igazság igéjét. A lelkipász-torok nemcsak hirdették az evangéliumot, hanem 
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meglátogatták a betegeket, kérdés-felelettel tanították a gyermekeket, intették a 
vétkezőket. elrendezték a vitákat, erősítették az összhangot és testvéri szerete-
tet. Béke idején a nép önkéntes adományaiból éltek; de a sátorkészítő Pálhoz 
hasonlóan, mindegyikük tanult valamilyen mesterséget vagy szakmát, amellyel, 
ha szükség volt rá, el tudta tartani magát.  
Az ifjúságot a lelkipásztor tanította. Figyelmet szenteltek az általános művelt-
ség különböző ágainak, de a Biblia volt tanulmányuk fő tárgya. Máté és János 
evangéliumát kívülről megtanulták számos apostoli levéllel együtt. A tanulók a 
Szentírás másolásával is foglalkoztak. Egyes kéziratok magukban foglalták az 
egész Bibliát, mások pedig csak rövid szemelvényeket, amelyekhez a hozzáér-
tők egyszerű szövegmagyarázatot fűztek. Így kerültek elő az igazság rejtett 
kincsei, amelyeket azok rejtettek el, akik magukat Isten fölé akarták emelni.  
Néha fáklyaténynél, a föld mély, sötét üregeiben, türelmes, lankadatlan munká-
val, versről versre, fejezetről fejezetre másolták a szent iratokat. Így haladt a 
munka tovább, és Isten kinyilatkoztatott akarata tiszta aranyként tündökölt. 
Hogy az érte elviselt próbák miatt mennyivel fényesebben, tisztábban és erőtel-
jesebben fénylett, azt csak azok tudták felmérni, akik ezt a munkát végezték. 
Mennyei angyalok vették körül ezeket az állhatatos munkásokat.  
Papok és főpapok megkísérelték az igazság Igéjét a tévelygés, az eretnekség és 
a babona omladékai alá temetni. De az igazság a sötét századokon át is romlat-
lanul megmaradt. Nem az ember bélyegét, hanem Isten kézjegyét viselte ma-
gán. Egyes emberek fáradhatatlanul munkálkodtak, hogy a Szentírás világos, 
egyszerű mondanivalóját elhomályosítsák, és azt a látszatot keltsék, hogy a 
Szentírás ellentmond önmagának. De akárcsak a bárka a hullámzó mélység fe-
lett, Isten szava is átrészeli a vihart, amely pusztulással fenyegeti. Miként a 
bánva gazdag arany és ezüst érceket rejteget a felszín alatt, és mindenkinek le 
kell ásni, aki fel akarja tárni értékes tartalékait, a Szentírásban is ott vannak az 
igazság kincsei, amelyek csak a buzgó, alázatos, imádkozó kutatónak tárulnak 
fel. Isten a Bibliát tankönyvként adta az egész emberiségnek - gyermeknek, if-
júnak és felnőttnek -, hogy minden életkorban tanulmányozzák. Igéjét önmaga 
kinyilatkoztatásaként adta. Minden újólag felismert igazság a Szerzője jellemé-
nek egy-egy újabb kitárulkozása. A Szentírást Isten azért adta, hogy tanulmá-
nyozása nyomán az ember közelebbi kapcsolatba kerüljön Teremtőjével, és vi-
lágosabb képet kapjon akaratából. A Szentírás az Isten és ember közötti kap-
csolat eszköze.  
Míg a valdensek az Úr félelmét a bölcsesség kezdetének tartották, tudták azt is, 
hogy értelmük csiszolásához és felfogóképességük élénkítéséhez fontos kap-
csolatot tartaniuk a világgal. Tudták, hogy meg kell ismerniük az embereket, és 
a munkás életet. Hegyi iskoláikból egyes fiatalokat Franciaország és Olaszor-
szág nagyvárosainak főiskoláiba küldtek, ahol tágabb tere volt a tanulásnak, 
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gondolkozásnak és szemlélődésnek, mint szülőföldjükön, az Alpokban. Ezek a 
fiatalok számos kísértésnek voltak kitéve. Láttak erkölcstelenséget, szembeke-
rültek Sátán ravasz cselszövőivel, akik rájuk akarták kényszeríteni a legszöve-
vényesebb eretnekségeket és legveszélyesebb tévedéseket. De a gyermekkoruk 
óta kapott tanítások felkészítették őket mindezekre.  
Az iskolákban, ahova kerültek, nem volt szabad senkit sem beavatniuk titkaik-
ba. Öltözékük úgy készült, hogy alá tudták rejteni legnagyobb kincsüket - a 
Szentírás drága kéziratát. A hónapok és évek kemény munkájának gyümölcsét 
magukkal vitték, és amikor a gyanú felkeltése nélkül megtehették, egy-egy 
részt óvatosan azoknak az útjába helyeztek, akiket fogékonynak láttak az igaz-
ság befogadására. A valdens fiatalok már anyjuk ölében felkészültek erre a 
munkára. Tudták, mi a feladatuk, és hűségesen teljesítették. Híveket nyertek 
meg az igaz hitnek ezeken a főiskolákon, és gyakran megtörtént, hogy az igaz-
ság elvei átitatták az egész iskolát. A pápa vezető emberei még a legalaposabb 
kutatással sem tudtak az úgynevezett bomlasztó eretnekség forrásának nyomára 
akadni.  
Krisztus lelkülete misszionáriusi lelkület. A megújult szív legfőbb vágya, hogy 
másokat is a Megváltóhoz vezessen. Ez a szellem hatotta át a valdens kereszté-
nyeket is. Érezték: Isten nemcsak azt kívánja tőlük, hogy a tiszta igazságot a sa-
ját gyülekezeteikben megőrizzék. Azt is ünnepélyes kötelességüknek tartották, 
hogy fényükkel világítsanak a sötétségben levőknek. Róma bilincseit Isten sza-
vának hatalmas erejével igyekeztek széttörni. A valdensek misszionáriusnak 
képezték ki lelkészeiket. A lelkészjelölteknek először evangélistákként kellett 
tapasztalatokat szerezniük. Három évig tartó misszionáriusi szolgálat után vál-
lalhatták csak valamelyik hazai gyülekezetük gondozását. Ez a szolgálat, amely 
már az induláskor önmegtagadást és áldozatot kívánt, alkalmas volt arra, hogy 
a lelkészt felkészítse a próbákkal teli életre. A szent munkára felszentelt fiata-
lokat nem földi gazdagság és dicsőség várta, hanem kemény munka, veszély és 
talán mártírsors. A misszionáriusok is kettesével indultak el, miként Jézus ta-
nítványai. A fiatalhoz általában egy idősebb és tapasztaltabb ember társult. A 
fiatalt társa irányította, aki felelős volt kiképzéséért, és akinek utasításait kö-
vetnie kellett. A munkatársak nem mindig voltak együtt, de sokszor találkoz-
tak, hogy imádkozzanak, tanácskozzanak, és erősítsék egymás hitét.  
Küldetésük céljának elárulása missziójuk biztos kudarcát jelentette volna. Ezért 
jól eltitkolták, hogy mit is akarnak. Minden lelkésznek volt valamilyen szakmá-
ja vagy mestersége, és a misszionáriusok polgári foglalkozás leple alatt végez-
ték munkájukat. Többnyire kereskedők vagy házalók voltak. "Selymet, ékszert 
vagy egyéb olyan cikket vittek magukkal, amelyhez akkortájt nem lehetett egy-
könnyen hozzájutni, csak a távoli piacokon. Ott, ahol a misszionáriusokat elza-
varták volna, a kereskedőket szívesen fogadták. "' Ezek az emberek bölcsessé-
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gért könyörögve szívüket állandóan Istenhez emelték, hogy olyan kinccsel tud-
janak szolgálni, amely értékesebb az aranynál és a drágakőnél. Titokban ma-
gukkal vitték a Biblia teljes vagy töredékes másolatait, és amikor csak alkalom 
kínálkozott, felhívták vevőik figyelmét ezekre a kéziratokra. Sokszor 
ébresztettek érdeklődést Isten Igéje iránt, és boldogan hagytak néhány kéziratot 
azoknál, akik igényelték.  
E misszionáriusok munkája a hegyek lábánál elterülő síkságon és völgyekben 
kezdődött, de e szűk határokat messze túllépte. Meztelen lábbal, az út porával 
belepett durva ruhában, Mesterükhöz hasonlóan, a nagyvárosokat is bejárták, és 
messze földekre is eljutottak. Mindenütt hintették a drága magot. Útjukon gyü-
lekezetek létesültek, és mártírok vére tett bizonyságot az igazságról. Az ítélet 
napja fog fényt deríteni arra a gazdag aratásra, amely munkájukat kísérte. A 
hithű emberek munkája nyomán sok lélek gyűlt az Úr csűrébe. Isten Igéje ti-
tokban, csendben bejárta a keresztény világot, és boldog fogadtatásra talált az 
emberek otthonában és szívében.  
A valdensek a Szentírásból nemcsak azt tanulták meg, hogy Isten miként bánt 
az emberekkel a múltban, és mit nyilatkoztatott ki a jelen felelősségeiről és fel-
adatairól, hanem felismerték a jövő veszélyeit és örömeit is. Hitték, hogy e föld 
történelme nemsokára lezárul, és miközben könnyek között imádkozva tanul-
mányozták a Bibliát, még mélyebben átérezték drága kijelentéseit, és köteles-
ségüket, hogy másoknak is el kell mondaniuk a megmentő igazságot. A meg-
váltás terve világosan tárult eléjük a Biblia szent lapjairól, és mert hittek Jézus-
ban, szívükben öröm, reménység és béke lakozott. Amikor a fény bevilágított 
értelmükbe, és boldoggá tette szívüket, szerették volna sugarait azokra is hinte-
ni, akik a pápai tévelygés sötétségében élnek. 
Látták, hogy a tömegek hiába követik a pápa és a papság tanítását, és hiába sa-
nyargatják testüket, hogy lelkük bűneire bocsánatot kapjanak. Azt tanították 
nekik, hogy jó cselekedeteik árán jutnak üdvösséghez, ezért mindig csak ön-
magokat nézték, saját bűnös állapotukkal foglalkoztak; tudták, hogy ki vannak 
téve Isten haragjának. Megsanyargatták lelküket és testüket, de nem találtak 
enyhülést. Így kötözték meg Róma tanai az engedelmes lelkeket. Emberek ez-
rei hagyták el barátaikat és rokonaikat, hogy életüket zárdák celláiban éljék le. 
De sivár lakhelyük hideg, nyirkos kövén hiába feküdtek arcra borulva. A gya-
kori böjtöléssel, kegyetlen önkorbácsolással, éjfali ájtatossággal, hosszú zarán-
doklásokkal, megalázó vezekléssel és félelmes önsanyargatással hiába keresték 
lelkük békességét. Bűntudattól meggyötörten, telve Isten bosszúálló haragjától, 
sokan egyre jobban szenvedtek, mígnem kimerülten összeroskadtak és egyetlen 
reménysugár nélkül hullottak a sírba.  
A valdensek arra vágytak, hogy e kiéhezett lelkeknek megtörjék az élet kenye-
rét, felfedjék a békesség üzenetét, amelyet Isten ígéretei rejtenek magukban, és 
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hogy elvezessék őket Krisztushoz. üdvösségük egyedüli reményéhez. Azt a ta-
nítást, amely szerint jó cselekedetekkel Istent ki lehet engesztelni törvényének 
áthágásáért, tévedésnek tartották. Aki emberi érdemekben bízik, nem veszi ész-
re Krisztus végtelen szeretetét. Jézus életét áldozta az emberért, mert bukott 
embert semmilyen cselekedete sem teheti kedvessé Isten előtt. A keresztény 
hitre a megfeszített és feltámadt Megváltó érdemei adnak alapot. A lélek épp-
úgy függ Krisztustól, mint a végtagok a testről, és éppoly szoros kapcsolatban 
van vele, mint a szőlővessző a szőlőtővel. 
A pápák és papok tanításaiból sokan arra a következtetésre jutottak, hogy Isten, 
sőt Krisztus is szigorú, rideg és félelmes; hogy a Megváltó semmi szánalmat 
nem érez az elbukott ember iránt, és ezért van szűkség a papok és a szentek 
közbenjárására. Azok az emberek. akiknek a lelkében Isten Igéje tényt gyújtott, 
vágyakoztak arra, hogy ezeket a lelkeket Jézushoz, könyörületes, szerető Meg-
váltójukhoz vezessék. Jézus kitárt karral vár és kér mindenkit, hogy jöjjön hoz-
zá bűnterhével, gondjával és gyengeségével együtt. A valdensek el akarták tá-
volítani azokat az akadályokat, amelyeket Sátán azért halmozott az ember elé, 
hogy ne lássa meg az ígéreteket. és megvallva bűneit, ne forduljon Istenhez bo-
csánatért és békességért.  
A valdens misszionárius buzgó szívvel tárta fel az evangélium drága igazságát 
az érdeklődőknek. Vigyázva vette elő a nagy gonddal másolt Szentírást. A leg-
boldogabb akkor volt, ha reményt tudott ébreszteni a bűntől sebzett, őszinte lé-
lekben, aki csak egy bosszúálló, büntetni akaró Istent ismert. Remegő ajakkal 
és könnyes szemmel, sokszor térdet hajtva tárta Fel embertársainak a bűnös 
egyedüli reménységét kinyilatkoztató drága ígéreteket. Az igazság világossága 
így jutott el sok elsötétült lélekbe, és szertefoszlatta a sötét felhőket, mígnem az 
Igazság Napja bevilágított szívükbe, és gyógyulás volt sugaraiban. Sokszor 
megtörtént, hogy a Szentírás egyes részeit a misszionáriusok újra és újra felol-
vasták, mert a hallgatók újra és újra hallani akarták, mintha meg akartak volna 
győződni arról, hogy jól hallották-e. Különösen ezeket a szavakat ismételtették 
el szívesen: "Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden 
bűntől" (1Jn 1:7). "Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akkép-
pen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen" (Jn 3:14-15).  
Sok ember szeméről lehullott a hályog. Felismerték, hogy Róma állításaival el-
lentétben sem ember, sem angyal nem járhat közbe a bűnösért. Az igazi vilá-
gosság láttán örvendezve kiáltották: "Krisztus az én napom, vére az én áldoza-
tom; oltára a gyóntatószékem!" Teljesen rábízták magukat Krisztus érdemeire, 
és ezeket a szavakat mondogatták: "Hit nélkül... lehetetlen Istennek tetszeni" 
(Zsid 11 :6); "Nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által 
kellene nékünk megtartatnunk" (Acs 4: 12).  
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E szegény, vihartól hányatott lelkek alig tudták felfogni, hogy a Megváltó iga-
zán szereti őket. De miután elhitték, megkönnyebbültek. Nagy fényözön sugár-
zott rájuk, és a mennyben érezték magukat. Bizalommal tették kezüket Krisztus 
kezébe, lábukat megvetették a Korszakok Szikláján. Minden halálfélelmük el-
oszlott. Most már kívánták a börtönt és a máglyát, ha azzal dicsőíthetik Meg-
váltójukat. 
Titkos helyeken tehát előkerült Isten Igéje, és olvasták - néha csak egyetlen lé-
leknek, máskor pedig a világosságra és igazságra vágyakozók kis csoportjának. 
A szomjas lelkek sokszor egész éjszakát töltöttek el az Ige mellett. A hallgatók 
néha úgy elcsodálkoztak, hogy a kegyelem hírnökének nemegyszer abba kellett 
hagynia az olvasást, amíg hallgatói fel tudták fogni a megváltás hírét. Sokszor 
lehetett ilyen kérdéseket hallani: "Isten igazán elfogadja áldozatomat? Engem 
is szeret? Megbocsát nekem?" A választ az Ige adta meg: "Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak ti-
teket" (Mt 11:28).  
Hitükkel megragadták az ígéretet, és boldogan mondták: "Nem kell többé za-
rándokolni. Nincs többé fárasztó gyaloglás a kegyhelyekhez! Mehetek Jézus-
hoz úgy, ahogy vagyok, bűnösen, szennyesen, és Ő nem utasítja el a bűnbánó 
imát! ,Megbocsáttattak néked a te bűneid.' Az enyémre, még az enyémre is van 
bocsánat! " Szent öröm töltötte el az emberi szíveket, és Jézus nevét dicsőítette 
a magasztaló ének és a hálaadás. E boldog lelkek visszatértek otthonukba, hogy 
sugározzák a fényt; hogy elmondják másoknak is új élményüket: megtalálták 
az igazi, az élő Utat. Különös és ünnepélyes erő áradt a Szentírásból. Egyene-
sen azok szívéhez szólt, akik vágyakoztak az igazság után. Ez Isten hangja volt, 
és meggyőződést ébresztett a hallgatókban.  
Az igazság hirdetője ment tovább az útján, de szerény megjelenése, nyíltsága, 
buzgósága és mélységes odaadása gyakran volt beszéd tárgya. Sok esetben 
hallgatói meg sem kérdezték, honnan jött, hová megy. Olyan nagy hatással volt 
rájuk, hogy először a csodálkozás, azután pedig a hála és az öröm miatt nem ju-
tott eszükbe, hogy érdeklődjenek iránta. Amikor unszolták, hogy kísérje őket 
haza, azt válaszolta, hogy meg kell látogatnia a nyáj elveszett juhait. Talán egy 
mennyei angyal volt? - kérdezgették az emberek.  
Sok esetben soha nem látták viszont az igazság hírnökét. Más vidék felé vette 
útját, vagy talán élete hátralevő napjait börtönben töltötte. Az is lehet, hogy 
csontjai ott fehérlettek, ahol bizonyságot tett az igazságról. De az igéket, ame-
lyeket hátrahagyott, nem lehetett elnémítani, mert az emberek szívében tovább 
végezték a munkát. E munka áldott gyümölcseit csak az ítéletkor fogjuk igazán 
meglátni.  
A valdens misszionáriusok betörtek Sátán birodalmába, és nagyobb éberségre 
késztették a sötétség hatalmait. A gonoszság fejedelme szemmel tartott minden 
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próbálkozást, amelynek az igazság terjesztése volt a célja, és ráijesztett szolgái-
ra. A pápa vezető emberei ezekben az egyszerű vándorárusokban ügyük veszé-
lyeztetőit látták. Ha az igazság fénye akadálytalanul világíthat, elsöpri a tévely-
géssel terhes felhőket, az embereket beburkoló fellegeket, és figyelmüket Isten-
re irányítja, végül pedig megszünteti Róma fennhatóságát.  
Az ősi egyház hitét őrző nép puszta léte is állandó bizonyságot tett Róma hite-
hagyásáról, és ezért felszította a legelkeseredettebb gyűlöletet és üldözést. Az a 
tény, hogy a hűségesek nem voltak hajlandók beszolgáltatni a Szentírásokat, 
szintén olyan sértés volt, amit Róma nem tudott eltűrni. Elhatározta, hogy eltör-
li őket a föld színéről. És elkezdődött a legiszonyúbb keresztes hadjárat Isten 
népe ellen a hegyek között. Az inkvizítorok nyomukat követték, és sok ártatlan 
Ábel vesztette el életét a gyilkos Kainok keze által.  
Termőföldjeiket újra és újra letarolták, lakóhelyüket és kápolnáikat halomra dön-
tötték; olyannyira, hogy egy ártatlan, szorgalmas nép otthonából és virágzó szán-
tóföldjeiből nem maradt más, csak pusztaság. Miként a ragadozó állat a vér ízére 
még jobban felbőszül, a katolikusok dühe is hevesebb lett áldozataik szenvedése 
láttán. A tiszta hitnek sok ilyen tanúját űzték át a hegyeken, majd le a völgybe, 
mígnem az üldözöttek menedéket találtak a hatalmas erdők és sziklacsúcsok rejte-
kében.  
Semmi vádat nem tudtak felhozni e törvényen kívül helyezett osztály erkölcse 
ellen. Még el-lenségeik is békeszerető, csendes, jámbor embereknek tartották 
őket. Nagy vétkük az volt, hogy nem akarták a pápa akarata szerint imádni Is-
tent. Ezért a bűnért zúdítottak rájuk minden megalázást, sértést és kínzást, amit 
csak ember vagy ördög kitalálni képes.  
Egyszer, amikor Róma elhatározta e gyűlölt közösség kiirtását, a pápa kiadott 
egy bullát, amely eretnekeknek bélyegezte tagjait, és kiszolgáltatta őket az öl-
döklőknek.' Nem lustasággal, becstelenséggel vagy rendbontással vádolták 
őket, hanem azzal, hogy a kegyesség és szentség látszatával megrontották "az 
igazi nyáj juhait". Ezért a pápa elrendelte, hogy "a rosszindulatú embereknek 
ezt a gonosz és utálatos szektáját", amennyiben "nem hajlandók eskü alatt meg-
tagadni hitüket, össze kell zúzni, mint a mérges kígyót". Vajon gondolt-e arra 
ez a gőgös nagyúr, hogy ezekkel a szavakkal még találkozni fog? Tudta-e va-
jon, hogy szavait beírták a mennyei könyvekbe, és felelnie kell értük az ítéletkor. 
"Amennyiben megcselekedtétek eggyel emez én legkisebb atyámfiai közül, én-
velem cselekedtétek meg" (Mt 25:40).  
Ez a bulla felszólította az egyház minden tagját, hogy vegyen részt az eretnekek 
ellen indított keresztes hadjáratban. E kegyetlen "munka" vállalására való ösz-
tönzésképpen "feloldozást adott mindennemű általános és különleges egyházi 
fenyíték és büntetés alól. Felmentette minden esetleges eskü alól mindazokat, 
akik csatlakoztak a keresztes hadjárathoz. Az illegálisan szerzett vagyont tör-
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vényesítette, és bűnbocsánatot ígért mindazoknak, akik eretneket ölnek meg. 
Minden - a valdenseknek előnyös - szerződést eltörölt; cselédeiknek megparan-
csolta, hogy hagyják ott őket. Megtiltotta, hogy a valdenseknek bárki is bármi-
lyen segítséget nyújtson. Az embereket felhatalmazta arra, hogy javaikat elko-
bozzák. "' Ez az okirat világosan leleplezi a színfalak mögötti szellemet. Nem 
Krisztus hangja, hanem a sárkány üvöltése szólalt meg benne.  
A pápa vezető emberei nem akarták jellemüket Isten törvényének magas mér-
céjéhez igazítani, hanem olyan normát állítottak fel, amely őhozzájuk igazodik, 
és elhatározták, hogy ezt a normát mindenkire rákényszerítik, mert Róma így 
akarta. A lehető legiszonyatosabb tragédiák játszódtak le. Romlott, istenkárom-
ló papok és pápák azt a munkát végezték, amelyet Sátán rájuk bízott. Az irgal-
mat nem ismerték. Ugyanaz a gyilkos indulat igyekezett megszabadítani a föl-
det Isten gyermekeitől, amely keresztre feszítette Krisztust, megölte az aposto-
lokat és a vérszomjas Nérót felbujtotta korának hűségesei ellen.  
Ez az istenfélő nép Megváltóját megdicsőítő béketűréssel és állhatatossággal 
viselte a hosszú évszázadokon át rázúduló üldözést. Jóllehet keresztes hadjára-
tokat indítottak ellenük, és könyörtelenül mészárolták őket, de továbbra is el-
küldték misszionáriusaikat, hogy a drága igazságot terjesszék. Halálra kerget-
ték őket, ők pedig vérükkel öntözték az elvetett magot, és a mag meghozta ter-
mését. Így tettek bizonyságot a valdensek századokkal Luther születése előtt. 
Sok-sok országban szétszóródva, elvetették annak a reformációnak a magvait, 
amely Wiclif idejében kezdődött el, Luther korában szélesedett és mélyült, és 
amelyet tovább kell vinniük az idők végéig azoknak, akik szintén készek arra, 
hegy mindent elszenvedjenek "az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizony-
ságtételéért" (Jel 1:9). 
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WICLIF JÁNOS 
 
 
A reformáció előtt voltak olyan idők, amikor a Bibliának csak nagyon kevés 

példánya létezett, de Isten nem engedte, hogy mindegyik elvesszen. Az igazsá-
got nem lehetett örökre véka alá rejteni. Isten az élet Igéjéről éppolyan könnyen 
le tudta törni a bilincseket, mint a börtönök vaskapuiról a reteszeket, hogy ki-
tárva őket kiszabadítsa szolgáit. Európa különböző országaiban Isten Lelke arra 
indított embereket, hogy az igazságot mint elrejtett kincset keressék. Figyelmük 
gondviselésszerűen a Szentírásra terelődött, és feszült érdeklődéssel tanulmá-
nyozták a szent iratokat. Készek voltak elfogadni a világosságot, bármi legyen 
is az ára. Bár nem láttak mindent világosan, de felismertek sok, régen elteme-
tett igazságot. A menny követeiként elindultak, hogy szétszaggassák a tévely-
gés és a babona láncait, és felszólítsák a régóta fogságban sínylődőket, hogy 
vívják ki maguknak a szabadságot.  

Isten Igéje hosszú századokon át lepecsételt könyv volt, és – a valdensek bib-
liafordítását kivéve – csak az iskolázottak által ismert nyelveken szólalt meg. 
De eljött az idő, amikor más népekhez is eljutott az anyanyelvükre lefordított 
Szentírás. A világ túljutott az éjfélen. A sötétség órái múlóban voltak, és szá-
mos országban feltűntek a közelgő hajnal előjelei.  

A XIV. században Angliában felkelt „a reformáció hajnalcsillaga”. Wiclif Já-
nos nemcsak az angliai, hanem az egész keresztény világ reformációjának elő-
hírnöke volt. Róma elleni súlyos tiltakozását nem lehetett többé elhallgattatni. 
E tiltakozás olyan harc megindítója volt, amely emberek, egyházak és népek 
egyenjogúsítását eredményezte.  

Wiclif sokrétű műveltségre tett szert. Számára az Úr félelme volt a bölcses-
ség kezdete. A főiskolán kegyes életéről, rendkívüli képességeiről és tudomá-
nyos felkészültségéről egyaránt ismert volt. Tudásszomja arra ösztönözte, hogy 
megismerkedjen a tudomány minden ágával. Jártas volt a skolasztikus filozófi-
ában, az egyházi szabályokban és a polgárjogban, különösen saját hazája törvé-
nyeiben. Későbbi munkájában megmutatkozott, hogy milyen értékes volt fia-
talkori tanulása. Kora spekulatív bölcseletének alapos ismerete képessé tette ar-
ra, hogy e bölcselet tévedéseit leleplezze. A nemzeti és egyházi jogban való jár-
tassága pedig felkészítette a polgári és vallási szabadságért vívott nagy küzde-
lemre. Tudta forgatni az Isten Igéjéből vett fegyvereket. Az iskolában megta-
nulta azt is, hogyan fegyelmezze értelmét. De ismerte a teológusok mesterke-
déseit is. Lángelméje, sokoldalú és alapos tudása tiszteletet ébresztett mind ba-
rátban, mind ellenségben. Követői megelégedéssel látták, hogy hős elöljárójuk 
a legkiválóbb a nemzet vezető egyéniségei között. Ellenségei pedig nem vethet-
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tek árnyat a reform ügyére védelmezője tudatlanságának és gyengeségének ki-
pellengérezésével.  

Wiclif már főiskolai hallgató korában tanulmányozni kezdte a Szentírást. 
Azokban a régi időkben, amikor a Biblia csak az ókori nyelveken volt olvasha-
tó, csak a tanult emberek találhatták meg az utat az igazság forrásához, amely 
el volt zárva a tanulatlan néprétegek előtt. Így az út már elkészült Wiclif ké-
sőbbi reformátori munkája számára. Művelt emberek tanulmányozták Isten Igé-
jét, és megismerték a benne kinyilatkoztatott nagy igazságot, hogy Isten ke-
gyelme ingyen van. Tanításaik nyomán az igazság elterjedt, és sokan eljutottak 
az élő kinyilatkoztatásokhoz. 

Amikor Wiclif figyelme a Szentírásra terelődött, azzal az alapossággal kezdte 
kutatni, amellyel korábban az iskolai műveltséget is elsajátította. Addigi nagy 
hiányérzetét sem iskolai tanulmányai, sem az egyház tanításai nem tudták ki-
elégíteni. Isten Igéjében találta meg azt, amit korábban hiába keresett. Meglátta 
a benne kinyilatkoztatott megváltási tervet, és felismerte, hogy az ember egyedüli 
közbenjárója Krisztus. Az Ő szolgálatára szentelte életét, és elhatározta, hogy 
hirdetni fogja azokat az igazságokat, amelyeket felismert. 

A későbbi reformátorokhoz hasonlóan Wiclif, amikor munkáját elkezdte, 
nem is sejtette, hogy ez az út hová vezet. Nem tudatosan helyezkedett szembe 
Rómával, de az igazság iránti szeretete elkerülhetetlenül szembeállította a téve-
déssel. Minél világosabban látta a pápaság tévedéseit, annál buzgóbban tanítot-
ta a Biblia igazságait. Felismerte, hogy Róma felcserélte Isten Igéjét az emberi 
hagyományokkal. Bátran ráolvasta a papságra a Szentírás száműzését. Követel-
te, hogy adják a nép kezébe a Bibliát, és állítsák vissza tekintélyét az egyház-
ban. Wiclif tehetséges, buzgó tanító és ékes beszédű prédikátor volt. Minden-
napi élete szemléltette azokat az igazságokat, amelyeket prédikált. Szentírás-
ismeretével, érvelésének meggyőző erejével, tiszta életével, törhetetlen bátor-
ságával és rendíthetetlen becsületességével megnyerte az emberek tiszteletét és 
bizalmát. Sokan, amikor észrevették a római egyház gonoszságát, elégedetle-
nek lettek addigi vallásukkal, és leplezetlen örömmel üdvözölték a Wiclif által 
feltárt igazságokat. A pápa vezető embereit pedig elöntötte a harag, amikor ész-
revették, hogy e reformátor befolyása túlszárnyalja az övékét. 

Wiclif hamar felismerte a tévelygést, és rettenthetetlenül tiltakozott a Róma 
tekintélyével szentesített sok-sok visszaélés ellen. Amíg a király lelkésze volt, 
bátran állást foglalt az olyan adó fizetése ellen, amelyet a pápa követelt az an-
gol királytól. Wiclif kimutatta, hogy mind a józan ész, mind pedig a kinyilat-
koztatás ellenzi a pápának világi uralkodók feletti vélt hatalmát. A pápa követe-
lései nagy felháborodást keltettek. Wiclif tanításai befolyásolták a nemzet irá-
nyítóit. A király és a nemesek közösen tiltakoztak a pápa földi hatalomra tartott 
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igénye ellen, és nem voltak hajlandók neki adót fizetni. Ezzel súlyosan meg-
nyirbálták a pápa angliai főhatalmát. 

Egy másik visszatetsző dolog, ami ellen a reformátor hosszú és elszánt harcot 
vívott, a kolduló szerzetesek rendje volt. Ezek a barátok elözönlötték Angliát, 
és károsan befolyásolták az ország fejlődését és virágzását. Létezésük rányomta 
sorvasztó bélyegét mind az iparra, mind a művelődésre, mind pedig az erkölcs-
re. A szerzetesek semmittevése és koldulása nemcsak kiszipolyozta a nép erő-
forrásait, hanem a hasznos munka lebecsülését is maga után vonta. Az ifjúságot 
megmételyezte és megrontotta. A szerzetesek befolyására sokan kolostorba vo-
nultak, nemcsak szüleik beleegyezése nélkül, hanem tudtuk nélkül, sőt paran-
csuk ellenére is. Az egyik korai római egyházatya, a szerzetesi rendszer követe-
léseit a gyermeki szeretet és kötelesség követelményei fölé helyezve kijelentet-
te: „Még ha atyád sírva az ajtód előtt feküdne is, és ha anyád a testére mutatna, 
amely hordott téged és az emlőkre, amelyek szoptattak, te akkor is taposd el 
szüleidet, és haladéktalanul kövesd Krisztust!” „E szörnyű embertelenség – 
ahogy Luther később jellemezte –, amely inkább a farkast és a zsarnokot jel-
lemzi, mintsem a keresztény embert”, – a gyermekek szívét megkeményítette 
szüleikkel szemben. A pápai vezetők a régi farizeusokhoz hasonlóan így hatás-
talanították hagyományaikkal Isten parancsát. Otthonokat dúltak fel, és szülő-
ket fosztották meg gyermekeiktől. 

Még az egyetemi hallgatókat is megtévesztették a szerzetesek alakoskodásai. 
Rávették őket, hogy lépjenek be rendjükbe. Később sokan megbánták ezt a lé-
pést, látva, hogy elrontották életüket, és megszomorították szüleiket. De ha 
egyszer már csapdába estek, képtelenek voltak szabadságukat visszaszerezni. 
Sok szülő, félve a szerzetesek befolyásától, nem volt hajlandó fiát egyetemre 
küldeni. Feltűnően lecsökkent a nagy művelődési központok hallgatóinak szá-
ma. Az iskolák sorvadoztak, és eluralkodott a tudatlanság. 

A pápa ezeket a szerzeteseket felhatalmazta a gyóntatásra és a bűnök megbo-
csátására. Ez nagy baj forrása lett. Ezek a barátok nyereségvágyból olyan kész-
ségesen adtak feloldozást, hogy mindenféle bűnöző hozzájuk folyamodott. En-
nek pedig súlyos következményei lettek: a bűnözés elhatalmasodott. A kolduló 
barátok – elnézve a betegek és a szegények szenvedését – a nyomorúság enyhí-
tésére hivatott adományokat maguknak tartották meg. Fenyegetésekkel követel-
ték a nép alamizsnáit, és kárhoztatták azok istentelenségét, akik rendjüktől 
megtagadták az adományokat. A szerzetesek vagyona – szegénységi fogadal-
muk ellenére – egyre nőtt. Fényűző építményeik és dúslakodó asztalaik még 
nyilvánvalóbbá tették a nemzet fokozódó szegénységét. S míg ők bővölködtek 
és szórakoztak, maguk helyett tudatlan embereket küldtek a néphez. Ők csodá-
latos meséket, legendákat és tréfákat tudtak mondani az emberek szórakoztatá-
sára, és hallgatóik még alaposabban a hálójukba kerültek. A barátok pedig to-
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vábbra is kezükben tartották a babonás tömegeket. Elhitették velük, hogy vallá-
si kötelességük csupán a pápa főhatalmának elismeréséből, a szentek imádásá-
ból és a szerzetesek megajándékozásából áll. Ez elég ahhoz, hogy helyük le-
gyen a mennyben. 

Művelt és kegyes emberek hiába próbálták megreformálni ezeket a szerzetes-
rendeket. A tisztábban látó Wiclif azonban a baj gyökerére tapintott, amikor ki-
jelentette, hogy maga a rendszer rossz, és azt kell megszüntetni. Az emberek 
kezdtek vitatkozni és kérdezősködni. Miközben a szerzetesek járták az orszá-
got, és árulták a pápa bocsánatát, sokan kételkedtek a bűnbocsánat pénzen való 
megvásárlásának lehetőségében. Megkérdezték, hogy vajon ne Istentől kérje-
nek-e inkább bocsánatot, mint a római pápától. Nem kevés volt azoknak a szá-
ma, akiket aggasztott a szerzetesek telhetetlensége, kielégíthetetlennek látszó 
kapzsisága. „Róma szerzetesei és papjai szétrágnak bennünket, mint a rák – 
mondták. – Istennek meg kell szabadítania minket, különben a nép elpusztul.” 
Ezek a kolduló barátok – hogy leplezzék kapzsiságukat – azt állították, hogy a 
Megváltó példáját követik, hiszen Jézus és tanítványai is a nép alamizsnáiból 
éltek. Állításukkal saját ügyüknek ártottak, mert hatásukra sokan a Bibliához 
fordultak – amit Róma a legkevésbé akart –, hogy megtudják, mi az igazság. 
Az emberek figyelme az igazság forrására terelődött, amelyet Róma szeretett 
volna elrejteni.  

Wiclif tanulmányokat írt és adott ki a szerzetesek ellen; nem annyira azért, 
hogy vitába bocsátkozzék velük, hanem hogy felhívja az emberek figyelmét a 
Biblia tanításaira és Szerzőjére. A bűnök megbocsátására és az egyházi kiközö-
sítésre a pápának sincs több joga, mint az egyszerű papoknak – mondta –, és tu-
lajdonképpen senkit sem lehet kiközösíteni, csak azt, aki magára vonta Isten 
ítéletét. Ennél hatásosabb módszert nem is választhatott volna a pápa által 
emelt lelki és földi hatalom mamutépítményének megdöntésére, amely milliók 
lelkét és testét tartotta fogva. 

Wiclifnek újra meg kellett védenie az angol korona jogait Róma túlkapásai 
ellen. Királyi követként két évet töltött Németalföldön, hogy a pápa megbízot-
taival tanácskozzék. Itt kapcsolatba került francia, olasz és spanyol egyházi sze-
mélyekkel, és alkalma nyílt a kulisszák mögé nézni. Sok mindent megtudott, 
ami Angliában rejtve maradt volna előtte. Tudomást szerzett sok olyan dolog-
ról, ami segítségére volt későbbi munkájában. A pápai udvar e képviselői útján 
képet kapott a papi kormányszervezet valódi jellegéről és céljairól. Amikor 
visszatért Angliába, még nyíltabban és buzgóbban hangoztatta korábbi tanítása-
it. Kimondta, hogy Róma istenei: a kapzsiság, a hivalkodás és a megtévesztés. 

Egyik tanulmányában azt mondta a pápáról és adószedőiről: „Megfosztják 
szegényeinket a megélhetéstől, és évente sok ezer márkát vesznek el a király 
pénzéből szentségekre és lelki dolgokra. Ez pedig átkozott eretnekség, amelyet 
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az egész kereszténységgel jóváhagyatott, fenntartva a szentségárulást. Ha ki-
rályságunknak egy hatalmas arany hegye lenne, és e gőgös világi pap pénzbe-
szedőjén kívül soha senki más nem venne el belőle, akkor is idővel elfogyna a 
hegy, mert ez az ember minden pénzt kihord országunkból, és nem küld vissza 
semmit, csupán Isten átkát a szentségárulásért.” 

Röviddel Angliába való visszatérése után Wiclif megkapta a királytól a lut-
terworth-i parókiát. Ez azt bizonyította, hogy legalább a király nem neheztel rá 
nyílt beszédéért. Wiclif befolyása érezhető volt az udvar intézkedéseiben, va-
lamint a nemzeti meggyőződés formálódásában. 

A pápa nemsokára szórni kezdte rá villámait. Három bullát küldött Angliába 
– az egyetemnek, a királynak és a főpapoknak –, amelyekben megparancsolta, 
hogy azonnal és ellentmondást nem tűrve hallgattassák el az eretnekség tanító-
ját. Abullák megérkezése előtt azonban az ügybuzgó püspökök kihallgatásra 
maguk elé rendelték Wiclifet. A birodalom legtekintélyesebb fejedelmei közül 
ketten elkísérték a törvényszékre. A nép, amely körülvette az épületet, beron-
tott, és annyira megfélemlítette a bírákat, hogy az eljárást egy időre felfüggesz-
tették, és Wiclifet békében elengedték. Nem sokkal később az idős III. Edward, 
akit a főpapok a reformátor ellen próbáltak befolyásolni, meghalt, és Wiclif ko-
rábbi pártfogója lett a birodalom uralkodója. 

A pápai bullák azonban egész Angliát az eretnek letartóztatására és bebörtön-
zésére kötelezték. Ezek az intézkedések egyenesen a máglya felé mutattak. Biz-
tosnak látszott, hogy Wiclif nemsokára áldozatul esik Róma bosszújának. De 
aki valamikor ezt mondta: „Ne félj... én pajzsod vagyok” (1Móz 15:1), ismét 
kinyújtotta kezét, hogy megvédje szolgáját. Valaki meghalt, de nem a reformá-
tor, hanem a pápa, aki megparancsolta elpusztítását. XI. Gergely halt meg, és a 
Wiclif ügyének tárgyalására összegyűlt egyházi személyek szétszéledtek. 

A gondviselő Isten irányította továbbra is az eseményeket, és lehetővé tette a 
reformáció terjedését. Gergely halálát két rivális pápa megválasztása követte. 
Most két – állítólag csalatkozhatatlan – vitatkozó hatalmasság követelt enge-
delmességet.6 Mindkettő arra szólította a kegyes híveket, hogy segítsenek neki 
a másik elleni háborúban. Követeléseiknek az ellenségeik elleni rettenetes egy-
házi átokkal és támogatóik mennyei megjutalmazásának ígéretével akartak ér-
vényt szerezni. Ez az eset nagyon meggyengítette a pápaság tekintélyét. A ver-
sengő pártok minden energiájukkal egymást támadták, így Wiclifnek egy ideig 
békét hagytak. Egyházi átkok és vádaskodások röpködtek egyik pápától a má-
sikig, és az ellenfelek vérontással adtak súlyt ellentétes követeléseiknek. Bűnök 
és botrányok özöne árasztotta el az egyházat. Ezalatt a reformátor a lutter-
worth-i parókia csendes magányában szorgalmasan fáradozott azon, hogy az 
emberek figyelmét a vitatkozó pápákról Jézusra, a Béke Fejedelmére irányítsa. 
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A skizma a vele járó viszályokkal és romlottsággal, amely a népnek megmu-
tatta, milyen is a pápaság, előkészítette a reformáció útját. Wiclif egy tanulmá-
nyában, amelyet „On the Schism of the Popes” (A pápák szakadása) címmel 
adott ki, arra kérte a népet, hogy ítélje meg, vajon nem igazat mond-e ez a két 
pap, amikor egyik a másikat kárhoztatja és antikrisztusnak nevezi. „Isten nem 
tűrhette tovább – mondta –, hogy az ördög csak egy ilyen papon uralkodjék, 
hanem ... megosztást támasztott kettőjük között, hogy az emberek Krisztus ne-
vében a kettőt könnyebben legyőzhessék.” 

Wiclif – Mesteréhez hasonlóan – a szegényeknek prédikálta az evangéliumot. 
Nem elégedett meg azzal, hogy a világosságot csupán lutterworth-i parókiájá-
nak egyszerű családjai között hintse el. Azt akarta, hogy eljusson Anglia min-
den részébe. Ennek megvalósítására megszervezett egy prédikátorokból – egy-
szerű, istenfélő emberekből – álló testületet, akik szerették az igazságot, és 
semmire sem vágytak úgy, mint arra, hogy terjesszék. Ezek az emberek min-
denhová elmentek. Tanítottak a piactereken, a nagyvárosok utcáin és a vidéki 
dűlőutakon. Felkeresték az időseket, a betegeket és a szegényeket. Elmondták 
nekik Isten kegyelmének örömhírét.  

Wiclif, mint az oxfordi egyetem teológiaprofesszora, Isten Igéjét az egyetem 
tantermeiben is prédikálta. Olyan lelkiismeretesen mutatta be az igazságot ta-
nítványainak, hogy „az evangélium doktora” címet kapta. Életének fő munkája 
a Szentírás angol nyelvre való lefordítása volt. Egyik művében, amelynek cí-
me: „On the Truth and Meaning of the Scripture” (A Szentírás igazsága és je-
lentősége), beszámolt szándékáról, a Szentírás lefordításáról. Azt akarta, hogy 
Angliában mindenki anyanyelvén olvashasson Isten csodálatos tetteiről. 

Munkája azonban hirtelen megszakadt. Bár még hatvanéves sem volt, a sza-
kadatlan erőfeszítés, tanulás és ellenségeinek támadásai megviselték erejét, és 
idő előtt megöregedett. Súlyos betegség támadta meg. Betegségének híre na-
gyon megörvendeztette a szerzeteseket. Azt gondolták, hogy Wiclif keservesen 
meg fogja bánni az egyház ellen elkövetett bűnt, és siettek szobájába, hogy 
meghallgassák bűnvallomását. A négy szerzetesrend képviselői négy civil ren-
dőrrel együtt a haldoklónak hitt ember köré gyűltek. „A sír szélén állsz – 
mondták. – Bánd meg hibáidat, és vonj vissza előttünk mindent, amit ellenünk 
mondtál!” A reformátor csendben figyelt; kérte ápolóját, ültesse fel. Majd hig-
gadtan nézve azokat, akik azt várták, hogy tanait visszavonja, megszólalt hatá-
rozott, erős hangon, amely már oly sokszor megremegtette őket: „Nem halok 
meg, hanem élni fogok, és újra közhírré teszem a szerzetesek gonosz cseleke-
deteit.” A szerzetesek elképedve és megszégyenülve kisiettek a szobából. 

Wiclif szavai valóra váltak. Életben maradt, hogy honfitársai kezébe adja a 
leghatásosabb fegyvert Róma ellen: a Bibliát, amely az emberek felszabadítá-
sának, felvilágosításának és evangélizálásának a mennyei eszköze. Wiclif 
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munkáját számos nagy akadály fékezte. Betegségek terhét hordozta, és tudta, 
hogy már csak néhány évet dolgozhat. Látta a támadásokat, amelyekkel szembe 
kell szállnia, de Isten Igéjének ígéretei bátorították, és rettenthetetlenül ment 
előre. Ezt a tapasztalatokban gazdag embert a gondviselő Isten megőrizte szel-
lemi képességeinek teljében, és alkalmassá tette arra a munkára, amely főműve 
volt. Míg az egész keresztény világ forrongott, a reformátor lutterworth-i paró-
kiáján – ügyet sem vetve a kívül tomboló viharra – belevetette magát a munká-
ba, amelyet vállalt. 

A munka – a Biblia első angol nyelvű fordítása – végül elkészült. Isten Igéje 
kitárulkozott Anglia népe előtt. A reformátor nem félt már sem börtöntől, sem a 
máglyától. Olyan világosságot adott az angol nép kezébe, amelynek soha nem 
szabad kialudnia. Azzal, hogy a Bibliát honfitársainak adta, többet tett a tudat-
lanság és a bűn béklyóinak széttöréséért, országának felszabadításáért és  fel-
emeléséért, mint amit a csatatereken aratott legdicsőbb győzelmek tettek. 

Mivel a könyvnyomtatás még ismeretlen volt, csak lassú és fárasztó munká-
val készültek a Biblia másolatai. Oly nagy volt az érdeklődés a könyv iránt, 
hogy sokan szívesen vállalták másolását. Még így is csak nehezen tudták kielé-
gíteni az igényeket. Egyik-másik gazdagabb megrendelő az egész Bibliát akar-
ta. Mások csak egy-egy részt vettek meg. Sok esetben több család közösen vá-
sárolt egy példányt. Wiclif Bibliája tehát csakhamar utat talált az emberek ott-
honába.  

A Szentírás a józan észre hatott, és kigyógyította az embereket a pápai dog-
mák iránti passzív engedelmességből. Wiclif ekkor a protestantizmus tanításait 
hirdette: az üdvösség a Krisztusba vetett hit gyümölcse, és egyedül a Szentírás 
tévedhetetlen. A prédikátorok, akiket ő maga küldött, terjesztették a Bibliát a 
reformátor írásaival együtt, mégpedig olyan eredményesen, hogy az új hitet 
Anglia lakosságának majdnem a fele elfogadta. 

A Szentírás megjelenése rémületet keltett az egyház hatalmasságaiban. De 
Wiclifnél hatalmasabb erővel találták szembe magukat, amely ellen saját fegy-
vereikkel nem sokra mentek. Angliában ekkor még semmiféle törvény nem til-
totta a Bibliát, mert soha azelőtt nem jelent meg a nép nyelvén. Később életbe 
léptettek és szigorúan érvényesítettek ilyen törvényeket. Közben – a papok erő-
feszítései ellenére is – egy ideig alkalom nyílt Isten Igéjének terjesztésére.  

A pápa vezető emberei ismét a reformátor elhallgattatását tervezték. Egymás 
után háromszor idézték törvény elé, de minden eredmény nélkül. Először egy 
püspöki zsinat eretneknek nyilvánította Wiclif írásait; és megnyerve maguknak 
a fiatal királyt, II. Richárdot, kieszközöltek egy olyan királyi rendeletet, amely 
a kárhoztatott tanok védelmezőit mind börtönre ítélte.  

Wiclif a parlamenthez fellebbezett. Bátran emelt vádat a papi kormányszer-
vezet ellen a nemzeti tanács előtt, és az egyház által szentesített visszaélések 
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dolgában reformot követelt. Meggyőző erővel rajzolta meg a Szentszék jogta-
lan uralmát és romlottságát. Ellenségei zavarba jöttek. Wiclif barátai és párthí-
vei meghódolásra kényszerültek, és várható volt, hogy a barátait elvesztő, ma-
gára maradt idős reformátor is meghajol a korona és a püspöksüveg együttes 
tekintélye előtt. Ehelyett azonban a katolikusok szenvedtek vereséget. Az or-
szággyűlés, amelyet felrázott Wiclif lelkesítő felhívása, hatálytalanította az ül-
döző rendeletet, és a reformátor ismét szabad volt. 

Harmadszor is törvény elé állították; ezúttal a birodalom legmagasabb egyhá-
zi bírósága elé, amely nem kegyelmezett az eretnekségnek. A katolikusok azt 
gondolták, hogy Róma most végre diadalmaskodni fog, és a reformátor munká-
jának megálljt parancsol. Ha szándékukat meg tudják valósítani, Wiclif kényte-
len lesz megtagadni tanait, vagy a törvényszékről egyenesen a máglyára vezet 
az útja. 

Wiclif azonban nem hátrált meg. nem akart alakoskodni. Bátran kitartott ta-
nai mellett, és visszautasította üldözői vádjait. Nem gondolt saját helyzetére. 
Hallgatóit a mennyei törvényszék előtt látta, és álokoskodásaikat és megtévesz-
téseiket az örökkévaló igazság mérlegén. A tanácskozóteremben érezni lehetett 
a Szentlélek erejét. Isten foglyul ejtette a hallgatók lelkét, mintha földbe gyöke-
rezett volna a lábuk. Az Úr tegezéből lövellő nyílként hasítottak szívükbe a re-
formátor szavai. Az eretnekség vádját, amit felhoztak ellene, meggyőző erővel 
visszafordította vádolóira. Azt kérdezte tőlük, hogyan merik terjeszteni a téve-
déseket? Nyereségért áruba bocsátani Isten kegyelmét?! 

„Mit gondoltok – mondta végül –, kivel harcoltok? A sír szélén álló öregem-
berrel? Nem! Az igazsággal – azzal az igazsággal, amely erősebb nálatok, és le 
fog győzni titeket.” E szavakkal hagyta ott a zsinatot. Egyetlen ellenfele sem 
próbálta útját állni. 

Wiclif munkája már csaknem véget ért. Az igazság zászlaja, amelyet oly so-
káig hordozott, már-már kihullott a kezéből. De még egyszer bizonyságot kel-
lett tennie az evangéliumról. Az igazságnak pontosan a tévelygés birodalmának 
erődjéből kellett megszólalnia. Wiclifet Rómába, a pápai ítélőszék elé idézték, 
amely oly sokszor ontotta a szentek vérét. Tudta, milyen veszély fenyegeti, 
mégis engedelmeskedett volna az idézésnek, ha egy szélütés nem tette volna 
lehetetlenné utazását. Bár hangja nem volt hallható Rómában, de levél útján 
szólhatott. Elhatározta, hogy élni fog ezzel a lehetőséggel. Parókiájáról a re-
formátor levelet írt a pápának, amelyben tisztelettudó hangon és keresztény 
szellemben, de élesen megrótta a Szentszék fényűzését és hivalkodását. 

„Végtelenül örülök – írta –, hogy minden ember előtt, de különösen Róma 
püspöke előtt bizonyságot tehetek hitemről; s mivel azt józannak és igaznak 
tartom, feltételezem, hogy ő azt a legnagyobb készséggel jóvá fogja hagyni, ha 
pedig tévedés, helyesbíti. 
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Mindenekelőtt hiszem, hogy Krisztus evangéliuma azonos Isten teljes törvé-
nyével... Hiszem és vallom, hogy Róma püspökét, mivel ő Krisztus helytartója 
itt a földön, mindenkinél jobban köti az evangéliumban foglalt törvény. Krisz-
tus tanítványai között a nagyság nem a földi méltóságban vagy a dicsőségben 
állt, hanem Krisztus életének és magatartásának pontos követésében... Krisztus 
földi élete idején nagyon szegény volt. Megvetett és elutasított minden földi ha-
talmat és dicsőséget... 

A hívő ember csak annyiban követheti a pápát vagy bármelyik szentet, 
amennyiben azok az Úr Jézus Krisztust követik. Mivel Péter és a Zebedeus fiúk 
akkor, amikor Krisztus intelmei ellenére földi dicsőséget kívántak, vétkeztek, e 
tévelygésükben nem szabad őket követni... 

A pápának minden földi hatalmat és uralmat a világi hatalmakra kell hagynia, 
és hatékonyan kell erre befolyásolnia és intenie az egész papságot, mert Krisz-
tus és apostolai is így tettek. Ezért, ha e dolgok bármelyikében hibáztam, a leg-
alázatosabban alávetem magam a büntetésnek, még a halálnak is, ha a szükség 
úgy kívánja. Ha a magam személyével azt tehetném, amit akarok vagy szeret-
nék, akkor minden bizonnyal megjelennék Róma püspöke előtt; de az Úr meg-
látogatott, és azt mondta, hogy inkább Istennek engedelmeskedjem, mint embe-
reknek.” 

Befejezésül ezt írta: „Imádkozzunk Istenhez, indítsa arra pápánkat, VI. 
Urbánt, hogy – miként kezdetben tette –, úgy éljen és cselekedjen papságával 
együtt, mint az Úr Jézus Krisztus, hogy hatékony tanításuk nyomán mások is 
híven ugyanezt tehessék.”  

Wiclif tehát bemutatta a pápának és bíborosainak Krisztus szelídségét és alá-
zatosságát. De nemcsak nekik, hanem az egész keresztény világnak bebizonyí-
totta, hogy milyen kirívó különbség van köztük és Mesterük között, akit állító-
lag képviselnek. 

Wiclif felkészült arra, hogy hűségéért életével kell fizetnie. A király, a pápa és 
a püspökök összefogtak ellene, hogy elpusztítsák. Biztosnak látszott, hogy leg-
feljebb még néhány hónap, és a máglyára kerül. De bátorsága rendíthetetlen volt. 
„Miért mondjátok azt, hogy a mártíromság dicsőségét távol kell keresni? – kér-
dezte. Hirdessétek Krisztus evangéliumát a gőgös főpapoknak, és ti is mártírok 
lesztek! Hogyan?! Éljek és hallgassak?... Soha! Jöjjön a vihar, felkészültem rá”. 

A gondviselő Isten azonban még mindig oltalmazta szolgáját. Az az ember, 
aki egész életében mindennapos veszélyek közepette bátran kiállt az igazságért, 
nem lett az igazság gyűlölőinek zsákmánya. Wiclif sohasem igyekezett elrej-
tőzni a veszély elől, és az Úr megoltalmazta. Most, amikor ellenségei már biz-
tosra vették, hogy Wiclif a kezükben van, Isten nem engedte, hogy ártsanak ne-
ki. Lutterworth-i gyülekezetében, amikor éppen úrvacsorát akart osztani, szél-
ütést kapott, és nemsokára meg is halt. 
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Isten jelölte ki Wiclif munkáját. Az igazság igéjét szájába adta, és őrséget ál-
lított mellé, hogy az Igazság eljuthasson a néphez. Életét és munkálkodását le-
hetővé tette addig, amíg le nem fektette a nagyszerű reformációs munka alapját.  

Wiclif a sötét középkor homályából lépett elő. Senki nem járt előtte, akinek a 
munkájához igazíthatta volna reformjának rendszerét. Isten – miként Kereszte-
lő Jánost is – különleges feladat elvégzésére hívta el. Új korszak előhírnöke 
volt. Az igazság, amelyet bemutatott, mégis egységes és egész, amelyet az utá-
na következő reformátorok sem múltak felül, és amelyet egyesek még száz év 
múlva sem értek el. Az alap olyan széles és mély, a váz olyan szilárd és valósá-
gos volt, hogy az utána jövőknek nem kellett rajta változtatniuk.  

A Biblia volt a forrása a Wiclif által elindított nagy mozgalomnak, amely a 
lelkiismeret és a gondolkozás felszabadítását, és a Róma diadalszekeréhez oly 
sokáig hozzákötött nemzetek szabadon bocsátását célozta. A Biblia volt annak 
az áldásnak a forrása, amely a XIV. század óta az élet vizeként árad a korszak-
okon át. Wiclif szilárdan hitt abban, hogy a Szentírás Isten akaratának ihletett 
kinyilatkoztatása, a hit és gyakorlat hiteles szabálya. Úgy nevelték, hogy a ró-
mai egyházat mennyei, csalatkozhatatlan tekintélynek tartsa, és feltétlenül tisz-
telje ezer éven át elfogadott tanításait és szokásait. De ő mindezektől elfordult, 
és Isten szent szavára figyelt. Ez volt az a tekintély, amelyet az emberekkel el 
akart ismertetni. Kijelentette, hogy nem a pápa által megszólaló egyház, hanem 
az Ige által megszólaló Isten az egyedüli igaz tekintély. Nemcsak azt tanította, 
hogy a Biblia Isten akaratának tökéletes kinyilatkoztatása, hanem azt is, hogy a 
Szentlélek a Biblia egyedüli magyarázója. Minden ember a Szentírás kutatása 
nyomán tudhatja meg, mi a feladata. Így az emberek figyelmét a pápáról és a 
római egyházról Isten Igéjére irányította. 

Wiclif a legnagyobb reformátorok egyike volt. Az utána jövők kevesen értek 
fel hozzá műveltségben és a gondolatok tisztaságában; csak kevesen képvisel-
ték olyan szilárdan, és védték olyan bátran az igazságot, mint ő. Tiszta élet, fá-
radhatatlan szorgalom a tanulásban és munkában, megvesztegethetetlen becsü-
letesség, krisztusi szeretet és hűség a szolgálatban – ez jellemezte az első re-
formátort, aki értelmileg sötét és erkölcsileg romlott korban született. 

Wiclif jelleme a Szentírás nevelő, átalakító hatalmáról tanúskodik. A Biblia 
formálta olyanná, amilyen volt. Amikor az ember igyekszik megérteni a kinyi-
latkoztatás nagy igazságait, minden képessége megélénkül és megacélosodik. 
Ez az erőfeszítés csiszolja az agyat, élesíti a felfogóképességet, és éretté teszi 
az ítélőképességet. Nincs olyan tanulás, amely annyi nemes gondolatot, érzést 
és vágyat tudna ébreszteni az emberben, mint a Biblia kutatása. Ez a tanulás 
céltudatossá, türelmessé, bátorrá és állhatatossá tesz; csiszolja a jellemet és 
megszenteli a lelket. A Szentírás buzgó, áhítatos kutatása, amely közvetlen 
kapcsolatot teremt a végtelen Isten és a kutató ember értelme között, nagyobb, 
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lángeszűbb gondolkodókat, nemesebb elveket valló embereket adott a világnak, 
mint az emberi filozófia nyújtotta legnagyszerűbb nevelés. „A Te beszéded 
megnyilatkozása világosságot ad, és oktat” – mondja a zsoltáríró (Zsolt 
119:130). 

Wiclif tanításai egy ideig még terjedtek. Követői, a lollardok, nemcsak Ang-
liát járták be, hanem más országokat is, és hirdették az evangéliumot. Most, 
hogy vezérük eltávozott, a prédikátorok még nagyobb buzgósággal dolgoztak. 
Tömegek gyűltek össze, hogy hallgassák tanításaikat. A nemesek közül is meg-
tértek néhányan, sőt még a királyné is hívő lett. Sok helyen a nép viselkedése 
feltűnően megjavult, és a katolicizmus bálványimádást tükröző szimbólumait 
eltávolították a templomokból. Az üldözés könyörtelen vihara azonban csak-
hamar rátört azokra, akik a Bibliát, mint útmutatót el merték fogadni. Az angol 
uralkodók, akik Róma támogatásával akarták megerősíteni hatalmukat, tétová-
zás nélkül feláldozták a reformátorokat. Anglia történelmében először fordult 
elő, hogy máglyahalálra ítélték az evangélium követőit. Egyik mártírhalál a má-
sikat követte. Az igazság megbélyegzett és megkínzott képviselői csak a seregek 
Urának sírhatták el panaszukat. Az egyház ellenségeiként és a birodalom árulói-
ként üldözve tovább prédikáltak titkos helyeken is, menedéket keresve ott, ahol 
tudtak: a szegények szerény otthonában, sokszor barlangok és üregek rejtekén.  

A vallásos hit megromlása elleni csendes, buzgó, komoly, türelmes tiltakozás 
még századokon át hangzott a tomboló üldözés ellenére is. A régi idők keresz-
tényei csak részben ismerték az igazságot, de megtanulták szeretni és követni 
Isten szavát, és türelmesen szenvedtek érte. Az apostoli kor tanítványaihoz ha-
sonlóan, sokan feláldozták földi javaikat Krisztus ügyéért. Akik otthonukban 
maradhattak, szíves-örömest nyújtottak menedéket száműzött testvéreiknek. 
Amikor őket is elűzték, készségesen vállalták a száműzöttek sorsát. Igaz, hogy 
ezrek, megrémülve üldözőik dühétől, hitük feláldozásával vásárolták meg sza-
badságukat, és vezeklő öltözetben távoztak börtönükből, hogy közhírré tegyék 
hitük megtagadását. De nem volt kevés azoknak a száma sem – és voltak köz-
tük nemesi származású és szegény, egyszerű emberek egyaránt –, akik föld 
alatti börtöncellákban, „Lollard-tornyok”-ban, vagy kínzások és lángok között 
tettek bizonyságot az igazságról, és örültek annak, hogy Isten méltóvá tette őket 
arra, hogy Krisztus szenvedéseiben részesüljenek. 

A katolikusok nem vihették véghez szándékukat az élő Wicliffel, és gyűlöle-
tüknek nem szerezhettek elégtételt addig, míg teste csendben nyugodott a sír-
ban. A konstanzi zsinat által hozott rendelet értelmében azonban halála után 
több mint negyven évvel kihantolták csontjait, és nyilvánosan elégették, hamu-
ját pedig egy közeli patakba szórták. „Ez a patak – mondja egy régi író – ham-
vait az Avonba vitte, az Avon a Severnbe, a Servern a tengerszorosokba, azok 
pedig a nagy óceánba. Wiclif hamvai így szimbolizálják tanait, amelyek elter-
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jedtek az egész világon.” Ellenségei aligha eszméltek rá, hogy milyen sokat 
mond rosszindulatú tettük. Wiclif írásai késztették arra a csehországi Husz Já-
nost is, hogy tagadja meg a katolicizmus számos tévedését, és reformációt 
kezdjen. Így szóródtak szét az igazság magvai ebben a két, egymástól oly távol 
eső országban. Csehországból a munka más országokba is elterjedt. Az embe-
rek figyelme Isten régen elfelejtett Igéjére terelődött. A mennyei kéz elkészítet-
te a nagy reformáció útját. 
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HUSZ ÉS JEROMOS 
 
 
Csehországba már a IX. században eljutott az evangélium. A Bibliát lefordí-

tották, és a nép nyelvén tartották az istentiszteleteket. De a pápa hatalmának 
növekedésével Isten szava homályba borult. VII. Gergely, aki vállalkozott arra, 
hogy a királyok gőgjét megtörje, legalább annyira szerette volna a népet el-
nyomni, mint a királyokat megalázni. Ezért kiadott egy bullát, amely megtiltot-
ta, hogy cseh nyelven istentiszteleteket tartsanak. A pápa kijelentette: „A Min-
denhatónak tetszett, hogy a papok az istentiszteletet ismeretlen nyelven tartsák, 
és e szabály megszegésének sok gonoszság és eretnekség lett a következmé-
nye.” Ezért Róma úgy rendelkezett, hogy Isten szavának világosságát ki kell ol-
tani, és a népre sötétséget kell borítani. Isten azonban gondoskodott más eszkö-
zökről, hogy egyházát megőrizze. Sok valdens és albigens, akiket kiűztek hazá-
jukból, Franciaországból és Olaszországból, Csehországba menekült. Nyíltan 
ugyan nem mertek tanítani, de titokban buzgón dolgoztak. Így maradt fenn az 
igaz hit egyik századról a másikra.  

Husz kora előtt is voltak Csehországban olyan emberek, akik nyíltan elítélték 
az egyház romlottságát és a nép feslett életét. Munkájuk általános érdeklődést 
keltett. A papság nyugtalankodni kezdett, és megindult az üldözés az evangéli-
um követői ellen. A hűségesek kénytelenek voltak istentiszteleteiket az erdőben 
és a hegyek között tartani. A katonák azonban felkutatták őket, és sokukat 
megölték. Majd megjelent egy rendelet, amely kimondta, hogy azokat, akik 
nem járnak a katolikus templomba, el kell égetni. De a keresztények, miközben 
feláldozták életüket, örömmel várták ügyük diadalát. Egyikük, aki szintén „azt 
tanította, hogy az üdvösséghez csak a megfeszített Megváltóba vetett hit által 
lehet jutni”, haldoklása közben ezt mondta: „Az igazság ellenségeinek haragja 
most diadalmaskodik fölöttünk, de nem lesz így örökké. Támad majd valaki a 
köznép közül, kard és hatalom nélkül, akit nem tudnak legyőzni.” Luther kora 
még messze volt, de nemsokára fellépett valaki, akinek Róma elleni bizonyság-
tétele felkavarta a nemzeteket.  

Husz János egyszerű emberek gyermeke volt. Atyja halála miatt korán árván 
maradt. Kegyes életű édesanyja, aki a műveltséget és az istenfélelmet tartotta a 
legértékesebb vagyonnak, igyekezett fiát hozzájuttatni ehhez az örökséghez. 
Husz egy vidéki iskolában tanult, majd a prágai egyetemre járt, ahová ingyenes 
tanulóként vették fel. Anyja, a szegény özvegy, elkísérte prágai útjára. Földi 
vagyona nem volt, amelyet fiának adhatott volna, de amikor a város közelébe 
értek, letérdelt az apátlan ifjú mellé, és a mennyei Atya áldását kérte rá. Még 
csak nem is sejtette, hogyan fog Isten az imájára válaszolni.  
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Az egyetemen Husz csakhamar kitűnt lankadatlan szorgalmával és gyors elő-
menetelével. Feddhetetlen életéért, kedves, megnyerő viselkedéséért mindenki 
becsülte. Husz a katolikus egy-ház őszinte híve volt, és buzgón igyekezett hoz-
zájutni azokhoz a lelki áldásokhoz, amelyeket az egyház ígért. Egy vallásos 
ünnepség alkalmával meggyónt. Befizette szűkös vagyonának utolsó filléreit, 
és csatlakozott a menethez, hogy részesüljön a megígért feloldozásban. Főisko-
lai tanulmányainak befejeztével pap lett, és egyre magasabb tisztséget kapott. 
Csakhamar a királyi udvarba került. Az egyetem, ahol tanulmányait végezte, 
professzorává, majd rektorává avatta. Néhány év leforgása alatt az egyszerű in-
gyenes tanuló az ország büszkesége lett. Nevét egész Európában ismerték.  

Husz azonban nem az egyetemen kezdte el a reform munkáját. Évekkel pap-
pá szentelése után kinevezték a Betlehemkápolna prédikátorává. E kápolna ala-
pítója – mint nagyon fontos dolgot – javasolta, hogy a Szentírást a nép nyelvén 
prédikálják. Csehországban Róma tiltakozása ellenére sem álltak el teljesen et-
től a gyakorlattól. A Bibliát azonban a nép nem nagyon ismerte, és a legsúlyo-
sabb bűnök uralkodtak minden társadalmi osztályban. Ezeket a bűnöket Husz 
szigorúan elítélte. Isten Igéjére hivatkozott, hogy érvényt szerezzen azoknak az 
elveknek–az igazság és tisztaság elveinek–, amelyeket tanított.  

Egy prágai polgár, Jeromos, aki később nagyon szoros barátságot kötött 
Husszal, Angliából hazatérve elhozta magával Wiclif írásait. Az angol királyné, 
aki Wiclif tanításai nyomán megtért, cseh hercegnő volt. Befolyása hozzájárult 
ahhoz, hogy szülőföldjén Wiclif munkái nagyon sok emberhez eljutottak. Eze-
ket a műveket Husz érdeklődéssel olvasta. Hitte, hogy szerzőjük őszinte ke-
resztény, és szívesen fogadta az általa javasolt reformokat. Husz tudtán kívül 
már rá is lépett arra az útra, amely messzire vitte Rómától.  

Ez idő tájt Angliából két idegen érkezett Prágába, akik tanult emberek voltak. 
Elfogadták a világosságot, és azért jöttek, hogy e távoli országban elterjesszék 
azt. Első dolguk volt, hogy nyílt támadást indítsanak a pápai fennhatóság ellen. 
A hatóságok csakhamar elhallgattatták őket. De ők nem mondtak le szándékuk-
ról, és ezért más eszközökhöz folyamodtak. Mivel nemcsak prédikálni, hanem 
festeni is tudtak, felhasználták e művészetet. Olyan helyen, ahol mindenki lát-
hatta, két képet rajzoltak. Az egyik Krisztust ábrázolta, amint „alázatosan és 
szamáron ülve” (Mt 21:5) bevonul Jeruzsálembe, az utazástól elnyűtt ruhájú, 
mezítlábas tanítványai kíséretében. A másik egy pápai körmenetet jelenített 
meg: a pápa gazdagon díszített palástban, a hármas koronával a fején, pompá-
san felcicomázott lovon ül, előtte kürtösök haladnak, utána pedig kápráztató 
díszbe öltözött bíborosok és főpapok.  

Ez olyan prédikáció volt, amely minden rendű és rangú ember figyelmét 
megragadta. Tömegek jöttek, hogy a rajzokat megnézzék. Mindenki megértette 
az erkölcsi tanulságot, és sok emberre mélységes benyomást gyakorolt Krisz-
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tus, a szegény, alázatos Mester, és állítólagos szolgája, a gőgös és fennhéjázó 
pápa közötti kirívó ellentét. Nagy volt a felbolydulás Prágában, és az idegenek 
egy idő után jobbnak látták, ha saját biztonságuk érdekében eltávoznak. Tanítá-
suk azonban nem ment feledésbe. A képek mély hatást gyakoroltak Husz lelké-
re. A Biblia és Wiclif írásainak alaposabb tanulmányozására indították. Ekkor 
még nem tartott ott, hogy teljes egészében elfogadja a Wiclif által képviselt re-
formokat, de világosabban látta a pápaság igazi jellegét, és még szenvedélye-
sebben bélyegezte meg a papság gőgjét, becsvágyát és romlottságát.  

A világosság Csehországból átterjedt Németországba, ugyanis az egyetemi 
zavargások miatt a német diá-kok százai hagyták el Prágát. Sokan közülük 
Husztól hallották először a Biblia tanításait, és hazatérésük után szülőhazájuk-
ban terjesztették az evangéliumot.  

A prágai események híre Rómába is eljutott, és Husz Jánost nemsokára a pá-
pa elé idézték. A pápa előtti megjelenése a biztos halállal lett volna egyenlő. 
Csehország királya és királynéja, az egyetem, a nemesség tagjai és az állami 
hivatalnokok együtt fordultak a pápához, és kérték, engedje meg, hogy Husz 
Prágában maradjon, és képviselője adja meg a választ Rómában. E kérés telje-
sítése helyett a pápa megtartotta Husz tárgyalását, és a reformátort elítélte, 
majd Prága városát kiközösítéssel sújtotta.  

Abban a korban az ilyen ítélet mindig általános riadalmat keltett. A velejáró 
szertartások nagyon alkalmasak voltak az emberek megrémítésére. Az emberek 
a pápát Isten képviselőjének, a menny és pokol kulcsai őrzőjének tartották, aki 
éppúgy sújthat földi büntetéssel, mint lelkivel. Azt hitték, hogy a menny kapui 
bezárulnak a kiközösített terület előtt, és ameddig a pápa nem szünteti meg az 
egyházi átkot, a halottakat Isten kirekeszti a mennyei boldogságból. E rettene-
tes csapás jeleként beszüntettek minden istentiszteletet. A templomokat bezár-
ták. Az esketések a templomkertben történtek. A halottakat nem volt szabad 
beszentelt földbe eltemetni; temetési szertartás nélkül az árokba hantolták őket, 
vagy elásták a mezőn. Így próbált Róma a képzeletre ható intézkedésekkel 
uralkodni az emberek lelkiismeretén.  

Prága városában minden a feje tetején állt. Sokan Husz Jánost okolták a ka-
tasztrófa miatt, és át akarták adatni Róma bosszújának. A reformátor egy időre 
visszavonult szülőfalujába, hogy a vihar lecsendesüljön. Prágában maradt bará-
tainak ezt írta: „Azért vonultam vissza közületek, hogy Jézus Krisztus példáját 
és parancsolatát kövessem, nehogy beteg lelkű emberek örök kárhozatot vonja-
nak magukra, és nehogy okot adjak a kegyesek szenvedésére és üldözésére. 
Azért is vonultam vissza, mert attól félek, hogy a kegyetlen papok még sokáig 
megtiltják Isten Igéjének prédikálását közöttetek; de nem azért hagytalak el ti-
teket, mert megtagadom Isten igazságát, amelyért az Ő segítségével kész va-
gyok meghalni.” Husz nem hagyta abba munkáját, hanem bejárta a környező 
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vidéket, és prédikált a lelkes tömegeknek. Az intézkedések tehát, amelyekkel a 
pápa el akarta fojtani az evangéliumot, inkább szárnyakat adtak neki.  

„Semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért” 
(2Kor 13:8).  

„Husz lelkében, pályájának ezen az állomásán, fájó harcok dúlhattak. Bár az 
egyház megpróbálta villámaival megsemmisíteni, ő mégsem tagadta meg az 
egyház tekintélyét. Szemében Róma egyháza még mindig Krisztus jegyese 
volt, a pápa pedig Isten képviselője és helytartója. Ami ellen Husz harcolt, az a 
hatalommal való visszaélés, és nem maga az elv volt. Ez viszont erős belső 
harcot váltott ki a meggyőződése és a lelkiismerete között. Ha a hatalom igaz 
és csalhatatlan, mint ahogyan hitte, miként érezheti magát kényszerítve az egy-
házzal szembeni engedetlenségre? Úgy látta, vétkezik azzal, ha engedelmeske-
dik. De miként eredményezi ezt a csalhatatlan egyház iránti engedelmesség? 
Ezt a problémát nem tudta megoldani. Óráról órára kínozta a kétség. A legjob-
ban azzal tudta ezt önmagának megmagyarázni, hogy megismétlődött az, ami 
Krisztus korában történt: az egyház papjai gonoszokká váltak, és törvényes ha-
talmukat törvénytelen célokra használták. Ezért fogadta el azt az elvet, amelyet 
másoknak is hirdetett, hogy a Szentírás tanainak az értelem útján uralnia kell a 
lelkiismeretet; azaz a Bibliában megszólaló Isten, nem pedig a papság által 
megszólaló egyház a csalhatatlan vezető.” 

Amikor egy idő után Prágában alábbhagyott az izgalom, Husz visszatért a 
Betlehem kápolnába, hogy még buzgóbban és bátrabban prédikálja Isten sza-
vát. Ellenségei energikus és befolyásos emberek voltak, viszont a királyné és 
számos nemes őt pártolta. A nép közül is tömegek álltak mellé. Tiszta, felemelő 
tanításait és szent életét összehasonlítva a katolikusok kapzsiságával, erkölcste-
lenségével, az általuk prédikált megalázó dogmákkal, sokan megtiszteltetésnek 
tartották, hogy táborához tartozhatnak.  

Husz mindeddig egyedül dolgozott. Most azonban Jeromos, aki angliai tar-
tózkodásakor elfogadta Wiclif tanításait, szintén bekapcsolódott a reformáció 
munkájába. E két ember életútja ezután egymásba fonódott, és a halál sem vá-
lasztotta el őket egymástól. A lángelme csillogásának, az ékes beszédnek és a 
műveltségnek népszerűséget kiváltó ajándékait Jeromos különös mértékben 
megkapta. Husz Jánosnak viszont több olyan tulajdonsága volt, amely a jellem 
igazi erőssége. Higgadt ítélőképessége féken tartotta a lobbanékony de őszinte, 
alázatos Jeromost, aki felismerte Husz értékét, és elfogadta tanácsait. Együttes 
munkájuk nyomán a reformáció gyorsabban terjedt.  

Isten lehetővé tette, hogy e kiválasztott emberekre nagy világosság sugároz-
zék. Megnyitotta szemüket, hogy lássák Róma számos tévedését; de a teljes vi-
lágosság, amelyet Isten a világra akart sugározni, még nem fénylett fel előttük. 
E szolgái által Isten vezette ki az embereket a katolicizmus sötétségéből, de 
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még sok akadályt kellett leküzdeniük. Lépésről lépésre vezette őket úgy, ahogy 
el tudták viselni. Arra nem voltak felkészülve, hogy a teljes világosságot egy-
szerre fogadják be. Éppúgy elfordultak volna tőle, mint a sokáig sötétségben 
élők a déli nap fényétől, ha teljes verőfényével rájuk sugárzik. Ezért Isten ap-
ránként tárta fel az igazságot a vezetőknek, ahogy a nép be tudta fogadni. Szá-
zadról századra egyik hűséges munkás követte a másikat, hogy egyre tovább 
vezessék a népet a reformáció útján.  

Az egyházszakadás tovább tartott. Most már három pápa versengett a főhata-
lomért, és viszályuk bűnbe sodorta és felkavarta a keresztény világot. Nem volt 
elég, hogy egyházi átokkal dobálóztak, még földi fegyverekhez is folyamodtak. 
Mindegyik igyekezett fegyvereket vásárolni és katonákat szerezni. Természete-
sen pénzre volt szükség; és hogy pénzhez jussanak, áruba bocsátották az egy-
háznak adott ajándékokat, hivatalokat és áldásokat. A papok is, feletteseik pél-
dáját követve, lelki javakkal üzérkedtek. Harcoltak, hogy megalázzák vetélytár-
saikat, és megerősítsék saját hatalmukat. Husz napról napra egyre erőteljeseb-
ben emelte fel hangját a vallás leple alatt megtűrt förtelmességek ellen. A nép 
nyíltan okolta a katolikus vezetőket azokért a szenvedésekért, amelyek a ke-
resztény világot sújtották.  

Úgy tűnt, hogy Prága városa ismét véres küzdelem küszöbén áll. Most is Is-
ten szolgáját vádolták meg azzal, hogy Ő „az Izrael megháborítója” (1Kir 
18:17). Mint ahogy az előbbi korokban is volt. A város újra egy-házi átok alá 
került, Husz János pedig visszavonult szülőfalujába. Véget ért bizonyságtevése, 
amely oly híven hangzott a szeretett Betlehemkápolnából. Mielőtt azonban éle-
tét az igazság tanújaként feláldozta volna, nagyobb szószékről kellett szólnia az 
egész keresztény világhoz.  

Zsigmond császár kívánságára a három rivális pápa közül az egyik, XXIII. 
János, az Európát felzaklató bajok orvoslására egyetemes zsinatot hívott össze 
Konstanzban. XXIII. János egyáltalán nem örült annak, hogy a zsinatot össze 
kell hívnia. Jelleme és politikája még az olyan főpapok vizsgálódását sem bírta 
ki, akiknek az erkölcse éppoly laza volt, mint a korabeli egyházvezetőké,  

Zsigmond kívánságával azonban nem mert szembeszegülni.  
A zsinat fő célja az egyházszakadás orvoslása és az eretnekség kiirtása volt. 

Ezért a két ellenpápát és Husz Jánost, az új nézetek fő terjesztőjét a zsinat elé 
idézték. Az előbbiek, féltve biztonságukat, nem jelentek meg személyesen, ha-
nem megbízottaikkal képviseltették magukat. János pápa, a zsinat látszólagos 
összehívója súlyos kétségek között jött el. Azt gyanította, hogy a császár titok-
ban el akarja távolítani. Félt, hogy számot kell adnia a tiarát meggyalázó bűnö-
kért és azokért, amelyekkel azt megszerezte. Mégis nagy pompával, a legmaga-
sabb rangú egyházi személyek és udvaroncai kíséretében vonult be Kon-
stanzba. A város egész papsága és előkelősége a polgárok hatalmas tömegével 
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együtt kiment, hogy fogadja. A pápa feje felett arany baldachin volt, amelyet 
négy főmagisztrátus vitt. Az oltáriszentséget előtte vitték. A bíborosok és ne-
mesek díszes öltözéke impozáns látványt nyújtott.  

Eközben egy másik jövevény is közeledett Konstanzhoz: Husz János. Tudta, 
hogy milyen veszély fenyegeti. Úgy búcsúzott el barátaitól, mintha soha többé 
nem találkoznának. Azzal az érzéssel haladt útján, hogy az egyenesen a mág-
lyára vezet. Csehország királyától és Zsigmond császártól ugyan kapott egy-
egy menlevelet az útra, mégis mindent elrendezett, mint aki számít a halálra. 
Egyik levelében, amelyet prágai barátainak címzett, ezt írta: „Testvéreim... a 
királytól kapott menlevelemmel távozom közületek, hogy találkozzam számos 
halálos ellenségemmel...Teljesen rábízom magam a Mindenható Istenre, Meg-
váltómra. Hiszem, hogy meghallgatja buzgó imátokat, bölcs és okos beszédre 
nyitja számat, hogy szembe tudjak velük szállni. Szentlelkével megerősít az 
igazságban úgy, hogy bátran szembenézzek kísértéssel, börtönnel, és ha kell, a 
kegyetlen halállal is. Jézus Krisztus szenvedett azokért, akiket szeret. Csodál-
kozhatunk-e akkor példáján, amit azért hagyott nekünk, hogy mi is türelemmel 
viseljünk el mindent üdvösségünkért? Ő Isten, mi pedig teremtményei va-
gyunk. Ő az Úr, mi pedig a szolgái. Ő a világ Ura, mi pedig hitvány halandók. 
Ő mégis szenvedett! Miért ne szenvednénk mi is, különösen, ha a szenvedés 
megtisztít? Ha tehát kedveseim, halálom növeli Isten dicsőségét, imádkozzatok, 
hogy gyorsan következzék be, és Isten tegyen képessé arra, hogy minden csa-
pást el tudjak viselni. Ha pedig úgy jobb, hogy visszatérjek közétek, imádkoz-
zunk Istenhez, hogy szégyenfolt nélkül térjek vissza.Az evangélium igazságá-
nak egy kis töredékét se hallgassam el;hogy olyanjó példát hagyjak testvéreim-
nek, amit követhetnek. Talán soha többé nem láthatjátok arcomat Prágában. De 
ha a Mindenható Isten vissza akar adni nektek, akkor még nagyobb odaadással 
növekedjünk törvényének ismeretében és szeretetében.” Egy másik levélben, 
amely egy papnak szólt, aki az evangélium híve lett, Husz János mélységes 
alázattal beszélt saját hibáiról. Azzal vádolta magát, hogy „élvezettel viselt 
pompás öltözéket, és órákat fecsérelt el haszontalan dolgokkal”.Majd ezeket a 
megható intelmeket tette hozzá: „Bárcsak Isten dicsősége és lelkek mentése 
foglalkoztatná elmédet, és nem az egyházi javadalmak és birtokok! Óvakodj at-
tól, hogy a házadat jobban ékítsd, mint a lelkedet! Mindenekelőtt lelked építésé 
re legyen gondod! Légyjóindulatú és önzetlen a szegényekhez, és anyagi javai-
dat ne pazarold lakomákra! Ha nem javulsz meg, és nem tartózkodsz a hiábava-
ló dolgoktól, attól tartok, néked is kemény fegyelmezésben lesz részed, akár-
csak nekem ...Ismered tanaimat, mivel gyermekségedtől fogva oktattalak, ezért 
nem szükséges többet írnom neked. De Urunk szerelmére, esdekelve kérlek, ne 
kövesd azokat a haszontalanságokat, amelyeket tőlem láttál!” A levél borítékjá-
ra még ezt írta: „Kérlek barátom, ne törd fel addig e pecsétet, amíg halálomról 
meg nem bizonyosodtál!” 
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Útközben Husz mindenütt látta tanai elterjedésének jeleit és azt, hogy az em-
berek szívesen fogadják. Csak úgy tódultak hozzá. Egyes városokban a ma-
gisztrátusok kísérték az utcákon.  

Konstanzba érkezésekor Husz teljes szabadságot kapott. A császári menlevé-
len kívül a pápa személyesen garantálta védelmét. A pápa és a bíborosok azon-
ban megsértették e határozott és megismételt nyilatkozatot. Parancsukra ugyan-
is a reformátort csakhamar letartóztatták, és egy undorító börtönbe vetették. 
Később átvitték a Rajnán túlra egy erődített várkastélyba, és ott raboskodott to-
vább. A pápa nem sok hasznot húzott szószegéséből, nemsokára ugyanabba a 
börtönbe került. A zsinat bebizonyította, hogy gyilkosságon, szentségáruláson 
és paráznaságon kívül a leggaládabb bűnökben vétkes, „amelyeket nem illik 
megnevezni”. Ezt a zsinat maga jelentette ki. Végül megfosztották a tiarától, és 
börtönbe vetették. Az ellenpápákat szintén eltávolították, és új pápát választottak.  

Bár a pápa egymaga nagyobb bűnöket követett el, mint amivel Husz János 
egyszer is vádolta a papokat és amiért reformációt követelt, mégis ugyanaz a 
zsinat, amely a pápát megalázta, lépéseket tett a reformátor elpusztítására is. 
Husz János bebörtönzése mélységes felháborodást keltett Csehországban. Te-
kintélyes nemesek nyomatékosan tiltakoztak a zsinatnál e gyalázatosság ellen. 
A császár, aki nem szívesen egyezett bele a menlevél megsértésébe, ellenezte a 
Husz János ellen lefolytatott eljárást. A reformátor ellenségei azonban rosszin-
dulatúak és elszántak voltak. Hivatkoztak a császár elfogultságára, gyengeségé-
re és az egyházért való buzgólkodására. Hosszas érveléssel próbálták bebizo-
nyítani, hogy „az eretnekeknek vagy eretnekséggel gyanúsítottaknak adott szót 
nem kell megtartani még akkor sem, ha a császár és a király menlevelet adott 
nekik”. Így hát győztek.  

A börtön nyirkos és áporodott levegőjétől Husz belázasodott, és kis híján 
meghalt. A betegségtől és a fogságtól elgyengült Husz Jánost végül a zsinat elé 
vitték. Láncokkal terhelve állt a császár előtt, aki előzőleg becsületszavát adta, 
hogy megvédi. Hosszú kihallgatása alatt szilárdan képviselte az igazságot. Az 
egyházi és állami méltóságok gyülekezete előtt bátran és állhatatosan tiltako-
zott a papság romlottsága ellen. Amikor választania kellett tanai visszavonása 
és a halál között, inkább vállalta a mártírsorsot.  

Isten kegyelme támogatta. A végső elítélése előtti szenvedésteljes hetekben 
mennyei béke töltötte be lelkét. „Börtönömben, megbilincselt kezemmel írom 
ezt a levelet – írta egyik barátjának –, holnapra várva halálos ítéletemet...Ha 
majd Jézus Krisztus segítségével újra találkozunk az elkövetkezendő élet bol-
dog békességében, meg fogod tudni, hogy az irgalmas Isten miként mutatta 
meg önmagát nekem, és mennyire támogatott engem a kísértések és próbák kö-
zepette.” 
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Sötét börtönében előre látta az igaz hit diadalát. Álmában újra ott járt a prágai 
kápolnában, ahol az evangéliumot prédikálta. Látta a pápát és püspökeit, amint 
letörlik azt a Krisztusképet, amelyet a templom falára ő festett. „Ez a látomás 
aggodalommal töltötte el. De másnap azt látta, hogy több festő ezeknek az ala-
koknak a helyreállításán fáradozik, és még több, még világosabb színekkel áb-
rázolt alak jelenik meg. Amikor a festők, akiket hatalmas tömeg vett körül, fel-
adatukat elvégezték, így kiáltottak: „Csak jöjjenek a pápák és a püspökök, soha 
többé nem tudják ezeket letörölni! ”Amikor a reformátor elmesélte az álmát, 
ezt mondta: „Meggyőződéssel vallom, hogy Krisztus képét soha senki többé el 
nem törölheti. Sokan szerették volna eltüntetni, de nálam sokkal jobb prédiká-
torok fogják újra minden szívbe belevésni.” 

Husz Jánost utoljára vitték a zsinat elé, amely hatalmas és fényes gyülekezet 
volt: a császár, a birodalom fejedelmei, a királyi követek, a bíborosok, püspö-
kök, papok és a hatalmas tömeg, amely azért jött, hogy szemlélője legyen a nap 
eseményeinek. A keresztény világ minden részéből összegyűltek az emberek, 
hogy lássák az első nagy áldozatát annak a hosszú küzdelemnek, amelynek az 
volt a célja, hogy kivívja a lelkiismereti szabadságot.  

Husz, amikor végső döntésre szólították, kijelentette, hogy nem hajlandó 
meghátrálni. Átható tekintetét a császárra szegezve, aki gyalázatosan megszeg-
te adott szavát, ezt mondta: „Saját szabad akaratomból határoztam úgy, hogy 
megjelenek e zsinat előtt az itt jelen lévő császár nyilvánosan vállalt védelme 
és adott szava mellett.” A zsinat minden résztvevője Zsigmondra nézett, és a 
császár arca bíborvörös lett.  

Az ítélet kihirdetése után elkezdődött a megalázó szertartás. A püspökök papi 
ruhába öltöztették foglyukat. Husz, amikor a papi palástot átvette, ezt mondta: 
„A mi Urunk Jézus Krisztusra, amikor Heródes Pilátus elé vezettette, fehér 
köntöst adtak, hogy azzal is bántsák.” Husz, miután megint arra buzdították, 
hogy lépjen vissza, a nép felé fordulva így válaszolt: „Milyen arccal tekintsek 
akkor az ég felé? Hogyan nézzek arra a sok sok emberre, akiknek a tiszta evan-
géliumot prédikáltam? Nem! Többet ér nekem üdvösségük, mint ez a halálra 
szánt, szegény test.”A ruhadarabokat egyenként vették le Huszról, és mind-
egyik püspök egy-egy átkot mondott a ráeső ceremónia végzése közben. Végül 
„a fejére tettek egy sapkát, illetve egy gúla alakú papírsüveget, amelyre félel-
metes démonalakokat festettek. Az elején jól láthatóan ez állt: »fő eretnek«. A 
legnagyobb örömmel viselem ezt a megalázó koronát érted, ó Jézus – mondta 
Husz –, aki értem a töviskoronát viselted.” 

Az így „felékített” Husznak „a főpapok ezt mondták: »Most lelkedet az ör-
dögnek áldozzuk.« »Én pedig–mondta Husz, szemét az égre emelve –, rád bí-
zom lelkemet, ó Úr Jézus, mert Te megváltottál engem.«”  
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Husz Jánost ezután a világi hatóságok, akiknek átadták, elvezették a vesztő-
helyre. Óriási tömeg követte: fegyveresek százai, pompás öltözékű papok és 
püspökök, valamint Konstanz lakosai. Amikor a máglyához kötözték, és már 
csak a tűz meggyújtása volt hátra, még egyszer azt tanácsolták a mártírnak, 
hogy vonja vissza tévedéseit, és mentse meg magát. „Milyen tévedéseket von-
jak vissza? – kérdezte Husz. Egyben sem tartom magam vétkesnek. Isten a ta-
núm, hogy minden írásommal és prédikációmmal lelkeket akartam megmenteni 
a bűntől és a kárhozattól. Ezért a legnagyobb örömmel pecsételem meg vé-
remmel azt az igazságot, amelyről írtam és prédikáltam.” Amikor a lángok fel-
lobbantak körülötte, énekelni kezdett: „Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam.” 
Addig énekelt, amíg hangja örökre elnémult.  

Még ellenségeit is szíven ütötte ez a hősies viselkedés. Egy ügybuzgó katoli-
kus így jellemezte Husz mártíromságát és Jeromosét, aki nemsokára követte őt 
a halálban: „Mindketten kitartottak, utolsó órájukig. Úgy készültek a tűzhalálra, 
mintha menyegzőre indultak volna. Fájdalom kiáltása nem hallatszott ajkukról. 
Amikor a lángok felcsaptak, zsolozsmába kezdtek, és a vadul izzó tűz alig tudta 
elnémítani éneküket.” 

Amikor Husz teste elégett, hamvait az alatta lévő földdel együtt felszedték, és 
a Rajnába szórták, a folyó pedig elvitte az óceánba. Husz üldözői hiába képzel-
ték, hogy egyszer s mindenkorra kiirtották az általa prédikált igazságokat. Nem 
is álmodták, hogy a tengerbe még aznap eljutó hamvak azt a magot szimboli-
zálják, amely a föld minden országába eljut; és az akkor még ismeretlen földe-
ken bő gyümölcsterméssel tesz bizonyságot az igazságról. Az a hang, amely 
megszólalt a konstanzi tanácsteremben, olyan visszhangot keltett, amely az el-
jövendő századokon át véges végig hallható lesz. Husz nem volt többé, de az 
igazság, amelyért meghalt, soha nem enyészhet el. Hitének és kitartásának pél-
dája tömegeket bátorít arra, hogy álljanak ki szilárdan az igazságért, vállalva a 
kínzást és a halált. Husz kivégzése az egész világ előtt tanúskodott Róma szó-
szegő kegyetlenségéről. Az igazság ellenségei öntudatlanul is előbbre vitték azt 
az ügyet, amelyet meg akartak semmisíteni.  

Egy másik máglyát is felállítottak Konstanzban. Egy másik tanú vérének is 
bizonyságot kellett tennie az igazságról. Amikor Husz a zsinatra indult, búcsú-
záskor Jeromos bátorította, és kitartásra buzdította. Azt mondta, hogy ha bármi-
lyen veszélybe sodródik, ő maga siet segítségére. E hű tanítvány, amikor tudo-
mást szerzett a reformátor bebörtönzéséről, kész volt ígéretét azonnal teljesíte-
ni. Menlevél nélkül, egyetlen társa kíséretében elindult Konstanzba. Amikor 
megérkezett, mindjárt látta, hogy csak magát tette ki veszélynek, de nem tehet 
semmit Husz szabadulása érdekében. Ezért elmenekült a városból, de útban ha-
zafelé elfogták, és láncra verve, egy csapat katona őrizetében visszavitték. 
Amikor első ízben jelent meg a zsinat előtt, megpróbált az ellene felhozott vá-
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dakra válaszolni. Próbálkozását azonban „a lángokba vele, a lángokba vele” ki-
áltással fogadták.  

Börtönbe vetették, és leláncolva gyötrelmes testhelyzetbe kényszerítették. 
Csak kenyeret és vizet kapott. Néhány hónap múlva a börtönélet kegyetlensé-
geitől halálosan megbetegedett. Ellenségei, attól félve, hogy kicsúszik a kezük 
közül, enyhítettek a sorsán, de egy évig börtönben tartották.  

Husz halála nem váltotta be a katolikusok reményeit. Menlevelének megsér-
tése felkavarta a felháborodás viharát. A zsinat ezért jobbnak látta, ha Jeromost, 
elégetése helyett, megpróbálja visszalépésre kényszeríteni. Jeromost tehát a 
gyűlés elé vitték, és lehetőséget adtak neki a választásra: vagy visszavonja ta-
nait, vagy a máglyára kerül. A halál, fogságának mindjárt az elején irgalmas 
cselekedet lett volna a börtönsors szörnyű gyötrelmeihez képest. De most a be-
tegségtől, a börtönélet kegyetlenségétől legyengült, a félelemtől és bizonytalan-
ságtól meggyötört, a barátaitól elválasztott és Husz halála miatt elcsüggedt Je-
romos bátorsága megtört, és meghajolt a zsinat akarata előtt. Elkötelezte magát 
a katolikus vallás hű követésére. Jeromos elfogadta a zsinat határozatát, és ő is 
elítélte Wiclif és Husz tanait, kivéve azokat, amelyek a római egyház szerint is 
„szent igazságok”.  

Ez volt az a kibúvó, amivel Jeromos megpróbálta elhallgattatni lelkiismeretét, 
és elkerülni a halált is. De börtöne magányában tisztábban látta tettét. Husz bá-
torságára és kitartására gondolt, és éles ellentétként önmagára, az igazság meg-
tagadójára. Majd gondolatai a Mesterre terelődtek, akinek szolgálatára elköte-
lezte magát, és aki érte elviselte a kereszthalált. Visszalépése előtt a szenvedé-
sek közepette az a bizonyosság vigasztalta, hogy Isten pártját fogja. De most 
bűntudat és kétely gyötörte lelkét. Tudta, hogy Róma még többet fog kívánni 
tőle, mielőtt békejobbot nyújt neki. Az az út, amelyre lépett, csak teljes hiteha-
gyással végződhet. Ekkor döntött: azért, hogy megszabaduljon a szenvedéstől, 
nem fogja megtagadni Urát.  

Nemsokára újból a zsinat elé vitték. Behódolása nem elégítette ki bíráit. Vér-
szomjuk, amelyet Husz halála felkeltett, újabb áldozatokat követelt. Jeromos 
csak az igazság maradéktalan feladásával menthette volna meg életét. De ő el-
határozta, hogy megvallja hitét, és követi mártír testvérét a lángok közé.  

Visszavonta tehát előbbi nyilatkozatát, és a haldokló jogán ünnepélyesen le-
hetőséget kért a maga védelmére. A főpapok azonban, félve szavai hatásától, 
követelték, hogy erősítse meg, vagy tagadja meg az ellene felhozott vádak igaz 
voltát. Jeromos tiltakozott ez ellen a kegyetlenség és igazságtalanság ellen. 
„Háromszáznegyven napig tartottatok bezárva egy rettenetes börtönben – szólt 
–, szenny, piszok, bűz közepette és a legnagyobb szükségben, majd magatok 
elé rendeltek. A halálos ellenségeimet meghallgattátok, engem viszont nem en-
gedtek szóhoz jutni...Ha valóban bölcs emberek és a világ világosságai vagy-
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tok, vigyázzatok, nehogy az igazság ellen vétkezzetek! Ami engem illet, én 
csak gyönge halandó vagyok, életemnek nincs nagy jelentősége; és amikor arra 
intelek benneteket, hogy ne hozzatok igazságtalan ítéletet, inkább a ti érdeke-
tekben, mint önmagamért szólok!” 

Végül helyt adtak kérésének. Jeromos letérdelt bírái jelenlétében, és imádko-
zott, hogy Isten Lelke irányítsa gondolatait és szavait, hogy semmi olyat ne 
mondjon, ami ellenkezik az igazsággal vagy ami méltatlan Mesteréhez. E na-
pon Isten teljesítette azt az ígéretét, amelyet az első tanítványoknak adott: 
„Helytartók és királyok elé visznek titeket érettem... De mikor átadnak titeket, 
ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek 
abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti 
Atyátok Lelke az, aki szól tibennetek” (Mt 10:18–20).  

Jeromos szavai még ellenségeiben is csodálkozást és csodálatot ébresztettek. 
Egy egész évig börtönbe volt zárva, ahol testileg és lelkileg iszonyatosan szen-
vedett. Nem volt lehetősége olvasni, sőt még nem is látott. Érveit mégis olyan 
világosan és olyan meggyőzően adta elő, mintha zavartalanul tanulhatott volna. 
Felhívta hallgatói figyelmét azokra a szent emberekre, akiket az igazságtalan 
bírák elítéltek. Szinte minden nemzedékben voltak olyanok, akiket, miközben 
koruk népét igyekeztek felemelni, ellenségeik gyaláztak és kiközösítettek, de 
akikről később kiderült, hogy megbecsülést érdemeltek volna. Krisztust is igaz-
ságtalan törvényszék ítélte el, mint gonosztevőt.  

Visszalépésekor Jeromos helyeselte Husz elítélését. Most azonban kijelentet-
te, hogy megbánta, és bizonyságot tett a mártír ártatlanságáról és szentségé-
ről.„Ismerem gyermekségétől fogva – szólt.– A legkiválóbb ember volt, igaz-
ságos és szent életű, és ti elítéltétek, pedig ártatlan volt... Én is kész vagyok 
meghalni. Nem fogok meghátrálni a rám váró kínok elől, melyeket ellenségeim 
és a hamis tanúk készítettek számomra. Egy napon számot kell adniuk a nagy 
Istennek csalásaikról, mert Őt nem lehet becsapni.” 

Jeromos, aki vádolta önmagát az igazság megtagadásáért, így folytatta: „Ifjú-
ságom óta elkövetett bűneim közül egyik sem nyomja úgy a lelkiismeretemet, 
és nem okoz olyan szívbemarkoló bűntudatot, mint amelyet ezen a végzetes he-
lyen elkövettem, amikor a Wiclif ellen és a szent mártír, barátom és mesterem, 
Husz János ellen hozott aljas ítéletet helyeseltem. Igen! Teljes szívemből meg-
vallom ezt a vétkemet, és mély fájdalommal jelentem ki, hogy gyalázatosan 
meghunyászkodtam, amikor a haláltól való rettegésemben elítéltem tanaikat. 
Ezért kérem...a Mindenható Istent, bocsássa meg kegyesen bűneimet, és külö-
nösen ezt a legförtelmesebbet!” Bíráira mutatva keményen mondta: „Wiclifet 
és Husz Jánost nem azért ítéltétek el, mert meg-támadták az egyház tanait, ha-
nem egyszerűen azért, mert elítélték a papság botrányos dolgait – a pompáju-
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kat, a gőgjüket, a papok és főpapok minden bűnét. Állításaikat, amelyek meg-
cáfolhatatlanok, én is úgy hiszem és vallom, amint ők.”  

A prelátusok dühtől remegve félbeszakították Jeromos beszédét: „Mi szükség 
van további bizonyítékra? Saját szemünkkel láthatjuk a legmakacsabb eretne-
ket. ”Jeromos, aki e viharban is szilárd maradt, így kiáltott: „Hogyan?! Azt hi-
szitek, hogy félek a haláltól? Egy teljes évig egy félelmes föld alatti börtönben 
tartottatok, ami szörnyűbb volt, mint maga a halál. Kegyetlenebbül bántatok 
velem, mint ahogy egy török, zsidó vagy pogány tenné, és a hús szó szerint le-
rohadt csontjaimról. Mégsem panaszkodom, mivel a siránkozás nem illik ah-
hoz, aki bátor; kifejezni sem tudom, mennyire megdöbbent, hogy egy keresz-
ténnyel ennyire embertelenek vagytok.” 

Újra kitört a dühroham, és Jeromost sietve a börtönbe vitték. De az össze-
gyűltek között volt néhány olyan ember is, akikre Jeromos szavai mélyen hatot-
tak, és szerették volna életét megmenteni. Egyházi méltóságok látogatták meg 
és unszolták, hogy engedelmeskedjék a zsinatnak. A legfényesebb kilátásokat 
csillogtatták meg előtte jutalomként, ha meghódol Róma előtt. Miként Mestere, 
amikor felkínálták neki a világ dicsőségét, Jeromos is megingathatatlan maradt.  

„Bizonyítsátok be nekem a Szentírásból, hogy tévedek – mondta –, és elállok 
tőle.” „A Szentírásból! –kiáltotta egyik megkísértője. Általa kell mindent meg-
ítélni? Ki értheti meg azt, amíg az egyház meg nem magyarázza?”  

„Érdemesebb az emberi hagyományokban hinni, mint Megváltónk evangéli-
umában? – kérdezte Jeromos. Pál nem bíztatta azokat, akiknek írt, hogy figyel-
jenek az emberi hagyományokra, hanem ezt mondta: »Kutassátok az Íráso-
kat!«.”  

„Eretnek! – volt a válasz. Sajnálom, hogy ilyen sokáig kérleltelek. Látom, 
hogy az ördög ösztökél.” 

Jeromos felett nemsokára kimondták az ítéletet. Kivezették ugyanarra a hely-
re, ahol Husz áldozta fel éle-tét. Énekelve ment útján. Arca örömtől és békétől 
ragyogott. Tekintete Krisztuson csüggött, és már nem félt a haláltól. Amikor a 
hóhér mögéje lépett, hogy meggyújtsa a máglyát, a mártír így kiáltott: „Lépj 
csak bátran előre, gyújtsd meg a tüzet előttem! Ha féltem volna, nem lennék itt.”  

Amikor a lángok felcsaptak körülötte, imádkozni kezdett: „Uram, mindenha-
tó Atyám – kiáltotta –, szánj meg, és bocsásd meg bűneimet, hiszen tudod, 
hogy mindig szerettem igazságodat!” Hangja nem volt már, de ajka még moz-
gott: imádkozott. Amikor a tűz megemésztette, a vértanú hamvait az alatta lévő 
földdel együtt összeszedték, és mint Husz hamvait, a Rajnába szórták.  

Így haltak meg Isten hű fényhordozói. De az általuk hirdetett igazság világos-
ságát – hősi példájuk fényét–nem lehetett kioltani. Éppúgy nem lehetett útját 
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állni a hajnalnak, amely éppen akkor hasadt fel a világ számára, mint ahogy a 
napot sem lehet pályáján visszafordítani.  

Husz kivégzése felszította Csehországban a felháborodás és rémület lángját. 
Az egész nemzet tudta, hogy a papok gyűlöletének és a császár árulásának lett 
az áldozata. Az igazság hűséges tanítója volt –mondták. A zsinatot pedig, 
amely halálra ítélte, gyilkossággal vádolták. Husz tanai még jobban magukra 
vonták a figyelmet, mint valaha. A pápa már korábban elrendelte Wiclif írásai 
nak elégetését. De az emberek a megmaradt példányokat most előhozták a rej-
tekhelyükről, és tanulmányozni kezdték a Bibliával, illetve a hozzáférhető bib-
liarészekkel együtt. A kutatás nyomán sokan elfogadták a megreformált hitet.  

Husz gyilkosai nem nézték tétlenül, ölbe tett kézzel a mártír ügyének diada-
lát. A pápa és a császár összefogott, hogy összezúzza a mozgalmat, és Zsig-
mond csapatai megtámadták Csehországot.  

Ekkor támadt egy szabadító. Žiška állt a csehek élére, aki röviddel a háború 
megindítása után elvesztette szeme világát, és aki vakon is korának egyik leg-
tehetségesebb hadvezére volt. A nép, bízva Isten segítségében és ügyük igazsá-
gos voltában, szembeszállt az ellene harcba indított leghatalmasabb hadsereg-
gel. A császár újra és újra friss erőket gyűjtve tört Csehországra, de szégyenle-
tes vereséget szenvedett. A husziták nem féltek a haláltól, és senki nem tudott 
megállni velük szemben. Néhány évvel a harc megkezdése után a bátor Žiška a 
meghalt. A helyét Procopius töltötte be, aki ugyanolyan bátor és tapasztalt had-
vezér volt, sőt bizonyos vonatkozásban még rátermettebb vezető is.  

A csehek ellenségei a vak harcos halálhírét kedvező alkalomnak látták arra, 
hogy visszaszerezzék mindazt, amit elvesztettek. A pápa keresztes háborút hir-
detett a husziták ellen. Újra hatalmas sereg csapott le Csehországra, de ismét ir-
tózatos vereséget szenvedett. A pápa újabb keresztes háborút hirdetett meg. A 
fennhatósága alatt álló összes európai országból embereket, pénzt és hadianya-
got szerzett. Tömegek sereglettek a pápa zászlaja alá azzal a bizonyossággal, 
hogy végre halálos csapást mérnek a huszita eretnekekre. A hatalmas sereg a 
győzelembe vetett hittel rontott Csehországra. A cseh nép azonban csatasorba 
állt, hogy visszaverje őket. A két sereg megindult egymás felé. Már csak egy 
folyó választotta el őket egymástól. „A keresztes vitézeknek sokkal nagyobb 
volt a haderejük. De ahelyett, hogy a folyón gyorsan átgázolva harcolni kezdtek 
volna a huszitákkal, akik miatt oly messziről jöttek ide, csendben megálltak, és 
nézték a harcosokat.” Majd hirtelen valami titokzatos félelem szállta meg a pá-
pai sereget. Az a hatalmas hadsereg egyetlen kardcsapás nélkül felbomlott és 
szétszóródott, mintha valamilyen láthatatlan hatalom kergette volna szét. Szá-
mos harcosukat mészárolta le a huszita hadsereg, amely üldözőbe vette a me-
nekülőket, és roppant nagy hadizsákmányjutott a győzők kezébe. A háború te-
hát nemhogy elszegényítette volna Csehországot, de meggazdagította.  
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Néhány évvel később, egy új pápa újabb keresztes háborút indított. Most is, 
mint korábban, Európa összes pápai országa emberekkel és anyagiakkal járult 
hozzá a háborúhoz. Az egyház nagyon előnyös ajánlatokkal kecsegtette a koc-
kázatos vállalkozás résztvevőit. Minden keresztesnek teljes bűnbocsánatot ígért 
a legförtelmesebb bűncselekményekre, és minden háborús halottnak gazdagju-
talmat a mennyben. A túlélők dicsőséget és gazdagságot szerezhetnek a csataté-
ren. Újra nagy sereg gyűlt össze, és lépte át a cseh határt. A huszita haderők 
visszahúzódtak előlük, egyre beljebb csalogatva a támadókat az országba. Elhi-
tették velük, hogy a győzelmet már ki is vívták. Végül Procopius serege meg-
állt, és az ellenségre támadt. A keresztesek rádöbbenve tévedésükre, táborhely-
ükön várták a támadást. Amikor meghallották a közelgő sereg zaját, újra pánik-
ba estek, még mielőtt meglátták volna a huszitákat. Fejedelmek, hadvezérek és 
egyszerű katonák, eldobálva fegyverzetüket, minden irányba menekültek. 
Anuncius, aki a támadást vezette, hiába próbálta összegyűjteni a halálra rémült 
és felbomlott sereget. Legnagyobb igyekezete ellenére őt is elsöpörte a mene-
külők áradata. Az összeomlás teljes volt, és újra hatalmas zsákmány került a 
győztesek kezére.  

A hatalmas sereg, amelyet Európa legtekintélyesebb népei küldtek, a bátor, 
harcias, harcra kiképzett és felszerelt emberek serege másodszor is kardcsapás 
nélkül menekült el egy kis és mindeddig gyenge nemzet védői elől. Isteni erő 
nyilvánult meg a csatatéren. A támadókat természetfölötti rémület szállta meg. 
Aki a fáraó seregét megsemmisítette a Vörös tengerben, aki menekülésre kész-
tette Midiánt Gedeon és háromszáz embere elől, aki egyetlen éjszaka alatt meg-
semmisítette a büszke Asszíria haderejét, újból kinyújtotta kezét, hogy elsor-
vassza az elnyomó hatalmát. „Ott félnek nagy félelemmel, ahol nincsen féle-
lem, mert az Isten elszéleszti azoknak tetemeit, akik tábort járnak ellened; meg-
szégyeníted azokat, mert az Isten megveti őket” (Zsolt 53:6).  

A pápai vezetők, feladva az erőszakos győzelem reményét, diplomáciához fo-
lyamodtak. Megegyezés született, amely lelkiismereti szabadságot ígért a cse-
heknek, de valójában a pápai vezetők csalással Róma kezére játszották őket.  

A csehek a következő négy pontban határozták meg Rómával való békekö-
tésük feltételeit:  

1) a Biblia alapján szabadon prédikálhatnak;  
2) az úrvacsorán az egész egyház részesülhet mind a kenyérből, mind a bor-

ból, és anyanyelvükön tarthatják istentiszteleteiket;  
3) a papság nem viselhet semmilyen világi hivatalt vagy hatósági megbíza-

tást;  
4) a polgári törvényszékek bíráskodnak mind a papság, mind az egyháztagok 

bűncselekményeiben. A pápai hatóságok végül kijelentették, hogy „elfogadják 
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a husziták négy cikkelyét, de magyarázásuk, azaz értelmük pontos meghatáro-
zása a zsinat, más szavakkal a pápa és a császár jogkörébe tartozik”.  

Ezen az alapon megállapodásjött létre, és Róma alakoskodással és kijátszás-
sal megszerezte azt, amihez harccal nem tudott hozzájutni; mert tetszése szerint 
magyarázva a husziták cikkelyeit – miként a Bibliát is –, saját érdekeinek meg-
felelően értelmezhette.  

Csehország számos polgára – látva, hogy elárulták szabadságát – nem tudta 
elfogadni az egyezményt. Viszályok és megoszlások támadtak, amelyek belső 
harchoz és vérontáshoz vezettek. E küzdelemben a nemes Procopius is elesett, 
és Csehország elvesztette jogait.  

Ezt követően Zsigmond – Husz és Jeromos árulója – lett Csehország királya. 
Esküvel fogadta, hogy támogatni fogja a csehek jogait, mégis a pápaságot erő-
sítette. De nem sokat nyert azzal, hogy Rómát kiszolgálta. Húsz éven át élete 
tele volt munkával és veszéllyel. Seregei elpusztultak, és kincstárát fel emész-
tette a hosszú, eredménytelen küzdelem. Most pedig, egyévi uralkodás után 
meghalt. Halálakor birodalma a polgárháború küszöbén állt, utódaira pedig 
megbélyegzett nevet hagyott örökségül.  

A zűrzavar és vérontás még sokáig tartott. Újra idegen seregek törtek Csehor-
szágra, és továbbra is belső viszály nyugtalanította a nemzetet. Azokat, akik hí-
vek maradtak az evangéliumhoz, üldözték és gyilkolták.  

Az ősi hithez ragaszkodók, amikor korábbi testvéreik Rómával szövetségre 
lépve átvették tévedéseit, külön közösségbe tömörültek, és „egyesült testvé-
rek”-nek (cseh-morva atyafiaknak) nevezték magukat. Emiatt mindenhonnan 
átkokat szórtak rájuk, de ők rendületlenül kitartottak. Kénytelenek voltak er-
dőkben és barlangokban menedéket keresni, de mégis összegyűltek Isten Igéjé-
nek olvasására és közös imádkozásra.  

Küldöttektől, akik titkon megjelentek különböző országokban, megtudták, 
hogy itt is, ott is vannak „az igazságnak elszigetelt hitvallói, ebben a városban 
is néhányan meg abban is, akiket ugyanúgy üldöznek, mint őket. Az Alpok he-
gyei között van egy ősi gyülekezet, amely a Szentírás alapján áll, és tiltakozik 
Róma bálványimádó romlottsága ellen”. Ezt a hírt örömmel fogadták, és leve-
lezni kezdtek a valdens keresztényekkel.  

Az evangéliumhoz rendületlenül ragaszkodó csehek üldözésük éjszakájában, 
a legsötétebb órában is vártak, és figyelték a látóhatárt, lesve a hajnalt. „Életük-
re gonosz napok következtek, de...emlékeztek azokra a szavakra, amelyeket 
először Husz, majd Jeromos mondott: egy évszázadnak kell eltelnie, mielőtt 
felhasad a hajnal. Ezek a szavak annyit jelentettek a táboritáknak (huszitáknak), 
mint József szavai a szolgaság házában sínylődő törzseknek: »Én meghalok, de 
Isten bizonnyal meglátogat titeket, és felvisz titeket«.” „A XV. század záró 
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szakasza a cseh-morva atyafiak gyülekezetének lassú, de biztos fejlődését tanú-
sította. Bár korántsem élvezhettek teljes háborítatlanságot, viszonylag nyugal-
muk volt. A XVI. század kezdetén gyülekezeteik száma Cseh és Morvaország-
ban kétszáz volt.” „Milyen kegyet élvezett a maradék, amely megmenekülve a 
tűz és a kard pusztító dühétől, megláthatta annak a napnak a hajnalát, amelyet 
Husz megjövendölt!” 
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LUTHER ELSZAKAD RÓMÁTÓL 
 
 
Luther Márton a legkiemelkedőbb azok között, akik által Isten a katolicizmus 

sötétségéből a tisztultabb hit világosságára vezette az egyházat. A buzgó, láng-
lelkű, mélyen vallásos Lutherre, aki az istenfélelmen kívül nem ismert más fé-
lelmet, és aki a vallásos hit alapjaként csak a Szentírást ismerte el, korának 
nagy szüksége volt. Általa Isten csodálatos munkát végzett, hogy az egyházat 
megreformálja, és a világot felvilágosítsa. 

Az evangélium első hírnökeihez hasonlóan Luther is szegény család sarja 
volt. Gyermekéveit egy német parasztember szerény otthonában töltötte. Apja a 
bányászélet naponkénti fárasztó munkájával kereste meg fia iskoláztatásának 
költségeit. Ügyvédnek szánta. Isten azonban azt akarta, hogy magasztos temp-
lomát építse, amely oly lassan növekedett a századok során. Luthert a végtelen 
bölcsesség sok viszontagságok, nélkülözések és a kemény fegyelmezés iskolá-
jában készítette fel élete fontos küldetésére. 

Luther apja világos látású, jellemes, céltudatos, becsületes, egyenes ember 
volt. Azt tette, amit a meggyőződése diktált, nem félve a következményektől. 
Rendkívül józan ítélőképessége bizalmatlanná tette a szerzetességgel szemben. 
Szerfölött bosszankodott, amikor Luther az ő beleegyezése nélkül belépett egy 
kolostorba, és csak két év elteltével békült meg fiával. Nézetei azonban akkor 
sem változtak meg. 

Luther szülei nagy gondot fordítottak gyermekeik nevelésére és iskoláztatásá-
ra. Igyekeztek megtanítani őket Isten ismeretére és a keresztény erények gya-
korlására. Az apa gyakran imádkozott fia hallatára azért, hogy a gyermek ne fe-
lejtse el az Úr nevét, és egy napon álljon igazságának ügye mellé. Ezek a szü-
lők megragadták az erkölcsi és szellemi művelődés minden lehetőségét, amit 
csak fárasztó munkával telt életük megengedett. Lelkiismeretesen és rendület-
lenül igyekeztek gyermekeiket istenfélő, hasznos életre felkészíteni. A határo-
zott és szilárd jellemű szülők néha túl szigorúak voltak, de a reformátor, aki jól-
lehet tudta, hogy egyes dolgokban tévedtek, fegyelmezésüket inkább helyesel-
te, mint elítélte.  

Az iskolában, ahova kicsi korában járt, keményen, sőt kegyetlenül bántak Lu-
therrel. Szülei olyan szegények voltak, hogy amikor egy másik városban járt 
iskolába, egy ideig kénytelen volt élelmét házról házra járva énekléssel megke-
resni. Sokszor éhezett. Az akkori nyomasztó, vallásos, babonás elképzelések 
félelemmel töltötték el. Esténként nehéz szívvel feküdt le. Félt a sötét jövőtől. 
Állandó rettegésben élt, mert Istent nem jóságos mennyei Atyának, hanem szi-
gorú, könyörtelen bírónak, kegyetlen zsarnoknak vélte. 
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Luther ilyen súlyos és csüggesztő körülmények között is céltudatosan igye-
kezett kimagasló erkölcsi és szellemi tökéletességre, amit értékesnek tartott. 
Sokat szeretett volna tudni. Komolysága és gyakorlatiassága inkább a mara-
dandó és hasznos, mint a látványos és felszínes dolgok utáni vágyat táplálta 
benne. 

Tizennyolc éves korában, amikor beiratkozott az erfurti egyetemre, helyzete 
kedvezőbb lett, és kilátásai biztatóbbá váltak, mint fiatalabb korában. Szülei ta-
karékossággal és szorgalommal rendezett anyagi helyzetet teremtettek, és min-
den szükséges segítséget meg tudtak adni neki. Józan barátainak befolyására 
pedig némiképp csökkent korábbi iskoláinak nyomasztó hatása. Szorgalmasan 
tanulmányozta a legjobb szerzők írásait, igyekezve legfontosabb gondolataikat 
emlékezetében elraktározni, és a bölcsek bölcsességét magáévá tenni. Korábbi 
tanárainak szigorú fegyelmezése ellenére is megmutatkozott benne a jövő kivá-
ló embere, és a későbbi kedvező hatások következtében szellemileg rohamosan 
fejlődött. Biztos emlékezőtehetsége, eleven képzelőereje, jó logikája és fárad-
hatatlan szorgalma csakhamar társai élére emelte. A fegyelmezett tanulással 
megszerzett szellemi érettsége, élénk gondolkozása és jó felfogóképessége fel-
készítette a küzdelmes életre. 

Luther félte az Urat. Ebből fakadt kitartó céltudatossága és Isten előtti mély-
séges alázata. Állandóan tudatában volt annak, hogy Isten segítsége nélkül 
semmit sem tehet. A napot mindig imával kezdte, és szüntelenül eligazításért, 
segítségért fohászkodott. "Aki jól imádkozik - mondta sokszor -, az a tanulás 
nagy részét elvégezte." 

Egy napon az egyetem könyvtárában böngészgetve Luther felfedezett egy la-
tin Bibliát. Soha azelőtt nem látta ezt a könyvet. Azt sem tudta, hogy létezik. 
Hallott ugyan részleteket az evangéliumokból és az apostoli levelekből a nyil-
vános istentiszteleten, de azt gondolta, hogy az az egész Biblia. Életében most 
látta először a teljes Szentírást. Áhítattal vegyes csodálkozással lapozgatta a 
szent iratot. Érverése meggyorsult, és szíve hevesebben dobogott, amikor saját 
szemével olvasta az élet igéit. Néha megállt és felkiáltott: "ó, bárcsak Isten ad-
na nekem egy ilyen könyvet!" 

Mennyei angyalok álltak mellette, és az Isten trónjától áradó fénysugarak fel-
fedték előtte az igazság kincseit. Mindig félt attól, hogy megsérti Istent, de soha 
nem érezte ennyire, hogy milyen bűnös. 

A bűntől való szabadulás és az Istennel való megbékélés utáni mélységes 
vágy végül arra késztette, hogy kolostorba vonuljon, és szerzetesi életet éljen. 
Itt a legmegalázóbb munkát kellett végeznie. Azt is megkövetelték tőle, hogy 
házról házra járva kolduljon. Abban a korban volt, amikor az ember megbecsü-
lésre és elismerésre sóvárog. Ezek az alantas szolgálatok mélységesen sértették 
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természetes érzéseit. De türelmesen elviselte ezt a megalázást, mert azt hitte, 
hogy erre bűnei miatt szükség van. 

Minden percet, amit napi feladatai megengedtek, tanulással töltött. Inkább 
nem aludt, és még a szűkös étel elfogyasztására is sajnálta az időt. Mindennél 
nagyobb örömet talált Isten Igéjének kutatásában. Rábukkant egy Bibliára, ami 
a kolostor falához volt láncolva, és ide sűrűn eljárt. Amikor még inkább meg-
győződött a maga bűnös voltáról, arra törekedett, hogy saját cselekedetei által 
bűnbocsánatot szerezzen, és békét találjon. Szerfölött önmegtartóztató életet 
élt. Böjtöléssel, virrasztással és önsanyargatással igyekezett megzabolázni bű-
nös természetét, amelyen a szerzetesi élet semmit sem javított. Nem riadt vissza 
egyetlen olyan áldozattól sem, amely által szíve megtisztulását és Isten tetszé-
sének elnyerését várhatta. "Igazán kegyes szerzetes voltam - mondta később. 
Szigorúbban követtem rendem szabályait, mint azt ki tudnám fejezni. Ha egy 
szerzetes egyáltalán elnyerheti a mennyet szerzetesi cselekedetei által, én min-
den bizonnyal jogot szereztem rá... Ha ez még sokáig tartott volna így, halálra 
sanyargattam volna magam." E kínzó önfegyelmezés következtében legyen-
gült, és ájulást okozó görcsöket kapott, amelyek kihatásaiból soha nem gyógy-
ult meg. De minden igyekezete ellenére sem lett könnyebb lelkének terhe. Már 
a kétségbeesés határán volt. 

Amikor Luther úgy érezte, hogy minden elveszett, Isten egy barátot és segítőt 
adott mellé. A kegyes Staupitz megnyitotta előtte Isten Igéjét. Kérte, hogy ne 
önmagára nézzen, hanem bűnbocsátó Megváltójára, Jézusra; és ne foglalkoz-
zon az Isten törvényének áthágásáért járó örök büntetéssel. "Ne gyötörd magad 
bűneid miatt, hanem vesd magad a Megváltó karjába! Bízzál benne, az Ő igaz 
életében, a halála általi engesztelésben! ... Hallgasd Isten Fiát! Ő emberré lett, 
hogy biztosítson Isten pártfogásáról. Szeresd Őt, aki előbb szeretett téged! " Így 
beszélt a kegyelem hírnöke. Szavai mély nyomot hagytak Luther szívében. 
Sok-sok harc után, amelyet sokáig melengetett hibáival vívott, fel tudta fogni 
az igazságot, és nyugtalan lelkébe béke költözött.  

Luthert pappá szentelték, és a kolostorból a wittenbergi egyetem meghívta 
professzorának. Wittenbergben eredeti nyelven szorgalmasan tanulmányozta, 
majd pedig tanította a Bibliát. A zsoltárokat, az evangéliumokat és az apostoli 
leveleket tömegek hallgatták nagy elragadtatással. Staupitz, Luther barátja és 
felettese, a szószéki szolgálatra, Isten szavának prédikálására buzdította. Luther 
vonakodott, érdemtelennek érezve magát arra, hogy Krisztus nevében szóljon 
az emberekhez. Csak hosszú küzdelem után engedett barátai kérlelésének. A 
Szentírásban már jártas volt, és Isten kegyelme nyugodott rajta. Ékesszólása le-
bilincselte hallgatóit; buzgalma érintette szívüket, az igazság világos és energi-
kus feltárása pedig meggyőzte őket. 
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Luther ekkor még a pápai egyház hű fia volt, és nem is gondolt arra, hogy ez 
valaha másként lesz. A Gondviselés utat készített neki egy római látogatásra. 
Gyalog ment, és útközben kolostorokban szállt meg. Az egyik olaszországi ko-
lostor gazdagságán, pompáján és fényűzésén mélyen elcsodálkozott. A feje-
delmi jövedelmet élvező szerzetesek pompás lakosztályokban laktak, a legdí-
szesebb és legdrágább ruhákba öltözködtek, roskadozó asztalokról lakomáztak. 
Luther fájó kétségek között állította szembe e képpel saját önmegtagadását és 
viszontagságait, és elbizonytalanodott. 

A távolban végre megpillantotta a hét halmon épült várost. Mélyen megin-
dulva borult a földre, és így kiáltott: "Szent Róma, köszöntelek!" És belépett a 
városba. Meglátogatta a templomokat, hallgatta a papok és szerzetesek csodála-
tos elbeszéléseit, és elvégzett minden megkövetelt szertartást. Mindenütt olyan 
látvány tárult elé, ami csodálkozással és iszonyattal töltötte el. A papság min-
den osztályában romlottságot látott. Főpapok ajkáról illetlen vicceket hallott, és 
elborzadt rettenetes szentségtörésükön, ami még a mise alkalmával sem maradt 
el. A szerzetesek és a polgárok közé vegyülve tékozlással és kicsapongással ta-
lálkozott. Amikor a szent helyek felé fordult, szentségtörést látott. "Senki el 
sem képzelheti - írta -, micsoda bűnöket és becstelen cselekedeteket követnek 
el Rómában. Látni és hallani kell, hogy elhiggye az ember. Az a mondás járja: 
'Ha van pokol, Róma afölé épült.' Olyan örvény ez, ami mindenféle bűnt bocsát 
ki magából."  

A pápa egyik újabb rendelete bűnbocsánatot ígért mindazoknak, akik térdelve 
megmásszák "Pilátus lépcsőjé"-t, amelyen a legenda szerint Megváltónk le-
ereszkedett, miután távozott a rómaiak tárgyalóterméből, és csodaképpen Jeru-
zsálemből Rómába került. Luther egy napon áhítatosan kapaszkodott fel ezen a 
lépcsőn, amikor hirtelen mennydörgésszerű hangon ezt hallotta: "Az igaz em-
ber... hitből él" (Róm 1:17). Luther talpra ugrott, és szégyenkezéssel vegyes 
rémülettel sietett el onnan. Ez az ige soha nem csökkenő súllyal élt ezután lel-
kében. Ettől kezdve tisztábban látta, mint valaha, milyen nagy tévedés az em-
beri cselekedetek üdvözítő erejében bízni, és milyen nagy szükség van a Krisz-
tus érdemeibe vetett állhatatos hitre. Szeme kinyílt, és soha többé nem volt vak 
a pápa megtévesztéseivel szemben. Amikor arcát elfordította Rómától, szívé-
ben is elfordult tőle, és ettől kezdve egyre jobban mélyült a szakadék, mígnem 
Luther megszakított minden kapcsolatot a pápai egyházzal. 

Amikor Luther Rómából visszatért, a wittenbergi egyetemen megkapta a hit-
tudományok doktora címet. Most szabadabban szentelhette magát a szeretett 
Szentírás kutatásának, mint bármikor azelőtt. Ünnepélyesen megfogadta, hogy 
egész életében Isten Igéjét fogja figyelmesen tanulmányozni és becsületesen 
prédikálni, nem pedig a pápák mondásait és tanait. Most már nemcsak szerzetes 
és egyetemi tanár volt, hanem a Biblia hivatalos hirdetője is. Isten elhívta, hogy 
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pásztorolja nyáját, amely éhezett és szomjazott az igazságra. Luther határozot-
tan kimondta, hogy a keresztényeknek csak a Szentírás tekintélyével alátámasz-
tott tanítást szabad elfogadniuk. Ezek a szavak a pápai fennhatóság alapját in-
gatták meg, és a reformáció létfontosságú elvét hangsúlyozták. 

Luther látta, hogy veszélyes dolog az emberi elméleteket Isten Igéje fölé 
emelni. Bátran támadta az okoskodó teológusok hitetlenségét, és ellenezte azt a 
filozófiát és teológiát, amely oly sokáig irányította és befolyásolta az embere-
ket. Nem csupán értéktelennek bélyegezte ezeket a tanításokat, hanem ártal-
masnak is tartotta őket, és igyekezett hallgatói figyelmét a filozófusok és teoló-
gusok álokoskodásairól a próféták és apostolok által ismertetett igazságra irá-
nyítani. 

Drága volt az az üzenet, amelyet tolmácsolt a szavain csüggő lelkes tömegek-
nek. Soha nem hallottak ilyen tanítást. A Megváltó szeretetének örvendetes híre, 
a Jézus engesztelő vére által ígért bocsánat és béke megörvendeztette szívüket, 
és az örökkévalóság reménységét ébresztette bennük. Wittenbergben fény 
gyúlt. Sugarainak el kellett jutniuk a föld legtávolabbi részeibe is, hogy az idők 
végéig egyre fényesebben ragyogjanak.  

De a fény és a sötétség nem férhet meg egymással. Az igazság és tévelygés 
között kibékíthetetlen ellentét van. Az egyik fenntartása és megvédése a másik 
megtámadását és megdöntését jelenti. A Megváltó kijelentette "Nem azért jöt-
tem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert" (Mt 10:34). Néhány 
évvel a reformáció kezdete után Luther ezt mondta: "Isten nem vezet, hanem 
előre taszít. Magával ragad. Nem vagyok a magam ura. Szeretnék nyugodtan 
élni, de belekényszerültem a kavargások és forrongások közepébe. "' A küzde-
lem már a küszöbön volt. Nem térhetett ki előle. 

A római egyház áruba bocsátotta Isten kegyelmét. A pénzváltók asztalát (Mt 
21:12) az oltár mellett állította fel. A levegő visszhangzott a vevők és árusok 
kiabálásától. A pápa azzal az ürüggyel, hogy a római Szent Péter-templom épí-
téséhez gyűjti a pénzt, nyilvánosan árultatta a bűnbocsánatot. Bűncselekmé-
nyek árából akartak Isten tiszteletére templomot építeni, szegletkövének leraká-
sát pedig gonoszsággal akarták kifizetni. De éppen az az eszköz, amelyet Róma 
a maga tekintélyének növelésére alkalmazott, hívta ki a halálos csapást hatalma 
és nagysága ellen. Ez rázta fel a katolicizmus legelszántabb és legsikeresebb el-
lenfeleit, és ez vezetett ahhoz a harchoz, amely megingatta a pápa trónját és fe-
jén a hármas koronát. 

A bűnbocsánat árulásának németországi főmegbízottját - név szerint Tetzelt - 
előzőleg elítélték, mert a leggaládabbul megsértette Isten és a társadalom tör-
vényét. De megmenekült a bűncselekményeiért kijáró büntetéstől, és a pápa 
felhasználta a maga nyereségvágyó és lelkiismeretlen céljaira. Tetzel arcátlanul 
mondogatta a legégbekiáltóbb hazugságokat, és csodálatos mesékkel vezette 
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félre a tudatlan, hiszékeny és babonás népet. Ha ismerték volna Isten szavát, 
nem lehetett volna megtéveszteni őket. A pápaság azért rejtette el a Bibliát az 
emberek elől, hogy saját befolyása alatt tartsa őket, hogy becsvágyó vezetői ha-
talmát és vagyonát növelje. 

Amikor Tetzel belépett egy városba, futár ment előtte, és közhírré tette: "Is-
ten és a szentatya kegyelme van kapuitoknál. " És az emberek úgy fogadták az 
istenkáromló csalót, mintha Isten jött volna le hozzájuk a mennyből. A becste-
len üzérkedés a templomban folyt, és Tetzel a szószékre lépve Isten legdrágább 
ajándékaként dicsőítette a búcsút. Kijelentette, hogy akik bűnbocsátó cédulát 
vásárolnak, minden bűnükre, amelyet a jövőben elkövetnek, bocsánatot kap-
nak, és "még bűnbánatra sincs szükség." Sőt arról is biztosította hallgatóit, 
hogy a bűnbocsátó cédulák nemcsak az élőket, hanem a halottakat is megmen-
tik; hogy abban a pillanatban, amikor a pénz megcsörren pénzesládája fenekén, 
annak a lelke, akiért kifizették, megmenekül a purgatóriumtól, és elindul a 
menny felé." 

Péter így válaszolt Simon mágusnak, aki az apostoloktól meg akarta vásárolni 
a csodatevő erőt: "A te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, 
hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető" (Acs 8:20). Tetzel ajánlatán 
azonban ezrek kaptak mohón. Kincstárába ömlött az arany és az ezüst. A pén-
zen megvásárolható üdvösség olcsóbb, mint az az üdvösség, amely bűnbánatot, 
hitet, a bűn legyőzéséhez pedig kitartó erőfeszítést igényel. 

A búcsú tanútételét a katolikus egyház számos művelt és kegyes tagja elle-
nezte, és sokan nem hittek a józan ésszel és a kinyilatkoztatással ellentétes taní-
tásokban. Egyetlen főpap sem merte felemelni szavát e gonosz üzérkedés ellen, 
de a köznépet aggasztotta és nyugtalanította ez a dolog. Sokan türelmetlenül 
kérdezték, vajon Isten nem tesz semmit az egyház megtisztításáért? 

Luther, aki még mindig katolikus volt, mégpedig a legszigorúbbak közül va-
ló, elborzadt a bűnbocsátás árusának istenkáromló vakmerősége láttán. Saját 
gyülekezetéből is sokan vásároltak bűnbocsátó cédulákat. Majd csakhamar fel-
keresték lelkészüket, és bűneiket megvallva feloldozást akartak kapni; nem 
mintha a bűnt megbánva meg akartak volna javulni, hanem a búcsú alapján. 
Luther megtagadta feloldozásukat, és figyelmeztette őket, hogy ha nem bánják 
meg bűneiket, és nem változnak meg, elvesznek. Ezek után kétségek között 
visszamentek Tetzelhez, - és elpanaszolták, hogy gyóntatójuk nem fogadta el 
céduláját. Néhányan még bátran vissza is követelték a pénzüket. A szerzetest 
elöntötte a harag, és a legiszonyúbb átkokat szórta. A köztereken tüzet gyújta-
tott, és azt mondta: "a pápától parancsot kapott, hogy eretnekként égessen el 
mindenkit, aki ellenezni merészeli legszentebb búcsúit". 

Luther az igazság bajnokaként most bátran munkához látott. A szószékről 
komolyan és ünnepélyesen figyelmeztette hallgatóit. Feltárta előttük a bűn 
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visszataszító voltát, és azt, hogy az ember képtelen saját cselekedeteivel kiseb-
bíteni vétkességét, vagy elkerülni a megérdemelt büntetést. A bűnös ember 
csak akkor juthat üdvösséghez, ha Isten előtt megbánja bűneit, és hisz Krisz-
tusban. Krisztus kegyelmét nem lehet megvásárolni. Krisztus kegyelme ingyen 
van, ajándék. Azt tanácsolta az embereknek, hogy ne bűnbocsátó cédulákat vá-
sároljanak, hanem tekintsenek hittel a keresztre feszített Megváltóra. Elmondta 
hallgatóinak saját fájó élményét, hogy megalázkodással és vezekléssel hiába 
igyekezett üdvösséget szerezni; hogy akkor lelt békére és örömre, amikor ön-
magáról levéve tekintetét, hitét Krisztusba vetette. 

Amikor Tetzel folytatta a kufárkodást és hamis állításait, Luther elhatározta, 
hogy hatékonyabban fog tiltakozni az égbekiáltó visszaélések ellen. Nemsokára 
alkalom kínálkozott erre. A wittenbergi vártemplomnak számos ereklyéje volt, 
amelyeket bizonyos ünnepeken közszemlére tettek ki, és teljes bűnbocsánatot 
ígértek azoknak, akik ekkor elmennek a templomba és meggyónnak. Ezért eze-
ken a napokon nagyon sokan keresték fel a templomot. Közeledett a minden-
szentek ünnepe, az egyik legfontosabb ilyen alkalom. Egy nappal előbb Luther 
a templom felé igyekvő tömeghez csatlakozott, és a templom kapujára egy pa-
pírlapot tűzött, amelyen a búcsú tana elleni kilencvenöt tétele állt. Luther kije-
lentette, hogy hajlandó e tételeket másnap az egyetemen megvédeni mindazok-
kal szemben, akik ezzel nem értenek egyet. 

Luther tételei nagy érdeklődést keltettek. Az emberek újra meg újra elolvas-
ták, és mindenütt mondogatták. Felbolydult az egyetem és az egész város. Ezek 
a tételek feltárták, hogy soha senki - sem a pápa, sem más - nem kapott hatal-
mat a bűnbocsánat adására, sem a büntetés elengedésére. Az egész rendszer ér-
telmetlenség, Sátán fortélya, ügyes fogás, amelynek az a célja, hogy pénzt csi-
karjanak ki az emberektől babonaságuk kihasználásával, és amely tönkreteszi 
mindazok lelkét, akik elhiszik e hazugságokat. Luther azt is világosan kimutat-
ta, hogy az egyház legértékesebb kincse Krisztus evangéliuma, és hogy a benne 
kinyilatkoztatott isteni kegyelemben ingyen részesül mindenki, aki bűnbánattal 
és hittel igényli. 

Luther tételei vitára hívtak. De senki sem merte elfogadni a kihívást. Az álta-
la felvetett kérdések néhány nap leforgása alatt elterjedtek egész Németország-
ban, és néhány hét múlva az egész keresztény világ visszhangzott tőlük. Sok 
buzgó római katolikus, aki látta és fájlalta az egyház iszonyú romlottságát, de 
nem tudta, miként állítsa meg ezt a folyamatot, nagy örömmel olvasta a tétele-
ket. Sokan Isten hangját ismerték fel bennük. Úgy érezték, hogy a könyörületes 
Isten kinyújtotta kezét, hogy megállítsa a római Szentszéktől kiinduló romlott-
ság rohamosan duzzadó áradatát. A fejedelmek és a magisztrátusok titokban 
örültek, hogy megtörik a befolyása annak a fennhéjázó hatalomnak, amely meg-
tagadja a döntései elleni fellebbezés jogát. 
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A bűnszerető, babonás tömegek azonban megrémültek, amikor a félelmüket 
csillapító álokoskodások halomra dőltek. A bűnt szentesítő munkájukban meg-
zavart körmönfont egyházi személyek, akik látták, hogy nyereségük veszélyben 
van, felbőszültek, és összefogtak, hogy megvédjék hamis állításaikat. A refor-
mátornak elszánt vádolókkal kellett szembeszállnia. Egyesek elhamarkodott-
sággal és meggondolatlansággal vádolták. Mások azt mondták róla, hogy ön-
telt, akit nem Isten irányít, hanem kérkedésből és túlbuzgóságból cselekszik. 
"Ki ne tudná - válaszolta -, hogy ritkán állhat elő valaki új tannal a kérkedés 
látszata nélkül, vagy anélkül, hogy vitára való izgatással ne vádolnák?... Miért 
ölték meg Krisztust és az összes vértanút? Mert azt hitték róluk, hogy öntelten 
lenézik a kor bölcsességét, és mert új dolgokkal jöttek elő, anélkül hogy aláza-
tosan megkérdezték volna az ősi nézetek bölcseit." 

Majd ezt is mondta: "Amit teszek, azt nem emberi okoskodás, hanem Isten 
tanácsa alapján teszem. Ha ez a mű Istentől van, ki állíthatja meg? Ha pedig 
nem, ki viheti előre? Ne az én akaratom, ne az övék, ne is a mienk, hanem a Te 
akaratod legyen meg, ó szent Atyám, ki vagy a mennyekben." 

Luthert Isten Lelke indította el a munkába. Ez a munka kemény küzdelmek-
kel teljes volt. Luther ellenségeinek gyalázkodása, szándékainak elferdítése, 
jellemének és indítékainak igaztalan és rosszindulatú bírálgatása elsöprő ára-
datként zúdult rá, és nem maradt hatástalan. Korábban meg volt győződve ar-
ról, hogy a nép vezetői mind az egyházban, mind az iskolában örömmel fognak 
csatlakozni reformációs munkájához. A magas tisztségű személyek bátorító 
szavai örömmel és reménységgel töltötték el. Már előre látta az egyház verőfé-
nyesebb napjának pirkadását. De a bátorítás rosszallássá és kárhoztatássá válto-
zott. Sok egyházi és állami méltóság meg volt ugyan győződve Luther tételei-
nek igaz voltáról, de csakhamar felismerték, hogy ezeknek az igazságoknak az 
elfogadása nagy változásokkal járna. A nép felvilágosítása és megreformálása 
voltaképp aláásná Róma tekintélyét. Ezernyi patak apadna el, amely most a pá-
pai kincstárba folyik, és ez nagyban korlátozná a pápai vezetők tékozlását és 
fényűzését. Ha a nép megtanul önálló lényként gondolkozni és cselekedni, és 
egyedül Krisztustól várja üdvösségét, a pápa trónja megdől, és végül a papok is 
elvesztik hatalmukat. Ezért elutasították azt a világosságot, amelyet Isten kínált 
nekik, és a felvilágosításukra küldött embert elutasítva, szembefordultak Krisz-
tussal és az igazsággal. 

Luther reszketett, amikor önmagára nézett - egyetlen emberként állt szembe a 
föld legnagyobb hatalmasságaival. Néha kétségbe vonta, hogy valóban Isten 
indította az egyház tekintélye elleni lázadásra. "Ki voltam én - írja -, hogy 
szembeszálljak a pápa tekintélyével, aki előtt... a föld királyai és az egész világ 
reszket?... Senki nem tudhatja, mennyit szenvedtem lélekben az első két évben, 
és milyen csüggedésbe, azt is mondhatnám, hogy kétségbeesésbe süllyedtem. 
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"'' De Isten nem engedte, hogy szolgálja teljesen elcsüggedjen. Amikor nem 
volt emberi támasza, csak Istenre tekintett, és megtanulta, hogy a Mindenható 
karjára teljes biztonsággal támaszkodhat. 

A reformáció egyik hívének Luther ezt írta: "A Szentírást sem tanulással, sem 
értelemmel nem érthetjük meg. Először is imával kell kezdened! Könyörögj az 
Úrhoz, kegyelme által engedje meg, hogy az Írásokat megértsd! Isten szavának 
nincs más tolmácsolója, mint maga a Szerző, ahogy mondja is: 'Mindnyájan Is-
tentől tanítottak lesznek'. Saját munkádtól vagy értelmedtől ne remélj semmit! 
Egyedül Istenben és Lelkének befolyásában bízzál! Hidd el ezt egy olyan em-
bernek, aki mindezeket tapasztalatból mondja!" Ebben létfontosságú tanulság 
rejlik azok számára, akik érzik, hogy Isten hívta el őket a koruknak szóló ünne-
pélyes igazságok hirdetésére. Ezek az igazságok felszítják Sátán és a koholmá-
nyait kedvelő emberek ellenségeskedését. A gonoszság hatalmaival vívott küz-
delemben értelmi képességeknél és emberi bölcsességnél többre van szükség.  

Amikor az ellenség szokásokra és hagyományokra, vagy a pápa kijelentéseire 
és tekintélyére hivatkozott, Luther a Bibliával és egyedül a Bibliával felelt. A 
támadók a Biblia érveire nem tudtak válaszolni. Ezért a formaságok és a babo-
na rabjai Luther vérére áhítoztak, miként a zsidók Krisztus vérére. "Eretnek - 
kiáltották Róma fanatikusai. - Az egyház elleni árulás lenne, ha engednénk ezt 
a szörnyű eretneket akár csak egy óráig is tovább élni. Azonnal fel kell állítani 
számára a vérpadot! "" De Luther nem lett dühük prédája. Isten feladattal bízta 
meg, és a menny angyalait küldte védelmére. Sokan azonban, akik elfogadták 
Luthertől a drága világosságot, ki voltak téve Sátán haragjának, és az igazságért 
bátran elviselték a kínzást és a halált.  

Luther tanításai egész Németországban magukra vonták a gondolkodó embe-
rek figyelmét. Prédikációiból és írásaiból olyan fény áradt, amely emberek ez-
reit ébresztette és világosította fel. Az egyházat oly sokáig fogva tartó halott 
formalizmus helyét élő hit foglalta el. Az emberek egyre kevésbé bíztak a kato-
licizmus babonáiban. Az előítélet emelte korlátok megrendültek. Isten Igéje, 
amelynek mérlegén Luther minden tanítást és minden követelményt megvizs-
gált, kétélű kardhoz volt hasonlatos, amely utat vág magának az emberi szívek-
hez. Az emberek vágytak a lelki felemelkedésre. Mindenütt olyan éhség és 
szomjúság támadt az igaz élet után, amire századok óta nem volt példa. Az em-
berek figyelme, amely oly régóta emberi rítusokra és földi közbenjárókra irá-
nyult, most bűnbánattal és hittel a megfeszített Krisztus felé fordult. 

Ez a hatalmas érdeklődés még jobban elmélyítette a pápai hatalmasságok ag-
godalmát. Luthert Rómába idézték, hogy cáfolja meg az eretnekség vádját. Ez a 
parancs megrémítette Luther barátait. Nagyon jól tudták, milyen veszély fenye-
geti barátjukat a Jézus mártírjainak vérétől már megrészegült romlott városban. 
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Tiltakoztak Luther Rómába menetele ellen, és kérték, hogy ügyét Németor-
szágban vizsgálják ki. 

Végül így is történt. Az ügyet a pápai nunciusnak kellett kivizsgálnia. Az el-
igazításban, amelyet ez a tisztségviselő a pápától kapott, az állt, hogy Luther 
eretneksége megállapított tény. A nuncius tehát "haladék nélkül állítsa törvény 
elé, és vesse börtönben. Ha pedig Luther hajlíthatatlan, és a pápai követ nem 
tudja rátenni a kezét, joga van "törvényen kívül helyezni egész Németország-
ban, a vele tartókat pedig száműzni, megátkozni és kiközösíteni". A pápa utasí-
totta a nunciust, hogy a veszedelmes eretnekség teljes felszámolása érdekében 
közösítsen ki mindenkit, bármilyen rangú egyházi és állami méltóságot is, ki-
véve a császárt, ha futni engedné Luthert és híveit, és nem szolgáltatná ki őket 
Róma bosszújának. 

Így mutatkozott meg a pápaság valódi szelleme. A keresztény elveknek nyo-
ma sincs az okmányban, de még a puszta méltányosságnak sem. Luther messze 
volt Rómától. Nem volt alkalma megmagyarázni vagy megvédeni álláspontját. 
De mielőtt még ügyét kivizsgálták volna, kurtán eretneknek nyilvánították; egy 
és ugyanazon a napon megintették, megvádolták és elítélték. És mindez annak 
parancsára, aki magát Szentatyának, az egyház és állam egyetlen abszolút, csa-
latkozhatatlan tekintélyének nevezte. 

Ez idő tájt, amikor Luthernek oly nagy szüksége volt egy igazi barát megérté-
sére és tanácsára, a gondviselő Isten Melanchtont küldte Wittenbergbe. A fiatal, 
szerény, kissé félénk Melanchton józan ítélőképessége, nagy tudása és megnye-
rő modora, erényessége és egyenes jelleme általános csodálatot és megbecsü-
lést keltett. Szelíd természetéről éppúgy ismert volt, mint ragyogó képességei-
ről. Hamarosan az evangélium buzgó követője, Luther legmegbízhatóbb barátja 
és értékes segítőtársa lett. Szelídsége, megfontoltsága és pontossága kiegészí-
tette Luther bátorságát és határozottságát. 

Összefogásuk a reformációnak tekintélyt szerzett, Luthernek pedig nagy erő-
forrást jelentett. 

A tárgyalás helye Augsburg volt, ahova a reformátor gyalog ment. Hívei 
mélységesen aggódtak érte. Ellenségei nyíltan megfenyegették, hogy az úton 
elfogják és megölik. Barátai könyörögtek, hogy ne tegye ki magát ilyen ve-
szélynek. Még azt is mondták, hogy egy időre menjen el Wittenbergből, és ke-
ressen menedéket azoknál, akik szívesen megvédik. De ő nem akarta elhagyni 
azt a helyet, ahova Isten állította. Kötelességének tartotta, hogy híven képvisel-
je az igazságot a vihar ellenére, amely lesújtott rá. Ezt mondta: " Olyan vagyok, 
mint Jeremiás, a harc és küzdelem embere. De minél jobban fenyegetnek, annál 
jobban örülök... Becsületem és jó hírnevem már oda van. Csak egy dolog ma-
radt meg: nyomorult testem. Vegyék el azt is! Életemet csak néhány órával rö-
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vidítik meg. De a lelkemet nem tudják elvenni. Aki arra vágyik, hogy Krisztus 
szavát hirdesse a világnak, annak minden pillanatban számítania kell a halálra."  

Luther Augsburgba érkezésének hírét a pápai nuncius nagy örömmel fogadta. 
Úgy látszott, hogy a sok gondot okozó eretnek, aki felkeltette az egész világ fi-
gyelmét, most Róma hatalmában van; és a nuncius nem akarta, hogy kicsúsz-
szon a kezükből. A reformátor nem szerzett menlevelet magának. Barátai nyo-
matékosan figyelmeztették, hogy menlevél nélkül ne jelenjék meg a római kö-
vet előtt. Ők maguk vállalták, hogy megszerzik a császártól. A nuncius vissza-
lépésre szerette volna kényszeríteni Luthert, ha pedig ez nem sikerül, Rómába 
vitetni, hogy osztozzon Husz és Jeromos sorsában. Ezért megbízottai útján 
igyekezett rábírni arra, hogy menlevél nélkül jelenjék meg előtte, bízza rá ma-
gát az ő irgalmára. Ezt a reformátor udvariasan, de határozottan visszautasítot-
ta. Csak akkor jelent meg a pápai nuncius előtt, amikor megkapta a hivatalos 
írást, amelyben a császár szavát adta, hogy megvédi. 

A pápa hívei elhatározták, hogy taktikából megkísérlik Luthert a kedvesség-
gel megnyerni. A nuncius a kihallgatásokon nagyon nyájasnak mutatkozott, de 
követelte, hogy Luther fenntartás nélkül hódoljon meg az egyház tekintélye 
előtt, és adja fel minden tételét érvelés és kérdezés nélkül. A követ nem mérte 
fel, milyen emberrel van dolga. Luther válaszában kifejezte, hogy tiszteli az 
egyházat; hogy vágyik az igazságra; hogy kész válaszolni a tanításaival szem-
beni ellenvetésekre, és tanait egyes élen járó egyetemek döntésének alávetni. 
De tiltakozott az ellen, amit a bíboros követelt tőle: hogy lépjen vissza anélkül, 
hogy tévedését bebizonyították volna. 

Erre egyetlen választ kapott: "Lépj vissza, lépj vissza!" A reformátor tanúsí-
totta, hogy állásfoglalását a Szentírás támasztja alá, és határozottan kijelentette, 
hogy nem tudja megtagadni az igazságot. A nuncius, mivel képtelen volt Lu-
ther érveire válaszolni, a hagyományból és az atyák mondásaiból vett idézetek-
kel vegyített szemrehányásokat, csúfolódásokat és gúnyos dicsérgetéseket zúdí-
tott rá, alkalmat sem adva Luthernek a szólásra. Luther, aki látta, hogy semmi 
értelme nincs egy ilyen tárgyalásnak, végül, ha nehezen is, de engedélyt kapott 
arra, hogy válaszát írásban megadhassa. 

"Ha így teszek - írta egyik barátjának -, akkor az elnyomottak kétszeresen 
nyernek. Először is, annak elbírálására, ami le van írva, másoknak is lehetősé-
gük nyílhat; másodszor, így az embereknek nagyobb az esélyük arra, hogy ha 
nem is tudnak hatást gyakorolni az öntelt, fecsegő zsarnok lelkiismeretére, de 
félelmet ébreszthetnek benne, aki máskülönben parancsoló beszédével lehenge-
relné őket." 

A következő tárgyaláskor Luther, miután felolvasta világos, tömör és meg-
győző, számos szentírási idézettel tökéletesen alátámasztott magyarázatát, átad-
ta azt a bíborosnak. De ő megvetően félredobva, üres szavak és a tárgyhoz nem 
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illő idézetek tömkelegének nevezte. Luther most a bíboros saját területén, az 
egyház hagyományainak és tanításainak talaján érvelt, és teljes mértékben 
megdöntötte e főpap következtetéseit. 

Amikor a főpap látta, hogy Luther érveit nem lehet megdönteni, önuralmát 
elveszítve dühösen kiáltott: "Lépj vissza, vagy Rómába küldelek, az ügyedben 
döntésre illetékes bírák elé! Ki foglak közösíteni a híveiddel, és mindazokkal 
együtt, akik egyszer is melléd állnak; kiűzöm őket az egyházból!" Végül döly-
fösen és mérgesen kijelentette: "Lépj vissza, vagy soha többé ne lássalak!" 

A reformátor azonnal visszavonult barátaival. Ezzel világosan kifejezte, hogy 
visszalépésről szó sem lehet. A bíboros nem ezt akarta. Azzal áltatta magát, 
hogy megfélemlítéssel engedelmességre tudja kényszeríteni Luthert. Most, 
hogy párthíveivel együtt maradt, egyikről a másikra nézett, mérhetetlenül bosz-
szankodva tervének váratlan kudarcán. 

Luther erőfeszítései ezúttal nem voltak eredménytelenek. A jelenlevő soka-
ságnak alkalma volt összehasonlítani a két embert, és megítélni lelkületüket, 
valamint állításaik súlyát és megbízhatóságát. Milyen szembetűnő volt a kü-
lönbség! Az egyszerű, alázatos, határozott reformátor Isten erejével állt ki. Az 
igazság az ő oldalán volt. A pápa fontoskodó, pöffeszkedő, gőgös és méltányta-
lan képviselője egyetlen érvet sem hozott a Szentírásból, csak indulatosan kia-
bált: "Lépj vissza, vagy a büntetésért Rómába küldelek!" 

A pápa hívei Luther elfogását és bebörtönzését tervezték, annak ellenére, 
hogy Luthernek volt menlevele. Barátai kérlelték, hogy mivel értelmetlen volna 
tovább maradni, haladéktalanul térjen vissza Wittenbergbe, tervét a legnagyobb 
óvatossággal leplezze. Ezért Luther még pirkadat előtt lóháton, egyetlen kísé-
rővel, akit a magisztrátus adott mellé, elhagyta Augsburgot. Titokban, sűrű bal-
sejtelmek között haladt át a város sötét, csendes utcáin. Az éber és kegyetlen el-
lenség el akarta pusztítani. Megmenekül-e vajon a neki készített csapdától? A 
szorongás és buzgó ima pillanatai voltak ezek. Eljutott egy kis kapuig, amelyet 
a város falába vágtak. A kapu kinyílt előtte, és kísérőjével együtt akadálytala-
nul lépett át rajta. S amikor már biztonságban kijutottak a városból, sietve me-
nekültek. Mire a nuncius tudomást szerzett Luther távozásáról, üldözői már 
nem érhették utol. Sátán és követei kudarcot vallottak. Az az ember, akiről azt 
hitték, hatalmukban van, megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. 

Luther szökésének hírére a nuncius nem tudott hova lenni a megdöbbenéstől 
és a méregtől. Azt remélte, hogy az egyház e rendbontójával való bölcs és ke-
mény eljárásáért nagy tisztességben lesz része. Reménye azonban meghiúsult. 
Haragját Frigyesnek, a szász választófejedelemnek írt levelében fejezte ki, el-
keseredetten szidva Luthert. Követelte Frigyestől, hogy küldje a reformátort 
Rómába, vagy űzze ki Szászországból.  
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Mutassa ki a nuncius vagy a pápa a Szentírásból, hogy tévedek - hangoztatta 
Luther védekezésül! Megígérte, hogy visszavonja tanításait, ha bebizonyoso-
dik, hogy ellentmondanak Isten szavának. És hálát mondott Istennek azért a ki-
tüntetésért, hogy ilyen szent ügyért szenvedhet. 

A választófejedelem még nem nagyon ismerte a reformált tantételeket, de 
mélységesen hatott rá Luther elfogulatlan, energikus és világos beszéde. Fri-
gyes elhatározta, hogy védeni fogja a reformátort addig, amíg csak be nem bi-
zonyosodik, hogy téved. "Elégedettnek kell lennetek, mivel Márton doktor 
megjelent előttetek Augsburgban. Nem gondoltuk, hogy tanai visszavonására 
akarjátok kényszeríteni, anélkül hogy meggyőznétek tévedéséről. Tartomá-
nyunk egyetlen tanult emberétől sem hallottam, hogy Márton tanai istentelenek, 
keresztényellenesek vagy eretnekek lennének. A fejedelem visszautasította azt 
a követelést, hogy Luthert Rómába küldje, vagy országából kiűzze."  

A választófejedelem látta, hogy a társadalom erkölcsi korlátai alapjukig meg-
rendültek, és alapos reformra van szükség. Nem kellene a bűnöket bonyolult és 
költséges intézkedésekkel fékezni és büntetni, ha az emberek felismernék és 
követnék Isten kívánalmait és a megtisztult lelkiismeret parancsszavát. Frigyes 
látta, hogy Luther e cél elérésén fáradozik, és titokban örült, hogy kedvezőbb 
hatások érezhetők az egyházban. 

Frigyes felismerte, hogy Luther az egyetem rendkívül eredményes professzo-
ra. Csak egy év telt el azóta, hogy a reformátor kitűzte tételeit a vártemplomra, 
és máris sokkal kevesebben zarándokoltak el mindenszentek ünnepén a temp-
lomba. Róma híveket és adományokat vesztett. De e hívek helyét másfajta em-
berek foglalták el, akik nem az ereklyék imádása miatt zarándokoltak Witten-
bergbe, hanem tanulni vágyó hallgatókként töltötték meg a tantermeket. Luther 
írásai mindenütt új érdeklődést ébresztettek a Szentírás iránt, és nemcsak Né-
metországból, hanem más országokból is özönlöttek a diákok az egyetemre. Fi-
atal emberek, amikor első ízben pillantották meg Wittenberget, "kezüket az ég 
felé emelték, és dicsőítették Istent, mert az igazság fényét ragyogtatta fel ebből 
a városból, mint a régi időkben Sionból, ahonnan a legtávolabbi országokba is 
eljutott a fény". 

Luther azonban még csak részben tért meg a katolicizmus tévedéseiből. El-
csodálkozott, amikor összehasonlította a szent kinyilatkoztatásokat a pápai ren-
deletekkel és határozatokkal. "Olvasom a főpapok határozatait - írja -, és... nem 
tudom, hogy vajon a pápa maga az Antikrisztus, vagy pedig csak az apostola, 
mert Krisztus eltorzítva és megfeszítve jelenik meg benne. " Luther ekkor még 
a katolikus egyház híve volt, és nem is gondolt arra, hogy egyszer majd kiválik 
kötelékéből. 

A reformátor írásai és tanításai a keresztény világ valamennyi nemzetéhez el-
jutottak. Iratai elterjedtek Svájcban, Hollandiában, Franciaországban és Spa-
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nyolországban is. Tanításait Angliában az élet igéjeként fogadták. Az igazság 
eljutott Belgiumba és Olaszországba is. Ezrek ébredtek fel halálos kábultsá-
gukból, és megismerték a hitből való élet örömét és reménységét. 

Rómát egyre jobban felbőszítették Luther támadásai. A reformátor egyes fa-
natikus ellenfelei, még katolikus egyetemek doktorai is kijelentették, hogy nem 
bűn megölni a lázadó szerzetest. Egy napon egy idegen, köpenye alatt pisztolyt 
rejtegetve a reformátor mellé lépett, és megkérdezte, hogy miért jár egyedül. 
"Isten kezében vagyok - felelte Luther. Ő az erősségem és pajzsom. Mit árthat 
ember nekem?"' E szavak hallatára az idegen elsápadt és elfutott, mintha a 
menny angyalai elől menekülne. 

Róma eltökélt szándéka volt Luther elpusztítása. Luthert azonban Isten védte. 
Tantételei mindenütt elterjedtek - "kunyhókban és zárdákban, ... a nemesek 
kastélyaiban, az egyetemeken és a királyi palotákban". Mindenütt voltak olyan 
nemesi származású emberek, akik támogatták erőfeszítéseit. 

Ez idő tájt történt, hogy Luther, Husz műveinek olvasása közben felfedezte, 
hogy a hit általi megigazulás nagyszerű igazságát, amelyet ő is vallott és taní-
tott, már a cseh reformátor is képviselte. 

"Mindnyájan - mondta Luther -, Pál, Ágoston és magam is, tudtunkon kívül 
husziták voltunk!" "Isten biztosan meg fogja büntetni a világot - folytatta -, 
amiért ezt az igazságot egy évszázaddal ezelőtt hallotta és elégette!"  

Egyik kérelmében, amelyet a kereszténység reformációja érdekében Német-
ország császárához és nemességéhez intézett, Luther ezt írta a pápáról: "Bor-
zalmas dolog látni, hogy az az ember, aki magát Krisztus helytartójának nevezi, 
olyan hatalommal hivalkodik, amellyel egy császár sem vetekedhet. Ilyen volt-
e a szegény Jézus vagy az egyszerű Péter? A pápa a világ ura - mondják. Krisz-
tus - akinek a helytartójaként kérkedik a pápa - ezt mondta: ,Az én országom nem 
e világból való'. Túlszárnyalhatja-e a helyettes birodalma a feljebbvalójáét?"  

Az egyetemekről ezt írta: "Attól tartok, hogy az egyetemek a pokol széles 
kapuinak fognak bizonyulni, hacsak nem fáradoznak szorgalmasan azért, hogy 
a Szentírást magyarázzák, és nem vésik be tanításait a fiatalok szívébe. Senki-
nek sem tanácsolom, hogy gyermekét olyan helyre vigye, ahol nem a Szentírás 
a legfőbb úr. Minden olyan intézmény, ahol az emberek nem foglalkoznak 
szüntelen Isten Igéjével, minden bizonnyal romlott lesz." 

Ez a felhívás szélsebesen bejárta az egész Németországot, és nagy hatással volt 
a népre. Az egész nemzet felbolydult, és tömegek sereglettek a reformáció zász-
laja alá. Luther ellenfelei bosszúvágytól égve unszolták a pápát, hogy lépjen fel 
határozottan ellene. Megszületett egy rendelet, amely kimondta, hogy Luther 
tanításait haladék nélkül el kell vetni; ha pedig a reformátor és hívei hatvan na-
pon belül nem adják fel álláspontjukat, az egyház mindnyájukat kiátkozza. 
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A reformáció súlyos válságba jutott. Századokon át Róma hatalmas uralko-
dókat rémisztgetett egyházi átokkal; erős birodalmakat gyászba és nyomorba 
döntött. Akikre ez az ítélet lesújtott, azokra világszerte rémülettel és borzadás-
sal tekintettek. Nem érintkezhettek társaikkal, és törvényen kívül helyezték 
őket. Szabad volt őket üldözni és kiirtani. Luther jól látta a közelgő vihart, de 
nem ingadozott. 

Bízott abban, hogy Krisztus pártfogolja és megoltalmazza. A mártír hittel és 
bátran írta: "Hogy mi fog történni, nem tudom, és nem is igyekszem megtudni... 
Sújtson a csapás bárhova, nem félek. Egyetlen levél sem hull le a fáról Atyánk 
akarata nélkül. Mennyivel inkább van gondja ránk! Az Igéért meghalni könnyű, 
mivel maga a testté lett Ige is meghalt. Ha vele halunk meg, élni is fogunk vele; 
s ha azt az utat járjuk, amelyen Ő már áthaladt, akkor ott leszünk, ahol Ő van, 
és mindörökre vele maradunk." 

Luther így szólt, amikor a pápai bulla eljutott hozzá: "A bullát megvetem, és 
támadom, mint szentségtelent és hamisat... Krisztus az, akit elítélnek benne... 
Örülök, hogy a legjobb ügyért ér engem ilyen baj. De már felszabadultabb va-
gyok, mert végre tudom, hogy a pápa az Antikrisztus, és trónja a Sátán trónja." 

Róma parancsának azonban megvolt a következménye. A börtön, a kínzás és 
a kard hatásos fegyver volt az engedelmesség kikényszerítésére. A gyengéket 
és babonásokat megremegtette a pápai rendelet, és ha általános is volt a Luther 
iránti rokonszenv, sokan drágábbnak tartották az életet annál, mintsem hogy 
kockáztassák a reformáció ügyéért. Minden azt mutatta, hogy a reformátor 
munkája nemsokára lezárul. 

Luther azonban most sem félt. Róma átkait szórta rá, a világ pedig figyelte, 
és meg volt győződve arról, hogy Luther vagy elpusztul, vagy meghódolásra 
kényszerül. De Luther félelmetes súllyal fordította vissza Rómára a kárhozta-
tást, és nyilvánosan kimondta, miként döntött: végleg elhagyja az egyházat. Di-
ákok, doktorok, minden rendű és rangú polgárok sokasága jelenlétében Luther 
elégette a pápai bullát, az egyházi törvényekkel, a pápai rendelkezésekkel és a 
pápa hatalmát alátámasztó írásokkal együtt. "Könyveim elégetésével ellensége-
im az igazság ügyének ártottak egyszerű emberek szívében, és lelküket meg-
rontották. Viszonzásul én is elégettem az ő könyveiket. Komoly küzdelem kez-
dődött most. Eddig csak játszottam a pápával. Isten nevében kezdtem ezt a 
munkát, de Isten hatalma által, nélkülem fog befejeződni." 

Luther így válaszolt ellenségei gyalázkodásaira, akik ügyét gúnyosan gyen-
gének minősítették: "Ki tudja, hogy nem Isten hívott-e el, és választott ki, s így 
nem kellene-e félniük, hogy éppen Istent vetik meg, amikor engem megvetnek? 
Mózes egyedül volt, amikor Egyiptomból menekült; Illés is egyedül volt 
Akháb király uralkodása idején. Ésaiás Jeruzsálemben, Ezékiel Babilonban volt 
egyedül... Isten sohasem választott prófétának főpapot, sem más fontos szemé-
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lyiséget, hanem sok esetben kis embereket és lenézetteket, egyszer még pász-
tort - Ámóst - is. A szenteknek minden korban életük kockáztatásával kellett 
megfeddniük a hatalmasokat, a királyokat, a hercegeket, a papokat és a bölcse-
ket... Nem azt mondom, hogy próféta vagyok, de azt igen, hogy éppen azért 
kell félniük, mert én egyedül vagyok, ők pedig sokan. Biztos vagyok abban, 
hogy Isten Igéje velem van, és nem velük."  

Luther emberfeletti küzdelmet vívott önmagával, amíg elhatározta, hogy vég-
leg elszakad az egyháztól. Ez idő tájt írta: "Napról napra jobban érzem, milyen 
nehéz megszabadulni azoktól az aggályoktól, amelyeket az ember gyermekko-
rában magába szívott. Ó mennyi szenvedésembe került - jóllehet a Szentírás 
mellettem szólt -, míg önmagam előtt igazoltam, hogy a pápával szemben mer-
nem kell egymagam kiállni, és őt Antikrisztusnak nevezni! Mennyit gyötrőd-
tem! Hányszor tettem fel magamnak azokat a metsző kérdéseket, amelyeket oly 
sokszor hallottam a pápisták ajkáról: ,Csak te vagy bölcs? Lehetséges, hogy 
mindenki más téved? És ha mégis te vagy az, aki téved és aki oly sok lelket té-
vedésbe, majd pedig az örök kárhozatba sodor?' Harcoltam magammal is és Sá-
tán ellen is. De Krisztus csalhatatlan szava erőssé tette szívemet e kétségekkel 
szemben."  

A pápa már korábban azzal fenyegette Luthert, hogy egyházi átokkal sújtja, 
ha nem tagadja meg tanait. Fenyegetését most beváltotta. Egy újabb bulla jelent 
meg, amely kimondta, hogy Luther végleg különvált a római egyháztól, és a 
menny átkozottjának bélyegezte őt és mindazokat, akik tanait elfogadják. A 
nagy küzdelem most kezdődött el igazán. 

Mindazok, akiket Isten a koruknak különösképpen szóló igazságok hirdetésé-
vel bíz meg, támadások célpontjává lesznek. Luther korában is volt jelenvaló 
igazság, amely ebben az időben különösen fontos volt. Az egyháznak ma is 
megvan a jelenvaló igazsága. Istennek, aki mindent szándéka szerint cselek-
szik, tetszett, hogy embereket különböző körülmények közé helyezzen, és ko-
ruk sajátosságainak megfelelő feladatokkal bízzon meg. Az igazság nagyobb 
távlatai tárulkoznak fel előttük, ha értékelik a kapott világosságot. A többség-
ben azonban ma sincs nagyobb vágy az igazság után, mint annak idején a Lu-
therral ellenkező katolikusokban. Az emberi elméleteknek és hagyományoknak 
Isten Igéjével szemben ma is épp oly keletje van, mint a korábbi századokban. 
Ne számítson a jelenvaló igazság hirdetője arra, hogy kedvezőbb fogadtatásban 
részesül, mint a korábbi reformátorok! A nagy küzdelem, amely Krisztus és Sá-
tán - az igazság és tévelygés - között folyik, a világtörténelem végéig egyre he-
vesebb lesz. 

Jézus így szólt tanítványaihoz: "Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, 
ami az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki 
magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek meg 
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ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő 
uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet meg-
tartották, a tiéteket is megtartják majd" (Jn 15:19-20). Az Úr azonban ezt is vi-
lágosan kijelentette: "Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek; mert 
éppen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik" (Lk 6:26). A világ lel-
külete ma sem egyezik meg jobban Krisztus lelkületével, mint régebben, és 
azokat, akik Isten Igéjét tisztán prédikálják, ma sem fogadják szívesebben, mint 
annak idején. Az igazság megtámadásának formái változhatnak. Lehet, hogy a 
gyűlölet kevésbé nyílt, mert ravaszabb, de ugyanazok az ellentétek ma is meg-
vannak, és meg fognak mutatkozni az idők végéig. 
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LUTHER AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELŐTT 
 
 
Új császár - V. Károly - lépett Németország trónjára. Róma titkos megbízot-

tai siettek szerencsét kívánni neki, és rávenni, hogy használja fel hatalmát a re-
formáció ellen. A szász választófejedelem viszont, akinek Károly a koronáért 
sokat köszönhetett, nyomatékosan kérte az új császárt, hogy ne tegyen lépése-
ket Luther ellen, ameddig meg nem hallgatja. A császár ezzel nagyon kínos és 
kellemetlen helyzetbe került. A pápa híveit semmi más nem elégítette volna ki, 
csak a Luther halálos ítéletét kimondó császári kiáltvány. A választófejedelem 
viszont határozottan kijelentette, hogy "sem a császári felség, sem más nem ta-
núsította, hogy Luther írásait valaki is megcáfolta volna. "Ezért dr. Luthernek 
menlevelet kért, "hogy megjelenhessék tanult, istenfélő és pártatlan bírák tör-
vényszéke előtt".  

Ekkor mindegyik párt figyelme a német államok gyűlésére irányult, amelyet 
Károly Wormsba hívott össze nem sokkal hatalomra jutása után. Fontos politi-
kai kérdéseket és érdekeket kellett e nemzeti tanácskozáson mérlegelni. A né-
met fejedelmek most tanácskoztak először ifjú császárukkal. Az egyházi és ál-
lami méltóságok az ország minden részéből eljöttek. Öröklött jogaikat féltő, 
előkelő származású, nagy hatalmú világi főurak; rangjuk és hatalmuk fontossá-
gától megrészegült papi fejedelmek; a társadalom színe java és fegyveres kísé-
retük; valamint idegen és távoli országok követei - mind összegyűltek 
Wormsban. Ebben a roppant nagy gyülekezetben a legnagyobb érdeklődést a 
szász reformátor ügye keltette.  

Károly előzőleg megbízta a választófejedelmet azzal, hogy hozza magával 
Luthert az országgyűlésre. Biztosította Luther védelméről, és megígérte, hogy 
szabadon tárgyalhat az illetékes személyekkel a vitás kérdésekről. Luther vá-
gyott arra, hogy megjelenhessen a császár előtt. Egészsége ebben az időben 
igen megromlott, mégis így írt a választófejedelemnek: "Ha egészségesen nem 
tudok Wormsba menni, betegen vitetem magam oda. Mert ha a császár hív en-
gem, semmi kétségem sincs afelől, hogy ez magának Istennek a hívása. Ha erő-
szakot is kívánnak alkalmazni ellenem, ami nagyon valószínű (mert bizonyára 
nem azért rendelnek maguk elé, hogy oktassam őket), én az ügyet Isten kezébe 
helyezem. Aki megőrizte a három ifjút a tüzes kemencében, ma is él, és ural-
kodik. Ha Ő nem ment meg engem, életemnek nincs nagy jelentősége. Csak azt 
akadályozzuk meg, hogy az evangélium a gonoszok gúnyolódásának tárgyává 
váljon. Hullassuk vérünket érte, nehogy ők győzedelmeskedhessenek! Nem az 
én feladatom eldönteni, hogy életem vagy halálom járul-e hozzá legjobban má-
sok üdvösségéhez... Mindent elvárhatnak tőlem... csak azt nem, hogy megfu-
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tamodom vagy megtagadom tanaimat. Elmenekülni nem tudok, még kevésbé 
meghátrálni."  

Nagy volt az izgalom, amikor Wormsban elterjedt a hír, hogy Luther meg fog 
jelenni az országgyűlésen. A pápai nuncius, Aleander, akire az ügy különös-
képpen tartozott, megrémült és felbőszült. Látta, hogy a pápa ügyére nézve ez 
katasztrofális lesz. Vizsgálatot indítani olyan ügyben, amelyben a pápa már 
kárhoztató ítéletet mondott, annyit jelent, mint semmibe venni a pápa tekinté-
lyét. Félt attól, hogy ennek az embernek meggyőző és nyomós érvei sok feje-
delmet elhódítanak a pápától. Ezért a legnyomatékosabban tiltakozott Károly-
nál Luther wormsi megjelenése ellen. Ez idő tájt jelent meg a Luther kiátkozá-
sát bejelentő bulla. Ez a tény, és a nuncius ellenvetései meghátrálásra késztették 
a császárt. Írt a választófejedelemnek, hogy ha Luther nem vonja vissza tanait, 
nem hagyhatja el Wittenberget.  

Aleander, akinek nem volt elég ez a győzelem, minden hatalmát és ravaszsá-
gát latba vetve igyekezett Luthert elítéltetni. Jobb ügyhöz méltó szívóssággal 
próbálta a dolgot a fejedelmeknek, a főpapoknak és a gyűlés többi résztvevőjé-
nek a figyelmébe ajánlani, "zendüléssel, lázadással, istentelenséggel és istenká-
romlással" vádolva a reformátort. De a nuncius hevessége és indulatossága na-
gyon is világossá tette, milyen lelkület húzódik ténykedése mögött. "Sokkal in-
kább a gyűlölet és a bosszú fűti, mint a buzgóság és kegyesség" - volt az általá-
nos észrevétel. Az országgyűlés résztvevőinek többsége soha olyan jóindulatot 
nem tanúsított Luther iránt, mint ekkor.  

Aleander kettőzött hévvel hangsúlyozta a császár előtt a pápai rendelet vég-
rehajtásának kötelező voltát. Németország törvényei szerint azonban a fejedel-
mek beleegyezése nélkül ezt nem lehetett érvényesíteni. Károly végül a nuncius 
erőszakoskodásának engedve azt mondta, hogy tárja ügyét az országgyűlés elé. 
"Nagy nap volt ez a nuncius számára. Nagy volt a gyűlés, de az ügy még na-
gyobb. Aleander Róma ügyét képviselte. Róma az egész egyház anyja és úrnő-
je." Aleander meg akarta védeni Péter trónjának méltóságát a keresztény világ 
összegyűlt kiválóságai előtt. "Ékesen szóló ember volt, és e képességével a 
helyzet magaslatára emelkedett. A Gondviselés rendelte úgy, hogy Rómát - el-
ítélése előtt - a legtehetségesebb szónok képviselje és védje a legfenségesebb 
törvényszék előtt." A reformátor tisztelői némi nyugtalansággal figyelték, mi-
lyen hatása lesz Aleander beszédének. A szász választófejedelem nem volt je-
len, de utasítására tanácsosai közül néhányan jegyezték a nuncius beszédét.  

Aleander összeszedte minden tudását és szónoki képességét, hogy az igazsá-
got megdöntse. Egyik vádat a másik után hozta fel Luther ellen, mint az egyház 
és állam, az élők és holtak, a papság és egyháztagok, a zsinatok és a keresz-
ténység ellensége ellen. "Luther tévedései" kellő indokot képeznek "százezer 
eretnek" elégetéséhez is - mondta.  
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Befejezésül így akarta megvetését kifejezni a reformált hit hívei ellen: "Kik 
ezek a lutheránusok? Egy csapat pökhendi tanító, romlott pap, léha szerzetes, 
tudatlan ügyvéd, lecsúszott nemes, és az általuk becsapott és megrontott köznép. 
Mennyire túlszárnyalják őket a katolikusok számban, képességben és hatalom-
ban! Ennek a jeles gyűlésnek az egyhangú döntése felvilágosítja majd az egy-
ügyűt, inti a meggondolatlant, szilárddá teszi az ingadozót és erőssé a gyengét."  

Minden korban ilyen fegyverekkel támadták az igazság képviselőit. Ezeket az 
érveket napjainkban is felhozzák azok ellen, akik a meghonosodott tévedések-
kel szemben Isten Igéjének világos és egyenes tanításait hirdetni merik. "Kik 
ezek az új tanokat hirdető prédikátorok? - kiáltanak a népszerű vallásra vágyók. 
Tanulatlanok, kevesek és szegényebb osztálybeliek. Mégis azt állítják, hogy 
náluk van az igazság, és ők Isten választott népe. Tudatlanok és megtévesztet-
tek. Mennyivel felülmúlja őket számban és befolyásban a mi egyházunk! Mi-
lyen sok kiváló és tanult ember van közöttünk! Mennyivel erősebbek va-
gyunk!" Ezek az érvek nagy hatással vannak a világra, de most sem perdöntőb-
bek, mint amilyenek a reformátor korában voltak.  

  A reformáció nem ért véget Lutherrel, ahogy azt sokan gondolják. A refor-
máció e világ történelmének végéig tart. Luther nagy feladatot kapott. Másokra 
is tükröznie kellett azt a világosságot, amelyet Isten reá sugárzott. De Luther 
nem kapta meg a világnak szánt teljes világosságot. Luther korától kezdve nap-
jainkig állandóan új fény sugárzik a Szentírásra, új és új igazságok tárulnak fel.  

A nuncius beszéde nagy hatással volt az országgyűlésre. Luther nem volt je-
len, hogy Isten szavának világos és megdönthetetlen igazságaival legyőzze a 
pápaság védelmezőjét. Senki sem próbálta a reformátort megvédeni. Olyan 
hangulat lett úrrá, hogy Luthernak és tanainak elítélésén kívül az eretnekség 
gyökerét is kiirtották volna, ha ez egyáltalán lehetséges. Rómának ez volt a 
legkedvezőbb alkalma, hogy ügyét megvédje. A nuncius mindent elmondott, 
amit csak lehetett, hogy magát igazolja. A látszólagos győzelem azonban a ve-
reség előjele volt. Ettől kezdve az igazság és tévelygés közti különbség jobban 
kitűnt, mivel a harc nyíltan folyt tovább. Róma nem volt többé olyan magabiz-
tos, mint azelőtt.  

Az országgyűlés tagjainak többsége tétovázás nélkül kiszolgáltatta volna Lu-
thert Róma bosszújának, de sokan közülük látták és rosszallották az egyház 
romlottságát, és szerették volna, ha valaki megállítja azokat a visszaéléseket, 
amelyeket a német nép a papság romlottsága és kapzsisága miatt elszenvedett. 
A nuncius a legkedvezőbb megvilágításban mutatta be a pápa uralmát. Az or-
szággyűlés egyik tagját azonban az Úr arra indította, hogy igazi képet fessen a 
pápai zsarnokság kihatásairól. A szászországi György herceg nemes határozott-
sággal állt fel a fejedelmek gyülekezetében, és félelmetes pontossággal részle-
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tezte a pápaság megtévesztéseit, és azok ijesztő következményeit. Zárszavában 
ezt mondta:  

"Íme Róma néhány visszaélése, amely ellene kiált. Nincs bennük már semmi 
szégyenérzet, és egyetlen céljuk a... pénz, pénz, pénz... A hitszónokok, akiknek 
az igazságot kellene tanítaniuk, mást sem mondanak, mint hazugságot, és nem-
csak eltűrik, de meg is jutalmazzák őket, mivel minél nagyobbat hazudnak, an-
nál több a nyereségük. Ez az a szennyes forrás, amelyből fertőzött víz folyik. A 
kicsapongás kezet nyújt a kapzsiságnak... Ó jaj, a papság okozta botránkozás 
az, ami oly sok szegény lelket taszít örök kárhozatba. Általános reformra van 
szükség."  

Luther sem tudta volna ügyesebben és erőteljesebben leleplezni a pápai visz-
szaéléseket. Az a tény pedig, hogy a szónok a reformátor esküdt ellensége volt, 
még nagyobb súlyt adott szavainak.  

Ha a jelenlevők szeme megnyílt volna, Isten angyalait láthatták volna maguk 
között, amint fénysugarakat hintenek a tévelygés sötétségébe, és nyitogatják az 
emberek értelmét és szívét, hogy képesek legyenek befogadni az igazságot. Az 
igazság és bölcsesség Istenének hatalma még a reformáció ellenfeleit is befo-
lyásolta. Isten így készítette el a nagy munka útját. Luther Márton nem volt je-
len, de nagyobb volt Luthernál az, akinek hangját hallotta az a gyülekezet.  

Az országgyűlés azonnal létrehozott egy bizottságot a német népre súlyosan 
nehezedő pápai visszaélések számbavételére. A listát, amely százegy tételt fog-
lalt magában, megmutatták a császárnak azzal a kéréssel, hogy azonnal intéz-
kedjék a visszaélések felszámolásáról. "Mennyi keresztény lélek vész el! - 
mondták a kérelmezők. - Micsoda pusztítás, micsoda zsarolás a botrányok mi-
att, amelyek a kereszténység lelki vezetőjét veszik körül! Kötelességünk, hogy 
megakadályozzuk népünk romlását és gyalázatát. Ezért a legalázatosabban, de 
a legsürgetőbben esedezünk hozzád, rendelj el általános reformációt, és vállald 
végrehajtását!"  

A tanácskozó testület most az követelte, hogy a reformátor jelenjék meg előt-
tük. Aleander kérlelése, tiltakozása és fenyegetése ellenére a császár végül en-
gedett a követelésnek, és Luthert az országgyűlés elé idézte. Az idézéssel 
együtt a futár, akinek Luthert Wormsba kellett kísérnie, egy menlevelet is vitt 
Wittenbergbe, amely kezeskedett Luther biztonságos visszatéréséről.  

Luther barátait megrémítette és lesújtotta a hír. Ismerték a Lutherrel szembeni 
előítéletet és gyűlöletet. Attól félve, hogy ellenségei a menlevelet nem fogják 
tiszteletben tartani, kérlelték, hogy ne tegye ki veszélynek az életét. Luther így 
válaszolt: "A katolikusok nem Wormsban való megjelenésemet kívánják, ha-
nem elítéltetésemet és halálomat. De ez nem számít! Ne értem imádkozzatok, 
hanem Isten Igéjéért!... Krisztus meg fog áldani Lelkével, hogy diadalmaskod-
jam a tévelygés e szolgáin. Életemben megvetem őket, halálommal győzedel-
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meskedem rajtuk. Wormsban azon fáradoztak, hogy tanaim visszavonására 
kényszerítsenek. Az én visszavonásom pedig a következő lesz: korábban azt állí-
tottam, hogy a pápa Krisztus helytartója; most pedig kijelentem, hogy Urunk el-
lensége és az ördög apostola." 

Luthernek nem egyedül kellett a kockázatos utat megtennie. Leghívebb bará-
tai közül hárman döntöttek úgy, hogy a császári futáron kívül ők is elkísérik. 
Melanchton nagyon szeretett volna velük tartani. Szíve összeforrt Lutheréval. 
Sóvárgott, hogy követhesse - ha kell a börtönbe vagy a halálba. De hasztalan 
könyörgött. Luther halála esetén a reformáció reménysége a reformátor ifjú 
munkatársában összpontosul. Luther így szólt búcsúzóul Melanchtonhoz: "Ha 
nem térek vissza, mert ellenségeim a halálba küldenek, folytasd a tanítást, és 
állj meg szilárdan az igazságban! Dolgozz helyettem is!... Ha Te életben ma-
radsz, az én halálom nem sokat jelent." A Luther búcsúztatására összegyűlt di-
ákok és polgárok mélyen megindultak. Sokan, akiknek szívét érintette az evan-
gélium, sírva vettek búcsút tőle. A reformátor és társai így indultak el Witten-
bergből.  

Útközben észrevették, hogy az emberek lelkét balsejtelmek gyötrik. Egyes 
városokban semmi megbecsülést nem tanúsítottak irántuk. Egyszer, amikor éj-
szakára megálltak, egy barátságos pap az egyik olasz mártír reformátor arckép-
ének megmutatásával fejezte ki aggodalmát. Másnap tudomásukra jutott, hogy 
Wormsban betiltották Luther írásait. Császári hírnökök hirdették ki a császár 
rendeletét, és azt, hogy a tiltott műveket át kell adni a magisztrátusoknak. A fu-
tár, féltve Luthert a zsinattól, és gondolva, hogy elszántsága talán megingott, 
megkérdezte, hogy kívánja-e útját folytatni. Luther így válaszolt: "Bár minden 
városból kiközösítettek, én mégis továbbmegyek."  

Erfurtban Luthert nagy tisztelettel fogadták. Rajongói tömegének kíséretében 
haladt át azokon az utcákon, amelyeket koldustarisznyájával sokszor bejárt. 
Elment zárdacellájába, és azokra a küzdelmekre gondolt, amelyek nyomán a 
Németországot most elárasztó világosság akkor az ő lelkére sugárzott. Felkér-
ték, hogy prédikáljon. Bár ezt nem lett volna szabad megtennie, a futár mégis 
megengedte neki, és így a barát, akinek egykor robotmunkát kellett a kolostor-
ban végeznie, most a szószékre lépett.  

Zsúfolt gyülekezetnek tolmácsolta Krisztus szavait: ",Békesség néktek!' Filo-
zófusok, doktorok és írók próbálták megtanítani az embereket arra - mondta 
Luther -, miként nyerhetik el az örök életet, de nem sikerült nekik. Most el-
mondom néktek... Isten feltámasztott egy Embert a halálból, az Úr Jézus Krisz-
tust, hogy legyőzze a halált, kiirtsa a bűnt, és bezárja a pokol kapuit. Ez a meg-
váltás munkája... Krisztus győzött, ez az örömteli hír! Ő üdvözít minket, és 
nem mi magunk... A mi Urunk Jézus Krisztus így szólt: ,Békesség néktek! 
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Nézzétek kezeimet!'; azaz: ó, ember, egyedül én vagyok az, aki elvettem bűne-
idet, aki megváltottalak, és most békésséged van, ezt mondja az Úr."  

Beszédét folytatva bebizonyította, hogy az igaz hit bizonyítéka a szent élet. 
"Mivel Isten megmentett bennünket, rendezzük úgy dolgainkat, hogy azok ked-
vesek legyenek Őelőtte! Gazdag vagy?  

Javaid enyhítsék a szegények nyomorát! Szegény vagy? Szolgálatod legyen 
kedves a gazdagok szemében! Ha fáradozásod csupán magadnak hasznos, ak-
kor szolgálatod, amelyet Isten előtt színlelsz, hazugság."  

Az emberek megigézve figyeltek. Ezeknek az éhező lelkeknek Luther az élet 
kenyerét törte meg. Krisztust emelte magasra előttük - a pápák, nunciusok, csá-
szárok és királyok fölé. Luther nem említette, hogy ő maga milyen veszélyes 
helyzetben van. Nem akarta, hogy vele foglalkozzanak és sajnálják. Amikor 
Krisztusra gondolt, énjét szem elől veszítette. A Golgotán meghalt Ember-
Jézus mögé rejtőzött. Csak Krisztust, a bűnösök Megváltóját akarta hirdetni.  

A reformátor továbbment útján. Mindenütt nagy érdeklődéssel fogadták. Lel-
kes tömeg tolongott körülötte, és baráti hangok figyelmeztették a pápa híveinek 
szándékára. "Meg fognak égetni - mondták néhányan -, és testedet elhamvaszt-
ják, miként Husz Jánosét." Luther válasza ez volt: "Tüzet gyújthatnak Worms-
tól egészen Wittenbergig, amelynek lángjai az eget érik, átmegyek rajta az Úr 
nevében, és megjelenek előttük; e szörnyeteg állkapcsa közé lépek, és az Úr Jé-
zus Krisztust megvallva kitördelem a fogait."  

Nagy izgalmat keltett az a hír, hogy Luther Wormshoz közeledik. Barátai 
reszkettek életéért; ellenségei pedig ügyük sikerét féltették. Fáradhatatlanul 
igyekeztek lebeszélni arról, hogy bemenjen a városba. A pápa híveinek készte-
tésére Luthert arra kérték barátai, hogy egy segítőkész lovag kastélyában keres-
sen menedéket, ahol állítólag minden probléma békés úton megoldható. Barátai 
úgy próbálták visszatartani, hogy ecsetelték, milyen veszélyek fenyegetik. De 
minden próbálkozásuk kudarcot vallott. Luther rendíthetetlenül jelentette ki: 
"Ha még annyi ördög volna is Wormsban, mint a zsindely a háztetőn, akkor is 
odamennék. "  

Wormsba érkezésekor hatalmas tömeg tódult a kapukhoz, hogy üdvözölje. 
Ilyen nagy sokadalom még a császár köszöntésére sem gyűlt össze. Mérhetetlen 
nagy volt az izgalom. A sokaságból egy visító, panaszos hang halotti éneket 
énekelt, mintegy intve Luthert, hogy milyen sors vár rá. "Isten lesz az oltal-
mam" - mondta, amint kiszállt kocsijából.  

A pápa hívei nem hitték, hogy Luthernek lesz bátorsága megjelenni Worms-
ban, és érkezése megdöbbentette őket. A császár azonnal összehívta a birodal-
mi tanács tagjait, hogy megbeszéljék, mitévők legyenek. Az egyik szigorú püs-
pök ezt mondta: "Régóta tanácskozunk erről az ügyről. Szabaduljon meg csá-
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szári felséged azonnal ettől az embertől! Vajon Zsigmond császár nem égette-e 
meg Husz Jánost? Eretneknek nem vagyunk kötelesek menlevelet adni, sem azt 
figyelembe venni." "Nem - mondta a császár -, az ígéretünket be kell válta-
nunk." Ezért úgy döntöttek, hogy a reformátort meghallgatják.  

Az egész város alig várta, hogy lássa ezt a rendkívüli embert, és csakhamar 
látogatók tömege kereste fel szálláshelyét. Luther épphogy felgyógyult beteg-
ségéből. El volt csigázva a két teljes hétig tartó úttól; készülnie kellett a másna-
pi fontos alkalomra. Csendre és pihenésre volt szüksége. De olyan sokan akar-
ták látni, hogy csak néhány órát tudott pihenni, és máris kíváncsi nemesek, lo-
vagok, papok és polgárok gyűltek köréje. A nemesség sok olyan tagja volt köz-
tük, akik bátran követelték a császártól az egyházi visszaélések felszámolását, 
és akiket Luther szava szerint "felszabadított az én evangéliumom". Ellenségek 
éppúgy jöttek, mint barátok, hogy megnézzék a rettenthetetlen szerzetest. Lu-
ther rendíthetetlen nyugalommal fogadta őket. Kérdéseikre méltósággal és böl-
csen válaszolt. Határozottan és bölcsen viselkedett. Sápadt, sovány, de kedves 
arcán, amelyen nyomot hagyott a kemény munka és a betegség, öröm látszott. 
Ünnepélyes és mélységesen komoly szavaiból olyan erő áradt, amely még el-
lenségei szívét is érintette. Mind barát, mind ellenség tele volt csodálkozással. 
Egyesek előtt nem volt kétséges, hogy Isten hatalma kíséri; mások azt mond-
ták, amit a farizeusok Krisztusról: "Ördög van benne."  

Másnap Luthert az országgyűlés elé idézték. Egy császári tisztviselőnek kel-
lett a kihallgatási terembe vezetnie. Mégis csak nehezen tudott eljutni oda. 
Minden út zsúfolásig megtelt bámészkodókkal.     

Az emberek nagyon kíváncsiak voltak arra a barátra, aki szembe mert szállni 
a pápa hatalmával.  

Mielőtt Luther bírái elé lépett, egy idős tábornok, számos csata hőse, kedve-
sen mondta neki: "Szegény barát, szegény barát, nemesebb az a harc, amelyet 
te vállalsz, mint az enyém volt, vagy bármely parancsnoké a legvéresebb csatá-
ban. De ha ügyed igaz, és biztos vagy benne, menj Isten nevében előre, és ne 
félj semmitől! Isten nem hagy el."  

Luther végre a tanács előtt állt. A császár a trónon ült. A birodalom legjele-
sebb személyiségei vették körül. Soha ember nem jelent meg ennél impozán-
sabb gyülekezet előtt, mint amely előtt Luther Mártonnak kellett hitéért kiáll-
nia. "A puszta tény, hogy megjelent, már maga jelentős győzelem volt a pápa-
ság felett. A pápa elítélte ezt az ember, és ő most a törvényszék előtt állt, amely 
ezzel a tettével a pápa fölé helyezte magát. A pápa egyházi büntetéssel sújtotta 
Luthert, és kizárta minden emberi társadalomból. Ennek ellenére ez a törvény-
szék tisztelettel megidézte, és a világ legtiszteletreméltóbb gyűlése fogadta. A 
pápa örök hallgatásra ítélte, és most szólni készült a keresztény világ legtávo-
labbi részeiből összehívott figyelmes hallgatók ezrei előtt. Tehát Luther közre-
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működésével óriási fordulat történt. Róma ereszkedett le trónjáról, és egy szer-
zetes hangja volt az, ami megalázta.  

E hatalmas és előkelő gyűlés előtt az alacsony származású reformátor elfogó-
dottnak és zavartnak látszott. Számos fejedelem, látva izgatottságát, odament 
hozzá, és egyikük ezt súgta: "Ne félj azoktól, akik a testet ölik meg, mert a lel-
ket meg nem ölhetik!" Egy másik ezt mondta: "Amikor helytartók és királyok 
elé visznek titeket érettem, megadja nektek a ti Atyátok Lelke, mit mondjatok." 
A világ nagyjai így tolmácsolták Krisztus szavait, hogy erősítsék Isten szolgá-
ját a próba idején.  

Luthernak közvetlen a császár trónja elé kellett állnia. Mélységes csend száll-
ta meg a népes gyülekezetet. Majd egy császári tisztviselő felállt, és Luther írá-
saira mutatva e két kérdésre kért választ a reformátortól: elismeri-e, hogy ő írta 
őket, és szándékában áll-e visszavonni a bennük kifejtett nézeteit? Miután a 
könyvek címét elsorolták, Luther azt válaszolta, hogy ami az első kérdést illeti, 
elismeri, hogy azok az ő könyvei. "Ami a másodikat illeti - szólt -, mivel ez 
olyan kérdés, ami a hitet és a lelkek megváltását érinti, és Isten szavával, az ég 
és föld legdrágább kincsével is összefügg, balgán cselekednék, ha gondolkodás 
nélkül válaszolnék. Esetleg kevesebbet mondanék, mint amennyit a helyzet 
megkövetel, vagy többet, mint amennyit az igazság megkíván, s így vétenék 
Krisztus e mondása ellen: ,Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is 
megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt' (Mt 10:33). Ezért kérem császári 
felségedet teljes alázattal, adjon időt nekem, hogy válaszommal ne vétkezzem 
Isten szava ellen."  

Ez bölcs kérés volt. Luther meggyőzte a gyűlést, hogy nem indulatból, sem 
pedig ösztönösen cselekszik. Ez a nyugalom és higgadtság, amire nem számí-
tottak attól az embertől, aki olyan bátornak és megalkuvást nem ismerőnek lát-
szott, növelte befolyását, és a későbbiekben megfontolt, bölcs és fennkölt vála-
szokra képesítette, ami meglepetést és csalódást okozott ellenségeinek, és meg-
rótta arcátlanságukat és gőgjüket.  

Luthernak a végső választ másnap kellet megadnia a zsinat előtt. Egy darabig 
elszorult szívvel gondolt azokra az erőkre, amelyek összefogtak az igazság el-
len. Hite megingott. Rémület szállta meg, és reszketett a félelemtől. A veszé-
lyeket felnagyítva látta. Látta ellenségeit győzedelmeskedni; látta, hogy a sötét-
ség hatalmai már-már diadalt ülnek. Felhők sűrűsödtek fölötte, és úgy érezte, 
hogy elválasztják Istentől. Szerette volna biztosan tudni, hogy a seregek Ura 
vele lesz. Mardosó fájdalmában arccal a földre vetette magát, és szívet tépő ki-
áltás tört ki belőle, amit csak Isten érthet meg igazán.  

"Ó, mindenható, örök Isten - könyörgött -, milyen szörnyű ez a világ! Íme ki-
nyitja száját, hogy elnyeljen, és oly kicsi a bizalmam benned... Ha csak e világ 
erejében bízhatom, mindennek vége... Közeleg az utolsó órám, ítéletemet ki-
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mondták... Ó Istenem, segíts meg a világ minden bölcsességével szemben! 
Tedd meg... Te egyedül..., mert ez nem az én művem, hanem a Tiéd! Nekem 
nincs semmi keresnivalóm itt, nincs semmi vitatkoznivalóm a világ nagyjaival... 
De az ügy a tiéd,... és ez igaz és örökkévaló ügy. Ó Uram, segíts! Hű és változat-
lan Isten, egy emberben sem bízom... Mindaz, ami embertől van, bizonytalan; 
mindaz, ami embertől származik, megbukik... Te választottál ki engem erre a 
munkára... Állj mellém, szeretett Fiad, Jézus Krisztus érdeméért, aki az én oltal-
mam, pajzsom és erős váram!"  

A gondviselő és bölcs Isten nyitotta meg Luther szemeit, hogy felismerje a 
veszélyt, és ne rohanjon vakmerően bele, saját erejében bízva. Luther nem a 
szenvedéstől félt, nem a közvetlen közelről fenyegető kínzástól és haláltól ret-
tegett olyan iszonyúan. Válság előtt állt, és úgy érezte, nem tud megbirkózni 
vele, és az ő gyengesége miatt fog az igazság ügye vereséget szenvedni. Nem a 
maga biztonságáért, hanem az evangélium diadaláért tusakodott Istennel. Úgy 
gyötrődött és küzdött ő is, miként Izrael azon a küzdelmes éjszakán a magá-
nyos patak partján. Miként Izraelt, az ima őt is győzelemhez segítette. Kétség-
beesett hitével megkapaszkodott Krisztusban, a nagy Szabadítóban. Erőt adott 
neki az a biztos tudat, hogy nem egyedül fog megjelenni a tanács előtt. Újra 
béke költözött lelkébe, és boldog volt, hogy magasra emelheti Isten szavát a 
népek uralkodói előtt.  

Lelkével Istenre támaszkodva készült Luther a reá váró küzdelemre. Elgon-
dolta, mit fog válaszolni. Átnézte írásainak egyes részeit, és a Szentírásból bi-
zonyítékokat keresett állításai alátámasztására. Majd bal kezét a Szent Könyvre 
téve, amely nyitva volt előtte, jobb kezét az égre emelte, és megesküdött, hogy 
"hű marad az evangéliumhoz, és nyíltan megvallja hitét, még ha bizonyságte-
vését vérével kell is megpecsételnie".  

Amikor Luthert ismét az országgyűlés elé vezették, arcán nyoma sem volt fé-
lelemnek vagy zavarnak. Békés szívvel, lenyűgöző bátorsággal és emelkedett-
séggel állt Isten tanúja a föld nagyjai között. A császári tisztviselő most meg-
kérdezte, hogy vissza akarja-e vonni tanait. Luther szelíd hangon, alázatosan 
válaszolt. Nem volt heves és szenvedélyes. Szerényen és tisztelettudóan visel-
kedett, de olyan hitről és örömről tett bizonyságot, ami meglepte az összegyűl-
teket.  

"Legfenségesebb császár, fényes fejedelmek, kegyes urak! Megjelentem a 
mai napon előttetek a tegnap kapott parancsnak megfelelően. Isten irgalmára 
ünnepélyesen kérem fenségedet és a magasztos gyülekezetet, hogy kegyelme-
sen hallgassa meg egy olyan ügy védelmét, amelynek helyes és igaz voltáról 
meg vagyok győződve! Ha tudatlanságom miatt áthágom az udvari szokásokat 
és illemet, kérem bocsássatok meg, mivel nem királyi palotákban, hanem egy 
kolostor magányában nevelkedtem!"  
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Majd rátérve a kérdésre kijelentette, hogy kiadott művei különböző jellegűek. 
Némelyikben a hittel és a jó cselekedetekkel foglalkozik. E munkáit még ellen-
ségei is nemcsak ártalmatlannak, de hasznosnak is nyilvánították. Visszavoná-
sukkal mindkét párt által elismert igazságokat kárhoztatna. Írásainak másik 
csoportja a pápaság romlottságát és visszaéléseit leplezi le. E művek visszavo-
nása erősítené Róma zsarnokságát, és szélesebb kaput tárna sok súlyos istente-
lenség előtt. Könyveinek harmadik csoportjában a fennálló gonoszságokat védő 
személyeket támadta meg. Nyíltan megvallotta, hogy ezekkel kapcsolatban he-
vesebb volt, mint ahogy illő lett volna. Nem állította, hogy hibátlan. De még 
ezeket a könyveket sem tudta megtagadni, mert visszavonásukkal bátorítaná az 
igazság ellenségeit, akik ezt arra használják, hogy Isten népét még kegyetle-
nebbül elnyomják.  

"De én csak ember vagyok, és nem Isten - folytatta -; ezért úgy védekezem, 
ahogy Krisztus is tette: ,Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszság-
ról'... De Isten irgalmára, esdekelve kérlek, legfenségesebb császár, titeket is 
fényes hercegek és minden rendű és rangú emberek, a próféták és apostolok 
írásaiból bizonyítsátok be, hogy tévedtem! Mihelyt meggyőződtem erről, min-
den tévedésemet visszavonom, és elsőként ragadom meg és vetem tűzbe köny-
veimet.  

Remélem, hogy amit az imént mondtam, világosan tanúsítja, hogy gondosan 
mérlegeltem és átgondoltam, milyen veszélynek tettem ki magam. De koránt-
sem félek, hanem inkább örülök, hogy az evangélium ma is, mint régen, zavart 
és viszályt kelt. Ez jellemzi Isten szavát, és ez a sorsa Isten igéjének. ,Nem 
azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre, hanem fegyvert' - mondta Jé-
zus Krisztus. Isten tanácsai csodálatosak s félelmetesek! Óvakodjatok attól, 
hogy a széthúzás elfojtásának szándékával Isten szent szavát üldözzétek, és át-
hidalhatatlan veszélyek, katasztrófák és az örök pusztulás félelmetes áradatát 
zúdítsátok magatokra...! Hozhatnék számtalan példát Isten kinyilatkoztatásai-
ból. Szólhatnék a fáraókról, a babiloni királyokról és Izrael királyairól, akik so-
ha nem munkálták olyan nagy hatással pusztulásukat, mint amikor a legböl-
csebbnek tűnő tanácsok alapján törekedtek uralmuk megerősítésére. ,Isten he-
gyeket mozdít tova, hogy észre se veszik!'"  

Luther eddig németül beszélt. Most el kellett ismételnie szavait latinul. A 
megerőltetéstől kimerülten bár, de eleget tett e kérésnek, és ismét elmondta be-
szédét, ugyanolyan világosan és lendületesen, mint először. A gondviselő Isten 
segítette. Számos fejedelmet annyira elvakított a tévelygés és a babona, hogy az 
első alkalommal nem fogták fel Luther okfejtését, de amikor elismételte beszé-
dét, tökéletesen megértették.  

Luther szavai felbőszítették azokat, akik konokul behunyták szemüket a vilá-
gosság előtt, és szántszándékkal nem engedték, hogy az igazság meggyőzze 
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őket. Amikor Luther elhallgatott, a gyűlés szóvivője indulatosan mondta: "Nem 
válaszoltál a feltett kérdésekre... Világos és pontos választ kérünk! Visszalépsz 
vagy nem?"  

A reformátor így válaszolt: "Mivel császári felséged és ti, kegyelmes urak vi-
lágos, egyszerű és pontos választ kívántok, megadom. Ez a válaszom: hitemet 
nem rendelhetem alá sem a pápának, sem a tanácsoknak, mivel a napnál is vi-
lágosabb, hogy a pápa és a zsinatok sokszor tévednek, és egymásnak ellent-
mondanak. Ezért hacsak a Szentírásból vett bizonyítékokkal, vagy a legvilágo-
sabb érvekkel, és az általam idézett szakaszok alkalmazásával meg nem győz-
nek, és hacsak így fel nem szabadítják Isten szavának elkötelezett lelkiismere-
temet, nem tudom és nem is akarom visszavonni tanaimat, mert a keresztény 
ember számára veszélyes dolog a lelkiismeretével ellentétesen szólni. Itt állok, 
másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. Ámen."  

Ez az igaz ember tehát Isten Igéjének biztos alapján állt. A menny fénye ra-
gyogott arcán. Amikor a tévelygés hatalmát leleplezte, és a világot legyőző hit 
hatalmáról beszélt, nemes és tiszta jelleme, szívének békessége és öröme nem 
maradt rejtve senki előtt.  

Egy darabig az egész gyülekezet szótlan volt a csodálkozástól. Luther először 
halkan, tisztelettudóan, szinte engedékenyen beszélt. A pápa hívei ezt úgy ér-
telmezték, hogy kezdi elhagyni a bátorsága. Amikor halasztást kért, azt gondol-
ták, hogy ezzel csak meghátrálását akarja bevezetni. Károly, aki félig-meddig 
megvetéssel figyelte a szerzetes megviselt külsejét, dísztelen öltözetét és be-
szédének egyszerűségét, így szólt: "Ez a barát soha nem fog belőlem eretneket 
csinálni." Bátorságán és határozottságán, amelyről utóbb tett bizonyságot, va-
lamint érvelésének erején és tisztaságán mindegyik párt végtelenül meglepő-
dött. A császár elcsodálkozva kiáltott: "Ez a barát rettenthetetlen szívvel és 
rendületlen bátorsággal beszél." Számos német fejedelem büszkén és örömmel 
szemlélte nemzetének e képviselőjét.  

Róma hívei vereséget szenvedtek. Ügyük nagyon rosszul állt. Igyekeztek 
megőrizni hatalmukat, de nem a Szentírásra hivatkozva, hanem fenyegetéssel, 
Róma szokásos eszközével. Az országgyűlés szóvivője így szólt: "Ha nem vo-
nod vissza tanaidat, a birodalom császára és országai megtanácskozzák, mit 
csináljanak egy megrögzött eretnekkel."  

Luther barátai, akik nagy örömmel hallgatták a reformátor nagyszerű védeke-
zését, megrettentek e szavak hallatán. De a doktor nyugodtan válaszolt: "Le-
gyen Isten a segítőm, mert nem tudok visszavonni semmit!"  

Luther nem maradhatott benn az országgyűlésen a fejedelmek tanácskozása 
alatt. Nagy válság előszelét lehetett érezni. Luther állhatatos ellenállása száza-
dokon át kihatással lehet az egyház történelmére. Az országgyűlés úgy döntött, 
hogy még egy alkalmat ad neki tanai visszavonására. Utoljára vitték a gyűlés 
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elé. Újra elhangzott a kérdés, hogy megtagadja-e tanait. "Nincs más válaszom - 
mondta -, mint az, amit már adtam." Nyilvánvaló volt, hogy sem ígérettel, sem 
fenyegetéssel nem lehet rábírni arra, hogy meghódoljon Róma végzése előtt.  

A pápai vezetőket bosszantotta, hogy hatalmukat, amelytől királyok és neme-
sek megremegtek, egy jelentéktelen barát ennyire semmibe veszi. Luther halál-
ra gyötrésével szerették volna éreztetni haragjukat. De Luther, aki tudta, hogy 
veszélyben van, mindenkihez keresztény méltósággal és nyugalommal beszélt. 
Szavai mögött nem volt gőg, indulat, sem megtévesztő szándék. Nem gondolt 
önmagára és a körülötte levő hírességekre. Úgy érezte, mintha egyedül lenne a 
pápáknál, a főpapoknál, a királyoknál és a császároknál mérhetetlenül nagyobb 
Valakinek a jelenlétében. Luther ékes bizonyságtevése által Krisztus szólalt 
meg hatalommal. Egy pillanatra tisztelet és csodálat ébredt mind barátban, 
mind ellenségben. Isten Lelke jelen volt a tanácskozáson, és érintette a biroda-
lom nagyjainak szívét. Számos fejedelem bátran elismerte Luther ügyének igaz 
voltát. Sokan meggyőződtek az igazságról. Egyeseknél azonban nem volt tartós 
ez a hatás. Voltak olyanok is, akik ugyan nem tettek vallást meggyőződésükről, 
de később, miután a Szentírást maguk is tanulmányozták, bátran a reformáció 
mellé álltak.  

Frigyes választófejedelem, aki szorongva gondolt Lutherre, amikor a barát az 
országgyűlés elé készült, most mély megindultsággal hallgatta beszédét. Öröm-
mel és büszkeséggel figyelte a doktor bátorságát, állhatatosságát és nyugodtsá-
gát, s eltökélte, hogy még határozottabban fogja védeni. Összehasonlította egy-
mással a versengő pártokat, és látta, hogy a pápák, királyok és főpapok bölcses-
sége eltörpül az igazság hatalma előtt. A pápaság olyan vereséget szenvedett, 
amely érezhető lesz mindig és mindenhol.  

Amikor a nuncius felfogta, hogy Luther beszéde milyen hatást váltott ki, fél-
teni kezdte - ahogy eddig még soha - Róma hatalmát, és elhatározta, hogy az 
összes rendelkezésére álló eszközt felhasználja, hogy eltapossa a reformátort. 
Minden szónoki képességét és diplomáciai érzékét - amelyről olyan híres volt - 
felhasználva ecsetelte az ifjú császár előtt, hogy milyen könnyelmű és veszé-
lyes dolog feláldozni egy jelentéktelen szerzetes ügyéért a Szentszék barátságát 
és támogatását.  

Szavai nem maradtak hatástalanok. A Luther válaszadása utáni napon Károly 
az országgyűlés előtt kihirdettette azt az elhatározását, hogy elődei politikáját 
követve fogja a katolikus vallást őrizni és védelmezni. Mivel pedig Luther nem 
hajlandó megtagadni tévedéseit, a legerőteljesebb intézkedéseket kell vele és az 
általa tanított eretnekségekkel szemben alkalmazni. "Egyetlen szerzetes, akit 
saját ostobasága tévesztett meg, felkelt a keresztény világ hite ellen. Hogy ezt 
az istentelenséget megállítsam, kész vagyok feláldozni királyságom, kincseim, 
barátaim, testem, vérem, lelkem és életem. Az Ágoston-rendi Luthert elenge-
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dem, de megtiltom, hogy a legkisebb zavart is keltse a nép között; azután kikö-
zösítéssel, egyházi átokkal és az elpusztításukra alkalmas minden eszközzel el-
járok ellene és hívei, a nyakas eretnekek ellen. Az államok minden tagját fel-
szólítom, hogy hithű keresztényhez méltóan viselkedjen." Azt azonban kijelen-
tette a császár, hogy Luther menlevelét tiszteletben kell tartani, és az eljárást 
csak akkor szabad megindítani ellene, ha már sértetlenül hazaért.  

Az országgyűlés tagjait megosztotta a két szemben álló nézet. A pápa megbí-
zottai és képviselői újra követelték a reformátor menlevelének semmibevevés-
ét. "Fogadja be hamvait a Rajna, mint Husz Jánosét egy évszázaddal ezelőtt!" - 
mondták. De a német fejedelmek, jóllehet maguk is katolikusok, és köztudottan 
Luther ellenségei voltak, tiltakoztak az emberi bizalom megsértése ellen, amely 
foltot ejt a nemzet becsületén. Hivatkoztak a Husz halálát követő bajokra, és ki-
jelentették, hogy nem merik Németországra és ifjú császárukra kihívni ugyan-
azokat a rettenetes következményeket.  

Maga Károly is így válaszolt e becstelen javaslatra: "S ha az egész világból 
száműznék is a tisztességet és a becsületet, a fejedelmek szívében akkor is vé-
delmet kell találnia. "Luther legelkeseredettebb pápai ellenségei továbbra is ar-
ra unszolták a császárt, hogy bánjon úgy a reformátorral, mint annak idején 
Zsigmond Husszal - bízza az egyház irgalmára. De V. Károly, felidézve azt a 
jelenetet, amikor Husz a nyilvánosság előtt láncaira mutatva a császárt adott 
szavára emlékeztette, kijelentette: "Nem szeretnék úgy pirulni, mint Zsigmond."  

 Károly szántszándékkal elvetette a Luther által tanított igazságokat. "Szilár-
dan elhatároztam, hogy követem elődeim példáját" - írta a császár. Nem akart 
letérni a kitaposott ösvényről még akkor sem, ha az a másik út az igazság és 
igaz élet útja. Támogatta a pápaságot minden kegyetlenségével és romlottságá-
val együtt, mert atyái is ezt tették. Így döntött, és nem volt hajlandó elfogadni 
nagyobb világosságot, mint atyái, sem pedig olyan kötelességet teljesíteni, 
amelyet ők nem teljesítettek.  

Ma is sokan ennyire ragaszkodnak atyáik szokásaihoz és hagyományaihoz. 
Amikor az Úr újabb világosságot küld nekik, nem fogadják el, mert atyáik - 
nem ismerve a világosságot - nem fogadták el. Mi azonban más helyzetben va-
gyunk, mint atyáink. Ebből logikusan következik, hogy feladataink és köteles-
ségeink sem ugyanazok. Isten nem fog igazat adni nekünk, ha kötelességünk 
meghatározásában atyáinkról veszünk példát, ahelyett, hogy magunk kutatnánk 
az igazság igéjét. A mi felelősségünk nagyobb, mint elődeinké volt. Mi szám-
adással tartozunk azért a világosságért, amit ők kaptak, és nekünk örökségül 
hagytak; és számadással tartozunk az újabb világosságért is, amely Isten szavá-
ból most sugárzik reánk.  

Krisztus így szólt a hitetlen zsidókhoz: "Ha nem jöttem volna, és nem beszél-
tem volna nékik, nem volna bűnük; de most nincs mivel menteniük az ő bűnü-
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ket" (Jn 15:22). Ugyanez a mennyei hatalom szólt Luther által Németország 
császárához és fejedelmeihez. És amikor a világosság Isten Igéjéből felragyo-
gott, a gyűlés számos résztvevőjének a szívét utoljára érintette Isten Lelke. Mi-
ként századokkal előbb Pilátus bezárta gőgös és népszerűségre vágyó szívét a 
világ Megváltója előtt; miként a reszkető Félix ezt mondta az igazság hírnöké-
nek: "Mostan eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hívatlak té-
ged"; miként a büszke Agrippa megvallotta: "Majdnem ráveszel engem, hogy 
kereszténnyé legyek" (Acs 24:25; 26:28) - elfordultak a mennyei üzenettől. V. 
Károly is, engedve a világi gőg és politika parancsának, úgy döntött, hogy elve-
ti az igazság világosságát.  

A Luther elleni tervek kósza híre alaposan elterjedt, és nagy izgalmat keltett 
az egész városban. A reformátor sok barátot szerzett, akik tudták, hogy Róma 
milyen álnok kegyetlenséggel bánik azokkal, akik ki merik pellengérezni rom-
lottságát, és e barátok nem akarták, hogy Luther Róma martaléka legyen. A 
nemesség százai fogadkoztak, hogy megvédik. A császár üzenetét sokan nyíl-
tan a Róma irányító hatalma előtti gyáva meghódolás tanújelének bélyegezték. 
A házak kapuin és a köztereken plakátok díszelegtek. Volt amelyik elítélte, volt 
amelyik pártolta Luthert. Az egyiken csupán a bölcs Salamon sokatmondó sza-
vai álltak: "Jaj néked ország, kinek a te királyod gyermeke (Préd 10:13). A nép 
egész Németországban Lutherért lelkesedett. Ez a közhangulat meggyőzte mind 
a császárt, mind az országgyűlést arról, hogy a reformátorral szembeni bármifé-
le jogtalanság veszélyezteti a birodalom békéjét, sőt a trónt is megingatja.  

A szász Frigyes szándékosan háttérben maradt, gondosan leplezve a reformá-
tor iránti igazi érzéseit. Ugyanakkor fáradhatatlan éberséggel vigyázott rá, fi-
gyelve minden mozdulatát, de figyelve ellenségeit is. Sokan nem is próbálták 
palástolni Luther iránti rokonszenvüket. Fejedelmek, grófok, bárók és egyéb 
kiválóságok látogatták meg - világiak és egyháziak egyaránt. "A doktor kis 
szobája - írta Spalatin - nem tudta befogadni minden látogatóját. Az emberek 
úgy néztek Lutherre, mint aki több, mint ember. Még azok is, akik nem hittek 
tanaiban, csak csodálni tudták mérhetetlen becsületességét, mert inkább a halált 
választotta, mintsem lelkiismeretét beszennyezze.  

Nemesek és fejedelmek komoly erőfeszítéseket tettek, hogy rávegyék Luthert 
a Rómával való kiegyezésre. Azt mondták, hogy ha makacsul szembehelyezke-
dik az egyház és a zsinatok véleményével, a birodalom hamarosan száműzi, és 
senki nem védheti meg. Erre a kérésre Luther így válaszolt: "Krisztus evangéli-
umát lehetetlen támadások nélkül prédikálni... Miért választana el éppen engem 
a veszélytől való félelem és rettegés az Úrtól, és Isten szavától, amely az egyet-
len igazság? Nem, inkább testem, vérem és életem áldozom fel."  

Újra csak biztatták, hogy engedjen a császárnak, és akkor nincs mitől félnie. 
"Teljes szívemből beleegyezem - hangzott a válasz -, hogy a császár, a fejedel-
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mek, sőt a legegyszerűbb keresztények is megvizsgálják és elbírálják műveim, de 
csak egy feltétellel, ha Isten szavát tekintik a mércének. Mást nem is kell tenni, 
csak engedelmeskedni az Igének. Ne alkalmazzatok erőszakot lelkiismeretemen, 
amelyet a Szentírás magához láncolt!"  

Egy másik felhívásra így válaszolt: "Hát jó, lemondok menlevelemről. Sze-
mélyemet és életemet a császár kezébe teszem, de Isten Igéjét - soha!" Alávet-
né magát egy egyetemes zsinat határozatának - mondta -, de csak azzal a felté-
tellel, ha a zsinat a Szentírás alapján köteles dönteni. "Ami pedig Isten szavát 
és a hitet illeti - tette hozzá -, minden keresztény éppúgy el tudja őket bírálni, 
mint a pápa, még ha őt egymillió zsinat támogatja is." Végül mind barátai, 
mind ellenfelei meggyőződtek arról, hogy semmi értelme sincs a további békít-
getésnek.  

Ha a reformátor csak egyetlen kérdésben is engedett volna, Sátán és serege 
győzelmet aratott volna. De rendíthetetlen állhatatossága az egyház felszabadí-
tásához, egy új, egy jobb korszak hajnalához vezetett. Ennek az egyetlen em-
bernek a befolyása, aki vallási dolgokban önállóan mert gondolkozni és csele-
kedni, nemcsak a korabeli egyházat és világot érintette, hanem minden későbbi 
nemzedék egyházát és világát is. E határozottságból és kitartásból az idők vé-
géig minden hasonló sorsú ember erőt meríthet. Isten hatalma és uralma meg-
hiúsítja az emberek tanácsát, és Sátán befolyását erőtlenné teszi.  

Luther csakhamar parancsot kapott a császártól, hogy térjen haza. Tudta, 
hogy ezt a parancsot hamarosan elítélése fogja követni. Vészjósló felhők tor-
nyosultak útja felett. De amikor Wormsból távozott, szíve örömmel és hála-
adással telt meg. "Maga az ördög őrködött a pápa fellegvárán - mondta -, de 
Krisztus széles rést ütött rajta, és Sátán kénytelen volt elismerni, hogy az Úr ha-
talmasabb, mint Ő."  

Luther nem akarta, hogy állhatatosságát a császár lázadásnak tartsa. Ezért tá-
vozása után ezt írta a császárnak: "Isten, aki a szívek vizsgálója, a tanúm, hogy 
a legnagyobb készséggel engedelmeskedem felségednek tisztességben és gya-
lázatban, életemben és halálomban, és kivétel nélkül mindenben, ami nem érin-
ti Isten szavát, amely az embert élteti. A jelen élet dolgaiban hűségem rendület-
len, mert ha itt vesztünk vagy nyerünk, üdvösségünkhöz képest érdektelen. De 
abban, ami örök érdekeinket érinti, Isten nem akarja, hogy az ember embernek 
vesse alá magát. Mert a lelki dolgokban való meghódolás valójában imádat, és 
ez egyedül a Teremtőt illeti meg."  

Luthert Wormsból jövet még jobban körülrajongták, mint odafelé menet. 
Rangos egyházi személyek köszöntötték a kiátkozott szerzetest, és polgári ha-
talmasságok tisztelték meg azt az embert, akit a császár megbélyegzett. Unszol-
ták, hogy prédikáljon, és a császári tilalom ellenére ismét felállt a szószékre. 



 110 

"Soha nem ígértem, hogy láncra verem Isten szavát - mondta -, és nem is fo-
gom megígérni."  

Nem sokkal Wormsból való távozása után a pápa híveinek sikerült a császárt 
rávenniük a Luther elleni ediktum kiadására. A rendelet a reformátort Sátánnak 
bélyegezte. Az állt benne, hogy Luther "maga a Sátán emberi alakban és barát-
csuhában". A rendelet kimondta: mihelyt Luther menlevele lejár, intézkedni 
kell, hogy munkáját megszüntesse. A császár megtiltotta, hogy bárki is befo-
gadja, enni vagy inni adjon neki, szóval vagy tettel, nyilvánosan vagy magán-
jelleggel segítse vagy támogassa. A parancs úgy hangzott, hogy el kell fogni, 
bárhol is legyen, és át kell adni a hatóságoknak; híveit szintén börtönbe kell 
vetni, és vagyonukat el kell kobozni; Luther írásait meg kell semmisíteni; és 
végül, mindazok, akik e rendelettel ellentétesen merészelnek cselekedni, a ren-
deletben foglalt ítélet alá esnek. A szász választófejedelem és a Lutherhez leg-
közelebb álló fejedelmek nem sokkal a reformátor távozása után elhagyták 
Wormsot, és az országgyűlés szentesítette a császár rendeletét. A pápa hívei uj-
jongtak. Azt gondolták, hogy a reformáció sorsa megpecsételődött.  

Isten azonban gondoskodott szolgája számára menedékről a veszély idején. 
Valaki éberen figyelte Luther minden mozdulatát. Egy őszinte, nemes szív el-
határozta, hogy megmenti. Nyilvánvaló volt, hogy Róma csak Luther halálával 
éri be, és hogy Luther csak akkor menekül meg az oroszlán torkából, ha elrej-
tőzik. A szászországi Frigyes Istentől kapott bölcsességgel elhatározta, hogy 
megmenti a reformátort. A választófejedelem hü barátok segítségével valósítot-
ta meg tervét. Sikerült elrejteniük Luthert barát és ellenség elől egyaránt. Út-
közben hazafelé elrabolták kísérőitől, és az erdőn át nagy sietve egy elszigetelt 
hegyi erődbe, Wartburg várába vitték. Mind elfogását, mind pedig elrejtését 
olyan titokzatosság fedte, hogy sokáig még maga Frigyes sem tudta, hova vit-
ték. Ennek is megvolt az oka. Ameddig a választófejedelem nem tudott semmit 
Luther hollétéről, nem is árulhatott el semmit. Örült, hogy a reformátor bizton-
ságban van, és ez elég is volt neki.  

Elmúlt a tavasz, a nyár, az ősz. Jött a tél, és Luther még mindig fogoly volt. 
Aleander és hívei ujjongtak, mert úgy tűnt, hogy az evangélium fénye kialvó-
ban van. De nem ez történt. A reformátor töltögette lámpását az igazság tárhá-
zából, és e lámpásból még több fény sugározhatott.  

Wartburg barátságos biztonságában Luther egy ideig örült, hogy megszaba-
dult a harc hevétől és kavargásától. De sokáig nem tudott örömet találni a 
csendben és nyugalomban. Hozzászokott a tevékeny élethez és a kemény küz-
delemhez. Nehezen viselte el a tétlenséget. Magányos napjaiban az egyház ál-
lapota foglalkoztatta, és kétségbeesetten kiáltott: "Ó, jaj! Nincs senki az Úr ha-
ragjának e napján, aki falként állna az Úr előtt, és megmentené Izraelt!" Majd 
önmagára gondolt, és attól félt, hogy gyávasággal vádolják majd, amiért kivon-
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ta magát a küzdelemből. Azután szemrehányást tett magának tétlenségéért és 
kényelmességéért. Pedig napi teljesítménye több volt, mint amennyit egy em-
ber elvégezhet. Tolla sohasem pihent. Miközben ellenségei azzal áltatták ma-
gukat, hogy elhallgattatták, tevékenységének kézzelfogható bizonyítékai meg-
döbbentették és zavarba ejtették őket. Tollából származó tanulmányok tömegei 
forogtak közkézen egész Németországban. Az Újtestamentum német nyelvre 
fordításával nagyon fontos szolgálatot tett honfitársainak. Sziklás Pátmoszából 
majdnem egy teljes évig hirdette az evangéliumot és feddte korának bűneit és 
tévelygéseit.  

De Isten nem csak azért vonta ki Luthert a közélet színpadáról, hogy ellensé-
gei haragjától megvédje; nem is azért, hogy nyugodtan végezhesse ezeket a 
fontos munkákat. Drágább volt ennél az a cél, amit Isten el akart érni. A hegyek 
közt, a csendben, a magányban és ismeretlenségben Lutherhez nem ért el sem a 
segítő kéz, sem pedig az emberi dicséret. Így óvta Isten a gőgtől és az elbiza-
kodottságtól, ami olyan sokszor kíséri a sikert. Szenvedés és megalázás által 
készítette fel, hogy ismét biztonságban tudjon járni a szédítő magasságokban, 
ahova olyan hirtelen emelkedett fel.  

Amikor az ember az igazság nyújtotta szabadságnak örvendezik, szívesen di-
csőíti azokat, akiket Isten eszközként használ fel, hogy a tévelygés és babona 
láncait széttörje. Sátán igyekszik az ember figyelmét Istenről emberi eszközök-
re irányítani, hogy Isten helyett emberekhez kötődjék. Azt akarja, hogy a pusz-
ta eszközt becsülje, és figyelmét eltereli arról a gondviselő Kézről, amely az 
eseményeket irányítja. Nagyon sokszor a dicsőített és nagyra becsült vallási ve-
zetők szem elől tévesztik, hogy Istentől függenek, és kezdenek önmagukban 
bízni. Ebből pedig az következik, hogy igyekeznek azoknak az embereknek a 
gondolkozását és lelkiismeretét irányítani, akik hajlamosak arra, hogy Isten 
Igéje helyett tőlük várják az eligazítást. A reformáció munkáját sokszor gátolja 
támogatóinak effajta lelkülete. Isten szeretné megóvni ettől a veszélytől a re-
formáció ügyét. Azt akarta, hogy a reformáció munkája az Isten pecsétjét, és ne 
emberi bélyeget viseljen magán. Az emberek Lutherre, az igazság magyarázó-
jára néztek. Isten eltávolította Luthert, hogy mindenki az igazság örökkévaló 
Szerzőjére tekintsen. 
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A SVÁJCI REFORMÁTOR 
   
 

Isten éppolyan elgondolás szerint választotta ki az egyház reformátorait, mint 
alapítóit. A mennyei Tanító mellőzte a föld nagyjait, a rangosokat és gazdago-
kat, akik hozzászoktak a vezetőknek "kijáró" dicsőítéshez és hódolathoz. E gő-
gös, beképzelt, felsőrendűségben tetszelgő emberek soha nem szántak volna 
meg másokat, és az alázatos Názáreti nem tudta volna őket munkatársaivá for-
málni. Jézus a tanulatlan, szorgos galileai halászokat szólította meg: "Kövesse-
tek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok!" (Mt 4:19). E tanítvá-
nyok alázatosak és tanulékonyak voltak. Minél kevésbé kerültek koruk hamis 
tanításainak hatása alá, Krisztus annál nagyobb eredménnyel tudta őket szolgá-
latra tanítani és képezni. Így volt ez a nagy reformáció idején is. A legnevesebb 
reformátorok szerény születésű emberek voltak, akiket nem szédített meg a 
rang, nem befolyásolt a fanatizmus és a papi furfang. Isten egyszerű eszközök-
kel akart nagyszerű eredményeket elérni. Így nem embereké a dicsőség, hanem 
Istené, aki általuk akarata és tetszése szerint munkálkodik.  

Néhány héttel azután, hogy Luther a szászországi bányász hajlékában meglát-
ta a napvilágot, az Alpok hegyei között, egy marhapásztor kunyhójában meg-
született Zwingli Ulrik. Zwingli gyermekkori környezete és neveltetése alkal-
mas volt arra, hogy küldetésére felkészítse. A természet csodálatos szépsége és 
lenyűgöző fensége már korán felébresztette gyermeki lelkében Isten nagyságá-
nak, hatalmának és fenségének érzetét. A környező hegyek közt véghezvitt 
hőstettek történetei meghatározták fiatal életének törekvéseit. Nagyanyjától is-
merte meg azt a néhány kedves bibliai történetet, amelyeket ez az istenfélő asz-
szony az egyház legendái és hagyományai közül kiválogatott. Zwinglit mélysé-
gesen érdekelték a pátriárkák és próféták, a Palesztina dombjain nyájukat őrző 
és angyalokkal beszélgető pásztorok, a betlehemi gyermek és a keresztre feszí-
tett Krisztus csodálatos tettei. 

Luther Jánoshoz hasonlóan Zwingli apja is iskoláztatni akarta fiát. Ezért a 
gyermek már nagyon fiatalon elkerült szülőföldjéről, az Alpok völgyéből. 
Zwingli Ulrik értelmi világa rohamosan fejlődött, és csakhamar felmerült a kér-
dés, hogy hol lehet tanítására alkalmas tanárokat találni. Tizenhárom éves ko-
rában Bernbe ment, ahol akkor Svájc legkiválóbb iskolája volt. Itt azonban 
olyan veszély fenyegette, amely könnyen meghiúsíthatta volna a hozzá fűzött 
reményeket. A szerzetesek mindenképpen rá akarták venni arra, hogy lépjen be 
egy kolostorba. A dominikánus és ferencrendi szerzetesek versengtek a nép ke-
gyeiért. Templomaik hivalkodó díszeivel, szertartásaik pompájával, híres erek-
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lyéik és csodatevő bálványaik vonzerejével igyekeztek híveik pártfogását meg-
szerezni. 

A berni dominikánusok felismerték, hogy ennek a tehetséges ifjú tudósnak a 
megnyeréséből hasznot húzhatnak és dicsőséget szerezhetnek maguknak. Ez a 
rendkívüli ifjú, ez a szónoki és írói tehetség, ez a zenei és költői zseni vonzób-
bá tenné istentiszteleteiket, és jobban növelné rendjük bevételeit, mint bármi-
lyen látványos pompa. Fondorlattal és hízelgéssel próbálták Zwinglit rávenni 
arra, hogy lépjen be kolostorukba. A diák Luther eltemetkezett egy kolostor 
cellájába, és ha a gondviselő Isten nem szabadítja ki, elveszett volna a világ 
számára. Zwinglit megmentette Isten ettől a veszélytől. Apja, aki nem akarta, 
hogy fia a szerzetesek tétlen és értéktelen életét élje, Isten gondviselése folytán 
tudomást szerzett a szerzetesek szándékáról. Látta, hogy a fia jövője forog koc-
kán, és megparancsolta neki, hogy azonnal térjen haza. 

A fiú engedelmeskedett. De nem sokáig érte be szülőhelyével, a völggyel, és 
csakhamar újra tanulni kezdett. Ezúttal Bázelba ment. Zwingli itt hallotta elő-
ször Isten ingyen kegyelmének örömhírét. Wittembach, aki az ókori nyelveket 
tanította, a görög és a héber nyelv tanulása közben megismerkedett a Szentírás-
sal, és a fénysugarakat tanítványai lelkébe is továbbította. Wittembach kijelen-
tette, hogy van egy igazság, amely ősibb és mérhetetlenül értékesebb a teológu-
sok és filozófusok által tanított elméleteknél. Ez az ősi igazság az, hogy Krisz-
tus halála a bűnös egyedüli váltságdíja. Zwingli számára ezek a szavak voltak a 
hajnalt jelző első fénysugarak. 

Zwinglinek nemsokára el kellett hagynia Bázelt, hogy megkezdje szolgálatát. 
Első munkaterülete egy alpesi parókia volt, nem messze a völgytől, ahol szüle-
tett. Miután pappá szentelték, "egész lelkével Isten igazságának kutatására 
szentelte magát, mert jól tudta, milyen sokat kell tudnia annak, akire Krisztus 
rábízta nyáját" - mondta egyik reformátortársa.' Minél többet kutatta a Szent-
írást, annál világosabban látta a Szentírás igazságai és Róma eretnekségei kö-
zötti ellentmondást. A Biblia, Isten Igéje, az egyetlen érvényes és csalhatatlan 
norma szerint akart élni. Látta, hogy a Biblia saját magát magyarázza. Nem 
mert és nem is kísérelt meg előre kialakított elméletek és tantételek alátámasz-
tására magyarázatot találni a Szentírásban. Úgy érezte, kötelessége megtudni, 
mi a Szentírás egyértelmű és nyilvánvaló tanítása. Igyekezett minden lehető se-
gítséget igénybe venni, hogy teljesen és jól megértse mondanivalóját. Segítsé-
gül hívta Isten lelkét. A Szentlélek megérteti a Bibliát mindazokkal - mondta 
Zwingli - akik őszintén és imádkozva kutatják. 

"A Szentírás Istentől származik, nem pedig embertől - mondta Zwingli -, és 
Isten, aki világosságot ad, megérteti veled, hogy ez a beszéd tőle származik. Is-
ten szava... nem bukhat el; az Ige világos, önmaga tanít; feltárja önmagát, az 
üdvösség és a kegyelem fényével árasztja el a lelket; vigasztal, alázatossá tesz, 
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olyannyira, hogy az ember szem elől téveszti, sőt elfelejti önmagát, és megka-
paszkodik Istenben." E szavak igazságát maga Zwingli tanúsította. Erről a ta-
pasztalatáról később így ír: "Amikor kezdtem magam teljesen a Szentírás alá 
rendelni, a filozófia és a skolasztikus teológia egyre több vitás dolgot tárt elém. 
Végül is ez a gondolatom támadt: , Mindezeket félre kell tenned, és Isten akara-
tát egyedül Isten egyszerű szavában kell keresned!' Kértem Istent, adjon vilá-
gosságot, és a Szentírás ezután sokkal érthetőbbé vált számomra." 

Zwingli nem Luthertől tanulta azt, amit prédikált. Az Krisztus tanítása volt. 
"Ha Luther Krisztust prédikálja - mondta a svájci reformátor -, akkor azt tette, 
amit én. Ő sokkal több lelket vezetett az Úrhoz, mint én. De ez nem számít! 
Csak Krisztus nevét akarom hordozni, akinek harcosa vagyok, senki másét. 
Egyedül Ő az én Vezérem. Soha egyetlen szót sem írtam Luthernek, és ő sem 
nekem. S hogy miért?... Hogy megmutatkozzék, Isten lelke menynyire egyön-
tetűen cselekszik, mivel Krisztus tanait mindketten ilyen egyöntetűen hirdetjük, 
anélkül, hogy összebeszéltünk volna."  

1516-ban az einsiedelni kolostor meghívta Zwinglit prédikátorának. Itt job-
ban bepillanthatott Róma romlottságába, és mint reformátor olyan befolyást 
árasztott, amely szülőföldjén, az Alpokon túl is érezhető volt. Einsiedeln egyik 
fő vonzereje egy Mária-szobor volt, amely állítólag csodákat tudott művelni. A 
kolostor bejárata felett ez állt: "Itt teljes bűnbocsánat kapható." A zarándokok 
az év minden szakában felkeresték ezt a Mária-szentélyt, de felszentelésének 
évfordulóján tömegesen jöttek Svájc minden részéből, sőt Franciaországból és 
Németországból is. Zwingli, akinek nagyon fájt ez a látvány, megragadta ezt az 
alkalmat, hogy a babona rabszolgáinak az evangélium kínálta szabadságáról 
prédikáljon. 

"Ne gondoljátok - mondta -, hogy Istent jobban meg lehet találni e templom-
ban, mint a teremtés bármely más részében. Bármelyik legyen is az az ország, 
amelyben élsz, Isten körülvesz, és hall téged... Hiábavaló cselekedetek, hosszú 
zarándoklatok, adományok, faragott képek, a Szűzhöz vagy a szentekhez inté-
zett könyörgések biztosíthatják-e számunkra Isten kegyelmét?... Mit használ az 
imákba foglalt szavak sokasága? Mit segít a fényes kámzsa, a simára borotvált 
fej, a hosszan leomló talár vagy az arannyal hímzett papucs?... Isten a szíveket 
vizsgálja; a mi szívünk pedig távol van tőle." "Krisztus, aki egyszer feláldozta 
magát a kereszten - mondta -, Ő az áldozat és a mártír, aki mindörökre engesz-
telést szerzett a hivők bűneiért." 

A hallgatók közül sokan nem szívesen fogadták ezeket a tanításokat. Keserű 
csalódást éreztek, amikor hallották, hogy hiába tették meg a fárasztó utat. Nem 
tudták felfogni, hogy Krisztus ingyen kínálja nekik a bocsánatot. Meg voltak 
elégedve a régi úttal, amelyet Róma mutatott a menny felé. Visszariadtak a 
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jobb út keresésétől. Könnyebb volt üdvösségüket a papokra és a pápára bízni, 
mint szívük tisztaságára törekedni. 

Mások viszont örömmel fogadták azt a hírt, hogy Krisztus által van az üdvös-
ség. Róma szertartásai útján nem költözött lelkükbe béke. Hittel elfogadták, 
hogy a Megváltó vére engesztelést szerez számukra, és hazatérve megismertet-
ték másokkal is azt a drága világosságot, amit ők kaptak. Így terjedt az igazság 
faluról falura, városról városra, és a Mária-szentélyhez zarándoklók száma na-
gyon megcsappant. Csökkentek az adományok is, és ennek következtében 
Zwingli fizetése is, amit az adományokból kapott. De ő ennek csak örült, mert 
látta, hogy a fanatizmus és a babona hatalma kezd megtörni. 

Az egyházi hatóságok jól látták, mit művel Zwingli, de egyelőre nem akartak 
közbelépni. Még mindig remélve, hogy meg tudják szerezni ügyüknek, meg-
próbálták hízelgéssel megnyerni. De eközben az igazság egyre több ember szí-
véhez talált utat. 

Zwinglit einsiedelni munkálkodása nagyobb feladatra készítette fel, amelyet 
nemsokára meg is kezdett. Hároméves einsiedelni szolgálata után a zürichi szé-
kesegyház hívta meg prédikátorának. Zürich volt ekkor a svájci államszövetség 
legfontosabb városa, és ami ott történt, sok emberre kihatott. Az egyházi sze-
mélyek azonban, akik Zürichbe hívták, meg akartak akadályozni mindenféle 
újítást, és ennek megfelelően oktatták ki Zwinglit feladatairól. 

"Minden erőddel igyekezz a parókia bevételeit begyűjteni mondták -, s ne té-
veszd szem elől a legapróbbat sem! Intsd a hűségeseket mind a szószékről, 
mind a gyóntatószékből, hogy a tizedet és az adót fizessék be, és adományaik-
kal fejezzék ki az egyház iránti ragaszkodásukat! Légy szorgos a betegektől, a 
misékből és általában minden egyházi szertartásból származó bevétel gyarapí-
tásában! " A szentségek szolgálata, a prédikálás és a nyáj gondozása - tették 
hozzá eligazítói - szintén a lelkész feladata, de ezekhez alkalmazhatsz helyet-
test is, különösen a prédikáláshoz. A szentségekkel csak arra érdemes szemé-
lyeknek szolgálhatsz, és csak akkor, ha kérnek rá, de tilos ezt személyválogatás 
nélkül tenned." 

Zwingli némán hallgatta ezt az eligazítást, és válaszként, miután kifejezte há-
láját e megtisztelő és fontos tisztségért, terveiről kezdett beszélni. "Krisztus éle-
te - mondta - nagyon régóta rejtve van az emberek előtt. A teljes Máté evangé-
liumot fogom prédikálni... kizárólag a Szentírást használva forrásként. Megszó-
laltatom mélységeit, egyik részt összevetem a másikkal, állandó és komoly 
imával kérve bölcsességet. Szolgálatomat Isten dicsőségére, egyetlen Fia dicsé-
retére, a lelkek igazi üdvösségére és az igaz hitben való épülésükre szentelem." 
Bár egyes egyházi személyek kifogásolták szándékát, és megpróbálták lebe-
szélni róla, Zwingli szilárdan kitartott. Kijelentette, hogy nem új módszert akar 
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bevezetni, hanem a régit, amelyet korábbi és tisztább korszakában alkalmazott 
az egyház. 

A Zwingli által tanított igazságok iránt már korábban érdeklődés támadt, és 
az emberek tömegesen jöttek prédikációira. Sok olyan hallgatója volt, aki hosz-
szú ideig nem járt istentiszteletre. A reformátor igeszolgálatát azzal kezdte, 
hogy fellapozta az evangéliumot, majd felolvasta és magyarázta hallgatóinak 
Krisztus életének, tanításainak és halálának ihletett történetét. Itt is, éppúgy 
mint Einsiedelnben, Isten Igéjét az egyetlen csalhatatlan tekintélyként mutatta 
be, Krisztus halálát pedig az egyetlen tökéletes áldozatnak nevezte. "Krisztus 
az - mondta -, akihez vezetni szeretnélek titeket; Krisztushoz, az üdvösség igazi 
forrásához." E prédikátor körül ott tolongott minden rendű és rangú ember, ál-
lamférfiaktól és tudósoktól kezdve a kézművesekig és a földművesekig. Mély-
séges érdeklődéssel hallgatták szavait. Zwingli nemcsak az ingyen felkínált üd-
vösségről beszélt, hanem bátran megrótta korának bűneit és romlottságát is. 
Sokan Istent dicsőítve tértek haza a székesegyházból. "Ez az ember - mondo-
gatták - az igazság prédikátora. Ő lesz a mi Mózesünk, aki ebből az egyiptomi 
sötétségből kivezet minket." 

Jóllehet Zwingli munkája először nagy lelkesedést keltett, egy idő után azon-
ban támadások érték. A szerzetesek, kifogásolva tanításait, zavarták munkáját. 
Sokan csúfolták, és gúnyos megjegyzéseket tettek rá. Mások sértegették és fe-
nyegették. De Zwingli mindent türelmesen elviselt. Ezt mondta: "Ha meg akar-
juk nyerni Jézus Krisztusnak a gonoszokat, akkor sok dolog előtt be kell csukni 
szemünket." 

Ez idő tájt új segítség érkezett a reform munkájának előmozdítására. A re-
formált vallás egyik híve egy Lucián nevű embert küldött Bázelből Zürichbe 
Luther néhány írásával, aki szerint e könyvek árusításával hathatósan lehet a vi-
lágosságot terjeszteni. "Győződj meg arról - írta Zwinglinek -, hogy vajon ez az 
ember elég megfontolt és ügyes-e! Ha igen, vigye városról városra, faluról falu-
ra, sőt házról házra a svájciak között Luther munkáit, különösen pedig a Mi-
atyánkról készített magyarázatát, amelyet egyháztagoknak írt. Minél jobban 
megismerik őket, annál több vevőre találnak." Így terjedt a világosság. 

Amikor Isten széttöri a tudatlanság és a babona béklyóit, Sátán mindent meg-
tesz, hogy az embereket sötétségbe borítsa, és még szorosabbra fogja bilincsei-
ket. Amikor különböző országokban hirdetni kezdték, hogy Krisztus vére által 
az ember bűnbocsánatban részesül és megigazul, Róma még hangosabban kí-
nálta pénzért a bűnbocsánatot az egész keresztény világnak. 

Minden bűnnek megvolt a "tarifája", és ha az emberek az egyház kincstárát 
megtöltötték, nyugodtan vétkezhettek. Így dolgozott e két mozgalom. Az egyik 
pénzért kínált bűnbocsánatot, a másik Krisztus vére által. Róma engedélyt adott 
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a vétkezésre, és hasznot húzott belőle. A reformátorok pedig elítélték a bűnt, és 
hirdették Krisztust, az engesztelő áldozatot és szabadítót. 

Németországban a bűnbocsátó cédulákat a hírhedt Tetzel irányításával a do-
minikánus szerzetesek árusították. Svájcban a ferencrendi szerzeteseket bízta 
meg az egyház ezzel az üzlettel, irányításával pedig az olasz szerzetest, 
Samsont, aki már eddig is jó szolgálatokat tett az egyháznak. Németországból 
és Svájcból szerzett hatalmas összegekkel töltötte meg a pápai kincstárat. Most 
Svájcot bejárva, nagy tömegeket vont bűvkörébe. Kicsalta a szegény parasztok 
szűkös keresményét, a gazdagoktól pedig gazdag adományokat követelt. De a 
reformáció már éreztette hatását, és megnyirbálta ezt az üzérkedést, megállítani 
azonban nem tudta. Zwingli még Einsiedelnben volt, amikor Satuson, nem 
sokkal Svájcba jövetele után portékáival a szomszéd városba érkezett. Amikor 
a reformátor értesült Satuson küldetéséről, azonnal fellépett ellene. A két ember 
nem találkozott egymással, de Zwingli olyan eredményesen leplezte le a szer-
zetes igényeinek jogtalanságát, hogy az kénytelen volt máshova menni. 

Zwingli Zürichben is nagy hévvel prédikált a bocsánatárusok ellen. Amikor 
Satuson a városhoz közeledett, a városi tanács egy futárt küldött elé azzal az 
üzenettel, hogy kerülje el a várost. Mégis sikerült csellel bejutnia a városba, de 
minden üzlet nélkül kellett távoznia. Ezután nemsokára elhagyta Svájcot is. 

Nagyot lendített a reform munkáján a pestis, a "fekete halál", amely 1519-ben 
söpört végig Svájcon. Amikor az emberek így szemtől szembe kerültek a pusz-
títóval, sokan felismerték a nemrég vásárolt bűnbocsátó cédulák haszontalansá-
gát és értéktelenségét, és vágyakoztak hitük biztosabb alapja után. Zwingli is 
ágynak esett Zürichben. Nagyon súlyos volt az állapota, és semmi remény nem 
volt arra, hogy felgyógyul. Sokfelé az a hír terjedt el, hogy meghalt. Reménye 
és bátorsága e nehéz órákban sem ingott meg. Hittel tekintett a Golgota kereszt-
jére, bízva az engesztelő áldozat elégséges voltában. Amikor visszatért a halál 
kapujából, olyan odaadással prédikálta az evangéliumot, mint soha azelőtt. 
Szavából rendkívüli erő áradt. Az emberek örömmel üdvözölték szeretett lelké-
szüket, aki a sír széléről tért vissza hozzájuk. Ők maguk is betegeket és haldok-
lókat ápoltak, és most érezték, jobban, mint valaha, hogy milyen érték az evan-
gélium. 

Zwingli is tisztábban látta az evangélium igazságait, és saját magán is jobban 
tapasztalta megújító erejét. Két témakörrel, az ember bukásával és a megváltás 
tervével sokat foglalkozott. "Ádámban - mondta - mindnyájan romlásba és kár-
hozatba süllyedt halottak vagyunk. " "Krisztus... örökké tartó üdvösséget vásá-
rolt nekünk... Szenvedése... örök áldozat és örökké hatékony orvosság. Egyszer 
és mindenkorra eleget tesz az isteni igazságszolgáltatásnak mindazok érdeké-
ben, akik szilárd és rendíthetetlen hittel reá hagyatkoznak. a Zwingli azt is vilá-
gosan tanította, hogy Krisztus kegyelme nem jogosítja fel az embert arra, hogy 
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vétkezzen. Isten ott van, "ahol Istenbe vetett hit van, és ahol Isten van, ott az 
embert jó cselekedetekre ösztönző és indító buzgóság van". 

Olyan nagy volt az érdeklődés Zwingli prédikálása iránt, hogy amikor be-
szélt, a székesegyház zsúfolásig megtelt. Apránként ahogy el tudták hordozni - 
feltárta hallgatóinak az igazságot. Első alkalommal kerülte azokat a dolgokat, 
amelyek előítéletet kelthetnek. Megnyerni az embereket Krisztus tanításainak, 
meglágyítani szívüket Krisztus szeretetével és bemutatni nekik Krisztus példá-
ját - ezt tartotta feladatának. És ha a hallgatók elfogadják az evangélium elveit, 
babonás hiedelmekkel és szokásaikkal minden bizonnyal felhagynak. 

Zürichben a reformáció lépésről lépésre haladt előre, és ellenségei megriadva 
nagy támadásra készültek. Egy évvel korábban a wittenbergi szerzetes 
Wormsban "nem"-et mondott a pápának és a császárnak. Most minden azt mu-
tatta, hogy a pápa követelései Zürichben is hasonló ellenállásba fognak ütközni. 
Zwinglit többszörös támadás érte. A pápai kantonokban az evangélium egyik 
tanítványa a másik után került a máglyára. De ez nem volt elég. Az eretnekség 
tanítóját akarták elhallgattatni. Ezért a konstanzi püspök elküldte három képvi-
selőjét a zürichi zsinatra, azzal vádolva Zwinglit, hogy az egyházi törvények 
áthágására biztatja az embereket, veszélyeztetve ezzel a társadalom békéjét és 
jó rendjét. Ha az egyház tekintélye megszűnik - hangsúlyozta -, általános lesz 
az anarchia. Zwingli azt válaszolta, hogy négy éve hirdeti az evangéliumot Zü-
richben, "amely csendesebb és békésebb..., mint az államszövetség bármely 
más városa". "Hát nem a kereszténység az általános biztonság legnagyobb ga-
ranciája?" - kérdezte. 

A képviselők arra intették a tanács tagjait, hogy maradjanak meg az egyház-
ban, amelyen kívül - mondták - nincs üdvösség. Zwingli válasza ez volt: "Ne 
ingasson meg titeket ez a vád! Az egyház alapja ugyanaz a Szikla, ugyanaz a 
Krisztus, aki Péternek is nevet adott, mivel hűségesen megvallotta Őt. Isten el-
fogadja minden népből azt, aki teljes szívből hisz az Úr Jézusban. Valóban ez 
az az egyház, amelyen kívül senki sem üdvözülhet." E tanácskozás eredménye-
ként a püspök egyik képviselője elfogadta a reformált vallást. 

A zsinat nem volt hajlandó Zwinglivel szemben eljárást indítani, és Róma 
újabb támadásra készült. A reformátor, amikor értesült ellenségei ármánykodá-
sairól, így kiáltott: "Csak jöjjenek; úgy félek tőlük, mint kinyúló szirt a lábánál 
bömbölő hullámoktól!" A papok erőfeszítései csak előmozdították azt az ügyet, 
amelyet tönkre akartak tenni. Az igazság tovább terjedt. Németországi követői, 
akiket lesújtott Luther eltűnése, újra felbátorodtak, amikor látták, hogy az evan-
gélium Svájcban is terjed. 

Amikor a reformáció gyökeret vert Zürichben, a romlottság megállítása, a 
rend és az összhang megvalósulása nyilvánvalóbbá tette gyümölcseit. "Város-
unkban béke lakozik. Nincs veszekedés, nincs képmutatás, nincs irigység, 
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nincs versengés - írta Zwingli. Honnan származna ilyen egység, ha nem az Úr-
tól és tanainktól, amelyek elárasztanak bennünket a béke és a kegyesség gyü-
mölcseivel?" 

A reformáció által kivívott győzelmek láttán Róma hívei még inkább töre-
kedtek arra, hogy megdöntsék a reformációt. Látva, hogy az üldözéssel nem si-
került Luther munkáját elfojtani Németországban, elhatározták, hogy saját 
fegyvereivel fognak küzdeni a reformáció ellen: vitába szállnak Zwinglivel. Az 
ügyet tehát előkészítették, és úgy akarták győzelmüket biztosítani, hogy ők vá-
lasztották meg nemcsak a harc helyét, hanem a vitát eldöntő bírákat is. Ha 
Zwinglit egyszer hatalmukba tudják keríteni, gondjuk lesz rá, hogy ne mene-
küljön el. Ha a vezért elhallgattatják, a mozgalmat gyorsan összezúzhatják. Ezt 
a szándékukat azonban gondosan eltitkolták. 

A vita helye Báden volt. Zwingli azonban nem jelent meg. A zürichi zsinat, a 
pápa szándékát megsejtve, és megijedve azoktól a lángoktól, amelyek a svájci 
kantonokban az evangélium megvallóinak gyújtott máglyákon fellobbantak, 
megtiltotta lelkészének, hogy kitegye magát ennek a veszélynek. Zwingli haj-
landó volt Róma összes odaküldött párthívével Zürichben találkozni, de Báden-
ben, ahol a mártírok vére éppen akkor hullott az igazságért, a biztos halál várt 
reá. A reformátort Oecolompadiusnak és Hallernek kellett képviselnie. Róma 
védelmezője pedig dr. Eck - egy sereg tudós doktortól és főpaptól támogatott 
kiválóság - volt. 

Jóllehet Zwingli nem jelent meg a tárgyaláson, befolyása mégis érezhető volt. 
A jegyzőkönyvvezetőket a pápa hívei választották ki. Másoknak halálbüntetés 
terhe mellett tilos volt jegyzetelni. Ennek ellenére Zwingli naponta értesült a 
Bádenben elhangzottakról. Egy diák, aki jelen volt a tárgyaláson, minden este 
leírta az aznapi vitát. Két másik diák pedig vállalkozott a feljegyzés kézbesíté-
sére Oecolompadiusnak a Zürichben levő Zwinglihez intézett naponkénti leve-
leivel együtt. A reformátor válaszolt, tanácsot és javaslatot adott. Leveleit éjjel 
írta, és a diákok reggel tértek vissza velük Bádenbe. A követek baromfiskosarat 
vittek a fejükön, és kijátszva a városkapunál állomásozó őrség éberségét, aka-
dálytalanul átmentek a kapun. 

Így a vitát Zwingli vívta ravasz ellenfeleivel. "Elmélkedéseivel, átvirrasztott 
éjszakáival és Bádenbe továbbított tanácsaival többet ért el, mintha személye-
sen tárgyalt volna ellenségeivel" - mondta Myconius. 

A katolikusok, a biztos győzelembe vetett reménységgel, a legdíszesebb öltö-
zetükben és ékszerekkel felékesítve jöttek Bádenbe. Fényűző lakomákon aszta-
lukra a legdrágább finomságokat és legkitűnőbb borokat tálalták. Egyházi köte-
lességeik terhén vigadozással és tivornyázással könnyítettek. A reformátorok 
egész másképp viselkedtek. Egyszerű ételüket hamar megették; a nép nem sok-
kal helyezte őket a koldusok elé. Oecolompadius házigazdája, aki alkalmat ke-
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resett arra, hogy megnézze, mit csinál szobájában a vendég, mindig tanulni 
vagy imádkozni látta, és nagy csodálkozással mondta, hogy ez az eretnek leg-
alább "nagyon vallásos".  

A tanácskozáson "Eck dölyfösen lépett a pompásan díszített szószékre, míg 
az alázatos, szegényesen öltözött Oecolompadiust ellenfelével szembe egy dur-
ván faragott zsámolyra ültették". Ecket harsogó hangja és mérhetetlen magabiz-
tossága soha nem hagyta el. Buzgólkodásra sarkallta az arany reménye csak-
úgy, mint a hírnév, mert a vallás védelmezőjét csinos tiszteletdíjjal jutalmazták. 
Amikor jobb érvei kifogytak, sértegetéshez, sőt szitkozódáshoz folyamodott. 

A szerény és magában nem bízó Oecolompadius, aki irtózott a csatától, ezzel 
az ünnepélyes vallomással kezdte beszédét: "A megítélésnek csak egy mércéjét 
ismerem el: Isten szavát." Szelíden és udvariasan viselkedett, de ügyesnek és 
rendíthetetlennek bizonyult. Míg a katolikusok szokásukhoz híven az egyházi 
szokások tekintélyével hozakodtak elő, a reformátor következetesen a Szent-
íráshoz ragaszkodott. "Svájcban nincs hatalma a szokásnak - mondta -, hacsak 
nincs összhangban az alkotmánnyal. Hitbeli dolgokban pedig a Biblia a mi al-
kotmányunk." 

A két vitázó közti különbség nem maradt hatástalan. A reformátor higgadt, 
világos érvelése, amelyet oly szelíden és szerényen adott elő, tetszett azoknak, 
akik ellenszenvvel fordultak el Eck szenvedélyes kijelentéseitől. 

A vita tizennyolc napig tartott. Lezárulásakor a katolikusok magabiztosan 
maguknak igényelték a győzelmet. A képviselők zöme Róma pártjára állt, és az 
országgyűlés a reformátorokat legyőzötteknek mondta ki, és kijelentette, hogy 
vezérükkel, Zwinglivel együtt kiváltak az egyházból. De a tárgyalás gyümöl-
csei egyértelművé tették, melyik oldal kapott kedvezőbb elbírálást. Az össze-
csapás nagyot lendített a protestánsok ügyén. És nem sokkal ezután Bern és 
Bázel - e két fontos város - a reformáció mellett foglalt állást. 
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A REFORMÁCIÓ ELŐREHALADÁSA NÉMETORSZÁGBAN 
   
 

  Luther titokzatos eltűnése egész Németországban megdöbbenést keltett. 
Mindenki kérdezősködött felőle. A legképtelenebb hírek keringtek róla, és so-
kan azt hitték, hogy meggyilkolták. Az emberek nagyon megsiratták; nemcsak 
közismert barátai, hanem ezerszámra olyanok is, akik nem foglaltak nyíltan ál-
lást a reformáció mellett. Sokan ünnepélyes esküvel fogadták, hogy megbosz-
szulják halálát. 

A Róma-barát vezetők rémülten látták, hogy mennyire ellenük fordult a köz-
hangulat. Bár eleinte ujjongtak Luther vélt halálának, de csakhamar szerettek 
volna elrejtőzni az emberek haragja elől. Ellenségeit, míg Luther közöttük volt, 
még legmerészebb tettei sem nyugtalanították annyira, mint eltűnése. Azok, 
akik dühükben megpróbálták a bátor reformátort elpusztítani, most, hogy véd-
telen fogoly lett, tele voltak félelemmel. "Menekülésre már csak egy lehetősé-
günk van - mondta egyikük -,... fáklyákat gyújtva kutatni széles e világon, és 
visszaadni a nemzetnek, amely követeli." Úgy tűnt, hogy a császári rendelet ha-
tástalan maradt. A nunciusok felháborodva látták, hogy sokkal kevesebb fi-
gyelmet kelt, mint Luther sorsa. 

Az a hír, hogy Luther, bár fogoly, de biztonságban van, megnyugtatta az em-
bereket, és még jobban lelkesedtek érte, írásait még buzgóbban olvasták. Egyre 
többen álltak annak a hősnek az ügye mellé, aki ilyen félelmesen kevés eséllyel 
védte Isten szavát. A mag, amelyet Luther elvetett, mindenütt kikelt. Távolléte 
alatt megvalósult az, amit jelenlétében nem ért volna el. Munkatársainak, nagy-
szerű vezérük eltávolítása után megnőtt a felelősségérzete. Megújult hittel és 
buzgalommal siettek megtenni minden tőlük telhetőt, hogy az oly szépen meg-
indult munka ne szenvedjen csorbát. 

Sátán azonban nem maradt tétlen. Most is megpróbálta azt, amit minden re-
formációs mozgalomban. Megkísérelte tönkretenni az embereket. Rá akarta 
szedni őket arra, hogy az igazi reformációt cseréljék fel hamisítvánnyal. Miként 
a keresztény egyház első századában támadtak hamis krisztusok, a XVI. szá-
zadban voltak hamis próféták. 

Néhány ember, akikre a vallásos világ kavargása nagy hatással volt, különle-
ges mennyei kinyilatkoztatások birtokosának képzelte magát, és azt állította, 
hogy Istentől megbízást kapott a Luther által - szerintük erőtlenül - elkezdett 
reformáció folytatására és befejezésére. Ezek az emberek lerombolták azt, amit 
Luther felépített. Pontosan azt a nagyszerű elvet tagadták meg, ami a reformá-
ció alapja volt - hogy Isten szava a hit és gyakorlat tökéletes szabálya. Ezt a té-
vedhetetlen útmutatót változékony mércével - saját érzéseikkel és benyomása-
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ikkal - cserélték fel. A tévedés és hazugság nagyszerű leleplezőjének elvetésé-
vel utat nyitottak Sátánnak arra, hogy tetszése szerint befolyásolja az emberek 
gondolkozását. 

Az egyik ilyen próféta azt állította, hogy Gábriel angyal adott neki eligazítást. 
Egy diák, aki e prófétához csatlakozott, felhagyott tanulmányaival, mert állítása 
szerint Isten maga adott neki bölcsességet Igéje magyarázásához. Sok fanatiz-
musra hajló ember csatlakozott hozzájuk. E rajongók ténykedései nem kis iz-
galmat keltettek. Luther prédikációi nyomán az emberek felismerték a reform 
szükségességét. És most, az új próféták téves tanításai félrevezettek néhány 
igazán jóhiszemű embert. 

A mozgalom vezetői elmentek Wittenbergbe, és rá akarták kényszeríteni ál-
láspontjukat Melanchtonra és munkatársaira. Ezt mondták: "Isten bízott meg 
minket az emberek oktatásával. Mi meghitten társalgunk az Úrral, mi tudjuk, mi 
fog történni. Egyszóval apostolok és próféták vagyunk. Kérdezzétek csak meg 
dr. Luthert." 

A reformátorok megdöbbentek. Nem értették a dolgot. Ilyennel még nem ta-
lálkoztak, és nem tudták, mitévők legyenek. Melanchton így szólt: "Ezekben az 
emberekben valóban rendkívüli lélek van. De milyen lélek?... Egyrészt arra vi-
gyázzunk, nehogy elfojtsuk Isten Lelkét, másrészt pedig arra, nehogy félreve-
zessen minket a Sátán lelke!" 

Az új tan gyümölcse csakhamar megmutatkozott. Az emberek elhanyagolták 
a Bibliát, vagy teljesen félretették. Az iskolákban zűrzavar támadt. Diákok, le-
döntve minden korlátot, abbahagyták tanulmányaikat, és otthagyták az egyete-
met. Azok, akik alkalmasnak tartották magukat a reformáció felélesztésére és 
irányítására, a pusztulás határára vitték. A katolikusok ezt látva újra bizakodni 
kezdtek, és diadalittasan kiáltották: "Még egy utolsó erőfeszítés, és minden a 
mienk." 

Amikor Luther Wartburgban meghallotta, mi történt, mélyen megrendülve 
mondta: "Mindig tartottam attól, hogy Sátán ránk küldi ezt a csapást." Felis-
merte az állítólagos próféták igazi lényét, és látta az igazság ügyét fenyegető 
veszélyt. A pápa és a császár ellenkezése nem nyugtalanította annyira, mint az, 
amit most látott. A reformáció állítólagos barátaiból támadtak a legnagyobb el-
lenségei. Éppen azokkal az igazságokkal keltettek viszályt és zűrzavart az egy-
házban, amelyek oly nagy örömet és vigaszt nyújtottak. 

Luther Isten Lelke késztetésére bontakoztatta ki a reformációt, és nagyobb re-
formot hajtott végre, mint ami kezdetben szándékában állt. Ő csak eszköz volt 
a Végtelen Hatalom kezében. Mégis sokszor megremegett, amikor munkája 
következményét látta. Egyszer ezt mondta: "Ha megtudnám, hogy tanaim egy 
embernek is ártottak, egyetlenegynek, bármilyen egyszerűnek és ismeretlennek 
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- ami lehetetlen, hiszen ez maga az evangélium -, inkább meghalnék, mintsem 
kitartsak mellettük." 

És most Wittenberget, a reformáció tulajdonképpeni központját a fanatizmus 
és törvényellenesség ejtette hatalmába. Ez a rettenetes állapot nem Luther taní-
tásainak következménye volt, de ellenségei egész Németországban őt terhelték 
meg vele. Elkeseredésében olykor ezt kérdezte: "Hát lehet ilyen vége a refor-
máció nagyszerű munkájának?" Amikor Istennel imában tusakodott, ismét béke 
költözött a szívébe. "Ez a munka nem az enyém, hanem a tiéd - mondta -; Te 
nem fogod eltűrni, hogy a babona vagy a fanatizmus megrontsa." 

De az a gondolat, hogy ebben a válságos helyzetben továbbra is távol kell 
maradnia a küzdelemtől, elviselhetetlenné vált már számára. Elhatározta, hogy 
visszatér Wittenbergbe. 

Tüstént el is indult - a birodalom átkával a vállán - veszélyes útjára. Az ellen-
ség jogot kapott arra, hogy megölje. Barátainak megtiltották, hogy befogadják, 
vagy segítsenek rajta. A császári kormány a legszigorúbb intézkedéseket al-
kalmazta a reformátor hívei ellen. De Luther látta, hogy az evangélium munká-
ja veszélyben van, és az Úr nevében bátran elindult, hogy harcoljon az igazsá-
gért. Egyik levelében, amely a választófejedelemnek szólt, Luther, miután kö-
zölte, hogy el akarja hagyni Wartburgot, ezt írta: "Tudatom felségeddel, hogy 
Wittenbergbe készülök, olyan védelem alatt, amely sokkal nagyobb, mint a fe-
jedelmeké és a választófejedelemé. Nem szándékozom felséged támogatásáért 
folyamodni, és egyáltalán nem kívánom védelmét, inkább én védeném meg fel-
ségedet. Ha megtudnám, hogy felséged tudna vagy akarna védelmezni engem, 
inkább egyáltalán nem mennék Wittenbergbe. Nincs olyan kard, amely elő-
mozdíthatná ezt az ügyet. Istennek egyedül kell megtennie mindent emberi se-
gítség vagy közreműködés nélkül. Ő, aki a leghívebb, Ő tud a legjobban meg-
védeni." 

Második levelében, amelyet wittenbergi útján írt, Luther hozzátette: "Kész 
vagyok elszenvedni felséged nemtetszését és az egész világ haragját. Vajon a 
wittenbergiek nem az én juhaim-e? Isten nem reám bízta őket? És nem kell-e, 
ha szükséges, még az életemet is kockáztatnom értük? Meg aztán attól félek, 
hogy Németországban borzalmas zendülés fog kitörni, amely által Isten meg-
bünteti nemzetünket." 

Nagy elővigyázattal, mély alázattal, de határozottan és energikusan fogott 
munkához. "Az Igével kell legyőznünk és lerontanunk mindazt, amit az erőszak 
állított fel - mondta. Nem fogok erőszakot alkalmazni a babonások és hitetle-
nek ellen... Senkit sem szabad kényszeríteni. A hit lényege éppen a szabadság." 

Csakhamar egész Wittenbergben elterjedt a hír, hogy Luther visszatért, és 
prédikálni fog. Az emberek özönlöttek mindenfelől, és a templom zsúfolásig 
megtelt. Luther a szószékre lépve nagyon bölcsen és szelíden tanított, buzdított 
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és dorgált. Utalva egyesek eljárására, akik erőszakos intézkedésekkel akarták 
megszüntetni a misét, ezt mondta: 

"A mise rossz dolog. Isten ellenzi, ezért meg kell szüntetni. Én helyére az 
egész világon az evangéliumi úrvacsorát tenném. De senkit sem szabad erő-
szakkal elszakítani tőle. Ezt a dolgot az Úr kezébe kell letennünk. Az Ő szava 
cselekedjen, és ne mi. Hogy miért? - kérdezed. Mert nincs a kezemben az em-
berek szíve, mint a fazekaséban az anyag. Jogunk van szólni, de nincs jogunk 
cselekedni. Prédikáljunk! A többi Isten dolga. Ha erőszakot alkalmazok, mit 
érek el vele? Fintort, formalitást, majmolást, emberi rendeleteket és álszentes-
kedést... és nem a szívbeli őszinteséget, hitet, vagy könyörületet. Márpedig ahol 
ez a három hiányzik, ott minden hiányzik. Egy lyukas garast sem adnék az 
ilyen eredményért... Isten egyedül Igéjével többet tesz, mint te, én, és az egész 
világ velünk együtt. Isten a szívet ragadja meg, és ha a szívet megnyerted, min-
dent megnyertél...  

Prédikálni, vitázni és írni fogok, de senkit sem erőltetek, mivel a hit önkéntes. 
Lásd, mit tettem! Felkeltem a pápa, a búcsú és a pápisták ellen, de erőszak és 
izgatás nélkül. Terjesztettem Isten szavát, prédikáltam és írtam - ez volt min-
den, amit tettem. És mégis, amíg én aludtam,... az Ige, amit prédikáltam, le-
győzte a papságot, annyira, hogy sem fejedelem, sem császár nem okozott neki 
oly sok kárt. De én semmit sem tettem. Egyedül az Ige végzett el mindent. Ha 
erőszakhoz akartam volna folyamodni, talán egész Németországot elöntötte 
volna a vér. De mi lett volna az eredmény? Mind testi, mind lelki romlás és 
pusztulás. Ezért én nyugton maradtam, és hagytam, hogy egyedül az Ige fussa 
be a világot." 

Luther nap mint nap lelkes tömegnek prédikált egy egész héten át. Isten szava 
megtörte a fanatizmus izgató varázsát. Az evangélium hatalma visszavezette a 
megtévesztett embereket az igazság útjára. 

Luther nem kívánt találkozni a fanatikusokkal, akik nagy bajt okoztak. Logi-
kátlan és fegyelmezetlen embereknek ismerte őket, akik miközben azt állítják, 
hogy különleges mennyei világosságot kaptak, a legkisebb ellentmondást, de 
még a legbarátibb dorgálást vagy tanácsot sem tudják elviselni. Magukat tartva 
a legfőbb tekintélynek, mindenkitől megkövetelik, hogy kérdés nélkül fogadják 
el állításaikat. De mivel ragaszkodtak ahhoz, hogy velük találkozzék, nem zár-
kózott el ettől. Luther nagyszerűen leleplezte hazugságaikat, és e csalók azon-
nal elhagyták Wittenberget. 

A fanatizmus egy időre elhallgatott. Évek múlva azonban annál hevesebben 
tört elő, és következményei még súlyosabbak voltak. E mozgalom vezetőiről 
Luther ezt mondta: "Számukra a Szentírás csak holt betű volt, és mindnyájan 
ezt kezdték kiabálni: ,A Lélek! A Lélek!' De az egyszer biztos, nem követem 
őket oda, ahová őket ez a lélek vezeti. Isten az Ő kegyelméből őrizzen meg 
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minden olyan egyháztól, ahol csak szentek vannak! Én az alázatosokhoz, az 
erőtlenekhez, a betegekhez akarok tartozni, akik tudják és érzik, hogy bűnösök, 
és akik szívük mélyéből szüntelen sóhajtoznak és kiáltanak Istenhez vigaszért 
és segítségért." 

Thomas Münzer, a legaktívabb fanatikus tehetséges ember volt, aki képessé-
geit a jó ügy szolgálatába állítva, hasznos dolgokat vihetett volna végbe. De 
nem tanulta meg az igaz vallás legfőbb elveit. "Meg akarta reformálni a világot, 
és elfelejtette, mint minden rajongó, hogy a reformációt saját magánál kell el-
kezdenie." Nagyratörő volt. Rangra, hatalomra vágyott, és nem akart második 
lenni, még Luther után sem. Kijelentette, hogy amikor a reformátorok a pápa 
tekintélyét a Szentírással cserélték fel, csupán létrehozták a pápaság egy másik 
formáját. Azt állította, hogy a menny őt bízta meg az igazi reformáció megindí-
tásával. "Akiben ez a lélek lakik, azé az igaz vallás - mondta Münzer -, még ha 
soha életében nem is látta a Szentírást." 

A fanatikus tanítók az érzelmeikre hallgattak. Minden gondolatukat és indíté-
kukat Isten hangjának tartották. Következésképpen nagy túlzásokba estek. 
Egyesek még Bibliájukat is elégették, miközben ezt kiabálták: "A betű megöl, a 
Lélek pedig megelevenít." Münzer tanítása felcsigázta az emberekben a rend-
kívüli dolgok utáni vágyat, de az emberi elképzeléseket és nézeteket Isten sza-
va fölé helyezve, hiúságukat is legyezgette. Tanait ezrek fogadták el. Münzer 
csakhamar minden istentiszteleti rendet megbélyegzett, és kijelentette, hogy a 
fejedelmeknek engedelmeskedni annyit jelent, mint megpróbálni Istennek is és 
Béliálnak is szolgálni. 

Az emberek, akik már kezdték levetni magukról a pápaság igáját, egyre tü-
relmetlenebbül viselték a polgári hatóságok megszorításait is. Münzer forra-
dalmi tanításai, amelyeket a mennyei jóváhagyás igényével adott elő, minden 
kötöttség lerázására indították a népet, és arra, hogy a gyeplőt előítéleteiknek és 
indulataiknak adják át. E tanítást a lázadás és a harc végtelenül csúnya jelenetei 
követték, és Németország földje vérben ázott. 

Az a lelki fájdalom, amit Luther régen Erfurtban érzett, most kétszeresen reá 
nehezedett, amikor látta a fanatizmusnak a reformáció számlájára írt követ-
kezményeit. A katolikus fejedelmek kijelentették - és sokan el is hitték -, hogy 
a lázadás Luther tanainak törvényszerű következménye. A vád, amelynek a leg-
csekélyebb alapja sem volt, nagyon elszomorította a reformátort. Hogy az igaz-
ság ügyét a legsekélyesebb fanatizmussal egy szintre hozva így meggyalázzák, 
több volt, mint amit el tudott viselni. A zendülés vezetői gyűlölték Luthert, 
mert nemcsak ellenezte tanításaikat, hanem elutasította, hogy Isten ihletésére 
cselekednek. A polgári hatóság elleni lázadóknak nevezte őket. Ők pedig bosz-
szúból hitvány képmutatónak bélyegezték Luthert. Úgy tűnt, hogy Luther a fe-
jedelmek és a nép gyűlöletét egyaránt kihívta maga ellen. 
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A pápa hívei ujjongtak, remélve, hogy hamarosan tanúi lesznek a reformátor 
bukásának. Azokért a tévedésekért is Luthert hibáztatták, amelyeknek a helyre-
igazításáért mindent megtett. A fanatikusok azzal az állítással, hogy nagy igaz-
ságtalanság történt velük, sok ember rokonszenvét megnyerték, és miként a té-
vedés képviselőjével sokszor megesik, őket is mártíroknak tartották. A refor-
máció legelkeseredettebb támadóit tehát a kegyetlenség és elnyomás áldozatai-
ként sajnálták és dicsőítették az emberek. Ez Sátán munkája volt, amely mögött 
ugyanaz a lázadó szellem húzódott, mint ami először a mennyben nyilvánult 
meg. 

Sátán folyvást azon dolgozik, hogy az embert megtévessze, és arra késztesse, 
hogy a bűnt erénynek, az erényt pedig bűnnek nevezze. És milyen "eredmé-
nyes" munkát végez! Hányszor szidják és becsmérlik Isten hűséges szolgáit 
csak azért, mert bátran kiállnak az igazságért! Sátán eszközeit pedig dicsőítik 
és tömjénezik, sőt mártíroknak tartják, míg azok, akik Isten iránti hűségükért 
tiszteletet és bátorítást érdemelnének, magukra maradva hordják a gyanúsítga-
tás és bizalmatlanság terhét. 

A szentség hamisítványa, a hamis megszentelődés ma is megtéveszti az em-
bereket. Más formákban, de a Luther korában megmutatkozó szellemben eltérít 
embereket a Szentírástól, hogy saját érzéseiket és benyomásaikat kövessék Is-
ten törvénye helyett. Ez Sátán egyik legsikeresebb cselfogása, az igazság és a 
tisztaság meggyalázása. 

Luther bátran védte az evangéliumot a mindenfelől érkező támadástól. Isten 
Igéje minden küzdelemben hatékony fegyvernek bizonyult. Ezzel az Igével 
harcolt Luther a pápa bitorolt hatalma és a teológusok racionalista filozófiája el-
len, és sziklaszilárdan megállt a reformációnak szövetséget kínáló fanatizmussal 
szemben. 

Ezek az ellenfelek a maguk módján mind félretették a Szentírást, és a vallási 
igazság és ismeret forrásaként az emberi bölcsességet dicsőítették. A raciona-
lizmus isteníti az észt, és a vallás döntő tényezőjévé teszi. A katolicizmusnak, 
amely szerint a pápa az apostoli ihletettség egyenes ágú, soha nem változó örö-
köse, bőven van lehetősége arra, hogy mindenféle túlkapást és romlottságot az 
apostoli megbízás sérthetetlenségének leple alá rejtsen. Münzer és társai "ihle-
tettségének" a forrása sem magasabb rendű, mint a csapongó képzelet. Befolyá-
sa aláásott minden tekintélyt - emberit és istenit egyaránt. Az igazi keresztény-
ség Isten szavát az ihletett igazság nagy kincsesházaként és minden kinyilat-
koztatás próbaköveként fogadja el. 

Wartburgból való visszatérése után Luther befejezte az Újszövetség fordítá-
sát, és a német nép nemsokára anyanyelvén olvashatta az evangéliumot. E for-
dítást mindenki, aki szerette az igazságot, nagy örömmel fogadta. Azok pedig, 
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akik az emberi hagyományokat és parancsolatokat választották, gúnyolódva el-
vetették. 

A papokat nyugtalanította az a gondolat, hogy a köznép most már meg tudja 
vitatni velük Isten szavának tanításait, így tudatlanságuk lelepleződik. Világias 
okoskodásuk fegyverei hatástalanok voltak a Lélek kardjával szemben. Róma 
minden tekintélyével igyekezett meggátolni a Szentírás terjesztését, de a rende-
letekkel, egyházi átkokkal és kínzásokkal nem érte el a célját. Minél inkább 
kárhoztatta és tiltotta a Bibliát, az emberek annál jobban szerették volna tudni, 
hogy mit is tanít. Minden olvasni tudó ember sóvárgott arra, hogy maga kutat-
hassa Isten Igéjét. Magukkal hordozták és olvasták, aztán újra olvasták, és ad-
dig nem nyugodtak, amíg hosszú részeket kívülről meg nem tanultak. Az Újtes-
tamentum értékelése láttán Luther azonnal elkezdte az Ótestamentum fordítá-
sát, és mihelyt egy-egy rész elkészült, azonnal kiadta. 

Luther írásait éppoly örömmel fogadták a nagyvárosban, mint a kis faluban. 
"Amit Luther és barátai megfogalmaztak, mások terjesztették. Szerzetesek, 
akik meggyőződtek a kolostori kötelezettségek törvénytelenségéről, és a hosz-
szú, rest élet helyett erejüket megfeszítve dolgozni akartak, de akik túlságosan 
tudatlanok voltak ahhoz, hogy Isten szavát hirdessék, beutazták a tartományo-
kat, felkeresték a falucskákat és a kunyhókat, hogy Luthernek és barátainak a 
könyveit árusítsák. Németországot csakhamar elárasztották ezek a bátor könyv-
terjesztők." 

Ezeket az írásokat nagy érdeklődéssel tanulmányozta gazdag és szegény, ta-
nult és tanulatlan. A falusi iskolák tanítói esténként felolvastak belőlük a kan-
dalló köré gyűlt kis csoportoknak. Minden egyes alkalommal egy-egy ember 
meggyőződött az igazságról, és örömmel fogadva az igét, tolmácsolta a jó hírt 
másoknak is. 

Valósággá váltak ezek az ihletett szavak: "A Te beszéded megnyilatkozása 
világosságot ad, és oktatja az együgyűeket" (Zsolt 119:130). A Szentírás ta-
nulmányozása hatalmas változást hozott létre az emberek gondolkozásában és 
érzéseiben. A papi uralom vasigát helyezett alattvalóira, amely tudatlanságban 
és megalázottságban tartotta őket. A formaságokat és a babonás szertartásokat 
aprólékosan betartották. De istentiszteleteikhez az értelemnek és a szívnek nem 
sok köze volt. Luther feltárta Isten szavának egyszerű igazságait. A köznép ke-
zébe adott Ige pedig felébresztette szunnyadó képességeiket. Nem csupán lel-
küket tisztította és nemesítette meg, hanem új erőt és elevenséget adott értel-
müknek is. 

Minden rendű és rangú embert lehetett látni Bibliával a kézben, amint védték 
a reformáció tanításait. A pápa hívei, akik a Szentírás kutatását a papokra és 
szerzetesekre hagyták, most felszólították őket, hogy lépjenek elő, és cáfolják 
meg az új tanításokat. De a papok és szerzetesek, akik híveikhez hasonlóan 
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nem ismerték a Szentírást és Isten hatalmát, teljes kudarcot vallottak azokkal 
szemben, akiket tanulatlannak és eretneknek bélyegeztek." Sajnos - mondta egy 
katolikus író - Luther rábírta követőit, hogy a Szentíráson kívül semmi más ki-
nyilatkoztatásban ne higgyenek." Tömegek gyűltek össze, hogy hallgassák azt 
az igazságot, amit egyszerű emberek hirdettek, sőt megvitattak művelt és ékes 
beszédű teológusokkal. E nagy emberek szégyenletes tudatlansága leleplező-
dött, amikor az egyszerű emberek Isten Igéjének világos tanításaival cáfolták 
meg érveiket. Munkások, katonák, nők, sőt még gyermekek is jobban ismerték 
a Biblia tanításait, mint a papok és tudós doktorok. 

Az evangélium követői és a római babonák vallói közötti kirívó különbség 
nem kevésbé volt nyilvánvaló a tudósok soraiban, mint a köznép között. "El-
lentétben a hierarchia régi védelmezőivel, akik elhanyagolták a nyelvek tanulá-
sát és az irodalom művelését,... voltak nemes lelkű fiatalok, akik tanulásra 
szentelve életüket, kutatták a Szentírást, és megismerkedtek az ókor mestermű-
veivel. Ezek az éles elméjű, tiszta lelkületű, bátor szívű ifjak hamarosan annyi 
ismeretet szereztek, hogy jó ideig senki sem volt képes felvenni velük a ver-
senyt... Így azután, amikor a reformációnak ezek az ifjú védelmezői valamilyen 
gyűlésen találkoztak a római doktorokkal, oly könnyedén és higgadtan vitáztak 
velük, hogy ezek a tudatlan emberek elbizonytalanodtak, zavarba jöttek, és 
szégyenben maradtak, amit mindenki szerint meg is érdemeltek." 

Amikor a katolikus papság látta, hogy hívei elfogynak, a magisztrátusokhoz 
fordult segítségért, és minden hatalmában álló eszközzel igyekezett visszasze-
rezni hallgatóit. De az emberek lelki szükségleteit kielégítették az új tanítások, 
és elfordultak azoktól, akik oly régóta táplálták őket a babonás rítusok és embe-
ri hagyományok semmit érő polyvájával. 

Az igazság tanítói, amikor az üldözés fellángolt ellenük, megfogadták Krisz-
tus szavait: "Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a má-
sikba" (Mt 10:23). A világosság eljutott mindenhova. A menekülők találtak egy 
hívogató kitárt ajtót, és azon a helyen maradva, Krisztust prédikálták - néha a 
templomban, vagy ha az bezárult előttük, magánházakban vagy a szabad ég 
alatt. Templommá szentelődött az a hely, ahol meghallgatták őket. A lendület-
tel és bizonyossággal prédikált igazság feltartóztathatatlanul terjedt. 

Hiába kérte a papság az egyházi és a polgári hatóságok segítségét az eretnek-
ség szétmorzsolásához. Hiába folyamodtak bebörtönzéshez, kínzáshoz, tűzhöz 
és kardhoz. A hivők ezrei pecsételték meg vérükkel hitüket, és a munka ment 
tovább. Az üldözés is az igazság terjedését szolgálta. A fanatizmus pedig, ame-
lyet Sátán az üldözéssel igyekezett párosítani, még nyilvánvalóbbá tette az Is-
ten munkája és a Sátán munkája közti különbséget. 
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  A FEJEDELMEK TILTAKOZÁSA 
   
 

A német keresztény fejedelmek tiltakozása az 1529-es speieri országgyűlésen 
az egyik legszebb bizonyságtevés volt a reformáció mellett. Ezeknek az embe-
reknek - Isten embereinek - a bátorsága, hite és állhatatossága kivívta a gondol-
kozási és lelkiismereti szabadságot a következő századok számára. Protestálá-
suk adta meg a megreformált egyház protestáns nevét; elveik pedig "a protestan-
tizmus tulajdonképpeni lényegét".  

Sötét és vészjósló napok köszöntöttek a reformációra. Annak ellenére, hogy a 
Wormsi Ediktum Luthert törvényen kívül helyezte, tanainak hirdetését, illetve 
elfogadását megtiltotta, a birodalomban mindeddig a vallási türelem érvénye-
sült. A gondviselő Isten féken tartotta az igazsággal szemben álló erőket. V. 
Károlynak eltökélt szándéka volt a reformáció szétzúzása, de sokszor, amikor 
ütésre emelte a kezét, kénytelen volt máshova sújtani. Újra meg újra elkerülhe-
tetlennek látszott, hogy mindazok nyomban elpusztulnak, akik Rómával szem-
behelyezkedni mernek. De a kritikus pillanatban a keleti határon megjelent a 
török hadsereg vagy a francia király vagy a császár növekvő hatalmára félté-
keny pápa, és háborút indítottak ellene. Így aztán a nemzetek viszálya és ka-
vargása közepette a reformáció tovább erősödhetett és terjedhetett.  

Végül is a pápai uralkodók elfojtották gyűlölködésüket, hogy összefogjanak a 
reformátorok ellen. Az 1526-os speieri országgyűlés vallási ügyekben minden 
államnak szabad kezet adott az általános zsinat idejéig. De mihelyt elmúltak az 
engedményt kiváltó veszélyek, a császár 1529-ben ismét összehívta az ország-
gyűlést Speierben, hogy összezúzza az eretnekséget. Rá akarta venni a fejedel-
meket arra, lehetőleg békés eszközökkel, foglaljanak állást a reformáció ellen. 
Ha pedig az nem sikerül, Károly felkészült rá, hogy erőszakhoz folyamodik. 

A pápa hívei ujjongtak. Nagy számban jelentek meg Speierben, és nyíltan ki-
fejezésre juttatták a reformátorokkal és pártfogóikkal szembeni gyűlöletüket. 
Melanchton ezt mondta: "A világ szemében utálat és söpredék vagyunk, de 
Krisztus letekint szegény népére, és megőrzi." Az országgyűlésen részt vevő 
lutheránus fejedelmek rezidenciáján is tilos volt az evangéliumot prédikálni. De 
Speier népe szomjazta Isten Igéjét, és a tilalom ellenére ezrek özönlöttek a 
szász választófejedelem kápolnájában tartott istentiszteletekre.  

Ez siettette a válságot. A császár kihirdette az országgyűlésnek, hogy mivel a 
lelkiismereti szabadságot engedélyező határozat súlyos zavargásokat keltett, el-
rendeli érvénytelenítését. Ez az önkényes cselekedet felháborította és megrémí-
tette a lutheránus keresztényeket. Egyikük ezt mondta: "Krisztus újra Kajafás 
és Pilátus kezébe került." A katolikusok még jobban felbőszültek. Az egyik 
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vakbuzgó katolikus kijelentette: "A törökök jobbak, mint a lutheránusok, mivel 
a törökök tartanak böjtnapokat, a lutheránusok pedig megszentségtelenítik őket. 
Ha választanunk kellene Isten szent Igéje és az egyház régi hibái között, az 
előbbit utasítanánk el!" Melanchton így szólt: "Faber a telt házú gyűlésen na-
ponta újabb követ vet reánk, az evangélium híveire." 

A vallási türelem korábban már törvényerőre emelkedett, és a lutheránus ál-
lamok most úgy döntöttek, hogy tiltakoznak jogaik megsértése ellen. Luther-
nek, akit a Wormsi Ediktum még mindig egyházi átok alatt tartott, tilos volt 
Speierben megjelennie, de munkatársai és a fejedelmek, akiket Isten indított 
fel, hogy ügyét ebben a válságban védjék, helyére álltak. A nemes lelkű szász 
Frigyes, Luther korábbi pártfogója meghalt. De testvére és utóda, János herceg 
is örömmel fogadta a reformációt, és bár békepárti volt, nagyon határozottan és 
bátran kiállt minden olyan dologban, ami a vallás érdekeit érintette. 

A papok követelték, hogy a reformációt elfogadó államok fenntartás nélkül 
engedelmeskedjenek a római törvénykezésnek. A reformátorok viszont a ko-
rábban élvezett szabadságot igényelték, és nem egyezhettek bele abba, hogy 
Róma ismét fennhatósága alá vonja azokat az államokat, amelyek oly nagy 
örömmel fogadták Isten szavát. 

Végül is elhangzott az a középutas javaslat, hogy ott, ahol a reformáció nem 
vert gyökeret, a Wormsi Ediktumot szigorúan érvényesíteni kell; és hogy "ott, 
ahol a nép eltért attól, és ahol a zendülés veszélye nélkül nem tudnak alkalmaz-
kodni hozzá, ott ne foganatosítsák a legkisebb új reformot sem, ne érintsenek 
semmilyen vitás pontot, ne ellenezzék a mise celebrálását, és egyetlen római 
katolikusnak se engedjék meg a lutheránizmus követését". Ezt az intézkedést az 
országgyűlés elfogadta, a katolikus papok és főpapok nagy megelégedésére. 

E rendelet érvényre juttatása megakadályozta volna "a reformáció kiterjeszté-
sét azokra a területekre, ahol még ismeretlen volt, gátolta volna megszilárdítá-
sát, ahová már eljutott". Tehát nincs szólásszabadság, és tilos áttérni. E meg-
szorítások és tilalmak haladéktalan elfogadására voltak a reformáció hívei köte-
lezve. Úgy tűnt, hogy a világ reménysége kialvóban van. "A római hierarchia 
visszaállítása... szükségszerűen visszahozná a régi visszaéléseket" és hamar al-
kalom kínálkozna annak a munkának az elpusztítására, amelyet már hevesen 
megrázott "a fanatizmus és a széthúzás". 

A tanácskozásra összegyűlt lutheránus-pártiak megdöbbenve néztek egymás-
ra. "Mit tegyünk?" kérdezgették egymástól. Az egész világot érintő súlyos kér-
dések forogtak kockán. "Behódoljanak-e a reformáció vezérei, és elfogadják-e 
a rendeletet? Ebben a válságos helyzetben, amely csakugyan súlyos volt, mi-
lyen könnyű lett volna érvelni a téves út mellett! Mennyi jól hangzó ürügyet és 
"elfogadható" indokot találhattak volna a behódolásra! Hiszen a lutheránus fe-
jedelmek garanciát kaptak vallásuk szabad gyakorlására. Ez a kedvezmény ki-
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terjedt azokra az alattvalókra is, akik az intézkedés foganatosítása előtt magu-
kévá tették a reformált nézeteket. Vajon ennyi nem elég? Mennyi veszélyt elke-
rülhetnének, ha most behódolnak! És mennyi ismeretlen bajt és viszályt zúdít-
hatnak magukra az ellenállással! Ki tudja, milyen lehetőségeket tartogat a jövő? 
Fogadjuk el a békét, ragadjuk meg a Róma által felkínált olajágat, és kötözzük 
be Németország sebeit! Ilyen érvekkel igazolhatták volna annak az intézkedés-
nek az elfogadását, amely minden bizonnyal csakhamar ügyük bukásával vég-
ződött volna. 

"Szerencsére megvizsgálták ennek az egyezségnek az indítékát, és hitben cse-
lekedtek. Mi volt ez az indíték? Az, hogy Rómának joga van a lelkiismeret el-
fojtására és a szabad vizsgálódás megtiltására. Vajon ők maguk és protestáns 
alattvalóik nem élvezhetnek vallásszabadságot? De igen. De csak mint az 
egyezményben kikötött egyik különleges kedvezményt, nem pedig jog szerint. 
Az egyezményen kívül pedig a tekintély nagy hatalmú elve volt az úr. A lelki-
ismeret nem volt perdöntő. Róma csalhatatlan bíró, akinek engedelmeskedni 
kell. A felkínált egyezmény elfogadása tulajdonképpen annak az elismerése lett 
volna, hogy a vallásszabadság csak a protestáns szászokra korlátozódik. A töb-
bi keresztény pedig bűnt követ el a szabad vizsgálódással és a protestáns hit 
megvallásával, amelyért börtön és máglya jár. Beleegyezhetnek-e vajon a val-
lásszabadság lokalizálásába? Annak meghirdetésébe, hogy a reformáció több 
hívet már nem szerezhet magának? Hogy egy talpalatnyi földet sem hódíthat 
már meg? És ahol ebben az órában Róma az úr, ott uralma állandó lesz? Ártat-
lannak mondhatnák-e a reformátorok magukat annak a sok száz és ezer ember-
nek a vérétől, akik az egyezmény értelmében áldozzák fel életüket a pápaság 
országaiban? E sorsdöntő órában ez az evangélium ügyének és a kereszténység 
szabadságának az elárulása lett volna." Inkább "feláldoznak mindent, még or-
szágukat, koronájukat és életüket is". 

"Utasítsuk el ezt a rendeletet! - mondták a fejedelmek. Lelkiismeret dolgában 
nincs súlya a többségnek." A küldöttek kijelentették: "Az 1526-os rendeletnek 
vagyunk adósai a birodalom békéjéért; annak eltörlése bajt és viszályt hozna 
Németországra. Az országgyűlés csak arra illetékes, hogy megőrizze a vallás-
szabadságot addig, amíg a tanács újra összejön." A lelkiismereti szabadság 
megvédése az állam feladata; vallási ügyekben csak eddig terjed a hatalma. 
Minden világi hatalom, amely polgári hatóság által kísérli meg szabályozni 
vagy kikényszeríteni a vallási előírásokat, megsérti azt az elvet, amelyért a lu-
theránus keresztények olyan nemesen küzdöttek.  

Római hívei elhatározták, hogy véget vetnek annak, amit "vakmerő makacs-
ság"-nak neveztek. Először megpróbáltak megoszlást támasztani a reformáció 
hívei között, és megfélemlíteni azokat, akik nem foglaltak nyíltan állást mellet-
tük. Végül a szabad városok képviselőit az országgyűlés elé idézték, hogy nyi-
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latkozzanak: elfogadják-e a javaslat feltételeit. A képviselők hiába kértek ha-
lasztást. Amikor színt kellett vallaniuk, majdnem a fele a reformátorok mellé 
állt. Azok, akik nem voltak hajlandók eladni a lelkiismereti szabadságot és az 
egyén döntési jogát, jól tudták, hogy állásfoglalásuk miatt bírálni, kárhoztatni 
és üldözni fogják őket. Az egyik delegátus ezt mondta: "Vagy megtagadjuk Is-
ten Igéjét, vagy elégetnek minket". 

Ferdinánd király, aki az országgyűlésen a császárt képviselte, látta, hogy a 
rendelet súlyos megosztottsághoz vezet, hacsak a fejedelmeket nem sikerül rá-
vennie arra, hogy elfogadják a rendeletet. Ezért rábeszéléssel próbálkozott, 
mert jól tudta, hogy az erőszak még eltökéltebbé teszi ezeket az embereket. 
Ferdinánd "könyörgött a fejedelmeknek, hogy fogadják el a rendeletet, és biz-
tosította őket arról, hogy a császár nagyon meg lesz velük elégedve". De ezek 
az állhatatos emberek, akik a földi uralkodók felett álló tekintélyt ismerték el, 
nyugodtan válaszoltak: "Mindenben engedelmeskedünk a császárnak, ami a 
béke ügyét és Isten dicsőségét szolgálja." 

Végül a király az országgyűlés előtt kijelentette a választófejedelemnek és 
barátainak, hogy az ediktum "császári rendelet formájában" fog megjelenni, és 
csak "egy lehetőségük van: engedelmeskedni a felsőbbségnek! " E szavak után 
otthagyta a gyűlést, nem adva alkalmat a reformátoroknak sem megfontolásra, 
sem válaszra. 

"Hasztalan küldtek küldöttséget a királyhoz, hogy visszatérésre bírják. " Til-
takozásukra csak ezt válaszolta: "Ez elintézett ügy. Ennek csak engedelmes-
kedni lehet." 

A császári párt meg volt győződve arról, hogy a keresztény fejedelmek ra-
gaszkodni fognak a Szentíráshoz, amelyet az emberi tanítások és kívánalmak 
elé helyeznek. A császárpártiak tudták, hogy ahol ezt az elvet elfogadják, a pá-
paság végül megbukik. De miként emberek ezrei, akik a "láthatókra" néztek, ők 
is azzal áltatták magukat, hogy a császár és a pápa ügye erős, a reformátoroké 
pedig gyenge. Ha a reformátorok csupán emberi segítségben bíztak volna, erőt-
lenek lettek volna, miként a katolikusok gondolták. És bár kevesen voltak, és 
meghasonlottak Rómával, mégis erősek voltak. "Az országgyűlés jegyzőköny-
ve helyett Isten Igéjére apelláltak, Károly császár helyett pedig Jézus Krisztus-
hoz, a királyok Királyához, és uraknak Urához fordultak."  

Mivel Ferdinánd nem volt hajlandó tekintettel lenni lelkiismereti meggyőző-
désükre, a fejedelmek elhatározták, hogy távollétével nem törődve tiltakozásu-
kat késedelem nélkül a nemzeti tanács elé tárják. Ezért ezt az ünnepélyes nyi-
latkozatot fogalmazták meg, és nyújtották be az országgyűlésnek:  "E nyilatko-
zat útján Isten, a mi egyetlen Teremtőnk, Megtartónk, Megváltónk és Üdvözí-
tőnk előtt, aki egy napon Bíránk lesz, valamint minden ember és minden te-
remtmény előtt kijelentjük, hogy semmit nem hagyunk jóvá és nem fogadunk 
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el - sem mi, sem népünk - semmilyen vonatkozásban, ami a javasolt rendelke-
zésben Istennel, szent Szavával, igaz lelkiismeretünkkel és lelkünk üdvével el-
lentétes."  

"Micsoda?! Hagyjuk jóvá ezt a rendeletet?! Azt állítsuk, hogy a Mindenható 
Isten meg akarja ugyan ismertetni magát az emberrel, de az ember képtelen el-
jutni Isten ismeretére?!" "Nincs más biztos tan, csak amely Isten szavával össz-
hangban van... Az Úr tiltja minden egyéb hitelv tanítását... A Szentírás igéit 
más, világosabb igékkel kell megmagyarázni... Ez szent könyv, amelyre a ke-
reszténynek minden dologban szüksége van, könnyen érthető, és alkalmas a sö-
tétség eloszlatására. Isten kegyelméből elhatároztuk, hogy kitartunk Isten 
egyetlen Igéjének tiszta és kizárólagos prédikálása mellett, ahogyan azt a Biblia 
ó- és újtestamentomi könyvei tartalmazzák. Nem teszünk hozzá semmit, ami 
ellentétben áll vele. Ez az Ige az egyedüli igazság, minden tan és az egész élet 
biztos szabálya. Sohasem csal vagy téveszt meg bennünket. Aki erre az alapra 
épít, az a pokol minden hatalmával szemben is megáll, míg minden emberi hiá-
bavalóság, amely ellene támad, Isten színe előtt kudarcot vall." 

"Ezért visszautasítjuk a ránk kényszerített igát. " "Ugyanakkor a császár őfel-
ségétől elvárjuk, hogy keresztény uralkodóként viselkedjék velünk, mint aki 
mindennél jobban szereti Istent; és mi kijelentjük, hogy készek vagyunk mind-
azzal a szeretettel és engedelmességgel adózni mind neki, mind nektek, ke-
gyelmes urak, ami igaz és törvényes kötelességünk." 

A tiltakozás nagy hatással volt az országgyűlésre. A többséget nagyon meg-
lepte és megrémítette a tiltakozók bátorsága. A jövőt viharosnak és bizonyta-
lannak látták. Elkerülhetetlennek tűnt a viszály, a harc és a vérontás. De a re-
formátorok, akik biztosak voltak ügyük igazságában, bíztak a Mindenható ere-
jében. "Nagyon bátrak és határozottak voltak." 

"E híres tiltakozásban foglalt elvek... a protestantizmus lényegét alkotják. Ez 
a tiltakozás a vallást érintő két emberi visszaélés ellen emel szót: az első a pol-
gári magisztrátus beavatkozása, a második pedig az egyház önkényes hatalma. 
E visszaélések helyett a protestantizmus a magisztrátus fölé a lelkiismeret ha-
talmát, a látható egyház fölé pedig Isten szavának tekintélyét helyezte. Először 
is visszautasítja, hogy a polgári hatalmak beleavatkozzanak az Isten dolgaiba; 
majd a prófétákkal és az apostolokkal együtt mondja: 'Istennek kell inkább en-
gedni, hogynem embereknek.' A tiltakozók V. Károly koronája előtt magasra 
emelték Jézus Krisztus koronáját. Sőt továbbmentek: lefektették azt az elvet, 
hogy minden emberi tanítást Isten kinyilatkoztatásai alá kell rendelni." A pro-
testálók továbbá kijelentették, hogy joguk van szabadon bizonyságot tenni 
meggyőződésükről. Nemcsak hinni és engedelmeskedni akarnak, hanem taníta-
ni is azt, amit Isten Igéje  mond. Tagadták, hogy a papoknak és a magisztrátu-
soknak joguk van ezt megakadályozni. A speieri protestálás ünnepélyes bi-
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zonyságtevés volt a vallási türelmetlenség ellen, és hangsúlyozása annak, hogy 
minden embernek joga van Istent úgy imádni, ahogy a lelkiismerete diktálja. 

A nyilatkozat elhangzott, és emberek ezrei jól emlékezetükbe vésték. A 
mennyei könyvekbe is bekerült, ahonnan senki emberi erőfeszítéssel ki nem tö-
rölheti. Az egész lutheránus Németország hitvallásként fogadta el a protestá-
lást. Az emberek mindenütt új és jobb korszak ígéretét látták a nyilatkozatban. 
Az egyik fejedelem ezt mondta a speieri protestánsoknak: "A Mindenható, aki-
nek segítségével szilárdan, szabadon és bátran meg tudjátok Őt vallani, őrizze 
meg bennetek ezt a keresztény állhatatosságot az örökkévalóság napjáig".  

Ha a reformáció, e kezdeti sikerekkel megelégedve, megalkuvással próbált 
volna a világ kegyeibe férkőzni, ez hűtlenség lett volna Istennel és önmagával 
szemben. E hűtlenséggel saját sírját ásta volna meg. E nemes lelkű reformáto-
rok élete tanulságokkal szolgál minden korszakban. Sátán munkamódszere, 
amellyel Isten és Igéje ellen dolgozik, nem változott. Ma is éppoly ellensége a 
Szentírásnak, az élet útmutatójának, mint amilyen a XVI. században volt. A 
Szentírás tanításaitól és elveitől ma is sokan messze elkanyarodnak. Vissza kell 
térni a nagy protestáns alapelvhez: a Biblia, és csakis a Biblia a hit és a köteles-
ség szabálya. Sátán ma is minden hatalmában álló eszközzel igyekszik a lelki-
ismereti szabadságot megsemmisíteni. A speieri protestálók által elutasított an-
tikrisztusi hatalom ma újult erővel törekszik arra, hogy elvesztett felsőbbségét 
visszaszerezze. Az a rendíthetetlen hűség, amely a reformáció e válságos hely-
zetében Isten Igéje iránt mutatkozott, ma is a reform egyedüli lehetősége. 

A jelek azt mutatták, hogy a protestánsokat veszély fenyegeti. Más jelekből 
viszont azt lehetett látni, hogy Isten kinyújtotta kezét, hogy híveit megvédje. Ez 
idő tájt történt, hogy "Melanchton sietve vezette barátját, Simon Grynaeust 
Speier utcáin a Rajna felé, és unszolta, hogy keljen át a folyón. Grynaeust meg-
döbbentette ez a sietség. ,Egy komoly és ünnepélyes fellépésű idős ember, akit 
nem ismerek - szólt Melanchton -, jelent meg előttem, és azt mondta, hogy Fer-
dinánd perceken belül rendőröket fog küldeni, hogy Grynaeust letartóztassa.'"  

E nap folyamán Faber, a római egyház teológusa megrágalmazta prédikáció-
jában Grynaeust. Grynaeus viszont felpanaszolta, hogy Faber "gyűlöletes téve-
dések"-et védelmez. "Faber leplezte haragját, de azután mindjárt a királyhoz 
fordult, akitől elfogatási parancsot szerzett az okvetetlenkedő heidelbergi pro-
fesszor ellen. Melanchton előtt nem volt kétséges, hogy barátját Isten mentette 
meg, aki szent angyalát küldte el ezzel a figyelmeztetéssel. 

Melanchton mozdulatlanul várt, míg a folyó vize megmentette Grynaeust ül-
dözőitől. ,Végre - kiáltott Melanchton, amikor a barátját a túloldalon látta -, 
végre megszabadult az ártatlan a vérre szomjazók kegyetlen szorításából.' Ha-
zaérve Melanchton megtudta, hogy a rendőrök a padlástól a pincéig tűvé tették 
Grynaeusért a házat. 
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A reformációt nagyobb erővel kellett hangsúlyozni a föld nagyjai előtt. Fer-
dinánd király nem volt hajlandó a lutheránus fejedelmeket meghallgatni, de a 
fejedelmek alkalmat kaptak arra, hogy ügyüket a császár, valamint az összehí-
vott egyházi és állami méltóságok elé terjesszék. A birodalmat felkavaró vi-
szály lecsendesítésére a speieri protestálást követő évben a császár, V. Károly 
országgyűlést hívott össze Augsburgban, amelynek elnökévé önmagát jelölte. 
Erre az országgyűlésre beidézték a protestáns vezetőket is.  

Nagy veszélyek fenyegették a reformációt, de hívei most is Istenre bízták 
ügyüket, és megfogadták, hogy kitartanak az evangélium mellett. A szász vá-
lasztófejedelmet tanácsadói le akarták beszélni arról, hogy megjelenjék az or-
szággyűlésen. A császár - mondták - azért igényli a fejedelmek részvételét, 
hogy tőrbe csalja őket. "Nem kockáztat-e mindent az, aki hatalmas ellenség tár-
saságában záratja magát egy város falai közé?" Mások pedig ezt a tiszteletre-
méltó kijelentést tették: "Csak viseljék magukat a fejedelmek bátran, és Isten 
ügye mentve van!" "Isten hű, nem hagy el bennünket" - hangoztatta Luther. A 
választófejedelem elindult kíséretével Augsburgba. Mindnyájan tudták, milyen 
veszélyek leselkednek rájuk, és sokan szomorú arccal és nyugtalan szívvel 
mentek. De Luther, aki elkísérte őket egészen Coburig, "Erős vár a mi Iste-
nünk" című énekével - amelyet az úton írt - új életre keltette lankadó hitüket. A 
lelkesítő ének hangjaira számos nyugtalanító sejtelem eloszlott, és sok nehéz 
szív megkönnyebbült. 

A reformált fejedelmek úgy határoztak, hogy benyújtanak az országgyűlés-
nek egy nyilatkozatot, amely rendszerbe fogva és a Szentírással igazolva tar-
talmazza nézeteiket. Elkészítését Lutherre, Melanchtonra és társaikra bízták. A 
protestánsok e hitvallást meggyőződésük kifejezéseként fogadták el, és össze-
gyűltek, hogy e fontos okmányt aláírják. Ünnepélyes és nehéz pillanatok voltak 
ezek. A reformátorok nagyon óvakodtak attól, hogy ügyükbe politikai kérdése-
ket keverjenek. Úgy érezték, hogy a reformációnak nem szabad semmi más be-
folyást árasztania, csak azt, ami Isten szavából árad. Amikor a keresztény feje-
delmek felkészültek, hogy aláírják a Hitvallást, Melanchton e szavakkal tilta-
kozott: "A teológusoknak és lelkészeknek kell ezeket a dolgokat javasolniuk. 
Tartogassuk másra a föld nagyjainak tekintélyét!" "Isten ments - válaszolt a 
szászországi János -, hogy engem kizárjatok! Eltökéltem, hogy megteszem, ami 
helyes, a koronám miatti aggódás nélkül. Választói fövegem és a hermelinem 
nem olyan drága nekem, mint Jézus keresztje." E szavak után aláírta nevét. Egy 
másik herceg ezt mondta, miközben kezébe vette a tollat: "Ha az én Uram, Jé-
zus Krisztus dicsősége megkívánja, kész vagyok... javaimat és életemet felál-
dozni. "Inkább lemondanék alattvalóimról és országaimról, inkább elhagyom 
atyáim országát bottal a kezemben, mintsem valami más tanítást fogadjak el, 
mint amit ez a hitvallás tartalmaz. " Ilyen volt azoknak az embereknek - Isten 
embereinek - a hite és bátorsága. 
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Ütött az óra, és meg kellett jelenniük a császár előtt. V. Károly trónján ülve 
és a fejedelmek társaságában fogadta a protestáns reformátorokat, akik felol-
vasták hitvallásukat. Azon a reprezentatív gyűlésen az evangélium igazságai vi-
lágosan feltárultak, a pápai egyház tévelygései pedig lelepleződtek. Joggal 
mondják, hogy ez a nap "a reformáció legnagyobb, a kereszténység és az embe-
riség történelmének pedig egyik legdicsőségesebb napja". 

Ekkor még csak néhány év telt el azóta, hogy a wittenbergi barát egyedül állt 
a wormsi nemzeti tanács előtt. Most ott voltak helyette a birodalom legneme-
sebb és leghatalmasabb fejedelmei. Luthernek tilos volt Augsburgban megje-
lennie, de jelen volt szavai és imái által. "Végtelenül boldog vagyok - írta -, 
hogy megértem ezt az órát, amelyben Krisztust ilyen jeles hitvallók magasztal-
ták fel nyilvánosan, és ilyen dicső gyűlés előtt." Így teljesedtek a Szentírás sza-
vai: "A királyok előtt szólok a Te bizonyságaidról" (Zsolt 119:46). 

Pál korában az evangélium, amelyért az apostolt bebörtönözték, éppen így 
került a császárváros fejedelmei és nemesei elé. Most is ez történt: amit a csá-
szár nem engedett a szószékről prédikálni, azt a palotából hirdették. Amiről so-
kan azt tartották, hogy még a szolgáknak sem való meghallgatni, azt a biroda-
lom urai és főnemesei csodálattal hallgatták. Királyok és más méltóságok vol-
tak a hallgatók, koronás fejedelmek a prédikátorok, a prédikáció pedig Isten 
fennkölt igazsága volt. "Az apostoli kor óta - jelenti ki egy író - nem végeztek 
ennél nagyszerűbb munkát, és nem tettek fennköltebb hitvallást." 

"Mindaz, amit a lutheránusok mondanak, igaz. Nem tudjuk letagadni" - jelen-
tette ki egy katolikus püspök. "Meg tudja ön helytálló érvekkel cáfolni a vá-
lasztófejedelem és társai hitvallását?" - kérdezte egy másik dr. Ecktől. "Az 
apostolok és próféták írásaival nem - hangzott a válasz -, de az atyákéval és a 
zsinatokéval igen!" "Értem - válaszolt a kérdező. Tehát ön szerint a lutheránu-
sok a Szentíráson belül vannak, mi pedig kívül."  

Néhány német fejedelmet meghódított a reformált hit. Maga a császár is kije-
lentette, hogy a protestáns cikkelyek csak az igazságot tartalmazzák. A Hitval-
lást számos nyelvre lefordították, egész Európában elterjesztették, és a későbbi 
generációk során milliók fogadták el saját hitvallásukként.  

Isten hűséges szolgái nem egymaguk dolgoztak. Miközben a levegőbeli feje-
delemségek, hatalmasságok és gonosz lelkek összefogtak ellenük, az Úr nem 
hagyta el népét. Ha szemük megnyílt volna, éppúgy látták volna, hogy mennyei 
lények segítik őket, miként a régi próféta. Amikor Elizeus szolgája az őket kö-
rülvevő és a menekülés minden lehetőségét elvágó ellenséges seregre mutatott, 
a próféta így imádkozott: "Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lás-
son" (2Kir 6:17). És íme, a hegy tele volt tüzes szekerekkel és lovakkal! A 
menny serege ott állomásozott, hogy megvédje Isten emberét. Így vigyáztak Is-
ten angyalai a reformáció ügyét szolgáló munkásokra is. 
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Luther sziklaszilárdan vallotta, hogy nem szabad világi hatalom igénybevéte-
lével elősegíteni, sem fegyverrel megvédeni a reformációt. Boldog volt, hogy a 
birodalom fejedelmei megvallották az evangéliumot. De amikor azt javasolták, 
hogy alkossanak védelmi szövetséget, kijelentette: "az evangélium tanítását 
egyedül Istennek kell megvédenie... Minél kevésbé ártják bele az emberek ma-
gukat ebbe a munkába, annál feltűnőbb lesz Isten közbelépése. Nézete szerint 
minden körültekintő óvintézkedés hitvány félelemnek és bűnös bizalmatlan-
ságnak tulajdonítható." 

Amikor hatalmas ellenség fogott össze, hogy a reformált hitet megdöntse, és 
úgy tűnt, hogy ezrek fognak kardot rántani ellene, Luther ezt írta: "Sátán kimu-
tatja dühét. Istentelen főpapok ármánykodnak, és háború fenyeget bennünket. 
Buzdítsátok a népet, hogy küzdjön vitézül Isten trónja előtt imában és hitben, 
hogy ellenségeink Isten Lelke által legyőzve nyugodni kényszerüljenek! Leg-
főbb szükségletünk és legfőbb dolgunk az imádkozás! Tudja meg a nép, hogy 
ki van téve a kard élének és Sátán haragjának! Ezért imádkozzon!" 

Később a reformált fejedelmek által tervezett szövetségre utalva Luther kije-
lentette, hogy csak egy fegyvert szabad ebben a harcban használni: "a Lélek 
kardját". A szász választófejedelemnek így írt: "Lelkiismeretünk szerint nem 
egyezhetünk bele a javasolt szövetségbe. Inkább tízszer is meghalunk, mintsem 
azt lássuk, hogy evangéliumunk egyetlen csepp vér kiontását is okozza. A mi 
feladatunk az, hogy olyanok legyünk, mint a mészárszékre vitt juh. 

Hordoznunk kell Krisztus keresztjét. Ne féljen felséged, imáinkkal többet te-
szünk, mint összes ellenségünk a kérkedésével! Csak ne engedje, hogy keze 
testvérei vérével szennyeződjék be! Ha a császár azt kívánja, hogy bíráinak ki-
szolgáltassuk magunkat, készségesen megjelenünk előttük. Ön nem tudja hi-
tünket megvédeni. Mindenkinek a saját maga kockázatára és veszélyére kell 
hinnie." 

A titkos imából fakadt az az erő, amely a nagy reformáció által megrázta a vi-
lágot. Az Úr szolgái az imádkozás helyén szent nyugalommal vetették meg lá-
bukat Isten ígéreteinek szikláján. Az augsburgi küzdelem idején "nem múlt el 
egy nap sem anélkül, hogy Luther ne szentelt volna legalább három órát imára. 
Mégpedig az elmélyülésre legalkalmasabb órákat választotta ki." Hallani lehe-
tett, hogy cellájának magányában kiönti lelkét Isten előtt, "mint amikor az em-
ber a barátjával beszél. Szavai tele voltak hálaadással, aggódással és remény-
séggel." "Tudom, hogy Atyánk és Istenünk vagy - mondta -, és hogy szétszórod 
gyermekeid üldözőit, hiszen Te is veszélyben vagy velünk. Ez a Te ügyed, és 
csak a Te késztetésedre vettük mi is a kezünkbe. Védj meg hát bennünket, ó 
Atyánk!" 

Az aggodalomtól és félelemtől roskadozó Melanchtonnak ezt írta: "Kegyelem 
és békesség Krisztusban, mondom Krisztusban, és nem a világban. Ámen. 
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Gyűlölöm, szerfelett gyűlölöm a téged emésztő határtalan gondokat. Ha az ügy 
igaztalan, hagyj fel vele; ha pedig igaz, miért hazudtolnánk meg annak ígéretét, 
aki azt parancsolja, hogy félelem nélkül hajtsuk fejünket álomra?! ...Krisztus 
nem fog hiányozni a jogos és igaz ügy mellől. Ő él, Ő uralkodik; akkor mitől 
féljünk?" 

Isten hallotta szolgái kiáltását. Fejedelmeknek és lelkészeknek erőt és bátor-
ságot adott, hogy őrizzék az igazságot az élet sötétségének világbírói ellen. Így 
szól az Úr: "Imé szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses; és aki 
hisz abban, meg nem szégyenül" (1Pt 2:6). A protestáns reformátorok Krisztus-
ra építettek, és a pokol kapui sem tudtak diadalt aratni rajtuk. 
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A FRANCIA REFORMÁCIÓ 
 

   
A speieri protestálást és az augsburgi hitvallást, amelyek a reformáció német-

országi győzelmét jelezték, évekig tartó harc és bizonytalanság követte. Úgy 
látszott, mintha a hívei közti viszálytól meggyengült és hatalmas ellenségeitől 
támadott protestantizmus teljes pusztulásra lett volna ítélve. Ezrek pecsételték 
meg bizonyságtevésüket vérükkel. Polgárháború tört ki. A protestáns ügyet 
egyik kimagasló híve elárulta. A protestáns fejedelmek - a legkiválóbbak - a 
császár fogságába estek, és városról városra hurcolták őket. De a császár látszó-
lagos győzelme pillanatában lett vesztes. A zsákmányt ki kellett engednie a ke-
zéből, és végül kénytelen volt megtűrni azokat a tanításokat, amelyeknek szét-
zúzását életcéljául tűzte ki. Hatalmát, kincseit és még az életét is feltette az 
eretnekség elfojtására. Most pedig azt látta, hogy katonái elpusztulnak a csatá-
ban, kincstárai kiürülnek, jó néhány országát lázadás fenyegeti, és közben min-
denütt terjed az a vallás, amit hasztalan próbált elfojtani. V. Károly a Minden-
ható ellen harcolt. Isten ezt mondta: "Legyen világosság! " A császár pedig ma-
radandóvá akarta tenni a sötétséget. Szándéka azonban meghiúsult. Ő pedig idő 
előtt megöregedve, a hosszú küzdelemtől elcsigázva lemondott a trónról, és be-
zárkózott egy kolostorba.  

Svájcban, miként Németországban is, sötét napok köszöntöttek a reformáció-
ra. Míg számos kanton elfogadta a reformált vallást, mások vakbuzgalommal 
ragaszkodtak Róma tanításaihoz. Az igazságot megismerni vágyók üldözéséből 
végül polgárháború lett. Zwingli és sokan mások, akik követték reformját, eles-
tek Cappel véres mezején. Az iszonyatos katasztrófa miatt elkeseredett 
Oecolompadius nemsokára szintén meghalt. Róma örömmámorban úszott, és 
úgy látszott, hogy számos helyen visszaszerzi mindazt, amit elvesztett. De Is-
ten, akinek szándékai örök érvényűek, nem hagyta el ügyét és népét. Szabadu-
lást hozott. Más országokban támasztott munkásokat, hogy a reformot tovább-
vigyék. 

Franciaországban már a lutheri reformáció előtt hajnalodott. A nagy művelt-
ségű Lefevre, a párizsi egyetem idős professzora, a buzgó, hűséges katolikus 
azok között volt, akik elsőként látták meg a fényt. Az ókori irodalom kutatása 
közben Lefevre figyelme a Bibliára terelődött, és tanítani kezdte.  

Lefevre, aki a szentek lelkes tisztelője volt, vállalkozott arra, hogy az egyházi 
legendák alapján megírja a szentek és mártírok történetét. Ez a feladat nagyon 
munkaigényes volt, de számottevő részével már elkészült, amikor elkezdte ta-
nulmányozni a Bibliát - gondolva, hogy segítséget meríthet belőle. A Bibliában 
valóban talált szenteket, de nem a római naptár által megjelölt szenteket. Meny-
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nyei fényözön áradt a lelkébe. Csodálkozva és méltatlankodva hagyta abba ma-
ga választotta feladatát, és buzgón kezdte Isten Igéjét tanulmányozni. A felis-
mert drága igazságot nemsokára tanítani is kezdte. 

1512-ben, még mielőtt Luther vagy Zwingli elkezdte volna a reform munká-
ját, Lefevre ezt írta: "Isten az, aki hit által adja nekünk az igazságot, amely 
egyedül kegyelemből igazít meg az örök életre." A megváltás titkain elmélked-
ve így kiáltott: "Milyen kimondhatatlanul csodálatos ez a csere! A bűntelent el-
ítélik a bűnös pedig szabad lesz! Az Áldás viseli az átkot, és az átkozott áldást 
kap! Az Élet meghal, a halottak pedig élnek; a Dicsőség sötétségbe burkolózik, 
és a szégyenkező dicsőségbe öltözik." 

Lefevre azt hirdette, hogy a megváltásért egyedül Istent illeti a dicsőség, az 
embernek pedig az a kötelessége, hogy engedelmeskedjék. "Ha Krisztus egy-
házának tagja vagy - mondta -, testének is tagja vagy; ha pedig az Ő testéből 
való vagy, akkor az isteni természet részese is vagy... Ó, ha az emberek meg 
tudnák érteni ezt a kiváltságot, milyen tisztán, erkölcsösen és szentül élnének, 
és milyen megvetendőnek ítélnék a világ minden dicsőségét a bennük lakozó 
dicsőséghez képest, amelyet testi szem nem láthat."  

Lefevre tanítványai közül néhányan lelkesen hallgatták tanáruk szavait, és 
hosszú idővel Lefevre elnémítása után hirdették tovább az igazságot. Közülük 
került ki William Farel is. Farel vallásos szülők gyermeke volt, akit arra tanítot-
tak, hogy feltétlen hittel fogadja el az egyház tanításait. Pál apostollal együtt ő 
is elmondhatta önmagáról: "Én a mi vallásunknak legszigorúbb felekezete sze-
rint éltem mint farizeus" (Acs 26:5). Mint hű katolikus, izzó buzgóságában el-
pusztított volna mindenkit, aki szembe mert helyezkedni az egyházzal. "Dühödt 
farkasként vicsorítottam a fogam, amikor meghallottam, hogy valaki a pápa el-
len szól" - mondta később életének erről a szakaszáról. Farel a szentek vakbuz-
gó imádója volt. Lefevre társaságában fáradhatatlanul járta Párizs templomait, 
ájtatoskodott az oltároknál, és ajándékokkal ékesítette a kegyhelyeket. De ezek 
a cselekedetek nem adtak békét lelkének. Bűntudat gyötörte, amit semmilyen 
vezekléssel sem tudott elűzni. Mennyei hangként fogadta a reformátor szavait: 
"Az üdvösség kegyelemből van. " "Az egyedül Ártatlant elítélik, és a bűnözőt 
felmentik. a "Csak Krisztus keresztje nyitja meg a menny kapuit, és zárja be a 
pokol kapuit."'  

Farel örömmel elfogadta az igazságot. Páléhoz hasonló megtérésével a ha-
gyomány szolgaságából az Isten fiainak szabadságához tért. "A gyilkos szívű 
ragadozó farkas helyett szelíd, ártatlan bárány tért vissza csendesen - mondta -, 
aki teljesen visszavette szívét a pápától, és Jézus Krisztusnak adta."  

Míg Lefevre a saját tanítványai között terjesztette tovább a világosságot, 
Farel, aki úgy buzgólkodott Krisztus ügyében, mint hajdan a pápáéban, a nyil-
vánosság előtt hirdette. Az egyik egyházi méltóság, Meaux püspöke csakhamar 
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csatlakozott hozzá. Más tanítók is, akiket tehetségükért és műveltségükért 
nagyra értékeltek, az evangélium hirdetői közé léptek, és híveket szereztek 
minden osztályból - a kézművesek és parasztok otthonától a királyi palotáig. I. 
Ferencnek, az akkori uralkodónak a nővére is elfogadta a reformált vallást. Egy 
ideig úgy tűnt, hogy a király és az anyakirálynő is pártfogolja. A reformátorok 
reményekkel telten várták azt az időt, amikor Franciaország elfogadja az evan-
géliumot.  

De reményeik nem váltak valóra. Krisztus követőire megpróbáltatás és üldö-
zés várt. Ezt azonban az irgalmas Isten eltakarta előlük. Eleinte békés időszak 
következett, hogy megerősödve fogadhassák a vihart - és a reformáció gyorsan 
haladt előre. Meaux püspöke buzgón dolgozott körzetében, és tanította mind a 
papságot, mind a népet. Eltávolította a tudatlan és erkölcstelen papokat, és 
amennyire csak lehetett, művelt és kegyes embereket állított a helyükre. A püs-
pök nagyon szerette volna, ha népe kézbe kapja Isten Igéjét, és ez nemsokára 
meg is valósult. Lefevre vállalkozott az Újtestamentum lefordítására. És ponto-
san akkor, amikor Luther német Bibliája kikerült a wittenbergi nyomdából, a 
francia Újtestamentum megjelent Meaux-ban. A püspök fáradságot és költséget 
nem sajnálva terjesztette egyházközségeiben, és Meaux parasztjainak csakha-
mar saját Bibliájuk lett.  

Ezek a lelkek olyan örömmel üdvözölték a menny üzenetét, mint a szomjú-
ságtól haldokló vándorok az élő vízforrást. A munkások a mezőn, a kézműve-
sek a műhelyben a Biblia drága igazságainak megbeszélésével derűt vittek napi 
munkájukba. Esténként nem a borkimérésekbe mentek, hanem egymáshoz, 
hogy Isten Igéjét olvassák, imádkozzanak és Istent dicsőítsék. Csakhamar nagy 
változás mutatkozott ezekben a közösségekben. Bár a legalsóbb néposztályba 
tartoztak, a tanulatlan és keményen dolgozó parasztok közé, az isteni kegyelem 
megújító, megjobbító hatalma látható volt életükben. Alázatuk, szeretetük, 
szent életük tanúsította, hogy mit tehet az evangélium azokban, akik őszintén 
befogadják. 

Messzire sugározta fényét az a világosság, amely Meaux-ban gyúlt fel. Nap 
mint nap szaporodott a megtértek száma. A király, aki megvetette a szerzetesek 
szűklátókörűségét, egy ideig határt szabott a papság dühének, de a pápai veze-
tők végül diadalmaskodtak. Már állt is a máglya. Meaux püspöke, akinek vá-
lasztani kellett a máglya és hite megtagadása között, a könnyebb utat választot-
ta. A nyáj azonban vezére bukása ellenére is rendületlen maradt. Sokan a lán-
gok között tettek bizonyságot az igazságról. Ezek az egyszerű keresztények a 
máglyánál tanúsított bátorságukkal és állhatatosságukkal ezreknek prédikáltak; 
azoknak, akik a nyugalmas napokban nem hallgatták meg bizonyságtevésüket.  

Nem csak az egyszerű és szegény emberek mertek szenvedés és gúny köze-
pette bizonyságot tenni Krisztusról. A kastélyok és paloták nagyúri csarnokai-
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ban is voltak nemes lelkek, akik az igazságot többre értékelték a gazdagságnál 
és rangnál, sőt még az életüknél is. A nemesi vért alatt emelkedettebb és állha-
tatosabb lelkület rejtőzött, mint a püspöki talár és süveg alatt. Louis de Berquin 
nemesi születésű ember volt, bátor figyelmes, tanulásra kész, jó modorú, fedd-
hetetlen erkölcsű lovag. "A pápai határozatok buzgó követője volt, a misék és a 
szentbeszédek hű hallgatója... Érdemeit a lutherizmus elleni páratlan gyűlöleté-
vel koronázta. " De mint oly sokan mások, gondviselésszerűen ő is találkozott a 
Bibliával, és csodálkozva "nem Róma, hanem Luther tanait találta meg benne". 
Ettől kezdve teljesen az evangélium ügyének szentelte magát.  

"Franciaország nemesei közül a legműveltebb" Berquin volt. Lángesze, szó-
noki képessége, fékezhetetlen bátorsága, hősies buzgósága és az udvarnál való 
befolyása miatt - mert a király egyik kedvence volt - sokan hazája majdani re-
formátorát látták benne. Beza ezt mondta: "Berquin második Luther lett volna, 
ha I. Ferencben második választófejedelemre talál." "Rosszabb, mint Luther" - 
kiáltották a katolikusok. Franciaország katolikusai valóban jobban féltek tőle. 
Eretnekként börtönbe vetették, de a király szabadon bocsátotta. A harc évekig 
tartott. I. Ferenc, aki Róma és a reformáció között ingadozott, hol eltűrte, hol 
pedig korlátozta a szerzetesek szenvedélyes buzgóságát. Berquint a pápai ható-
ságok háromszor vetették börtönbe, de a lángelméjét és nemes jellemét csodáló 
király, aki nem volt hajlandó feláldozni a papok gyűlöletének, kiszabadította.  

Berquint többször figyelmeztették a veszélyre, amely Franciaországban fe-
nyegeti, és arra buzdították, hogy kövesse azokat, akik önkéntes száműzetésben 
kerestek oltalmat. A félős és megalkuvó Erasmus, akinek ragyogó műveltségé-
hez nem társult az az erkölcsi nagyság, amely az életet és dicsőséget alárendeli 
az igazságnak, ezt írta Berquinnek: "Kérd magad követnek valamelyik idegen 
országba! Menj, és utazd be Németországot! Ismered Bedát, és tudod, hogy mi-
lyen: ezerfejű szörnyeteg, aki mérgét mindenfelé fröcsköli. A te ellenségeidet 
légiónak hívják. Még ha ügyed jobb is lenne, mint Jézus Krisztusé, addig ki 
nem engednek a kezükből, amíg nyomorultul el nem pusztítanak. Ne bízz túl-
ságosan a király védelmében! Bármi történjék is, ne hozz rám bajt a teológusok 
tanszékén."  

A veszély sűrűsödésével azonban Berquin szilárdsága egyre nőtt. Ahelyett, 
hogy elfogadta volna Erasmus számító és megalkuvó tanácsát, még bátrabb lé-
pésekre határozta el magát. Nemcsak az igazságot védelmezte, hanem a tévely-
gést is leleplezte. Az eretnekség vádját, amellyel Róma barátai meg akarták bé-
lyegezni, visszafordította rájuk. Legaktívabb és legelkeseredettebb ellenfelei a 
város és a nemzet egyik legnagyobb egyházi tekintélyének, a nagy párizsi 
egyetem teológiai tanszékének tudós doktorai és szerzetesei voltak. E doktorok 
írásaiból Berquin tizenkét állítást emelt ki, amelyeket nyilvánosan "bibliaelle-
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nes"-nek és "eretnek"-nek nevezett, és kérte a királyt, hogy vállalja a bíró sze-
repét a vitában. 

A király, aki örült, hogy alkalma nyílik megalázni a gőgös szerzeteseket, 
készséggel összemérte a két szembenálló fél erejét és eszességét. Arra szólította 
fel a katolikusokat, hogy védjék meg ügyüket a Bibliából. A katolikusok jól 
tudták, hogy e fegyvert aligha tudják használni. Bebörtönzés, kínvallatás és a 
máglya olyan fegyverek voltak, amelyekhez jobban értettek. Most fordult a 
kocka, és már abban a veremben látták magukat, amelybe Berquint szerették 
volna taszítani. Rémülten kerestek valamilyen kibúvót.  

"Éppen ebben az időben történt, hogy az egyik utcasarkon álló Szűz Mária 
szobrot valaki megcsonkította." Volt nagy izgalom a városban! Tömegek saj-
nálkozva és felháborodva özönlöttek a tetthelyre. A király is mélyen megren-
dült. A szerzeteseknek pedig éppen jól jött ez a dolog. Siettek is kihasználni. 
"Ez Berquin tanításainak gyümölcse - kiabálták. - Ez a lutheránus összeesküvés 
mindent romba dönt: vallást, törvényeket, még a trónt is."  

Berquint ismét letartóztatták. A király nem volt Párizsban, és a szerzetesek 
azt csinálhatták, amit akartak. A reformátor felett törvényt ültek, és halálra ítél-
ték. Még aznap végrehajtották az ítéletet, nehogy Ferenc közbelépjen, és meg-
mentse. Berquint délben kivezették a kivégzés helyére. Hatalmas tömeg gyűlt 
össze, hogy tanúja legyen az eseménynek. Sokan megdöbbentek és nyugtalan-
kodni kezdtek, amikor látták, hogy az áldozat Franciaország legjobb és legkivá-
lóbb nemesi családjából való. Csodálkozás, felháborodás, megvetés és keserű 
gyűlölet árnyékolta be a kavargó tömeg arcát. Csak egy arcra nem borult ár-
nyék. A mártír gondolatai a kavargástól messze távol jártak. Csak arra gondolt, 
hogy Ura jelen van.  

A rozzant taliga, amelyen vitték, üldözőinek fenyegető tekintete, a reá váró 
rettenetes halál - mindez nem érdekelte. Ő, aki halott volt, de él, és élni fog 
örökké, akinél a halál és pokol kulcsa van, mellette volt. Berquin arcán a 
menny fénye és békéje ragyogott. Szépen volt öltözve: "bársonyköpeny, sza-
ténból és damasztból készült zeke és aranyszínű térdnadrág" volt rajta." Hitéről 
készült bizonyságot tenni a Királyok Királya és a tanúskodó világegyetem előtt. 
A gyász semmilyen jele sem árnyékolta be örömét.  

Amint a menet lassan haladt a zsúfolt utcákon, az emberek csodálkozva látták 
Berquin tekintetén és viselkedésén a felhőtlen békét és örömöt. "Úgy néz ki - 
mondták -, mint aki templomban ül, és szent dolgokon elmélkedik."  

A máglyánál Berquin megkísérelt néhány szót szólni az emberekhez, de a 
szerzetesek, félve a hatástól, kiabálni kezdtek, a katonák pedig fegyvereiket 
csörgették, és lármájuk elnyomta a mártír hangját. A művelt Párizs legmaga-
sabb skolasztikus és egyházi tekintélye 1529-ben így "mutatott gonosz példát 
1793 népének arra, hogyan kell a haldoklók szent szavait a vérpadon elfojtani".  
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Berquin megfulladt, és testét megemésztették a lángok. Halálhíre elszomorí-
totta a reformáció barátait egész Franciaországban. De példája nem ment fele-
désbe. "Mi is szívesen vállaljuk a halált - mondták az igazság tanúi -, szemün-
ket az eljövendő életre függesztve."  

A meauxi üldözés alatt a reformált vallás hirdetői, akiknek megtiltották, hogy 
prédikáljanak, máshová mentek. Egy idő után Lefevre Németországba távozott. 
Farel visszatért szülővárosába, Kelet-Franciaországba, hogy terjessze a világos-
ságot ott, ahol gyermekéveit töltötte. A Meaux-ban történtek híre már oda is el-
jutott, és az igazság, amit bátran és lelkesen hirdetett, hallgatókra talált. Farelt a 
hatóságok igyekeztek elhallgattatni, majd kiűzték a városból. Nem dolgozhatott 
tovább nyilvánosan, de bejárta a völgyeket és falvakat. Magánházakban és fél-
reeső mezőkön tanított. Menedéket talált az erdőkben és a sziklás barlangok-
ban, gyermekkora kedves tanyáin. Isten nagyobb próbákra készítgette. "A ke-
resztet, az üldözést és Sátán fondorlatait, amelyekre előre figyelmeztettek, nem 
kívántam - szólt -, ezek sokkal keményebbek, mintsem magamtól elhordozhat-
nám őket. De Isten az én Atyám, Ő adott és mindig fog adni annyi erőt, ameny-
nyire szükségem van."  

Isten új munkásokat készített fel műve előbbrevitelére. Párizs egyik iskolájá-
ban tanult egy komoly, csendes ifjú, aki bizonyságát adta jó képességeinek és 
éles eszének. Nem kevésbé tűnt ki feddhetetlen életével, mint szellemi frisses-
ségével és a vallás iránti szeretetével. Lángelméje és szorgalma csakhamar az 
iskola büszkeségévé tette, és bízvást jósolták, hogy Kálvin János az egyház 
egyik legtehetségesebb és legnevesebb védelmezője lesz. De egy mennyei 
fénysugár behatolt még a skolasztika és a babona falai közé is, amelyek Kálvint 
körülzárták. Borzadással hallgatta az új tant, egyáltalán nem kételkedve abban, 
hogy az eretnekek megérdemelték a tűzhalált. Akaratlanul is szemtől szembe 
került az eretnekséggel, és arra kényszerült, hogy próbára tegye, milyen hatal-
ma van a katolikus teológiának a protestáns tanítással vívott csatában.  

Kálvin egyik unokatestvére, aki a reformátorok mellé állt, Párizsban volt. A 
két rokon gyakran találkozott, és megbeszélték egymással a keresztény világot 
felkavaró dolgokat. "Csak két vallás van a világon - mondta a protestáns 
Olivetan. Az egyik vallás az, amit az emberek találtak ki. Ezekben az ember ce-
remóniákkal és jó cselekedetekkel akarja menteni magát. A másik vallás a Bib-
lia vallása, amely azt tanítja, hogy üdvösségre kizárólag Isten ingyen kegyel-
méből juthat az ember."  

"Egyik új tanotok sem kell nekem - kiáltotta Kálvin -, azt hiszed, hogy min-
dig tévedésben éltem?" 

De olyan gondolatok támadtak benne, amelyektől hiába próbált szabadulni. 
Amikor egyedül volt szobájában, eltűnődött unokatestvére szavain, és bűntudat 
fogta el. Közbenjáró nélkül látta magát a szent és igazságos Bíró előtt. A szen-



 145 

tek közbenjárása, a jó cselekedetek, az egyházi szertartások nem tudtak engesz-
telést szerezni a bűnért. Nem látott maga előtt mást, csak a kétségbeejtő örök 
sötétséget. Az egyház doktorai hiába próbáltak enyhíteni terhén. Hiába gyónt 
meg, hiába vezekelt; ezek nem tudták megbékíteni Istennel. 

E meddő küzdelem idején történt, hogy Kálvin a város egyik forgalmas terén 
szemtanúja volt egy eretnek elégetésének. Csodálattal töltötte el az a béke, ami 
a vértanú arcán nyugodott. A rettenetes haláltusában és az egyház még rettene-
tesebb kárhoztatása alatt, e mártír hitet és bátorságot tanúsított. A fiatal diák, 
aki a legszigorúbban követte az egyház rendelkezéseit, lesújtva állította szembe 
ezt a maga kétségbeesett és gyászos hangulatával. Tudta, hogy az eretnekek a 
Bibliára építik hitüket. Elhatározta, hogy kutatni fogja a Szentírást, és megpró-
bálja kideríteni boldogságuk titkát.  

A Bibliában Kálvin megtalálta Krisztust. "Ó, Atyám! - kiáltotta. Az Ő áldo-
zata lecsillapította haragodat; az Ő vére eltörölte tisztátalanságomat; keresztje 
hordozta átkomat; halála engesztelést szerzett nekem! Sok haszontalan ostoba-
ságot eszeltünk ki magunknak, de Te fáklyaként helyezted elém Igédet, és érin-
tetted szívemet, hogy Jézus megmentő érdemén kívül minden más érdemet utá-
latosnak tartsak."  

Kálvin korábban papnak készült. Még csak tizenkét éves volt, amikor egy kis 
templom káplánja lett. A püspök lenyírta a fiú haját, ahogy azt az egyházi ká-
non előírja. Nem volt felszentelve, és nem teljesített papi feladatokat, de a pap-
ság tagja lett, hivatalos címe volt, és fizetést is kapott.  

Most pedig, érezve, hogy soha nem tudna pap lenni, jogot kezdett tanulni. 
Végül azonban felhagyott szándékával, és elhatározta, hogy az evangéliumnak 
szenteli életét. De vonakodott az evangélium szolgálatától. Természettől fogva 
félénk volt, és félt attól a súlyos felelősségtől, ami a prédikátori hivatással jár, 
és szeretett volna még tovább tanulni. Barátainak komoly kérlelésére végül is 
vállalta. "Csodálatos - mondta -, hogy valaki, aki ilyen alacsony származású, 
ilyen magas méltóságra emelkedjék."  

Kálvin szerényen kezdte el munkáját, és szavai olyanok voltak, mint a har-
mat, amely felüdíti a földet. Elhagyta Párizst, és egy vidéki városba ment. Mar-
git hercegnő, aki szerette az evangéliumot, pártfogolta Kálvint, és védelmébe 
vette követőit. Kálvin még fiatal volt, szelíden és szerényen viselkedett. Mun-
káját úgy kezdte, hogy az embereket otthonukban kereste fel. A háznép körül-
vette, ő pedig felolvasott a Bibliából, és feltárta a megváltás igazságait. Hallga-
tói továbbadták a jó hírt másoknak. A tanító a nagyvárost elhagyva csakhamar 
felkereste az eldugott kisvárosokat és falucskákat. Mind kastélyba, mind kuny-
hóba bebocsátást kapott, és haladt előre templomok alapját rakva le, amelyek 
később olyan embereket adtak, akik bátran bizonyságot tettek az igazságról.  
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Néhány hónap múlva Kálvint ismét Párizsban találjuk, ahol szokatlan nyugta-
lanság volt a művelt emberek és a diákok körében. Az ókori nyelvek tanulása 
közben az emberek eljutottak a Bibliához, és sokan, akiknek szívét addig még 
nem érintették igazságai, most lelkesen beszéltek róluk, és még a katolicizmus 
védelmezőivel és vitába szálltak. Kálvinnak, aki jóllehet ügyesen vitázott a teo-
lógiai kérdésekben, szentebb küldetése volt, mint ezeknek a hangoskodó teoló-
gusoknak. Az emberek figyelme felébredt, és itt volt az ideje annak, hogy fel-
tárja nekik az igazságot. Míg az egyetemek termei hangosak voltak a teológiai 
viták lármájától, Kálvin házról házra járva megnyitotta a Bibliát az emberek 
előtt, és beszélt nekik Krisztusról, a megfeszítettről.  

Isten gondoskodott arról, hogy Párizs újabb buzdítást kapjon az evangélium 
elfogadására. Lefevre és Farel felhívását elvetették, de a nagy főváros minden 
társadalmi osztálya újra hallhatta az üzenetet. A király politikai meggondolás-
ból még mindig nem állt teljesen Róma pártjára a reformáció ellen. Margit még 
mindig reménykedett a protestantizmus franciaországi diadalában, és azt akar-
ta, hogy Párizs hallja a reformált vallás igehirdetését. A király távol volt, és 
megbízott egy protestáns lelkészt, hogy prédikáljon a város templomaiban. Mi-
vel azonban a pápai méltóságok ezt megtiltották, a hercegnő kitárta a palotát. 
Egy termet berendezett kápolnának, és közhírré tette, hogy mindennap egy 
meghatározott órában prédikáció lesz, amelyre minden rendű és rangú ember 
hivatalos. Tömegek özönlöttek az istentiszteletekre. Nemcsak a kápolna, hanem 
az előcsarnokok és a folyosók is zsúfolásig megteltek. Nap mint nap ezrek 
gyűltek össze - nemesek, államférfiak, jogászok, kereskedők és kézművesek. A 
király ahelyett, hogy betiltotta volna az összejöveteleket, elrendelte két párizsi 
templom megnyitását. Soha azelőtt nem rázta fel Isten Igéje ennyire a várost. 
Mintha Isten az emberekre lehelte volna az élet lelkét. Mértékletesség, tiszta-
ság, rend és szorgalmas munka foglalta el a részegeskedés, kicsapongás, vi-
szály és semmittevés helyét.  

De a papság sem tétlenkedett. A király még mindig nem volt hajlandó közbe-
lépni, hogy betiltsa a prédikálást, ezért a papok a csőcselékhez fordultak. Min-
den eszközt megragadtak, hogy a tudatlan és babonás tömeg félelmét és fana-
tizmusát felkeltsék. Párizs pedig vakon hallgatva hamis tanítóira, az ősi Jeru-
zsálemhez hasonlóan nem ismerte fel meglátogatásának idejét, sem azokat a 
dolgokat, amelyek békességét szolgálták volna. Két évig prédikálták Isten Igé-
jét a fővárosban, és bár sokan elfogadták az evangéliumot, a többség elutasítot-
ta. Ferenc csak a saját céljai elérése érdekében tanúsított türelmet, és a katoli-
kusoknak sikerült visszaszerezni hatalmukat. A templomokat ismét bezárták, és 
a máglyát felállították.  



 147 

Kálvin még mindig Párizsban volt. Tanulással, elmélkedéssel, imával készült 
későbbi munkájára, és tovább terjesztette a világosságot. Végül gyanús lett. A 
hatóságok elhatározták, hogy megégetik.  

Kálvin visszavonultan élt, és biztonságban érezte magát. Nem is gondolt a 
veszélyre, amikor barátai azzal a hírrel rontottak szobájába, hogy a katonák út-
ban vannak, és le akarják tartóztatni. Ebben a pillanatban hangos kopogás hal-
latszott a külső bejáratnál. Nem volt egy pillanat vesztegetni való idő sem. Né-
hány barátja feltartóztatta a katonákat az ajtónál, mások pedig segítették Kál-
vint leereszkedni az ablakból. A reformátor sietett, és egy munkásnak, a reform 
egyik hívének a hajlékában húzódott meg. Majd vendéglátójának ruhájával ál-
cázva magát, vállára vett egy kapát, és útnak indult. Dél felé haladva ismét 
Margit birtokán talált menedéket.  

Néhány hónapig maradt ott. Befolyásos barátai védelme alatt biztonságban 
volt. Mint korábban, most is tanulással foglalta el magát. De vágyott arra, hogy 
Franciaországban hirdesse Isten evangéliumát, és nem tudott sokáig tétlen ma-
radni. Mihelyt a vihar némileg alábbhagyott, új munkaterületet keresett 
Poitiers-ben. Itt volt egyetem, ahol az új nézetek már korábban kedvező fogad-
tatásra találtak. Minden rendű és rangú ember örömmel hallgatta az evangéliu-
mot. Kálvin nem a templomban prédikált, hanem a fő magisztrátus házában, 
vagy a saját szállásán, és néha a város egyik parkjában hirdette az örök élet igé-
it azoknak, akik hallani akarták. Egy idő után, amint a hallgatók száma nőtt, biz-
tonságosabbnak látszott a városon kívül összejönni. Egy mély és szűk hegyszo-
ros barlangja lett összejövetelük helye, amit a fák és a kiugró sziklák még job-
ban elszigeteltek. A városból különböző útvonalakon kis csapatok jöttek ki ide. 
E félreeső helyen olvasták és tanulták a Bibliát. Franciaország protestánsai itt tar-
tottak először úrvacsorát. Ez a kis gyülekezet számos hűséges evangélistát adott.  

Kálvin még egyszer visszatért Párizsba. Még most sem tudta feladni azt a 
reményt, hogy Franciaország mint nemzet elfogadja a reformációt. De a munka 
majdnem minden lehetősége bezárult előtte. Az evangéliumot tanítani annyit 
jelentett, mint rálépni arra az útra, amely egyenesen a máglyához vezet. Kálvin 
végül elhatározta, hogy Németországba megy. Alighogy elhagyta Franciaor-
szágot, kitört a vihar a protestánsok felett. Ha ott maradt volna, minden bizony-
nyal ő is az egyetemes pusztítás áldozatává válik.     

A francia reformátorok, akik vágytak arra, hogy országuk lépést tartson Né-
metországgal és Svájccal, elhatározták, hogy az egész nemzetet felébresztő me-
rész csapást mérnek Róma babonáira. Ezért egy éjszaka egész Franciaország-
ban olyan plakátokat függesztettek ki, amelyek támadták a misét. E lelkes, de 
balga cselekedet azonban a reform előbbrevitele helyett bajba sodorta nemcsak 
a reform hirdetőit, hanem híveit is egész Franciaországban. Ez adta meg a kato-
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likusoknak azt, amire régóta vágytak: ürügyet az eretnekek - mint a trón bizton-
ságát és a nemzet békéjét veszélyeztető lázítók - kiirtásának követelésére.  

Egy titkos kéz - hogy meggondolatlan baráté vagy ravasz ellenségé-e, soha-
sem derült ki - az egyik plakátot a király lakosztályának ajtajára ragasztotta. A 
király elborzadt. A plakát kíméletlenül támadta a századok hosszú során át tisz-
telt babonákat. E példátlan merészség, hogy a nyílt és vakmerő fogalmazványt 
a királyi udvarban terjesztették, felkeltette az uralkodó haragját. Megdöbbené-
sében egy darabig csak reszketve és szótlanul állt. Majd haragját félelmetes 
szavakkal fejezte ki: "El kell fogni mindenkit, kivétel nélkül, aki lutheraniz-
mussal gyanúsítható! Mindet kiirtom!" A kocka el volt vetve. A király elhatá-
rozta, hogy teljesen Róma mellé áll.  

Azonnal intézkedett, hogy minden párizsi lutheránust letartóztassanak. Elfog-
tak egy szegény kézművest, a reformált vallás egyik követőjét, aki össze szokta 
hívni a hivőket a titkos összejövetelekre. Azonnali máglyahalállal fenyegetve 
megparancsolták neki, hogy vezesse el a pápai küldöttet a város minden protes-
tánsának otthonába. Rémülten riadt vissza e becstelen feladattól, de annyira félt 
a lángoktól; hogy végül megadta magát, és testvéreinek árulója lett. Morfin, a 
királyi detektív az árulóval, a papok, a tömjénezők, a szerzetesek és a katonák 
kíséretében, az oltáriszentséget követve, lassan és csendesen haladt át a város 
utcáin. A felvonulás látszólag a "szentség " tiszteletére történt, engesztelésként, 
amiért a protestálók megsértették a misét. E látványos felvonulás azonban halá-
los szándékot takart. Ha lutheránus háza elé értek, az áruló egy szót sem szólt, 
csak jelt adott. A menet megállt. Morfin belépett a házba, a családot kihurcol-
ták és megbilincselték, majd a félelmetes csapat továbbment, újabb áldozatokat 
keresve. Egy házat sem kíméltek, "sem nagyot, sem kicsit,... még a párizsi 
egyetem kollégiumait sem... Morfin az egész várost megremegtette... Rémura-
lom volt."  

Az áldozatokat kegyetlen kínzásokkal ölték meg. Külön rendelkezésre a tüzet 
fékezni kellett, hogy szenvedésük tovább tartson. De a protestánsok győzők-
ként haltak meg. Állhatatosságuk rendíthetetlen, békességük felhőtlen volt. Ül-
dözőik, akik képtelenek voltak megtörni kitartásukat, legyőzve érezték magu-
kat. "Párizs minden negyedében vesztőhelyek álltak, és napról napra fellobban-
tak a lángok, hogy a kivégzések megsokszorozásával az eretnekeket egy re 
jobban megfélemlítsék. Végül mégis az evangélium javára vált az üldözés. 
Egész Párizs láthatta, micsoda embereket képesek formálni az új tanok. A már-
tírok máglyáihoz nem volt hasonló szószék. Az a békés öröm, amely ezeknek 
az embereknek az arcán felragyogott, amikor a... vesztőhely felé haladtak; hő-
siességük, ahogyan a felcsapó lángok közepén álltak; a bántások szelíd megbo-
csátása sokakban a haragot részvétté, a gyűlöletet szeretetté változtatta, s ellen-
állhatatlan ékesszólással képviselte az evangélium ügyét."  
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A papok, akik nem akarták, hogy a nép dühe alábbhagyjon, a legszörnyűbb 
vádakat terjesztették a protestánsokról. Azzal vádolták őket, hogy a katolikusok 
lemészárlását, a kormányzat megdöntését és a király meggyilkolását forralják. 
De a legparányibb bizonyítékot sem tudták felhozni állításaik alátámasztására. 
A megjövendölt gonosztettek azonban teljesültek, de egész más körülmények 
között, és ellenkező okokból. Azok a kegyetlenségek, amelyekkel a katolikusok 
az ártatlan protestánsokat sújtották, egyre súlyosabb megtorlásért kiáltottak, és 
a későbbi századokban pontosan azt a gyászos végzetet váltották valóra, amely 
a katolikusok állítása szerint a királyt, kormányát és alattvalóit fenyegette. Azt 
azonban maguk a hitetlenek és a katolikusok idézték elő. Nem a protestantiz-
mus bevezetése, hanem elnyomása volt az, ami háromszáz évvel később Fran-
ciaországra ezeket az iszonyú csapásokat hozta.  

Gyanúsítások, bizalmatlanság és rettegés légkörében élt a társadalom minden 
osztálya. Az általános riadalom közepette látni lehetett, hogy a lutheránus taní-
tás milyen mélységes hatással van a legműveltebb, legbefolyásosabb és legjel-
lemesebb emberekre. Bizalmi és megtisztelő állások hirtelen megürültek. Kéz-
művesek, nyomdászok, tudósok, egyetemi tanárok, írók, sőt udvari emberereé 
is eltűntek. Emberek százai önkéntes száműzöttként menekültek Párizsból, szü-
lőföldjükről. Sok esetben ezek adták első jelét annak, hogy helyeslik a refor-
mált vallást. A katolikusok megrökönyödtek attól a gondolattól, hogy nem is 
gyanított eretnekeket tűrtek meg maguk között. Haragjukat a szerényebb áldo-
zatok tömegén töltötték ki, azokon, akik hatalmukban voltak. A börtönök zsú-
folásig megteltek, és a levegő is sötétnek látszott az égő máglyák füstjétől, 
amelyeket az evangélium megvallóinak gyújtottak.  

I. Ferenc azzal büszkélkedett, hogy ő keltette életre azt a nagy tanulási moz-
galmat, amely rányomta pecsétjét a XVI. század kezdetére. Örömét lelte abban, 
hogy minden országból tudós embereket gyűjtött udvarába. A tudományt sze-
rette, a szerzetesek tudatlanságát és babonáját pedig megvetette. Ennek tulajdo-
nítható - legalábbis részben - az a türelem, amit a reform iránt korábban tanúsí-
tott. De a tudásnak e patrónusa, aki vakbuzgóságában el akarta tiporni az eret-
nekséget, közzétett egy rendeletet, amelyben egész Franciaországban betiltotta 
a könyvnyomtatást. I. Ferenc példája egy a sok közül, amely tanúsítja, hogy a 
szellemi műveltség nem jelent védelmet a vallásos türelmetlenség és az üldözés 
ellen.  

Franciaország ünnepélyesen és nyilvánosan teljesen elkötelezte magát a pro-
testantizmus megsemmisítésére. A papok kimondták, hogy a magasságos ég 
megsértését - a mise kárhoztatását - vérrel kell jóvátenni. Kérték, hogy a király, 
népe érdekében, nyilvánosan szentesítse ezt a rettenetes "jóvátételt".  

1535. január 21. volt a szörnyű szertartás végrehajtására kijelölt nap. Az 
egész nemzet babonás félelme és fanatikus gyűlölete feltámadt. Párizst zsúfolá-
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sig megtöltötték a környező vidékekről odaözönlő tömegek. A napot egy ha-
talmas, impozáns körmenet nyitotta meg. "A menet útját szegélyező házakon 
gyászdrapériák függtek, és helyenként oltárok álltak. " Minden kapu előtt fák-
lya világított az "oltáriszentség" tiszteletére. A körmenet napkelte előtt indult el 
a királyi palotától. "Az egyházmegyék zászlói és keresztjei nyitották meg a 
menetet, majd megjelentek a polgárok kettesével, kezükben fáklyákkal. " Azu-
tán jött a szerzetesek négy rendje, mindegyik a maga sajátos öltözékében. Majd 
a híres ereklyék óriási gyűjteménye következett. Bíborszínű és skarlátvörös pa-
lástban lovagló, ékszerekkel díszített egyházi méltóságok követték őket. Káp-
ráztató és csillogó volt ez a menet.  

"Az oltáriszentséget Párizs püspöke vitte egy pompás baldachin alatt, amely-
nek négy oszlopát egy-egy királyi herceg tartotta... Az oltáriszentség után a ki-
rály lépkedett... Ezen a napon I. Ferenc nem viselt koronát, sem királyi palás-
tot... Franciaország királya fedetlen fővel, szemét a földre szegezve, kezében 
égő viaszgyertyával" jelent meg, "mint aki vezekel". Minden oltárnál alázato-
san meghajolt, nem a lelkét beszennyező bűnök miatt, sem pedig a kezét be-
mocskoló ártatlan vér miatt, hanem azoknak az alattvalóknak a halálos bűne 
miatt, akik kárhoztatni merték a misét. A királyné és az állami méltóságok - szin-
tén kettesével - a király után mentek. Mindegyiküknél egy-egy égő fáklya volt.  

A nap egyik szertartása volt az uralkodó beszéde, amelyet a püspöki palota 
nagytermében birodalmának magas tisztségviselőihez intézett. Szomorú ábrá-
zattal jelent meg előttük, és megkapó ékesszólással siránkozott "a bűn, az is-
tenkáromlás", a népre ráköszöntő "fájdalmas és gyalázatos nap" miatt. Hűséges 
alattvalóinak segítségét kérte a Franciaországot pusztulással fenyegető vesze-
delmes eretnekség kiirtásához. "Ha tudnám azt, hogy valamelyik testrészemet 
bemocskolta vagy megfertőzte az utálatos rothadás - mondta odanyújtanám 
nektek, hogy vágjátok le. Olyan igaz ez, uraim, mint az, hogy királyotok va-
gyok... És ha látnám, hogy valamelyik gyermekemet szennyezte be, nem kí-
mélném,... magam adnám fel és áldoznám fel Istennek. " Szavai könnyekbe ful-
ladtak, és az egész gyülekezet sírt, egy akarattal kiáltva: "A katolikus vallásért 
élünk és halunk! "  

Rettenetes sötétségbe jutott az a nemzet, amely elvetette az igazság világos-
ságát. A kegyelem, "amely üdvösséget hoz", megjelent. De Franciaország, bár 
látta a kegyelem erejét és szentségét, amelynek mennyei szépsége ezreket von-
zott magához, és ragyogása nagyvárosokat és falucskákat töltött be, mégis el-
fordult tőle, inkább a sötétséget választva, mint a világosságot. A menny felkí-
nálta ajándékát, de eldobták maguktól. A gonoszt jónak mondták, a jót pedig 
gonosznak, és végül áldozatul estek szándékos öncsalásuknak. Bár azt hitték, 
hogy Isten népe üldözésével Istennek szolgálnak, őszinteségük mégsem tette 
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őket bűntelenné. Szántszándékkal elvetették azt a világosságot, amely megvéd-
te volna őket a csalástól, lelküket a vérontás bűnétől.  

Ünnepélyes eskü hangzott el az eretnekség kiirtására abban az impozáns szé-
kesegyházban, ahol csaknem három évszázaddal később az a nemzet, amely el-
feledkezett az élő Istenről, trónra emelte az ész istennőjét. A menet újra indu-
lásra készen állt, és Franciaország képviselői elindultak, hogy elkezdjék azt a 
munkát, amelyre felesküdtek. "Egymáshoz közel vérpadokat állítottak fel, hogy 
egyes protestáns keresztényeket elevenen megégessenek. A rőzsét a király kö-
zeledtekor kellett meggyújtani, hogy a menet megálljon, és lássa a kivégzést."  

A kínzások részletei, amelyeket Krisztus e tanúi elviseltek, túl szívfájdítóak 
ahhoz, hogy felidézzük őket. De az áldozatok nem ingadoztak. Egyikük, ami-
kor hite megtagadására bíztatták, így válaszolt: "Csak azt hiszem, amit a prófé-
ták és az apostolok egykor prédikáltak, amit a szentek serege hitt. Bizalmamat 
Istenbe helyezem, aki a pokol minden hatalmának ellenáll."  

Franciaország elutasította a békesség evangéliumát, és teljesen elzárkózott tő-
le. Ez rettenetes következményekkel járt. 1793. január 21-én, kétszázötven-
nyolc évvel azután, hogy Franciaország teljesen elkötelezte magát a reformáto-
rok üldözésére, egy másik menet - és egészen más szándékkal - haladt át Párizs 
utcáin. "Ismét a király volt a főszereplő. Nagy zűrzavar és ordítozás közepette, 
ismét áldozatokért kiáltottak; ismét fekete vérpadok emelkedtek, és a nap ese-
ményei borzalmas kivégzésekkel zárultak. XVI. Lajost, aki börtönőreivel és 
hóhéraival kézitusát vívott, a vesztőhelyre vonszolták, és nagy erővel leszorí-
tották, míg a bárd lesújtott, és levált feje a vérpadon elgurult." Nem a király 
volt az egyetlen áldozat. Vesztőhelyéhez közel, kétezer-nyolcszáz ember pusz-
tult el guillotine által a rémuralom véres napjaiban.  

A reformáció nyitott Bibliát kínált a világnak. Felfedte Isten törvényének elő-
írásait, érintve az emberek lelkiismeretét. A Végtelen Szeretet megismertette az 
emberekkel a menny törvényeit és elveit. Isten így szólt: "Megtartsátok azért és 
megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt, 
akik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és ér-
telmes nép ez a nagy nemzet! " (5Móz 4:6). Amikor Franciaország elutasította 
a menny ajándékát, elhintette a zűrzavar és pusztulás magvait. Az ok és okozat 
törvényének elkerülhetetlen következménye lett a forradalom és a rémuralom.  

Hosszú idővel a plakátok keltette üldözés előtt a bátor és buzgó Farel kényte-
len volt elmenekülni szülőföldjéről. Svájcban keresett menedéket, és Zwingli 
munkatársaként segített a mérleget a reformáció javára billenteni. Későbbi éve-
it itt töltötte, de továbbra is jelentős befolyása volt a franciaországi reformáció-
ra. Száműzetésének első éveiben különösen arra törekedett, hogy az evangéli-
umot hazájában terjessze. Sok időt töltött azzal, hogy honfitársainak hirdette az 
igét az országhatár közelében. Fáradhatatlan éberséggel figyelte a küzdelmet, 
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és tanácsaival, bátorító szavaival segítette. Száműzött társai segítségével lefor-
dította a német reformátorok írásait franciára, és a francia nyelvű Bibliával 
együtt nagy példányszámban kinyomatta őket. Ezekből a művekből a könyvter-
jesztők sok példányt eladtak Franciaországban. A könyvárusok olcsón jutottak 
a könyvekhez, és így a haszon lehetővé tette munkájuk folytatását.  

Farel egyszerű tanítónak álcázva kezdte el svájci munkáját. Visszavonult egy 
félreeső parókiára, és gyermekeket tanított. A szokásos tantárgyak mellett óva-
tosan bevezette őket a Biblia igazságaiba, remélve, hogy a gyermekek útján 
szüleikhez is hozzáférkőzhet. Egyesek hittek, de megjelentek a papok, hogy 
megállítsák a munkát, és a vidék babonás népét Farel munkája ellen ingerelték. 
"Ez nem lehet Krisztus evangéliuma - hangoztatták a papok -, hiszen prédikálá-
sa nem békét, hanem háborút hoz. " Amikor az egyik városban üldözték, Farel 
egy másikba menekült, akárcsak az első tanítványok. Faluról falura, városról 
városra járt, gyalog, éhezve, fázva, elcsigázva és életét mindenütt veszélynek 
téve ki. Prédikált a vásártereken, templomokban, olykor a katedrálisok szószé-
kén. Néha üresen találta a templomot. Olykor prédikációját kiabálás és gúnyo-
lódás szakította félbe. Még a szószékről is lerángatták. A csőcselék nemegyszer 
rátámadt, és majdnem halálra verte. De ő csak ment előre. Bár sokszor elutasí-
tották, újra és újra felvette a harcot, és látta, hogy falvak és városok, a pápaság 
erődjei, egyik a másik után kinyitották kapuikat az evangélium előtt. Az a kis 
egyházközség, ahol először munkálkodott, csakhamar elfogadta a reformált 
vallást. A két város - Morat és Neuchatel - szintén megszüntette a katolikus 
szertartásokat, és eltávolította templomaiból a bálványokat.  

Farel már régen szerette volna a protestánsok zászlaját Genfben kitűzni. Ha 
ezt a várost megnyerné, ez lehetne a reformáció franciaországi, svájci és olasz-
országi központja. Ezzel a céllal addig folytatta munkáját, amíg számos kör-
nyező várost és falucskát megnyert. Majd egyetlen társával Genfbe ment. De 
csak kétszer engedték meg, hogy prédikáljon. A papok, miután hiába próbálták 
elítéltetni a polgári hatóságokkal, az egyházi tanács elé idézték. A tanácskozá-
son palástjuk alá rejtett fegyverekkel jelentek meg, azzal az elhatározással, 
hogy megölik. A termen kívül furkósbotokkal és kardokkal felszerelt dühös 
csőcseléket gyűjtöttek össze, hogy Farel semmiképpen se maradjon életben, ha 
a tanácstól sikerülne is elmenekülnie. A magisztrátusok és a felfegyverzett ka-
tonák jelenléte azonban megmentette. Másnap reggel társával együtt egy tavon 
át biztonságos helyre vitték. Így végződött a Genf evangélizálására tett első kí-
sérlete.  

Legközelebb névtelenebb eszköz próbálta meg ugyanezt: egy fiatalember, 
akinek oly egyszerű volt a megjelenése, hogy még a reform állítólagos követői 
is hidegen bántak vele. Mit tehet egy ilyen ember ott, ahol Farelt elutasították? 
Miként állhat ellen ilyen bátortalan, tapasztalatlan ember annak a viharnak, 
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amely elől a legerősebb és legbátrabb is kénytelen volt elmenekülni? "Nem 
erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel, azt mondja a Seregeknek 
Ura" (Zak 4:6). "A világ erőteleneit választotta ki magának az Isten, hogy meg-
szégyenítse az erőseket. " "Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, 
és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél" (lKor 1:27.25.).  

Froment tanítóként kezdte munkáját. A gyermekek otthon elmondták, amit az 
iskolában tanultak. És csakhamar a szülők is eljöttek, hogy hallgassák a Biblia 
magyarázatát, mígnem a tanterem megtelt figyelő hallgatókkal. Az ingyen ter-
jesztett Újtestamentum és a traktátok sok olyan emberhez is eljutottak, akik 
nem merték nyíltan meghallgatni az új tanokat. Egy idő után azonban ennek a 
munkásnak is menekülnie kellett, de az igazság, amelyet tanított, megragadta 
az embereket. A reformáció gyökeret vert, és egyre erősödött, egyre terjedt. A 
prédikátorok visszatértek, és munkájuk nyomán Genfben a protestáns hit végül 
megalapozódott.  

Amikor Kálvin viszontagságos vándorlás után átlépte Genf kapuit, a város 
már állást foglalt a reformáció mellett. Amikor szülőhelyén tett utolsó látogatá-
sa után útban volt Bázel felé, látta, hogy a közvetlen odavezető utat elállja V. 
Károly serege. Ezért kénytelen volt a Genfen áthaladó kerülő utat választani.  

Farel e látogatásban Isten kezét ismerte fel. Bár Genf elfogadta a reformált 
vallást, de még sok volt az elvégzetlen munka. Az emberek nem csoportosan, 
hanem egyénenként térnek Istenhez. A szívnek és a léleknek a Szentlélek ereje 
által, nem pedig a zsinatok rendeletei által kell megújulnia. Genf népe megta-
gadta ugyan Róma tekintélyét, de a Róma uralma alatt elburjánzott bűnöket ne-
hezebb volt megtagadni. Az evangélium tiszta elveinek megalapozása és a nép 
felkészítése arra, hogy a Gondviselés által kijelölt helyét méltóképpen betölt-
hesse, nem volt könnyű feladat e városban.  

Farel Kálvinban olyan embert látott, akivel együtt tud dolgozni. Isten nevé-
ben ünnepélyesen, felkérte a fiatal evangélistát, hogy maradjon Genfben, és 
dolgozzék ott. Kálvin ijedten tiltakozott.  

Félénk és békeszerető lénye visszariadt a kemény, szabadgondolkodó, vehe-
mens genfiektől. Gyönge egészsége és tanulni vágyó természete miatt igyeke-
zett félrehúzódni. Mivel azt hitte, hogy tollával tudja a legjobban szolgálni a re-
form ügyét, szeretett volna egy csendes menedéket találni, ahol tanulhat, és a 
sajtó útján taníthatja és építheti a gyülekezeteket. De Farel komoly intésében a 
menny hívását hallotta meg, és nem merte visszautasítani. Úgy tűnt - mondta -, 
"hogy Isten keze nyúlt le a mennyből, megragadta és visszavonhatatlanul arra a 
helyre állította, amelyet oly türelmetlenül el akart hagyni".  

Az egész keresztény világban félelmes ellenség fenyegette a protestantiz-
must. A reformáció első győzelmei már a múlté voltak, és Róma új erőket vont 
össze, remélve, hogy a reformációt megsemmisítheti. Ebben az időben alakult 
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meg a jezsuiták rendje, a pápaság legkegyetlenebb, leggátlástalanabb és legha-
tékonyabb védelmezőinek rendje. A földi kötelékektől és emberi érdekektől el-
zárt, logikátlan, természetes érzésekkel szemben érzéketlen szerzetesek, akik-
nek a lelkiismerete teljesen eltompult, nem ismertek más szabályt és más köte-
léket, csak a rendjükét, és más feladatot, mint rendjük hatalmának kiterjeszté-
sét. Krisztus evangéliuma képessé tette követőit a veszélyek fogadására és a 
szenvedések elviselésére. Nem törte le őket a hideg, az éhség, a kemény munka 
és a szegénység. Magasra emelték az igazság zászlaját a kínpad, a börtön és a 
máglya kilátásával is. Ezeknek az erőknek a leküzdése érdekében a jezsuitiz-
mus olyan fanatizmusra inspirálta követőit, amely hasonló veszélyek elviselé-
sére tette őket képessé, és arra, hogy a csalás valamennyi fegyverével lépjenek 
fel az igazság hatalma ellen. Semmilyen bűn nem volt olyan nagy, hogy el ne kö-
vessék; semmilyen csalás oly súlyos, hogy ne tegyék meg; semmilyen fondorlat 
olyan nehéz, hogy ne vállalkozzanak rá. Örök szegénységet és szolgaságot fo-
gadtak, de tudatosan keresték a gazdagságot és hatalmat, és mindent megtettek, 
hogy a protestantizmust megdöntsék, és a pápai felsőbbséget visszaállítsák.  

Amikor rendjük tagjaiként jelentek meg, kegyességet színleltek. Elmentek a 
börtönökbe és a kórházakba; szolgáltak a betegeknek és a szegényeknek; a vi-
lág megtagadását színlelték, és Jézus szent nevét viselték, aki széjjeljárt, hogy 
jót tegyen. De a feddhetetlenség látszata mögött sokszor a legbűnösebb és leg-
szörnyűbb szándékokat rejtegették. A rend egyik alapelve volt, hogy a cél szen-
tesíti az eszközt. E szabály szerint a hazugság, lopás, hamis eskü, gyilkosság 
nemcsak megbocsátható, de dicséretes is, ha az egyház érdekeit szolgálja. A je-
zsuiták különböző címek mögé rejtőzve befurakodtak az állami hivatalokba, 
felkapaszkodtak a királyi tanácsosok székébe, és alakították a népek politikáját. 
Szolgák lettek, hogy gazdájuk után kémkedjenek. A fejedelmek és nemesek fiai 
számára főiskolákat, a köznép számára pedig iskolákat alapítottak, és a protes-
táns szülők gyermekeit bevonták a katolikus szertartások megtartásába. A kato-
likus istentisztelet minden külső pompájának és csillogásának az volt a célja, 
hogy megzavarja az emberek lelkét, elkápráztassa és foglyul ejtse képzeletüket. 
Így azt a szabadságot, amelyért az atyák fáradoztak és véreztek, a fiak elárul-
ták. A jezsuiták hamar behálózták egész Európát, és amerre jártak, a katoliciz-
mus új életre kelt.  

  Hatalmuk növelésére egy bulla látott napvilágot, amely elrendelte az inkvi-
zíció visszaállítását. Az általános felháborodás ellenére, amellyel a bullát fo-
gadták még a katolikus országokban is, a pápai hatalmat elismerő uralkodók új-
ra felállították ezt a rettenetes törvényszéket, kegyetlenkedéseivel együtt. E ke-
gyetlenkedéseket, amelyek szörnyűségük miatt nem viselhették el a nappali 
fényt, megismételték föld alatti titkos börtönökben. Sok országban a nemzet 
legjobbjainak ezrei, a legtisztábbak, a legnemesebbek, a legértelmesebbek és 
legműveltebbek, kegyes és buzgó lelkészek, szorgalmas és hazaszerető polgá-
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rok, ragyogó tudósok, tehetséges művészek, ügyes kézművesek estek az inkvi-
zíció áldozatául, vagy voltak kénytelenek külföldre menekülni.  

Ilyen eszközöket alkalmazott Róma, hogy kioltsa a reformáció világosságát; 
hogy elvegye az emberektől a Bibliát; hogy visszahozza a sötét középkor tudat-
lanságát és babonaságát. De Isten áldása és azoknak a nemes lelkű embereknek 
a munkája nyomán, akiket Isten Luther utódaiul támasztott, a protestantizmus 
nem bukott meg. Nem a fejedelmek jóindulatának és fegyvereinek köszönhette 
erejét. A legkisebb országok, a legjelentéktelenebb és leggyengébb nemzetek 
váltak bástyáivá. Ilyen volt Genf, bár az ellenség körülvette és el akarta pusztí-
tani; ilyen volt Spanyolországtól északra a tenger homokpadjain Hollandia, 
amely az akkori legnagyobb és leggazdagabb birodalom zsarnoksága ellen 
küzdött; ilyen volt a sivár, terméketlen Svédország, amely a reformációban si-
kereket ért el.  

Kálvin majdnem harminc éven át dolgozott Genfben. Először azért, hogy a 
Biblia erkölcsiségéhez ragaszkodó gyülekezetet alapítson; majd pedig azért, 
hogy egész Európában előmozdítsa a reformációt. Népvezéri eljárásai nem vol-
tak hibátlanok, tanításai sem voltak tévedéstől mentesek. De eszköz volt azok-
nak az igazságoknak a terjesztésében, amelyek az ő korában különlegesen fon-
tosak voltak; eszköz volt a protestantizmus elveinek a katolicizmus sebesen 
visszatérő áradatával szembeni megőrzésében, és eszköz volt abban is, hogy a 
katolikus tanítások által táplált gőg és romlottság helyébe a reformált gyüleke-
zetekben az élet egyszerűsége és tisztasága lépett.  

Genfből a reformált tanításokat terjesztő tanítók és kiadványok kerültek ki. 
Az üldözöttek minden országból innen vártak eligazítást, tanácsot és bátorítást. 
Kálvin városa egész Nyugat-Európa üldözött reformátorainak menedéke lett. A 
századokon át tartó irtózatos viharok elől futó menekültek Genf kapuihoz jöt-
tek. Az éhező, megsebzett, otthonukat és családjukat elvesztett menekülteket itt 
melegen fogadták, és szeretettel gondozták. Ők pedig itt otthonra lelve ügyes-
ségükkel, tudásukkal és kegyes életükkel javára szolgáltak a városnak, amely 
befogadta őket. Sokan, akik itt kerestek menedéket, visszatértek hazájukba, 
hogy szembeszálljanak Róma zsarnokságával. Knox János, a bátor skót refor-
mátor; számos angol puritán; Hollandia és Spanyolország protestánsai és a 
francia hugenották Genfből vitték az igazság fáklyáját szülőföldjükre, hogy 
fényt gyújtsanak a sötétben. 
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HOLLANDIA ÉS SKANDINÁVIA 
 
   
Hollandiában a pápai zsarnokság már nagyon korán élénk tiltakozást váltott 

ki. Hétszáz évvel Luther kora előtt két püspök bátran megbélyegezte a római 
pápát. E két püspök követként járt Rómában, és alkalmuk volt megismerni a 
"Szentszék" valódi arcát. Isten az "egyházat, királynőjét és hitvesét örökbecsű 
támaszul adta családjának olyan hozománnyal, amely elmúlhatatlan és romol-
hatatlan. Örök koronát és királyi pálcát adott neki..., és te mindezektől az aján-
dékoktól tolvajként megfosztottad. Te ültél be Isten templomába. A nyáj pász-
tora helyett farkasává lettél... El akarod hitetni velünk, hogy a legfőbb püspök 
vagy, pedig zsarnokként viselkedsz... Bár a szolgák szolgájának kellene lenned, 
hisz annak nevezed magad, mégis arra törekszel, hogy uraknak ura légy... Isten 
törvényét megvetés tárgyává teszed... A Szentlélek a gyülekezetek építője szé-
les e világon... Isten városa, amelynek polgárai vagyunk, a menny minden ré-
szébe elér, és hatalmasabb, mint a szent próféták által Babilonnak nevezett vá-
ros, amely isteninek tünteti fel és az egekig magasztalja magát. Azzal is kérke-
dik, hogy bölcsessége halhatatlan. És minden ok nélkül azzal hivalkodik, hogy 
sohasem tévedett, és nem is tévedhet."  

Századról századra mások is felemelték tiltakozó szavukat. Azok a korábbi, 
különféle neveken ismert tanítók, akik bejárták a különböző országokat, akik-
nek jelleme a valdens misszionáriusok jellemét tükrözte, mindenhol hirdették 
az evangéliumot. Hollandiába is eljutottak. Tanításaik rohamosan terjedtek. A 
valdens Bibliát vers formában lefordították holland nyelvre. A Biblia "nagy 
előnye - jelentették ki -, hogy nem élcelődik, nincs benne mítosz, komolytalan-
ság, megtévesztés, hanem az igazság szavát tartalmazza. Az igaz, hogy itt-ott 
kemény, de a jó és szent dolgok velejét és zamatát könnyen fel lehet benne fe-
dezni." Ezt írták az ősi vallás hívei a XII. században.  

Ekkor kezdte el Róma az üldözést. De a máglyák és kínzások ellenére a hi-
vők száma egyre növekedett, akik rendíthetetlenül hirdették, hogy a Biblia a 
vallás egyetlen csalhatatlan tekintélye. "Az embert nem szabad arra kényszerí-
teni, hogy higgyen, hanem prédikálással kell megnyerni."  

Hollandiában Luther tanításai kedvező talajra találtak, és buzgó, odaadó em-
berek prédikálni kezdték az evangéliumot. Menno Simons is az egyik holland 
tartományból származott. Római katolikus nevelésben részesült, és pappá szen-
telték, de egyáltalán nem ismerte a Bibliát. Nem is akarta olvasni, mert félt, 
hogy eretnekké teszi. Amikor önkéntelenül kételkedni kezdett az átlényegülés 
tanában, e kételyben Sátán kísértését látta. Imával és gyónással igyekezett meg-
szabadulni tőle, de hiába. Kicsapongással próbálta elhallgattatni lelkiismeretének 
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vádoló szavát, de nem sikerült. Egy idő után kutatni kezdte az Újtestamentu-
mot. Az Újtestamentum és Luther írásainak olvasása nyomán elfogadta a re-
formált vallást. Nem sokkal ezután egy szomszédos faluban tanúja volt egy 
ember lefejezésének, akinek azért kellett meghalnia, mert újra megkeresztelke-
dett. Menno-t ez az eset arra késztette, hogy keresse meg a Bibliában a gyer-
mekkeresztségről szóló tanítást, de nyomát sem találta. Azt azonban látta, hogy 
a Szentírás szerint a keresztség feltételei: a bűnbánat és a hit.  

Menno kilépett a katolikus egyházból, és életét a felismert igazságok tanításá-
ra szentelte. Időközben mind Németországban, mind Hollandiában fanatikus 
emberek léptek fel. Képtelen és lázító tanokat hirdettek, amelyek sértették a 
rendet és az illendőséget. Erőszakoskodtak és lázítottak. Menno látta, hogy 
ezek a mozgalmak milyen szörnyűségekhez fognak vezetni. Erélyesen elítélte a 
fanatikusok téves tanításait és eszelős elgondolásait. Sokan voltak azonban 
olyanok, akiket a fanatikusok megtévesztettek ugyan, mégsem fogadták el a 
veszedelmes tanokat. A kereszténység ősi formájának még sok hitvallója volt; 
ez a valdens tanítások gyümölcse. Menno nagy buzgalommal és jó eredmény-
nyel dolgozott köztük.  

Huszonöt éven át utazgatott feleségével és gyermekeivel. Súlyos nehézsége-
ket viselt el, és sokat nélkülözött. Sokszor még az élete is veszélyben volt. Be-
járta Hollandiát és Észak-Németországot. Főként az egyszerűbb néposztályok 
között dolgozott, de befolyása sokfelé kiterjedt. Tehetséges szónok volt, jólle-
het nem sok iskolát járt. Rendíthetetlenül becsületes, alázatos, szelíd, őszintén 
és mélységesen vallásos volt, saját életével példázva azokat az elveket, ame-
lyeket tanított. Bizalmat ébresztett az emberekben. Követői szétszórtan és el-
nyomásban éltek. Sokat szenvedtek, mert összetévesztették őket a fanatikus 
anabaptistákkal. De azért Menno munkája nyomán sokan megtértek.  

Sehol sem tárták szélesebbre a kaput a reformált tanok előtt, és kevés ország-
ban álltak ki követői szörnyűbb büntetést, mint Hollandiában. Németországból 
V. Károly kitiltotta a reformációt, és örömmel küldte volna a reformált vallás 
minden követőjét a máglyára. De a fejedelmek bátran szembeszálltak önké-
nyeskedésével. Hollandiában Károlynak nagyobb hatalma volt, és egyik üldöző 
rendeletet a másik után adta ki. A Biblia olvasása, hallgatása és prédikálása, sőt 
a róla való beszélgetés is máglyahalált vont maga után. Azért is halálbüntetés 
járt, ha valaki titokban Istenhez imádkozott, vagy nem hajtott térdet a bálvá-
nyok előtt, vagy zsoltárt énekelt. Még az is halál fia volt, aki megtagadta "té-
velygését". Ha férfi volt, kard által halt meg; ha nő, élve eltemették. V. Károly 
és II. Fülöp uralkodása alatt ezrek pusztultak el.  

Egyszer egy egész családot állítottak az inkvizítorok elé azzal a váddal, hogy 
nem mentek el a misére, hanem otthon imádkoztak. Amikor arról faggatták 
őket, hogy mit csinálnak titokban, a legfiatalabb fiú így válaszolt: "Térdre 
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esünk, és azért imádkozunk, hogy Isten világosítsa meg lelkünket, és bocsássa 
meg bűneinket. Imádkozunk uralkodónkért, hogy uralkodása szerencsés le-
gyen, és élete boldog; imádkozunk magisztrátusainkért, hogy Isten óvja meg 
őket. " A bírák közül néhányan mélyen megrendültek. Mégis az apát és egyik 
fiát máglyára ítélték.  

Az üldözők dühe olyan nagy volt, akárcsak a mártírok hite. Nemcsak férfiak, 
hanem törékeny asszonyok és fiatal lányok is rendíthetetlen bátorságról tettek 
bizonyságot. "Feleségek a férjük máglyája mellé álltak, s miközben azok tűzha-
lált szenvedtek, vigasztaló szavakat mondtak nekik, vagy zsoltárokat énekeltek, 
hogy bátorítsák őket. " "Fiatal nők feküdtek élve a sírba, mintha csak éjszakai 
nyugovóra térnének, vagy indultak a vesztőhelyre a legszebb ruhájukban, mint-
ha menyegzőjükre mennének. "  

Miként abban az időben, amikor a pogányság meg akarta semmisíteni az 
evangéliumot, a keresztények vére most is magvetés volt. Az üldözés növelte 
az igazság tanúinak számát. A nép tántoríthatatlan elszántságától feldühödött 
császár évről évre kegyetlenebb volt, de hiába. A nemes lelkű Orániai Vilmos 
uralkodása alatt a forradalom végül azt eredményezte, hogy Hollandia népe 
szabadon imádhatta Istent.  

Piedmont hegyei között, Franciaország alföldjein és Hollandia partvidékén az 
evangélium előrehaladásának útját követőinek vére jelezte. Az északi orszá-
gokban azonban békés fogadtatásra talált az evangélium. Skandináviába a Wit-
tenbergből hazatérő diákok vitték a reformált vallást. Luther írásainak kiadása 
nyomán a világosság tovább terjedt. Észak egyszerű, edzett népe elfordult Ró-
ma romlottságától, pompájától és babonáitól, és örömmel fogadta a Biblia tisz-
taságát, egyszerűségét és életadó igazságait.  

Tausen, "Dánia reformátora" parasztfiú volt. Már korán bizonyságát adta éles 
eszének. Tanulni vágyott, de szülei körülményei ezt nem tették lehetővé. Ezért 
kolostorba vonult. Tiszta életével, szorgalmával és megbízhatóságával meg-
nyerte a rendfőnök jóindulatát. A vizsgáztatáskor kiderült, hogy olyan képessé-
gei vannak, amelyekkel egyszer majd jó szolgálatot tehet az egyháznak. Lehe-
tőséget kapott arra, hogy valamelyik német vagy holland egyetemen tanuljon. 
Az ifjú diák maga választhatott e két ország egyetemei között, egy kikötéssel, 
hogy Wittenbergbe nem mehet. Az egyház diákját nem veszélyeztetheti az 
eretnekség mérge - mondták a szerzetesek.  

Tausen Kölnbe ment, amely akkor - mint ahogy ma is - a katolicizmus egyik 
bástyája volt. Itt hamar megundorodott a teológusok miszticizmusától. Ez idő 
tájt hozzájutott Luther írásaihoz. Csodálkozva és élvezettel olvasta őket, és na-
gyon szeretett volna közvetlen a reformátortól tanulni. Ha ezt teszi, kockázatot 
vállul, mert megsérti kolostorbeli felettesét, és elveszti támogatását. De csak-
hamar döntött, és nem sokkal ezután beiratkozott a wittenbergi egyetemre.  
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Amikor visszatért Dániába, ismét abba a kolostorba vonult, ahonnan elindult. 
Senki sem gyanította, hogy Luther követője lett. Nem árulta el titkát, de igye-
kezett társait - előítéletük felkeltése nélkül - tisztább hitre és szentebb életre ve-
zetni. Feltárta előttük a Bibliát, és megmagyarázta igazi értelmét. Végül pedig 
Krisztusról prédikált, aki a bűnös igazsága és üdvösségének egyedüli reménye. 
A rendfőnök, aki abban reménykedett, hogy Tausen Róma bátor védelmezője 
lesz, mérhetetlen haragra gerjedt. Azonnal átvitték Tausent egy másik kolostor-
ba. Bezárták egy cellába, és szigorúan szemmel tartották.  

Új őrzőinek rémületére nemsokára számos szerzetes a protestantizmus hívé-
nek vallotta magát. Tausen a cella rácsain keresztül megismertette társaival az 
igazságot. Ha ezek a dán atyák tudták volna, mi az egyház szándéka az eretnek-
séggel, Tausen többé nem hallathatta volna hangját. De ahelyett, hogy eltemet-
ték volna valamelyik földalatti börtönben, elűzték a kolostorból. Most már nem 
volt hatalmukban. Egy éppen akkor kiadott királyi rendelet védelmet biztosított 
az új tan hirdetőinek. Tausen prédikálni kezdett. A templomok kinyíltak előtte, 
és az emberek özönlöttek prédikációira. Mások is prédikálták Isten Igéjét. A 
dán nyelvre lefordított Újtestamentum széltében-hosszában terjedt. Bár a kato-
likusok ennek meghiúsítására törekedtek, erőfeszítéseik mégis e munka kiter-
jesztését eredményezték, és Dánia csakhamar hitet tett a reformált vallás mellett.  

Svéd ifjak, akik Wittenberg kútjából ittak, elvitték az élet vizét honfitársaik-
nak. Ketten a svéd reformáció vezetői közül, Olaf és Laurentius Petri, egy 
orebroi kovács fiai, akik Luther és Melanchton tanítványai voltak, a megtanult 
igazságot szorgalmasan továbbadták. Akárcsak a nagy reformátor, Olaf is fel-
rázta a népet lelkesedésével és ékesszólásával. Laurentius pedig, miként 
Melanchton, művelt, meggondolt és higgadt volt. Mindketten buzgó, nagy teo-
lógiai tudású, kegyes emberek voltak. Rendíthetetlen bátorsággal hirdették az 
igazságot. A katolikusok támadása nem maradt el. Papjaik nyugtalanságot szí-
tottak a tudatlan, babonás nép között. Olaf Petrit gyakran megtámadta a csőcse-
lék, és több alkalommal épp hogy csak megmenekült. E reformátorokat azon-
ban a király pártfogolta és védte.  

A római egyház uralma alatt a nép elnyomásban élt, és elszegényedett. Nem 
volt Bibliájuk. És mivel pusztán szimbólumokból és szertartásokból álló vallá-
suk volt, amely nem gyújtott világosságot lelkükben, visszatértek pogány elő-
deik szokásaihoz és babonás hiedelmeihez. A nemzet civakodó pártokra osz-
lott. A folytonos viszálykodás növelte mindnyájuk nyomorát. A király refor-
mációt akart mind az államon, mind az egyházon belül, és örömmel fogadta e 
jó képességű emberek segítségét a Róma elleni harcában.  

A svéd királynak és vezető embereinek jelenlétében Olaf Petri nagyon ügye-
sen védte a reformált vallás tanításait Róma képviselőivel szemben. Kijelentet-
te, hogy az egyházatyák tanításait csak akkor szabad elfogadni, ha megegyez-
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nek a Szentírással; hogy a Biblia olyan világosan és egyszerűen tárja fel az 
alapvető hitelveket, hogy mindenki megértheti őket. Krisztus ezt mondta: "Az 
én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem" (Jn 7:16). Pál 
pedig kijelentette, hogy átkozott lenne, ha bármilyen más evangéliumot hirdet-
ne, mint amit kapott (Gal 1:8). "Akkor hogyan merészelnek mások kényük-
kedvük szerint dogmákat csinálni - mondta a reformátor -, és azt mondani, 
hogy ezeknek a megtartása szükséges az üdvösséghez."  

Bebizonyította, hogy az egyház rendelkezései nem érvényesek, ha ellenkez-
nek Isten parancsolataival. Képviselte a nagy protestáns elvet, amely szerint "a 
Biblia és csakis a Biblia" a hit és a gyakorlat egyedüli mércéje.  

Ezen az összecsapáson, jóllehet kevésbé ismert helyen folyt, kiderült, hogy 
"milyenek azok az emberek, akik a reformátorok seregének közkatonái. Nem 
írástudatlan, szűk látókörű, nagyhangú, vitatkozó emberek voltak. Távolról 
sem. Olyan emberek voltak, akik Isten Igéjét tanulmányozták, és jól tudták, ho-
gyan kell forgatni azokat a fegyvereket, amelyekkel a Biblia arzenálja ellátta 
őket. Műveltségben megelőzték korukat. Ha figyelmüket csupán olyan ragyogó 
központokra irányítjuk, mint Wittenberg és Zürich, és oly illusztris nevekre, 
mint Luther és Melanchton, Zwingli és Oecolompadius, hajlamosak vagyunk 
azt mondani, hogy ők a mozgalom vezetői voltak, akiktől természetszerűleg 
bámulatos képességek és nagy vívmányok várhatók, de ugyanez nem várható el 
a közkatonáktól. Nos, forduljunk csak Svédország ismeretlen színtere felé, és 
vizsgáljuk a kevésbé híreseket, a mesterektől a tanítványokig! Olaf és 
Laurentius Petrit! És mit találunk? Tudósokat és teológusokat, olyan embere-
ket, akik jól ismerték az evangéliumi igazság egész rendszerét, és akik könnyű-
szerrel legyőzték az iskolák szofistáit és Róma méltóságait."  

E vita eredményeképpen a svéd király elfogadta a protestáns vallást, és nem 
sokkal ezután a nemzetgyűlés is állást foglalt mellette. Olaf Petri lefordította az 
Újtestamentumot a svéd nyelvre, és a király kívánságára a két testvér vállalko-
zott az egész Biblia lefordítására is. Így a svédek most először kapták anya-
nyelvükön kezükbe Isten Szavát. Az országgyűlés a következő rendeletet hoz-
ta: a lelkészeknek országszerte magyarázniuk kell a Szentírást; a gyermekeket 
az iskolában arra kell tanítani, hogy olvassák a Bibliát.  

Az evangélium áldott világossága feltartóztathatatlanul és biztosan eloszlatta 
a tudatlanság és babonaság sötétségét. A katolicizmus zsarnoksága alól felsza-
badult nemzet olyan erős és nagy lett, mint soha azelőtt. Svédország a protes-
tantizmus egyik védőbástyája lett. Egy évszázaddal később, a legnagyobb ve-
szély idején, ez a kicsi és mindeddig gyenge nemzet az egyet-len volt Európá-
ban, amely segédkezet mert nyújtani, és a harmincéves háborúban iszonyatos 
harcot vívó Németország megszabadítására sietett. Úgy tűnt, hogy már-már 
egész Észak-Európa újra Róma zsarnoksága alá kerül. Svédország seregei segí-
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tették Németországot abban, hogy határt szabjon a pápaság sikereinek, türelem-
re bírja a protestánsok - mind a kálvinisták, mint a lutheránusok - iránt. Nekik 
köszönhető, hogy a reformációt elfogadó országok visszakapták a lelkiismereti 
szabadságot. 
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A KÉSEI ANGOL REFORMÁTOROK 
   

   
Miközben Luther Németországban nyitotta ki a lezárt Bibliát az emberek 

előtt, Isten Lelkének késztetésére Tyndale ugyanezt tette Angliában. Wiclif 
Bibliája a latin szöveg átültetése volt, amelybe sok hiba csúszott. Nem is nyom-
tatták ki soha. A kézzel írt másolatok pedig olyan sokba kerültek, hogy csak 
kevesen - csakis gazdagok és nemesek - tudták megvenni. Mivel a Bibliát az 
egyház szigorúan tiltotta, eléggé szűk körben terjedt el. Egy évvel Luther téte-
leinek megjelenése előtt, 1516-ban Erasmus kiadta görög-latin nyelvű Újtesta-
mentumát. Most jelent meg első ízben nyomtatásban Isten Igéje az eredeti 
nyelven. Erasmus e munkájában a korábbi változatok számos hibáját helyesbí-
tette, és a Biblia mondanivalója érthetőbbé vált. Olvasása nyomán sok művelt 
ember világosabban látta az igazságot. Ez új lendületet adott a reform munkájá-
nak. A köznép azonban még mindig nagyon el volt zárva Isten Igéjétől. Tyndale 
azzal tette Wiclif munkáját teljessé, hogy a Bibliát honfitársai kezébe adta.  

Tyndale, az igazság szorgalmas és buzgó kutatója az evangéliumot Erasmus 
görög Újtestamentumából ismerte meg. Bátran hirdette meggyőződését, és 
nyomatékosan kijelentette, hogy minden tanítást a Szentírás mérlegére kell ten-
ni. Tyndale így válaszolt a katolikusoknak arra az állítására, hogy a Bibliát az 
egyház adta, és csak az egyház magyarázhatja: "Tudjátok-e ki tanította a sast 
zsákmánya keresésére? Ugyanaz az Isten éhező gyermekeit is megtanítja arra, 
miként találják meg Igéjében mennyei Atyjukat. Ti nemcsak hogy nem adtátok 
kezünkbe a Bibliát, hanem még el is rejtettétek előlünk'. Sőt ti vagytok azok, 
akik megégetik Isten Igéjének tanítóit, és ha tudnátok, magát a Szentírást is 
megégetnétek."  

Tyndale prédikálása nagy érdeklődést keltett. Sokan elfogadták az igazságot. 
De a papok résen voltak, és mihelyt Tyndale eltávozott munkaterületéről, fe-
nyegetéseikkel és megtévesztéseikkel igyekeztek lerombolni munkáját. Ez na-
gyon sokszor sikerült is. "Mi a tennivaló?! - kiáltotta Tyndale. - Miközben az 
egyik helyen vetek, az ellenség feldúlja azt a területet, ahonnan épp hogy eltá-
voztam. Nem lehetek egyszerre mindenütt. Ó, ha a keresztények a saját nyel-
vükön olvashatnák a Szentírást, maguk is ellen tudnának állni ezeknek az ál-
bölcselkedőknek! A Biblia nélkül lehetetlen a köznépet az igazságban megala-
pozni."  

Tyndaleban új cél fogant meg. "Jahve templomában Izrael nyelvén énekelték 
a zsoltárokat - mondta -, s köztünk ne Anglia nyelvén szólaljon meg az evangé-
lium?!... Délben kevesebb világossága legyen az egyháznak, mint hajnalban?!... 
A keresztényeknek az anyanyelvükön kell olvasniuk az Újtestamentumot." Az 
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egyház hittudósai és tanítói között véleménykülönbségek voltak. Az ember 
csak a Biblia nyomán juthat el az igazsághoz. "Az egyik tudós ezt vallja, a má-
sik azt... Egyik szerző ellentmond a másiknak. Hogyan állapíthatjuk meg akkor, 
ki mond igazat, és ki nem?... Hogyan? Bizony, csak Isten Szava által."  

Nem sokkal ezután egy művelt katolikus hittudós, aki vitába elegyedett vele, 
így kiáltott: "Isten törvényei nélkül jobban meglennénk, mint a pápa törvényei 
nélkül!" Tyndale így válaszolt: "Elvetem a pápát és minden törvényét! S ha Is-
ten megtartja életemet, nemsokára egy ekehajtó fiúnak is többet megtanítok a 
Szentírásból, mint amennyit ti tudtok."  

Megerősödött benne az az elhatározás, hogy az Újtestamentumot a nép nyel-
vén adja a nép kezébe. Azonnal munkához is látott. Mivel elűzték otthonából, 
Londonba ment, ahol egy ideig zavartalanul dolgozott. A katolikusok kegyet-
lensége azonban ismét menekülésre kényszerítette. Úgy tűnt, hogy egész Ang-
lia bezárult előtte. Ezért Németországban keresett menedéket. Itt elkezdte az 
angol Újtestamentum kinyomtatását. Kétszer kellett abbahagynia ezt a munkát. 
De amikor az egyik városban megtiltották a kiadást, elment egy másikba. Vé-
gül Wormsba indult, ahol néhány évvel korábban Luther megvédte az evangé-
liumot az országgyűlés előtt. Ebben az ősi városban a reformációnak sok barát-
ja volt, és Tyndale itt minden további akadály nélkül dolgozott. Nemsokára el-
készült az Újtestamentum háromezer példánya, amelyet még abban az évben 
egy másik kiadás követett.  

Nagy buzgósággal és kitartással folytatta munkáját. Jóllehet az angol hatósá-
gok a legnagyobb óvatossággal őrizték kikötőiket, Isten Igéje különböző titkos 
csatornákon mégis eljutott Londonba, és onnan elterjedt az egész országban. A 
katolikusok hiába próbálták elfojtani az igazságot. Egyszer Durham püspöke 
megvásárolta egy könyvárustól, Tyndale egyik barátjától az egész bibliakészle-
tét, azzal a szándékkal, hogy megsemmisíti. Arra gondolt, hogy ezzel nagyban 
hátráltatja a munkát. De ennek éppen az ellenkezője történt. Tyndale a Bibliá-
kért kapott pénzen anyagot vásárolt egy új és jobb kiadáshoz, amelyre külön-
ben nem lett volna lehetősége. Amikor Tyndale később börtönbe került, sza-
badságáért cserében meg kellett mondania, kik járultak hozzá a Biblia kiadási 
költségeinek fedezéséhez. Azt válaszolta, hogy Durham püspöke mindenkinél 
többet tett; mert azzal, hogy jó áron megvette a megmaradt könyveket, elősegí-
tette munkája eredményes folytatását.  

Tyndale árulás következtében ellenségei kezébe került. Egyszer hosszú hóna-
pokig szenvedett a börtönben. Végül mártírhalállal tett bizonyságot hitéről. De 
a fegyverekkel, amelyeket ő készített, más katonák hosszú századokon át tud-
tak küzdeni egészen napjainkig.  

Latimer a szószékről hirdette, hogy a Bibliát a nép nyelvén kell prédikálni. A 
Szentírás szerzője - mondta - "Isten maga"; és ez az Írás osztozik szerzője ha-
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talmában és örökkévalóságában: "Nincs olyan király, császár, magisztrátus és 
hatalmasság... aki ne volna köteles engedelmeskedni... a szent Igének." "Ne tér-
jünk mellékutakra, hanem hagyjuk, hogy az Ige vezessen bennünket! Ne men-
jünk... elődeink után, és ne azt kutassuk, mit cselekedtek, hanem azt, hogy mit 
kellett volna cselekedniük!"  

Tyndale hűséges barátai, Barnes és Frith vállalták az igazság védelmét. 
Ridleyék és Cranmer a nyomukba léptek. Az angol reformáció e vezetői művelt 
emberek voltak, akiknek többségét buzgóságáért és kegyes életéért a katolikus 
egyház nagyra értékelte. E reformátorok ismerték a "Szentszék" tévedéseit, és 
ez a pápasággal szembeni állásfoglalásra késztette őket. Ismerték Babilon titka-
it, és ez növelte az ellene való bizonyságtevésük súlyát.  

"Most felteszek egy furcsa kérdést - szólt Latimer. - Ki a legszorgalmasabb 
püspök és főpap Angliában?... Látom figyeltek, és várjátok, hogy megnevez-
zem... Megmondom nektek: az ördög!... Ő soha nem hagyja el egyházmegyéjét. 
Hívjátok csak, amikor akarjátok, mindig otthon van,... mindig ekéje mellett 
van... Garantálom, hogy soha nem fogjátok lustálkodáson érni... Ahol az ördög 
lakik,... ott el a könyvekkel, és elő a gyertyákkal; el a Bibliákkal, és elő a rózsa-
füzérekkel; el az evangélium világosságával, és elő a gyertyák fényével, bizony 
még délben is;... le Krisztus keresztjével, elő a purgatórium zsarolásával,... el a 
mezítelenek, szegények és tehetetlenek felruházásával, elő a faragott képek dí-
szítésével, a rönkök és kövek ékesítésével; elő az emberi hagyományokkal és 
törvényekkel, el Isten hagyományaival és szent Szavával!... Bárcsak prelátusa-
ink olyan szorgalmasan vetnék a jó tanítások magvát, miként Sátán veti a kon-
kolyt és a gazt!"  

E reformátorok ugyanazt a nagyszerű elvet vallották, mint amit a valdensek, 
Wiclif, Husz János, Luther, Zwingli és a hozzájuk csatlakozók. Hitték, hogy a 
Szentírás tévedhetetlen tekintély, a hit és a cselekedet szabálya! Tagadták, hogy 
a pápáknak, a zsinatoknak, az egyházatyáknak és a királyoknak joguk lenne a 
lelkiismeretet vallási dolgokban irányítani. Csak a Biblia tekintélyét fogadták 
el. Számukra a Biblia tanítása volt minden tan és minden állítás próbaköve. Az 
Istenbe és Igéjébe vetett hit adott erőt e szent embereknek, amikor feláldozták 
életüket a máglyán. "Ne csüggedj! - kiáltott Latimer mártírtársának, amikor a 
lángok már-már elnémították őket. - Isten kegyelméből ma olyan fényt gyúj-
tunk Angliában, amelyet soha nem fognak kioltani!  

Az igazság magvait, amelyeket Columba és munkatársai hintettek el, Skóciá-
ban soha nem irtották ki teljesen. Századokkal azután is, hogy Anglia gyüleke-
zetei megadták magukat Rómának, a skótok megőrizték szabadságukat. A XII. 
században azonban a katolicizmus gyökeret vert Skóciában, és egyetlen or-
szágban sem gyakorolta korlátlanabbul uralmát, mint itt. Sehol sem volt mé-
lyebb a sötétség. De a fénysugarak, még így is, áttörték a homályt, és ígéretet 
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hordozva mutattak a jövő felé. A lollardok, akik a Biblia és Wiclif tanításait 
hozták Angliából, sokat dolgoztak azért, hogy az evangélium ismerete fennma-
radjon. Minden századnak megvoltak a maga bizonyságtevői és mártírjai.  

A nagy reformáció indulásával Luther írásai eljutottak Skóciába, majd 
Tyndale angol Újtestamentuma is megérkezett. Ezek a hírnökök, amelyeket a 
papság nem vett észre, csendben átkeltek a hegyeken és völgyeken. Felélesztet-
ték az igazság fáklyájának tüzét, amely már-már kialudt Skóciában. Lerontották 
azt a munkát, amelyet Róma négy évszázadon át tartó elnyomással végzett.  

Később a mártírok vére új lendületet adott a mozgalomnak. A katolicizmus 
vezetői hirtelen ráébredtek az ügyüket fenyegető veszélyre, és máglyára vitték 
Skócia néhány legnemesebb és legmegbecsültebb fiát. Ezzel azonban felállítot-
tak egy szószéket, amelyről e haldokló tanúbizonyságok szavait a nép az egész 
országban meghallotta, és elhatározták, hogy mindenképpen lerázzák Róma 
béklyóit.  

Hamilton és Wishart, akik jellemben éppoly nemesek voltak, mint szárma-
zásban, az egyszerűbb tanítványok hosszú sorával együtt feláldozták életüket a 
máglyán. De Wishart égő máglyájától elindult valaki, akit a lángok nem némí-
tottak el, és aki Isten segítségével megkondította a katolicizmus lélekharangját 
Skóciában.  

Knox János elfordult az egyház hagyományaitól és miszticizmusától, hogy 
Isten Igéjének igazságaiból táplálkozzék. Wishart tanítása megerősítette abban 
az elhatározásában, hogy elhagyja a római egyházat, és az üldözött reformáto-
rok mellé állt.  

Társai rá akarták bírni arra, hogy legyen prédikátor. De ő remegve riadt visz-
sza az ezzel járó felelősségtől, és csak a magányban töltött napok és önmagával 
vívott kemény harc után mondott igent. És miután vállalta ezt a hivatást, ren-
díthetetlen elhatározással, rettenthetetlen bátorsággal ment előre, amíg csak élt. 
Ez az őszinte reformátor nem félt az emberektől. A körülötte fellángoló mág-
lyatüzek még buzgóbbá tették. Feje fölött fenyegetően függött a zsarnok bárdja, 
de ő szilárdan állt a helyén, és jobbra-balra lesújtó hatalmas csapásaival pusztí-
totta a bálványimádást.  

Amikor szemtől szembe került Skócia királynőjével, aki előtt sok protestáns 
vezető buzgósága alábbhagyott, Knox János határozottan bizonyságot tett az 
igazságról. Őt nem lehetett megnyerni kedveskedéssel. Ő nem hunyászkodott 
meg fenyegetésekre. A királynő eretnekséggel vádolta. Knox az állam által be-
tiltott vallás elfogadására buzdítja az embereket - mondta a királynő -, és ezzel 
áthágja azt az isteni parancsot, hogy az alattvalók engedelmeskedjenek feje-
delmüknek. Knox határozottan válaszolt:  
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"Mivel az igaz vallás sem kezdeti erejét, sem tekintélyét nem a világi feje-
delmektől kapta, hanem egyedül az örökkévaló Istentől, ezért az alattvalók sin-
csenek arra kötelezve, hogy fejedelmeik ízlése szerint alakítsák hitüket. Mert 
gyakran előfordul, hogy éppen a fejedelmek ismerik a legkevésbé Isten igaz 
vallását... Ha Ábrahám minden magva a fáraó vallását vette volna fel, akinek 
hosszú ideig alattvalói voltak, könyörgöm, felség, milyen vallás lenne ma a vi-
lágon? Vagy ha az apostolok idejében mindenki a római császárok vallását tette 
volna magáévá, milyen vallás terjedt volna el a föld színén?... És így, felség, 
megértheti, hogy az alatt-valók nincsenek fejedelmeik vallásához kötve, noha 
engedelmességgel tartoznak nekik."  

Mária így szólt: "Ön így magyarázza az Írásokat, Róma tanítói pedig más-
képpen. Kinek higgyek tehát, és ki legyen a bíró?" "Istennek higgyen, aki vilá-
gosan beszél Igéje által! - válaszolta a reformátor. - És azt a tanítást, ami nem 
az Igére épül, se az egyiktől, se a másiktól ne fogadja el! Isten Szava világos 
önmagában is, s ha valamelyik része sötétnek tűnik, a Szentlélek, aki soha nem 
szól önmagával ellentétesen, ugyanazt a dolgot világosan megmagyarázza egy 
másik igével úgy, hogy semmi kétség nem fér hozzá. Csak azok kételkednek, 
akik csökönyösen megmaradnak tudatlanságukban."  

Ezek voltak azok az igazságok, amelyeket a bátor reformátor élete kockázta-
tásával hirdetett a királynő füle hallatára. Rettenthetetlen bátorsággal tartott ki 
elhatározása mellett, imádkozva és az Úr harcát harcolva, míg Skócia fel nem 
szabadult a katolicizmus alól.  

Angliában, amikor a protestantizmus nemzeti vallás lett, csökkent az üldözés, 
de nem szűnt meg egészen. Míg Róma számos tantételét megtagadták, nem ke-
vés volt azoknak a formaságoknak a száma, amelyeket megtartottak. A pápa 
felsőbbségét elvetették, de helyette a királyt tették az egyház fejévé. Az egyházi 
liturgia még mindig messze volt az evangéliumi tisztaságtól és egyszerűségtől. 
A vallásszabadság nagyszerű elvét még mindig nem ismerték el. Bár a protes-
táns uralkodók csak ritkán folyamodtak azokhoz a szörnyű kegyetlenségekhez, 
amelyeket Róma alkalmazott az eretnekség ellen, de nem ismerték el, hogy 
minden embernek joga van saját lelkiismeretének parancsa szerint imádni Is-
tent. Mindenkitől megkövetelték, hogy fogadja el, illetve gyakorolja az állam-
egyház által előírt tanokat és istentiszteleti formákat. Az új tanok hirdetői szá-
zadokon át szenvedtek a kisebb-nagyobb üldözés miatt.  

A XVII. században lelkészek ezrei vesztették el állásukat. Csak az egyház ál-
tal jóváhagyott vallásos összejövetelen vehetett részt a nép. E tilalom megsze-
géséért súlyos bírság, börtön és számkivetés járt. Azok a hűséges lelkek, akik 
nem tudtak lemondani a közös istentiszteletekről, kénytelenek voltak sötét siká-
torokban, homályos padlásszobákban és olykor az éj közepén az erdőben össze-
jönni. Az erdő oltalmazó sűrűjében, az Isten által készített templomban gyűltek 
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össze az Úr szétszórt és üldözött gyermekei, hogy Istent dicsőítve imában önt-
sék ki lelküket. De minden óvatosságuk ellenére is sokan szenvedtek hitükért. 
A börtönök zsúfolásig megteltek. Családok széthullottak. Sokan külföldre me-
nekültek. Isten azonban népe mellett állt, és az üldözés nem tudta elnémítani 
bizonyságtevésüket. Sokan kénytelenek voltak az óceánon át Amerikába hajóz-
ni, ahol megvetették a polgári és vallási szabadság alapját. Ez ennek az ország-
nak később a védőbástyája és dicsősége lett.  

Ekkor is, miként az apostoli időkben, az üldözés előmozdította az evangélium 
terjedését. Abban az undorító börtönben, amely erkölcstelen és gonosztevő em-
berekkel volt tele, Bunyan János a menny légkörét érezte. Ott írta meg arról a 
zarándokról szóló csodálatos allegóriáját, aki a pusztulás földjéről a mennyei 
városba utazott. Ez a történet, amely a bedfordi börtönben íródott több mint 
kétszáz éve ragadja meg az emberi szíveket. Bunyan A zarándok útja és a Gaz-
dag kegyelem a legbűnösebbeknek című művei sok embert vezettek az élet út-
jára.  

Baxter, Flavel, Alleine és más tehetséges, művelt és mélységesen hivő embe-
rek hősiesen védték azt a hitet, "amely egyszer a szenteknek adatott" (Jud 3). 
Ezek az emberek, akiket a világ urai száműztek és törvényen kívül helyeztek, 
olyan munkát végeztek, ami soha nem mehet tönkre. Flavel Az élet forrása és a 
kegyelem módszere című műve ezreket tanított meg arra, hogy miként bízzák 
üdvösségüket Krisztusra. Baxter Reformált pásztor című munkája áldásnak bi-
zonyult sok olyan ember számára, aki Isten ügyének megújulására vágyott. A A 
szentek örök nyugalma című műve emberi szíveknek adta meg azt a "nyugal-
mat", amelyet Isten a maga népe számára tart fenn.  

Száz évvel később, a mélységes lelki sötétség idején Whitefield és a két 
Wesley jelent meg Isten világosságának hordozójaként. Az államegyház uralma 
alatt Anglia lakóinak vallási élete olyan mélypontra jutott, hogy alig lehetett 
megkülönböztetni a pogányságtól. A természet-vallás a papság kedvenc kutatá-
si témája volt, és ez egész teológiájukra kihatott. A magasabb osztályok meg-
mosolyogták a kegyességet, és azzal büszkélkedtek, hogy felette állnak annak, 
mert szerintük az fanatizmus. Az alsóbb osztályok mérhetetlenül tudatlanok 
voltak, és gátlástalanul bűnöztek. Az egyháznak pedig többé már nem volt bá-
torsága, sem hite arra, hogy perbe szálljon a meggyalázott igazságért.  

A hit általi megigazulás nagy jelentőségű tana, amelyet Luther oly világosan 
tanított, majdnem feledésbe ment, és a katolikusoknak az a dogmája foglalta el 
a helyét, amely szerint a jó cselekedetek üdvösségszerző voltában kell bízni. 
Whitefield és a két Wesley, akik az államegyház tagjai voltak, őszintén vágytak 
arra, hogy Isten tetszését elnyerjék. Azt tanulták, hogy ezt erényes élettel és a 
vallási előírások betartásával érhetik csak el.  
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Wesley Károly egyszer súlyos beteg lett, és úgy érezte, meg fog halni. Ekkor 
valaki megkérdezte tőle, hogy mire alapozza az örök életbe vetett reményét. 
Wesley így válaszolt: "Legjobb igyekezetemmel szolgáltam Istent. " Úgy tűnt, 
hogy barátja, aki ezt a kérdést feltette, nincs egészen megelégedve a válasszal. 
Wesley ezt gondolta: "Hát erőfeszítésem nem elegendő alap a reményre? Meg-
fosztana igyekezetemtől? Semmi másban nem bízhatok!" Ilyen sűrű sötétség 
borult arra az egyházra, amely elrejtette az engesztelést, megfosztotta Krisztust 
a dicsőségtől, és elfordította az emberek figyelmét üdvösségük egyedüli remé-
nyétől - a keresztre feszített Megváltó vérétől.  

Wesley és társai felismerték, hogy az igaz vallás székhelye a szívben van. 
Látták, hogy Isten törvénye kiterjed a gondolatokra éppúgy, mint a szavakra és 
tettekre. Meggyőződtek arról, hogy a szív szentségére éppúgy szükség van, 
mint a helyes magatartásra, és buzgón új életet kezdtek. Nagy kitartással és 
imádkozó élettel igyekezték szívük bűneit legyőzni. Önmegtagadó, könyörüle-
tes, alázatos életet éltek, nagyon szigorúan és pontosan betartva minden olyan 
szabályt, ami véleményük szerint hozzásegítette őket az Isten tetszését kiér-
demlő, hőn óhajtott szentséghez. De nem érték el azt a célt, amire törekedtek. 
Hiába próbáltak megszabadulni a bűn kárhoztatásától, és hiába igyekeztek 
megtörni a bűn hatalmát. Épp olyan küzdelem volt ez, mint amilyet Luther ví-
vott erfurti cellájában. Ugyanazt kérdezték ők is, mint amit Luther: "Hogyan is 
lehet igaz a halandó ember Istennél?" (Jób 9:2).  

Isten igazságának tüze, amely már majdnem kialudt a protestantizmus oltára-
in, újra fellobbant az ősi fáklyától, amelyet századokon át a cseh keresztények 
örökítettek tovább. A reformáció után a protestantizmust Csehországban Róma 
hordái eltaposták. Mindazok, akik síkra szálltak az igazság mellett, menekülni 
kényszerültek. Némelyek közülük Szászországban találtak menedéket, és ott 
megőrizték az ősi hitet. E keresztények leszármazottaitól jutott el a világosság 
Wesleyhez és társaihoz.  

Wesley Jánost és Károlyt lelkésszé szentelésük után az egyház egy megbíza-
tással Amerikába küldte. A hajó fedélzetén egy morva társaság is volt. Útköz-
ben nagy vihar tört ki. A halállal szembe kerülve Wesley János érezte, hogy 
szívéből hiányzik az Istennel való megbékélés bizonyossága. A németek vi-
szont nyugodtak és bizakodók voltak. Wesleynek mindez idegen volt.  

"Már régen észrevettem mélységes buzgóságukat. Alázatosságuk állandó bi-
zonyságát adták azzal, hogy elvégezték a többi utas helyett azokat a szolgai 
munkákat, amelyekre egyetlen angol sem vállalkozna. Nem vártak és nem fo-
gadtak el fizetséget, mondván, hogy az a szolgálat jót tett büszke szívüknek, és 
szeretett Megváltójuk többet cselekedett értük. Nap mint nap olyan szelídséget 
tanúsítottak, amelyen semmilyen bántás nem változtatott. Ha meglökték, meg-
ütötték vagy földre taszították őket, felkeltek és tovább mentek, de panasz nem 
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hagyta el ajkukat. Mindennap próbára tették magukat, hogy megszabadultak-e 
a félelemtől, büszkeségtől, haragtól és bosszúállástól. Zsoltáréneklés közben, 
amellyel munkájukat kezdték, a hullám felcsapott a hajóra, darabokra szaggatta 
a fővitorlát, elborította a hajót, beömlött a fedélzetek közé. Mintha a hatalmas 
mélység máris elnyelte volna a hajót. Az angolok irtózatos sikoltozásba kezd-
tek. A németek nyugodtan tovább énekeltek. Egyiküket később megkérdeztem: 
,Nem féltetek?' Így válaszolt: Istennek hála, nem!' , Asszonyaitok és gyermeke-
itek sem féltek?' - kérdeztem. Szelíden válaszolt: 'Asszonyaink és gyermekeink 
nem félnek a haláltól.'"  

Savannahba érkezve, Wesley egy rövid ideig a morva testvéreknél maradt. 
Keresztény magatartásuk mélyen hatott rá. Egyik istentiszteletükről, amely az 
anglikán egyház formalizmusának éles ellentéte volt, Wesley ezt írta: "Annak a 
mélységes egyszerűségnek és komolyságnak láttán szinte elfelejtettem az eltelt 
tizenhét évszázadot, és egy olyan gyülekezetbe képzeltem magam, amelyben 
nem volt sem formaság, sem pompa, hanem Pál, a sátorkészítő és Péter, a ha-
lász elnökölt, és a Lélek ereje megmutatkozott."  

Amikor Wesley visszatért Angliába, egy morva prédikátor tanítása nyomán 
jobban megértette a Biblia vallását. Meggyőződött arról, hogy saját cselekede-
tei alapján egyáltalán nem számíthat az üdvösségre. Teljesen rá kell magát bíz-
nia Isten Bárányára, "aki elveszi a világ bűneit." Londonban egy morva társa-
ság összejövetelén felolvasták Luther egyik kijelentését, amely azt ecsetelte, 
hogy Isten Lelke milyen változást hoz létre a hivő szívében. Ezt hallva, Wesley 
szívében hit ébredt: "Különös melegséget éreztem a szívemben - mondta. - 
Éreztem, hogy Krisztustól várom az üdvösséget, egyedül Tőle. Biztos lettem 
abban, hogy elvette bűneimet, még az enyémet is, és megváltott engem a bűn 
és a halál törvényétől."  

Ezt megelőzően Wesley hosszú éveken át keményen és vigasztalanul küsz-
ködött. A szigorú önmegtagadás, a szégyen és megalázottság évei voltak ezek. 
De Wesley rendületlenül hű maradt egyetlen szándékához: kereste Istent. És 
most megtalálta. Ráébredt arra, hogy a kegyelem, amelynek elnyeréséért imá-
val és böjttel, jótettekkel és lemondással küzdött, ajándék, "pénz nélkül és in-
gyen".  

Amikor Krisztusba vetett hite megerősödött, egész lelkében égett a vágy, 
hogy mindenütt hirdesse Isten ingyen kegyelmének dicsőséges evangéliumát. 
"Az egész világot parókiámnak tartom - mondta -; bárhol vagyok is, illőnek, 
helyesnek és kötelességemnek érzem, hogy mindenkinek, aki kész meghallgat-
ni, hirdessem a megváltás örömhírét. "  

Wesley továbbra is lelkiismeretes és önmegtagadó életet élt, de most már 
nem hite alapjaként, hanem eredményeként; nem a szentség gyökereként, ha-
nem gyümölcseként. Isten Krisztusban nyújtott kegyelme a keresztény remény-
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ségének alapja, és ez a kegyelem engedelmességben ölt testet. Wesley azoknak 
a nagy jelentőségű igazságoknak a prédikálására szentelte életét, amelyeket 
megismert - a megigazulást, amely a Krisztus engesztelő vérébe vetett hit által 
érhető el; a Szentlélek erejét, amely megújítja a szívet, és olyan életre buzdít, 
amilyet Krisztus élt.  

Whitefieldet és a Wesley fivéreket elveszett voltuk gondolata - amely sokáig 
mardosta lelküket - készítette fel szolgálatukra. Hogy Krisztus jó katonáiként el 
tudják viselni a nehézségeket, súlyos próbáknak: megvetésnek, gúnynak és ül-
dözésnek voltak kitéve, mind az egyetemen, mind a szolgálatba lépéskor. Hitet-
len iskolatársaik metodistáknak csúfolták őket és azokat is, akik szimpatizáltak 
velük. Ma ezt a nevet Anglia és Amerika egyik legnagyobb felekezete megtisz-
telőnek tartja.  

Az anglikán egyház tagjai voltak, és nagyon kötődtek ennek az egyháznak is-
tentiszteleti formáihoz. Az Úr azonban Igéje által magasabb normát mutatott 
nekik. A Szentlélek arra indította őket, hogy a megfeszített Krisztust prédikál-
ják. Munkájukat a Magasságos Isten ereje kísérte. Ezrek győződtek meg az 
igazságról, és őszintén megtértek. Ezeket a juhokat meg kellett védeni a raga-
dozó farkasoktól. Wesley jóllehet nem akart új vallást alapítani, de "metodista 
közösség" néven gyülekezetté szervezte őket.  

Érthetetlen és fájdalmas volt az a támadás, amit ezek a prédikátorok az ál-
lamegyháztól elszenvedtek. A bölcs Isten azonban úgy irányította az esemé-
nyeket, hogy a reform az egyházon belül kezdődjék el. Ha teljesen kívülről in-
dult volna, nem jutott volna el oda, ahol oly nagy szükség volt rá. Mivel azon-
ban a reformáló prédikátorok az egyház tagjai voltak, és az egyházon belül 
mindenütt dolgoztak, ahol csak alkalom kínálkozott rá, az igazság utat talált ott, 
ahol máskülönben az ajtók zárva maradtak volna. A papok közül néhányan fel-
ébredtek erkölcsi tespedtségükből, és saját parókiájukban buzgó prédikátorok 
lettek. A formalizmustól megkövesedett gyülekezetek életre keltek.  

Wesley korában, miként az egyház történelmének minden korszakában, a kü-
lönböző adományokkal megáldott emberek végezték a maguk feladatát. Nem 
voltak mindenben közös nevezőn, de mindnyájukat Isten Lelke ösztönözte, és 
közös volt mindennél fontosabb céljuk: lelkeket nyerni Krisztusnak. Egy idő-
ben félő volt, hogy Whitefield és a Wesley fivérek a köztük levő nézetkülönb-
ségek miatt elhidegülnek egymástól. De amikor Krisztus iskolájában megtanul-
ták a szelídséget, a kölcsönös megbocsátás és jóindulat megbéküléshez vezette 
őket. Miközben mindenütt oly sokan tévelyegtek, vétkeztek, és bűnösök rohan-
tak a pusztulásba, nem volt idejük a vitára.  

Isten szolgái rögös úton jártak. Befolyásos és művelt emberek felhasználták 
hatalmukat ellenük. Egy idő után sok pap ádáz harcot indított Isten szolgái el-
len és a gyülekezetek ajtaját be-zárták a tiszta igazság és hirdetői előtt. A pap-
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ság a szószékről bélyegezte meg őket, táplálva a sötétség, a tudatlanság és a 
gonoszság lelkületét. Az irgalmas Isten Wesley Jánost újra meg újra csoda út-
ján mentette meg a haláltól. Amikor a csőcselék dühe feltámadt ellene, és nem 
látszott semmi út a menekvésre, egy emberi formát öltött angyal lépett mellé. A 
csőcselék meghátrált, és Krisztus szolgája épségben került ki a veszélyből.  

Wesley ezt mondta egyik alkalommal, amikor megszabadult a felbőszült cső-
cseléktől: "Sokan megpróbáltak letaszítani, amikor a csúszós hegyi ösvényen a 
város felé igyekeztünk. Jól tudták, hogy ha egyszer már a földön vagyok, aligha 
állok fel újból. De egyáltalán nem botlottam meg, még csak meg sem csúsztam, 
míg teljesen ki nem kerültem a kezük közül... Bár sokan szerettek volna a gal-
léromat vagy ruhámat megragadva lerántani, de meg sem tudtak fogni. Csak 
egyetlen ember tudta a mellényem végét megragadni, amely csakhamar a kezé-
ben maradt; a másik végének, amelynek a zsebében egy bankjegy volt, csak a 
fele szakadt le... Egy erős, izmos férfi, aki teljesen mögém került, többször fe-
lém csapott egy nagy tölgyfa bottal, amellyel ha csak egyszer is a tarkómra sújt, 
minden további bajomtól megóv. De minden alkalommal mellé talált. Nem tu-
dom hogyan, mert sem jobbra, sem balra nem tudtam kitérni... Egy másik ro-
hanva közelített a tömegen keresztül, s amikor ütésre emelte a karját, hirtelen 
leejtette, s miközben csak megsimogatta a fejem, így szólt: ,Milyen puha a ha-
ja'... Az elsők, kiknek az érzései megváltoztak, minden alkalommal a város hő-
sei voltak, a csőcselék vezérei, akik közül az egyik díjnyertes birkózó volt a 
zsibvásáron...  

Milyen apró fokonként készít fel Isten bennünket akaratának teljesítésére! 
Két évvel ezelőtt egy tégladarab horzsolta fel a vállamat. Egy év múlva pedig 
egy kő ütött meg a két szemem között. A múlt hónapban egy ütést kaptam, ma 
este pedig kettőt; az egyiket, mielőtt a városba jöttünk, a másikat, miután el-
hagytuk a várost. De egyik sem számított. Jóllehet, egy ember teljes erejéből 
mellbe vágott, a másik pedig szájon, olyan erővel, hogy azonnal kiserkent a vé-
rem, de egyiktől sem éreztem nagyobb fájdalmat, mintha csak egy szalmaszál-
lal érintettek volna."  

Azokban az első időkben a metodistákat - a népet éppúgy, mint a prédikáto-
rokat - az egyház tagjai gúnyolták és üldözték. De üldözték őket a köztudottan 
hitetlenek is, akiket haragra lobbantott a metodistákról festett hamis kép. Az 
igazságszolgáltatás elé állították őket, amelynek csak a neve volt ez, mert an-
nak a kornak a törvényszékei csak ritkán szolgáltattak igazságot. Üldözőik sok-
szor bántalmazták őket. A csőcselék házról házra járva megrongálta bútoraikat 
és egyéb tárgyaikat. Meglopta őket, és durván bántalmazta a férfiakat, nőket és 
gyermekeket. Egyszer-másszor ilyen hirdetményekkel szólították fel az embe-
reket: "Akik vállalkoznak a metodisták ablakainak betörésére és házuk kifosz-
tására, gyűljenek össze a megadott időben és helyen! " - Az emberi és isteni 
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törvénynek ez a nyílt megsértése büntetlen maradt. Rendszeresen üldözték azo-
kat, akiknek csak az volt a vétkük, hogy a bűnösöket a pusztulás útjáról a 
szentség útjára akarták vezetni.  

Wesley János ezt mondta az ellene és társai ellen emelt vádakról: "Egyesek 
azt állítják, hogy ezeknek az embereknek a tanai hamisak, tévesek és vakbuz-
gók; hogy újak és mostanáig ismeretlenek voltak; hogy kvékerek, fanatikusok, 
pápisták. De ezt a fondorlatos állítást már a gyökerénél elvágtuk, részletesen 
kimutatva, hogy ennek a tannak minden ága a Szentírás világos tanítása, miként 
azt egyházunk magyarázza. Ezért nem lehet sem valótlan, sem téves, feltéve, 
hogy a Szentírás igaz." "Mások viszont azt állítják: ,tanaik túl szigorúak; túl 
szűkre szabják a mennybe vezető utat'. És valójában ez az eredeti kifogás 
(minthogy egy ideig szinte csak ez volt az egyetlen), és titokban ez az, ami ezer 
más, különböző formában megjelenő kifogás mögött húzódik. De vajon jobban 
leszűkítjük a mennybe vezető utat, mint Urunk és az apostolok? Szigorúbbak-e 
tanításaink, mint a Bibliáé? Vizsgálj csak meg néhány világos igehelyet: 
,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és minden 
erődből és teljes elmédből!' 'Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az 
emberek, számot adnak majd az ítélet napján.' ,Akár esztek, akár isztok, akár-
mit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek.'  

Ha tanításaink szigorúbbak, mint ez, akkor lehet minket hibáztatni, de a lel-
ketek mélyén tud-játok, hogy ez nem így van. És ki lehet egyetlen jótával is 
kevésbé szigorú Isten Igéjének megrontása nélkül? Isten titkainak bármelyik 
sáfára hűségesnek nyilvánítható-e, ha szent megbízatásának bármely pontját 
megváltoztatja? Nem! Nem kisebbíthet semmit, nem tompíthat semmit, köteles 
minden embernek kijelenteni: ,Nem süllyeszthetem a Szentírást a ti ízlésetek-
hez. Nektek kell hozzá felemelkednetek, vagy örökre elvesztek!' Ez az elv an-
nak a másik népszerű sirámnak az alapja, hogy ,ezek az emberek szeretetlenek'. 
Szeretetlenek? Mennyiben? Talán nem táplálják az éhezőket, vagy nem ruház-
zák fel a mezíteleneket? ,Nem, ez nem így van; ebben nincs hiány, hanem na-
gyon szeretetlenül ítélnek! Azt gondolják, senki sem üdvözülhet, csak azok, 
akik az ő útjukon járnak.' "  

Az a lelki hanyatlás, amely közvetlen Wesley kora előtt Angliában mutatko-
zott, nagymértékben az ellentmondásos tanítás következménye volt. Sokan azt 
állították, hogy Krisztus eltörölte az erkölcsi törvényt, ezért a keresztényeknek 
nem kötelező betartani; hogy a hivő megszabadult "a jó cselekedetek szolgasá-
gából". Mások, akik jóllehet elismerik a törvény örökérvényűségét, kijelentet-
ték, hogy szükségtelen a lelkészeknek a népet arra buzdítani, hogy engedel-
meskedjék a törvénynek, mivel akiket Isten üdvösségre kiválasztott, azok "az 
isteni kegyelem ellenállhatatlan sugallatára gyakorolni fogják a kegyességet és 
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az erényt", míg azok, akiket örök kárhozatra ítélt, "nem tudnak Isten törvényé-
nek engedelmeskedni".  

Mások, akik szintén azt vallották, hogy "a választottak nem eshetnek ki a ke-
gyelemből, és nem veszthetik el Isten kegyét", arra a még megdöbbentőbb kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy "a gonosz cselekedetek, amelyeket elkövetnek, va-
lójában nem bűnösek, és nem kell őket Isten törvénye áthágásának tekinteni; 
következésképpen a választottaknak nincs okuk arra, hogy megvallják bűnei-
ket, sem pedig arra, hogy megtérés útján szakítsanak velük". Ezért kijelentet-
ték, hogy még a legsúlyosabb bűn "sem bűn Isten szemében, amely különben 
az isteni törvény áthágásának minősül", ha a választottak egyike követte el, 
"mert a választottak egyik lényeges és jellegzetes tulajdonsága, hogy semmi 
olyat nem tudnak csinálni, ami nem tetszik Istennek, vagy amit a törvény tilt " .  

Lényegében ugyanezeket az ellenszenves dogmákat tanították a későbbi köz-
kedvelt tanítók és teológusok is - azaz, hogy Istennek nincs változhatatlan tör-
vénye, amely meghatározza az igazságot, hanem maga a társadalom határozza 
meg az erkölcsi normát, és ez a norma állandó változásnak van kitéve. Ezt az 
elgondolást ugyanaz a mesteri szellem sugallja, aki már a menny bűntelen lakói 
között elkezdte munkáját, mert meg akarta dönteni az isteni törvény jogos kor-
látozásait.  

Az a tanítás, hogy Isten minden embernek megváltoztathatatlan jellemet 
adott, sok embert arra indított, hogy megtagadja Isten törvényét. Wesley hatá-
rozottan tiltakozott e következetlen tanítók tévedései ellen, és kimutatta, hogy 
ez a tanítás, amely ellentmondásokhoz vezet, ellen-tétben áll a Szentírással. 
"Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. " "Ez jó és kedves 
dolog a mi megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözül-
jön, és az igazság ismeretére eljusson. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Is-
ten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul 
mindenekért" (Tit 2:11; lTim 2: 3-6). Isten korlátlanul adja Lelkét, hogy min-
den ember megtalálhassa az üdvösség útját. Tehát Krisztus, "az igazi világos-
ság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert" (Jn 1:9). Az 
az ember veszti el üdvösségét, a ki szántszándékkal elutasítja az élet ajándékát.  

Wesley arra az állításra, hogy Krisztus halálakor a Tízparancsolat előírásai a 
ceremoniális törvénnyel együtt érvényüket veszítették, ezt válaszolta: "Krisztus 
nem törölte el a Tízparancsolatban lefektetett erkölcsi törvényt, amelyre a pró-
féták is nagy súlyt helyeztek. Nem azért jött, hogy bármelyik pontját is hatály-
talanítsa. Ez olyan törvény, amely sohasem változtatható meg: ,megáll örökké, 
mint a felhőben levő bizonyság'... A világ kezdete óta megvan, ,nem kőtáblák-
ra', hanem az emberek szívébe lett írva, amikor a Teremtő kezéből kikerültek. 
És bár az egykor Isten ujjával írt betűket jórészt eltorzította a bűn, mégsem tö-
rölhetők ki teljesen, amíg némi fogalmunk is van arról, hogy mi a jó, és mi a 
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rossz. Ez a törvény minden korban az egész emberiségre vonatkozik, mivel 
nem függvénye sem időnek, sem helynek, sem a változásnak kitett egyéb kö-
rülménynek, csak Isten természetének, az ember természetének, és az Isten és 
ember közti változhatatlan kapcsolatnak.  

",Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább hogy betöltsem'... Jézus 
itt kétségkívül azt mondja - következetesen mindahhoz, amit előtte és utána 
mondott -: azért jöttem, hogy megszilárdítsam a maga teljességében az emberi 
magyarázatokkal szemben; azért jöttem, hogy megvilágítsam azt, ami sötét, 
vagy homályos; azért jöttem, hogy feltárjam minden részének igazi és teljes 
horderejét, hogy megmutassam a benne levő összes parancsolat hosszúságát, 
szélességét és teljes nagyságát, minden ágának a magasságát és mélységét, fel-
foghatatlan tisztaságát és lelkiségét. "  

Wesley a törvény és az evangélium tökéletes harmóniáját hirdette: "A tör-
vény és az evangélium között tehát olyan szoros kapcsolat van, amilyen csak 
elképzelhető. A törvény egyrészt állandóan utat készít az evangéliumnak, és fi-
gyelmünket reá irányítja; másrészt az evangélium állandóan a törvény tökélete-
sebb betöltésére befolyásol bennünket. A törvény például azt kívánja, hogy sze-
ressük Istent, szeressük felebarátainkat, legyünk szelídek, alázatosak és szen-
tek. Mi pedig érezzük, hogy erre nem vagyunk képesek. Igen, ,ez embereknél 
lehetetlen', de ismerjük azt az isteni ígéretet, hogy Ő ad nekünk ilyen szeretetet, 
és alázatossá, szelíddé és szentté tesz minket. Ragadjuk meg az evangéliumot, 
ezt az örömüzenetet, és hitünk szerint ,a törvénynek igazsága beteljesül ben-
nünk' a Jézus Krisztusba vetett hit által!...  

Krisztus evangéliumának legtekintélyesebb ellenségei között vannak azok - 
mondta Wesley -, akik nyíltan és kifejezetten magát a törvényt kárhoztatják', és 
, a törvény ellen szólnak'; akik arra biztatják az embereket, hogy szegjék meg a 
törvényt, hígítsák fel, lazítsák fel, bontsák meg parancsait, és ne csak egyet, a 
legkisebbet vagy a legnagyobbat, hanem az összes parancsolatot... E nagy csa-
lást kísérő körülményekben az a legmeglepőbb, hogy azok, akik ennek áldoza-
tul esnek, valóban azt hiszik, hogy Krisztust dicsőítik, ha megváltoztatják tör-
vényét, és hogy Őt magasztalják fel, miközben megcsorbítják tanításait. Igen, 
úgy tisztelik, miként Júdás, amikor így szólt: , Üdvöz légy, Mester, és megcsó-
kolta Őt.' Jézus jogosan válaszolhatná bármelyiküknek: ,Csókkal árulod-e el az 
embernek Fiát?' Ez nem más, mint csókkal elárulni Őt: beszélni véréről, és el-
venni koronáját; tüzet gyújtani a törvény valamely részével az evangélium 
előbbrevitelének ürügyén. Nem, valóban nem lehet senki sem mentes e vád 
alól, aki úgy prédikál a hitről, hogy megpróbálja közvetlenül vagy közvetve fél-
retenni a törvény bármely részét; aki úgy prédikálja Krisztust, hogy semmibe 
veszi vagy valamiképpen gyengíti Isten legkisebb parancsolatát. "  
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Azoknak, akik azt hangoztatták, hogy "az evangélium prédikálása a törvény 
minden rendeltetését betölti", Wesley így válaszolt: "Ezt teljes mértékben ta-
gadjuk. Ez nem tölti be a törvény legfontosabb rendeltetését - nevezetesen az 
emberek bűntudatra ébresztését, és azoknak a fölébresztését, akik még mindig a 
pokol határán alszanak." Pál apostol kijelenti, hogy "a bűn ismerete a törvény 
által vagyon", "és ameddig az ember nem ébred tudatára annak, hogy bűnös, 
nem érzi igazán, hogy szüksége van Krisztus engesztelő vérére... ,Nem az 
egészségeseknek van szükségük orvosra' - miként maga az Úr mondja -, hanem 
a betegeknek.' Ezért orvost ajánlani az egészségeseknek, vagy legalábbis a ma-
gukat egészségesnek képzelőknek, nevetséges dolog. Először meg kell győzni 
őket arról, hogy betegek, máskülönben nem köszönik meg fáradozásaitokat. 
Éppen ilyen nevetséges dolog Krisztust ajánlani azoknak, akiknek a szíve ép, 
mert még sosem tört össze. "  

Tehát miközben Wesley Isten kegyelmének evangéliumát prédikálta, Meste-
réhez hasonlóan igyekezett "naggyá tenni a törvényt és dicsőségessé". Híven 
végezte azt a munkát, amit Isten bízott reá, és dicső volt az az eredmény, ame-
lyet megláthatott. Hosszú, több mint nyolcvan évig tartó életének végén, 
amelyből fél évszázadnál többet vándorlelkészként töltött, nyilvántartott köve-
tőinek száma meghaladta a félmilliót. De hogy mekkora volt az a tömeg, amely 
munkája nyomán a bűn rontásából és mélységéből magasztosabb és tisztább 
életre jutott, és mennyi volt azoknak a száma, akik tanítása által mélységesebb 
és gazdagabb tapasztalatokat szereztek, azt csak akkor fogjuk megtudni, amikor 
az egész üdvözült család Isten országában lesz. Wesley élete felbecsülhetetle-
nül értékes tanulságot kínál minden kereszténynek. Bárcsak tükröznék a ma 
gyülekezetei Krisztus e szolgájának hitét és alázatosságát, lankadatlan buzgal-
mát, önfeláldozását és odaadását!     
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A KÉT "TANÚ" JÖVENDÖLÉSE 
   

 
  A XVI. századi reformáció, amely nyitott Bibliát kínált az embereknek, be-

bocsátást kért Európa minden országába. Egyes nemzetek örömmel fogadták, 
és a menny ajándékának tekintették. Más országokban a pápaságnak nagyrészt 
sikerült meggátolni bejutását. Ezekből az országokból a Biblia világosságát és 
felemelő befolyását csaknem teljesen kizárták. Az egyik országban, ahova be-
jutott ugyan a világosság, a sötétség nem fogadta be. Az igazság és a tévelygés 
századokon át harcolt az uralomért. Végül a gonoszság győzött, és az emberek 
elvetették a menny igazságát. "Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e vi-
lágra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot" (Jn 
3:19). E nemzetnek aratnia kellett a maga választotta út következményeit. Isten 
visszavonta Lelkének fékező erejét attól a néptől, amely semmibe vette ke-
gyelmi ajándékát. A gonoszság beérhetett. És az egész világ látta, mi a követ-
kezménye annak, ha az igazságot szántszándékkal elvetik.  

A Biblia elleni harc, amely Franciaországban hosszú századokon át folyt, a 
francia forradalom jeleneteiben tetőzött. A világ tanúja volt a pápai politika ér-
vényesítésének, amely azt szemléltette, hogy több mint ezer éven át mit akart 
az egyház a tanításaival elérni.  

A próféták megjövendölték, hogy a pápaság uralma alatt a Szentírás be lesz 
tiltva. A Jelenések könyvének írója kinyilatkoztatta azt is, hogy milyen iszo-
nyatos következményekkel fog járni - különösen Franciaországban - a "bűn 
emberének" uralma.  

Isten angyala ezt mondta: "A szent várost tapodják negyvenkét hónapig. És 
adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak gyászruhákba öltöz-
ve, ezerkétszázhatvan napig... És amikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a 
mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. 
És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak utcáin, amely lélek szerint 
Sodomának és Egyiptomnak hívatik, ahol a mi Urunk is megfeszíttetett... És a 
földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egy-
másnak; mivel-hogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait. De három és fél 
nap múlva életnek lelke adaték Istentől őbeléjük, és lábaikra állának; és nagy 
félelem esék azokra, akik őket nézik vala" (Jel 11:2-3.7-8.10-11).  

Az itt említett két időszak - a "negyvenkét hónap" és az "ezerkétszázhatvan 
nap" - egy és ugyanaz. Mindkettő azt az időt jelenti, amely alatt Krisztus egy-
háza Róma elnyomásától szenvedni fog. A pápai fennhatóság 1260 éve i. sz. 
538-ban kezdődött, és így 1798-ban ért véget.  
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Egy francia katonai egység megszállta Rómát, és fogságba ejtette a pápát, aki 
aztán a számkivetésben meghalt. Jóllehet nemsokára új pápát választottak, de a 
pápai hierarchia azóta sem tudta előbbi hatalmát gyakorolni.  

Az egyház üldöztetése nem tartott az 1260 éves időszak végéig. Isten irgal-
mas volt népéhez, és megrövidítette a súlyos megpróbáltatás idejét. Amikor a 
Megváltó megjövendölte az egyház "nagy nyomorúság"-át, ezt mondta: "Ha 
azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne 
meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok" (Mt 24:22). A 
reformáció hatására az üldözés már 1798 előtt véget ért.  

A két tanúról még ezt is mondja a próféta: "Ezek az a két olajfa, és a két 
gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak". "Az én lábamnak szövét-
neke - mondja a zsoltáríró - a Te igéd, és ösvényemnek világossága" (Jel 11:4; 
Zsolt 119:105). A két tanúbizonyság az ó- és új-testamentumi Szentírást jelké-
pezi. Mindkettő nagy súllyal tesz bizonyságot Isten törvényének eredetéről és 
örökérvényűségéről. Mindkettő tanúsítja a megváltás tervét is. Az ótestamen-
tumi előképek, áldozatok és próféciák előremutatnak az eljövendő Megváltóra. 
Az Újtestamentum evangéliumai és apostoli levelei hírt adnak arról a Megvál-
tóról, aki pontosan úgy jött el, ahogy az előképek és a próféciák előre jelezték.  

  "Prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezerkétszázhatvan napig." Ennek az 
időszaknak nagyobb részében Isten tanúbizonyságai az ismeretlenség homályá-
ban maradtak. A pápai hatalom el akarta rejteni a nép elől az Igazság Igéjét, és 
hamis tanúkkal cáfoltatta meg bizonyságtevését. Amikor a vallási és világi ha-
tóság betiltotta a Bibliát; amikor igazságait kiforgatták, és mindent megtettek, 
amit csak ember és démon megtehet, hogy a nép figyelmét eltereljék róla; ami-
kor azokat, akik hirdetni merték szent igazságait, hitükért üldözték, elárulták, 
kínozták, börtönbe vetették, vértanúvá tették, vagy arra kényszerítették, hogy 
fellegvárakban és a föld barlangjaiban és üregeiben keressenek menedéket - 
akkor a hű tanúbizonyságok gyászruhában prófétáltak. De a bizonyságtevés az 
1260 éves időszak alatt sem szűnt meg. Voltak a legsötétebb időkben is hűsé-
ges emberek, akik szerették Isten szavát, és féltették becsületét. E hű szolgák 
bölcsességet, erőt és képességet kaptak Isten igazságának hirdetéséhez.  

"És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az 
ő ellenségeiket; és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni" (Jel 
11:5). Az ember nem tiporhatja sárba Isten szavát büntetlenül. A Jelenések köny-
vének záró fejezetéből megtudhatjuk, mit jelent ez a félelmetes ítélet: "Bizonysá-
got teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy 
ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; és ha 
valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az 
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élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak" 
(Jel 22:18-19).  

Ilyen figyelmeztetésekkel óvja Isten az embert attól, hogy bármit is változtas-
son kinyilatkoztatásain és parancsain. E komoly intések azoknak szólnak, akik 
befolyásukkal arra késztetnek embereket, hogy Isten törvényét könnyen ve-
gyék. Ezekkel meg akarja félemlíteni azokat, akik tiszteletlenül kijelentik: nem 
sokat számít, hogy engedelmeskednek-e Isten törvényének, vagy nem. Félel-
mes felelősséget vesznek magukra azok az emberek, akik saját nézeteiket Isten 
kinyilatkoztatásai fölé emelik; akik a Szentírás világos kijelentéseit saját érde-
keiknek vagy a világ igényeinek megfelelően értelmezik. Az írott Ige, Isten 
törvénye megméri minden ember jellemét, és mindenkit elítél, aki e tévedhetet-
len próba mérlegén könnyűnek bizonyul.  

"Mikor elvégzik az ő bizonyságtételüket." A két tanúbizonyság gyászruhában 
való prédikálásának ideje 1798-ban ért véget. Amikor közeledett homályban 
végzett munkálkodásuk vége, "a mélységből feljövő fenevad"-dal jelképezett 
hatalom háborút indított ellenük. Európa számos országában az egyházon és az 
államon uralkodó hatalmasságokat évszázadokon át Sátán irányította a pápaság 
közvetítésével. Itt azonban a sátáni hatalom új megjelenési formáját látjuk.  

Róma a Biblia iránti tisztelet ürügyén azt a politikát folytatta, hogy a Bibliát 
egy ismeretlen nyelv börtönébe zárta, és elrejtette az emberek elől. Róma ural-
kodása alatt a tanúbizonyságok "gyászruhába öltözve" prófétáltak. De támadt 
egy másik hatalom - a "mélységből feljövő fenevad" -, hogy nyílt, nevén neve-
zett háborút indítson Isten szava ellen.  

"Ama nagy város", amelynek utcáin a tanúbizonyságokat megölték, és ahol 
holttestük feküdt, "lélek szerint" Egyiptom. A bibliai történelemben jelentkező 
nemzetek közül a legvakmerőbben Egyiptom tagadta az élő Isten létezését, és 
szállt szembe parancsaival. Egy uralkodó sem mert Egyiptom királyánál nyíl-
tabban és fölényesebben fellázadni a menny tekintélye ellen. Amikor Mózes az 
Úr nevében átadta az üzenetet, a fáraó kevélyen válaszolt: "Kicsoda az Úr, 
hogy szavára hallgassak, és elbocsássam az Izraelt? Nem ismerem az Urat, és 
nem is bocsátom el Izraelt" (2Móz 5:2). Ez istentagadás. Az Egyiptommal jel-
képezett nemzet hason-lóképpen megtagadta az élő Isten kívánalmait, és hason-
ló hitetlen és kihívó magatartást tanúsított. "Ama nagy város"-t "lélek szerint" 
Sodomához is hasonlítja a próféta. Sodorna törvényrontó romlottsága különös-
képpen erkölcstelenségében mutatkozott meg. Ez a bűn annak a nemzetnek is 
kiemelkedő jellemvonása volt, amelyre ráillik e szentírási minősítés.  

A próféta szavai szerint tehát nem sokkal 1798 előtt olyan erők támadnak, 
amelyek harcot indítanak a Biblia ellen. Abban az országban, ahol Isten két ta-
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nújának bizonyságtevését elnémítják, megmutatkozik a fáraó istentagadása és 
Sodorna erkölcstelensége.  

"Ahol a mi Urunk is megfeszíttetett." Franciaország a próféciának ezt a részét 
is betöltötte. Egy országban sem gyűlölték jobban Krisztust, mint itt. Egy or-
szágban sem ütközött az igazság elkeseredettebb és kegyetlenebb ellenállásba. 
Az üldözéssel, amellyel Franciaország az evangélium hitvallóit büntette, Krisz-
tust tanítványai személyében feszítette meg.  

Századról századra hullt a szentek vére. Miközben a valdensek életüket ál-
dozták Piedmont hegyén "az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtéte-
léért", testvéreik, a francia albigensek hasonló bizonyságot tettek az igazságról. 
A reformáció idején az igazság híveit iszonyú kínzások közepette ölték meg. 
Királyok és nemesek, előkelő nők és törékeny leányok, a nemzet büszkeségei 
kíváncsian nézték végig Jézus mártírjainak gyötrelmét. A bátor hugenották az 
emberi szív legszentebb jogaiért vívott kemény csatákban ontották vérüket. A 
protestánsokat törvényen kívül helyezték, díjat tűztek ki fejükre, és üldözték 
őket, mint a vadállatokat.  

Az "egyház a pusztában", az ősi kereszténységnek az a néhány folytatója, 
akik a XVIII. században Franciaország déli hegységeiben rejtőzve éltek, még 
ápolták atyáik hitét. Ha éjnek idején a hegyoldalon vagy elhagyott mocsarak-
ban össze mertek gyűlni, dragonyosok rontottak rájuk és életfogytiglani gálya-
rabságba hurcolták őket. A franciák legtisztább, legcsiszoltabb és legértelme-
sebb emberei iszonyú kínzások közepette tolvajok és gyilkosok között voltak 
láncra verve. Másokkal irgalmasabban bántak. Hidegvérrel lelőtték a fegyverte-
len, tehetetlenül térd-re hulló imádkozókat. Elaggott férfiak, védtelen nők és ár-
tatlan gyermekek százai maradtak holtan a földön összejövetelük helyén. A 
hegyoldalon vagy az erdőben, a szokásos gyülekezési helyeken "minden ne-
gyedik lépésnél a gyepen tetemek, a fákon akasztott emberek voltak". Az a vi-
dék, amelyet letarolt a kard, a bárd, a máglya, "egy hatalmas sivár pusztasággá 
alakult". "Ezek a rémtettek nem... sötét korszakban játszódtak, hanem XIV. La-
jos fényes korszakában - akkor, amikor a tudomány és az irodalom virágzott. 
Az udvar és a főváros hittudósai tanult, ékesszóló férfiak voltak, és szerfelett 
tetszelegtek a szelídség és a szeretet ajándékának látszatával."  

De a sötét bűntettek sorában a legsötétebb, a szörnyű századok ördögi tettei kö-
zött a legiszonyatosabb a Szent Bertalan-éji vérfürdő volt. A világ még ma is 
borzadva gondol e mérhetetlenül gyáva és kegyetlen mészárlásra. Franciaország 
királya katolikus papok és főpapok unszolására beleegyezett ebbe a rettenetes 
cselekménybe. Az éj közepén harangkongatással adtak jelt az öldöklésre. Az ott-
honukban csendesen alvó protestánsok ezreit, akik bíztak királyuk becsületsza-
vában, minden figyelmeztetés nélkül kihurcolták, és hidegvérrel lemészárolták.  
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Miként Krisztus láthatatlan vezérként vezette ki népét az egyiptomi szolga-
ságból, úgy állt Sátán ebben a kegyetlen munkában, a mártírok számának meg-
sokszorozásában láthatatlanul alattvalói élén. Párizsban hét napig tartott az öl-
döklés. Az első három napon elképzelhetetlen dühvel. A vérfürdő nemcsak a 
fővárosra korlátozódott, hanem a király külön rendeletére kiterjedt minden 
olyan tartományra és városra is, ahol protestánsok éltek. Az öldöklők nem vol-
tak tekintettel sem korra, sem nemre. Nem kímélték sem az ártatlan csecsemőt, 
sem az ősz öreget. Nemest és parasztot, időst és fiatalt, anyát és gyermeket 
együtt mészároltak le. Az öldöklés két hónapig tartott Franciaország-szerte. Az 
ország színe javából hetvenezren pusztultak el.  

"Amikor a mészárlás híre eljutott Rómába, az egyházatyák ujjongása nem 
ismert határt. Lorraine kardinálisa a hírhozót ezer koronával jutalmazta. Az 
Angyalvár ágyúiból tisztelgő lövés dördült el. Harangok zúgtak minden temp-
lomtoronyból; örömtüzek változtatták nappallá az éjszakát, és XIII. Gergely a 
kardinálisok és más egyházi méltóságok kíséretében hosszú menetben vonult a 
Szent Lajos-templomba, ahol Lorraine kardinálisa Te Deumot énekelt... A mé-
szárlás emlékére érmét is vertek, és a Vatikánban még mindig látható három 
Vasari-freskó, amelyek az admirális lerohanását, a mészárlás cselszövését meg-
tanácskozó királyt és magát a vérfürdőt ábrázolják. Gergely elküldte Károlynak 
az aranyrózsát; és a mészárlás után négy hónappal... önelégülten hallgatta egy 
francia pap prédikációját, ... aki arról az ,örömteli és boldog napról beszélt, 
amikor a legszentebb atya megkapta a hírt, és ünnepélyes lelkülettel elment, 
hogy köszönetet mondjon Istennek és Szent Lajosnak'."  

  "A mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket és megöli 
őket." Azok az erők, amelyek Franciaországban a forradalom alatt hatalomra 
jutottak, olyan harcot indítottak Isten és szent Igéje ellen, amilyet a világ addig 
még nem látott. Isten imádatát a nemzetgyűlés megtiltotta. A Bibliákat össze-
szedték, és a gúny minden lehetséges kifejezése közepette nyilvánosan eléget-
ték. Isten törvényét a sárba taposták. A bibliai szertatásokat eltörölték. A heti 
nyugalomnapot megszüntették, és helyette minden tizedik napon Istent káro-
molva tivornyáztak. Tilos volt keresztelni és úrvacsorát osztani. A temetőkön 
jól láthatóan kiplakátozták, hogy a halál örökké tartó alvás.  

Isten félelméről azt mondták, hogy olyan messze van a bölcsesség kezdetétől, 
hogy az már a butaság kezdete. Minden vallásos szertartást betiltottak.  

"És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek 
egymásnak; mivelhogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait." A hitetlen 
Franciaország elnémította Isten két tanúbizonyságának feddő hangját. Az igaz-
ság beszéde holtan hevert az utcákon, és azok, akik gyűlölték Isten törvényének 
korlátozásait és előírásait, ujjongtak. Emberek nyíltan megtagadták a menny 
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Királyát. Az egykori bűnösökhöz hasonlóan kiáltották: "Mint tudhatná ezt az 
Isten, s van-é a Magasságosban értelem?" (Zsolt 73:11).  

Róma politikája teremtette meg azokat az állapotokat, amelyek siettették 
Franciaország katasztrófáját. Írók, a forradalom eseményeire utalva mondták, 
hogy ezekkel a szertelenségekkel a királyságot és az egyházat kell megterhelni' 
Hogy igazán méltányosak legyünk, valójában az egyházat kell megterhelni. A 
katolicizmus ellenszenvessé tette a reformációt az uralkodók előtt. A trón ellen-
ségének, viszálykeltő tényezőnek tüntette fel, amely végzetesen befolyásolja a 
nemzet békéjét és harmóniáját. Róma szelleme irányította azt a kegyetlenkedést 
és sanyargatást, amelyet a király indított el.  

A Bibliával együtt járt a szabadság szelleme. Ahol az evangéliumot befogad-
ták, ott az emberek felébredtek. Kezdték lerázni azokat a béklyókat, amelyek a 
tudatlanság, a bűn és a babona rabszolgaságában tartották őket. Emberként 
kezdtek gondolkozni és cselekedni. Az uralkodók látták ezt, és féltették önkény-
uralmukat.  

Róma sietett felszítani féltékenységüket és aggodalmukat. A pápa 1525-ben 
ezt mondta Franciaország régensének: "Ez a téboly (a protestantizmus) nem-
csak a vallást fogja összezavarni és megsemmisíteni, hanem az egész nemessé-
get, minden méltóságot, törvényt, rendelkezést és rangot." Néhány évvel ké-
sőbb a pápai nuncius így figyelmeztette a királyt: " Vigyázzon felséged, nehogy 
megtévesszék! A protestánsok fel fogják forgatni a polgári rendet, csakúgy, 
mint a vallásit... A trón éppoly veszélyben van, mint az oltár... Az új vallás be-
vezetése szükségszerűen új kormányzat bevezetésével is jár." És a teológusok 
megpróbálták befolyásolni az emberek előítéletét, amikor kijelentették, hogy a 
protestáns tanítás "újszerű és ostoba dolgokra csábítja az embereket; megfoszt-
ja a királyt alattvalóinak odaadó ragaszkodásától, és feldúlja mind az egyházat, 
mind az államot". Így sikerült Rómának Franciaországot a reformáció ellen 
csatasorba állítani." A királyság fennmaradása, a nemesség megvédése és a tör-
vények fenntartása volt az, amiért az üldözés kardját Franciaországban először 
kihúzták hüvelyéből."  

Az ország urai nem is sejtették, hogy milyen végzetes következményei lesz-
nek ennek a politikának. A Biblia tanításai plántálták volna az emberek gondo-
latvilágába és szívébe a jogosságot, a mértékletességet, az igazságot, a méltá-
nyosságot és a jóindulatot, amelyek a nemzet jólétének sarokpillérei. "Az igaz-
ság felmagasztalja a nemzetet. " Ezáltal "erősíttetik meg a királyi szék" (Péld 
14:34; 16:12). "Lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyu-
galom és biztonság mindörökké" (Ésa 32:17). Aki engedelmeskedik Isten tör-
vényének, az igazán tiszteli és betölti hazájának törvényeit is. Aki féli Istent, az 
tiszteletben tartja a hatalmát igazságosan és jogszerűen gyakorló királyt is. 
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Franciaország betiltotta a Bibliát, és kiátkozta követőit. Elvhű és becsületes, jó 
eszű, jó erkölcsű emberek, akiknek volt bátorságuk ahhoz, hogy megvallják 
meggyőződésüket és hitüket; hogy szenvedjenek az igazságért, gálya-rabként 
gürcöltek, elpusztultak a máglyán, vagy a börtöncellákban. És ez századokon át 
tartott így. Ezrek és ezrek menekültek el, hogy védelmet találjanak; és ez a re-
formáció megindulása után kétszázötven évig folyt.  

"E hosszú időszak alatt alig volt olyan generáció Franciaországban, amely ne 
látta volna az evangélium követőit az üldözők őrült dühe elől menekülni. Az 
üldözöttek magukkal vitték tudásukat, iparukat és a rendet - ezekben rendsze-
rint kiváltképp elől jártak -, hogy gazdagítsák azokat az országokat, amelyek-
ben menedéket találtak. És amennyivel hozzájárultak más országok fellendülé-
séhez, annyival tették szegényebbé a sajátjukat. Ha mindaz, ami így kifolyt, 
Franciaországban marad, ha e háromszáz év alatt a száműzöttek szaktudásukkal 
saját hazájuk talaját művelik, ha e háromszáz év alatt ügyességükkel az ország 
iparát viszik előre, ha e háromszáz év alatt teremtő lángeszük és elemző képes-
ségük az ország irodalmát gazdagítja és tudását fejleszti, ha bölcsességüket ta-
nácskozásaik irányításában használták volna, ha bátorságuk a csatákban, jogi 
érzékük a törvényalkotásban, a Biblia vallása pedig a nép értelmének erősítésé-
ben és lelkiismeretének formálásában jelentkezett volna, milyen dicsőség övez-
né korunkban Franciaországot! Micsoda nagyszerű, virágzó és boldog országgá 
- a nemzetek példaképévé - válhatott volna!  

De a vak és hajthatatlan fanatizmus elűzte földjéről az erkölcs minden tanító-
ját, a rend minden pártfogóját, a trón minden őszinte védelmezőjét. Azoknak, 
akik országukat a földön ,híressé és dicsőségessé' tették volna, ezt mondta: , vá-
lasszátok, amelyiket akarjátok: a máglyát vagy a száműzetést!'. Végül teljes lett 
az állam romlása: nem volt már elfojtható lelkiismeret, máglyára vonszolható 
vallás, száműzhető hazaszeretet."  

"A hugenották elmenekülésével Franciaországban általános lett a hanyatlás. 
Virágzó iparvárosok sorvadtak el, termékeny területek vadonná lettek. Szellemi 
tompultság és erkölcsi hanyatlás követte a szokatlanul nagy fejlődés időszakát. 
Párizs egyetlen hatalmas szegényházzá vált. A becslések szerint a forradalom 
kitörésekor kétszázezer szegény igényelt segélyt a királytól. Egyedül a jezsui-
ták fejlődtek a hanyatló országban, és félelmetesen zsarnokoskodtak a templo-
mok és iskolák, a börtönök és gályák felett."  

Az evangélium megoldotta volna Franciaországban a politikai és társadalmi 
problémákat. De Róma uralma alatt a nép elfelejtette azokat az áldott tanításo-
kat, amelyeket a Megváltó az önfeláldozásról és önzetlen szeretetről adott. Fel-
hagytak a mások javára való önmegtagadás gyakorlásával. A gazdagokat senki 
sem dorgálta meg a szegények sanyargatásáért, a szolga-sorban sínylődő és 
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nyomorgó szegényeken pedig senki sem segített. A gazdagok és hatalma-sok 
önzése egyre nyilvánvalóbb és terhesebb lett. A kapzsi és tékozló nemesség 
századokon át kizsákmányolta a parasztokat. A gazdagok méltánytalanul bán-
tak a szegényekkel, a szegények pedig gyűlölték a gazdagokat.  

Számos tartományban csak a nemeseknek volt birtokuk, a dolgozó nép csak 
bérlő volt. Ki voltak szolgáltatva földesuruknak, és kénytelenek voltak teljesí-
teni emberfeletti követeléseiket. Az egyház és az állam fenntartásának terhe a 
közép- és az alsóbb osztályokra nehezedett. A papság és a polgári hatóságok 
súlyosan megadóztatták őket." A nemesség kedvtelésére tekintettel volt a leg-
felsőbb törvény; a gazdálkodók és parasztok pedig éhezhettek zsarnokaik fe-
lől... A nép ki volt szolgáltatva a földesúr kizárólagos érdekeinek. A mezőgaz-
dasági munkások életét szakadatlan robot és változatlan nyomorúság jellemez-
te. Panaszaikat - ha egyáltalán mertek panaszkodni - semmibe vették. A bíróság 
a parasztokkal szemben mindig a nemeseknek adott igazat. Közismert volt, 
hogy a bírákat meg lehet vesztegetni. Az arisztokrácia legcsekélyebb szeszélye 
is törvény volt, mert a rendszer egyetemesen megromlott. Az adóknak, amelye-
ket egyrészt a világi mágnások, másrészt a papok csikartak ki a köznéptől, fele 
sem jutott el a királyi vagy egyházi kincstárba; a többi részét önző kicsapongá-
sokra herdálták el. S azok az emberek, akik polgártársaikat ily módon koldus-
botra juttatták, adómentességet élveztek, és a törvény vagy a szokásjog alapján 
minden állami kinevezés megillette őket. A kiváltságos osztály százötvenezer 
embert számlált, és kielégítésükért embermilliókat kárhoztattak reménytelen és 
megalázó életre."  

Az udvar belemerült a fényűzésbe és a tékozlásba. A nép és a hatalmasságok 
nem nagyon bíztak egymásban. Gyanú árnyékolta be a kormány minden intéz-
kedését. Számítást és önzést sejtettek benne. Több mint fél évszázaddal a forra-
dalom előtt a trónt XV. Lajos foglalta el, aki még abban a gonosz korban is ki-
tűnt nemtörődömségével, léhaságával és érzékiségével. Az arisztokrácia rom-
lott és kegyetlen, a nép pedig elszegényedett és tudatlan volt. Az államnak za-
varos pénzügyei voltak, és a nép el volt keseredve. Nem kellett prófétai látás 
ahhoz a felismeréshez, hogy iszonyú zendülés áll a küszöbön. A tanácsadók fi-
gyelmeztetése ellenére a király szokásos válasza ez volt: "Próbáljátok meg a 
dolgokat addig működtetni, amíg valószínűség szerint tart az életem! Halálom 
után történhet bármi. a Hiábavaló volt a reform szükségességét hangoztatni. A 
király látta a gonoszságokat, de se bátorsága, se hatalma nem volt ahhoz, hogy 
megfékezze. Franciaország végzetét nagyon valóságosan tükrözte a király nem-
törődöm és önző kijelentése: "Utánam az özönvíz!"  

Róma arra befolyásolta a királyokat és az uralkodó osztályokat - kihasználva 
féltékenységüket -, hogy a népet leigázottságban tartsák. Tudta jól, hogy az ál-
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lam így meggyöngül. Ezzel az volt a célja, hogy mind a hatalmasságokat, mind 
a népet szolgaságban tartsa. Világosan látta, hogy az emberek rabszolgasorba 
döntéséhez a lelküket kell láncra verni; és a legbiztosabban úgy lehet megaka-
dályozni a fogságból való menekülésüket, hogy a szabadságra alkalmatlanná 
teszi őket. Az erkölcsi lealacsonyodás ezerszer szörnyűbb volt, mint a Róma 
politikájával járó fizikai szenvedés. A Bibliától megfosztott, a szenteskedő, ön-
ző tanításokra szorítkozó nép tudatlanságba és babonába burkolózott, és er-
kölcstelenségbe süllyedt, olyannyira, hogy teljesen alkalmatlan volt az önkor-
mányzatra. De mindennek a kimenetele merőben más lett, mint amit Róma cé-
lul tűzött ki. Erőfeszítései nyomán a tömegek nem a dogmák vak kiszolgálói, 
hanem hitetlenek lettek. A katolicizmust - mint papi mesterkedést - megvetették. 
Nyomorúságos helyzetükért a papságot is felelősnek tartották.  

Róma hamis színben tüntette fel Isten jellemét, és eltorzította kívánalmait. Az 
emberek elve-tették mind a Bibliát, mind Szerzőjét. Róma azt kívánta, hogy az 
emberek vakon higgyenek dogmáiban. Azt színlelte, hogy a Szentírás szentesí-
tette e dogmákat. Ennek következménye-ként Voltaire és társai Isten Szavát tel-
jes egészében félredobták, és a hitetlenség mérgét mindenütt elhintették. Róma 
vassarkával széttaposta a népet. És most a megalázott tömegek a zsarnokságtól 
visszarettenve leráztak minden korlátot. Elkeseredve a megtévesztésen, amely-
nek oly sokáig hódoltak, a hamissággal együtt az igazságot is elvetették.  

A forradalom kezdetén a király megengedte, hogy a nép képviselőinek száma 
meghaladja a nemesség és a papság képviselőinek együttes létszámát. A hata-
lom mérlege tehát a nép javára billent. A nép azonban nem volt felkészülve ar-
ra, hogy ezzel a hatalommal bölcsen és mértéktartóan éljen. Elhatározták, hogy 
az elszenvedett igazságtalanságok felszámolására újjászervezik a társadalmat.  

A meggyalázott tömegek lelke tele volt régóta halmozódó keserű emlékekkel. 
Úgy döntöttek, hogy erőszakkal változtatnak a már elviselhetetlenné vált gyöt-
relmes helyzeten, és bosszút állnak azokon, akiket szenvedésük forrásának tar-
tottak. Az elnyomottak tettekké formálták azt a leckét, amelyet a zsarnokság 
idején tanultak, és elnyomóik elnyomóivá lettek.  

Ahol Franciaország a reformáció kezdetén a katolicizmus befolyására felállí-
totta az első máglyát, ott állította fel a forradalom az első nyaktilót. Pontosan 
azon a helyen, ahol a XVI. században a protestáns hit első mártírjait elégették, 
a XVIII. században ott hullt le a nyaktiló első áldozatainak feje. Franciaország 
elvetette az evangéliumot, amely gyógyulást hozott volna neki.  

A király, a papság és a nemesség kénytelen volt elviselni egy felindult nép 
haragját. A nép bosszúszomját fokozta a király kivégzése. És azok, akik elren-
delték megölését, nemsokára követték a vérpadon. Mindenkit ki akartak végez-
ni, aki a forradalom ellenzésével gyanúsítható volt. A börtönök zsúfolásig meg-
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teltek. Egy ízben több mint kétszázezer embert tartottak fogva. Franciaország a 
szembenálló tömegek hatalmas csataterévé vált. És hogy még nagyobb legyen a 
nyomorúság, a nemzet hosszú és kétségbeejtő háborúba bonyolódott Európa 
nagyhatalmaival. "Az ország a csőd szélén állt. A csapatok hangoskodva köve-
telték zsoldjuk ki nem fizetett hátralékát. A párizsiak éheztek, a tartományokat 
banditák tarolták le, és az anarchiában és féktelenségben majdnem megsemmi-
sült a civilizáció."  

A nép túlságosan jól megtanulta a kegyetlenségnek és a kínzásnak azt a lecké-
jét, amelyet Róma oly nagy igyekezettel tanított. És eljött a megtorlás napja. 
Most azonban nem Jézus követőit vetették börtönbe és hurcolták máglyára. Őket 
már régen elpusztították vagy száműzték. A könyörtelen Róma most érezte 
azoknak a szörnyű hatalmát, akiket ő tanított meg a véres cselekedetekben gyö-
nyörködni. "Az üldözés, amelyet Franciaország papsága oly hosszú időn át foly-
tatott, most nagy súllyal ütött vissza."  

Minden úgy történt, ahogyan Sátán akarta. Az volt a célja a századok hosszú 
során át, hogy megtévessze az embereket. Következetesen arra törekszik, hogy 
bajt, fájdalmat és szenvedést okozzon; Isten keze munkáját eltorzítsa és be-
szennyezze; a jóságos és szerető Isten tervét elrontsa. Majd mesterkedéseivel 
elvakítja az embert, és ráveszi arra, hogy azért, amit ő csinált, Istent hibáztassa, 
mintha a szenvedést a Teremtő akarta volna. Amikor pedig az ördögi lelkülettől 
eldurvult emberek megszabadulnak fogságából, túlzásokra és kegyetlenségre 
ösztönzi őket.  

Amikor a tévelygés egyik megjelenési formája lelepleződik, Sátán csupán 
más álarc alá rejti azt, és a tömegek éppoly mohón fogadják el, mint azelőtt. 
Amikor az emberek felismerték Róma félrevezető szándékát, és Sátán nem tud-
ta általa rávenni őket Isten törvényének áthágására, el akarta hitetni velük, hogy 
minden vallás csalás, a Biblia pedig mese.  

"Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra! Olyan volna békességed, mint a 
folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habja. " "Nincs békesség, így szól az Úr, 
az istenteleneknek!" "Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csen-
des lesz a gonosznak félelmétől" (Ésa 48:18. 22; Péld 1:33). Csak az az ember 
lehet igazán szabad, aki megtartja Isten törvényét. A hitetlenek és a hitszegők 
ellenzik és kifogásolják Isten törvényét; de befolyásuk világossá teszi, hogy az 
ember jóléte az Isten törvényének való engedelmesség függvénye. Aki nem 
akarja megtanulni a leckét Isten könyvéből, annak meg kell tanulnia a népek 
történelméből.  

Amikor Sátán a katolikus egyház által letérítette az embereket az engedel-
messég útjáról, munkáját olyan jól álcázta, hogy a következményként jelentke-
ző erkölcsi bukás és szenvedés nem a törvényszegés következménynek látszott. 
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Isten Lelke olyan mértékben ellensúlyozta Sátán befolyását, hogy szándékai 
nem valósulhattak meg teljesen. Az emberek nem vezették vissza az okból az 
okozatot, és nem ismerték fel szenvedéseik forrását.  

A forradalom idején a Nemzeti Tanács hivatalosan érvénytelennek nyilvání-
totta Isten törvényét. A forradalmat követő zavargások mindenki előtt leleplez-
ték, hogy mi volt az az ok, amely kiváltotta ezt az okozatot.  

Igaz az, amit bölcs Salamon mondott: "Bár meghosszabbítja életét a bűnös, 
aki százszor is vétkezik; mégis tudom én, hogy az istenfélőknek lészen jól dol-
guk, akik az Ő orcáját félik; a hitetlennek pedig nem lesz jó dolga" (Péld 11:5; 
Préd 8:12-13). "Gyűlölték a bölcsességet, és az Úrnak félelmét nem választot-
ták. " "Esznek azért az ő útjuknak gyümölcséből, és az ő tanácsukból megelé-
gednek" (Péld 1:29.31).  

Isten hűséges tanúbizonyságainak, akiket "a mélységből feljövő" istenkárom-
ló hatalom megölt, nem kellett sokáig csendben maradniuk. "Három és fél nap 
múlva életnek lelke adaték Istentől őbeléjük, és lábaikra állának: és nagy féle-
lem esék azokra, akik őket nézik vala" (Jel 11:11). 1793-ban a Francia Nem-
zetgyűlés elfogadta azokat a rendeleteket, amelyek eltörölték a keresztény val-
lást, és elvették a Bibliát. Ugyanez a testület három és fél évvel később elfogad-
ta azt a határozatot, amely érvénytelenítette ezeket a rendeleteket, azaz engedé-
lyezte a Szentírást. A világ megdöbbent azoknak a súlyos bűncselekményeknek 
a láttán, amelyek a szent kinyilatkoztatások elvetésének következményei vol-
tak. Az emberek felismerték az Istenbe és Igéjébe - az erény és erkölcsösség 
alapjába - vetett hit szükségességét. Így szól az Úr: "Kit káromoltál és szidal-
mazál, és ki ellen emeltél szót, hogy oly magasra látsz? Izrael Szentje ellen!" 
(Ésa 37:23). "Azért ímé, megismertetem velük ezúttal, megismertetem velük az 
én kezemet és hatalmamat, és megtudják, hogy az Úr az én nevem" (Jer 16:21).  

A két tanúbizonyságról a próféta ezt is kijelenti: "És hallának nagy szózatot 
az égből, amely ezt mondja vala nékik: Jöjjetek fel ide. És felmenének az égbe 
felhőben, és láták őket az ő ellenségeik" (Jel 11:12). Amióta Franciaország há-
borút indított Isten két tanúbizonysága ellen, azóta e tanúbizonyságok olyan 
megbecsülésben részesülnek, mint soha azelőtt. 1804-ben megalakult a Brit és 
Külföldi Bibliatársulat. Ezt hasonló szervezetek követték, számos európai fiók-
intézménnyel. 1816-ban létrejött az Amerikai Bibliatársulat. A Brit Bibliatársu-
lat megalakulásáig a Biblia ötven nyelven jelent meg. Azóta sok száz nyelvre 
és nyelvjárásra lefordították.  

Az 1792-es évet megelőző ötven év során a külmisszió nem sok figyelmet 
kapott. Nem alakultak új egyesületek, és csak kevés egyház tett erőfeszítéseket 
arra, hogy a kereszténységet pogány országokban terjessze. A XVIII. század 
vége felé azonban nagy változás történt. Sokan elégedetlenek lettek a raciona-
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lizmus következményeivel, és felismerték, hogy szükség van mennyei kinyilat-
koztatásra és tapasztalatokon alapuló vallásra. Ettől kezdve a külmisszió rend-
kívüli fejlődésnek indult.  

A nyomtatás tökéletesítése lendületet adott a Biblia terjesztésének. A külön-
böző országok közötti érintkezési lehetőségek növekedése, az előítélet és a 
nemzeti elzárkózás emelte ősi válaszfalak leomlása és a római pápa világi ha-
talmának elvesztése utat nyitott Isten Igéje előtt. Néhány évig a Bibliát korláto-
zás nélkül árulták Róma utcáin, és most már eljutott a benépesült földgolyó 
minden részébe. Emberek milliói fogtak össze a Biblia elleni harcban, de any-
nyira eredménytelenül, hogy ahol korábban száz volt, most tízezer, sőt százezer 
példány van Isten könyvéből. Az egyik korai reformátornak a keresztény egy-
házról mondott szavai szerint "a Biblia olyan üllő, amely már sok kalapácsot 
elkoptatott. " Így szól az Úr: "Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szeren-
csés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz" (Ésa 54:17).  

"Istenünk beszéde mindörökre megmarad!" "Minden Ő végzése tökéletes. 
Megingathatatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből szárma-
zottak" (Ésa 40:8; Zsolt 111:7-8). Ami emberi tekintélyen alapszik, meghiúsul; 
de ami Isten változhatatlan szavának sziklájára épül, örökké megáll! 
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A ZARÁNDOKATYÁK 
   
 
Az angol reformátorok megtagadták ugyan a katolicizmus tanításait, de szá-

mos formaságát megtartották. Róma tekintélyét és hitvallását elvetették, jó né-
hány szokását és szertartását azonban bevitték az anglikán egyházba. Azt állí-
tották, hogy ezek a szertartások nem lelkiismereti kérdések. Mivel azonban a 
Szentírás se nem parancsolja, se nem tiltja őket, ezért nincs bennük semmi bűn, 
és nem is lényegesek. Megtartásukat, amelynek az volt a célja, hogy leszűkítse 
a reformált egyházak és Róma között tátongó szakadékot, azzal indokolták, 
hogy a katolikusok így könnyebben fogják a protestáns hitet elfogadni. 

A konzervatívoknak és a megalkuvóknak ezek az érvek meggyőzőnek lát-
szottak. Volt azonban egy másik osztály is, amely másképp vélekedett. Az a 
tény, hogy ezek a szokások a "Róma és a reformáció közötti szakadék áthidalá-
sát" célozzák, szemükben döntő érv volt megszüntetésükre. A rabszolgaság is-
mérveinek tekintették őket. E rabsághoz pedig, amelyből egyszer megszabadul-
tak, semmi kedvük nem volt visszatérni. Úgy okoskodtak, hogy Isten lefektette 
Igéjében az igaz istentisztelet rendtartásait, és az embernek nincs joga ezekhez 
hozzátenni, vagy belőlük elvenni. A nagy hitehagyás úgy kezdődött, hogy 
egyesek megpróbálták Isten tekintélyét az egyház tekintélyével emelni. Róma 
azzal kezdte, hogy elrendelte azt, amit Isten nem tiltott meg, és azzal végezte, 
hogy megtiltotta azt, amit Isten kifejezetten megparancsolt. 

Sokan mélységesen vágytak arra, hogy visszatérhessenek ahhoz a tisztaság-
hoz és egyszerűséghez, amely az ősegyházat jellemezte.  

Az anglikán egyház számos szokását a bálványimádás emlékének tartották, 
és nem tudtak jó lelkiismerettel részt venni istentiszteletén. De az egyház, ame-
lyet a polgári hatalom támogatott, nem engedte meg, hogy az emberek eltérje-
nek formáitól. Az istentiszteletek látogatását a törvény útján megkövetelte, és 
az illegális istentiszteleteket bebörtönzés, száműzetés és halálbüntetés terhe 
mellett megtiltotta. 

A XVII. század elején Anglia újdonsült királya kijelentette, hogy a puritáno-
kat "alkalmazkodás"-ra bírja, vagy "kiűzi... az országból, vagy még ennél is 
rosszabb"-at tesz. Az üldözöttek és a rabok semmi jelét nem látták annak, hogy 
sorsuk később javulni fog. Sokan arra a meggyőződésre jutottak, hogy azok-
nak, akik Istent lelkiismeretük parancsa szerint akarják szolgálni, "Anglia örök-
re megszűnik lakható hely lenni". Egyesek elhatározták, hogy Hollandiában ke-
resnek menedéket. Nehézségeket, veszteségeket, rabságot szenvedtek. Szándé-
kaikat meghiúsították. Ellenségeik kezére játszották őket. De a rendíthetetlen 
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kitartás végül győzött, és az üldözöttek menedéket találtak a Holland Köztársa-
ság barátságos partjain.  

A menekülők elhagyták házukat, javaikat és megélhetési eszközeiket. Idege-
nek voltak az idegen földön, más nyelvű és más szokású emberek között. Új és 
ismeretlen munkához kellett fogniuk, hogy megkeressék kenyerüket. Az eddig 
földműveléssel foglalkozó középkorú embereknek most kézművességet kellett 
tanulniuk. De jókedvvel vállalták ezeket a körülményeket. Nem vesztegették az 
időt semmittevéssel és sopánkodással. Bár sokszor szegénységgel küszködtek, 
de megköszönték Istennek azokat az áldásokat, amelyekben még így is része-
sültek, és örömet leltek a háborítatlan lelki közösségben. "Tudták, hogy zarán-
dokok e földön, de nem nagyon törődtek vele, hanem az égre, szeretett honukra 
emelték szemüket, és lelkük megnyugodott.  

"A száműzetés és a nehézségek közepette szeretetük és hitük egyre erősödött. 
Bíztak az Úr ígéreteiben, és Ő nem hagyta el őket a szükség idején. Angyalai 
mellettük álltak, bátorították és támogatták őket. És amikor e száműzöttek úgy 
látták, hogy Isten a tenger túlsó partjára mutat, arra a földre, ahol maguk is ál-
lamot alapíthatnak, és gyermekeiknek a vallásszabadság drága örökségét hagy-
hatják, mentek tovább a gondviselés jelezte úton, és nem hátráltak meg. 

Isten próbákat engedett meg népe életében, hogy elkészítse őket irgalmas ter-
vének megvalósítására. Az egyház megalázottsága felmagasztaláshoz vezetett. 
Isten megmutatta hatalmát egyháza érdekében. Hadd lássa meg újólag a világ, 
hogy Isten nem hagyja el a benne bízókat. Úgy irányította az eseményeket, 
hogy Sátán haragja és a gonosz emberek ármánykodásai által növekedjék di-
csősége, és népe biztonságos helyre jusson. Az üldözés és számkivetés utat nyi-
tott a szabadság felé. 

Amikor a puritánok első ízben kényszerültek arra, hogy elszakadjanak az 
anglikán egyháztól, az Úr szabad népeként szent fogadalmat tettek, hogy "Isten 
már megismert és a jövőben megismerendő útján együtt fognak járni". Ilyen 
volt az igazi reformációs lelkület, a protestantizmus ékesen szóló elve. A zarán-
dokok azért hagyták el Hollandiát, hogy az Újvilágban otthonra találjanak. Lel-
készük, John Robinson, akit Isten nem engedett el velük, a száműzöttekhez in-
tézett búcsúbeszédében ezt mondta:  

"Testvéreim, most el kell válnunk, és csak az Úr tudja, fogom-e még valaha 
is orcátokat látni. S akár az Úr rendelte így, akár nem, Isten és szent angyalai 
előtt kérlek titeket, hogy csak addig kövessetek engem, amíg én Krisztust köve-
tem. Ha Isten bármilyen más eszköze által bármit kijelent nektek, olyan kész-
ségesen fogadjátok el, mint ahogy az általam közölt igazságot elfogadtátok, 
mert meg vagyok győződve arról, hogy az Úr szent Igéjében még van kinyilat-
koztatandó igazság és világosság… 
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Ami engem illet, nem tudok eleget siránkozni a reformált egyházak állapota 
miatt, amelyek holtpontra jutottak, és jelenleg nem lépik túl megreformálóik 
szintjét. A lutheránusokkal nem lehet a Luther által felismert világosságnál töb-
bet megláttatni,... a kálvinisták pedig, amint látjátok, erősen leragadtak ott, ahol 
Isten nagy embere hagyta őket, aki azonban nem ismerte fel a teljes igazságot. 
Ez mélyen megrendítő nyomorúság, mert bár ők a maguk korában égő és fény-
lő fáklyák voltak, de nem ismerték fel Isten minden szándékát. De ha ma élné-
nek, éppoly szívesen elfogadnának újabb igazságokat, miként az elsőket elfo-
gadták… 

Emlékezzetek vissza gyülekezeti fogadalmatokra, amelyben vallottátok, hogy 
Isten minden megismert és megismerendő igazsága szerint fogtok járni! Emlé-
kezzetek Istennel és egymással kötött szövetségetekre, amelyben megígértétek, 
hogy elfogadjátok a világosságot és igazságot, amit az írott Igéből felismertek! 
De nagyon kérlek titeket, arra is vigyázzatok, mit fogadtok el igazságként! 
Vessétek és mérjétek össze az igazság más igéivel, mielőtt elfogadjátok, mert 
nem lehetséges, hogy a keresztényietlenség sűrű sötétségéből épphogy kilépett 
keresztény világ azonnal tökéletesen tudjon mindent."  

A lelkiismereti szabadság utáni vágy sarkallta a zarándokokat arra, hogy bát-
ran szembenézzenek a hosszú tengeri út veszélyeivel; hogy elviseljék a puszta-
ság nehézségeit és veszedelmeit, és Isten áldásával Amerika partjain lerakják 
egy hatalmas nemzet alapjait. A zarándokok becsületes és istenfélő emberek 
voltak, de még nem értették a vallásszabadság nagy elvét. Abban a szabadság-
ban, amelynek megszerzéséért oly sokat áldoztak, nem voltak készek ugyanúgy 
másokat is részesíteni. "A XVII. század kiemelkedő gondolkodói és erkölcsta-
nítói közül is csak igen kevesen alkottak valamennyire is helyes fogalmat arról 
a csodálatos újtestamentumi alapelvről, amely Istent az emberi hit egyedüli bí-
rájaként ismeri el." Az a tanítás, amely szerint Isten az egyháznak adta a lelki-
ismeret irányításának, valamint az eretnekség meghatározásának és megbünte-
tésének jogát, az egyik legmélyebben gyökerező pápai tévedés. A reformátorok 
megtagadták ugyan Róma hitvallását, de a türelmetlenségtől nem szabadultak 
meg teljesen. Az a sűrű sötétség, amely a pápaság uralkodásának hosszú száza-
dai alatt beburkolta a kereszténységet, még nem oszlott el egészen. A massa-
chusettsi öbölben levő kolónia egyik vezető lelkésze ezt mondta: "A türelem 
tette a világot keresztényietlenné, és az egyháznak soha nem ártott az eretnekek 
megbüntetése." A telepesek elfogadták azt a szabályt, hogy csak egyháztagok 
szólhatnak bele a polgári kormányzásba. Valamiféle államegyház alakult, 
amelyben az egész népnek hozzá kellett járulnia a papság fenntartásához. Az 
eretnekség elfojtása pedig a magisztrátusok feladata lett. Tehát a világi hatalom 
az egyház kezében volt. Nem sok idő telt el, és ezek az intézkedések elkerülhe-
tetlenül üldözéshez vezettek.  
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Tizenegy évvel az első kolónia felállítása után jött az Újvilágba Roger 
Williams. Az első zarándokokhoz hasonlóan ő is azért jött, hogy élvezze a val-
lásszabadságot. E zarándokokkal ellentétben látta, amit abban a korban még 
nagyon kevesen láttak, hogy a szabadság mindenkinek elidegeníthetetlen joga, 
bármi legyen is a hitvallása. Roger Williams buzgón kutatta az igazságot, és 
Lehetetlennek tartotta, akárcsak Robinson, hogy már eljutottak volna Isten sza-
vának teljes világosságára. Williams "volt az első az újkori kereszténységben, 
aki a vallásszabadság tantételére és a törvény előtti nézetegyenlőségre épített 
polgári kormányzatot alapított". Azt mondta, hogy a magisztrátusok kötelessé-
ge a bűn megfékezése, nem pedig a lelkiismeret irányítása. "A nép vagy a ma-
gisztrátusok meghatározhatják - mondta -, hogy mivel tartozik az ember az em-
bernek, de amikor megkísérlik az embernek Isten iránti kötelességét előírni, 
túllépik hatáskörüket, és megszűnik a biztonság. Mert világos, hogy ha a ma-
gisztrátus kezében van a hatalom, ma egyféle hitrendszert ír elő, holnap pedig 
másikat, amint azt Angliában a különböző királyok és királynők, vagy a római 
egyház különböző pápai és zsinatai tették. A vallás így egy hatalmas káoszszó 
válna."  

Az államegyház istentiszteleteinek látogatása bírság vagy börtönbüntetés ter-
he mellett kötelező volt." Williams helytelenítette ezt a törvényt. Az angol tör-
vénykönyv legrosszabb rendelkezése az volt, amely kötelezővé tette az egy-
házközség templomának látogatását. A természetes emberi jogok nyílt megsér-
tését látta abban a rendelkezésben, amely azt követelte az embertől, hogy más 
hitvallásúakhoz csatlakozzék. A vallástalant és vonakodót a nyilvános istentisz-
teletre hurcolni egyenlő a képmutatás megkövetelésével... Senkit sem szabad 
akarata ellenére templomba vagy istentisztelet meghallgatására kényszeríteni' - 
mondta Williams. - ,Hogyan?! - kiáltotta egyik ellenfele, elcsodálkozva véle-
ményén - nem méltó a munkás a bérére?' ,De igen - hangzott a válasz -, de csak 
azoktól, akik felfogadták.'"  

Roger Williamsben a hűséges lelkészt, a ritka képességű, rendíthetetlenül be-
csületes és igazán jóindulatú embert tisztelték és szerették. Azt azonban nem 
lehet megtűrni, hogy a polgári magisztrátusok egyházi befolyását következete-
sen elutasítsa, és hogy vallásszabadságot követeljen. Ennek az új tannak az al-
kalmazása - hangoztatták - "alapjaiban forgatja fel az országot és a kormányza-
tot". Roger Williamset kitiltották a kolóniákból. Hogy elkerülje a letartóztatást, 
végül kénytelen volt a hideg és viharos tél közepette a vadonba menekülni.  

"Tizennégy héten át ide-oda hányódtam és szenvedtem a zord évszakban - 
mondta -, nem tudva, milyen a kenyér és az ágy." De "a hollók táplálták a pusz-
tában", és egy odvas fa sokszor adott neki menedéket. Így tartott kínos menekü-
lése a havon és az úttalan erdőn át, mígnem menedéket talált egy indián törzs-
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nél, amelynek bizalmát és jóindulatát megnyerte, miközben igyekezett megis-
mertetni velük az evangélium igazságait.  

Hónapokig tartó hányódás és bolyongás után végül a Narragansett öböl part-
jai felé vette útját, és ott lerakta az újkor első olyan államának az alapját, amely 
a legteljesebb értelemben elismerte a vallásszabadság jogát. Roger Williams 
kolóniájában az volt az alapelv, "hogy minden embernek joga van Istent saját 
lelkiismeretének világossága szerint imádni" Kicsiny állama, Rhode Island, az 
elnyomottak menedéke lett, és addig fejlődött és virágzott, mígnem alapelve - a 
polgári és vallásszabadság - az Amerikai Köztársaság sarokpillérévé lett.  

Abban a fontos régi okiratban - a Függetlenségi Nyilatkozatban -, amely elő-
deink alaptörvénye volt, kijelentették: "Vitathatatlannak és nyilvánvalónak tart-
juk a következő igazságokat: Minden ember egyenlőnek születik. A Teremtő 
elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket; ezek között elsősorban szerepel az 
élet, a szabadság és a boldogság joga." Az Alkotmány félreérthetetlenül szava-
tolja a lelkiismeret sérthetetlenségét: "Az Egyesült Államokban soha semmi-
lyen vallás nem lehet semmilyen közhivatal betöltésének feltétele." A kong-
resszus nem hozhat semmilyen törvényt vallás alapítására vagy a szabad val-
lásgyakorlás megtiltására."  

"Az Alkotmány megfogalmazói felismerték azt az örök alapelvet, hogy az 
ember Istenhez való viszonya az emberi törvényhozás fölött áll, és a lelkiisme-
reti szabadságot nem lehet elidegeníteni. Ennek az igazságnak a megalapozásá-
hoz nincs szükség érvelésre. Ezt a lelkünkkel fogjuk fel. Ez az a tudat, amely 
dacolva a törvényekkel, oly sok mártírnak adott erőt a kínvallatás és a lángok 
közt. A mártírok úgy érezték, hogy az Isten iránti kötelességük előbbre való, 
mint az emberi rendeletek, és hogy az ember semmilyen hatalmat sem gyako-
rolhat a lelkiismeretük felett. Ez az elv az ember vérében van, amit semmi sem 
szüntethet meg."  

Amikor Európában elterjedt a hír, hogy van egy ország, ahol minden ember 
élvezheti saját munkájának gyümölcsét, és szabadon követheti lelkiismereti 
meggyőződéseit, ezrek özönlöttek az Újvilág partjai felé. A kolóniák rohamo-
san megsokszorozódtak. "Massachusetts külön törvény alapján közköltségen 
szabad befogadást és segítséget kínált minden kereszténynek, aki átkel az At-
lanti-óceánon, hogy megmeneküljön a háborútól vagy az éhínségtől, vagy ül-
dözői elnyomásától - bármelyik ország polgára is. Így lettek a menekültek és 
leigázottak az államközösség törvényes vendégei." A plymouth-i első partra-
szállás után húsz évvel húszezer zarándok telepes volt New Englandben.  

A menekültek "meg voltak elégedve, ha takarékoskodva és kemény munká-
val megkeresték a puszta megélhetéshez szükséges javakat. A termőföldtől is 
csak fáradozásaik szerény gyümölcsét várták. Ösvényükre nem vetettek csalóka 
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fényt színes álmodozások... Meg voltak elégedve társadalmi szervezetük lassú, 
de biztos fejlődésével. Türelmesen viselték zord életkörülményeik nyomorát.  

Könnyeikkel és homlokuk verítékével öntözték a szabadság fáját, mígnem 
mély gyökeret eresztett az országban."  

A Bibliát tartották a hit alapjának, a bölcsesség forrásának és a szabadság alap-
szabályának. Elveit szorgalmasan tanították a családban, az iskolában és a gyü-
lekezetben. Ennek a gyümölcsei a takarékosságban, az értelmességben, a tiszta-
ságban és a mértékletességben mutatkoztak meg. Valaki évekig lehetett a puri-
tánok telepének lakója, "és nem látott egyetlen részegest sem, nem hallott egyet-
len káromkodást sem, és nem találkozott egyetlen koldussal". Bebizonyosodott, 
hogy a legbiztosabban a Biblia elvei őrzik a nemzeti nagyságot. A gyenge és 
elszigetelt kolóniák erős államok szövetségévé fejlődtek, és a világ csodálkoz-
va látta "a pápa nélküli egyház és a király nélküli állam" békéjét és jólétét.  

Amerika partjai egyre több olyan embert vonzottak, akiket egészen más indí-
tékok sarkalltak, mint az első zarándokokat. Jóllehet az ősi hit és tisztaság 
messzeható és átalakító befolyást gyakorolt, de ez a befolyás egyre csökkent 
azok számának növekedésével, akik csupán világi előnyt kerestek.  

Az első kolóniák által elfogadott rendszabály - hogy csak gyülekezeti tagok 
szavazhatnak vagy viselhetnek hivatalt a polgári kormányzatban - nagyon káros 
következményekkel járt. Ezt a rendszabályt annak idején azért fogadták el, 
hogy az állam tisztaságát megőrizzék, de ez az egyház megromlását okozta. 
Mivel a vallásosság volt a szavazójog és tisztségviselés feltétele, sokan, akiket 
kizárólag világi célok sarkalltak, szívük megváltozása nélkül csatlakoztak az 
egyházhoz. Ennek az lett a következménye, hogy a gyülekezeteket jórészt meg-
téretlen emberek töltötték meg. Sőt még a lelkészek között is voltak olyanok, 
akik nemcsak téves tantételeket vallottak, hanem a Szentlélek megújító erejéről 
sem tudtak. Most ismét bebizonyosodott az, amit Konstantin korától napjainkig 
oly sokszor tanúsított az egyháztörténelem, hogy milyen végzetes következmé-
nyekkel jár, ha az egyház megpróbál az állam segítségével megerősödni; ha a 
világi hatalomhoz fordul, hogy támogassa annak evangéliumát, aki kijelentette: 
"az én országom nem e világból való" (Jn 18:36). Az egyház szövetsége az ál-
lammal - ha mégoly laza is - látszatra talán közelebb hozza a világot az egy-
házhoz, de valójában az egyház jut közelebb a világhoz.  

A Robinson és Roger Williams által olyan nagyszerűen képviselt elvet: hogy 
az igazság fejlődő; hogy a kereszténynek szívesen kell fogadnia az Isten szavá-
ból sugárzó igazságot - utódaik szem elől veszítették. Amerika protestáns egy-
házai - és az európaiak is -, amelyeket Isten megajándékozott a reformáció ál-
dásaival, nem igyekeztek továbblépni a reform útján. Jóllehet időről időre fel-
lépett egy-egy elvhű ember, aki új igazságot hirdetett, leleplezve a régóta táp-
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lált tévedéseket, a többség, akárcsak a zsidók Krisztus korában, vagy a pápisták 
Luther idejében, elégedettek voltak azzal a vallással, amelyben atyáik hittek, és 
azzal az élettel, amelyet ők éltek. A vallás ezért újra formalizmussá korcsosult; 
tévedéseket és babonákat őrzött és ápolt, amelyeknek nem lett volna már helye 
az egyházban, ha útját Isten szavának fényénél járja. Így a reformáció ihlette 
lelkület fokozatosan kihalt, mígnem szinte olyan nagy szükség volt a reformra 
a protestáns egyházakban, mint Luther korában a katolikus egyházban. A pro-
testáns egyházakban is világiasság és lelki kábultság uralkodott, emberek véle-
ményét tisztelték, Isten szavát és tanítását emberi elméletekkel helyettesítették.  

A Biblia XIX. sz. eleji széles körű terjesztését, és azt a nagy világosságot, 
amely ezáltal a világra áradt, nem követte vele arányos fejlődés a kinyilatkozta-
tott igazság megismerésében, illetve a vallás gyakorlásában. Sátán nem tudta 
Isten Igéjét elzárni az emberektől, miként a korábbi századokban. A Biblia 
mindenki számára elérhető volt. De hogy mégis megvalósítsa célját, befolyásá-
ra sokan nem értékelték a Szentírást. Az emberek nem kutatták. Téves magya-
rázatokat fogadtak el, és olyan tanításokat tápláltak, amelyeknek nem volt bib-
liai alapjuk.  

Sátán látva, hogy az üldözéssel nem sikerül az igazságot elfojtani, ismét a ki-
egyezéshez folyamodott. Korábban a kiegyezés a nagy hitehagyáshoz és a ró-
mai egyház megalakulásához vezetett. Sátán számos keresztényt rábírt arra, 
hogy szövetségre lépjen, de most nem pogányokkal, hanem azokkal, akik a vi-
lág dolgainak hódolva éppolyan bálványimádóknak bizonyultak, mint a fara-
gott képek imádói. És e szövetség következményei nem voltak kevésbé vesze-
delmesek, mint a korábbi századokban. Az egyházak kérkedtek és különcköd-
tek a vallásosság köntösében, ezért megromlottak. Sátán folytatta munkáját. A 
Biblia tanításait elferdítette, és a hagyományok, amelyek milliók romlását 
okozták, mély gyökeret eresztettek. Az egyház ezeket a hagyományokat jóvá-
hagyta és védte, ahelyett, hogy tusakodott volna "a hitért, amely egyszer a 
szenteknek adatott".  

Így járatták le azokat az elveket, amelyekért a reformátorok oly sokat tettek 
és szenvedtek. 
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A HAJNAL HÍRNÖKEI 
   
 
  A Biblia egyik legsúlyosabb, ugyanakkor legnagyszerűbb igazsága az, hogy 

Krisztus második eljövetelével lezárul a megváltás csodálatos munkája. Jézus, 
"aki a feltámadás és az élet", Isten népében, amely oly sokáig zarándokolt "a 
halálnak földében és árnyékában" azt a drága és boldogító reménységet ébresz-
tette, hogy eljön, és hazaviszi "azt, akit eltaszított magától". A második advent-
ről szóló üzenet a Szentírás alapvető tanítása. Attól a naptól kezdve, hogy az el-
ső emberpár fájó szívvel elhagyta az Édent, a hit gyermekei arra várnak, hogy a 
Megígért eljöjjön, megtörje a pusztító hatalmát, és visszavigye őket az elveszett 
Paradicsomba. Az ősidők szent emberei sóvárogva várták, hogy a Messiás di-
csőségben megjelenjék, és reménységüket valóra váltsa. Éden lakóinak hetedik 
leszármazottja, Énok, aki három évszázadon át Istennel járt a földön, meglát-
hatta távolból a Szabadító jövetelét. "Imé - mondta - eljött az Úr az Ő sok ezer 
szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett" (Jud 14-15). Jób pátriárka ren-
dületlen bizalommal kiáltotta megpróbáltatásának éjszakáján: "Mert én tudom, 
hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, s ha ez a bőröm le-
foszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon 
szemeim látják meg, nem más" (Jób 19:25-27).  

Krisztus eljövetele, amellyel az igazság uralma megkezdődik, a legfennköl-
tebb és legizzóbb kijelentésekre ihlette a szent írókat. A Biblia költői és prófé-
tái mennyei lelkesedéssel beszéltek róla. A zsoltáríró megénekelte Izrael kirá-
lyának hatalmát és fenségét: "A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényes-
kedik Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat... Hívja az egeket onnan felül, 
és a földet, hogy megítélje népét" (Zsolt 50:2-4). "Örüljenek az egek és örven-
dezzen a föld... az Úrnak orcája előtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje a 
földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az Ő hűségével" (Zsolt 
96:11.13). 

Ésaiás próféta így szólt: "Serkenjetek föl és énekeljetek, akik a porban lakoz-
tok, mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat!" "Megele-
venednek halottaid és holttesteim fölkelnek. " "Elveszti a halált örökre, és letör-
li az Úr Isten a könnyhullatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az 
egész földről: mert az Úr szólott. És szólnak ama napon: Imé Istenünk, akit mi 
vártunk, és aki megtart minket; ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örven-
dezzünk szabadításában!" (Ésa 26:19; 25:8-9).  

Habakuk szent látomásba ragadtatva látta meg Krisztus megjelenését. "Isten a 
Témán felől jön, és a Szent a Párán hegyéről. Dicsősége elborítja az egeket, és 
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dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé. " "Megáll és méregeti a 
földet, pillant és megrendíti a népeket, az örökkévaló hegyek szétporlanak, el-
süllyednek az örökkévaló halmok; az Ő ösvényei örökkévalók!" "Lovaidon és 
diadal-szekereiden robogsz." "Látnak téged és megrendülnek a hegyek,... har-
sog a hullám, és magasra emeli karjait. A nap és hold megállnak helyükön ci-
kázó nyilaid fényétől és ragyogó kopjád villanásától." "Kiszállsz néped szaba-
dítására, fölkented segítségére" (Hab 3:3-4.6.8.10-11.13).  

Amikor a Megváltó búcsút mondott tanítványainak, fájó szívüket azzal az 
ígérettel vigasztalta, hogy ismét eljön. "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek... Az 
én Atyámnak házában sok lakóhely van... Elmegyek, hogy helyet készítsek 
néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök és ma-
gamhoz veszlek titeket" (Jn 14:1-3). "Eljő az embernek Fia az Ő dicsőségében, 
és Ővele mind a szent angyalok, akkor beül majd az Ő dicsőségének királyi 
székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek" (Mt 25:31-32).  

Az angyalok, akik Krisztus mennybemenetele után még egy kevés ideig az 
Olajfák-hegyén maradtak, elismételték a tanítványoknak Jézus visszatérésének 
ígéretét: "Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, aképpen jő el, amikép-
pen láttátok Őt felmenni a mennybe" (Acs 1:11). Pál apostolt a Lélek erre a bi-
zonyságtevésre ihlette: "Maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni 
harsonával leszáll az égből" (lThessz 4:16). A pátmoszi próféta ezt mondja: 
"Imé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja Őt" (Jel 1:7).  

Krisztus eljövetelekor "mindenek" újjáteremtetnek dicsőségben, "amikről 
szólott az Isten minden Ő szent prófétájának szája által eleitől fogva" (Acs 
3:21). Akkor a gonoszság régóta tartó uralma megtörik, és "e világnak országai 
a mi Urunkéi és az Ő Krisztusáéi" lesznek, "aki örökkön örökké uralkodik" (Jel 
11:15). "Megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt. " Kisar-
jasztja "az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt ". Ő "lesz ékes 
koronája és dicsőséges koszorúja népe maradékának" (Ésa 40:5; 61:11; 28:5).  

A Messiás ekkor alapítja meg békés és régóta óhajtott birodalmát az egész ég 
alatt. "Megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját 
olyanná teszi, mint az Éden, és kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje. " 
"Libánon dicsősége adatott néki, Kármel és Sáron ékessége." "Nem neveznek 
többé elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hív-
nak: én gyönyörűségem, és földedet így: férjhez adott. " "Amint örül a vőle-
gény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni" (Ésa 51:3; 35:2; 
62:4-5).  

A Megváltó hű követői minden korban az Úr eljövetelében reménykedtek. 
"Ismét eljövök" - mondta Jézus búcsúzóul az Olajfák-hegyén, és ez az ígéret 
fénybe borította tanítványai előtt a jövőt. Öröm és reménység költözött szívük-
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be, amit a fájdalom nem tudott elfojtani, sem a megpróbáltatás megfakítani. 
Szenvedés és üldözés közepette "a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztu-
sunknak dicsőséges megjelenése" volt a "boldog reménység". Amikor a 
thesszalonikai keresztények sírva temették el szeretteiket - akik azt remélték, 
hogy szemtanúi lesznek az Úr eljövetelének -, tanítójuk, Pál felhívta figyelmü-
ket a feltámadásra, amely a Megváltó adventjekor lesz. Akkor a Krisztusban 
elhunytak feltámadnak, és az élőkkel együtt elragadtatnak, hogy találkozzanak 
az Úrral. "És ekképpen - mondta - mindenkor az Úrral leszünk. Annakokáért 
vigasztaljátok egymást e beszédekkel" (lThessz 4:17-18).  

A sziklás Pátmoszon a szeretett tanítvány ezt az ígéretet hallotta: "Bizony 
hamar eljövök." És János sóvárgó válasza az egyház egész zarándokútján mon-
dott imáját önti szavakba: "Bizony jövel Uram Jézus!" (Jel 22:20).  

Azt a hittől és reménytől izzó bizonyságot, amelyet a szentek a börtönben, a 
máglyán és a vérpadon tettek az igazságról, egymásnak adták a századok. "Hit-
tek a személyes Krisztus feltámadásában, és következésképpen abban is, hogy 
Krisztus eljövetelekor ők is feltámadnak, ezért nem féltek a haláltól" - mondta 
egyikük. Készek voltak sírba szállni, hogy "szabadokként támadjanak fel". 
Várták, hogy az "Úr eljöjjön az ég felhőiben Atyjának dicsőségével", "elhozva 
országának idejét az igazaknak". A valdensek ugyanezt a hitet ápolták. Wiclif 
sóvárogva várta a Megváltó megjelenését, az egyház reménységét.  

Luther kijelentette: "Meg vagyok győződve arról, hogy az ítélet napjáig há-
romszáz év sem telik már el. Isten nem tudja és nem fogja már sokáig eltűrni 
ezt a világot." "Közeledik a nagy nap, amikor a gyűlölet birodalma elvész."  

"Ennek az öreg világnak a vége nincs már messze" - mondta Melanchton. 
Kálvin kérte a keresztényeket, hogy "mitsem tétovázva, a legcsodálatosabb 
esemény, Krisztus eljövetele után lángolón vágyakozzanak". Kijelentette, hogy 
"a hűségesek egész családja arra a napra tekint". "Éheznünk és akarnunk kell 
Krisztust, elmélkednünk kell róla - mondta - annak a nagy napnak a hajnaláig, 
amikor Urunk megmutatja országának teljes dicsőségét!"6  

"Vajon a mi Urunk nem vitte fel testünket a mennybe? - kérdezte Knox, a 
skót reformátor -, és vajon nem tér vissza? Tudjuk, hogy visszatér, mégpedig 
sietve. " Ridley és Latimer, akik életüket áldozták az igazságért, hittel várták az 
Úr eljövetelét. Ridley ezt írta: "A világ kétségkívül a vég felé közeledik, ezt hi-
szem, ezért mondom. Kiáltsuk Jánossal, Isten szolgájával szívünk mélyéből 
Megváltó Krisztusunknak: ,Jövel Uram Jézus!'"  

"Az Úr eljövetelének gondolata - mondta Baxter - a legdrágább és legörömte-
libb nekem." "Krisztus szemeinek sajátossága, a hit munkája az, hogy örülnek 
eljövetelének, és várják a boldog reménységet. " "Mivel a halál, az utolsó ellen-
ség a feltámadáskor elpusztul, a hivőknek nagyon őszintén kell vágyakozniuk 
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Krisztus második eljövetelére, a teljes és végső győzelem idejére, és buzgón 
kell imádkozniuk érte. " "E nap után kell minden hivőnek sóvárognia, és ebben 
kell reménykednie, tudva, hogy ekkor zárul le a megváltásukért végzett munka. 
Ekkor valósul meg lelkük minden vágya, törekvése." "Ó, Uram, siettesd ezt a 
boldog napot!" Ez volt az apostoli egyház, "a pusztai egyház" és a reformátorok 
reménysége.  

A próféta nemcsak megjövendöli Krisztus eljövetelének módját és célját, ha-
nem azokat a jeleket is felsorolja, amelyekből közelsége felismerhető. Jézus 
mondta: "Lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban" (Lk 21:25). "A nap 
elsötétedik, és a hold nem fénylik, és az ég csillagai lehullanak, és az egekben 
levő hatalmasságok megrendülnek. És akkor meglátják az embernek Fiát eljön-
ni a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel" (Mk 13:24-26). A Jelenések 
könyvének szerzője így írja le a második advent első jelét: "Nagy földindulás 
lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a 
vér" (Jel 6:12).  

Ezek a jelek a XVIII. század végén kezdtek teljesedni. 1755-ben volt a törté-
nelem legszörnyűbb földrengése. Bár az emberek általában a lisszaboni föld-
rengésként emlegetik, de kiterjedt Európa, Afrika és Amerika nagy részére. 
Érezték Grönlandban, a nyugat-indiai szigeteken, Madeira-szigetén, Norvégiá-
ban és Svédországban, Nagy-Britanniában és Írországban. Nem kevesebb mint 
négymillió négyzetmérföldet érintett. A földmozgás Afrikában majdnem olyan 
súlyos volt, mint Európában. Algír nagy része romba dőlt. Marokkó közelében 
egy nyolc-tízezer lélekszámú falu teljesen eltűnt. Hatalmas hullám söpört végig 
Spanyolország és Afrika partvidékén, amely városokat öntött el, és nagy pusztí-
tást okozott.  

A rengés Spanyolországban és Portugáliában volt a legerősebb. Úgy tudjuk, 
hogy a beömlő hullám Cadiznál hatvan lábnyira emelkedett. "Portugáliában a 
legnagyobb hegyek erősen meginogtak. Mintha az alapjuk is megmozdult vol-
na. Némelyiknek megnyílt a csúcsa. Megdöbbentő volt, ahogy meghasadtak és 
szétszakadtak. Hatalmas földdarabokat dobtak magukból a szomszédos völ-
gyekbe. A beszámoló szerint lángok lövelltek ki ezekből a hegyekből."  

Lisszabonban "a föld alól mennydörgésszerű hang hallatszott, majd rögtön 
ezután heves rengés rombolta le a város zömét. Mintegy hat perc alatt hatvan-
ezer ember pusztult el. A tenger először visszahúzódott, szárazon hagyva a gá-
tat, majd előretört, tizenöt lábbal, vagy annál is többel meghaladva átlagos 
szintjét. " "A lisszaboni katasztrófa rendkívüli eseményei közé tartozott a tiszta 
márványból, hatalmas költséggel épített új rakodópart elsüllyedése. Nagyon 
sokan menekültek ide a leomló romok elől, de a rakodópart hirtelen lesüllyedt a 
rajta levő emberekkel együtt, és soha egyikük teteme sem került a felszínre." 
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A föld "megrázkódása után minden templom, kolostor, majdnem minden 
középület és a lakóházak több mint egynegyede nyomban összeomlott. Mint-
egy két órával a rengés után a város különböző részein tűz ütött ki, és majdnem 
három napig tartó heves tombolásával teljesen elpusztította a várost. A földren-
gés ünnepnapon történt, amikor a templomok és a kolostorok zsúfolásig meg-
teltek. Az itt levők közül csak néhányan menekültek meg."13 "Az emberek ré-
mülete leírhatatlan volt. Senki nem sírt. Mi volt a könny a szörnyűséghez ké-
pest! Eszelős rémülettel és döbbenettel futkostak, arcukat és mellüket verve ki-
abáltak: 'Misericordia! Vége a világnak!' Anyák elfeledkeztek gyermekeikről, 
és a feszületet markolva rohangáltak. Sokan vesztükre a templomba menekül-
tek, de hiába volt kitéve az oltáriszentség, a szerencsétlen emberek hiába ölel-
ték az oltárt. Bálványokat, papokat és népet ugyanaz a rom temette be. " Ki-
lencvenezerre becsülték azoknak a számát, akik azon a végzetes napon életüket 
vesztették.  

A prófécia a nap és a hold elsötétedését említi következő jelként. Ez huszonöt 
évvel később következett be. Megjelenését az a tény tette megdöbbentőbbé, 
hogy a próféta megjövendölte teljesedésének pontos idejét is. Amikor a Meg-
váltó az Olajfák-hegyén tanítványainak az egyház sokáig tartó megpróbáltatá-
sáról, az 1260 éves pápai üldözésről beszélt - amelynek megrövidítését meg-
ígérte -, említést tett bizonyos eseményekről, amelyek megelőzik eljövetelét, és 
meghatározta, hogy mikor tűnik fel közülük az első: "Azokban a napokban, az 
után a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik" (Mk 13:24). 
Az 1260 nap, illetve év, 1798-ban ért véget. Az üldözés negyed évszázaddal 
előbb majdnem teljesen megszűnt. Az üldözést követően, Krisztus szavai sze-
rint, a nap elsötétedik. 1780. május 19-én teljesedett be ez a prófécia.  

"Majdnem - ha ugyan nem egészen - a legmisztikusabb, és mindmáig meg 
nem magyarázott jelenségként... áll előttünk az 1780. május 19-i sötét nap, 
New England teljes látható egének és légkörének mérhetetlenül rejtélyes elsöté-
tedése."  

Egy szemtanú, aki Massachusettsben élt, a következőképpen írta le ezt az 
eseményt: "Napkeltekor az égbolt tiszta volt, de hamarosan elborult. Felhők 
ereszkedtek le, és a sötét és baljóslatú felhőkből villámok cikáztak. Dörgött az 
ég, és kevés eső is esett. Kilenc óra felé a felhőréteg elvékonyodott és rézszínű-
vé vált. A föld, a sziklák, a fák és az épületek, a víz és az emberek kinézete 
megváltozott e különös földöntúli fénytől. Néhány perccel később súlyos fekete 
felhő takarta el az egész égboltot, a horizont egy keskeny szegélyét kivéve. 
Olyan sötét lett, mint nyári estéken kilenc óra körül szokott lenni...  

Az embereken egyre jobban erőt vett a félelem, az aggodalom és a döbbenet. 
Az asszonyok az ajtóban állva figyelték a sötét tájat; a férfiak visszatértek a 
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mezőről; az ács otthagyta szerszámait, a kovács a műhelyét, a boltos a pultját. 
Az iskolák bezártak, és a gyerekek remegve szaladtak haza. Az úton levők a 
legközelebbi tanyán szálltak meg. Most mi lesz? - kérdezte minden ajak és 
szív. Mintha hurrikán akarna végigsöpörni a tájon, vagy pedig a vég érkezett 
volna el!? Gyertyát gyújtottak, és a kandalló tüze olyan fényesen világított, 
mint a holdtalan őszi estéken... A szárnyasok behúzódtak az ólba, és aludni tér-
tek. A tehenek a legelő korlátjához gyűltek és bőgtek, a békák brekegtek, a ma-
darak esti éneküket énekelték, a denevérek repkedtek. Csak az emberek tudták, 
hogy még nem jött el az este...  

Dr. Nathanael Whittaker, a salemi Tabernakulum-templom prédikátora isten-
tiszteletet tartott a gyülekezetben, és a prédikációjában hangsúlyozta, hogy a 
sötétség természetfeletti. Számos más helyen is összegyűltek az emberek. A 
rögtönzött prédikációk szövege szinte mindenütt ugyanaz volt. Ez változatlanul 
azt jelezte, hogy a sötétség egybecseng a bibliai próféciával... A sötétség nem 
sokkal tizenegy óra után volt a legsűrűbb." "Nappal az ország nagy részére 
olyan sűrű sötétség borult, hogy az emberek gyertyafény nélkül nem tudták 
órájukról leolvasni az időt, nem tudtak ebédelni, sem otthoni munkájukat vé-
gezni...  

A sötétség kiterjedése is rendkívüli volt. Kelet felé egészen Falmouthig ész-
lelhető volt. Nyugati irányban elérte Connecticut legtávolabbi részét, és egé-
szen Albanyig elnyúlt. Dél felé a tengerpart mentén észlelték; északon pedig az 
amerikai településekig terjedt. "  

A nappali sűrű sötétség után, az est beállta előtt egy-két órával itt-ott kiderült 
az ég, és feltűnt a nap, de még mindig homályos volt a sűrű sötét ködtől. "Nap-
nyugta után ismét felhők tornyosultak, és hamarosan besötétedett. " "Az éjjeli 
sötétség sem volt kevésbé szokatlan és ijesztő, mint a nappali. A majdnem teli-
hold ellenére, a tárgyakat csak mesterséges fénynél lehetetett felismerni, és ez a 
fény bizonyos távolságból - a szomszédos házakból vagy máshonnan - nézve 
olyan volt, mintha a sugarakat majdnem áthatolhatatlan, egyiptomi sötétség 
venné körül." Egy szemtanú ezt mondta: "Akaratlanul is arra gondoltam, hogy 
akkor sem lehetne sötétebb, ha a világmindenség minden világítóteste áthatol-
hatatlan homályba burkolózna, vagy megszűnne létezni." Habár azon az estén 
kilenc órakor felkelt a telihold, "legkevésbé sem tudta eloszlatni a halálos ár-
nyakat". Éjfél után a sötétség elmúlt, és a hold, amikor feltűnt, olyannak lát-
szott, mint a vér.  

1780. május 19. a történelem "sötét nap" ja. Mózes kora óta nem tudunk ilyen 
sűrű, ilyen nagy kiterjedésű és ilyen sokáig tartó sötétségről. A leírás, amelyet 
szemtanúk adtak erről az eseményről, annak az isteni kijelentésnek a vissz-
hangja, amelyet Jóel próféta huszonöt évszázaddal a beteljesedés előtt így jegy-
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zett fel: "A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak 
nagy és rettenetes napja" (Jóel 2:31). 

Krisztus meghagyta népének, hogy figyeljen adventjének jeleire, és örven-
dezzen, amikor látja Királya közeledtének jeleit. "Mikor pedig ezek kezdenek 
meglenni - mondta -, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközel-
get a ti váltságtok." Felhívta követői figyelmét a tavasz rügyező fáira, és így 
szólt: "Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatokról tudjátok, hogy kö-
zel van a nyár. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjá-
tok meg, hogy közel van az Isten országa" (Lk 21:28.30-31).  

Amikor azonban az alázatot és az odaszentelődést felváltotta a büszkeség és a 
formalizmus, a Krisztus iránti szeretet és az eljövetelébe vetett hit meghidegült. 
Isten állítólagos népe, amely belemerült a világiasságba és az élvezetek keresé-
sébe, nem értette meg azt, amit a Megváltó a második advent jeleiről tanított. 
Nem vettek tudomást a második adventről. Az erről szóló igéket elhomályosí-
totta a téves magyarázat, addig-addig, amíg a nép már nem is igen akart tudo-
mást venni róla, és csaknem teljesen elfelejtette. Ez különösen az amerikai 
egyházakat jellemezte. A társadalom minden osztálya élvezhette a szabadságot. 
A kényelem, a gazdagság és a fényűzés utáni sóvárgás - ami miatt belevetették 
magukat a pénzszerzésbe -, a mindenki számára elérhetőnek tűnő népszerűség 
és hatalom mohó hajszolása a jelen élet dolgaira összpontosította az emberek 
érdeklődését és vágyait. Távolinak látták azt az ünnepélyes napot, amikor a 
dolgok jelenlegi rendje elmúlik.  

Amikor a Megváltó figyelmeztette követőit visszatérésének jeleire, megjö-
vendölte, hogy a második advent küszöbén milyen nagy lesz az erkölcstelen-
ség. Megismétlődnek a Noé korabeli dolgok, a világi kereskedés kavargása és 
az élvezetek keresése. Az emberek adnak és vesznek, ültetnek és építenek, nő-
sülnek és férjhez mennek, közben pedig elfeledkeznek Istenről és az eljövendő 
életről. Krisztus intése így hangzik e kor népéhez: " Vigyázzatok magatokra, 
hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és 
az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap." "Vigyázza-
tok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljé-
tek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia 
előtt!" (Lk 21:34.36)  

Hogy milyen lesz az egyház állapota ebben az időben, azt a Megváltó így ha-
tározta meg a Jelenések könyvében: "Az a neved, hogy élsz, és halott vagy." 
Azoknak pedig, akik nem akarnak felébredni nemtörődömségükből, és azt hi-
szik, hogy biztonságban vannak, így szól a komoly figyelmeztetés: "Hogyha 
tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában 
megyek hozzád" (Jel 3:1.3).  
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Az embereknek meg kell mondani, hogy veszélyben vannak; buzdítani kell 
őket, hogy készüljenek a kegyelemidő lezártával járó súlyos eseményekre. Isten 
prófétája kijelenti: "Bizony nagy az Úrnak napja és igen rettenetes! Ki állhatja 
ki azt? " Vajon ki állhat meg, amikor megjelenik az, akiről ezt mondja a prófé-
ta: "tisztábbak szemeid, hogysem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem 
szemlélheted" (Jóel 2:11; Hab 1:13). Akik így kiáltanak: "Én Istenem! ... isme-
rünk Tégedet! ", de megszegték szövetségét, és más isten után siettek, szívük-
ben gonoszságot rejtegetve, és szeretve a bűn útjait - azoknak az Úrnak napja 
"sötétség lesz... és nem világosság". "Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem 
lesz" (Hós 8:2.1; Zsolt 16:4; Ám 5:20). "Akkor majd lámpással kutatom át Je-
ruzsálemet - mondja az Úr -, és megbüntetem azokat a férfiakat, akik olyanok, 
mint a seprején tönkrement bor, és ezt gondolják magukban: Nem tesz az ÚR 
sem jót, sem rosszat" (Sof 1:12). "Megbüntetem a világ gonoszságát, a bűnösök 
bűnét. Véget vetek a kevélyek gőgjének, az erőszakosok gőgösségét megalá-
zom" (Ésa 13:11). "Sem ezüstjük, sem aranyuk nem mentheti meg őket"; "gaz-
dagságuk prédára jut, házaik pedig elpusztulnak" (Sof 1:18.13).  

Jeremiás próféta e félelmes idő felé tekintve így kiáltott: "Elszorul a szí-
vem!... nem hallgathatok, mert lelkemben hallom már a kürtszót, a harci riadót! 
Romlás romlást ér" (Jer 4:19-20).  

"Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja; pusztí-
tásnak és pusztulásnak napja; sötétségnek és homálynak napja; felhőnek és bo-
rúnak napja. Kürtnek és tárogatónak napja" (Sof 1:15-16). "Imé az Úrnak napja 
jő..., hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról" (Ésa 
13:9).  

Arra a nagy napra tekintve Isten ünnepélyesen és megrázóan mondja nép-
ének, hogy ébredjen fel lelki tespedtségéből, és keresse az Urat bűnbánattal és 
alázattal: "Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen! 
Rémüljenek meg e föld minden lakói; mert eljő az Úrnak napja; mert közel van 
az." "Szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést! Gyűjtsétek össze a népet, szentel-
jétek meg a gyülekezetet; hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdede-
ket..., menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a menyasszony is az ő szobá-
jából. A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái. " "Térjetek 
meg hozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És 
szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Is-
tenetekhez; mert könyörülő és irgalmas Ő; késedelmes a haragra és nagy ke-
gyelmű" (Jóel 2:1.15-17.12-23).  

Nagy reformra van szükség egy olyan nép felkészítéséhez, amely meg tud 
állni Isten napján. Isten látta, hogy a magukat népének vallók közül sokan nem 
készülnek az örökkévalóságra. Az irgalmas Isten intő üzenetet akart küldeni 
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népének, hogy felébresztve kábultságukból, arra indítsa őket, hogy elkészülje-
nek az Úr eljövetelére.  

Ez az intés a Jelenések könyve 14. fejezetében található. E fejezet szerint a 
mennyei lények háromszoros üzenetet hirdetnek. Az üzenet nyomában jön az 
ember Fia, hogy learassa "a földnek aratni valójá"-t. E figyelmeztetések közül 
az első angyali üzenet a közelgő ítéletet hirdeti. A próféta látott egy angyalt "az 
ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosai-
nak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelv-
nek és népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok di-
csőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a 
mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait!" (Jel l4:6-7).  

A kinyilatkoztatás szerint ez az üzenet "az örökkévaló evangélium" része. Az 
evangélium prédikálásával Isten nem angyalokat, hanem embereket bízott meg. 
A mennyei angyalok e munka irányítását végzik. Isten gondjaikra bízta az em-
beriség megváltásáért indított nagy munkát, de az evangélium tényleges hirde-
tését a földön Krisztus szolgái végzik.  

Hűséges emberek, akik engedelmeskedtek Isten Lelke vezetésének és az Ige 
tanításainak, hirdették az intő üzenetet a világnak. Ők voltak azok, akik figyel-
tek a "biztos... prófétai beszéd"-re, a "sötét helyen világító szövétnekre, míg 
nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel" (2Pt 1:19). Ezek az emberek jobban 
igyekeztek az Urat megismerni, mint az elrejtett kincseket megkeresni. Azt val-
lották, hogy "jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott 
aranynál ennek jövedelme" (Péld 3:14). Az Úr pedig kinyilatkoztatta nekik or-
szágának nagyszerű dolgait. "Az Úr bizodalmas az Őt félőkhöz, és szövetségé-
vel oktatja őket" (Zsolt 25:14).  

Ezt az igazságot azonban nem a tudós teológusok értették meg. Ha a teológu-
sok lelkiismeretes őrök lettek volna, akik szorgalmasan és imádkozva kutatják 
a Szentírást, akkor tudták volna, mikor van éjszaka; a próféciákból megtudhat-
ták volna, hogy milyen események közelednek. De ők nem álltak helyükön, és 
az üzenetet alázatosabb emberek kapták. Jézus ezt mondta: "Járjatok, amíg vi-
lágosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket!" (Jn 12:35). Akik elfor-
dulnak az Istentől származó világosságtól, vagy nem keresik, amikor elérhető, 
azok sötétségben maradnak. De a Megváltó kijelenti: "Aki engem követ, nem 
járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága" (Jn 8:12). Aki szí-
vének teljességével vágyakozik Isten akaratát teljesíteni, feszülten figyelve a 
már kapott világosságra, az nagyobb világosságot fog kapni. Ennek a léleknek 
Isten fénylő mennyei csillagot küld, hogy elvezesse minden igazságra.  

Krisztus első eljövetelekor a szent város papjai és írástudói, akikre Isten rá-
bízta kinyilatkoztatásait, felismerhették volna az idők jeleit, és hirdethették 
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volna a Megígért jövetelét. Mikeás megjövendölte a Messiás születési helyét; 
Dániel meghatározta adventjének idejét (Mik 5:2; Dán 9:25). Isten ezeket a 
próféciákat a zsidó vezetőkre bízta. Nem volt mentségük, ha nem tudták, és a 
népnek nem hirdették, hogy a Messiás a küszöbön van. Tudatlanságuk bűnös 
mulasztás következménye volt. A zsidók emlékműveket építettek Isten megölt 
prófétáinak, miközben a föld nagyjainak hódolva meghajoltak Sátán szolgái 
előtt. Amíg földi pozícióért és hatalomért küzdöttek, szem elől veszítették a 
menny Királya által felkínált méltóságokat.  

Izrael véneinek mélységes és tiszteletteljes érdeklődéssel kellett volna kutat-
niuk, hogy hol, mikor és milyen körülmények között játszódik le a világtörté-
nelem legnagyobb eseménye - Isten Fiának eljövetele, aki azért jön, hogy meg-
váltsa az embert. Az egész népnek őrködni és figyelni kellett volna, hogy az el-
sők között köszönthesse a világ Megváltóját. De íme, a názáreti dombok felől 
két fáradt vándor érkezik Betlehembe, és végigmegy a keskeny utcán, egészen 
a város keleti határáig, hiába keresve fedett helyet éjszakára. Egyetlen ajtó sem 
tárul ki előttük. Végül egy ütött-kopott istállóban találnak menedéket. Ott szü-
letett meg a világ Megváltója.  

Az angyalok látták azt a dicsőséget, amelyben Isten Fia osztozott az Atyával, 
a világ megalapítása előtt. A mennyei lények feszült érdeklődéssel várták azt az 
eseményt, amely minden embernek mérhetetlen örömöt kínált: Krisztus megje-
lenését a földön. Isten angyalokkal küldte el az örömhírt azoknak, akik felké-
szültek arra, hogy fogadják e hírt, és örömmel elmondják a föld lakóinak. 
Krisztus lehajolt, hogy magára öltse az ember természetét. Végtelenül súlyos 
lelki terhet kellett hordoznia, hiszen a bűn volt az, ami Isten fiának áldozatát 
követelte. De az angyalok azt akarták, hogy a Magasságos Fia megalázottságá-
ban is jelleméhez illő méltóságban és dicsőségben jelenjék meg az emberek 
előtt. Összegyűlnek-e vajon a föld nagyjai Izrael fővárosában, hogy köszöntsék 
az Üdvözítőt, amikor megérkezik? Bemutatják-e angyalseregek a várakozók 
csapatjának?  

Egy angyal a földre száll, hogy megnézze, ki készült fel Jézus köszöntésére. 
De a várakozás semmi jelét sem látja. Nem hallja, hogy bárki is himnuszt éne-
kelne, vagy ujjongana a Messiás eljövetelének közeledtén. Az angyal egy ideig 
a kiválasztott város és a templom felett lebeg, ahol Isten jelenléte századokon át 
megmutatkozott, de ott is ugyanaz a közömbösség uralkodik. A papok, hival-
kodó pompával, tisztátalan áldozatot mutatnak be a templomban. A farizeusok 
hangoskodva szólnak a néphez, vagy kérkedő imát mondanak az utcasarkokon. 
A királyi palotákban, a filozófusok gyűlésein, a rabbik iskoláiban senki sem tö-
rődik azzal a csodálatos ténnyel - ami az egész mennyet örömmel és dicsőítés-
sel töltötte be -, hogy az ember Megváltója most fog megjelenni a földön.  
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A Krisztus-várásnak semmi tanújele nincs. Senki sem készül az élet Fejedel-
mének fogadására. A döbbent mennyei hírnök már-már visszatér a mennybe a 
szégyenteljes hírrel, amikor észreveszi a pásztorok egy csoportját, akik nyáju-
kat őrizték az éjszakában. Miközben a pásztorok a csillagos eget nézik, eltű-
nődnek azon a prófécián, amely szerint a Messiás eljön a földre, és vágyakoz-
nak a világ Megváltójának adventjére. Itt vannak azok az emberek, akik felké-
szültek a mennyei üzenet fogadására. És egyszer csak megjelenik Isten angya-
la, és elmondja a jó hírt, a nagy örömhírt. Mennyei dicsőség árasztja el az egész 
síkságot, számtalan angyal jelenik meg, és mintha az öröm túl nagy volna ah-
hoz, hogy csak egy küldött hozza a mennyből, sok-sok hang zendít rá arra a 
himnuszra, amelyet az egész üdvözült sereg egy napon énekelni fog: "Dicsőség 
a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez 
jó akarat!" (Lk 2:14).  

Micsoda tanulság rejlik ebben a csodálatos betlehemi történetben! Megdor-
gálja hitetlenségünket, büszkeségünket és önelégültségünket. Arra int, hogy vi-
gyázzunk, nehogy bűnös nemtörődömségünk miatt a mi figyelmünket is elke-
rüljék az idők jelei, és ezért ne ismerjük fel meglátogatásunk napját.  

Nem csupán Judea dombjain, nemcsak az egyszerű pásztorok között találtak 
az angyalok olyan embereket, akik a Messiás jövetelét várták. A pogányok 
földjén szintén vártak reá bölcs, gazdag, nemes emberek, a Kelet filozófusai. A 
mágusok, a természet kutatói meglátták Istent keze munkájában. A héber 
Szentírásból megtudták, hogy egy Csillag támad Jákóbból, és buzgó vággyal 
várták annak jövetelét, aki nemcsak "Izrael vigasztalása" lesz, hanem "világos-
ság" is "a pogányok megvilágosítására", és "üdvösségükre a földnek széléig" 
(Lk 2:25.32; Acs 13:47). Keresték a világosságot, és az Isten trónjáról áradó 
fény megvilágította lábuk előtt az ösvényt. Miközben a jeruzsálemi papok és 
rabbik, az igazság hivatalos őrei és magyarázói sötétségbe burkolóztak, a 
mennyei csillag ezeket a pogány idegeneket az újszülött király születési helyére 
vezette. 

Krisztus "azoknak, akik Őt várják", "másodszor bűn nélkül" fog megjelenni 
"üdvösségükre" (Zsid 9:28). Isten a második advent üzenetét - akárcsak a Meg-
váltó születésének hírét - nem a nép vallási vezetőire bízta. Ezek az emberek 
nem voltak közösségben Istennel, és elvetették a mennyből áradó világosságot. 
Ezért nem voltak azok között, akiket Pál apostol így jellemez: "De ti, atyámfiai, 
nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti 
mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, 
sem a sötétségé!" (lThessz 5:4-5).  

A Sion falain őrködőknek kellett volna elsőként meghallani a Megváltó ad-
ventjének hírét; elsőként felemelni hangjukat, hogy közelségét hirdessék; első-
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ként figyelmeztetni a népet, hogy készüljön jövetelére. De ők kényelembe he-
lyezkedtek, békéről és biztonságról ábrándoztak, és közben a népet álomba rin-
gatták a bűnei. Jézus látta, hogy egyháza olyan, mint a dús levelével hivalkodó, 
de a drága gyümölcsöt nélkülöző, terméketlen fügefa. A vallás formaságait 
kérkedve megtartották, de ebből a vallásból hiányzott az igazán alázatos, töre-
delmes lelkület és a hit. Pedig csak ezek tehetik a szolgálatot Isten előtt kedves-
sé. A Lélek gyümölcse helyett büszkeségről, formalizmusról, kicsinyes hiúság-
ról, önzésről, zsarnokságról árulkodtak. A bűnbe süllyedt egyház bezárta sze-
mét az idők jelei előtt. Isten azonban nem hagyta el őket, és nem lett hűtlen 
hozzájuk. De ők elfordultak tőle, és elzárkóztak szeretetétől. Mivel nem voltak 
hajlandók teljesíteni a feltételeket, Isten sem teljesíthette a nekik tett ígéreteit.  

Ez a biztos következménye annak, ha valaki nem értékeli és nem él az Isten-
től kapott világossággal és kiváltságokkal. Ha az egyház megkerüli Isten intéz-
kedéseit és csak részben fogadja el a fényt; ha kinyilatkoztatott feladatait csak 
részben teljesíti, akkor a vallás elkerülhetetlenül formasággá korcsosul, és eltű-
nik az éltető kegyesség. Ezt az igazságot az egyháztörténelem ismételten szem-
léltette. Isten az adott áldások és kiváltságok arányában igényli népétől a cse-
lekvő hitet és engedelmességet. Az engedelmesség áldozatot követel, és ke-
reszttel jár. Ezért utasította el a menny világosságát sok olyan ember, aki magát 
Krisztus követőjének vallotta, és az egykori zsidókhoz hasonlóan nem ismerte 
fel meglátogatásának idejét (Lk 19:44). Gőgjük és hitetlenségük miatt az Úr 
mellőzte őket, és azoknak nyilatkoztatta ki igazságát, akik a betlehemi pászto-
rokhoz és Kelet mágusaihoz hasonlóan figyeltek minden reájuk áradó fénysu-
gárra. 
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EGY AMERIKAI REFORMÁTOR 
   

 
Krisztus második adventjének meghirdetésében Isten különleges szerepet 

szánt egy becsületes, tiszta lelkű farmernek, aki ugyan megkérdőjelezte a 
Szentírás isteni tekintélyét, de őszintén vágyott arra, hogy az igazságot meg-
ismerje. Sok más reformátorhoz hasonlóan William Miller is ifjúkorában sze-
génységgel küzdött. Ez határozottságra és önmegtagadásra nevelte. A családot, 
amelyből származott, a függetlenség és a szabadság szeretete jellemezte. Tagjai 
szívós és hazájukat forrón szerető emberek voltak. Ezek a tulajdonságok Mil-
lert is különösképpen jellemezték. Apja a forradalmi hadseregben kapitány 
volt. Miller ifjúkori nélkülözései azokhoz az áldozatokhoz vezethetők vissza, 
amelyeket apja e viharos időszak küzdelmei és szenvedései között hozott.  

Miller egészséges és rendkívül jó eszű gyermek volt. Az évek múlásával pe-
dig még jobban kibontakoztak képességei. Tanulékony, pallérozott ember volt, 
és szenvedélyesen szomjazott a tudásra. Jóllehet főiskolai képzettséggel nem 
dicsekedhetett, de szeretett tanulni, fegyelmezetten gondolkozott és mindent 
mérlegelt. E tulajdonságai józan ítélőképességű, széles látókörű emberré for-
málták. Jelleme feddhetetlen, hírneve irigylésre méltó volt. Becsületessége, ta-
karékossága és bőkezűsége miatt sokan tisztelték. Határozottsága és szorgalma 
folytán már kora ifjúságában tekintélyre tett szert, de szokásához híven tovább-
ra is tanult. Különböző polgári és katonai hivatalokat töltött be, mégpedig be-
csülettel. Úgy tűnt, hogy a gazdagság és a megbecsülés útja kitárult előtte.  

Anyja igazi hivő asszony volt, és így a gyermek Millert vallásos hatások ér-
ték. Kora ifjúságában azonban deisták társaságába került. Ezeknek a befolyását 
fokozta az a tény, hogy többségükben jó állampolgárok, humánus és jóindulatú 
emberek voltak. Keresztény környezetben éltek és jellemüket bizonyos mérté-
kig ez a környezet alakította ki. Érdemeiket, amelyekkel kivívták mások tiszte-
letét és bizalmát, a Bibliának köszönhették. Kedvező adottságaik azonban any-
nyira eltorzultak, hogy embereket Isten Igéje ellen befolyásoltak. A velük való 
barátkozásnak az lett a következménye, hogy Miller magáévá tette nézeteiket. 
A Szentírás divatos magyarázata olyan nehézségeket okozott, amelyek leküzd-
hetetlennek tűntek számára. Félretette a Bibliát, de új meggyőződése semmi 
jobbat nem kínált helyette, és Miller korántsem volt elégedett. Mégis ezeket a 
nézeteket mintegy tizenkét évig vallotta. Harmincnégy éves korában azonban a 
Szentlélek megérintette a szívét, és Miller rádöbbent arra, hogy bűnös. Korábbi 
meggyőződése nem ígért neki síron túli boldogságot. A jövő sötét és lehangoló 
volt. Később így beszélt ezekről az érzésekről:  
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"A megsemmisülés ténye hideg és félelmes gondolat volt, és ha Isten felelős-
ségre von, akkor minden elveszett. A menny mintha réz lett volna a fejem fö-
lött, a föld pedig mintha vas lett volna a lábam alatt. Örökkévalóság - mi az? És 
a halál - miért van? Minél többet okoskodtam, annál távolabb kerültem a meg-
oldástól. Minél többet gondolkodtam, annál szétszórtabbak lettek következteté-
seim. Megpróbáltam nem gondolkozni, de nem tudtam úrrá lenni gondolatai-
mon. Igazán boldogtalan voltam, de nem tudtam miért. Zúgolódtam és panasz-
kodtam, de nem tudtam kire. Tudtam, hogy valami nincs rendben, de nem tud-
tam, miként és hol találom meg az igazságot. Minden remény nélkül gyötrőd-
tem."  

Ez az állapot néhány hónapig tartott. "Egyszer csak tisztán láttam a Megváltó 
jellemét. Talán van egy olyan lény, aki oly jó és oly könyörületes, hogy Ő ma-
ga szerez engesztelést vétkeinkért, s ezzel megment bennünket a büntetéstől. 
Azonnal éreztem, menynyire szeretetre méltó ez a lény, s azt képzeltem, hogy a 
karjaiba tudnám vetni magam, és tudnék bízni kegyelmében. De feltámadt ben-
nem a kérdés: miként lehet bebizonyítani, hogy ez a lény létezik. Tudtam, hogy 
a Biblián kívül semmilyen bizonyítékot nem találok a Megváltó létezésére, és 
az eljövendő életre sem...  

Felfedeztem, hogy a Biblia éppen olyan Megváltót mutat be, amilyenre szük-
ségem van. És nem tudtam megérteni, hogyan tud egy nem ihletett könyv az 
elbukott világ szükségleteihez oly tökéletesen alkalmazkodó elveket feltárni. 
Kénytelen voltam belátni, hogy a Szentírás minden bizonnyal Isten kinyilatkoz-
tatása. A Biblia gyönyörűségemmé vált, és Jézusban barátra találtam. A Meg-
váltó számomra tízezer közül is a legfontosabb lett. És a Szentírás, amely az-
előtt sötét és ellentmondásos volt, most lábam szövétneke és ösvényem vilá-
gossága lett. Megnyugodtam, és elégedett voltam. Rájöttem arra, hogy Isten a 
szikla az élet óceánjának közepén. A Biblia lett legfontosabb tanulmányom, és 
őszintén el tudom mondani, hogy nagy örömmel kutattam. Felfedeztem, hogy 
még a felét sem ismerem. Azon tűnődtem, hogy vajon miért nem láttam meg 
szépségét és dicsőségét hamarabb, és csodálkoztam azon, hogy valaha el tud-
tam utasítani. Kinyilatkoztatásaiban megtaláltam mindent, amire a szívem vá-
gyott és ami meggyógyítja a lélek betegségét. Nem vonzott már semmilyen 
más olvasmány, és nagy gonddal igyekeztem, hogy Istentől bölcsességet sze-
rezzek."  

Miller nyilvánosan megvallotta, hogy hisz a vallásban, amit korábban sem-
mibe vett. De hitetlen barátai nem késlekedtek előhozakodni azokkal az érvek-
kel, amelyeket ő is sokszor hangsúlyozott a Szentírás isteni tekintélye ellen. 
Most nem volt válasz a tarsolyában, de úgy okoskodott, hogy ha a Biblia Isten 
kinyilatkoztatása, akkor következetes önmagával; és ha azért van, hogy az em-
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bert eligazítsa, akkor igazodik felfogóképességéhez. Elhatározta, hogy tanul-
mányozni fogja a Szentírást, hogy megtudja, nem lehet-e minden látszólagos 
ellentmondást feloldani.  

Igyekezett minden előítéletet félretenni. Nem használt semmiféle kommen-
tárt. Csak a lapszéli utalások és a konkordancia segítségével vetette egybe az 
igéket. Kutatását rendszeresen és módszeresen végezte. Mózes első könyvével 
kezdte, és minden verset sorban elolvasott, de csak olyan tempóban, hogy a 
számos elolvasott szöveget minden bizonytalanság nélkül megértse. Ha valamit 
nem értett, megkereste azokat az igéket, amelyekben utalást talált a vizsgált 
kérdésre. Minden szót eredeti jelentésével illesztett bele a szöveg mondanivaló-
jába, és ha elképzelése összhangban volt minden párhuzamos igehellyel, akkor 
a probléma megoldódott. Ha tehát nehezen érthető szakasszal találkozott, ma-
gyarázatot keresett rá a Szentírás más részében. Miközben kutatott, buzgó imá-
val kérve mennyei világosságot, kitisztult előtte az, ami előzőleg sötétnek tűnt. 
Tapasztalta a zsoltáríró szavainak igazságát: "A te beszéded megnyilatkozása 
világosságot ad, és oktatja az együgyűeket" (Zsolt 119:130). 

Mélységes érdeklődéssel tanulmányozta Dániel és a Jelenések könyvét. Ér-
telmezésüknél ugyanazokat az elveket alkalmazta, mint a többi igehelynél, és 
nagy örömmel tapasztalta, hogy a prófétikus szimbólumokat meg lehet érteni. 
Látta, hogy az addig beteljesedett próféciák szó szerint teljesedtek; hogy a kü-
lönböző képek, metaforák, példázatok, hasonlatok stb. magyarázata mind meg-
található, mert más igehelyek tisztázzák, és e magyarázatok alapján szó szerint 
érthetők. "Meggyőződtem tehát arról - mondja -, hogy a Biblia a kinyilatkozta-
tott igazságok oly világosan és egyszerűen feltárt rendszere, hogy a vándornak, 
még ha együgyű is, nem kell eltévednie benne. " Fáradozása nyomán egyik 
igazság a másik után bontakozott ki előtte, amint lépésről lépésre nyomon kö-
vette a próféciák nagyszerű vázát. Mennyei angyalok kalauzolták, hogy a 
Szentírást megértse.  

A próféciák addigi teljesedését véve alapul az ezután teljesedő próféciák meg-
ítéléséhez, megbizonyosodott afelől, hogy a Krisztus lelki uralmát valló népszerű 
nézetet - a világ vége előtti földi millenniumot - nem támasztja alá Isten Igéje. 
E tantétel szerint az Úr személyes eljövetele előtt ezer évig tartó igazságosság 
és békesség lesz, és az ítélet napjának félelmes dolgai a messzi jövőben fognak 
teljesedni. Ez bármennyire tetszetős is, ellentétben áll Krisztus és az apostolok 
tanításaival, akik kijelentették, hogy a búza és a konkoly együtt nő az aratásig, a 
világ végéig; hogy "a gonosz emberek... és az ámítók nevekednek a rosszaság-
ban"; hogy "az utolsó napokban nehéz idők állanak be"; hogy a sötétség biro-
dalma az Úr adventjéig tart; hogy szájának lehelete megemészti őket, és eljöve-
telének fényességétől elpusztulnak (Mt 13:30.38-41; 2Tim 3:13.1; 2Thessz 2:8).  
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A világ megtérésének és Krisztus lelki uralmának tanát az apostoli egyház 
nem vallotta. A kereszténységnek kb. a XVIII. sz. kezdetéig nem ez volt az ál-
talános véleménye. Mint minden más tévedésnek, ennek is veszedelmes követ-
kezménye lett. E tanítás szerint az Úr eljövetelét a messze jövőben kell várni. 
Ezért az emberek figyelme elterelődött a Krisztus közeledtét hirdető jelekről. 
Magabiztosak voltak, pedig ennek nem volt semmi alapja. Sok ember elhanya-
golta a felkészülést, amely szükséges az Istennel való találkozáshoz.  

Miller megállapította, hogy a Szentírás világosan tanítja Krisztus valóságos, 
személyes eljövetelét. Pál ezt mondja: "Maga az Úr riadóval, arkangyal szóza-
tával és isteni harsonával leszáll az égből" (lThessz 4:16). A Megváltó pedig 
kijelenti: "Meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal 
és dicsőséggel." "Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik 
egész napnyugatig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is" (Mt 24:30.27). Az 
egész mennyei sereg el fogja kísérni. "Eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, 
és Ővele mind a szent angyalok" (Mt 25:31). "És elküldi az Ő angyalait nagy 
trombitaszóval, és egybegyűjtik az Ő választottait" (Mt 24:31).  

Jézus eljövetelekor feltámadnak az igazak, az élő igazak pedig elváltoztak. 
"Mindnyájan ugyan nem aluszunk el - mondja Pál -, de mindnyájan elválto-
zunk, nagy hirtelen, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a ha-
lottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy 
ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatat-
lanságot öltsön magára" (lKor 15:51-53). A thesszalonikaiakhoz intézett levél-
ben, miután ecsetelte az Úr eljövetelét, ezt mondja: "Feltámadnak először, akik 
meghaltak volt a Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elra-
gadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen min-
denkor az Úrral leszünk" (lThessz 4:16-17).  

Isten népe csak Krisztus személyes adventjekor kaphatja meg a mennyek or-
szágát. A Megváltó így szólt: "Mikor pedig eljő az embernek Fia az Ő dicsősé-
gében, és Ővele mind a szent angyalok, akkor beül majd az Ő dicsőségének ki-
rályi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, 
miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze fe-
lől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb 
keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, 
amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta" (Mt 25:31-34). Az itt 
idézett igehelyekből látjuk, hogy mikor az ember Fia eljön, a halottak romolha-
tatlan testben feltámadnak, az élők pedig elváltoznak. Így készülnek fel az or-
szág átvételére, mert Pál ezt mondja: "Test és vér nem örökölheti Isten orszá-
gát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot" (lKor 15:50). Az 
ember jelenlegi állapotában halandó, romlandó, Isten országa pedig romolhatat-
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lan lesz, és megmarad örökké. Ezért az ember úgy, ahogy van, nem léphet be 
Isten országába. De amikor Jézus eljön, halhatatlanságot adományoz népének, és 
hívja, hogy vegye birtokba azt az országot, amelynek eddig csak örököse volt.  

Ezek és más igehelyek világossá tették Miller előtt, hogy a Krisztus eljövete-
le előttre várt események, mint például a békesség egyetemes uralma, és Isten 
országának felállítása a földön, a második advent után következnek be. A világ 
állapota és az idők jelei megfeleltek az utolsó napokat jellemző prófétikus le-
írásnak. Ezért Miller arra a megállapításra jutott, mégpedig egyedül a Biblia 
alapján, hogy a föld jelenlegi állapotára szánt idő lejáróban van.  

"Egy másfajta bizonyíték, amely erősen hatott rám - mondja -, a Szentírás 
kronológiája volt... Arra a meggyőződésre jutottam, hogy a megjövendölt ese-
mények, amelyek a múltban beteljesedtek, gyakran egy megadott időpontban 
történtek. Az özönvíz előtti százhúsz év (lMóz 6:3), és a hét nap, amely szintén 
megelőzte; majd a megjövendölt negyvennapos eső (lMóz 7:4), Ábrahám mag-
vának 400 évig tartó jövevénysége (lMóz 15:13); a pohárnok és a sütőmester 
álmának három-három napja (lMóz 40:12-20); a fáraó hét éve (lMóz 41:28-54); 
a negyven év a pusztaságban (4Móz 14:34); a három és fél évig tartó éhínség 
(lKir 17:1; lásd Lk 4:25);... a hetvenéves fogság (Jer 25:11); Nabukodonozor 
hét ideje (Dán 4:13-16); és a zsidókra szabott hét hét, hatvankét hét és egy hét, 
összesen hetven hét (Dán 9:24-27); - ezek az események, amelyek bizonyos 
időhatárok között történtek, valamikor pusztán próféciák voltak, és pontosan 
teljesedtek."  

Amikor tehát Miller a Biblia kutatása során különböző időrendi periódusokat 
talált, amelyek - ahogyan ő értelmezte - Krisztus második eljöveteléig nyúlnak, 
kénytelen volt őket "eleve rendelt" időknek tekinteni, amelyeket Isten kinyilat-
koztatott szolgáinak. "A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi - mondja Mózes -; a ki-
nyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a mi fiainké mindörökké. " Az Úr kinyi-
latkoztatja Ámós próféta által, hogy "semmit sem cselekszik... míg meg nem 
jelenti titkát az Ő szolgáinak, a prófétáknak" (5Móz 29:29; Ám 3:7). Isten Igé-
jének kutatói tehát biztosak lehetnek abban, hogy az Úr az emberi történelem 
legcsodálatosabb eseményét világosan feltárja az igazság Igéjében.  

"Meggyőződtem arról - mondja Miller -, hogy a teljes Írás, amely Istentől ih-
letett, hasznos (2Tim 3:16), és nem ember akaratából jött egykor létre, hanem 
Isten Lelke által indított szent emberek írták (2Pt 1:21). ,A mi tanulságunkra 
írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által re-
ménységünk legyen' (Róm 15:4). Ezért a Biblia kronológiáját éppúgy a Szent-
írás részének és komoly megfontolásra méltónak találtam, mint a Szentírás 
bármely más igéjét. És úgy éreztem, hogy ha meg akarom érteni azt, amit a ke-
gyelmes Isten kijelentett, nincs jogom a prófetikus idők felett elsiklani."  
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Dániel 8:14 versében találta meg Miller azt a próféciát, amely - úgy látta - 
egyértelműen kinyilatkoztatja a második advent időpontját: "Kétezer és három-
száz estvéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága. " Követte azt a 
szabályt, hogy a Szentírás saját magát magyarázza, és megtudta, hogy a szim-
bolikus próféciában egy nap egy évet jelent (4Móz 14:34; Ez 4:6). Látta, hogy 
a 2300 prófetikus nap, illetve szó szerinti év időszaka átlépi a zsidók korszaká-
nak határát, tehát nem vonatkozhat ennek a korszaknak a szenthelyére. Miller 
elfogadta azt az általános nézetet, hogy a keresztény korszakban a föld a szent-
hely, ezért a szenthely Dániel 8:14 versében megjövendölt megtisztítása alatt 
azt értette, hogy a föld Krisztus második eljövetelekor tűz által megtisztul. Ha 
tehát a 2300 nap kiindulási pontja megtalálható - gondolta -, akkor a második 
advent időpontját könnyen meg lehet állapítani. Ezzel feltárul a nagy beteljesü-
lés ideje, amikor a jelen állapot "minden büszkesége és hatalma, pompája és hiá-
bavalósága, gonoszsága és elnyomása véget ér"; amikor az átok "eltűnik a föld-
ről, a halál megsemmisül; Isten szolgái, a próféták és a szentek, és akik félik az Ő 
nevét, jutalmat kapnak. Azok pedig, akik pusztítják a földet, elpusztulnak."  

Miller új és még odaadóbb buzgósággal folytatta a próféciák vizsgálatát. 
Egész éjszakákat és nappalokat szentelt arra a kutatásra, amely most olyan 
rendkívül fontosnak és mindennél érdekesebbnek tűnt. Dániel könyve 8. fejeze-
tében nem talált kulcsot a 2300 nap kiinduló pontjához. Gábriel angyal ugyan 
parancsot kapott, hogy értesse meg Dániellel a látomást, de csak részleges ma-
gyarázatot adott. Amikor a próféta meglátta látomásban az egyházra következő 
rettenetes üldözést, fizikai ereje elhagyta. Képtelen volt többet elviselni, és az 
angyal eltávozott egy időre. "Én, Dániel, elájulék, és beteg valék néhány napig. 
" "És álmélkodóm ezen a látáson, és senki sem értette."  

De Isten meghagyta hírnökének: "Értesd meg ezzel a látást!" Ezt a megbíza-
tást teljesíteni kellett. Ennek engedelmeskedve az angyal később visszatért Dá-
nielhez, és így szólt: "Most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak." "Vedd eszed-
be azért a szózatot, és értsd meg a látomást!" (Dán 8:27.16; 9:22-23). A 8. feje-
zetben leírt látomásban volt egy olyan fontos pont - nevezetesen az idő, a 2300 
napos időszak -, amely megmagyarázatlan maradt. Ezért az angyal, amikor 
folytatta magyarázatát, főleg az idő kérdésével foglalkozott.  

"Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra... Tudd meg azért és 
vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a 
Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utcák 
és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. A hatvankét hét múlva pedig 
kurtatik a Messiás, és senkije sem lesz... És egy héten át sokakkal megerősíti a 
szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak" 
(Dn 9:25-27).  
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Isten azzal a kifejezett céllal küldte az angyalt Dánielhez, hogy megmagya-
rázza neki azt a pontot, az időre vonatkozó kijelentést, amelyet nem értett meg 
a látomásban: "kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután kiderül a szent-
hely igazsága." Az angyal legelső szava - miután Dánielt arra szólította, hogy 
"Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást!" - ez: "Hetven hét 
szabatott a te népedre és szent városodra." Az itt "szabatott"-nak fordított szó 
betű szerint azt jelenti, hogy "levágni". A hetven hét, amely 490 évet jelent, az 
angyal kinyilatkoztatása szerint "leszabatik", és elsősorban a zsidókra vonatko-
zik. De miből szabatik le? Mivel a 2300 nap a 8. fejezetben említett egyetlen 
időszak, minden bizonnyal ez az az időszak, amelyből a hetven hét "leszaba-
tik". A hetven hét tehát része a 2300 napnak, és a két időszaknak egyszerre kell 
kezdődnie. Az angyal kijelentette, hogy a hetven hét Jeruzsálem helyreállítási 
és felépítési parancsának kiadásakor kezdődik. E dátum megtalálása esetén a 
2300 napos hosszú időszak kiindulási pontja is megállapítható.  

Ezsdrás könyvének 7. fejezetében megtaláljuk a rendeletet (1226 v.). Legtel-
jesebb formájában Artaxerxes, Perzsia királya adta ki i. e. 457-ben. De Ezsd 
6:14 verse szerint az Úr háza Jeruzsálemben "Czirus, Dárius és Artaxerxes, 
perzsiai királyok parancsolatjából" épült fel. Ez a három király - a rendelet ki-
adásával, megerősítésével és kiegészítésével - járult hozzá ahhoz, hogy a 2300 
éves prófécia teljesedése elkezdődhessen. Ha az i. e. 457. évet, a rendelet ki-
egészítésének idejét tekintjük a szózat kezdetének, akkor a hetven hétre vonat-
kozó prófécia minden részletének beteljesedése felismerhető.  

"A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-feje-
delemig hét hét és hatvankét hét van" - azaz hatvankilenc hét, illetve 483 év. 
Artaxerxes rendelete i. e. 457 őszén lépett életbe. Ettől az időtől számítva a 
483. év i. sz. 27 őszéig terjedt. Ekkor teljesedett ez a prófécia. A Messiás szó 
"Felkent"-et jelent. I. sz. 27 őszén Krisztust Keresztelő János megkeresztelte, a 
Lélek pedig felkente. Péter apostol bizonyságot tesz arról, hogy "a názáreti Jé-
zust mint kené fel... az Isten Szentlélekkel és hatalommal" (Acs 10:38). A 
Megváltó pedig kijelentette: "Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent 
engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem" (Lk 4:18). Kereszt-
sége után Jézus Galileába ment, "prédikálván az Isten országának evangéliu-
mát, és mondván: Bétölt az idő" (Mk 1:14-15).  

"És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget." Az itt szemléltetett "hét" 
a hetven közül az utolsó; annak az időszaknak az utolsó hét éve, amelyet Isten 
elsősorban a zsidóknak adott. Az i. sz. 27-34-ig terjedő idő alatt Krisztus elő-
ször személyesen, majd pedig tanítványai által főképpen a zsidóknak hirdette 
az evangéliumot. Amikor a tanítványok elindultak az Isten országának jó híré-
vel, a Megváltó ezt az utasítást adta nekik: "Pogányok útjára ne menjetek, és 
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samaritánusok városába ne menjetek be; hanem menjetek inkább Izrael házá-
nak eltévelyedett juhaihoz" (Mt 10:50.  

"A hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak. " I. sz. 31-ben, 
három és fél évvel keresztsége után, Urunkat keresztre feszítették. A Golgotán 
bemutatott nagy áldozattal lezárult az áldozati rendszer, amely négyezer éven át 
előremutatott az Isten Bárányára. Az előkép találkozott a valósággal, és ez vé-
get vetett a ceremoniális rendszer véres és ételáldozatainak.  

A főképpen a zsidóknak adott hetven hét, illetve 490 év, amint láttuk, i. sz. 
34-ben ért véget. Ekkor István mártíromságával és Krisztus követőinek üldözé-
sével - ami a szanhedrin intézkedésére történt - e nemzet megpecsételte állás-
foglalását: az evangélium elutasítását. A tanítványok ezután a megváltás üzene-
tét, amely most már nem korlátozódott a választott népre, a világnak hirdették. 
Az üldözés miatt Jeruzsálemből menekülni kényszerült tanítványok "széjjeljár-
tak, hirdetve az igét". "Filep lemenvén Satuária városába, prédikálja vala nékik 
a Krisztust. " Péter - Isten vezetése nyomán - megismertette az evangéliumot az 
istenfélő Kornéliussal, a cézáreai századossal. A Krisztus hitét elfogadó lelkes 
Pált pedig Isten azzal bízta meg, hogy vigye az örömhírt "messze... a pogányok 
közég (Acs 8:4-5; 22:21).  

Eddig a prófécia minden egyes részlete szemmel láthatóan teljesedett. A het-
ven hét kezdete kétségkívül i. e. 457-re, letelte pedig i. sz. 34-re tehető. Ebből 
az évszámból kiindulva nem nehéz megtalálni a 2300 nap végét. Ha a 2300-ból 
leszabjuk a hetven hetet - a 490 napot -, marad 1810 nap. A 490 nap végétől 
számított 1810 napnak még be kell teljesednie. Az i. sz. 34-ben kezdődő 1810 
év 1844-ig terjed. A Dán 8:14 versében említett 2300 nap tehát 1844-ben ér 
véget. E nagy prófétikus időszak lejártakor, az angyal bizonyságtétele alapján, 
"kiderül a szenthely igazsága", vagyis megtisztul a szenthely. Tehát pontosan 
megtudhatjuk a szenthely megtisztításának idejét, amelyről az emberek majd-
nem egyetemesen azt gondolták, hogy a második adventkor lesz.  

Miller és társai először azt hitték, hogy a 2300 nap 1844 tavaszán ér véget, 
holott a prófécia ennek az évnek az őszét jelölte meg. E félreértés miatt azok, 
akik a korábbi időpontban várták az Urat, csalódtak és elbizonytalanodtak. Ez 
azonban a legkevésbé sem csökkentette annak az érvnek az érvényességét, 
amely szerint a 2300 nap 1844-ben ér véget, és a szenthely megtisztításával áb-
rázolt nagyszerű eseménynek akkor kell megtörténnie.  

Miller be akarta bizonyítani, hogy a Szentírás Isten kinyilatkoztatása. Amikor 
ezzel a céllal tanulmányozni kezdte a Bibliát, még csak nem is sejtette, hogy 
milyen következtetésre fog jutni. Ő maga alig tudta elhinni kutatásának ered-
ményeit. A szentírási bizonyíték azonban olyan világos és súlyos volt, hogy 
nem lehetett figyelmen kívül hagyni.  
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Két évet szentelt a Biblia kutatására, és 1818-ban jutott el arra az ünnepélyes 
meggyőződésre, hogy kb. huszonöt év múlva Krisztus megjelenik, hogy népét 
megváltsa. "Nem szükséges beszélnem arról az örömről - mondta Miller -, 
amely szívemet a boldog kilátás reményében betöltötte, sem pedig lelkemnek 
arról a forró vágyáról, hogy részem legyen a megváltottak boldogságában. A 
Biblia számomra egészen új könyv lett. Gyönyörködtem logikájában. Mindaz, 
ami sötét, titokzatos vagy zavaros volt tanításaiban, eloszlott lelkemből a szent 
lapokról sugárzó tiszta fényben. És milyen világosan és dicsőségesen tárult fel 
az igazság! Mindaz, amit az Igében korábban ellentmondásnak és következet-
lenségnek láttam, nem volt sehol; és bár volt sok olyan rész, amelyről nem ál-
líthattam, hogy teljesen értem, de az Igéből oly sok fény áradt, amely sötét el-
mémet megvilágította, hogy gyönyörűséggel kutattam.  

Korábban még csak nem is sejtettem, hogy ennyi örömet találok e tanítások-
ban."  

"Amikor szent meggyőződésemmé vált, hogy a Szentírásban megjövendölt 
nagy jelentőségű események nemsokára beteljesednek, annak a bizonyítéknak a 
láttán, ami az én lelkemet is megérintette, hatalmas erővel ütött szíven a világ 
iránti kötelességem." Miller önkéntelenül is érezte, hogy ismertetnie kell má-
sokkal azt a világosságot, amit ő kapott. El volt készülve a hitetlenek ellensze-
gülésére, de bízott abban, hogy minden keresztényt örömmel fog eltölteni a 
Megváltóval való találkozás reménye, akit vallomásuk szerint szeretnek. Csak 
attól félt, hogy az oly közeli szabadulás feletti örömükben sokan anélkül fogják 
elfogadni ezt az igazságot, hogy a Szentírás alapos kutatásával meggyőződné-
nek róla. Ezért eleinte vonakodott attól, hogy feltárja ismereteit, nehogy hibát 
kövessen el, és mások tévedésének eszköze legyen. Újra megvizsgálta a követ-
keztetéseit alátámasztó bizonyítékokat, és figyelmesen mérlegelt minden prob-
lémát, amely lelkében támadt. És azt tapasztalta, hogy Isten Igéjének fényénél 
úgy szertefoszlottak az ellenvetések, mint a köd a nap sugarai előtt. Öt évet töl-
tött el így. Ez idő alatt teljesen meggyőződött állásfoglalása helyességéről.  

Most újra érezni kezdte a kötelesség kényszerítő erejét: el kell mondania má-
soknak is azt, amit hite szerint a Szentírás oly világosan tanít. "Amikor dolgoz-
tam, állandóan a fülembe csengett: ,Menj, és mondd el a világnak, milyen ve-
szélyben van!' Egyre csak ez az ige járt a fejemben: ,Ha ezt mondom a hitet-
lennek: Hitetlen, halálnak halálával halsz meg; és te nem szólándasz, hogy 
visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról: az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a 
te kezedből kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlent az ő útja felől, hogy 
térjen meg róla, de nem tért meg útjáról, ő vétke miatt meghal, de te megmen-
tetted a te lelkedet' (Ez 33:8-9). Úgy éreztem, ha a gonoszok hatékony figyel-
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meztetést kapnának, tömegek térnének meg; ha pedig nem figyelmeztetem 
őket, Isten vérüket az én kezemből kéri számon."  

Miller ekkor már, ha alkalom kínálkozott, magánbeszélgetésekben feltárta 
nézeteit. És azért imádkozott, hogy valamelyik lelkész kényszerítve érezze ma-
gát arra, hogy hirdesse a felismert igazságot. De nem tudta elhessegetni azt a 
gondolatot, hogy személyes kötelessége figyelmeztetni az embereket. Ezek a 
szavak egyre gyakrabban felidéződtek lelkében: "Menj, és mondd el a világ-
nak! Vérüket a te kezedből kívánom." Kilenc évig várt, lelkében a teherrel, míg 
első ízben, 1831-ben nyilvánosan megindokolta meggyőződését.  

Miként Illés elhívta Elizeust a mezőn az ökrök mellől, hogy a prófétai hiva-
táshoz ráhelyezze a felszentelés palástját, William Millert is hívta, hogy hagyja 
ott ekéjét, és tárja fel az embereknek Isten országának titkait. Miller remegve 
kezdte el munkáját. Hallgatói figyelmét a prófétai időszakokon át lépésről lé-
pésre Krisztus második eljövetelére irányította. Fáradozása közben erőt és bá-
torságot kapott, amikor látta a szavai nyomán támadt hatalmas érdeklődést.  

Miller, hittestvérei szorgalmazására, akiknek szavaiban felismerte Isten hívá-
sát, vállalta, hogy nézeteit a nyilvánosság elé hozza. Ötvenéves volt már, és 
nem volt hozzászokva a nyilvánosság előtti beszédhez. Teherként nehezedett 
szívére az az érzés, hogy alkalmatlan a reá váró feladatra. De Isten kezdettől 
fogva rendkívüli módon megáldotta a lelkek megmentéséért végzett munkáját. 
Első előadását vallási ébredés követte, amelyben tizenhárom család, két család-
tag kivételével, megtért. Nyomban meghívták máshova is, és fáradozása nyo-
mán Isten ügye szinte mindenhol új életre kelt. Bűnösöket térített meg, keresz-
tényeket mélységesebb odaszentelődésre indított. Tanításai nyomán deisták és 
hitetlenek elismerték a Biblia és a keresztény vallás igaz voltát. Azok, akik kö-
zött dolgozott, ezt mondták róla: "Olyan emberek lelkét érinti, akikre mások 
nem tudnak hatni." Prédikálásával felhívta a közvélemény figyelmét a vallás 
nagyszerű dolgaira, és szeretett volna határt szabni kora fokozódó világiassá-
gának és érzékiségének.  

Prédikációinak hatására csaknem minden városban jó néhányan, egyes város-
okban pedig százával tértek meg az emberek. Sok helyen csaknem minden pro-
testáns egyház kitárta Miller előtt templomainak kapuit, és a meghívást rend-
szerint a különböző közösségek lelkészeitől kapta. Változhatatlan szabállyá tet-
te, hogy csak ott dolgozik, ahova hívják. De csakhamar azt kellett látnia, hogy a 
hozzá özönlő kérések felének sem tud eleget tenni. Sokan azok közül, akik nem 
fogadták el a második advent pontos idejéről alkotott nézeteit, meggyőződtek 
arról, hogy Krisztus valóban eljön; hogy eljövetele közel van, és fel kell ké-
szülniük. Némelyik nagyvárosban munkája feltűnő hatást váltott ki. Borkeres-
kedők bezárták üzletüket, és az üzlethelyiséget gyülekezeti teremmé alakították 
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át; egyes kártyabarlangok megszűntek; hitetlenek, deisták, univerzalisták, sőt a 
legzüllöttebb emberek élete is megváltozott. Egyesek közülük már évek óta be 
sem léptek semmiféle istentiszteleti helyre. Különböző felekezetek, különböző 
helyeken, majdnem minden órában imaórát tartottak. Kereskedők délben ösz-
szegyűltek, hogy imádkozzanak és Istent dicsőítsék. Nem szertelen izgalom, 
hanem szinte egyetemes komolyság szállta meg az emberek lelkét. Miller mun-
kája, akárcsak a reformátoroké, inkább az emberek meggyőződését és lelkiis-
meretük felébresztését célozta, mint pusztán érzelmeik felkorbácsolását.  

Millert 1833-ban a baptista egyház, amelynek tagja volt, felhatalmazta arra, 
hogy prédikáljon. Ennek az egyháznak számos lelkésze szintén helyeselte 
munkáját, és az ő hivatalos jóváhagyásukkal folytatta tevékenységét. Szünet 
nélkül utazott és prédikált, bár személyes szolgálata főként New England-re és 
az Egyesült Államok közepén elterülő államokra korlátozódott. Költségeit éve-
kig teljesen a saját zsebéből fizette, és később sem kapott soha annyit, hogy fe-
dezni tudta volna utazásai költségeit azokra a helyekre, amelyekre meghívták. 
Nyilvános szolgálata tehát nemhogy egyáltalán nem járt semmi anyagi haszon-
nal, de súlyosan megterhelte vagyonát, amely fokozatosan csökkent életének 
ebben a szakaszában. Sokgyermekes apa volt, de mivel az egész család takaré-
koskodott és szorgalmasan dolgozott a farmon, így meg tudtak élni. 

Ezernyolcszázharmincháromban, két évvel azután, hogy Miller a nyilvános-
ság előtt Krisztus közeli eljövetelének bizonyítékairól kezdett beszélni, megje-
lent a második advent jelei közül az utolsó. E jeleket a Megváltó ígérte meg. 
Jézus ezt mondta: "A csillagok az égről lehullanak" (Mt 24:29). János pedig, 
aki látomásban látta az Isten napjának előjeleit, a Jelenések könyvében kijelen-
tette: "Az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyü-
mölcseit, mikor nagy szél rázza" (Jel 6:13). Ez a prófécia megdöbbentően és 
megrázóan teljesedett az 1833. november 13-i meteoresőben. Ilyen nagy kiter-
jedésű csillaghullásról nem számol be a történelem. "Az egész égbolt szerte az 
Egyesült Államok felett órákon át lángolt! Az első telepesek megérkezése óta 
egyetlen olyan égi jelenség sem volt ebben az országban (Egyesült Államok), 
amelyet az egyik osztály ily nagy csodálattal, a másik pedig oly nagy rettegés-
sel és rémülettel szemlélt." "Fensége és ijesztő szépsége még mindig ott él sok 
lélekben... Soha nem esett e meteoroknál sűrűbb eső a földre - keleten, nyu-
gaton, északon és délen. Egyszóval úgy látszott, mintha az egész égbolt mo-
zogna... A jelenség, miként Silliman professzor állítja, egész Észak-Ameriká-
ban látható volt... Hajnali két órától világos nappalig a teljesen felhőtlen, derült 
égbolton szünet nélkül villogtak a vakító fények."  

"Nincs olyan nyelv, amely alkalmas lenne e tündöklő színjáték pompájának 
leírásához...; aki nem látta, képtelen kellő fogalmat alkotni nagyszerűségéről. 
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Mintha az ég minden csillaga a zenit közelében egyetlen ponton gyűlt volna 
össze, és a fény sebességével egyszerre szóródott volna szét a horizonton. És 
nem fogytak el! Ezrek nyomát ezrek követték sebesen, mintha csak erre az al-
kalomra teremtődtek volna." "A gyümölcseit viharos szélben hullató fügefánál 
találóbb képpel nem lehetett volna ezt a jelenséget ábrázolni."  

A New York Journal of Commerce 1833. november 14-i számában hosszú 
cikk jelent meg erről a csodálatos jelenségről, amelyben ezt a kijelentést talál-
juk: "Azt hiszem, egyetlen filozófus vagy tudós sem tett említést sem szóban, 
sem írásban olyan jelenségről, amilyen a tegnap reggeli volt. De ezt a jelensé-
get ezernyolcszáz évvel ezelőtt egy próféta pontosan megjövendölte. A jöven-
dölések nem szó szerinti csillaghullásról szóltak, hanem meteoresőről..., csak 
ebben az értelemben lehet szó szerint igaz."  

Így jelentkezett a Megváltó eljövetelének utolsó jele. Jézus e jelekről ezt 
mondta tanítványainak: "Mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel 
van, az ajtó előtt" (Mt 24:33). E jelek után látta János a soron következő nagy 
eseményt: az ég tekercsként eltakarodott, a föld pedig megrázkódott; hegyek és 
szigetek léptek ki helyükből, és a gonoszok rémülten próbáltak az ember Fia 
elől elmenekülni (Jel 6:12-17).  

Sokan, akik látták a csillaghullást, a közelgő ítélet hírnökének tekintették. 
Hitték, hogy ez "a nagy és rettenetes nap félelmes előképe, biztos előfutára, ir-
galmas jele." Az emberek tekintete tehát a prófécia teljesedésére irányult, és 
sokan kezdtek figyelmet szentelni annak az intésnek, amely a második advent-
ről szól.  

1840-ben a prófécia egy másik megdöbbentő teljesedése keltett általános ér-
deklődést. Két évvel korábban Josiah Litch lelkész, a második advent egyik ne-
ves hirdetője kiadott egy magyarázatot a Jelenések könyve 9. fejezetéről, 
amelyben megjövendölte a török birodalom bukását. Számítása szerint ez a ha-
talom "i. sz. 1840-ben, valamikor augusztus hónapban" megdől. Néhány nappal 
a beteljesülés előtt ezt írta: "Ha elfogadjuk, hogy az első - 150 éves - időszak 
pontosan teljesedett, mielőtt Deacozes a törökök engedélyével trónra lépett, és 
hogy a 391 év és tizenöt nap az első időszak végén kezdődött el, akkor 1840. 
augusztus 11-hez jutunk, amikor az oszmán hatalom Konstantinápolyban vár-
hatóan megtörik. És én hiszem, hogy így fog történni."  

Törökország pontosan a megjelölt időben elfogadta követei útján Európa 
szövetséges hatalmainak védelmét, és ezzel keresztény nemzetek fennhatósága 
alá helyezte magát. Ezzel az eseménnyel a jövendölés pontosan teljesedett." 
Amikor ennek a híre szárnyra kelt, tömegek győződtek meg a Miller és társai 
által alkalmazott próféciamagyarázat elveinek helyességéről, és az adventmoz-
galom csodálatos lendületet kapott. Tanult és rangos emberek Millerhez csatla-
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kozva prédikálták és publikálták nézeteit, és 1840-től 1844-ig a munka roha-
mosan terjedt.  

William Millernek jó szellemi képességei voltak, amelyeket elmélkedéssel és 
tanulással fegyelmezett. A bölcsesség forrásától, akivel állandóan kapcsolatban 
állt, mennyei világosságot kapott. Rendkívüli egyéniség volt. Tisztelte és be-
csülte mindenki, aki értékelte a jellem feddhetetlenségét és az erkölcs tökéle-
tességét. Az őszinte kedvesség egyesült benne a keresztény alázatossággal és 
önuralommal. Mindenkihez figyelmes és barátságos volt. Kész volt meghall-
gatni mások véleményét, és mérlegelni érveiket. Szenvedély és felindultság 
nélkül tett Isten Igéjének mérlegére minden elméletet és tanítást. Józanul és lo-
gikusan gondolkodott, alaposan ismerte a Szentírást. Mindezek képessé tették 
arra, hogy a tévedéseket megcáfolja és a hazugságokat leleplezze.  

Munkáját azonban elkeseredett támadások érték. Vele is ugyanaz történt, ami 
a korábbi reformátorokkal. A népszerű vallási tanítók nem szívesen fogadták az 
általa feltárt igazságokat. Amikor e tanítók állásfoglalásukat nem tudták alátá-
masztani a Szentírással, kénytelenek voltak emberek mondásaihoz, tanításaihoz 
és az atyák hagyományaihoz folyamodni. Az advent igazság hirdetői azonban 
csak az Isten Igéjének bizonyságtevését fogadták el. "A Biblia, és csakis a Bib-
lia" - ez volt a jelszavuk. Ellenfeleik szentírási érvek helyett gúnyolódtak és 
csúfolódtak. Időt, pénzt és fáradságot nem sajnálva károsították meg azokat, 
akiknek egyedüli vétkük az volt, hogy örömmel várták Uruk visszatérését, 
igyekeztek szent életet élni és másokat arra buzdítani, hogy készüljenek Jézus 
eljövetelére.  

Voltak, akik nagy igyekezettel próbálták mások figyelmét elterelni a második 
advent gondolatáról. A Krisztus eljövetelével és a világ végével kapcsolatos 
próféciák kutatását bűnnek tüntették fel, olyasvalaminek, amit szégyellni kell. 
A nagy egyházak lelkészei így ásták alá az Isten Igéje iránti hitet. Tanításuk hi-
tetlenné tette az embereket, és közülük sokan azt gondolták, hogy nyugodtan 
követhetik bűnös vágyaikat. A gonoszság kezdeményezői pedig mindezt a 
Krisztust várók terhére írták. 

Jóllehet Miller értelmes és figyelmes hallgatók tömegeit vonzotta előadásaira, 
neve ritkán fordult elő a vallásos sajtóban, hacsak nem gúnyolva vagy kárhoz-
tatva. A könnyelműek és a hitetlenek, felbátorodva a vallási tanítók állásfogla-
lásától, gyalázkodó, közönséges és istenkáromló szellemeskedések sorozatával 
sértegették Millert és munkáját. Az ősz Millert, aki kényelmes otthont hagyott 
el, hogy saját költségére városról városra, faluról falura utazzon, és szüntelenül 
szorgoskodva ünnepélyesen figyelmeztesse a világot az ítélet közelségére, gú-
nyolták, fanatikusnak, hazugnak és számító csirkefogónak bélyegezték.  
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A rádobált gúny, hazugság és gyalázkodás felháborodott tiltakozást váltott ki 
még a világi sajtóban is. "E végtelenül magasztos és félelmesen nagy horderejű 
dolog" lekicsinylő és léha kezelését világi emberek "nem pusztán a hirdetői és 
képviselői érzéseivel való játszásnak", hanem "az ítélet napjával való tréfálko-
zásnak, sőt az Istenség gúnyolásának és az ítélőszék semmibevevésének is 
nyilvánították."  

A minden gonoszság szítója nemcsak hatástalanítani akarta az advent üzene-
tet, hanem hírvivőjét is el akarta pusztítani. Miller gyakorlativá tette a bibliai 
igazságot hallgatói előtt: elítélte bűneiket, megzavarta önelégültségüket, és kö-
zérthető, metsző szavaival felkeltette ellenségeskedésüket. Az az ellenállás, 
amit egyes egyháztagok tanúsítottak Miller tanításaival szemben, a becstele-
nebbeket arra bátorította, hogy még messzebbre merészkedjenek. Ellenségei 
összeesküdtek, hogy megölik, amikor távozik az összejövetelről. De szent an-
gyalok voltak a tömegben emberi alakban; egyikük megragadta az Úr szolgáját, 
és a dühös csőcselék elől védett helyre vezette. Miller munkája még nem feje-
ződött be. Sátán és küldöttei csalódtak, mert szándékaik meghiúsultak.  

A támadások ellenére az adventmozgalom iránti érdeklődés tovább nőtt. Hí-
veinek száma több százról sok ezerre emelkedett. A különböző egyházakba 
áradtak az emberek, de egy idő után ezek az egyházak szembefordultak e hi-
vőkkel, és kezdtek fegyelmi intézkedéseket hozni azok ellen, akik Miller néze-
teit magukévá tették. Ez az eljárás Millert írásbeli válaszra késztette. Írását 
minden egyház keresztényeihez intézte, és azt hangsúlyozta, hogy amennyiben 
tanai tévesek, mutassák ki tévedését a Szentírásból.  

"Mit hiszünk - kérdezte -, amit nem Isten Igéje parancsolt meg, az az Ige, 
amelyet ti is a hit és gyakorlat szabályaként, mégpedig egyedüli szabályaként 
ismertek el? Mit teszünk, amiért ilyen kárhoztatás zúdul ránk a szószékről és a 
sajtóból, és ami feljogosít titeket arra, hogy bennünket, az adventmozgalom hí-
veit gyülekezeteitekből és közösségetekből kizárjatok?" "Ha tévedünk, könyör-
gök, mutassátok meg, miben áll tévedésünk! Mutassátok ki Isten Igéjéből, hogy 
tévedésben vagyunk! Már elég megaláztatásban volt részünk, de ez soha nem 
fog minket meggyőzni arról, hogy tévedünk. Csak Isten szava változtathat né-
zeteinken. Hittételeinket céltudatosan és imádkozva alakítottuk ki a Szentírás 
bizonyságtevése alapján."  

Azokat az intéseket, amelyeket Isten a különböző korokban szolgái által kül-
dött a világnak, hasonló kétkedéssel és hitetlenséggel fogadták. Mielőtt Isten az 
özönvíz előtt élő emberek gonoszsága miatt elárasztotta vízzel a világot, ismer-
tette szándékát e gonosz emberekkel, hogy alkalmuk legyen a bűn útjáról letér-
ni. Százhúsz esztendeig hallották a megtérésre hívó intést, hogy megmenekül-
jenek Isten haragjától, a pusztulástól. De az üzenet üres mesének tűnt nekik, és 
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nem hittek benne. Vakmerő gonoszságukban kigúnyolták Isten szolgáját. Nem 
vették komolyan kérlelését, sőt még önteltséggel is vádolták. Hogy merészel 
egyetlen ember a föld nagyjaival szembeszállni? Ha Noé üzenete igaz, miért 
nem ismeri fel az egész világ, és miért nem hisz benne? Egy ember állítása ez-
rek bölcsességével szemben! Nem akartak hitelt adni a figyelmeztetésnek, sem 
pedig menedéket keresni a bárkában.  

A gúnyolódók a természet dolgaira hivatkoztak - az évszakok változatlan 
egymásutánjára, a kék égre, amely sohasem hullatott esőt az éjszakai enyhe 
harmattól felfrissült zöld mezőkre -, és így kiáltottak: "Hát nem példabeszé-
dekben beszél ez?" Semmibe vették az igazság prédikátorát, eszelős rajongónak 
tartották, és még önfeledtebben szórakoztak, még elszántabban vétkeztek, mint 
annak előtte. Hitetlenségük azonban nem tartóztatta fel a megjövendölt ese-
ményt. Isten sokáig eltűrte gonoszságukat, és számtalan alkalmat adott a meg-
térésre. A kijelölt időben azonban lesújtott büntető ítéletével irgalmának eluta-
sítóira.  

Krisztus kijelentette, hogy hasonlóképpen fognak kételkedni második eljöve-
telében is. Miként a Noé korabeli emberek nem vettek észre semmit, "mígnem 
eljöve az özönvíz, és mindnyájukat elragadá", a Megváltó szavai szerint "ak-
képpen lesz az ember Fiának eljövetele is" (Mt 24:39). Amikor Isten állítólagos 
népe egyesül a világgal, és úgy él, mint a világ, amikor a világgal együtt szóra-
kozik, úgy, ahogy nem volna szabad; amikor a világ fényűzését az egyház is 
követi; amikor minden a megszokott mederben folyik, és mindenki tartós világi 
jólétben reménykedik - akkor hirtelen, mint villámlás az égből, vége szakad 
nagyszerű ábrándképeiknek és csalóka reményeiknek.  

Isten kiválasztotta követeit, és általuk hirdette meg a végítélet közelségét, 
miként az özönvíz közeledtére is szolgája útján figyelmeztette a világot. Noé 
kortársai kinevették és kigúnyolták az igazság prédikátorának jövendöléseit, 
Miller korában pedig még Isten állítólagos népe közül is sokan gúnyt űztek a 
figyelmeztető szavakból.  

Vajon miért volt a Krisztus második eljöveteléről szóló üzenet prédikálása 
olyan kellemetlen az egyházaknak? Az Úr adventje jajt és pusztulást hoz a go-
noszoknak, az igazaknak pedig örömet és reménységet. Ez a nagyszerű igazság 
volt Isten hűségeseinek vigasza minden korszakban. Miért lett akkor "megüt-
közés köve és botránkozás sziklája" állítólagos népének? A mi Urunk maga 
ígérte meg tanítványainak: "Ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét 
eljövök, és magamhoz veszlek titeket" (Jn 14:3). A könyörületes Megváltó, 
előre látva követői magányosságát és fájdalmát, megbízta angyalait, hogy vi-
gasztalják meg követőit ezzel az ígérettel: Jézus úgy fog visszatérni a földre, 
ahogyan a mennybe ment. Amikor a tanítványok szemüket az égre emelve áll-
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tak, hogy utoljára még lássák azt, akit szerettek, figyelmüket ezek a szavak ra-
gadták meg: "Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki 
felvitetik tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok Őt felmenni a 
mennybe" (Acs 1:11). Az angyalok szavai nyomán reményük újraéledt. A ta-
nítványok "visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe; és mindenkor a temp-
lomban valának, dicsérvén és áldván az Istent" (Lk 24:52-53). Nem azért örül-
tek, mert Jézus eltávozott tőlük, és egyedül maradtak küzdelmükkel, próbáikkal 
és a világ kísértéseivel, hanem azért, mert az angyalok azt ígérték, hogy Jézus 
visszajön.  

Legyen Krisztus eljövetele most is éppoly nagy örömhír, mint amikor az an-
gyalok hirdették Betlehem pásztorainak! Aki igazán szereti a Megváltót, bol-
dogan üdvözli az Isten Igéjére alapozott bejelentést, hogy az, akiben örök éle-
tük reménysége összpontosul, ismét eljön; nem azért, hogy bántalmazzák, meg-
vessék és elutasítsák, mint első adventjekor. Jézus azért jön el hatalommal és 
dicsőséggel, hogy megváltsa népét. Akik nem szeretik a Megváltót, szeretnék, 
ha távol maradna. Az egyházak Istentől való elfordulásának nem lehet meg-
győzőbb bizonyítéka, mint az az ingerültség és gyűlölködés, amelyet a mennyei 
üzenet lobbant fel.  

A Krisztus második eljöveteléről szóló tanítás elfogadói ráébredtek arra, 
hogy meg kell térniük, és meg kell alázkodniuk Isten előtt. Sokan, akik hosszú 
ideig ingadoztak Krisztus és a világ között, ekkor úgy érezték, hogy ideje állást 
foglalniuk. "Az örökkévalóság dolgait szokatlan valóságnak látták. A menny 
közel volt hozzájuk, és Isten előtt bűnösnek érezték magukat. " Keresztény em-
berek lelkileg új életre keltek. Érezték, hogy az idő rövid, és embertársaik érde-
kében gyorsan kell cselekedniük. A föld jelentéktelenné vált, és mintha kitárult 
volna előttük az örökkévalóság. Az üdvösségről és az örök kárhozatról szóló 
tanítások eltakartak minden mulandó célt. A megtértek mind a testvéreiket, 
mind a bűnösöket kérve kérték, hogy készüljenek az ítélet napjára. Isten Lelke 
megnyugodott rajtuk, és szavaikból erő áradt. Mindennapi életük csendes bi-
zonyságtevése állandóan dorgálta a névleges és megszenteletlen egyháztagokat. 
Ezek az emberek elmerültek az élvezethajhászásban, a pénzszerzésben és a vi-
lági méltóság utáni törtetésben. Gyűlölték és támadták az adventreménységet és 
hirdetőit.  

Amikor a támadók látták, hogy a prófétikus időszak megindoklását nem lehet 
megcáfolni, megkísérelték a téma tanulmányozásáról lebeszélni az embereket. 
Azt állították, hogy a próféciák be vannak pecsételve. A protestánsok így léptek 
a római katolikusok nyomába. Míg a pápai egyház elzárta a Bibliát az emberek 
elől, a protestáns egyházak azt vallották, hogy a szent Ige egyik fontos részét - 
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mégpedig azt, amely korunkra különösképpen alkalmazható igazságokat rejt - 
nem lehet megérteni.  

Lelkészek és mások is kijelentették, hogy a Dániel és a Jelenések könyvének 
próféciái felfoghatatlan titkok. Krisztus pedig a korunkban bekövetkező ese-
mények kapcsán Dániel próféta szavaira irányította tanítványai figyelmét, és 
ezt mondta: "Aki olvassa, értse meg" (Mt 24:15). És az az állítás, hogy a Jele-
nések könyve titok, amit nem lehet megérteni, éppen a könyv címének mond 
ellent: "Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutas-
sa az Ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar... Boldog, aki olvassa, és 
akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek meg-
írattak abban; mert az idő közel van" (Jel 1:1-3).  

A próféta ezt mondja: "Boldog, aki olvassa. " De vannak, akik nem akarják 
olvasni. Az áldás nem számukra van. "És akik hallgatják. " Egyesek hallani 
sem akarnak a próféciákról. Az áldás nem ezé az osztályé lesz. "És megtartják 
azokat, amelyek megírattak abban." Sokan nem hajlandók megfogadni a Jele-
nések könyvében foglalt intéseket és tanításokat. Közülük senki sem igényelhe-
ti a megígért áldást. Aki csúfot űz a próféciákból, és gúnyolja ünnepélyes 
szimbólumait; aki nem hajlandó megreformálni életét, és felkészülni az ember 
Fiának eljövetelére, az Isten áldását nem igényelheti.  

Hogyan merészelik egyes emberek az ihletett Ige bizonyságtételével szemben 
azt állítani, hogy a Jelenések könyve olyan titok, amely meghaladja az emberi 
értelmet?! Ez a könyv kinyilatkoztatott titok, nyitott könyv. A Jelenések köny-
vének tanulmányozásakor az ember figyelme Dániel próféciáira terelődik. 
Mindkettő mérhetetlenül fontos eligazítás, amelyet Isten adott az embernek a 
világtörténelem lezárulásakor bekövetkező eseményekről.  

János előtt az egyház életének mélységes és érdekfeszítő jelenetei tárultak fel. 
Látta Isten népének helyzetét, veszélyeit, küzdelmeit és végső szabadulását. 
Feljegyezte a végső üzenetet, amely beérleli a föld aratását: a kévéket, hogy a 
mennyei csűrbe kerüljenek; a konkolyt pedig, hogy a tűz elpusztítsa. Mérhetet-
lenül fontos dolgok, különösen az utolsó gyülekezetnek szóló képek tárultak fel 
előtte, hogy azok, akik a tévelygéstől az igazsághoz akarnak térni, eligazítást 
kapjanak az előttük álló veszélyekről és harcokról. Mindenki megtudhatja, mi 
fog történni a földön.  

Miért nem ismerik oly sokan a Szentírás e fontos részét? Miért idegenkednek 
attól, hogy tanításait megvizsgálják? Azért, mert a sötétség fejedelme tervsze-
rűen igyekszik elrejteni az emberek elől azt, ami leleplezi csalásait. Krisztus, a 
Kinyilatkoztató, előre látva a Jelenések könyvének kutatása elleni harcot, áldást 
mondott mindazokra, akik olvassák, hallgatják és megtartják a "prófétálás be-
szédét". 
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