
MÉCSES A TE IGÉD

TANULMÁNYOK

ONDREJ RIŠIAN / Kicsoda áll ellen az irigységnek? 81

KUSTÁR ZOLTÁN / Az igazak szenvedésének oka és értelme –
a hagyományos bibliai bölcselkedés és Jób könyve alapján 82

GERD THEISSEN / Õskeresztény ethosz 5. 88

AZ IGEHIRDETÕ MÛHELYE

LACKNER PÁL / Böjt 5. vasárnapja (Judica) 108
MARSCHALKÓ GYULA / Böjt 6. vasárnapja (Palmarum) 109
GYÕRI JÁNOS SÁMUEL / Nagycsütörtök 111
GERÕFI GYULÁNÉ / Nagypéntek 113
KERTÉSZ GÉZA / Nagyszombat 115
SZÉLL BULCSÚ / Húsvét ünnepe 117
SZPISÁK ATTILA / Húsvét 2. napja 118

Tartalom

FIGYELÕ

PRÕHLE HENRIK / Juthat-e azonos hullámhosszra
az elõadómûvész közönségével? 93

BENCÉNÉ SZABÓ MÁRTA / Simonfay Ferenc (1928–2003) 94
SZABÓ VILMOS / Igehirdetés 95

ˆ

FÓRUM

BENCE IMRE / Gondolatok az új liturgiáról és mindarról,
ami bennünk és körülöttünk van 96

DEME DÁVID / Hozzászólás az új liturgiatervezethez 100
GREGERSEN–LABOSSA GYÖRGY / Botránkozás vagy gazdagodás? 102
TUBÁN JÓZSEF / Hozzászólás 106



A Bib li á ban ta lál juk a kö vet ke zõ kér dést: „Ki áll el len az
irigy ség nek?” Er re a köl tõi kér dés re vá la szol hat juk: sen ki
sem tud el len áll ni az irigy ség nek. Egy szer min den kit a
ha tal má ba ke rít. Az irigy ség a mi prob lé mánk.

Is mer jük azt a szó lást, hogy ha meg dög lött az én te he -
nem, dö göl jön meg a szom széd te he ne is. Az irigy em ber
csak a vég ered ményt lát ja. Nem ve szi ész re az igye ke ze tet
és a fá rad sá got. Sen ki nek sem kí ván ja, hogy él vez ze a
mun ká já nak a gyü möl csét. Az irigy em ber nem kí ván ja
má sok nak sem a lel ki, sem az anya gi jó lét ét. A gyû lö let,
a ha rag és az irigy ség együtt jár nak. Az irigy em ber nek
min de ne meg le het, amit kí ván, még is irigy ked ni fog.

Nem is azt irigy li, ami má sok nak van, ha nem az eb bõl
fa ka dó örö met: az irigy em ber kert jé ben le het száz gyö -
nyö rû vi rág szál, még is azt az egy szá lat fog ja iri gyel ni a
szom széd kert jé ben. Azt, ame lyik nek a má sik is örül ne.
Az irigy em ber min dig ma gá ra akar ja te rel ni a fi gyel met.

A mág nes tõl ab ban kü lön bö zik, hogy sen kit sem vonz
ma gá hoz, ha nem in kább el ta szít. Mi ért érez zük jól ma -
gun kat olyan em ber tár sa sá gá ban, aki nem irigy? Egy
dal ban er rõl így éne kel nek: Aki irigy, sem mit nem lát a
szép ség bõl a fel hõk alatt; jól érez zük ma gun kat a jó lel kû
em ber rel, aki min den ben és min den ki ben a szé pet lát ja. A
Bib li á ban is meg ta lál juk ezt az élet ta pasz ta la tot: Ön ma -
gá val tesz jót a sze re tet em be re. (Péld 11,17)

Az irigy em ber ami att, hogy nincs a bir to ká ban azok -
nak a dol gok nak, ami ket sze ret ne, ala cso nyabb ren dû nek
ér zi ma gát. Ezért má sok vé le mé nyét akar ja hal la ni ma gá -
ról. Rá van utal va má sok vé le mé nyé re és cso dá la tá ra.

Egy kez dõ jo gász, ami kor még csak kez dett be ren dez -
ked ni, iri gyel te, hogy a töb bi ek már is mer tek, õ pe dig
nem. Ami kor a tit kár nõ je be je len tet te  az el sõ ügy fe let, õ
azt mond ta a tit kár nõ nek, mond ja meg az ügy fél nek,
hogy vár jon, mert ne ki fon tos meg be szé lé se van. Egy fél
óra múl va az ügy fél be lé pett az iro dá ba, és hal lot ta, hogy
az ügy véd te le fo nál: „Tud ja, én a vá ros ban a leg drá gább
ügy vé dek hez tar to zom, de az ön ked vé ért en ge dek az ár -
ból.” Ami kor a fi a tal ügy véd le tet te a te le font, úgy gon dol -
ta, hogy a meg vá ra koz ta tott ügy fél re jó be nyo mást tett,

de örö me mind járt el szállt, ami kor meg kér dez te: „Mit te -
he tek önért?” A ven dég így fe lelt: „Tud ja uram, én va gyok
a sze re lõ, és a te le font jöt tem be köt ni.”

Az irigy ség el ve szi a nyu gal mun kat, és az irigy em ber
le he tet len né vá lik a töb bi ek elõtt. Min dig meg kell gon dol -
nunk a szük ség le tün ket. Is ten nem azt ad ja ne künk, amit
mi aka runk, ha nem ami re szük sé günk van. Ha vé let le nül
va la mi ben hi ányt szen ve dünk, nem irigy ked ni kell, ha -
nem bíz ni a Min den ha tó ban. Az is te ni gon dos ko dás nak
nincs ha tá ra. Min dent akar ni, amit lá tunk – füg get le nül
at tól, hogy van-e rá szük sé günk vagy nincs –, ez a gye rek
hoz zá ál lá sa. Az irigy em ber azon ban fel nõtt ként is ezen a
szin ten él.

Mó zes el sõ köny vé ben ta lál juk a Jó zsef rõl és ti zen egy
test vé ré rõl szó ló tör té ne tet. Eb ben az el be szé lés ben is az
irigy ség az egyik köz pon ti prob lé ma. Já kob nak tíz fia volt,
de egyik sem Rácheltõl, a sze re tett fe le sé gé tõl. Vé gül szü -
le tett egy kö zös gyer me kük, Jó zsef, és ez na gyon bol dog -
gá tet te Já ko bot. A nagy bol dog ság ban azon ban el fe led ke -
zett töb bi fi á ról. A töb bi fiú érez te az atyai sze re tet hi á -
nyát, és Jó zsef ki vált sá gos hely ze tét. Minden nek az volt a
te te je, ami kor az ap ja Jó zsef nek egy gyö nyö rû szí nes pa -
lás tot aján dé ko zott. Ezt Jó zsef test vé rei már nem bír ták
el vi sel ni, ezért el ha tá roz ták, hogy meg sza ba dul nak tõ le,
és el ad ták rab szol gá nak. A test vé rek bû né ben az apá nak
is ré sze volt, mert ké nyez tet te Jó zse fet. Ha son ló hi bá kat
kö vet nek el azok a mai szü lõk is, akik egyik gyer me kü ket
elõny ben ré sze sí tik.

Men  nyei Atyánk ilyen hi bát nem kö vet el. Õ mind any  -
nyi un kat egy for mán sze ret, tõ le an  nyi sze re tet ka punk,
amen  nyit be sem bí runk fo gad ni. Sen ki nem le het fél té -
keny, hogy az Úr va la kit is job ban sze ret. Et tõl a sze re tet -
tõl sem mi nem sza kít hat el ben nün ket. (…) sem ha lál sem
élet, sem an gya lok, sem fe je del mek, sem je len va lók sem el -
jö ven dõk, sem ha tal mak, sem ma gas ság sem mély ség,
sem sem mi fé le más te remt mény nem vá laszt hat el min ket
az Is ten sze re te té tõl, amely meg je lent Jé zus Krisz tus ban, a
mi Urunk ban. (Róm 8,38–39)

Ámen.
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Ki cso da áll el len az irigységnek?
A sze re tet tü rel mes, jó sá gos; a sze re tet nem irigy ke dik,

a sze re tet nem kér ke dik, nem fu val ko dik fel. (1Kor 13,4)
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A böl cses ség iro da lom alap té te le

Az Ószö vet ség ira ta i nak kö zös meg gyõ zõ dé se az, hogy Is -
ten igaz sá gos és min den ha tó, aki tet tei sze rint fi zet meg
min den em ber nek. S mi vel egé szen a Kr. e. 2. szá za dig a
ha lál utá ni igaz ság szol gál ta tás gon do la ta még nem je lent
meg Iz ráel hi té ben, így ezt a meg fi ze tést, ju tal mat vagy
bün te tést itt a föl di élet ben, a föl di bol dog ság és bol dog -
ta lan ság ka te gó ri á i ban vár ták és re mél ték. A jók, az az
azok, akik fel is me rik és kö ve tik Is ten aka ra tát, el nye rik
ju tal mu kat: gaz dag sá got, egész sé get, bol dog, nagy csa lá -
dot és hos  szú, bé kés éle tet. Azok azon ban, akik os to ba
mó don fi gyel men kí vül hagy ják Is ten aka ra tát, és a ma -
guk vá gya it kö vet ve él nek, el nye rik a ma guk bün te té sét:
sze gény sé get és nyo mort, a ma gányt vagy sze ret te ik el -
vesz té sét, s a hir te len, idõ elõt ti ha lált.

Míg a pró fé tai iro da lom és a Tó ra ezt a gon do la tot fõ -
leg a kö zös ség, a nép szint jén hang sú lyoz za, ad dig a böl -
cses ség iro da lom az egyén szint jé re le bont va ta nít ja azt.
A böl cses ség iro da lom és a mö göt te ál ló élet szem lé let az
egész óko ri Ke let kö zös kul túr kin cse, és a je ru zsá le mi
zsi dó ki rály ság lét re jöt té vel ho no so dott meg Iz rá el ben.
Esze rint a gon dol ko zás mód sze rint a vi lág és ben ne az
em be ri tár sa da lom alap ve tõ en er köl csi nor mák sze rint
mû kö dik. Min den ép eszû em ber ké pes ar ra, hogy ezt az
er köl csi ren det „a vi lág jó zan szem lé le té vel” fel is mer je, s
a fel is mert tör vény sze rû sé gek nek en ged ve sza bad aka -
rat tal irá nyít sa a ma ga éle tét. Aki ezt meg te szi, az a
„bölcs” és „ér tel mes”, s õ re mél he ti azt, hogy a sor sa sze -
ren csé sen és bol do gan ala kul. Az a „bo lond” azon ban,
aki nem haj lan dó ész re ven ni az élet tör vény sze rû sé ge it,
és nem szív le li meg e té ren a ná lá nál oko sab bak ta ná -
csát, csak rom lást és sze ren csét len sé get re mél het. Néz -
zünk né hány pél dát ar ra, ho gyan fo gal maz za meg ezt a
té telt a Pél da be szé dek köny ve: Utol éri a bû nöst az, ami -

tõl ret teg, az iga zak kí ván sá ga pe dig tel je sül. Ha rá fúj a
for gó szél a bû nös re, nincs töb bé, de az igaz örök ké tar tó
ala pon áll. (10,24–25) Az iga zak csak jó ra vár hat nak, a
bû nö sök pe dig csak ha ra got re mél het nek. (11,23) Az igaz
gyü möl cse élet nek a fá ja, és a bölcs lel ke ket nyer meg. Bi -
zony, az igaz is el nye ri ju tal mát a föl dön, hát még a bû -
nös és vét kes em ber! (11,30–31) A bû nö sök sza vai vér -
szom ja sak, de a be csü le te se ket meg men ti be szé dük. Rom -
lás éri a bû nö sö ket, és oda lesz nek, de az iga zak há za
meg ma rad. (12,6–7) A vét ke se ket ül dö zi a baj, az iga zak -
nak pe dig szép ju tal muk lesz. (13,21)

Iz rá el szá má ra azon ban a tet tek nek és a sor sok nak ez
az ös  sze füg gé se nem sze mély te len ter mé sze ti tör vény,
ha nem a min den sé get te rem tõ és igaz ga tó Is ten ál tal a
vi lág ba be ol tott és fenn tar tott rend. Nem a sors, nem a
vak vég zet szab er köl csi ren det a vi lág nak, ha nem Jah ve,
aki ki hoz ta né pét Egyip tom ból, ha zát adott ne ki, és szö -
vet sé ges tár sá ul vá lasz tot ta õt. Hi szen õ az, aki a leg fõbb
er köl csi lény ként egyes tet te ket jó nak, má so kat go nosz -
nak ítél (Péld 6,16–19; 11,1–10; 12,2–22; 15,8k; 15,26
stb.). Õ az, aki min dent és min den kit meg vizs gál (Péld
15,3; 16,2; 20,27; 21,2 stb.), s aki min dent, még a szív
tit kos és rej tett in du la ta it is lát ja (Péld 15,3.11; 16,2;
17,3; 21,2). Õ az, aki meg fi zet a jó ért és a ros  szért egy -
aránt (Péld 3,31–35; 10,3.22.24.27–29; 11,21; 15,25;
16,5 stb.). Ezért fog lal hat ják ös  sze a Pél da be szé dek
köny vé nek ké sei szer kesz tõi így a böl cses ség iro da lom ta -
ní tá sá nak lé nye gét: Az Úr nak fé lel me a böl cses ség kez de -
te. (Péld 1,7k.29; 2,1–5; 3,5–12.26; 8,13.35; 9,10)

Ké te lyek – a te o dí cea prob lé má ja

Az Ószö vet ség ko rá nak em be re is ész re vet te azon ban azt,
hogy a meg fi ze tés-tan és a ta pasz ta la ti va ló ság gyak ran
nem, vagy csak alig hoz ha tó szink ron ba egy más sal. Hány
és hány pél dát lát hat tak a sa ját éle tük ben és a tá gabb
kör nye ze tük ben ar ra, hogy az iga za kat csa pá sok érik,

82

KUS TÁR ZOL TÁN

Az iga zak szen ve dé sé nek oka és ér tel me
– a ha gyo má nyos bib li ai böl csel ke dés és
Jób köny ve alap ján*

* El hang zott az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men a Tu do mány
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sor suk sze ren csét le nül ala kul, míg az is ten te le ne ket el ke -
rü lik a meg pró bál ta tá sok, s elé ge det ten, bol do gan élik az
éle tük! E ke se rû ta pasz ta la tok fe lett so kan ta lán ott hon,
egye dül töp reng tek, meg ke se red ve és a hit ben meg ren dül -
ve, mint a 73. zsol tár szer zõ je, Ászáf. Mi lyen jó az Is ten
Iz rá el hez, a tisz ta szí vû ek hez! De az én lá bam majd nem
meg csú szott, kis hí ján el es tem jár tom ban. Mert fel in dul -
tam a kér ke dõk mi att, lát va a bû nö sök jó lé tét. Mert ha lá -
lu kig sin cse nek kín ja ik, és kö vér a tes tük. Nincs ré szük az
em be rek gyöt rel mé ben, nem érik õket csa pá sok, mint más
em be re ket. Ezért a ke vély ség nyak lán cát hord ják, és az
erõ szak kö pe nyé be bur ko lóz nak. Jó mód juk ban kér ked ve
néz nek szét, szí vük ben ön telt gon do la tok jár nak. Gú nyo -
lód nak, go no szul be szél nek, el nyo más sal fe nye ge tõz nek
döly fö sen. Az ég el len is fel tát ják szá ju kat, nyel vük kel
meg szól ják a föl det. Ezért for dul fe lé jük a nép, és mo hón
is  szák sza va i kat, mint a vi zet. Ezt mond ják: Hon nan tud -
ná ezt az Is ten? Le het-e tu do má sa er rõl a Fel sé ges nek?
Íme, ilye nek a bû nö sök! Há bo rí tat la nul gya ra pít ják va gyo -
nu kat szün te len. De én hi á ba tar tot tam tisz tán a szí ve -
met, hi á ba mos tam ke ze met ár tat lan sá gom ban, mert csa -
pá sok ér tek min den nap, fe nyí té sek min den reg gel. Már ar -
ra gon dol tam, hogy én is úgy be szé lek, mint õk, de ak kor
meg ta gad tam vol na fi a id nem zet sé gét. El gon dol koz tam
raj ta, meg akar tam ér te ni, de túl ne héz nek tûnt ne kem.

Má sok ta lán is me rõ se ik szûk kö ré ben ke se reg tek a vi -
lág igaz ság ta lan sá ga fe lett (Mal 3,13–21), míg megint
má sok a temp lom ban, imád ság ban tár ták Is ten elé ta -
pasz ta la ta i kat, s kér ték, kö ve tel ték Is ten tõl az er köl csi
rend hely re ál lí tá sát (Zsolt 10,1–18; vö. Zsolt 73,17kk).

Így vagy úgy, ezek a pél dák is mu tat ják, hogy az ószö -
vet sé gi em ber ben is meg fo gal ma zó dott a kér dés: van-e ér -
tel me vagy bár mi ne mû hasz na az Is ten hez va ló ra gasz ko -
dás nak? „Igaz sá gos-e” az Is ten, s tet tei, dön té sei „iga zol -
ha tó ak-e” az em be ri ér te lem szá má ra? Az új kor tól kezd ve
ezek a kér dé sek a teo ló gi ai-fi lo zó fi ai kér dés kör nek, a te o -
dí ce á nak a fel ve té sei. Trill ha as (743. o.) a mo dern em ber
fo gal mi kész le té vel a prob lé ma lé nye gét a kö vet ke zõ kér -
dés ben ad ja vis  sza: „Ho gyan le het a vi lág ban ta pasz tal -
ha tó in do ko lat lan szen ve dé sek, idõ elõt ti ha lál ese tek, fel -
szá mol ha tat lan szo ci á lis egyen lõt len sé gek, gyó gyít ha tat -
lan tes ti és lel ki be teg sé gek, ki szá mít ha tat lan és fel tar tóz -
tat ha tat lan ter mé sze ti ka taszt ró fák, va la mint a meg fé kez -
he tet len bû nö zés és em be ri go nosz ság el le né re Is ten min -
den ha tó sá gá ban, böl cses sé gé ben, a te rem tett vi lág és te -
rem tõ je jó sá gá ban és egy er köl csi leg meg ala po zott vi lág -
rend ben hin ni?”

A te o dí cea kér dé sé re adott ko rai vá la szok

Lás suk, hogy az Ószö vet ség em be re ho gyan, mi ben ta lál -
ta meg a vá la sza it a te o dí cea fen tebb vá zolt prob lé má já -
ra, mi e lõtt a „nagy két ke dõk”, a Pré di ká tor és Jób köny vé -
nek a szer zõi szín re lép tek vol na! Az, hogy itt ne „a” vá -

lasz ról, ha nem töb bes szám ban „vá la szok”-ról be szél -
jünk, na gyon is in do kolt. Az ószö vet sé gi ira tok ugyan is
szá mos nem ze dék, s egy nem ze dé ken be lül gyak ran több
tár sa dal mi cso port ta pasz ta la ta it és az Is ten tõl ka pott ki -
nyi lat koz ta tá sa it tar tal maz zák. Olyan ki nyi lat koz ta tá so -
kat, ame lyek ben a ma guk ko rá ban és hely ze té ben meg -
nyug ta tó fe le le tet ta lál tak – s ame lyek a mi élet hely ze te -
ink ben is igaz és vi gasz ta ló fe le le tet kí nál hat nak a meg
nem ér de melt nek te kin tett szen ve dé sek oká ra és cél já ra.

A vi lág igaz sá gos rend je elõbb-utóbb hely re áll
A böl csel ke dõk ma guk is szá mol nak az zal a le he tõ ség gel,
hogy ide ig-órá ig a vi lág er köl csi rend je „ki zök ken het a
ten ge lyé bõl”. Ezt azon ban a vi lág mû kö dé sé ben csak át -
me ne ti za var nak te kin tet ték, és az zal biz tat ták a ta nít vá -
nya i kat, il let ve az ol va só i kat, hogy a vi lág igaz sá gos
rend je elõbb vagy utóbb, de min den kép pen hely re áll. Néz -
zünk er re a té tel re a Pél da be szé dek köny vé bõl né hány
pél dát: A bû nö sök út ja olyan, mint a sû rû ho mály; nem
tud ják, mi ben bot la nak majd meg. (4,19) Az igaz meg me -
ne kül a nyo mo rú ság ból, he lyé re pe dig a bû nös jut. (11,8)
Nem áll szi lár dan a bû nö sen élõ em ber, de az iga zak gyö -
ke re moz dít ha tat lan. (12,3) Utál az Úr min den föl fu val ko -
dott szí vût, ke zet rá, hogy nem ma rad bün tet len! (16,5)
Ne iri gyel je szí ved a vét ke se ket, in kább az Urat féld min -
den nap, mert van még jö ven dõ, és re mény sé ged nem sem -
mi sül meg. (23,17–18) Mert ha hét szer el esik is az igaz,
még is föl kel, de a bû nö sök el buk nak a baj ban. (24,16) Aki
ka mat tal és uzso rá val gya ra pít ja va gyo nát, an nak gyûjt,
aki kö nyö rül a nincs te le ne ken. (28,8)

Az anya gi ak nál ér té ke sebb kin cse ket nyer nek az iga zak
Ter mé sze te sen a böl csek is lát ták azt, hogy nem min den
igaz éri meg sor sá nak jobb ra for du lá sát, mint ahogy a bû -
nö sök kö zül sem nye ri el min den ki éle té ben a meg ér de -
melt bün te tést. Hány és hány olyan lel ki kincs van azon -
ban, mond ják, ame lye ket csak az igaz em ber tud meg sze -
rez ni, s ame lyek kel a sze ré nyebb anya gi vagy tár sa dal mi
kö rül mé nyek kö zött is be ara nyoz hat ja az éle tét! Ilyen lel -
ki ér té kek a sze líd lel kû ség, a sze re tet, a bé kes ség, a nyu -
ga lom, a biz ton ság, a nyu godt lel ki is me ret, va la mint a
több sé gi tár sa da lom meg be csü lé se: a tisz te let és a jó hír -
név. Néz zünk mind egyik re egy-egy pél dát – is mét a Pél da -
be szé dek köny vé bõl: Jobb sze líd lel kû nek len ni az alá za to -
sok közt, mint zsák má nyon osz toz ni a gõ gö sök közt.
(16,19) Jobb egy tá nyér fõ ze lék ott, ahol sze re tet van, mint
a hiz lalt ökör, ahol gyû lö let van. (15,17) Aki fedd he tet le -
nül él, biz ton ság ban él, de aki gör be úton jár, az ki tu dó dik
ró la. (10,9) Jobb a ke vés az Úr fé lel mé vel, mint a sok kincs,
ha nyug ta lan ság jár ve le. (15,16) Jobb a szá raz fa lat ott,
ahol bé kes ség van, mint ha la ko má val van te le a ház, de
ve sze ked nek ben ne. (17,1) Fut nak a bû nö sök, ha nem ül -
dö zik is õket, de az iga zak biz tos nak ér zik ma gu kat, mint
egy orosz lán. (28,1) A ked ves as  szony a tisz tes ség hez ra -
gasz ko dik. Az erõ sza kos em be rek a gaz dag ság hoz ra gasz -
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kod nak. (11,16) Amit az em ber tõl meg kí ván nak, az a hû -
ség, ezért jobb a sze gény em ber a ha zug nál. (19,22) Ér tel -
mé nek meg fe le lõ en di csé rik az em bert, a fon dor la tos szí vût
pe dig meg ve tik. (12,8) Töb bet ér a jó hír név a nagy gaz -
dag ság nál, a jó in du lat jobb az ezüst nél és az arany nál.
(22,1)

Az igaz tet tek gyü möl cse, ha a ha lál után is, de be érik
A ha gyo má nyos böl cses ségiro da lom még nem tud ar ról,
hogy Is ten a ha lál után tet te i ért fe le lõs ség re fog ja von ni
az em bert. Ez a gon do lat majd csak a hel le niz mus ide jé -
ben je le nik meg bi zo nyos elõz mé nyek után (lásd Zsolt 49;
73) a ha lál utá ni ket tõs fel tá ma dás és íté let ta ní tá sá ban
(Dán 12). Ar ról azon ban tud a Pél da be szé dek köny ve,
hogy tet te ink a ha lá lunk után az élet ben ma rad tak sor sát
to vább ra is be fo lyá sol hat ják. Az igaz em ber ál tal szer zett
ál dás ban ré sze sed het nek a gyer me kei is, mint ahogy a
bûn ál tal te rem tett át kos élet hely zet nem csak a bû nös -
nek, ha nem utó da i nak is meg ke se rít he ti az éle tét. Ez a ta -
ní tás fo ko zott fe le lõs ség re int ben nün ket. Tet te ink ha tá sa
a föl dön túl él het ben nün ket, s így ál dást vagy át kot hoz -
ha tunk az utá nunk jö võk re. A te o dí cea szem pont já ból ez
azt je len ti: le het, hogy egy igaz em ber a sa ját éle té ben
nem nyer te el tet te i nek mél tó ju tal mát, de gyer me kei ál ta -
la még is ál dás ban ré sze sül nek. És le het, hogy a bû nös nek
nem kel lett fe lel nie a tet te i ért, de azok bün te té se, ha csak
az utó da i nak az éle té ben is, biz to san nem ma rad el: Rom -
lás éri a bû nö sö ket, és oda lesz nek, de az iga zak há za meg -
ma rad. (12,7) A vét ke se ket ül dö zi a baj, az iga zak nak pe -
dig szép ju tal muk lesz. A jó em ber örök sé get hagy még
uno ká i nak is, a vét kes va gyo na pe dig az igaz ra vár.
(13,21–22) A bû nö sök há za né pe ki pusz tul, de a be csü le -
te sek sát rá ban la kók vi rul ni fog nak. (14,11) Fedd he tet le -
nül él az igaz, még a fi ai is bol do gok lesz nek. (20,7) Ne
ha ra gudj a go nosz te võk re, ne iri gyeld a bû nö sö ket! Mert
nincs jö võ je a go nosz nak, a bû nö sök mé cse se ki al szik.
(24,19–20)

S ha a kor tár sak eset leg ép pen sor sá nak ala ku lá sa mi -
att ros  szul is ítél tek vol na meg va la kit, az utó kor meg ad -
ja majd az igaz nak a kel lõ er köl csi elég té telt: Az igaz nak
az em lé ke ze te ál dott, de a bû nö sök ne ve sem mi vé lesz.
(10,7)

Is ten igaz sá gos sá ga nem az egyén,
ha nem a kö zös ség szint jén ér vé nye sül
Az Is ten igaz sá gos sá gá ra az elõ zõ pont ban fel mu ta tott
vá lasz át ve zet ben nün ket az Ószö vet ség kol lek tív szem lé -
le té hez. Iz rá el ben, ahogy az egész óko ri Ke le ten a tár sa -
da lom leg ki sebb egy sé gé nek nem az egyént, ha nem a csa -
lá dot te kin tet ték. A csa lád egy to váb bi al ko tó ele mek re
nem bont ha tó kö zös ség nek szá mí tott, amely ben min den
tag osz to zott min den tag sor sá ban: jó ban és ros  sz ban
egy aránt.

Ez zel a kol lek tív szem lé let tel ma gya ráz ha tó pél dá ul az,
hogy az óko ri Ke le ten bû nei mi att nemcsak a tet tes nek,

ha nem az egész csa lád já nak szen ved nie kel lett. Ami kor a
per zsa ud va ron cok Dá ni el el le ni ár mány ko dá sa ki tu dó -
dik, Dá ri us nemcsak õket vet te ti az orosz lá nok elé, ha -
nem ve lük együtt egész csa lád ju kat is (Dán 6,25). Ami kor
Jó áb egyé ni bos  szú vágy ból meg gyil kol ja Ab nért, Dá vid
egyet len lé leg zet tel mond át kot a bû nös re és an nak egész
csa lád já ra (2Sám 3,29); ugyan csak Dá vid az, aki ap juk
vét ke mi att Sa ul fi a it ki szol gál tat ja a gi be ó ni ak bos  szú já -
nak (2Sám 21,5kk).

S ami lye nek vol tak a föl di ki rá lyok, so ká ig ma gát Is -
tent is olyan nak kép zel ték. Sõt: az igaz ság út ján va ló ne -
ve lés egy ko ráb bi fá zi sá ban, hogy meg ért sék és fél jék,
ma ga Is ten is így vi sel ke dett. Ákán bû ne mi att Jó zsué
Ákán egész csa lád ját ki vé gez te ti (Józs 7,24–26). Mi vel ez -
után már si ke rül Iz rá el se re ge i nek el fog lal ni Aj vá ro sát
(Józs 8), nyil ván va ló, hogy az el be szé lõ sze rint Is ten a ki -
vég zést meg nyug vás sal tu do má sul vet te. A pusz tai ván -
dor lás so rán Kó rah, Dá tán és Ab irám vét ke mi att egész
csa lád ju kat el nye li a föld (4Móz 16,25kk), a má so dik pa -
ran cso lat ban pe dig Is ten úgy mu tat ko zik be, mint aki
nem csak az egyén nek fi zet meg tet tei sze rint, ha nem az -
zal együtt egy egész kö zös ség nek: Mert én, az Úr, a te Is -
te ned, fél tõn sze re tõ Is ten va gyok! Meg bün te tem az atyák
bû né ért a fi a kat is har mad- és ne gyed ízig, ha gyû löl nek
en gem. De ir gal ma san bá nok eze rí zig azok kal, akik sze ret -
nek en gem, és meg tart ják pa ran cso la ta i mat. (2Móz 20,5k
par. 5Móz 5,9k; vö. 2Móz 34,6k)

Így ért he tõ az is, hogy az Ószö vet ség sze rint az ural ko -
dó egy sze mély ben fe le lõs né pe sor sá nak ala ku lá sá ért. A
Ki rá lyok köny ve azt ta nít ja, hogy a ki rály nak a mó ze si
tör vé nyek hez va ló vi szo nyu lá sán állt vagy bu kott or szá -
gá nak a sor sa. Ha meg tar tot ta a tör vényt, ak kor nép é nek
jó lé tet és ál dást ga ran tált, ha azon ban sem mi be vet te azt,
ak kor rom lást és pusz tu lást ho zott a rá bí zott egész kö -
zös ség re (vö. ugyan így 2Móz 7–10; 2Sám 24; Jer 15,4).

Ez a te o dí cea szem szö gé bõl azt je len ti: Is ten nem az
egyén nel, ha nem a kö zös ség gel igaz sá gos. A csa lád vagy
a nem zet szint jén ér vé nyes a böl cses ség iro da lom ta ní tá -
sa, a pró fé ták in té se, va la mint a Tör vény átok- és ál dás -
mon dá sai.

Ugyan ez a kol lek tív szem lé let tud ja csak igaz sá gos nak
el fo gad ni azo kat az ese te ket is, ami kor Is ten a sze ret te i -
nek el vesz té sé vel bün tet meg va la kit. A sa rep tai öz vegy
fi á nak a ha lá lá ért sa ját ma gát tet te fe le lõs sé, amen  nyi ben
azt sa ját bû nei kö vet kez mé nyé nek, Is ten jo gos bün te té sé -
nek te kin tet te (1Kir 17,17k). Dá vid há zas ság tö ré sét és
gyil kos sá gát az Úr az zal to rol ta meg, hogy meg öl te a há -
zas ság tö ré sé bõl szü le tett gyer me ket (2Sám 12,15kk). Az
egyén szint jén a bün te tés igaz ság ta lan, hi szen egy ár tat -
lant sújt köz vet le nül, és csak köz vet ve a bû nös em bert. A
kö zös ség szint jén azon ban az íté let el fo gad ha tó: a csa lád
bû né ért a csa lád szen ved – füg get le nül at tól, hogy me lyik
tag ja vét ke zett.

Ez a kol lek tív szem lé let so ká ig adott Iz rá el szá má ra el -
fo gad ha tó vá laszt az Is ten igaz sá gos sá gá val kap cso la tos
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kér dé sek re. Ha az igaz szen ved, ak kor le het, hogy a csa -
lád ja vagy né pe bün te té sét kell a töb bi ek kel együtt vi sel -
nie. A ba bi lo ni fog ság ko rá ban azon ban egy in di vi du a li -
zá ló dá si fo lya mat zaj lott le, ami a kol lek tív fe le lõs ség nek
ezt az el vét ha tá ro zot tan és vi lá go san el ve tet te (lásd Ez
18; 5Móz 7,9; 24,16). A két né zet, a kol lek tív és az in di -
vi du a lis ta né zet szin té zi se ként az Ószö vet ség azt ta nít ja:
a bûn és a bûn hõ dés fo lya má ból min den nem ze dék és
egyén sza ba don ki lép het. Ha azon ban ezt nem te szi meg,
ak kor atyái vét ke i vel együtt atyái vét ke i nek a kö vet kez -
mé nyei is ter hel ni fog ják õt (vö. Ézs 65,7; Zsolt 106,6;
Ezsd 9,7kk).

A szen ve dés mint atyai fe nyí tés
A pró fé tai ige hir de tés ben na gyon ha mar meg je le nik, és
szin te vé gig je len ma rad a fi át fe nyí tõ apa me ta fo rá ja Iz -
rá el tör té nel mi ka taszt ró fá i nak teo ló gi ai ér tel me zé sé re
(Hós 5,1–3; 5,8–12; Ézs 1,4–9; 53,5; Jer 2,19.30; 3,3; 5,3;
6,7k; 10,24 stb.). Meg le põ azon ban, hogy ezt a me ta fo rát
csak na gyon ké sõn, a Kr. e. 3. szá zad ban kezd ték az
egyén szen ve dé se i nek ér tel me zé sé re is al kal maz ni. A Pél -
da be szé dek köny vé nek õsi gyûj te mé nyei még egyet len
ilyen ige he lyet sem tar tal maz nak, a gon do lat csak egy he -
lyen, a könyv ké sei pro ló gu sá ban je le nik meg. Ugyan csak
ké sei a 94. zsol tár, ami a 12–15. ver sé ben szép pél dá ját
kí nál ja en nek a fel fo gás nak. Ezen a té ren te hát a pró fé tai
ha gyo mány gaz da gí tot ta utó lag a böl cses ség iro da lom ta -
ní tá sát. Lás suk a két em lí tett ige he lyet: Az Úr in té sét meg
ne vesd, fi am, és dor gá lá sát meg ne utáld! Mert akit sze -
ret az Úr, azt meg dor gál ja, de mint apa a fi át, akit ked vel.
(Péld 3,11–12) Bol dog az az em ber, akit te meg fe nyí tesz,
Uram, és meg ta ní tasz tör vé nyed re, hogy meg óvd a ros  sz
na pok tól, míg a bû nö sök nek meg ás sák a sír ját. Nem ta -
szít ja el né pét az Úr, nem hagy ja el örök sé gét. Mert di a dal -
ra jut még a jog, és azt kö ve ti min den tisz ta szí vû em ber.
(Zsolt 94,12–15)

A me ta fo ra mö göt ti gon do lat vi lá gos: bûnt min den em -
ber kö vet el, még az iga zak is. Is ten eze ket a bû nö ket nem
hagy ja fi gyel men kí vül, ha nem meg bün te ti õket, hogy ez -
zel té rít se jó út ra az iga zat, s meg aka dá lyoz za, hogy az Is -
ten út já tól mes  szebb re tá vo lod va a tel jes meg sem mi sü lés
le gyen majd a ré sze. Ahogy a szü lõ a fe nyí tés sel a na -
gyobb baj tól igyek szik meg kí mél ni a gyer me két, úgy
igyek szik Is ten is a ki sebb bün te té sek kel, csa pá sok kal az
iga za kat a jó úton meg õriz ni. Az iga zak szen ve dé se te hát
Is ten nek a hoz zá juk va ló jó sá gá nak és sze re te té nek a je -
le is le het.

Jób és ba rá ta i nak vi tá ja –
a ha gyo má nyos vá la szok krí zi se

Jób köny vét a szer zõi, il let ve szer kesz tõi egé szé ben e nagy
kér dé sek nek: az iga zak meg nem ér de melt szen ve dé sé nek
és Is ten igaz sá gos sá gá nak szen tel ték. A böl cses ség iro da -

lom nak ez a ké sei ter mé ke ös  sze fog lal ja a Kr. e. 3. szá za -
dig a zsi dó ság szin te va la men  nyi ide vá gó el kép ze lé sét. A
ha gyo má nyos böl cses ség iro da lom té te le it Jób ba rá tai kép -
vi se lik, míg Jób, az ár tat la nul szen ve dõ igaz a szen ve dé -
sek oka it hi á ba ku ta tó em bert rep re zen tál ja, aki ugyan Is -
ten lé tét nem ta gad ja meg, még csak a ve le va ló kö zös sé -
get sem haj lan dó fel mon da ni, de el ha gya tott sá gá ban az
igaz sá gos és ki szá mít ha tó, mert ki is mer he tõ is ten he lyett
egy go nosz, dé mo ni, ön ké nyes, dön té se i ért szá mon nem
kér he tõ, eti kai dön té se ink ben ezért mér cé ül nem vá laszt -
ha tó is ten ké pe raj zo ló dik meg ben ne.

A ba rá tok gon do la ta it itt és most nem tud juk rész le te i -
ben is mer tet ni. Er re azon ban nincs is szük ség, hi szen az
õ sza va ik ban a már ko ráb ban ki mu ta tott gon do la tok je -
len nek meg kü lön bö zõ for má ban, gyak ran több né ze tet
ös  sze kap csol va, ele gyít ve egy más sal. Az a két ta ní tás,
ami új szem pont ként meg je le nik a ba rá tok ok fej té sé ben,
a kö vet ke zõ.

Nincs bûn te len em ber –
így ár tat la nul szen ve dõ sem lé te zik
Az egyik té tel sze rint egyet len em ber sem ál lít hat ja ma gá -
ról, hogy bûn te len, így iga zá ból sen ki sem szen ved ár tat -
la nul. E gon do la tot Eli fáz fo gal maz za meg mind járt az el -
sõ be szé dé ben (4,12–21), de ugyan ez a ta ní tás jön elõ a
15,11–16 és a 25,2–6-ban is. Nem cso dál koz ha tunk azon -
ban azon, hogy sorskér dé se i re Jób ezt a fe le le tet nem fo -
gad ja el. Mert bár va ló ban nincs ár tat lan em ber az Is ten
elõtt, ez a té tel azon ban még nem ad ma gya rá za tot ar ra a
tény re, hogy Is ten az em be ri ter mé szet nek ugyan ezért a
gyen ge sé gé ért egye se ket mi ért ki sebb, míg má so kat mi ért
na gyobb bün te tés sel bün tet.

Is ten böl cses sé ge ki für kész he tet len –
ami ma rad, az a gyer me ki bi za lom
A má so dik gon do lat sze rint Is ten böl cses sé ge, úgy mint
szán dé kai és tet te i nek iga zi in dí té kai az em ber szá má ra
ki für kész he tet le nek. Ahogy egy kis gyer mek nem ér ti azo -
kat a dön té se ket, ami ket a szü lei az õ ér de ké ben hoz nak
meg, ugyan úgy nem ké pes az em ber fel fog ni Is ten dön té -
se it. Ezért az em ber nem te het mást, mint hogy gyer me ki
bi za lom mal rá bíz za ma gát Is ten re, tud va azt, hogy ha õ
nem is ér ti a ve le tör tén te ket, Is ten vég sõ so ron min dent
az õ ja vá ra, az õ ér de ké ben tesz. Ez Có fár el sõ be szé dé nek
a lé nye ge (11,7–11), de a gon do lat meg je le nik a ke retel -
be szé lés men  nyei je le ne té ben (1–2) és a Jób 28 nagy be -
tétszö ve gé ben is.

De va ló ban meg ol dás ez a te o dí cea prob lé má já ra? Jób
sze rint alig ha. Ez a ta ní tás ugyan is több kér dést vet fel,
mint amen  nyit meg vá la szol: rá bíz hat ja-e ma gát az em ber
egy olyan is ten re, aki ki szá mít ha tat lan, ön ké nyes, ké pes
bár mi ne mû be lát ha tó in dok nél kül sa ját hí ve el len for dul -
ni, a ki tar tás hoz pe dig nem ad erõt, biz ta tást, s így a föl -
di élet ben va ló bol do gu lás hoz hí vei nem re mél het nek tõ -
le sem mi fé le tám pon tot vagy út mu ta tást?
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Is ten Jób nak adott vá la sza –
az iga zak szen ve dé sé nek kér dé sé re

A ha gyo má nyos böl csel ke dé sen túl mu ta tó vá la szo kat a
könyv utol só na gyobb egy sé gé ben, Is ten és Jób dia ló gu sá -
ban kell ke res nünk (Jób 38–42). Akár az egész könyv, úgy
a könyv nek ezek a zá ró fe je ze tei is több szer kesz tõi át dol -
go zá son es tek át. Nem ze dé kek so ra érez te kény sze rít ve
ma gát ar ra, hogy Is ten igaz sá gos sá gá nak a kér dé sé ben
hoz zá te gye a könyv höz sa ját hitta pasz ta la tát és Is ten tõl
nyert, a sa ját élet hely ze té re igaz nak bi zo nyu ló ki je len té -
sét. E bo nyo lult ha gyo má nyo zástör té ne ti fo lya mat fel vá -
zo lá sa nem fel ada tunk, a leg újabb re dak ció tör té ne ti elem -
zé sek is mer te té se Kaiser be ve ze té sé ben meg ta lál ha tó. Ha
azon ban en nek a fo lya mat nak az ös  sze tett sé gé rõl tu -
dunk, ak kor nem esünk ab ba a hi bá ba, hogy a vizs gált
sza kasz ban egyet len vá laszt ke res sünk a te o dí cea prob lé -
má já ra. Nem, Jób köny ve utol só fe je ze tei sem „a” vá laszt
kí nál ják az iga zak szen ve dé sé nek kér dé sé re, ha nem „vá -
la szo kat”, így töb bes szám ban. S re mé lem, a foly ta tás ban
si ke rül bi zo nyí ta nom: ez a tény nem kell, hogy el bi zony -
ta la nít son ben nün ket, hi szen a vá la szok sok szí nû sé ge
meg gaz da gít ja Is ten rõl és em ber rõl szer zett bib li ás is me -
re te in ket.

Is ten meg je le né sé ben, nem pe dig be szé dé ben
rej lik a vá lasz
So kan gon dol ják úgy, hogy Jób a ma ga két sé ge i re nem Is -
ten sza va i ból hal lot ta ki a fe le le tet, ha nem iga zá ból Is ten
meg je le né se osz lat ta el azo kat (38,1; 40,6). Jób úgy érez -
te, hogy Is ten ön ké nyes, ki szá mít ha tat lan lény, aki nem
tud, vagy nem akar tet te i rõl szá mot ad ni, ezért nem me ri
vál lal ni ve le, a meg hur colt Jób bal a ta lál ko zást. Ezért egy -
re éle sebb han gon kö ve telt ma gá tól Is ten tõl ma gya rá za tot
ar ra, ami ve le tör tént. Ba rá ta i ban csa ló dott, tõ lük el is
for dult. Is ten ben is csa ló dott, de tõ le még sem tu dott el -
sza kad ni. Mi nél igaz ság ta la nabb nak érez te Is tent, an nál
el szán tab ban, an nál szen ve dé lye seb ben kö ve tel te, hogy
ta lál koz has son ve le, s ne ki ma gá nak mond has sa el ke se -
rû pa na szát.

És Is ten, aki so ká ig el ta kar ta ar cát Jób elõl, is mét oda -
for dult hoz zá. Meg je le né se meg cá fol ta Jób nak a vád ja it,
és tel je sí tet te aka ra tát. Az em ber nek, akit lel ki gyöt rõ dé -
sei nem el sza kí tot tak Is ten tõl, ha nem Is ten kar ja i ba haj -
tot tak, meg je lent az Úr. Az zal, aki az Is ten nel kap cso la tos
két sé ge i re ma gá nál Is ten nél ke res te a vá laszt, Is ten szó ba
állt. An nak, aki Is ten el le ni vád ja it nem má sok nak akar -
ta elõ tár ni, azt Is ten meg hall ga tás sal ju tal maz ta. S vé gül
azt, aki nem fo ga dott el Is ten ügyé ben sen kit dön tõ bí ró -
nak, csak ma gát a meg vá dolt Is tent, an nak a pa na sza Is -
ten nél meg hall ga tás ra ta lált (vö. Zsolt 73). Mert amíg Is -
ten tõl ma gá hoz Is ten hez me ne kül az em ber, ad dig Is ten
és em ber elõbb vagy utóbb, de is mét egy más ra ta lál.

A vá lasz Is ten el sõ be szé dé ben rej lik
Is ten azon ban nemcsak meg je le nik, ha nem meg is szó lal,
s két hos  szabb be széd ben tár ja fel a ter mé szet és az ál lat -
vi lág gaz dag sá gát, fel mu tat ja azok mû kö dé sé nek rej té -
lyes, em be ri leg fel fog ha tat lan vol tát (38–39 és 40,6–
41,26), s kény sze rí ti ez zel Jó bot mind két be szé de vé gén
meg hó do lás ra (40,1–5 és 42,1–6).

E két be széd kö zül az el sõ a ter mé szet és az ál lat vi lág
le írá sá ban azt igyek szik ki mu tat ni, hogy hány meg hány
je len ség nek vagy fo lya mat nak nem ura az em ber. Az em -
ber nem tud ja kor dá ban tar ta ni a ten gert, nem ké pes be -
fo lyá sol ni az égi tes tek já rá sát vagy az idõ já rást (38,1–
38). De ugyan így nem ura az em ber az ál lat vi lág nak sem:
nem ké pes be tör ni és szol gá la tá ba ál lí ta ni a vad sza ma rat,
a vad bi valyt vagy a struc cot, mint ahogy az egy sze rû kéz -
mû ves vagy föld mû ve lõ szá má ra a har ci ló is a meg fé kez -
he tet len, vad erõ szim bó lu ma (39,5–25). Több rõl van itt
szó, mint egy sze rû en ar ról, hogy e pél dák sze rint az Is ten
böl cses sé ge és gond vi se lé sé nek út jai ki ku tat ha tat la nok
(vö. Jób 28). Ez a be széd nem egy sze rû en ar ra biz tat: tö -
rõd jünk be le, hogy nem ért jük Is ten út ja it, s gyer me ki en -
ge del mes ség gel bíz zuk ma gun kat az õ böl cses sé gé re.
Nem, ez a be széd jó zan és  szel is el fo gad ha tó vá laszt akar
ad ni a gon dol ko dó em be rek nek. S hogy mi is ez a vá lasz?
Ezt két fé le kép pen fo gal maz hat juk meg.

a) Lám, az em ber an  nyi minden nek nem ura az élet te -
len ter mé szet ben és az ál lat vi lág ban. Mi ért ép pen a sa ját
sor sá nak akar az ura len ni? Vagy ugyan ezt más képp
meg kö ze lít ve: ha el tud juk fo gad ni, hogy nem va gyunk
ké pe sek a ter mé szet ben és az ál lat vi lág ban min dent kont -
rol lál ni vagy be fo lyá sol ni, ak kor mi ért nem tud juk el fo -
gad ni, hogy a sa ját éle tünk kel sem te het jük ugyan ezt?
Nem kö vet ke zet len itt az em be ri gon dol ko zás?

b) Az em ber a Te rem tõ irán ti cso dá lat tal tud ja szem lél -
ni a szá má ra ki is mer he tet len és meg fé kez he tet len dol go -
kat: a kü lön bö zõ ter mé sze ti je len sé ge ket vagy a szí nes és
tar ka, le nyû gö zõ ál lat vi lá got. Mi ért nem tud ja az em ber a
sa ját sor sá nak ki szá mít ha tat lan for du la ta it ugyan ez zel a
cso dá lat tal szem lél ni?

A vá lasz Is ten má so dik be szé dé ben rej lik
Is ten má so dik be szé de még min dig az ál lat vi lág té má já -
nál ma rad, de ös  sze sen két ál lat, a ví zi ló és a kro ko dil be -
mu ta tá sá ra épül. E két ví zi ál lat ban kö zös az, hogy az em -
ber szá má ra le gyõz he tet le nek és meg fé kez he tet le nek. Éle -
sen el üt nek azon ban egy más tól ab ban, hogy az egyik, a
ví zi ló, bé kés nö vény evõ, míg a má so dik, a kro ko dil, fé lel -
me tes, ki szá mít ha tat lan ra ga do zó.

E két ál lat me ta fo rá ján ke resz tül a könyv azt akar ja
mon da ni: a te rem tett vi lág ban ugyan így van egy szer re je -
len a rend és a ká osz, a jó és a ros  sz. A te rem tés tör té net
sze rint Is ten a ká oszt nem tö röl te ki a vi lág ból, ha nem
csak kor lá tok kö zé szo rí tot ta, és a név adás sal ural ma alá
haj tot ta (1Móz 1,6–10). Azt pe dig, hogy a ha lál erõ it ma -
ga az em ber sza ba dí tot ta rá bû né vel a vi lág ra, vi lá go san
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ki mond ja a bûn eset tör té ne te (1Móz 3,14–20). Ne cso dál -
koz zon te hát az em ber, ha nem ve gye tu do má sul: a te rem -
tett vi lág ban együtt és egy szer re van je len a rend és a ká -
osz, a jó és a ros  sz, s eb ben a vi lág ban mind ket tõ nek
meg van a ma ga re la tív sza bad sá ga.

A vá lasz a Jób 38,39–39,4-ben rej lik
Is ten el sõ be szé dé nek van egy kü lö nös sza ka sza, ami
meg sza kít ja a be széd gon do lat me ne tét, s in kább a má so -
dik be széd mon da ni va ló já hoz áll kö ze lebb. Ez a rész a
38,39–39,4. Eb ben elõ ször ar ról ol va sunk, hogy Is ten nek
a ra ga do zó orosz lán és a dög evõ hol ló cse me té i rõl is gon -
dos kod nia kell (38,39–41), majd a szö veg egy alig kö vet -
he tõ vál tás sal a kõ szá li zer gék el lé sé rõl, sza po ru la tá ról
kezd el be szél ni (39,1–4).

Pe dig az ös  sze füg gés vi lá gos. Is ten a nö vény evõk kel, a
kõ szá li zer gék kel táp lál ja az orosz lánt és a hol lót – de
min dig gon dos ko dik ar ról is, hogy a nö vény evõk ki ne
ves  sze nek. Min dig elég zer ge szü le tik ah hoz, hogy a ra ga -
do zók köly kei és fi ó kái is élet ben ma rad ja nak, ugyan ak -
kor a nö vény evõ zer gék se pusz tul ja nak ki. A ter mé szet -
ben a ra ga do zó és a pré da ál lat sza po ru la ta cso dás egyen -
súly ban van egy más sal, biz to sít va – ha nem is az egyén,
de a faj szint jén – mind két cso port nak a fenn ma ra dást.

Ugyan így a te rem tett vi lág ban is egy szer re van je len a
rend és a ká osz, Is ten pe dig a „mak ro koz mosz” szint jén
gon dos ko dik a ket tõ egyen sú lyá ról. Ha né me lyek ál do za -
tul is es nek a ká osz erõ i nek, a föld rõl so ha nem pusz tul -
nak ki az iga zak; a ká osz so ha nem gyûr he ti ma ga alá
vég képp a ren det, mert Is ten õrt áll ket te jük egyen sú lya
fe lett. S ha az egyén nek nem is ad ma gya rá za tot e né zet
ar ra, hogy mi ért ép pen õ ke rült a ká osz kar ma i ba, vi gasz -
ta lást nyújt hat a szá má ra az, hogy a na gyobb ös  sze füg -
gé sek szint jén a harc, ami nek ré sze lett, az iga zak ol da lá -
ról vesz tés re so ha sem áll.

A vá lasz Jób meg aláz ko dá sá ban
és ba rá tai meg dor gá lá sá ban rej lik
Ki nek adott iga zat a meg je le nõ Is ten Jób és ba rá ta i nak a
vi tá já ban? A ke ret el be szé lés és az Is ten vá la sza e kér dés -
ben lát szó lag el lent mond egy más nak. Hi szen Is ten vá la -
szá ra Jób nak két szer is meg kel lett aláz kod nia, el is mer ve
azt, hogy Is ten nel szem ben nem volt iga za (40,1–5;
42,1–6). Ugyan ak kor Jób ba rát já nak, Eli fáz nak ezt mond -
ja Is ten: Ha rag ra ger jed tem el le ned és két ba rá tod el len,
mert nem be szél te tek ró lam olyan he lye sen, mint szol gám,
Jób. Azért ve gye tek hét bi kát meg hét kost, men je tek el
szol gám hoz, Jób hoz, és mu tas sa tok be égõ ál do za tot ma -
ga to kért! Szol gám, Jób pe dig imád koz zék ér te tek. Mert
csak rá va ló te kin tet tel nem szé gye nít lek meg ben ne te ket,
hi szen nem be szél te tek ró lam olyan he lye sen, mint szol -
gám, Jób. (42,7b–8)

Ha ezt a két rész le tet egy más mel lé ál lít juk, ak kor vi lá -
gos: a könyv vég sõ for má já nak a szint jén Jób és ba rá tai
vi tá já ban Is ten sem Jób nak, sem ba rá ta i nak nem adott

ma ra dék ta la nul iga zat! Va la mi ben mind két vi ta part ner
té ve dett. S ez a va la mi, bár mi lyen fur csa is, lé nye gé ben
ugyan az a do log volt. Mind ket ten el fe lej tet ték, hogy Is ten
szu ve rén Is ten, aki azt tesz, amit akar; tet te i nek és in du -
la ta i nak csak õ ma ga szab hat egye dül ha tárt. Az em ber
szá má ra Is ten ben min dig ma rad va la mi ki is mer he tet len,
va la mi fel fog ha tat lan, va la mi ki szá mít ha tat lan ság. Van -
nak, akik eb ben vé lik fel fe dez ni Is ten nek az iga zak szen -
ve dé sé nek kér dé sé re adott egyik le het sé ges vá la szát.

a) Jób ba rá tai azt hit ték, hogy Is ten a tan té te lek bõl, a
hit val lá sok ból, az õsök böl csel ke dé sé bõl tel jes ség gel ki is -
mer he tõ. Azt hit ték, nem te het Is ten olyat, amit õk a ró la
szer zett is me re te ik alap ján ne tud ná nak elõ re prog nosz ti -
zál ni, vagy leg alább utó lag meg ma gya ráz ni. Nem tud ták
azt, hogy Is tent nem le het tan té te lek be be le szo rí ta ni. Le -
gyen akár mek ko ra teo ló gi ai is me ret a bir to kunk ban, áll -
jon akár hány nem ze dék ta pasz ta la ta és igeér tel me zé se is
a ren del ke zé sünk re, Is ten vég sõ so ron még is ki ku tat ha -
tat lan ti tok ma rad a szá munk ra. Be lõ le csak an  nyit is -
mer he tünk meg, amen  nyit õ ma ga elõt tünk fel akar tár ni,
amen  nyit ön ma gá ból ne künk ki akar je len te ni. Bi zony, a
ti gon do la ta i tok nem az én gon do la ta im, és a ti uta i tok
nem az én uta im – így szól az Úr. Mert amen  nyi vel ma ga -
sabb az ég a föld nél, an  nyi val ma ga sab bak az én uta im a
ti uta i tok nál, és az én gon do la ta im a ti gon do la ta i tok nál.
(Ézs 55,8k)

b) Ugyan ak kor a vi tá ban Jób nak sem volt tel je sen iga -
za. Jób ugyan is azt hit te, hogy Is ten egyet len em be ri élet
ta pasz ta la ta i ból tel jes ség gel ki is mer he tõ. Azt hit te, nem
te het Is ten olyat, amit õ az Is ten rõl szer zett ta pasz ta la tai
alap ján ne tud na elõ re prog nosz ti zál ni, vagy leg alább
utó lag meg ma gya ráz ni. El fe lejt ke zett ar ról, hogy Is tent
nem le het egyet len élet ta pasz ta la ta i ba be le szo rí ta ni. Is -
ten több, mint amit én lá tok be lõ le. Is ten na gyobb és sok -
ol da lúbb an nál, mint amit ne kem osz tály ré szül meg sza -
bott. Ho gyan ál lít hat ja va la ki ko mo lyan azt, hogy amit õ,
jó zan és  szel, éle té nek 70–80 évé ben lá tott, hal lott és ta -
pasz talt, ki gon dolt, ki kö vet kez te tett vagy va ló ban ki je len -
tés ként meg ka pott, az a ma ga tel jes sé gé ben le ír hat ja az
örök tõl fog va lé te zõ és mun kál ko dó Is tent, an nak üdv ter -
vét, szán dé kát és irán tunk va ló in du la tát? Egyet len em -
ber csak egy pa rá nyi rész le tet lát hat meg Is ten bõl. S csak
ha e pa rá nyi rész le te ket ös  sze gyûjt jük és meg fe le lõ en egy -
más hoz il leszt jük, ak kor raj zo lód hat ki egy hi te les nek ne -
vez he tõ mo za ikkép elõt tünk. Mi nél több em ber, mi nél
több nép és nem ze dék ta pasz ta la tát kap csol juk ös  sze, an -
nál éle sebb és meg bíz ha tóbb lesz ez a kép. Ilyen ta pasz ta -
la tok gyûj te mé nye a Szent írás, és an nak kont roll ja alatt
ilyen ta pasz ta la tok gyûj te mé nye a test vé ri bi zony ság té tel,
az Is ten rõl foly ta tott hí võ „ta pasz ta lat cse re”, lel ki be szél -
ge tés, ba rá ti ta lál ko zás.

Meg gyõ zõ dé sem, hogy a Tu do mány Nap já nak ez az
elõ adásso ro za ta is egy ilyen jel le gû test vé ri ta lál ko zás.
Ad ja Is ten, hogy egy más ta pasz ta la tai és tu dá sa ré vén
gaz da god jon, bõ vül jön is ten is me re tünk! S re mé lem, hogy
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In té sek az igaz ke gyes ség re

Míg az an ti té zi sek a tra dí ci ó val és az indulatokkal szem -
be ni au to nó mi át hív ják elõ, ad dig az igaz ke gyes ség sza -
bá lyai, ame lyek a He gyi be széd má so dik fõ sza ka szát te -
szik ki, a tár sa dal mi kont rol lal szem be ni au to nó mi át cé -
loz zák meg. Amit va la ki tesz, azt nem má sok el is me ré sé -
nek kell mo ti vál nia, ha nem egye dül Is ten nek. Ez szük sé -
ges az ada ko zás nál, az imád ko zás nál és a böj tö lés nél. Ez
mind egyik eset ben arisz tok ra ti kus és szu ve rén vi sel ke -
dés for mát kö ve tel meg.

Az igaz ke gyes ség in tel mei egy mind há rom fi gyel mez -
te tés re vo nat ko zó ál ta lá nos fel ütés sel kez dõd nek: ho gyan
kell az igaz sá gos sá got gya ko rol ni. Vi gyáz za tok: a ke gyes -
sé ge te ket ne az em be rek elõtt gya ko rol já tok, hogy lás sa -
nak ti te ket, mert így nem kap tok ju tal mat men  nyei Atyá -
tok tól. (6,1)

Az igaz ság ta ní tá sa, amely rõl szó van, az an ti té zi sek -
ben sze re pel. Te hát be szél he tünk „Durch füh rungs be st im -
mun gen”-rõl, vagy is azok ról a sza bá lyok ról, amelyek
meg ha tá roz zák, ho gyan kell al kal maz ni ezt az igaz sá got.
Ezt nem kel le ne an nak a re pu tá ci ó nak mo ti vál nia, ame -
lyet má sok tól ka punk. En nek el sõ pél dá ja az ada ko zás nál
sze re pel. Ami kor te hát ado mányt adsz, ne kür töl tess ma -
gad elõtt, aho gyan a kép mu ta tók te szik a zsi na gó gák ban
és az ut cá kon, hogy di csér jék õket az em be rek. Bi zony,
mon dom nék tek: meg kap ták ju tal mu kat. Te pe dig ami kor
ado mányt adsz, ne tud ja a bal ke zed, mit tesz a jobb, hogy
ada ko zá sod ti tok ban tör tén jék; a te Atyád pe dig, aki lát ja,
ami ti tok ban tör té nik, meg fi zet ne ked. (6,2–4)

A ré gi po gány ada ko zók kal ellen tét ben sen ki nek nem
len ne sza bad a sa ját nyil vá nos hír ne vé vel tö rõd nie, ami -
kor ada ko zik, ha nem diszk ré ten kell azt ten nie. Min den ki
le het jó te võ, mint a ha tal ma sok és az arisz tok ra ták, de
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sen ki nek sem len ne sza bad tár sa dal mi hasz not húz ni eb -
bõl. A jobb kéz nem tud ja, mit csi nál a bal. Ez az au to nó -
mia ma gas fo kát kö ve te li meg va la ki nek a kör nye ze te fe -
lé, megint csak a fe le ba rát ked vé ért. A ke gyes ség kö vet ke -
zõ inst ruk ci ó ja az imád ság ra vo nat ko zik, amely rá adás -
ként a min ta sze rû, irány adó ima pél dá ját ad ja, az Úr imá -
ja: ami kor imád koz tok, ne le gye tek olya nok, mint a kép -
mu ta tók, akik sze ret nek a zsi na gó gák ban és az ut ca sar -
ko kon meg áll va imád koz ni, hogy lás sák õket az em be rek.
Bi zony, mon dom nék tek: meg kap ták ju tal mu kat. Te pe dig
ami kor imád ko zol, menj be a bel sõ szo bád ba, és aj tó dat
be zár va imád koz zál Atyád hoz ti tok ban; Atyád pe dig, aki
lát ja, amit ti tok ban te szel, meg fi zet ne ked. (6,5–6)

Ezek bõl a sza vak ból ki de rül, hogy az au to nóm vi sel ke -
dés az imád ko zás ban is kö ve tel mény. Ez pa ra dox mó don
hang zik, mi vel az imád ko zás fel té te le zi a füg gõ ség el is -
me ré sét. De ez az Is ten tõl va ló füg gõ ség – és ez a sa já tos
füg gõ ség füg get len né tesz az em be ri lé nyek tõl. Egy szem -
pont ból Is ten és az em be rek ugyan ab ban a funk ci ó ban je -
len nek meg: azok nak, akik imád koz nak, nem sza bad
meg pró bál ni uk jó be nyo mást kel te ni sem em ber tár sa ik -
ban a nyil vá nos ság elõt ti lát vá nyos imád ko zás sal, és Is -
tent sem len ne sza bad meg pró bál ni uk be fo lyá sol ni a hall -
ha tó imád ko zás szó ára da tá val. Te hát az Úr imá já nak be -
ve ze té se ezt mond ja: ami kor pe dig imád koz tok, ne sza po -
rít sá tok a szót, mint a po gá nyok, akik azt gon dol ják, hogy
bõ be szé dû sé gü kért hall gat tat nak meg. Ne le gye tek te hát
hoz zá juk ha son lók, mert tud ja a ti Atyá tok, mi re van
szük sé ge tek, mi e lõtt még kér né tek tõ le. (6,7–8)

Az Úr imá ja a He gyi be széd köz pont já ban he lyez ke dik el
(6,9–13). Há rom úgy ne ve zett „Du-Bit te”-t (te-ké rés) ölel
fel „te”-ként meg szó lít va Is tent, és há rom úgy ne ve zett
„Wir-Bit te”-t (mi-ké rés). En nek az imá nak eti kai imp li ká -
ci ói van nak. Má té ki egé szí ti az Úr imá já nak el sõ ré szét az
Is ten aka ra tá nak be tel je se dé sé re vo nat ko zó ké rés sel.

Mi Atyánk, aki a men  nyek ben vagy,
szen tel tes sék meg a te ne ved,
jöj jön el a te or szá god,
le gyen meg a te aka ra tod,
amint a men  ny ben, úgy a föl dön is;
min den na pi ke nye rün ket add meg né künk ma,
és bo csásd meg vét ke in ket,
mi kép pen mi is meg bo csá tunk az el le nünk vét ke zõk nek;
és ne vigy min ket kí sér tés be,
de sza ba díts meg a go nosz tól. (6,9–13)
Az utol só há rom ké rés azok kal a dol gok kal fog lal ko -

zik, ame lyek azért szük sé ge sek, hogy az em be rek bár mi
jót tud ja nak cse le ked ni. Te kin tet tel a je len idõ re az ima
a min den na pi ke nyé rért imád ko zik – vagy a hol na pi ke -
nyé rért, vagy is an nak a bi zo nyos ság nak a mi ni mu má -
ért, hogy nem fe nye get az éhe zés ve szé lye. A múlt ra va -
ló te kin tet tel az ima az adós sá gok el en ge dé sé ért (a vét -
kek meg bo csá tá sá ért) imád ko zik. A jö võ re va ló te kin tet -
tel pe dig a kí sér tés el ke rü lé sé ért imád ko zik. Ezek nél kül
az elõ fel te vé sek nél kül na gyon ne héz Is ten aka ra ta sze -
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rint él ni. Az éhes em be rek nem mo rá lis sze mé lyek. Azok
az em be rek, akik nem bé kül tek meg tár sa ik kal, ve szé -
lye sek. Azok, akik tõl túl so kat kér nek, kön  nyen el buk -
hat nak.

Az ezt kö ve tõ kon tex tus ban csak a meg bo csá tás ké rel -
me sze re pel (6,14), amely a leg fon to sabb Má té szá má ra.
Az adós ság el en ge dé se gyak ran ki rá lyi ak tus volt egy
ural ko dás kez de té nél vagy vál ság ide jén. Ez Má té evan gé -
li u má ban is a ki rá lyi Mes si ás cse le ke de te, aki meg vált ja
em be re it bû ne ik bõl (1,21). A go nosz szol ga pél dá za ta
(18,23–35) mu tat ja, hogy az adós sá gok el en ge dé se ki rá -
lyi tett. Ha a ta nít vá nyok meg bo csát ják egy más nak vét ke -
i ket, egy ki rály vi sel ke dé sét, Is ten vi sel ke dé sét imi tál ják.

A ke gyes ség utol só inst ruk ci ó ja a böj tö lés re vo nat ko -
zik. Ami kor pe dig böj töl tök, ne néz ze tek ko mo ran, mint a
kép mu ta tók, akik el tor zít ják ar cu kat, hogy lás sák az em -
be rek böj tö lé sü ket. Bi zony, mon dom nék tek: meg kap ták ju -
tal mu kat. Ami kor pe dig te böj tölsz, kend meg a fe je det, és
mosd meg az ar co dat, hogy böj tö lé se det ne az em be rek lás -
sák, ha nem Atyád, aki rejt ve van; és Atyád, aki lát ja, ami
ti tok ban tör té nik, meg fi zet ne ked. (6,16–18)

A böj tö lés ma ga tar tá sa szin tén hor doz hat ki rá lyi vo -
nást. Ahe lyett, hogy el tor zí tott ar cot mu tat na má sok fe -
lé, a böj tö lõ önt sön ola jat a fe jé re, és mos sa meg az ar -
cát! Ke vés bé köz tu dott, hogy a fel ke nés egy kor a ki rá lyi
in vesz ti tú ra rí tu sa volt. In kább úgy te kin tet ték, mint a
tét len ke dõ fel sõ osz tály je lét, akik meg te het ték, hogy
oda fi gyel je nek a kül se jük re. A sza kasz bi zo nyo san azt
ál lít ja, hogy ön ma gunk meg alá zá sá nak Is ten elõtt a böj -
tö lés ben kom bi ná lód nia kell a má sok fe lé ta nú sí tott ön -
bi za lom mal.

Az igaz ke gyes ség in tel mei biz to sít ják az ol va sót, hogy
Is ten egy sze mély va ló di ér té ke it né zi, füg get le nül a nyil vá -
nos presz tízs tõl. Az em be ri lé nyek an  nyit ér nek, amennyit 
Is ten íté le te alap ján ér nek, és ez lesz az õ iga zi ju tal muk. A
sza kasz el uta sít ja mind a ha mis nyil vá nos ön fel ma gasz ta -
lást (az ada ko zás ban), mind a ha mis nyil vá nos ön meg -
aláz ko dást (a böj tö lés ben).

A szo ci á lis pa ra i né zis (6,19–7,11)

A He gyi be széd har ma dik fõ ré sze szo ci á lis pa ra i né zist
fog lal ma gá ban. Ez a rész for ma i lag nem olyan jól struk -
tu rált, mint az an ti té zi sek vagy a ke gyes ség re va ló in té -
sek, ame lyek mon dá sok ból van nak meg szer keszt ve
ugyan az zal a struk tú rá val és ugyan azok kal a mon dat -
szer ke ze tek kel. A szo ci á lis pa ra i né zis mon dá sa i ban ta lá -
lunk né hány til tást, me lyek a gö rög mh ta ga dó szó val kez -
dõd nek, pél dá ul:

– Ne gyûjt se tek ma ga tok nak kin cse ket a föl dön (…) (mh
qhsaurizete) (6,19)

– (…) ne ag gód ja tok éle te te kért, hogy mit egye tek, és
mit igya tok. (mh merimnate) (6,25)

– Ne ítél je tek, hogy ne ítél tes se tek! (mh krinete) (7,1)



– Ne ad já tok oda a ku tyák nak azt, ami szent (…) (mh
dwte to agion) (7,6)

A til tá sok nak két té má juk van: fi gyel mez tet nek az el -
len, hogy füg gõ vé vál junk az anya gi ja vak tól, és fi gyel -
mez tet nek az el len, hogy meg ítél jük egy mást. Idé zem a
két dön tõ mon dást, ame lyek be ve ze tik eze ket a té má kat.
Mind két mon dás au to nó mi át kö ve tel meg az alap ve tõ
szo ci á lis kö te lé kek kel szem ben. Ne gyûjt se tek ma ga tok -
nak kin cse ket a föl dön, ahol a moly és a rozs da meg emész -
ti, és ahol a tol va jok ki ás sák és el lop ják, ha nem gyûjt se -
tek ma ga tok nak kin cse ket a men  ny ben, ahol sem a moly,
sem a rozs da nem emész ti meg, és ahol a tol va jok sem ás -
sák ki, és nem lop ják el. Mert ahol a kin csed van, ott lesz
a szí ved is. (6,19–21) Ne ítél je tek, hogy ne ítél tes se tek!
Mert ami lyen íté let tel ítél tek, olyan nal ítél tet tek; és ami -
lyen mér ték kel mér tek, nek tek is olyan nal mér nek. (7,1–2)

Az anya gi ja vak még job ban ve szé lyez te tik au to nó mi -
án kat, mint a tár sa dal mi kont roll. A hi per kri ti kus mo ra li -
tás pe dig meg mér ge zi a kö zös sé gi ér zést. E be ve ze tõ fi -
gyel mez te té sek után kö vet ke zik két mon dás, mind ket tõ a
szem re vo nat ko zó ké pek kel. Ez a szo ci á lis pa ra i né zis köz -
pont ja. Az el sõ kép: A test lám pá sa a szem. Ezért ha a
sze med tisz ta, az egész tes ted vi lá gos lesz. Ha pe dig a
sze med go nosz, az egész tes ted sö tét lesz. Ha te hát a ben -
ned lé võ vi lá gos ság sö tét ség, mi lyen nagy ak kor a sö tét -
ség! (Mt 6,22k)

Ez a mon dás az irigy ség gel szem be ni fi gyel mez te tés. A
„go nosz szem” az irigy szem, mely el len szenv vel vi sel te -
tik a fe le ba rát tal szem ben, aki több anya gi ja vat bir to kol.
Ez mu tat ja az el fo ga dás nagy lel kû sé gé nek hi á nyát. A
szem má so dik ké pe egy más meg nem íté lé sé nek fon tos -
ágát hang sú lyoz za. Mi ért né zed a szál kát atyád fia (szó
sze rint: test vér) sze mé ben, a ma gad sze mé ben pe dig mi ért
nem ve szed ész re még a ge ren dát sem? Vagy ho gyan
mond ha tod ak kor atyád fi á nak: Hadd ve gyem ki sze med bõl
a szál kát! – mi kor a ma gad sze mé ben ott a ge ren da. Kép -
mu ta tó, vedd ki elõbb sa ját sze med bõl a ge ren dát, és ak -
kor majd jól fogsz lát ni ah hoz, hogy ki ve hesd atyád fia sze -
mé bõl a szál kát. (7,3–5)

Mind két szem rõl szó ló mon dás ban van va la mi kö zös:
(1) olyas mi rõl be szél nek, ami meg mér gez he ti a kö zös sé gi
éle tet. A tár sa dal mi kap cso la to kat nem csak az irigy ség
ne he zí ti meg, ha nem a túl kri ti kus fi gye lem is má sok hi -
bái iránt. (2) Má sod szor sze münk ak tív hasz ná la tá ról be -
szél nek. A má so dik fõ rész ben – in té sek az igaz ke gyes -
ség re – a ke gyes ség nek „má sok sze me in” túl kell meg va -
ló sul nia, vagy is anél kül, hogy pas  szí van lát ha tó len ne.
Most pe dig a He gyi be széd vég sõ fõ ré szé ben meg ta nul -
juk, ho gyan lás sunk má so kat ak tí van a sze münk kel, nem
irigy ked ve az õ (anya gi) elõ nye ik re és nem ki té ve má so -
kat az õ (mo rá lis) hi á nyos sá ga ik kri ti ká já nak.

A szem rõl szó ló két mon dás után, ame lyek a fe le ba rá -
tunk kal va ló kap cso la tunk kal fog lal koz nak, olyan sza ka -
szok kö vet kez nek, me lyek Is ten nel va ló kap cso la tunk at
érin tik. A fe le ba rát tal szem be ni szu ve re ni tás Is ten ben gyö -
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ke re zik. Az au to nó mia az Is ten tõl va ló füg gõ ség. Nincs al -
ter na tí va: vagy va gyon, vagy au to nó mia; vagy bir tok lás,
vagy nem ze ti gaz da sá gi ön el lá tás; vagy Is ten, vagy va gyon.
Ez a kü lönb ség a bib li ai ethosz és – pél dá ul – a kü ni kus fi -
lo zó fu sok etho sza kö zött, akik meg ve tet ték a va gyont és a
bir tok lást. Jé zus ezért mond ja: Sen ki sem szol gál hat két úr -
nak, mert vagy az egyi ket gyû lö li, és a má si kat sze re ti, vagy
az egyik hez ra gasz ko dik, és a má si kat meg ve ti: nem szol gál -
hat tok Is ten nek és a mam mon nak. (6,24)

Ez után kö vet ke zik a He gyi be széd leg is mer tebb sza ka -
sza, az ag go dal mas ko dás el le ni in tés: Ezért mon dom nek -
tek: ne ag gód ja tok éle te te kért, hogy mit egye tek, és mit
igya tok, se tes te te kért, hogy mi vel ru ház kod ja tok. Nem
több-e az élet a táp lá lék nál, és a test a ru há zat nál? Néz -
zé tek meg az égi ma da ra kat: nem vet nek, nem is arat nak,
csûr be sem ta kar nak, és men  nyei Atyá tok el tart ja õket.
Nem vagy tok-e ti sok kal ér té ke seb bek ná luk? Ag gó dá sá val
pe dig ki tud ná kö zü le tek meg hos  szab bí ta ni éle tét csak egy
arasz nyi val is? Mit ag gód tok a ru há za tért is? Fi gyel jé tek
meg a me zei li li o mo kat, ho gyan nö ve ked nek: nem fá ra doz -
nak, és nem fon nak, de mon dom nek tek, hogy Sa la mon
tel jes di csõ sé gé ben sem öl töz kö dött úgy, mint ezek kö zül
akár csak egy is. Ha pe dig a me zõ fü vét, amely ma van, és
hol nap a ke men cé be ve tik, így öl töz te ti az Is ten, nem sok -
kal in kább ti te ket, ki csiny hi tû ek? Ne ag gód ja tok te hát, és
ne mond já tok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy:
Mit ölt sünk ma gunk ra? Mind ezt a po gá nyok kér dez ge tik;
a ti men  nyei Atyá tok pe dig tud ja, hogy szük sé ge tek van
mind er re. De ke res sé tek elõ ször az õ or szá gát és igaz sá -
gát, és ezek is mind rá adá sul meg adat nak nek tek. Ne ag -
gód ja tok te hát a hol na pért, mert a hol nap majd ag gó dik
ma gá ért: elég min den nap nak a ma ga ba ja. (6,25–34)

Ez a hos  szú mon dás azt ígé ri, hogy azok, akik elõ ször
Is ten or szá gát ke re sik, el lesz nek lát va éle lem mel és ru há -
zat tal, éppúgy, mint az ural ko dók. Mi helyt el ér ték a ha tal -
mat (basileia), töb bé nincs szük sé gük az ilyen dol gok
mi att ag gód ni. Nincs egy be esés az zal, hogy Sa la mon ki -
rályt mu tat ja be a ta nít vá nyok nak mint a hol na pért va ló
ag go dal mas ko dás mel lõ zé sé nek pél dá ját. Az arisz tok ra ti -
kus ér té kek le fe lé tör té nõ át vál tá sa egy ér tel mû en lát ha tó.
Ez a le fe lé tör té nõ át vál tás a ki rá lyok ról az egy sze rû em -
be rek re még evi den sebb, ha meg néz zük azt a sza kaszt,
ame lyik a szem rõl szó ló má so dik mon dás után kö vet ke -
zik (és ami a disz nók elé szórt gyön gyök rõl szó ló enig ma -
ti kus mon dást kö ve ti). Itt nem Sa la mon ki rály böl cses sé -
gé re buk ka nunk, ha nem a kol du sok böl cses sé gé re. Azok
a ta nít vá nyok, akik kö vet ték Jé zust, és osz toz tak az élet -
stí lu sá ban hús vét elõtt és után, csak ugyan kol du sok vol -
tak. Jé zus így szól hoz zá juk: Kér je tek, és ada tik nek tek,
ke res se tek, és ta lál tok, zör ges se tek, és meg nyit ta tik nek -

1 A leg jobb kom men tá rok: Ul rich Luz: Das Evan ge li um nach Matthäus.
(Mt 1–7) EKK I/1. Düs sel dorf-Zü rich-Ne u kirchen, 2002. 251–553. o. W. D.
Da vi es, D. C. Al li son: The Gos pel Ac cord ing to Sa int Matt hew. ICC. Edin -
burgh, 1988. 410–731. o.



tek. Mert aki kér, mind kap, aki ke res, ta lál, és a zör ge tõ -
nek meg nyit ta tik. Ugyan ki az kö zöt te tek, aki ha ke nye ret
kér a fia, kö vet ad ne ki, vagy ha ha lat kér, kí gyót ad ne ki?
Ha te hát ti go nosz lé te tek re tud tok jó aján dé ko kat ad ni
gyer me ke i tek nek, men  nyi vel in kább ad jó kat a ti men  nyei
Atyá tok azok nak, akik ké rik tõ le? (7,7–11)

Egy olyan ki rály, mint Sa la mon, valamint ajtón ko pog -
ta tó kol du sok, ma da rak, li li o mok és gyer me kek mind ta -
núi an nak, hogy Is ten gon dos ko dik ró luk Atya ként, és ez
a bi za lom a fe le ba rát tal szem be ni tisz tes ség alap ja – nem
irigy ked ni rá, nem ítél get ni min den ap ró hi á nyos sá gát. Ez
az Is ten be ve tett bi za lom az arany sza bály alap ja is egy -
ben – az em be rek kö zöt ti ide á lis köl csö nös ség el ve.

Az arany sza bály (7,12)

Mind ezek után a He gyi be széd kö ve te lé sei az arany sza -
bály ban ke rül nek ös  sze fog la lás ra: Amit te hát sze ret né tek,
hogy az em be rek ve le tek cse le ked je nek, ti is ugyan azt cse -
le ked jé tek ve lük, mert ez a tör vény, és ezt ta nít ják a pró fé -
ták. (7,12) Má té itt vis  sza utal a He gyi be széd prog ram adó
kez dé sé hez, amely ki je len tet te, Jé zus azért jött, hogy be -
tölt se a tör vényt és a pró fé tá kat. Má té 7,12 ál lí tó for má -
ban fo gal maz za meg az arany sza bályt, és a mai el len té -
tes vé le ke dés el le né re ez nem ir re le váns. Az ál lí tó for ma
min dig ré sze a spe ci fi kus em be ri vi szo nyok nak. Meg ta lál -
ha tó pél dá ul

– a jó ural ko dó buz dí tá sá ban, Ar is zteász le ve lé ben.
Épp úgy, ahogy ma ga az ural ko dó nem akar ros  sz dol go -
kat meg ta pasz tal ni, en nek meg fe le lõ en kell bán nia alatt -
va ló i val, és nagy lel kû en kell vi szo nyul nia a go nosz te võk -
höz (§207). A sza bály po zi tív vál to za ta te hát ös  sz hang -
ban van a ki rá lyi ön tu dat tal. Nem csak pas  szí van kell ke -
rül ni a go noszt, ha nem ak tí van kell cse le ked ni a jót.

– az arany sza bály po zi tív vál to za ta Arisz to te lész nél is
meg ta lál ha tó mint a ba rá tok fe lé ta nú sí tott vi sel ke dés
inst ruk ci ó ja (Di og La ert 5,21). Más rész rõl Thá lész ne ga tív
vál to zat ban ha gyo má nyoz za a min den ki fe lé ta nú sí tott
vi sel ke dés re vo nat ko zó an (Di og La ert 1,36)! A még in -
kább kö ve te lõ mo rá lis elõ írás, mely az ál lí tó vál to zat ban
fe je zõ dik ki, csak egy szûk kör szá má ra el fo gad ha tó.

Ha Má té az arany sza bályt ál lí tó és nem ta ga dó vál to za -
tá ban mu tat ja be, ak kor az ural ko dók nak szánt va ri ánst
át la gos em be rek szá má ra meg va ló sí tan dó kö ve tel mén  nyé
te szi. En nél is to vább megy, ami kor hasz nál ja a ba rá tok
fe lé ta nú sí tott vi el ke dés re vo na at ko zó va ri ánst, és a min -
den ki fe lé ta nú sí tott vi sel ke dés el vé vé te szi.

A He gyi be széd ös  sze fog lal ja Jé zus ta ní tá sát, az arany -
sza bály pe dig ös  sze fog lal ja a He gyi be szé det. A tör vényt és
a pró fé tá kat ös  sze fog lal va a He gyi be széd azt ál lít ja, hogy
a ke resz tény ethosz nem egy spe ci á lis ethosz, ha nem ös  sz -
hang ban van az zal, amely ál ta lá no san is mert! Az arany -
sza bály vég sõ so ron egye te me sen is mert afo riz ma.
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A He gyi be széd vé ge és „Sitz im Le ben”-je
(funk ci o ná lis kon tex tu sa 7,13–27)

A He gyi be széd azok kal a sür ge tõ fel hí vá sok kal vég zõ dik,
hogy azt cse le ked jük, ami meg kö ve telt, és fi gyel mez tet, ha
ezt nem tes  szük meg. Ez a rész a két út ké pé vel in dul, me -
lyek kö zül az egyik pusz tu lás ba ve zet, a má sik pe dig élet -
re (7,13k). Ez jel lem zõ az arisz tok ra ti kus eti ká ra, vagy is
egy szûk elit eti ká já ra. A He gyi be széd azok nak az eti ká ja,
akik a föld só ja és a vi lág vi lá gos sá ga akar nak len ni! Ez -
után van egy fi gyel mez te tés azok el len a pró fé ták el len,
akik bá rány bõr be bújt far ka sok ként ér kez nek a kö zös sé -
gek be. Õk azt mond ják: Uram, Uram, de nem cse lek szik
azt, amit Jé zus mond (a He gyi be széd ben). Õket a gyü möl -
cse ik rõl fog ják fel is mer ni, vagy is az alap ján, hogy en ge del -
mes ked nek-e a He gyi be széd pa ran csa i nak. Ez úgy is ol vas -
ha tó, mint a sok fé le tra dí ci ó val ren del ke zõ He gyi be széd
funk ci o ná lis kon tex tu sá nak in di ká to ra. Eze ket a tra dí ci ó -
kat ván dor pré di ká to rok és ka riz ma ti ku sok örö kí tet ték to -
vább, akik ab ban a hely zet ben vol tak, hogy kö vet ke ze te -
seb ben gya ko rol hat ták Jé zus ra di ká lis kö ve te lé se it, mint az
el sõ gyü le ke ze tek le te le pe dett tag jai. En nek meg fe le lõ en ez
az ethosz szi go rúb ban mér te meg õket, bár ez el vi ek ben
min den ki re ér vé nyes. Akik ezt az ethoszt ko mo lyan vet ték
és át ül tet ték a gya kor lat ba, csak azok épí tet tek szik lá ra.

Fog lal juk hát ös  sze mind azt, amit ed dig lát tunk. A He -
gyi be széd a ha ta lom de mok ra ti zált eti ká já nak és a fe le ba -
rá ti ság uni ver za li zált eti ká já nak szin té zi se. A fe le ba rá ti -
ság bib li ai eti ká já nak és az ön kont roll po gány eti ká já nak
tra dí ci ó it kom bi nál ja. Az õsi ural ko dói ide á lok tö re dé ke it
tar tal maz za, me lye ket át la gos em be rek re al kal maz. És ez
a ha tá sá nak lé nye ge, foly ta tó la go san egé szen a je len ko rig.
A He gyi be széd eti ká ja át la gos em be rek nek ad ja meg azt a
tu da tot, hogy egy ki rály ér té ké vel ren del kez nek. A kí vül ál -
ló kat a föld só já nak mél tó sá gá ban ré sze sí ti.

A mi er köl csi sé günk még ma is a gö rög és a bib li ai tra -
dí ció szin té zi se. Eti kai gon dol ko dá sunk azon ban ke resz -
tez te a fel vi lá go so dást és a mo rá lis kri ti kát. A be lá tás gö -
rög eti ká ja, úgy tû nik, a na tu ra lisz ti kus tév esz mék re ala -
po zó dik, ame lyek fel té te le zik, hogy mi nek kel le ne len nie
mind ab ból, ami van. Ez nem mond ha tó el a pa rancs bib -
li ai eti ká já ról, mi vel Is ten aka ra ta nem ta lál ha tó meg a
ter mé szet struk tú rá i ban. De a pa rancs bib li ai eti ká ja te -
kin tély el vû nek mond ha tó, mi vel Is ten aka ra tán alap szik.
Ez az aka rat nincs to vább meg in do kol va, még ak kor sem,
ha az em be rek vis  sza me nõ leg meg pró bál ják meg ér te ni.
Ezen a pon ton a be lá tás gö rög eti ká ja, az ös  szes kö ve te -
lés ra ci o ná lis vizs gá la tá val, mo der nebb nek tû nik.

Mit gon dol junk mi ma gunk az er köl csi ség rõl? A ma -
gam ré szé rõl az er köl csi sé günk nek egy fej lõ dés el vû né ze -
te fe lé haj lok. Úgy lá tom, hogy pró bák és té ve dé sek fo lya -

2 Bur chard: Ver such, das The ma der Bergpre digt zu fin den. In: G. Strec -
ker (szerk.): Jesus Ch ris tus in Hist orie und Theo lo gie. FS H. Conz el mann.
Tü bin gen, 1975. 409–432. o.



ma tá ban ala kult ki. Az a mo ra li tás, amely meg ma radt, az
egyet len, amely al kal maz ha tó nak bi zo nyult a kö zös sé gi
élet re. De a szo ci á lis dar wi nis ták kal szem ben nem úgy lá -
tom, hogy a gyõz te sek mo ra li tá sa az, amely fenn ma radt,
ha nem in kább gyak ran a vesz te se ké. A gö rö gök és a zsi -
dók egy aránt gyak ran vol tak meg száll va erõ tel je sebb gaz -
dag né pek ál tal. De en nek a két kis nép nek az er köl csi sé -
ge az, amely vé gül iga zol ta ön ma gát. Az õ er köl csi sé gük
elég erõs volt, hogy le gyõz ze az erõs ró ma i a kat és ké sõbb
a meg szál ló te u to no kat és bar bá ro kat. E két mo ra li tás nak
a kom bi ná ci ó ja az ér té kek és nor mák olyan rend sze ré nek
biz to sí tott fel emel ke dést, ame lyet ki pró bál tak és tesz tel -
tek a szá za dok so rán, és amely nek alap ve tõ vo ná sai túl -
él ték a mo der niz mus er köl csi kri ti ká ját. A ra ci o na li tás és
ir ga lom, az au to nó mia és a fe le ba rát sze re te te, az ön meg -
va ló sí tás és a má sok ról va ló gon dos ko dás alap ve tõ ér té -
kei még min dig szé les kör ben el fo ga dot tak, még ak kor is,
ha a pa rancs bib li ai eti ká já ban és a be lá tás gö rög eti ká já -
ban va ló meg ala po zá suk el lent mon dá sos.

Egy ethosz min den ér té ke lé se egy ben a hit dek la rá ci ó ja is,
és ez va la men  nyi re ma gá ban fog lal ja ma gát a hi tet. Az zal az
ér té ke lés sel fe je zem be a fen ti gon do la to kat, amely a leg in -
kább meg kö ze lít he tõ szá mom ra. Ha a fej lõ dés el vû meg kö ze -
lí tés bõl in du lunk ki, a kö vet ke zõ ket ál lít hat juk: ez az ethosz
ed dig ös  sze egyez tet he tõ volt a fenn ma ra dás sal, és meg fe le -
lõ en foly tat hat ja en nek a fenn ma ra dás nak a le he tõ vé té te lét.
Ez az ál lí tás az ethosz tény sze rû funk ci ó já ra vo nat ko zik. Egy
ethosz tény le ges be fo lyá sa azon ban nem ma gya ráz za meg a
nor ma tív ér vé nyes sé gét, leg fel jebb azt a tár sa dal mi kény -
szert, amely ál tal gya ko rol ják azt. Egy ethosz fej lõ dés el vû ér -
té ke lé se csak azt je lent he ti ki, hogy mi volt szük sé ges és mi
lesz szük sé ges a fenn ma ra dás hoz. Csak a tény le ges tör té né -
sek rõl tesz ki je len té se ket. De egy mo rá lis „kell” csak va la mi -
lyen kell bõl ve zet he tõ le, egy ér ték csak va la mi lyen ér ték bõl.
Ezért meg kell ten nünk azt a lé pést, amely a tény le ges fenn -
ma ra dás tól a je len tõ ség tel jes fenn ma ra dás hoz ve zet. Mi ért
kell fenn ma rad nunk? Mi ért kell az em be rek nek len ni ük? Mi -
ért kell az élet nek len nie? Ha nyil ván va ló vá tud nánk ten ni,
hogy az em be rek nek él ni ük kell, és kö zös ség ben kell él ni ük,
ak kor fel fog juk fe dez ni azt az ar khi mé dé szi pon tot, amely -
bõl egy ethosz ér vé nyes sé te he tõ.

Né hány em ber a va ló ság ér té ke i re nyi tott ér zé keny sé -
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get az esz té ti kai él mény ben fog ja ke res ni, má sok na tu -
ra lisz ti kus mó don az élet bio ló gi ai sé má já ban fog ják ezt
ku tat ni. De ahogy én lá tom, az élet és a lét meg erõ sí té -
sé nek a val lá sos él mény ben van a vég sõ alap ja. Ezen
nem a har ma dik men  ny or szág csúcs él mé nye it ér tem. Ez
an nál sok kal egy sze rûbb. Azok, akik há lá sak a sa ját lé -
te zé sü kért, más em be re kért és a te rem té sért, fel fe dez ték
az ar khi mé dé szi pon tot, ahon nan meg ma gya ráz ha tó
egy ethosz. Ha a te rem tés jó, eb bõl kö vet ke zik, hogy
min den, ami ös  sze egyez tet he tõ an nak meg õr zé sé vel,
szin tén jó. Ha az élet jó, eb bõl kö vet ke zik, hogy min den,
ami fenn tart ja az éle tet, az jó. Egy fej lõ dés el vû eti ka
meg mond hat ja ne künk, hogy mi tart ja fenn az éle tet. De
csak en nek az ab szo lút ér ték nek a köz vet len át élé se
mond hat ja meg ne künk, hogy az éle tet ho gyan kel le ne
fenn tar ta nunk. Eb bõl a meg fon to lás ból a val lá sos em be -
rek nem ki vált sá go sak, ami kor egy ethosz ma gya rá za tá -
ról van szó. Ez zel el len tét ben bár ki mond hat ja, hogy
amíg a leg több em ber még min dig ma gá tól ér te tõ dõ nek
te kin ti, hogy az élet jó, ad dig ez nem ma gá tól ér te tõ dõ a
val lá sos em be rek szá má ra. Az õ ta pasz ta la tuk ban Is ten
nem csak min den lé te zés mély sé ge, ha nem a leg sö té tebb
mély ség is. Az Új szö vet ség sze rint Is ten az, aki a sem mi -
bõl hív lét re, és ezért az Is ten nel va ló ta lál ko zás min dig
ma ga után von ja a sem mi vel va ló szem be sü lést is. Az
élet val lá sos meg erõ sí té se olyan meg erõ sí tés, amely a
ha lá lon ke resz tül ha lad. És az élet nek ez a krí zis ben ki -
pró bált meg erõ sí té se a va llá sos hit ben vá lik ért he tõ vé, a
ke reszt és a fel tá ma dás, a ha lál és az élet, a te rem tés és
az új te rem tés ké pe i vel.

Örü lök an nak, hogy a ra ci o na li tást és az ir gal mat, az ér -
tel met és a fe le ba rát sze re te tét gya ko rol ják ma nap ság
azok az em be rek, akik nek vi lág ma gya rá za tuk nem val lá -
sos. De le het sé ges, hogy a val lá sos em be rek vi lág ma gya -
rá za ta sok kal in kább krí zi sek ben ki pró bált, amely ext ra
nos van meg ala poz va az ab szo lú tum át élé sé ben, amely
nincs a gond ja ink ra bíz va. Ez nem je lent a val lá sos em be -
rek szá má ra mo rá lis elõnyt. Ami kor meg mu tat ko zik, hogy
mi a jó, nem az a fon tos, hogy in tel li gens szám adást ad -
junk ró la, vagy oko san be szél jünk ró la. Az a fon tos, hogy
cse le ked jük azt.

For dí tot ta: Pet ri Gá bor



Meg kell mond jam, nagy meg ha tó dott ság gal ál lok itt, hisz
olyan al ka lom ez az éle tem ben, amely re so se szá mí tot -
tam, so se gon dol tam, hogy én ide el ju tok.

Ami kor a pá lya vá lasz tá som an nak ide jén szó ba ke rült,
a ro kon ság ból va la ki meg kér dez te: nem akarsz a Te o ló gi -
án to vább ta nul ni? Meg jegy zem, a kér dés nem úgy hang -
zott el, hogy aka rok-e lel kész len ni, ha nem úgy, hogy aka -
rok-e a Te o ló gi án ta nul ni. Ak kor én még azt ter vez tem,
hogy mér nök le szek. Az élet más képp hoz ta, és mu zsi kus
let tem, elõ adó mû vész, ta nár.

Az óta el múlt sok év, és ami kor azt a fel ké rést kap tam,
hogy ma itt mu zsi kál jak, be val lom, elõ ször sza bad koz -
tam. Úgy gon dol tam, hogy an nak, aki mu zsi kus ként már
a pá lyá ja vé gén van, na gyon nagy ri zi kó kö zön ség elé áll -
ni, mert az em ber fi zi o ló gi ai ér te lem ben, de ta lán szel le mi
ér te lem ben sem mond ha tó, hogy ál lan dó fej lõ dés ben van,
tu do má sul kell ven ni, hogy el jön egy idõ, ami kor meg kell
áll ni. Jó ma gam a hang ver se nye zést ak kor hagy tam ab ba,
ami kor úgy érez tem, hogy nem tu dom meg va ló sí ta ni azt,
amit sze ret nék. Ily mó don na gyon re du kál tam min den faj -
ta nyil vá nos hang sze res sze rep lést. Te hát elõ ször ne met
mond tam.

Ám múlt szom ba ton Ke len föl dön Sza bó La jos rek tor úr
kre a ti vi tá sa más meg vi lá gí tás ba he lyez te a dol got, ami -
kor így szólt hoz zám: „nem csak azt sze ret nénk, hogy mu -
zsi kálj, hi szen mint mu zsi kus, mint elõ adó mû vész, aki
éle té ben sok pré di ká ci ót hall ga tott, bi zo nyá ra más as pek -
tus ból te kin tesz a pré di ká ci ó ra, van nak olyan ta pasz ta la -
ta id, él mé nye id, ame lye ket mint szak ma be li, de ugyan ak -
kor kí vül ál ló is, meg oszt hat nál ve lünk”.

Az öt let na gyon meg tet szett, és ek kor dön töt tem el,
hogy J. S. Bach h-moll Partitájának Sarabande té te lét fo -
gom ját sza ni. A Sarabande tu laj don kép pen tán cot je lent,
de ne kem szent meg gyõ zõ dé sem, hogy Bach nak min den
las sú té te le egy imád ság. An nak ide jén, ami kor kö zép is ko -

lás ko rom ban az el sõ Bach-té telt ta nul tam, egy ko ri ta ná -
rom hív ta fel er re a fi gyel me met: „gon dolj ar ra, hogy J. S.
Bach mé lyen val lá sos em ber volt, és biz tos, hogy ami kor õ
egy las sú té telt írt, ak kor imád sá gát ír ta le”. Ami ó ta ma -
gam is ta ní tok – és en nek már jó pár éve – én is meg kér -
de zem a ta nít vá nya i mat: tudsz-e imád koz ni? Meg  ér zed-e
azt, hogy ez egy imád ság?

Most nyil ván so kan meg ijed tek, hogy fel hoz tam ide a
fu vo lá mat és a kot tát, de il luszt rá ci ó kép pen hadd mu tas -
sam meg, hogy eb ben a té tel ben men  nyi re nyo mon kö vet -
he tõ Bach nak az imád sá gos lel ke. Hogy tud ni il lik kér va -
la mit. Én leg alább is így ér zem ezt en nél a rész nél. (Lásd
a lenti kottapéldát.)

Ugye…? Hogy kér va la mit, sõt, egy va ri áns sal még fo -
koz za is ezt a ké rést. Az utol só tak tus ban pe dig mint ha
ezt mon da ná: „Uram Is te nem, azért még is csak te tu dod,
hogy fo god-e tel je sí te ni a ké ré se met, vagy nem”. Ugyan -
így a be fe je zés nél is le het ne ilyen pél dát mu tat ni.

Ami kor egy lel kész ki áll a gyü le ke zet elé és pré di kál,
ab ban is van egy faj ta elõadómûvészet, kell, hogy le gyen
elõadómûvészet. Tu dom, hogy a te o ló gu sok ta nul nak re -
to ri kát, tud ják, mi az, hogy ar ti ku lá ció, tud ják, mi az,
hogy fo ko zás, tud ják, hogy az elõ adás, a pré di ká ció olyan
fo lya mat, amely ben kell, hogy le gyen egy épít ke zés, és a
vé gén kell, hogy le gyen egy ös  sze fog la lás. Sok szor hal la -
ni olyan elõ adó kat és olyan lel ké sze ket is, akik nél ez a
faj ta tu da tos ság nem min dig nyo mon kö vet he tõ.

Ami kor egy mu zsi kus el ját szik va la mit, szük sé ge van
egy faj ta anyag tu dás ra, ami az õ ese té ben azt je len ti, hogy
ke zel ni tud ja a hang szer ét. Ilyen a lel ké szek nél nincs, de
azért biz tos va gyok ben ne, hogy az anyag tu dás - ha más is
az anyag – nél kü löz he tet len ös  sze te võ je a pré di ká ci ó nak.

En nek az ün nep ség nek az ap ro pó ját a Hul lám hossz cí -
mû könyv meg je le né se ad ta. Elõ adá som cí mé ül ezt a ki csit
„nyög ve nye lõs” cí met si ke rült ad ni: „Jut hat-e azo nos hul -
lám hossz ra az elõ adó mû vész kö zön sé gé vel?” Úgy gon do -
lom, a pré di ká ci ós kö tet is azért kap ta a Hul lám hossz cí -
met, hogy el gon dol koz tas son, va jon jut hat-e a lel kész azo -
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nos hul lám hossz ra kö zön sé gé vel, az õt hall ga tó gyü le ke -
zet tel. Nos, egy mu zsi kus nál ez ugyan úgy kér dés. Aki pe -
dig, mint én is, szin te egy éle ten át ze ne kar ban is mu zsi -
kált, tud ja, hogy ott egy más faj ta hul lám hossz is lé te zik.
Ott hat van, nyolc van em ber nek kell egy szer re kö zös hul -
lám hos  szon len ni. És ne kik kell egy ügy, egy cél ér de ké ben
együtt mû köd ni, dol goz ni, lé le gez ni, hin ni. Ez ugyan így vo -
nat ko zik egy kó rus ra, és ugyan így vo nat ko zik egy szín há -
zi pro duk ci ó ra is. Kö zös hul lám hossz ra kell jut ni ak kor is,
ha va la ki zon go ra kí sé rõ vel ját szik. Te hát a hul lám hossz el -
sõ lé pés ben szá munk ra ezt je len ti. De kö zös hul lám hossz -
ra kell jut ni a kö zön ség gel is. És ez sok szor na gyon ne héz.
Hadd mond jam el, tel je sen mind egy, hogy kik bõl te võ dik
ös  sze a kö zön ség. Hig  gyék el, hogy egy mu zsi kus, ha er re
meg van a ké pes sé ge, az Is ten ál dot ta te het sé ge, ugyan úgy
"meg tud fog ni" egy ti zen éves ka ma szok ból ál ló fe gyel me -
zet len csa pa tot egy fa lu si ál ta lá nos is ko la tor na ter mé ben,
mint ahogy a Ze ne aka dé mia Nagy ter mé ben az es té re szé -
pen fel öl tö zött, akár es té lyi ru hás kö zön sé get. Hi he tet len,
hogy mit tud va la ki el ér ni - és hadd mond jam, hogy ne kem
ez egy pár szor si ke rült -, ha hisz ab ban, amit ját szik, ha
egyet ért az zal, amit ját szik, ha a mû vet szin te a sa ját já nak
te kin ti. Bá mu la tos csön det és bá mu la tos fi gyel met le het
ilyen kor ész lel ni. És itt jön a kü lönb ség az elõ adó mû vész,
a ze nész, a szí nész és a lel kész kö zött. Az elõ adó mû vész
köz ve tít. A lel kész is köz ve tít. De az elõ adó mû vész egy má -
sik em ber pro duk ci ó ját, mû vét, al ko tá sát in terp re tál ja.
Nagy a fe le lõs sé ge, mert egy jó mû vet is le het úgy el ját sza -
ni, hogy az a kö zön ség szá má ra tel je sen ér dek te len ma rad.

Ez a do log egyik ol da la. Ugyan ak kor nem csak jó mû ve ket
kell az em ber nek ját sza ni. Ilyen kor az elõ adó mû vész nek
sa ját jó in du la tá ból és sze re te té bõl kell hoz zá ten nie, hogy
az eset leg kö ze pes mû vet a kö zön ség úgy hall ja, mint va -
la mi nagy sze rû da ra bot. Ez is be le tar to zik az elõ adó mû -
vész fe le lõs sé gé be. De a lel kész min dig egy bi zo nyos re -
mény sé get hir det, ne vel a sza vak kal. Csak szó val. És eze -
ket a sza va kat ne ki na gyon-na gyon pon to san és tu da to san
kell meg ke res nie, meg ta lál nia. A pap nak szük sé ges, hogy
min den sza va mö gött su gá roz zon a hit. Az elõ adó mû vész -
nél is ez a hely zet. De az a hit, amit ne künk, ke resz té nyek -
nek kell hir det nünk, a pap nál el sõd le ges, az elõ adó mû -
vész nél, hadd mond jam azt, hogy jó, ha van. Az utób bi idõ -
ben hall gat tam né hány olyan pré di ká ci ót, ahol a lel kész
mo soly gott a szó szé ken. Ez olyan, olyan rit ka! És tu laj don -
kép pen nem ér tem, hogy mi ért olyan rit ka. Ugyan is a lel -
kész jó hírt mond. A lel kész hi va tal ból op ti mis ta. Hát ak kor
mi ért szo mo rú? Na gyon fon tos nak ér zem ezt. Ha a gyü le -
ke zet meg lát ja, hogy a lel kész el mo so lyo dik, pil la na to kon
be lül egy egé szen más kon tak tus, más hul lám hossz jön lét -
re. Az, hogy hal kan be szél-e, vagy han go san, az ma már,
ami kor min den faj ta erõ sí tés le het sé ges, nem olyan fon tos.
De az, hogy min den pré di ká ci ó ban le gyen egy olyan pont,
amit a mi szak mánk ban te tõ pont nak ne ve zünk, azt hi -
szem, a pré di ká ci ók ese té ben is na gyon fon tos.

Te hát még egy szer és be fe je zés ként: a lel kész nek sok kal
na gyobb a fe le lõs sé ge, mint az elõ adó mû vész nek. A lel ké -
szi pá lya sok kal in kább az em be re kért van, mert egy olyan
üze ne tet köz ve tít, ame lyet csak a lel kész tud köz ve tí te ni.
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1928. áp ri lis 5-én kap ta éle tét Te rem tõ jé tõl Bu da pes ten.
Az itt töl tött kis gyer mek ko ri évek után a kõ sze gi re ál is ko -
la, majd a nagy vá ra di had ap ród is ko la kö vet ke zett. A há -
bo rú sze le el so dor ta õt is ha di fog ság ba, mint sok kor tár -
sát. Auszt ri á ban töl tött több mint egy évet. A ha za té rés
után a Vö rös mar ty Gim ná zi um ban tett érett sé gi vizs gát.
1948-ban je lent ke zett a Teo ló gi á ra Sop ron ba. Há rom ta -
nul má nyi év, s hir te len vé ge sza kadt a sop ro ni évek nek,
mert jött a ki te le pí tés. A To kaj mel let ti Tar cal ra kel lett
men nie a csa lád nak. Két év után, 1953-ban meg kap ta a
csa lád a kény szerlak hely aló li fel men tést, s a Teo ló gi á ra
is vis  sza vet ték. Így írt ezek rõl az ese mé nyek rõl az Arany -
dip lo más evan gé li kus lel ké szek val lo má sai cí mû könyv -
ben: „Ér zem és val lom, hogy Is ten aján dé kai és el hí vá sa
vis  sza von ha tat la nok (Róm 11,29). És ez nem függ az éle -
te met kí sé rõ kö rül mé nyek tõl sem.”

1955 no vem be ré ben avat ták lel kés  szé a bu da vá ri temp -
lom ban. 1956 szep tem be ré ben kö tött há zas sá got He riszt

Er zsé bet tel. Há zas sá gu kat Is ten há rom le ány gyer mek kel
ál dot ta meg.

Ru da bá nya, Csák vár, Bo kod és Men de, 48 szol gá la ti év.
S oda kel lett áll nia fe le sé ge és két na gyob bik le á nya ko -
por só ja mel lé.

1974. ok tó be ré ben Is ten sze re te te új tár sat ál lí tott mel -
lé. Mi lán Klá ra osz to zott ve le éle te tö ré se i ben, és se gí tett
föl dol goz ni azo kat. Még két gyer mek kel is meg aján dé koz -
ta kö zös éle tü ket Is ten.

So kan is mer tük és so kan sze ret tük. So kan számos em -
lé ket tud nánk fel idéz ni. Én a bo ko di évek bõl tu dok em lé -
ke ket elõ hoz ni. Bo ko don a gyü le ke zet épí té se mel lett a szó
szo ros ér tel mé ben vett épít ke zés is vár ta õt. Fel épült az új
pa ró kia, és a temp lomta ta ro zás nagy mun ká ját is el vé gez -
te a pres bi te rek kel együtt mû köd ve. S épült a lel ki ház is.
Nyi to gat ta sze mün ket és szí vün ket a Szent írás ra, a leg ki -
seb be két is. Azt a teo ló gi ai lá tást, mely ma is a sa já tom,
szü le im hi té vel har mo ni zál va õ ül tet te el a szí vem be. Az

Si mon fay Fe renc (1928–2003)
Krisztusban mindnyájan életre kelnek (1Kor 15,22)



if jú sá gi ki rán du lá so kon nem volt ta bu té ma. Azt érez te,
hogy Krisz tus szol gá ja ként ne ki min den ké nyes kér dés re
is vá la szol ni is kell, mert sor sok dõl het nek el, s ez így is
volt. A kis hit ta nos és kon fir man dus gyer me kek bõl szol ga -
tár sa i vá fo ga dott ben nün ket, part ner ként ke zelt, de min -
den ke ze alatt fel nõtt gyer me ket is, aki ké sõbb gyü le ke ze -
ti tag ként, pres bi ter ként vált szol ga tár sá vá. Bo ko di szol gá -
la tá nak sú lyos szív be teg sé ge ve tett vé get 1990-ben. Egy
kór há zi lá to ga tás al kal má val mo so lyog va csak en  nyit
mon dott, em lé kez ve a mö göt te ha gyott évek re: Már ti kám,
nem cso da, hogy az én öreg szí vem ilyen be teg. De szol gál -
ni akart és szol gált is szin te az utol só évig. S el me ne te le
elõtt két nap pal, örö k é let va sár nap ján még gyü le ke ze ti
tag ként hall gat ta a fel tá ma dás, az örö k é let öröm üze ne tét,
mely oly él te tõ üze net volt szá má ra is min dig.

Vé ge ze tül még egy em lék. Ami kor már mint szol gá ló
lel ké szek hív tuk meg egyik gyü le ke ze tünk be né hány na -

pos evan gé li zá ci ó ra, a so ro zat vé gén a test vé rek a csa lád -
já ról, éle té rõl fag gat ták. Csak en  nyit mon dott: öt gyer me -
kem van, há rom uno kám, s az uno kák fe lõl még sok-sok
re mény sé gem. Ez már ak kor tör tént, ami kor két lá nyát is
el te met te. Azon túl, hogy sen kit nem akart ter hel ni a sa -
ját gyá szá val, azt az üze ne tet hor doz ta a szá mom ra, hogy
az el men tek rõl sem múlt idõ ben be szél. Fel tá ma dás hi te
el tö rölt idõ- és tér kor lá to kat.

Ami kor most fá jó szív vel bú csú zunk tõ le – a fe le sé ge:
Klá ri ka, gyer me kei: Krisz ta, Esz ter, Dá vid; ve je, uno kái:
Zsó fi, Pé ter, Má té, kö ze li, tá vo li ro ko nok, ba rá tok, év fo -
lyam tár sak, lel kész tár sak, is me rõ sök, a csák vá ri, bo ko di
és a men dei gyü le ke zet – bú csúz zunk tõ le így, ez zel a fel -
tá ma dás hit tel. Nem a múlt idõ sza vá val, ha nem a je len -
va ló sá gé val: Si mon fay Fe renc, a férj, az édes apa, a nagy -
apa, Fe ri bá csi, a tisz te len dõ bá csi az Atyá nál van.

Bencéné Szabó Márta
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Ke resz tény gyü le ke zet, gyá szo ló test vé re im!
A te me tés és a te me tõ nem csak az el vá lás pil la na ta és he -
lye, ha nem az em lé ke zé sé is.

Em lé kez zünk a férj re, az édes apá ra, a nagy apá ra, a ked -
ves ro kon ra, a gyü le ke zet lel ké szé re. Em lé kez zünk sza va i -
ra, ige hir de té sei re, be szél ge té sek re, if jú sá gi órák ra, hit tan -
órák ra, kon fir má ci ók ra, cse le ke de te i re. 76 év, eb bõl 23 Bo -
ko don. So kan meg fá rad tak azok ban az évek ben, amit Fe ri
bá csi éle te ölel föl. Sok vál to zást hor do zott ma gá ban ez a 7
és fél év ti zed és a 23 bokodi év is. Fe ri bá csi éle té ben is
több ször kel let újat kez de ni. Fi a ta lon kény te len volt pá lyát
mó do sí ta ni. Ka to nai pá lyá ra ké szült, édes ap ját sze ret te vol -
na kö vet ni, lá tá sa mi att ab ba kel lett azt hagy ni, ak kor ér -
ke zett az Úr hí vá sa.

Ko rán meg öz ve gyült, két szer állt gyer me ke ko por só ja
mel lett. Az új kez dés hez Is ten tõl vet te az erõt.

Em lé kez zünk: még ak kor is, ami kor mind ezek rá zú dul -
tak, mi lyen erõ vel tud ta hir det ni kö zöt tünk a bá to rí tó, út -
mu ta tó sza va kat. Az Úr ban va ló hit adott erõt, hogy él jen
csa lád já nak, mun ká ja köz ben fe le lõs ség gel él jen azo kért,
aki ket Is ten rá bí zott.

Em lé kez zünk ar ra az erõ re, ami kor nyug dí jas ként a men -
dei kör zet ben az if jú csa lá do kat ma ga kö ré gyûj töt te, nem
ok ta tás ra, ha nem kö zös út ke re sés re, hogy a leg if jabb nem -
ze dék he lyes irány ba kap jon in dí tá so kat.

Test vé re im, ami kor elõ re te kin tünk, az Úr tól kér jünk erõt.
Oly sok a fel adat, fi a ta lon is el fá ra dunk, el lan ka dunk. Íme az
erõ for rás, on nan me rít het erõt a csa lád a gyász ban, ahon nan

az édes apa, a nagy apa is me rí tett. Így lesz ked vünk és erõnk
a meg vál to zott fel ada tok el vég zé sé re.

A te me tõ ben is az Úr ra te kint sünk. El fá rad nak és el lan -
kad nak az if jak, még a leg ki vá lób bak is meg bot la nak. Ami -
kor az el mú lás lát tán meg kér dez zük, hát en  nyi az élet?
Meg ér te? Meg ér te a sok mun ka, a sok tö rõ dés, a sok fá ra -
do zás, a se gí tõ kész ség, a sok szen ve dés ? De aki az Úr ban
bí zik, ilyen kor is a men  nyei Atyát lát ja. Fá rad tan, kön  nyes
szem mel, fá jó szív vel is. Ami kor ha za fe lé me gyünk, és meg -
lát juk az ott hont, meg sza po ráz zuk a lép te in ket, érez zük,
hogy jó fe lé tar tunk. Ez a sok szor meg úju ló élet is meg fá -
radt a test ben. Már nem tu dott fi zi ka i lag új erõ re kap ni. S
ak kor Urunk új ra szólt hoz zá: Jöjj hoz zám, te meg fá radt
szív, és én meg nyug vást adok ne ked a mennyei Atyá nál.

Test vé re im! Te kint sünk a men  nyei Atyá ra. Tõ le kér jünk
erõt min den mun kánk hoz, tõ le kér jünk ál dást min den
mun kánk ra, ne ki kö szön jünk meg min den ered ményt, min -
den kö zös örö möt. Ak kor át él jük, amit Fe ri bá csi és Klá ri
együtt át él tek: Min den re van erõm a Krisz tus ban, aki meg -
erõ sít en gem. (Fil 4,13)

Át él jük: El fá rad nak és el lan kad nak az if jak, még a leg ki -
vá lób bak is meg bot la nak. De akik az Úr ban bíz nak, ere jük
meg újul, szárny ra kel nek, mint a sa sok, fut nak, és nem lan -
kad nak meg, jár nak, és nem fá rad nak el. (Ézs 40,29–31)

Ked ves gyá szo ló test vé re im! Az a leg szebb sír em lék, ha
nyo má ba lé pünk an nak, aki elõt tünk járt.

Is ten áld jon, vi gasz tal jon ben nün ket, ad jon a men  nyei
ott hon ra te kin tõ szí vet. Ak kor nem fá ra dunk el, az út vé gen
pe dig Jé zus fog vár ni. Ámen.

Szabó Vilmos

Ige hir de tés*

(Ézs 40,29–31)

* Elhangzott Si mon fay Fe renc te me té sén Bo ko don.
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Ne héz hoz zá fog ni…
Ne héz, mert ed dig an  nyi vé le ményt ol vas tam és hal lot -
tam, hogy ha azok ös  szeg zé sé re ke rül ne most sor, ak kor
na gyon hos  szú len ne a cikk.

Ne héz, mert gyü le ke ze tünk ben a pres bi te ri gyû lé sen el -
ha tá roz tuk, hogy – bár vár juk a hoz zá szó lá so kat –, mi
ma gunk ér de mi be szél ge tést csak feb ru ár ban tar tunk,
mert hát, mint min dent, ezt is szok ni kell.

Ne héz, mert az ér de mi vi ta mel lett sok-sok olyan té ma
is fel me rült, ami már nem az új li tur gi á ról szól, ha nem ar -
ról, hogy mi lyen ál la po tok ural kod nak az egy há zunk ban.

Ne héz, mert ket tõs ér zé s van  ben nem.
Ezért, az egyik pró ba gyü le ke zet lel ké sze ként, elõ ször a

sze mé lyes jel le gû ví vó dá sa i mat osz tom meg ked ves Ol va -
só im mal, ez után térek rá az új li tur gia be ve ze té sé vel kap -
cso la tos gon do la ta im ra. A rö vid tar tal mi elem zés után pe -
dig né hány pél dá zat tal zá rom a so ra i mat.

Sze mé lyes ví vó dá sa im

– Teo ló gus ko runk ban – nem mos ta ná ban volt ez – öröm -
mel ta nul tuk és hasz nál tuk az éne kes li tur gi át. Iga zá ból
ak kor nyílt meg a sze münk ar ra, hogy az az agen da, ame -
lyet ak ko ri ban hasz nál tak az egy há zunk ban, mi lyen kin -
cse ket tar tal maz. Ke res tük az új ki fe je zé si esz kö zö ket, s
ezért nem csak teo ló gus kör ben, ha nem oly kor teo ló -
gusna po kon, gyü le ke ze ti szol gá la tok ban is elõ vet tük az
éne kelt li tur gi át. Ne künk örö münk volt ben ne, de le het,
hogy a gyü le ke ze te ket bos  szan tot tuk ez zel.

– A ke len föl di if jú sá gi is ten tisz te le te ken min dig új for -
má kat ke res tünk. Volt, ami kor – né met bõl for dí tott – új
hit val lást mond tunk kö zö sen. Volt, ami kor két ige hir de tés
volt – egy a gyó nás és úr va cso ra elõtt, egy pe dig az úr va -
cso ra után. Ke res tük azo kat a „tech ni kai meg ol dá so kat”,
ame lyek kel a leg in kább ki fe jez het tük fi a ta los len dü le tû
hi tün ket. Oly kor for ra dal mi an új, más kor pe dig – for ra -
dal mi an me ré szen – a múlt ból me rí tõ mó don.

– Sze re tem a most hasz ná la tos li tur gi át. S azt is fon tos -
nak tar tom, hogy más is ért se és meg sze res se. Ezért a lel -
ké szi szol gá la ti nap lóm ta nú sá ga sze rint az el múlt idõ -
szak ban 3 bib lia órai so ro za tot tar tot tam a li tur gi á ról és
több gyü le ke ze ti elõ adást az is ten tisz te le ti ren dünk rõl. A
leg utób bi nak az „Át élt is ten tisz te let” cí met ad tam. Az elõ -
adá sok és bib lia órák so rán so ha sem tá madt ben nem hi -
ány ér zet, so ha sem fo gal ma zó dott ben nem meg az, hogy
ez egy „fél kész ter mék”. A szép sé gét, a gör dü lé keny sé gét
és a tar tal mi ívét si ke rült át él nem.

– Fon tos nak ér zem a gyü le ke ze ti kö zös ség sze mé lyes jel -
le gét. Ezért ezt a li tur gi á ban is ér vé nye sí tet tem. Nem imp -
ro vi zál va, ha nem tu da tos vé gig gon do lás sal oly kor vál toz -
tat tam az agen dá ban ki adott szö ve gen, más kor pe dig tar -
tal mi ele mek be eme lé se és for mai szí ne sí té sek ál tal igye kez -
tem a gyü le ke zet fi gyel mét a li tur gia tar tal má ra fel hív ni.

– Nem an  nyi ra a li tur gia múlt ja, inkább a li tur gia jö võ -
je iz ga tott. Nem va gyok pro fi a li tur gia tör té net ben, de azt,
hogy a mai em bert mi ként kel le ne az ige hall ga tás ban és
az Is ten nel va ló ta lál ko zás ban se gí te ni, sok kal fon to sabb -
nak tar tom.

– Tud tam a li tur gi ai bi zott ság mun ká já ról, az egyik –
né hány év vel ez elõtt tar tott – „pró ba is ten tisz te le ten” részt
is vet tem. Még sem gon dol tam, hogy a pró ba gyü le ke zet-lét
ilyen vá rat la nul sza kad ránk. Sok el len ve tés re nem volt
le he tõ sé gem, mert mint (ak ko ri) igaz ga tó lel kész, egy te -
le fon hí vás után a pa ró kus-tár sam tól ér te sül tem a „sze re -
pünk rõl”. (Pe dig azok ban a na pok ban volt egy lel kész -
kon fe ren cia is!) A püs pö ki fel ké rõ le ve let egy hét tel ad -
vent elõtt kap tuk kéz hez.

S már itt is va gyunk a kö vet ke zõ té má nál.

A li tur gia be ve ze té sé vel kap cso la tos prob lé mák

– No vem ber 16-án más té má ban tar tott köz gyû lé sün kön
az új li tur gi á val kap cso la tos fej le mé nye ket is el mond tuk.
A köz gyû lés ott úgy ha tá ro zott, hogy a dél elõtt 11 óra kor

BEN CE IM RE

Gon do la tok az új li tur gi á ról
és mind ar ról, ami ben nünk és
kö rü löt tünk van
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tar tott is ten tisz te le tün kön egy évig fo lya ma to san az új li -
tur gi át fog juk hasz nál ni.

– Ad vent elõtt más fél hét tel kap ta meg a gyü le ke ze tünk
a li tur gi ai bi zott ság kí sé rõ le ve lé vel el lá tott pró ba fü ze te -
ket. Elõ ször a fü ze tet vet tem kéz be, s ami kor vé gig la poz -
tam – el sõ rá né zés re –, pre cíz, szép, igé nyes mun ká nak
tûnt. Az el ha tá ro zás meg is szü le tett ben nem, hogy mi vel
az ének ver ses rend nem is sok ban kü lön bö zik a je len le gi
rend tõl, azt fog juk gya ko rol ni.

– Ezt kö ve tõ en ol vas tam át a le ve let, amely „fon tos ké -
rés ként” je lez te, hogy az ének ver ses rend csak tá jé koz ta -
tó jel leg gel ke rült a fü zet be (20 ol dal! anyag ta ka ré kos ság,
óh!) –, s a li tur gi kus ren dek egyi ké nek a ki pró bá lá sát ké -
ri a li tur gi ai bi zott ság el nö ke.

– Az elõ ké szü le te ket a hét kö zi al kal ma kon el kezd tük,
de mi vel a fõ vá ros ban egy „több is ten tisz te le tes” gyü le ke -
zet ben a hét kö zi al kal mak részt ve või és az is ten tisz te le ti
részt ve võk alig fe dik egy mást, az elõ ké szí tés ilyen jel le gû
for má ja so ha sem lett vol na elég sé ges. Ezért úgy dön töt -
tünk, hogy a fel ké rés nek ele get té ve ad vent 1. va sár nap -
ján be ve zet jük az új li tur gi át, s az is ten tisz te le tek elõt ti
kö szön té sen min dig egy-egy rész let re hív juk fel a gyü le -
ke zet fi gyel mét.

– Ezt a be ve ze tést az is in do kolt tá tet te, hogy azon a
va sár na pon egy há zunk el nök-püs pö ke volt az ige hir de tõ,
s re mél tük, hogy sze mé lye és te kin té lye se gít sé get je lent a
be ve ze tés ben.

– De cem be ri pres bi te ri gyû lé sün kön töb ben fel ve tet ték
az új li tur gia ügyét. Ott ak kor úgy dön töt tünk, hogy er rõl
nem nyi tunk vi tát, hisz a meg is me rés hez és a „meg szo -
kás hoz” idõ kell, s a feb ru ár ra ter ve zett sze re tet ven dég sé -
get a li tur gia je gyé ben tart juk meg. Az lesz az el sõ gyü le -
ke ze ti fó rum, ahol a li tur gi á val kap cso la tos vé le mé nye ket
meg vi tat juk majd.

– Ki hir det tük, hogy a hoz zá szó lá so kat írás ban kér jük
le ad ni, mert csak ak kor tud juk a li tur gi ai bi zott ság fe lé to -
váb bí ta ni a vé le mé nye ket. Ed dig há rom je len tõ sebb hoz -
zá szó lást kap tunk.

– A ka rá cso nyi ün ne pek elõtt a li tur gia-ügy mi att fel -
for ró so dott a Fra ter net. Ezért püs pök úr ja vas la tá ra az
ün ne pek alatt a ha gyo má nyos li tur gi á val tar tot tuk az is -
ten tisz te le te ket. (Egy pasz to rá lis szem pont ból meg fo gal -
ma zott kér dés iz gat: mi ért fon to sabb a nagy ün ne pi temp -
lom lá to ga tó gyü le ke zet a hét köz na pok ban is ki tar tó kö -
zös ség nél? Mi ért te kint het jük kí sér le ti pró ba nyúl nak azo -
kat, akik hû sé gük kel és ki tar tá suk kal je len van nak rend -
sze re sen a gyü le ke zet éle té ben, s ott bár so kat szol gál nak,
tesz nek, még is csak biz ton ság ra, nyu ga lom ra, lel ki fel töl -
tõ dés re vágy nak, ami kor az is ten tisz te let re jön nek?)

– A ta pasz ta la tom az volt, hogy az ad ven ti idõ ben – bár
so kan ki fe jez ték az új li tur gi á val kap cso la tos el len ér zé sü -
ket, fenn tar tá sa i kat – je len tõ sen nem csök kent az is ten -
tisz te let re já rók szá ma. De eh hez tud ni kell azt is, hogy a
bu da vá ri gyü le ke zet „fõ is ten tisz te le te” nagy át já ró ház. Az
ar co kat vizs gál va azon ban az volt a ta pasz ta la tom, hogy
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mint ha va la mi fé le gyü le ke zet-át ren de zõ dés tör tént vol na.
Meg szo kott ar cok hi á nyoz nak. De ta lán töb ben jöt tek az
in vi tá lá sun kat ko mo lyan vé ve, hogy meg is mer hes sék az
új li tur gi át, s ezért lét szám ban ed dig nem tûnt fel az új li -
tur gia ha tá sa.

– Új év be kö szön té vel az ének ver ses ren det kezd tük el
hasz nál ni. Azt is el kell mon da ni, hogy ez zel kap cso lat -
ban több volt a po zi tív vis  sza jel zés.

– Az új li tur gi á tól a gyü le ke zet ak ti vi tá sá nak a fo ko zó -
dá sát vár nánk.

– Gya kor lat köz ben de rült ki, hogy a fü zet men  nyi re ne -
he zen hasz nál ha tó. Nem csak az okoz gon dot, hogy az is -
ten tisz te le ten részt ve võk el ve szí tik az áhí ta tot és az is ten -
tisz te let misz ti ká ját egy ilyen gya kor ló fá zis ban. Nem
megy au to ma ti ku san a vá lasz adás, ezért vagy el ma rad,
vagy gé pi es szö veg kö ve tés re szo ru lunk. A leg több za vart
a fel ál lás, le ülés vál ta ko zá sa és az ige ol va sá sok utá ni res -
pon su mok meg ta lá lá sa okoz za. Fel ve tõ dött a la pon va ló
ki osz tás gon do la ta is, de ez újabb je len tõs pa pír fel hasz -
ná lás sal s hely ben vál lalt fel adat tal jár. Lá tá som sze rint a
ki ve tí tés len ne a cél sze rû. (A meg pró bált pró ba gyü le ke ze -
tek ta lán meg is ér de mel nék, hogy a li tur gi kus szö veg
szép, szá mí tó gép prog ra mon fel dol go zott for má já val egy
pro jekt ort is kap ja nak.) A ki ve tí tés se gít sé get je len te ne
ab ban, hogy ne a pa pír ba me red jen az is ten tisz te let részt -
ve võ je, te hát ami kor Is tent di csõ í ti, fel emel je a fe jét is, és
ne le haj tott fej jel, fü zet be me red ve mo tyog ja, hogy fel -
emel jük szí vün ket az Úr hoz!

– A nem éne kelt li tur gi kus rend sza va ló kó ru sa i ba na -
gyon gyé ren kap cso ló dott be a gyü le ke zet. Meg gyõ zõ dé -
sem az, hogy ez a rend így hasz nál ha tat lan. Hasz nál ha -
tat lan, mert a hos  szú szö veg ré sze ket, ame lyek ép pen az
Is ten di csõ í té sét vagy szent sé gé nek ma gasz ta lá sát hi va -
tot tak be töl te ni, egy 80–120 fõs tö meg, amely nem gya -
kor lott sza va ló kó rus, csak gé pi e sen tud együtt mon da ni.
Szo mo rú ta pasz ta la tunk, hogy a nagy vá ro si gyü le ke zet
egy re „gyé reb ben” mond ja az olyan jól is mert szö ve ge ket
is, mint az Apos to li hit val lás vagy a Mi Atyánk. (Lá tá som
sze rint en nek a két együtt mon dott li tur gi kus szö veg nek
a „mi nõ sé gi el mon dá sa” ép pen elég fel adat egy gyü le ke -
zet ben.)

– Az új li tur gia be ve ze té sé tõl füg get le nül – s még is an -
nak ala ku lá sa ha tá sá ra – a gyü le ke ze tünk ben már az év
ele jén el kezd tünk né hány ele met (új ra) hang sú lyoz ni.
Kér tük, hogy a kö zö sen mon dott ré sze ket bát rab ban és
nyíl tab ban mond ja a gyü le ke zet (Hit val lás, Mi atyánk,
gyó ná si kér dé sek re adott vá lasz). Kér tük, hogy bi zo nyos
szö veg ré szek nél kap cso lód ja nak be (gyó nó imád ság és
min den imád ság vé gén az ámen). Fel ol va sók be vo ná sá -
val hang zott el az ige és a hir de tés, és né hány új „elem”
is be le épült az is ten tisz te le tünk be (a pax nak egy kö tet le -
nebb va ri á ci ó ja, és az „íme, meg vál tá sunk szent tit ka”
mon dat). Az volt az ál ta lá nos ta pasz ta la tunk, hogy a
gyü le ke zet kész ség gel és öröm mel fo gad ta a li tur gi át ele -
ve neb bé te võ kez de mé nye zé se ket, de az új – li tur gi kus –



rend be ve ze té sét a ko ráb bi ru gal mas li tur gia ke ze lés el le -
né re töb ben nagy el len ér zés sel fo gad ták. Ez alap ján az
az ál ta lá nos ta nul ság, hogy ko runk ban, amely ben min -
den vál to zik, és a vál to zá so kat ne héz ide gi leg és lel ki leg
fel dol goz ni, szük sé gük van az ál lan dó ra (meg szo kott li -
tur gia). De öröm mel fo gad ják, s job ban meg ér tik az ál -
lan dót, ha a meg szo kot tat meg pezs dí ti, mo no ton sá gát
meg tö ri va la mi új.

– El ha tá roz tuk, hogy a pró ba fü zet szö ve gé tõl (eset le ges
saj tó hi bák ki vé te lé vel) nem té rünk el. Ha ne künk kell el -
bí rál ni, meg íz lel ni, meg vi tat ni, amit a li tur gi ai bi zott ság
fõ zött, ak kor ne fû sze rez zük azt to vább. Még ak kor sem,
ha né hány elõ re meg fo gal ma zott mon dat tal, egy-egy be -
tû zött ének kel az egész rend „ehe tõb bé” vál na.

– A be ve ze tés sel kap cso la tos szo mo rú ta pasz ta la tom
az, hogy az is ten tisz te let re va ló rá han go ló dás, a „be mo -
sa ko dás” vált ne he zeb bé. Nem azért, mert a szol gá lat
rend jét sok kal rész le te seb ben kell meg be szél ni. Ez szép pé
ten né a fel ké szü lést. Sok kal in kább azért, mert a dél elõt -
ti két is ten tisz te let kö zött is az új rend ma gya ráz ga tá sá -
ra, vagy ép pen a vé le mé nyek meg hall ga tá sá ra kell oda fi -
gyel ni. Ak kor, ami kor úgy in du lunk az is ten tisz te let re,
hogy még a fü lünk ben ott cseng egy fel há bo ro dott gyü le -
ke ze ti ta gunk vé le mény nyil vá ní tá sa, azt kö ve tõ en pe dig
egy má sik vé le mé nye, aki még na gyobb ve he men ci á val
tá mad ta azo kat, akik nem fo gad ják ki tö rõ lel ke se dés sel
az új li tur gi át, szó val ilyen lé lek kel be lép ni a temp lom ba,
úgy, hogy az új for mák mi att még mi is az ide gen ség gör -
csét hord juk ma gunk ban, na gyon ne héz.

– Itt sze ret nék szól ni ar ról is, hogy vé le mé nyem sze rint
a li tur gia – a min den ko ri li tur gia – nemcsak az egy ház ta -
ní tá sá nak vagy bib li kus sá gá nak a vis  sza tük rö zõ dé se, ha -
nem a ke gyes sé gé nek is. Ahogy min den éne kes könyv is
tük rö zi azt, hogy adott tör té nel mi kor ban mi lyen volt az
egy ház meg élt hi te, úgy kel le ne ezt a li tur gi á nak is tük -
röz nie. A most ki ala kí tott is ten tisz te le ti rend nem ezt tük -
rö zi. Ezért a maj da ni (2005-re ter ve zett) egy sé ges és ki zá -
ró la gos be ve ze té sét el hi bá zott dön tés nek lá tom.

Rö vid tar tal mi elem zés

A gyó nás he lye
Bár a pró ba fü zet 1. ol da lán a gyó nás csu pán az ötö dik
sor ba ke rült, a gya kor lat ban az még is csak az is ten tisz te -
let leg ele jén ta lál ha tó. Min den rá han go ló dás nél kül. Egy
be ve ze tõ mon dat fel hív a bûn bá nat ra, s már is hang za nak
a gyó ná si kér dé sek. (Ugyan azok, ame lyek ed dig az úr va -
cso rá ra va ló ké szü lést vol tak hi va tot tak szol gál ni.) Mi ért?
Mert Is ten szí ne elõtt va gyunk. (Bár ta lán az Is ten szí ne
elõtt va gyunk ak kor is, ami kor nem az ol tár elõtt ál lunk.)

Meg va gyok ar ról gyõ zõd ve, hogy kont raszt nél kül nem
ju tunk bûn bá nat ra. Bûn lá tás ra és bûn val lás ra csak az Is -
ten szent sé ge és sze re te te se gít el, még ak kor is, ha „ru ti -
nos” ke resz tény va gyok. Szá mom ra a gyó nás nak ez a for -

98

má ja azt su gall ja: ide  néz ze tek, mi lyen nagy sze rû ek va -
gyunk, mert mi min den is te ni se gít ség nél kül lát juk ám a
bû ne in ket! Meg tisz tít juk a tál kül se jét, és ki szûr jük a szú -
nyo got, me szel jük a sí ro kat…

Az in vokáció után olyan zsol tár nak van a he lye, amely
az Is ten nagy sá gát és jó sá gát vagy az em ber mély sé gét és
si ral mas ál la po tát tár ja fel. Is ten igé je ké szít sen ben nün -
ket a gyó nás ra.

Nem tar tom jó nak a most hasz ná la tos ren det, amely -
ben a gyó nás köz vet le nül az úr va cso ra elé ke rül.

Lo gi kám sze rint az 1. in vo káció 2. int ro i tus 3. gyó nás –
ky rie 4. fel ol do zás – gló ria len ne a he lyes sor rend, köz ben
egy-egy ének vers sel. (Az int ro i tus fel eme li a te kin te tem az
Is ten sze re te té re, ezt kö ve tõ en el hang zik az aka ra ta, tör vé -
nye, és ez bûn bá nat ra in dít, Krisz tust imá dom, ezért hoz -
zá ki ál tok ir ga lo mért, szí vem öröm mel hall ja meg az Is ten
bo csá na tát hir de tõ igé ket, és ezért di csõ í tem õt.)

A gyó nás he lyé nek a meg vál toz ta tá sa tar tal mi vál to zás
is, ezért a kér dé sek tar tal mát is vé gig kell gon dol ni!

Ugyan ez más tart al mi meg kö ze lí tés bõl: Is ten meg vál -
tott né pe mi ért nem ké szül het öröm mel az Is ten nel va ló
ta lál ko zás ra? (Eb bõl a meg kö ze lí tés bõl vi szont oda ju -
tunk el, hogy az ige hall ga tás ve zet el a bûn bá nat ra…)

Az igei rész
Öröm mel fo gad tam azt a gaz da go dást, hogy há rom ige -
sza kasz ke rül fel ol va sás ra. Ez az Írás jobb meg is me ré sét
is se gí ti, s az Ószö vet ség és az Új szö vet ség egy sé gé re utal.
Mi vel azon ban a ma gyar evan gé li kus ige hir de tés sa já tos -
sá ga nem a te ma ti kus ság, ha nem el sõ sor ban a tex tus sze -
rû ség, ügyel ni kell ar ra, hogy az ol vas má nyok az ige hir -
de tés ös  sz hang já ba il lõk le gye nek. A je len le gi pe ri kó pa -
ren dünk tel jes meg újí tás ra szo rul. Azt sem tar tom el kép -
zel he tet len nek, hogy az is ten tisz te let elõtt az ol vas má -
nyo kat az ige hir de té si alap ige és az ige hir de tés alap gon -
do la ta it fi gye lem be vé ve vá laszt juk ki.

Az ige hir de tés és a Hit val lás kö zött nagy hi ány van.
Nem aka rok rész le te sen ír ni azok ról az öt le tek rõl, ame -
lyek ak kor me rül tek fel – ha tal mas ha ho ták kí sé re té ben –,
ami kor elõ ször vet tük vé gig a li tur gi át: mi ként ke rül a lel -
kész a szó szék tõl az am bó hoz?

A Hit val lás elõtt hi ány zik egy be ve ze tõ mon dat. Így a
kö zö sen mon dott hit val lás aka doz va in dul. Min den ki bi -
zony ta lan, az el sõ hit ága zat vé gé re áll nak fel a leg há tul
ülõk. Ak kor, ami kor a sze ku la ri zá ció mi att so kan nem is -
me rik rész le te sen a li tur gi át, sza bad a gyü le ke ze tet tá jé -
koz tat ni, hogy mi kor mi tör té nik!

Az úr va cso rai rész
Sur sum cor da: Hány szor le gyen ve lünk az Úr? Mi ért kell
egy is ten tisz te let alatt há rom szor (ének ver ses rend), il let -
ve négy szer (li tur gi kus rend) biz to sí ta ni a sze gény lel -
készt ar ról, hogy a gyü le ke zet gon dol rá, és azt kí ván ja,
hogy az õ lel ké vel is le gyen az Úr?

Epik lé zis: Mi ért csak az is ten tisz te let ezen a pont ján



kö nyör günk a Szent lé lek el jö ve te lé ért? (Ez ros  sz a ré gi
szö veg ben is!)

Nem az át lé nye gü lés re em lé kez tet ez a mon dat: „Küldd
el Szent lel ke det, hogy Krisz tus tes te le gyen ke nye rük ké
eb ben a ke nyér ben, és vé re le gyen ita lunk ká eb ben a bor -
ban”?

Anam né zis: Egy ha mis, ró mai ka to li kus egy ház ké pet
sej tet. Azt a mon da tot, hogy „Em lé kezz püs pö ke ink rõl…”
ele gen dõ len ne így mon da ni: „Em lé kez zél mind azok ról,
akik egy há zad ban szol gál nak.” Az egye te mes pap ság el -
vé nek s a lel ké szi hi va tal egy sé gé nek job ban meg fe lel ne
ez a mon dat. Ter mé sze te sen rend kí vü li al kal mak kor kü -
lön is le het a lel ké sze kért, a püs pö kö kért s a vi lá gi ve ze -
tõ kért imád koz ni.

Kön  nyen fenn áll an nak a ve szé lye is, hogy az ora tio oe -
cu me ni ca és az anam né zis-imád ság tar tal ma át fe di egy -
mást. Er re ko mo lyan oda kell fi gyel ni.

Pax: Min den kép pen szük ség van a gyü le ke ze ti ta gok
egy más hoz for du lá sá ra, gaz da gí tó az egy más fe lé kül dött
mo soly, kéz fo gás.

Bib li ci tás
A li tur gia új ele mei is – mond ják – bib li ai szö ve gek re
épül nek. Né hány kér dés, amely több, mint kér dés.

– Ha a je len le gi bib lia for dí tá sunk ban az utol só va cso ra
tör té ne té nél is és Pál apos tol szö ve gé ben is a po hár szó
sze re pel, ak kor a szer zé si igék ben mi ért kell most „kely -
het” mon da ni? Azért, mert a leg több gyü le ke zet ben kely -
het hasz nál nak? Ak kor mi ért nem mon dunk ke nyér he -
lyett os tyát? Nem in kább a li tur gi kus tár gya in kat kel le ne
a szö veg hez for mál ni, eset leg ba rok kos kely he ink he lyett
egy sze rû for má jú po ha ra kat be ve zet ni?

– Ha a Bib li á ban (Ruth köny ve) meg ta lál ha tó az a kö -
szö nés, hogy Az Úr le gyen ve le tek, és a vá lasz rá: „Áld jon
meg az Úr!”, ak kor nem kel le ne a fél re ért he tõ „és a te lel -
ked del” he lyett ne künk is ezt fe lel nünk?

– Ha a Bib li á ban az „Emel jük föl szí vün ket!” fel szó lí tás
csu pán egy szer sze re pel, és a foly ta tá sa így szól: ke zün -
ket Is ten hez, aki a men  nyek ben van (JSir 3,41), s a vá lasz
rá: „Mi vol tunk a vét ke sek és en ge det le nek, ezért nem bo -
csá tot tál meg!”, ak kor ér de mes el gon dol kod ni az egész
sza kasz szö veg ös  sze füg gé sén. A te kin tet, a kéz és a lé lek
fel eme lé se gyak rab ban ke rül elõ a Szent írás ban.

Eb ben a cikk ben nem tér tem ki min den re, ami ap ró fi -
no mí tás ra vagy vál toz ta tás ra szo rul.

Pél dá za ta im

a) Egy em ber ott hont sze re tett vol na te rem te ni csa lád já -
nak. Öröm mel vet te te hát bir tok ba az öre gek ál tal re á ha -
gyott há zat. Egy sze rû ház volt és ré gi. Ahogy a csa lád nö -
ve ke dett, úgy gon dol ko dott em be rünk a ház bõ ví té sén.
Te tõ tér-be épí tés! – ez a leg ked ve zõbb meg ol dás. Ne ki vá -
gott a nagy mun ká nak. Vál lal ko zók jöt tek és men tek. A
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pénz és a len dü let fo gyott. El ké szült a la kás új ré sze. De
az el sõ té len ki de rült, hogy a szi ge te lést a vál lal ko zó ki -
spó rol ta. Az eme le tet kép te len ség volt befûteni. Az al só
szin ten a ré gi ab la kok hu za to sak – mert nem volt pénz a
cse ré jük re, az új rész hû vös és ki fût he tet len. Csak az ott -
ho nos ság me leg ét nem si ke rült meg te rem te ni.

b) Örök sé günk drá ga ne künk. A nagy pa pá nak ré gi író -
gé pe volt. Men  nyit dol go zott raj ta! Men  nyi ih le tett írás
szü le tett ál ta la! Men  nyi cso dá la tos gon do lat pa pír ra ve -
tett for má ja gör dült ki a gu mi hen ge rek kö zül! Az uno ka
félt ve õr zi. Õ foly tat ja a nagy apai hi va tást. De õ már szá -
mí tó gé pen dol go zik. Szel le mi ter mé kek so rát ih let te meg
a nagy apa éle te, s az uno ka min dig há lás volt a nagy pa -
pai örök sé gért. Oly kor, ami kor együtt volt a gyer me ke i -
vel, ami kor me sélt a nagy apá ról, még az is elõ for dult,
hogy az író asz ta la mé lyé rõl elõ vett egy-egy ré gi, sár gu ló -
fél ben lé võ pa pírt, és ar ra pö työg te ver se it a kat to gó író -
gép pel. Szép él mény volt. Egy szer el ha tá roz ta, hogy azon
fog dol goz ni. Hát ha kön  nyeb ben jön az ih let. De a szer -
kesz tõ ba rá ti lag kér te: küld je e-ma i len, ad ja le flop pyn,
te gye fel az in ter net re. S ak kor rá kel lett éb red nie, hogy –
bár fon tos a nagy apai örök ség kar ban tar tá sa – még is -
csak más vi lág ban élünk. Nem dob ta ki a ré gi ma si nát a
kö vet ke zõ lom ta la ní tás kor sem. Meg tisz tí tot ta, a sa rok ba
tet te, s van nak olyan ün ne pi per cek, ami kor elõ ve szi, s a
csa lád já nak, a ba rá ta i nak azon ír egy-egy le ve let.

c) A csa lád öröm mel fo gad ta el a meg hí vást. Ven dég -
ség be me gyünk! Még pe dig egy hét re! Meg hív tak a ba rá ta -
ink – mond ta az apa. Az anya öröm mel vá la szolt: egy hé -
tig nem kell fõz nöm, ba rát nõm úgy is na gyobb kony há val
ren del ke zik. Fel pa kol tak, és el in dult az egész csa lád. Bár
fi nom volt a koszt és ked ve sek a ven dég lá tók, azért még -
is an  nyi fe szült ség volt ben nük. Má sok szo ká sa i hoz kel -
lett al kal maz kod ni uk. A má sok ál tal be ren de zett la kás -
ban kel lett tá jé ko zód ni uk. Nem vol tak ott hon. Csak ven -
dé gek vol tak. Az egy hét le tel te után öröm mel in dul tak
ha za fe lé, s ott ho nuk ba lép ve fel lé le gez tek. Az el sõ ott ho -
ni va cso ra után meg szó lalt csend ben a férj: „Szé pen ren -
dez ték be a la ká su kat a ba rá to mék, s a fe le sé ge is na gyon
jól fõz. De azért ez az íz egé szen más! Tu dod, én már csak
ott va gyok bol dog, ahol ott hon ér zem ma gam.”

Aki nek van fü le…

Be fe je zé sül

2003 ja nu ár já ban a gyü le ke zet ben kezd tük el fel dol goz ni
Kla us Do ug lass Új re for má ció cí mû köny vét. Be szél ge té -
sek in dul tak az if jú ság ban s a pres bi te rek kö zött, egy so -
ro za tot ál lí tot tunk ös  sze a bib lia órá ra, és egy egész hét vé -
gét töl töt tünk a gyü le ke ze tünk meg úju lá sá nak kér dé sé -
vel. Azt érez tem, hogy át iz zott a le ve gõ. Szí vek he vül tek.

Egy év vel ké sõbb – az úju lás és újí tás szán dé ká val al -
ko tott li tur gia (pró ba)be ve ze té se kor mint ha más fé le in du -
la tok len né nek ki bon ta ko zó ban.
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Ezért be fe je zé sül né hány gon do lat ab ból a könyv bõl,
amely nek sza va i tól a szí vünk he vült. Re for má to ri ak ak -
kor le he tünk, ha to vább épít jük a re for má to rok mû vét,
nem pe dig, ha kon zer vál juk. (4. té tel) Gyü le ke ze tünk ben
a spi ri tu a li tást az oda adás nak, a lel ke se dés nek és a ki su -
gár zó erõ nek kell jel le mez nie. (12. té tel) Is ten tisz te le tünk
az egy há zi ze ne és a li tur gi kus ha gyo mány ket tõs bék lyó -
já ban ver gõ dik. Ha nem si ke rül meg sza ba dí ta nunk tõ le,
ha ma ro san meg fog szûn ni. (66. té tel) Az olyan is ten tisz -
te let nek, amely ins pi rál ni akar ja az em be re ket, az õ élet -

ér zé sü ket kell ki fe jez nie. (68. té tel) Ha nem akar juk, hogy
is ten tisz te le te ink üres sé vál ja nak, be kell il lesz te ni õket
egy át fo gó gyü le ke ze ti kon cep ci ó ba. (72. té tel)

Ezért te hát min den hol, ahol az új li tur gi át egy gyü le ke -
zet épí té si kon cep ci ó ba be tud ják il lesz te ni, ott ez is egy
for ma le het az is ten tisz te let ün nep lé sé re. De ahol ez nem
tör té nik meg, üres for mai pró bál ko zás ma rad, vagy sza -
ka dást és bot rán koz ta tást oko zó erõl kö dés lesz. Gyü le ke -
ze te ink is me re té ben ez utób bi lát szik va lós nak.

Is ten nél azon ban min den le het sé ges.

En ged tes sék meg, hogy min de nek elõtt né hány gon do la tot
idéz zek „Lu ther Már ton el ül já ró be szé dé”-bõl, me lyet „A
né met mi se és az is ten tisz te let rend je” cí mû pász tor le ve -
lé hez írt. „Min de nek elõtt ba rát sá go san és az Is ten sze rel -
mé re kér ném mind azo kat, akik ezen ren dün ket az is ten -
tisz te le ten lát ni és kö vet ni akar ják, hogy ab ból sem mi
kény sze rí tõ tör vényt ne csi nál ja nak, sem ve le sen ki nek a
lel ki is me re tét kö rül ne há lóz zák vagy meg ne fog ják, ha -
nem a ke resz tyén sza bad ság nak meg fe le lõ en tet szés sze -
rint al kal maz zák, amint, ahol, ami kor s amed dig azt a kö -
rül mé nyek meg en ge dik és kí ván nák. Mert mi sem azon
cél zat ból bo csát juk azt ki, hogy ál ta la bár ki nek is lec két
ad junk, vagy bár kit is meg rend sza bá lyoz zunk, ha nem in -
kább azért, mi vel min den fe lõl sür ge tik a né met mi sé ket és
is ten tisz te le te ket, és sok pa nasz s meg bot rán ko zás esik
az új mi sék nek sok fé le sé ge mi att, hogy min den ki ma ga
csi nál ma gá nak kü lön ilye ne ket, egye sek jó hi szem ben,
má sok el len ben hi ú ság ból, hogy õk is csi nál ja nak va la mi
újat, fel tûn je nek s meg mu tas sák a vi lág nak, hogy nem
hol mi kö zön sé ges mes te rek; amint az ál ta lá ban tör tén ni
szo kott a ke resz tyén sza bad ság gal, hogy azt töb ben hasz -
nál ják sa ját ké nyük-ked vük re és hasz nuk ra, mint az Is ten
di csõ sé gé re s fe le ba rát ja ik ja vá ra. Amint azon ban min -
den ki nek lel ki is me re té re van bíz va, hogy ezt a sza bad sá -
got mi ként hasz nál ja és sen ki tõl sem sza bad azt el von ni
vagy meg ta gad ni, úgy te kin tet be ve en dõ más rész rõl az is,
hogy a sza bad ság a sze re tet nek s a fe le ba rát nak a szol gá -
ja s an nak is kell len nie. Ahol azon ban az tör té nik, hogy
az em be rek meg bot rán koz tat nak s meg té vesz tet nek az
ilyen több fé le szo ká sok ál tal, ott iga zán kö te les sé günk a
sza bad sá got kor lá toz ni s amen  nyi re le het sé ges meg ten ni
és el hagy ni, hogy az em be rek jó pél dát ve gye nek ró lunk,
nem pe dig, hogy meg bot rán koz za nak. Mi vel pe dig ez a
kül sõ rend Is ten hez va ló lel ki is me ret be li vi szo nyunk te -
kin te té ben lé nyeg te len, s a fe le ba rát nak még is hasz ná ra
vál ha tik, a sze re tet nél fog va, amint szt. Pál ta nít, ar ra kell

tö re ked nünk, hogy egy ér te lem mel le gyünk, és amen  nyi -
re csak le het sé ges, egy fé le el já rást és kül sõ szo kást kö ves -
sünk, ami kép pen az ös  szes ke resz tyé nek nek is egy a ke -
reszt sé gük, egy fé le a szent sé gük, és sen ki nek sem mi kü -
lön le ges nem ada tott az Is ten tõl.”1 He lyén va ló nak tar tom,
ha igyek szünk ke res ni a „tisz ta for rást” a li tur gia kap -
csán, hogy Lu ther pász tor le ve le ak tu a li tá sa it is ész re ve -
gyük és meg szív lel jük, ami kor li tur gi ai re form ra ké szü -
lünk!

A nagy ka ni zsai gyü le ke zet ben is együtt vol tunk es té -
rõl-es té re az öku me ni kus ima hét kap csán más fe le ke zet -
hez tar to zó test vé re ink kel. Gyü le ke ze tünk kez det tõl fog va
– most már 13 éve – nyi tott volt, és ma is nyi tott az új li -
tur gia ta nu lá sá ra. An nak ide jén az éne kes köny vünk 17-
es li tur gi á ja se gít sé gé vel ál lí tot tam ös  sze az öku me ni kus
ima hét is ten tisz te le ti rend jét. Ugyan is ilyen nem volt, az
ima hét tel kap cso la tos kis köny vecs két csak évek múl tá val
kap tuk meg mi is. A kö zös al kal ma kon részt ve võ test vé -
rek egy re ak tí vab ban kap cso lód tak be az ad dig szá muk ra
„ka to li kus” szö ve ge ket tar tal ma zó li tur gi á ba. Egy re töb -
ben örül tek an nak, hogy egy más temp lo ma i ban ta lál koz -
va, kö zös is ten tisz te le ti for mát is ta lál va ta nul hat tuk egy -
más éne ke it, fi gyel het tünk a má sik fe le ke zet hez tar to zó
lel kész ige hir de té sé re. S nem utol só sor ban öröm mel fe -
dez het tük fel, hogy a Szent lé lek ugyan ar ra a hul lám hosz  -
sz ra han gol az imád ság ban, és egy re kö ze lebb ve zet
Krisz tus hoz és egy más hoz is.

Ami kor meg ér ke zett a cso mag a pró ba fü ze tek kel, kí sé -
rõ és ma gya rá za tos le vél lel, ter mé sze te sen fur dalt a kí -
ván csi ság mint lel készt. Az tán egy re in kább gyöt rõd ni
kezd tem, ho gyan fo gom „tá lal ni” majd mind ezt a gyü le -
ke zet szá má ra. Ugyan is a pró ba fü ze tet új ra és új ra vé gig -

DE ME DÁ VID

Hoz zá szó lás az új li tur giater ve zet hez

1 Lu ther Már ton: Egy ház szer ve zõ ira tai. Történeti rendbe szedve,
bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel. IV. kötet. (szerk.: Masz nyik
End re) Luther-társaság. Po zsony, 1908. 428–439. o.



ta nul má nyoz va, mind for ma i lag, mind tar tal mi lag egy se -
reg do log el len ér zést vál tott ki ben nem. Min de nek elõtt
ma gam ban kel lett tisz táz ni, ren dez ni sok min dent. És ter -
mé sze te sen utá na néz ni el ér he tõ se géd anya gok nak.
Ugyan ak kor a ké te lyek meg ma rad tak, a pró bát meg el
kel lett kez de ni. Gyö tört a kér dés: ho gyan ta nít sak a gyü -
le ke zet nek va la mit, ami nek több rész le té vel ma gam sem
tu dok azo no sul ni?

Örül tem az új pró ba fü ze tet ta nul má nyoz va az is ten tisz -
te let ele jén a né hány köz vet len kö szön tõ, test vé ri szó nak,
az ün nep té má já ra va ló uta lás nak, a bûn val lás és fel ol do -
zás el vá lasz tá sá nak az úr va cso rai rész tõl. A gyü le ke ze ti
ta gok be vo ná sa a szol gá lat ba nem új don ság. Ed dig is
megvolt rá a le he tõ ség.

Ugyan ak kor egé szé ben nem tu dok örül ni a ter ve zet nek.
Nem ér tek egyet az zal a vé le mén  nyel, hogy a je len le gi is -
ten tisz te le ti gya kor lat ki üre sí tett len ne. El len ke zõ leg, az
ed dig meg adott ke re tek kö zött is le he tõ ség van ar ra, hogy
lé nyeg re tö rõ, ugyan ak kor em ber kö ze li és szí nes, vál to za -
tos is ten tisz te le tet gya ko rol has sunk, ahol sem a lel készt,
sem a szol gá la tot vál la ló kat nem egy faj ta „show-mû sor”-
ban va ló rész vé tel vá gya hajtja. Igen is he lyén va ló nak tar -
tom, hogy az is ten tisz te let az Is ten di csõ í té sé vel, be ve ze -
tõ zsol tár ral in dul jon. Az üd vöz lés, bûn val lás je len leg is
gya ko rolt he lyén tar ta nám cél sze rû nek az elõ ké szí tõ rész -
be ter ve zett bûn val ló részt, de nem gyó nó tü kör nél kül! Ez
így fá ból vas ka ri ka! Az is ten tisz te let re be lá to ga tó nak
azon nal bûnt kell val la nia úgy, hogy kön  nyen fo gal ma
sincs ar ról, mi ben áll az õ bû ne. Vi gyáz zunk, mert tud juk,
hogy a ke gye lem nem ol csó do log! Nem is be szél ve ar ról,
hogy az eset le ge sen ké sõn ér ke zõk ki is ma rad nak be lõ le.
A fel ol do zás nak ott a ké zen fek võ he lye a je len leg is gya -
ko rolt ke gye lem hir de tés nél és Is ten di csõ í té sé nél. Az öku -
me ni kus is ten tisz te le te ken el fo ga dott meg szó lí tá sok, vá -
la szok, mint mon dot tam, ma gá tól ér te tõ dõ ek a hí vek szá -
má ra. De nem így azon az al kal mon, amit gyer mek ko ruk -
tól fog va meg is mer tek, meg sze ret tek, ami hez ra gasz kod -
nak, és a sa ját juk nak érez nek. Idõi ke ret mi att nem tû nik
meg va ló sít ha tó nak há rom igei rész fel ol va sá sa. Az ora tio
oe cu me ni ca szí ne seb bé té te lét, s azon gyü le ke ze ti ta gok
be vo ná sát ed dig is igye kez tünk al kal man ként meg ra gad -
ni. Az úr va cso rai rész csa to lá sa jól il leszt he tõ a ter ve zet -
ben. El len ben rend kí vül saj nál nám, ha több imád sá gos
rész is ki ma rad na a je len le gi szö veg bõl. Nem tu dok egyet -
ér te ni az epik lé zis ben meg fo gal ma zott vál toz ta tás sal. Az
ed di git meg kel le ne õriz nünk vé le mé nyem sze rint: „(…)
küldd el Szent lel ke det, és szen telj meg min ket, hogy a mi
Urunk szent tes te és vé re ál tal egyet len test vé ri kö zös ség -
gé le gyünk (…).” A ter ve zet szö ve ge igen is a ka to li kus
mi se át vál toz ta tó kö nyör gé sét su gall ja.

Le tisz tul tak ben nem a kö vet ke zõk: a gyü le ke zet nek ed -
dig is le he tõ sé ge lett vol na a va sár na pi is ten tisz te let li tur -
gi kus rend jét hasz nál ni, lásd az éne kes könyv ben B-vel je -
lölt ren det, mely nek fel épí té se alap ve tõ en jobb a mos ta ni
ter ve zet nél meg lá tá som sze rint, de meg ma radt az ének -
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ver ses rend mel lett. Ezt sze ret te, ezt már tra di ci o ná lis for -
ma ként hasz nál ta és hasz nál ja. Ugyan ak kor az is ten tisz -
te le ten ed dig is tö re ked tünk ar ra, ha volt idõnk meg szer -
vez ni és vol tak rá je lent ke zõk – el sõ sor ban fi a ta lok –,
hogy ne csu pán egy sze mély vé gez zen szol gá la tot. Le he -
tõ leg a kán to ron kí vül még más is. Az imád ság, ige ol va -
sás, ének, vers mon dás szol gá la tá nak le he tõ sé ge az ar ra
al kal mas nak vélt gyü le ke ze ti ta gok elõtt min dig nyit va
állt. Érez tük, hogy ez szí ne seb bé, köz vet le neb bé, em ber -
kö ze lib bé te he ti az is ten tisz te le ti al kal ma in kat.

Elõ ször, még ad vent ide jén a pres bi te rek kö zös sé gé ben
is mer ked tünk a ter ve zet tel, majd víz ke reszt után a gyü le -
ke zet kö zös sé gé ben is. Ös  sze fog lal va azt kell, hogy mond -
jam, a fo gad ta tás egyen lõ az el uta sí tás sal. Szán dé ko san
nem kí vá nok le ír ni na gyon sum más meg nyi lat ko zá so kat.
Ugyan is ez a ter ve zet so kak ban olyan in du la to kat vál tott
ki, ami nem mél tó hoz zánk, evan gé li kus ke resz tyé nek -
hez. Pe dig ta núk rá a test vé rek, hogy a ma gam ré szé rõl a
leg na gyobb ta pin tat tal, tü rel mes rá ve ze tés sel és ta ní tást
is ad va igye kez tem be ve zet ni az elõt tünk ál ló szol gá la tot.

Most is mer jünk meg né hány meg nyi lat ko zást, gon dol -
kod junk el raj ta! Tu dom, hogy több sé gé ben ugyan ezek
kö szön nek vis  sza a töb bi gyü le ke zet ben is.

– Mi in do kol ja egy új is ten tisz te le ti rend be ve ze té sét?
– Ki nek áll ér de ké ben rá erõl tet ni a gyü le ke ze tek re egy

szá muk ra ide gen is ten tisz te le ti ren det? Mi lyen ha gyo má -
nyok hoz sze ret ne vis  sza tér ni a ter ve zet ké szí tõ je?

– A je len le gi li tur gi át sze ret jük, em ber kö ze li nek tart juk,
ott hon érez zük már ma gun kat ben ne. Gyõz zön meg va la -
ki ben nün ket afe lõl, hogy ez nem bib li kus s nem áll meg
a lu the ri teo ló gia mér le gén!

– Tisz tel jük és be csül jük más fe le ke zet hez tar to zó test -
vé re ink is ten tisz te le ti rend jét, de ne künk is van sa já tunk.
Eh hez ra gasz ko dunk.

– Nem igaz, hogy pas  szív a rész vé te lünk az is ten tisz te -
le ten. Nem at tól lesz ak tív vá, hogy hány szor fe lel ge tünk,
hány szor ál lunk fel. Az ed di gi li tur gia is fel ké szí tett min -
ket Is ten igé jé nek hall ga tá sá ra és be fo ga dá sá ra. Meg gyõ -
zõ dé sünk, hogy Jé zus ne vé ben ös  sze gyü le kez ve, Urunk
Szent lel ke mun kál ko dott ed dig is, és mun kál ko dik ez után
is szí vünk ben.

– Az evan gé li kus egy ház tra dí ci ó ját ás sa alá az új rend.
Szá munk ra már ez a rend a tra di ci o ná lis, bár ho gyan is
volt ko ráb ban.

– Igen is a leg töb ben ka to li zá ló dást érez nek az új rend
kap csán.

– Több ka to li kus test vér is lá to gat ja is ten tisz te le te in ket,
an nak köz vet le nebb, ce re mó ni á tól men tes vol ta mi att, de
el sõ sor ban az ige hir de tés hall ga tá sá ért.

– Az új li tur giater ve zet je len tõs idõt vesz el az ige üze ne -
té nek meg szó lal ta tá sá tól. Re for má to ra ink cél ja volt, hogy a
Jé zus Krisz tus ról szó ló ige hir de tés ke rül jön az is ten tisz te let
kö zép pont já ba. Az új ter ve zet tel más irányt ve szünk. Ez zel
szem ben nem érv, hogy a li tur gia ön ma ga is ige.

– A bûn val lást „gyó nó tü kör” – Tízpa ran cso lat – nél kül



102

Be ve ze tõ gon do la tok

Az írá som cí mé ben fel tett kér dés re ke re sem a vá laszt, mi -
köz ben a ki pró bá lás alatt lé võ ren dünk épí tõ kö ve it meg -
vizs gál va sa ját gyü le ke ze tünk ta pasz ta la ta it is meg osz -
tom az ol va só im mal. Per sze az el fo gult ság vád ja il let het,
hisz kez dõ teo ló gus hall ga tó ko rom tól kezd ve ér dek lõ döm
a li tur gia tu do má nya iránt, és ma gam is tag ja va gyok az
utób bi he tek ben oly sok (pri mi tív sze mé lyes ke dés tõl sem
men tes) kri ti ká val, né hol kri ti kát lan kri ti ká val il le tett
agen da szer kesz tõ bi zott ság nak.

Nagy öröm mel ve szek részt eb ben a mun ká ban, hisz
egy há zi köz éle tünk fi gyel mét túl zot tan le kö töt te az el -
múlt év ti zed ben a zsi na ti mun ka. Vég re az is ten tisz te let
ügye, ami sze rin tem leg alább olyan fon tos, mint a tör vé -
nyek al ko tá sa és mó do sít ga tá sa, is elõ tér be ke rült. Kül föl -
di lu the rá nus gyü le ke ze tek is ten tisz te le te in szol gál va
min dig úgy érez tem, hogy mi Ma gyar or szá gon in do ko lat -
la nul le egy sze rû sí tett (nem egy sze rû en pu ri tán) is ten tisz -
te le ti ke gyes sé get gya ko ro lunk. Pe dig min den lel kész tud -
ja, hogy a kin cses tár – füg get le nül a pró ba rend tõl – sok -
kal gaz da gabb, csak nem élünk ve le1. Mind ez igaz az éne -
kek kel kap cso lat ban is, hisz gyü le ke ze te ink je len tõs há -
nya da sze rény ének vá lasz té kot „en ged meg ma gá nak”.
Mi ért? Vall juk meg õszin tén: gyak ran az ok a lus ta ság és
a nem tö rõ döm ség.

Tisz tá zan dó kér dé sek

A tisz tá zan dó kér dé sek kö zé tar to zik, hogy a li tur gi ai bi -
zott ság mun ká ja a há bo rú elõt ti idõk ben meg kez dõ dött
re form foly ta tá sát tûz te ki cé lul. Saj nos a pro le tár dik ta tú -
ra éve i ben e mun ka meg tört, de ép pen az ér vény ben lé võ
agen dánk a bi zo nyí ték ar ra, hogy a fo lya mat csak ide ig-
órá ig volt ha laszt ha tó. Cé lunk, hogy a va sár na pi is ten -
tisz te let egy sé ges vá zon, de több for má ban le gyen ün ne -
pel he tõ. Mes  sze me nõ kig fi gye lem be ves  szük a ke resz tény
tra dí ci ót és a re for má to ri el ve ket. Az egyik leg fon to sabb
szem pont, hogy a szent sé gi li tur gia is az is ten tisz te let ál -
lan dó ré sze le gyen. A lu the rá nus úr va cso ra-ta ní tás kon -
zek vens át ül te té se a gyü le ke ze ti élet be egy sze rû en nem
en ge di meg az úr va cso ra ha nya go lá sát. A temp lom tér is
er re fi gyel mez tet. Az evan gé li kus temp lom ban az ol tár a
kö zép pont ban van. Az ol tár pe dig el sõ sor ban az úr va cso -
ra sze rez te té sé nek és osz tá sá nak a he lye.

GREGER SEN–LA BOS SA GYÖRGY

Bot rán ko zás vagy gaz da go dás?

gya ko rol ni fe l ül etes nek, va ló ban ki üre sí tett nek tart juk.
Ta pasz tal tuk, hogy bû ne ink fel is me ré sé re és meg val lá sá -
ra Urunk ép pen az imád sá gok, az ige hall ga tás al kal má -
val in dí tott.

– Az jó, ha le he tõ sé get ka punk él ni az úr va cso rá val, de
ha eb ben a vo nat ko zás ban a leg cse ké lyebb erõl te tett sé get
vagy kény szert ta pasz tal bár ki is, ab ban nem lesz kö szö -
net. Nem fel tét le nül az úr va cso rai is ten tisz te let a tel jes is -
ten tisz te let. Evan gé li ku sok ként meg ta nul tuk, hogy igye -
kez zünk kel lõ mó don ké szül ni egy-egy úr va cso rai is ten -
tisz te let re. Ezért szá munk ra dön tõ az apos to li in tés: mél -
tó mó don já rul ni az Úr asz ta lá hoz.

– Az ál ta lá nos kö nyör gõ imád ság ban em lé kez tünk meg
ed dig elöl já ró ink ról, egy há zunk ról s azok ról a test vé re -
ink rõl, akik tá voz tak eb bõl az élet bõl. En nek he lye le gyen
to vább ra is ott: az Úr asz ta lá hoz a sa ját, leg sze mé lye sebb
ügye ink kel, örö me ink kel, gond ja ink kal me gyünk, ta lál -
koz ni így aka runk Jé zu sunk kal.

– Az új ter ve zet a gyü le ke ze ti ta gok kö zöt ti, s más fe le -

ke zet hez tar to zó test vé rek kel va ló bé kés, egy re kö ze le dõ
kap cso la ta in kat is bom laszt hat ja, a gyü le ke zet lét szá má -
nak a csök ke né sé hez ve zet het.

– Kö te lez he tõ ek va gyunk-e az új li tur giater ve zet rend -
sze res pró bá já ra?

– Ha a kri ti kai ész re vé te lek fi gye lem be vé te lé vel még is
el fo ga dás ra ke rül ne az új li tur gia, mint ed dig is, csak al -
ter na tí va ként sze ret nénk él ni ve le.

Az új ter ve zet tel min den kép pen el ér tünk egy na gyon
fon tos dol got, ne ve ze te sen, hogy egy re töb ben gon dol kod -
nak el test vé re ink kö zül az is ten tisz te le ti gya kor la tun kon,
an nak fel épí té sén, üze ne tén, cél ján. S akik ezt te szik, mert
új ra ke zük be ve szik a Bib li át, a Kis Ká tét s a ré gen ta nul -
ta kat, azok ra néz ve az a re mény sé günk, hogy egy re erõ sö -
dik ben nük jó ér te lem ben vett evan gé li kus iden ti tás tu da -
tuk. Csak ta pin tat tal, sze re tet tel, egy más vé le mé nyét tü re -
lem mel meg hall gat va be szél ges sünk to vább mind ezek rõl.
Ve zes sen a Szent lé lek Úr is ten min ket, ak kor ál dás fa kad
be lõ le.

1 A mos ta ni agen dán kat ér de mes vé gig ol vas ni és át la poz ni. Hí ve ink nek
pe dig az éne kes könyv is ten tisz te le ti rend je it is meg ta ní ta ni. Ki a fe le lõs
azért, ked ves lel kész tár sa im, hogy 2004-ben egy vá ro si gyül eke ze ti élen -
já ró test vér leg fõbb ér ve az új rend el len az, hogy tönk re tes  szük az õsi
evan gé li kus is ten tisz te le tet? Hogy ta nít juk mi pres bi te re in ket, fel ügye lõ -
in ket? A zsi nat ál tal el fo ga dott tör vé nyek (jo gok és kö te les sé gek) is mer -
te té se mel lett nem árt né ha teo ló gi ai kér dé sek rõl is esz mét cse rél ni. Jó
prog ram le het a fel ügye lõ kon fe ren ci án is!



Ér de kes, hogy az ál ta lunk hasz nált va sár na pi ének ver -
ses rend leg in kább a né met evan gé li kus egy ház uni ált
ágá nak gya kor la tá ra ha son lít. Az úgy ne ve zett Pre digt got -
tes di enst el ter je dé sét in kább egy ház po li ti kai, mint teo ló -
gia okok in do kol ták.2

Szom bat hely mint pró ba gyü le ke zet

A szom bat he lyi gyü le ke zet tag jai is ve gyes ér zé sek kel fo -
gad ták ren dün ket. Lel kész ként ta lán még is kön  nyebb
hely zet ben va gyok, mint má sok, mert elõ döm ide jén az
ér vé nyes agen da ke re te in be lül már el kez dõ dött a li tur gia
gaz da gí tá sa. Gaz da go dott az ol tár tér, és a szó ban mon -
dott re szpon zó ri u mo kat is meg ta nul ta a gyü le ke zet. Ké -
sõbb be ve zet tük a csa lá di is ten tisz te le ten a 17-es ren det3.
A gyer me kek szü le ik kel együtt zsol tá roz nak. Ve spe rá kat
tar tunk az ad ven ti-ka rá cso nyi és a böj ti-hús vé ti ün nep -
kör ben. Hús vét haj na lán pe dig a hús vé ti gyer tya fé nyé nél
ün nep li a gyü le ke zet a fel tá ma dás nap ját, gyak ran fel nõt -
tek ke resz te lé sé vel és kon fir má ci ó já val egy be köt ve. Két
éve min den va sár nap te rít ve az Úr asz ta la. Igaz, hogy ed -
dig a hó nap há rom va sár nap ján az is ten tisz te let hez kap -
cso ló dó an volt úr va cso ra osz tás, és csak az el sõ va sár na -
pon az is ten tisz te let ke re tén be lül. A pró ba-is ten tisz te le -
tek óta ez a gond is meg ol dó dott. Az úr va cso rá zók szá ma
az el múlt két év ben meg sok szo ro zó dott, és ad vent óta
nem volt olyan is ten tisz te let, ame lyen üres ma radt vol na
a tér dep lõ sor. A két fé le úr va cso rá zá si le he tõ ség to váb bi
biz ta tást je len tett hí ve ink nek. Van-e lel kész e hon ban, aki
az ilyen vál to zá sok nak ne örül ne? Kis kó ru sunk rend sze -
re sen szol gál, és ének li az int ro i tus zsol tárt. Gre go ri án
dal la mok az evan gé li kus is ten tisz te le ten? A kán tor kép zõ
tan fo lya mo kon év ti ze dek óta ta nít ják kán to ra in kat e cso -
dá la tos mu si ca sac ra gya kor lá sá ra. Le het, hogy kán to ra -
ink elõt tünk jár nak? A több szö rö sen meg hir de tett kán tor-
lel kész kon fe ren ci ák gyér pa pi rész vé te le e kér dés re is vá -
laszt ad?
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Az elõ ké szü let

A lel kész évek óta a fõ be já ra ton lép a temp lom ba, és az is -
ten tisz te le tet vé gén ugyan ott tá vo zik. A ko ráb bi sek res -
tyés be sur ra nást meg szün tet tem. A ha ran go zás alatt be -
vo nu lunk a szol gá lók kal együtt. Az új li tur gia, mi köz ben
ün ne pé lyes és emel ke dett, sok kal sze mé lye seb bé vált az -
zal, hogy igény li a la i kus elem rész vé te lét. Az imád ko zók
és fel ol va sók együtt vo nul nak be, és a gyü le ke zet fel áll.
Ez a szol gá lat tal szem be ni tisz te let je le, ami vel mind a
ka to li kus, mind a re for má tus gya kor lat hoz is iga zo dik a
ren dünk. Sú lyos kri ti ka ként hang zik el, hogy az új rend a
kle ri kus jel le get erõ sí ti, és ez szem ben áll egy há zunk de -
mok ra ti kus ha gyo má nya i val. Meg le he tõs tá jé ko zat lan -
ság ra vall a de mok ra ti kus ha gyo má nyo kat (pres bi te ri elv,
köz gyû lé si elv) az or di nált gyü le ke ze ti tag is ten tisz te le ti
szol gá la tá val szem beál lí ta ni.4

Évek kel ez elõtt be ve ze tés re ke rült a kon fir man du sok
al ba vi se le te, és ké szül már a lek tor és a kó rus li tur gi kus
öl tö ze te is. A li tur gi kus öl tö ze tek nek sa já tos je len té se
van, ami tõl ne fél jünk. A li tur gi kus tér tisz te le té vel kap -
cso lat ban én meg ér tem azt a ke me nes al jai as  szonyt, aki
az ol tár ta ka rí tá sa elõtt le vet te a ci põ jét, és így lé pett az
ol tár tér be. Min dig gyer me teg nek tar tot tam, ami kor va la ki
a köz vet len ség je gyé ben „la zá ra ve szi” az is ten tisz te le tet.
Jo gos a fel ve tés, ami már teo ló gus ko runk ban is té ma
volt, hogy a temp lom ban szol gá ló ige hir de tõ nek, je le sül a
teo ló gus hall ga tók nak is le gyen li tur gi kus öl tö ze te.

A fenn ál ló gyü le ke zet imád ko zik a lel ké szé ért és a szol -
gá ló kért ad dig, amíg a ha rang szól. A csend sza va be szé -
des sé lesz, és a lel kész tá masz ként ér zi a mö göt te ér te is
imád ko zó gyü le ke ze tet. Még azt is el ér jük a fel ál lás sal,
hogy hí ve ink az is ten tisz te let kez de tén sem ke ve rik ös  sze
a temp lom te ret a pi ac cal.

Ves sünk-e ke resz tet ma gunk ra?

Ér de kes je len ség és kü lön vizs gá ló dást ér de mel ne, hogy a
sok kri ti ka az új rend del kap cso lat ban az úgy ne ve zett
nemver bá lis ele mek be ve ze té sé bõl adó dik. Az agyon be -
szélt pro tes táns is ten tisz te le tünk kel kap cso lat ban a
csend, az egy más fe lé for du lás, a ke reszt ve té se, fel ál lás

2 So kan fel ve tik, hogy új li tur gi ánk kö ze lebb visz a ró mai ka to li kus test -
vé rek hez, és el tá vo lít a re for má tu sok tól. Nem gon do lom, hogy ilyen meg -
fon to lá sok nak kel le ne ve zet nie a mun kán kat. A re for má tu sok ne azért
sze res se nek min ket, mert mi ha son lí tunk hoz zá juk. A re for má to ri örök -
ség kö zös, és ezt az örök sé get az új li tur gia nem ve szé lyez te ti. A ka to li -
ku sok pe dig an  nyi spe ci á lis és ál ta lunk nem vál lal ha tó gya kor la tot õriz -
nek ke gyes sé gük ben és ta ní tá suk ban, hogy ez a fé le lem a hisz té ria kel té -
sen kí vül más ra nem al kal mas.

3 Kri ti kai ész re vé tel ként ol vas tam, hogy az úgy ne ve zett éne kelt ren dek
nem nép sze rû ek a gyü le ke ze te ink ben. Ha ar ra gon do lok, hogy né hai
nagy apám, La bos sa La jos hit ok ta tó lel kész a há bo rú elõtt; évek ben Deb -
re cen ben az Itt zés Mi hály ne vé vel fém jel zett ren de ket meg ho no sí tot ta di -
ák jai kö ré ben, ak kor csak mo so lyog ni tu dok az ilyen meg jegy zé se ken. A
17-es ren det ma is sok gyü le ke zet ben hasz nál ják és sze re tik. Az éne kelt
li tur gi á nak nem ze ti sé gi gyü le ke ze te ink ben pe dig sa já tos tra dí ci ó ja van.

4 Az evan gé li kus lel kész or di nált sze mély. Az ige hir de tés re és a szent sé -
gek ki szol gál ta tá sá ra ren delt gyü le ke ze ti ve ze tõ. Hi va tal lal bír, és az
apos to li au to ri tás fe le lõs sé gét hord ja a vál lán. Ha egy or di nált lel kész ar -
ra kény sze rül, hogy ut ca sep rõ le gyen, vél he tõ leg kü lö nö sebb kép zés nél -
kül el lát hat ja be csü let tel fel ada tát, és e mun ká ja is Is ten elõtt ked ves
lesz. Ál ta lá nos pap sá gá ban ut ca sep rõ ként is szol gál hat. Azon ban egy ut -
ca sep rõ, de még egy egye te mi ta nár sem vé gez lel ké szi mun kát, mert nem
or di nált er re a funk ci ó ra. Az or di ná ci ót vo káció elõ zi meg és ta nu lás. A
ta nu lás ból jó eset ben spe ci á lis kép zett ség, sõt szak tu dás vá lik. Az or di -
ná ci ót és az egye te mes pap ság el vét, va la mint a lu the ri hi va tás ethosz
gon do la tát ne ke ver jük ös  sze! Az utób bi évek ben az egész egy há zi tör -
vény ke zés gyöt rõ dött ez zel a kér dés sel. „Par tu ri unt mon tes et nas ci tur ri -
di cu lus mus.”



be ve ze té se el len szen vet vált ki hí ve ink bõl. A ke reszt ve tés
kü lön prob le ma ti kát je lent. Tisz táz nunk kell, hogy ke -
resz tet vet ni nem kell, de sza bad. Mi ért ne sza bad na?
Evan gé li kus ke gyes sé günk leg fon to sabb jel ké pe a ke reszt.
A vi lág ke resz tény sé gé nek túlnyomó több sé ge vet ke resz -
tet. Mi köz ben temp lo ma ink tor nyán, sír kö ve in ken, aj tónk
fö lött, a ke resz te lés moz du la tá ban, az ál dás ban, az ol tá -
ron, a Lu ther-ró zsá ban, gyer me ke ink, hit ta no sa ink nya -
ká ban (né ha más hol is) ott van a ke reszt, ak kor mi ért ne
sza ba dul hat nánk fel ennek az õsi szo kásnak a gya kor lá -
sá ra? Szom bat he lyen né há nyan ide gen ked ve fo gad ták,
ami kor el kezd tem ma gam ra is ke resz tet vet ni, sõt volt
olyan, aki lát vá nyo san ki vo nult min dig az is ten tisz te let
ele jén, ki fe jez ve mag vas vé le mé nyét. Né hány tisz tá zó be -
szél ge tés után el fo gad ta, hogy egy evan gé li kus ke resz -
tény nek er re sza bad sá ga van, és et tõl még nem za rán do -
kol Szent kút ra Má ria-bú csú ba. Eb ben a kér dés ben a re for -
má tus ha gyo mány a ma ga tel jes el zár kó zá sá val a ke -
reszt tõl mint szim bó lum tól nem le het az evan gé li ku sok -
nak irány mu ta tó. Aki nem akar, ne ves sen, de tud ja meg,
hogy sza bad sá ga van rá, és aki vet, azt ne ves sük meg.5

Gyó nás az is ten tisz te let ele jén?

A con fi te or el mon dá sá val és az úr va cso rát meg elõ zõ en
vég zett gyó ná si rés  szel ed dig két bûn bá na ti része volt az
is ten tiszteletnek. Mind ezt a rit ka úr va cso ra vé tel, ami hez
szo ro san kö tõ dött a gyó nás és fel ol do zás, ma gya ráz ta. Az
új rend az is ten tisz te let ele jé re he lye zi a gyó nást. Be lép ve
Is ten há zá ba egy hét után az em ber el sõ sza va a bûn bo -
csá na tért hang zik. Ez zel meg szû nik az a szo kás is,
amely  sze rint ed dig aki nem vett úr va cso rát, az ül ve ma -
rad, és ki ma rad a gyó nás ból, mint ha ne ki er re nem len ne
szük sé ge. Több fé le gyó nó rend lesz. Ugyan a pró ba rend -
ben nem sze re pel, de le he tõ ség van ar ra is, hogy a gyó ná -
si kér dé sek elõtt a pa ran cso la tok is el han goz za nak. Ma -
gam is gya kor lom ezt né mely va sár na pon. Az is ten tisz te -
let re ké szü lõ lel kész kom pe ten ci á ja a gyó ná si rend ös  sze -
ál lí tá sa. Ugyan ak kor két ség te len tény, hogy az új agen da
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ar ra is le he tõ sé get ad majd, hogy gyó nó is ten tisz te le tet
tart sunk elõ zõ nap vagy az is ten tisz te let elõtt. Böjt ben
gyü le ke ze tünk ed di gi gya kor la tán vál toz tat va, a hét kö zi
ze nés áhí tat he lyett, idén elõ ször szom bat es te gyó nás sal
egy be kö tött böj ti so ro za tot tar tunk.

Be ve ze tõ rész és az igei rész

Azt gon do lom, hogy a pró ba rend leg el szán tabb el len zõi
sem von ják két ség be, hogy a bõ vebb zsol tár anyag gal és a
fel ol va sott ószö vet sé gi tex tus sal az is ten tisz te let tar tal mi -
lag gaz da go dott. Fon tos, hogy a pres bi te re in ket és má so -
kat meg nyer jünk a lek to ri szol gá lat ra. Ha ke resz te lés van,
ak kor a ke reszt szü lõ ket és a szü lõ ket fel kér het jük az ol -
va sás ra és imád ko zás ra. A re szpon zó ri u mok kér dé se is
nagy vi hart oko zott egye sek lel ké ben. Az új szö vet sé gi
gyü le ke ze tek ko rá tól ez a gya kor lat. Az is ten tisz te let pár -
be széd, ahol a szol gá lat te võk Is ten sza vát és aka ra tát tol -
má csol ják a gyü le ke zet fe lé, a gyü le ke zet pe dig er re vá la -
szol. Pár be széd ben él jük át az is ten tisz te le ten az Úr ral
tör té nõ ta lál ko zást. A szó be li vá la szok õsi for mái ke rül tek
be a ren dünk be. Mi ért kell et tõl vi szo lyog ni? Hisz ezál tal
a gyü le ke zet ke zé vel, lá bá val, éne ké vel, szí vé vel6 ak tív ré -
sze se lesz az is ten tisz te let nek.

Az ige hir de tés a két fó ku szú evan gé li kus is ten tisz te let
köz pon ti épí tõ ele me. A li tur gia gyö nyö rû arany fog la lat -
ként öve zi a hall ha tó és lát ha tó ige igaz gyön gyét, mi köz -
ben a li tur gia és a pré di ká ció egy más ba fo nód va, a Szent -
lé lek je len lé té re ala poz va te szi az ös  sze gyü le ke zé sün ket
ke resz tény is ten tisz te let té. Mind ez iga zo dik az egy há zi
esz ten dõ ad ta ke re tek hez vagy egy spe ci á lis ese mény hez.

Az ige hir de tés utá ni csen des perc pe dig az el mé lyü lés
és a há la adás he lye, amit a gyü le ke zet hit val lá sa tör meg,
ha le het, la i kus test vér ve ze té sé vel. Az új rend ki mon dot -
tan ajánl ja a Ní ce ai hit val lás mon dá sát is. A gyü le ke zet
két õsi, még is el évül he tet len hit val ló szö veg gel for dul Is -
ten és a vi lág fe lé. Ez a mi hi tünk. Ha ezt nem his  szük,
ak kor nem va gyunk már ke resz té nyek.

Két ség te len prob lé mát je lent het a ke resz te lés he lye és

5 So kan mod ják, hogy a ke reszt ve tés vagy a re szpon zó ri kus ele mek
csak for má li sak, és me cha ni kus sá vál nak. Iga zuk van an  nyi ban, hogy
min den, amit nem lé lek kel vég zünk, bi zony meg üre sed het. Az élet min -
den fon tos dol ga. Ez alól az ed di gi li tur gia sem kivétel. Sõt, a tel je sen
sza bad bi zony ság té tel, imád ság is vál hat is mét lés sé és lé lek te len, ön cé lú
szó zat tá. De az el len ke zõ je is igaz, hisz a hit tel mon dott õsi szö ve gek is
meg ele ve ned het nek, a kö tött for mák is meg tel het nek élet tel. Az egy ház
fej lõ dé sé nek ter mé sze tes kö vet kez mé nye volt, hogy a spon tán ele me ket
az is ten tisz te le ten egy re in kább fel vál tot ta a kö tött rend, a ván dorpré di -
ká to rok he lyét vá lasz tott episz ko po szok fog lal ták el, a funk ci ók tisz tá -
zód tak. Mai, pon gyo la ság ra haj la mos vi lá gunk ban az egy ház nak az
emel ke dett hang és stí lus he lyé vé kell vál nia. A va sár na pi is ten tisz te let
rend je mel lett per sze szá mos for mát és kö tet le nebb, pél dá ul az if jú ság
szá má ra is tart ha tó ren de ket al kot ha tunk. Ér de kes, hogy ép pen ezek ben
az úgy ne ve zett kö tet le nebb ren dek ben le het fel fe dez ni szép szám mal a
nemver bá lis ele me ket. Mi ért ne gaz da god hat na va sár na pi is ten ti esz te le -
tünk is ilyen mó don?

6 So kan szo kat lan nak tart ják a vá la szol ga tást az is ten tisz te le ten. Min -
den új szo kat lan, de ha el ma gya ráz zuk az ér tel mét, ak kor meg érin ti az
em be re ket. Tény, hogy sok kor lá tolt ság gal kell szem be sül ni gyü le ke ze te -
ink ben más té ren is. Még min dig van nak han gok, ame lyek az „új éne kes -
könyv” he lyett vis  sza sír ják a ré git. Min dig is lesz nek, akik pi ti á ner ügyek
mi att gyû löl kö dést és ha ra got szí ta nak. Egy há zunk de mok ra ti kus struk -
tú rá ja  igen nagy kincs, de a de mok rá ci á hoz au to nóm és fe le lõs sé get vál -
la ló em be rek is szük sé ge sek. Az ilye nek, vall juk meg õszin tén, ahogy a
tár sa dal munk ban is még min dig ke ve sen van nak, úgy egy há zunk sem
bõ völ kö dik be nnük. Rá adá sul az egy há zi szol gá lat fe le lõs sé ge jó részt ön -
kén tes ala pon vál lal ha tó. Az egyé ni am bí ci ók kal fû tött lel kek pe dig a de -
mok rá cia nyúj tot ta ke re te ket gyak ran sa ját cél ja ik el éré sé re hasz nál ják
fel. Ta ní ta ni kel le ne gyü le ke ze ti tag ja in kat ar ra is, hogy a ke resz tény em -
ber Is ten elõt ti fe le lõs ség hor do zá sa a min den na pok hi va tá sá ban is nagy -
ko rú em be ri sze mé lyi sé get fel té te lez. A li tur gia pe dig az egy ház püs pö ke -
i nek dön té se alap ján ke rül be ve ze tés re.



ide je. Nyil ván a ke resz te lést a hit val lás hoz iga zít juk, így
az ige li tur gia vé gén he lyez he tõ el. Na gyobb gyü le ke ze tek -
ben, ahol több ke resz te lés esik egy hó nap ra, ér de mes el -
gon dol kod ni azon, van-e le he tõ ség ar ra, hogy kü lön ke -
resz te lé si is ten tisz te le tet tart sa nak. Mind ez tör tén het tel -
je sen kü lön idõ pont ban, de a va sár na pi is ten tisz te le tün -
ket is ala kít hat juk úgy né ha, hogy a ke resz te lés és a ke -
reszt ség hang sú lyo zás ra ke rül jön. Ke resz te lés ese tén nem
fel tét le nül kell kü lön pré di ká ci ót mon da ni, ha nem a szó -
szé ki szol gá la tunk utol só ré szé ben bát ran for dul ha tunk
akár sze mé lyes han gon is a csa lád hoz. A ke reszt ség aján -
dé kát és az ez zel já ró fe le lõs sé gét így he lyez het jük a csa -
lád és a gyü le ke zet szí vé re.

A hir de tés a he lyé re ke rült. Ta lán már nem csap ja
agyon az ige hir de tést. Gyak ran hall juk a kri ti kát, hogy a
li tur gia ol tá rán fel ál doz zuk az ige hir de tést. Én nem va -
gyok el le ne a hos  szabb ige hir de tés nek, hisz ad dig be szél -
jünk, amíg mon dan dónk van, de kér dé ses, hogy igaz-e az
a fel ve tés, hogy ne gyed órá ban vagy húsz perc ben egy
gon do san elõ ké szí tett ige hir de tést nem le het mí ve sen ki -
fej te ni. Per sze az érem nek van egy má sik ol da la is. Ne ve -
ze te sen az, hogy hol van az meg ír va, hogy he ten te egy al -
ka lom mal az is ten tisz te let nek ép pen hat van per cig kell
tar ta nia? Mi ért ne tart hat na akár más fél órá ig? Hí ve ink
nagy ré sze a hét kö zi al kal ma kat nem lá to gat ja, vagy is
egész hé ten is ten tisz te let nél kül él. Ta lán egy szer egy hé -
ten más fél óra nem túl nagy ál do zat! Ilyen kor hi vat koz -
ha tunk hit val ló õse ink re, akik az ar ti ku lá ris idõk ben órá -
kat sze ke rez tek Is ten há zá ig, és öröm mel vol tak együtt
akár fél na pig is a test vé rek kö zött.

Ora tio oe cu me ni ca

Az egye te mes kö nyör gé sek cso dá la tos ré szét ké pe zik az
is ten tisz te let nek. Az ima té mák ki vá lasz tá sa és az imád -
sá gok ös  sze ál lí tá sa vagy meg írá sa az is ten tisz te let re ké -
szü lé sünk ál dott ré sze. Két ezer év imád ko zó i nak kin cse i -
bõl vá laszt ha tunk. Vaj ta Vil mos ír ja egy köny vé ben, hogy
va la hol részt vett egy is ten tisz te le ten, ahol az egye te mes
kö nyör gé sek per ce i ben sor kí gyó zott az am bó elõtt, mert
a gyü le ke ze ti ta gok sa ját vagy má so kért mon dott imá i kat
ol vas ták fel, és a gyü le ke zet Is ten elé vit te e ké ré se ket. Az
egy má sért vál lalt fe le lõs ség és sze re tet meg nyil vá nu lá sa
ez. A gyü le ke zet min den ré te ge be von ha tó és szol gá lat ba
ál lít ha tó az is ten tisz te let e sza ka szá ban.

Úr va cso rai rész

Már em lí tet tem, hogy az új rend del ar ra tö rek szünk, hogy
az úr va cso ra szer ves ré sze le gyen a va sár na pi is ten tisz te -
let nek. Az úr va cso rá zás gya ko ri sá gá val kap cso lat ban
szin tén õsi evan gé li kus nak vélt, de va ló já ban sú lyos tév -
hi tek él nek. Ta ta bá nyán és Szom bat he lyen is is mer tem

olyan sze mélyt, aki csak óév es té jén élt a szent ség gel. Az
ilyen és ha son ló gya kor lat tal szem ben az em ber te he tet -
len, de azt kö te le sek va gyunk tu dat ni, hogy a test vér té ve -
lyeg. Fõ leg ami kor Lu ther ra hi vat ko zik! Jó, ha tud juk,
hogy még Kál vin is a min den va sár na pi úr va cso ra osz tás
mel lett fog lalt ál lást az is ten tisz te le ti rend jé ben. Saj ná la -
tos a mi szem pon tunk ból, hogy a ma gyar re for má tus ság
úr va cso rai gya kor la ta in kább zwing li á nus ha tás alatt áll.
Ez ha tott ránk szá za do kig, de hi szem, hogy las sú és ki tar -
tó ta ní tás sal e hely ze ten ja ví ta ni le het. So kak szá má ra ért -
he tet len, hogy mi ért áll an  nyit a gyü le ke zet az úr va cso rai
li tur gia alatt. A fel ál lás is mét a tisz te let je le és jel zés, hogy
va la mi az em be ri ér tel met meg ha la dó tör té nik. A sanc tus
áll va éne kel ve egé szen más ként hang zik, mint a pad ban
gör nyed ve, és az ének be töl ti a te ret. A pra e fa tio, sanc tus,
epik lé zis, szer zés, anam né zis és a Mi atyánk nagy ívû egy -
sé get ké pez.

Pax

Mi ért a kéz fo gás? For ma li tás, mond ják egye sek. Mi ért kell
egy vad ide gen nel ke zet fog ni, akit nem is is me rek? Elõ -
ször is, aki a temp lom ba be lép, és részt vesz az is ten tisz -
te le ten, az nem ide gen. Kö zös sé gem van ve le, mert együtt
hall gat tuk az ige hir de tést, együtt imád koz tunk, és kö zö -
sen val lot tuk meg hi tün ket. Le het, em be ri leg még is me ret -
len, de nem ide gen. Hogy is me ret len ma rad ez után is, az
leg alább fe le rész ben raj tam is mú lik. Hí ve ink vi szo lyog -
nak, ha ki moz dít juk õket a szín ház po zí ci ó ból.7 Egy más
fe lé kell for dul ni, és a má sik sze mé be néz ni. A pax azt fe -
je zi ki, hogy Krisz tus a bé kes sé gét ad ta, hogy a ta nít vány
to vább ad ja, nyil ván elõ ször a hoz zá leg kö ze lebb esõk nek.
Né há nyan irigy ség gel te kin te nek a ka riz ma ti kus gyü le ke -
ze tek ol dott lég kö ré re. Le het nénk-e bol do gab bak an nál,
ha test vé rek, há zas pá rok, ha ra gos ro ko nok e pon ton oda -
lép né nek egy más hoz, és nem egy sze rû en ke zet nyúj ta ná -
nak, ha nem akár kön  nyek kö zött egy más nya ká ba is bo -
rul ná nak? E le he tõ ség re azt mon da ni, hogy üres for ma -
ság, eny hén szól va fel szí nes vé le mény. Ve gyük tu do má -
sul, min den üres for ma ság gá lesz, amit lé lek nél kül gya -
kor lunk, de min den rend és kö tött ség túl ára dó tar ta lom -
mal te lik meg, ha hit tel és nyi tott szív vel mond juk vagy
tes  szük.

Az evan gé li kus gya kor lat a meg lé võ ren dünk alap ján
sta ti kus, és a leg több eset ben a lel kész egy sze mé lyes szol -
gá la tán ala pul. Az ige hir de tés re ki he gye zett is ten tisz te let
egy ol da lú, és va ló ban egy ol da lú an a pu ri tán pro tes táns
ha gyo mányt tük rö zi. A pu ri ta niz mus a re for má ció egy há -
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7 A mai em ber ma gá ba for dul és min den kap cso la tot ke rül. Az el ma gá -
nyo so dás ön tör vé nyû ség hez és de ka dens ma ga tar tás for mák el ter je dé sé -
hez ve zet. A ke resz tény kö zös sé gek ben ép pen az el len ke zõ fo lya ma to kat
kell meg él ni. Per sze nem ál lí tom, hogy a pax min dent meg old, de egy ap -
ró je le an nak, hogy tu da to sít suk: ös  sze tar to zunk és sze ret jük egy mást.



106

za i nak örök sé ge, de ezt az örök sé get lu the rá nus ként nem
fel tét le nül a li tur gi á ban kell de monst rál ni. Er re szá mos
más he lyet ta lá lunk gyü le ke ze ti és egy há zi köz éle tünk -
ben. Ér dek lõ dés sel fi gye lem az el múlt évek temp lom épí té -
se it. Min den hol tö re ked tek az egy sze rû ség re. Tud tom mal
egy he lyen sem ké szült ol tár kép, vagy egy ál ta lán ké pi áb -
rá zo lás. Va jon mi ért? Csu pán anya gi okok ból? In kább sok
he lyen fel sem me rül, és a temp lom bel sõ akar va-aka rat la -
nul sze gé nyes re si ke re dik. A szem be mi sé zõ ol tárt sem
kel le ne min den áron erõl tet ni. Ré gen sem volt min dig ele -
gen dõ pénz a kép meg fes té sé re, de ele ink meg hagy ták a
he lyét, és ké sõbb be il lesz tet ték a kész fog la lat ba a ké pet.
Ne mond junk le a ké pek rõl és a mo der nül is gaz dag li tur -
gi kus te rek rõl!

Zá ró gon do la tok

A cím ben sze rep lõ kér dés vá lasz ra vár. Nyil ván én a
„szent el fo gult ság” he vé vel e rend ben a gaz da go dást lá -
tom. A szom bat he lyi is ten tisz te let az el sõ per cé tõl az utol -

só ig gaz da go dott. A ka to li ci zá ló jel leg mi att so kan ta lán
bot rán koz nak, de a bot rán ko zá suk az is me re tek hi á nyá -
ból fa kad. Ab ban az ér te lem ben, amit a szó iga zá ból je lent
(ka to li kosz=egye te mes), el fo ga dom, sõt örü lök an nak,
hogy is ten tisz te le tünk az egye te mes ke resz tény ség li tur gi -
kus gya kor la tá hoz és a lu the rá nus vi lág hoz is kö ze lebb
ke rül az új rend be ve ze té se után.

Ta nít suk egy há zunk né pét! Vall juk meg õszin tén, mi is
haj la mo sak va gyunk gyak ran a kön  nyebb meg ol dás fe lé
moz dul ni, majd hí ve ink re mu to ga tunk, hogy õk nem tud -
ják el fo gad ni a vál to zá so kat. A jó ért még a konf ron tá ci ót
is ér de mes fel vál lal ni. Szom bat he lyen ad vent óta a va sár -
na pi ige hir de tés utol só öt per cét a li tur gi á ról szó ló ta ní -
tás nak szen te lem, és hi szem, hogy okos szó val hí ve ink is
meg ér tik, hogy ezál tal gaz da go dunk, és ez örö möt, és
nem bot rán ko zást vált ki be lõ lük. Per sze ha ma gunk is
her gel jük a gyü le ke ze ti ta go kat, és kö zön sé ges mó don
bûn ba ko kat ke re sünk, ak kor a li tur gi ai re form meg fog
buk ni. Én ezt nem sze ret ném, ha nem azért imád ko zom és
dol go zom, hogy mi nél töb ben fel is mer jék e gaz dag sá got.

Erõs vár a mi Is te nünk!

TU BÁN JÓ ZSEF

Hoz zá szó lás
Szemerei Já nos, Hor váth Jó zsef és Hafenscher Kár oly írá sa i hoz a li tur gia ügyé ben

Ked ves Já nos és Kár oly, Tisz telt Hor váth Úr!
Egy há zunk né pét saj ná la tos mó don meg oszt ja az utób bi
idõ ben, a 2005-ben be ve ze ten dõ „új” li tur gia ügye. Elõ re -
bo csá tom, amit so ha sem rej tet tem vé ka alá, hogy az „új”
li tur gi át én jó nak, lu the ri nek, evan gé li kus nak tar tom. A
csor nai gyü le ke zet ben a 2002–2003-as mun ka év ben fel -
nõtt bib lia órá kon ki zá ró lag er rõl a kér dés rõl be szél get -
tünk, és öröm mel ta pasz tal tam, hogy a gyü le ke zet tag ja -
i nak tet szik a li tur gi kus is ten tisz te le ti mód, ab ban a for -
má ban is, aho gyan a liturgiai bi zott ság pró ba fü ze té ben
ol vas suk.

To váb bi öröm re ad al kal mat, hogy egy ház me gyei if jú sá -
gi lel kész ként a gye re kek és a fi a ta lok kö ré ben, tá bo rok -
ban, csendesnapokon az utób bi más fél év ben szin te ki zá -
ró lag li tur gi kus for mát hasz nál juk, hét köz nap a 17. li tur -
gi át, a kez dõ és zá ró al kal ma kon a va sár na pit, no ha ez
utób bit csak pró zá ban, nem éne kel ve. A gye re kek nek ez
tet szik, és szí ve sen vál lal ják a köz re mû kö dést, akár „mi -
nist rán sok ként” is.

Te hát: aki meg ér ti ezt az „új”, va ló já ban na gyon is ré -
gi, tény leg evan gé li kus li tur gi át, az el is tud ja fo gad ni. A
mos ta ni fel zú du lás oka ta lán az ér tet len ség ben, az is me -

ret len tõl va ló fé le lem ben ke re sen dõ. Pe dig egy há zunk
bár me lyik tag ja meg te kint he ti a gya kor lat ban is a li tur gi -
át, és an nak nyo mán vé le ményt al kot hat ró la. A tá jé ko -
zat lan ság el sõ sor ban nem a Li tur gi ai Bi zott ság „egy ház -
el le nes sé gén”, ha nem a lel ké szek el zár kó zá sán mú lik.

Még két meg jegy zés

1. Evan gé li kus egy há zunk mint ha el ve szí tett vol na va la -
mit gaz dag örök sé gé bõl az el múlt szá za dok so rán, és
nem csak az is ten tisz te le ti éle tet il le tõ en. Egy ide je nem ér -
tem, hogy mi ért erõl tet jük az úgy ne ve zett pro tes táns azo -
nos ság tu da tot? Pro tes táns egy há zak nin cse nek! Ha zánk -
ban van nak szép szám mal re for má tu sok, akik kel va la mi -
ért min dig ös  sze mos nak ben nün ket mint „pro tes tán so -
kat”. Mer jük már ki mon da ni: a lu the ri hit val lás ok sze rint
ta ní tó és élõ fe le ke zet nem „pro tes tál” va la mi vagy va la -
kik el len a lé te zé sé vel, ha nem va la mi ért, tud ni il lik az
evan gé li um mi nél szé le sebb kö rû el ter je dé sé ért dol go zik –
Is ten nek le gyen há la, so kak kal, ka to li ku sok kal, re for má -
tu sok kal, „pro tes tán sok kal” együtt. Hor váth Jó zsef úr le -
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ve lén saj nos át süt a re for má tus ta ní tás az is ten tisz te let tel
kap cso lat ban. Én nem at tól fé lek, hogy ka to li ku sok le -
szünk, ha nem hogy re for má tu sok, „pro tes tán sok”! Már -
pe dig az ágos tai hit val lá sú, nem ró mai, de igen is „ka to li -
kus” (=egyetemes, az õsi tra dí ci ó kat fel vál la ló és to vább -
vi võ) egy ház meg kell, hogy õriz ze a sa ját ar cu la tát! Hi -
tem sze rint az „új” li tur gia a ma ga õsi sé gé vel és gaz dag -
sá gá val eb ben se gí te ni fog ben nün ket, már ha nem csuk -
juk be elõt te meg átal ko dot tan a sze mün ket és a fü lün ket,
a szí vün ket.

2. Em lí tet tem, hogy mun ka tár sa im mal együtt a gye re -
kek kel meg is mer tet tük és meg sze ret tet tük az „új”, evan -
gé li kus li tur gi át. Nem érez zük meg bot rán koz ta tó nak azt,
hogy az is ten tisz te let egyes ré szei kö zött meg-meg ál lunk,
és meg ma gya ráz zuk, hogy mit és mi ért fo gunk ten ni vagy
mon da ni a kö vet ke zõ per cek ben. Va la hogy így.

– „Ha is ten tisz te let re gyû lünk ös  sze, elõ ször ha tá roz -
zuk meg, hogy mi ért va gyunk együtt: Az Atya, a Fiú és a
Szent lé lek ne vé ben! Ámen.” (Sza ba don vá laszt ha tó ke -
reszt ve tés sel!)

– „Ha már együtt va gyunk, kö szön jünk is egy más nak:
Az Úr le gyen ve le tek! És a te lel ked del!”

– „Mi vel az is ten tisz te let a szent Is ten és a bû nös em -
ber ta lál ko zá sa, ezért nem kezd het jük más kép pen, csak

bûn val lás sal.” (Kö vet ke zik a bûn val lás és a fel ol do zás.)
– „Is ten meg bo csá tot ta a bû ne in ket, hát ad junk há lát

ne ki, a Szent írás és az õsi egy ház sza va i val!” (Introitus,
kyrie, gloria, laudamus.)

– „Mer jük meg szó lí ta ni men  nyei Atyán kat imád ság -
ban!” (Collecta.)

– „Hall gas suk meg, hogy Is ten ezen a na pon mit üzen
ne künk!” (Ol vas mány vagy ol vas má nyok: eze ket gyak ran
a gye re kek ol vas sák az ol tár té ren kí vül. Egy ének után
jön a pré di ká ció, amely nek alap igé jét min dig a lel kész ol -
vas sa fel.)

– „Most vá la szol junk Is ten igé jé re, tõ le ka pott hit tel, az
õsi egy ház sza va i val!” (Apos to li vagy Niceai Hit val lás.)

– „Tár juk Is ten szí ne elé min den örö mün ket és bá na -
tun kat imád ság ban!” (Ál ta lá nos kö nyör gõ imád ság,
amely nek az egyes ké ré se it szin tén a gye re kek ol vas sák,
a gyü le ke zet pe dig vá la szol rá juk: Urunk, hall gass meg
min ket! Ha nincs úr va cso ra, el mond juk a Mi atyán kot is.)

– „Mi e lõtt el me gyünk, fo gad junk el még egy aján dé kot
Is ten tõl, hogy vé gig kí sér je az éle tün ket!” (Ál dás.)

Bí zom ben ne, hogy 2005 elõtt és után is meg tu dunk
bé kül ni a so ká ig tõ lünk el zárt gaz dag li tur gi ánk kal, és
ilyen mó don is tud juk di csõ í te ni a leg szen tebb és leg ha -
tal ma sabb Is tent!

„A Würtenbergi Tar to má nyi Evan gé li kus Egy ház jó vol tá -
ból és ösz tön dí já val kétízben is egy-egy sze mesz tert tölt -
het tem a tübingeni egye te men. A ven dég hall ga tó jo ga i val
él ve részt ve het tem az egye tem ta nul má nyi éle té ben. Az
egy ko ri ágostonrendi ko los tor ban év szá zad ok óta be ren -
de zett Evangelisches Stift ven dég szo bát bo csá tott a ren -
del ke zé sem re. Ott jöt tem rá ha ma ro san, hogy nem én va -
gyok az el sõ ma gyar la kó ja en nek a nagy múl tú, tisz tes
ház nak. Már szá za dok kal az elõtt, sõt év szá zad okon át
csak nem fo lya ma to san lak tak itt di á kok, akik a Kár pát-
me den cé bõl ta nul má nyi cél zat tal jöt tek ide.” (Rész let az
elõ szó ból.)

Gé mes Ist ván: Hungari et Transylvani. Kár pát-me den -
cei egye tem já rók Tübingenben (1523–1918). Lu ther Ki -
adó. Bu da pest, 2003
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BÖJT 5. VA SÁR NAP JA (JU DI CA)
• Zsid 2,10–15

Gyü le ke ze tünk egyi ke a 15 – leg alább is a cikk írá sa kor
még en  nyi – li tur gi kus pró ba gyü le ke zet nek, ezért már az
egész egy há zi esz ten dõ ben min den öreg temp lo mi pré di -
ká ci ó nál ket tõ lek ci ót kell – és sza bad – a tex tus el len -
pont ja i ként fi gye lem be ven nem. Az ese tek több sé gé nél
ha tá ro zot tan jólesik a plusz ószö vet sé gi ige mint alap-
vagy vi szo nyí tá si pont. Eb ben az egy há zi esz ten dõ ben1 a
kö vet ke zõk Ju di ca igéi. 1. lek ció: 2Móz 32,30–34 (35 is
hoz zá ol vas ha tó); 2. lek ció: Jn 8,46–59.

A Zsi dók hoz írt le vél

Egy há zunk kom men tár so ro za tá nak egyik fe hér folt ja. A
töb bi ma gyar or szá gi fe le ke zet is in kább csak a so ro za tok
ré sze ként elem zi, szó ló mun ka alig-alig akad, ez még né -
met nyelv te rü le ten is rit ka ság.

Be ve ze tés ta ni kér dé sei: ma még a nyu ga ti ke resz tény -
ség kon zer va tí vabb teo ló gu sai közt sem na gyon di va tos a
kö zép ko ri gya kor lat – il let ve az or to do xi á ban má ig kö ve -
tett té tel –, amely a le ve let Pál ira tá nak vagy leg alább is a
pá li kör mû vé nek ne vez né.

Strath mann2 nem pon to sít ja a cím zet te ket, a szer zõ ség
kér dé sé ben a ter tul li á nu szi ha gyo mányt kö vet ve Bar na -
bást je lö li meg, 60–70 kö zé té ve az al ko tás ide jét.

Rol off3 Pál he lyett Phi lo ha tá sát eme li ki a szer zõ re.
Sze rin te hel le nis ta zsi dó ke resz tény al ko tá sa, 90–100 kö -
zött ke let ke zett, pár hu za mos sá got em lít az I. Ke le men-le -

vél lel, ezért a cím zet tek sze rin te Ró má ban (vagy kör nyé -
kén) ke re sen dõk.

He ger mann4 kom men tár já nak el sõ mon da tá ban már
azt is meg kér dõ je le zi, hogy egy ál ta lán le vél-e ez a mû,
ugyan is bár van zá ra dé ka, a nyi tó for mu la hi ány zik. Nem -
kü lön ben hi ány za nak sze rin te a jel leg ze tes le vélfor mu lák
is. Apol lós szer zõ sé gét lát ja va ló szí nû nek – ami már a kö -
zép kor ban is fel me rült – Lu ther is ha son ló vé le ményt kép -
vi selt. Meg íté lé se alap ján 80 kö rül,  azo no sít ha tat lan he -
lyen ke let ke zett irat, po gány ke resz té nyek szá má ra, mai el -
ne ve zé se Jusz ti nosz már tír alatt író dott az ele jé re.

La u bach5 – aki két ség te le nül a kon zer va tív szer zõk kö -
zé so rol ha tó – nem fog lal ál lást sem a szer zõ, sem a ke -
let ke zés he lye és ide je kér dés kör ben. A cím zet tek kap csán
fel so rol ja az Új szö vet ség ko rá nak szin te min den je len tõ -
sebb vá ro sát.

A Ha ag-fé le le xi kon6 70 elé te szi a le ve let, Ró má ban ke -
re si a cím zet te ket – eset le ge sen tá mo gat ja Spicq azon vé -
le mé nyét, mi sze rint a cím zet te ket ki zár ták a lé vi ták kö -
zül –, 10 (!) le het sé ges szer zõt em lít. Lát szik te hát, hogy
a be ve ze té si kér dé sek te rén plu ra lis ta kép fo gad min ket,
ezek kel nem sza bad ter hel ni az ige hir de tést.

Ju di ca va sár nap ja

A ré gi ha gyo mány sze rint a szem böjt je kez dõ dik ek kor:
az ol tár kép le ta ka rá sá nak – ná lunk job bá ra szlo vák ke -
gyes sé gû he lye ken gya ko rolt – szo ká sa.7

A va sár nap ka rak te re agen dánk sze rint: „Az iga zi fõ -
pap.” (Jel lem zõ, hogy a va sár nap mind a négy epis to lá ja
a Zsi dó le vél bõl van.)

1 Ígé ret sze rint egy kor – az új agen da meg je le né sé vel – majd nem az
adott ige hir de té si so ro zat ból ke rül ki az ószö vet sé gi ol vas mány, ha nem
lesz egy ál lan dó „óegy há zi ószö vet sé gi lek ció” sor is.

2 Her mann Strath mann: Der Bri ef an die Hebräer über setzt u. erklärt v.
In: Das Ne ue Tes ta ment De utsch 9. Ver lag von Van den ho eck & Rup recht
in Gött in gen. 1954. 7. Auf la ge. 69–73. o.

3 Jür gen Rol off: Ein füh rung in das Ne ue Tes ta ment Phi lipp Rec lam jun.
Stutt gart, 1995. 227–232. o.

4 Ha rald He ger mann: Der Bri ef an die Hebräer. Theo lo g is cher Hand kom -
men tar zum Ne u en Tes ta ment 16. Evan ge lische Ver lag sans talt. Ber lin,
1988. 1. kk o.

5 Der Bri ef an die Hebräer – erklärt von Fritz La u bach. Wup per ta ler Stu -
di en bi bel. R. Brock ha us Ver lag. Wup per tal, 1982. 7. Auf la ge 16–20. o.

6 Her bert Ha ag: Bib li ai le xi kon. Szent Ist ván Tár su lat. Bu da pest, 1989.
7 Má ra ez már vagy az egész böjt re ki ter jed, vagy csak nagy pén tek re

kor lá to zó dik.

AZ IGEHIRDETÕ MÛHELYE



Pe ri kó pánk

Tex tu sunk a mai né met ige hir de té si rend ben a VI. so ro -
zat ban, nagy csü tör tö kön ke rül elõ 2,10–18 for má ban –
egy ge ne rá ció szü net után vet te vis  sza a „meg újí tott
agen da”. Ez nem csak 11 na pos ké sést, ha nem más hang -
sú lyo kat is je lent, ezért sem le het adap tál ni au to ma ti ku -
san, nem is be szél ve a „sze ku lá ris ho mi le ti kum” drá mai
vál to zá sa i ról a 20. szá zad utol só ne gye dé ben, kü lö nö sen
(a két rész bõl új ra egye sí tett) Né met or szág ban.

A pe ri kó pa ki vá gá sá ra He ger mann8 és Stäh lin9 2,10–
18; La u bach10 2,5–18; Strath mann11 2,8c–18 for mát
ajánl ja. Lát szik, hogy tex tu sunk mind két irá nyú bõ ví té se
kön  nyen meg ideo lo gi zál ha tó. Több szö ri ne ki fu tás után
én is a leg hos  szabb vál to za tot, a 2,8c–18 sza kaszt ér zem
a leg egy sé ge sebb meg ol dás nak, így nem kez dõ dik mon dat
kap cso ló dó kö tõ szó val, il let ve a zá rás is kor rekt. Eb ben
az eset ben a va sár nap jel le gé nek kulcs sza va is elõ ke rül a
tex tus ban.

Tob zó dunk a fon tos ki fe je zé sek ben: ura lom, „ki sebb az
an gya lok nál”, meg ko ro náz ta tás, üd vös ség fe je del me, tö -
ké le tes ség, ré sze se dés, ör dög meg sem mi sí té se, rab ság ból
sza ba dí tás, fõ pap, en gesz te lés. Ugyan ak kor ve szé lyes
mel lék ut cák ba le het be le ke ve red ni a 10. vers utol só fél -
mon da tá nak bo nyo lí tá sá val!

Szó ma gya rá zat ra Kiss Je nõ köny ve se gít sé get je lent.

Ige hir de té si ja vas la tok

Fõ pa pi „kar ri er”
1. Ki sebb lett az an gya lok nál (9)
2. Szo li dá ris né pé vel (11–16)
3. Se gít a kís ér tés ben lé võ kön (18)
Jé zus nem csak fõ pap az ószö vet sé gi ér te lem ben, ha nem
1. fe je de lem
2. test vér
3. sza ba dí tó is.

Lack ner Pál

BÖJT 6. VA SÁR NAP JA (PAL MA RUM)
• Fil 2,1–4

A pe ri kó pa Fil 1,27–30; 2,1–18 ös  sze füg gõ sza kasz ból
va ló, me lyet Men ge így je löl: In té sek a gyü le ke zet nek, W.
De Bo or pe dig ezt a cí met ad ja a sza kasz nak: Amit a gyü -
le ke zet nek ten nie kell. Az 1,27–2,4-ig ter je dõ sza kasz cí -
me Vic tor Já nos nál: Ves  szõk egy nya láb ban. Cser há ti Sán -
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dor (aki nek Fi lip pi-kom men tár ját kö te le zõ en ta nul má -
nyo zan dó nak tar tom) 1,27–30-nak ilyen cí met ad: In tés
evan gé li um hoz mél tó ma ga tar tás ra, 2,1–18-nak pe dig
ezt: In tés egy ség re szol gá ló lel kü let ben.

Tex tu sunk eti kai jel le gû. Alap ja és in dok lá sa az 1. vers,
de mégin kább az 5–11. ver sek ben ta lál ha tó Krisz tus- him -
nusz, mely vi rág va sár nap óegy há zi epis to lá ja. Ez utób bit
sem mi kép pen sem hagy hat juk fi gyel men kí vül, de tud -
nunk kell, hogy me lyik tex tus alap ján pré di ká lunk.

Cser há ti ki me rí tõ exe gé zi sé bõl né hány dol got ki eme lek:
1. v. A paraklhsi" nem csak vi gasz ta lás, ha nem a ke resz -
tény élet re vo nat ko zó út mu ta tá sok ös  sze fog la ló ne ve. 2.
v. A két szer is sze rep lõ fronew ige (tex tu sunk ban: akar já -
tok, il let ve tö re ked je tek) a sza kasz kulcs sza va. Az egy cél -
ra te kin tõ és szer ve zett gon dol ko dás sza va ez. (Mond hat -
ni gon dol ko dás mód.) 3. v. Az eriqeian szó nem az eri"-
bõl szár ma zik, te hát nem vi szály ko dás, ve tél ke dés, aho -
gyan egyes for dí tá sok ér tel me zik, ha nem je len té se: ön zés,
ha szon le sés, szá mí tás. 4. v. Az alla kai el len té tet fo ko zó
ér tel mû kö tõ szó, ezért hely te len a gyen gí tõ „is” szó hasz -
ná la ta tex tu sunk vé gén és sok más bib lia for dí tás ban.
(Egyéb ként egyes kéz ira tok ban – a Vul ga tában is – hi ány -
zik a kai. The Simp le Eng lish Bib le: „Azt néz zé tek, ami
má sok nak fon tos, ne azt, ami nek tek is fon tos.”)

Rész le te sebb exe ge ti kai fej te ge té sek he lyett áll jon itt a
Die gu te Nach richt szö ve ge, me lyet így kí sé rel tem meg
ma gyar ra for dí ta ni: „Szá mít-e ná la tok va la mit egy Krisz -
tus meg bí zá sá ból va ló szó vagy egy ba rát sá gos biz ta tás?
Je lent-e az nek tek va la mit, hogy Is ten Lel ke ös  sze köt min -
ket? Ér-e még az va la mit nek tek, hogy szív bõl sze ret lek ti -
te ket? Ak kor te gye tek en gem egé szen bol dog gá, és le gyen
ben ne tek ugyan az az ér zü let, ugyan az a sze re tet és egyet -
ér tés. Kö ves sé tek mind nyá jan ugyan azt a célt. Ne becs -
vágy ból vagy hi ú ság ból cse le ked je tek. Sen ki se emel je
ma gát a má sik fö lé, ha nem tart sa több re, mint sa ját ma -
gát. Ne egyé ni ér de ket kö ves se tek, ha nem ve gyé tek fi gye -
lem be azt is, ami má sok nak hasz nál.”

És mi lyen ki fe je zõ Masz nyik End re 1925-ös (!) for dí tá -
sa a 2. vers ben: „Has son át ti te ket egy azon ér zü let, egy -
azon sze re tet, egy azon gon do lat, egy azon aka rat.”

A me di tá ci ó hoz ér de mes fi gye lem be ven ni a kö vet ke zõ
ige he lye ket: 2Kor 13,13; Kol 3,12; Fil 3,16; 4,2; 2,21;
Róm 15,5; 12,10; Gal 5,26; 6,2; 1Pt 5,5; 1Kor 10,24.33;
13,15; Mt 20,27; Jn 13,14; Lk 18,14 stb.

A fi lip pi gyü le ke zet Pál szí vé hez igen kö zel ál ló, élõ
gyü le ke zet, de még nem elég gé érett a szol gá ló sze re tet re.
Ezért van he lye az in tel mek nek. De ezek Krisz tus ban gyö -
ke re zõ evan gé li u mi in tel mek, és nem ri deg uta sí tá sok
vagy pa ran csok. Bár csak tud nánk így vi szo nyul ni a gyü -
le ke zet tag ja i hoz, és élet foly ta tá sunk kal „kény sze rí tõ”
pél dát mu tat ni ab ban, ami re int jük õket: az egy ség re tö -
rek võ, ön zet len, alá za tos, egy mást szol gá ló sze re tet ben!
Azt min den ki lát ja, hogy az a vi lág, amely ben élünk, szö -
ges el len tét ben áll mind az zal, ami rõl tex tu sunk szól. De
hát a vi lág élet mód ja min dig is ilyen volt. (Ef 2,1–2) Szét -

8 He ger mann, i. m. 69. kk o.
9 Wil helm Stäh lin: Pre digt hil fen Band II. Epis teln. 2. Durch ge se he ne

und über ar be i te te Auf la ge. Jo han nes Sta u da Ver lag. Kas sel, 1962
10 La u bach, i. m. 60. kk o.
11 Strath mann, i. m. 83. o.



hú zás, pár tos ko dás, ön zés, di csõ ség- és si ker haj szo lás
má sok ro vá sá ra is, hogy egye be ket ne is em lít sünk. Há lás
té ma sö tét szí nek kel ecse tel ni mind ezt, a temp lom ban
ülõk sû rû fej bó lo ga tá sa kö ze pet te. Csak hogy nem ez a
dol gunk. Mi az alá za tos Ki rály ra né zünk, aki elõtt szé -
gyen kez ve kell meg lát nunk, meg val la nunk, hogy a vi lág
fronhsi"-e át itat ja egyé ni és gyü le ke ze ti éle tün ket. Az Úr
ir gal má ra és kö nyö rü le té re van szük sé günk.

Idé ze tek in nen-on nan

„A ke resz tény élet ar ra va ló, hogy min den cse le ke de te a
fe le ba rát ja vát szol gál ja. Mi vel a hi tünk ma gunk nak tel je -
sen elég, min den egye bünk azért van, hogy ve le ön kén tes
sze re tet bõl a fe le ba rá tun kat szol gál juk. Hogy ne igye kez -
nék ugyan az len ni fe le ba rá tom nak, ami ne kem volt Krisz -
tus?!” (Lu ther)

„A sze re tet ott kez dõ dik, ahol ös  sz hang ban van nak a
vé le mé nyek, de ez még nem elég, ha a szí vek nem egye -
sül nek a köl csö nös ba rá ti ér zé sek ben. Ép pen ezért a 2.
ver set így is for dít hat juk: »Jus sa tok ugyan azon egy el ha -
tá ro zás ra, köl csö nös sze re tet tel, egye zõ szív vel és köz -
meg egye zés sel.« Ne cso dál koz zunk azon, hogy az alá za -
tos ság olyan rit ka erény, mert min den ki egy ki rály nak a
szí vét hord ja ma gá ban, ön ma gát túl ér té kel ve és igényt
tart va min den re: íme, ez az em be ri gõg.” (Kál vin)

„A gyü le ke zet nek olyan kö zös ség gé kell len nie, amely -
ben az ige bel sõ kény sze re for dít ja a ta gok el len té tes tö -
rek vé se it ugyan ab ba az irány ba. Csak ak kor ke rül het nek
tö rek vé se ink har mó ni á ba, ha ugyan ak kor meg küz dünk a
kö zös sé get bom lasz tó bû ne ink kel is. Ami kor egyik tag
ma ga fö lé he lye zi a má si kat, ak kor a gyü le ke zet a szol gá -
lat nak Krisz tus tól ka pott élet rend jé be il lesz ke dik be le. (Mt
20,27) Ha va la ki a má si kat ma ga fö lé he lye zi, ak kor tart -
sa õt és szem pont ja it fon to sabb nak a sa ját ér de ke i nél.”
(Cser há ti Sán dor)

„Nem elég, ha a sze re tet mint szá raz nyár ban itt-ott
mé lye dé sek ben meg ma ra dó ta vacs ka je lent ke zik. Úgy kell
ural kod nia az egész kö zös ség fö lött, mint ahogy a ta va szi
ára dás el bo rít ja az egész tá jat. Az alá za tos em ber min den -
ki ben ta lál va la mi tisz te let re és kö ve tés re mél tót, ami ért
az il le tõt ön ma gá nál kü lönb nek tart hat ja. A kö zö sség tör -
vé nye meg szé gye nít min den szám ta ni tör vényt: ha tíz
egy sze rû em ber ös  sze fog va la mi lyen cél ra, az nem tíz szer
an  nyi erõt je lent, ha nem an nál sok kal töb bet. A »kép zel -
gõ hi ú ság« az olyan em be rek sa já tos sá ga, akik nem csak
a ma guk ki vá lóbb vol tát akar ják él vez ni, ha nem még sok -
kal in kább az éret te ki já ró di csé re tet és hó do la tot. Sõt,
még olyan kor is él ve zet tel me rül nek el ma guk fé nyes tü -
kör ké pé nek szem lé le té ben, ami kor ezt csak a sa ját na gyí -
tó kép ze lõ dé sük vagy pe dig a kör nye ze tük ha zug hí zel gé -
se tart ja eli bük. Az ön zés és a hiú di csõ ség vágy pusz tí tó
fér gek a kö zös ség fá já ban. Az alá za tos em ber a fény lõ vo -
ná so kat fe de zi föl min den ki ben, és nem bán ja, ha a ma -
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ga fo gya té kos sá ga tû nik ki az ös  sze ha son lí tás köz ben.
Még ha az il le tõ ben sok gyar ló ság alá van is el rejt ve az,
ami ér té kes ben ne, mint va la mi sze mét be, sár ba el ke ve re -
dett drá ga gyöngy: ak kor is ész re ve szi és meg be csü li azt.
Má sok szá má ra Krisz tus le het üre sen hang zó, pusz ta név.
De itt olyan em be rek kö zös sé gé rõl van szó, akik nek ez a
név min dent je lent. Így min dig új ra meg szü le tik az a kö -
zös ség, amely nek sze re tet ben, alá za tos ság ban ös  sze si -
mu ló ös  sz hang za tos sá ga gyõ zel mes pél da adás az el len té -
te i ben emész tõ dõ vi lág szá má ra.” (Vic tor Já nos)

„A tisz ta tan ra épült evan gé li u mi egy há zak tör té ne te
meg mu tat ta, hogy így csak min dig új sza ka dá sok ra jut -
ha tott, mi vel ép pen az is me re tünk tö re dé kes, és ezért le -
zá rat lan, így te hát kü lön bö zõ is mind nyá junk nál. Mél tán
áll a kö zép pont ban a fronew, a gyü le ke zet tény le ges egy -
sé ge szá má ra. Ezen nem a teo ló gu sok te o re ti kus gon dol -
ko dá sa ér ten dõ, ha nem a gya kor la ti, szán dék sze rû gon -
dol ko dás, tö rek vés va la mi lyen ér zü let re. Jé zus Krisz tus
tö rek vé sé rõl van szó: ar ról, ami az Is ten Fi át a di csõ ség
tró nu sá ról a ke reszt ha lál gya lá za tá ba ve zet te. En nek a
»tö rek vés nek« az egy sé gé ben – és nem az is me ret és a tan
egy sé gé ben – van a gyü le ke zet szi lárd, tör he tet len egy sé -
ge. (Az or to do xi át a pi e tiz mus nak kel lett kö vet nie. – a
szer zõ) Az új já szü le tett szív ben is to vább él nek a kö zös -
ség ré gi ha lá los el len sé gei: az ön zés és a di csõ ség vágy. A
sze re tet és alá zat ar ra in dít hat, hogy má sok iránt az zal a
tisz te let tel vi sel tes sem, ame lyet a ter mé szet sze rin ti em -
ber csak azok nak ad meg, akik fö lé ren delt jei. A má sik em -
bert fon to sabb nak ve he tem, mint sa ját ma ga mat, még ha
õ is a gyen gébb és te het ség te le nebb. Az alá zat szí ve sen
tel je sít ke vés bé lát vá nyos szol gá la tot, hát tér ben ma ra dó
mun kát, cse kély dol got, és vi dá man át en ge di má sok nak
azt, ami je len tõ sebb nek lát szik és több el is me rést nyer. Az
egész ige sza kasz nál nem va la mi ide ál ról van szó. Ezt
kön  nyen és szí ve sen he lye sel nénk. Nem ar ról van szó,
hogy ilyen pré di ká ci ót hal lunk: igen, igen, ke resz té nyek
kö zött így kel le ne en nek len nie. Pál egy sze rû en a tény le -
ges, konk rét meg va ló sí tást kí ván ja min den ki tõl a fi lip pi
gyü le ke zet ben. És ez ne héz. Ezt Pál is tud ja. Ezért nem
elég szik meg az 1. vers ben le ír tak kal, és az zal az óhaj jal,
hogy sze rez ze nek ne ki örö möt fog sá gá ban, ha nem a leg -
ha tal ma sabb ösz tön zés re hi vat ko zik: néz ni Jé zus ra! Ezért
foly tat ja írá sát az 5. kk ver sek kel.” (Wer ner de Bo or)

En nek a nem vi rág va sár na pi jel le gû tex tus nak ak tu á lis
meg kö ze lí té se cél já ból a kö vet ke zõ váz la tok kal pró bá lok
se gí te ni.

Ki a ki rály?
1. Ha én va gyok a ki rály, ak kor ön zés, hi ú ság, gõg rom -

bol ja azt a kö zös sé get, amely ben élek.
2. Ha Krisz tus a ki rály, ak kor sze re tet, alá zat, ön fel ál -

do zás épí ti a kö zös sé get.
Mond junk hét köz na pi ho zsan nát!
1. Szét hú zás he lyett sze re tet tel.
2. Di csõ ség ke re sés he lyett alá zat tal.
3. Ön zés he lyett szol gá lat tal.



Nem elég a ho zsán na: kö ves sük az alá za tos Ki rályt!
1. A sze re tet egy sé gé re tö re ked ve ön fe jû ség he lyett.
2. Az utol só he lyet ke res ve ön zés és di csõ ség vágy he lyett.
3. Má sok hasz nát néz ve ér dek ér vé nye sí tés he lyett.

Be fe je zés mind há rom eset ben: en nek meg va ló sí tá sá ra vo -
nul be éle tünk be Jé zus Krisz tus.

FEL HASZ NÁLT KOM MEN TÁ ROK

Cser há ti Sán dor: A fi lip pi be li ek hez írt le vél. Bu da pest, 1976.
Kál vin Já nos: Min den kor örül je tek! Bu da pest, 1986.
Vic tor Já nos: Bol dog rab ság. Bu da pest, 1933.
Wer ner de Bo or: Die Bri e fe des Pa u lus an die Phi lip per und an die Ko los -

ser. Ber lin, 1964.
Né meth Ká roly: Pál apos tol nak a fi lip pi be li ek hez írt le ve le. Lé bény, 1928.

Marsc hal kó Gyu la 

NAGY CSÜ TÖR TÖK
• Mt 26,20–30

Is ten ke nyér tö ré se

Nagy csü tör tök at mo szfé rá ja
Sok szor a hát tér za jok töb bet árul nak el az ese mé nyek rõl,
mint az elõ tér be szé dei. Ha egy pré di ká ci ót hang sza lag ra
rög zí tünk, ta lán töb bet árul el az al ka lom ról a hát tér ben
hang zó ásí to zás, a je lenlé võ gyer me kek vis  sza fo gott han         gi -
csá lá sa, vagy ép pen egy üre sen vis  sz hang zó temp lom ha jó
at mo szfé rá ja. A hall ga tó elõbb-utóbb föl fe de zi ezt a hát te -
ret, és ez hi te le sí ti, vagy hi tel te le ní ti a zen gõ szó za tot.

Jól tes  szük, ha a nagy csü tör tö ki je le net rész le te i re oda -
fi gye lünk. Egyéb ként is jel lem zõ a tör té net re: mint ha a lé -
nye ges pár be szé dek a hát tér ben len né nek. Hang zik a pás -
ka va cso ra meg szo kott li tur gi á ja. Imád ság és ének s a jé -
zu si hát térmeg jegy zés: aki ve lem együtt márt ja ke zét a
tál ba; és mö göt te ott van a lé nyeg: nem az az áru ló sze -
mé lye, aki ép pen ak kor már to gat, ami kor Jé zus, ha nem az
örök fe nye ge tett ség, kö zü lünk va ló, aki ve lem egy asz tal -
hoz ül, aki vel asz tal kö zös ség ben va gyok, az lesz az áru -
ló. És a buson gós fé lig-med dig má mo ros nem ze ti val lá si
ün nep ség han gu la tá ban ott le beg Jú dás kér dé se: én va -
gyok az, Mes ter? Ez zel ölel ke zik Jé zus vá la sza ott a hát -
tér ben, a vis  sz hang men tes, min dent el nye lõ at mo szfé rá -
ban: te mond tad.

Mos ta ni elõ ké szí tõm nagy csü tör tök egyet len hát tér za -
já ra kí ván fó kuszál ni. Mód sze rem a nagy fil mek min tá -
ja, ahol kü lön sá von ke ze lik a be széd- és szink ron han -
go kat, és kü lön a hát térza jo kat, az at mo szfé rát. Fon tos
ez a szét vá lasz tás teo ló gi ai ér te lem ben is. Fon tos az exe -
gé zis ké szí té sé nél és az ige hir de tés meg írá sá nál is. Tud -
juk, vé gül a szó szé ken vár majd ránk a nagy „mix
down”, a vég sõ hang „le ke ve ré se”, a meg fe le lõ arán  nyal
és ár nya la tok kal. Gon dol junk egy min den na pi va cso rá -
ra. En nek is meg van nak a zö re jei. Az edé nyek koc ca ná -
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sa, az evõ esz kö zök csi lin ge lé se, az ita lok ki töl té se a po -
ha rak ba. Nagy csü tör tök hang tá rá ban ott van nak ezek a
han gok, szá mom ra most még is egy a leg fon to sabb, a ke -
nyér meg tö ré sé nek so kat mon dó, be szé des ef fekt je, evan -
gé li u mi üze ne te.

Amit a tör té net rõl tud ni kell

A tex tus ból ki ma rad a tör té net ele je (17. vers tõl), mely a
pás ka va cso ra elõ ké szí té sét hoz za.

„A szi nop ti ku sok el be szé lé se sze rint Jé zus utol só va -
cso rá ja sza bály sze rû pás ka va cso ra, ez Ni szán hó 14-ére
es nék. Vi szont Jn 18,28; 19,14 még a Pi lá tus nál tör tént
ki hall ga tást is pás ka elõtt re, a pás ka elõ ké szü le ti nap já ra
te szi (paraskeuh tou p.). Így Jé zus meg fe szí té se fe je zõ -
dött be pás ka-hét el sõ nap ján, szen ve dé se esett a va cso ra
nap já ra, esze rint a gol go tai ál do zat nak az ün ne pi va cso -
ra ké pi esz kö ze i vel tör tént ki áb rá zo lá sa egy nap pal elõbb
tör tént vol na meg. Van olyan át hi da ló ma gya rá zat, amely
sze rint Jé zus utol só va cso rá ja »eret nek pás ka«, a temp -
lom tól tá vol ma ra dó, bá rány nél kül el köl tött va cso ra. Ez
ab ban vol na be szé des, hogy Jé zus ma ga az iga zi Bá rány,
a va cso ra le írá sá ban csak a ke nyér és bor je gye van em -
lít ve, ezek utal ná nak a Gol go tán meg ál doz ta tott Bá rány
tes té re és vé ré re.” (Ju bi le u mi kom men tár)

Jú dás sze re pé nek több fé le ér tel me zé se kö zül a Fran co
Zef fi rel li Ná zá re ti Jé zu sa szé les tö me gek elõtt tet te is mert -
té a föl fo gást, mi sze rint Jú dás csak jót akart, és egész
más ra gon dolt, ami kor az „áru lást” el ter vez te és vég re -
haj tot ta. Jel leg ze tes je le net a Má té-fé le anyag ból hi ány zó
rész Já nos nál. Jé zus így fe lelt: „Az, aki nek én már tom be a
fa la tot, és oda adom.” Be már tot ta te hát a fa la tot, és oda -
ad ta Jú dás Is ká rió tes nek, a Si mon fi á nak; és ak kor a fa lat
után be le ment a Sá tán. Jé zus pe dig így szólt hoz zá: „Amit
ten ni szán dé ko zol, tedd meg ha mar!” Az ott ülõk kö zül
sen ki sem ér tet te, hogy mi ért mond ja ezt ne ki. Egye sek
ugyan is azt gon dol ták, hogy mi vel az er szény Jú dás nál
volt, azt mond ja ne ki Jé zus: „Vedd meg, ami re szük sé günk
van az ün nep re”, vagy azt, hogy a sze gé nyek nek ad jon va -
la mit. (Jn 13,26–29)

Lás suk a Ju bi le u mi kom men tár vé le ke dé sét. „Alig kez dõ -
dik meg a va cso ra, Jé zus köz li övé i vel, hogy egyi kük áru -
ló já vá lesz. Õ ma ga kez det tõl fog va tu dott er rõl (vö.
18,6k), ün ne pé lyes és meg rá zó sza va i val a meg döb bent
ta nít vá nyok elõtt tár fel olyan mély sé ge ket, ame lyek so ha
nem nyíl nak meg az em be ri gon dol ko zás elõtt. A ta nít vá -
nyok ön ma guk fél té se je gyé ben fe sze get nék a tit kot: vagy
úgy ér tik kér dé sü ket, hogy csak nem kö vet el ta lán va la -
me lyi kük óvat lan ság ból olyas mit, ami vel ki szol gál tat ná
az Urat el len sé ge i nek; vagy úgy, hogy csak nem fel té te lez -
he tõ ta lán egyi kük rõl sem ilyen ször nyû tett tu da tos el kö -
ve té se. Jé zus vá la sza ar ra ta nít, hogy az em be ri go nosz ság
ilyen mér té ke is be le van il leszt ve Is ten ter vé be, a Mes si ás
sor sát is te ni ren de lés ha tá roz za meg, aho gyan a szen ve -



dés pró fé ci ák ból is tud juk, nem em be rek ön ké nyé nek van õ
ki szol gál tat va. Az már más kér dés, hogy Is ten in téz ke dé -
sé nek van em be ri esz kö ze, és hogy az is te ni terv tisz ta sá -
ga nem men te sí ti bû ne alól az áru lót, aki nyil ván nem Is -
ten meg vál tó in du la tá val, ha nem ép pen en nek meg gya lá -
zá sá val vá lik Is ten el len sé ge i nek esz kö zé vé. Az áru ló hely -
ze tét csak sú lyos bít ja az, hogy az Úr leg szû kebb kör nye ze -
té bõl va ló. O embaya" met! emou thn ceira en tw

trubliw outo" me paradwsei. En  nyit je lent, nem pe dig ar -
ra a ta nít vány ra akar rá mu tat ni, aki ép pen e pil la nat ban
márt együtt Jé zus sal a tál ba. Neki volt al kal ma meg is mer -
ni a Mes ter min den gon do la tát, és nyil ván va ló an ép pen
ezért vá lik meg gyil ko lá sá nak dön tõ esz kö zé vé. Jú dás kér -
dé se Jé zus sza vai után hang zik el, így – bár for má já ban
tel je sen egye zik a töb bi e ké vel –, va ló já ban csak el ve te mült
kí sér let ar ra, hogy el te rel je ma gá ról a fi gyel met. A ta nít vá -
nyok szin te bé nán, meg der med ve ül nek az asz tal nál a tör -
té net nek e fel tû nõ rö vid ség gel meg raj zolt pont ján. Ez csak
az zal ma gya ráz ha tó, hogy vagy nem is hall ják Jé zus és Jú -
dás rö vid, bi zo nyá ra halk szó vál tá sát, vagy ha hall ják is,
nem ér tik meg, nem jut el ön ma guk kal tel je sen el fog lalt
tu da tu kig. Az áru ló tá vo zá sá ról sem szól Má té.”

Foly ta tó dik a pás ka va cso ra. Bár is mert en nek rész le tes -
sé ge, itt a ke nyér és a bor jön csak elõ. A ke nyér meg tö ré -
sé nek le írá sa szó sze rint meg egye zik a négy ezer em ber
meg ven dé ge lé sé nél ta lál ha tó ki fe je zé sek kel. elaben tou"
epta artou" kai tou" icqua" kai eucaristhsa" eklasen

kai edidou toi" maqhtai", oi de maqhtai toi" ocloi". (Mt
15,36)

„Hoz zá tar to zott a va cso rá hoz az, hogy a csa lád fõ, aki -
nek sze re pét most Jé zus töl ti be, há la adás sal meg tör te és
ki osz tot ta a ke nye ret, majd ha son ló an a bort is. A ko ra be -
li ha gyo mány há rom ke hely osz tás ról tud, ezek hez fûz te a
csa lád fõ a há la adó imád ság sza va in kí vül az ün nep je len -
tõ sé gét mél ta tó ta ní tá sa it. Jé zus ré szint ezek ke re té ben,
ré szint jól is mert mes si á si mód ján eze ken túl is men ve
mond ja el most az új szö vet ség kö tés ün ne pi sza va it. Ez a
szö vet ség nem a ré gi szö vet ség fél re té te lét je len ti, hi szen
an nak meg szen telt ke re tei kö zött megy vég be »kul tu szi«
te kin tet ben; ha nem a meg ron tott szö vet sé get újít ja meg a
Mes si ás nak né pé ért el szen ve dett en gesz te lõ ha lá lá val. Jé -
zus sza vai azt a pró fé tai táv la tot nyit ják meg övéi elõtt,
hogy ami rõl az Ószö vet ség pás ká ja a ma ga he lyén és egy
múlt be li ese mény hez kap cso lód va szólt, az tel je se dik ki
so ha nem is mét lõ dõ mér ték ben és for má ban a Gol go tán
Jé zus ha lá lá val, nem csak az zal, hogy az Úr szen ve dõ
szol gá ja ma ga lesz sze mély sze rint az Úr szö vet sé ge sé vé
(Ézs 53), ha nem ab ban is, hogy ál do za tul adott vé re, a
»szö vet ség vé re« (vö. Zak 9,11) a bûn bõl va ló sza ba dí tás
ér vé nyét Iz rá el rõl, sõt ép pen Iz rá el ál tal ki ter jesz ti az
egész em be ri ség re (vö. 20,28; 24,11k). Az Iz rá el fi a i ból
lett ke resz té nyek mos tan tól fog va eb ben az új ér te lem ben
ün nep lik (né pük kel együtt is!) a pás kát, meg is mét lé sé re
itt Jé zus nem is ad pa ran csot. De így ala kul ki majd a po -
gá nyok kö ré ben a kuriakon deipnon, az Úr va cso rá ja,
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ame lyet a gyü le ke ze tek né pe rend sze re sen ün ne pel az Úr
ha lá lá nak meg hir de té sé vel, amíg õ vis  sza nem jön né pé -
hez di csõ ség ben (acri" ou elqh – 1Kor 11,26). En nek a
táv lat nak a fel ra gyog ta tá sát je len tik a po hár ki osz tá sá -
hoz kap cso ló dó jé zu si bú csú sza vak is.” (Ju bi le u mi kom -
men tár)

Az em ber ke nyér tö ré se

A már említett hát tér za jok kö zül most a ke nyér meg tö ré -
sé re fi gye lünk. Nem ar ra az akusz ti kai je len ség re té ve a
hang súlyt, mely egy ke mény re sü tött ma cesz el pat ta ná sa,
vagy a lágy, fosz lós ke nyér sza ka dá sa, ha nem ar ra az iro -
dal mi és teo ló gi ai at mo szfé rá ra, mely az em ber és az Is -
ten ke nyér tö ré sé nek fel hang jai közt kü lön bö zik.

A szó lás sze rint sor ke rül het ke nyér tö rés re jó ba rá tok,
há zas tár sak kö zött. „Ke nyér tö rés re vi szi a dol got.” O. Nagy
Gá bor: Mi fán te rem? cí mû köny vé ben (Gon do lat, 1965) le -
ír ja, hogy ezt a mon dást so ká ig az úr va cso rá val hoz ták
kap cso lat ba. Té ve sen, mert ott egé szen más ról van szó – ír -
ja a szer zõ. A ke nyér tö rés ki fe je zés iga zi ere de té re egy So -
mogy me gyei pél da vi lá gít rá. „A fi a ta lok és öre gek leg több -
ször bé kes ség ben meg fér nek egy más mel lett. Ha még is ösz  -
sze zör dül nek, az öreg em ber két fe lé sze li a ke nye ret. Az
egyik fe lét a fi a ta lok nak nyújt ja, má si kat ma gá nak tart ja
meg. Így jel ké pe zi, hogy ke nyér tö rés re ke rült a sor. Et tõl
kezd ve nem esz nek egy ke nye ret” – idé zet az egyik nép rajz -
ku ta tó föl jegy zé se i bõl. Mik száth nál ol vas hat juk: „Az uram -
tól sze ret nék el vál ni (…), csi nál jon kö zöt tünk osz tályt,
mert én már nem le szek ve le egy ke nyé ren!” A Fe ke te vá ros
cí mû re gény ben pe dig ez áll: „Lõ cse vá ros pe dig ér te sí ten -
dõ, hogy bé kél jen meg a ma ga ke nye rén (…).”

Íme a ré gi szó lásmon dás az em ber ke nyér tö ré sé rõl szól,
és nem az Is te né rõl. Iga za van a ku ta tók nak: a ki fe je zést
nem a krisz tu si ke nyér tö rés re kell ér te nünk, ha nem sok -
kal in kább ar ra az em ber re, vagy azok ra az em be rek re,
akik egy ke nyé ren él tek, jó ke nye res társ nak, ke nye res
paj tás nak bi zo nyul tak, még is ke nyér tö rés re vit ték. Bé kes -
sé gük föl té te le lesz a kü lön ke nyér re fa nya lo dás.

Ádám is er re ju tott. Ke nye rét az or cá ja ve rí té ké vel ke re -
si az óta is. Az Is ten pró bált több ször is köz be szól ni. Pró -
bál ta a meg bé ké lést az egyip to mi exo dus elõ est éjé re he -
lye zett le vá gan dó bá rán  nyal (pás ka) és meg tö ren dõ ke -
nyér rel (ko vász ta lan ke nye rek). Ké sõbb a pusz tai ván dor -
lás ban is meg pró bál ta a ke nyérügyet ren dez ni man na for -
má já ban. A meg je lent Is ten Fia, aki sa ját ma gá ról mond -
ja, hogy a men  ny bõl alá szál lott ke nyér. Mert az Is ten ke -
nye re a men  ny bõl száll le, és éle tet ad a vi lág nak. Er re ezt
mond ták ne ki: „Uram, add ne künk min dig ezt a ke nye ret!”
(…) A zsi dók ek kor zú go lód ni kezd tek el le ne, mert ezt
mond ta: „Én va gyok az a ke nyér, amely a men  ny bõl szál -
lott le.” (Jn 6,33–34.41)

Jé zus Krisz tus ma ga is át esik a kí sér té sen, és az Is ten -
nel ke nyér tö rés re kény sze re dett em ber nek nem kö vek bõl



át vál toz ta tott ke nye ret kí nál, hogy majd ad has sa sa ját
ma gát. Vis  sza uta sít ja a sze mé lyes go nosz el té rí tõ cse le it.
A ke nyér kér dés ma sem nép élel me zé si kér dés. Jé zus si ke -
re sen vág vis  sza kül de té sé nek negy ven na pos pusz tai
ván dor lá sa so rán, és in dul hat fel lé pé se ka pu ja fe lé a Jor -
dán-par ti te o fá ni á ra.

Is ten ke nyér tö ré se

Ek kor jut el az Is ten ügye az új „ke nyér tö rés re”, ami vel
ép pen az Is ten és az em ber kö zöt ti ke nyér tö rést kí ván ja
or vo sol ni. Mert az em ber kü lön ke nyér re ment a Te rem tõ -
jé tõl. Ma a duz za dó sze ku la riz mu sá ban, a ma ga al kot ta
ve tõ gé pek és kom báj nok ár nyé ká ban szám ta lan va ri á ci ó -
ban pol coz za ma gát kö rül a ke nye rek so ka sá gá val. Már
nem éhe zik, már nem kell ne ki a Te rem tõ ke nye re. Tu do -
má nyo san el hi te ti ma gá val, hogy ezek a ke nye rek füg get -
le nek az Is ten tõl, és meg él he té se is füg get len a Te rem tõ -
tõl. És ek kor ke rül ab ba a hely zet be, ami kor kell ne ki va -
la mi más ke nyér is. Nyúl jel sza vak hoz, esz té ti ká hoz, mû -
vé sze tek hez, iz mu sok hoz, misz ti ká hoz, de va la mi hi ány -
zik. Részt vesz meg szo kott fo ga dá so kon, is ten tisz te le te -
ken, úr va cso rá kon, s egy szer na gyon kezd hi á nyoz ni va -
la mi. S ha ek kor jól fi gyel, nem az áru lás sal és nem az
int ri kák kal lesz már el fog lal va, ha nem egy hang lesz szá -
má ra fon tos. A ke nyér ha sa dá sa, a sze gek ke reszt fá ba ve -
ré se. Ezek kel együtt kez di már fáj dal ma san meg hal la ni a
va jas zsem lék puf fa ná sát az is ko la ud va rok flasz te rén,
éhe zõk és szom ja zók ki ál tá sát, haj lék ta la nok kö hö gé sét,
ül dö zöt tek si ko lyát. És hall ja a meg szó lí tó han got: vedd
és egyed!

Pol gár Ró zsa go be linmû vész ki ál lí tá sán há rom ke nye -
ret áb rá zolt egy más mel lett. A min den na pi ke nye ret, a
mû vész ke nye rét és az Élet ke nye rét. Ez a so ro zat egy
meg té rés váz la ta is le het ne. Így te kin tünk re mény ség gel a
min ket kö rül ve võ „nagy csü tör tök te len” vi lág fe lé is. „(…)
Nem ölel tem ed dig / éhe zõt, be val lom, / sze mem so se lát -
ta, / mint ros kad a há ta / s ho gyan me gyen át a / túl vi lá -
gi pal lón. / Meg mo so lyog tam, ki / má so kért ha lált halt. /
Nagy csü tör tök-es ten / fog ság ba nem es tem / s kínt, csa -
pást a tes tem / sen ki ért se vál lalt.” (Dsi da Je nõ: An gya lok
ci te rá ján – Mi ért bo rul tak le az an gya lok Vi o la elõtt. 5. fe -
je zet. Rész let) Aki csak vesz tes, pec hes ve zért, lá za dót,
nép fel ke lõt lát a Ge cse má né ho má lyá ban. Rá kell hogy
döb ben jen min den ki egy szer, hogy nem elég a min den na -
pi, nem elég a mû vé szet ke nye re, szük ség van az Élet ke -
nye ré re. Szük sé günk van a bá nat-ke nyér re, a meg ol dá -
sok, a meg vál tás ke nye ré re. Szük ség van az Élet ke nye ré -
re, a meg tö re tett re ah hoz, hogy be csül ni tud juk a min den -
na pit és a mû vész, a sza bad ság, a jó lét ke nye rét. Így lesz
Jé zus Krisz tus jó ba rát, s még sem ke nye res paj tás. Örö k
élet re él te tõ ke nyér, és nem ha lan dó ke nye res társ. Mert
az Is ten ke nyér tö ré se nem más, mint Fia meg tö ret te té se a
ke reszt fán. Ezek pe dig azért tör tén tek, hogy be tel je sed jék
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az Írás: „Csont ja ne tö res sék meg.” (Jn 19,36. [2Móz
12,46; Zsolt 34,21]) Csont já nak már nem kell és nem is
sza bad meg tö ret tet nie, mert meg tö re tett a tes te és a lel ke,
az egész va ló ja. Én Is te nem, mi ért hagy tál el en ge met! Ne -
ki nem a test ré sze it tö rik meg, ha nem õ ma ga lesz a meg -
tö re tett ke nyér. Ezért nem kell szét tö ret tet nie egy há zá nak
sem, mert õ meg tö re tett egy há zá ért.

És ve szi a ke nye ret, há lát ad, meg tö ri…
Eb ben a pil la nat ban lesz a vi lág „le ke nye re zett”, Is ten

„le ke nye re zett je”.
Ün ne pel jük nagy csü tör tö köt! Ün ne pel jük az Élet ke -

nye rét. Mely meg tö re tett, meg halt, sír ba szállt. Vall juk
meg, hogy nem mi enk az ér dem. Bi zony, Is ten le ke nye re -
zett jei va gyunk. Le ke nye re zet tek a ga bo na mag ba prog ra -
mo zott in for má ci ók kal, a ter mõerõ vel, mely rõl ígé re tünk
van Noé óta, hogy lesz ve tés és ara tás, és le ke nye re zet tek
a lé lek táp lá lé ka ként ka pott men  ny bõl alá szál lott ke nyér -
rel. Ezért va gyunk egy más nak bol dog ke nye res tár sai az
úr va cso rá ban.

Gyõ ri Já nos Sá mu el

NAGY PÉN TEK
• Jn 19,1–7

Íme az em ber – Íme az Is ten!

KE RESZT ÚT (rész let)

Fe szült és kés he gyig me nõ csend,
Sü ket és át ki ált ha tat lan.
Min den ki tud ja, hogy csak õ szent,
Ki ben a Szó vi lág ra pat tant.
Pi lá tus szû köl, ke zét mos sa,
Tö rül kö zik a fe szítsd megben,
Míg a de ren gõ osz lo pok ra
A Ke reszt sö tét ár nyé ka leb ben.

(Tûz Ta más)

Ki je lölt tex tu sunk ré sze a Pi lá tus irá nyí tá sá val le zaj ló per -
nek, ami a 18,28–19,16a ver sek ben ol vas ha tó a ma ga tel -
jes sé gé ben. Pi lá tus ról az „Igaz ta nú val lo más” cí mû kom -
men tár ban1 ala pos kor tör té ne ti le írást kap ha tunk. Eb bõl
meg tud hat juk, hogy ez az új gaz dag lo vag Kr. u. 26–36.
kö zött volt Jú dea pre fek tu sa. Ke gyet len ural ko dó hí ré ben
ál lott. Sok konf lik tu sa volt a zsi dó ság gal. Jé zus pe ré ben
re á lis volt a fé lel me, hogy be vá dol ják õt a csá szár nál,
amint az ké sõbb meg is tör tént, és ez az ál lá sá ba is ke rült.

Az igé ben még is in kább mel lék sze rep lõ ma rad Pi lá tus.
Ne künk sem fel ada tunk, hogy ró la pré di kál junk. Meg szív -
le len dõ Fe hér Ká roly in té se. „Biz to san nem sza bad úgy

1 Boly ki Já nos: „Igaz ta nú val lo más”. Kom men tár Já nos evan gé li u má -
hoz. Osi ris Ki adó. Bu da pest, 2001. 468–480. o.



ten ni, mint ha Pi lá tus ott sem len ne, nem is szól na, nem
is ten ne, de az is biz tos, Já nos evan gé lis ta nem Pi lá tus lé -
lek ta na fel de rí té sé re vál lal ko zott. Já nos evan gé lis ta ar ról
a Jé zus ról val lott, aki nek már tu laj don kép pen nin csen
mon da ni va ló ja. Amit akart, már el mond ta. Most az en ge -
del mes sé gét és az Atyá hoz va ló hû sé gét pe csé te li az zal,
hogy szol gá la tát vé gig és vé rig el vé gez ze. Íté let vég re haj tó
osz tag ön ké nyes csú fo ló dá sa, Pi lá tus gú nyo san szá na ko -
zó, be mu ta tó mon da ta, a fõ ta nács kép vi se lõ i nek teo ló gi -
ai vád ja min den ne ga tí vu muk ban is meg hök ken tõ val lo -
más ró la. Já nos az õ sza vuk kal mond ja el, tet tük kel ér zé -
kel te ti, ho gyan nem is mer ték fel, ho gyan nem fo gad ták el,
sõt ho gyan mi nõ sí tet ték egye ne sen is ten te len ség nek Is ten
em ber mel lé ál ló, pél dát lan kö ze le dé sét Jé zus ban.”2

Exe gé zis

19,1–3. Já nos nál, szem ben a szi nop ti ku sok kal, a meg kor -
bá cso lás meg elõ zi a ha lá los íté let ki mon dá sát. A ró ma i ak
is mer ték a ja ví tó cél za tú meg kor bá cso lást, Pi lá tus szán -
dé ka ez zel az le he tett, hogy szá nal mat kelt ve a nép ben el -
ke rül hes se a ha lá los íté let ki mon dá sát. Boly ki pro fes  szor
sze rint a ka to nák ez után meg ve té sük je le ként és el ret ten -
tés ként trón ra lé pé si pa ró di át3 ját szot tak el Jé zus sal. En -
nek sor rend je: a ki rá lyi ru há ba va ló öl töz te tés, az üd vöz -
let és a trón ra ül te tés. Jé zus nál en nek fe lelt meg a tö vis -
ko szo rú és a bí bor kö peny rá té te le. Majd a la tin „ave ca e -
sar”-nak meg fe le lõ „üd vöz légy, zsi dók ki rá lya” kö szön tés
kö vet ke zett, amit nem kó rus ban, ha nem egy más után Jé -
zus hoz lép ve mon do gat tak. Ezt egé szí tet ték ki a po fo nok.
A pa ró dia be fe je zé sét a ke reszt re fe szí tés je len tet te: ezt
szán ták a „ki rály nak” tró nu sul. Az evan gé lis ta cél ja: be -
mu tat ni az ol va só nak, ho gyan bá nik a vi lág Is ten or szá -
ga ki rá lyá val.

4–7. Eb ben az egy ség ben is mét Pi lá tus és a zsi dók pár -
be szé dé re ke rül a hang súly. Pi lá tus meg kí sér li, hogy Jé zus
ne vet sé ges sé té te lé vel iga zol ja az el le ne fel ho zott vá dak
ko moly ta lan sá gát, és egy ben szá na lom ra in dít sa a tö me -
get. Mind az, amit õ a zsi dó nép iránt és an nak val lá sa
iránt ér zett és gon dolt, be le sû rû sö dik eb be a há rom szó -
ba: íme, az em ber!

A fõ pa pok is rá kény sze rül nek, hogy színt vall ja nak: az
ed di gi po li ti kai vá dak, mi sze rint Jé zus fél re ve ze ti a né pet,
tilt ja a csá szá ri adó meg fi ze té sét és ki rály nak mond ja ma -
gát, mind köd dé vál nak, és ki mond ják a Jé zus el le ni in du -
la tuk va lós okát: meg kell hal nia, mert Is ten Fi á vá tet te
ma gát! (7. v.)

Ta lán nem vé let len, hogy itt ér vé get tex tu sunk: a nagy -
pén te ki ige hall ga tó fü lé ben is ez a vád cseng to vább. Ta -
lán ép pen ezen a kér dé sen kell el gon dol koz nunk, ami kor
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el csön de se dünk Jé zus ha lá la fe lett. Igaz-e ez a vád? Mi ért
is kel lett meg hal nia né ki?

Me di tá ció

„Mi ért is kel lett meg hal nia egy ilyen jó em ber nek? Hi szen
min den ki vel csak jót tett!” – tet ték fel ne kem hit ta nos
gye re kek a kér dést a szen ve dés tör té net ta nu lá sa so rán.
Ér de mes el gon dol kod nunk két dol gon is, mi e lõtt gyors
vá laszt ad nánk ön ma gunk nak és a kér de zõk nek.

1. Pi lá tus az em bert lát ja meg fog lyá ban. Íme, az em ber!
– mond ja, és azt gon dol ja: mi lyen sze ren csét len, ne vet sé -
ges, ki szol gál ta tott az em ber! Em bert lát Jé zus ban, ta lán
egy ba le kot, aki ne mes szán dé kai, tisz ta sá ga ré vén szem be
ke rült ko ra ve ze tõ i vel, ér de ke ket sér tett, és ezért pusz tul nia
kell. Va ló ban, a mû vé sze tek ben, a gó ti ka „fáj dal mak em be -
ré nek” (Sch mer zens mann) áb rá zo lá sá ban is a min den ko ri
ár tat la nul szen ve dõ, az em be ri go nosz ság nak ki szol gál ta -
tott sze mély je le nik meg, aki vel kön  nyû azo no sul ni, irán ta
rész vét tel len ni, ben ne sors tár sat lát ni. Az em ber Jé zus tör -
té ne te ma is meg ha tó, de Jé zus szen ve dé se en nél több. Ta -
gad ha tat lan ez a vo ná sa szen ve dé sé nek, a ve lünk együtt
gyöt rõ dõ, ha lá lunk ból is részt vál la ló test vér, de az õ ha lá -
la en nél több. (Va jon a ke resz te ket dön tö ge tõ, azt tü zi fá nak
szí ve seb ben né zõ in du la tok mö gött nem ugyan ezt a pi lá tu -
si meg ve tést kell ész re ven nünk: egy ba lek ho gyan is se gít -
het ne raj tunk? Pál: mi a meg fe szí tett Krisz tust hir det jük,
aki a po gá nyok nak bo lond ság. [1Kor 1,23])

2. Is ten Fi á vá tet te ma gát! – hang zik a vád a má sik ol -
dal ról. Ez a val lá sos em be rek vé le mé nye. Jé zus ra, az em -
ber re so kan néz nek tisz te let tel, de nem fo gad ják el Krisz -
tu suk nak. Má sok ma is így vé le ked nek: Is ten igen, Is ten
Fia nem. Va jon a temp lom ban ülõ nagy pén te ki evan gé li -
ku sok kö zül men  nyi le het az, aki nem tud mit kez de ni Jé -
zus is ten fi ú sá gá val?

Já nos Jé zus el len fe lei szá já ba ad ja azt a hit val lást,
amely át hat ja evan gé li u mát. Jé zus több, mint em ber. Az
evan gé li um ban Jé zus kez det tõl fog va az zal az igén  nyel lép
föl, hogy az õ kap cso la ta az Atyá val pá rat lan, egye dül ál ló,
és sze mé lyé ben õ kép vi se li hi te le sen az Atya aka ra tát.

Az evan gé li um ol va só ja te hát eb ben a vád ban meg erõ -
sít ve lát hat ja a pro ló gus ban el hang zot ta kat: Sa ját vi lá gá -
ba jött, és az övéi nem fo gad ták be õt. (1,11) Pál nál ol vas -
suk, hogy a meg fe szí tett Krisz tus a zsi dók nak meg üt kö -
zés/bot rán ko zás. Nem ilyen Krisz tust vár tak! (1Kor 1,23)
Jé zus ban te hát nem csu pán egy jó em bert uta sít el a vi lág,
ha nem ma gát Is tent. Az õt sze re te té vel, vi lá gos sá gá val új
élet re hí vó Atyá ra mond ne met: „a sö tét ség nem fo gad ta
be”. (Jn 1,5)

Ez a vak ság le het ne az iga zi tra gé dia for rá sa, a vég -
ítélet kez de te. Ehe lyett – mi vel Jé zus több, mint em ber – õ
nem sér tõ dik meg az el uta sí tá son, ha nem vál lal ja az
egyet len le he tõ sé get a tõ le el sza kadt ate is ták és val lá so -
sak meg men té sé re: meg hal az em be rek bû ne i ért, hogy ki -

2 Lel ki pász tor 1977. 173. o.
3 Boly ki, i. m. 478. o.



vált sa õket szel le mi vak sá guk ból, a bûn rab sá gá ból. Ezért
min den nél be szé de sebb Jé zus hall ga tá sa az el le ne fel ho -
zott vá dak ra, mert né ma sá ga az is te ni sze re te tet kom mu -
ni kál ja az õt el uta sí tó em be rek fe lé.

S mi vel Jé zus több, mint em ber, ezért nem ma rad a sír -
ban, ha nem le gyõz ve a ha lált, az örök élet ígé re tét ad ja a
ben ne bí zók nak. Így jut ha tunk el Já nos evan gé li u ma drá -
má ja so rán a pi lá tu si le saj ná ló Íme, az em ber ki je len tés tõl
a ta má si Én Uram, és én Is te nem! (Jn 20,28) hit val lá sig.
Az em ber tõl az Is te nig.

Nagy pén tek ün ne pe ezen az úton akar el in dí ta ni min -
ket, hogy szá munk ra is az em ber Jé zus meg vál tó Urunk -
ká le gyen.

Ige hir de té si váz lat

A me di tá ci ó ban föl ve tett gon do lat me net ad ja az ige hir -
de tés egyik le het sé ges té má ját.

Mi ért halt meg Jé zus?
1. Ér tet len sé gek Jé zus ha lá la kö rül egy kor és most.
2. Jé zus ha lá lá nak oka nem ben ne, ha nem ben nünk ke -

re sen dõ. Éret tem, mi at tam, he lyet tem.
3. Ho gyan le het a szim pa ti kus szen ve dõ em ber bõl Is ten

Fia meg vál tóm má, aki üd vös sé get szer zett ne kem is a ke -
resz ten?

IRO DA LOM
Far kas falvy Dé nes: Test té vált szó. Prugg Ver lag. Ei sens tadt, 1989.
Tú ró czy Zol tán: Íme! Vi téz Sza bó és Uzsaly Könyv nyom da. Gyõr, 1933.

87. o.
Sch wank, Be ne dikt: Já nos. Aga pé. Sze ged, 2001.
Ma do csai Mik lós (szerk.): Böj ti mo za ik. Fé bé. Bu da pest, 2002.

Gerõ fi Gyu lá né

NAGY SZOM BAT
• Mt 12,38–42

Tex tus

A szö veg jobb meg ér té sé hez fon tos, hogy meg néz zük a
szö veg kör nye ze tét is. Ha ezt fi gyel men kí vül hagy juk,
ak kor na gyon kön  nyen tel je sen fél re ért het jük az adott
sza kaszt. Ez fo ko zot tan áll a bib li ai tex tu sa ink ra, ép pen
ezért mi e lõtt a ki je lölt tex tus ról szól nék, meg kell néz ni a
köz vet len kör nye ze tet: hol he lyez ke dik el a ki je lölt sza -
kasz? Ezért el sõ pont ban sze ret nék utal ni az ös  sze füg gé -
sek re, és utá na a ki je lölt tex tus ra.
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Ös  sze füg gé sek

A 12. fe je zet ben egy re éle sebb vi ta hely zet ala kul ki Jé zus
és a fa ri ze u sok kö zött.

Az ese mé nyek le írá sá ban fo ko zó dás fi gyel he tõ meg. Jé -
zus ta nít vá nyai ka lá szo kat sze de get nek út köz ben, mert
éhe sek (12,1–7). Szá munk ra fon tos a 6. v.: még a temp -
lom nál is na gyobb van itt. A ki je lölt rész ben két szer is -
mét lõ dik majd a gon do lat: itt na gyobb van Jó nás nál, majd
itt na gyobb van Sa la mon nál. (12,41; 12,42)

A ka lász té pés után egy sor vadt ke zû gyó gyí tá sa kö vet -
ke zik (szom ba ton), majd egy hal mo zot tan sé rült em ber
gyó gyí tá sa (vak, né ma, meg szál lott). A fo ko za tos ság jól
lát ha tó, a ka lász té pés tõl – amit min den ki meg te het – el -
ve zet egy olyan gyó gyí tá sig, ami re már csak ke ve sen le -
het nek ké pe sek. Ezért hang zik el a kér dés a so ka ság ré -
szé rõl: Csak nem ez a Dá vid Fia? (23b) A né pi „böl cses -
ség gel” szem ben meg szó lal a hi va ta los vá lasz: Ez nem ûz -
he ti ki az ör dö gö ket más ként, csak (…) az ör dö gök fe je del -
mé nek se gít sé gé vel. (24. v.)

Így in dul a vi ta Jé zus ha tal má ról. Nem a ha ta lom meg -
lé te a kér dés, ha nem an nak ere de te. A szó szo ros ér tel mé -
ben vé ve élet be vá gó a kér dés: Jé zus is te ni vagy ör dö gi ha -
ta lom mal cse lek szik? Jé zus szel le mes vá la sza, mely sze -
rint ha õ ör dö gi ha ta lom mal cse le ked ne az ör dög el len,
ak kor is vé ge len ne az ör dög ha tal má nak, és így mi nden -
ké ppen el jött ál ta la az Is ten or szá ga (25. v.), a fa ri ze u sok
ré szé rõl vá lasz nél kül ma rad.

A ki je lölt sza kasz

38. v. Ér de kes mó don ki je lölt tex tu sunk hang ne me mint -
ha meg vál toz na. Jé zust a fa ri ze u sok tisz te let tel „Mes ter -
nek” szó lít ják, és jelt kér nek tõ le. Itt Jé zus az, aki éle sen
vá la szol.

39. v. Jé zus in ge rült, ke mény vá la sza nem a jelt kí vá nó
ke ve sek nek szól iga zán, ha nem azok nak, akik a 12,24 és
köv et ke zõk ben ör dög gel va ló szö vet ség gel vá dol ják.

A kér de zõ ket „go nosz és pa ráz na” nem ze dék nek ne ve zi.
A pa ráz na itt fel te he tõ en az is tenta ga dó kat je len ti, akik
nem az iga zi Is tent imád ják, ha nem ha mis is te nek után
jár nak, és így meg sze gik az Is ten nel kö tött szö vet sé get.

Ér de mes a 39. vers hez hoz zá ol vas ni a 11,1–19 részt,
ahol Jé zus egy ál ta lán nem há bo ro dik fel Ke resz te lõ Já nos
kér dé sén: Te vagy-e az El jö ven dõ, vagy mást vár junk?
(11,3) A foly ta tás azért ér de kes, mert amíg Jé zus itt Ke -
resz te lõt meg di csé ri (nem tá madt as  szony tól szü le tet tek
kö zül na gyobb Ke resz te lõ Já nos nál. 11,11), és az õt kö rül -
ve võ so ka sá got tá mad ja, ad dig tex tu sunk ban a fa ri ze u -
sok és írás tu dók jo gos jelkí vá ná sát el uta sít ja.

Jé zus mint ha ket tõs mér cé vel mér ne (vagy in kább Má té
vagy az õs gyü le ke zet), Ke resz te lõ Já nost in teg rál ja az
óegy há zi gon dol ko dás, té ve dé se és két sé gei el le né re is.

A fa ri ze u sok, írás tu dók egy ér tel mû en Jé zus el len fe le it



je len tik, ben nük meg sze mé lye sít tet nek a je ru zsá le mi kul -
tusz kö zös ség ve ze tõi, il let ve mind azok, akik Jé zus is te ni
igé nyé re ne met mond tak, „fe szítsd meg”-et ki ál tot tak.

40. v. Jé zus vá la sza már nem a kér de zõk nek, ha nem
sok kal in kább a Krisz tust el uta sí tók nak szól. Ne kik nem
ada tik más jel, csak a Jó nás je le. Ve gyé tek ész re, hogy Ni -
ni ve meg tért po gány lé té re, Sá ba ki rály nõ je el is mer te Sa la -
mon „fel sõbb sé gét” po gány lé té re. A jel adott. Vám sze dõk
és po gá nyok meg tér nek, tisz te lik az egy igaz Is tent Jé zus
Krisz tus ban. A po gá nyok el hagy ják szo ká sa i kat, ko mo -
lyan ve szik a pró fé tá kat, ol vas sák a zsol tá ro kat. A vá lasz -
tott nép azon ban hall gat, és egy re ide ge neb bül, ér tet le neb -
bül, el len sé ge seb ben né zi a Krisz tus- hit ter je dé sét.

Jó nás je lét nem sza bad csak for má li san ér te ni (Jé zus
há rom na pig a sír ban, bár for má li san ez kö ti a tex tust
nagy szom bat hoz), ha nem ar ra is gon dol ni kell, hogy po -
gá nyok meg hall ják és meg tart ják Is ten sza vát.

Nem vé let le nül foly ta tó dik az evan gé li um a mag ve tõ
pél dá za tá val, ami nem csu pán a mag ve tõ pél dá za ta, ha -
nem leg alább an  nyi ra a „mag”, a sok szo ros ter mést ho zó
mag pél dá za ta. (13. fe je zet)

41–43. v. Na gyobb van, mint Jó nás je le, mint Sa la mon
böl cses sé ge! – fi gyel mez tet Jé zus. Is ten je lent meg pá rat -
lan mó don, ez a jó hír ter jed, min den gán csos ko dás, aka -
dé kos ko dás el le né re. Ez a jó hír meg mé ri ép pen azo kat,
akik el le ne tá mad nak.

Ha a „há rom na gyob bat” egy más mel lé tes  szük – temp -
lom, Sa la mon, pró fé ta (Jó nás) –, ak kor meg ért jük Jé zus
dön tés re kész te tõ sza vát. Ben ne bi zony Is ten a ma ga tel -
jes sé gé ben je lent meg, és ezért sen ki hez és sem mi hez nem
ha son lít ha tó. Min den nél na gyobb, még a sír ban is.

Ezt a „na gyob bat” ve szik ész re a po gá nyok, és aki ket
ed dig a vá lasz tott nép le né zett. Õk fog nak ítél kez ni a „pa -
ráz na, go nosz nem ze dék fe lett”.

Az ün nep. Ün nep?
A kér dõ jel jo gos sá gát Bár dossy Ti bor cik ké nek idé ze té -

vel tá masz tom alá, aki a ma ga sze rény stí lu sá ban még is -
csak meg jegy zi: „Nagy szom bat ho mi le ti ku ma után ku tat -
va nem sok anyag ra lel tem. Já nossy La jos: Az egy há zi év
út mu ta tá sa cí mû írá sa sem tár gyal ja. Ma gassy Sán dor
(id.): Óegy há zi pe ri kó pák cí mû mun ká ja is ki hagy ja Nagy -
szom ba tot.”1

Út mu ta tónk sem jel zi ün nep ként ezt a na pot2, de köz -
li a ki je lölt lek ci ót és a tex tust. (Ér de mes len ne egy szer új -
ra gon dol ni né hány ün ne pün ket, leg alább fel mér ni, tart -
juk-e õket egy ál ta lán.)

Az evan gé li u mok lo gi ká já ban, a jé zu si élet mû ben fon -
tos he lye van a sír ba té tel nek, az üres sír el len té te le ként.
A ta nít vá nyok az evan gé li u mi el be szé lé sek sze rint Jé zus
sír já hoz in dul nak, és döb ben ten ve szik ész re, hogy az
üres. Jé zus em ber ré lé té nek fon tos té nye a te me tés. Mind
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a négy evan gé li um em lí ti. Az Apos to li Hit val lás ban is
mond juk: „meg halt és el te met ték”.

A nagy he ti ün ne pi sor ban ott le het a he lye a sír ba té tel -
nek is az ün ne pi al kal mak kö zött. El mé le ti leg egy ün ne pi
so ro zat ban va gyunk: vi rág va sár nap, nagy csü tör tök,
nagy pén tek, nagy szom bat, majd hús vét két ün ne pe. Kér -
dés, hogy gyü le ke ze ti tag ja ink vé gig jár ják-e ve lünk ezt az
utat? Eset leg „ki né zik” va la me lyik al kal mat, és va ló szí -
nû leg le tud ják ez zel a hús vé ti kö te le zett sé gü ket. Ez iga -
zán nem baj, a baj az, ha en nek a té nyé vel nem szá mo -
lunk. Itt is igaz, hogy meg kell be csül ni és sze ret ni azo -
kat, akik ott lesz nek a szó szék alatt.

Az ün nep ho mi le ti ku mát így fo gal ma zom meg: Jé zus
egé szen em ber ré lett ér tünk. Ahogy ma Jé zus fel tá ma dá -
sát két na pig ün ne pel jük, így két na pig fi gye lünk Jé zus
ha lá lá ra is. Nagy pén te ken még szól a hal dok ló Jé zus,
nagy szom ba ton Jé zus már nem szól, a „kö vek” ki ál ta nak.

A tex tu sunk a nagy szom ba ti gon do lat hoz nemcsak a „há -
rom nap pal” kap cso ló dik, ha nem az zal a „na gyob bal” is,
amit Jé zus tel jes meg alá zott sá gá ban vál lalt. Jé zus egé szen Is -
ten a sír ban is. Er rõl a „na gyobb ról” (12,42), a köz tünk lé võ
Krisz tus ról kell pré di kál nunk, aki a sír ba is le szállt ér tünk.

Me di tá ció

Jó nás je le
Ni ni ve meg tér. A pró fé ta ezt nem ve szi ész re, sõt úgy lát -
ja, hi á ba va ló volt min den mun ká ja. Nem le het nem szól -
ni ar ról az iro ni kus fel hang ról, ami vé gig kí sé ri Jó nás
köny vét. Jó nás azért ha rag szik, mert Ni ni ve meg hal lot ta
a meg té rés re hí vó szót. Ezt vég képp nem tud ja meg ér te ni,
ahogy a té koz ló fiú pél dá za tá ban az ott hon ma radt test -
vér sem ér ti, mi tör tént kö rü löt te. Hig  gyük el, ér de mes ké -
szül ni, mert az em be rek fi gyel nek, né ha job ban, mint
gon dol nánk. A po gá nyok meg tér nek, ren de zik em be ri
kap cso la ta i kat, ren de zik Is ten nel va ló kap cso la tu kat. A
vi lá gi, po gány etoszt nemcsak szid ni le het, de van tõ lük
mit ta nul ni is. Hig  gyük el, a vi lág sok kal jobb, mint ahogy
azt a na pi hí rek tár gyal ják, vagy ahogy azt idõn ként le -
fest jük a szó szék „ma gas la ta i ról”. Ha olyan len ne a vi lág,
„olyan pa ráz na és go nosz”, mint ahogy mi lát juk, vagy
ép pen lát tat ják ve lünk, ak kor már va ló szí nû ré gen nem
len ne. Higgyünk Jó nás je lé nek!

Na gyobb van itt
Ezt a na gyob bat kell hir det nünk. Va la mi pá rat lan tör té -
nel mi ese mény ré sze sei le szünk, ha Jé zus sal va ló ban ta -
lál ko zunk. Az egy há zi esz ten dõ eb be a pá rat lan fo lya mat -
ba sze ret ne min ket is be ál lí ta ni.

Nagy pén te ken, nagy szom ba ton nagy a kí sér tés, hogy
sa ját gyá szun kat vagy az em be ri ség gyá szát, szen ve dé sét
em le ges sük, vagy ma gun kat saj nál juk. Mi e lõtt na gyon
be le me rül nénk az ön saj ná lat ba, jus son eszünk be a ke -
resz ten szen ve dõ la tor sza va: mi mél tán szen ve dünk.

1 Lel ki pász tor 1999. 119. o.
2 Út mu ta tó 2004. Lu ther Ki adó. 2003. 68. o.



Ezért bár mi lyen csá bí tó és ha tás kel tõ le het sa ját vagy
nem ze ti Gol go tá ról be szél ni, a ma gunk vagy má sok szen -
ve dé se nem le het a nagy szom bat ho mi le ti ku ma. Mert
nem saj nál ko zás ra jö vünk ös  sze, ha nem ész re ven ni/vé -
tet ni a „na gyob bat”, a töb bet: a ve lünk ér zõ, ve lünk a ha -
lá lig szo li da ri tást vál la ló Is ten van je len. Õt kell hir det ni,
meg je le ní te ni a gyü le ke zet nek nagy szom ba ton is.

A pré di ká ció irá nya

Nagy szom ba ton elõ re lát ha tó lag én sem fo gok pré di kál ni.
Az ige hir de tés irá nya a köz tünk lé võ Krisz tus, akit sem mi
nem vá laszt hat el az Is ten tõl, és tõ lünk sem. Meg gon do lan -
dó eset leg fõének ként az „Itt az Is ten köz tünk” (EÉ 280)
kez de tû korált választani. Ez zel a mon dat tal le het kez de ni
a pré di ká ci ót is. Em be rek min dent meg tet tek, hogy ne le -
gyen „Itt az Is ten köz tünk”, õ még is itt van. Nem úgy,
ahogy ma em be rek ha za vi szik a ham va kat, ha nem tel jes
di csõ sé gé ben. Ve lünk tel jes sors kö zös sé get vál lal va. En nek
a je le a ke reszt mel lett a sír.

Az egy há zi ha gyo mány ma egyet len temp lom ban õr zi a
Gol go ta fel té te le zett he lyét és Jé zus sír já nak he lyét: Je ru -
zsá lem ben, a Szent sír temp lom ban.

Ez a sír jel lé lett, meg õriz ték a he lyét, ma a vi lág min -
den tá já ról fel ke re sik, ha van rá le he tõ ség. Az Is ten ha lá -
lá ban is kö zöt tünk van, és ezt

1. ész revet ték a po gá nyok is (Ni ni ve, Dél Ki rály nõ je).
2. ész reves  szük-e mi? Akkor is, ami kor a dol gok nem

a mi el kép ze lé se ink sze rint ala kul nak? (Jé zus há rom
nap, há rom éj jel a föld gyom rá ban.) Nem túl gyor san
aka runk-e ered mé nye ket fel mu tat ni? Nagy szom bat
nemcsak csend re int, ha nem várni ta nít. Köl csey mond -
ta: „Aki vár ni tud, az so kat tud, és nemcsak vár ni tud,
ha nem ten ni is tud majd so kat.”

3. Ér tünk és mi at tunk van itt az Is ten. Csend ben a sír -
ban.

Is ten tü re lem mel vár ja, hogy ész re ve gyük je len lé tét.
Ker tész Gé za

HÚS VÉT ÜN NE PE
•Jn 20,1–10

Túl az élet raj zon

A bib li ai sze mé lyek rõl nem ol vas ha tunk élet raj zot. Éle tük
egy sza ka szá ról, je len tõs szol gá la ta ik ról hal lunk, s csak
az az zal kap cso la tos ada tok ke rül tek föl jegy zés re. A Cse -
le ke de tek köny ve vé gén pél dá ul Pál apos tol el tû nik a sze -
münk elõl. Mert nem élet rajz az Apos to lok Cse le ke de tei,
ha nem Is ten Szent lel ke ha tal mas mun ká já nak kez de tét
tár ja elénk, az evan gé li um gyõ zel mét, a vi lág mis  szió kez -
de tét, és a ma is mun kál ko dó Is ten rõl be szél, a mai vi lág -
ban foly ta tó dik az egy ház tör té ne te.
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Az Úr Jé zus ról sem élet raj zot ol va sunk a Bib li á ban.
Nem a szü le té sé vel kez dõ dik és ha lá lá val vég zõ dik a ró la
szó ló tu dó sí tás. Pre eg zisz ten ci á já ról is hal lunk, s amit
mai igénk mu tat: ar ról is, hogy mi tör tént ve le ha lá la
után. A tör té net foly ta tó dik. Az élet foly ta tó dik! Jé zus föl -
tá madt, de más képp, mint Lá zár vagy a na i ni if jú. Ami kor
Jé zus magdalai Má riának  meg je le nik, nem en ge di ne ki,
hogy meg érint se. Mert föl di mó don akar ja kö szön te ni.
Most az Úr meg ér te ti ve le, hogy az õ sa ját föl tá ma dá sa
tel je sen más do log, mint az ál ta la föl tá masz tot tak élet re
ke lé se. Mert eze ken csak egy kis idõ re tört meg a ha lál ha -
tal ma, de Jé zus örök re gyõ zött a ha lál fö lött: föl tá ma dott.
Nem vis  sza tért a mu lan dó vi lág ba, ha nem gyõ zött a mu -
lan dó élet fö lött, át lé pett, át ju tott az örök ké va ló ság ba.
Vált ság ha lá lá val le gyõz te a ha lált, és föl tá ma dá sá val
meg pe csé tel te an nak va ló sá gát s lát ha tó vá tet te gyõ zel -
mét, ha tal mát a mi szá munk ra is. Bû ne in kért halt meg,
és aki ezt hit tel fo gad ja, ma ga is bûn bo csá na tot kap, és õ
is át lé pett az örök élet be, mely nek a tes ti ha lál sem árt.

Jn 20 te hát nem il lik be le egy szo ká sos élet rajz ba, mert
a föl tá ma dás döb be ne tes cso dá ját is le ír ja. S ez zel bi zo -
nyít ja, hogy a mi Urunk nem ugyan olyan sze mély, mint
má sok, õ va ló ban Is ten Fia, Meg vál tónk.

Túl a ha zug sá gon

Az õrök és az as  szo nyok a föl tá ma dás el sõ ta núi, de van
egy nagy kü lönb ség köz tük. Az õrök le ta gad ják (pén -
zért), az as  szo nyok és a ta nít vá nyok pe dig alig hi szik. Az
õrök ha mi san nem hisz nek, a ta nít vá nyok õszin tén. Nem
em lé kez nek az ígé ret re: „Az Em ber nek Fia har mad nap
föl tá mad.” De ami kor már hisz nek, elég az egy cso da,
ami Jé zus Krisz tus sal, a mi Urunk kal tör tént. Az õrök nek
pe dig sok „cso dát” kell ma gya ráz gat ni uk, mert nem kell
az egy cso da. Ho gyan lop hat ták el a tes tet, pe dig ott vol -
tak az õrök és le volt pe csé tel ve a sír; ho va tet ték a hol -
tat, hisz nem egy sze rû azt el rej te ni; hogy nem vet ték ész -
re a ta nít vá nyo kat; mi ért vol tak még a föl tá ma dás után
is olyan ké te lyek kel te le a ta nít vá nyok? Vagy az egy cso -
dá ban hi szünk, vagy a ma gunk gyár tot ta sok cso dát ma -
gya ráz gat juk.

Túl az ed di gi e ken?

Ne he zen ér tik meg a ta nít vá nyok, ne he zen ért jük meg
mi is, hogy hús vét tal va la mi tel je sen új kez dõ dik. Nem
a ka rá csony, nem Jé zus föl di éle te foly ta tó dik. S ezt
azért ne héz meg ér te ni, mert kü lön ben min den más
ugyan úgy megy to vább az élet ben. Még is ne künk, ke -
resz té nyek nek vi lá gos a nagy kü lönb ség: Jé zus föl tá -
madt, élõ Úr ként ve lünk van. Lát min ket, meg íté li bû -
ne in ket, de ugyan ak kor hall is, és kész se gí te ni an nak,
aki hoz zá ki ált. Kész ad ni ne künk ab ból, amit nagy -



pén te ken el vég zett ér tünk: bûn bo csá na tot, új éle tet,
üd vös sé get.

Túl a szem mel lát ha tó kon

A „lát ni” szó há rom fé le kép pen sze re pel igénk ben. Az el sõ:
blepei. Má ria odapil lan tott a sír ra fe l ül ete sen, azon nal
ment to vább. Ha ér te ni akar juk Is ten dol ga it (amen  nyi re
le het), ak kor meg kell áll ni és el mé lyed ni azok ban. Kü lön -
ben a kö vet kez mé nye ha mis lá tás, tév hit (13. v.).

A má so dik a qewrei. Pé ter „te ó ri át” ál lít föl. Sa ját el kép -
ze lé sei vol tak, ame lyek le het nek né ha he lye sek, más kor
ha mi sak. S több nyi re az utób bi. De ös  szes sé gé ben min -
den kép pen ha mis vá gány ra te rel nek. Van nak sa ját el kép -
ze lé se ink Krisz tus ról és a ke resz tény ség rõl, és en nek sok -
szor fé le lem a kö vet kez mé nye. Krisz tus va ló ban el jön íté -
let re, de ad dig még ke gye lem mel jön hoz zánk. Pé ter nek is
volt oka fél ni, mert meg ta gad ta Mes te rét, s nem tud ta, mi
lesz en nek a kö vet kez mé nye. Csak ké sõbb tud ta meg,
hogy Jé zus így szólt az as  szo nyok nak: „Mond já tok meg a
ta nít vá nyok nak és Pé ter nek.” Ez nem Pé ter kü lön nagy sá -
gá ról be szél, ha nem ar ról, hogy még ne ki is van ke gye -
lem. Õt is vis  sza fo gad ja Ura. Akit a hús vé ti fé le lem irá -
nyít, fél az élõ Úr tól, az min dent ki ta lál na, le ta gad na.
1Móz 1–3 igaz sá ga it is azért pró bál ják le ta gad ni so kan,
mert ha el fo gad ják, an nak ko moly kö vet kez mé nyei kell,
hogy le gye nek az éle tük ben. S nem mer nek szem be néz ni
ön ma guk kal, bû ne ik kel, Is ten nel, a má sik em ber rel.

A har ma dik szó: oraw. Já nos lát így: túl lát a szem mel
lát ha tó kon, meg ér ti, át lát ja a dol go kat. Ami kor be néz és
be megy a sír bolt ba, lát ja Krisz tus lep le it. Elõ ször is rend -
ben: ahogy Jé zus szok ta dol ga it hagy ni és ru há it ös  sze -
haj to gat ni. Má sod szor pe dig a fej nél le võ ken dõt úgy ösz  -
sze gön gyöl ve, az ere de ti szó sze rint, mint egy bur kot. Az -
az érin tet le nül, s Jé zus még sem volt ben ne. Nem min dent
szét do bál va me ne kült in nen va la ki, ha nem az Úr föl tá -
ma dott! És Já nos volt az, aki nagy pén te ken ott ma radt a
ke reszt tö vé ben. Hal lot ta, hogy „el vé gez te tett”, és most
min den eszé be ju tott. Lá tott és hitt. Min den eszé be ju tott,
amit Jé zus mon dott és cse le ke dett, amit ta ní tott és ami fe -
lõ le meg íra tott. Hi szi, tud ja: most va la mi cso dá la to san új
kez dõ dött, Jé zus föl tá ma dott! Élõ Urunk van. Ál ta la és ve -
le min den egé szen más.

Túl a kü lönb sé ge ken

Magdalai Má ria, Já nos és Pé ter na gyon kü lön bö zõ egyé ni -
sé gek vol tak. Más fe lõl kö ze lí tet tek a föl tá ma dott Jé zus -
hoz, de mind egyik ta lál ko zott ve le és hitt ben ne.

Má ria buz gón ké szü lõ dött. A hét el sõ nap ján, még vir -
ra dat kor in dult a sír hoz. Úgy gon dol ta, hogy majd õ meg -
tesz min dent Jé zu sért, amit csak tud. Most raj ta a sor.
Szét fu tot tak a ta nít vá nyok, most õ van az el sõ sor ban.
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Hû sé ges akart ma rad ni, ki tar tott egy vesz tes hely zet után
is a ma ga mód ján. És amíg õ hû sé ge sen várt és fi gyelt,
meg je lent ne ki Jé zus.

Pé ter volt a leg idõ sebb ta nít vány. Ter mé sze tes is, hogy
le ma radt a „fu tó ver seny ben”. De nem ma radt le ar ról,
amit lát nia kel lett. Hány em ber fél at tól, hogy va la mi rõl
le ma rad, amin ott kel le ne len nie. Egy ese mény rõl, ün nep -
rõl, díj ki osz tás ról, szen zá ci ó ról. Az Is ten ál tal ké szí tett
ese mé nyek rõl, az Is ten üze ne té nek meg hal lá sá ról sen ki
sem ma rad le! Leg alább is nem kell, hogy le ma rad jon. Aki
kész men ni, lát ni, hin ni, még ha hely ze te nem a leg ki vá -
lóbb, ak kor is ta lál koz hat Jé zus sal, a föl tá ma dot tal. Ér de -
kes, hogy nem azon nal a Föl tá ma dot tal ta lál koz nak a ta -
nít vá nyok. Elõ ször egy más képp nem ma gya ráz ha tó ese -
mén  nyel, majd a ma gya rá zat tal, az igé vel, vé gül pe dig
ma gá val az „ese mén  nyel”, az zal ami tör tént: a föl tá ma -
dott Úr ral. Pé ter nek is nagy tisz tes ség ada tott, el sõ nek
lép he tett be a sír ba, no ha má so dik nak ér ke zett oda. Las -
sabb, fá rad tabb és idõ sebb volt, de a lé nyeg rõl nem ma -
radt le.

Já nos volt a leg fi a ta labb ta nít vány. Igénk na gyon moz -
gal mas, min den ki fut, igyek szik, ku tat, fi gyel. Já nos is
sza lad. Mi nél elõbb tud ni akar ja az igaz sá got. De az
igyek vés nem vá lik tör te tés sé, így elõ re en ge di az idõ seb -
bet, Pé tert. Mi nem olyan kin cset ka punk, hogy ha már
va la ki meg kap ta, a mi enk már nem le het. Nem kell fél te -
ni, el zár ni vagy el hall gat ni. Jut be lõ le bõ ven min den ki nek
és in gyen, mert a for rás Jé zus nál van.

Vé gül is mind hár man a sa ját út ju kon jár tak, de Jé zust
ke res ték, Jé zus hoz igye kez tek, Jé zus ban re mény ked tek.
Jé zus sze re te té re vá la szol tak. Az zal, hogy nem fe lej tet ték
és bi zo nyos ság ra akar tak jut ni, és az zal is, hogy va la -
hogy foly tat ni akar ták ezt a dol got. Köz ben ta lál koz tak az
élõ vel, és Jé zus cso dá la tos, bol dog ügye foly ta tó dott, ma
is foly ta tó dik. Mert õ foly tat ja, nem hagy ja el övé it, és ve -
lünk van a vi lág vé ge ze té ig.

Széll Bul csú

HÚS VÉT 2. NAP JA
• Jn 11,17–32

Gon do la tok a ké szü lés hez

Min den cso da há rom na pig tart! – tartja a köz mon dás.
Eb ben a mai tör té net ben egy cso da té tel rõl, a ha lál ból va -
ló fel tá masz tás cso da té te lé rõl ol vas ha tunk. Va jon mi az,
ami szá munk ra meg ma rad a tör té net bõl? Már ta kér dé sei?
Lá zár négy na pos te te me, új ra élesz té sé nek cso dá ja? Vagy
ma ga Krisz tus, aki meg vall ja ars  po e ti cá ját? Õ az élet! Er -
rõl a Krisz tus ról kell be szél nünk ne künk is a szó szék rõl.
Ar ról a sze mé lyes Krisz tus ról, aki az én éle te met is ké pes
meg vál toz tat ni!
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A ha lál té nye ke gyet len va ló ság
Az egyén nek na gyon fáj dal mas a ha lál té nye, ha ar ra
gon dol, hogy most min dent itt hagy, szá má ra minden nek
vé ge, a vi lág pe dig megy to vább a ma ga út ján nél kü le is.

– Itt ha gyom mind azt, ami ked ves és szép volt szá -
mom ra. Ittha gyom az élet célt, ami ért küz döt tem, azo kat,
aki ket sze ret tem.

Ami kor az em ber a sa ját ma ga sze mé lyes el mú lá sá val
néz szem be, meg ret ten ti és két ség be ej ti a ha lál va ló sá ga.
De szin tén fáj dal mas a ha lál té nye ar ra a sze re tet kö zös -
ség re néz ve is, amely min den em bert kö rül vesz. Az el mú -
lás meg bont ja a sze re tet kap cso la to kat. El vá laszt ja azo -
kat, aki ket egy élet egy be fû zött és ös  sze kap csolt. Sze ret -
tünk el vesz té se sok szor egy élet re szó ló fáj dal mat hagy
ma ga után. Van, aki a szü le it si rat ja. Szü lõt, aki nek éle té -
bõl jött lét re az övé, aki nek nem csak ke nye rét et te, ha nem
aki vel a leg szo ro sabb élet kö zös ség ben fej lõ dött és bon ta -
ko zott ki az éle te. Van, aki há zas tár sat si rat, aki vel Is ten
kö zös élet re ren del te. Aki tõl a hos  szú év ti ze dek ös  sze ko -
vá csolt élet út ja után a fáj dal mas bú csú sza ka dást je lent.

Van, aki gyer me ket si rat. A gyer mek ha lá la ön ma gá ban is
az élet nor má lis rend jé nek a fel bo ru lá sát je len ti, mert hi szen
a fi a tal haj tás ment tönk re ha ma rább, mint az idõ sebb.

Van, aki test vért si rat. Aki vel egy vér bõl szár ma zott, s
aki vel az azo nos csa lád ból va ló szár ma zás té nye ben sõ
ös  sze tar to zást ho zott lét re.

Akár egyé ni szem pon tok ra, akár kö zös sé gi ek re is utal -
junk, min den kép pen ke gyet len va ló ság a ha lál, amely
szét rom bol ja az éle tet. Va jon mit szól eh hez a bel sõ em be -
ri kér dés hez Jé zus? Va jon mi lyen pár be szé det foly tat ha -
tunk ve le a ha lál ról? Igénk er re a kér dés re ad vá laszt ab -
ban a drá mai pár be széd ben, amely a test vé rét el ve szí tett
Már ta és Jé zus kö zött megy vég be. Jé zus lép csõ ze te sen vi -
szi Már tát a fel tá ma dás hit út ján. Men jünk vé gig en nek a
pár be széd nek az egyes lé pé se in, hogy ki bon ta ko zzon elõt -
tünk a ha lál té nyén meg ret tent em ber pár be szé de Jé zus -
sal.1 Az üze ne tünk Jé zus ön ki nyi lat koz ta tá sa, ezt kell pré -
di kál nunk az ünnepbe talán már belefáradt hús vé ti gyü  le  -
ke  zet nek. A feltámadásról hallottunk az elsõ ün ne pen.
Most a fi gyel met új ra Jé zus ra kell irá nyí ta ni. Jé zust kell
sze mé lyes sé, eg zisz ten ci á lis va ló ság gá ten ni. A cso dá nak
vé ge, Lá zár fel kelt, Jé zus pe dig fon tos üze ne tet adott
mind an  nyi unk nak. „Krisz tus nem csak mun kál ja ben nünk
az éle tet, az tán tá vo zik tõ lünk, ha nem azt akar ja: hig  -
gyük, hogy õ a fel tá ma dás és az élet, és nem tá vo zik.”2

Már ta Jé zus elõtt
Far kas falvy és Ottlyk tol lá ból, eset leg Boly ki Já nos kom -
men tár já ból jó elem zé se ket ol vas ha tunk.

Fon tos meg je gyez nünk, hogy bár men  nyi re hisz Már ta

Jé zus ban, még sem fog hat ja fel Jé zus sza va i nak iga zi ér -
tel mét. A zsi dó re mény ség alap ján csak az utol só nap ban
re mény ked he tett. Azon ban a mi hall ga tó sá gunk más ala -
pok kal ren del ke zik. A fel tá ma dás jö võ ide jét így a ma ré -
szé vé te het jük. Nem a majd, ha nem a most szá mít. Már
most je len van a fel tá ma dás és az élet. Jé zus egész mû kö -
dé se so rán az zal küz dött, hogy jól ért sék õt az em be rek.
Az em be rek pe dig be akar ták õt so rol ni az ér de kes vagy a
nagy em be rek ka te gó ri á já ba. A Már tá val va ló pár be széd
is er re va ló tö rek vés, hogy meg ért sék, mi az õ kül de té se,
hogy mi ért jött eb be a vi lág ba. Mi ért is? Azért, hogy meg -
vál toz tas sa az em be re ket, hogy transz for mál ja az em ber
gon do la ta it, ér zé se it, hogy a de for mált em ber bõl nor má lis
te rem tést for mál jon. Mert aki az Is ten tõl jö võ nor má val
szem ben él, Krisz tus nél kül, az nemcsak ma gát te szi
tönk re, ha nem azt a kö zös sé get is, amely nek a tag ja. Le -
het ez csa lád, gyü le ke zet, bár mi lyen kö zös ség.

Az utób bi évek ben sok szor el hang zott az a gon do lat, hogy
ha a tár sa da lom s a kö rül mé nyek meg vál toz nak, ak kor szí -
vé ben vál to zik ma ga az em ber is. Azon ban tud juk, hogy ez
nem így tör tént, sõt egyre több gonoszságra derül fény
napjainkban. Nem let tünk job bak. Jé zus nél kül nem is le he -
tünk.

– Már ta nem gon dol ar ra a kü lön le ges ke gye lem re, ami
Jé zus nál ké szen van mind Lá zár, mind a kör nye zet hi té -
nek nö ve lé sé re. El kép zel he tet len elõt te az az egyé ni fel tá -
ma dás, ami majd be fog kö vet kez ni. Jé zus sza vát mint ha
kis sé le tör ten ven né tu do má sul: igen, majd fel tá mad Lá -
zár, de csak az utol só na pon, a ha lot tak fel tá ma dá sa kor,
de hát hol van az még? Ne ki most kel le ne a se gít ség. A mi
gyü le ke ze tünk ben is szé pen hang zik a fel tá ma dás ígé re -
te, a bib li ai Már tá val együtt ná lunk is so kan tud ják és
vall ják ezt az igaz sá got! De ez ma gá ban vé ve még csak
egy hit té tel nek az is me re te és el fo ga dá sa, Jé zus en nél
sok kal töb bet akar.

Mit je lent ez szá munk ra ma?
Én va gyok a fel tá ma dás és az élet.
Jé zus azt akar ja, hogy át ad juk ne ki a szí vün ket. Ha ez a
vál to zás nem áll be, ak kor szin te hi á ba volt az õ ke reszt -
ha lá la. Õ az a Mes si ás az éle tünk ben, aki ra di ká lis, gyö -
ke res vál to zást akar. Õ az élet, te hát nem le he tünk óva to -
sak, hogy ta lán igen, vá laszt hat juk õt is, vagy me gyünk a
ma gunk kre ál ta úton. Ami le het, hogy bi zony ta lan sá gok -
kal van te le. Fel te het jük a kér dést, hogy ez a vál to zás ho -
gyan áll hat be az én éle tem ben?

Lá zárt fel tá masz tot ta Jé zus, a mi kö zöm bös, ké nyel mes
éle tün ket is meg tud ja vál toz tat ni, ha tal ma van rá. Õ ma -
ga is eb ben a bû nös vi lág ban élt, min den bû nét, szen ve -
dé sét is me ri, so kat át is élt kö zü lük. Tõ lünk is azt vár ja,
hogy min den nap hord juk for má ló ke resz tün ket, s õ meg -
sza ba dít a te her tõl. Nem mu száj ezt egye dül ten nünk,
erõt me rít he tünk a ke resz tény kö zös ség bõl, az egy ház né -
pé tõl. Mert a ke resz tény egy ház nak an nak a kö zös ség nek
kel le ne len nie, ahol a már át adott szí vû ek szol gál nak, hi -

1 Na gyon jó elem zést ol vas ha tunk a Lel ki pász torban (Lel ki pász tor
1961. Ottlyk Er nõ), azon ban cél sze rû nem be le bo nyo lód ni en nek a pár -
be széd nek az elem zé sé be.

2 Lel ki pász tor 1967. Scholz Lász ló. Lu ther pré di ká ci ó já ból.



ret tük el vesz té se. Van nak, akik ma guk is ha lál fé le lem ben
él nek. Nem tud juk az órát, ami kor szí ned elé kell áll -
nunk, de a hús vé ti evan gé li um be ra gyog ja a ha lál fe ke -
te sé gét. Te vagy a fel tá ma dás és az élet, aki ben ned hisz,
örök éle te van. Re ád te kin tünk, fel tá madt Jé zu sunk. Ál -
ta lad tû nik el a ha lál fé lel me szí vünk bõl. Fel tá mad tál,
hal le lu ja! Ámen.

Váz lat

Aki hisz én ben nem, ha meg hal is, él.
1. A ha lál té nye ke gyet len va ló ság, de Jé zus él.
2. Már ta Jé zus elõtt.
3. Mit je lent szá munk ra Jé zus ön ki nyi lat koz ta tá sa ma?

IRO DA LOM

Lel ki pász tor 1961, 1976.
Boly ki Já nos: „Igaz ta nú val lo más.” Kom men tár Já nos evan gé li u má hoz.

Osi ris Ki adó. Bu da pest, 2001.
Far kas falvy Dé nes: Test té vált szó. P. V. 1987.
Ján Mid ri ak: Bu de te mi sved ka mi. Tra nos ci us. 2002.
Ján Greo: Út ek do slo body. Tra nos ci us. 1997.
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szen a jé zu si kö zös ség tag jai. S mint Jé zus kö zös sé ge ho -
gyan tu dunk ró la ta nús kod ni, ha az éle tünk nem az övé?
Mond ha tunk szép, okos nak tû nõ gon do la to kat, de ha az
nem ta nú ság, ak kor csak tör té né szek és gon dol ko dók le -
szünk. Meg kell ér te nünk, amit Jé zus Már tá nak akart
mon da ni: õ már most je len akar len ni az éle tünk ben, nem
majd. Jé zus tól nem egy fu tu ri kus esz ka to ló gi át hall ha -
tunk, ha nem az egy Is ten ki je len té sét. Raj ta kí vül nincs
más hol élet és nincs fel tá ma dás. A hang súly azon van,
hogy min den ki, aki hisz, meg kap ja az örök éle tet. A leg -
dön tõbb kér dés: hi szed-e ezt? El sõ sor ban Már tá nak szól a
kér dés, de ezt kell to vább ad nunk min den ki fe lé.

Ke resz tény hi tünk meg vi gasz tal, mert ha lot ta ink is Is -
ten ke zé be ke rül nek, és mi ma gunk is sze mély sze rint hoz -
zá ju tunk. Nem a ret te ne tes íté let, ha nem az éret tünk meg -
halt és fel tá madt Jé zus vár re ánk. Ben ne van min den re -
mé nyünk, õhoz zá me gyünk, mi sze mély sze rint és sze ret -
te ink is. Ezért Már ta bi zony ság té te le vál jék a mi sze mé lyes
val lo má sunk ká is: Igen, Uram, én hi szem, hogy te vagy a
Krisz tus, az Is ten Fia, aki nek el kell jön nie a vi lág ba.

Imád ság

Sen ki sincs köz tünk, Uram, aki nek ne len ne ha lott ja.
Van nak, akik nek ége tõ se bet je lent még ma is drá ga sze -

Az Evan gé li kus Belmissziói Ba rá ti Egye sü let gon do zá sá -
ban vá lo ga tás je lent meg a Kapi Bé la püs pök ál tal 1924
és 1948 kö zött ki adott Belmissziói mun ka prog ram ból.

Kap ha tó a Lu ther Ki adó nál, a Hu szár Gál köny ves -
bolt ban és meg ren del he tõ az Evan gé li kus Mis  szi ói köz -
pont ban.
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