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Jó ér zés lé lek ben vis  sza tér ni a kez de tek hez, eb be a je ru -
zsá le mi szo bá ba, hogy mi e lõtt el in dul nánk Hús vét utá ni
szol gá la tunk út ja i ra, erõt és bá tor sá got me rít hes sünk.

Mi lyen ki lá tás ta lan hely zet bõl in dul az egy ház! Va ló szí -
nû leg tel je sen ta nács ta la nul van nak együtt a szü le tõ el sõ
gyü le ke zet em be rei. Nem tud ják, hogy le het esé lyük egy ál -
ta lán ki moz dul ni, ami kor a lá za dó nak mon dott Mes ter ki -
vég zé se után ke re sik a ta nít vá nyo kat is. A zsi dó fõ ha tó ság -
tól va ló fé le lem meg bé nít ja õket. Azt hi szem a zárt aj tók ké -
pe örök szim bó lum le het ne: a ta nít vá nyok elõtt ál ló, le -
küzd he tet len nek tû nõ aka dá lyok, el le he tet le ní tõ kö rül mé -
nyek jel ké pe. Ilyen hely zet bõl in dul a Krisz tus evan gé li u má -
nak ügye! E tény per sze nem ment meg min ket az át me ne -
ti ri a da lom tól ha son ló hely zet ben, és nem is te szi szük ség -
te len né a jó zan gon dol ko dást, egész sé ges vi tát, az út ke re sõ
stra té gia ké szí tést. Egy sze rû en csak a biz ta tó alap ról szól:
már az in du lás is cso da volt, ki lá tás ta lan kö rül mé nyek kö -
ze pet te – és még is meg tör tént. Mert az egy ház Ura él! Va ló -
ban fel tá ma dott, és íme õ a kel lõ idõ ben meg ér ke zik, hogy
utat mu tas son, s erõt az in du lás hoz, ahogy ott kez det ben is
egy szer csak el jött, bár az aj tók zár va vol tak…

„El jött” – ír ja Já nos. Meg val lom, eb ben az egy sze rû szó -
val meg fo gal ma zott cso dá ban volt sok szor ed dig is a re -
mény sé gem. Jé zus el jön, egy szer csak be top pan élet hely ze -
tek be, re mény te len nek lát szó ál la po tok, gon do la tok kö zé.
A ma gam ré szé rõl mun kál ko dom, ku ta tom a meg ol dá si le -
he tõ sé ge ket, de hi szem, hogy az iga zi át tö rést õ ad ja majd:
el jön. Nem tu dom pon to san, hogy fog ja ten ni, de hi szem,
hogy ér ke zik. Már úton van.

Mi lyen hos  szú tû rõ az õ sze re te te! Hi szen hány szor kel -
lett már ed dig is ki mond va-ki mon dat la nul a ta nít vá nyok
ér tet len sé ge mi att szen ved nie. Most még is – ahogy Já nos
le ír ja az ese mé nye ket – per le ke dés, szi dal ma zás nél kül
iga zít ja hely re az övéit, ki egé szí ti ami még hi á nyos… Bár -
csak tud nánk min dig ilyen nagy vo na lú ak len ni, hogy ne
csor bul jon se az igaz ság, se a sze re tet! Em lék szem, egy
kon fir man dus-tá bor vé gé hez kö ze led ve zak la tot tan me ne -
kül tem vis  sza sa ját szo bám ba. Csak hal kan mond tam ki,
mert sa ját szí vem is meg ret tent a mon dat tól: „Ele gem van
be lõ lük!” El fo gyott a tü re lem. Az tán hir te len a sze mem elé

ke rült egy ko ráb bi ven dég ál tal ott ha gyott kis igés lap:
„Sze ret te az övé it e vi lág ban, sze ret te mind vé gig.”

Még a ké sõbb fel buk ka nó Ta más sor sa is biz ta tó gon do -
la to kat éb reszt! Urunk tü rel mes sze re te té bõl még az õszin -
te ké tel ke dõ Ta más nak is jut. Egy hét el tel té vel, ta lán már
csak mi at ta, új ra meg nyí lik az ég, és Jé zus el jön, hogy
most õt ment se. En  nyi re fon tos szá má ra ez az egy, aki el -
ve szett ké te lyei kö ze pet te! Ez az egy, aki nek ta lán hosz  -
szabb a hit re ju tás út ja, aki ne he zeb ben fo gad ja el tár sai
sza vát, aki nek tá masz ra van szük sé ge. Nem ol va sunk
most sem per le ke dés rõl, szá mon ké rés rõl – a Fel tá ma dott
egy sze rû en csak meg ad ja azt ami re szük sé ge van le ma -
radt ta nít vá nyá nak. És bár hos  szú volt a hit hez ve ze tõ út -
ja, de hû sé ges Ura ve ze té sé vel Ta más is cél ba ér: õ mond -
ja ki Já nos evan gé li u ma leg ma ga sabb szin tû hit val lá sát:
Én Uram, és én Is te nem!

Jó tud ni ezt, Ta más-tí pu sú em be re ket lát va, a baj ba ju -
tott hit út ja it jár va. Em lék szem en gem egy szer a met rón
ra ga dott ki ilyen ta más ko dó lel kü le tem bõl. Né hány ku dar -
cos nak ítélt gyü le ke ze ti pró bál ko zás után, ma gam mal és
hely ze tem mel elé ge det len ked ve utaz tam a met rón. Ott
ücsö rög ve csak egy gon do lat za ka tolt ben nem: „Mi ért nem
mu ta tod meg ma gad Uram, mi ért vagy olyan tá vol…” Az -
tán a zöty kö lõ dés kö ze pén egy fi a ta lok ból ál ló cso port állt
meg elõt tem fel dí szí tett há ti zsá kok kal. Ahogy az egy ka -
nyar ban for dult az egyik cso mag, a hát só zseb re varrt kis
kulcs tar tó meg mu tat ta ma gát, s az ar com tól alig egy
arasz nyi ra ol vas ha tóvá  vált egy mon dat: Az Úr kö zel! (Fil
4,5) Biz ta tó a tu dat, hogy a Mes ter utá na megy a „ta má -
sok nak”, s hal lat ja buz dí tó sza vát: ne légy hi tet len, ha nem
hí võ…

Ve gye tek Szent lel ket! – ol vas hat juk még az evan gé li u mi
je le net foly ta tá sá ban a Fel tá ma dott sza va it. Mert, íme a
ha lált le gyõ zõ, a ki lá tás ta lan kö rül mé nyek da cá ra ta nít vá -
nya i hoz be top pa nó, az övé it mind vé gig tü rel mes sze re tet -
tel te rel ge tõ Jé zus új aján dé kot is ígér: Szent lel két, mel  lyel
im má ron a leg bel sõ szív bé li aj tók mö gé sze ret ne lép ni. E
je le net még csak men  nyei „elõ leg”, de jel zi – Hús vét után
az ad dig zárt aj tók és új utak nyíl nak, Pün kösd fe lé tar ta -
nak ta nít vá nyai!
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Mi in do kol ja, hogy a tör té ne ti Jé zus-ku ta tás 1985 óta tar -
tó, úgy ne ve zett „har ma dik hul lá mát” a szé le seb ben vett
tör té net tu do mány ke re te in be lül pró bál juk meg ér te ni? En -
nek leg nyil ván va lóbb oka, hogy ma guk a ku ta tók de fi ni -
ál ják úgy a sa ját mun ká ju kat, hogy ve lük új kor szak kö -
szön tött be a Jé zus éle te-ku ta tás ban, amely ben a teo ló gi ai
elõ fel te vé se ket fel vált ják a tisz tán tör té ne ti szem pon tok,
szem ben pél dá ul az 1950-es és 60-as évek ben Né met or -
szág ban zaj ló „má so dik hul lám mal”, ahol a fõ cél a tör té -
ne ti Jé zus és a kér üg ma ti kus Krisz tus kö zöt ti foly to nos ság
meg mu ta tá sa volt. J. P. Mei er ka to li kus ku ta tó sze rint a
ko ráb bi re konst ruk ci ók va ló já ban teo ló gi ai vál lal ko zá sok
vol tak, ame lyek tör té ne ti nek ál cáz ták ma gu kat. Ez zel
szem ben a mos ta ni ak, ál lít ja Mei er, tisz tán tör té ne ti ál lí tá -
so kat tar tal maz nak, nem hit val lá so kat fo gal maz nak meg,
s nyi tot tak ar ra, hogy a tör té net tu do mány bár mely ér dek
nél kü li kép vi se lõ je meg vizs gál ja õket.1 Mi vel a har ma dik
hul lám ön de fi ní ci ó ja sze rint tisz tán tör té ne ti vál lal ko zás,
meg kell pró bál ni el he lyez ni a tör té net írás mai irány za tai
és prob lé mái kö zött. Meg kell vizs gál ni, hogy az egyes
szer zõk mi lyen mód sze re ket és mo del le ket hasz nál nak,
hogy mi lyen me tan ar ra tí va, vagy nagy el be szé lés tart ja
össze a re konst ruk ci ó kat, és vé gül: hogy men  nyi re van -
nak a részt ve võk tu da tá ban a tör té net tu do mány ál ta lá nos
vál sá gá nak, ame lyet a poszt mo dern szem lé let idé zett elõ,
s ho gyan re a gál nak er re a vál ság ra.

A TÖR TÉ NE LEM VÁL SÁ GA
A MO DER NIZ MUS TÖR TÉ NE LEM SZEM LÉ LE TE

A 18. és a 19. szá zad fo lya mán a tör té né szek az ob jek tív -
nek és ér ték sem le ges nek val lott ter mé szet tu do má nyok
ké pé re és ha son la tos sá gá ra igye kez tek for mál ni a tör té -
net írást: a tör té ne ti fej lõ dés olyan egye te mes sza bá lya it
ku tat ták, ame lyek meg fe lel nek a new to ni vi lág egye tem

sza bá lya i nak. Új tech ni ká kat dol goz tak ki, ame lyek a té -
nyek és le gen dák meg kü lön böz te té sé re szol gál tak, a do -
ku men tu mok ala pos vizs gá la ta út ján. A he ge li fi lo zó fia
be fo lyá sa nagy ban meg emel te a tör té ne lem presz tí zsét,
hi szen He gel sze rint ma ga a fi lo zó fi ai igaz ság is a tör té -
ne lem ben mu tat ko zik meg. Ez volt a klas  szi kus his to riz -
mus ko ra, amely ben a tör té ne lem fel ada ta lett, hogy az
em ber vi lá gá nak ér tel mé hez kö ze lebb vi gyen. A tör té net -
írás ran kei mo dell je a tu do má nyos sza bá lyok szi go rú al -
kal ma zá sán, a pri mér for rá sok fon tos sá gán és a tör té -
nész ér dek nél kü li, sem le ges be ál lí tó dá sán ala pult. Jel -
lem zõi vol tak, hogy a szé les tár sa dal mi fo lya ma tok he -
lyett az egyé nek sze re pé re, a tár sa da lom tör té net he lyett a
po li ti ká ra kon cent rált, s az el mé le tet nem sok ra be csül te.
Azt fel té te lez te, hogy a tör té ne ti be szá mo lók ma guk ban
hord ják ön ma guk ma gya rá za tát, s a tör té nész nek nincs
más dol ga, mint hogy el mé lyül jön ku ta tá sa tár gyá ban, s
így hoz za fel szín re az ott rej lõ ér tel met.

Ha ma ro san azon ban a po li ti ka tör té net he lyett a tár sa -
da lom tör té net ke rült a kö zép pont ba, hi szen nyil ván va ló vá
vált, hogy a ran kei tör té net írást el mé let-el le nes sé ge al kal -
mat lan ná te szi a tár sa dal mak na gyobb szer ke ze ti vál to zá -
sa i nak ma gya rá za tá ra. A né met his to riz mus egyé ni szán -
dék ra és cse lek vés re irá nyu ló ku ta tá sai mel lett meg je lent
a fran cia An na les-is ko la, va la mint a mar xi és we be ri tár -
sa da lom tör té ne tek, ame lyek az át fo gó de mo grá fi ai és gaz -
da sá gi tren dek re kon cent rál tak, s elõ ké szí tet ték a te re pet
a 20. szá zad tár sa da lom tör té né szei szá má ra, akik kö zül
azu tán so kan a hét köz na pi em be rek éle te, mik ro tör té nel -
me fe lé for dul tak. Ez a for du lat ké sõbb a kul tu rá lis ant ro -
po ló gia hoz zá já ru lá sá val gaz da go dott, amely el mé le ti mo -
del le ket szál lí tott an nak meg ér té sé hez, hogy ho gyan in -
teg rál nak a tár sa dal mak kü lön bö zõ ér té ke ket min den na pi
éle tük be. A tár sa da lom tör té né szek rá vi lá gí tot tak ar ra a
sok szen ve dés re is, ame lyet bi zo nyos cso por tok nak az ipa -
ri tár sa dal ma kon be lü li mar gi na li zá ló dá sa okoz, s ez zel
meg kér dõ je lez ték a nyu ga ti tár sa dal mak ha la dás ról és
mo der ni zá ci ó ról szó ló „nagy el be szé lé sét” is.

Ös  sze fog lal va: a mo der niz mus tör té net írá sá nak fõ pa -
ra dig mái: az el mé letel le nes, do ku men tum-, ese mény és
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sze mély köz pon tú po li ti ka tör té net az egyik, a tu da to san
el mé let al ko tó, tár sa dal mi kon tex tus sal és vál to zá sok kal
fog lal ko zó tár sa da lom tör té net a má sik ol da lon. Ne vez het -
jük õket kis be tûs tör té ne lem nek és nagy be tûs tör té ne lem -
nek. A nagy be tûs tör té ne lem hí vei va la mi ál ta lá nos tör -
vény sze rû sé get ke res nek az egyes ese mé nyek mö gött,
amely va la hon nan va la ho vá ha lad. Ké zen fek võ pél da a
mar xis ta tör té net írás, amely nek me tan ar ra tí vá ja sze rint
az em be ri ha la dás út ja az osz tály har con és a ter me lõ esz -
kö zök fej lõ dé sén át ve zet.

A POSZT MO DERN KI HÍ VÁS

A 20. szá zad má so dik fe lé ben fo lya ma to san ero dá ló dott
az ér ték sem le ges tu do mány ba és tech no ló gi á ba ve tett hit,
s ez zel a gaz da sá gi és tár sa dal mi ha la dás nagy el be szé lé -
sé be ve tett bi za lom is. Egy részt a tu do mány tör té né szek
fel tér ké pez ték, hogy men  nyi re meg ha tá ro zó volt a tu do -
má nyos-tech ni kai for ra da lom nagy ja i nak mun kás sá gá -
ban sa ját ko ruk po li ti kai, tár sa dal mi és val lá sos mi li õ je,
más részt a mar gi na li zált és el nyo mott cso por tok ta pasz ta -
la ta i nak fel fe de zé se alá ás ta a nem ze ti tör té nel mek nagy
el be szé lé se it, s ez zel meg kér dõ je lez ték a tör té net írás nak
mint a nem ze ti ön ér zet táp lá ló já nak sze re pét.2 Mind ezek
mé lyén fel sej lett a nagy kér dés: a ha ta lom és a tu dás vi -
szo nyá nak kér dé se. Az a fel is me rés, hogy az ideo ló gi ák
men  nyi re meg ha tá roz zák a tör té net tu do mányt, ar ra kész -
tet te a poszt mo dern te o re ti ku sa it, hogy gyö ke re sen meg -
kér dõ je lez zék az ob jek tív, meg tör tént múlt és a tör té né szi
ma gya rá za tok kö zöt ti kap cso la tot. Az egyik leg je len tõ sebb
poszt mo dern tör té nész, Hay den White sze rint a tör té ne ti
el be szé lés nem a té nyek sem le ges hor do zó ja, nem pusz tán
a té nyek kom men tár ja, ha nem olyan köl tõi és szó no ki ele -
me ket tar tal maz, ame lyek a té nye ket tör té net té vál toz tat -
ják, olyan ér tel met tu laj do nít va ne kik, amely a tör té net ál -
lí tá sa sze rint ma guk ból a té nyek bõl fa kad, ho lott va ló já -
ban a tör té net ru ház za fel õket ez zel az ér te lem mel.3

A poszt mo dern tá ma dás el sõ ál do za tai ter mé sze te sen a
nagy be tûs tör té ne lem kép vi se lõi vol tak, mi vel ezek ideo ló -
gi ai meg ha tá ro zott sá ga nyil ván va ló. Ha a poszt mo dern
kri ti ka itt meg állt vol na, alig ha nem az aka dé mi kus tör té -
net írás tel jes he lyes lé sé vel ta lál ko zik, hi szen ez utób bi az
ér dek nél kü li tu do má nyos mun ka fon tos sá gát hir de ti. A
poszt mo dern azon ban nem állt meg: a kis be tûs tör té net -
írást is cél pont já vá tet te, rá mu tat va ar ra, hogy té nyek „ob -
jek tív” ku ta tá sa nem le het sé ges. A té nyek so ha nem hor -
doz zák ma guk ban je len té sü ket: eh hez min dig kül sõ se gít -
ség re van szük sé gük, olyan moz ga tó ru gó ra, amely már

azon a szin ten be fo lyá sol ja a ku ta tást, hogy mit tart a tör -
té nész je len tõs tény nek és mit nem, hogy mit vá lo gat ki a
té nyek so rá ból és mit hagy ki, és mi lyen sor rend be ál lít ja
a ki vá lasz tott ele me ket. Az aka dé mi kus tör té net írás má sik
il lú zi ó ja is te rí ték re ke rült, ne ve ze te sen az, hogy a tör té -
net írás min den prob lé má ja meg old ha tó pusz tán tech ni kai
úton, az ere de ti for rá sok fi gyel mes vizs gá la tá val. Az ere -
de ti for rás azon ban már ma ga is konst ru ált szö veg,
amely nek té nye it az ere de ti szer zõ már sa já tos szem pont -
jai alap ján ki vá lo gat ta és kon tex tus ba he lyez te: a pri mér
szö veg sem nyit te hát min den to váb bi nél kül ab la kot a
mö göt te hú zó dó va ló ság ra.

A kis be tûs, ob jek tív tör té net írás leg na gyobb eré nye, az,
hogy egy más sal ös  sze nem egyez tet he tõ ér tel me zé se ket is
meg en ged, te hát plu rá lis nak, li be rá lis nak és sza bad nak tû -
nik, a poszt mo dern kri ti ku sok sze rint szin tén jó részt lát -
szat. A nagy lel kû ség csak azok ra vo nat ko zik, akik el fo gad -
ják a tu do má nyos ság já ték sza bá lya it: az ob jek ti vi tást, az
ér ték sem le ges sé get és a „szak ma i sá got”; azo kat vi szont,
akik va la mi lyen be val lott szán dék kal vagy ér dek kel kö ze lí -
te nek a tör té ne lem hez, a kis be tûs tör té net írás ele ve ki zár -
ja. En nek a lát szó la gos nagy lel kû ség nek a poszt mo dern
kri ti ku sok sze rint az az oka, hogy az aka dé mi kus tör té net -
írás egy olyan tár sa dal mi cso port – a jó lét ben élõ eu ro-
ame ri kai kö zép osz tály – ér de ke it szol gál ja, amely nek már
nincs szük sé ge jö võ be mu ta tó ideo ló gi á ra, hi szen szá má -
ra, di va tos ter mi nus sal él ve, már el ér ke zett a „tör té ne lem
vé ge”, az az a tör té ne lem cél já hoz ért: gyõ zött a sza bad ver -
se nyes ka pi ta liz mus.4 Ér de kes ré gi pél dá ja a kö zép osz tály
és a tör té net írás szö vet sé gé nek ma ga a nagy atya, Le o pold
Ran ke, aki „ér ték men tes” le vél tá ri vizs gá ló dá sai so rán ar -
ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a tör té ne lem leg ma ga -
sabb ren dû és leg eti ku sabb ál lam for má ja ép pen az, amely
sa ját ko rá ban és sa ját ha zá já ban ural ko dott.

A tör té net írás poszt mo dern kri ti ku sai te hát a tör té ne ti
be széd mó dok mö gött meg hú zó dó ha tal mi játsz má kat
akar ják fel fed ni. Nem cso da, hogy ez a kri ti ka, amely sok,
eled dig ter mé sze ti adott ság ként ke zelt in téz mény rõl azt
ál lít ja, hogy ezek va ló já ban ideo ló gi ai konst ruk ci ók, nem
ma rad meg a tu do má nyos ság ke re tei kö zött, és ré szé vé
vá lik a nyu ga ti vi lá got meg osz tó kul túr harc nak. A ko ráb -
bi klas  szi kus tör té net írás vé del me zõi har col nak itt azok -
kal, akik új szem pon to kat kép vi sel nek, akik a tár sa dal mi
ne mek, a fa jok, az et ni ku mok és az osz tá lyok konf lik tu -
sos, a ko ráb bi har mó ni át meg bon tó szem pont ja it is a tör -
té nel mi vizs gá ló dás tár gyá vá akar ják ten ni, s eb ben idõn -
ként a poszt mo dern el mé le te ket is se gít sé gül hív ják.

A tör té nészszak ma ter mé sze te sen ér zé ke nyen re a gál a
tör té net írás alap el ve it érin tõ tá ma dá sok ra, s so kan meg -
pró bál ják vis  sza ál lí ta ni a ré gi alap el vek te kin té lyét. Kri ti -
ká val il le tik a poszt mo dern el mé le te ket, ami ért túl ol csón
akar ják meg úsz ni a tör té nész ke dést: nem vé ve tu do mást
a tör té ne ti ér ve lés szi go rú mód sze re i rõl és sza bá lya i ról, s
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az ezek be be épí tett ön kri ti kus, ön el len õr zõ moz za na tok -
ról. Még en nél is na gyobb ve szély, hogy a na iv po zi ti viz -
mus für dõ vi zé vel együtt ki ön tik a gye re ket is, a tör té nel -
mi igaz ság té tel le he tõ sé gét. „Ha nincs igaz ság, nincs
igaz ság ta lan ság sem. (…) Bár mely eset le ges igaz ság ta -
lan ság ál do za ta it és az el le ne til ta ko zó kat meg foszt ják
utol só, és gyak ran leg jobb fegy ve rük tõl: hogy el mond has -
sák, mi tör tént va ló já ban. Csak a tör té ne tü ket me sél he tik
el, ami nem ugyan az. Így er köl csi leg és po li ti ka i lag min -
den le het sé ges”5 – ír ja egy ne ves an gol tör té nész. Az igaz -
ság és ha zug ság kér dé se te hát alap ve tõ kell, hogy ma rad -
jon, még ha azt az il lú zi ót fel is kell ad nunk, hogy a tör -
té ne ti szö ve gek bõl a va ló ság min den to váb bi nél kül ki ol -
vas ha tó. Ta lán, s ez le het a poszt mo dern kri ti ka egyik ta -
nul sá ga, nem a tör té net szí nén, ha nem a fo nák ján pil -
lant hat juk meg a va ló ság nyo ma it;6 de ez nem le het ok
ar ra, hogy fel ad juk a va ló ság meg is me ré sé nek igé nyét. S
ta lán va ló ban jog gal gya na kod ha tunk, ha túl tö ké le tes a
meg fe le lés a tör té nész el mé le te és az ál ta la fel so ra koz ta -
tott ada tok kö zött.

Ha a ré gi ér te lem ben vett ob jek ti vi tás nem is le het sé ges,
még is le het ten ni azért, hogy a tör té ne ti mun ka mi nél hi -
te le sebb le gyen. En nek a mód ja nem az, hogy ma gu kat ér -
dek nél kü li meg fi gye lõ nek fel tün te tõ ku ta tók egy más tól
el szi ge tel ten, ele fánt csont to rony ban mû köd nek, ha nem
az, ha a tör té nész mun ká ja az egész de mok ra ti kus kö zös -
ség nyil vá nos sá ga és kont roll ja alatt zaj lik, amely so rán a
ku ta tó vál lal ja a sa ját el fo gult sá ga it, ugyan ak kor ki te szi
ma gát an nak is, hogy más el fo gult sá gok kal és ér de kek kel
kö ze lí tõ em be rek az õ ered mé nye it ér té kel jék és vi tas sák.
Kü lö nö sen fon tos ez ma, ami kor a ré gi me tan ar ra tí vák
össze om lá sa az zal a ve szél  lyel jár, hogy az egyes kö zös sé -
gek úgy igye kez nek én ké pü ket meg õriz ni, hogy el zár kóz -
nak más cso por tok kal va ló pár be széd tõl. Elõ for dul hat,
hogy kü lön bö zõ cso por tok ki ne ve lik a ma guk tör té né sze -
it, akik a sa ját ma guk ról szõtt nagy tör té net iga zo lá sát ad -
ják, s már nem is ér dek lõd nek má sok másféle el be szé lé sei
iránt. A tör té net írás nak min dig is ket tõs funk ci ó ja volt,
vá la szul két alap ve tõ em be ri igény re. Az õszin te szem be -
né zés vá gyá ra, amely mi nél hi te le seb ben akar ja meg is -
mer ni a tör té nel met, és az el is me rés vá gyá ra, amely a mí -
tosz al ko tás nak ked vez. Ha kü lön bö zõ cso por tok egy más -
ra te kin tet nél kül meg al kot ják a sa ját tör té nel mü ket,
könnyû be lát ni, hogy a hi te les ség igé nye ál do za tul fog es -
ni a mí tosz al ko tás igé nyé nek. Ah hoz azon ban, hogy a dia -
ló gus fenn ma rad has son, min den ki szá má ra el ér he tõ vé
kell ten ni bi zo nyos in for má ci ó kat: min den kö zös ség nek
kész nek kell len nie ar ra, hogy a sa ját tör té ne tét és igaz sá -
gát üt köz tes se má sok tör té ne té vel és igaz sá gá val. Ez ter -
mé sze te sen min dig a ha tal mon le võ cso por tok szá má ra a

leg ne he zebb: hi szen az õ nagy el be szé lé sük min dig a ha -
ta lom meg tar tá sá nak esz kö ze is. S ha a tu do má nyos ob -
jek ti vi tás már nem is le het ab szo lút mér ce egyes tör té ne ti
konst ruk ci ók meg íté lé sé ben, az még is min dig jó jel, ha
egy-egy kö zös ség sa já tos igaz sá ga hoz zá fér he tõ és hasz -
nál ha tó más kö zös sé gek tag jai szá má ra is.

A TÖR TÉ NE TI JÉ ZUS-KU TA TÁS MINT TÖR TÉ NET ÍRÁS

Mi kö ze minden nek a tör té ne ti Jé zus ku ta tá sá hoz, amely
ha gyo má nyo san még is in kább teo ló gi ai te vé keny ség nek
mi nõ sül? Az egyik nyil ván va ló kap cso ló pont az az elõbb
em lí tett szem pont, hogy a tu dás köz kinc  csé vá lá sa és nyil -
vá nos meg vi ta tá sa elõ se gí ti a tu do má nyos mun ka hi te les -
sé gét. Eb bõl a szem pont ból a tör té ne ti Jé zus-ku ta tás, kü -
lö nö sen Észak-Ame ri ká ban, elõ nyös hely zet ben van. Az
Ame ri can Aca demy of Re li gi on vagy a So ci ety of Bib li cal
Li te ra tu re ülé se in a tör té ne ti Jé zus-szek ció nyil vá nos ülé -
sei min dig zsú fol va van nak, nem csak szak ma be li ek kel,
ha nem min den ren dû és ran gú ér dek lõ dõ vel, je lez ve, hogy
en nek a té má nak a je len tõ sé ge túl lé pett a szûk szak ma, a
teo ló gus-tár sa da lom, vagy akár az egy ház ha tá ra in. Jé zus
azo kat is vonz za, akik szá má ra a ke resz tény ség ha gyo má -
nyos for mái el ve szí tet ték vonz ere jü ket.

En nél is fon to sabb szem pont azon ban, hogy a tör té ne ti
Jé zus-ku ta tás mint tör té ne ti mun ka osz to zik a tör té ne lem -
tu do mány nak az elõb bi ek ben vá zolt prob lé má i ban, sõt
ezek fo ko zott mér ték ben ér vé nye sek rá. Jé zus alak ja a bib -
lia ku ta tás kez de te i tõl he ves vi ták kö zép pont já ban állt, s
mind egyik fél Jé zus sal igye ke zett sa ját teo ló gi á ját vagy
tár sa dal mi prog ram ját iga zol ni. Ahogy a ku ta tás egyik
részt ve võ je, J. D. Cros san meg ál la pít ja: „(…) fur csa dol gok
tör tén nek a tör té né szek kel, ha a té ma Jé zus (…); ha a tör -
té ne ti re konst ruk ció ak na me zõ, ak kor a tör té ne ti Jé zus re -
konst ruk ci ó ja csak ak na, me zõ nél kül.”7

Ha gyo má nyo san a tör té ne ti Jé zus-ku ta tás egyik cél ja az
volt, hogy el kü lö nít se az evan gé li u mi ha gyo má nyok ele -
mei kö zül azo kat, ame lyek „ere de ti ek”, te hát va ló szí nû sít -
he tõ en Jé zus ra men nek vis  sza, s eze ken, mint ab la kon át
be te kint hes sen Jé zus és kö ve tõi vi lá gá ba. A tör té net írás
poszt mo dern kri ti ká ja azon ban ép pen a „szö veg mint ab -
lak” meg kö ze lí tést tet te prob le ma ti kus sá, rá mu tat va,
hogy a szö ve gek egyes ele mei csak kon tex tus ban nye rik el
ér tel mü ket. Ha te hát a ku ta tó a Jé zus-ha gyo mány egyes
ele me it ki eme li ere de ti, evan gé li um be li kon tex tu suk ból,
ak kor az új kon tex tus, amely ben eze ket az ele me ket vizs -
gál ja, az õ sa ját konst ruk ci ó ja lesz, a re konst ruk ci ók te hát
az evan gé li um be li port rék ri vá li sa i ként je len nek meg.
Nem cso da, hogy a tör té ne ti mun ka egyes kri ti ku sai kár -
hoz tat ják ezt a mód szert, mert – vé le mé nyük sze rint –
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olyan szem pon to kat kény sze rít a ha gyo mány anyag ra,
ame lyek at tól ide ge nek, hi szen – sze rin tük – az evan gé li -
u mok nem tör té ne ti be szá mo lók, ha nem hit val lá sok.

Ez zel szem ben a Jé zus éle te-ku ta tás har ma dik hul lá má -
hoz tar to zó ku ta tók az zal ér vel nek, hogy az õ új kon tex -
tu suk sem tel je sen szub jek tív meg ala po zá sú, ha nem az el -
sõ szá za di Pa lesz ti na tör té ne ti hely ze te ál tal fel ál lí tott kor -
lá tok kö zött mû kö dik. Ugyan ak kor azon ban éles kü lönb -
sé gek van nak kö zöt tük ab ban a te kin tet ben, hogy Jé zus
tör té nel mi kör nye ze té nek mely ele mei fon to sak, s hogy
mely tör té ne ti, szo cio ló gi ai vagy ant ro po ló gi ai mo del lek
hasz ná la tá val le het az ada to kat ér tel mez ni. Tény, hogy a
ko ráb bi Jé zus éle te-ku ta tá sok hoz ké pest, ame lye ket egy ér -
tel mû en teo ló gi ai, vagy ese ten ként an t i dog ma ti kus meg -
fon to lá sok ve zet tek, a mai ku ta tás ké pe sok kal vál to za to -
sabb, s tük rö zi a poszt mo dern kor ra jel lem zõ szét for gá -
cso ló dást mind tör té ne ti, mind teo ló gi ai té ren.

A mai ku ta tók nagy ré sze egy ér tel mû en a ha gyo má -
nyos, aka dé mi kus tör té net írás vo na lá ban áll, te hát a „kis -
be tûs” tör té net írást mû ve li. E. P. San ders pél dá ul ke mé -
nyen bí rál ja azo kat a tu dó so kat, akik „olyan köny ve ket ír -
nak Jé zus ról, amely ben fel fe de zik, hogy Jé zus egyet ért az
õ sa ját ke resz tény ség-ér tel me zé sük kel. (…) Ez a meg kö ze -
lí tés ros  sz tör té net írás, s bár nem va gyok teo ló gus, azt hi -
szem, ros  sz teo ló gia is.”8 San ders sze rint az el sõ és leg -
fon to sabb ös  sze gyûj te ni a biz tos tör té ne ti té nye ket Jé zus -
sal kap cso lat ban, s ezek alap ján az tán ok-oko za ti vi -
szony ba le het hoz ni Jé zus éle té nek ese mé nye it. San ders
sze rint ezek a té nyek ön ma gu kat ma gya ráz zák, s ki ke rül -
he tet le nül mu tat nak egy bi zo nyos irány ba: ar ról be szél -
nek, hogy Jé zus üze ne te Iz ra el hely re ál lí tá sá nak re mény -
sé gé vel hoz ha tó kap cso lat ba. Eh hez az ál lí tás hoz azon -
ban San der snek elõ zõ leg több dön tést meg kel lett hoz nia,
pél dá ul ar ra vo nat ko zó an, hogy Jé zust el sõ sor ban a ko ra -
be li ju da iz mus val lá si rend sze rén be lül ér tel me zi, sem a
meg szál lók je len lé té vel, sem a gaz da sá gi vagy po li ti kai vi -
szo nyok kal nem hoz za õt kap cso lat ba, s hogy Jé zus nak
sa ját val lá sa kép vi se lõ i vel va ló kap cso la tá ban a foly to -
nos sá got, és nem a konf lik tust hang sú lyoz za. Ezek a dön -
té sek pe dig nyil ván va ló an egy elõ ze tes me tan ar ra tí va kö -
vet kez mé nyei. Ez a me tan ar ra tí va San ders egyéb ként na -
gyon idõ sze rû és po zi tív igye ke ze te, ne ve ze te sen az, hogy
a teo ló gi á ban né hol fel lel he tõ an tiju da iz must bí rál ja és
kor ri gál ja.

Egy má sik je len tõs ku ta tó, a ka to li kus J. P. Mei er szin -
tén el akar ja ke rül ni, hogy re konst ruk ci ó ja „tör té ne ti ku ta -
tás nak masz kí ro zott teo ló gi ai kí sér let” le gyen. El kép ze lé -
se sze rint a Jé zus sal fog lal ko zó ku ta tás nak két szint je
van: az ob jek tív, ér ték sem le ges mun ka, mely nek vé gez té -
vel az ered mé nye ket a tör té né szek át ad ják a teo ló gu sok -
nak to váb bi fel hasz ná lás ra. Mei er sze rint az ob jek ti vi tás
ga ran ci á ja, ha a ku ta tó zá ró jel be te szi egy részt sa ját hi tét,

más részt „mind azt, amit a ke resz tény hit vagy ké sõb bi
egy há zi ta ní tás ál lít Jé zus ról”.9

Az ér deknél kü li ség ga ran ci á ja pe dig a disz kus  szió:
Mei er ide á lis mun ka cso port ja „egy olyan bi zott ság, amely
egy ka to li kus, egy pro tes táns, egy zsi dó és egy ag nosz ti -
kus tör té nész bõl áll, aki ket be zár nak a Har vard Di vi nity
Scho ol könyv tá rá ba, spár tai di é tá ra fog ják õket, és ad dig
nem en ge dik ki, amed dig el nem ké szí te nek egy kon szen -
zu sos do ku men tu mot ar ról, hogy ki volt a ná zá re ti Jé zus
és mik vol tak a cél jai a sa ját vi lá gá ra néz ve.”10 Mei er te -
hát meg pró bál ja a hit vi lá gát el kü lö ní te ni a tör té ne ti ku ta -
tás vi lá gá tól, de ez az el kü lö ní tés nem si ke rül ma ra dék ta -
la nul: õ is sze ret né, ha mun ká ja a má ra vo nat ko zó an is
ér vé nyes nek bi zo nyul na. A tör té ne ti Jé zus-ku ta tás Mei er
sze rint vé del met je lent a dok e tiz mus el len, amely Jé zus tel -
jes em ber sé gét fel old ja is te ni mi vol tá ban; véd az el len is,
hogy Jé zust „do mesz ti kál ni” le hes sen bár mi lyen ké nyel -
mes pol gá ri ke resz tény ség szá má ra, de az el len is, hogy
po li ti kai for ra da lom prog ram já nak ré szé vé te gyék.11 Ezek
a cé lok is, ter mé sze te sen, Mei er me tan ar ra tí vá já nak szü -
löt tei, s nem a tör té ne ti ku ta tás ál tal fel szín re ho zott té -
nyek bõl le szûrt kö vet kez te té sek. Fi gye lem re mél tó az is,
kik ve het nek részt Mei er sze rint a könyv tár alag so rá ban
tar tott meg be szé lé sen: csak is „jó zan tör té né szek”, akik
bár val lá suk más, oszt ják a szak ma alap el ve it. Nyíl tan
ideo lo gi kus ele mek, mint pél dá ul a fe mi nis ták vagy a fel -
sza ba dí tás-teo ló gu sok, ter mé sze te sen ele ve ki van nak
zár va eb bõl a gré mi um ból, hi szen nem haj lan dók be tar ta -
ni az aka dé mi kus tör té net írás já ték sza bá lya it. (Úgy tû nik,
Mei er szá má ra a felekezeti kü lönb sé gek át hi dal ha tób bak,
mint, mond juk, egy szin tén ka to li kus fel sza ba dí tás-teo ló -
gus sal va ló né zet el té rés).

Az ál ta lam vizs gált re konst ruk ci ók kö zül ta lán J. D.
Cros sa né tük rö zi leg in kább a poszt mo dern ál tal fel ve tett
prob lé mák tu do má sul vé te lét. Köny vei tar tal maz zák a
poszt mo dern tör té net írás, az úgy ne ve zett új his to ri ciz mus
fon to sabb stí lus je gye it: a ha tal mi vi szo nyok ra kon cent rál,
egy más mel lé he lyez lát szó lag ös  sze nem il lõ ele me ket,
alap prob lé má ja a bi ro da lom és az el len ál lók konf lik tu sa, s
az a mód, aho gyan a szu per ha ta lom nem csak el pusz tít ja
a ve le szem be szál ló kat, ha nem ügye sen ma gá ba is szip -
pant ja, meg sze lí dí ti és így te szi ha tás ta lan ná az el len ál -
lást (mint ahogy tör tént ez, Cros san sze rint, a ró mai bi ro -
da lom és a ke resz tény ség ese té ben). A poszt mo dern té ma -
vá lasz tást azon ban ki fe je zet ten po zi ti vis ta mód szer kí sé ri.
Bo nyo lult in vent óri um, szö veg kri ti ka, a szö ve gek bel sõ
ré teg zõ dé se i nek fel tér ké pe zé se, szin te se bé szi ana lí zi se,
mind ezt a „gya nú her me ne u ti ká ja” szol gá la tá ba ál lít va, s
szé les szo cio ló gi ai-ant ro po ló gi ai ke ret be ágyaz va. Poszt -
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mo dern stí lus ban, de na gyon is mo der nis ta mun ka mód -
szert kö vet ve dol go zik te hát.

A mai tör té ne ti Jé zus-ku ta tók kö zül N. T. Wright az, aki
sze rint a va ló di tör té ne ti mun ka és a va ló di teo ló gia nem -
hogy ki zár ják, de egye ne sen fel té te le zik egy mást. A poszt -
mo dern kri ti ka igaz ság moz za na ta, hogy meg hir det te a fel -
vi lá go so dás vi lág né ze té nek ha lá lát, de he lyet te nem adott
sem mit sem. A teo ló gus-tör té nész fel ada ta az, hogy ezt a
hi ányt pó tol ja. En nek mód ja pe dig, hogy a tör té net-kri ti kai
mód szer ob jek tív nek tû nõ, ap ró lé kos kri té ri u ma it hát ra -
hagy va, na gy ívû el mé le tet, tör té ne tet al kos sunk, amely -
ben, ha jól csi nál juk, a ha gyo mány min den egyes ele me
meg ta lál ja majd a he lyét. Wright szá má ra ez a nagy tör té -
net a szám ûze tés ben élõ Iz ra e lé (hi szen a szám ûze tés, bár
né há nyan vis  sza tér tek, az el sõ szá zad ban is tart), s amely -
nek vé gét Jé zus ke reszt ha lá la je len ti, amely ben Is ten va ló -
ban vis  sza tér a Si on he gyé re. Wright mód sze ré nek eré nye,
hogy ko he rens tör té ne tet hoz lét re, ugyan ak kor ez a tör té -
net csak an nak a szá má ra meg kö ze lít he tõ, aki tel jes mér -
ték ben oszt ja Wright elõ fel te vé se it.

Ta lán a fen ti rö vid ös  sze fog la ló ból is ki tûnt, hogy a mai
tör té ne ti Jé zus-ku ta tók ön meg ha tá ro zá sa, mely sze rint ku -
ta tá suk tisz tán és pusz tán tör té ne ti, nem áll ja meg a he -
lyét, hi szen ku ta tá suk nem ke vés bé ideo ló gi ai meg ha tá ro -
zott sá gú, mint a ko ráb bi ha son ló mun kák vol tak. A fél re -
ér tést ta lán az okoz za, hogy a mai ku ta tást nem ural ja
egyet len ural ko dó gon do lat rend szer, mint ami lyen a 19.
szá zad ban a he ge li fi lo zó fia, vagy a múlt szá zad öt ve nes-
hat va nas éve i ben az eg zisz ten ci a liz mus volt. A tör té ne ti Jé -
zus-ku ta tás ugyan azon a vál to zá son megy ke resz tül, mint
a böl csé szet tu do mány töb bi ága: a he ge món egy ség tõl a
sok szí nû ség fe lé. (Bár a tör té ne ti Jé zus-ku ta tás ese té ben ez
a sok fé le ség csak val lá si szí ne ze tû, s nem szó lal tat ja meg
a nem-kö zép osz tály be li, nem-nyu ga ti cso por tok hang ját.
Az egyik elem zõ sze rint nem más, mint „jól szi tu ált eu ro-
ame ri kai ér tel mi sé gi ek klub ja, csak fér fi ak nak”.12) Az,
hogy az egyes szer zõk el fo gult sá gai ilyen vi lá go san lát sza -
nak, csak ab ból ered, hogy „a tör té ne ti Jé zus-ku ta tás ban,
el len tét ben az új szö vet ség-tu do mány egyéb te rü le te i vel,
még ta pint ha tó a kap cso lat az il le tõ tu dós sze mé lye és cso -
port-ho va tar to zá sa és az ál ta la vá lasz tott Jé zus-kép kö zött.
Épp ezért mi nél pon to sab ban és be csü le te seb ben fo gal maz -
zuk meg, hogy mi ért ér de kes szá munk ra a tör té ne ti Jé zus

és mit re mé lünk a »mi« Jé zu sunk tól, an nál na gyobb az esé -
lye an nak, hogy a tör té ne ti Jé zus sal kap cso la tos be szél ge -
té sünk nem csak a tu do mány füst jét, ha nem az ér te lem és
em ber ség me le gét is ki ter me li”13 – ír ja az egyik elem zõ. A
tör té nész szá má ra sze mé lyes érin tett sé ge két fé le kép pen
mû köd het: vagy ter mé szet el le nes mér ték ben rá kény sze rí ti
azt ku ta tá sa tár gyá ra, s ez zel gúzs ba kö ti, vagy ép pen sze -
mé lyes érin tett sé ge te szi ké pes sé ar ra, hogy a múlt nak
olyan di men zi ó it is fel fe dez ze, amely, érin tett ség hí ján, má -
sok fi gyel mét el ke rü li.

Ho gyan ér té kel he tõk ezek a re konst ruk ci ók teo ló gi ai
szem pont ból? Egy részt, mint lát hat tuk, töb bé nem le het a
teo ló gi a i lag mo ti vált tör té ne ti mun ká kat az zal diszk re di -
tál ni, hogy nem elég ob jek tí vek a nem teo ló gi a i lag mo ti -
vált, az az „tör té ne ti” mun kák hoz ké pest. Ugyan ak kor
szük ség van ar ra is, hogy kü lönb sé get te gyünk az olyan
teo ló gi ai alap fel té te lek kö zött, ame lyek ös  sze egyez tet he -
tõ ek a tör té ne ti ku ta tás sal – vagy is meg hagy ják az utób bi
sza bad sá gát, hogy sa já tos sza bá lyai sze rint mû köd hes sen
– és azok kö zött, ame lyek nem egyeztethetõek össze. Pél -
dá ul a teo ló gia nem ír hat ja elõ, hogy mi lyen tör té ne ti
mód szert kell hasz nál ni, mik le het nek a ku ta tás té mái, és
mik nem. Ez zel szem ben vi szont, ha pél dá ul az zal a teo -
ló gi ai elõ fel te vés sel lá tunk ne ki a tör té ne ti mun ká nak,
hogy „ami kor Jé zus sal van dol gunk, Is ten nel van dol -
gunk”, egy szer s mind azt is ki mond juk, hogy a Jé zus ra és
vi lá gá ra vo nat ko zó min den in for má ció fon tos a teo ló gia
szá má ra, le gyen az val lá si, gaz da sá gi, tár sa dal mi vagy
po li ti kai jel le gû adat.

Azt is lát tuk, hogy min dig a tör té nész az, aki az egyes
ada to kat egy ség be, új, ös  sze füg gõ tör té net be szer ve zi. Ezek
a tör té ne tek min dig egy ben a ha gyo má nyos krisz to ló gi ák
al ter na tí vá já nak igé nyé vel lép nek fel. Ezt az igényt azon -
ban nem kell a teo ló gi á nak min de nes tül ak cep tál nia ah hoz,
hogy ko mo lyan ve gye a tör té ne ti ku ta tá sok ered mé nye it.
Sem mi sem in do kol ja, hogy egy-egy re konst ruk ci ót tel jes
egé szé ben mint „nagy el be szé lést” kell jen el fo gad junk ah -
hoz, hogy egyes ele me it be épít sük a teo ló gi ai mun ká ba. Ter -
mé sze te sen eh hez a rész le ges be fo ga dás hoz is szük sé günk
van kri ti kus és ön kri ti kus alap el vek re, ame lyek se gí te nek,
hogy ne ön ké nye sen vá lo gas suk ki a szá munk ra hasz nos
ele me ket, ha nem hagy juk õket hat ni, en ged jük, hogy akár
vál to zás ra is kész tes se nek ben nün ket.
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Ru dolf Bult mann az egyik leg je len tõ sebb és ugyan ak kor
leg vi ta tot tabb 20. szá za di teo ló gus. Teo ló gi á já nak egyes
ki emelt ele me it (Krisz tus fel tá ma dá sá nak tör té ne ti sé ge,
mi to ló gi át la ní tás, cso dák) sok szor ön ma guk ban akar ták
ér tel mez ni, ami fél re ér té sek hez ve ze tett. Írá sunk ban olyan
alap vo ná so kat mu ta tunk be, ame lyek egész mun kás sá gát
át hat ják, s ezért a meg ér tés, az ér té ke lés és a kri ti ka szem -
pont já ból egy aránt fon to sak.

IS TEN NEM OB JEK TI VÁL HA TÓ SÁ GA

Az úgy ne ve zett szub jek tum-ob jek tum sé ma, il let ve az ob -
jek ti vá lás fo gal ma az is me ret el mé let te rü le té rõl ke rült át a
teo ló gi á ba. Az új ko ri gon dol ko dás olyan vo ná sa it se gít le -
ír ni, ame lyek je len tõ sen ha tot tak az is ten is me ret és hit ér -
tel me zé sé re. Fon tos nak tart juk ugyan ak kor, hogy Bult -
mann teo ló gi ai in ten ci ó já ból in dul junk ki, és csak azu tán
vizs gál juk az an nak ki fej té sé hez hasz nált fi lo zó fi ai ap pa -
rá tust, szá má ra ugyan is a fi lo zó fia sze re pe min dig csak
an  nyi volt, hogy a nél kü löz he tet len és meg fe le lõ fo ga lom -
kész le tet biz to sít sa a teo ló gia szá má ra.1

Bult mann a dia lek ti kus teo ló gia alap ve tõ és meg ha tá ro -
zó té te lét vall ja: Is tent is ten nek kell te kin te nem. Is ten nem
„va la mi adott do log”, amit töb bé-ke vés bé meg is mer he tek,
ami nek is me re tét bir to kol ha tom. Csak ak kor is mer he tõ
meg, ha ki nyi lat koz tat ja ma gát (GuV I. 18. o.). Nem be -
szél he tünk ró la, mint „a vi lág mód ja sze rint lé te zõ rõl”
(GuV I. 294. o.), ha nem csak mint aki „a vi lá gon túl na ni”
(GuV I. 294. o.). A ki nyi lat koz ta tás, amely nek ré vén lát ha -
tó vá lesz, min den más is tent meg foszt is ten sé gé tõl. Így az
em ber „nem ren del kez het Is ten fe lett” (ThE 55. o.), ha nem
tel je sen tõ le függ: „Is ten az eg zisz ten ci án kat meg ha tá ro zó
va ló ság” (GuV I. 29. o.). Nem lé te zik te hát Is te nen kí vü li
ál lás pont, ahon nan „szem ügy re ve het ném”, mint a vi lág
va la mi lyen tár gyát. Ha az em ber még is ezt te szi, az – Lu -
ther ki fe je zé sé vel – a „dis pu ta re de Deo”, Is ten em ber irán -
ti igé nyé nek ta ga dá sa, bûn (GuV I. 27. o.). Két do log ról
van te hát szó egy szer re: Is ten meg is me ré se nem sza bad

el ha tá ro zá sa az em ber nek, és nem lé te zik Is te nen kí vü li
ál lás pont. E ket tõ azon ban szo ro san ös  sze tar to zik, mert –
amint lát ni fog juk – az eg zisz tens (exis ten ti el le) meg is me -
rés jel lem zõi.

E gon do la tok kal ös  sz hang ban be szél Bult mann Is ten
„nem ob jek ti vál ha tó sá gá ról” (Nicht-Ob jek ti vi er bar ke it
Got tes).2

A nem ob jek ti vál ha tó ság nem ar ra utal, hogy Is ten, il -
let ve cse lek vé se nem va ló sá gos (ob jek tí ve lé te zõ), ha nem
ar ra, hogy õt/azt mi ként is mer het jük fel (GuV III. 117. o.).
En nek egye dü li út ja a hit, ami eg zisz tens jel le gû. „Is ten
cse lek vé se min den ki sze me elõl rejt ve ma rad, csak a hit
sze me lát ja meg.” (Jk és M 60. o.=GuV IV. 173. o.) Más -
ként meg fo gal maz va, Is ten cse lek vé se nem ob jek tí ve meg -
ál la pít ha tó (GuV II. 258. o.). Ez ter mé sze te sen ki emelt je -
len tõ ség gel bír a tör té ne ti ség szem pont já ból is.

„A tör té net tu do mány nem ké pes Is ten nek a tör té ne lem
me ne té be be avat ko zó cse lek vé sé rõl be szél ni úgy, aho gyan
ezt a bib li ai ira tok te szik. His tó ri ai je len ség ként csak az Is -
ten cse lek vé sé be ve tett hi tet tud ja ész lel ni, de nem ma gát
Is tent. Nem tud hat ja, hogy en nek a hit nek meg fe lel-e egy
va ló ság, mi vel egy, az ob jek ti vá ló pil lan tá son túl lát ha tó
va ló ság szá má ra nem lát ha tó.” (GuV IV. 133. o.)

Amit a hit Is ten rõl meg is mer, azt nem tud ja ob jek tív mó -
don bi zo nyí ta ni. Az üdv té nyek – mond ja Bult mann – nem
bi zo nyí té kok Is ten mel lett, ezek ugyan is a hit tár gyai, és
csak a hit sze mé vel lát ha tók. Ha ugyan úgy bi zo nyít ha tó
len ne a hit és Is ten kö zöt ti kap cso lat, aho gyan a vi lá gi
hely ze tek ben a szub jek tum és ob jek tum kö zöt ti, ak kor Is -
ten a vi lág gal egy szint re ke rül ne (GuV IV. 180. o.).

Az ed dig el mon dot tak ala po sabb meg ér té sé hez néz zük
meg a kér dés is me ret el mé le ti hát te rét! A meg is me rés új ko -
ri mo dell je, amely a ter mé szet tu do má nyos gon dol ko dás
szü löt te volt, és az eh hez iga zod ni aka ró po zi ti vis ta be ál -
lí tott sá gú his to riz must is át ha tot ta, éle sen el vá lasz tot ta
egy más tól a meg is me rés ben az alanyt és a tár gyat.

„A tu do mány az ál tal, hogy a je len sé gek meg is me ré sé re
tö rek szik, azo kat a gon dol ko dás tár gya i vá te szi és ob jek -
ti vál ja. A tu do má nyos gon dol ko dás ez zel ki lép a je len sé -
gek kel va ló köz vet len ta lál ko zás ból, és ma gát azok kal –
mint alanyt a tárg  gyal – tá vol ság tar tó mó don szem be ál lít -
ja.” (GuV III. 107. o.)

Ez a faj ta (tu do má nyos) meg is me rés ki ik tat ja a sze mé -
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Is ten is me ret és ki nyi lat koz ta tás
Bult mann teo ló gi á já ban*

* A szer zõ fõ is ko lai ad junk tus a Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé mi án. Dok to ri
dis  szer tá ci ó ját Hit és meg értés. Ru dolf Bult mann teo ló gi á já nak alap vo ná -
sai és je len tõ sé ge a poszt mo dern ben cím mel idén véd te meg az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye te men.

1 Sch mit hals: 16–19. o. Ma lét: 298kk o. Thi sel ton: 232. o. Vö. Bult -
mann: GdD 80k o. GuV I. 308kk o. II. 234. o. KuM II. 192k o. 2 Vö. GuV III. 120. o. ThE 55. o.



lyes ha tá so kat, an nak fo lya ma tá ban az em ber köz vet le nül
(eg zisz ten sen) nem érin tett. Ez egy tisz tán re cept ív, ér dek -
te len „né zés”, nem pe dig a „meg hal lá sa” an nak, amit a
tárgy sze mé lyes éle tem re néz ve mond (GuV III. 108. o.). Ez
az is me ret el mé le ti mo dell a 20. szá zad ban egy re több tu -
do mány te rü le ten meg in gott, il let ve meg dõlt.3 (Bult mann
el sõ sor ban a tör té net tu do mán  nyal fog lal ko zik, vö. GuV
III. 108kk o.) Mind azo nál tal, a tu do má nyos meg is me rés
kü lön bö zõ kér dé se i tõl füg get le nül, ez a mo dell a hit és is -
ten is me ret le írá sá ra so sem volt al kal mas.4

A pro tes táns or to do xia és li be ra liz mus teo ló gi ai út té -
vesz té sét jel zi, hogy mind ket tõ esze rint gon dol ko dott (vö.
GuV I. 5–8. o.).

Ho gyan ha tá roz ha tó meg pon to sab ban az ob jek ti vá lás
fi lo zó fi ai fo gal ma? Ma lét alap ján5 a kö vet ke zõ ket mond -
hat juk: az ob jek ti vá ló tu dás tá vol ság tar tó mó don vizs gál -
ja a dol go kat, vagy a má sik sze mélyt, ami egy faj ta ural ko -
dá si igényt is tük röz. Igény lem, hogy én ma gam ma rad -
has sak, és meg is me ré sem tár gyát el len õriz zem. Így hajt ja
az em ber a tu do mány és tech ni ka ré vén ural ma alá a vi lá -
got. Ez zel szem ben az eg zisz tens tu dás is mer te tõ je gye az,
hogy nem tá maszt igényt. Míg az ob jek ti vá ló tu dás nem
ad ja meg a má sik nak a va ló di lé te zés le he tõ sé gét, ad dig
az eg zisz tens tu dás el fo gad ja a má sik más sá gát, és nem
be il lesz te ni akar ja azt/õt sa ját vi lág ké pé be, ha nem kö zös -
ség re lép ve le. Ez ál tal en ge di, hogy az le gyen, ami – ezért
mond hat ja Bult mann, hogy a leg szub jek tí vebb is me ret a
leg ob jek tí vebb (GuV III. 115. o.), az az így jut ha tunk el va -
ló sá gos is me ret re. A lé te zõk két sí kon je len nek meg: a
„Was” és „Daß” sík ján. A „Was” azt fe je zi ki, „mi az” a do -
log vagy sze mély, „mi bõl” áll; a „Daß” pe dig azt, „hogy az
van”. Más szó val a „Was” a meg lé võ kö zöst, a do log ter mé -
sze tét jelöli, ami ben más sal/má sok kal osz to zik, míg a
„Daß” az egye dit, a rend kí vü lit, ami ép pen meg tör té nik.
Az ob jek ti vá ló tu dás a „Was”-t ra gad ja meg, és so sem ké -
pes a „Daß”-t el ér ni, sõt azt le rom bol ja. Az eg zisz tens
meg is me rés ben az em ber ki lép sa ját ha tá ra in túl ra, ez nyi -
tás és exo dus, vá lasz a má sik hí vá sá ra – míg az ob jek ti vá -
ló meg is me rés csak a ha tá ra it tol ja ki. Esze rint a hit mint
meg is me rés és meg ér tés csak eg zisz tens le het.

Az eg zisz ten ci á lis gon dol ko dás mód és fi lo zó fi ai fo ga -
lom kész let ere de te ös  sze tett. A szub jek tum-ob jek tum sé -
ma, és egy ben az új ko ri fi lo zó fia descartes-i alap ja i nak
meg kér dõ je le zé se jel lem zi pél dá ul He ideg gert is,6 de Bult -
mann már meg is mer ke dé sük elõtt így gon dol ko zik, ami W.
Herr mann ha tá sá nak tud ha tó be, aki szin tén be szél a nem
ob jek ti vál ha tó ság ról.7 Bult mann sok szor sza ba don bá nik

az át vett fi lo zó fi ai fo gal mak kal, ezért cél sze rû az ál ta la
adott je len té sek hez iga zod ni, és min dig on nan meg húz ni
a vo na la kat az elõ fu tá rok hoz és kor tár sak hoz.

Gon do lat me ne té ben Bult mann az em lí tet tek hez hoz zá -
kap csol ja az Is ten (cse lek vé sé nek) lát ha tat lan sá gá ról/el rej -
tett sé gé rõl (GuV IV. 160., 173., 180. o.) és a meg iga zu lás -
ról szó ló lu the ri/lu the rá nus ta ní tást is (KuM II. 207. o.).
„Lát ha tat lan sá ga nem a mi ér zé ke lé sünk nem meg fe le lõ
vol tán mú lik, ha nem azt alap já ban vé ve mint az ob jek ti vá -
ló ér zé ke lés kö ré bõl va ló ki emelt sé gét kell ér tel mez nünk.”
(GuV III. 120. o.) Is ten nem ob jek ti vál ha tó sá ga ezért nem
el mé le ti teo ló gi ai kér dés, ha nem ös  sze függ az em ber bû né -
vel és üd vös sé gé vel. „Sem mi kü lönb ség nincs a jó cse le ke -
de tek re épí tõ biz ton ság és az ob jek ti vá ló tu dá son ala pu ló
biz ton ság kö zött.” (GuV IV. 188. o.=JK és M 83k o.)

Vis  sza tér ve a leg ele jén mon dot tak ra: Is tent, mint hogy
nem ob jek ti vál ha tó, csak ki nyi lat koz ta tá sa ré vén is mer he -
tem meg, ami egy ben azt is je len ti, hogy nem ön ma gá ban
(in se), ha nem csak raj tam, ér tem (pro me) va ló cse lek vé -
sé ben. Eb ben a ki je len té sé ben Bult mann is mét ta ná rá ra,
Herr mann ra épít.

„Ha azon ban Is ten nem va la mi lyen ál ta lá nos tör vény,
alap elv, va la mi lyen adott do log, ak kor nyil ván va ló an csak
úgy ra gad hat juk meg, hogy meg szó lít min ket, cse lek szik
ve lünk. Csak an  nyi ban be szél he tünk ró la, amen  nyi ben fe -
lénk in té zett sza vá ról, ránk irá nyu ló cse lek vé sé rõl be szé -
lünk. Is ten rõl csak azt mond hat juk el, amit õ ve lünk tesz.”
(W. Herr mann)8

Ez azon ban azt is je len ti, hogy Is ten nel együtt sa ját eg -
zisz ten ci ám ról is be szé lek, ami szin tén nem ob jek ti vál ha -
tó (GuV I. 28–32. o. II. 99. o. III. 117. o.). A meg is me rõ
alany ol da lá ról el in dul va ez így fo gal maz ha tó meg: „a hi -
ten kí vül a ki nyi lat koz ta tás nem lát ha tó, nem va la mi nyi -
lat koz ta tik ki, ami re néz ve az em ber hisz. Csak a hit ben
tá rul fel a hit tár gya, ezért tar to zik a hit ma gá hoz a ki nyi -
lat koz ta tás hoz” (GuV III. 23. o.).

Az is ten is me ret „pro me” jel le ge re for má to ri örök ség,
amit leg hang sú lyo sab ban Me lancht hon jól is mert mon da -
ta – „hoc est Ch ris tum cog nos ce re be ne fi cia ei us cog nos ce -
re, non (…) ei us nat uras, mo dos inc ar na tio nis in tu e ri” –
ad vis  sza. Ezt Bult mann egy faj ta mód szer ta ni elv ként kö -
vet ke ze te sen al kal maz za,9 ami ért kri ti ká val is il let ték.
Barth ant ro po cent riz mus sal vá dol ja Bult mannt, mi köz ben
va ló já ban egy evan gé li kus ha gyo mán  nyal szem ben ér vel,
mond ván: Bult mann teo ló gi á ja más ta la jon nem is szü let -
he tett vol na meg.10 El is me ri a szél sõ sé ges ob jek ti viz mus
ve szé lyét, de Bult mann ese té ben en nek el len ke zõ jét, szél -
sõ sé ges szub jek ti viz must lát, amely a me lancht ho ni mon -
dat ból alap el vet csi nál. A kri ti kai han gok el le né re Bult -
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10 Barth: 46kk o. (Bult mann ref le xi ói: Bri e fe 186k o. GuV II. 233kk o.)



mann-nál a pro me alap elv ként va ló al kal ma zá sa nem ve -
zet oda, hogy Is ten ös  sze mo sód na az em ber rel. Is ten cse -
lek vé se „a szub jek ti vi tá so mon kí vü li va ló ság” (KuM II.
198–99. o. Vö. GuV IV. 179. o.) – mond ja, és en nek ga ran -
ci á ja ép pen ség gel a dia lek ti kus teo ló gia „alap té te lé nek” –
„Is ten tel je sen más” (Gott ist der ganz An de re) – kö vet ke -
ze tes ér vé nye sí té se. Ez ak kor is igaz, ha ér tel me zé se sa já -
tos is me ret el mé le ti és szó té rio ló gi ai vo na lon ha lad (GuV I.
28kk o.)11

Bult mann hû sé ges ma radt a dia lek ti kus teo ló gi á hoz,12

an nak az Is ten nem ob jek ti vál ha tó sá ga ként meg fo gal ma -
zott alap gon do la ta teo ló gi á já ban meg ha tá ro zó. Mi vel itt
ez a szó leg szo ro sabb ér tel mé ben teoló gi ai szem pont,
Bult mann teo ló gi á ját te o cent ri kus nak mi nõ sít het jük.13

A KI NYI LAT KOZ TA TÁS JEL LEM ZÉ SE

A ki nyi lat koz ta tás alap fo ga lom.14 Is tent csak a ki nyi lat -
koz ta tás ban is mer het jük meg (GuV I. 18., 142. o.), és csak
a ki nyi lat koz ta tott Is tent is mer het jük. És mind ez csak a
hit szá má ra va ló ság.

„A hi ten kí vül a ki nyi lat koz ta tás nem lát ha tó, nem va -
la mi nyi lat koz ta tik ki, ami re néz ve (wor auf hin) az em ber
hisz. Csak a hit ben tá rul fel a hit tár gya, ezért tar to zik a
hit ma gá hoz a ki nyi lat koz ta tás hoz.” (GuV III. 23. o.)

En nek el le né re – hang sú lyoz za Bult mann – a ki nyi lat -
koz ta tá son, a hi ten kí vül is le het, sõt van az em ber nek fo -
gal ma Is ten rõl, a fo ga lom azon ban nem azo nos ma gá val
Is ten nel. Még is fon tos a ki nyi lat koz ta tás ra vo nat ko zó
nem ke resz tény elõ meg ér tés, mert ab ban az em be ri je len -
va ló lét (Da se in) Is ten re utalt sá ga fe je zõ dik ki. Ezért a teo -
ló gia be szél het róla, és kell is be szél nie, de a ki nyi lat koz -
ta tás ról va ló he lyes fo ga lom al ko tás mér cé je a Krisz tus-
ese mény. Ez zel együtt a ki nyi lat koz ta tás fo gal má nak ke -
resz tény ki fej té se sem ga ran tál ja an nak meg tör tén tét
(GuV III. 33–34. o.). Bult mann gon do la tai ala pos elem zést
igé nyel nek. Ve gyük elõ ször sor ra a ki nyi lat koz ta tás leg jel -
lem zõbb vo ná sa it!

Ese mény

A ki nyi lat koz ta tás – Bult mann szá má ra ez a leg hang sú -
lyo sabb15 – ese mény. „A ke resz tény hit sa já tos sá ga ab ban
áll, hogy egy ese mény rõl be szél, amely er re fel ha tal maz -
za.” (GuV II. 10. o.) A ki nyi lat koz ta tás ese mény jel le gé nek

ki fej té sé nél el sõ sor ban Pál ra és Já nos ra épít (GuV I. 178k
o. III. 15kk o. ÚSzT 323–338. o.).

Ese mény: ez egy részt a tör té nés, ta lál ko zás jel le get je -
len ti, amit Bult mann fõ leg el len pél dá i val – or to do xia és li -
be ra liz mus – szem ben ér tel mez (ThE 66–83. o. GuV I.
88kk o.). Az or to do xia (a ka to li ciz mus sal együtt) a ki nyi -
lat koz ta tás alatt ta nok köz lé sét ér tet te, a fo ga lom ezek
rend kí vü li ere de tét je löl te. A hang súly itt a ki nyi lat koz ta -
tott dol go kon, il let ve a ki nyi lat koz ta tón van (ThE 76. o.).
Ez zel szem ben a ro man ti ká ban, il let ve a li be ra liz mus ban
a ki nyi lat koz ta tás be fo ga dó ján, így vá lik hang sú lyos sá az
ér zés, az él mény: a ki nyi lat koz ta tás ból „a ke gyes szub jek -
tum ban le zaj ló fo lya mat lesz, ami ben azu tán sem mi több
nem je len te tik ki” (GuV I. 89. o.). Ez utób bi ról el is me ri,
hogy a ki nyi lat koz ta tás ese mé nyé nek egy szá má ra is kü -
lö nö sen fon tos vo ná sát igyek szik meg ra gad ni: an nak je -
len ide jû sé gét. „A ki nyi lat koz ta tást a je len ide jû ség jel lem -
zi, a tör té nés ben (in ac tu) van vagy egy ál ta lán nincs.”
(ThE 75. o.) Ezt a je len ide jû sé get a li be ra liz mus azon ban
csak a hit iga zi tár gyá nak el vesz té se árán ké pes meg õriz -
ni. Bult mann tö rek vé se olyan meg kö ze lí tés, amely meg fe -
lel an nak, hogy „a ki nyi lat koz ta tás ki nyi lat koz ta tás ma -
rad” (ThE 75. o.), olyan ese mény, amely a hit szá má ra a
je len ben tör té nik, de van va ló di tár gya. Jól ér zé kel he tõ eb -
ben Bult mann élet kö ze li, ige hir de tõi érin tett sé ge, hi szen a
mai em ber is ten is me re té nek le he tõ sé gét akar ja teo ló gi a i -
lag meg fo gal maz ni.

Mint ese mény, a ki nyi lat koz ta tás min dig Is ten cse lek vé -
se, nem vá lik adott tén  nyé (ThE 82. o.) – sem az or to do -
xia ta na i vá, sem his tó ri a i lag fel tár ha tó tör té ne lem mé
(GuV I. 5–11. o.). Ab ban Is ten min dig meg szó lí tó alany
(ThE 82. o.). A ki nyi lat koz ta tás nak ez az ér tel me zé se fe lel
meg Is ten nem ob jek ti vál ha tó sá gá nak. Az ob jek ti vá ló
gon dol ko dás csak az adot tat is me ri, és nem az ese ményt
an nak tény le ges ér tel mé ben (GuV III. 117., 120. o.).

A ki nyi lat koz ta tás ban egyet len ese mény rõl van szó, Jé -
zus Krisz tus ról: „Az ese mény Jé zus Krisz tus, aki ben –
aho gyan az Új szö vet ség ben ol vas hat juk – Is ten szólt, és
akit az Új szö vet ség ma gá nak a »szó nak« ne vez. Az az: Is -
ten ab ban, ami Jé zus Krisz tus sal és ál ta la tör tént, ön ma -
gát dön tõ mó don ki nyi lat koz tat ta az em ber nek.” (GuV II.
10. o.)

Ez az ese mény nem csak egy tény a tör té nel mi múlt ban:
Is ten a Krisz tus ról szó ló ige hir de tés ben je len van, és ki nyi -
lat koz tat ja ma gát. Ezért le het va ló sá gos a meg szó lí tás és
a hit vá la sza (ThE 83kk. o. GuV II. 99. o.).

Bult mann meg lá tá sa sze rint a hit oly szo ro san hoz zá -
tar to zik eh hez az ese mény hez, hogy „a hit is ki nyi lat koz -
ta tás, mert csak eb ben a tör té nés ben lé te zik (…) mint a
meg szó lí tás ra adott vá lasz” (GuV III. 31. o. Vö. GuV I. 142.
o. III. 21. o.). És vi szont: „az, hogy Jé zus Krisz tus ban Is -
ten ki nyi lat koz tat ja ma gát, sen ki szá má ra sem bi zo nyít -
ha tó” (GuV II. 99. o. Vö. ÚSzT 337k o.). Az em be ri be lá tás,
tu dás a vi lág né zet nek fe lel meg, a ki nyi lat koz ta tás azon -
ban nem ilyen, ha nem eg zisz tens ese mény. A ki nyi lat koz -
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ta tás fo gal mát ki fejt het jük, de hogy egy konk rét ese mény
az-e, ez ál tal nem bi zo nyít ha tó. A hit két ol da la – fi des qu -
ae cre di tur és fi des qua cre di tur – egy más ra utalt.

Meg szó lí tás, Ige

A ki nyi lat koz ta tás ese mé nyé ben Is ten meg szó lít ja az em -
bert, a hit pe dig nem más, mint vá lasz a meg szó lí tás ra. A
szó je le nem ben, a „pil la nat ban” ér el, és ab ban Is ten va ló -
sá gát te szi lát ha tó vá: „a ki nyi lat koz ta tás a pil la nat hoz
hoz zá adott szó” (ThE 63., 88. o.). Is ten sza vát te hát az
idõ ben hall juk, és ne künk sa ját idõnk ben, je le nünk ben
kell meg hal la nunk. Nem em be ri vá lasz tás azon ban ez a
je len: a ki nyi lat koz ta tás ala nya Is ten, ezért az „nem áll
min den fé le most ban ren del ke zé sünk re, mint ha Jé zus itt
jár ta óta az az em ber tet szé se sze rint le het ne az övé. Csak
ha meg szó lít ta tunk, ak kor adott a le he tõ ség, nem elõbb és
nem ké sõbb” (GuV I. 144. o.).

A ki nyi lat koz ta tás sza va egy szer re vá lasz és kér dés. Bo -
u tin a re la ci o na li tás fo gal má val, il let ve az úgy ne ve zett
kér dés-vá lasz sé má val ezt kü lö nö sen is hang sú lyos sá te -
szi.16 Mint vá lasz, a ki nyi lat koz ta tás ar ra a kér dés re fe lel,
ami ma ga az em ber. Az em ber „kér dé ses sé ge” „a sö tét ség -
be vi lá gos sá got, a zûr za var ba egy sé get, a ha lál he lyett éle -
tet” ho zó ha ta lom utá ni vágy. Az em ber igény li a vá laszt,
ezért haj la mos kér dé ses sé gé bõl fa ka dó fé lel mét bár mi lyen
vá las  szal el osz lat ni (GuV II. 83. o.). Az em ber nek nem csu -
pán kér dé sei van nak, õ ma ga a kér dés (Joh 450., 260.,
288., 204. o.). Ez az, „ami ben az em be ri eg zisz ten cia ter -
mé sze tes ön meg ér té sé vel min dig is áll, a kér dé ses ség, ami
nem ezen eg zisz ten cia dog ma ti kai cím ké jét je len ti, ha nem
ami mint a lé te zés ijesz tõ vol ta ab ban ele ven” (GuV I. 298.
o.). E mö gött és az em ber ön ma gát ke re sé se mö gött is az
is ten kér dés áll: „alap já ban vé ve min den em bert az is ten -
kér dés moz gat” (GuV IV. 120. o. 27. láb jegy zet. Vö. ThE
60. o.). Au gus ti nus nak a nyug ta lan szív rõl szó ló hí res
mon da tát idéz ve ír ja Bult mann, hogy az „Is ten re és a sa -
ját ma gam ra vo nat ko zó kér dés azo nos” (GuV IV. 168. o.
Vö. GuV II. 232. o. KuM II. 192. o.). A je len va ló lét ezen
kér dé ses sé gé nek tu da tos sá vá lá sá ból szü let het meg az
iga zi is ten hit (GuV II. 6. o.). Bult mann-nál azért lesz fon -
tos sá az em be ri je len va ló lét ana lí zi se, mert ab ban az em -
ber Is ten re utalt sá ga jut ki fe je zés re.

Az elõ zõ ek kel együtt a ki nyi lat koz ta tás kér dez is (Joh
39. o.). Egy részt kér dõ re von ja ma gát az em bert, aki ma -
gát akar ja is ten né ten ni – ez az íté let (GuV I. 18k o.). „Ak -
tu a li zál ja a kér dé ses sé get” (GuV I. 297. o.), ami rõl az
elõbb szól tunk. Más részt a ki nyi lat koz ta tás azt kér de zi,
hogy aka runk-e a ben ne adott le he tõ ség gel él ni: aka runk-

e hin ni, az az az ige meg szó lí tá sát vá lasz ként el fo gad ni a
ma gunk szá má ra (GuV I. 109k o., 283k o. II. 99. o.).17

Az is te ni ige „tör té nik”, a meg szó lí tás ese mény jel le ge is
a nem ob jek ti vál ha tó ság fe lõl ér tel mez he tõ: „A szó … (az
em bert) dön tés elé ál lít ja, és ez ál tal lesz szá má ra a szó
ese mén  nyé. Te hát nem ob jek tí ve szem lé len dõ szó ként ese -
mény, ha nem a hall ga tó ré vén vá lik az zá.” (Jesus 148. o.)

Tör té nel mi tény

A ki nyi lat koz ta tás és hit tör té ne lem mel va ló kap cso la ta
Bult mann-nál oly je len tõs kér dés, hogy ön ál ló an kell vizs -
gál ni, még is szük sé ges a ki nyi lat koz ta tás alap jel lem zõi
kö zött is meg em lí te ni. „A ke resz tény hit hit Is ten ki nyi lat -
koz ta tá sá ban, az az egy tör té nel mi tény ben (ge s chicht li -
ches Fak tum).”18 Ez utób bi ki fe je zés ben – amel  lyel gyak -
ran ta lál ko zunk – ér tel me zé sünk sze rint a tény szó az ese -
mény va ló sá gát, em be ri vi lá gunk ban va ló meg tör tén tét
(„az Ige test té lett”, ÚSzT 316kk o. GuV I. 143kk o.) hi va -
tott je löl ni, az elé tett jel zõ – ami nek al ter na tí vá ja a his tó -
ri ai (his toris ches) – pe dig e tör té nés je len tõ sé gét, il let ve
meg ra gad ha tó sá gá nak mód ját jelzi (GuV I. 107., 146.,
176k o. ThE 95. o.). A tény, amely rõl szó van, Jé zus Krisz -
tus. „A pá li kér üg ma egy tényt hir det: Jé zus Krisz tust, akit
az idõ tel jes sé gé ben Is ten el kül dött, aki meg halt és fel tá -
madt (…)” (GuV I. 176. o.) Sa já tos sá gát az ad ja, hogy mi -
köz ben vi lá gunk ban tör té nik, mint Is ten cse lek vé se csak a
hit szá má ra lát ha tó. Ez a – nem ob jek ti vál ha tó ság ból fa -
ka dó – pa ra do xon nem old ha tó fel, kü lön ben el vész a ke -
reszt bot rá nya (GuV I. 177. o.).

Üdv tett

Az elõ zõ jel lem vo ná so kat mint egy ös  sze kap csol ja az üdv -
tett vagy üdv tény fo gal ma, hi szen a vá lasz, amit Is ten
meg szó lí tá sa Jé zus Krisz tus ban az em ber nek sa ját ma gá -
ra mint kér dés re ad, az üd vös sé get je len ti.

„Az új élet az üdv ese mény ál tal meg te rem tett tör té ne ti
le he tõ ség, és ahol el ha tá ro zás sal meg is ra gad ják, va ló -
ság. Ép pen ez az el ha tá ro zás a hit, amely Is ten nek Krisz -
tus ban tör tént és a gyü le ke ze ti ige hir de tés ben ta ní tott
üdv tet té ben hisz és an nak en ge del mes ke dik. Ezen üdv tett
ál tal az új élet mint le he tõ ség kí nál ta tik fel az em be rek -
nek.” (GuV I. 259. o. Vö. I. 179. o.)

Mi vel a ki nyi lat koz ta tás ról van szó, Bult mann ér te lem -
sze rû en az üdv tett hez is hoz zá kap csol ja a nem ob jek ti vál -
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ha tó ság, és eb bõl kö vet ke zõ en a nem bi zo nyít ha tó ság
gon do la tát, il let ve a má sik ol dal ról a hi tet mint a meg ér -
tés el en ged he tet len fel té te lét. „Az üdv tényt nem te kint het -
jük a vi lág ban sza ba don fel lel he tõ tény nek (…) Mint
Krisz tus ke reszt je vi lág tény is, de ép pen eb ben van két ér -
tel mû sé ge…”, ugyan is ke gye lem ként és sze re tet ként csak
a hit en ge del mes sé gé ben ért het jük meg (GuV I. 177. o. Vö.
GuV IV. 180. o.).

Mind eh hez fon tos hoz zá ten ni azt is, hogy aho gyan az
elõ zõ ek, úgy ez sem op ci o ná lis jel lem zõ je a ki nyi lat koz ta -
tás nak, mint ha len ne másféle kinyilatkoztatás is (már -
mint, ami nem üdv tett). Ez rész ben már át ve zet a ki nyi lat -
koz ta tás tar tal má nak kér dé sé hez.

IS TEN FO GA LOM VAGY IS TEN MA GA –
MIT AD A KI NYI LAT KOZ TA TÁS?

Az em ber és az is ten kér dés

Az em be ri je len va ló lét kér dé ses sé ge kap csán már em lí tet -
tük, hogy Bult mann meg kö ze lí té se sze rint e min den em -
bert jel lem zõ kér dé ses ség lé nye ge az is ten kér dés. Ér de mes
eb bõl ki in dul nunk, hi szen ez egy ben azt is je len ti, hogy a
je len va ló lét szá má ra Is ten bi zo nyos ér te lem ben nem is me -
ret len. A hi ten kí vül is le het be szél ni Is ten rõl, és egy is ten -
fo gal mat ki ala kí ta ni, mi vel „az is ten kér dés ben a hi ten kí -
vü li je len va ló lét tud Is ten rõl” (ThE 60. o.). Más képp meg -
fo gal maz va: „a ke resz té nyit meg elõ zõ eg zisz ten ci á ban ott
van Is ten nek egy tu dat lan tu dá sa, és ez ál tal egy elõ meg -
ér té se (Vor verständ nis) is a ke resz tény ige hir de tés nek”
(GuV I. 311. o.). A ko ráb bi ak nak meg fe le lõ en ezért le het a
ki nyi lat koz ta tás vá lasz. Az elõ meg ér tés fo gal ma pon to san
ezt fe je zi ki: mi köz ben az em be ri eg zisz ten cia kér dé ses sé -
gé rõl és ál ta lá ban vett jö võ re irá nyult sá gá ról a fi lo zó fia is
be szél, mind ez a hit szem pont já ból, te hát a teo ló gi á ban,
az Is ten nel va ló ta lál ko zás ra irá nyult sá got fo gal maz za
meg.19

A fi lo zó fia ál tal ki dol go zott eg zisz ten cia ér tel me zés a
teo ló gi ai mun ká ba be épít ve „új já lesz, mert azt elõ meg ér -
tés ként vizs gál ják.” (GuV I. 311. o.)

Bult mann tö rek vé se az, hogy mi köz ben ko mo lyan ve szi
az em be ri je len va ló lét ben meg lé võ is ten is me re tet, és
igyek szik ki bon ta ni an nak min den le het sé ges kon zek ven -
ci á ját (ter mé sze ti teo ló gia, más val lá sok, fi lo zó fia is ten fo -
gal ma), aköz ben úgy be szél jen a ki nyi lat koz ta tás és a hit
va ló sá gá ról, hogy an nak az igaz is ten is me ret dol gá ban el -
en ged he tet len vol ta – te hát vég sõ so ron teo ló gi ai alap ál lá -
sa – sem mi kép pen se csor bul jon.

Mit tar tal maz(hat) ez a „tu dat lan tu dás”? Az is ten fo ga -
lom ele mei – az az „amit az em be rek ál ta lá ban gon dol nak,
ha Is ten rõl be szél nek” (GuV II. 80. o.): a min den ha tó ság,

a kö ve te lés, a szent ség, az örök ké va ló ság, a túl na ni ság
(GuV II. 80–82. o.). Ezek pár ba ál lít ha tók az em ber ön ma -
gá ról, sa ját kor lá to zott ság ról és sem mi sé gé rõl va ló tu dá -
sá nak ele me i vel: te he tet len ség, kö ve tel mé nyek elé ál lí tott
lét, ide ig va ló ság (GuV II. 82–86. o.). E pár hu zam azt te szi
vi lá gos sá, hogy „az Is ten rõl va ló tu dás el sõ ren den az em -
ber nek ön ma gá ról, kor lá to zott sá gá ról va ló tu dá sa, és Is -
ten azon ha ta lom ként je le nik meg, amely az em ber nek ezt
a kor lá to zott sá gát át tö ri, és ez ál tal sa ját tu laj don kép pe ni -
sé gé hez (Ei gent lich ke it)20 eme li fel” (GuV II. 86. o.). Az
em lí tett vo ná sok azon ban – má sutt Bult mann a sze re tet
utá ni vá gyat, a meg is me rés re és al ko tás ra va ló tö rek vést
is em lí ti – az em ber nek a te rem tett ség ré vén sa ját jai. „Is -
ten az idõn túl lé võ ti tok za tos ha ta lom, aki úr az idõ be li -
ség fe lett, aki túl van a je len va ló lé ten, de a je len va ló lét ben
cse lek szik.” (GuV II. 2–4. o.)

Az em ber te hát – aho gyan azt más val lá sok pél dái is mu -
tat ják (GuV I. 299kk o.) – ké pes az is ten fo ga lom meg ra ga -
dá sá ra, ugyan is eg zisz ten ci á já ban tud Is ten rõl. Hon nan?

„A hi tet len ség sem a vi lág ból szár ma zik, ha nem csak az
hoz za lét re ezt a vi lá got mint az ön ma gát hi tet le nül ér tel -
me zõ je len va ló lét vi lá gát. A hi tet len ség ön ma gát meg sem -
mi sí tõ hit, »az Is ten igaz sá gá nak fel tar tóz ta tá sa go nosz -
ság gal« (Róm 1,18).” (GuV I. 304. o.)

Ha jól meg gon dol juk, ez zel Bult mann nem mond mást,
mint hogy az em ber Is ten te remt mé nye ként fe le lõs hi tet -
len sé gé ért, bû né ért (vö GuV II. 100k o.). Az is ten fo ga lom
ré vén ter mé sze te sen az em ber még nem is me ri Is tent, csu -
pán ke re si (GuV II. 82. o.). Kí sér té se azon ban – mi vel „vá -
lasz nél kül az em ber nem tud na él ni” (GuV II. 85. o.) –,
hogy a kér dést vá lasz ként in terp re tál ja (GuV I. 304. o.
ÚSzT 305kk o.). Ez ál tal az em ber „ne ga tív tu dá sát ha mi -
san va la mi po zi tív nak te kin ti” (GuV II. 99. o.), úgy vé li,
hogy a kér dés re (ami ön ma ga) a vá laszt – te hát Is tent és
sa ját va ló di eg zisz ten ci á ját – ma ga meg ta lál hat ja, és ren -
del kez het fe let te. Eb bõl fa kad ön ma gá val va ló di csek vé se,
amely Bult mann szá má ra – Pál nyo mán – a hi tet len ség
egyik fõ jel lem zõ je (ÚSzT 199k o.). „A di csek vés alap ja az,
amit az em ber bir to kol, ami fe lett ren del ke zik, ami õ ma -
ga, ami vé ma gát tet te, ami rõl úgy tart ja, hogy ar ra büsz -
ke le het, amit Is ten elõtt fel mu tat hat.” (U 200. o.) Mind ezt
Is ten ki nyi lat koz ta tá sa lep le zi le, fel mu tat va a va ló di vá -
laszt a kér dés re. De mi ben is áll ez?

Is ten és az is ten fo ga lom a ki nyi lat koz ta tás ban

Utol só kér dé sünk re rö vi den azt fe lel het jük: a ki nyi lat koz -
ta tás ab ban az ér te lem ben ad ja Is ten is me re tét, hogy an -
nak ré vén az em ber „nem csak az em ber rõl tud, és ah hoz
kö tõ dõ en egy is ten fo ga lom ról, ha nem ma gát Is tent is me -
ri” (GuV II. 86. o.). A fo gal mon túl te hát – egy sze rû en szól -
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va – a sze mé lyes kap cso lat a „több let”. De nem je lent-e ez
szük ség kép pen új is ten fo gal mat is?

A Jé zus Krisz tus ban adott ki nyi lat koz ta tás sa ját ja –
mint lát tuk – el sõ ren den az, hogy ab ban Is ten cse lek szik
az em be rért, az em ber rel, va ló di vá laszt ad va kér dé ses sé -
gé re. Amen  nyi ben a ki nyi lat koz ta tás fo gal ma ál ta lá ban
vé ve is az élet rõl szól, az em ber va ló di lé te zé sé rõl és ki sza -
ba dí tá sá ról kor lá to zott sá gá ból (GuV III. 1–6. o. ThE
88–90. o.), úgy a ke resz tény hit ar ról be szél, hogy Is ten
ezt Krisz tus ban tény le ge sen meg is tet te. „A ki nyi lat koz ta -
tás egy ese mény, amely a ha lált meg sem mi sí ti, és nem egy
ta ní tás, hogy az nem lé te zik.” (GuV III. 15. o.) Is ten ki nyi -
lat koz ta tá sa az em bert meg ta lá ló sze re tet, amely az em -
bert ön ma gá tól meg vált va sza bad dá te szi, hogy ön ma ga
le hes sen (Mt 16,25), és bûn bo csá na tot ad. Ugyan is „a va -
ló di oka an nak, hogy a bû nös em ber nem ké pes Is tent
mint a min den ha tót, szen tet, örök ké va lót meg lát ni, az,
hogy az em ber nem ké pes ön ma gá tól sza bad dá ten ni ma -
gát” (GuV II. 96. o.).

A ki nyi lat koz ta tás nak nincs Jé zus tól füg get len tar tal ma
– Bult mann ezt el sõ sor ban a já no si teo ló gia kap csán
hang sú lyoz za. „Jé zus mint Is ten Ki je len tõ je sem mi mást
nem je lent ki, mint azt, hogy õ a Ki je len tõ” (ÚSzT 336. o.
Vö. GuV III. 23. o.), de ez ugyan ak kor azt je len ti, hogy
õben ne van min den, ami re az em ber vá gyik: élet, igaz ság,
vi lá gos ság (Én va gyok …). Ha igaz is te hát, hogy „Já nos
csak a ki je len tés té nyét is mer te ti evan gé li u má ban anél kül,
hogy szem lél tet né tar tal mát” (ÚSzT 336. o.), ez a tény
„nem ma rad üres” (ÚSzT 337. o.). A tar ta lom csak a hit
szá má ra lát ha tó, amely el fo gad ja a ki nyi lat koz ta tást. „A
hi ten kí vül a ki nyi lat koz ta tás nem lát ha tó, nem va la mi
nyi lat koz ta tik ki, ami re néz ve az em ber hisz.” (GuV III. 23.
o. Vö. ÚSzT 337–338. o.) Bult mann te hát igen óva to san
be szél a ki nyi lat koz ta tás tar tal má ról,21 ki fe je zen dõ, hogy
an nak nincs olyan ered mé nye, amit az em ber ob jek ti vá ló
mó don meg ra gad hat na. Ha len ne ilyen, ak kor Is ten új ra
csak va la mi tárg  gyá len ne, a hit bõl pe dig el vesz ne az em -
ber ra di ká lis ön fel adá sá nak (GuV I. 2. o. II. 271. o.) moz -
za na ta. „Is ten igé jé nek tar tal ma te hát nem sza kít ha tó el
an nak ese mény és meg szó lí tás jel le gé tõl.” (GuV I. 291. o.)

Az elõ zõ gon do la tok ból – és azok hát te ré ben Is ten nem
ob jek ti vál ha tó sá gá ból – kö vet ke zik Bult mann tar tóz ko dá -
sa egy sa já to san ke resz tény is ten fo ga lom tól. Ha ugyan is
az is ten fo gal ma kat te kint jük – mond ja –, ak kor „a ke resz -
tény ség szá má ra Is ten nem más, mint min den hit szá má -
ra, amely az is ten gon do la tot ko mo lyan meg fo gal maz za”
(GuV II. 2. o.). Kér dés, hogy mit je lent itt a ko mo lyan szó?
Az em be ri eg zisz ten cia kér dé se i ben fel tá ru ló is ten fo ga lom
elõbb em lí tett jel lem zõi (GuV II. 2–4. o.) után Bult mann az

is ten hit bá tor sá gá ról be szél, amely az em be ri lé te zés fe let -
ti ha ta lom is me re té ben me ri meg lát ni a je len va ló lét ér tel -
mét. En nek fel té te le, hogy ön ér vé nye sí té si igé nyét fel ad ja,
és az õt élet be hí vó ha ta lom sza vá ra igent mond jon. E hit
szá má ra a je len va ló lét bel sõ fe szült sé gei fel ol dód nak, az
ag go da lom ból el vész a fé le lem. Ez a hit – az iga zi is ten hit
– nem vi lág né zet, nem va la mi lyen ál ta lá nos igaz ság, nem
misz ti ka (GuV II. 5–9. o.). No ha mi eze ket a vo ná so kat a
ke resz tény is ten fo ga lom hoz köt jük, Bult mann az is ten hit
ál ta lá ban vett jel lem zõ i nek tart ja, és a ke resz tény hit sa já -
tos sá gát egye dül ab ban lát ja, hogy egy ese mény rõl – Jé zus
Krisz tus ról – be szél (GuV II. 10., 95k o.). „Nem egy új is -
ten fo ga lom ra ta nít meg, ha nem fel ha tal maz za (az em -
bert), hogy Is ten ben, aki ben hin ni sze ret ne, hig  gyen.”
(GuV II. 10. o.) Egyet kell ér te nünk ve le, hogy a ke resz tény
hit ki fej té se még nem azo nos a ke resz tény hit tel, ami ma -
gá tól ér te tõ dõ en csak Is ten va ló sá gos, az em bert sza bad -
dá te võ, ke gyel mes cse lek vé se ál tal jön lét re (vö. GuV II.
89., 93., 95. o.). Bult mann tö rek vé se vi lá gos: nem en ge di
a ke resz tény hi tet egy vi lág né zet ben fel ol dód ni, mi sze rint
va la mely ke resz tény ta nok is me re te már azo nos len ne ma -
gá val a hit tel. Itt (is) do mi nál szá má ra a ki nyi lat koz ta tás
je len be li sé ge és a hit élõ vol tá nak szük sé ges sé ge. Azon -
ban az is ten fo ga lom tar tal má nak – mi ál ta lá nos és mi a
ke resz tény hit lá tá sá ból fa ka dó – ket té vá lasz tá sá ban úgy
tû nik, té ved, ami kor a Krisz tus-ese mény hir de té sén kí vül
min dent az ál ta lá nos hoz so rol be. En nek azon meg ál la pí -
tá sa is el lent mond, mi sze rint a ke resz tény ige hir de tés a
po gá nyok kö zött „nem le he tett egy sze rû en a krisz to ló gi ai
kér üg ma, (…) (ha nem) az egy Is ten hir de té sé vel kel lett
kez dõd nie” (ÚSzT 69. o. Vö. ÚSzT 397k o.). Ezen fe lül nem
sza bad el fe led kez ni ar ról, hogy az, amit pél dá ul a fi lo zó -
fia az em be ri je len va ló lét jel lem zé se ként elénk tár, egy
olyan tör té ne lem mel a há ta mö gött fo gal maz za meg,
amely ben fo lya ma to san hang zott a Krisz tus-ese mény rõl
szó ló ige hir de tés. Er re egyéb ként má sutt ma ga Bult mann
is utal.22

Az is ten fo ga lom és Is ten is me re te nem vá laszt ha tó el
egy más tól.23 Bult mann sze rint – amint ezt a ba rát ság pél -
dá ján is szem lél te ti – a kü lön bö zõ fo gal mak az élet bõl fa -
kad nak, ami nek a gon dol ko dás is ré sze. Tud hat juk, hogy
mi a ba rát ság ak kor is, ha nem ta lál tunk ba rát ra, még is ez
a tu dás tu laj don kép pe ni vé ak kor vá lik, ha va la ki ba rá -
tunk ká lesz (GuV III. 4–5. o. GdD 82k o.). Esze rint az is -
ten fo ga lom ban ele ve ben ne van ma gá nak Is ten nek az is -
me re te, de ez az is me ret nem tu laj don kép pe ni. Bo u tin e
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21 „Mi nyi lat koz ta tott te hát ki? Sem mi, amed dig a ki nyi lat koz ta tás kér dé -
se ta nok ra irá nyul, olyan is me re tek re, ame lyek re egyet len em ber sem jut -
ha tott vol na el, tit kok ra, ame lyek, ha egy szer el mond ták, örök re is mer tek -
ké vál nak. De min den, ha az em ber sze mei meg nyíl nak ön ma ga fe lett, és
ma gát új ra meg ért he ti.” (GuV III. 29. o.)

22 „(…) He ideg ger eg zisz ten ci á lis ana lí zi se a je len va ló lét rõl csak az em -
be ri je len va ló lét új szö vet sé gi né ze té nek pro fán fi lo zó fi ai be mu ta tá sá nak
tû nik. (…) Ha né me lyek al ka lom ad tán azt ki fo gá sol ják, hogy az Új szö vet -
sé get a he ideg ge ri eg zisz ten cia lis ta fi lo zó fia ka te gó ri á i nak se gít sé gé vel
ma gya rá zom, ak kor – at tól tar tok – vak ká vá lunk a va ló di prob lé ma meg -
lá tá sá ra. Úgy vé lem, sok kal in kább azon kel le ne meg döb ben nünk, hogy a
fi lo zó fia már sa ját ma gá tól lát ja azt, amit az Új szö vet ség mond.” KuM I.
33. o.
23 Bo u tin: 149kk o.



szó (ei gent lich) be tol dá sá val pon to sít ja Bult mann (GuV II.
86. o.) ál ta lunk is idé zett mon da tát: „(…) az em ber nek
ma gá ról Is ten rõl csak e ki nyi lat koz ta tás alap ján van olyan
tu laj don kép pe ni is me re te, ami nem csak az em ber rõl szól,
és ami nek ré vén nem csak egy fo gal ma van ma gá ról Is ten -
rõl.”24 A két is ten is me ret ab ban kü lön bö zik, hogy Is ten
va ló di is me re te a ki nyi lat koz ta tás ese mé nyé bõl szár ma -
zik, és nem az em ber ön ma gá ról va ló tu dá sá ból, de ez va -
ló ban nem mu tat ko zik meg az is ten fo gal mak ban?

A prob lé ma tisz tá zá sát se gí tik a teo ló gia fel ada tá ról és
sa ját sá ga i ról szó ló ki je len té sek. A teo ló gia fel ada ta –
mond ja Bult mann – „a hit ön ma gá ról va ló, már meg lé võ
meg ér té sé nek fo gal mi ki fej té se” (ThE 167. o.), egyút tal
kri ti kai vizs gá la ta an nak, hogy tárgy sze rû-e a ke resz -
tény be széd. „Ma ga a teo ló gia a hit ak tu sa” (ThE 166.
o.), és „tu do má nyos ki bon tá sa an nak, ami az egy sze rû
hit ben már ben ne van” (GuV I. 89. o.). En nek alap ján kell
len nie sa já to san ke resz tény ki nyi lat koz ta tás- és is ten fo -
ga lom nak, amely je len té sét a Krisz tus-ese mény bõl nye ri.
Bár a ki nyi lat koz ta tás tör té né se nem ta nok, és így nem
is egy is ten fo ga lom ki je len té sé re irá nyul, de egy sa já tos
vagy bi zo nyos ér te lem ben új is ten- és ki nyi lat koz ta tás-
fo gal mat még is ma ga után von. „Is ten ki nyi lat koz ta tá sa
el sõd le ge sen tör té nés (Ges che hen), nem pe dig is me ret át -
adás (Wis sensmit te i lung), de meg ala poz egy is me re tet és
ta ní tást, amen  nyi ben új ön meg ér tést tesz le he tõ vé.” GuV
I. 178. o.

Hi szen ha a ki nyi lat koz ta tás új is ten kap cso la tot, hi tet
ered mé nyez, ak kor a hit be li meg ér tés teo ló gi ai, fo gal mi ki -
fej té se is osz to zik eb ben az új sze rû ség ben, és így má sod -
la go san ré sze a ki nyi lat koz ta tás nak.

Igaz, a ke resz tény is ten fo ga lom új sze rû sé gét il le tõ en
Bult mann nem ér te ne egyet kö vet kez te té sünk kel, még is
azt lát juk, hogy sa ját teo ló gia-fo gal ma erõ sí ti meg ér ve lé -
sün ket. Az a fi gyel mez te té se ugyan ak kor to vább ra is ér vé -
nyes, hogy a fo gal mak is me re te nem he lyet te sít he ti, és
nem is ga ran tál hat ja Is ten is me re tét. A teo ló gia tu da tá ban
van, hogy „az elõ fel té tel, amely mel lett ál lí tá sai iga zak,
nem áll ren del ke zé sé re, ha nem azt egye dül Is ten ké pes
vég hez vin ni” (ThE 166. o.).
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Az öku me nét, a he lyi szin tû és nem zet kö zi egy há zi együtt -
mû kö dést az el múlt idõ szak ban pró bá ra te võ tár sa dal mi
és gaz da sá gi vál to zá sok ha tá sai jól ér zé kel he tõk ha zánk -
ban is. Egy há za ink vi szony la gos túl ter helt sé ge, gyak ran
ta pasz tal ha tó kap ko dá sa kö ze pet te azon ban nem min dig
ér te sü lünk az Eu ró pa és a vi lág szá mos más ré szén fo lyó,
ha son ló ne héz sé gek kel va ló küz de lem ben szer zett ta pasz -
ta la tok ról, el ért ered mé nyek rõl. A kö vet ke zõ be kez dé sek -
ben el sõ sor ban azok at a vi lág ban zaj ló – és fõ ként az Egy -
há zak Vi lág ta ná csá hoz (EVT) köt he tõ – öku me ni kus fo -
lya ma to kat és tör té né se ket igyek szem be mu tat ni, ame lyek
se gít he tik egy há za ink el iga zo dá sát sa ját sá gos ki hí vá sa ik
kö ze pet te. Mind ezt te szem az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy
min den múlt be li fél re ért he tõ sé ge el le né re az öku me ni kus
moz ga lom ko runk meg ha tá ro zó fo lya ma ta, amely a kö zös
gon dol ko dás le he tõ sé gé nek fel kí ná lá sá val és meg va ló sí tá -
sá val egy há za ink ösz tön zõ je volt és marad az evan gé li um
hir de té sé nek két ezer  éves tör té ne té ben. Nem el ha nya gol -
ha tó to váb bá az a tény sem, hogy az öku me ni kus moz ga -
lom 20. szá za di nagy jai és el kö te le zett jei te vé keny, al ko tó
ré sze sei vol tak a vi lág- és eu ró pai szin tû tár sa dal mi ösz  -
sze fo gás ki gon do lá sá nak, meg va ló sí tá sá nak, és így hoz -
zá já rul tak töb bek kö zött az ENSZ ala pí tá sá hoz és a kö zös,
egye sült Eu ró pa gon do la tá hoz. Vagy is: teo ló gi ai és ekk léz -
io ló gi ai szük ség sze rû sé gén túl, meg ha tá ro zó és szá mot te -
võ ha tá sa mi att a tár sa da lom egé sze szá má ra lé nye ges,
hogy mi tör té nik az öku me ni kus moz ga lom ban.

VAL LÁS KÖ ZI PÁR BE SZÉD

Év szá za dok óta ve lünk élõ prob lé ma a val lá sok egy más sal
va ló kap cso la ta. Az em be ri ség nem egy nagy konf lik tu sa
mö gött gyak ran val lá si egyet nem ér tés, az egyik val lás -
nak a má sikon való  fe lül ke re ke dé sének vá gya hú zó dott
meg. A je len fe szült sé gei kö zött is fel lel he tõ a val lá si tü -
rel met len ség, il let ve a val lá sok kö zöt ti né zet el té rés re ala -
po zó ka lan dor ko dás. Ezért sem vé let len, hogy az EVT mo -
de rá to ra, I. Aram a Köz pon ti Bi zott ság (KB) leg utób bi ülé -
sén el mon dott je len té sé nek fõ  té má já ul a val lás kö zi pár be -

széd na gyon is idõ sze rû prob le ma ti ká ját vá lasz tot ta. Elõ -
adá sá ban em lé kez te tett, hogy a ke resz tény ség éle té ben
kez det tõl fog va je len volt a más val lá sok kal va ló kap cso -
lat ke re sé se, gon do zá sa. A mo de rá tor kü lö nö sen is ta nul -
sá gos nak tart ja az el múlt 50 esz ten dõ öku me ni kus mun -
kás sá gát a val lás kö zi pár be széd te rü le tén. Er re az el múlt
fél év szá zad ra épít ve kell az öku me ni kus moz ga lom nak –
meg lá tá sa sze rint – meg ta lál nia azo kat a hi te les uta kat és
mó do kat, ame lyek se gít sé gé vel a ke resz tény ség a meg bé -
ké lés, a meg ér tés és a re mény ség mun ká sa le het a vi lág -
ban. Je len té se vé gén a mo de rá tor a val lás kö zi pár be széd
foly ta tá sá ra, bá tor és kí sér le te zõ hoz zá ál lás ra sar kall ta az
öku me ni kus moz gal mat és az egy há za kat.

A más val lá sok kal va ló kap cso lat fon tos ré sze a pár be -
széd, amely gyak ran már ön ma gá ban is kér dé ses at ti tûd
egy há zi kö rök ben. Ezért is fon tos, hogy a más val lá sok kal
foly ta tott pár be széd ap ro pó ján ma gá nak a pár be széd nek
mint mód szer nek, hoz zá ál lás nak a vizs gá la tá ra és meg is -
me ré sé re is sor ke rül jön. Az egy há zak pár be széd ben va ló
rész vé te lét csak biz tos teo ló gi ai ala po kon kép zel het jük el.
Eh hez kí vánt se gít sé get nyúj ta ni a mo de rá tor, ami kor
négy pont ban vá zol ta föl az egy há zak nak a val lás kö zi
pár be széd ben be töl ten dõ sze re pét és a meg kö ze lí tés le he -
tõ sé ge it: krisz to ló gi ai, pne u ma to ló gi ai, mis  szio ló gi ai és
esz ka to ló gi ai szem pont ból vizs gál ta a (val lás kö zi) pár be -
széd del kap cso la tos ke resz tény ki in du lást, és meg pró bál ta
azt el he lyez ni teo ló gi ai gon dol ko dá sunk ban. E rész nél
szá munk ra kü lö nö sen is ér de kes le het, hogy a mo de rá tor
több ször hi vat ko zott a Va ti kán Do mi nus Ie sus kez de tû ál -
lás fog la lá sá ra, amely nek több pont ját is meg ha tá ro zó je -
len tõ sé gû nek vél te a val lás kö zi pár be széd ben va ló ke resz -
tény sze rep ér tel me zé sé ben. Teo ló gi ai meg kö ze lí té se i nek
elõ adá sa után új her me ne u ti ka ki dol go zá sá ra hív föl an -
nak ér de ké ben, hogy tény le ges dia ló gus ba lép hes sünk
más val lá sok kal. Ez a teo ló gi ai gon dol ko dá sun kat, szte -
reo tí pi á in kat új ra vizs gá ló és új ra ér tel me zõ fá rad sá gos fo -
lya mat több té nye zõ bõl áll ös  sze. Ho lisz ti kus teo ló gia ki -
dol go zá sa a kez dõ lé pés, amely ki tá gít ja a más val lá sok -
kal szem be ni lá tá sun kat, majd pe dig egy di na mi kus teo ló -
gi ai ke ret ki dol go zá sa kö vet kez het, amely ké pes Is ten
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meg vál tá sá nak uni ver za li tá sát és az õ Krisz tus ban va ló
meg je le né sé nek egye di sé gét egy ség ben tar ta ni. I. Aram
meg lá tá sa sze rint szük sé ges to váb bá egy olyan ink lu zív
teo ló gi ai nyel ve zet ki dol go zá sa, amely meg õr zi a ke resz -
tény ség kü lön le ges sé gét és in teg ri tá sát, és egy ben el moz -
dít ja azt a krisz to cent riz mus ból a te o cent riz mus fe lé. Vé -
ge ze tül pe dig re szpon zív teo ló gia ki dol go zá sa a fel adat,
amely ter mé sze te sze rint is dia ló gus, és meg kö ze lí té se i ben
ér zé keny más va ló sá gok ra és a vál to zó kö rül mé nyek re.1

A rö vid ös  sze fog la ló is ér zé kel te ti ta lán a gon dol ko dás
bá tor sá gát, és elõ so rol ja azo kat a ki hí vá so kat, ame lyek
ren ge teg kér dést és sok szor in du la tot vál ta nak ki a ke resz -
tény ség gaz dag kö zös sé gé ben.

AZ ÉLET RÕL VA LÓ GON DOS KO DÁS

Szin tén idõ sze rû té ma az élet, a te rem tés vé del me, ér té ke.
Kon rad Raiser, az EVT le kö szö nõ fõ tit ká ra teo ló gi ai ala -
pok ra épít ve szólt az élet, az em be ri jo gok vé del mé nek
kér dé sé rõl.

Az élet ér té ke, jó sá ga és az egy ház mint kö zös ség meg -
kö ze lí tés kü lö nö sen is idõ sze rû, hi szen egy ta valy nyá ron
el ké szült do ku men tum, A Church of All and for All, a fo -
gya ték kal élõk ekk léz io ló gi ai lá tá sát tár ja elénk.2 Raiser
az ima go Dei kon cep ci ó já nak új ra ér tel me zé sé re és mé -
lyebb meg ér té sé re hív dol go za tá ban. A je len tés nek az élet
teo ló gi ai meg kö ze lí té sé vel fog lal ko zó ré sze ar ra a kö vet -
kez te tés re jut, hogy az élet min den tö re dé kes sé ge el le né re
„jó élet”, amely Is ten te rem tõ mun ká já nak ered mé nye. Eb -
ben az irány ban va ló to vább gon dol ko dás és a kö zös sé gi
fá ra do zás nyo mán egy há za ink, gyü le ke ze te ink be fo ga -
dób bak ká, az élet sok szí nû sé ge iránt nyi tot tab bak ká vál -
hat nak.

AZ ÖKU ME NI KUS MOZ GA LOM ÁT ALA KÍ TÁ SA

Az öku me ni kus moz ga lom át ala kí tá sá ra és meg újí tá sá ra
(Re-con fi gu ring the Ecu me ni cal Mo ve ment) in dí tott kez de -
mé nye zés új len dü le tet és ér tel me zést ka pott az el múlt kö -
zel egy esz ten dõ ben. Mind er re azért is szük ség volt, mert
az el múlt idõ szak ban a több po zi tív ész re vé tel mel lett
nagy ban nõtt az ag go dal mas ko dók szá ma is, akik – mint
az ki de rült, fél re ért ve az EVT fõ tit ká ra ere de ti kez de mé -
nye zé sét és a meg in dult fo lya ma tot – az öku me ni kus moz -
ga lom ed dig el ért ered mé nye it és mun ka mód sze rét, struk -
tú rá ját fél tik. Ez zel szem ben az ere de ti gon do lat sze rint az
öku me ni kus part ner szer ve ze tek na gyobb együtt mû kö dé -
sé rõl van szó, amely hez tár sul hat a struk tu rált kö zös gon -
dol ko dás, az ed dig el ért kö zös ered mé nyek ér té ke lé se, és

va ló ban ma gas egy ház ve ze tõi szin tû, prob lé ma fel ve tõ és
- megvitató ta lál ko zók, ülé sek szer ve zé se. Mind ez zel ösz  -
sze füg gés ben Raiser me ré szen új uta kat és meg kö ze lí té se -
ket ke res ve pró bál ta meg ha tá roz ni az öku me ni kus moz ga -
lom meg újí tá sá nak, meg úju lá sá nak le het sé ges vo na lát.

A gon dol ko dás és az új utak ke re sé se fo lya ma to san zaj -
lik. En nek ke re té ben kü lön bö zõ fó ru mo kon te kin tik át a
re gi o ná lis és glo bá lis öku me ni kus együtt mû kö dés el ért
ered mé nye it és le het sé ges foly ta tá sát. Ke re sik azo kat a
fel ada to kat, ahol ki szûr he tõk a pár hu za mos sá gok és jobb
mun ka meg osz tás sal több ered mény ér he tõ el. A meg kez -
dett – és va ló ban több szin ten és ren ge teg kon tex tus ban
fo lyó – gon dol ko dás bi zon  nyal olyan új, vagy meg úju ló té -
má kat is a kö zös gon dol ko dás asz ta lá ra hoz majd, ame -
lyek új uta kat mu tat hat nak az egyes tag egy há zak éle té -
ben is.

AZ EVT MUN KÁ JÁ NAK ÉR TÉ KE LÉ SE,
A JÖ VÕ FEL ADA TA I NAK TER VE ZÉ SE

Rend kí vül ko moly fej lõ dés és a mun ka ha té ko nyab bá vá lá -
sa jel le mez te az EVT al bi zott sá ga i, így a Prog ram Bi zott ság
(PB) mun ká ját is. Ezt azért fon tos le ír ni, mert a ha ra rei
nagy gyû lést kö ve tõ en az EVT KB új al bi zott sá ga ként mos -
tan ra si ke rült fel ada tun kat úgy meg ha tá roz ni és meg fog ni,
hogy tény le ges át te kin tést kap hat tunk a Ta nács mun ká já -
ról, és így le he tõ ség nyílt a prog ra mok va ló sá gos ér té ke lé -
sé re és fel ügye le té re. A PB-ban vég zett mun ka így mind -
annyi unk nak si ker él ményt adott, és a KB, va la mint az
egész EVT szá má ra is ko moly hasz not ho zott. Mind ez el -
kép zel he tet len lett vol na a stáb ál tal ös  sze ál lí tott be szá mo -
ló és há rom éves prog ram ter ve zet nél kül. Több el hang zott,
meg te kin tett és el ol va sott be szá mo ló kap csán el mond ha tó,
hogy az EVT ma gyar or szá gi tag egy há zai szá má ra is ta nul -
sá gos le het a vég zett mun ka, il let ve a ren del ke zés re ál ló
for rá sok sok szí nû sé ge és fel hasz nál ha tó sá ga.3

Az el hang zot tak alap ján a KB meg ál la pí tot ta, hogy a Ta -
nács mun ká ja 13 fõ prog ram és 2 nem zet kö zi öku me ni kus
kez de mé nye zés kö ré cso por to sít ha tó. Ezek a kö vet ke zõk:

1. Strengt he ning the One Ecu me ni cal Mo ve ment (Az
öku me ni kus moz ga lom erõ sí té se/tá mo ga tá sa)

2. Nur tu ring the fel lows hip of chur ches and com mu ni -
ca t ing the fel lows hip (Az egy há zak kö zöt ti jó vi szony elõ -
se gí té se és ki fe je zé se)

3. Ecu me ni cal Ins ti tu te of Bos sey (A Bos sey-i Öku me ni -
kus In té zet)

4. Dia lo gue with Ne igh bours of Ot her re li gi ons (Dia ló -
gus más val lá sú test vé re ink kel)

5. Ecu me ni cal fo cus on Afri ca (Af ri ka az öku me né kö -
zép pont já ban)
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3 Ezek nagy ré sze egyéb ként hoz zá fér he tõ az EVT hon lap ján: www.wcc-
coe.org, vagy a www.ecus pace.org hon la pon.



6. De ca de to overc ome vi o len ce (Az erõ szak le gyõ zé sé -
nek év ti ze de)

7. Unity of the church (Az egy ház egy sé ge)
8. Ecu me ni cal ad vo cacy and pe a ce ful re so lu ti on of conf -

licts (Öku me ni kus kép vi se let és a konf lik tu sok bé kés meg -
ol dá sa)

9. Mis si on and evan gel ism: Pro mo ting the mi nistry of
re con ci lia ti on (Mis  szió és evan gé li um hir de tés: lé pé sek a
meg bé ké lés szol gá la tá ban)

10. The chal len ge of ecu me ni cal for ma ti on (Az öku me -
ni kus kép zés ki hí vá sa)

11. The et hics of li fe and al ter na ti ves to glo ba li za ti on
(„Élet-eti ka” és a glo ba li zá ció al ter na tí vái)

12. Di a ko nia and soli da rity (Di a kó nia és szo li da ri tás)
13. Tel l ing the ecu me ni cal story (Az öku me né to vább -

adá sa)
A két nem zet kö zi kez de mé nye zés pe dig:
1. Ecu me ni cal Ac com pa ni ment Prog ram me in Pa les tine

and Is  ra el (EAP PI) (Pa lesz tí nai és iz ra e li öku me ni kus
prog ram)

2. Ecu me ni cal Ini ti a ti ve for HIV/AIDS in Afri ca (Öku me ni -
kus kez de mé nye zés az af ri kai HIV/AIDS prob lé ma ügyé ben)

Ez az új szem lé le tû mû kö dé si struk tú ra fel adat ori en tált
és va lós prob lé mák men tén va ló mun kál ko dást is je lent.
Ez ta lán új lel ke se dést és el kö te le zést ad hat a bi zony ta lan -
ko dó egy há zak nak és hí vek nek, és egy ben pél da ér té kû en
se gít he ti a meg-meg zök ke nõ nem zet kö zi szer ve ze tek és
tes tü le tek ma gá ra ta lá lá sát is.

AZ OR TO DOX RÉSZ VÉ TEL LEL FOG LAL KO ZÓ
KÜ LÖN BI ZOTT SÁG JE LEN TÉ SÉ NEK UTÓ ÉLE TÉ RÕL

A bi zott ság mun ká ja nyo mán több alap sza bályt érin tõ vál -
to zás ról van szó. Ezek a tör vé nyi vál toz ta tá sok el sõ sor ban
a tag ság kér dé sét érin tik, ami ter mé sze te sen ki ha tás sal van
az EVT mû kö dé sé nek egé szé re. A vál toz ta tá sok cél ja, hogy
ará nyo sabb és ilyen mó don dön té se i ben, mun ka mód sze re i -
ben igaz sá go sabb szer ve zet és me cha niz mus jöj jön lét re. A
tag ság hoz kap cso ló dó an fel me rü lõ ekk léz io ló gi ai kér dé sek
meg vi ta tá sa és a kon szen zuske re sés a jö võ fel ada ta. Itt kell
meg em lít sem, hogy ki is pró bál hat tuk a dön tés ho za tal új,
kon szen zu sos mód sze rét, amely egy re in kább el vá rás lesz
nem zet kö zi egy há zi tes tü le tek mun ká já ban.4

JE LEN TÕS MEG ÁL LA PÍ TÁ SOK – AZ EU KI BÕ VÍ TÉ SE

Több fon tos ese mény és fo lya mat kö zül most csak egyet
eme lek ki: az egy sé ge sü lõ Eu ró pa és az az zal kap cso la tos
ke resz tény egy há zi ál lás pont.

A múlt év ben az Egy há zak Eu ró pai Kon fe ren ci á já nak

Nagy gyû lé se és az EVT Köz pon ti Bi zott ságának ülé se is
fog lal ko zott a té má val. Egyik eset ben sem mond ha tó,
hogy – szem pon tunk ból leg alább is – túl sá go san nagy
egyet ér tés kí sér te vol na az ál lás fog la lá sok ki adá sát.

Az EVT 9 ol da las ál lás fog la lá sá nak ap ro pó ját el sõ sor -
ban az ad ta, hogy 1992 óta, ami kor a leg utób bi ál lás fog -
la lás ké szült Eu ró pá val kap cso la to san, alap ve tõ vál to zá -
sok men tek vég be a kon ti nen sen. Az ál lás fog la lás a ‘92-es
do ku men tum több meg ál la pí tá sát hely ben hagy va ép pen
ezért a vál to zá sok ra re a gál.

Az anyag nem túl rész le tes, és ala po san át dol go zott
hát tér is mer te tõ vel kez dõ dik, majd pe dig az EVT sa já tos
szem pont já ból 4 pont ban szól az Eu ró pát érin tõ fo lya ma -
tok ról:

1. Az egy há zak és ér ték ren dek sze re pe az eu ró pai egy -
ség mun ká lá sá ban.

2. Eu ró pai in teg rá ció: úton egy mé lyebb és szé le sebb
Eu ró pa fe lé.

3. Eu ró pa vi szo nya glo bá lis szom szé da i val.
4. Eu ró pa és a biz ton ság(po li ti ka).
A do ku men tum több al pont tal meg tûz delt 10 pon tos ja -

vas lat cso mag gal zá rul. Az utol só pont ki mond ja, hogy az
el ké szült anyag vi ta in dí tó ként ké szült, és fel hív ja a tag -
egy há za kat, hogy re a gál ja nak a do ku men tum ra, és fo gal -
maz zák meg ész re vé te le i ket az zal kap cso lat ban.

Mind an  nyi unk fe le lõs sé ge, hogy részt ve gyünk az Eu -
ró pá ról va ló kö zös gon dol ko dás ban, és szem pont ja in kat,
ta pasz ta la ta in kat meg os  szuk eu ró pai és más kon ti nen -
sen élõ test vé re ink kel. A meg szü le tett mun ka anyag gal
kap cso la tos ész re vé te le ink meg fo gal ma zá sá val hoz zá já -
rul ha tunk nem csak egy írá sos anyag ár nyalt sá gá hoz, ha -
nem az Eu ró pá ban je len leg is zaj ló ér ték ren dek köz ti küz -
de lem hez.

ÖKU ME NI KUS ÖN KÉN TES SE GÍ TÕPROG RAM
PA LESZ TI NÁ BAN ÉS IZ RA EL BEN –
EGY LEHETSÉGES ÚT

A KB-ülés ide jén je lent meg egy ki ad vány, amely az EVT
ál tal be in dí tott úgy ne ve zett „öku me ni kus ön kén tes se gí -
tõ prog ram Pa lesz ti ná ban és Iz ra el ben” ed di gi él mé nye i -
rõl, szo mo rú ta pasz ta la ta i ról szá mol be. A prog ram lé -
nye ge a szo li dá ris je len lét a konf lik tu sok ban, fe szült ség -
zó nák ban a min den na pi élet me ne té nek se gí té se, a ki -
szol gál ta tot tak mel lé va ló oda ál lás és a mind két ol da lon
meg ta pasz tal ha tó igaz ság ta lan sá gok kal szem be ni ki ál -
lás. Az ön kén te sek ál ta lá ban fi a ta lok, akik min den kü -
lön le ge sebb vé dett ség nél kül, imád sá gos je len lé tük kel és
fi gyel mük kel pró bál nak ten ni az erõ szak el len. A ki ad -
vány az épü lõ je ru zsá le mi fal ál tal oko zott fi zi kai és lel ki
pusz tí tást mu tat ja be, va la mint azo kat az arab és zsi dó
kez de mé nye zé se ket, ame lyek tö rek sze nek az erõ szak és a
gyû lö let el len ten ni. A köny vecs ke nem csak a hi te les tá jé -
koz ta tást szol gál ja, ha nem a bé kes ség te rem tés egy sa já -
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tos mód sze rét is be mu tat ja. Meg gyõ zõ dé sem ugyan is,
hogy ha már oly sok szor be szé lünk mi, ke resz té nyek is a
há bo rú mint a konf lik tu sok meg ol dá sá nak be vett mód -
sze re el len, leg alább is fel kell tud junk mu tat ni al ter na tí -
vá kat. Sze mé lyes be szél ge té sek bõl és be szá mo lók el ol va -
sá sa után úgy gon do lom, hogy ez a prog ram egy ilyen
bib li kus, jézusi al ter na tí vát nyújt.

A fen ti ek ta lán bi zo nyít ják, mi ért van szük sé günk az
öku me ni kus moz ga lom ban fel kí nált ta lál ko zás, kö zös
gon dol ko dás és be szél ge tés le he tõ sé gé re. Lát juk ta lán azt
is, hogy a vi lág – és ben ne a ma gunk – gond ja i ra és gyöt -
rel me i re lelhetünk ke resz tény meg ol dást, a vi lág ál tal
ránk   kény sze rí tett út he lyett találhatunk a Jé zus Krisz tus -
ban meg nyilvánult is te ni sze re tet re mu ta tó utat!

JEL KÉ PES PÜN KÖS DI LÉ PÉS

Dá ni á ban a pün kös di ke resz té nyek új ra ér té ke lik ko ráb bi
vé le mé nyü ket az olyan jel ké pek rõl, mint az ol tár, a ke reszt
vagy a gyer tya. Egész mos ta ná ig eze ket ró mai ka to li kus -
nak te kin tet ték, és igye kez tek mel lõz ni a hasz ná la tu kat.
Re ne Ot te sen, Kop pen há ga leg na gyobb pün kös dis ta temp -
lo má nak lel ké sze vi szont a kö vet ke zõ ket nyi lat koz ta: „El -
vesz tet tük a jel ké pe ket, s ez zel el vesz tet tük azt a kam pót
is, amely re hi tün ket akaszt hat nánk.” A temp lom ban pe dig
egy kü lön kis ká pol nát ala kí tot tak ki me di tá ci ó hoz és
imád ság hoz. „He lyez tünk be le egy ke resz tet, iko no kat, vi -
zet, gyer tyá kat és más ke resz tény jel ké pe ket is” – mond ta.
„A jel ké pek fi zi kai és ér zé kel he tõ di men zi ót ad nak a hi -
tünk nek.”

MIS  SZIÓ TU RIZ MUS

A Szent föld val lá si ve ze tõi ki fo gást emel tek a jobb ol da li
iz ra e li kor mány egy mi nisz te re el len, aki ar ra hív ta föl a
ke resz tény mis  szi o ná ri us cso por to kat, hogy az isz lám hí -
ve it té rít sék ke resz tény hit re. Ben  ny Elon, Iz ra el tu riz mu -
sért fe le lõs mi nisz te re, a Nem ze ti Egy ség Párt já nak tag ja
kije len tet te, hogy a ke resz té nyek min den olyan erõ fe szí té -
sét, mely a zsi dók meg té rí té sé re irá nyul, el kell uta sí ta ni.
Ja va sol ta vi szont, hogy for dul ja nak a musz li mok fe lé. A
je ru zsá le mi ang li kán püs pök sze rint Elon meg jegy zé se
azon mo dern szel le mi ség el len szól, amely nek ke re té ben
val lá si ve ze tõk fá ra doz nak azért, hogy elõ se gít sék a kü -
lön bö zõ val lá sok bé kés egy más mel lett élé sét. „Két ezer
évig a ke resz té nyek meg pró bál ták meg té rí te ni a zsi dó kat.
Fá ra do zá suk nem ve ze tett si ker re” – mond ta a püs pök. „E
nyug ta lan idõk ben pe dig meg is mer tet jük egy más sal a hi -
tün ket, és nem erõl tet jük a má sik ra az aka ra tun kat.”

HÁ ROM SZÁZ ÉVES KE RESZ TÉNY SÉG

Az in di ai egy há zak öku me ni kus ün nep ség so ro za tot ter -
vez nek 2006-ban, hogy meg ün ne pel jék az el sõ pro tes táns
mis  szi o ná ri u sok In di á ba ér ke zé sé nek há rom száz éves év -
for du ló ját. „In di á ban min den fe le ke zet ma gá é nak ér zi az
ün nep sé ge ket, és te vé ke nyen ki ve szi a ré szét a szer ve zés -
bõl” – je len tet te ki Ipe Jo seph, az In di ai Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csá nak (IE ÖK) fõ tit ká ra. Az IE ÖK 29 or to dox és
pro tes táns egy há zat tö mö rí tõ szer ve zet.

ETI KAI KÓ DEX

Az Orosz Or to dox Egy ház Orosz or szág gaz da sá gi éle té nek
eti kai mi nõ sé gét igyek szik ja ví ta ni az ál tal, hogy ki dol go -
zott egy olyan irány elv-rend szert, mely ki vált képp az üz -
let em be rek nek és a vál lal ko zók nak szól a Tíz pa ran cso lat
alap ján. „A gaz dag ság nem je lent vég célt ön ma gá ban. A
te rem tés rend jét kell szol gál nia, amely az egyén és a nem -
zet jó lé té re irá nyul” – ta lál ha tó az egyik irány elv ben. Egy
má sik ban pe dig ez áll: „Az em ber nem egy foly ton dol go -
zó gép szer ke zet: ezért szük sé ge van sza bad idõ re, me lyet
pi he nés re, lel ki  éle té re és te rem tõ fej lõ dés re for dít hat.”

AZ AIDS EL LE NI KÜZ DE LEM ETI Ó PI Á BAN

Az Eti ó pi ai Or to dox Egy ház hat mil lió dol lárt ka pott a
HIV/AIDS el le ni harc ra a Nem zet kö zi Or to dox–Ke resz tény
Alap tól, mely az Egye sült Ál la mok ban szé ke lõ or to dox se -
gély szer ve zet. „E küz de lem meg kö ve te li mind nyá junk
együtt mû kö dé sét Eti ó pi án be lül és kí vül, mind an  nyi un -
két, akik ren del ke zünk tu dás sal és anya gi for rá sok kal ah -
hoz, hogy se gít sünk. Az egy ház ön ma gá ban nem ké pes er -
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re” – nyi lat koz ta Abu ne Pa u los, eti ó pi ai or to dox pát ri ár ka.
Eti ó pia vi lág vi szony lat ban a har ma dik he lyen áll la ko sa i -
nak HIV-po zi tív meg be te ge dé si szá má val.

TÜ ZES VIL LON GÁ SOK

Sri Lan kán a fe le ke ze tek kö zö sen emel ték föl hang ju kat a
ke resz té nyek meg fé lem lí té se okán, mi u tán az el múlt he -
tek ben több tu cat tá ma dást in téz tek egy há zi épü le tek el -
len. Leg alább hét olyan temp lom ról tu dunk, me lyek le ég -
tek a tá ma dá sok so rán. A Sri Lan kai Nem ze ti Ke resz tény
Ta nács ál lás fog la lá sa sze rint a tá ma dá sok jel le gé bõl nyil -
ván va ló, hogy elõ re meg ter vez ték és irá nyí tot ták õket,
még pe dig az zal a cél lal, hogy meg fé lem lít sék a ke resz té -
nye ket, és nem kí vá na tos val lá si vil lon gá so kat pro vo kál ja -
nak or szág szer te.

FINN MUL TI KUL T U RA LIZ MUS

Finn or szág ban ke resz tény, zsi dó és musz lim val lá si ve ze tõk
egy ál lan dó fó rum lét re ho zá sán mun kál kod nak, hogy ez zel
is tá mo gas sák he lyi szin ten a val lá sok kö zöt ti együtt mû kö -
dést. A val lá sok kö zös fel lé pé se kü lö nö sen is fon tos egy
olyan tár sa da lom ban, amely egy re nyi tot tab bá sze ret ne vál -
ni, és ott hont akar biz to sí ta ni szá mos kul tú rá nak – je gyez -
ték meg ja nu ár 26-i ta lál ko zó juk után a val lá si ve ze tõk.

KU BAI OR TO DO XIA

Az or to dox egy ház meg erõ sí tet te je len lé tét Ku bá ban, ami -
kor is I. Bart ho lo meos kons tan ti ná po lyi öku me ni kus pát -
ri ár ka föl szen tel te Ha van na tör té nel mi vá ros köz pont já -
ban a Szent Mik lós ka ted rá list. Az öt órás li tur gi án részt
vett a ku bai el nök, Fidel Ca stro is. Ale xan der Kar lo ut sos,
az ame ri kai gö rög or to do xok egyik kép vi se lõ je azt mond -
ta a meg nyi tó ün nep sé gen: „Nagy vá ra ko zás sal te kin tünk
afe lé, hogy az em be ri jo gok és a val lá si ne ve lés te rü le tén
el kezd jük mun kán kat Ku bá ban.”

NE MES TEO LÓ GIA

A kop pen há gai egye te men tíz teo ló gi ai hall ga tó ból hat nõ.
Aar hus ban, Dá nia kö ze pén pe dig a nõi hall ga tók ará nya
el éri a 80 szá za lé kot. Bert ill Nor dahl dán író a kö zel múlt -

ban egy na pi lap nak nyi lat koz ta a kö vet ke zõ ket: „Fi gyel -
mez te tõ jel, hogy a sok éves fér fi fö lény után most a nõi fö -
lény fe lé moz du lunk el. Ami kor ugyan is egy nem kép vi se -
lõi töl tik meg a ter met, ak kor mind két nem kép vi se lõi
vesz tes nek mond ha tók.”

FRISS VAL LÁS KÖ ZI DIP LO MÁ SOK

A ni gé ri ai ang li kán kö zös ség val lás kö zi köz pont já ban
most dip lo má zott az el sõ vég zõs év fo lyam. A köz pon tot
az zal a cél lal ala pí tot ták, hogy meg fe le lõ kör nye ze tet biz -
to sít sa nak azon ke resz tény és musz lim hí võk nek, akik ko -
mo lyab ban akar ják ta nul má nyoz ni a má sik val lást. Ka du -
na ang li kán püs pö ke, Jo si ah Ido wu-Fe aron ki je len tet te:
„ha tal mas szük ség van ar ra, hogy mind a ke resz té nyek,
mind pe dig a musz li mok ta nul ja nak a má sik val lá sá ról
an nak ér de ké ben, hogy az or szág ban elõ se gít hes sék egy -
más jobb meg ér té sét és a bé kés egy más mel lett élést.” Az
új dip lo má sok kö zött volt lel kész, ügy véd, or vos, egye te mi
ta nár, fõ leg Ni gé ria észa ki ré szé bõl.

BAP TIS TA TÖ RÉS

Az eu ró pai bap tis ták ke mé nyen bí rál ták a Dé li Bap tis ta
Kon fe ren ci át, amely a leg na gyobb pro tes táns cso port az
Egye sült Ál la mok ban, hogy ki lé pett a Bap tis ta Vi lág szö -
vet ség bõl, mond ván, hogy az túl sá go san is li be rá lis. A
szó fi ai köz pon tú Eu ró pai Bap tis ta Szö vet ség köz le mé nyé -
ben ez áll: „Tisz tá ban va gyunk egy ál ta lán az zal, hogy mi -
lyen nagy kárt te szünk a vi lág nak szó ló ta nú ság té te lünk -
ben, ami kor azt pró bál juk el ma gya ráz ni, hogy mi egy má -
sik bap tis ta cso port va gyunk, és nem tu dunk együtt dol -
goz ni?” Az eu ró pai és a kö zel-ke le ti bap tis ták mély fáj dal -
muk nak ad tak han got, és ki fe jez ték tá mo ga tá su kat a Vi -
lág szö vet ség fe lé.

PA LO TÁK KI ÁRU SÍ TÁ SA

Az Ang li kán Egy ház pénz ügyi ne héz sé gek kel küzd. En nek
kap csán kész ar ra, hogy tör té nel mi, akár több száz éves
püs pö ki pa lo tá kat és há za kat ad jon el, amen  nyi ben azok
fenn tar tá sa már nem gaz da sá gos az egy ház szá má ra. Min -
den in gat lan nál szám ba ve szik a fenn tar tá si költ sé ge ket és
a be vé te li for rá sokat, s amen  nyi ben túl sá go san drá ga a
fenn tar tá suk, úgy ol csóbb meg ol dá sok után fog nak néz ni.
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Majdnem há rom éve élünk Fel pé cen, eb ben a 800 la ko sú,
evan gé li kus több sé gû kis fa lu ban, Gyõr tõl 20 km-re. Eny  -
nyi idõ után nem árt egy kis szám ve tés. Hi szen ami kor
ide köl töz tünk Bu da pest rõl, ko moly am bí ci ó ink vol tak,
hogy sze ret nénk a gyü le ke zet és a fa lu éle té be sok-sok új -
don sá got hoz ni. Az am bí ci ók nem múl tak el, csak a ta -
pasz ta la tok alap ján „meg sze lí dül tek”. Most is sze ret nénk
kö zös sé get szer vez ni, de már lát juk, hogy er re csak a ki -
sebb ség nek van igé nye.

Az el sõ év az eu fó ria éve volt (min den ki se gí tett), a má -
so dik a ki áb rán du lá sé (úgy érez tük, sen ki sem se gít). A
har ma dik év ben már dif fe ren ci ál tab bá vált a kép. A szá za -
lé kos ará nyok ra a 80–10–10 a jel lem zõ: 80%-ot tel je sen
hi de gen hagy, mit csi ná lunk és mi vel pró bál ko zunk. A
gyü le ke zet és a la ko sok 10%-ára le het szá mí ta ni, ve lük le -
het együtt dol goz ni (ön zõ en így le het ne fo gal maz ni: „ér -
tük ér de mes…”). A ma ra dék 10%-nak pe dig azért mind -
egy, mi vel pró bál ko zunk, mert úgy is el le ne van nak – leg -
in kább azért, mert nem õk ta lál ták ki…

Na gyon jel lem zõ a mi kis fa lunk ra a meg szo kás, mely
hi he tet len aka dá lyo kat is je lent het. A gyü le ke zet éle té ben
is ren ge teg dol got vár nak el meg szo kás ból, tar tal mi be le -
élés nél kül (pél dá ul kon fir má ció). Más részt pe dig amit
„nem szok tunk”, azt ne héz meg va ló sí ta ni: hi á ba ho zott
ha tá ro za tot a pres bi té ri um a dé li ha rang szó ról, a ha ran -
go zó „meg vé tóz ta” az zal, hogy ezt nem szok tuk, és ezért
õ nem ha ran goz.

A gyü le ke zet hely ze té hez hoz zá tar toz nak a temp lom ba
já rás sa já tos szo ká sai. Na gyon dol gos nép a fel pé ci, so kan
Gyõr be jár nak mun ká ba nap mint nap, ezért a domb ol da -
lon le võ szõ lõ re (ami szin te min den csa lád nak van) már
csak hét vé gén jut idõ. Így az tán, ha jó az idõ, üre sek a fér -
fi ak pad jai va sár nap. Kü lö nö sen fáj dal mas ez a pres bi te rek
ese tén, akik szor gal ma san jár nak a pres bi te ri ülé sek re, de
az is ten tisz te let re csak na gyon ke ve sen – ezért el sõ sor ban
azok hoz zák a dön té se ket a gyü le ke zet éle té rõl, akik nem
vesz nek részt ben ne ak tí van. Ap ró ada lék: tör tént egy szer,
hogy egy zu ho gó esõs va sár nap dél elõtt, az is ten tisz te let
vé gén egyik pres bi te rünk oda dün  nyög te a má sik nak: „El -
jöt tem, mert ma olyan temp lom ba já rós idõ van.”

Fa lu si gyü le ke zet lé vén, az egyik leg fon to sabb ér ték mé -
rõ a gyü le ke zet szá má ra az egy ház köz ség va gyo ná nak,
épü le te i nek, il let ve te me tõ jé nek fi zi kai ki né ze te, ál la po ta
és kar ban tar tá sa. (Még sincs gond no kunk há rom éve…) A
leg na gyobb ránk vá ró ki hí vás a temp lom fel újí tás, mely be
– a legszükségesebb ál lag meg óvás tól el te kint ve – még
min dig nem kezd tünk be le, de most már ta lán kel lõ en fel -
ké szül tünk rá. Ere de ti leg azt gon dol tuk, hogy a gyü le ke -
ze tet iga zán meg le het majd moz gat ni szép mû em lék
temp lo munk fel újí tá sá val, az az a temp lom meg úju lá sa
együtt jár a kö zös ség új já szü le té sé vel is. Biz ta tó je le ket
lát tunk er re: az el sõ nyá ron az elõ ké szü le ti mun kák so rán
mint egy har min can dol goz tunk a temp lom kö rül. Az tán
egy re ne he zebb volt se gít sé get ta lál ni, hi szen so kan érez -
ték úgy, hogy a gyûj tés be adott fe jen ként 10 ezer Ft-tal el
van in téz ve a sze mé lyes hoz zá já ru lá suk. Ma már csak na -
gyon ke vés sze mé lyes köz re mû kö dõ vel me rünk szá mol ni,
és in kább a pá lyá za ti le he tõ sé ge ket ku tat juk, il let ve meg -
bíz ha tó épí té si vál lal ko zót ke re sünk a mun ká ra.

Az el sõ nyá ron, rög tön Fel péc re ke rü lé sünk után le he tõ -
ség adó dott egy ba jor egy ház köz ség gel va ló kap cso lat fel vé -
tel re, mel  lyel iga zán si ke rült meg moz gat ni a gyü le ke zet ap -
ra ját-nagy ját (még né met nyelv tan fo lya mot is tar tot tunk a
szál lás adók nak). Né met ven dé ge in ket evan gé li kus csa lá -
dok nál szál lá sol tuk el, ami a né me tek nek kü lö nö sen nagy
él mény volt, mert ugyan be jár ták már az egész vi lá got
„Stu di en re i se”-ik so rán, de min dig csak szál lo dák ban lak -
tak, most pe dig be fo gad ták õket a fel pé ci ek. A fel pé ci gyü -
le ke zet iga zán ki tett ma gá ért, az idõ seb bek fo gad tak ven -
dé ge ket, a gyer me ke ik és uno ká ik tol má csol ni se gí tet tek,
volt jó té kony sá gi kon cert a temp lom ban, apát ság lá to ga tás
Pan non hal mán és bú csú est a he gyen egy pin cé nél. Evan -
gé li kus bolt ve ze tõnk reg gel fél órá val elõbb nyi tott, hogy le -
gyen friss pék sü te mény a ven dé gek nek – egyik idõs pres bi -
te rünk az óta is „Grüss Gott!”-tal kö szön a bolt ban.

A test vér gyü le ke ze ti lá to ga tás ból – ter mé sze te sen –
min den ki sze re tett vol na hos  szú tá vú kap cso la tot, ezért a
kö vet ke zõ év ben a né met gyü le ke zet hí vott meg ben nün -
ket (min den költséget fi zet tek). Lett is eb bõl bo nyo da lom,
egy részt a  rög zült adok-ka pok gon dol ko dás mód mi att (aki
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nem fo ga dott ven dé get, ne is men jen), más részt pe dig
azért, mert az idõ sebb „ven dég fo ga dó” gyü le ke ze ti ta gok
már nem akar tak utaz ni, csak meg üzen ték, hogy kit kül -
de nek a „ma guk jo gán”. Egy részt örül tünk, hogy fi a ta lok
jön né nek, más részt vi szont föl buk kant né hány so ha nem
lá tott, mes  sze élõ (gya kor la ti lag el szár ma zott) fel pé ci
gyer mek vagy uno ka, akit a szü lei, nagy szü lei „de le gál -
tak” Né met or szág ba. Né há nyan nem ér tet ték, ami kor azt
mond tuk, hogy aki nem a fel pé ci gyü le ke zet ak tív tag ja,
ne jöj jön, azon ban nyu god tan ve gye nek részt olya nok,
akik bár nem tud tak ven dé get fo gad ni, de el szok tak jár ni
temp lom ba. Hi szen a né met or szá gi út cél ja is a gyü le ke -
zet épí tés. En nek kap csán ki emelt fel ada tot je len tett a fi a -
ta lok kal va ló fog lal ko zás, mert a hely zet bõl adó dó an õk
ke rül tek több ség be. Kö zös szel le mi aján dék kal ké szül tünk
együtt a né met út ra: sok-sok pró bá lás után si ke rült elõ ad -
nunk egy szín da ra bot né met nyel ven. A far kas ról és kecs -
ke gi dák ról szó ló me se nagy si kert ara tott. Saj nos a kö zös
ké szü lés és a sok kö zös él mény el le né re a fi a ta lok ból
mind má ig nem jött lét re ös  sze tar tó csa pat. A né met or szá -
gi ta pasz ta la tok alap ján meg ala kult vi szont a fel nõt tek és
gye re kek kéz mû ves kö re, me lyet – a sors fin to ra ként – az
a so kak ál tal meg szólt nõ test vé rünk in dí tott el, aki nem
tu dott fo gad ni né met ven dé ge ket elõ zõ év ben, „még is” je -
lent ke zett a né met or szá gi út ra.

A fi a ta lok kal va ló fog lal ko zás – saj nos – más te rü le te ken
sem ho zott lé nye ges át tö rést az el telt né hány év alatt. Ide
tar to zik a kon fir má ció, amit igye kez tünk „mo der ni zál ni”.
A ha gyo má nyos (ré gi nyel ve ze tû és mód szer ta nú) kon fir -
má ci ós ká té he lyett új tan anya got fej lesz tet tünk, mely be a
vi lág val lá sok tól a bib lia is me re ten ke resz tül az egy ház is -
me re tig sok min den be le fért, rész ben sze mély re sza bott ku -
ta tá si fel ada tok kal. Kon fir má ci ói vizs ga ként aka dály ver -
senyt ren dez tünk egy szom bat dél elõt tön, mely nek so rán a
gyü le ke zet leg ak tí vabb pres bi te re it jár ták vé gig a fi a ta lok
né hány fõs csa pa tok ban (még az út vo nal is bib li ai rejt vé -
nyek bõl volt meg fejt he tõ), és ad tak szá mot tu dá suk ról egy-
egy pres bi ter elõtt, aki az ak tu á lis fel adat meg ol dá sát meg -
hall gat ta. Így si ke rült élet sze rûb bé ten ni a kon fir má ci ós tu -
dást, és úgy von ni be a gyü le ke zet osz lo pos tag ja it, hogy a
fi a ta lok nak se je lent sen ér zel mi, lel ki ter het a vizs gá zás.
Mind ez zel sze ret tük vol na el ér ni, hogy a kon fir má ció ne a
meg szo kott csa lá di ün nep le gyen, ha nem ta lál ják meg a
he lyü ket a fi a ta lok a gyü le ke zet ben, és ne „ki kon fir mál -
kod ja nak” be lõ le. Per sze ezt sem le het meg va ló sí ta ni „szél
el len”: ha a kon fir man du sok szü lei a nyo ma té kos lel ké szi
ké rés sel szem ben még ha von ta egy szer sem kí sé rik el gyer -
me kü ket a temp lom ba, ak kor nem le het cso dál koz ni, hogy
ké sõbb a gyer mek sem akar oda jár ni. Pe dig Fel pé cen ez a
szo kás: el sõ osz tá lyos is ko lás ko ruk tól úgy szok tat ják a
gyer me ket temp lom ba, hogy kül dik. Eset leg a nagy ma má -
val, de gyak ran csak egye dül, szü lõ és csa lád nél kül. Jön -
nek a töb bi gye re kek is, egy pad ban ül nek mind, de 90%-
uk szü lõ nél kül ér ke zik. És per sze csak a kon fir má ci ó ig.

Új don sá got je len tett, hogy az evan gé li kus gyü le ke zet a

Fel pé cért Ala pít ván  nyal kö zö sen ala pí tot ta meg a fa lu te -
le há zát. A te le ház kö zös sé gi te ret je lent bár ki, il let ve bár -
mi lyen cso port szá má ra, más részt a mo dern tech ni ka
(szá mí tó gép és in ter net) el ér he tõ sé gét a ke vés bé te he tõ -
sek nek. Üze mel te té sét evan gé li kus ön kén te sek vég zik,
egy-egy dél utánt vál lal va sza bad ide jük bõl. Je len leg a te le -
ház in gye nes szé les sá vú in ter netel érést is kap a gyü le ke -
zet tõl, a temp lom to rony ban el he lye zett mik ro hul lá mú an -
ten na ter mé szet be ni bér le ti dí ja ként (ha vi 14 ezer Ft tá mo -
ga tás nak fe lel meg). A te le ház a gyü le ke zet ré szé rõl ki lé -
pé si le he tõ ség a temp lom fa lai kö zül, új út a fi a ta lok fe lé.
An nak el le né re, hogy sem mi fé le di rekt mis  szió nem fo lyik
a te le ház ban, so kak szá má ra ez a ta nu lás he lye, és szom -
bat es tén ként az egyet len nyil vá nos le he tõ ség (a kocs mán
túl), ahol a fi a ta lok ös  sze jö het nek.

Ép pen a te le ház „törzs kö zön sé gé re” épít ve pró bál koz -
tunk meg ta valy egy fi a ta lok nak szó ló öt na pos nyá ri tá bor
szer ve zé sé vel. A Mát rá ba, a FÉ BÉ Ná zá ret temp lo má ba és
if jú sá gi szál lás he lyé re ter vez tük a tá bort, hí rül ad tuk a
gyü le ke ze ti új ság ban, ké szí tet tünk ró la szó ró la po kat, és
ter mé sze te sen sze mé lye sen is hív tuk a fi a ta lo kat egy
olyan tá bor ba, amit kö zö sen szer ve zünk, és ma gunk ala -
kít juk. Mint egy hat van fi a tal ból ket ten je lent kez tek.

A fi a ta lok kö ré ben ta pasz talt sok szo ros ku dar ca ink okai
kö zé tar to zik – az egy ház zal va ló ál ta lá nos fenn tar tá so kon
és a kö zös sé gi élet ki ir tá sán túl – a fel pé ci csa lá dok sa já tos
mû kö dé se: apát alig lát nak a gye re kek, mert min dig dol go -
zik. Nya ral ni túl nyo mó részt nem men nek, mert (ha bár a
több ség nek pén ze len ne rá) nem ér nek rá. Így az tán a kö -
zös sé gi igény és a te kin tély hez va ló har mo ni kus vi szony
nem tud ki fej lõd ni a leg több fel pé ci fi a tal ban.

Egy má sik (új) mun ka te rü le tet je len tett a kis gyer me -
kes csa lá dok kal, il let ve el sõ sor ban az anyu kák kal va ló
fog lal ko zás. Két he ten te ba ba-ma ma klu bot tar tunk a
gyü le ke ze ti te rem ben, ahol most már ren del ke zés re áll -
nak eh hez is a fel té te lek: a té len im már jól fût he tõ te rem -
ben nagy szõ nyeg gel és já té kok kal vár juk a kis ba bá kat
és anyu ká ju kat. A Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um
2002-ben két pá lyá zat ke re té ben is tá mo gat ta a klub mû -
kö dé sét: csa lád ról és gyer mek ne ve lés rõl szó ló elõ adás so -
ro za tot szer vez tünk olyan ne ves ven dé gek kel, mint Le -
ven te Pé ter és Pál he gyi Fe renc. Má sik pá lyá za tun kon a
ba ba-ma ma klub tel jes éves prog ram ját dol goz tuk fel és
ad tuk köz re in ter ne ten, bár ki szá má ra in gye ne sen hoz -
zá fér he tõ en. A pá lyá zat nak ré sze volt a fel pé ci csa lá di
nap szer ve zé se is: er re a ha gyo má nyos szep tem be ri Má -
ria-na pi bú csú nap ján ke rült sor. Ép pen azért ak kor,
hogy en nek a nap nak is le gyen va la mi ér tel me és kö zös -
sé gi prog ram ja, ne csak az evés-ivás sal és fo ci mec  csel
tel jen az idõ. Tánc ház volt a temp lom kert ben, bü fé és
sör pa dok mel lett le he tett be szél get ni, es te pe dig egy
evan gé li kus éne kes nõ, Völ gyessy-Szo mor Fan ni kon cert -
jé nek hang ja it hall hat ta min den ki a fa lu ban. Jó volt az
erõ sí tés, so kan föl is jöt tek a kon cert re a sö tét ben, ami -
kor már „nem fél tek”, hogy meg lát ják õket a temp lom -
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Mi u tán két éve, 2002. ja nu ár 1-tõl Trajt ler Gá bor egy ház -
ze nei igaz ga tó tól egy há zunk or go na ügye i nek egy jól kö -
rül ha tá rol ha tó ré szét, a mû em lék or go na-fel ügye le tet át -
vet tem, kö zö sen át te kin tet tük gyü le ke ze te ink tel jes or go -
na ál lo má nyát. A 80-as évek ben a So ros Ala pít vány tá mo -
ga tá sá val vég zett or szá gos fel mé rés lis tá ja és ze ne igaz ga -
tónk ál tal ké szí tett kar to ték rend szer alap ján meg ál la pí tot -
tuk, hogy a tel jes or go na ál lo mány kö zel fe le (47%-a),
mint egy 150 hang szer, mû em lé ki szem pont ból min den -
kép pen va la mi lyen oda fi gye lést ér de mel. Bár ezek kö zül
ed dig csak el vét ve lett né hány or go na mû em lék ké nyil vá -
nít va, még is rend kí vül fon tos, hogy kul tu rá lis és egy ben
egy há zi örök sé günk to váb bi be cses pél dá nyai – még ha
azok kö zött eset leg már hasz nál ha tat la nok is van nak –
meg fe le lõ gon dos ko dás ban ré sze sül je nek. Óri á si fe le lõs -
ség ezt az örök sé get be csü let tel meg óv ni! Mi vel az el múlt

60 év so rán több ilyen hang szert át ala kí tot tak, né me lyik
ala po san meg ron gá ló dott vagy idõ köz ben eset leg már ro -
mos sá is vált, sõt az or szá gos fel mé rés óta el telt idõ alatt
is sok vál to zás ál lott be, ezért szük ség sze rû vé vált e hang -
sze rek is mé telt, cél ori en tált fel mé ré se.

A fel mé rés cél ja az, hogy min den olyan or go ná ról,
amely va la mi lyen szem pont ból mû em lé ki oda fi gye lést ér -
de mel, nap ra kész, min den egyes síp ra és szer ke ze té re ki -
ter je dõ, lel tár sze rû en pon tos in for má ció áll jon ren del ke -
zés re örök sé günk meg óvá sa, res ta u rá lá sa, il let ve mû em -
lék ké nyil vá ní tá sa ér de ké ben. Hang sze re ink meg óvá sa
nagy fe le lõs sé get igé nyel mind egy há zunk ve ze té se, mind
az érin tett gyü le ke ze te ink ré szé rõl.

Mû em lé ki oda fi gye lést ér dem lõ hang sze re ink fel mé ré se
az el múlt év nya rán az or szá gos egy há zi iro da tá mo ga tá -
sá val már el kez dõ dött. A lel tár sze rû ap ró lé kos fel mé rést
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kert ben. Mert itt is nagy volt a meg szo kás ha tal ma: so -
kan gya na kod va néz ték, hogy az „egy ház” pró bál ko zik,
és nem csak is ten tisz te le tet tar ta nak a temp lom ban, ha -
nem kön  nyû ze nei kon cer tet a kert jé ben.

So kat ír tunk a hét köz na pi élet hez tar to zó, „vi lá gi as”
pró bál ko zá sa ink ról, nem árt egy ki csit a szi go rúb ban vett
gyü le ke ze ti élet rõl is hírt ad ni. A kü lön le ges sé gek nek itt is
na gyobb a vonz ere je, mint az egy sze rû va sár na pi is ten -
tisz te let nek. Fa lun ta lán nem olyan gya ko ri a hús vét haj -
na li, fel tá ma dá si is ten tisz te let, még is meg kí sé rel tük be ve -
zet ni ezt az al kal mat. So kan és nagy kedv vel lá to gat ják,
már el sõ év ben is fel buk kan tak olya nok, akik az egész
esz ten dõ ben be nem te szik lá bu kat a temp lom ba, de ezen
a haj na lon ott akar nak len ni. Mert ez más, mint a töb bi. A
má so dik év ben – az õsi ke resz tény tra dí ci ó hoz il lõ en – fel -
nõtt ke reszt ség re is sor ke rül he tett: négy ti zen éves test vért
ke resz tel tünk meg hús vét haj na lán, és kö zü lük az egyik a
gyü le ke zet kán to ra ként szol gál az óta is.

Nép sze rû ek a böj ti öku me ni kus al kal mak is, me lye ket
„Böj ti es ték”-nek ne vez tünk el, és szer dán ként tart juk. A
ja nu á ri ima hét nek nincs tra dí ci ó ja, a nagy hi deg ben (fû -
tet len temp lom ba) nem sok esél  lyel jön né nek a hí vek. Így
már har ma dik éve meg hí vunk egy evan gé li kus, egy ka to -
li kus és egy re for má tus ven dég lel készt, er re szí ve sen jön -
nek el mind az evan gé li ku sok, mind a ka to li ku sok.

Ta valy egy ház me gyei pres bi te ri csen des na pot szer vez -
tünk Fel pé cen. Töb bek kö zött azt vár tuk tõ le, hogy ezen a
mi pres bi te re ink is részt vesz nek, nem tud ván ho va „me -
ne kül ni” elõ le, hi szen hely ben van. Így is lett: volt film ve -
tí tés az egy ház ke rü let rõl, te ma ti kus be szél ge tés a fi a ta lok
meg szó lít ha tó sá gá ról (eb ben egy íze lí tõ nyi vi de o be ját szás
a Szél ró zsá ról, hogy el tud ják kép zel ni), piz zás ebéd és úr -
va cso rai is ten tisz te let. Si ke res lett, ha le het így jel le mez ni
egy ilyen al kal mat.

Leg utóbb rég óta dé del ge tett ter vünk vált va ló ra: si ke -
rült el in dí ta ni egy rend sze res, bib lia órai jel le gû kis kö z ös -
sé get: „Ha tó rai tea” lett a ne ve, ahol (a te á zá son, ige ol va -
sá son és imád sá gon túl) a nem rég meg je lent és min den
csa lád hoz el jut ta tott finn Ká té fe je ze te i rõl be szél ge tünk.
Az utób bi két év ti zed ben nem volt eh hez ha son ló, lel ki
igé nyû ta lál ko zá si le he tõ ség itt, Fel pé cen. A gyü le ke zet
alap em be re it hív tuk eb be a kis cso port ba, és ve lük együtt
ke res sük az utat, amit Is te nünk mu tat ne künk.

Ha egy ki csit ne ga tí v hang vé te lû re is si ke re dett e kis
írás, azért nem ad juk fel a mun kát. Azt gon dol juk, amit
most itt vá zol tunk, az nem ku ri ó zum, ha nem nagy já ból a
„mai ma gyar va ló ság”, leg alább is egy kis sze le te. His  szük,
hogy nem vé let le nül so dort min ket ide a „sors sze le”.
Hisszük, hogy Is ten vég zi a mag ve tést, az ara tás meg nem
a mi dol gunk…

KOR MOS GYU LA

Mû em lék or go na-fel mé rés
egy há zunk ban



ala pos elõ ké szí tés elõz te meg, mely nek so rán a fel ke re sen -
dõ or go nák he lyé nek tér ké pen tör tént be je lö lé se után út -
vo nal terv ké szült az al kal mi szál lás le he tõ sé gek fi gye lem -
bevé te lé vel. Az elõ ze tes terv sze rint na pi két-há rom or go -
na fel mé ré sét ter vez tem, azon ban a na pi 9–11 órás in ten -
zív mun ka sem tet te le he tõ vé na pon ta két hang szer nél
több fel mé ré sét.

Az el múlt év so rán a Ti sza É–D-i vo na lá tól ke let re esõ
tel jes te rü let (Ke let-Bé ké si, Nyu gat-Bé ké si, Bor sod-He ve si
és Haj dú-Sza bol csi Egy ház me gye) mu ze á lis ér té kû hang -
sze re i nek szám ba vé te le meg tör tént. E fel mé rés idõ köz ben
ki egé szült a Sop ron kör nyé ki fal vak or go ná i nak ada ta i -
val. A mint egy 32 or go ná ról kö zel 2 ezer db fény kép fel vé -
tel, 6 fü zet nyi fel jegy zés és mel let te csak nem 10 órá nyi
dik ta fo nos in for má ció rög zí tés is ké szült. A di gi tá lis fény -
kép fel vé te lek ren de zé se már meg tör tént. A tel jes adat ál lo -
mány szá mí tó gé pes nyil ván tar tás ba ke rül, ahon nan a jö -
võ ben kü lön bö zõ ke re sé si szem pon tok sze rin ti ki gyûj tés is
le he tõ vé vál ik. Terv be lett vé ve, hogy a nagy kö zön ség ré -
szé re a leg alap ve tõbb in for má ci ók majd in ter ne ten is el ér -
he tõk le gye nek. Ter mé sze te sen ku ta tók ré szé re – a meg fe -
le lõ ku ta tá si en ge dély bir to ká ban – hi vat ko zá si és pub li -
ká ci ós kö te le zett ség vál la lá si fel té tel lel a tel jes adat bá zis
hoz zá fér he tõ lesz, de nem ter vez zük in for má ció hor do zó
esz köz re tör té nõ má sol ha tó sá gát.

A fel mé rés ed di gi ta pasz ta la tai sok te kin tet ben elég ve -
gyes ké pet mu tat nak. Van nak ki vá ló an mû kö dõ, 100 éves -
nél ré geb bi or go nák is, saj nos azon ban a 32 or go na kö zel
fe lé nek az ál la po ta ag gasz tó. A fel mért hang sze rek ál la po -
tát az aláb bi ös  sze fog la lás jól tük rö zi: ki vá ló, jó, el fo gad -
ha tó: 15; fel újí tás alatt: 1; le bont va, res ta u rá lás elõtt: 1;
ros  sz, alig mû kö dik: 10; mû kö dés kép te len, ro mos: 5.

Ter mé sze te sen ne héz meg húz ni a ha tárt az egyes ka te -
gó ri ák kö zött, de saj nos na gyon el ke se rí tõ az a tény, hogy
a fel mért hang sze rek fe le jó részt tel je sen al kal mat lan a li -
tur gi ai funk ció be töl té sé re. Bár a ro mos or go ná kon kí vül
a to váb bi 10 hang szer ugyan va la mennyire mû kö dõ ké pes,
de a le ra ga dó, il let ve meg nem szó la ló han gok, vagy a tel -
jes síp mû sok szor el ké pesz tõ ha mis sá ga, eset leg mind -
ezek ös  szes sé ge gya kor la ti lag al kal mat lan ná te szi funk ci -
ó já nak be töl té sé re.

Le han go ló, hogy a ro mos hang sze rek kö zött igen mí ve -
sen ki dol go zott, ki vá ló mes ter készítette munkák is az
enyé szet ál do za tai let tek. Sza ké rtõ ke zek nyo mán ezek az
or go nák is élet re kel het né nek, hi szen ma már nincs le he -
tet len a res ta u rá lá s, re konst ru á lá s te rü le tén.

A meg vizs gált mû kö dõ és alig mû kö dõ or go nák hû tük -
röt mu tat nak ar ról, hogy men  nyi re szak ér tõ ke zek bán tak,
eset leg bán tak el a hang szer rel. Itt is ve gyes ké pet ta pasz -
tal tam: vol tak olyan or go nák, ame lyet nem kép zett sze mé -
lyek ki vá ló an ja ví tot tak és rend sze re sen gon doz nak, de
saj nos olyan „or go na épí tõ” is van, aki az or szág má sik ré -
szén már tel je sen tönk re tet te egy há zunk egy ki emelt mu ze -
á lis hang sze rét, s az eset bõl még sem okul va, szak sze rût len
be avat ko zá sok so rá val to vább ká ro sít ja or go nák so rát!

Na gyos fon tos kér dés, s hely re hoz ha tat lan kárt okoz ha -
tunk té ve dé sünk kel, ha nem meg fe le lõ or go na épí tõt hí vunk
se gít sé gül. Er re a kér dés re alig ha tud pél dá ul egy lel kész
test vé rünk jó ta ná csot ad ni, még ha egy jól mû kö dõ or go ná -
val büsz kél ke dik is, hi szen min den or go na más és más, de
min den kép pen igen sok ré tû hoz zá ér tést igé nyel. Kü lö nö sen
igaz ez a mu ze á lis hang sze rek re. Ho gyan is tud na egy
olyan or go na épí tõ egy mu ze á lis hang szert szak sze rû en
meg ja ví ta ni (ne tán fel újí ta ni), aki nem hogy a mû em lé ki
irány el vek kel nincs tisz tá ban, de még csak ér zé ke sincs e ré -
gi kin cse ink meg óvá sá ra?

Ezt a kér dést te hát na gyon rö vid idõn be lül sza bá lyoz -
nunk kell, hogy meg aka dá lyoz zuk ér té kes és pa ti nás
hang sze re ink to váb bi pusz tu lá sát. A lel tár sze rû fel mé rés
ad egye dül le he tõ sé get ar ra, hogy al kal mi el len õr zés sel
meg ál la pít ha tó le gyen, hogy ki a fe le lõs azért, ha egy
hang szer ros  szabb ál la pot ba ke rült egy be avat ko zás so -
rán, még  ha job ban is szól, mint a be avat ko zás elõtt. (Ezt
az eset le ge sen mu lasz tó or go na épí tõ biz to san nem fog ja
ön ma gá tól be val la ni.) Amíg e kér dés sza bá lyo zá sa meg
nem tör té nik, ad dig jó ta nács ként hadd szol gál jon a kö -
vet ke zõ pár gon do lat:

– Mi e lõtt egy or go na épí tõ vel szer zõ dést köt nénk, fon -
tos, hogy ala po san in for má lód junk ró la.

– Ré gi hang sze re ink hez – ame lyek az el sõ vi lág há bo rú
vé ge elõtt épül tek – csak olyan szak em ber nyúl jon, aki nek
or go na szak ér tõ ál tal el len õr zött re fe ren cia mun kái van nak.

– Min den kép pen kér jük meg az or go na épí tõt, írás ban ne -
vez zen meg né hány – szak ér tõ ál tal el len õr zött – res ta u rá -
lá si re fe ren cia mun kát, a szak ér tõ ne vé nek meg adá sá val.

– Csak is rész le tes, el len õriz he tõ ár aján la tot adó or go na -
épí tõ vel tár gyal junk.

– Még szer zõ dés kö tés elõtt kér jük ki egy há zunk or go na -
szak ér tõ jé nek vé le mé nyét a fel mu ta tott re fe ren cia mun -
kák ról, az or go na épí tõ rõl és ár aján la tá ról.

– Hasz nos, ha a kö ten dõ szer zõ dést is meg be szél jük a
szak ér tõ vel, vagy ki vi te le zés ben jár tas jo gás  szal, mert saj -
nos van olyan or go na épí tõ is, aki vis  sza él a pon gyo la
szer zõ dés kí nál ta jog hé za gok kal.

Mind ezek lát szó lag több let ki adás sal jár nak, de ez a ki -
adás csak tö re dé ke an nak, ami lyen több let kár ke let kez het
az or go ná ban, ha nem hoz zá ér tõk ke zé be ke rül.

A fel mé rés ta vas  szal és nyá ron foly ta tó dik. Terv sze rint
a bu da pes ti orgonák, a Tol na-Ba ra nyai, a Va si és Za lai
Egy ház me gye or go nái ke rül nek sor ra, majd az elõ re ha la -
dás és a le he tõ sé gek függ vé nyé ben õs  szel folytatjuk a
munkát a még fel nem ke re sett te rü le te ken. Re mél he tõ en
a tel jes fel mé rés 2005-ben be fe je zõ dik.

De es sen pár szó a res ta u rá lá s ról is! Fel eme lõ és fe lejt -
he tet len él mény min den egyes al ka lom, ami kor egy-egy
or go na res ta u rá lá sa nagy erõ fe szí té sek árán pusz tán ön -
erõ bõl, vagy ön erõ bõl és ön kor mány za ti, il let ve ál la mi tá -
mo ga tás ré vén be fe je zõ dik és új ra meg szó lal! Az el múlt
év ti zed né hány pél dá ját em lít sem csak: Har ka, Nagy bán -
he gyes, Balf, Kis má nyok. Ne mes csó a leg sze gé nyebb gyü -
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le ke ze tek kö zé tar to zik, még is si ke rült el ér ni az el ér he tet -
len nek lát szót. (Ma már a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram
is nyújt pá lyá zat út ján or go na res ta u rá lá si tá mo ga tást.)
Így kez dõ dik el 2004-ben az 1790-ben épült to ka ji or go na
res ta u rá lá sa is.

Ter vez zük, hogy a jö võ ben res ta u rált hang sze re in ket az

in ter ne ten min den ér dek lõ dõ szá má ra be mu tatjuk ké pek -
kel, rö vid le írás sal, ahol pe dig hang fel vé tel is ké szült, ott
hang il luszt rá ci ó val is. Ezek ta lán bi zo nyí té kul szol gál hat -
nak a nem hoz zá ér tõk ré szé re is, hogy a rá for dí tott, gyak -
ran igen ne he zen ös  sze sze dett na gyobb ki adás bõ ven
meg hoz za gyü möl csét.

143

Balf. Egy evan gé li kus sá gá ban el nép te le ne dett, önál ló lel -
kés  szel nem ren del ke zõ fa lu ki vá ló an mû kö dõ res ta u rált
or go ná ja

Mestermunka Saskó orgonaépítõtõl Gyomán
(Sajnos rossz állapotú)

Egy alig hasz nál ha tó, síp hi á nyos ba rokk or go na bel se je
Bé kés me gyé bõl

Egy má sik ro mos or go na síp anya ga a Nyu gat-Bé ké si Egy -
ház me gyé ben



Ez év feb ru ár já ban volt szü le té sé nek szá za dik, má jus ban
lesz ha lá lá nak ti zen ötö dik év for du ló ja. Hos  szú éle té bõl
csu pán ti zen öt esz ten dõt töl tött gyü le ke ze ti lel ké szi szol gá -
lat ban Ko má rom Ma gyar or szá gon ma radt tö re dé ké ben. A
múlt szá zad negy ve nes-öt ve nes éve i nek for du ló ján – nem
tel je s cik lu son ke resz tül – a Fej ér-Ko má ro mi Evan gé li kus
Egy ház me gye es pe re se is volt. Et tõl a mun ká já tól 1954-
ben vált meg. Lel ké szi ál lá sá ból 1962 jú li u sá ban fel füg -
gesz tet ték, majd 1963 ja nu ár já ban nyug díj nél kül kény -
szer nyug dí jaz ták. Egy há zunk nem tar tott igényt mun ká já -
ra, õ azon ban nem tu dott úgy él ni, hogy ne szol gál jon.
Meg ke res te a ma ga mun ka te rü le tét, ahol meg te het te.

1951 már ci u sá tól 1952 szep tem be ré ig se géd lel ké sze
vol tam. Éle té nek meg rá zó for du la ta i ról nem szá mol ha tok
be, csak azt is mé tel het ném, amit te me té se kor Bot ta Ist ván
mon dott el ró la ke len föl di temp lo munk ban, 1989. má jus
31-én. (Em lék be szé de meg ta lál ha tó a Ke resz tyén Igaz ság
új fo lya má nak 1989. szep tem be ri szá má ban.) Ágos ton fia
az Evan gé li kus Élet i dei, feb ru ár 1-jei szá má ban rész le te -
sen is mer te ti élet pá lyá ját. Gon do lom, hogy a gyer me kei ál -
tal összeállított, éle té rõl és szol gá la tá ról szó ló könyv is
ha ma ro san meg je le nik.

1948 jú li u sá ban Sza bó Jó zsef, a Du ná nin ne ni Evan gé li -
kus Egy ház ke rü let püs pö ke a há nya tott sor sú lel készt bi -
zony ta lan jö ven dõ jû gyü le ke zet lel ké szi ál lá sá ba ik tat ta
be. A ko má ro mi ak ak koriban meg ren dü lé se k so ro za tát él -
ték át. Ko ráb bi lel ké szük tra gi kus hir te len ség gel fe jez te be
éle tét: köz vet le nül egy va sár nap dél elõt ti is ten tisz te let
elõtt hol tan ta lál ták a pad lá son. A vá rost új ból át jár ha tat -
lan or szág ha tár sza kí tot ta két fe lé. Az ima ter met is ma gá -
ban fog la ló lel kész la kást ak na ta lá lat ér te. A meg la zult
vas ge ren da mi att éve ken ke resz tül in gott a kö zép sõ szo ba
pad ló ja, és le sza ka dó ban volt az ima te rem men  nye ze té -
nek har mó ni um fe let ti har ma da. A la kás két cse rép kály -
há ját nem le he tett fel fû te ni. Nagy hi deg ben a szo ba hõ -
mér sék le te 14 fok kö rül in ga do zott. A gyü le ke zet tag ja i -
nak jó ré sze kis nyug dí jas ként még ön ma gát is csak nagy
ne he zen tud ta el tar ta ni, az egy ház köz ség anya gi ter he i bõl
ke ve set vál lal ha tott. Ha tás va dá sz ál lí tás nak tû nik, ami
nyers va ló ság volt: nagy csa lá dos lel kész ként a gyü le ke zet -
tõl ka pott ha vi fi ze tésé bõl kö rül be lül 50 kg ke nye ret vá sá -
rol ha tott.

Eb ben az em be ri leg szin te el fo gad ha tat lan hely zet ben
re mény ség el le né re re mény ke dett. Na gyon tu dott bíz ni an -
nak az Is ten nek a ha tal má ban, aki „hol ló it” vá rat la nul, de

idõ ben min dig el küld te. Cso dák tör tén tek. Nem lát vá nyo -
san, ha nem a test vé ri sze re tet na gyon egy sze rû ös vé nye in
ér ke zett a se gít ség. Ez a se gít ség lel ké szi szol gá la tá nak a
gyü möl cse volt.

A kis lét szá mú gyü le ke zet ben he ten ként öt ige hall ga tá si
al kal mat te rem tett: egy bib lia órát és négy is ten tisz te le tet.
Ács, Al más fü zi tõ, Na gyig mánd szór vány he lye ken ha von ta
egy szer gyûl tek ös  sze az evan gé li ku sok. A gyer mek mun ka
a gyü le ke zet egyik le ány tag já nak a gond ja volt. Ko má rom -
ban va la men  nyi is ko lás gyer mek je len volt a hit tan órán. A
szór vány ban élõ gyer me kek sem ma rad tak hit tan ta ní tás
nél kül: Ácson egy, Al más fü zi tõn és Szõny ben pe dig két-két
csa lá di ott hon ban he ten ként volt „hit tan óra”.

Ige hir de té se i ben „ke mény ele delt” adott. Sza va tu dós
lu the rá nus teo ló gus bi zony ság té te le volt. Nagy gond dal
vá lasz tott éne ket. Ar ra tö re ke dett, hogy az ige üze ne te és
az ének mon da ni va ló ja ös  sz hang ban le gyen. Na gyon
könnyen ké szült: az ének ki vá lasz tá sá val sok eset ben töb -
bet baj ló dott, mint a pré di ká ció el ké szí té sé vel.

Szí ve sen vál lalt evan ge li zá ci ós szol gá la tot. Má ra sem
fe lejt het tem el örö mét, ami kor olyan lel kész hív ta ef fé le
szol gá lat ra, aki nem volt ba rát ja az evan geli zá ci ó nak. Az
egy mást kö ve tõ al kal mak so rán sí rig õr zött ba rát sá got kö -
töt tek. Az evan ge li zá ció jö võ jé rõl nagy ál mo kat ál mo dott.
Bi zo nyos volt ab ban, hogy a moz gal mat sem mi fé le vál to -
zás sem ké pes el erõt le ní te ni. Ezért nagy há lát ér zett, ami -
kor a szá ki egy ház köz ség gyü le ke ze ti há zát egy ház me gyei
bel mis  szi ói ott hon lé te sí té se cél já ból az egy ház me gyé nek
fel aján lot ta. Ne héz na po kat élt át, ami kor egy lel kész- és
egy as  szony kon fe ren cia után ab ba kel lett hagy nia a szer -
ve zés mun ká ját.

Az egy ház éle té nek meg úju lá sá ban na gyon so kat re mélt
az éne kek tõl. Az egy ház tör té net ta nul má nyo zá sa kor azt
is mer te fel, hogy ne héz idõk ben: a tö rök meg szál lás ide jén
vagy az el len re for má ció nap ja i ban Is ten az övé it éne kes -
köny vek ál tal erõ sí tet te hi tük ben, adott ne kik re mény sé -
get és õriz te meg a ma ga szá má ra. Kü lö nös ér dek lõ dés sel
for dult az elõ ször 1736-ban meg je lent, pi e tis ta hát te rû Új
Zen ge de zõ Men  nyei Kar fe lé, amely a 16. szá zad ér té kes
ének kin csét nagy mér ték ben meg õriz te. En nek az éne kes -
könyv nek szin te va la men  nyi ki adá sát fel ku tat ta, könyv tá -
ra szá má ra meg sze rez te, ada ta it „anya könyv be” je gyez te.
Ezt az éne kes köny vet ál lí tot ta pél da ké pül, ami kor új éne -
kes könyv ki adá sá ról esett szó.

Új éne kes könyv ki adá sá nak szük sé ges sé gét már a Ke -
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BO HUS IM RE

Egy há zi éne ke ink kin cses há zá nak
hû sé ges õr zõ je
Schu lek Ti bor em lé ke ze te



resz tyén Igaz ság 1934. évi de cem be ri szá má ban meg fo -
gal maz ta Új éne kes köny vet! cí mû írá sá ban. Egy évti zed del
ké sõbb, 1945-ben a meg va ló sí tá sá ra is pél dát adott, ami -
kor Su lyok Im ré vel együtt meg jen tet te a Ré gi Ma gyar Is te -
nes Éne keket (RMIÉ). Ta lán nem ha szon ta lan idõ töl tés, ha
gon do lat ban át la poz zuk.

A 223 la pos könyv 127 éne ket tar tal maz. For rá sa ik: az
1744-ben ki adott Új Zen ge de zõ Men  nyei Kar (UZ); a Deb -
re ce ni for ma sze rin ti éne kes köny vek a 18. szá zad ban
mind 1806-ig (D) és az 1751-ben ki adott ko lozs vá ri éne -
kes könyv (K). Mind egyik ének vé gén a for rás(ok) meg je -
lö lé se ta lál ha tó.

A cím lap mind for má já ban, mind nyel ve ze té ben a 16.
szá za di köny ve ké re em lé kez tet. A szer kesz tõk re csu pán
ne vük kez dõ be tûi utal nak, S. T. il let ve S. I.

Az Elöl já ró be szédet jel leg ze tes erõ tel jes stí lu sá ban
Schu lek Ti bor (S. T.) ír ta Kas sán, „1944. re for má ció ha vá -
ban”. Mi vel a szer kesz tõk szán dé ká ról és gon dol ko dás -
mód járól so kat el árul, he lyen ként szó ról szó ra idéz ve is -
mer te tem: „Sem mi ben sem es tünk oly mes  sze atyá ink lel -
ki ha gyo má nyá tól, mint a kö zön sé ges és há zi is te ni szol -
gá lat nak buz gó sá gos ének lé sé ben. A fel vi lá go so dás ko rá -
nak lé lek ölõ ra ci o na liz mu sa egy-két em ber öl tõ alatt el -
pusz tí tot ta a ma gyar re for má ci ó nak leg ne me sebb gyü möl -
csét: a 16. szá zad vé gé re meg le põ gaz dag ság ban ki bon ta -
ko zott s utá na is más fél szá za don ke resz tül szer ve sen to -
vább fej lõ dõ éne kes köny vet.” Az Új Zen ge de zõ Men  nyei
Kar 634 éne ké vel (ve lük együtt min dig ki ad ták a „fran cia
for ma sze rin ti 150 zsol tárt” is) „a ma gyar egy há zi éne kes -
könyv ra gyo gó de le lõ sza kát je len ti”. De a „deb re ce ni for -
ma sze rin ti” éne kes könyv 362 éne ke, va la mint a kü lön bö -
zõ ki adá sok ban el té rõ ko lozs vá ri éne kes könyv is „a ma -
gyar lel ki ének lés nek cso dá la tos gaz dag sá gú tár há za.”

„A drá ga re for má to ri örök ség és a fel vi lá go so dás »jó za -
nabb és tisz ta buz gó sá ga« kö zött azon ban már nem volt
kap cso lat, és mind az evan gé li kus, mind a re for má tus
egy ház vét kes ön cson kí tás sal túl adott az »avult« ha gya té -
kon.” Ezt elõbb az evan gé li kus, majd a re for má tus egy ház
tet te meg. A ra ci o na liz mus sal az 1911-ben meg je lent úgy -
ne ve zett du nán tú li éne kes könyv sza kí tott. „Saj nos szer -
kesz tõi ép pen a ré gi ma gyar anyag és an nak pa ti nás szép -
sé ge iránt mu tat tak vaj mi ke vés meg ér tést. Így a kö zölt
né hány 16. és 17. szá za di ma gyar ének a fel is mer he tet len -
sé gig »meg szé pí tte tett«.” Éne kes könyv ki adá sá ra pél da le -
het ne a ju go szlá vi ai re for má tus egy ház 1939-ben ki adott
„éne ke se”, bár az sem hi bát lan.

„A mai ma gyar nem ze dék je len tõs ré te ge erõs von zó -
dást érez az el her dált örök ség iránt, és pe dig mind teo ló -
gi ai, mind ze nei, mint nyel vi okok ból. (…) Je len ének gyûj -
te mény cél ja fel tár ni so kak szá má ra azt, amit el ta kart
elõt tünk más fél szá zad szel le mi iszap ja. – Elõ mun ká lat
kí ván len ni az evan gé li kus és re for má tus egy há zak ban
egy kép pen ké szü lõ ben lé võ éne kes könyv re form hoz.” (Mi -
lyen öröm és ál dás len ne, ha éne kesköny ve ink törzs anya -
ga is mét kö zös le het ne, mint a 16., 17. és 18. szá zad ban!)

„Szok tat ni sze ret né a fü le ket (…) gaz da gabb egy há zi
hang ne mek re, va la mint az ere de ti üte mes ének lé si mód ra
–, a szí ve ket pe dig ne héz idõ ben ah hoz a bib li ás szel lem -
hez, mely az atyá kat át se gí tet te a tö rök  vi lág és el len re for -
má ció tes ti-lel ki szen ve dé se in.” Su lyok Im re mun ká já nak
is mer te té se, va la mint né hány gya kor la ti tud ni va ló köz lé -
se után az elöl já ró be széd így zá rul: „Is ten ál dá sa le gyen
az ének szer zõ atyák em lé kén és az uno ká kon, akik az
atyák éne kén örö möt ta lál nak, hogy erõ sí tõ jük le gyen hi -
tük ben és vi gasz ta lá suk a nyo mo rú ság ban.”

S. T. és S. I. mun ká ját né hány szám adat tal sze ret ném
ös  sze fog lal ni: a RMIÉ-ben 11 olyan ének van, amely csak
a ZMK-ban ta lál ha tó, 9 csak a D-ben. 14 ének szár ma zik
a ZMK-ból és a D-bõl, 20 a D-bõl és K-ból. 73 ének mind a
há rom éne kes könyv bõl. A RMIÉ 127 éne ke kö zül te hát 98
a ZMK-ban is meg van. Be lõ lük ke re ken negy ven ke rült be
je len le gi éne kes köny vünk be. Né há nyuk na gyon tö re dé ke -
sen, dön tõ több sé gük azon ban mél tó for má ban.

Schu lek Ti bor ku ta tó és szer kesz tõ mun ká já nak ered -
mé nyei, a Ré gi Ma gyar Is te nes Éne kek és a 101 éne ket tar -
tal ma zó Can ta te! – 1951-ben je lent meg – cí mû pró baéne -
kes könyv az 1955-ös Ke resz tyén Éne kes könyv ki adá sát ké -
szí tet ték elõ. Al cí mét is ele ve nít sük fel: A Du nán tú li Evan -
gé li kus Éne kes könyv rö vi dí tett ki adá sa Új rés  szel.

A rö vi dí tett ki adás azt je len tet te, hogy a Du nán tú li
Evan gé li kus Éne kes könyv éne ke i nek kö rül be lül fe le ki ma -
radt be lõ le. Szá mo zá sa nem volt fo lya ma tos, a meg ma radt
éne kek a ré gi szá mo kat „hoz ták ma guk kal”. Az új rész rõl
pe dig ezt ol vas hat juk a be ve ze tés ben: „Az »Új rész«-be fel -
vett éne kek az egész ke resz tény ség és egy há zunk ha tal -
mas ének kin csé bõl ad nak íze lí tõt, (…) az egy há zak egy sé -
gét ke re sõ öku mé ni kus gon do lat ab ban érez tet te ha tá sát,
hogy más egy há zak ének kin csé bõl is igye kez tünk me rí te -
ni. El sõ sor ban nem mai ének szer zõk új éne ke it vet tük fel,
(…) fõ leg a re for má ció ko rá nak gaz dag tar tal mú, erõ tel jes
ko rál jai, ezek kö zött is Lu ther Már ton ed dig éne kes köny -
vünk ben nem sze rep lõ éne kei ré szesül tek elõny ben. (…) A
meg sze re tett új éne kek kö zül a temp lo mi ének lés szem -
pont já ból is meg fe le lõ éne ke ket vá lo gat tunk ki.”

A vá lo ga tás fe le lõs ség tel jes mun ká ját nagy rész ben
Schu lek Ti bor vál lal ta. Er rõl a be ve ze tés ben a kö vet ke zõ ket
ol vas hat juk: „Ki kell emel ni Schu lek Ti bor mun kás sá gát.
Az õ ku ta tó mun ká ját lép ten-nyo mon fel hasz nál tuk. Még
né hány év vel ez elõtt, az egy há zi ve ze tõ ség ké ré sé re õ vá lo -
gat ta ki a ré gi Ke resz tyén Éne kes könyvbõl azt a há rom száz
éne ket, amely nek alap ján a mos ta ni vá lo ga tás el in dult.
Hoz zá szó lá sa i val, ta ná csa i val is se gí tet te az elõ ké szí tést.”

Em lé ke ze tem sze rint 25 lel készt õ kért meg ar ra, hogy
ír ják meg: me lyek azok az éne kek, ame lye ket min den kép -
pen meg hagy ná nak az új éne kes könyv ben. Nem tu dom,
há nyan vá la szol tak, ta lán va la men  nyi en. A vá la szok igen
nagy mér ték ben meg egyez tek. Az új éne kek kér dé sé ben
ha son ló an nagy volt az egyet ér tés.

A meg tar tás ra ki je lölt ré gi és a fel vé tel re ja va solt új éne -
ke ket ala po san át vizs gál ta. Elõ ször is az ide gen nyelv bõl
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AK TU A LI TÁS

A meg je le né se után szin te köz vet le nül ke zem be ke rült
köny vet elõ ször fél re tet tem, mond ván: a ben ne le ír tak ér -
de ke sek ugyan, de nem sok re a li tá sa van an nak, hogy
egy há zunk ban bár kit is meg va ló sí tás ra in dí ta na a mû. A
szer zõ ugyan is egy, a sa ját gyü le ke ze ti gya kor la tá ban
több ször ki pró bált és si ke res kur zus le írá sát és ma gya rá -
za tát mu tat ja be az ol va só nak – a kur zus tár gya pe dig az
is ten tisz te let, kü lö nös kép pen a li tur gia. A li tur gi kus re -
form fo lya mat elõ re ha lad tá val, a pró ba fü ze tek ki adá sá val
és a ré gi-új li tur gia szór vá nyos ki pró bá lá sá val azon ban a
sok teo ló gi ai és sze mé lyes ter mé sze tû kér dés, ké tely mel -
lett fel ve tõ dött az is, ho gyan le het a gyü le ke ze ti ta gok kal,
az is ten tisz te let részt ve võ i vel meg is mer tet ni és meg sze ret -
tet ni a meg vál to zott ren det. Meg is mer tet ni és meg sze ret -
tet ni: a ket tõ egy szer re em lí ten dõ, hi szen alig ha le het sze -
ret ni va la mit, amit nem is me rünk na gyon mé lyen. En nek
hi á nyá ban be szél he tünk fel lán go lás ról, ra jon gás ról – sze -
re tet rõl azon ban biz to san nem. És a má sik ol dal: alig ha

le het sé ges meg is mer ni va la mit, ami fe lé nem va gyunk
nyi tot tak, ami vel szem ben elõ íté le te ink van nak, ami nek
nem ad juk meg a meg sze re tés esé lyét. En nek tu da tá ban
bi zo nyos nak lát szik, hogy leg ké sõbb ami kor meg szü le tik
a li tur gia vég le ge sen el fo ga dott vál to za ta (il let ve vál to za -
tai, hi szen több rõl van szó), szük sé ges sé vá lik a gyü le ke -
zet ki emel ten in ten zív li tur gi kus ta ní tá sa. Per sze ez el vi leg
fo lya ma tos mun ka az egész gyü le ke zet, de leg alább is a
gyer me kek, fi a ta lok, il let ve fel nõtt ként meg ke resz tel ke dõk
kö zött, a rég óta gyü le ke zet hez tar to zó fel nõt tek azon ban
gyak ran el ha nya gol tak eb bõl a szem pont ból. Most ve lük,
kö zöt tük is, va la mint min den más gyü le ke ze ti kis cso port -
ban is kon cent rál tan ke rül het elõ a kér dés: mi is tör té nik,
mit is élünk át hét rõl hét re az is ten tisz te le ten?

A szer zõ ab ból in dul ki, hogy van nak, akik sze ret né nek
töb bet tud ni az is ten tisz telet rõl, akár ak kor is, ha nem vál -
to zott a li tur gia a kö zel múlt ban, és a ta nu lás ba idõt és
ener gi át is ké szek fek tet ni. Sa ját gyü le ke ze té ben ezért
rend sze re sen tart olyan tan fo lya mo kat, ame lyek né hány
hó nap alatt ad nak in for má ci ót az ér dek lõ dõk nek az is ten -
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át vett éne kek for dí tá sát szó ról szó ra el len õriz te. Eb be a
mun ká ban se géd lel ké sze it is be von ta. Több éne ket ve lük
is le for dít ta tott, majd órá kon ke resz tül be szélt for dí tá suk -
ról. A szö veg ma gya ros sá ga, teo ló gi ai vi lá gos sá ga és ta ní -
tás be li igaz sá ga, a dal lam, a dal lam és a szö veg, va la mint
a dal lam, a szö veg és az egy há zi esz ten dõ ös  sz hang ja
dön tõ mó don fon tos volt szá má ra. Utol só moz za nat ként a
szö veg író, a dal lam szer zõ ada ta it, az ének és a dal lam ke -
let ke zé sé nek kö rül mé nye it igye ke zett tisz táz ni. Ez irá nyú
ku ta tá sa i nál nagy se gít sé get je len tett Kiss Já nos ka polc si
lel kész mun kás sá ga, aki nek négy vagy öt kéz irat ban lé võ
köny vét szün te le nül ta nul má nyoz ta.

A mun ka nagy sá gá nak ér zé kel te té sé re el mon dom, hogy
mun ka nap ja reg gel nyolc tól es te tí zig, ese ten ként éj fé lig
tar tott. 1951 ké sõ ta va szán kez dett fog lal koz ni az új éne -
kes könyv vel. Az es pe re si szol gá la tá hoz tar to zó ten ni va ló -
kat más fél-két óra alatt el in téz te, töb bi ide jét az éne kes -
könyv re for dí tot ta. Egy sze rû en nem ér zé kel te az idõ mú lá -
sát. Két utó dom, Dó ka Zol tán és La bos sa La jos ugyan ezt
ta pasz tal ta. Rend kí vü li lel ke se dés sel fe led ke zett be le az
ál tala meg sza bott fel ada tok ba. Sok szor hal lot tam: „Ugye,
mi lyen szép? Ugye, te is öröm mel csi ná lod?” De ag go dal -
mas ko dott is: „Ne héz le het ne ked, ha eb ben a mun ká ban

nem le led ked ved!” Saj ná la tos mu lasz tás, hogy az éne kes -
könyv ké sõb bi ki adá sa i ban a ne vét sem em lí tet ték. Csak
ezt az ál ta lá nos meg fo gal ma zást ol vas hat juk: „Egy há -
zunk ve ze tõ sé ge az új éne kes könyv el ké szí té sét és be ve ze -
té sét két lép csõ sen ter vez te. El sõ ként 1955-ben meg jen tet -
te a Ke resz tyén Éne kes könyv új ki adá sát. A szer kesz tõk a
ré gi bõl két száz het ven éne ket ki hagy tak, ugyan ak kor egy
ki lenc ven egy ének bõl ál ló gyûj te ményt, az úgy ne ve zett Új
részt csa tol ták hoz zá.”

A ku ta tás, a szer kesz tés mun ká ján kí vül sok min dent
tett még az éne kes könyv ér de ké ben. Szo ros kap cso la tot
tar tott más fe le ke ze tek szak em be re i vel. Le ve le zett és tár -
gyalt. Sû rûn meg je le nõ lá to ga tó i val órá kon át be szél ge tett
és na gyon so kat vi tat ko zott. Bá to rí tott és buz dí tott. Ének -
kel és li tur gi á val fog lal ko zó kon fe ren ci á kat szer ve zett. Fi -
gyel mez te tett, hogy a gyü le ke ze te ket, a kán to ro kat is fel
kell ké szí te ni az új éne kes könyv fo ga dá sá ra, az új ének lé -
si mód ra stb. So ha sem hagy ta el az a re mény sé ge, hogy
egy há zunk éne ke i ben ös  sze gyûlt kin cse nap vi lág ra ke rül -
ve és hasz ná lat ba vé ve újí tó erõ vel hat majd a gyü le ke ze -
tek hi té re és ma ga tar tá sá ra.

Mel lõ zöt ten is ez a re mény sé ge tet te egy há zi éne ke ink
kincs tá rá nak hû sé ges õr zõ jé vé.

ZSU GYEL ADÉL

A ta nul ha tó li tur gia
Tho mas Hirsch-Hüf fel: Got tes di enst vers te hen und selbst gest al ten.

Van den ho eck & Rup recht. 2002



tisz te let rõl, és le he tõ sé get ar ra, hogy a ta nul tak se gít sé gé -
vel ma guk is részt ve hes se nek az is ten tisz te let elõ ké szí té -
sé ben és ün nep lé sé ben. Mint min den kül föld rõl szár ma zó
mo dell re, er re is igaz, hogy kri ti ká val és a he lyi sa já tos sá -
gok hoz sza ba don iga zít va ér de mes adop tál ni, nem pe dig
tör vény ként át ven ni. Azon ban ta lán kez dõ im pul zust kap -
ha tunk be lõ le, ami a sa ját pra xi sunk ban tör té nõ ok ta tás
struk tú rá ját, egyes tar tal mi ele me it il le ti.

FOR MA ÉS TAR TA LOM

A „tar ta lom hoz a for ma” nem csak ré gi rek lám szlo gen, ha -
nem pél dá ul a li tur gi á val fog lal ko zó szak em be rek – köz tük
ifj. Ha fensc her Ká roly – gyak ran hall ha tó mon dá sa is.1 Vé -
le mé nyem sze rint ez nem csak azért fon tos, hogy az is ten -
tisz te let nek (Is ten tisz te le te!) meg ad juk a tar tal má hoz mél -
tó for mát, vagy leg alább is a „leg töb bet, mi ad ha tó”, ami tö -
re dé kes em ber vol tunk tól te lik. Emel lett azt sem sza bad el -
fe lej te nünk, hogy az is ten tisz te let va ló já ban szim bo li kus
cse lek mény. Ez alatt nem csak azt ért jük, hogy jel ké pek lát -
ha tók, jel ké pes moz du la to kat te szünk, ha nem azt is, hogy
min den, ami tör té nik, el hang zik, hit val lás az élõ Is ten rõl,
aki kö zöt tünk van az is ten tisz te le ten – hi szen a szün bal -
lon szó el sõ je len té se „hit val lás”. A szim bó lu mok sa já tos -
sá ga pe dig ép pen a ket tõs ség, for ma és tar ta lom egy más -
mel let ti sé ge, ös  sze fo nó dá sa. Egyik sem ma ga sabb ren dû a
má sik nál, egyik sem a má sik szol gá ló le á nya. A for ma üres,
ha nem ves  szük tu do má sul, hogy több rõl van szó, de a tar -
ta lom for ma nél kül nem vá lik lát ha tó vá, ész lel he tõ vé. Az
is ten tisz te let for mai és tar tal mi kom po nen sei is így áll nak
egy más sal ös  sze ka pasz kod va. Evan gé li kus egy há zunk ban
na gyobb kí sér tés a for ma hát tér be szo rí tá sa a tar ta lom
hang sú lyo zá sa ja vá ra,2 míg Lu ther a for ma tar ta lom vesz -
té sé vel szem ben lé pett föl. A két szél sõ ség he lyett a tar ta -
lom és for ma egy sé gé re tö re ked ni a szer zõ ál tal be mu ta tott
kur zus egyik tö rek vé se.

3D-TA NU LÁS

A 3D meg je lö lést a szó ra koz ta tó ipar ból is mer jük. Ez zel a
cím ké vel lát ják el azo kat a fil me ket, ame lye ket há rom di -
men zi ós lá tást szi mu lá ló szem üveg gel le het meg néz ni, ez -
ál tal úgy érez zük, mint ha mi is az ese mé nyek ré sze sei vol -
nánk. A li tur gi á tól sem áll tá vol az „én is ré sze se va gyok”
ér zés és tu dat, bár a 3D jel zés más ok ból is rá ke rül het ne
az is ten tisz te le tek kép ze let be li pla kát já ra. Va sár na pi ün -
ne pe ink ugyan is tér ben tör tén nek, s ez le het az egyik vá -
lasz a kér dés re, hogy a te le ví zió kép er nyõ jé re két di men zi -

ó san ki fe szí tett kép mi ért ad ke ve seb bet, mint a tény le ges
rész vé tel, vagy egy temp lom bel sõ még oly jól si ke rült fo tó -
ja mi ért okoz csa ló dást ah hoz ké pest, hogy mi lyen volt a
nyá ri sza bad ság alatt fél órát–órát el töl te ni ugyan ab ban a
temp lom ban. A tér kom mu ni kál a részt ve võk kel, az is ten -
tisz te let ese mé nyé vel, ezért a li tur gi kus ta nu lás nak csak
egy ré sze foly hat író asz tal mel lett. A kur zus részt ve või is
tény le ges ba rát sá got köt nek a temp lom tér rel, s ben ne mo -
zog va a li tur gia tit ka i hoz is kö ze lebb ke rül nek.3

AL TER NA TÍV IS TEN TISZ TE LE TEK

A szer zõ ál tal be mu ta tott hely zet ha son lít a mi „mos tunk -
ra”. A va sár na pi fõ is ten tisz te let érint he tet len, min den úgy
fo lyik, ahogy meg szo kott, vál toz ta tá sok nak, kí sér le te zé -
sek nek nem jut hely, vagy ha igen, csak rit kán és ha tá rok
kö zött. Az if jú ság éne ke, pan to mim, nem lel ké szek rész vé -
te le az ige ol va sás ban, imád sá gok fel ol va sá sá ban, ad ab -
sur dum írá sá ban, vagy ép pen az úr va cso ra ki osz tá sá ban
– leg fel jebb a csa lá di vagy if jú sá gi is ten tisz te le ten, a tan -
év zá ró és -nyi tó és más nagy ün ne pi is ten tisz te le te ken szo -
ká sos. Ter mé sze te sen van nak ki vé te lek, ame lyek azért
még is csak ki vé te lek. Mi len ne, ha a gyü le ke zet fõ is ten tisz -
te le te len ne va ló ban az egész gyü le ke ze tet meg szó lí tó és a
leg több élet je let mu ta tó al ka lom, s nem csu pán egy ré teg,
még pe dig az or go na ze nét ked ve lõ, ke ve sebb köz re mû kö -
dést elõny ben ré sze sí tõ, ál ta lá ban idõ sebb kor osz tály ré -
teg-is ten tisz te le te? Mi len ne, ha kö ze lebb ke rül ne egy más -
hoz a sok kü lön bö zõ igé nyû cso port leg alább a „va sár na -
pi tíze sen”? Nem úgy, hogy az if jú ság ked vé ért el ül döz zük
az idõ seb be ket, de nem is for dít va. A kö ze lí tés egyik út ja
a szer zõ sze rint a ha gyo má nyos is ten tisz te let ge rin cé nek
meg tar tá sa és „föl öl töz te té se”. Nem mo dern ke dés rõl van
szó, ha nem ar ról, hogy az is mer ke dés mun ká ja után a li -
tur gia tar tal má hoz hû en a vál to zó szö veg ré sze ket a mun -
ka tár sak ma guk ír ják, vá laszt ják, a meg adot ta kat (pél dá -
ul fel ol va san dó ige) pe dig ki fe je zõ en és élet sze rû en ol vas -
sák fel. Mind eze ket ta lán nem is sza bad na em lí te ni, hi -
szen kü lön fi gyel mez te tés nél kül is ez len ne a „nor má -
lis”,4 né ha még is szük ség van rá.

A KUR ZUS

A tan fo lyam hat rész bõl áll, ezt meg elõ zi egy in for ma tív
meg hí vás, és kö vet he ti a részt ve võk ré szé rõl egy meg ha tá -
ro zott idõ re szó ló el kö te le zõ dés az is ten tisz te let-elõ ké szí -
tõ cso port ban.
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1 Az Evan gé li kus Élet Li tur gi kus sa rok cí mû ro va tá ban is ol vas ha tó –
em lé ke ze tem sze rint –, de az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem li tur gi -
ka elõ adá sai ke re té ben is gyak ran el hang zott.

2 Hirsch-Hüf fel, 2002. 7. o.

3 Uo.
4 Az Agen da ele jé re ötödéves teo ló gus hall ga tó ko rom ban – va ló szí nû leg

több év fo lyam tár sam mal együtt – be ír tam a gya kor la ti sze mi ná ri u mon
alap hang ként el hang zott mon da tot: „Min dent, ha csak le het, meg gyõ zõ -
dés sel ten ni és mon da ni!” Úgy gon do lom, töb bek kö zött en nek meg va ló -
sí tá sá ra hív ja fel a fi gyel met a be mu ta tott kur zus.



A liturgia és mi

Az el sõ ta lál ko zás al kal má val a be ve ze tõ ri tu á lét kö ve tõ en
a kur zus ve ze tõ je né hány perc ben fel vá zol ja a li tur gia alap -
ve tõ me ne tét és az egyes ré szek je len té sét. Mi vel az egész
kur zus a li tur gia jobb meg is me ré se kö rül fo rog, itt tény leg
le he tünk rö vi dek – ha son ló an egy könyv tar ta lom jegy zé ké -
hez, amely nem akar a könyv len ni, még is nél kü löz he tet -
len. Ez után rá té rünk az „el sõ be ve tés re”: a részt ve võk azon -
nal meg ter vez nek egy is ten tisz te le tet, ame lyet ez után meg
is ün ne pel nek. „Olyan ez, mint ami kor fõ zünk va la mit és
azon nal meg is es  szük az egé szet.” – ír ja a szer zõ.5 Há rom
kis cso por tot al ko tunk. Az el sõ fel ada ta az is ten tisz te let me -
ne té nek ter ve zé se, õk ad ják te hát az ívet, amely az egyes ré -
szek kö zött fe szül: mi vel kez dõ dik az is ten tisz te let, ho gyan
kö tõ dik az igei rész hez, az pe dig az úr va cso rai rész hez. A
má so dik cso port az igei részt gon dol ja át, a tex tust, az ige -
hir de tést és a hit val lást. A kö vet ke zõ va sár na pi tex tus sal
dol go zik, át gon dol ja, mi le het fon tos be lõ le a je len lé võk nek.
Elõ ké szí ti a „pre zen tá ci ót”, amely vég sõ eset ben le het mi ni-
pré di ká ció is, de sok kal in kább be szél ge tés, já ték, pan to -
mim stb. (Eb ben ben ne fog lal ta tik az az el kép ze lés is, hogy
az ige ma gya rá zat nak nem a pré di ká ció az egyet len le gi tim
út ja.) A har ma dik cso port az úr va cso rát ter ve zi meg, a hoz -
zá kap cso ló dó imád sá go kat és szét oszt ja a sze re pe ket. (A
cso port tól függ, hogy men  nyi nem  lel ké szi rész vé telt tart el -
kép zel he tõ nek az úr va cso rai li tur gi á ban.) Az egész ter ve zé -
si mun ká ra 50 per cet szá nunk, a 30. perc nél a kur zus ve ze -
tõ je el kez di vé gig jár ni a cso por to kat és se gít, ha szük sé ges.
Prob lé mát okoz hat, hogy a részt ve võk az idõt ke vés nek ta -
lál ják. Ter mé sze tes, hogy en  nyi idõ alatt nem le het min den
ap ró sá got pon to san meg ter vez ni, de egy részt a si et ség lé -
nyeg lá tás ra is ösz tö nöz het, más részt a kon cent rált mun ka
gyü möl cse ként lét re jö võ is ten tisz te let va ló szí nû leg meg le pi
és meg nyug tat ja az em be re ket: a tö ké le tes ség kény sze re
nél kül mi lyen fel sza ba dí tó mind az, ami lét re jött! Az is ten -
tisz te let a szó ne mes ér tel mé ben min dig já ték is, te hát va la -
mi, amit ön ma gá ért, nem pe dig a hasz ná ért vég zünk, és
ami nincs tel je sen a ke zünk ben.

Az is ten tisz te let meg ün nep lé se köz ben a cso port ta gok
meg pró bál nak ar ra is fi gyel ni, hogy mi lyen ér zé se ik vol tak
a li tur gia egyes sza ka sza i nál. En nek a meg be szé lé se már
az el sõ lé pés a li tur gia meg is me ré sé nek út ján, még pe dig
olyan lé pés, mely úgy el mé le ti, hogy köz ben vé gig sze me
elõtt van a gya kor lat.

„Az ott a prédikáció elõtt…”

A má so dik al kal mon az is ten tisz te let be ve ze té sé hez kö ze -
le dünk, ah hoz a rész hez, amely va ló di mos to ha gyer mek
az is ten tisz te le ten be lül. Úgy tûn het, hogy eb ben van a
leg ke ve sebb fan tá zia és a leg több ru tin. Pe dig a be ve ze tõ

rész fel ada ta nem ki sebb az is ten tisz te le ten, mint az ér ke -
zõ em ber meg nyi tá sa Is ten elõtt. Hi szen a Lé lek ott fúj,
ahol akar, de jó, ha az em ber je len van ar ra, hogy ész re ve -
gye a Lé lek sze lét.

A ta lál ko zót né hány per ces be ve ze tõ li tur gi á val nyit juk
– nem pré di ká ci ó val, ahol egy be szél és min den ki hall gat,
ha nem li tur gi á val, amely hez min den ki hoz zá tesz va la mit,
s amely nek fel ada ta a meg ér ke zés tu da to sí tá sa. Ezt kö ve -
tõ en a temp lom ban meg is mer ked nek a részt ve võk – pél dá -
ul rö vid elõ adás for má já ban – a be ve ze tõ li tur gia je len té -
sé vel és a ben ne rej lõ le he tõ sé gek kel, vé gül pe dig ki is pró -
bál ják eze ket a le he tõ sé ge ket.

Be ve ze tõ ze ne és sza vak
Az is ten tisz te let ele jén két fon tos esély még több nyi re ki -
hasz ná lat lan gyü le ke ze te ink ben. Az egyik a ze ne ha tal ma,
a má sik a szóé. Még mi e lõtt egyet len szó is el han goz na,
már ze nét hall ga tunk. Nem kell, hogy min den al ka lom mal
va la mi ha tal mas mû bra vú ros elõ adá sa tör tén jen, és ha er -
re egy ál ta lán nem ké pes egy-egy kán tor, még nem kell két -
ség be es nie. Né ha a ze ne i leg egy sze rû, de nyu godt és át élt
elõ adás kön  nyeb ben te rem ti meg a gyü le ke zet ben a rá han -
golt sá got, mint a ha tal mas, bra vú ros ak kor dok. Az is ten -
tisz te let kez dõ sza vai – ame lyek a né met is ten tisz te le ti
rend ben a pre lú di um és a kez dõ é nek kö zött, de min den -
kép pen a szent há rom sá gi for mu la elõtt hang za nak el – mi -
nél rö vi deb bek és át gon dol tab bak, an nál in kább el érik cél -
ju kat. A gyü le ke zet tag jai ér zik, hogy sze mély ként fon to -
sak, de nem bár hol el han goz ha tó kö szön tést, ha nem már
az is ten tisz te let té má já hoz, de leg alább is a hely hez, idõ höz
il lesz ke dõ üd vöz lést hal la nak. Új li tur gi ánk ter ve ze té ben is
meg ta lál ha tó ez a kö szön tés, és re mél he tõ en azok a gyü le -
ke ze tek is meg sze re tik, ame lyek ben ed dig nem volt szo kás.

A leg több temp lom egye nes ten gely men tén épült, ami az
út szim bo li ká ját idé zi a temp lom ba lé põ eszé be. A be já rat -
tól elõ ször a pa dok hoz, majd a szó szék hez, vé gül az ol tár -
hoz ju tunk – ki vé ve a szó szék ol tá rok ese té ben –, te hát a tér
ki fe je zi a kö ze le dést a pro fán vi lág tól a szak rá lis vi lág hoz.
Ugyan ezt te szi az is ten tisz te let idõ ben. A kur zus részt ve või
le he tõ sé get kap nak a be ve ze tõ li tur gia las sí tott, tu da tos,
meg fi gye lõ át élé sé re, hogy er re a kö ze le dés re ref lek tál va
ké sõbb ma guk is elõ tud ják se gí te ni a gyü le ke zet meg ér ke -
zé sét gon do san ki ala kí tott li tur gia meg al ko tá sá val.

A temp lom elõl in du lunk a mi ni za rán dok lat ra. Be kap -
csol juk a ha ran go kat, és tu da to sít juk a ben nünk lé võ ér -
zé se ket, em lé ke ket, ame lye ket a ha rang szó ki vált. Ez után
be lé pünk a temp lom elõ te ré be. Ez a tér gyak ran el ha nya -
golt, se nem kü lö nö seb ben szép, se nem kap ja meg azt a
hang súlyt, amit meg ér de mel ne. Pe dig ez ké pe zi az át me -
ne tet „evi lág és túl vi lág kö zött”. A kü szöb át lé pé se szak -
rá lis cse lek mény, amely nem ve szély te len a ré gi ek hi te
sze rint, ezért vé tek ilyen kor a hi ány zó tu da tos ság. Egy
nagy gyer tya, egy kép se gít het a be lé pés re va ló rá han go ló -
dás ra. Az elõ tér ben ál ló, kö szön té sért fe le lõs gyü le ke ze ti
tag vagy lel kész is le gyen tu da tá ban, hogy a kö szön tés se -
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gít he ti, de aka dá lyoz hat ja is a be lé põt a meg ér ke zés ben –
a ho gyan já tól füg gõ en.

In vo ká ció
A temp lom fõ ter mé ben ré gen a be já rat hoz leg kö ze lebb a
ke resz te lõ me den ce állt. Ez jel ké pez te, hogy az egy ház hoz
tar to zás kez de te a ke reszt ség szent sé gé ben va ló ré sze sü -
lés. En nek em lé ké re ta lá lunk szen telt vi zes me den cét a
ka to li kus temp lo mok be já ra tá nál, s a Szent há rom ság Is -
ten ne vé re va ló ke resz te lés re em lé kez ve vet nek ke resz tet
a szent tér be lé põk. A ke resz te lé si em lé kez te tõ egy re szé -
le sebb kör ben gya ko rolt szer tar tás. A li tur gi kus kur zus
részt ve võ i nek is fel kí nál hat juk, ha a tu da tos be lé pést kö -
ve tõ en te nye rük ben vagy hom lo kuk ra a ve ze tõ vi zes uj já -
val ke resz tet raj zol, s csak ezt kö ve tõ en ül nek le az utol -
só pa dok ba.

Lé nye gé ben ez zel a moz gás sal pár hu za mos a li tur gia is,
ugyan úgy kö ze le dik az igei és szent sé gi rész fe lé, mint
ahogy mi a temp lom aj tó tól a pa dok fe lé moz gunk a tér -
ben. Még a leg meg szo kot tabb mon dat, az in vo ká ció is új
ér tel met nyer, ha ös  sze kap csol juk az egy ház hoz va ló tar -
to zá sunk kez de té re va ló em lé ke zés sel.

Amen  nyi ben a kur zus részt ve või er re nyi tot tak, moz gá -
sos ének lés kö vet kez het, a moz gás le he tõ leg egy sze rû, a
temp lom kö zép fo lyo só ján elõ re tör té nõ lé pé se ket is tar tal -
maz zon, ami is mét utal a li tur gia elõ re irá nyu ló moz gá sá -
ra. (Az éne kes köny vünk bõl ajánl ha tók er re a cél ra pél dá -
ul a 156; 459; 72,1; 46 éne kek.)

Bûn val lás
Ez után a kol lek tá ig tar tó sza kas  szal fog lal ko zunk, mely -
nek sze re pe a meg ér ke zés elõ se gí té se. Eh hez hoz zá tar to -
zik, hogy úgy áll has sunk meg Is ten elõtt, ami lye nek va -
gyunk, ami lyen ál la pot ban, gon dok kal, örö mök kel, fé lel -
mek kel a temp lom ba jöt tünk. Ha ezt el imád koz zuk, zsol -
tár ba, bûn val lás ba fog lal juk a meg ér ke zés pil la na ta i ban,
ak kor van esé lyünk el en ged ni õket, hogy az tán tel je sen Is -
ten re fi gyel jünk. A kur zus részt ve või né hány sza vas be ve -
ze tõ után idõt kap nak ar ra, hogy a csend ben tu da to san je -
len le gye nek és át gon dol ják, mit hoz tak ma guk kal. A
csen det imád ság zár ja le, majd rö vid ref le xió kö vet ke zik
er rõl a gya kor lat ról. (Se gí tõ kér dés: hogy ér zem ma gam,
ami kor csend ben meg áll ha tok Is ten elõtt?)

Zsol tá ro zás
Ezt kö ve tõ en né hány pad sor ral elõbb re ülünk, tér ben ki fe -
jez ve ez zel az is ten tisz te let idõ be li elõ re ha la dá sát. A zsol -
tá ro zás leg több ször lel ké szi egy sze mé lyes „pro duk ció”,
pe dig szám ta lan egyéb for ma le het sé ges, a kur zu son pe -
dig van idõ és le he tõ ség ba rát koz ni az is me ret len nel.
Mond hat juk fe lel get ve (fér fi ak/nõk, bal ol dal/jobb ol dal),
de éne kel het jük is a zsol tár tó nu sok alap ján, vagy ha ez
ne héz – egye lõ re –, ak kor vá laszt ha tunk az éne kes könyv -
bõl zsol tár fel dol go zást. (Pél dá ul 44; 45; 46; 47; 49; 50
stb., va la mint az Új Ének-fü zet ben ta lál ha tó Gryl lus-fé le

zsol tá rok.) Elõ nyös, ha egy zsol tárt vá lasz tunk, ame lyet
az tán éne ke lünk, fel ol va sunk mind és vá la szol gat va, va -
la mint tó nus ra is ének lünk. Ezt kö ve tõ en meg be szél het -
jük, me lyik for ma volt a leg jobb, az el mé lyü lést leg job ban
se gí tõ. Van kö zös ál lás pont vagy na gyon meg osz la nak a
vé le mé nyek? Bár me lyik is ér vé nyes, a jö võ be li is ten tisz te -
le te ken ér de mes fi gye lem be ven ni a ka pott ered ményt.

Bár az Agen da min den hét re más zsol tárt kí nál, ér de -
mes el gon dol kod ni a szer zõ vé le mé nyén, mi sze rint jobb
ha von ta vál toz tat ni a zsol tá ro kat, mint he ten te. Sze rin te
azért in do kolt több hé tig ugyan azt a zsol tárt imád koz ni,
mert a gyü le ke ze tek ál ta lá ban nin cse nek olyan jó bib lia is -
me ret bir to ká ban, hogy a zsol tá rok pusz ta fel idé zé se – és
sze rin te az egy sze ri el mon dás csak a fel idé zés re elég – ele -
gen dõ len ne. Hi szen egy szö veg együt t imád ko zá sa an nál
job ban si ke rül, mi nél in kább is me rõs a szö veg, mi vel ak -
kor ké pes az em ber sa ját ta pasz ta la ta it is hoz zá kap csol ni.
(Gon dol junk ar ra, hogy men  nyi vel in kább „mi énk” egy is -
mert zsol tár, amit szin te fej bõl tu dunk, mint egy is me ret -
len! Az is mert el mon dá sa kor eszünk be jut nak mind azok a
hely ze tek is, ami kor az éle tün ket va ló ban to vább se gí tet te
a zsol tár.) Az is mert té vá lás, a „vér ré vá lás” esé lyét ak kor
ad juk meg a gyü le ke zet tag ja i nak, ha le he tõ sé gük van egy
zsol tárt hos  szabb idõn ke resz tül íz lel get ni.

Ky rie
Is mét elõ rébb ülünk egy-két pad sor ral. Ön ma gunk után
ide je Krisz tus ra irá nyí ta ni te kin te tün ket. A ky rie há rom
gon do la ta meg ta nít min ket Krisz tus imá dá sá ra – nem
azért, mert eb bõl va la mi hasz nunk van, nem azért, mert
va la mit kér ni aka runk tõ le, pusz tán ön ma gá ért, mert lé te -
zik. Ma gá tól ér te tõ dõ len ne ez? Még is sok szor el fe led ke -
zünk ró la, hogy a ke resz tény ség nem ha szon el vû val lás,
nem is el sõ sor ban bû ne ink fö löt ti si rán ko zás, ha nem Is ten
imá dá sa. Ezt tu da to sít ja rö vi den a ky rie, ame lyet meg kell
ta nul nunk meg kü lön böz tet ni a bûn val lás tól. A ky rie ar ra
is fel sza ba dít, hogy hív juk Is tent, aki kö zel van, de örül
an nak, ha azt nem ma gá tól ér te tõ dõ nek ves  szük, ha nem
aján dék nak. Íz lel ges sük a kur zus ke re té ben a ky riét! Éne -
kel het jük több vál to zat ban (a ta izéi ének fü ze tek több kü -
lön bö zõ dal la mot is kö zöl nek, de más for rás ból is vá laszt -
ha tunk), de a szö ve gek kel is is mer ked he tünk. Szét oszt ha -
tunk 10–20 ky rie-szö ve get egy la pon min den részt ve võ -
nek, han go san fel ol vas hat juk, majd pe dig min den ki ki vá -
laszt hat ja a szá má ra leg töb bet mon dó kat. Mi a leg fon to -
sabb sa ját hi tünk szá má ra Is ten ben? Hogy Krisz tus va ló -
ra vált ja az ígé re te ket és el jött kö zénk (ad ven ti ky rie)?
Vagy hogy gyõ zött a sö tét ség fö lött (ka rá cso nyi ky rie)? Az
egyes mon da tok kal kap cso lat ban az egy há zi esz ten dõ
hang sú lya it is újra áttekinthetjük a kur zus részt ve võ i vel.

Glo ria
A glo ria az is ten tisz te let egyik leg vi dá mabb ré sze. Az Is ten
aján dé kai és lé te zé se fö löt ti örö mün ket sû rí ti ös  sze, s ez az
öröm di csé ret té és ma gasz ta lás sá vá lik. Ke ve set di csér jük
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Is tent, rá adá sul a di csé rõ éne ke ket is sok szor lel ke se dés
nél kül éne kel jük. Ül jünk most is mét egy-két pad sor ral
elõbb re, és éne kel jünk el egy is mert di csé rõ éne ket a tar tal -
má hoz hû en, tem pó san, öröm mel, Is ten cso dá la tá val.

Kol lek ta
A kol lek ta az egy há zi esz ten dõ adott nap já nak té má ját né -
hány szó ban ös  sze fog la ló imád ság, és ta lán a leg ne he zeb -
ben meg kö ze lít he tõ, meg ért he tõ rész a li tur gi á ban. Ha
azon ban a be ve ze tõ sza vak, a zsol tár, a ky rie és az éne kek
tu da to san il lesz ked nek a nap té má já hoz, ak kor a kol lek ta
is ért he tõbb lesz. A kur zus ar ra ad le he tõ sé get, hogy né -
hány pél dán be mu tas suk a kol lek ta szo ros ös  sze kap cso ló -
dá sát az egy há zi esz ten dõ vel. Ha er re a kap cso ló dás ra fel -
hív juk a fi gyel met, a ké sõb bi ek ben a li tur gi át ér té ke lõ, rá
va ló ban kí ván csi gyü le ke ze ti ta gok ké sõbb is ke res ni fog -
ják ér tel mét, je len té sét.

Mi vel az is ten tisz te let be ve ze tõ li tur gi á ja sok rö vid rész -
bõl áll, a kur zus má so dik fog lal ko zá sá nak ele je is fel ap ró -
zó dik. A szer zõ sze rint 45 per cet szán ha tunk az el mé le ti
rész re, ami azon ban le het, hogy ke vés nek bi zo nyul. Ha
min den rész re át lag 10 per cet szá mí tunk, és ezen a ke re -
ten be lül ru gal ma sak va gyunk, ak kor 60–70 per cet vesz
igény be az el sõ rész. (Nem a lel kész elõ adá sa, ha nem az
is mer te tõ sza vak, a ki pró bá lás és a vil lám be szél ge té sek.)

A gya kor la ti rész hez min den részt ve võ meg kap ja a
be ve ze tõ rész „vá zát” egy pa pí ron, majd há rom cso por -
tot ala kí tunk. Az el sõ a zsol tár, a má so dik a ky rie, a har -
ma dik a glo ria rés  szel fog lal ko zik. Az éne kes könyv, Bib -
lia, eset leg más elõ ké szí tett iro da lom vagy sa ját öt le tek
alap ján ki gon dol nak egy le het sé ges mó dot, aho gyan az
adott ré szek el han goz hat nak az is ten tisz te le ten. Mind -
ezt ab ban a tu dat ban, hogy ha hû ek ma ra dunk a li tur -
gia szel le mi sé gé hez, ak kor a for má kon sza bad vál toz -
tat ni. Nem kell fel tét le nül a szö ve ge ken vál toz tat ni – bár
ez sem ki zárt –, el kép zel he tõ, hogy csak az ének lés, be -
széd, il let ve kó rus ban mon dás és fe lel ge tés, ne tán a
test tar tá sok te rén ja va sol nak va ri á ci ó kat. Ez a mun ka -
fá zis az el sõ rész hos  szá tól füg gõ en 20–30 per ces le het,
majd ezt kö ve ti a kis cso por tos mun kák meg mu ta tá sa,
ki pró bá lá sa a plé num ban. Vé le mé nyem sze rint, ameny  -
nyi ben az idõ ke vés nek tû nik, ér de mes csak egy részt
ala po san ki dol goz ni vagy a má so dik al ka lom anya gát
két al ka lom ra el osz ta ni. Le het sé ges az is, hogy a ki dol -
go zott ré szek kö zül csak egyet pró bá lunk ki, a töb bit
csak szó ban mu tat juk be.

Élõ ige – eleven olvasás

A har ma dik fog lal ko zás cél ja az ele ven fel ol va sás el sa já tí tá -
sa, gya kor lá sa. Mi vel a nem  lel ké szek is ten tisz te le ti köz re -
mû kö dé sé nek ná lunk is az ige ol va sás a leg el ter jed tebb for -
má ja, ha az egész kur zust nem is akar juk/tud juk meg tar ta ni,
ezt a ré szét ön ma gá ban is ér de mes ki pró bál ni és al kal maz ni.

A ve ze tõ 10–15 mon da tos moz gal mas tex tu so kat ke res
(pél dá ul Jé zus pél dá za tai, pró fé tai be szé dek, tör té ne tek). A
le vél iro da lom ol va sá sa ne he zebb, ezért ez zel csak egy ké -
sõb bi lép csõ ben cél sze rû fog lal koz ni. Min den részt ve võ
vá laszt ma gá nak az asz ta lon ta lál ha tó tex tu sok kö zül
egyet. Hogy va ló di vá lasz tás tör tén hes sen, le gyen va la mi -
vel több tex tus, mint részt ve võ. A szö ve ge ket nagy be tûk -
kel, egy A4-es pa pírt csak nem ki tölt ve ké szít sük elõ. A fel -
ol va sás kor le he tõ ség sze rint a sa ját han gunk kal is is mer -
ked jünk, ha nem mu száj, ne hasz nál junk mik ro font.

Az el sõ 30 per ces egy ség ben min den ki egye dül is mer ke -
dik a tex tu sá val. 10 perc alatt meg pró bál ja el kép zel ni a
tex tust, mint ha film len ne, és fel oszt ja je le ne tek re, ké pek -
re, el kép ze li, mi lyen hát tér elõtt, mi lyen kö z el ké pek kel,
mi lyen sze rep lõk kel ké szül het ne a „film”. Az zal is pró bál -
ko zik, hogy a kü lön bö zõ sze rep lõk nek kü lön bö zõ hang -
hor do zást, stí lust, moz gást, ka rak tert ta lál jon. Eze ket a
gon do la to kat a szö veg ben tol lal, szí nes ce ru zá val meg je -
lö li, fel jegy zi.

A má so dik tíz perc ben min den ki áll va, han go san ol vas -
sa a szö ve gét – eh hez ter mé sze te sen hely szük sé ges: több
te rem, jó idõ ese tén a temp lom ud var, eset leg a temp lom.
Aki sze ret ne, mo zog hat, jár hat is köz ben. A fel ol va sás
olyan las sú le gyen, mint ha az elõbb el kép zelt film re mon -
da nánk rá a szö ve get, köz ben vé gig le gyen elõt tünk gon -
do lat ban a ké pek vál ta ko zá sa, az eset le ges csen dek vagy
film ze ne. Az el kép zelt kü lön bö zõ han go kat most tény le ge -
sen a sze rep lõk „szá já ba ad hat juk”.

A har ma dik tíz per ces egy ség ben a hang sú lyo zást gya -
ko rol juk. Tag mon da ton ként alá hú zunk egy szót, ame lyet
kü lö nö sen hang sú lyos nak ér zünk. Lát ni fog juk, hogy a
hang sú lyo zás be fo lyá sol ja a szö veg je len té sét, te hát tar -
tal mi dön té se ket is ho zunk min den egyes hang sú lyo zás -
sal. (Ak kor is, ami kor nem gon dol juk át, mit eme lünk ki!)
Mi u tán az egész szö veg ben ki emel tük a hang sú lyos sza -
va kat, en nek meg fe le lõ en fel ol vas suk – még min dig egyé -
ni mun ka ként. Meg fe lel ez így az el kép ze lé se ink nek? És a
szö veg szán dé ká nak? Szük ség ese tén fe lül le het vizs gál ni
a dön té se ket, pró bál gat ni kü lön bö zõ hang sú lyo zá si le he -
tõ sé ge ket a kér dé ses mon da tok nál.

A mun ka ez után pár ban foly ta tó dik 30 per cig. A pá rok
egy más sal szem ben kö rül be lül négy mé ter tá vol ság ra áll -
nak, és az egyik fel ol vas sa a szö ve gét a ki dol go zá sá nak
meg fe le lõ en. A má sik a kö vet ke zõ kri té ri u mok alap ján fi -
gye li az ol va sást:

– Az ol va sás kelt-e ben ne bel sõ ké pe ket, meg ele ve ne dik-e?
– Ér tel mes-e a hang sú lyo zás? Mit hang sú lyoz na más -

képp?
– Ele gen dõ-e az in ten zi tás és a hang erõ?
– Fel le het-e is mer ni, ha kü lön bö zõ em be rek be szél nek

a szö veg ben?
Rö vid, egy per ces vis  sza jel zés kö vet ke zik, mely ben

nincs szük ség ar ra, hogy az egyik tá mad jon, a má sik pe -
dig vé de kez zen. Ész re vé te le ket osz tunk meg egy más sal,
ame lye ket csak tu do má sul ven ni kell, nem vá la szol ni rá.
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Má so dik pró bál ko zás kö vet ke zik, amely ben az ész re vé te -
lek kö zül meg fo gad ja az ol va só azt, amit jo gos nak tart.
Ha szük sé ges, har ma dik kör re is sor ke rül het. Ez után sze -
rep cse re kö vet ke zik.

En nél a gya kor lat nál fi gyel ni kell, hogy az ér té ke lõ vi ta
ne do mi nál jon a szö veg kü lön bö zõ fel ol va sá si va ri á ci ó i val
szem ben. Gyak ran egy sze rûbb vi tat koz ni va la mi rõl, mint
meg va ló sí ta ni azt.

Újabb har minc per cig min den ki együtt dol go zik. Egy va -
la ki fel ol vas sa a sa ját szö ve gét az ol va só pult tól, a töb bi ek
az is mert kri té ri u mok sze rint fi gye lik. Amen  nyi ben úgy tû -
nik, hogy az ol va sás na gyon mes ter kélt, ak kor az ol va sót
meg kér jük, te gye fél re a pa pír ját és mond ja el, ami re em -
lék szik a szö veg bõl. Nem a pon tos ság a lé nyeg, ha nem az
ele ven ség. Meg fi gyel jük, mi lyen ter mé sze tes gesz tu sok kal,
arc já ték kal kí sé ri a fel ol va só a szö ve get, és min den ter mé -
sze tes meg nyil vá nu lás ra bá to rít juk az ol va sót, hi szen ezek
te szik ele ven né, ké pi es sé a szö ve get a hall ga tók szá má ra.

Közelebb az úrvacsorához

A kö vet ke zõ, ne gye dik al ka lom té má ja az úr va cso ra.
Olyan, mint ha evés len ne, még is más, több vagy ke ve -
sebb? A gyü le ke zet hez la záb ban-szo ro sab ban kö tõ dõk kö -
zül so kan nem tud nak mit kez de ni az úr va cso rá val. Van,
akit el ide ge nít a vér em lí té se, van, aki fél, hogy va la mit
ros  szul csi nál, és ak kor oda az ügy szent sé ge. Van, aki
olyan sa va nyú arc cal megy az ol tár hoz, mint ha a Só ha jok
híd ján lép ked ne, és van nak, akik ezt lát va egy ál ta lán nem
kap nak ked vet az ol tár hoz já rul ni. Az ön fel ál do zás amúgy
is so kak ban el len ér zést ki vál tó té ma – ta lán mert úgy ér -
zik, túl so kat ál doz tak fel má so kért, és nem let tek tõ le bol -
do gab bak. To váb bi vi ták öve zik a ki osz tás mód ját. Kö zös
ke hely bõl? Az nem túl hi gi é ni kus, gon dol ják so kan. Min -
den ki ugyan ab ból ré sze sül? És mi lyen sor rend ben? Tér de -
pel jünk vagy ne? Egy más nak ad juk to vább, vagy csak a
lel kész ve he ti kéz be az úr va cso rai edé nye ket? (És ak kor
Ma gyar or szá gon még nem is ke rült ko mo lyan szó ba a
gyer me kek úr va cso ra vé te lé nek le he tõ sé ge, il let ve az asz -
tal nál, „ren des” ét ke zés kö ze pet te meg ün ne pelt úr va cso -
ra, ha csak nem if jú sá gi cso por tok ban.)

Hirsch-Hüf fel sze rint ah hoz, hogy ki ala kul jon a me rev -
ség men tes, még is tisz te let te li úr va cso rai ma ga tar tás,
amely sze rin te kí vá na tos és mél tó len ne az al ka lom hoz,
elõbb – jó ér te lem ben – hoz zá kel le ne szok ni a gyü le ke ze -
tek nek az úr va cso rá hoz, hogy ol dot tan tud ja nak „mo zog -
ni”, és még se csús  sza nak át a ba ná lis ba. Eh hez per sze nem
elég a ha von ta egy sze ri úr va cso rai is ten tisz te let, hi szen az
in kább ki vé tel, mint szo kás. Per sze nem az is ten tisz te le ten
kell gya ko rol ni és ta nul ni az úr va cso rá ról. Ép pen er re jó a
be mu ta tott kö rül be lül 135 per ces fog lal ko zás, ame lyet a
szer zõ har minc szor pró bált ki kü lön bö zõ cso por tok ban. Az
el sõ 60 per ces egy ség ben azt a fel fog ha tat lan tényt pró bál -
ja meg kö ze lí te ni a cso port, hogy Jé zus, egy sze mély je len

le het egy tárgy ban. Ha õszin ték va gyunk – mint Lu ther is
volt –, ak kor be lát juk, hogy er rõl nem tu dunk sem mi és  szel
fel fog ha tót, pusz tán ta ga dá sok ban tu dunk gon dol koz ni:
nem vál to zik át, de nem is csak em lék va cso ra. Ben ne van
– sõt, hoc est – és kész. Ez az „és kész” azon ban még nem
old ja fel az ide gen sé get, amely a gyü le ke ze ti ta gok és az
úr va cso ra(tan) kö zött áll. Egy em be ri kap cso la tok vi lá gá -
ból vett gya kor lat se gít né mi leg fel fog ni a fel fog ha tat lant.
An  nyi agya got ké szí tünk elõ, amen  nyi bõl min den részt ve -
võ nek és a ve ze tõ nek is jut egy tég lá nyi. A kör kö ze pén kis
asz tal vagy szép ken dõ, kö rül be lül egy négy zet mé ter nyi
he lyen. Elõ ké szít jük az úr va cso rai esz kö zö ket – le he tõ leg
ugyan azo kat, ame lye ket az is ten tisz te le ten is hasz ná lunk,
va la mint ke nye ret (le he tõ leg ne os tyát!) és bort, de még
nem tes  szük kö zép re. Halk ze ne szól hat a hát tér ben. A ve -
ze tõ be ve ze tés ként el mond ja, hogy bi zo nyá ra min den ki nek
van nak olyan tár gyak a la ká sá ban, ame lyek va la ki re em lé -
kez te tik. Meg kér min den kit, hogy gon do lat ban men jen vé -
gig a la ká sán, és ke res sen egy olyan tár gyat, ame lyet va la -
ki tõl bú csú aján dék ként ka pott. A bú csú je lent het ha lált is,
de nem fel tét le nül. Amíg ezen gon dol kod nak, min den ki
kap egy tég lá nyi agya got, amit fel me le gít a ke zé ben, hogy
for mál ha tó le gyen. Mi vel so kan ta lán még so sem dol goz -
tak agyag gal, most le het is mer ked ni az anyag ter mé sze té -
vel, pró bál gat ni mi re is jó. (Az adott he lyi vi szo nyok ha tá -
roz zák meg, ho gyan te gyük ezt a mun kát ké nyel mes sé és
ru ha kí mé lõ vé. Utá na pe dig biz to sí ta ni kell a kéz mo sás le -
he tõ sé gét is.)

Kö vet ke zõ lé pés ben min den ki, a ve ze tõ is, meg for mál ja
ezt a tár gyat agyag ból, és köz ben fel idéz em lé ke ket a sze -
mél  lyel kap cso lat ban, aki re a tárgy em lé kez te ti. Nem a mû -
vé szi szép ség a fon tos, ha nem hogy em lé kez tes sen a tárgy -
ra – ezt min den képp hang sú lyoz nia kell a ve ze tõ nek –,
hogy fel ol dód ja nak a gát lá sok. Né hány perc után – a ve ze -
tõ lát ja, men  nyi re van szük sé ge a cso port nak – el kez dõ dik
a be szél ge tõ kör. Min den ki kö rül be lül öt per cet kap, hogy
meg mu tas sa a tár gyat, és be mu tas sa az em bert, aki tõl kap -
ta, és el mond ja em lé ke it a tárg  gyal vagy a sze mél  lyel kap -
cso lat ban. Leg jobb, ha a ve ze tõ kez di, hogy ez zel is meg te -
remt se a bi zal mi lég kört, és min den ki lás sa, hogy mi rõl is
szól a be szél ge tés. Ter mé sze te sen min den ilyen jel le gû be -
szél ge tés ér zé se ket moz gat meg, adott eset ben fá jó kat. Ezért
vagy biz to sí ta ni kell, hogy ne kell jen fel tét le nül min den ki -
nek meg szó lal ni, vagy – és ez ta lán a cél ra ve ze tõbb meg ol -
dás – az ele jén szól ni, hogy min den ki olyan tár gyat, sze -
mélyt vá las  szon, ami rõl utá na szí ve sen be szél a töb bi ek -
nek. A ve ze tõ ér zé keny sé ge en nél a fel adat nál éles ben vizs -
gá zik: ké pes-e meg te rem te ni a bi zal mi lég kört, ké pes-e el fo -
gad ni és ke zel ni a meg ren dült sé get, szo mo rú sá got, ké pes-e
meg tar ta ni, mint egy biz ton sá got adó sá tor alatt a cso por -
tot, vagy ha ez a sá tor el sza kad ni lát szik, tud ja-e egy rög -
tön zött – de nem ös  sze ka pott – ri tu á lé val, pél dá ul ál dás sal,
kör zá ró imá val nyug vó pont ra vin ni a cso por tot.

Mi u tán min den ki be mu tat ta a tár gyat, a töb bi ek pe dig
csend ben vé gig hall gat ták, a ve ze tõ né hány mon dat tal
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meg vi lá gít ja, hogy Jé zus a ke nyér ben és a bor ban, két
ilyen hét köz na pi tárgy ban ugyan ilyen bú csú aján dé kot
adott ne künk. Azt sze ret te vol na, ha min dig rá gon dol -
nánk, ami kor ke nye ret eszünk és bort iszunk, és hogy
olyan kö zel érez zük ma gunk hoz õt ilyen kor, mint ami lyen
köz eli sé get az evés és az ivás je lent. Ha son ló ez ah hoz,
ami kor egy egy sze rû tárgy ban úgy érez zük, mint ha je len
len ne az aján dé ko zó sze mély. Nem meg ma gya ráz ha tó,
még is érez he tõ. Leg ké sõbb ek kor min den ki le te szi az
agyag szob rot a kö zép sõ ken dõ re vagy asz tal ra, s oda tesz  -
szük az úr va cso rai esz kö zö ket is. Nem ün nep lünk itt
komp lett úr va cso rát, csu pán kör be ad juk a ke nye ret és a
bort az elõ zõ ma gya rá zat után. Ez a szer tar tás ak kor jó,
ha nem akar juk elõt te az egész úr va cso ra tant „meg ta ní ta -
ni”. Hi szen ami tör té nik, nem úr va cso ra – hi szen sem a
sze rez te té si igék, sem a mi atyánk, sem a töb bi li tur gi kus
szö veg nem hang zik el –, ha nem az úr va cso ra egyet len as -
pek tu sá hoz va ló él mény köz pon tú kö ze le dés, amely köz -
ben a va ló di ke nye ret és bort mint Jé zus ta nít vá nya i nak
adott bú csú aján dé kát ta pasz tal juk meg, s azt, hogy egy
tárgy le het több szá munk ra, mint egy sze rû tárgy, ami nek
lát szik. Ez után ne gyed órá ban min den ki nek le he tõ sé ge
van ref lek tál ni az át él tek re.

A má so dik egy órás egy ség re ak kor van szük ség, ha a
gyü le ke zet ben gya kor lat, hogy az úr va cso ra osz tá sá ban
nem lel ké szi se gí tõk is részt ve gye nek vagy ha ezt be ve zet -
ni szán dé koz nak. Épp az úr va cso ra szent vol ta mi att van
gyak ran fé le lem a ki osz tó ban. Jól csi ná lok min dent? És ha
nem, ak kor az egész ér vény te len? Hogy tart sam a kely het,
hogy ne ömöl jön ki a bor, de azért kor tyol has son is be lõ le
az il le tõ? Ezen fé lel mek fel ol dá sa csak gya kor lás sal le het -
sé ges. Hogy azon ban ne kö ves sünk el szent ség tö rést, vi lá -
gos sá kell ten ni, hogy tény leg csak gya kor lás ról van szó,
mint ami kor a me den ce szé lén át is mét li az úsz ni ta nu ló a
tem pó zás moz du la ta it. A gya kor lás he lye az ol tár, de nem
gyújt juk meg a gyer tyá kat, bor he lyett vi zet ön tünk a „ke -
hely be”, és os tya he lyett kis fa la pocs ká kat vagy pa pír ko -
ron go kat hasz ná lunk. Ter mé sze te sen nem az iga zi kely het
és pa té nát hasz nál juk, ha nem ah hoz ha son ló ala kú „pro -
fán” tá nyé ro kat és po ha ra kat, ame lyek bõl min den pár nak
szük sé ge van egy re. A pá rok egy más nak ad ják a je gye ket,
eköz ben a kö vet ke zõ meg fi gye lé si szem pon to kat kap ják
fo lya ma to san a ve ze tõ tõl.

– Mi lyen kö zel jöj jön az osz tó? Me lyik tá vol ság túl nagy,
me lyik túl kö ze li? A meg fe le lõ nél meg áll ni mint egy meg -
der med ve, hogy min den ki meg néz hes se a töb bi pár „szob -
rát”. Ez után meg vi tat juk, egyet ért-e a cso port, il let ve me -
lyik a leg ide á li sabb tá vol ság. A töb bi tá vol sá got is ki pró -
bál juk las sít va, és meg pró bá lunk jel le mez ni: to la ko dó,
diszk rét, za va ró, ide gen stb.

– Men  nyi szem kon tak tus kí vá na tos, men  nyi túl sok
vagy ke vés?

– Mi lyen sor rend ben kö ve tik egy mást az ese mé nyek:
oda lé pés, szem kon tak tus, oda nyúj tás, to vább lé pés? Tu da -
to san fi gyel jünk a moz du la tok ra és je len té sük re!

– Ho gyan oszt juk az úr va cso rát azok nak, akik tel je sen
pas  szí vak a vé tel nél, és nem fog ják meg sem az os tyát,
sem a kely het?

– Ho gyan kap vé gül az osz tó sa ját ma ga is úr va cso rát?
Ho vá lép és mi kor, ho gyan moz dul?

– Ho gyan bán junk a kis kely hek kel, hogy ne kelt sük a
tal pon ál ló lát sza tát?

– Ho gyan nyújt suk to vább a ke nye ret, ha ezt a ki osz tá -
si mó dot vá laszt juk?

– Ho gyan vi sel ked jünk, ha va la mi ros  szul si ke rül? (Ki -
öm lik a bor, le esik egy os tya stb.)

– Mit érez az, aki oszt?
– Mit mon da na leg szí ve seb ben az osz tó, mi köz ben ad ja

a ke nye ret vagy a bort? (Ez a mon dat va ló szí nû leg az õ
sze mé lyes teo ló gi á ját hor doz za rö vi den. Pró ba kép pen ez zel
a mon dat tal men jen vé gig a kö rön a pró ba szi tu á ci ó ban.)

Amen  nyi ben a cso port ban még más kér dé sek, bi zony ta -
lan sá gok is van nak, eze ket meg kell be szél ni õszin tén,
hogy a fé le lem he lyét a jó ér te lem ben vett ma ga biz tos ság
ve hes se át, hi szen ez ve zet el a mél tó ság tel jes, gon dos li -
tur gi kus ma ga tar tás hoz.

Az utol só két ta lál ko zás nem il lesz ke dik szo ro san a li -
tur gi á val va ló is mer ke dés té má já hoz, és Ma gyar or szá gon
ta lán túl sá go san ide gen nek tû nik a szán dé kuk. Az ötö dik
ugyan is a li tur gi kus tér rel, a temp lom tér rel fog lal ko zik,
rész ben az zal a szán dék kel, hogy amen  nyi ben va ri ál ha tó
és er re igény mu tat ko zik, tény le ge sen vál toz tas son a tér
el ren de zé sén. A ha to dik ta lál ko zás a kur zus le zá rá sa,
egy ben a kö ze li jö võ ben egy-két hó nap ra elõ re va ló ter ve -
zés: ki ven ne részt szí ve sen a li tur gi kus mû hely mun ká -
já ban, ki vál lal ja, hogy az is ten tisz te le tek ter ve zé sé ben és
meg va ló sí tá sá ban egy elõ re meg ha tá ro zott ide ig részt
vál lal? Ha az ötö dik fog lal ko zás ra nincs igény vagy bá -
tor ság, a ha to di kat ak kor is ér de mes meg tar ta ni, rész ben
a bú csú mi att, rész ben pe dig, hogy a kur zu son va ló rész -
vé tel ér tel me a gyü le ke zet min den nap ja i ban is meg lát -
szód jon. (A mun ka erõ pi a con is azok a tan fo lya mok iga -
zán von zó ak, me lye ket el vé gez ve a szer ve zõk mun kát is
kí nál nak.)

Az ember a templomtérben

Az ötö dik ta lál ko zás a li tur gi kus cse lek mé nyek ke re tét, a
hely színt ál lít ja a fó kusz ba. Amen  nyi ben nem vál lal ko zunk
nagy „rend bo rí tás ra”, az az a temp lom tér át ren de zé sé re (ab -
ban az eset ben, ha az is ten tisz te let he lyén moz gat ha tó szé -
kek ta lál ha tók), ak kor is el vé gez he tünk né hány gya kor la tot
a tér és ön ma gunk jobb meg is me ré se ér de ké ben.

– A ked venc hely: a be já rat nál ál lunk, majd min den ki
meg ke re si azt a he lyet, ahol a leg job ban sze ret(ne) ül ni.
Mi ért olyan kel le mes ez a hely? Mi lát ha tó on nan? Szá mít,
hogy ki szo kott elõt tem, mö göt tem ül ni? Mi lyen on nan az
akusz ti ka? Mi lye nek a fény vi szo nyok? Men  nyi re van
messze a szó szék tõl, men  nyi re lát szik a szó szék? Õs  sze -
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függ a hely vá lasz tás az zal, ami lyen fon tos szá mom ra a
pré di ká ció? Ma gam vá lasz tot tam a he lyet, vagy csat la koz -
tam va la kik hez? Men  nyi re van le he tõ sé gem „el búj ni” a
vá lasz tott he lyen? És igé nyem er re? Sze ret nék je len len ni
a tér ben, még is va la hol a pe ri fé ri án? (Fi a ta lok nál gya ko -
ri!) Mi lyen mes  sze van az ol tár és a lel kész? Ezek a kér dé -
sek rö vid szü ne tek kel han goz nak el, hogy min den ki nek
le gyen ide je tu da to sí ta ni a hely hez kö tõ dõ ér zé se it. Vé gül
még há rom perc csen det tar tunk. Ez után min den ki el -
mond hat egy fon tos fel is me rést, ér zést, gon do la tot a he -
lyé rõl, majd meg fi gyel jük, hogy az ös  szes ülõ hely kö zül
hol, mi lyen alak zat ban ta lál ha tók a vá lasz tott he lyek?
Há nyan van nak a pe ri fé ri án, há nyak kö zé pen, ked vel teb -
bek-e a rej tett he lyek, mint a lát ha tó ak?

– Pers pek tí va vál tás: amíg min den ki a he lyén ma rad,
egy ön kén tes elõ re jön az ol tár hoz vagy a szó szék re, és on -
nan mond va la mit. (Bár mit, ami eszé be jut, de akár oda is
ké szít he tünk szö ve ge ket, pél dá ul ver se ket, zsol tá ro kat.)
Mi lyen ér zés elõl rõl be szél ni? Min den ki re sor ke rül egyen -
ként, hogy be le tud ják ma gu kat kép zel ni a li tur gu sok, a
lel ké szek sze re pé be.

– Bent és kint: min den tér ben van egy ha tár, amin kí vül
áll va az em ber még ben ne van a tér ben, de az ese mé nyen
már kí vül ér zi ma gát. Jár kál junk fel-le a temp lom ban, és áll -
junk oda, ahol ér zé sünk sze rint a bent és a kint ha tá ra van.

Az ed di gi e ket rö vi den meg be szél jük, él mé nye in ket meg -
oszt juk pár ban vagy tri ó ban. Ha szük sé ges, le von juk a kö -
vet kez te té se ket az is ten tisz te le tek re néz ve. (Mi len ne a
leg jobb meg ol dás, ha a temp lom tér túl nagy, ha a tá vol sá -
gok az ol tár/szó szék és a gyü le ke zet ked velt he lyei kö zött
em ber te le nül na gyok? Mi vel le het ne se gí te ni a lel készt,
hogy a pré di ká ció köz ben le he tõ ség sze rint min den ki vel
szem kon tak tus ba tud jon ke rül ni?) Meg old ha tó, hogy sen -
ki ne kény sze rül jön sze mély te len hely ze tek be, aki a sze -
mé lyes sé get ke re si, de azt se tol juk a köz pont ba, akik in -
kább ano ni mi tás ra vá gyik?

Lezárás és további lépések

A ha to dik ta lál ko zás ra min den ki hoz za ma gá val a ha tár -
idõ nap ló ját, hogy konk ré tan le hes sen be szél ni a fel ada -
tok ról, és szét le hes sen osz ta ni a va sár na po kat azok kö -
zött, akik szí ve sen vál lal nak sze re pet a li tur gi á ban. A lel -
kész is elõ ké szül a kö vet ke zõ szem pon tok alap ján.

– Az eset le ges lel kész kol lé gák, di a kó nus lel kész, if jú sá -
gi ve ze tõ, teo ló gus hall ga tó stb. szin tén részt ven ne-e a li -
tur gi kus mun ka cso port ban an nak el le né re, hogy a kur zu -
son nem vett részt?

– A gyü le ke zet prog ram ja hol mi lyen té má kat su gall,
mely va sár na pok tel je sen át la go sak, ami kor le he tõ ség van
a li tur gia gaz da gí tá sá ra? (Az a cél, hogy ne csak a nagy
ak ci ók és rend kí vü li is ten tisz te le tek al kal má val, ha nem

át la gos va sár na po kon is fan tá zi át, éle tet vi gyünk az eset -
leg ki üre se dett ke re tek be.)

– Le gyen egy táb la vagy nagy cso ma go ló pa pír kéz nél,
ide ír ha tunk min dent, ami ben si ke rült meg egyez nünk, itt
le het min den ki ál tal lát ha tó an a gyü le ke ze ti prog ram váz -
la ta is.

Meg be szé len dõ a kö vet ke zõ té mák.
– Men  nyi ide ig tart son a li tur gi kus cso port mun ká já nak

el sõ fá zi sa, az az men  nyi idõ re ké pe sek el kö te lez ni ma gu -
kat a részt ve võk, men  nyi kell ah hoz, hogy már le tud junk
von ni bi zo nyos kö vet kez te té se ket a ta pasz ta la tok ból? (Mi -
ni mum há rom hó nap aján lott.)

– Ezen idõ szak ban mi lyen gyak ran ta lál ko zik a cso port,
hogy elõ ké szít se az is ten tisz te le te ket? Amen  nyi ben va la ki
úgy lát ja, hogy nem tud részt ven ni a mun ká ban, most min -
den ki elõtt el mond ja ezt, mert nem jó, ha szó nél kül ma rad
ki va la ki. Le het sé ges, hogy nem tud min den ki min dig jön -
ni, ha nem csak pél dá ul két he ten ként, er re is van le he tõ ség.

– Meg ha tá roz zuk a kö vet ke zõ 2–4 elõ ké szí tõ ta lál ko zót,
amely es sen min dig ugyan ar ra a nap ra. (Pél dá ul ar ra,
ame lyik re a ku zus esett ed dig.) Ha von ta 1–2 ta lál ko zás ja -
va solt, és ta lán nem is túl le ter he lõ. Eset leg meg be szél jük,
hogy mi lyen té má ja lesz az adott is ten tisz te le tek nek, hogy
ez zel kap cso lat ban a ta gok már elõ re gon dol kod has sa nak.
A té ma meg adá sá ban se gít az Ágen da.

– Mi kor ér té kel jük ki elõ ször a mun kát, mi kor ta lál koz -
zunk elõ ször a pres bi té ri um mal, hogy mind két ol dal, a
gyü le ke ze ti és az elõ ké szí tõ cso port is el mond has sa ta -
pasz ta la ta it, vé le mé nyét az ed di gi ek kel kap cso lat ban?

Vé gül a cso port min den tag ja, azok is, akik a ké sõb bi
mun ká ban nem sze ret né nek részt ven ni, kö zö sen ün ne pel -
het nek. Eh hez sü te ményt, ha rap ni va lót ké szí tünk elõ.

A hat al ka lom ból ál ló tan fo lyam erõs sé ge vé le mé nyem sze -
rint a túl vi lá gi, a szent ese mény kö ze leb bi vé té te le. Em ber -
for má jú lesz a li tur gia, is me rõs és meg hitt, anél kül, hogy
„Is ten-for má ját” el ve szí te né. Ha en ged jük, fel old hat ja a gör -
csö ket, ame lyek az is me ret len ség és a fé le lem mi att van nak
ben nünk. Tu da tos sá te he ti rész vé te lün ket az is ten tisz te le -
ten, s ez a hasz na már ak kor is meg van, ha utá na nem kö -
ve ti li tur gi kus meg úju lás a gyü le ke zet ben. (Mind amel lett ez
kár vol na, olyan, mint mi kor a szol ga el ás ta az egy tál en tu -
mot, ne hogy va la mi ba ja es sék. Ura nem volt bol dog ezt lát -
va.) Még jobb, ha egy cso port meg moz du lá sa ko vász ha tá -
sú lesz, és meg moz dít ja a töb bi e ket is, min den kit, aki meg
akar moz dul ni. Per sze – és a li tur gia meg újí tá sá val kap cso -
la tos vi tát fi gye lem be vé ve – nem sza bad el fe lej te nünk,
hogy min den ki nek he lye van az evan gé li kus egy ház ban és
a gyü le ke ze tek ben, azok nak is, akik sze ret nék a vál to zást,
és azok nak is, akik in kább a meg szo kott hoz ra gasz kod nak.
Ja vunk ra szol gál hat, ha meg is mer jük a ré gi ke re tek tar tal -
mát, és az is, ha nem ra ga dunk le a ré gi nél, ha nem to vább -
lé pünk az új, a mai kor hoz és men ta li tás hoz il lõ fe lé.
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Bár nem va gyok a Fra ter net-min den ki  le ve le zõ lis ta tag ja,
csa lá di okok mi att még is kény te len vol tam ér te sül ni az új
li tur gia ki pró bá lá sa nyo mán ki rob bant vi tá ról. Hos  szú he -
tek, hó na pok fej tö ré se után ju tot tam el odá ig, hogy úgy
érez tem: ne kem is le kell ír nom a gon do la ta i mat.

Elõ ször is ér de mes pon to sí ta ni a hely ze tet. Egye lõ re
annyi tör tént, hogy egy há zunk Agen da szer kesz tõ és Li tur -
gi ai Bi zott sá ga (il let ve az il le té kes püs pök) fel kért 14 gyü -
le ke ze tet, hogy 2003 ad vent jé tõl kezd ve pró bál ja ki azt a
li tur gia ter ve ze tet, amely 10 év mun ká já val, erõ fe szí té sé -
vel jött lét re. (Négy rend rõl van szó, ame lyek azo nos fel -
épí té sû ek, de kü lön bö zõ dí szes sé gû ek. Te hát ta lál ha tunk
köz tük szór vány is ten tisz te let re, il let ve vá ro si temp lom ban
nagy ün ne pi is ten tisz te let re al kal mas for mát is, így min -
den ki ki vá laszt hat ja a ne ki leg in kább meg fe le lõt.) A pró -
ba gyü le ke ze tek vé le mé nye alap ján szán dé koz tak el vé gez -
ni a szük sé ges ja ví tá so kat, hogy – ter ve ik sze rint – 2005.
ad vent jé ben be ve zet hes sék az új Agen dát.

Mi is kö vet ke zett ez után? Még an  nyi idõ sem telt el,
hogy ki ala kul has son a pró ba gyü le ke ze tek vé le mé nye,
meg szó lal tak olyan (fe le lõs be osz tás ban lé võ!) sze mé lyek,
akik nem vol tak ré sze sei a pró bá nak, en nek kö vet kez té ben
ter mé sze te sen nem is is mer het ték kel lõ kép pen a li tur gi á -
kat. (Egy is ten tisz te le ti ren det ugyanis csak úgy le het meg -
is mer ni, ha az em ber hó na po kon ke resz tül részt vesz an -
nak vég zé sé ben. El kell jut ni odá ig, hogy az ese mé nyek so -
ra va la men  nyi re meg szo kott le gyen, és ne min dig az elõ zõ
rend del ves sük ös  sze, ha nem ön ma gá ban tud juk meg ítél -
ni.) Ez vi szont nem za var ta õket ab ban, hogy – sok szor mi -
nõ sít he tet len stí lus ban – vé le ményt mond ja nak ró la, ami
mos ta ná ra oda ve ze tett, hogy gya kor la ti lag hecc kam pány
ala kult ki a li tur gia kö rül, va la mint az ügyet név vel is fel -
vál la ló né hány em ber el len. A nyu godt lég kör hi á nya pe dig
le he tet len né te szi a va ló di szak mai mun kát, és meg se bez
min den kit, aki a té ma kö ze lé be ke rül.

Fél re ér tés ne es sék: a bi zott ság nem gon dol ja ma gát té -
ved he tet len nek, és szí ve sen fo gad ja a szak mai kri ti kát. Az
is tény, hogy a be ve ze tés kö rül nagy volt a kom mu ni ká ci -
ós za var, nem min dig ju tott el min den in for má ció a cím -
zet tek hez. De a mos ta ná ig írt le ve lek több sé ge nem szak -

mai ér ve ket, ha nem csu pán ér zel mi ala pon ál ló el uta sí tást
tar tal maz. Jel lem zõ je a hely zet nek, hogy az el len zõk sok -
kal han go sab bak, a li tur gia mel lett ál lók (vagy azt nem
„au to ma ti ku san” el len zõk) pe dig alig szó lal nak meg.

Va jon mi ért tör té nik ez így? Úgy gon do lom, hogy a kér -
dés sok kal ös  sze tet tebb, mint gon dol nánk, és a vi ta már
mes  sze nem (csak) a li tur gi á ról szól.

Mi az oka an nak, hogy a li tur gia el len zõ i nek nin cse nek
vagy alig van nak szak mai ér ve ik? Egy sze rû en az, hogy
saj nos nem csu pán a gyü le ke ze ti ta gok, ha nem a lel ké -
szek nagy ré sze sincs tisz tá ban az zal, hogy az is ten tisz te -
let ho gyan épül fel, il let ve nem ér zi fon tos nak, hogy ez zel
fog lal koz zon, mert ta lán úgy gon dol ja, ez nem tar to zik
szo ro san az ige hir de té sé hez. És ha a mos ta ni ren det sem
is me rik, ha nem csak mel lé ke sen, meg szo kás ból, ref lex sze -
rû en vég zik (sok szor ön ké nye sen meg vál toz tat ják), ak kor
ter mé sze te sen azt sem ért he tik, hogy mi ért és mi lyen vál -
toz ta tá sok ra len ne szük ség.

Ért he tõ em be ri re ak ció, hogy bár hol, bár mi lyen kis új do -
log gal (egy busz meg ál ló odébb he lye zé se, egy új ság cím -
lap já nak meg vál to zá sa, egy té vé mû sor adás ide jé nek el csú -
szá sa) ta lál ko zunk min den na pi éle tünk ben, va la men  nyi re
meg za var ben nün ket, mert nagy úr a meg szo kás és az eb -
bõl (több nyi re) adó dó biz ton ság ér zet. De ha is mer jük ma -
gun kat, azt is ész re kell ven nünk, hogy mi helyt meg szok -
juk, az új do log vagy hely zet lesz ter mé sze tes.

Ez a re ak ció hat vá nyo zot tan ér vé nyes az em ber hit éle té -
vel, bel sõ vi lá gá val kap cso la tos ese mé nyek re. Azt érez zük
ter mé sze tes nek, amit gyer mek ko runk ban lát tunk, ami be
be le nõt tünk. És mi vel több nyi re nem ren del ke zünk ala pos
egy ház- és li tur gia tör té ne ti is me re tek kel, és így nem tud -
juk, mi lyen tor zu lá so kat szen ve dett el a li tur gia az év szá -
za dok so rán, min den, bár mi lyen kis vál toz ta tást úgy élünk
meg, hogy az az ön azo nos sá gun kat bo rít ja fel. Ezért ta -
pasz tal ha tunk már-már hisz té ri kus meg nyil vá nu lá so kat,
de ez nem el sõ sor ban a li tur gia mi nõ sé gét, ha nem az egy -
ház ta gok bi zony ta lan lel ki ál la po tát jel zi. Mert ha csu pán
ab ból áll evan gé li kus sá gunk, hogy nem va gyunk ka to li ku -
sok, és egy rö vid vá lasz mon dat („és a te lel ked del”) fel buk -
ka ná sa meg tud ren dí te ni min ket, ak kor va ló ban baj van.
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Meg döb ben tõ lát ni, hogy az el len re for má ció nyo mán ki -
ala kult el kü lö nü lés és el len sé ges ke dés még ma, az öku me -
né ko rá ban is így fog lyul ej ti (és bör tön be zár ja) a lel ke ket.
És ezt nem szem re há nyás ként, ha nem szo mo rú tény meg -
ál la pí tás ként írom.

Egy má sik tra gi kus je len ség, hogy az egy ház hoz tar to -
zó em be rek sem tud ják ki von ni ma gu kat a vi lá gi, po li ti kai
élet lég kö ré nek, hang vé te lé nek ha tá sa alól. Ez pe dig azt
su gall ja, hogy aki más vé le mé nyen van, az ele ve az ör dög -
gel egyen lõ, azt meg kell sem mi sí te ni. El ke se rí tõ, hogy
egye sek azt kép ze lik, a li tur gia be ve ze tõi ele ve ros  sz hi sze -
mû en, az egy há zat rom bo ló szán dék kal lép nek fel.

Nagy a fe le lõs sé ge azok nak, akik vál lal ták a pró ba gyü -
le ke zet sze re pét. Mert egy új for ma csak ak kor le het meg -
gyõ zõ egy adott – el len sé ges, kö zöm bös, de még akár jó -
in du la tú – kö zeg ben, ha a li tur gi át jól vég zik: ha ér tel me -
sen, és nem da dog va vagy el ha dar va mond ják a szö ve get,
ha tisz tán éne kel nek, ha ha tá ro zot tan se gí tik a gyü le ke zet
meg szó la lá sa it, ha érez ni le het min den pil la nat ban, hogy
a lel kész(ek) és egyéb szol gá lat te võk min den por ci ká juk -
kal részt vesz nek a szer tar tás ban, ér tik, tud ják, sze re tik,
amit csi nál nak.

Te hát amíg a lel ké szi kar nagy ré sze nem akar ja vagy
nem tud ja meg ér te ni, mi rõl van szó, ad dig az ügy bi zony
majd hogy nem ha lál ra van ítél ve. És mi vel min den lel kész
túl ter helt tes ti leg-lel ki leg, kü lö nö sen nagy el ha tá ro zás ra
és el kö te le zett ség re van szük ség ah hoz, hogy ez zel el mé -
lyül ten fog lal koz za nak. Ezért na gyon fon tos, hogy LMK-

ülé se ken és egyéb al kal ma kon mi nél több ször, ér tõ mó don
be szél jünk a té má ról.

A ma gyar or szá gi evan gé li ku sok kö ré ben – pu ri tán re -
for má tus ha tás ra – el ter jedt az a vé le mény, hogy az is ten -
tisz te le ten csak az a fon tos, ami az ér tel münk höz szól,
min den egyéb fö lös le ges cif ra ság. Ezek re az em be rek re li -
tur gia mel let ti ér vek kel hat ni pon to san ezért nem igen le -
het. De ha egy szer részt vesz nek egy jól vég zett li tur gi kus
is ten tisz te le ten, ta lán meg ér zik azt, hogy más is lé tez het
az ige hir de té sen kí vül, ami nem több, nem ke ve sebb, egy -
sze rû en más, és az Is ten-él ményt gaz da gab bá te szi.

So kak nak az is ki fo gá suk az új li tur gi á val szem ben,
hogy túl sok ak tív sze re pet ad a gyü le ke zet nek; sze rin -
tük ezek a vá la szol ga tá sok meg za var ják a gyü le ke ze ti
ta go kat. Va ló ban kor tü net, hogy az em be rek több sé ge
in kább fo gyasz tó sze ret ne len ni, akár a té vé elõtt, akár
a temp lom pad ban. Úgy gon do lom, mi nél in kább ott ho -
no san ér zi ma gát va la ki egy kö zös ség ben, an nál ke vés -
bé zár kó zik ma gá ba, an nál in kább haj lan dó in ter ak ti vi -
tás ra. Per sze ezt is sok ta pin tat tal és fo ko za to san le het
csak be ve zet ni. Egy idõ után ez is olyan ter mé sze tes sé
vál hat, mint a Hit val lás, a Mi atyánk vagy az Ámen kö -
zös mon dá sa (ame lyek né hány év ti zed del ez elõtt szin -
tén vi hart ka var tak). Eb bõl is lát szik, hogy a li tur gia jö -
võ je azon mú lik, ho gyan ne vel jük a mai fi a ta lo kat és a
teo ló gu so kat. Tíz-húsz év múl va szá muk ra sok olyas mi
ma gá tól ér te tõ dõ lesz, ami ma még so kak szá má ra szo -
kat lan.
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S. T. Coleridge: Egy ke re sõ szel lem val lo má sai. Le ve lek a
Szent írás ih le tett sé gé rõl (1840). Hermeneutikai Fü ze tek
27. Hermeneutikai Ku ta tó köz pont. Bu da pest, 2004.

Coleridge bál vá nyo kat dönt le, az az meg lát ja és le rom bol -
ja az ere de ti leg bál vány el le nes pro tes tan tiz mus ma ga-te -
rem tet te bál vá nya it. A bál vá nyok nak meg kell hal ni, hogy
a szim bó lum új ra él hes sen. (Paul Ricoeur)



HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁ NI 1. VA SÁR NAP
(QU A SI MO DO GE NI TI)
• Ez 11,19–21

Ezé ki el ne vé nek je len té se: „Erõ sít se az Úr!” A gyer mek
szü le té se kor han goz ha tott el ez a kí ván ság. Az ér zé keny
ter mé sze tû, se bez he tõ pró fé tá nak éle te és te vé keny sé ge
fo lya mán szük sé ge is volt er re az ál dáskíván ás ra. Az Úr
„em ber fi á nak” ne ve zi gyar ló em be ri mi vol tá ért.

A pró fé ta te vé keny sé gét Jó já kin ki rály fog ság ba ke rü lé -
se kor, az úgy ne ve zett el sõ de por tá ci ó kor kez di Kr. e. 598-
tól, és foly tat ja 27 éven át lan ka dat la nul Kr. e. 571-ig.

El hí vá sát pap ként kap ta. Jól is mer het te a je ru zsá le mi
val lá si, tár sa dal mi, po li ti kai vi szo nyo kat. Hû ség gel tesz
ele get kül de té sé nek a fog ság ban is. A Ke bár-csa tor na mel -
let le te le pí tett, szin te egy tömb ben élõ hon fi tár sai kö ré ben
vég zi Is ten meg bí zott já nak te vé keny sé gét.

Sze mé lyi sé ge a szen ve dé lyes íté let hir de tés ben és ag gó -
dó együtt ér zés ben, Is ten igaz sá gá nak és ke gyel mé nek re -
mé lé sé ben fe je zõ dik ki a leg szeb ben.

Iz ra el el le ni jö ven dö lé sé ben a jel leg ze tes pa pi gon dol ko -
dás mód a jel lem zõ. A val lá si és tár sa dal mi bû nö ket már-
már vér on tás nak te kin ti.

Az ide gen né pek el le ni pró fé ci á i ban Is ten igaz sá gá nak
ér vé nye sü lé se cseng.

Is ten ke gyel mi aján dé kai kö zül na gyon fon tos nak tart -
ja az új szí vet.

Az el jö ven dõ kort is ké pes meg raj zol ni, amely ben a Dá -
vid há zá ból szár ma zó ki rály Is ten aka ra tá nak meg fe le lõ -
en él és ural ko dik.

A könyv 11. ré szé ben íté let rõl és ke gye lem rõl szól a pró -
fé tai jö ven dö lés. Az íté let Jú da elöl já ró i ra vo nat ko zik, akik
go nosz sá got ter vez nek, és ros  sz ta ná csot ad nak. A ke gye -
lem a fog ság ból ha za ér ke zõk új, Is ten tõl meg újí tott élet -
for má ját ve tí ti elõ re.

A 19. vers ben az Úr azt ígé ri, hogy az új élet for má hoz õ
fog ja meg ad ni az in dí tást. Ki cse ré li a ré gi „mo tort”, szí vet
aján dé koz a ha za tér tek nek, meg tér tek nek. A meg újí tást,
meg úju lást te hát Is ten in dít ja el. Ki cse ré li az ér zé ket len,

mû kö dés kép te len kõ szí vet, ami nem ké pes ele get ten ni az
Úr el vá rá sa i nak, nem tud együtt dol goz ni Is ten aka ra tá -
val. Hús szí vet ad, ami ben ben ne van nak azok az aján dé -
kok, ame lyek ér tel met és éle tet ad nak a tör vény nek. A tör -
vény Jé zus Krisz tus ta ní tá sa sze rint sze re tet, ami a meg -
újí tott és meg újult em ber tõl Is ten és a fe le ba rát fe lé mu tat,
árad. Az Is ten tõl el in dí tott új élet for ma te hát a sze re tet 
gya kor lá sa a hit élet ben és a kö zös sé gi, tár sa dal mi élet ben.
Hús szív re van szük ség, mert a kõ szív kép te len ki tá gul ni,
hogy ma gá ba fo gad ja a fent rõl, Is ten tõl alá szál ló sze re te -
tet, és ös  sze hú zód ni sem ké pes, hogy ki lö vell je, az élet ér -
rend sze ré be jut tas sa a sze re te tet.

Az új szív, az Is ten tõl aján dé ko zott hús szív csak ak kor
mû köd het tel jes ka pa ci tás sal, ha az ér rend szer, a lé lek is
meg újul. Az Úr új lel ket is kí ván aján dé koz ni a ha za tér tek -
nek (=meg tér tek nek), hogy egy csepp se ves  szen kár ba
ab ból, amit a meg újí tott, meg újult szív ma gá ból él te tõ
elem ként ki lö vell. Így vá lik har mo ni kus sá az élet.

A 20. vers sze rint az Is ten ál tal meg újí tott, har mo ni kus -
sá vált élet elég sé ges erõt nyer ah hoz, hogy az Úr tör vé nye
ne til tá sok hal ma za le gyen. A til tá sok az em bert ret te gés -
ben tart ják, fé lel met kel te nek ben ne. Az új élet for má ban
azon ban nincs he lye a ret te gés nek, fé le lem nek. Ma gá tól
ér tõ dõ vé vá lik Is ten ren del ke zé se i nek, tör vé nye i nek nem -
csak egy sze rû be tar tá sa, ha nem meg élé se is.

A hús szív vel és új lé lek kel meg aján dé ko zot tak, meg ál -
dot tak kö zös sé ge al kot ja Is ten né pét. En nek a nép nek az
Úr az Is te ne. Is ten nem csak egy sze rû en ural ko dik, kö ve te -
lõ zik, újabb és újabb kö ve te lé sek kel áll elõ, hogy ítél hes -
sen. Az Úr el sõ sor ban gon dos ko dik né pé rõl, õr zi és meg õr -
zi azt, és ál dó sze re te té vel ural ko dik. A né pe pe dig meg ér -
zi, fel is me ri, meg is me ri és el is me ri Is te nét. Ez zel az Is ten -
tõl el hí vott nép kö zös sé get al ko tó ere je (a sze re tet és an nak
kö vet kez mé nyei, gyü möl csei) mégin kább ki tel je se dik, ki -
ter jed, mert en nek a kö zös ség nek Is ten is a tag ja. A kap cso -
lat a hús szív vel és új lé lek kel meg ál dot tak és Is te nük kö -
zött köz vet len né vá lik (imád ság), de köz vet le neb bé vá lik a
nép tag jai kö zött is (bi za lom, meg ér tés). Is ten né pe oda tud
áll ni Ura szí ne elé, és kész hoz zá tér ni a hí vó szóra fé le lem
nél kül, mert a jö võ je nem is me ret len szá má ra (örö k é let).
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Egé szen más a hely ze tük azok nak, akik el uta sí tot ták Is -
ten meg újí tó ke gyel mét (21. vers). Õk a kön  nyebb részt vá -
lasz tot ták, hi szen bál vány is te ne ket csak idõn ként kell
tisz te le tük kel ki tün tet ni ük egy-egy ál do zás ere jé ig. Az ál -
do zatbemutatás in kább je len tett szó ra ko zást, mint lel ki
el mé lyü lést.

Is ten nem tûr el ilyen kö ze le dé si pró bál ko zást. El íté li
azt. Egye lõ re még csak fi gyel mez te tés a 21. vers, és
ugyan ak kor ke gye lem és ir ga lom is az Úr ré szé rõl. A tet -
tek fej re ol va sá sa nem azon na li cse lek vés ugyan, de ami
ké sik, nem mú lik. Is ten idõt adott a hús szív és új lé lek el -
fo ga dá sá ra. Idõt adott az új ér ték rend fel ál lí tá sá hoz,
amely ben a bál vány is az õt „meg il le tõ” hely re ke rül (al ko -
hol, ká bí tó szer, em be rek kö zöt ti kü lönb ség té tel stb.). Az
íté let em lí té se in kább Is ten meg õriz ni aka ró sze re te tét je -
len ti egye lõ re, mint sem ré mít ge tõ fe nye ge tést. Egye lõ re
még a tü rel mes Atya in ti sze re tett gyer me két.

A tet tek fej re ol va sá sa az egyes sze mély re vo nat ko zik.
Min den ki a sa ját bün te té sét kell el vi sel je. A fe le lõs sé get
nem le het el há rí ta ni. Hi á ba va ló pró bál ko zás az Úr tól is el -
fo ga dott bûn ba kot ke res ni. Sen ki sem búj hat az uj ja mö -
gé, és sen ki sem sza ba dul hat meg a sa ját ár nyé ká tól.

Ezé ki el pró fé cia rész le té re úgy kell fi gyel nünk, mint akik
fog ság ban élünk, ki szol gál tat va a bûn csá bí tó kí sér té se i -
nek, de akik en nek el le né re tud ják, hogy Uruk nem fe led -
ke zett meg ró luk. Íme, új ból üzent, új ból vá la szolt kér dé -
se ink re. Õ meg hall ja és meg hall gat ja jaj ki ál tá sa in kat, és
elénk tár ja a meg ol dást.

Da ra gus End re

HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 2. VA SÁR NAP
(MI SE RI COR DI AS DO MI NI)
• Ez 34,1–16

A VA SÁR NAP JEL LE GE

A hús vét után kö vet ke zõ 50 nap a ke resz tény egy há zi esz -
ten dõ ben – egé szen kü lö nös hang súl  lyal – az ör ven de zés
idõ sza ka. A Gol go tán el vér zett tö vis ko ro nás ki rály fel tá -
ma dá sa olyan öröm, mely ki hat az egész élet re, de kü lö -
nö sen is a hús vét utá ni va sár na pok ra. Az apos to lok ta núi
vol tak a hús vé ti di a dal nak, az el sõ ke resz té nyek pe dig fel -
té tel nél kül hit tek a kö zöt tük és szá muk ra meg szó la ló
hús vé ti bi zony ság té tel nek. In nen van, hogy a bi zony ság -
te võ apos to lok és a bi zony ság té telt el fo ga dó hí vek a hús -
vé ti öröm ben egy be kap cso lód tak. Ezt az örö möt és di a dalt
fe je zi ki en nek az idõ szak nak a li tur gi kus szí ne, a fe hér.

A va sár nap a ne vét az õsi int ro i tus ból kap ta: „Mi se ri -
cor di as Do mi ni can ta bo in aeter num”, Uram, ke gyel mes
tet te id rõl ének lek örök ké. (Zsolt 89,2) A va sár nap jel le ge
azon ban az óegy há zi lek ci ók alap ján, a jó  pász tor cím ben
fog lal ha tó ös  sze. Ezért szok ták ezt a va sár na pot a jó  pász -

tor va sár nap já nak is ne vez ni. És va ló ban, ha vé gig te kin -
tünk a li tur gia hár mas pil lé rén – az õsi int ro i tus, a kol lek -
ta imád ság és az óegy há zi lek ci ók mon da ni va ló in –, azt
lát juk, hogy az Úr nak ir gal mas sá ga és a jó  pász tor mo tí -
vu ma fo nó dik egy be és szab ja meg a va sár nap jel le gét.

A TEX TUS RÓL

Kr. e. 587. A Je ru zsá lem el len in dí tott má so dik ost rom mal
vég le ge sen el pusz tul a vá ros. Ezé ki el, aki az el sõ, 597-es
had já rat al kal má val ke rült Ba bi lon ba, most itt, a fog lyok
kö zött kap ja a hírt a vég le ges pusz tu lás ról. A hír vé te le
után el mon dott el sõ pré di ká ci ó jában meg in do kol ja az ösz  -
sze om lást: nem volt elég a nép bû ne, hi bá sak vol tak a
pász to rok is. A pász to rok ma gu kat le gel tet ték, nem a né -
pet. A pász tor nak kö te les sé gei is van nak, nemcsak jo gai,
de Iz rá el pász to rai nem tel je sí tet ték kö te les sé ge i ket. A
gyen ge ju ho kat több táp lá lék kal kel lett vol na erõ sí te ni, a
be te ge ket gyó gyí ta ni, a tö rött vég ta go kat be kö töz ni, a vi -
har vagy vad ál lat tá ma dá sa mi att szét szó ró dot ta kat visz  -
sza te rel ni, az el csa tan gol ta kat meg ke res ni. De en nek a
nép nek most nem csak a bû nét kell le lep lez ni, ha nem bi -
zony sá got kell ten ni az Úr sza va alap ján Iz rá el meg tar tá -
sá ról, jö võ jé rõl. Íté let és ke gye lem hang zik itt is, mint min -
den pró fé ci á ban, eb ben a kö te le zõ sor rend ben.

A go nosz és a jó pász tor ról szó ló 34. rész tá vol áll min -
den ál ta lunk is mert vagy el kép zelt idil li kus, pasz tell szí -
nek kel ecse telt pász tor kép tõl. Erõ tel jes vo ná sok kal raj zol -
ta meg, hogy men  nyi re hût le nek vol tak Iz rá el pász to rai, és
azt, hogy mi kép pen ve szi a ma ga ke zé be az Úr nép é nek,
nyá já nak együt te sen, és ju ha in egyen ként a ve ze tést. Ma -
ga az Úr lesz a nép pász to ra. A 13. vers új exo dust ígér: az
Úr ös  sze gyûj ti szét szórt né pét, és ha za vi szi õket õse ik
föld jé re, ahol jó le ge lõt ta lál a nyáj.

A SZÓ SZÉK FE LÉ

Jaj Iz rá el pász to ra i nak! Bár Is ten nyil ván va ló an a nép ve -
ze tõi, ki rá lyai, pász to rai, pap jai, bí rói, pró fé tái el len szól,
nem azt akar ja mon da ni, hogy a pusz tu lás csu pán az
ural ko dók fe le lõt len ve ze té sé nek tu laj do nít ha tó, ha nem
azt, hogy Iz rá el nép é nek min den tag ja fe le lõt le nül járt el a
rá bí zot tak kal szem ben. Ezért most sen ki sem von hat ja ki
ma gát Is ten nek az igé ben kö zölt szem re há nyá sa alól.

Azt kell elõ ször az ige alapján megvizsgálnunk, hogy mi -
kép pen vi szo nyul egy más hoz él etünk ben a mun ka és a
szol gá lat. Ma kö zü lünk sen ki sem vá dol ha tó az zal, hogy
he nye éle tet foly tat, és az ige ar ról be szél, hogy Iz rá el pász -
to rai is le gel tet tek, ru ház kod tak, ural kod tak. Néz zünk szét
ma gunk kö rül! Lá zas te vé keny ség gel te lik éle tünk. Mun ka -
he lyün kön, csa lá dunk ban, egy há zunk ban nincs is az zal
baj, hogy ne fej te nénk ki elég ener gi át – sõt meg is va gyunk
elé ged ve ma gunk kal –, mert mind azt, amit vég zünk, tel je -
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sít mé ny ben, ho za m ban, ha té kony ság ban mér jük. És köz -
ben csak ma gunk ra gon do lunk. Ma már jó csa lád apá nak
vagy jó lel ki pász tor nak azt tart juk, aki ügye sen tud ja igaz -
gat ni és fenn tar ta ni ma gát és csa lád ját. De ez még min dig
csak az, ami rõl az ige azt mond ja, ma gu kat le gel tet ték. Ha
a mun kám nem megy át a má so kért vég zett szol gá lat ba,
hût len pász tor va gyok. Ami kor ki lé pek ma gam ból és csa lá -
dom ból – de gyü le ke ze tem bõl is –, és meg lá tom a kör ze te -
men kí vül ál ló rá szo ru ló kat, ak kor vál to zott át a mun kám
szol gá lat tá. Min de nek elõtt ezt vár ja el tõ lem Is ten.

Ami kor en nek az igé nek a fé nyé ben meg lát juk ma gun kat
mi, akik nem tu dunk a mun ká tól a szol gá la tig, az ösz tö ni
élet tõl a fe le lõs éle tig, az ural ko dás tól a pász to ri ve ze té sig el -
jut ni, Is ten tu laj don kép pen egyet len bûnt vet a sze münk re:
az ön zést. Ezért jön Is ten szá mon ké ré se el le nünk. És még is,
eb ben az igé ben nem mi va gyunk a fon to sak, ha nem a nyáj.
Is ten el le nünk jön, de a nyá jért, nép é nek ér de ké ben te szi ezt.

Én ma gam ke re sem meg nyá ja mat. Ami kor Iz rá el jó mó -
dú volt, né pi éle té nek tel jes sé gé ben, gaz da sá gi hely ze té -
nek egyen sú lyá ban, a pász to rok el szé lesz tet ték a né pet.
Most, hogy ez az Iz rá el mint nép, mint kö zös ség nincs,
ma ga Is ten ve szi ke zé be nép é nek sor sát.

Az egy pász tor–sok pász tor kér dé se nem is olyan egy -
sze rû. Ne héz ki mon da ni, hogy Is ten ki áb rán dult be lõ lünk,
meg unt min ket és meg foszt tiszt sé günk tõl. És ha ki is
mond juk, nem tud juk le von ni kö vet kez mé nyét. Pe dig ez
az ige azt ké ri, hogy egy há zam, csa lá dom éle tét, sor sát te -
gyem le az egy pász tor ke zé be, és lás sam be, hogy még az
én hût len sé gem sem foszt hat ja meg eze ket a kö zös sé ge ket
jö võ jük tõl, ha Is ten ma ga meg akar ja tar ta ni azo kat.

Mert Iz rá el éle té ben egyet len pász tor sem bi zo nyult hû -
sé ges nek, ezért Is ten mint egyet len pász tor gon dos ko dik
né pé rõl. Ott áll el szé ledt ju hai kö zött (12. v.), és ez a biz -
tosítéka an nak, hogy a nyáj nak van jö võ je. Azon ban ez a
pász tor nem csak sze lí den te rel ge tõ õri zõ, ha nem fen sé gé -
vel, ha tal má val és di csõ sé gé vel áll ott né pe kö zött. Ez pe -
dig meg nyug vást ad.

Az utol só (16.) vers nem csak ös  sze fog lal ja azt, amit Iz -
rá el nép é nek bá to rí tás ként meg kel lett hal la nia, ha nem
több let üze ne tet is tar tal maz. Azt, hogy Is ten nek nem csak
az egész nyáj ra van gond ja, ha nem egyen ként a ju hok ra
is. És eb ben a vers ben tisz táb ban is mer jük fel an nak az ar -
cát, aki mint dá vi di ki rály-pász tor Jn 10-ben így szól hoz -
zánk: én va gyok a jó Pász tor, és an nak, aki a Lk 15,4–7-
ben utá na megy a szá za dik juh nak.

Jé zus a jó Pász tor. Õ az egyet len iga zi Pász tor. Ezt a
meg kü lön böz te tõ jel zõt azért ve he ti igény be, mi vel elõ ze -
te sen sem mit sem kér az övé i tõl. Az õ stra té gi á ja for dí tott.
Mi e lõtt va la mit kér ne tõ lünk, elõbb min de nét ne künk ad -
ta. Õ azért nyer te el Is ten tõl a pász tor bo tot, a nyáj fe let ti
ha tal mat, mert elõ ze te sen bá rán  nyá lett és el hor doz ta a
vi lág bû nét. Az ál tal, hogy oda ad ta éle tét éret tünk, ki sza -
kí tott min ket az el szi ge telt sé günk bõl, ma gá nyos sá gunk -
ból, és egy ben meg men tett min ket a cél nél kü li bo lyon gás -
tól. Jé zus azért vál lal ta az ál do za ti bá rány sze re pét, hogy

meg bé kít sen min ket Is ten nel, a mi te rem tõ Urunk kal és a
mi em ber tár sa ink kal.

Ezt a pász to ri szol gá la tot vár ja el tõ lünk is.

IRO DA LOM

Koz ma Zsolt: Al kal mas és al kal mat lan idõ ben. 1993.
Ju bi le u mi kom men tár. Kál vin Ki adó. Budapest, 1995.

Ze le nák Jó zsef

HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 3. VA SÁR NAP
(JU BI LA TE)
• Ézs 65,17–19(24–25)

VA SÁR NAP JEL LE GE

A hús vét és pün kösd kö zé esõ hét he tes öröm idõ pün kösd
ün ne pé nek az elõ ké szí tõ ide je. A Jé zus Krisz tus fel tá ma dá -
sá ban ka pott új le he tõ ség (új já szü le tés), va la mint eb ben
az új élet ben, új já szü le tés ben aján dék ként ka pott is te ni
ke gye lem és ir ga lom iga zi ben sõ sé ges lel ki ör ven de zés re
in dít ja Is ten gyer me ke it. Olyan öröm ez, ami re a lel ki sta -
bi li tás jel lem zõ, melynek alap ja a Krisz tus ban va ló meg -
gyö ke re zés, ered mé nye, gyü möl csei pe dig a sze re tet, a vi -
lág ban va ló ki tar tás, az em ber tár sak fe lé va ló for du lás.

GON DO LA TOK A TEX TUS HOZ

Eb ben a tex tus ban az új ég re és az új föld re va ló uta lás a
re mény ki fe je zé se, is te ni ígé ret, evan gé li um. Krisz tus az,
aki ál tal min den új já te rem te tik, mert a ré gi ek meg rom lot -
tak, és ez az új já te rem tés nem csak szí vek ben megy vég be,
ha nem koz mi kus jel le gû is. Er re az Ószö vet ség is utal. Pál
is azt mond ja, hogy az egész te rem tett vi lág só haj to zik és
vár ja Is ten fi ai nak meg je le né sét (Róm 8,19). Ez azt je len ti,
hogy az egész „kti szisz” is meg újul. (Kar ner Ká roly)

17. vers. Már De u te ro-É zsa i ás hir det te, hogy az ég és a
föld el múl nak, és csak Jah ve üd vös sé ge örök ké va ló (51,6).
Itt a pró fé ta ar ról be szél, hogy a Te rem tõ te rem té sét új ra -
kez di (Volz). „Ég és föld” mint ki fe je zés az egész te rem tett
vi lá got át fog ja, el sõ sor ban an  nyi ban, amen  nyi ben az az
em ber la kó he lye. Te hát nem ar ról van szó, hogy Is ten ki -
ja vít ja, vagy meg ja vít ja azt a vi lá got, amely ben az em ber
la kik, ha nem hogy azt egé szen új já te rem ti: ez mu tat ja ép -
pen az esz ka to lo gi kus üdv kort (vö. Jel 21,1–2; 2Pt 3,13).
A vi lág új já te rem té sé nek kép ze te mö gött a bûn ha tal má -
nak, a sá tán bi ro dal má nak, az egész te rem tett vi lág tö ké -
le tes meg rom lá sá nak a fel is me ré se áll. Ezért kap cso ló dik
az új já te rem tés kép ze te az zal a má sik kal, hogy sen ki sem
em lék szik rá és nem is idé zik vis  sza em lé ke ze tét. Üd vös -
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ség csak ak kor tá mad hat, ha a je len le gi vi lág tel je sen el -
mú lik, te hát nem csak a szí vek meg úju lá sá ra van szük ség
(vö. Jer 4,3). Eb ben a tex tus ban a hang súly azon ban nem
a ré gi vi lág el mú lá sán, ha nem az új nak a te rem té sén van.
A 17b és a 18. ver sek ar ra mu tat nak rá, hogy az új vi lág
Is ten te rem té se, a há rom szo ros „bá rá” ezt kü lö nö sen is ki -
eme li. Ézsa i ás pró fé ta itt el sõ sor ban vi gasz tal ni akar,
hogy fel emel je és lel ki leg erõ sít se a szo ron ga tott hely zet -
ben élõ gyü le ke ze tet.

18. vers. Az új te rem tés kö zép pont ja az új Je ru zsá lem,
Is ten vá ro sa, ahol a szen ve dést han gos vi gas ság vált ja fel,
an  nyi ra, hogy egyet len ün nep nap pá ol vad nak ös  sze a na -
pok a hí võk szá má ra.

19. vers. Is ten ma ga fog vi gad ni Je ru zsá lem fe lett, és
örül ni fog né pe éle té nek, amely bõl el tûnt min den si ra lom
és ki ál tás.

Ezek ben a ver sek ben nem a vi lág vé gé rõl, el mú lá sá ról
van szó. Az új te rem tés ezen a föl dön va ló sul meg. Az üd -
vös ség itt még nem túl vi lá gi ke re tek kö zött je le nik meg,
ha nem úgy, amint azt egy so kat szen ve dett or szág egy sze -
rû em be rei vár ták.

Tör té ne ti ér tel me sze rint a tex tus a bel sõ el len sé ge i tõl
szen ve dett ószö vet sé gi gyü le ke ze tet vi gasz tal ja az zal az
üze net tel, hogy Is ten az egész vi lá got új já te rem ti, a gyü le -
ke ze tet, Je ru zsá le met is, úgy újít ja, hogy ör ven dez hes sen
fe let te. Az új szö vet sé gi gyü le ke zet nek ez azt mond ja, hogy
a vi lág és Is ten né pe szá má ra ez az új já te rem tés Krisz tus -
ban tel je se dik be. A mai gyü le ke ze tet is emész ti és bel sõ -
leg gyen gí ti a hût len ség, hi te ha gyás és bel sõ erõt le ne dés.
Ez a tex tus az zal vi gasz tal, hogy Is ten új já te rem ti né pét is.
Új já te rem ti a vi lá got an  nyi ra, hogy a ré gi re nem fog sen ki
sem em lé kez ni. A gyü le ke zet is er re az új te rem tés re, az új
Je ru zsá lem re te kint.

AZ IGE HIR DE TÉS FE LÉ

Mi a Szent írás ból és Jé zus Krisz tus tól úgy ta nul juk, hogy Is -
ten igé nyét min dig egy sze mély hez köz vet le nül in té zi. So ha
nem vész el ál ta lá nos sá gok ban. Ami kor az egész vi lá got
meg akar ja szó lí ta ni, ak kor sem „a vi lág ba” be szél, ha nem
egy ki vá lasz tott nép éle tén ke resz tül szól. Ami kor meg vál -
tot ta a vi lá got, ak kor is Jé zus Krisz tu son ke resz tül szó lí tot -
ta meg, és min dig egy je len le võ va la kit szó lí tott és szó lít
meg. S min dig azt mond ja el az ige hir de tõn ke resz tül, ami
az õ éle té re vo nat ko zik. Ami kor Is ten va la kit meg szó lít, ak -
kor nem csak az eszk ha ton ban tör té nõ dol gok ról be szél ve -
le, ha nem a je len va ló em ber nek a je len va ló dol gok ról szól.
Ami kor az exe gé zis ér tel mé ben itt a föld rõl és ég rõl van szó,
ak kor az em ber la kó he lyé rõl van szó, ró lam, a gyü le ke zet -
rõl, a gyü le ke zet éle té rõl, amely szin tén be le tar to zik a vi lág -
ba, a koz mosz ba, az em be rek la kó he lyé be. Az ige hir de té -
sünk egész sé ges irá nyú ak kor lesz, ha el mond ja, hogy Is ten
új vi lá got te remt ben nem és a gyü le ke zet ben az ige ál tal,
mert az el sõ te rem tett vi lá got a mi bû nünk meg ron tot ta. Eb -

bõl úgy lesz új ég és föld, hogy Is ten ki sza ba dít a bûn nek és
a go nosz nak ha tal má ból. Ige hir de té sünk nek e tex tus alap -
ján a gyü le ke ze tün kön be lül va ló mon da ni va ló ját kell
hang sú lyoz nia a gyü le ke zet fe lé. A be ve ze tés ben el mond -
hat juk, hogy Is ten igé jé vel ma a gyü le ke zet ben te remt, még -
pe dig alá húz va azt, hogy Is ten az õ igé jé vel te remt.

– Is ten újat akar te rem te ni. Itt el mond hat juk, hogy Is ten
mi ért akar újat. Azért, mert a bûn a ré git el ron tot ta. Én is
„újat” aka rok, de amit én te szek, az so ha nem lesz „új”.
Amit Is ten új já te remt, az a tel jes öröm nek a vi lá ga, mert
amit Is ten te rem tett, az „íme, igen jó”.

– Ezt az új vi lá got Is ten te rem ti Jé zus Krisz tus ál tal és
Jé zus Krisz tus ban. (2Kor 5,17; Zsid 11,10)

– A gyü le ke zet ben te rem ti Is ten az újat. Je ru zsá lem ben
ké szít vi gas sá got az Is ten. Ez az új a mi örö münk.

Az ige hir de tés az zal fe je zõd het ne be, hogy Is ten akar ja
az újat ben ned, ben nem, a gyü le ke zet ben mint kö zös ség -
ben is. Az, hogy az új já te rem tés a te/én új já szü le té sün kön
tör té nik, nem csak a temp lom ka pu ig tart, ha nem Is ten cso -
dá la tos mun ká ja to vább foly ta tó dik az élet ben és min de -
nütt. „An nál in kább vagy ál dás má sok szá má ra, mi nél in -
kább meg áld az Is ten.” (Lu ther)

Hús vét azt je len ti, hogy Jé zus Krisz tus ban mi is újon -
nan szü let he tünk, és az egész föld szá má ra ki nyil vá nít ja
Is ten ezt a ke gyel mét. Er re a ke gyel mé re fi gyel mez te ti Is -
ten a gyü le ke ze tet és fel hang zik fe lé – ju bi la tére té ve a
hang súlyt –: örül je tek és ör vend je tek azok nak mind örök -
ké, ame lye ket te rem tett és te remt het az Is ten. Ör ven dez ze -
tek azon, hogy Is ten te rem té se szün te le nül fo lyik és Krisz -
tus ural ma rejt ve tör té nik ve lünk, ben nünk, ál ta lunk.

VÁZ LAT

1. Is ten újat te remt.
2. Krisz tus ban te rem tett újat.
3. Ez az új a mi örö münk.

IRO DA LOM

Ju bi le u mi Kom men tár II. Bu da pest, 1995.

Könc ze G. Ár pád

HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 4. VA SÁR NAP
(CAN TA TE)
• Zsolt 96,1–13

Kol lek ta imád ság: Drá ga jó Is te nünk, aki hí ve id szí vét
ugyan azon in du lat tal töl töd el, add meg né ped nek, hogy
aka ra to dat öröm mel cse le ked je, ne ked tel jes szív vel éne -
kel jen zsol tá rok ban és éne kek ben, és e mu lan dó idõ nyug -
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ta lan sá gai kö zött ott ke res sen me ne dé ket, ahol igaz öröm
ural ko dik, a mi Urunk Jé zus Krisz tus ál tal.

Can ta te va sár nap já nak ne ve az õsi int ro i tus ból, a 98.
zsol tár kez dõ sza vá ból szár ma zik: Can ta te Do mi no can ti -
cum no vum. A hús vét utá ni idõ ben a meg vál tás – fel tá ma -
dás – fe lett ér zett öröm fo ko zó dik, és ének ben, di csõ í tés -
ben és ma gasz ta lás ban jut ki fe je zés re.

Mi az ének? A csor dul tig telt szív ki tö ré se. Leg in kább
ak kor éne ke lünk, ha lel künk te le van öröm mel, és azt egy -
sze rû pró zai szó val nem tud juk tö ké le te sen ki fe jez ni. „Az
ének, ze ne Is ten ado má nya, mely a ki fe jez he tet lent is ki
tud ja fe jez ni.” (Len gyel: Az egy há zi év li tur gi á ja) Ami kor
er dé lyi gyü le ke ze te ink a Já ro si–Kiss Bé la ál tal ös  sze ál lí tott
li tur gi át be ve zet ték, leg in kább idõ sebb lel ki pász to rok ré -
szé rõl hang zott el el len ve tés. Túl sá go san „ka to li kus nak”
vél ték. Ma már el sem tud juk kép zel ni is ten tisz te le te in ket
ez úgy ne ve zett „éne kes li tur gia” nél kül. Meg gaz da go dott
li tur gi ánk ban nem csu pán a „szebb for mát” kell lát nunk,
mert en nél sok kal több rõl van szó ben ne. Bach Má té-pas -
si ó ja is szép a szó leg iga zibb ér tel mé ben, de több en nél. Az
ige szól ben ne. A li tur gia – és ben ne az ének lés is – ige hir -
de tés. Vi lá go san kell lát nunk azt is, hogy a ke resz tény,
meg vál tott em ber szá má ra nem kö zöm bös, hogy mi lyen
éne ket vall ma gá é nak, és nem mind egy az sem, hogy mi -
lyen lé lek kel ének li azt. Krisz tus vis  sza jö ve te le és ve lünk
va ló la ko zá sa új ének ének lé sé re kész tet, ami nem egy új
ének, il let ve egy új me ló dia meg ta nu lá sát je len ti, ha nem
azt az ör ven de zõ éne ket, mely min dig új ra fel csen dül az
egy ház ban, ami kor és ahol Is ten nek a cso dá la tos ha tal -
mát, cso da te võ ere jét és Krisz tus fel tá ma dá sát új ra meg ta -
pasz tal juk. (Das Kirchen jahr, 74. o.)

A pe ri kó pák nem ma gá val az ének lés sel fog lal koz nak,
ha nem az új éne ket le he tõ vé te võ új élet tel. Ré gi éne ket
éne ke lünk, vagy is ré gi lé lek kel, az óem ber ter mé sze té vel,
anél kül, hogy a Krisz tus ban nyúj tott ke gyel met el fo gad -
tuk vol na. Ezért az int ro i tus ban fel hang zó pa rancs: éne -
kel je tek új éne ket, azt je len ti: „újul ja tok meg és így éne kel -
je tek és így ma gasz tal já tok az Urat”. (Kiss Bé la: Pe ri ko pa-
har mó nia, 67–68. o.)

A 96. zsol tár Jah vét mint te rem tõt, ki rályt, a min den ség
urát ma gasz tal ja nagy uj jon gás sal. Az Ézs 40–66-tal va ló
kap cso la tok mi att a zsol tárt töb ben fog ság után ke let ke -
zett nek tart ják (Pál fy, Gun kel). Há rom rész re ta go ló dik:
1–6. Hir des sé tek nap ról nap ra sza ba dí tá sát. Az egész föl -
det hív ja a zsol tá ros Is ten ma gasz ta lá sá ra. Az „új ének”
le het ma ga a zsol tár, ame lyet ed dig még nem éne kel tek, le -
het egy újabb bi zony ság té tel Is ten ke gyel mé rõl. 7–9. Resz -
kes sen szí ne elõtt az egész föld. Min den nép hó dol jon meg
Jah ve elõtt és hoz zon aján dé kot ne ki. 10–13. Jah ve az
egész föld ki rá lya, min den nép sor sát õ irá nyít ja és íté li
meg. (A zsol tár más fel osz tá sát lásd Pál fy Mik lós: A zsol -
tá rok köny ve, 87–91. o.)

Er dé lyi éne kes köny vünk egyik ré geb bi ki adá sá nak elõ -
sza va sze rint ének lõ egy ház va gyunk. Sze re tünk éne kel -
ni. Lel künk túl csor du ló él mé nyei, éle tünk ese mé nyei dal -
ra, ének lés re fa kasz ta nak. Va ló igaz, itt a „vé ge ken” in -
kább a si ra tó ének is me rõs. Si rat juk ön ma gun kat, mos to -
ha sor sun kat, si rat juk egy re in kább ho mály ba ve szõ múl -
tun kat, ré gi em lé ke in ket. Né ha ugyan sze ret nénk mi is
„fûz fák ra akasz ta ni he ge dû in ket”, de ezek az éne kek él -
tet nek min ket. So kunk nak kel lett nagy árat fi zet ni eze -
kért az éne ke kért.

Most hús vét után va gyunk. Pál sza vai min ket is biz tat -
nak: (…) ami kép pen Krisz tus fel tá madt a ha lál ból, (…)
úgy mi is új élet ben jár junk. (Róm 6,4) Új élet hez új ének.
Mi ért éne kel jünk? Re mé nyik Sán dor: Csen des cso dák…
„Ne várj nagy dol got éle ted be / Kis hó pely hek az örö mök,
/ Szi tá ló, halk szi rom cso dák. / Raj tuk át Is ten szól: jö vök.”

An  nyi szor meg érez tük, meg érez zük Is ten je len lé tét éle -
tünk ben! Ura ink asz ta lá ról le hul ló mor zsák lát tán is le het
és kell is éne kel nünk, mert tud juk: „Is ten ke zé ben va -
gyunk, és ott va gyunk leg jobb he lyen” (Bar ta lis), ezért be -
szél jé tek el di csõ sé gét a nem ze tek nek, cso dá it min den nép -
nek! (Zsolt 96,3)

Ho mi le ti kai fel dol go zá sa meg ta lál ha tó: Lel ki pász tor
1955/4. 245–249. o., 1963/3. 193. o., 1977/3. 191. o. és
1985/3. 186–189. o.

Kiss Bé la
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Ittzés János: Az evangélium hullámhosszán címû kötete
az Ordass Lajos Baráti Kör kiadásában.
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