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Teo ló gus hall ga tó vol tam. S bár rit kán tet tem, azon a dél -
elõt tön még is a nõk evan gé li um hir de tés hez va ló jo gá ról
pré di kál tam. Nem szó szé ken, ha nem be szél ge tés köz ben.
Igye kez tem na gyon meg gyõ zõ en ér vel ni a nõi lel kész ség
mel lett. Ha tá so san. A per dön tõ bi zo nyí ték szá mom ra a
hús vé ti je le net volt. Azt azért nem le het le ta gad ni, hogy õk
hal lot ták elõ ször: Ne fél je tek! Fel tá ma dott! És azt sem vi -
tat hat ja el sen ki, hogy a kül de tést is õk kap ták: men je tek,
és mond já tok el! Pon to san em lék szem a jó ér zés ízé re. Meg
vol tam elé ged ve ma gam mal. Ahogy ki fe lé men tünk a te -
rem bõl, az a pro fes  szor lé pett oda hoz zám, aki sze mem ben
a te kin tély nek szá mí tott. Na gyon csön de sen szólt és na -
gyon rö vi den: „Majd ol vas sa el Márk evan gé li u ma ere de ti
be fe je zé sét! A zá ró jel elõtt.” Márk evan gé li u ma pe dig ere -
de ti leg – a zá ró jel elõtt – így fe je zõ dik be: Ek kor ki jöt tek, és
el fu tot tak a sír bolt tól, mert re me gés és döb be net fog ta el
õket; és sen ki nek sem mond tak el sem mit, mert fél tek.

Mi re be csuk tam a Bib li á mat, több dol got is meg ta nul -
tam. Min de nek elõtt azt, hogy a fér fi és nõi lel ké szek té -
ma kör ben minden nek van túl ol da la is. Min den evan gé li -
um nak van „zá ró jel elõt ti” mon da ta. Ha a ha gyo má nyos,
pat ri ar chá lis csa lád mo dell rõl szó no ko lunk, és meg raj zol -
juk az alá za to san kony há ba hú zó dó ke resz tény fe le ség
sze re pét, ak kor szá mol nunk kell olyan va ló sá gos nõk lé te -
zé sé vel is, akik eb be a bi zo nyos kony há ba ve zé nyel ték
bár hon nan meg ér ke zõ fér jü ket, aki eb ben a kony há ban
sza bá lyo san je len tett, majd in nen in dult kü lön fé le szó szé -
kek re – a kony há ban szá já ba adott sza vak kal. És ugyan -
így szá mol ha tunk a har cos, eman ci pált nõk kö zött olyan -
nal, aki nek ere je és ön ál ló sá ga pont ad dig tart, amíg szó -
no kol ni kell. Mi kor pe dig a tet tek kö vet kez né nek, ak kor
meg fáj dul a fe je, és ma ga he lyett a fér jét kül di…

Mi re be csuk tam a Bib li á mat, azt is meg ta nul tam, hogy
nõi és fér fi lel ké szek kér dé se nem az a té ma, ami rõl nagy
han gon és ha tá so san szó no kol ni le het. Itt nin cse nek fe ke te
és fe hér sze rep lõk és igaz sá gok. Ez a kép szí ne sebb a fe ke -
te-fe hér nél. Te le van ár nya la tok kal. „Lel ké szi hi va tá som -
nak min den erõm mel és te het sé gem mel meg fe lel ni igye ke -
zem” – ün ne pi pil la nat ban meg ha tot tan mond juk a lel ké szi
es kü szö ve gét. És az tán min den ki meg pró bál ja össz hang ba

hoz ni lel ké szi szol gá la tát és a pri vát éle tét. Kö zel rõl meg is -
mer jük a lel ki is me ret fur da lás él mé nyét – fér fi ak és nõk
egy for mán. Az a pont pe dig, ahol az egyen súlyt meg ta lál -
juk, na gyon fi nom, ér zé keny, bár mi kor ki bil len het, ezért
foly ton fog lal ko zunk ve le, és foly ton vi gyá zunk rá. Ez nem
baj, mert en nek a pont nak ilyen a ter mé sze te. Fog lal koz ni
kell ve le, nem le het kér dé sét egy szer s min den kor ra el in téz -
ni. Rá adá sul he lye nem fi xál ha tó egész éle tünk re, mert an -
nak fá zi sai, csa lá di hely ze tünk vál to zá sai szük sé ges sé te -
szik a fi nom mó do sí tá so kat. Van azon ban két til tott te rü let.
Az egyik az egyen súly dur va el to lá sa, mind egy, me lyik ol -
dal ra. Le gyen az „hu szon négy órás szol gá lat és üveg fa lú pa -
rókia” le pusz tult csa lád dal az ol da lán; vagy le gyen dél után
négy tõl her me ti ku san le zárt pa rókia és fõ ál lá sú csa lád épí -
tés, le pusz tult gyü le ke zet tel az ol da lán. A má sik til tott te rü -
let a ma ga biz tos sza bály ki ter jesz tés. A ké nyes egyen súly
meg ta lá lá sa min den ki nek a sa ját fel ada ta. So ha sem vár ha -
tom el, hogy az én meg ta lált egyen sú lyom bár ki más ra néz -
ve kö te le zõ le gyen. Ez olyan fel adat, ami vel min den em ber -
nek és min den csa lád nak kü lön-kü lön meg kell küz de nie. A
har mó nia meg ta lá lá sa küz del mek kel, lel ki is me re ti konf lik -
tu sok kal, ku dar cok kal, fé le lem mel és re me gés sel jár együtt.
A mér le get pe dig ba jos meg von ni me net köz ben. Ta lán va -
la men  nyi re a vé ge tá ján, ami kor fel nõtt gye re ke ink – túl vi -
ha ro kon és lá za dá so kon – te kin te nek vissza gyer mek ko ruk
csa lád já ra. Sõt azt hi szem, még ek kor sem. Hogy si ke rült-e,
az csak ak kor fog ki de rül ni, ami kor az ér té ke li az éle tün ket,
aki túl lát a lát ha tó kon.

Vé gül és leg mé lyeb ben azt ta nul tam meg, hogy nem va -
gyok ala nya en nek a kér dés nek. Azért üres a sír, mert fel -
tá ma dott, ezt menj, és add to vább – en nek a fel adat nak én
nem va gyok, nem le he tek ala nya, le gyek bár fér fi vagy nõ.
Ha ez a hír szá mom ra hír lett, és ha meg szó lí tot tak, hogy
ezt mon da nom kell, ak kor foly ton küzd ve fé le lem mel és
re me gés sel, a hely zet hez so ha hoz zá nem szok va, a szak -
mát so ha ki nem ta nul va, min dig új ra meg döb ben ve ten -
ni kez dem, mert nem te he tek mást – le gyek bár fér fi vagy
nõ. Aki sej ti, hogy mi rõl be szé lek, az min den re á lis „fé le -
lem és döb be net” el le né re sem fog ja tud ni ér tel mez ni a
kér dést: sza bad-e egy nõt lel kész nek te kin te ni.
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BE VE ZE TÕ

„Cherc hez la fem me!” (Ke resd a nõt!) – gyak ran idéz ték
tré fá san a jól is mert fran cia mon dást Or szá gos Le vél tá -
runk mun ka tár sai, va la hány szor se gít sé gü ket kér tem e
cikk meg írá sá ban. Mi nél job ban el mé lyül tem a ku ta tó -
mun ká ban, an nál in kább nyil ván va ló vá vált azon ban,
hogy a ke re sett nõ alig ha ta lál ha tó meg. Nem csak azért,
mert ke vés hi va ta los irat, új ság cikk õr zi az el sõ év ti ze -
dek, a lel kész nõk or di ná ci ó já ig ve ze tõ idõ szak em lé ke it,
ha nem azért, és fõ leg azért, mert az ese mé nyek mö gött
iga zá ból nem õk, a teo ló gi át vég zett as  szo nyok áll nak.
Bár tu dom, pa te ti ku san hang zik, még is így kell, hogy fo -
gal maz zak: a nõ ket ke res tem, de Is tent ta lál tam meg. E
fel is me rés egy be cseng az el sõ ként fel ava tott lel kész nõk
val lo má sá val is. Mind an  nyi an ar ról tesz nek bi zony sá got,
hogy bár ter mé sze te sen tet tek né mi erõ fe szí tést az or di -
ná ció ügyé nek elõ moz dí tá sa ér de ké ben, iga zá ból in kább
csak rá ha gyat koz tak ar ra az Is ten re, aki a tör té ne lem
Ura. Ko vács Etel ka, a 30 esz ten dõ vel ez elõtt el sõ ként fel -
ava tott lelkésznõ Ady so ra it idé zi az ese mé nyek re vis  sza -
te kint ve. „És hogy ha né ha-né ha gyõ zök, Õ, az Is ten járt
elõt tem, ki von ta kard ját, meg elõ zött.”1

Har minc esz ten dõ bár idõ be li táv la tot ad, még sem ele -
gen dõ az ob jek tív ér té ke lés re. Még az el sõ or di ná ci ót meg -
elõ zõ idõ szak kal kap cso lat ban sem von ha tunk le vég le ges
kö vet kez te té se ket. Is ten nek há la, a II. vi lág há bo rút kö ve -
tõ érá nak sok ta nú ja – akik ak kor kezd ték teo ló gi ai ta nul -
má nya i kat – még kö zöt tünk él. A ve lük foly ta tott be szél -
ge té sek, írás be li val lo má sa ik nyo mán nyil ván va ló vá vált,
hogy mind egyi kük más ként él te meg a múlt szá za di ese -
mé nye ket. Egy-egy tör té net re né ha egy más nak el lent mon -
dó mó don em lé kez nek, gyak rab ban pe dig azo kat el té rõ en
ér tel me zik.2 En nek a cikk nek ép pen ezért nem le het cél ja
az el múlt év ti ze dek ér té ke lé se – no ha idõn ként el ke rül he -

tet len –, csu pán az, hogy fel idéz ze mind azt, amit tud ha -
tunk, ami re em lé kez he tünk a „ve lünk tör tént tör té ne lem -
bõl”, amely ben ér tünk cse le ke dett a ben nün ket szol gá lat -
ra hí vó Is ten.

A KEZ DE TEK: NÕK TEO LÓ GI AI TA NUL MÁ NYO KAT
FOLY TAT NAK

Amen  nyi re ör vend he tünk an nak, hogy az el sõ ként or di nált
lel kész nõk még kö zöt tünk van nak, an  nyi ra bánt hat min -
ket, hogy nem ra gad tuk meg idõ ben az al kal mat ar ra, hogy
a há bo rú elõt ti nem ze dék tag ja i ról ele gen dõ in for má ci ót
gyûjt sünk ös  sze. Így a leg több jük rõl, hogy mi in dí tot ta õket
a teo ló gi á ra, csak sej té sünk le het. Tud juk, hogy az el sõ nõ -
hall ga tó, Aczél An na3 ta ní tó nõ 1920-ban je lent ke zett a teo -
ló gi ai fa kul tás ra. Ön élet raj za, ame lyet a fel vé te li hez bi zo -
nyá ra ne ki is be kel lett nyúj ta nia, el ve szett. Az egye tem rõl
csu pán az 1924-ben ké szült szi gor la ti dol go za tai ma rad tak
meg. Az egyik ezt a cí met vi se li: A val lás ta ní tás a ke resz tény
nõ ne ve lés szem pont já ból. Mun ká ját pro fes  szo ra így ér té kel -
te: „Tár gyá val me leg sze re tet tel fog lal ko zik, és meg ér zik raj -
ta a vá lasz tott hi va tás hoz va ló sze re tet.” Mind a zá ró dol -
go zat té má ja, mind pe dig ta ná rá nak ez a di csé rõ mon da ta
árul ko dik ar ról, hogy mi lyen ki lá tá sai vol tak ak ko ri ban a
teo ló gi át vég zett nõk nek. Hit ok ta tók le het tek. Ez zel a szán -
dék kal foly tat ta ta nul má nya it Prõh le Irén, a má so dik teo ló -
ga is 1926–30 kö zött. Az õ in dít ta tá sá ról azon ban tu dunk.
A nagy hí rû pro fes  szor, id. Prõh le Ká roly le á nya ként gyak -
ran be szél get he tett édes ap já val a hit dol ga i ról, aki több ször
meg em lí tet te: „Ezek rõl a dol gok ról a teo ló gu sok nak töb bet
be szé lek az elõ adá so kon.” Vágy éb redt hát ben ne, hogy
hall ja, mi is az a több, amit édes ap ja meg oszt a hall ga tók -
kal a Teo ló gi án. Mind ez azon ban nem volt olyan ma gá tól
ér te tõ dõ en ter mé sze tes. Az egye tem nem volt fel ké szül ve
nõi hall ga tók fo ga dá sá ra. A nõk csak a pro fes  szor ral együtt
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A nõk or di ná ci ó já nak tör té ne te a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban
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1 Var ga Gyön gyi: 30 éve avat ták az el sõ lel kész nõt. In: Evan gé li kus Élet
2003. 48.

2 Ilyen pél dá ul, aho gyan vis  sza em lé kez nek a sop ro ni fa kul tá son töl tött
évek re. Volt, aki „lé tü ket ve szély ben érez te”, má sok tel jes biz ton ság ban.

3 Glatz Jó zsef né, szü le tett Aczél An ná ról, aki hit ok ta tó lel kész fér jé vel
együtt lét re hoz ta a ba goly ir tá si egy há zi di ák üdü lõt, em lé ke zik meg Bo zó -
ky Éva az Evan gé li kus Élet 1987. 42. szá má ban Az el sõ ma gyar teo ló ga
cí men.



jö het tek be az elõ adá sok ra, s ve le is kel lett ki men ni ük. A
szü ne tek ben kü lön kis he lyi ség ben tar tóz kod tak. Nõi mos -
dó nem volt, így a szom szé dos cuk rász dá ba jár tak át, ahol
ter mé sze te sen fo gyasz ta ni uk is kel lett va la mit. De ezek a
ne hézsé gek sem vet ték el a ked vét. Sõt az el sõ év után meg -
erõ sö dött ben ne Is ten tõl ka pott el hí vá sa. A má so dik sze -
mesz tert kö ve tõ nya ra lá sa al kal má val oszt rák lá nyok ke -
res ték meg, hogy meg os  szák ve le prob lé má i kat. Meg lep te a
fi a ta lok õszin te sé ge, akik kön  nyeb ben nyíl tak meg ne ki,
mint a pap juk nak. Ek kor ju tott el ha tá ro zás ra: „Én lel ki -
pász to ra le szek ezek nek a lá nyok nak!”4

A sor sa azon ban más ként ala kult. A ne ki ígért hit ok ta -
tói ál lást ter mé sze te sen (?) egy fér fi tár sa kap ta meg. Ezt a
faj ta esély egyen lõt len sé get azon ban nemcsak ne ki kel lett
ak kor tájt el fo gad nia, ha nem más nõk nek is. Az ak ko ri tár -
sa da lom még nem volt annyira nyi tott, hogy egy as  szonyt
a ház tar tás ve ze té sén és az anya sá gon kí vül ön ál ló hi va -
tás ban is szí ve sen lá tott vol na.5 Bi zo nyá ra emi att nincs
in for má ci ónk né me lyik teo ló ga to váb bi sor sá ról. El kép zel -
he tõ, hogy nem he lyez ked het tek el hit ok ta tói ál lás ban.
Áll jon itt a töb bi ek  ne ve is, akik a há bo rú elõtt – a kö vet -
ke zõ nem ze dé kek szá má ra utat tör ve – a teo ló gi ai fa kul -
tá son ta nul tak: Por ko láb Már ta, Gö möry Ág nes Er zsé bet,
Pan kuch Pi ros ka, Streck La u ra, Len gyel Ág nes, Ko rom Er -
zsé bet, Ma cher Jo lán, Kon dacs Ju dit.6 Köz vet le nül a há bo -
rút kö ve tõ évek ben pe dig Glatz An na (Aczél An na le á nya),
Hybl Klá ra és Aj tony Il ma.7

Óri á si vál to zást ho zott, ami kor – az éb re dé si hul lám nak
kö szön he tõ en – „tö me ge sen” je lent kez tek le á nyok a fa kul -
tás ra. Az ad dig év fo lya mon ként el szór va elõ for du ló egy-
két nõ hall ga tó után 1948–50 kö zött 15 le ány irat ko zott be
az egye tem re. „Vis  sza te kint ve, elég gé tu dat la nul vál lal -
koz tam er re a lé pés re” – em lé ke zik vis  sza a kez de tek re
egyi kük. „Szol gál ni sze ret tem vol na az egy ház ban, to -
vább ad ni Is ten igé jét gyer me kek nek, fi a ta lok nak. Ar ról,
hogy nõ ket fel vesz nek-e a teo ló gi á ra, fo gal mam sem
volt.”8 Év fo lya má ból má sok is ha son ló an nyi lat koz tak.
Nem tud ták, mi vár rá juk, de in dul tak. Er re a „szent fe le -
lõt len ség re” csak Is ten Szent lel ke moz dít hat rá. Egye dül õ,
aki a bi zony ta lan ban, a lát szó la gos ho mály ban is ké szí ti
az utat. Ter mé sze te sen a teo ló gia tu do má nyá nak el sa já tí -
tá sa is von zot ta õket, még is a leg töb ben, ha fel me rült a

kér dés, hogy a nõk mit ke res nek a fa kul tá son, egy do log -
ra hi vat koz tak, még pe dig ar ra, hogy el hí vá suk van. Az
egye te men töl tött idõ szak ra szin te mind an  nyi an úgy em -
lé kez nek vis  sza, hogy né hány fér fi hall ga tó gú nyos meg -
jegy zé sén kí vül so ha sem ér te õket hát rány nõi mi vol tuk
mi att. Ugyan ak kor a lel ki leg erõs, de a há bo rú után el sze -
gé nye dett Ma gyar or szá gon ko moly eg zisz ten ci á lis gon -
dok kal kel lett ne kik is szem be néz ni ük. Az, hogy a vég zé -
sük utá n egy há zi szol gá lat ba ke rül het né nek, tel je sen re -
mény te len nek lát szott. Hi szen a fér fi hall ga tók kal is alá -
írat tak egy nyi lat ko za tot, amely ben tu do má sul ve szik,
hogy az egy ház nem tud ja õket el he lyez ni. Ha a „fi úk ra”
az a fel adat várt, hogy ke res se nek ma guk nak gyü le ke ze -
tet, ahol szol gál hat nak, men  nyi vel in kább bi zony ta lan nak
tûnt a teo ló gus nõk jö võ je?

Ez a te her, úgy lát szik, nem csak a di ák lá nyok ra ne he ze -
dett rá, ha nem az egy há zi köz vé le ményt is fog lal koz tat ni
kezd te. A nõk hely ze té nek ren de zé se az egy ház ban szük -
sé ges sé vált. Az Evan gé li kus Élet 1951/42. szá má ban a
püs pö ki ér te kez let rõl tu dó sít a lap. Az egy há zi el nök ség az
1948 de cem be ré ben el na polt zsi na tát kí ván ta új ra ös  sze -
hív ni. A tör vény ho zás elé ke rü lõ fel ada tok közt ne gye dik -
ként em lí tik „a nõk egy há zi tör vény ben biz to sí tott egyen -
jo gú sá gá nak ki dol go zá sát.”9 A Lel ki pász tor fo lyó irat két
szá má ban10 elõ ször Scholz Lász ló, majd Só lyom Je nõ egy -
ház tör té nész pro fes  szor kez de nek fog lal koz ni a nõk tel jes
jo gú (or di nált) szol gá la tá nak kér dé sé vel. Míg az el sõ írás
az or di ná ció el len fog lal in kább ál lást – „Ne akar juk át lép -
ni a Te rem tõ Is ten rend jét” –, ad dig a ta nár úr hoz zá ál lá -
sa sok kal nyi tot tabb. Ér te ke zé sé ben, az egy ház jog tan ol -
da lá ról néz ve a kér dést, még is ar ra a kö vet kez te tés re jut,
hogy pil la nat nyi lag nem szük sé ges a nõk nyil vá nos ige -
szol gá lat ra kül dé se.11 Só lyom pro fes  szor írá sát így fe je zi
be: „Nõk nek a pil la nat nyi szük ség let nél na gyobb szám ban
va ló kép zé sét úgy kell lát ni, mint tar ta lék-mun ka erõk rõl
va ló jó zan gon dos ko dást.” Mi cso da pró fé tai meg lá tás volt
ez! A pro fes  szor úr még nem tud hat ta, amit a tör té ne lem
Ura már el ké szí tett. Nem sejt het te még sen ki, hogy mi re a
né pes teo ló gus-lány csa pat vé gez, nem lesz nek di a ko nisz  -
sza anya há zak, koc ká zat tá vá lik a la i kus szol gá lat. Az ön -
kén tes egy há zi mun ká so kat vis  sza kény sze rí tik ere de ti
fog lal ko zá suk ba. „A jö võ lá to má sa i hoz tar to zott az is,
hogy a pa pi mun ka meg bé lyeg zett hi va tás sá ala cso nyo dik
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4 Isó Do rot  tya be szél ge té se Ro zson day Ká roly né, szü le tett Prõh le Irén nel
A lel kész nõk el sõ zsen gé je cí men, Nõi Mis  szió Osz tá lya Kör le ve le, 2001.

5 Aczél An na: A val lás ta ní tás a ke resz tény nõ ne ve lés szem pont já ból.
EOL. Sop ron, 1924. A Bib lia szel le mé ben és a tör té nel mi ta pasz ta lás alap -
ján a nõ spe ci á lis élet hi va tá sát a csa lá di élet ben is mer jük fel. „(…) ez a
kis kör az õ iga zi vi lá ga.”

6 Az utób bi két teo ló gá ra in kább fér jük ne vén em lé ke zünk, je les pa pok -
hoz men tek fe le sé gül. Jo lán Ve ö re ös Im re lel kész, Ju dit pe dig Ri ess György
há zas tár sa lett.

7 An na Bács kay Gusz táv, Klá ra Gáncs Ala dár lel kész, Il ma pe dig Prõh le
Ká roly pro fes  szor fe le sé ge lett.

8 Ke ve há zi Lász ló és Ke ve há zi né Czégé nyi Klá ra: Pá lyánk em lé ke ze te. In:
Lel ki pász tor 1995. 444–445. o.

9 El sõ sor ban az 1937-es egy há zi tör vé nyek 22.§-át kí ván ták meg vál toz -
tat ni. Tart ha tat lan ná vált az a ren del ke zés, hogy a köz gyû lés nõ tag já nak
a kü lön fé le vá lasz tá sok nál „sze mé lye sen gya ko rol ha tó sza va za ti jo ga
van, de ta nács ko zá si jo ga nincs és egy há zi tiszt ség re – ki vé ve a tör vény
és egyéb tör vé nyes ren del ke zé sek ál tal meg en ge dett ese te ket – nem vá -
laszt ha tó.” A nõk ak tí vak ká vál tak, szol gál ni akar tak.
10 Lel ki pász tor 1950. 464–467. o.; 1951. 260–265. o.
11 „A szük ség pil la nat nyi lag nem kény sze rít ben nün ket, hogy nõ ket is
ren del jünk a nyil vá nos ige szol gá lat tel jes sé gé re, ar ra, hogy a tel jes ige -
szol gá la tot el lás sák, a gyü le ke ze tet ve zes sék. Az sin csen in do kol va, hogy
mint egy cö li bá tust erõl tes sünk a nyil vá nos ige szol gá lat ba ál ló nõk re, út -
ját áll juk an nak, hogy férj hez men je nek.”



a köz gon dol ko dás ban, egy re több le mon dást, ál do za tot
kö ve tel a gya kor ló i tól, és egy re ke ve seb ben vál lal ják majd
a fér fi ak kö zül. Szük ség lesz a nõk re!”12

NÕK MINT LEL KÉ SZI MUN KA TÁR SAK

A teo ló gi ai ta nul má nyok be fe je zé sé ig nem ér zõ dött a kü -
lönb ség a fér fi és a nõi hall ga tók jog ál lá sa kö zött. De ak -
kor na gyon is nyil ván va ló vá lett. A fér fi a kat ün ne pé lyes
ke re tek kö zött, or di ná ci ós is ten tisz te le ten küld ték ki a
szol gá lat ba, a nõ ket pe dig egy sze rû en csak „szél nek eresz -
tet ték”. So kan ma is szo mo rú an gon dol nak er re. Ne héz
volt így in dul ni a szol gá lat ba – mert hi szen min den kit
meg ta lált vé gül is a fel adat, a gyü le ke ze tek! –, el bo csá tó
szó, ál dás nél kül. Egé szen 1964-ig tar tott ez a ros  sz gya -
kor lat. Ek kor mód volt ar ra, hogy egy vég zõs fér fi ava tá sa
al kal mán két év fo lyam társ nõ je is úgy ne ve zett ki bo csá tás -
ban ré sze sül he tett.13 Csep re gi Zsu zsan ná nak ada tott meg
el sõ ként, hogy nõ ként egye dül áll has son az ol tár elé. Er re
a ki bo csá tó is ten tisz te let re 1972-ben ke rült sor. Ez az al -
ka lom azon ban át tö rést is je len tett. Et tõl kezd ve nem csak
az or di ná ci ó, ha nem a lel ké szi mun ka tár sak ki bo csá tá sa
is ünnepi istentiszteleten történt. En nek az ün ne pi al ka -
lom nak ak kor még nem volt ki dol go zott li tur gi á ja. Rend -
sze rint az or di ná ciós is ten tisz te let ren djét hasz nál ták a
püs pö kök, csak ki hagy ták be lõ le az ava tás ra vo nat ko zó
ré sze ket. Ezen az „ösz vér hely ze ten” se gí  tett, hogy az
1986-ban meg je lent új Agen dánk ba már be le ke rült a lel ké -
szi mun ka társ ki bo csá tá sá ra szol gá ló rend.14

De nem csak a szol gá lat ra kül dés mód ja, ha nem ma ga
az el ne ve zés is ki fe jez te, hogy a nõk csak „má sod ren dû”
mun ka társ ként van nak szá mon tart va egy há zunk ban.
Szük ség volt rá juk, hi szen hi ány volt ige hir de tõk bõl, sok
ki csiny, fa lu si gyü le ke zet ma radt lel ki gon do zó nél kül. Ám
a szol gá la tu kat szi go rú an csak lel kész hez (fér fi!) be oszt va
vé gez het ték, aho gyan 1966-os egy há zi tör vé nye ink meg -
fo gal maz ták ezt: „A lel ké szi ké pe sí té sû nõ a lel kész mel lé
ren delt lel ké szi mun ka társ, akit a püs pök a szol gá lat ra
ün ne pé lye sen ki bo csát. A szent sé gek ki szol gál ta tá sán kí -
vül min den lel ké szi funk ci ót vé gez het. A püs pök ki vé te les
ese tek ben a szent sé gek ki szol gál ta tá sát is en ge dé lyez he ti,
el sõ sor ban szór vány hely ze tek ben.”15

Ez utób bi meg jegy zés – a ki vé te les ese tek rõl – mu tat ja,
hogy mi lyen ne héz és tart ha tat lan hely zet be hoz ták a nõi
szol gá lat te võ ket. A leg több jük tá vo li szór vány gyü le ke zet be
lett ki küld ve. A szol gá la tot ön ál ló an kel lett vé gez ni ük, sok
ki lo mé te res tá vol ság ban at tól a lel kész tõl, aki hez be let tek
oszt va. Ha a 60-as, 70-es évek köz le ke dé si vi szo nya i ra
gon do lunk16, meg ért jük, hogy szin te fi zi kai le he tet len ség -
nek tûnt, hogy min den egyes ka zu á lis szol gá lat al kal má -
val or di nált kol lé gá ja se gít sé gét kér je a mun ka társ. „Nem
ér de kelt en gem, hogy má sod osz tályú ként va gyok szá mon
tart va” – me sél te egy lel kész nõ-ta lál ko zó al kal má val idõs
kol lé ga nõnk –, „csak hagy tak vol na szol gál ni!” Igen, ez a
tör vény a ki egé szí tés nél kül „gúzs ba kö töt te” õket, kor lá -
toz ta a mun ka vég zé sü ket. Amit pe dig mai eszem mel fel há -
bo rí tó nak tar tok, hogy ez a faj ta ren del ke zés ki szol gál tat ta
a nõ ket az egy ház ve ze tés ha tal mas ko dá sá nak. El vi leg a
püs pök jó in du la tán mú lott, hogy en ge dé lyez-e, vagy sem.
El vi leg, mert hi szen a tá vo li szór vá nyok ban ki tud ta el len -
õriz ni, hogy a tör vényt be tart ják-e? Ahol elég bá tor volt a
lel kész, aki hez a nõt be osz tot ták, és a gyü le ke zet is el fo -
gad ta a Lu ther-ka bát nél kül vég zett ka zu á lis szol gá la tot,
ott bi zony elõ for dult, hogy vé tet tek a pa ra gra fus el len. Sok
he lyen azon ban a lo já lis kol lé gá nak kö szön he tõ en, vagy
ami att a saj ná la tos kö rül mény mi att, hogy a gyü le ke zet
túl sá go san szem elõtt volt, szi go rú an be tar tot ták a tör -
vényt. A lel ké szi mun ka tár sak meg alá zó hely ze te (ma ezt
így ki kell mon da ni!) nem csak a stá tu szuk ban, a szol gá la -
tuk kor lá to zá sá ban nyil vá nult meg, ha nem ab ban is, hogy
anya gi lag ros  szabb hely zet ben vol tak, mint a fér fi ak. Ala -
csony gyü le ke ze ti jö ve del mük mel lé a leg ki sebb ös  sze gû
kong ru át (ál lam se gély) kap ták csak. Ez utób bit ki csit fe -
gyel me zõ esz köz ként is hasz nál ta az egy ház ve ze tés, volt,
aki tõl meg von ták.17 Az egy ház szo ci á lis el lá tá si rend sze ré -
ben sem vol tak ben ne, a nyug díj pénz tár nak nem le het tek
tag jai. Ez ál tal a jö võ jük, a nyu ga lom ba vo nu lás utá ni eg -
zisz ten ci á juk vált bi zony ta lan ná. Kü lö nö sen azok vol tak
ki szol gál ta tott hely zet ben, akik há zas társ ra sem tá masz -
kod hat tak. Kö zü lük né há nyan ezért vi lá gi ál lás ban he lyez -
ked tek el egy idõ re.18 Ezt a hely ze tet ol dot ta meg a már idé -
zett 1966-os zsi nat, II. tör vényének 25.§ (2) be kez dé se: „A
lel ké szi ké pe sí té sû nõ lel ké szi nyug díj ra jo go sult.”

Ám 1968-ban azt ve tet te fel az egy ház ve ze tés, hogy a
nyug díj biz to sí tá si rend szer re formel kép ze lé se i nek meg fe -
le lõ en a nõk, a lel ké szi mun ka tár sak ma ga sabb já ru lé kot
fi zes se nek, mint se géd lel kész kol lé gá ik. Ez az el gon do lás
sze ren csé re meg hi ú sult, de egy lel kész ál lá sá ba ke rült. Õ
ugyan is azt mond ta er rõl a mai szem mel néz ve kis stí lû
ter ve zet rõl, hogy az az egy ház „sze gény sé gi bi zo nyít vá -
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12 Pin tér né Nagy Er zsé bet, a dip lo má zás 50. ju bi le u ma al kal má ból ké szü -
lõ vis  sza em lé ke zé sé bõl.
13 Lásd No bik Er zsé bet cik két Pá lyám em lé ke ze te cím mel.
14 Agen da. Bu da pest, 1986. 450., 460. o. Az itt ta lál ha tó es kü szö ve gé -
ben azon ban túl ál ta lá no san ke rül meg fo gal ma zás ra a szol gá lat tar tal ma.
„(…) min den mun ká mat a tel jes Szent írás sze rint, egy há zunk hit val lá sai
sze rint (…) vég zem.” Kár, hogy az Úr Jé zus Krisz tus evan gé li u má nak tisz -
tán és iga zán va ló hir de té sét, a re ánk bí zot tak hû pász to ro lá sát, a lel ki -
pász to ri ti tok meg õr zé sét nem vet ték át a lel ké szi es kü szö ve gé bõl. Mert
így az az em ber be nyo má sa, hogy azok a spon tán, „ösz vér” ki bo csá tá si
ren dek su ta sá guk el le né re még is tar tal ma sab bak vol tak, mint a mos ta ni
Agen dánk ban sze rep lõ szö ve gek.
15 Egy há zi Tör vé nyek 1966. II. tör vény 25.§. (1)

16 Nem volt szol gá la ti au tó, eset leg mo tort ka pott a lel kész, de leg in kább
a tö meg köz le ke dést hasz nál ta.
17 Pap gye rek ként meg hal lot tam szü le im egy kol lé gá juk ról szó ló be szél ge -
té sét. Úgy em lék szem, Szi ta Ist ván ról volt szó.
18 Kincz ler Irén.



nya”.19 A fér fi kol lé ga fel há bo ro dott til ta ko zá sát meg ér -
tem, bá tor sá gát tisz te lem, a lel ké szi mun ka tár sak zö mé -
nek „bir katü rel me” azon ban õszin te ámu lat ra kész tet. Mi -
ért nem csi nál tak a nõk „for ra dal mat”? – kér dez het nénk.
Nem fe lejt het jük el azon ban a kort! A szo ci a liz mus idõ sza -
ká nak sû rû jé ben já runk. Na gyon el szánt nak kel lett len nie
an nak, aki ak kor mert bí rál ni. Hi szen nem csak az egy ház -
ve ze tés sel, ha nem az ál lam mal is szem be ke rült a re ni tens.
A nõk is tá vol él tek egy más tól. Nem volt „sis ter net”, ame -
lyen tart hat ták vol na a kap cso la tot. Sok he lyen víz, vil -
lany sem volt a pa ró ki án, nem hogy te le fon há ló zat! Az in -
for má ci ók las san ér tek el hoz zá juk, le vél ben. De meg gyõ -
zõ dé sem, hogy más kö rül mé nyek közt sem csi nál tak vol -
na „for ra dal mat”. Bár bán tot ta õket az igaz ság ta lan ság –
oly kor be le fá rad tak, el csüg ged tek, más kor vi szont bát ran
bom báz ták ké ré se ik kel az egy ház ve ze tést, né há nyan még
a nyílt konf ron tá ci ót is vál lal ták a gye nes di á si lel kész kon -
fe ren ci á kon20 –, még is tud tak tü rel me sen vár ni. Nem em -
be ri ha tal mas sá gok jó in du la tá ra szá mí tot tak csen des szí -
vós ság gal, ha nem a tör té ne lem Urá ra, aki a szük ség bõl, a
nyo mo rú sá gos kö rül mé nyek bõl jót hoz ki.

Az ese mé nye ket õ irá nyí tot ta. Egy re gyak rab ban ke rül -
tek a püs pö kök ab ba a hely zet be, hogy a szent sé gek ki -
szol gá lá sá ra szó ló en ge délyt meg kel lett ad ni uk a lel ké szi
mun ka társ nak. A fér fi kol lé gák kö zül is töb ben kezd ték
sür get ni a nõk or di ná ci ó já nak be ve ze té sét. Igaz, sok szor
csak prak ti kus meg fon to lás ból, mert ter hes volt ne kik,
hogy sa ját szol gá la tuk mel lett még má sé ba is be kel lett se -
gí te ni ük. A gyü le ke ze tek kezd ték el fo gad ni, hogy ná luk
nõi lel ki gon do zó van. Sõt, né ha job ban ked vel ték õket,
mint a fér fi a kat. Igaz, né hány he lyen da co san el zár kóz tak
a nõi szol gá lat te võ al kal ma zá sá tól. Kül föld rõl is ér kez tek
a hí rek, Hol lan di á ban, Skan di ná vi á ban nõ ket or di nál nak.
Püs pö ke in ket, akik gyak ran vet tek részt kül föl di kon fe ren -
ci á kon, bi zo nyá ra meg kér dez ték az itt ho ni hely zet rõl. Az
ENSZ nem zet kö zi bi zott sá go kat ho zott lét re a nõk hely ze -
té nek fel mé ré sé re. A sze ku lá ris vi lág ban el fo ga dot tá kez -
dett vál ni, hogy az as  szo nyok nak, a csa lá don be lü li helyt -
ál lá son túl tel jes ér té kû hi va tá suk le gyen. Evan gé li kus
Teo ló gi ai Aka dé mi ánk ra egy re ke ve sebb férfi je lent ke zett.
Kö zü lük is töb ben le mor zso lód tak, hi szen, ahogy egy lel -
kész nõ él ce sen meg je gyez te: oda „bol dog-bol dog ta lant”
fel vet tek, csak fér fi le gyen. Az egy ház ve ze tés egy da ra big
még pró bált há rí ta ni. Káldy püs pök 1971-ben ar ról be -
szélt, hogy nincs lel kész hi ány, te hát szük ség te len a nõk
tel jes kö rû al kal ma zá sa. Pál fy Mik lós dé kán az or szá gos
pres bi té ri um nak be nyúj tott je len té sé ben fel ve ti a kér dést:
„(…) nem kel le ne-e le ány hall ga tó in kat egy re in kább a di -
a kó ni ai mun ka te rü le té re irá nyí ta ni, és aka dé mi ai ki kép -

zé sü ket en nek meg fe le lõ en ala kí ta ni?”21 Vol tak is pró bál -
ko zá sok ez irány ban, vagy is, hogy a vég zett nõt egy sze -
re tet ott hon ve ze té sé vel bíz zák meg, de mind ku dar cot val -
lot tak. Az Úr el hí vá sa más ra szólt. Eb bõl az idõ szak ból
egy más nak el lent mon dó nyi lat ko za tok ma rad tak meg. A
nõk or di ná ci ó já val va ló lát szó la gos szem be he lyez ke dé se
el le né re Káldy Zol tán püs pök 1970-ben azt az ígé re tet ad -
ja a Szar vas új temp lo mi gyü le ke zet nek: „Ha meg vá laszt -
já tok No bik Er zsé be tet, én fel szen te lem õt.” Va jon mi áll -
ha tott az egy ház ve ze tés in ga do zó ál lás pont ja mö gött?
Sok egy ház po li ti kai és egyéb té nye zõ, ame lyek nek rész le -
te zé sé re itt nincs mód. Egy sa já tos nõi ész re vé te le met
azon ban hadd os  szam meg. Az EVT 1975-ben, Nai ro bi ban
meg tar tott vi lág gyû lé sét kö ve tõ en Káldy püs pök a kon fe -
ren cia egyik szek ció té má ját is mer tet ve a kö vet ke zõ ket ír -
ja: „Sür ge tõ ér de kelt sé günk a nõk és fér fi ak egy más köz ti
kap cso la ta, ahol gyak ran ki zsák má nyol ják egy mást. Ez a
ki zsák má nyo lás gyak ran a ha ta lom mal va ló vis  sza élés
for má ját öl ti fel, ne ve ze te sen egy más fe lett ha tal mat gya -
ko rol nak.”22 Döb be ne tes ezt az idé ze tet a nõk or di ná ci ó já -
val ös  sze füg gés ben ol vas ni. Va jon nem ugyan ez a hely zet
jel le mez te ak ko ri köz egy há zun kat is?

EL HALL GA TOTT EGY HÁZ TÖR TÉ NE TI ESE MÉNY:
AZ EL SÕ OR DI NÁ CIÓ

Már az 1966-os egy há zi tör vé nyek meg te rem tet ték a nõk
or di ná ci ó já nak jo gi alap ját.23 Er re hi vat ko zott Káldy Zol tán
püs pök, ami kor 1972. ok tó ber 17-én az or szá gos pres bi té ri -
um ülé sén el mond ta a tény ál lást ar ról, hogy az észa ki egy -
ház ke rü let hez tar to zó csög lei gyü le ke zet ben hos  szú idõ óta
be töl tet len a lel ké szi ál lás. „Mi vel a tör vény ben meg je lölt
»szük ség« fenn áll, az egy há zi ve ze tõ ség azt ja va sol ja, hogy
a gré mi um él jen a tör vény ere jû ren de let al ko tá sá nak jo gá -
val, és dönt sön úgy, hogy Ko vács Etel kát tel jes jo gú lel ké szi
szol gá lat ba ál lít ja.”24 Nyílt sza va zás sal dön tött er rõl az or -
szá gos pres bi té ri um, mely nek ered mé nye ként 1972. no -
vem ber 19-én az el sõ lel ké szi mun ka tár sat fel avat ták. Az
em ber nem hitt a sze mé nek. Egy hó nap pal a dön tés után
már or di nál ták! Ka rá csony kö ze led té vel bi zony ége tõ en
nagy „szük ség” volt ar ra, hogy szol gá la ta it már „tel jes jo -
gú”-ként vé gez hes se. Má so kat is za var ha tott azon ban ez a
gyors iram, mert az „em lé ke zet”, leg fõ kép pen pe dig egy a
le vél tá runk ban ta lál ha tó irat már 1973-at je lö li meg az ava -
tás évé nek.25 Bár em be ri el ha tá ro zá son mú lott, még is – hi -
szem – az or di ná ció nap já nak ki vá lasz tá sá ban a tör té ne lem
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19 An dor ka Esz ter a Kö zép-Eu ró pai Egye te men írt sze mi ná ri u mi dol go za -
ta, The His tory of Wo men’s Or di na ti on in the Hun ga ri an Lu the ran Church
cím mel, 2000–2001 té li sze mesz ter.
20 Em lék szem, va la hány szor édes anyám ha za tért Gye nes rõl, édes apám
ez zel a kér dés sel fo gad ta: most is vi tat koz tál a püs pök kel?

21 Or szá gos Pres bi té ri um ülé sé nek jegy zõ köny ve 1971/465.
22 Evan gé li kus Élet 1976. 42.
23 25§. (4) A lel ké szi ké pe sí té sû nõk fel ava tá sá ról és tel jes jo gú lel ké szi
szol gá lat ba ál lí tá sá ról a szük ség hez ké pest az or szá gos pres bi té ri um tör -
vény ere jû ren de let tel dönt.
24 Országos Presbitérium ülésének jegyzõkönyve 1972/300. 11–12. o. EOL.
25 Püs pö ki je len tés, OP 1974/250. EOL. (A Nõi Mis  szió ez alap ján ha tá -
roz ta el a nõk szol gá la tá ról va ló meg em lé ke zést.)



nagy ren de zõ je, Is ten ját szott sze re pet. Hír adá sok alig szól -
nak az or di ná ci ó ról. Az Evangélikus Élet és a kö vet ke zõ évi
Evan gé li kus Nap tár tesz csu pán né hány sor ban em lí tést ró -
la. Pe dig tör té nel mi ese mény volt Ko vács Etel ka fel ava tá sa!
Nem csak azért, mert Ma gyar or szá gon el sõ ként or di nál tak
teo ló gi át vég zett nõt, ha nem azért is, mert ez zel az ün nep -
pel Is ten fi no man üzent. An nak az Er zsé bet nek a nap ján
tör tént az ava tás, aki a Bib li á ban így vall Is ten hû sé ges
gond vi se lé sé rõl: Ezt tet te ve lem az Úr azok ban a na pok ban,
ami kor rám te kin tett. (Lk 1,25) Ez a csen des, el hall ga tott
ün nep hir det te, Is ten el ér ke zett nek lát ta az idõt.

Igaz, 14 év nek kel lett még el tel nie ah hoz, hogy a teo ló -
gi át vég zett nõ hall ga tók nak ter mé sze tes le hes sen, a ta -
nul má nya ik után fér fi tár sa ik kal együtt or di nál ják õket. Az
1972-es pres bi te ri gyû lé sen rög tön a dön tés meg ho za ta la
után, mi sze rint Ko vács Etel kát or di ná ci ó ra bo csát ják, si et -
tek hoz zá ten ni, hogy ez nem je len ti va la men  nyi lel ké szi
mun ka társ tel jes jo gú lel ké szi szol gá la tá ba ál lí tá sát. „Az
or szá gos pres bi té ri um csak ab ban az eset ben hoz ha son ló
dön tést, ha a szük ség fenn áll.”

A szük ség pe dig fenn állt. Put no kon pél dá ul, amely nek
gon do zá sá val Pin tér Ká roly nét kel lett meg bíz ni. De õ csa -
lá dos volt. No ha a tör vény ben nem sze re pelt fel té tel ként,

az egy ház ve ze tés csak az egye dül ál ló mun ka tár sak or di -
ná ci ó ját tar tot ta el fo gad ha tó nak. Má so dik ként még is az õ
ava tá sá ra ke rült sor 1976. ok tó ber 24-én, Óz don. Egy év
múl va a dé li egy ház ke rü let ben is meg tör tént az el sõ or di -
ná ció. No bik Er zsé be tet 1977. már ci us 20-án avat ta lel -
kés  szé Káldy Zol tán püs pök Szar va son. Majd sor ban kö -
vet ke zett a töb bi ek or di ná lá sa ab ból a né pes lá nyév fo -
lyam ból, né há nyu ké mél tat la nul ké sõn.26 Meg gyõ zõ dé -
sem, hogy a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség bu da pes ti nagy -
gyû lé se ko moly sze re pet ját szott ab ban, hogy 1987. jú ni -
us 20-án az ad dig még nem or di nált ti zen há rom mun ka -
tár sat ün ne pé lyes ke re tek kö zött lel kés  szé avat ta Nagy
Gyu la püs pök. Sza bad az óta az út min den teo ló gi át vég -
zett nõ hall ga tó elõtt, hogy tel jes jo gú szol gá la tot vé gez -
hes sen.

Az Evan gé li kus Élet a cím la pon szá molt be az or di ná ci -
ó ról, öles be tûk kel hir det ve, „egy ház tör té ne ti ese mény”
tör tént Ma gyar or szá gon. Ez így igaz. De va ló já ban már
ak kor el kez dõ dött, ami kor Is ten az el sõ teo logát el hív ta
szol gá la tá ba.
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AN DOR KA ESZ TER

A nõk or di ná ci ó ja a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház ban

26 1982. már ci us 21-én, Bu da pest–Fa sor ban Dó ka Zol tán né, Ta kács né
Ko vács há zi Zel ma, Mun tag An dor né. 

A TÖR TÉ NET IN TERP RE TÁ CI Ó JA

A fen ti tör té net nek há rom, egy más tól nem füg get len ka -
rak ter vo ná sát emel ném ki. Ezek a kö vet ke zõk: ho má lyos -
ság a fo lya mat kö rül, min den egyes lé pés am bi va lens vol -
ta és a nõk ál lan dó ki ját szá sa egy más el len.

En nek a fo lya mat nak a kö dö sí té se és el tit kolt ter mé sze -
te a tör té net mind egyik fá zi sá ban je len volt. Az or di ná ció
kér dé sét az egy ház egyet len fó ru mán sem tár gyal ták, sem
teo ló gi a i lag, sem pe dig an nak gya kor la ti le he tõ sé gei és
kö vet kez mé nyei te kin te té ben. So ha sen ki nem tud ta, hogy
né hány nõ mi ért lett fel szen tel ve, vagy mi ért nem lett fel -

szen tel ve. So kan azt hit ték, hogy az ál lam til tot ta meg a
nõk or di ná ci ó ját, so kan azt gon dol ták, hogy ez egyik vagy
má sik püs pök aka ra ta el len van. A fel szen te lés meg ta ga -
dá sá nak dön té sé ért a játsz ma egyet len sze rep lõ je sem vál -
lal ta a fe le lõs sé get. Nem volt nyil vá nos vi ta a nõi szol gá -
lat vég zõk sze re pé rõl az egy ház ban.1 A kap cso ló dó kér dé -
se ket a teo ló gi á ban és a szer tar tá sok ban – Is ten hím ne -

1 Tu dok egy egye dül ál ló pél dá ról, ami kor egy lel kész – egy lel ké szi mun -
ka társ fér je – nyíl tan be szélt a nõk egyen lõ sé gé rõl egy lel kész fó ru mon.
Me nesz tet ték a szol gá lat ból még az azt kö ve tõ hé ten. Lásd Bérczi Mar git:
An gé la zsol tá ra. 147–148. o. 



mû sé ge, ink lu zív fo gal ma zás mód a li tur gi ai szö ve gek ben,
az exk lu zi o nis ta bib li ai ige he lyek re in terp re tá ci ó ja – so ha -
sem ve tet ték fel. Ezért a nõk or di ná ci ó ja anél kül vált az
egy ház éle té nek ré szé vé, hogy bár mi vál to zást ho zott vol -
na a ma gyar evan gé li kus ság val lá sos vi lá gá nak nagy te -
rü le te i ben, és így meg ma radt egy faj ta anak ro niz mus nak.

Ma guk a nõk sem tud tak sem mi fé le ál ta lá nos sza bály -
ról. Amit egyi kük el ért, az min dig sze mé lyes ered mény
volt, vagy még in kább sze mé lyes ke gye lem a ve ze tõ lel -
kész, az es pe res vagy a püs pök ré szé rõl. Ez azt je len ti,
hogy azok a jo gok, me lyek re egy nõ szert tett, nem vol tak
al kal maz ha tó ak má sok ese té ben. Eze ket a jo go kat min dig
úgy ad ták, mint ki vé te les dol go kat, az zal a ki mon dat lan
fel té tel lel, hogy má sok eze ket nem hasz nál hat ják érv ként.
Így a nõk kö zös har cát a szol gá lat ban va ló egyen lõ sé gért
majd nem si ke re sen meg tud ták elõz ni.

Ez át ve zet a má so dik pont hoz: a nõk egy más tól va ló el -
szi ge te lé sé hez. A fo lya mat ban vé gig kö vet het jük, hogy az
or di ná ció gya kor la ta ho gyan for dí tot ta a há zas nõ ket az
egye dül ál lók el len, lel kész fe le sé ge ket a la i kus férj jel ren -
del ke zõ nõk el len. Az is igaz, hogy mind egyik nõ nek meg
kel lett köt nie a sa ját kis komp ro mis  szu ma it az egy há zi ve -
ze tõk kel – mint pél dá ul tel jes mun ka idõ ben dol goz ni fél -
mun ka idõs fi ze té sért, vagy csend ben ma rad ni po li ti kai
kér dé sek ben az or di ná ci ó ért cse ré be. Ez szin tén a nõi lel -
ké szek kis tá bo rá nak szét tö re de zé sét se gí tet te elõ. Rá adá -
sul a fal vak, ahol ezek tõl a nõk tõl el vár ták, hogy dol goz -
za nak, olyan tá vo li ak, hogy a nõk még föld raj zi lag is sze -
pa rál va vol tak. Sok eset ben egy sze rû en nem volt he lye a
nõk szo li da ri tá sá nak.

Har mad szor, a vál to zás mo ti vá ci ói rend kí vül el lent mon -
dá so sak. Lát tuk, ho gyan mû kö dött a do mi náns ideo ló gia
a nõi lel kész sé gért és el le ne: el si mí tot ta a nõk teo ló gi ai
kép zé sé nek út ját, be zár ta az or di ná ció né hány al ter na tív
mód ját, de va ló szí nû leg min dig aka dályt ké pe zett ma gá -
val a nõk fel szen te lé sé vel szem ben. Ez olyan hely ze tet te -
rem tett, ahol úgy tûnt, a nõ ket a szo ci a lis ta ál lam kény -
sze rí tet te az egy ház ra.

A Nyu gat sze re pe, a nagy nyu gat-eu ró pai test vér egy há -

zak pél dá ja szin tén am bi va lens. Ma gyar or szá gon a fel -
szen te lé sük teo ló gi ai és li tur gi ai le ga li zá ci ó já nak hi á nyá -
ban nõi lel ké sze ink a né met és skan di náv egy há zak nõi
or di ná ci ós gya kor la tát hasz nál ták po zi tív pél da ként. Ez
az érv azon ban mind ös  sze egy ha la dó szel le mi sé gû dis -
kur zu son be lül ma radt, amely ma gyar or szá gi ta pasz ta la -
ta in kat alá ren del te a fej let tebb, erõ tel jes nyu ga ti egy há zak
né ze te i nek. Ez ál tal szin tén olyan ka pu kat nyi tott meg,
amely bár mi lyen nõ el le nes szi go rí tás im por tá lá sát le he tõ -
vé tet te, amely el fo ga dott volt a „mû velt nyu ga ton”.

Az a tény, hogy nõi lel ké sze ket or di nál tak a fér fi je löl tek
két ség be ej tõ hi á nya mi att, a kom mu nis ta ál lam mi att és a
nyu gat mi att, a nõk or di ná ci ó ját kül sõ té nye zõk ter mé ké -
vé si lá nyí tot ta. Sem mi lyen for má ban nem me rült fel, hogy
a fér fi ak és nõk kö zöt ti egyen lõ ség az egy ház ban eset leg a
ke resz tény üze net kö vet kez mé nye len ne.

BE FE JE ZÕ KÉR DÉ SEK

Sok or szág ban és egy ház ban a nõk fel szen te lé sé hez ve ze -
tõ út a val lá sos vi lág szé le sebb új já szer ve zé sé nek ré sze
volt. A nõk át for mál ták a mí to szo kat, az is ten ké pe ket, a
szer tar tá so kat azért, hogy he lyet ké szít se nek ma guk nak
mint az egy há zak egyen lõ tag jai és szol gái. A nõk han got
ad tak ér de ke ik nek és szük ség le te ik nek az egy há zon be lü -
li vi ták ban, és a nõi kér dé sek sok egy ház szo ci á lis agen -
dá já nak ré szé vé vál tak. A tör té nel mi hely zet nek kö szön -
he tõ en ezek egyi ke sem tör tént meg Ma gyar or szá gon. Ez
az am bi va len cia iga zi oka, ame lyet a nõk még ma is ta -
pasz tal nak. A kér dés az, hogy a nõi lel ké szek új ge ne rá ci -
ói ho gyan fog nak meg bir kóz ni ez zel a hely zet tel. To vább -
ra is eb ben az am bi va len ci á ban fog nak él ni, vagy elég bát -
rak lesz nek, hogy lét re hoz za nak egy fe mi nis ta agen dát, és
le gi ti mi zál ják po zí ci ó i kat az ál tal, hogy meg küz de nek az
egy ház szim bo li kus rend jé nek szé le sebb struk tú rá i ért?
Né hány újabb fej le mény re mén  nyel tölt el ben nün ket er re
a má so dik le he tõ ség re. Re mény ked jünk hát.

For dí tot ta: Pet ri Gá bor
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Ha kö rül né zünk egy-egy gyü le ke ze ti al kal mon, a részt -
ve võk közt szin te min dig a nõk van nak több ség ben. So -
kan ha mar meg is ta lál ják rá a ma gya rá za tot: a nõk val -
lá so sabb be ál lí tott sá gú ak, mint a fér fi ak. Va ló ban lel ki
adott ság kér dé se, hogy va la ki gya ko rol ja a ke resz tény
hi tét? Má sok fe jü ket csó vál va ál la pít ják meg: már a lel -
ké szi pá lya is el nõ i e se dett! Mi en nek az oka? Ta lán az
„ön meg va ló sí tás” mo dern esz mé je tör utat ma gá nak
ezen a te rü le ten is? Be akar ják bi zo nyí ta ni a nõk, hogy
en nek a mun ká nak be töl té sé re is ké pe sek? De le het-e a
gyü le ke ze ti – vagy akár a lel ké szi – szol gá lat in dí tó ru gó -
ja az „ön meg va ló sí tás”? Megint má sok szo mo rú an ész -
re vé te le zik: nincs elég fér fi, aki a gyü le ke ze tek ben szol -
gá la tot vál lal na. A gyü le ke ze ti vagy lel ké szi mun kás hi -
ány elég in dok-e a nõk gyü le ke ze ti-egy há zi szol gá la tá ba
va ló fo ko zott be vo nás ára?

Ha a kér dé sek sû rû jé ben el aka runk iga zod ni, fe le le te -
ket pró bá lunk ke res ni, a Bib li á hoz kell for dul nunk. Elõ -
ször is azt kell tisz táz nunk: mit je lent a szol gá lat szó a
Bib li á ban.

A SZOL GÁ LAT SZÓ JE LEN TÉ SE A BIB LI Á BAN

A szol gá lat vi lá gi ér te lem ben azt je len ti, hogy a ki sebb, a
gyen gébb kény te len alá vet ni ma gát a na gyobb nak, erõ -
sebb nek, aki õt cél jai ér de ké ben ki hasz nál ja, füg gõ hely -
zet be hoz za, le né zi, s a sa ját nagy sá gá nak nö ve lé sé re
mint egy ug ró desz ká nak te kin ti. Ilyen füg gõ, a gyen géb bet
ki hasz ná ló hely zet re em lé kez te ti az Ószö vet ség Iz ra el né -
pét: Em lé kezz ar ra, hogy szol ga vol tál Egyip tom ban!
(5Móz 24,22) En nek a szol gá s ág nak em lé ke min den idõk -
re fi gyel mez te té sül szol gált Is ten nép é nek. Eb ben gyö ke re -
zik Iz ra el nép é nek sok tör vé nye, ami az ide ge nek nek, rab -
szol gáknak, va gyon vesz tet tek nek és a nõk nek is – más
né pek kel el len tét ben – vé del met biz to sí tott.

Jé zus még éle sebb vá lasz tó vo na lat húz a vi lá gi ér te lem -
ben vett szol gá lat és az Is ten or szá gá ban va ló szol gá lat
kö zött. De kö zöt te tek ne így le gyen: ha nem aki nag  gyá
akar len ni kö zöt te tek, az le gyen a szol gá tok (Mt 20,26). Jé -
zus nem be szél egyen lõ ség rõl, de azt hang sú lyoz za, hogy
akik erõ seb bek, több be fo lyás sal ren del kez nek, azt a
gyen géb bek, ki szol gál ta tot tak, ke ve sebb esél  lyel ren del ke -
zõk ja vá ra kell fel hasz nál ni uk. Ezt a hely ze tet fe je zi ki
szem lé le te sen a csú csá ra ál lí tott pi ra mis ké pe. Nem a sok
ki csi nek kell ma gas ra emel ni egy na gyot, ha nem a nagy -
nak, erõs nek kell hor doz nia a ki seb be ket, erõt le ne ket. Ezt

Jé zus nem csak ta ní tot ta, ha nem ma ga adott rá pél dát.
Ma gá ra vet te az em be ri élet min den ter hét és nyo mo rú sá -
gát. Övé i nek is ezt az utat mu tat ja.

A szol gá lat má sik je len té se, hogy ál lan dó Is ten re, Krisz -
tus ra fi gye lést, kap cso la tot je lent. Az a köz is mert szó lás,
hogy „egy ügyet szol gál ni”, vagy „egy esz mét szol gál ni”
ide gen a Bib li á tól. Már az Ótes ta men tum hang sú lyoz za: a
te Is te ne det féld, és õt szol gáld (5Móz 6,13). Ez az Is ten re
fi gye lés, ve le va ló sze mé lyes kap cso lat bá to rít ja fel a pró -
fé tá kat – köz tük né hány pró fé ta nõt (2Krón 34,22 kk, Hul -
da) – ar ra, hogy az Úr ne vé ben szól ja nak. A 68. zsol tár is
ar ról be szél, hogy az Is tent di csé rõ nõk se re ge az Úr tól
kap ki je len tést, ezért ad ják to vább az öröm hírt: Az Úr ezt
a ki je len tést ad ja az öröm hírt vi võ nõk nagy se re gé nek.
(Zsolt 68,12)

Az Új tes ta men tum ból még vi lá go sab bá vá lik, hogy
Krisz tus szol gái – köz tük nõi kö ve tõi is – nem va la mi
ügyet szol gál nak, krisz tu si esz mé ket hir det nek, ha nem
szol gá la tu kat Krisz tus tól kap ták, ve le va ló szo ros kap cso -
lat ban tud ják csak be töl te ni. Jé zus ma ga mond ja, hogy
nem az em be rek vá lasz tot ták õt, ha nem õ vá lasz tot ta ki
kö ve tõ it a szol gá lat ra (Jn 15,16). Más részt az õt szol gá lók
csak a ve le va ló szo ros kö zös ség ben tud ják szol gá la tu kat
vé gez ni (Jn 15,5b).

Ez a szo ros kap cso lat te szi Krisz tus szol gá ja szá má ra
vi lá gos sá, hogy mi kor mit kell ten nie. Jé zus ma ga mu tat
er re pél dát, ami kor min dig Aty ja uta sí tá sa it kö ve ti. In nen
szár ma zik ma ga tar tá sá nak a nyu gal ma, hogy min den pil -
la nat ban a szük sé ges re, a leg ak tu á li sabb te en dõ re ös  sz -
pon to sít. Ugyan csak esze rint cse lek szik az az as  szony, aki
meg ke ni a ha lál ba in du ló Jé zust Be tá ni á ban. Meg tet te,
ami tõ le telt (Mk 14,8) – jegy zi fel Márk evan gé li u ma. Ez -
zel fél re ért he tet le nül meg ál la pít ja: egye dül az as  szony
tud ta a je len lé võk kö zül a he lyes, szük sé ges cse lek vés
mód ját és ide jét.

Ös  sze gez ve az ed dig el mon dot ta kat: a gyü le ke zet ben
vég zett szol gá lat min dig Is ten tõl ka pott le he tõ ség. Nem a
mi vá lasz tá sunk, al kal mas sá gunk függ vé nye, nem a ma -
gunk ki bon ta koz ta tá sá nak le he tõ sé ge, ha nem el fo ga dá sa
azok nak az aján dé kok nak, ame lyek kel Is ten tesz al kal -
mas sá a szol gá lat ra. Az Is ten re, Krisz tus ra fi gye lés pe dig
nyi tott sze met ad ar ra, hol ta lál juk meg azt a mun ka te rü -
le tet, ahol a mun ka erõ hi ányt ép pen ne künk kell pó tol -
nunk. A dol go zat cél ki tû zé sé nek meg fe le lõ en a Bib lia üze -
ne tét a nõk szem pont já ból vizs gál juk, de a szol gá lat tal
kap cso la tos bib li ai meg ál la pí tá sok a gyü le ke ze ti szol gá -
lat ban ál lók mind két nem be li kép vi se lõ jé re vo nat koz nak.
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JÉ ZUS ÉS NÕI TA NÍT VÁ NYAI

„Iz ra el nép pé for má ló dá sa a pat ri ar chá lis tár sa dal mi rend
ko rá ban tör tént, ez mu tat ko zott meg a nõk hely ze té nek
ala ku lá sá ban egy részt, más részt az, hogy Iz ra el nek a ma -
ga val lá si tisz ta sá ga meg õr zé sé ért ke mény küz del met kel -
lett foly tat ni a kör nye zõ né pek val lá sa i nak ha tá sa el len,
ame lyek ben több nyi re sze re pel tek a nõk is pa pi funk ci ó -
ban.”1 Ez a két szem pont dön tõ mó don meg ha tá roz ta a
zsi dó val lá sos gon dol ko dást. Bár a rab bi nis ta teo ló gia még
tud hét pró fé ta nõ rõl, Jé zus ko rá ban a gyer me kek, nõk, sa -
ma ri tá nu sok és vám sze dõk a zsi dó gon dol ko dás ban nem
vol tak egyen ran gú ak a fér fi ak kal. En nek egyik je le, hogy a
Nagy He ró des ál tal át épí tett temp lom nál, az elõ zõ temp lo -
mok kal el len tét ben, a fér fi ak ud va rá tól 15 lép csõ vel ala -
cso nyab ban je löl ték ki az as  szo nyok ud va rát. Ez a 15 lép -
csõ szim bo li zál ta azt a kü lönb sé get, ami a zsi dó val lá si
gon dol ko dás ban kü lönb sé get tett a két nem kö zött.

Jé zus ma ga tar tá sa éles el len tét ben állt ez zel a rab bi nis -
ta gon dol ko dás sal. Nem egy szer meg bot rán koz tak raj ta el -
len fe lei, akik nem is an  nyi ra a Tórá hoz, mint in kább a Tó -
ra ma gya rá za tok hoz (ha la ká) ra gasz kod tak.

Jé zus el fo gad ta az as  szo nyok szol gá la tát. Mind járt szol -
gá la tá nak kez de tén egy fér fi meg gyó gyí tá sát egy nõ meg -
gyó gyí tá sa kö ve ti. S a meg gyó gyí tott, Pé ter anyó sa, az zal
fe je zi ki há lá ját, hogy szol gál ne ki (Mt 8,15). Nem uta sít -
ja vis  sza Már ta ven dég lá tó sze re te tét Be tá ni á ban. Õ szó lít -
ja meg a sa má ri ai as  szonyt, és vi zet kér tõ le. Meg en ge di,
hogy kö ve tõi kö zött as  szo nyok is le gye nek, akik há lá ból
gon dos kod nak Jé zus ról és ta nít vá nya i ról (Lk 8,1 kk). Asz  -
szo nyok nagy so ka sá ga kö ve ti Jé zust a Gol go tá ra ve ze tõ
úton (Lk 23,37). Ha lá la után il lat sze re ket és ke ne te ket ké -
szí te nek, hogy a vég sõ tisz tes ség meg adá sá val szol gál ja -
nak ha lott Uruk nak (Lk 23,36).

Jé zus ta nít ja az as  szo nyo kat, és rá ve ze ti sze mé lye tit ká -
nak meg is me ré sé re. A rab bik az as  szo nyok nak nem ta ní -
tot ták a Tórát. Csak fi ú kat ok tat tak is ko lá ik ban. Jé zus
meg en ge di, hogy a be tá ni ai Má ria a lá ba elé ül ve hall gas -
sa ta ní tá sát (Lk 10,39). Mind ez ha son ló kép pen tör té nik,
mint ahogy a ta nít vá nyok a rab bik lá ba i nál ül ve ta nul tak.
Egy as  szony nak, még hoz zá sa má ri a i nak, je len ti ki elõ ször
sze mé lye tit kát (Jn 4,26). Jé zus eb ben az eset ben két sze re -
sen is meg sze gi a ko ra be li szo ká so kat. Szó ba áll egy asz  -
szon  nyal, aki ráadásul ide gen. Jé zus kez de mé nye zi a be -
szél ge tést, és ad dig foly tat ja, míg rá nem ve ze ti az asz  -
szonyt sze mé lye tit ká nak meg sej té sé re. Én va gyok az, aki
ve led be szé lek. (Jn 4,26) Nem cso da, ha az as  szony nem
tud ja ma gá ban tar ta ni a hal lot ta kat, be megy a vá ros ba.
Szól a töb bi ek nek, hogy együtt bi zo nyo sod ja nak meg: ez-e
a Krisz tus? (Jn 4,29) A ta nult hi té bõl tu da tos hit re ve ze ti
a test vé re ha lá la mi att szo mor ko dó Már tát. A sze re tet ta -

pin ta tá val iga zít ja ki ed di gi hi tét a fel tá ma dás ban. Már tá -
nak hang zik el elõ ször Jé zus az óta is so kat idé zett vi gasz -
ta ló mon da ta: Én va gyok a fel tá ma dás és az élet. (Jn
11,25)

Jé zus as  szo nyo kat tesz fel tá ma dá sa ta nú i vá: Má té
evan gé li u ma sze rint két as  szonyt, a mag da lai Má riát és a
má sik Má riát. (Mt 28,1) Elõ ször az an gyal tól kap ják a hírt
és a pa ran csot: mond ják meg a ta nít vá nyok nak, hogy Jé -
zus él. A sír tól el tá voz va a szem be jö võ Jé zus erõ sí ti meg
õket kül de té sük ben. Já nos sze rint csak a mag da lai Má ria
ta lál ko zik a Fel tá ma dot tal, aki rábízza az örömhírt: menj
az én test vé re im hez, és mondd meg ne kik. (Jn 20,17) Mi -
cso da koc ká za tot vál lalt ez zel Jé zus! A kor vé le mé nye sze -
rint hi tel te len nek tar tott ta núk ra, as  szo nyok ra bíz za a leg -
na gyobb öröm hírt! Nem vé let len idé zik az idei Nõk Vi lág -
nap ja fü ze té ben a pa na mai as  szo nyok Pál apos tolt: Ez a
kin csünk pe dig cse rép edé nyek ben van, hogy ezt a rend kí -
vü li erõt Is ten nek tu laj do nít suk, és ne ma guk nak. (2Kor
4,7) Ezek a tá vo li ke resz tény test vé rek meg sej tet tek va la -
mit ab ból: mi lyen meg tisz tel te tés, hogy az as  szo nyok a
Fel tá ma dott ta núi le het nek.

A fel ho zott pél dák mu tat ják, hogy Jé zus nem be szél ösz  -
sze füg gõ ta ní tás for má já ban ar ról, hogy az as  szo nyok kal
kap cso lat ban ér vény ben lé võ szo ká so kat meg kell vál toz -
tat ni. Sza vai és tet tei azon ban köz vet ve ki fe je zés re jut tat -
ták, hogy el uta sí tot ta az ér vény ben lé võ zsi dó fel fo gást. A
sze re tet – ami az er kölcs és a szo kás min den aka dá lya fö -
lé emel ke dik – in dít ja Jé zust ar ra, hogy párt fo gás ba ve gye
õket.2 Sõt fel ada tot is bíz zon rá juk.

AS  SZO NYOK AZ EL SÕ KE RESZ TÉNY
GYÜ LE KE ZE TEK BEN

Az evan gé li u mok ból még sok pél dát le het ne fel so rol ni a
kü lön bö zõ sor sú as  szo nyok Jé zus sal va ló ta lál ko zá sa i ról.
Leg több eset ben ezek a ta lál ko zá sok dön tõ vál to zást hoz -
tak to váb bi éle tük ben.

Az Apos to lok Cse le ke de tei tu dó sí tá sá ban sok szor ta lál -
ko zunk as  szo nyok kal az egy ház ko rai idõ sza ká ban, a je -
ru zsá le mi õs gyü le ke zet ben. Ké sõbb, a mis  szi ói utak nyo -
mán a Pa lesz ti nán kí vü li gyü le ke zet ben is gyak ran ol vas -
ha tunk as  szo nyok ról. Lu kács nyil ván tu da to san em lí ti
meg, hogy a ke resz tény gyü le ke zet ben egyen ran gú ak vol -
tak a nõk és a fér fi ak. (Eb ben a kor ban ugyan is a nõk nem
vol tak a zsi dó hit kö zös sé gek nek a fér fi ak kal egyen ran gú
tag jai.) A pün kösd kor idé zett jó e li pró fé cia alap ján nem
tar tot ták két sé ges nek, hogy Is ten Lel ké nek ki ára dá sa
mind két nem re vo nat ko zik. A kez de ti ül dö zé sek ide jén a
fér fi ak és nõk azo nos mó don ré sze sül tek Krisz tu sért a
szen ve dé sek ben. Az Ap Csel 8,3-ben ol vas suk, hogy Sa ul
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pe dig pusz tí tot ta az egy há zat, ház ról ház ra járt, fér fi a kat
és nõ ket hur colt el, és bör tön be ve tet te õket. Ezt ké sõbb ma -
ga Pál is meg erõ sí ti 22,4-ben.

A nõk nem csak részt vet tek a gyü le ke ze ti al kal ma kon,
ha nem ak tí van is se gí tet ték, szol gál ták az evan gé li um ter -
je dé sét. El sõ sor ban az zal, hogy be fo gad ták a hir de tett
evan gé li u mot. Fü löp szol gá la ta Sa má ri á ban a fa ji és ne mi
kor lá to kat meg szün te tõ mis  szió meg in du lá sát je len ti
(meg ke resz tel ked tek; fér fi ak és nõk egy aránt. Ap Csel 8,12).
Az el sõ eu ró pai ke resz tény kö zös ség ben is ta lál ko zunk
asszo nyok kal a név sze rint meg em lí tett Lí di án kí vül (Ap -
Csel 16,13–14). Még az Athén ban a Pált kö ve tõ né hány
sze mély közt is ta lál ko zunk egy Da ma risz ne vû as  szony  -
nyal (17,34). Töb ben nem csak a szí vü ket nyi tot ták meg az
evan gé li um hir de té se elõtt, ha nem az ott ho nu kat is. Így
tör tént ez Lí dia há zá ban Fi lip pi ben (16,15). Ak vila és
Prisz  cil la pe dig Ko rint hus ban fo gad ták be Pál apos tolt
(18,3) és biz to sí tot tak szá má ra szál lást.

Pál le ve le i nek kö szön té se i ben több nõi név sze re pel,
akik re az apos tol úgy hi vat ko zik, mint gyü le ke zet ben
szol gá lók ra, il let ve mun ka tár sa i ra. Így ajánl ja Fé bét mint
a kenkh re ai gyü le ke zet szol gá ját (Róm 16,1). Pris zcil lát,
mint mun ka tár sát, aki fér jé vel együtt éle te koc káz ta tá sá -
val se gí tet te az apos tol mun ká ját (Róm 16,3). Pris zcil la
ne vé vel má sutt is ta lál ko zunk. Az apos tol két he lyen a fér -
je ne ve elõtt em lí ti, ami bõl egyes írás ma gya rá zók ar ra
gon dol nak, hogy az apos tol na gyobb sze re pet tu laj do nít
az õ se gít sé gé nek, mint há zas tár sá é nak. Efe zus ba köl töz -
ve Apol lóst se gí tik el iga zod ni a he lyes ta ní tás ban: ala po -
sab ban meg ma gya ráz ták ne ki az Is ten út ját. (Ap Csel
18,26) A Ró mai le vél kö szön té sé bõl ki tû nik, hogy vis  sza -
tér tek Ró má ba. Gya ko ri hely vál toz ta tá suk nak az oka va -
ló szí nû leg az evan gé li u mért va ló bá tor ki ál lá suk volt.

A Fi lip pi le vél szin tén meg em lít két nõt, Evó di át és
Szün tü khét, akik rõl Pál azt ír ja: együtt küz döt tek ve lem az
evan gé li u mért. (Fil 4,3) Õk a Fi lip pi ben lé võ gyü le ke zet ve -
ze tõ i hez tar toz tak. Va ló szí nû leg a gyü le ke zet ala pí tá sá ban
is se gít sé gé re vol tak az apos tol nak.

A fel so rolt né hány pél dá ból ki de rül, hogy az el sõ gyü le ke -
ze tek ben ter mé sze tes nek vet ték, hogy a nõk és fér fi ak együtt
al kot ták a gyü le ke ze tek kö zös sé gét. Ezek nek a kö zös sé gek -
nek nem csak pas  szív tag jai vol tak, ha nem kü lön bö zõ mó -
don, ak tí van is részt vet tek a gyü le ke ze tek éle té ben és misz  -
szi ói mun ká já ban. Mi vel az el sõ idõk ben a kü lön bö zõ mun -
ka ágak nem vál tak el éle sen egy más tól, pon to san nem le het
meg ál la pí ta ni, mun ká juk men  nyi ben szo rít ko zott a sze re tet -
szol gá lat ra, a gyü le ke ze ti élet kül sõ ke re te i nek biz to sí tá sá ra
(is ten tisz te le ti hely biz to sí tá sa, az apos to lok ról va ló gon dos -
ko dás stb.), és men  nyi ben je len tett a διακονος és συ νερ γεος
meg je lö lés ige hir de té si, ta ní tá si, ve ze té si funk ci ót. Er rõl
meg osz lik az írás ma gya rá zók vé le mé nye.

Még vi ta tot tabb az a né hány ige hely, ami bõl egye sek a
nõk nyil vá nos ige szol gá la tá nak til tá sa mel lett fog lal nak
ál lást, má sok vi szont ezek meg ma gya rá zá sá val ép pen az
el len ke zõ jét pró bál ják bi zo nyí ta ni.

Egy há zunk ban elõ ször a Lel ki pász tor 1950/10. szá má -
ban (464. o.) je lent meg egy írás, ami a nõk nyil vá nos
szol gá la tá hoz bib li ai ala pon szólt hoz zá. A cikk ez zel a
más vo nat ko zás ban is meg gon do lást ér dem lõ gon do lat tal
kez dõ dik: „Tü re lem kell ah hoz né mely kor, hogy a Bib li át
egy-egy kér dés ben meg hall gas suk. Olyan kor tud ni il lik,
ami kor a kér dé sünk re már megvan a ma gunk óhaj tot ta fe -
le let, ki ala kí tot ta azt az élet, a tör té ne lem fo lyá sa, a gya -
kor la ti szük ség, leg fel jebb még bib li ai iga zo lás ra vá gyunk,
de nem ar ra, hogy a bib li ai kor ban vis  sza lép ve ap ró lé ko -
san ku tat gas suk az igét. Így va gyunk ma a nõk egy há zi
szol gá la tá nak vi lág szer te fel lob bant kér dé sé vel. (…) Le -
gyen tü rel münk meg kér dez ni az Írást, min den elõ ze tes ál -
lás fog la lás nél kül. (…)” (Scholz Lász ló)

A vi ták kü lö nö sen is há rom ige sza kasz kö rül foly nak:
1Kor 11,2–16; 1Kor 14,34–36; 1Tim 2,8–15. Töb ben fel ve -
tet ték ve lük kap cso lat ban a kér dést: a má sik nem meg íté -
lé sé ben Pál apos tol más ál lás pon tot kép vi sel, mint Jé zus?
A klas  szi kus li be rá lis teo ló gi á ban szé les kör ben el ter jedt
az a vé le mény, hogy a pász tor le ve lek ben és más pá li le ve -
lek ben lé võ meg üt kö zést kel tõ ré szek va ló já ban nem Pál -
tól szár maz nak. Nem rit kán ta lál koz ni az zal a vé le mény  -
nyel is, hogy Pál ki je len té sei 1Kor 14-ben és 1Tim 2-ben
kor hoz kö töt tek, mi vel Pál gon dol ko dás mód ját a gö rög,
ró mai és min de nekelõtt a zsi dó kul tú ra be fo lyá sol ta. Ez a
fel fo gás azért nem fe di a tel jes igaz sá got, mert az õs ke -
resz tény gyü le ke ze tek an tik po gány kör nye ze te nem volt
ál ta lá no san nõ el le nes. A ró mai csá szár ság ko rai sza ka -
szá ban a nõk szé les kö rû eman ci pá ci ó ja ér vé nye sült a nyil -
vá nos élet ben. Az õs gyü le ke zet gö rög kör nye ze tének po -
gány kul tu sza i ban pe dig is mert volt a nõi pap ság in téz mé -
nye. A nõk gyak ran ját szot tak cent rá lis val lá si sze re pet.
Egye dül a fa ri ze u si zsi dó gon dol ko dás for dult el meg ve tõ -
en a nõktõl.

Né hány szem pont fi gye lem bevé te le ta lán se gít job ban
meg ér te ni Pál ki je len té se it.

Pál apos tolt a ko rinthu si le ve lek meg írá sa kor el sõ sor -
ban lel ki pász to ri szem pon tok mo ti vál ták. A ke resz tény
gyü le ke ze tek ben ki ala kult szo ká so kat igyek szik meg tar ta -
ni a gyü le ke zet egy sé ge, jó rend je és bé ké je ér de ké ben.
Eze ket a szo ká so kat ré szben meg szab ta a kor, ami ben a
ke resz tény ség gyö ke ret vert. Ezek meg õr zé se a gyü le ke zet
jó rend jét szol gál ta. Ilyen volt – töb bek kö zött – a fej fe dõ
vi se lé se. Ez a zsi dó ha gyo mány nak fe lelt meg, mely sze -
rint a nõ nem je len he tett meg fe det len fej jel a nyil vá nos -
ság elõtt. Ha egy nõ más ként je lent meg, kön  nyen ös  sze -
té veszt het ték a Ko rint hus ban nagy szám ban lé võ pros ti tu -
ált sze mé lyek kel. A fe dett fej ezen  túl a fér fi és nõ köz ti te -
rem tés be li kü lönb ség re utalt.3 Pál ér vé nyes nek is me ri el a
te rem té si ren det, de túl is mu tat raj ta, mi kor azt mond ja:
min den fér fi nak fe je a Krisz tus. (1Kor 11,3) Te hát Krisz tus
a fej, övé a ve ze tõ sze rep mind két nem fe lett.
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Még vi ta tot tabb az 1Kor 14,34–36, il let ve az 1Tim
2,8–15 ér tel me zé se. Az Új tes ta men tum nak e két ré szé re
hi vat koz va az el sõ szá zad vé gé tõl kezd ve a nõk is ten tisz -
te le ti szol gá la ta egy re in kább hát tér be szo rult. A Ti mót he -
u si-le vél ben Pál a ta ní tás (δι δασ κε ιν) funk ci ó já nak gya -
kor lá sát tilt ja, 1Kor 14-ben a gyü le ke zet ben va ló be szél ge -
tést (λα λε ιν) sem en ge di. Az 1Kor 11 sze rint vi szont egyes
as  szo nyok pró fé tál tak a gyü le ke zet ben.

A két ko rinthu si le vél rész let kö zött Wend land úgy pró bál -
ja fel ol da ni az el lent mon dást, hogy míg a 11. fe je zet ben a
ka riz ma ti kus nõk meg nyi lat ko zá sá ról van szó, ad dig a 14.
fe je zet ben a ka riz má val nem ren del ke zõ as  szo nyok is ten -
tisz te le ten va ló rész vé te lé nek he lyes mód já ról ad ta ní tást.
Az utób bi eset ben a „be szél get ni” szót hasz nál ja, eset leg az
is ten tisz te le tet za va ró be szél ge tés re gon dol az apos tol. A
lel ki pász to ri szem pont, ami a gyü le ke zet jó rend jét és épü -
lé sét szol gál ja, min den kép pen fon tos az apos tol szá má ra.

Pál Ti mót he us hoz írt el sõ le ve le ta ná csok kal lát ja el a
gon dok kal küz dõ efe zu si gyü le ke zet fi a tal pász to rát. Efe -
zus a ter mé keny sé gi kul tu szá ról és temp lo mi pros ti tú ci ó já -
ról volt hí res, ami a vi lág hí rû Ar te misz-temp lom hoz kap -
cso ló dott. A vá ros kü lö nö sen is be fo lyá sa alatt állt egy
olyan gnosz ti kus irány zat nak, ami azt ta ní tot ta, hogy a nõ
a fér fi elõtt te rem te tett, fe let te áll, és egy iga zán fel vi lá go -
sult nõ nem megy férj hez és nem szül gyer me ke ket. Egyes
ma gya rá zók sze rint Pál til tá sa ar ra is vo nat koz hat, hogy a
nõk a gnosz ti kus ha tás alá ke rül ve tév ta ní tá sok szó szó ló i -
vá let tek, ezért szol gá la tuk már nem a gyü le ke zet épí té sét
szol gál ta, ha nem an nak rom bo lá sát ered mé nyez te. Ren del -
ke zé se a csa lád vé del mét is szol gál ta az zal, hogy – el len tét -
ben a tév ta ní tá sok kal – itt és má sutt is a há zas ság és a
gyer mek ne ve lés meg be csü lé sé re in ti az as  szo nyo kat.

A kor tör té ne ti is me re tek sok min dent bi zo nyá ra meg vi -
lá gí ta nak Pál ál lás pont já ból, de to váb bi, sok kal ala po sabb
bib lia ta nul má nyo zás ra len ne szük ség a fel me rült kér dé -
sek tisz tá zá sá ra. Szá mom ra leg alább is – a kü lön bö zõ ál -
lás pon tok is me re te el le né re – ma rad nak nyi tott kér dé sek.

A té mát a már idé zett Scholz Lász ló-cikk egy részletével
zárom: „Így gon do lom: en ged jük, hogy a Szent lé lek szol -
gál has son as  szo nyo kon ke resz tül is a gyü le ke zet ben, ta -
lán na gyobb mér ték ben, mint ed dig, be le ért ve az igé vel
va ló szol gá lat meg sza bott le he tõ sé ge it is, még is ne akar -
juk át lép ni a te rem tõ Is ten rend jét. A Szent lé lek úgy se fog -
ja át lép ni, ak kor se, ha mi vak me rõ en vis  szá já ra akar nánk
for dí ta ni azt. Sem mi vel sem vál nék erõ seb bé az egy ház,
ha má tól fog va nõk áll ná nak a szó szé kek re, az ott ho na ink
pe dig anyát la nul ma rad ná nak!”

Mi, lel kész nõk, akik ezek ben az év ti ze dek ben a gyü le ke -
ze ti szol gá lat ban áll tunk, csak há lá sak le he tünk, hogy
Urunk meg ad ta azt a le he tõ sé get ne künk, hogy egy há zá -
ban szol gál ha tunk, és szo rong va, fé lel mek közt pró bál juk
meg osz ta ni ma gun kat a gyü le ke ze ti és az ott ho ni szol gá -
lat kö zött.

FEL HASZ NÁLT IRO DA LOM
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Jé zus igéi, em ber men tõ, ir gal mas sze re te te, kö ve tés re hí vó
sza va mély nyo mo kat hagy so kak lel ké ben. Szá za dok so -
rán min dig vol tak em be rek, akik Jé zust kö vet ni akar ták,
és részt akar tak ven ni Is ten or szá ga épí té sé ben itt a föl -
dön: az ir ga lom cse le ke de te i vel, a lel kek épí té sé vel. Ezek
kö zött a kö ve tõk kö zött min dig vol tak nõk is. Kér dés
azon ban, hogy a Krisz tus utá ni körülbelül más fél év ez red -
ben mi lyen le he tõ sé get biz to sí tott az egy ház eb ben a szol -
gá lat ban a nõk szá má ra. A sze re tet szol gá la ton túl volt-e
le he tõ sé gük a sze mé lyi sé gük ben rej lõ más, szel le mi ér té -
kek szol gá lat ba ál lí tá sá ra? Va ló szí nû leg nem, el sõ sor ban
a kor szel lem mi att. Sok ér ték ve szett így kár ba.

Mt 25 pél dá za tai és az ir gal mas sa ma ri tá nus pél dá ja
kez det tõl fog va ott le be gett a Jé zus-kö ve tõk sze me elõtt. A
fe le ba rá ti sze re te tet gya ko rol ta az õs gyü le ke zet is. Az el sõ
há rom év szá zad ban a fi a tal gyü le ke ze tek hi he tet len pró -
bá nak, ül dö zés nek vol tak ki vé ve (Né ró, De ci us, Di oc le ti a -
nus ko ra). Azon ban ezek ben a ne héz idõk ben sem vesz tet -
te ér vé nyét a fe le ba rá ti sze re tet pa ran csa.

A kart ha gói bör tön be ke rült az ot ta ni ke resz tény gyü -
le ke zet hez tar to zó, elõ ke lõ csa lád ból szár ma zó Per pe tua,
aki nem volt haj lan dó hi tét meg ta gad ni. 22 éves volt, egy
kis fiú édes any ja. Meg ma rad tak a bör tön bõl írt le ve lei.
„(…) ször nyû sé ges (…) fi am, (…) ilyen sö tét sé get még
nem él tem át. Bor zal mas nap! El vi sel he tet len a hõ ség,
mi vel a ka to nák egy egész tö meg em bert lök tek kö zénk a
rá csok mö gé. Kí noz a gyer me ke mért va ló ag gó dás is. A jó
di a kó nu sok, Ter ti us és Pom po nius, akik az õre ink (ma -
guk is fél nek at tól, hogy bör tön be ke rül nek), pénz zel el -
ér ték, hogy né hány órá ra a bör tön egyik szel lõ sebb he lyé -
re ke rül het tünk.” Per pe tu át szol gá ló lá nyá val, Fel icit -
asszal a cir kusz ban vad ál la tok elé ve tet ték. Az el sõ hit -
val lók vol tak.

A 3. szá zad kö ze pén Észak-Af ri ká ban ször nyû pes tis -
jár vány tört ki. A fe ke te ha lál Kart há gót is el ér te. Cypri a -
nus, Kart há gó püs pö ke fel szó lí tot ta a gyü le ke ze tet a se gí -
tés re, füg get le nül at tól, hogy a baj ba ju tot tak na gyobb ré -
sze ke resz tény ül dö zõ volt. Gyó gyí tás ra nem volt le he tõ -
ség, a se gí tés – sa ját ma guk ve szé lyez te té sé vel – a gyü le -
ke zet ré szé rõl a vi gasz ta lást, lel ki erõ sí tést je len tet te, és
azt, hogy el ta ka rí tot ták a ha lot ta kat. Ez zel va la mi olyat
tet tek, ami re nem is gon dol tak: meg ál lí tot ták a pes tist.
Mind eb ben hat ha tó san részt vet tek a gyü le ke zet nõ tag jai.

Az egy re job ban el vi lá gi a so dó, teo ló gi ai vi ták ba bo nyo -
ló dó hi va ta los egy ház ból a 3. szá zad ban meg in dult egy -

faj ta „ki vo nu lás”. Em be rek ott hagy ták ott ho nu kat, és üd -
vös sé gük ér de ké ben, azért, hogy Is ten nel iga zi kö zös ség -
ben él je nek, el vo nul tak a vá ro sok tól tá vo li pusz ták ba,
he gyek be. El sõ sor ban Egyip tom ban ala kult ki ez az asz -
két ikus moz ga lom. Az el sõ pusz tá ba vo nult re me ték egyi -
ke An to ni us volt, aki vad, szik lás vi dék re me ne kült, és
ott me di tál va év ti ze de ket töl tött. Csak ha mar hí re ment,
és so kan ke res ték fel a pusz tá ban, hall gat ták ta ní tá sát,
ki kér ték ta ná csát. Még a csá szár is el küld te hoz zá kö ve -
tét. A ró mai bi ro da lom lel ki is me re té nek ne vez ték. Re me -
te tár sa, Pac ho ni us az An to ni us kö ré te le pült la za ko ló ni -
á kat ko los to ri kö zös sé gek ké szer vez te. Itt ala kult ki a
Má ria ne vû nõ test vér ve ze té sé vel az el sõ asz két ikus nõi
ko los to ri kö zös ség.

„Cherc hez la fem me!” – jó ér te lem ben. Több egy ház -
atyá nál az egy há zi szol gá lat ra in dí tást a hát tér ben a név -
te len édes anyák, nõi csa lád ta gok ad ták.

Ki sá zsi á ban, a kap pa dó ki ai Ce zá re á ban mû kö dött Ba si -
li us püs pök, a gö rög szer ze tes ség meg ala pí tó ja, teo ló gus,
egy há zi író, vi tá zó, szó nok. A ko rán el ár vult fi út nagy -
any ja, Ma kri na ne vel te, az ül dö zés ide jén rej te get te.
Egyip to mi re me te sége, majd ta nul mány út jai után Ce zá re -
á ban lett püs pök. Az éh ín ség ide jén meg szer vez te az éhe -
zõk élel me zé sét és xe no do chi u mot, kór há zat ala pí tott, a
ko rai ke resz tény ség leg je len tõ sebb kór há zát. Az ir gal mas -
ság el sõ vá ro sa volt ez, egy ko rai Bé thel, amely a „Ba si le -
as” ne vet kap ta. Eb ben a kór ház ban el sõ sor ban nõi dol go -
zó kat al kal ma zott más se gí tõk mel lett. Ba si li us nak nagy
sze re pe volt a krisz to ló gi ai vi ták meg nyug ta tó meg ol dá sá -
ban. Nõ test vé re, Ma kri na ugyan ak kor men he lyet ala pí tott
az ott hon ta lan em be rek szá má ra, fiú test vé re pe dig öreg -
ott hont. Má sik test vé re, Ger gely, Nyssa püs pö ke lett. Kö -
zös ba rát juk volt kis ko ruk óta Na zi an zi Ger gely, Nagy
The o do si us csá szár ké sõb bi ud va ri püs pö ke. A fe le ba rá ti
sze re tet pél dái a nem ke resz tény vi lág ra is ha tot tak.

Ba si li us szí ri ai-ant io chi ai ba rát ja volt Arany szá jú Szent
Já nos ké sõb bi kons tan ti ná po lyi pát ri árka. Édes ap ja ha lá -
la után édes any ja állt éle te mö gött, aki ne vel te té sé rõl, ta -
nít ta tá sá ról gon dos ko dott. Fé nyes pá lyát re mélt szá má ra.
Já nos azon ban a jo gi pá lyát fel cse rél te a re me teélet tel. 6
évig élt a he gyek ben tel jes asz ké zis ben, ami kor szin te erõ -
szak kal hív ták vis  sza Kons tan ti ná poly ba, ahol püs pök
lett. Ko ra leg jobb bib lia ma gya rá zó ja, pré di ká to ra volt, iro -
dal mi mun kás sá ga mel lett egész sor kór há zat ala pí tott.
Szám ûze tés ben halt meg (407).

KINCZ LER IRÉN

Nõk szol gá la ta
az egy ház tör té net fo lya mán



Am bro si us mi lá nói püs pök mö gött ke resz tény csa lád és
fõ leg egy nõ test vér állt. Am bro si us ta nít vá nya volt Au -
gus ti nus, akit 384-ben mint a re to ri ka ta ní tó ját Mi lá nó ba
hív ták, és aki re mély ha tást gya ko rolt Am bro si us. Au gus -
ti nus Val lo má sa i ban (Con fes si o nes) vall éle té rõl, tha gas -
tei szü le té sé rõl, édes any já ról, ar ról, hogy po gány édes ap -
ja mel lett édes any ja un szo lá sá ra lett ke resz tény, amely
hit iránt kez det ben nem ér zett sem mi fé le von zal mat.
Hosszú ke re sés után Mi lá nó ba ment, aho vá édes any ja,
Mó ni ka is el kí sér te, aki imád ko zó hát tér volt szá má ra.
Igei meg vi lá go so dá sa (Róm 13,13) után, mi u tán el uta sí -
tott egy szá má ra ter ve zett há zas sá got, any já val, a kon ku -
bi ná tus ból szár ma zó fi á val, Adeo dat tal, és Aly pi us ne vû
ba rát já val a Mi lá nó mel let ti Cas si cia cum ne vû bir tok ra
vo nult vis  sza. Édes any ja vá ra ko zá sa be tel je se dett, ami -
kor 387-ben meg ke resz tel ke dett Am bro si us ál tal. Ami kor
édes any já val vissza utaz ni ké szült Af ri ká ba, Mó ni ka út -
köz ben Os ti á ban meg halt. Au gus ti nus hos  szú és gaz dag
teo ló gi ai, egy ház kor mány za ti és iro dal mi mun kás sá ga
után, Hip po püs pö ke ként 430-ban halt meg. Ve le az af ri -
kai egy ház is le ha nyat lott.

A ke le ti egy ház ban az ide gen hó dí tá sok, a bi ro da lom
szét hul lá sa, a kü lön dog ma fej lõ dés ál tal a ko los to rok ban
a gya kor la ti mun ka mel lett egy re in kább a lel ki sík ra, a
lel kigya kor la tok ra ke rült a hang súly. A szer ze te si ide ál a
misz ti kus élet for ma, az Is ten ben va ló el me rü lés, az is te -
ni át élé se lett. A li tur gi á ban is a misz ti kum ra ke rült a
hang súly. Nyu ga ton a kor ki hí vá sai ál tal ins pi rál va (ke -
resz tes had já ra tok, za rán dok la tok, vá ro si a so dás, pes tis -
jár vá nyok, tár sa dal mi fe szült sé gek) új és új szer ze tes -
ren dek ala kul tak sa já tos élet cél lal, és kö zöt tük egy re
több nõi rend, ahol meg ha tá ro zó nõi sze mé lyi sé gek is ki -
bon ta koz tak.

Egyik ilyen új rend volt a ben cés rend és an nak nõi ága.
Nur si ai Be ne dek 490 kö rül a sza bin he gyek bõl in dult Ró -
má ba daj ká já val – aki éle te so rán hos  szú ide ig áll mel let -
te –, hogy ott ta nul má nyo kat foly tas son. Ró ma ek kor a
kor leg zül löt tebb vá ro sa volt. Be ne dek daj ká já val el hagy -
ta Ró mát, és vi dé ken, En fi dé ben te le pe dett le. A vi lág tól
va ló tel jes el vo nu ltság ban élt. Há rom évig me di tált tel jes
ma gány ban. Hí re mes  sze föld re el ju tott, és so kan ke res ték
fel. Böl cses sé ge so ka kat von zott. Írt, ta ní tott, pré di kált.
Lát ta a szer ze te si élet fo gya té kos sá ga it: a szer ze te sek jöt -
tek-men tek, kó bo rol tak az or szág ban. Szi go rú re gu lát ve -
ze tett be szá muk ra, és ez a re gu la ál ta lá nos sá vált nyu ga -
ton. Túl zott asz ké zist nem kö ve telt. Ora et la bo ra! – ez lett
a jel mon da ta. Mon te Cas si nón egy nagy ko los tort ala pí -
tott. Csak ha mar nõi kö ve tõi is akad tak, és szer te Eu ró pá -
ban el ter jed tek a ben cés nõi ko los to rok.

A ko los to rok a kö zép kor ban nem csak az em be ri ir ga lom
he lyei vol tak, hanem a kul tu rá lis és szel le mi élet köz pont -
ja i vá is vál tak. A kó de xek má so lá sa mel lett az an tik vi lág
iro dal mi ter mé ke it, fi lo zó fu sok írá sa it is ol vas ták. A ko los -
to ri is ko lák ból je len tõs teo ló gu sok, tu dó sok nõt tek ki. Az
an tik vi lág le írá sa i ból or vos tu do má nyi is me re tek re is

szert tet tek. Az egyik ilyen ko los to ri is ko lá ból emel ke dett
ki or vo si is me re tei és ku ta tá sai ál tal az ak ko ri idõk el sõ
„or vos nõ je”, Bin ge ni Hil de gard, aki egy gró fi csa lád ti ze -
dik gyer me ke volt. A be te ges gyer me ket szü lei nyolc éves
ko rá ban Is ten nek ajánl va ko los tor ba küld ték. Itt meg ta nul
ír ni, ol vas ni, meg is meri a klas  szi kus nyel ve ket, és itt szü -
le tik meg ér dek lõ dé se a ter mé szet, az em be ri or ga niz mus
iránt. Rö vi de sen a ko los tor – amely Be ne dek re gu lá it kö -
ve ti – fõ nök as  szo nya lesz. Bi zo nyos ön ál ló sá got vív ki ko -
los to ra szá má ra. Köny vei ál tal ha mar is mert té vá lik. Ír, le -
ve lez, pré di kál, jár ja az or szá got, és mai nyel ven azt
mond hat nánk: evan ge li zál. A rend fõ nök nõ je ként so kan
lá to gat ják meg, püs pö kök, apá tok. A csá szár és a pá pa is
ki ké ri ta ná csát. Kór há zat ala pít, és ott gyó gyí tó, ke ze lõ te -
vé keny sé get foly tat (a kór há zak ban több nyi re csak he lyet
és ételt biz to sí tot tak a be te gek ré szé re). Ab ban a kor ban,
ami kor a va rázs lás, má gia, ba bo na vi rág zott, õ a tisz tán
tu do má nyos mun ká ra tö re ke dett. Ugyan ak kor Bin ge ni
Hil de gard misz ti kus ké pes sé gek kel is ren del ke zett. Bel sõ
hang kény sze rí tet te: „Írd le, amit látsz és hal lasz!” 42 éves
ko rá ban kezd te le ír ni bel sõ él mé nye it. Ab ból in dult ki,
hogy az em ber is ten ké pû sé ge ál tal a lát ha tó és lát ha tat lan
vi lág hoz egy szer re kö tött. Az Is ten meg ta lá lá sá nak kér dé -
se az em ber õs nyug ta lan sá gá nak az oka. Az Írás se gít sé -
gé re jön a ver gõ dõ em ber nek: „Aki zör get, an nak meg nyit -
ta tik”. A meg ol dás a bi za lom mal te li re mény ség, amely
„Is ten ölén ül”, vagy is gyer mek ként egé szen át ad ja ma gát
az óvó és õri zõ Is ten ol tal má nak, aki az egye dü li vi gasz,
és min den kön  nyet le tö röl. Bin ge ni Hil de gard az egy ház
mun ká já ban a leg fon to sabb nak a lel ki pász to ri mun kát
tar tot ta. Éles egy ház kri ti kát gya ko rol. Is mé tel ten azt pa -
na szol ja, hogy azok, akik nek az egy ház tá ma sza i nak kel -
le ne len ni, „ma guk a pad lón he ver nek”, akik a né pet éhez -
ni hagy ják, mert lany hák Is ten igé jét hir det ni. Ös  sze üt kö -
zés be ke rül a ma in zi dóm pré post ság gal, és egy há zi ti la -
lom alá he lye zik. Meg tilt ják a nyil vá nos ige hir de tést és a
szent ség ben va ló ré sze se dést a ko los to rá ban. 1179-ben,
73 éves ko rá ban halt meg.

As si si bõl új moz ga lom in dul Pi et ro Ber na do nae posz tó -
ke res ke dõ fia, Fran cesco ál tal. As si si Fe renc ke gyes sé gé -
nek mon da ni va ló ja: Is ten nek szol gál ni sze gé nye i ben tel -
jes oda adás sal, de élet öröm mel, egy ség ben a min den ség -
gel, a ter mé szet tel, min den élõ lén  nyel, ál la tok kal, nö vé -
nyek kel, a nap pal, hold dal, csil la gok kal: õt di csõ í te ni.
Meg ala kul a fe ren ces rend, amely rö vi de sen egész Eu ró pá -
ban kö ve tõk re ta lált. Nõi ágát Klá ra, Fe renc nõi kö ve tõ je
szer vez te meg.

Ez a lel kü let jár ta át As si si tõl tá vol a thü rin gi ai Wart -
burg vá rá ban gyö nyö rû ki rály lán  nyá ser dült Er zsé be tet, II.
End re ma gyar ki rály és az An dechs és Me rán csa lád ból
szár ma zó Gert rud lá nyát. Fe renc cel kor tár sak vol tak. Er -
zsé bet 4 éves ko ra óta je gye se volt az õr gróf fi á nak, La jos -
nak. Er zsé bet nek szép sé génél csak az élet örö me na gyobb:
él ve zi az éle tet, tán col, lo va gol, szí ve sen részt vesz ud va -
ri mu lat sá go kon. Leg na gyobb örö me azon ban az, ha meg -
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aján dé koz hat va la kit. La jos 20 éves ko rá ban, lo vag gá üté -
se után ve szi fe le sé gül a 14 éves Er zsé be tet. Bol do gabb
há zas sá got ne he zen le het el kép zel ni. Er zsé bet min den út -
já ra el kí sé ri fér jét, ez ál tal meg is me ri az or szá got. A nép pel
va ló tö rõ dé se miatt a fi a tal õr gróf nõt az „or szág any já -
nak” ne ve zik. Se gí te ni, se gí te ni min den kin, ez kész te ti
kór há zak, ár va há zak fel ál lí tá sá ra. A kór há zak ban nyil vá -
no san ápol ja a be te ge ket. Na pon ta te szi meg az 5 km-es
utat a vár ból le a fal vak ba, hogy élel met vi gyen a sze gé -
nyek nek, ami ért nem jó szem mel néz nek rá az ud var ban.

Ami kor 1225–1228 kö zött éh ín ség pusz tít az or szág -
ban, csak a sa ját va gyo ná ból szár ma zó ételt haj lan dó el -
fo gad ni. Nem akart a nyo mor gó nép ter hé re él ni. Ez zel az
étel ti la lom mal, ame lyet õ ál lí tott fel ma gá nak, nem csak
lel ki is me re tét akar ta meg nyug tat ni. Szo ci á lis til ta ko zás
volt ez a nép ér de ké ben. 1226-ban, ami kor La jost a püs -
pök Ra ven ná ba hív ta és ki tört a pes tis jár vány, Er zsé bet re
ma radt a tar to mány kor mány zá sa. Ren del ke zik, ta ná csol,
se gít. Meg nyit ja a mag tá ra kat, és ke nye ret, de ka szá kat és
sar ló kat is oszt a sze gény nép nek. Ek kor mind ös  sze 19
éves. Mind eköz ben ke mény har cot kel lett vív nia a tet te it
el len zõ ud var ral és a mel lé  ren delt okos, de zsar nok Mar -
bur gi Kon rád ne vû gyón ta tó já val.

Éle te meg vál to zik, ami kor fér je, La jos a ke resz tes há bo -
rú ba vo nul va Ot ran tó nál pes tis ben meg hal. El hagy ja
Wart bur got, és a szá má ra ki je lölt öz ve gyi szék hely re, Mar -
burg ba köl tö zik, ahol már csak a sze gény el eset tek gon do -
zá sá nak szen te li éle tét. Nem vo nul ko los tor ba, ha nem egy
test vé ri kö zös ség tag ja lesz. 1231. no vem ber 19-én, 24
éves ko rá ban halt meg. 1236-ban Né met or szág leg na -
gyobb jai vit ték a csont ja it rej tõ ko por sót a sír ja fö lé épült
ka ted rá lis ba. A me net ben ott volt II. Fri gyes csá szár is, a
nagy szkep ti kus, ve zek lõ ru há ban. A Szent föld után Er -
zsé bet sír ja lett a leg na gyobb bú csú já ró hely. 1339-ben a
csa lád le szár ma zott ja, Fü löp õr gróf fel dúl ta a sírt, a cson -
to kat szét szór ta, hogy vé get ves sen a bú csú já rás nak. Er -
zsé bet em lé két azon ban nem si ke rült el tö röl ni.

A kor val lá sos sá ga nem csak ab ban nyil vá nult meg,
hogy tö me gek lép tek be a ko los to rok ba, ha nem az ál tal is,
hogy a la i ku sok is von zal mat érez tek az asz ke ti kus élet -
for ma iránt. Õk nem let tek szer ze te sek, de la i kus kö zös sé -
gek be tö mö rül tek, ahol kö zös mun kát vé gez tek. Lel ki -
pász tor kod tak, be te ge ket ápol tak és pré di ká to rként is mû -
köd tek. Ilye n nõi közösség volt a be gi náké (ne vük ta lán
Lam bert le Be gue-re, az egyik ala pí tó tag ja ve zet he tõ visz  -
sza). Ek kor szin te min den kit az üd vös ség kér dé se iz ga tott,
amely hez el sõ sor ban az ál do za tos jó cse le ke de tek út ja ve -
ze tett. Ki vi rág zott azon ban egy sa já tos misz ti kus irány zat
is, a Jé zus-sze re tet misz ti ka. A misz ti kus ke gyes ség el sõ -
sor ban a nõi ren dek bõl in dult ki, ez ha tott a kö zép kor
nagy misz ti ku sa i ra is. En nek a ke gyes ség nek volt az egyik
kép vi se lõ je Sien ai Ka ta lin.

A 14. szá zad kö ze pén meg ha tá ro zó dá tum volt 1348, a
min den ed di gi nél ke gyet le nebb pes tis jár vány dá tu ma.
Meg ál lít ha tat la nul pusz tí tott vé gig a kon ti nen sen, a la -

kos ság egy har ma dát ma gá val ra gad va. Pár hu za mo san
meg je lent a lel ki pes tis is: az aka rat nél kü li ség, nem tö rõ -
döm ség, er köl csi zül lés.

Itá li á ban Sien a sem volt ki vé tel. Fosz to ga tás, gyil kos sá -
gok, zaj, lár ma és bûz: ez jel lem zi a vá ro so kat. Egy posz -
tó fes tõ csa lád 24. gyer me ke ként lát ja meg a nap vi lá got
Ka ta lin. Fel ser dül ve is te ni su gal la tok ra fi gyel fel. Szem be -
száll a csa lád ve le kap cso la tos ter ve i vel, és a ház egyik
kam rá já ba zár kó zik, de azu tán ott hagy ja cel lá ját, hal lat -
lan in ten zi tás sal ve ti be le ma gát a be te gek és sze gé nyek
kö zöt ti mun ká ba. Vál lal ja a leg alan ta sabb és leg vis  sza ta -
szí tóbb fel ada to kat is. 17 éve sen az öz ve gyek nek lé te sült,
kö tet le nebb ren di kö zös ség tag ja lesz. Ha zá ja sor sa is ér -
dek li, de el sõ sor ban az egy házért har col. Je anne d’Arc-sze -
rû je len ség. Ír ni-ol vas ni nem tu dott, de ren ge te get le ve le -
zett má sok kal le íra tott le ve lek ál tal. Igye ke zett a ci va ko dó
vá ro so kat egy más sal ki bé kí te ni, szor gal maz za a pá pák
vis  sza té ré sét Avig non ból Ró má ba. Kö ve te li, hogy az Itá li -
á ban ga ráz dál ko dó zsol dos ban dá kat küld jék a had szín tér -
re: Je ru zsá lem be. Tö rõ dik a ha zai ke res ke de lem mel is. VI.
Or bán pá pa Ró má ba hív ja, hogy ki kér je ta ná csát. „Bé ke,
bé ke a Ke reszt re fe szí tett ir gal ma ne vé ben, kü lön ben nincs
raj tunk se gít ség! Nem tu dok töb bet ten ni!” – ír ja egyik le -
vé lé ben a pá pá nak.

Sie nai Ka ta lin misz ti kus volt ab ban az ér te lem ben,
hogy cso dá la tos be le ér zõ ké pes sé ge volt, ami az em be ri
lel ket illeti. Mai ér te lem ben mély pszi cho ló gi ai ké pes sé gek -
kel ren del ke zett. Fel tud ta ol da ni a gör csö ket, ka ta li zá tor,
bé ke te rem tõ volt, szu ve rén egyé ni ség, aki elõtt meg ha jol -
tak és meg sze lí dül tek a ke mény do mi ni ká nus teo ló gu sok,
ink vi zí to rok is. Ugyan ak kor na gyon tu dott vi gasz tal ni,
erõ sí te ni. Hitt az el hi va tott ság ban. Az egy ház Avi lai Te réz -
zel együtt mun kás sá gá ért egy ház ta ní tó rang ra emel te.
Avi lai Te réz lel ki pász to ri ka riz má val ren del ke zett, és nagy
imád ko zó volt a 16. szá zad ban, Lu ther szá za dá ban. Az
imád ság ról azt mond ta: „Sze rin tem az imád ság sem mi
más, mint egy jó barát nál el idõz ni, aki vel gyak ran és egye -
dül sze re tünk ös  sze jön ni, hogy ve le, ná la le gyünk, mert
tud juk, sze ret min ket.”

Itt kell meg em lí te nünk, hogy a kö zép ko ri bo szor kány ül -
dö zés el sõ sor ban a sa ját kö rük bõl ki emel ked ni aka ró, fér -
je zett as  szo nyok el len irá nyult.

A hu ma niz mus és a re ne szánsz ki tár ta a ka pu kat a vi -
lág fe lé. Meg szûnt ide ál len ni az asz ké zis, a szer ze tes ség.
Az ér dek lõ dés az üd vös ség, a túl vi lá gi élet he lyett a fel fe -
de zé sek, a tu do má nyos fej lõ dés ál tal e vi lág ra irá nyult.

A re for má to rok a leg fõbb fel ada tuk nak az új ra fel fe de -
zett evan gé li um ál tal a tu dat for má lá sát tar tot ták. A hit té -
te lek meg fo gal ma zá sa, a Bib lia alap ján ál ló evan gé li u mi
ke gyes ség meg ha tá ro zá sá ért foly ta tott küz de lem ben kis sé
hát tér be szo rult az ir gal mas ság szem pont ja. Lu ther az ér -
dem szer zõ cse le ke de tek el len har col, de ma ga min de nütt
gya ko rol ta a ca ri tast.

Lu ther 1525-ben kö tött há zas sá got a ki lé pett apá cá val,
Bó ra Ka ta lin nal. Ez zel a lé pés sel a szer ze te si élet for má val
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szem ben vis  sza akar ja ad ni a há zas ság és a csa lád te kin té -
lyét. A wit ten ber gi Fe ke te Ko los tor ban csa lá di éle tük pél dá -
ja lett a to váb bi szá za dok ban az evan gé li kus pa pi csa lá dok -
nak. A fe le ség tár sa a fér jé nek, a hát te ret biz to sít ja a szá má -
ra, csa lád anya, ve ze ti a ház tar tást és gyer me ke ket ne vel.
Bó ra Ka ta lin eb ben ki emel ke dõ, mert tett re kés zsé ge ál tal az
el ha nya golt ko los tor ból vi rág zó ott hont te remt, meg szer ve -
zi a Wit ten berg ben ta nu ló di á kok, át uta zó ván do rok el he -
lye zé sét, ott hont ad a Lu ther kö rül ös  sze se reg lõ tu dó sok -
nak. Ener gi kus fel lé pé sé vel ren det tar tott, de Lu thert is se -

gí tet te két sé gei, har cai, be teg sé gei kö ze pet te. „Ne halj meg,
Ka ta!” – ki ál tott fel Lu ther, ami kor Ka ta ha lá los be teg volt.
Ka ta lin így írt 1546-ban, Lu ther ha lá la kor: „Bár mi lyen ki -
rály ság és csá szár ság el vesz té se nem fájt vol na ne kem úgy,
mint az, hogy a jó Is ten tõ lem és nem csak tõ lem, de az
egész or szág tól el vet te ezt a jó, ked ves em bert!”

A nõk szol gá la ta a to váb bi ak ban a pap néi szol gá lat ban,
a ki ala ku ló di a ko nis  sza szol gá lat ban, majd ké sõbb – a fel -
vi lá go so dás után – az ön ál ló hi va tá sú nõk szol gá la tá val
foly ta tó dott. 
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„Ál dott légy, Urunk, Is te nünk, Min den ség Ki rá lya, hogy
nem te rem tet tél sem po gány nak, sem rab szol gá nak, sem
nõ nek.” (Õsi zsi dó imád ság ból)

„Min den nép a ró ma i ak nak en ge del mes ke dik, õk pe dig
sa ját fe le sé ge ik nek en ge del mes ked nek.” (Idõ sebb Ca to)

„Tér és idõ ke reszt jé re va gyunk szö gez ve, mi em be rek.”
(Si mo ne We il)

Tech ni kai okok mi att na gyon ke vés idõ ada tott e ta nul mány -
ra, ezért szá munk ra is lu xus nak tûnt, hogy az adat gyûj tés
és a cikk írás kö zött meg néz tük egy ré gi vi de ón kat. „Õszi
szo ná ta”, ír ta és ren dez te: Ing mar Berg man. A lé lek ta ni drá -
ma egy svéd evan gé li kus pa ró ki án ját szó dik, négy sze rep lõ -
vel: zon go ra mû vész anya és két le á nya: az egyik sú lyo san
fo gya té kos, a má sik lel kész fe le ség, a negyedik szereplõ az õ
férje. A te het sé ges anya hi va tá sá nak, nem zet kö zi mû vé szi
kar ri er jé nek ol tá rán fel ál doz ta csa lá di éle tét, ér zel mi leg alig
volt je len gyer me ke i nek éle té ben. Évek múl tán a le ány meg -
hív ja a pa ró ki á ra idõ sö dõ, tes ti ba jok kal és mû vé szi ku dar -
cok kal küsz kö dõ any ját. A vi szont lá tás rit ka örö me ha ma ro -
san a múlt tal va ló szem be sü lés pok lá vá vá lik.

A film csúcs pont ján, egy éj sza kai be szél ge tés ben a le -
ány eze ket mond ja: „Szá mod ra én egy ba ba vol tam. Ha rá -
ér tél, ját szot tál ve lem. Ha meg be te ged tem, vagy ros  szal -
kod tam, oda ad tál a gye rek lány nak. Be zár kóz tál dol goz ni.
Ilyen kor sen ki se za var ha tott… Az aj tó elõtt áll tam, és
hall ga tóz tam. Ami kor ká vé szü ne tet tar tot tál, be sur ran tam
meg néz ni, hogy egy ál ta lán lé te zel-e? Min dig ked ves vol -
tál, de egy szer s mind el ér he tet len. Ha kér dez tem tõ led va -
la mit, alig vá la szol tál…”

Ké sõbb: „Anya és lá nya. Mi lyen bor zal mas kom bi ná ció.
Ér zel mek, zûr za var, pusz tí tás… min den le het sé ges, és
min den a sze re tet és a gon dos ko dás ne vé ben… Az anya
sé rel me it a lány to vább örök li… Az anya csa ló dá sa i ért a
lá nya fi zet… Az anya bol dog ta lan sá ga a lány bol dog ta -
lan sá ga lesz… Mint ha so sem vág nák el a köl dök zsi nórt.
Ma ma… Így van…? A lány bol dog ta lan sá ga az anya gyõ -
zel me…? Ma ma… Az én bá na tom a te tit kos örö möd…?”

A kér dé se ket a hi va tá sá nak lá zá ban égõ any já nak te szi
fel fel nõtt lá nya. A mû vé szet szol gá la ta és az egy ház: az

ige és a ránk bí zot tak szol gá la ta sok ban kü lön bö zik egy -
más tól. Egy ben azon ban ha son lí ta nak: mind ket tõ na gyon
idõ igé nyes.

A film ne he zen néz he tõ. Nem azért, mert unal mas (fe -
szül tebb min den tu cat-th ril ler nél), hanem mert ke gyet le -
nül õszin te. Ve tí te ni kel le ne min den olyan fõ is ko lán,
amely hi va tás tu da tot igény lõ szol gá la ti te rü let re ké szít
fel, így a teo ló gi án is. Se gít het ne ab ban, hogy vál lal ni tud -
juk a pro tes táns pa pi élet ta lán leg na gyobb ke reszt jét: hi -
va tás és csa lád egy más nak fe szü lõ el vá rá sa it.

BE VE ZE TÉS: VA JÚ DÓ CI VI LI ZÁ CIÓ –
VA JÚ DÓ ÉLET FOR MÁK

Élet for ma-vál ság a nyu ga ti vi lág ban

A nõk egy há zi szol gá la tá val kap cso lat ban nem csak a szo -
ro san vett té má ról kell szól nunk, ha nem ez zel ös  sze füg -
gés ben a csa lá dos élet for má ban vég zett lel ké szi szol gá lat
kér dé sé rõl is.

A nõk egy há zi szol gá la tát elem zõ ta nul má nyok sze rint
a nõk hely ze te az egy ház ban szo cio ló gi ai és em ber jo gi
kér dés bõl a hat va nas-het ve nes évek for du ló ján vált teo ló -
gi ai kér dés sé. Te kin tet tel ar ra, hogy a nõk egy há zi eman -
ci pá ci ó ja a vi lág ban zaj ló fo lya ma to kat kö vet te, in do kolt
né mi váz la tos ki te kin tés.

Az eu ró pai kul túr kör ben tár sa dal mi vív mány ként él jük
meg a nõk egyen jo gú sí tá sát, és za vart ér tet len ség gel
szem lél jük azo kat a nyu ga ton élõ mosz lim as  szo nyo kat,
akik va la mi fé le „an ti-szüf ra zsett ként” az ut cá ra vo nul -
nak, mert szen ve dé lye sen ra gasz kod nak a ken dõ jük höz, s
ez zel együtt az õket as  szo nyi mi vol tuk ban úgy mond „hát -
rá nyo san meg kü lön böz te tõ” tár sa dal mi hely ze tük höz. S
mi köz ben a kul tú rák har cá ban meg gyõ zõ dés sel vall juk,
hogy a jö võ út ja a mi utunk, a köz élet, fõ ként a köz ok ta -
tás te rü le tén a szõ nyeg alá sö pör jük azo kat a sú lyos fe -
szült sé ge ket, ame lyek kel a di a dal mas nak te kin tett nyu ga -
ti élet for mánk a tár sa da lom alap sejt je ként ér tel me zett csa -
lá dot meg ter he li.

A csa lád vál sá gá ról (vá lá sok, „szing li”-élet for ma ter je -

KO VÁCS NÉ TÓTH MÁR TA – KO VÁCS IM RE

A nõk or di ná ci ó já nak kér dé sé rõl
a lu the rá nu sok nagy csa lád já ban
Ér vek a nõk or di ná ci ó ja mel lett és el len
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dé se stb.) szól ni ma már köz hely nek szá mít – a vál ság ke -
ze lé sé rõl uni kum nak (nem az okos és ha tás ta lan ta nul -
má nyok, ha nem a tár sa dal mi gya kor lat szint jén). Szem -
ben a ha gyo má nyos, dön tõ en a gaz da sá gi szük ség dik tál -
ta nagy csa lá dos – há rom ge ne rá ci ós, egy ke re sõs – csa lád -
mo del lel nap ja ink ra a kis csa lá dos – két ge ne rá ci ós, két ke -
re sõs – élet for ma vált ural ko dó vá. Az elõb bi jó val na gyobb
al kal maz ko dá si kész sé get kí vánt, de a több sze mé lyes csa -
lá di mun ka meg osz tás okán ki sebb szü lõi meg ter helt sé get
je len tett, míg az utób bi a csa lád ala pí tó ge ne rá ció na gyobb
ön ál ló sá gát, sza bad ság fo kát hoz ta, de en nek ára ként a
mun ka hely és a csa lád sok szor meg old ha tat lan fe szült sé -
gé nek ter hét rak ta a szü lõk vál lá ra – te téz ve a ha gyo má -
nyos nõi és fér fi sze re pek át ér té ke lé sé nek kény sze ré vel.

Rit kán esik szó ar ról, hogy ez a min den na pi élet te rén
vég be ment vál tás a leg na gyobb vál to zás az em be ri ség be -
lát ha tó tör té ne té ben. Tör té nel mi lép ték kel mér ve „pil le -
idõ” az élet tar ta ma: a kö zel száz éve in dult eman ci pá ci ós
moz gal mak kal kez dõ dött, és a 2. vi lág há bo rú után vált tö -
me ges sé. Az új kér dé sek, ami ket a mo dern nyu ga ti élet for -
ma ma gá val ho zott, tár sa dal mi szin ten, má ig fel dol go zat -
la nok (mi köz ben a zöm mel ke res ke del mi cé lú mé di umok
ural ta köz gon dol ko dás mind tá vo labb ra ke rül a fe le lõs fel -
dol go zás le he tõ sé gé tõl is).

A tár sa dal mi szin tû szem be sü lés és prob lé ma meg ol -
dás kez de tét az je lent het né, ha a kis csa lá dos, két ke re sõs
élet mo dell bõl szár ma zó fe szült sé gek, a prob le ma ti kus sá
lett nõi és fér fi sze re pek kér dé se hang sú lyos ré szé vé vál -
na leg alább a kö zép is ko lai és fõ is ko lai szin tû kép zés nek,
ne ve lés nek. Az „old ja meg ki-ki, ahogy tud ja” jel le gû el -
há rí tás azt jel zi, hogy a dön tés ho zók nak nincs bá tor sá -
ga (vagy a sze mé lyes érin tett ség okán nincs ked ve) a ha -
la dó nak te kin tett élet for mánk ból adó dó sú lyos konf lik -
tu sok kal va ló szem be né zés re. A fel nõt tek esély egyen lõ -
sé gé nek ko rá ban éle se dik a ne mek har ca, s ez túl sok
eset ben te szi esély te len né az ér zel mi biz ton ság ra vá gyó
gyer me ket. S a nõk esély egyen lõ sé ge pa ra dox mó don sok
eset ben esély te len né te szi a nõt a szá má ra ér zel mi leg
sok szor fon to sabb te rü le te ken. Az eman ci pá ci ós vív má -
nyok egy ol da lú ün nep lé se s a be lõ lük adó dó sú lyos kér -
dé sek há rí tá sa nem csak ha zug és fe le lõt len, de ke gyet len
és ci ni kus is.

Élet for ma-vál ság az egy há zi szol gá lat ban

A vi lág gond ja nem áll meg a temp lom fa la i nál.
A re for má ció óta a pro tes táns egy há zak ban ál ta lá nos sá

lett a csa lá dos lel ké szi szol gá lat. En nek vi tat ha tat lan elõ -
nye, hogy el vi leg élet- és em ber kö ze libb köz ve tí tést ered -
mé nyez het: a lel kész köz vet len ta pasz ta lat tal ren del ke zik
ar ról az élet for má ról, amely ben a pász to rol tak több sé ge él.
A hát rá nyá val azon ban úgy tû nik, má ig nem szem be sül -
tünk. Né hány  száz em ber lel ki gon do zá sa egész em bert kí -
ván na, nem be szél ve a nap ja ink ban leg több he lyen a lel -

kész re há ru ló egyéb ter hek rõl: a hit ok ta tás, ad mi niszt rá -
ció, a prog ram szer ve zés gond ja i ról.

Ke vés az idõnk. Még azok a „mér nö ki al ka tú” kol lé gák
is idõ prés ben ver gõd nek, akik jól me ne dzse lik te en dõ i ket
– s nem va gyunk mind nyá jan jó me ne dzse rek. A je len le gi
mis  szi ói hely zet is fo ko zot tabb igény be vé telt és lel ki meg -
ter he lést je lent a hi va tá so sok nak. Ezek hez a meg nö ve ke -
dett hi va tás be li ter hek hez kap cso ló dik a leg több ször szin -
tén két ge ne rá ci ós, két ke re sõs élet for má ban élõ lel kész csa -
lá dok ban a gyer me kek igé nye az együtt lét re, az anyai és
apai je len lét re, a fér fi és nõi min ták ra.

A ha gyo má nyos mo dell, amely ben a lel kész úgy vé gez te
szol gá la tát, hogy köz ben a ház tar tás ban dol go zó pap né ra
há rult a csa lá di ter hek na gyobb ré sze – ki egé szít ve ese ten -
kén ti gyü le ke ze ti szol gá lat tal – úgy tû nik, vég képp a múl -
té. A kis  csa lád ban élõ, akár nõi, akár fér fi lel ké szek ener -
gi á ja szük ség kép pen meg osz lik csa lád és gyü le ke zet kö zött
– így a gyü le ke ze ti szol gá lat ra for dít ha tó ide je is ér te lem -
sze rû en ke ve sebb, mint füg get len kol lé gá ié. A ko runk ból
fa ka dó ki hí vá sok el len ben nem csök ken tek, sõt nö ve ked tek
– ös  sze ha son lít va a ré gi, ke resz tény ér ték rend ural ta vi lág -
ban szol gá ló lel ké szek re há ru ló idõ be li és lel ki ter he lés sel.

A fen ti ek evi den ci á nak tûn het nek – ám olyan evi den ci -
ák, me lyek kel a csa lá dos lel ké szi élet for mát el fo ga dó egy -
há zak nem szem be sül tek. A lel kész csa lá do kat érin tõ vá lá -
sok nö vek võ szá ma za vart és fel há bo ro dást vált ki gyü le -
ke ze te ink ben. De egy ál ta lán nem, vagy alig esik szó ar ról,
hogy a fáj dal mas je len ség mö gött nem csak a so kat em le -
ge tett ok: az er köl csi ér ték rend egy há zun kat is érin tõ re la -
ti vi zá ló dá sa hú zód hat meg, ha nem a két ke re sõs, kis csa lá -
dos élet mo dell fel dol go zat lan fe szült sé gei, az eman ci pá ci -
ós vív mány nak te kin tett nö vek võ ará nyú nõi sze rep vál la -
lás egy ház ban és tár sa da lom ban, és ez zel ös  sze füg gés ben
a ne mi iden ti tás vál ság meg ol dat lan ne héz sé gei is.

NÕK LEL KÉ SZI SZE REP BEN –
NEM ZET KÖ ZI KI TE KIN TÉS

A nõi or di ná ció – kro no ló gia a lu the rá nus
egy há zak ban

Néz zük elõ ször, ho gyan ala kult tör té ne ti leg a nõi lel ké szi
szol gá lat el fo ga dá sa az evan gé li kus vi lág egy ház ban!

Nõi lel kész szen te lé sek:
1929 – Hol lan dia
1948 – Dá nia
1952 – Szlo vá kia
1960 – Svéd or szág
1986 – Finn or szág

Je lö lés a püs pö ki tiszt re:
1992 – Né met or szág
1996 – Svéd or szág
dá tum nél kül: Dá nia
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Ahol vis  sza ren de zõ dés tör tént

Auszt rá li ai Pres bi te ri á nus Egy ház: 1974 óta or di nált nõ -
ket, 1991 óta nem.

USA – Dé li Bap tis ta Kon ven ció: a leg na gyobb pro tes táns
egy ház az USA-ban, 16 mil lió tag gal; a 2000-ben tör -
tént fun da men ta lis ta ha ta lom át vé tel óta nem szen tel
nõ ket.

Hol lan dia: a pro tes táns egy há zak egye sü lé sét kö ve tõ en
kér dé ses sé vált a nõk szen te lé se.

Az el sõ lel kész nõ a lu the rá nus vi lág egy ház ban:
Ja ni ta Au guse Ham mer sen, Hol lan dia
1922-ben egy teo ló gus hall ga tó a zsi nat nak sze ge zi a kö -
vet ke zõ kér dést: teo ló gi ai stú di u mai el vég zé se után egy
nõ be tölt het-e lel ké szi hi va talt?

A zsi nat el nö ke – „né mi leg meg lep ve a kér dés hal la tán”
– azt a vá laszt ad ta, hogy az egy há zi tör vény ben nincs
olyan cik kely, amely a nõk or di ná ci ó ját meg til ta ná, és a
zsi nat alap já ban nyi tott er re.

A nõi or di ná ció fe lé ve ze tõ el sõ lé pé sek gyor sak és
komp li ká ciómen te sek vol tak. A zsi nat zöld utat adott, a
gya kor la ti kö vet kez mé nyek ala po sabb át gon do lá sa nél kül.

Ja ni na a lel ki gon do zás és az if jú sá gi mun ká ba va ló „be -
se gí tés” után kap cso lód ha tott be a szent sé gek ki szol gál ta -
tá sá ba. Ezek ma rad tak ön ál ló lel ké szi mun ká já nak hang -
sú lyos te rü le tei is. A gyü le ke zet éle te ve ze té se alatt fel vi -
rág zott.

Ha son ló an az „el sõ ge ne rá ci ós” lel kész nõk höz – õ sem
volt férj nél. Gyü le ke ze té nek gyer me kei kü lö nö sen is kö zel
áll tak szí vé hez. Nõi pél da ké pei nem le het tek – õ ma ga vált
az utá na jö võ lel kész nõk pél da ké pé vé. Hû sé ge a csa lád- és
be teg lá to ga tás ban pél da ér té kû. Sem mi sem volt szá má ra
ter hes, sem mi lyen ál do zat tól nem ri adt vis  sza, hogy gyü -
le ke ze tét ös  sze tart has sa. Kü lön le ges lel ki gon do zói te het -
sé gé re és böl cses sé gé re a vi lág há bo rú ide jén fo ko zott
szük ség volt.

(Zá ró jel ben: az el sõ or di nált lel kész nõ ha zá já ban, Hol -
lan di á ban a nem rég egye sült Hol land Pro tes táns Egy ház –
a re for má tu sok jobb ol da li szár nyá nak „kö szön he tõ en” –
is mét meg kér dõ je lez te a nõk or di ná ci ó ját…)

SZE MEL VÉ NYEK EGY PA RÁZS VI TÁ BÓL –
PRO ÉS KONT RA

2002 nya ra, Finn or szág –
egy új ság cikk kér dõ je lei

„A me leg finn nyár egyik leg for róbb té má ja a nõk or di ná -
ci ó ja. Nyil vá nos ság ra ke rült egy eset, mely sze rint egy
újon nan meg vá lasz tott pa rókus lelkész meg ta gad ta, hogy
nõk kel együtt szol gál jon is ten tisz te le te ken. En nek kö vet -

kez té ben több lel kész nõ el hagy ta a gyü le ke ze tet, és hí vek
tu cat jai lép tek ki az egy ház ból. Finn or szág nak van
»Egyen lõ sé gi Ak tá ja«, de úgy tû nik, hogy az nem mû kö dik
az egy ház egyes te rü le te in. (Em lé kez te tõ ül: Finn or szág
1986 óta or di nál nõ ket; a lel ké szek 30%-a, a pa róku sok -
nak csu pán 4,2%-a nõ. Nõk nem töl te nek be püs pö ki tisz -
tet, de je löl he tõk. Egy 1999-es fel mé rés sze rint a gyü le ke -
ze ti mun ká sok 10%-a elv ben el le nez te a nõk or di ná ci ó ját,
de gya kor lat ban el fo gad ja õket mun ka társ nak. 3%-uk
meg ta gad ta, hogy nõk kel dol goz zon együtt.)”

Mis sou ri Sy nod

A je len le gi egy ház el nök, A. L. Barry – bib li ai he lyek fel so -
ro lá sa után – így ír egy dol go za tá ban a nõi lel kész ség rõl:

„Az az egy ház, amely hû akar ma rad ni Is ten igé jé hez,
nem en ged he ti meg a nõk or di ná ci ó ját a lel ké szi hi va tal ba.

A nõk or di ná ci ó ja nem em be ri jo gi, vagy egy há zi ha gyo -
mány kér dé se, nem is em be ri vé le mé nyé vagy szo kás jo gé.
Nem is a nõk el le ni diszk ri mi ná ció dol ga. (…)

Kul tú ránk sok szo ci á lis re for me re sze ret né el hi tet ni ve -
lünk, hogy fér fi és nõ tel je sen fel cse rél he tõ, és hogy Is ten-
ad ta kü lönb sé ge ink nek nin cse nek kö vet kez mé nyei föl di
éle tünk ben. Nem csu pán a ter mé szet tel, ha nem a Bib li á val
sem egyez tet he tõ ez ös  sze. Fér fi és nõ együtt te rem te tett
az Is ten kép má sá ra, de Is ten kü lön bö zõ és kü lön le ges te -
remt mé nye. (…)

Is ten az egy ház ban is kü lön bö zõ, de egy mást ki egé szí -
tõ fel ada tok kal és fe le lõs ség gel ru ház ta fel õket. Is ten csu -
pán egyes, ar ra fel ké szült fér fi a kat bí zott meg a lel ké szi
szol gá lat tal, hogy Jé zus Krisz tus rep re zen tán sai le gye nek.
(…)

Más egy há zak kal szem be ni né zet kü lönb sé günk a Bib li -
á val mint Szent írás sal szem be ni at ti tû dünk kü lön bö zõ sé -
gé ben rej lik. A Szent írás Is ten tö ké le tes és hi bát lan ki nyi -
lat koz ta tá sa, amely fe lett nem néz he tünk át, és azt nem
vál toz tat hat juk meg. A nõ ket or di ná ló egy há zak Pál apos -
tol írá sa it ma gánvé le mé nyé nek te kin tik, és köz ben el fe lej -
tik, hány szor hang sú lyoz ta ma ga Pál is, hogy ezt nem õ
mond ja, ha nem az Úr pa ran csol ja. (…)

Hit hû lu the rá nu sok ho gyan vi szo nyul ja nak a nõk or di -
ná ci ó já hoz? Sze re tet tel és gyen gé den kell azok kal az em -
be rek kel bán nunk, akik a nõ ket or di ná ló egy há zak hoz tar -
toz nak. Sok eset ben egy sze rû en tu dat la nok, ho gyan és
mi ért is tör tént ez. (…)

Mi lyen sze ren csét len do log, ha meg en ged jük ma gunk -
nak, hogy »jo ga in kért« va ló énköz pon tú kö ve te lé se in ket
han goz tas suk, és köz ben le ves  szük sze mün ket Is ten nek a
szol gá lat ra va ló el hí vá sá ról. Ha olyat kö ve te lünk Is ten tõl,
amit õ nem adott meg ne künk, ez ép pen el len té te an nak,
amit az is tengyer mek ség je lent. (…)”
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Az Auszt rál Ang li kán Egy ház zsi na tá nak vi tá ja
a nõk püs pök ké vá lasz tá sá ról (2001. jú li us)

Kont ra – egy nõ tol lá ból. „Ami kor el le nez zük, nem egy-két
vers re ala po zunk Pál ta ní tá sá ban – ak kor még mond hat -
nánk, hogy a nõk el uta sí tá sa kor tü net volt, ha nem a
Szent írás kon zisz tens ta ní tá sá ra. Meg kell bi zo nyo sod -
nunk ró la, hogy a nõk egy há zi szol gá lat ba ál lí tá sa a
Szent lé lek új sze le, és nem nap ja ink tor ná dó ja, amely
mes  szi re el fúj ja két év ez red gya kor la tát, mely az egy ház
ve ze té sét ki zá ró lag fér fi ak ra bíz ta. (…)”

Pro – egy fér fi tol lá ból. „Ha nem len né nek nõi püs pö kök,
ez zel azt je len te nénk ki, hogy a pap ság és a ke resz tény ség
meg osz tott: fér fi ak ra, akik ve zet he tik az egy há zat, és nõk -
re, akik nem. A nõi püs pök ség kér dé sét nem teo ló gi ai ala -
pon ter jesz tet tem elõ – hi szen az már tisz tá zó dott ak kor,
ami kor nõ ket szen tel tünk fel pap pá és di a kó nus sá. A
Szent írás imád sá gos ta nul má nyo zá sa, az egy ház tör té net
és a ha gyo mány meg gyõz tek min ket ar ról, hogy ez a vál to -
zás Is ten tõl va ló. Az el múlt 9 év, mely ben ta núi le het tünk
a nõi pa pi szol gá lat nak, bõ ven meg gyõ zött min ket er rõl.”

Az Auszt rál Evan gé li kus Egy ház zsi na ta 2000-ben el -
uta sí tot ta a nõk lel kés  szé szen te lé sét. A lu the rá nus egy -
ház el nök nyi lat ko za ta: „Mi olyan egy ház va gyunk, amely
az Írást na gyon ko mo lyan ve szi, ezen az ala pon tár gya -
lunk, és nem szo cio ló gi ai ala po kon.”

A NÕK OR DI NÁ CI Ó JA –
AZ ÖKU ME NI KUS PÁR BE SZÉD BEN

A 131 LVSZ-tag egy ház több mint kétharmada
or di nál nõ ket

1916-ban Wil li am Temp le ang li kán püs pök és teo ló gus, az
öku me né egyik 20. szá za di él har co sa, az egy ház lát ha tó
egy sé gé nek szó szó ló ja így fo gal maz ta meg a nõi or di ná ció
di lem má ját: „Sze ret ném lát ni a nõk or di ná ci ó ját. De bár -
mi lyen óhaj tott is len ne ez, a ha tá sa meg le het (sõt va ló szí -
nû) a ke resz tény ség új raegye sü lé sé nek a vis  sza ve té se. És
az egy ház új bó li lát ha tó egy sé ge a fon to sabb.”

1948, Amsz ter dam, az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak
meg ala ku lá sa – ri port a vi lág gyû lés rõl
„Az egy há zak nem ér tet tek egyet a nõk tel jes egy há zi szol gá -
la tá nak fon tos kér dé sé ben. Egyes or szá gok teo ló gi ai okok ból
nin cse nek fel ké szül ve a kér dés tár gya lá sá ra; má sok meg en -
ged nek rész le ges, de nem tel jes szol gá la tot; megint má sok ban
a nõ ket tel jes szol gá lat ra bo csát ják. Még az utób bi ak ban is a
szo ci á lis be ideg zõ dé sek és a köz vé le mény sok aka dályt ál lít a
nõk elé. Megint más egy há zak ban a lel kész hi ány tá maszt
sür gõs gya kor la ti és lel ki prob lé má kat. Azok, akik a nõ ket be
kí ván ják ál lí ta ni a tel jes lel ké szi szol gá lat ba, meg van nak
gyõ zõd ve ar ról, hogy amíg ez meg nem va ló sul, ad dig az egy -
ház nem nyer he ti el tel jes egész sé gét és ha tal mát.”

Az or to dox egy há zak a szent sé gi pap ság
fér fi-jel le gét fenn tart ják, ekk léz io ló gi ai okok ból

1. Jé zus Krisz tus Urunk pél dá ján tá jé ko zód va, aki nem vá -
lasz tott egy nõt sem apos to lai kö zé.
2. Az Is ten szü lõ (Theo tok osz) pél dá ján, aki nem gya ko rolt
szent sé gi pa pi funk ci ót az egy ház ban, ha bár mél tó nak ta -
lál ta tott ar ra, hogy a meg tes te sült Fiú és az Is ten igé jé nek
any ja le gyen.
3. Az apos to li tra dí ci ón tá jé ko zód va, akik – kö vet ve az Úr
pél dá ját – so ha nem or di nál tak nõt.
4. Pál ta ní tá sa alap ján, aki ki je löl te a nõk egy há zi szol gá -
la tá nak rend jét.
5. Az ana ló gia kri té ri u ma alap ján, amely sze rint – ha a
nõk szent sé gi pap sá ga meg en ge dett len ne, ak kor azt az Is -
ten anya gya ko rol ta vol na.

Mind eze ket egy be vet ve a di a ko ná tus rend jé nek új rafo -
gal ma zá sa el ke rül he tet len.

Or to dox vé le mény sze rint a „(…) nõi or di ná ció nyu ga ti
je len ség – azok ban az egy há zak ban, ame lyek ben nincs meg
a Má ria irán ti mély sé ges tisz te let. Olyan egy há zak ezek,
ame lyek szo cio ló gi ai ok ból en ged tek a tár sa da l mi nyo más -
nak, hogy egyen lõ stá tuszt biz to sít sa nak a nõk nek és fér fi -
ak nak az egy ház ban is.” Az or to dox egy ház szá má ra a teo -
ló gi ai (bib li kus és pat risz ti kai) ha gyo mány sok kal fon to -
sabb, mint a szo ci á lis, kul tu rá lis és ant ro po ló gi ai kon tex -
tus, me lyen – úgy tû nik – az egy há zak ma nap ság tá jé ko -
zód nak. Az egy há zak nak szá mí tás ba kell ven ni ük a szo ci á -
lis fej lõ dést, de nem az egy ház nak kell ma gát úgy át for mál -
nia, hogy be le ill jék bi zo nyos szo ci á lis min ták ba, ha nem azt
kel le ne el ér nie, hogy a tár sa dal mat for mál ja át a Krisz tus
ál tal kép vi selt ér té kek re. „Nem vesz  szük ész re – kér de zik –,
hogy az öku me ni kus kö ze le dés ed di gi ered mé nye it, az egy -
ház lát ha tó egy sé gé nek ví zi ó ját ve szé lyez tet jük, ami kor
ilyen meg osz tó té mát fe sze ge tünk, mint a nõk or di ná ci ó ja?”

Vi ták a ka to li kus egy ház ban

A ka to li kus egy ház hi va ta los ál lás fog la lá sa – mi ként az
ang li kán és fun da men ta lis ta el len zõké is – lé nye gé ben az
or to dox ér ve lés men tén ha lad. „A Hit ta ni Kong re gá ció
1995-ös nyi lat ko za ta, vis  sza utal va VI. Pál és II. Já nos Pál
ál lás fog la lá sá ra, a nõk pap sá gát el ve tõ két ezer éves ál lan -
dó tra dí ci ót a hit le té te mé nyé be, a de po si tum fi dei-be so -
rol ja. En nek alap ján ta gad ja (II. Já nos Pál sza va it idéz ve),
hogy az egy ház nak jo ga len ne ezt a tra díci ót meg vál toz -
tat va a nõk nek is ki szol gál tat ni a pap pá szen te lés szent -
sé gét. A nõk fel nem szen tel he tõ sé ge, úgy lát szik, csa lat -
koz ha tat lan hit té tel. Már most a II. va ti ká ni zsi nat nyo má -
ban meg úju ló ka to li kus teo ló gia alap ján so kan nem is me -
rik el a Hit ta ni Kong re gá ció ér ve lé sé nek vég sõ kö vet kez te -
té sét. Sem a csa lat koz ha tat lan ság for má lis té nyé bõl, sem
a nem fel szen tel he tõ ség bib li ai gyö ke re i bõl, sem pe dig az
egy ház hû sé gé bõl a két ezer éves tra dí ci ó hoz nem ve zet he tõ



le a nõk ki zá rá sa a pa pi rend bõl. A vi ta még nincs le zár va
(…) – ol vas suk egy 1997-es ta nul mány ban.

Ang li kán vi lág egy ház

A prak ti kus okok ese ten ként fe lül ír ják a teo ló gi ai el len ér -
ve ket. Az ang li kán egy ház ban az el sõ nõi pap szen te lés
1943-ban volt Hong kong ban, a fér fi pap hi ány ide jén. (A
hölgy ké sõbb az ang li ai egy há zi elöl já rók nyo má sá ra le -
mon dott ar ról a jo gá ról, hogy pap ként te vé keny ked jék.)

Az el sõ sza bá lyos nõi pap szen te lés csu pán há rom év ti -
zed múl va, 1971-ben volt az ang li kán kö zös ség ben: Joyce
Ben net té.

„Az egy há zon be lü li moz gal mak egy mást erõ sít ve kap -
cso lód tak ös  sze az ál ta lá nos nõ moz ga lom mal. Ezt tá mo -
gat ta az a meg gyõ zõ dés, hogy a nõk nek a fér fi a ké val
egyen lõ jo gai le het nek a tár sa da lom ban, be le ért ve a fe le -
lõs po zí ci ók ba ke rü lés azo nos fel té te le it is. Te hát nem csak
a sza va za ti jog ról és az »azo nos mun ká ért azo nos bért« el -
vé rõl volt szó, ha nem ar ról, hogy egy mun kát ke re sõ sze -
mély rõl ké pes sé gei és vég zett sé ge, nem pe dig a ne me
alap ján dönt se nek. A ne mek egyen jo gú sá gá ról szó ló tör -
vényt (Sex Disc ri mi na ti on Act) 1976-ban fo gad ták el,
amely sze rint tör vény te len, ha a mun ka adók és a szál lás -
adók hát rá nyo san meg kü lön böz tet nek bár kit is a ne me
mi att. A val lá sos tes tü le tek azon ban nem es nek a tör vény
ha tá lya alá.”

Ér de kes ség: Ang li á ban az egyik, a nõk szen te lé sét el len -
zõ ra di ká lis cso por tot nõk al kot ták: Nõk a Nõk Fel szen te -
lé se El len (Wo men Aga inst the Or di na ti on of Wo men). Ez
a küz de lem két szél sõ sé get egye sí tett az ang li kán egy há -
zon be lül: az úgy ne ve zett ang lo-ka to li ku so kat és az evan -
gé li u mi ak fun da men ta lis ta szár nyát.

Me lyek a pap szen te lés el len és a mel let te
szó ló ér vek?

Sand ra Pal mer, a man ches te ri Met ro po li tan Uni ver sity-n
ta ní tó teo ló gus az ang li kán egy ház ban zaj ló vi tát rö vi den
így ös  szeg zi:

„Az el le ne fel ho zott ér vek köz pont já ban az áll, hogy a
pap az ol tár nál Krisz tust kép vi se li, Krisz tus fér fi volt,
ezért nõ nem rep re zen tál hat ja õt. Ez a né zõ pont teo ló gi a -
i lag alap ve tõ en té ves. A egy ház atyák ta ní tá sa az volt,
hogy Is ten em ber ré lett Krisztus ban, és azt ál lí ta ni, hogy a
pap nak Krisz tust em ber sé ge min den moz za na tá ban is
kép vi sel nie kell, lo gi ka i lag oda ve zet, hogy a pap nak
egyút tal ga li le ai zsi dó nak is kell len nie. (…) A teo ló gus
Ros e ma ry Re ut her rá mu ta tott: »Ha egy nõ nem kép vi sel -
he ti Krisz tust az ol tár nál, hogy kép vi sel he ti Krisz tus a nõ -
ket a ke reszt fán?«

A má so dik érv a nõk pap pá szen te lé se el len az, hogy
Krisz tus csak fér fi a kat vá lasz tott ta nít vá nya i nak. Ha

akar ta vol na a nõk pap sá gát, vá lasz tott vol na nõ ket is.
Ez zel szem ben meg kell je gyez nünk, hogy a po gá nyok kö -
zül sem vá lasz tott sen kit ta nít vá nyul, még is vi lág szer te
na gyon ke vés zsi dó van a pap ság ban. Sok bi zo nyí ték van
vi szont ar ra, hogy kez det ben a nõk szá mos je len tõs po zí -
ci ó val ren del kez tek az õs egy ház ban. El isa beth Schuss ler
Fi or en za egyi ke an nak a nagy szá mú teo ló gus nak, aki ki -
mu tat ta, hogy sze re pük az õs egy ház ban meg fe lel a mai
pap sá gé nak.

A har ma dik érv, ame lyik fõ leg az evan gé li u mi irány zat
kö ve tõ i tõl szár ma zik, az, hogy a nõk fe le lõs sé ge az egy -
ház ban Pál apos tol ta ní tá sá val el len té tes (pél dá ul 1Kor
11,3–12; 1Tim 1,9–15). Ez erõ tel jes érv azok szá má ra,
akik a Bib lia ta ní tá sát be tû sze rint ér tel me zik, ha bár meg -
kér dez het nénk, hogy az Új szö vet ség más he lye it mi ért nem
ér tel me zik ugyan így be tû sze rint, ugyan ak kor túl nagy
hang súlyt he lyez nek olyan ver sek re, mint a »má sik ar cunk
oda for dí tá sá ra« a He gyi be széd ben, és Pál apos tol ta ní tá sá -
ra a fej be fe dé sé rõl. Má sok, köz tük sok evan gé li u mi, az zal
ér vel, hogy Pál ko rá nak em be re volt, sa ját ko rá nak meg fe -
le lõ en be szélt. Nem kér dõ je lez te meg a nõk hely ze tét a tár -
sa da lom ban, ahogy a rab szol ga ság té nyét sem. Ez azt su -
gall ja, hogy vi lá gos teo ló gi ai ál lás fog la lá sá nak, mely sze -
rint nincs sem po gány, sem zsi dó, sem fér fi, sem nõ Krisz -
tus ban (Gal 3,28) van el sõbb sé ge a mu lan dó gya kor la ti
szo ká sok kal és az erõl te tett ana ló gi ák kal szem ben.

A ne gye dik érv a már jel zett öku me ni kus prob lé ma.”

NÕK A LU THE RÁ NUS VI LÁG SZÖ VET SÉG BEN

A nõi kép vi se let las sú el fo ga dá sa

Saj nos a nõi or di ná ci ó val kap cso la tos el mé le ti LVSZ-ál lás -
fog la lás sal nem ta lál koz tunk. De elég ta nul sá gos tör té net
a mél tá nyos nõi kép vi se let meg va ló su lá sa a Vi lág szö vet -
ség gyû lé se in és prog ram ja i ban.

Az ala ku ló gyû lé sen, Lund ban a kül döt tek ke ve sebb,
mint 3%-a volt nõ (a 178 részt ve võ bõl – el té rõ for rá sok
sze rint – 2, 4, il let ve 5). Egyi kük egy ame ri kai di a ko nis  sza
nõ vér, aki sze mé lyé ben elõ ször ke rült nõi el nök az ame ri -
kai di a ko nis  sza-kon fe ren cia élé re! A nõk – és egy há zi sze -
re pük – a nagy gyû lé sek ri port ja i ban egy-egy mon da tot ha
kap tak. A kez de ti „fel ál lás”: a nõk kü lön bi zott ság ban dol -
goz tak az el sõ nagy gyû lé se ken (Han no ver, 1952). A nõi
lel ki ség köz pont jai (pél dá ul Ste in, Ba jor or szág) áll tak a vi -
lág mé re tû nõi ös  sze fo gás és szer ve zõ dés élé re, mely nek
ered mé nye ként a vi lág gyû lé sek elõtt elõ ké szí tõ nõi kon fe -
ren ci á kat kezd tek tar ta ni.

Az LVSZ mun ka bi zott sá ga i ba – így a leg zár tabb és leg elér -
he tet le nebb – teo ló gi ai bi zott ság ba is be ké redz ked tek (Hel -
sin ki, 1963). Az át tö rés 1970-ben, Evi an ban tör tént (tár sa -
dal mi kon tex tus: eman ci pá ci ós moz gal mak, fe mi nis ta teo ló -
gia el sõ hul lá ma, gyar ma ti fel sza ba du lás). Meg ala kult az
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LVSZ Nõi Osz tá lya, mely nek el sõ ve ze tõ je a ma gyar szár ma -
zá sú Éva Za bo lai-Csek me lett – a fel sza ba du lás- és fe mi nis -
ta teo ló gia út tö rõ je. „Az el sõ évek ben az elõ íté le tek, ne vet sé -
ges sé té tel és to tá lis fél re ér tés érá já ban kel lett dol goz ni” – ír -
ja. Ez volt az az idõ, ami kor az em be ri jo gi pa ra dig mát a teo -
ló gi ai pa ra dig ma vál tot ta fel. „Az ige ter jesz té se csak egy új -
faj ta, krisz tu si kö zös ség ben kép zel he tõ el, amely meg ha lad -
ja a sze gény és gaz dag, (…) nõ és fér fi kö zöt ti ha tá ro kat” –
ol vas suk az 1970-es nagy gyû lés be szá mo ló já ban.

A tör té nel mi át te kin tés ben lát juk, hogy eb ben az idõ ben
vált le he tõ vé a nõk or di ná ci ó ja a leg több tag egy ház ban.
Ez zel egy idõ ben az LVSZ Nõi Osz tá lyá nak fi gyel me a nõi
ve ze tõ kép zés re for dult, és nem ke ve sebb, mint tíz sze mi -
ná ri u mot tar tot tak szer te a vi lá gon, me lyek azt cé loz ták,
hogy a hi va ta los egy há zi szol gá lat ba lé põ nõ ket ve ze tõi
ké pes sé gek kel fel ru ház zák.

A bu da pes ti nagy gyû lés volt az el sõ, amely a nõi rész -
vé tel kvó tá ját meg ha tá roz ta: leg alább 40% gyû lé se ken,
ösz tön dí jak ban egy aránt. Ez volt az az év, ami kor nyil vá -
no san meg tör tént a szex iz mus bû né nek meg val lá sa. Ezt
ol vas suk a 84-es nagy gyû lés do ku men tá ci ó já ban, Di e ter
Knall oszt rák püs pök tol lá ból: „Az egy ház ta nús ko dá sát
és szol gá la tát még min dig meg bé nít ja az, hogy tag ja it
nem egyen lõ en ér té ke li. Az evan gé li um ter je dé se és az
egy há zak gaz da go dá sa cél já ból be kell is mer nünk és le
kell gyõz nünk a szex iz must, amely a nõk rész vé te lét az
egy ház ban és a tár sa da lom ban ta gad ja és kor lá toz za.”

S hogy a nõk hely ze te, meg íté lé se va ló ban ra di ká li san ja -
vult-e az egy ház ban, ar ra áll jon itt egy szo mo rú pél da:
1987-ben az LVSZ Köz pon ti Ta ná csá nak aján lá sá ra a fõ tit -
kár le ve let kül dött min den tag egy ház nak, hogy fel mér je a
nõk rész vé te lét a tag egy há zak ban és az LVSZ-ben. Ös  sze -
sen 8 (!) vá lasz ér ke zett, mely bõl 6 fog lal ko zott a té má val…

VÉ GE ZE TÜL

Ami a nõi szol gá lat fo gad ta tá sát il le ti, ta pasz ta la ta ink
meg le he tõ sen sok szí nû ek. Hal lot tunk fér fi lel kész kol lé gá -
tól dur ván el len sé ges meg nyil vá nu lást. – Ne kem vat tá sok

ne szol gál ja nak az ol tár nál! – mond ta; de gyak rab ban ta -
lál koz tunk idõs fér fi pres bi te rek há lá já val, amint meg kö -
szö nik az „as  szo nyi ige hir de tést”.

Mi ként az 1987-es LVSZ-fel mé rés fo gad ta tá sa is sej te ti,
az egy há zak, ha el is fo gad ják a nõk or di ná ci ó ját, csak ne -
he zen szem be sül nek azok kal a gon dok kal, me lye ket a nõk
sa já tos csa lá di hely ze te je lent a szol gá lat ban – és az zal a
men ta li tás be li kü lön bö zõ ség gel, amit a nõk kép vi sel nek:
más faj ta ér ték rend jük kel, ki fe je zé si mód juk kal, ve ze tõi
stí lu suk kal. Ak kor és csak ak kor mond ha tó el, hogy az
egy ház mint ki kül dõ kö zös ség va ló ban szem be sült a prob -
lé má val, ha a kép zés ben is hang súlyt kap az in tel lek tu á -
lis, teo ló gi ai fel ké szí tés mel lett az ér zel mi, aka ra ti meg erõ -
sí tés. Ha a lel kész, le gyen nõ vagy fér fi, nem tud ja ke zel -
ni a ket tõs el vá rás ter he it, elõbb-utóbb pa pi szol gá la ta is
vál ság ba ke rül. S ha kül dõ egy há za nem is szem be sí ti az -
zal, hogy na gyon kes keny út ra lép, ta lán a leg kes ke nyebb -
re, ak kor épp oly véd te len lesz az ös  sze om lás el len, mint
Ing mar Berg man ün ne pelt mû vész nõ je gyer me ké nek kér -
dé se i vel szem ben.

Ná lunk is, akár csak 1943-ban Hong kong ban, nem teo ló -
gi ai, ha nem gya kor la ti okok ve zet tek a nõi szol gá lat be ve -
ze té sé hez. Ke vés volt a fér fi je lent ke zõ. S a nõk jöt tek, jön -
nek hû sé ge sen az óta is. De nem elég igény be ven ni a szol -
gá la tu kat, ha nem a fel ké szí tés so rán tény le ge sen se gí te ni is
kell õket, hogy csa lád és hi va tás meg fe szí tõ el vá rá sai kö zött
ép lé lek kel meg is ma rad has sanak a szol gá lat ban.

Szent Ágos ton ról ma radt fenn egy kü lö nös, szép tör té -
net. Ha lá lá nak évé ben, 430-ban a van dál tör zsek már há -
rom hó nap ja ost ro mol ták Hip po vá ro sát. Gyü le ke ze té nek
tag jai két ség be eset ten kér dez ték a hal dok ló püs pö köt: –
Mit te gyünk, atyánk? Ágos ton utol só ere jé vel egy re csak
ezt is mé tel te: „Re dea mus in cor! Re dea mus in cor!” Tér je -
tek vis  sza a szív be!

Ta lán ez le he tett a Nyu gat Ta ní tó já nak utol só élet gyó -
ná sa.

A nõi lel ké szi szol gá lat nak ez le het a leg fon to sabb ér té -
ke, ren del te té se: se gí te ni ab ban, hogy a mély vál ság ban
élõ nyu ga ti egy ház vis  sza tér jen a szív hez.
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Cell dö möl kön szü let tem 1937. au gusz tus 1-jén. Cell dö -
möl kön jár tam is ko lá ba és érett sé giz tem 1956. jú ni us 23-
án. Ez alatt az idõ alatt gyak ran jár tunk if jú sá gi kon fe ren -
ci ák ra. Dö möl kön is vol tak ilyen al kal mak. Em lék szem ar -
ra az idõ re, mikor a dö möl ki temp lom zsú fo lá sig meg telt
Ke me nes al já ról ér ke zõ fi a ta lok kal.

Sze ret tem a bib lia órá kat, ne kem is volt Bib li ám, ol vas -
tam is. Jó volt részt ven ni egy-egy csen des nap vé gén „mor -
zsa sze dé se ken”. Úgy gon do lom, ez alatt az idõ alatt ér le -
lõ dött meg ben nem, hogy lel kész sze ret nék len ni.

Je lent ke zé se met 1956-ban be ad tam az Evan gé li kus Teo -
ló gi ai Aka dé mi á ra. Ar ra nem is gon dol tam, hogy mint nõt
ta lán fel sem vesz nek. Fel vet tek. 1962. jú ni us 28-án vé -
gez tem. Fér fi kol lé gá i mat lel kés  szé avat ták, én egy ál dást
sem kap tam.

Fél év el tel té vel a Deb re ce ni Evan gé li kus Gyü le ke zet nek
lel ké szi se gít ség re volt szük sé ge, mert a se géd lel ké szét
más ho vá he lyez ték. Püs pök úr így he lye zett Deb re cen be.
Sza bó Gyu la lel kész volt a fõ nö köm. So kat ta nul tam tõ le.
Lel kész vizs gá ra is Deb re cen bõl men tem 1964. ja nu ár 17-
én. Édes apám ha lá la után sze ret tem vol na kö ze lebb ke rül -
ni Cell dö mölk höz. A sa ját ké ré sem re át me ne ti meg ol dás -
kép pen Cell dö mölk re he lyez tek ki se gí tõ nek.

A veszp ré mi gyü le ke zet sze re tett vol na egy se géd lel -
készt, mert nagy volt a kör ze te. El fo gad tak en gem se géd -
lel kész nek, 1966. feb ru ár 27-én ik tat tak be a szol gá lat ba.

Volt szol gá la ti he lye m, volt se géd lel ké szi be osz tá som,
de nem vol tak jo ga im a mun kám vég zé sé hez.

Ve tõ Bé la lel kész és a veszp ré mi pres bi té ri um egy be ad -
ván  nyal for dult a püs pök úr hoz, hogy ad jon en ge délyt a
szol gá la tok el vég zé sé re. Ez zel egy  idõ ben mi, lel kész nõk
ké rés sel for dul tunk Káldy Zol tán püs pök úr hoz, hogy a
szol gá la tunk hoz egy ál ta lunk ter ve zett nõi for ma ru hát
hasz nál hassunk. Mind két en ge délyt meg kap tam. Így let -
tem se géd lel kész, aki szol gál hat Veszp rém ben és a szór -
vány ban, és volt hoz zá egy nõi lel ké szi ru hám is, ami nem
sok ban kü lön bö zött a fér fi szol gá la ti ru há tól.

Veszp rém ben ki sa já tí tot ta az ál lam a temp lom mel let ti
épü le te ket, így a se géd lel ké szi szo bát is. Pénz be ni kár ta la -
ní tást ka pott a gyü le ke zet, ami bõl egy lel ké szi la kás ra fu -
tot ta. A se géd lel ké szi ál lás meg szûnt. Há rom és fél év
után el kel lett hagy nom veszp ré mi szol gá la ti he lye met.

Egy aj tó be zá rult, de a kö vet ke zõ Csög le fe lé meg nyílt.
Csög le ki csi szór vány, lel kész nél kül volt, Ker tá ról he lyet -
te sí tet ték. Fa biny Ti bor és Re uss And rás pro fes  szor urak

csög lei lel ké szek vol tak, és na gyon a szí vü kön vi sel ték
Csög le sor sát. Kér ték a püs pök urat, hogy pró ba kép pen he -
lyez zen Csög lé re ön ál ló mun ka kör be a cell dö möl ki lel ké -
szek fel ügye le te alatt. Így ke rül tem oda. Püs pö ki en ge dély  -
lyel jo gom volt min den szol gá lat el vég zé sé re. A gyü le ke zet
a szol gá la ta i mat el fo gad ta, rám pa nasz nem ér ke zett.
1972-ben kap tam ér te sí tést, hogy lel kés  szé avat nak.

1972. no vem ber 19-én, egy szép õszi na pon Ottlyk Er -
nõ, az észa ki egy ház ke rü let püs pö ke lel kés  szé ava tott
Csög lén.

Kap tam díj le ve let, és mint lel kész vá laszt ha tó let tem.
Én foly tat tam a mun ká mat, úgy, mint ed dig is tet tem. So -
kat re no vál tunk. Csög lén a hí vek tár sa dal mi mun ká ban
dol goz tak, mert pén zünk na gyon ke vés volt. Ked ves em lé -
ke im kö zé tar to zott az az epi zód, ami kor egy evan gé li kus
asszony el küld te a fér jét hoz zánk se gí te ni. Mi vel a férj re -
for má tus volt, ki fi zet tem a mun ká ját. Ha za ment, át ad ta a
fe le sé gé nek a mun ka dí ját. A fe le ség fel há bo rod va vis  sza -
küld te a fér jét, hogy hoz za vis  sza a ka pott ös  sze get. Azt
mond ta a fér jé nek, ad dig a há za kü szö bét át nem lép he ti,
míg vis  sza nem ad ja, amit fel vett, õt ne szé gye nít se meg
az egész fa lu elõtt.

Re uss And rás pro fes  szor úr ha gyott egy mo tor ke rék párt
a gyü le ke zet ré szé re. Le vizs gáz tam au tó- és mo tor ve ze tés -
bõl, hogy a fí li ák ba kön  nyeb ben el ér jek. Ké sõbb kap tunk
egy Tra ban tot, és meg bíz tak az zal, hogy gon doz zam a
mar cal ger ge lyi gyü le ke ze tet is. Mi vel a ger ge lyi lel kész la -
kás nem ké szült el, Csög lé rõl gon doz tam Mar cal ger ge lyit
és a fí li á kat. 1976-ban lak ha tó vá tet tük a mar cal ger ge lyi
lel kész la kást, és a gyü le ke zet 1978. má jus 21-én meg vá -
lasz tott lel ké szé nek. Mar cal ger ge lyi be köl töz tem, és in nen
gon doz tam to vább Csög lét, Mar cal ger ge lyit és a fí li á kat.

Pa pi mun kám mel lett fel újí tot tunk min den temp lo mot,
az az Csög le, Ador ján há za, Kül sõ vat, Szer gény, Mar cal ger -
ge lyi temp lo ma it kí vül-be lül, és a te tõt, az or go ná kat, vil -
lany ve ze té ke ket, mert min den fel újí tás ra szo rult. Gon doz -
tuk a két pap la kot is.

2003. au gusz tus 15-én men tem nyug díj ba a két gyü le -
ke zet bõl.

Be fe je zé sül azt sze ret ném el mon da ni, hogy nõi lel kész -
ként vé gez tem a mun ká mat, és nem akar tam egyen lõ len -
ni a fér fi lel ké szek kel, csak egyen lõ jo go kat kér tem, hogy
a mun ká mat el vé gez hes sem.

Úgy ér zem, Is ten hí vott el és ve lem volt szol gá la tom
min den nap ján, ezért övé le gyen min den di csõ ség. 

KO VÁCS ETEL KA
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A pá lyám ra va ló em lé ke zés – mi vel egy év for du ló kap csán
tör té nik – irá nyí tott, cél za tos. Ar ról kell be szá mol nom, ho -
gyan él tem át sze mé lye sen azt a fo lya ma tot, amely egy há -
zunk ban el ve ze tett a teo ló gus nõk or di ná lá sá hoz. Kö zel
har minc esz ten dõt kell né hány ol dal ba sû rí te nem. Le he -
tet len min den kö rül mény re ki tér nem. Va ló szí nûleg fon tos
dol go kat is kihagyok, és egy ol da lú lesz az írá som. Csak
mo za i kok kal já rul ha tok hoz zá a meg em lé ke zés hez.

Ez te hát nem tör té net írás, ha nem él mény be szá mo ló – a
mû faj ban meg en ge dett pon tat lan ság gal. Ment sé gem,
hogy a va lós egy ház tör té nel met so ha sem azok ír ják, akik
„csi nál ták” vagy el szen ved ték.

A De ák té ri Evan gé li kus Le ány gim ná zi um ban érett sé giz -
tem 1949-ben. Osz tály tár sam mal, Hor váth Er zsé bet tel
(Sár kány Ti bor né) együtt je lent kez tünk a Pé csi Er zsé bet
Tu do mány egye tem Evan gé li kus Hit tu do má nyi Ka rá ra Sop -
ron ba. Et tõl kezd ve má ig so kan ös  sze té vesz te nek min ket.

Fel vé te le met nagy részt ne ki kö szön he tem. Õ ír ta meg a
kér vé nye met egy üres osz tály te rem ben, az érett sé gi ok le vél
át vé te le után. Én pe dig fel ol vas tam ne ki az Út mu ta tó az na -
pi igé jét Ezékiel köny vé bõl: „Õr ál ló ul ad ta lak én téged…”

En gem már az egye tem cí me is sok kolt. Ké sõbb sem
von zot tak a cí mek és el ne ve zé sek. Vi szont sze ret tem vol -
na teo ló gus len ni. Mi ért? Ha elem zem az oko kat, két
szem pont jut eszem be: 1. A há bo rú utá ni éb re dés ide jén
ju tot tam hit re. En nek az ál dott idõ szak nak megvol tak a
ki emel ke dõ lel ki mun ká sai, aki ket szá mon tar tot tunk.
Nem csak fér fi a kat, pa po kat, ha nem sok nõt is kö zöt tük.
Ta nár nõk, pap nék, di a ko nis  szák – la i ku sok és hi va tá so -
sak ve gye sen tar toz tak ide. Iga zi ka riz ma ti kus sze mé lyi sé -
gek. Az õ ve té sük bõl, ara tá suk ból szü le tett az a ter mé sze -
tes vágy, hogy foly tas suk szol gá la tu kat, ad juk to vább az
igét, az éle tet, ahogy tõ lük kap tuk. 2. Mi ért volt fon tos az
egye tem el vég zé se? A fel sõ fo kú kép zés igé nye, azt hi szem,
a kor szel lem nek kö szön he tõ. Akik nek olyan im po ná ló
mû velt sé gû ta ná ra ik vol tak, mint ne künk a De ák té ri gim -
ná zi um ban, azok fel tét le nül to vább akar tak ta nul ni. Más -
részt úgy gon do lom, va la mi fé le biz ton ságke re sés nek is te -
kint he tõ az egye te mi rész vé te lünk. Fel té te lez tük – ta lán
nem is tu da to san –, hogy dip lo má val a ke zünk ben nem
lesz egy sze rû mel lõz ni min ket. Leg alább egy hit ok ta tói ál -
lás el ér he tõ nek lát szott. Biz tos, hogy nem a szó szé ket cé -
loz tuk meg. De azt igen, hogy va la mi kép pen hir des sük az
igét, bib lia kör ben, as  szo nyok, gyer me kek közt, gyü le ke ze -
ti mun kás ként.

És bi zo nyos va gyok afe lõl is, hogy eb ben a tö rek vé -
sünk ben ma gá nak az ara tás Urá nak az el hí vá sa is je lent -
ke zett, mégpedig ele mi erõ vel. Ezt nem le he tett vis  sza szo -

rí ta ni. Is ten ve ze té sé nek a je lei kí sér tek leg töb bün ket már
a fel vé te li hez tar tó úton is.

Az 1949/50-es tan év re hu szon hat hall ga tó ból he ten
irat koz tunk be nõk. Ak kor ép pen csak né gy nõi hallgató
volt a karon. A mi meg ér ke zé sünk iga zi „Drang”-nak, ost -
rom nak szá mí tott. De se hol sem ta pasz tal tunk el len szen -
vet, el len ál lást. Pro fes  szo ra ink oly kor fél tõ, „atyai” jó in -
du la tát pe dig mind vé gig ma gun kon érez tük. Sem mi  sem
aka dá lyo zott ab ban, hogy mély re me rül jünk a hit tu do má -
nyok ten ge ré ben.

A kö vet ke zõ évek ben az ál lam ré szé rõl az egy há zak ra
ne he ze dõ nyo mást a Teo ló gia is meg síny let te. A kart – le -
vá laszt va a pé csi egye tem rõl – át mi nõ sí tet ték aka dé mi á -
vá. Pest re köl töz tünk. Mind nyá junk kal – a fér fi hall ga tók -
kal is – alá írat tak egy kö te lez vényt, hogy nem tar tunk
igényt el he lye zé sünk re.

En nek el le né re még is mun ká ba áll hat tunk. En gem –
bu da pes ti ként – Dez séry püs pök a De ák tér re kül dött 1954
au gusz tu sán. Tu laj don kép pe ni cél ja az volt, hogy fi a tal
erõk be do bá sá val fog ja ös  sze az Or dass püs pök és Ke ken
And rás be bör tön zé sé vel szét zi lált gyü le ke ze tet.

Így ke rült Ha fensc her Ká roly igaz ga tó lel ké szi ki ne ve zé -
se után Gé mes Ist ván és Ma do csai Mik lós se géd lel kész -
ként a gyü le ke zet be. S azu tán mint egy rá adás ként – ha
kell, ha nem ala pon – en gem is oda ren delt. Ez zel let tem a
De ák tér el sõ nõi se géd lel ké sze.

Va ló já ban én csak félál lást kap tam. A gyer mek mun ka
meg szer ve zé sét bíz ták rám. Mel let te el kel lett vé gez nem
egy gyors- és gép író tan fo lya mot s a szin tén egy éves kán -
tor kép zõt. Gon do lom, így akar ta a püs pök úr böl csen tá -
mo gat ni a jö võ met. Nem ve het tem ros  sz né ven tõ le. Nem
volt pró fé ta. Mi ért is lát hat ta vol na ép pen õ elõ re a nõk út -
ját az egy ház ban?

Ami sok kal lé nye ge sebb, egy fe led he tet len te am, mun ka -
csa pat ala kult ki „Ha fó” kö rül. En nél szebb in du lást a lel -
ké szi szol gá lat ba egy pá lya tár sam nak sem kí ván hat nék.
Egy mást lel ke sít ve dol goz tunk, te le jó ter vek kel, új kez de -
mé nye zé sek kel. A re ám ki rótt fel ada tot is – egy száz fõs
gyer mek gyü le ke zet meg te rem té sét – szin te hi he tet len, de
si ke rült meg va ló sí ta ni. Pe dig majd nem nul lá ról in dul tunk.

Ige hir de tést csak sze re tet ven dég sé gen, bib lia órán tar -
tot tam. Nem hi ány zott a pré di ká lás. Na gyon le fog lalt a
gyer mek mun ka. A fel nõtt gyü le ke zet így is meg is mert, el -
fo ga dott.

A kö vet ke zõ õszön el ke rül tem a De ák tér rõl. Utó dom
Sár kány né Hor váth Er zsé bet lett. Zök ke nõ men tes volt az
át me net. A cse rét so kan ész re sem vet ték. Tu laj don kép pen
ha gyo mány te rem tõ dött. Ez a nõi poszt ál lan dó sult, majd
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mun ka- és jog kö re egy re bõ vült. Ma má sod lel ké szi stá -
tusz ban vé gez he ti szol gá la tát a lel kész nõ. Alig kel lett hoz -
zá 50 év!

1955 au gusz tu sá ban férj hez men tem Pin tér Ká roly lel -
kész hez. Fér jem szol gá la ti he lye Fan csal volt, bor sod-aba -
ú ji gyü le ke zet, nagy szór vány te rü let tel.

Ma gam ré szé rõl na gyobb ka nyart nem is te het tem,
mint hogy Bu da pest rõl eb be a gyö nyö rû cse re há ti kis fa lu -
ba köl töz zek. Itt nem volt vil lany, nem volt vas út ál lo más,
busz köz le ke dés. Nem volt pos ta, or vos vagy pa ti ka. Egy
kis kam rács ka-bolt ban le he tett cuk rot, lisz tet és pet ró le u -
mot ven ni. Csak a nagy sze gény ség – az volt min de nütt. A
kom mu nis ta ha ta lom át vé tel utá ni nagy be szol gál ta tá sok,
pad lás söp rö ge té sek ide jét szen ved te át ak kor ez a nép.
Majd az erõ sza kos té e sze sí tést. Bá nat tal, fé le lem mel telt
meg az em be rek szí ve. Én még nem lát tam ilyen fa lut, az
itt élõk nem lát tak még lel kész nõt. Meg sze ret tük egy mást
na gyon.

Tu laj don kép pen most let tem iga zán tel jes ér té kû pap. A
De ák tér rõl el ke rül ve stá tu szom ugyan el ve szett, kong ru -
át, fi ze tést nem kap hat tam, de mun kám an  nyi volt,
amennyit csak akar tam, vagy bír tam. Jár tuk a szór vá nyo -
kat, gya log, ke rék pá ron, ké sõbb ol csón vett, hasz nált kis -
mo to ron. Ket ten meg dup láz hat tuk a szol gá la to kat. Hely -
ben vagy a kö ze li fal vak ban én tar tot tam az is ten tisz te le -
tet, Kar csi tá vo labb. Ek kor még öt fa lu ban volt le he tõ sé -
günk az is ko lai hit ok ta tás ra is.

Ép pen emi att – de pes ti kol lé gá im sür ge té sé re is – vé -
gül még is ki jár tam 1957 kö rül, hogy új ra stá tusz ba he -
lyez ze nek.

A for ra da lom után ugyan is kér ni kezd ték a hit tan en ge -
dé lye ket az is ko lák ban. Tú ró czy püs pök állt ak kor az észa -
ki ke rü let élén. Nem si ke rült túl jól a ta lál ko zá sunk. Õ
nem is mert en gem. Nem volt ba rát sá gos. Én meg alá zó nak
érez tem a szi tu á ci ót. Utál tam, hogy kér nem kel lett. Meg -
kap tam ugyan a se géd lel ké szi ki ne ve zést és kong ru át, de
ak kor let tem éle tem ben elõ ször dü hös az egy ház ra. El dön -
töt tem, ahogy ed dig sem ér de kel tek a püs pö kök, cí mek,
ez után sem fog nak.

Ezt azért tar tom fon tos nak meg em lí te ni, mert et tõl az
idõ tõl kezd ve – kény sze rû ség bõl – min dig az egy há zi tör vé -
nyek és jó vá ha gyá sok elõtt, vagy el len kel lett me ne tel nünk.

A hely zet ugyan is úgy ala kult, hogy bár men  nyi re is ér -
kez tek fo lya ma to san az utá nunk kö vet ke zõ év fo lya mok -
ból teo ló gi át vég zett nõk, akik kö zül egy sem igé nyelt – tu -
do má som sze rint – kü lön le ges bá nás mó dot, egy há zunk
ve ze tõ sé ge nem a lé nye ges gond juk ra re a gált. Nem szo ci -
á lis el lá tott sá guk, mél tá nyos nyug dí juk dol gát ren dez ték,
ha nem in kább funk ci ó juk meg ha tá ro zá sá val küsz köd tek.
Né ha egé szen ki csi nyes mó don. Pél dá ul: or di ná ció hí ján
vé gez het nek-e ka zu á lis szol gá la tot, oszt hat nak-e úr va cso -
rát, vi sel het nek-e Lu ther-ka bá tot, s kis asz tal elõtt vagy
szó szé ken pré di kál ja nak, ha egy ál ta lán pré di kál hat tak?

Ahol meg szo rí tá so kat al kal maz tak, ott a gyü le ke ze tek -
nek, il let ve a pa ró kus lel ké szek nek okoz tak gon dot. S az

egész ben volt va la mi ál sá gos. Nem a hí vek ra gasz kod tak
a meg kü lön böz te té sek hez, ha nem a klé rus. Szin te se hol
sem hal lot tam, hogy ne fo gad ták vol na szí ve sen a gyü le -
ke ze tek a nõk szol gá la tát bár mi lyen te rü le ten. Ha egy-egy
ki vé tel akadt, ma guk a nõk lép tek ön ként szí ve sen vis  sza.

Én na gyon örü lök an nak, hogy ezek ben a kez de ti évek -
ben ép pen egy na gyon sze rény jö ve del mû, sok szór vá nyú
aba ú ji gyü le ke zet ben nõt tem be le a szol gá la tok ba, ahol a
leg kö ze leb bi lel kész 30 km-re la kott, ha son ló szór vány kö -
zeg ben. Itt egy sze rû en ne vet sé ge sek, anak ro nisz ti ku sak
vol tak az ilyen té ma fel ve té sek.

Kön  nyen elõ for dult, ha egy lel kész a nagy ün ne pek elõtt,
rá zós uta kon ke resz tül-ka sul bi cik liz te, mo to roz ta szór vá -
nyát, hogy ép pen ka rá csony ra vagy hús vét ra akadt ki
vagy gyul ladt be va la hol egy ideg szá la, és nem tu dott
moz dul ni sem. Ve lünk két szer is meg esett egy más után.
Mit csi nál junk ilyen kor? Ne le gyen is ten tisz te let? Ma rad -
jon el az úr va cso ra? De hi szen er re se reg le nek fel a szór -
vány ból a hí vek! Mi köz ben ott van ugyan az zal a dip lo má -
val, lel kész vizs gá val a nõi mun ka társ. Mit mond jon az es -
pe res, ha tõ le ké rünk ta ná csot vagy he lyet test? Ami azért
is ab szurd, mert se te le fon, se pos ta nincs a fa lu ban. És
ugyan kit kül de ne? Egyet len káp lán ját már rég be osz tot ta.
Föl sem me rül he tett al ter na tí va az én be ál lá som, szol gá la -
tom he lyett.

Azok az el mé le ti teo ló gu sok, akik eb ben lát ták a nõi
eman ci pá ció di a da lát és meg di csõ ü lé sét, bi zo nyá ra nem
osz tot tak még 10 vagy 20 fo kos hi deg ben, fû tet len temp -
lom ban több száz em ber nek úr va cso rát. Azt hit tem, oda -
fagy a ke zem a ke hely hez. A vé gén már va ló ság gal fél tem
a nagy ün ne pek tõl.

Ru gal mas sá gun kat az egy há zi tör vé nyek irá nyá ban
két ség te le nül az is táp lál ta, hogy igény te le neb bül, sze ré -
nyebb kö rül mé nyek közt alig ha dol goz hat tunk vol na. Az
egy ház ve ze tés nem se gí tett min ket, nem fi gyelt ránk, „vi -
dé ki pa pocs kák ra” – hogy idéz zem újabb ko ri püs pö künk
el szó lá sát. Az õ fon tol ga tá sa ik nak vi szont mi nem tu laj -
do ní tot tunk túl zott je len tõ sé get.

Vé gül pe dig az tör tént, hogy amit mi a nõi szol gá lat te -
rén meg lép tünk, azt ké sõbb tör vé nye sí tet ték. Só lyom Je nõ
pro fes  szor mon do gat ta ne künk: a lel kész nõk ügyét meg -
old ja majd a tör té nel mi szük ség. Tö ké le te sen így tör tént.
Azt el fo ga dom, hogy ez a szük sé ges ség nem min de nütt je -
lent ke zett egy for mán és egy idõ ben.

Így tör tént a pa pi ru ha dol gá val is. Teo ló gus nõk kez de -
mé nyez ték a vi se lé sét, ha jól em lék szem, a 60-as évek ele -
jén. Be le men tek olyan va ri á ci ó ba is, hogy ne le gyen tel je -
sen azo nos a fér fi ak Lu ther-ka bát já val. Ne hogy már min -
den ben egyen lõk le gyünk! Majd nem két év ti ze dig folyt a
vi ta ar ról, ki nek en ge dé lyez zék és mi kor.

Ez a vi se let rend kí vül fon tos volt szór vány ban, kü lö nö -
sen té len. Jól alá le he tett öl töz ni. Egyéb ként is, ki nek volt
ak kor kö zü lünk pén ze kü lön fé le temp lo mi öl tö zet re? Ez
nem az egyen jo gú ság, ha nem az egyen lõ sze gény ség kér -
dé se volt. Egy ked ves var ró nõ ne kem meg csi nál ta még a
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fan csa li idõk ben. Mi re en ge dé lyez ték a hasz ná la tát, már
fé lig el is ko pott. Gal lért kel lett cse rél ni. Eb ben a nõi vál -
to zat ban or di nál tak. Ész re sem vet ték, hogy nem si ke rült
egyen lõ sí te ni. (Egé szen õszin tén, a fel ava tás sal an  nyi vál -
to zott, hogy te gez het tem a püs pö kö met. Ál lí tó lag „fi ú sí -
tot tak”.)

1966-ban vál to zá sok zaj lot tak a me gyé ben. Vi rágh Gyu -
la Pes ter zsé bet re ke rült. Meg üre se dett egy lel ké szi és egy
se géd lel ké szi ál lás. Vi rágh es pe res fér je met akar ta utód já -
nak. Eb ben az idõ ben már az egy há zi ve ze tõ ség is azt tar -
tot ta cél sze rû nek, ha lel kész há zas pá rok ke rül nek ilyen két
em bert kí vá nó he lyek re.

Min den fel té tel a köl tö zé sünk irá nyá ba mu ta tott. Az is,
hogy meg ol dód ha tott a gye re kek is ko láz ta tá sa. Fa lunk ban
csak a négy al sós osz tály mû kö dött. Per sze von zot tak a
vá ros ad ta le he tõ sé gek is. Fér jem is mer te Óz dot, és na -
gyon hú zó do zott. Míg én a De ák té ren szol gál tam, õ egy
évig volt ott káp lán. Vé gül az lát szott böl csebb nek, ha lé -
pünk. El vál lal tuk új szol gá la ti he lyün ket.

Várt te hát re ánk egy szo ci a lis ta vá ros, és várt, va ló ban
várt egy ré gi, pa ti nás gyü le ke zet ki csi vé zsu go ro dott, drá -
ga ma ra dé ka. A szo ci a lis ta fel leg vár, Ózd min dig tisz tes
tá vol ból, tar tóz ko dó an és me re ven – oly kor né mi tisz te let -
tel – fi gyelt. A gyü le ke zet azt re mél te tõ lünk – a fi a tal lel -
kész há zas pár tól –, hogy erõ re kap, és vis  sza nyer va la mit
ré gi fé nyé bõl. Va ló ban nem volt kön  nyû a vál lal ko zá sunk.

Vé gig fur csa ket tõs ség ben él tünk. Egy részt nagy sze rû
em be rek vet tek kö rül min ket a gyü le ke zet ben, akik hez
újak is csat la koz tak a tár sa da lom min den ré te gét kép vi -
sel ve. Fõ leg di á kok és ér tel mi sé gi ek. Más  val lá sú ak is. Õk
egé szen be épül tek az éle tünk be, „szin te sze ret te ink ké” let -
tek, se gí tet ték a mun kán kat. Mi at tuk lett bol dog ott ho -
nunk ká a vá ros. Más részt vi szont be ve he tet len erõd ként
õriz te, véd te, tar tot ta tõ lünk tá vol fi a it a rend szer, szi go rú
ha tárt szab va erõ fe szí té se ink nek. Nagy lel ki ter hét je len -
tet te ez a szol gá la tunk nak. Már az el sõ hó nap ban meg lá -
to ga tott min ket egy bel ügyes nyo mo zó Mis kolc ról. Ház ku -
ta tás sal, fel je len tés sel fe nye ge tõ zött. De ta lán csak be
akart já rat ni min ket az it te ni vi szo nyok ba. Ha ma ro san
meg tud tuk azt is, ki az, aki je len tést ír a pré di ká ci ó ink ról.
Fi gyel ték az if jú sá gi órá in kat. Ext ra gyü le ke ze ti al kal ma -
kat kel lett szer vez ni a ha gyo má nyo sak mel lett, hogy min -
den kit el ér jünk, akik igé nyel ték szol gá la tun kat. Sok volt a
ma gán be szél ge tés. Mi nem ha lá szok vol tunk Óz don, ha -
nem hor gá szok. Csak „pe cáz ni” le he tett a ten ger ben. Min -
den egyes lé le kért kü lön meg küz döt tünk.

Per sze a szór vá nyok mi att így is ren ge teg volt a ten ni -
va lónk, a sza lad gá lás. Hat fa lu ban, te le pen tar tot tunk há -
zak nál, temp lo mok ban hit tan órát, bib lia órát, is ten tisz te -
le tet, amíg le he tett. De min dig csak ke ve sek nek. Ezek a
fal vak bá nyász te le pü lé sek vol tak. A kö zép ko rú nõ ket, fér -
fi a kat alig le he tett meg kö ze lí te ni. A nagy szü lõk pe dig sír -
tak. Az iga zi drá má kat ak kor él tük át ve lük, ami kor egy
ha lá los be teg ség vagy vá rat lan csa pás mi att még is rá szo -
rul tak az egy ház vi gasz ta lá sá ra.

Ezen a bor so di ipar vi dé ken, a gyá rak mel lett épü lõ vá -
ro sok ban, bá nya te le pü lé se ken min de nütt ha son ló volt a
hely zet. Egy for ma gon dok kal küsz köd tek a lel ké szek, ese -
ten ként még ne he zebb kö rül mé nyek kö zött. Örül tünk,
ami kor leg kö ze leb bi kol lé gán kat, Völ gyes Pált „ki emel te”
Káldy püs pök, és Ik lad ra aján lot ta, ahol egy sé ges nagy
tömb ben lak nak evan gé li ku sok. Az õ he lyét vi szont be kel -
lett töl te ni, 1975-öt ír tunk. Bor sod ba már nem ju tott fér fi
lel kész. Meg va ló sul ni lát szott a „tör té nel mi szük ség” jós -
la ta. Ottlyk püs pök en gem kül dött ki szol gá lat ra, ügy in té -
zõ lel kész ként. A fel ada tot nem le he tett meg ke rül ni. Az vi -
szont ter mé sze tes nek lát szott, hogy a most már 70 km-re
nõtt szór vány te rü let gon do zá sát és  sze rû en meg oszt va
együtt vé gez zük fér jem mel. A püs pök úr azon ban to vább
lé pett. El dön töt te or di ná lá so mat, és lel ké szi be ik ta tá so -
mat Put no kon. Két ség te len, hogy ez zel ki akar ta fe jez ni a
fér fi lel kész nél kül ma radt kis szór vány gyü le ke zet irán ti
meg be csü lé sét is.

En gem vi szont most õszin te fé le lem és ko moly szo ron -
gás fo gott el. Már ép pen kezd tem meg szok ni a füg get len -
sé ge met, egy bi zo nyos tá vol ság tar tást az úgy ne ve zett
nagy egyháztól, a „high church”-tõl. Túl so kat csa lód tam
a ve ze tõk ben. Ren ge teg mel lõ zés, le ki csiny lõ meg bé lyeg -
zés ért, né ha ép pen a pi e tis tá nak ítélt buz gó sá gunk mi att.
Kül föld re, nyu gat ra még ba rá ti meg hí vás ra sem igen me -
het tünk, nem hogy hi va ta los ta nul mány utak ra. Gép ko csit
pe dig még a putnoki szór vá nyok hoz sem kap tunk. Órá kat
fa gyos kod tunk or szág utak men tén busz ra vár va, míg bol -
do gabb kol lé gá ink vil la mos sí nek mel lett fut ká roz hat tak
au tó ju kon.

Én eh hez az egy ház hoz nem akar tam szo ro sabb kö te -
lék kel, újabb es kü vel kö tõd ni. A nyug díjügye met is meg ol -
dot tam ma gam, nem vár hat tam a zsi na ti ha tá ro za tok ra.
Be dol goz tam egy kö tõ szö vet ke zet be, ahol egy mi ni má lis
kon tin gens tel je sí té sé ért már járt va la mi nyu gel lá tás. Et tõl
a be ik ta tás tól én úgy ódz kod tam, mint an nak ide jén fér -
jem Ózd tól. De én sem tud tam ki ke rül ni. So dródtam. Meg -
ren dez tem hát az ün nep sé ge ket, mint ár va meny as  szony
az es kü võ jét. 1976. ok tó ber 24-én volt, va sár nap dél elõtt
Óz don az or di ná lás, dél után Put no kon a be ik ta tás. Igye -
kez tem mi nél ke ve sebb ki adást okoz ni az új gyü le ke ze -
tem nek. Azt hit tem, szá muk ra is csak fe les le ges gond és
te her az egész. Itt ala po san té ved tem. A ked ves put no ki
pa ró ki án gaz dag te rí ték, fo ga dás vár ta a szór vány be li e ket,
ven dé ge ket, pa po kat. So kan el jöt tek. Mint ha a hí vek job -
ban meg ér tet ték vol na, hogy egy há zunk most élen jár.
Meg elõ zi a pro tes táns fe le ke ze te ket. Tör té nel mi dön tést
ho zott. Sza kí tott a ha gyo má nyos gon dol ko dás sal, hogy
egy nõ leg fel jebb ma gá nyo san le het az egy ház szol gá ja.
Apá caként vagy di a ko nis  sza ként, férj és gyer me kek vál la -
lá sa nél kül. Sza kí tott a nõi „cö li bá tus” írat lan dog má já -
val. Ottlyk püs pök meg tört egy ha gyo mányt.

Ne kem is job ban kel lett vol na örül nöm en nek, hi szen
ez zel az át tö rés sel erõ sen meg tá mo gat ta szol gá la to mat
mind a gyü le ke ze tek ben, mind a vi lá gi tár sa da lom elõtt.

III
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1964 jú ni u sá ban ün nep lõ gyü le ke zet töl töt te meg a De ák té -
ri evan gé li kus temp lo mot. Hár man áll tunk az ol tár elõtt, ket -
ten nõk és egy fér fi. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
tör té nel mé ben elõ ször bo csá tot ták ün ne pé lyes ke re tek kö -
zött a szol gá lat ba teo ló gi ai ta nul má nya i kat be fe je zett nõ ket
is. Ezért áll hat tunk ott, az ol tár elõtt mi is. „Ter mé sze te sen”
ami kor a szen te lés re ke rült a sor, ben nün ket ket tõn ket le ül -
tet tek, kö ze lé ben se le gyünk a fel szen te len dõ kol lé gá nak. Ve -
gyük csak tu do má sul és el ne fe lejt sük: „csak” a mun kánk -
ra lesz szük ség. Le kell, hogy ír jam õszin tén: na gyon fájt! És
még so ká ig na gyon fájt, és sok igaz ság ta lan ság má ig fáj.

Azu tán el telt né hány év, és 1970 ta va szán nagy ün nep -
re ké szült Szar vas evan gé li kus sá ga, és er re az ün nep re
vár ta Káldy Zol tán püs pök urat. Gyá sza is volt eb ben az
év ben, kü lö nö sen az új temp lo mi gyü le ke zet nek, Sze pe si
Ká roly lel kész úr hir te len, vá rat lan ha lá la mi att. S a ha tal -
mas, fé lel me tes, or szá gos pusz tí tá sok kal já ró ár víz is fe -
nye get te a vá rost és a kör nyé két is, út ját áll ta az ára dat a
püs pök úr nak is, csak nagy ke rü lõ vel, kés ve ér kez he tett
meg. Mind ezek el le né re szá mom ra ez a nap rend kí vü li jó
hírt ho zott. A nagy kér dés re, ki le gyen Sze pe si Ká roly utó -
da, fel me rült az én ne vem is, és Káldy püs pök úr vá la sza
az volt: „Ha meg vá laszt já tok No bik Er zsé be tet, én fel szen -
te lem õt.” A gyü le ke zet kis ki vé tel lel meg is vá lasz tott vol -
na, de más erõk húz ták át a gyü le ke zet aka ra tát. Így
1970-ben még sem volt nõi lel készszen te lés Szar va son, és
egy szö ve vé nyes „ár víz” el so dor ta re mé nye i met.

Ne he zen tud tam mind eb be be le nyu god ni. De még mind -
ezt meg elõ zõ en a töb bi lel kész nõ sem. Pró bál tunk ten ni
va la mit an nak ér de ké ben, hogy az egy ház szem lé le te meg -
vál toz zon. Az tán a töb bi ek kel együtt be le fá rad tunk, mert
sem mi nem tör tént. Las san el csen de se dett – vagy el halt?
– ben nem a tel jes ér té kû szol gá lat utá ni vágy.

Meg küz döt tem az zal a nagy kí sér tés sel is, hogy ki lé pek
a szol gá lat ból. Nem az Úr Jé zus sal va ló kö zös ség bõl, sem -
mi kép pen, még az egy ház ból sem akar tam ki lép ni, csak a
lel ké szi szol gá lat ból.

Fájt és ér tel met len nek lát tam a hi á ba va ló igye ke ze tet,
amely ben va la hol min dig ott buj kált a bi zo nyí ta ni aka rás,
a re mény, hogy egy szer csak ész re ve szik, Is ten meg tud ja
és meg akar ja ál da ni a lel kész nõk szol gá la tát is. Így még -
is csak ma rad tam, és eh hez édes anyá mat hasz nál ta fel
Urunk leg erõ seb ben. Õ biz ta tott, bá to rí tott, nem en ge dett
meg hát rál ni.

Megint el telt né hány év, és las san va ló ban tel je sen el -
csen de se dett ben nem – nem el halt, amint ko ráb bi ér zé se -
im rõl ír hat tam, ha nem most már va ló ban el csen de se dett –
a vágy, tu do má sul vet tem: ne kem ez az út ma radt. De tud -
tam és ta pasz tal tam azt, hogy Urunk szá má ra er re az út -
ra sincs ki té ve a „be haj ta ni ti los” táb la. Így min dig volt
annyi erõm, amen  nyit szük sé ges nek lá tott ad ni, és adott
is az „út ja i mon ve lem ván dor ló Jé zus”.

Így ér ke zett el 1977. Zá to nyi Pál csa ba csû di lel kész
nyug dí ja zá sát kér te. Meg ürült a csa ba csû di lel ké szi ál lás.
Be töl té sé vel rám gon dol tak, a gyü le ke zet is, az egy há zi
ve ze tés is. Vál lal tam. Így ke rült sor 1977. már ci us hó 20-
án fel szen te lé sem re, az õsi szar va si Ótemp lom ban. Káldy
püs pök úr nem akar ta Szar va son el vé gez ni ezt a szol gá la -
tot, de ami kor meg lát ta a te le temp lo mot, a gyü le ke zet ál -
tal még a két kó rust is meg tölt ve, ezt mond ta: „Iga za volt,
Er zsi ke, ami kor ra gasz ko dott Szar vas hoz.” Leg alább egy -
szer azt is meg ér het tem, hogy iga za mat el is mer ték.

Kö vet ke zõ va sár nap, már ci us 27-én az ik ta tás is meg -
tör tént a csa ba csû di evan gé li kus temp lom ban. Így tört
meg a jég a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let ben, és let tem
ott én az el sõ fel szen telt lel kész nõ, aki ön ál ló szol gá lat
vég zé sé re in dul ha tott egy gyü le ke zet ben.

El sõ – mi lyen je len tõs szó, de vé gül az iga zi tar tal mát
más meg vi lá gí tás ban kap ja meg az em ber, ahogy Jé zus
mond ja: (…) aki kö zöt te tek el sõ akar len ni, az le gyen a
rab szol gá tok. Mint ahogy az Em ber fia sem azért jött, hogy
ne ki szol gál ja nak, ha nem hogy õ szol gál jon, és éle tét ad ja
vált sá gul so ka kért. (Mt 20,27–28) Mi lyen jó len ne ezt úgy
ér te ni, ahogy Jé zus mond ta, és úgy ten ni, ahogy õ tet te!

Ak kor es te büsz ké nek lát tam a put no ki a kat. Ta lán jo go -
san vol tak azok. Még is csak tör té nel mi hely zet ala kult ki.
Há rom év vel az el sõ, egye dül ál ló nõ ként or di nált, du nán -
tú li Ko vács Etel ka után itt ik tat ták be hi va ta lá ba, eb ben a
ki csiny bor so di vá ros ká ban az el sõ olyan lel kész nõt, aki -
nek „meg bo csá tot ták” csa lád ját, s el néz ték, hogy fér je és
két gyer me ke van.

Utó szó ként an  nyit: or di ná ci óm nak kö szön he tõ en – ami -
kor fér jem De ák té ri lel kész lett – a pes ter zsé be ti gyü le ke zet
meg vá laszt ha tott Bu da pest el sõ evan gé li kus nõi pa ró kus
lel ké szé nek. Az em ber vé gül még sem tud ja ki ke rül ni a cí me -
ket, az el- és ki ne ve zé se ket. De ta lán na gyobb ta nul sá ga is
van en nek a hos  szú tör té net nek… Ta lán ép pen az, hogy „az
Is ten aján dé kai és el hí vá sa vis  sza von ha tat la nok”.

NO BIK ER ZSÉ BET

Pá lyám em lé ke ze te
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Men  nyi bu kás nak és men  nyi fáj da lom nak az oka, hogy
ezt az in du la tot hi á ba ke res sük má sok ban, de ön ma gunk -
ban is! De hi á ba ke re sik má sok is.

Pá lyám em lé ke ze te. Ha Urunk meg él ni en ge di, ez év jú -
ni u sá ban lesz 40 éve, hogy ta nul má nya i mat be fe jez tem,
és szol gá lat ban ál lok. Az egy ház ta ka ré kos sá gi tö rek vé sei
nyo mán ugyan ez év ja nu ár 1-tõl nyug dí jas ként. Ta lán
ennyit az „el sõ”-ség rõl.

Pá lyám em lé ke ze té ben szól nom kell szol gá la tom egy
sa já tos vo ná sá ról is: el sõ nap tól az utol só szol gá lat ban
töl tött na pig és az óta is a szlo vák nem ze ti ség lel ké sze vol -
tam és va gyok. Ez zel kap cso lat ban ér de kes ség ként hadd
ír jam le a kö vet ke zõ ket: 1966-ban a le lkész vizs gán fel ve -
tõ dött az a le he tõ ség, hogy szlo vák nyelv vizs gát is te gyek.
Ter mé sze te sen él tem a le he tõ ség gel. De a vizs gán si mán
„el húz tak”, mond ván: ez a nyelv, amit én be szé lek, táj -
nyelv, ta lán még azt is mond ta a vizs gáz ta tó nyug dí jas lel -
kész, hogy nem is szlo vák nyelv, ta nul jak, ké pez zem ma -
gam, és majd is mé tel jem meg a vizs gát. Mon da nom sem
kell, nem tet tem. De már teo ló gus ko rom ban min den gyü -
le ke zet ben, ahol csak le he tett, szlo vá kul is szol gál tam, és
a szupp li ká ció ered mé nyén min de nütt meg lát szott, hogy a
gyü le ke ze tek tag jai ér tet ték ezt a „nem is szlo vák” nyel -
vet, mert az övék volt. Ahogy az enyém is, az anya tej jel
ma gam ba szí vott, a leg õszin tébb, leg ben sõ sé ge sebb csa lá -
di be szél ge té sek ben ér zé sem be, lel kem be ol tott szó volt.

Volt, aki nek sze met is szúrt a sok szlo vák szol gá lat, és
je len tet ték a teo ló gi á ra. Így egy hét fõi na pon, ami kor a
szupp li ká ci ó ból be ér tem, ké re tett a sze ni or és „ki hall ga -
tott” – hol vol tam, mit csi nál tam. El mond tam, és ép pen
ott is volt szlo vák szol gá la tom, ahon nan meg ér kez tem. A
be szél ge tés után kö zöl te, olyan hí rek ér kez tek, hogy pán -
szláv agi tá ci ót foly ta tok. Meg nyug tat tam, hogy vál to zat -
la nul az Úr Jé zus mel lett agi tá lok, de a re for má ció alap ján
áll va, anya nyel ven. Eh hez tud ni kell, hogy a hat va nas
évek ele jén még sok tíz ezer evan gé li kus nak a szlo vák volt
az anya nyel ve. Sok kül sõ kö rül mény ezt az arányt je len -

tõ sen meg vál toz tat ta. És a ké sõb bi ek ben a szlo vák szol gá -
la tok fo lya ma tos sá ga sem volt biz to sít va. En nek oka i ról
most nem aka rok szól ni.

Vác kis új fa lu, Gal ga györk, Kon do ros, Szar vas ó- és Szar -
vas új temp lo mi gyü le ke zet, Csa ba csûd szol gá la ti he lye im,
ahol fo lya ma to san min de nütt volt szlo vák is ten tisz te let.

1988 óta vá lasz tás út ján tag ja va gyok a Ma gyar or szá gi
Szlo vá kok Szö vet sé gé nek. Szin te ki vé tel nél kül min den
ün ne pi al ka lom mal igényt tar tot tak és tar ta nak szlo vák
nyel vû ige szol gá lat ra. Nem egy al ka lom mal ró mai ka to li -
kus temp lom ban is hir det tem az igét. Eb ben az idõ ben
már Szar vas ótemp lo mi lel kész vol tam, és több test vér -
gyü le ke ze ti kap cso la tot kiala kí tot tunk el sõ sor ban Szlo vá -
ki á ban, de Ro má nia és a Vaj da ság egyes szlo vák gyü le ke -
ze te i vel is. A test vér gyü le ke ze ti kap cso lat nem csak a lel ké -
szek, ha nem gyü le ke ze ti cso por tok köl csö nös lá to ga tá sát
is je len tet te. Szol gál tunk egy más gyü le ke ze té ben, temp lo -
má ban, is mer ked tünk egy más éle té vel, ta nul tunk egy más -
tól.

Ké sõbb, ami kor meg ala kul tak a ki sebb sé gi ön kor mány -
za tok, tag ja let tem a he lyi és az Or szá gos Szlo vák Ön kor -
mány zat nak. Ez utób bi uta zó lel ké szé nek is meg vá lasz -
tott, így to vább bõ vül tek szol gá la ti le he tõ sé ge im.

1999. szep tem ber 1-tõl meg vál tam a Szar vas ótemp lo -
mi lel ké szi szol gá lat tól, és az egész or szág szlo vák evan -
gé li kus sá gá nak let tem lel ké sze. Öröm mel és szí ve sen vál -
lal tam és vé gez tem ezt a nem kön  nyû szol gá la tot. Sok
har com volt lel ké szek kel, akik nem akar ták, nem akar ják
tu do má sul ven ni, hogy szlo vák vagy szlo vák gyö ke rû
gyü le ke zet lel ké szei, így va la mit ten ni ük kel le ne an nak ér -
de ké ben, hogy a gyü le ke zet ne sza kít son a múlt já val,
meg ta gad va egy ál ta lán nem szé gyell ni va ló õse i ket.

Sok-sok él ményt, em lé ket, hit bé li ta pasz ta la tot le het ne
még so rol ni a teo ló gi ai idõ vel együtt 45 év rõl. De most be -
fe je zé sül csak an  nyit, ál dott le gyen az Úr, aki el hí vott nõ -
ként a szol gá lat ra, és aki min dig meg erõ sí tett ben ne. Há -
la ne ki, hogy el fo gad ta szol gá la to mat. 
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Ezt a rö vid írást nem an  nyi ra „ars po e ti ca”-nak szán tam, ta -
lán in kább a té má ról va ló kö zös gon dol ko dá sun kat se gít he ti.
Már csak azért sem ne vez ném „élet fi lo zó fi á nak”, mert még
igen csak for má ló dó ban van nak ben nem a hi va tá som ról, szol -
gá la tom ról val lott gon do la tok. Aho gyan a kép las san kör vo -
na la zó dik, egy re sok ré tûbb és szí ne sebb be nyo mást kelt, te le
ki hí vá sok kal, buk ta tók kal, lec kék kel és le he tõ sé gek kel.

Az írás cí mé ül szol gá ló kér dést nem én ta lál tam ki, úgy
kap tam. Ha jól sej tem, van ben ne egy kis pro vo ká ció,
ugyan ak kor egy bo rí té kol ha tó vá laszt is rejt ma gá ban:
nem, a teo ló gia nem csak a fér fi ak tu do má nya! Kön  nyû
len ne te hát egy nem mel el in téz ni ezt a „ne mi kér dést”,
eset leg har co san bi zony gat ni azt, hogy jo gunk van a lé te -
zés hez, igen is le gyen nõi teo ló gia tu do mány! Ez zel azon -
ban, azt hi szem, nem sok ra men nénk. A té ma vi szont bõ -
ven meg ér an  nyit, hogy mé lyebb ös  sze füg gé se i ben vizs -
gál juk.

Sze ret nék er rõl a té má ról – az érin tett ség jo gán is – sze -
mé lye sen szól ni. Ezért elõ ször hadd áll jon itt egy rö vid lis -
ta azok ról a dol gok ról, szem pon tok ról, vá gyak ról és utak -
ról, ame lyek nõ ként, teo ló gus nõ ként egé szen fon to sak
szá mom ra. A lis ta tet szés sze rint ki egé szít he tõ, mó do sít -
ha tó, ki nek-ki nek sa ját lá tás mód ja sze rint. Azok alap ján,
ami ket ta pasz tal tam azalatt a tíz év alatt, ami óta lel kész
va gyok, én ilyen nek lá tom je le nün ket, és ilyen nek kép ze -
lem el a jö võn ket.

– Elõ ször is azt sze ret ném, ha szol gá la tunk egész ide je
alatt Is ten lá nya i ként a sze re tet erõ te ré ben tud nánk ma -
gun kat.

– Sze ret ném, ha ven nénk a bá tor sá got ah hoz, hogy az
év ez re de ken át be be to no zó dott egy ol da lú is ten kép hez,
amely erõ tel jes fér fi as pek tust mu tat, hoz zá te gyük Is ten
„nõ i es” att ri bú tu ma it is. Jó len ne rá cso dál koz nunk ar ra,
men  nyi vel tel je sebb és iga zabb a kép, ha az Atya is ten gon -
do la tá hoz hoz zá ren del jük Is ten anyai, élet adó, gon dos ko -
dó tu laj don sá ga it, cse le ke de te it is.

– Sze ret ném, ha is ten ké pünk, is ten hi tünk és az eb ben
gyö ke re zõ teo ló gi ai lá tás mó dunk kel lõ en nyi tott és pár be -
széd re kész len ne.

– Sze ret ném, hogy az Is ten rõl szó ló be széd „szte re ó -

ban” han goz zon: fér fi és nõi szó lam ban, ve gyes ka ri elõ -
adás ban.

– Sze ret ném, ha a teo ló gia mû ve lé sé ben a ri va li zá lás
he lyett in kább a köl csö nös meg be csü lés re ke rül ne a hang -
súly. Sze ret ném, ha el is mer nénk, hogy so kat ta nul ha tunk
egy más tól, hogy nõk és fér fi ak nagy sze rû en ki egé szí tik
egy mást.

– Sze ret ném, ha úgy len nénk és úgy le het nénk nõi teo -
ló gu sok, hogy nem kell fel vál lal nunk fér fi sze re pe ket ah -
hoz, hogy ko mo lyan ve gye nek min ket és fi gyel je nek ránk.

– Sze ret ném, ha ké pes sé ge ink, így tu do má nyos teo ló gi -
ai ér dek lõ dé sünk bi zo nyí tá sá hoz nem kény sze rül nénk
oly kor ar ra, hogy két szer-há rom szor is töb bet tel je sít sünk,
mint fér fi kol lé gá ink. Sze ret ném, ha hi va tá sunk ban – nõk
és fér fi ak egy aránt – tel je sít mény kény szer he lyett az
öröm te li és fel sza ba dult szol gá lat él mé nyét ta pasz tal hat -
nánk meg.

– Sze ret ném ezért azt is, hogy el sõ sor ban ne a ne mi
meg ha tá ro zott ság, ha nem a rá ter mett ség, a karizma dönt -
sön egy há zi tiszt sé gek be töl té sé nél. Ugyan ak kor sze ret -
ném, ha egész lel ké szi ka runk ra jel lem zõ len ne a nõi lel -
kész ség meg be csü lé se, és a nõi je len lét ter mé sze tes sé vál -
hat na fel sõbb ve ze tõi szin te ken is.

– Sze ret ném, ha teo ló gus nõk ként ki hasz nál nánk és
fel hasz nál nánk sa já to san nõi tu laj don sá ga in kat, erõs sé -
ge in ket.

– Sze ret ném, ha a hely zet oly kor úgy kí ván ja, so ha ne
va la mi el len, ha nem min dig va la mi ért emel nénk fel a sza -
vun kat.

– Vé gül sze ret ném, ha a nõi teo ló gia nem né hány el -
szánt teo ló gus nõ ügye ma rad na, ha nem ki nek-ki nek, ahol
len nie és ten nie ada tott, sza ba don, bát ran és ma gá tól ér -
te tõ dõ en vál lal ha tó len ne ez az élet for ma – csa lád anya -
ként, egye dül ál ló ként, lel kész fe le ség ként és pap nõ ként,
nyug dí jas ként és pá lya kez dõ ként, út ke re sõ ként és hi va -
tás tu da tá ban meg erõ sö dött teo ló gus nõ ként.

Az elõbb fel so rol tak alap ján néz zük meg most konk ré -
tan, mit is je lent het a teo ló gia tu do mány mû ve lé se nõi
szem szög bõl! Va jon mik azok a szem pon tok, té nye zõk,
ame lye ket fi gye lem be kell ven nünk, ha meg akar juk ha tá -

VAR GA GYÖN GYI

A teo ló gia a fér fi ak tu do má nya?
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roz ni an nak a teo ló gia tu do mány nak jel leg ze tes vo ná sa it,
ame lyet nõk kép vi sel nek?

Tu dom, hogy a teo ló gia mû ve lé se nem szû kít he tõ le az
egye tem fa la in be lül vég zett tu do má nyos mun ká ra. Még -
is, most eb bõl in du lok ki, hi szen ab ban a sa já tos hely zet -
ben va gyok, hogy az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te -
men ta nít ha tok, az ószö vet sé gi tan szé ken. A dok to ran  -
dusz ként, ta nár se géd ként, majd ad junk tus ként ed dig el -
töl tött hat év azt a meg gyõ zõ dést ér lel te meg ben nem,
hogy teo ló gi ai kép zé sünk ben egy aránt szük ség van mind
fér fi, mind nõi ok ta tók je len lé té re; a ki egyen sú lyo zott
arány a hall ga tók kö ré ben meg fi gyel he tõ kö zel 60–40%-os
fér fi-nõ arányt is tük röz he ti. Ez zel ös  sze füg gés ben ugyan -
ak kor úgy lá tom, szük ség van teo ló gia tu do má nyunk „ar -
cu la tá nak” új ra gon do lá sá ra is.

Mi jel le mez het va jon egy sa já to san nõi teo ló gi át? A ke -
resz tény teo ló gia két év ez re des tör té ne te fo lya mán so kan
sok fé le mó don pró bál ták meg ha tá roz ni azt, ami az Is ten -
rõl va ló be széd nõi as pek tu sát je lent he ti. Most a sok jel zõ
kö zül hadd emel jek ki hár mat, a szá mom ra leg fon to sab -
ba kat: ér zé keny ség, kre a ti vi tás, spi ri tu a li tás.

1. Az el sõ fo ga lom azt a sa já tos nõi je len sé get mu tat ja,
amely szin te mind an  nyi unk sa ját ja: szen zi bi li tás és fo gé -
kony ság. Eh hez a nyi tott ság és a fi gye lem gon do la tát is
hoz zá kap csol hat juk. A sa já to san nõi teo ló gia mû ve lé se
en nek fé nyé ben szá mom ra ezt je len ti: nagy hang súlyt kap
a tu da tos ér zé keny ség a Szent írás üze ne té nek jobb meg ér -
té sé re és mi nél hi te le sebb, tisz tább to vább adá sá ra. Ugyan -
ak kor eh hez egy egé szen gya kor la ti vo nás is já rul, a hét -
köz na pi éle tet jel lem zõ hoz zá ál lás: a hát tér ben ál lók, el -
nyo mot tak, gyen gék fe lé for du lás, amely a meg élt teo ló gi -
á ból (teo ló gia mint élet for ma) ered. Har mad sor ban em lít -
het jük az ink lu zív teo ló gi ai nyel ve ze tet (ez el sõ sor ban a
nyu ga ti nõi teo ló gia fon tos té má ja), és vé gül a nõi té mák
tu da tos kép vi se lé sét.

El isa beth Schüss ler Fi or en za hí res mû vé ben, amely nek
cí me: In Me mory of Her, a Jé zus lá bát meg ke nõ as  szony -
nak ál lít em lé ket, Mt 26 alap ján.1 Jé zus ezt mond ja az ér -
tet len ta nít vá nyok nak: Bi zony, mon dom nék tek, hogy bár -
hol hir de tik majd az evan gé li u mot az egész vi lá gon, amit
ez az as  szony tett, azt is el mond ják majd az õ em lé ke ze té -
re. Ar ról ír, hogy sok név sze rint em lí tett és még több név -
te len nõ mû kö dött köz re, és for mál ta a ma ga mód ján a
tör té ne tet: Is ten nép é nek és az Is tent ke re sõ, õt kö ve tõ em -
be rek út ját az idõk tel jes sé ge fe lé. Még is, a bib li ai üze net
egé szét és az er re épü lõ teo ló gi át te kint ve meg ál la pít hat -
juk: az „õ em lé ke ze te” mint ha nem kap na kel lõ fi gyel met
és ele gen dõ hang súlyt.

A nõi teo ló gia, ezen be lül el sõ sor ban a nõi írás ma gya -
rá zat mind ezek tu da tá ban azt a fon tos fel ada tot vál lal ja
fel töb bek kö zött, hogy a bib li ai nõ ala ko kat ki ve zes se az

ár nyék ból: mar káns fér fi sze mé lyi sé gek há ta mö gül, teo ló -
gi ai pre kon cep ci ók, meg fon to lá sok ta ka rá sá ból, rá juk
kény sze rí tett hát tér sze re pek bõl. Ugyan ak kor az is fel ada -
ta, hogy tu da to sít sa a tényt: a Szent írás – el sõ sor ban is az
Ószö vet ség – fér fi szer zõk tõl, el sõ ren den fér fi a kat meg ha -
tá ro zó té mák ra ori en tá lód va és in kább fér fi ak szá má ra
író dott. A teo ló gus nõk nagy ki hí vá sa min den kor ban az,
hogy ér zé keny sé gük kel, fo gé kony sá guk kal rá mu tas sa nak
a dol gok, té mák, gon do la tok sok ré tû sé gé re, fi gye lem be
ve gyék a rész le te ket, ár nya la to kat. Le gye nek bát rak ki fe -
je zés re jut tat ni az egy pó lu sú, egy ar cú teo ló gia tart ha tat -
lan sá gát, ta pint sa nak rá an nak vis  szás sá ga i ra, va la mint
emel jék fel sza vu kat a ne mi, tár sa dal mi, kul tu rá lis, val lá -
si meg kü lön böz te té sek el len. Nem kis fel adat ez! Azt gon -
do lom, ezt a fel lé pést nem vár hat juk el csu pán a fér fi ak -
tól, er re ne künk ma gunk nak kell vál lal koz nunk, hi szen
sa ját ér de künk rõl van szó.

2. A kre a ti vi tás gon do la tát nem szük sé ges hos  szan ki -
fej te nünk. Csu pán azt jegy zem meg, hogy na gyon jó mód -
szer teo ló gi ai gon dol ko dá sunk ho ri zont já nak ki tá gí tá sá -
ban, ha ko mo lyan ves  szük és hasz nál juk ter mé sze tes
adott sá ga in kat. Sok le he tõ ség kí nál ko zik ar ra, hogy az
evan gé li um örök üze ne tét új for má ban szó lal tas suk meg,
oly kor sa já to san nõi hang vé tel lel. A teo ló gia tu do mány
min den te rü le tén le he tõ sé ge ink nyíl nak er re. A bib li kus
teo ló gia és írás ma gya rá zat pél dá ul rá irá nyít hat ja fi gyel -
mün ket a bib li ai nõk tör té ne lem ala kí tó sze re pé re. Az egy -
ház tör té net teo ló gus nõk út ke re sé sé nek tör té ne té vé is vál -
hat. A rend sze res teo ló gia a nõi iden ti tás kér dé se it is fel -
vál lal hat ja, ta lán ép pen a fel sza ba dí tásteo ló gia nyom do -
ká ban jár va. A gya kor la ti teo ló gia pe dig utat mu tat hat ar -
ra is, hogy mi ként le het meg él ni a sok szí nû sé get is ten tisz -
te le te ken: gon do lok itt a nõi li tur gi ák ra (pél dá ul li tur gi kus
tánc cal, amely ön ki fe je zé sünk és is ten tisz te le tünk esz kö -
zé vé vál hat).

3. Vé gül a spi ri tu a li tás. Bin ge ni Hil degard, Avi lai Szent
Te réz, Edith Ste in: õk hár man nagy pél da ké pek szá mom -
ra. Meg érin tett a lel ki sé gük, le tisz tult, vi lá gos lá tás mód -
juk, is ten kö zel ség bõl fa ka dó gon do la ta ik. Vál lal ták ko ruk
ki hí vá sát, és meg pró bál tak az elõ íté le tek, meg nem ér tett -
ség ta pasz ta la ta el le né re olyan úton jár ni, ame lyen nõ -
ként, teo ló gus ként tu do má nyos meg ala po zás sal, igé nye -
sen va ló sít hat ják meg a tu dás és a hit szin té zi sét. Ez ma
is a hi te les út. Hi szen teo ló gia tu do mány és spi ri tu a li tás
szo ro san ös  sze függ egy más sal. Sem mi lyen tu do mányt
nem le het „lel ket le nül” mû vel ni. Leg ke vés bé a teo ló gi át. A
tu do má nyos mód sze rek, meg kö ze lí té sek, ame lyek kel teo -
ló gu s ként meg ta nul tunk dol goz ni, egy ob jek ti vi tás ra tö -
rek võ tu do mány ág ra ci o ná lis té nye zõ it je len tik. A teo ló gia
mint tu do mány azon ban transz cen dens irá nyult sá ga mi -
att nem fér het be le eb be a ke ret be. Nagy ki hí vás és le he tõ -
ség te hát fel vál lal nunk egy olyan spi ri tu á lis teo ló gi át,
amely ar ra hi va tott, hogy a két ol dalt: a szel lem és a lé lek
ol da lát ön ma gá ban ös  sze han gol ja, egye sít se.

Mind ezek után vé gül lép jünk ki csit az ak tu a li tá sok me -
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1 Schüss ler Fi or en za, El isa beth: In Me mory of Her: A Fe mi nist Theo lo gi -
cal Re const ruc ti on of Ch ris ti an Origins. SCM Press. Lon don, 1983. Il let ve
Cross road. New York, 1983. 
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Ami kor Is ten meg szó lí tott, hogy szol gá já nak küld jön el,
még eszem be sem ju tott, hogy a fér jem is lel kész le het
majd. Ugyan is egé szen más kö rül mé nyek kö zött kez dõ -
dött új, szo gá ló le á nyi éle tem Krisz tus ban, így min dig úgy
gon dol tam a jö võm re, hogy va la hol egy kis fa lu ban le szek
lel kész egye dül, meg bir kóz va egy „út tö rõ” ro man ti kus és
pró zai éle té vel.

Mind ez egye te mi ta nul má nyaim leg ele jén tör tént, de az -
tán nem sokkal ké sõbb meg is mer ked tem fér jem mel, aki vel
egy év fo lyam ra jár tunk, és tu laj don kép pen ez a mun ka tár -
si vi szony már ak kor meg kez dõ dött. Ál ta lá ban kö zö sen
dol goz tunk fel ada ta in kon, né ha szupp li kál ni is együtt
men tünk. Se gí tet tünk egy más nak, mert volt, amit õ tu dott
job ban, és volt, ami ben in kább én je les ked tem.

Azután el múlt az öt egye te mi év, és ki ke rül tünk a gyü -
le ke zet be. Már a kez det kez de tén én vál lal tam el a hit tan -
órá kat, kon fir man dus cso por tot, és ez na gyon jól mû kö -
dött így. Az tán en gem is ki küld tek sa ját gyü le ke ze tem be.
Ez a gyü le ke zet egy ap ró, de an nál lel ke sebb kö zös ség.
Szin te az el sõ perc tõl el fo gad tak és be fo gad tak, hisz elõt -
tem két lel kész nõ is szol gált ott, nem vol tam „kü lön le -
ges”. A kis gyü le ke zet min den elõ nyét és hát rá nyát meg -
ta pasz tal tam. De sa ját gyü le ke ze ti mun kám – ami nem
túl sá go san meg ter he lõ – és a gye rek ne ve lés mel lett to vább
tud tam vé gez ni fér jem gyü le ke ze té ben a hit ok ta tást. A
má so dik gyer me künk szü le té se kor fér jem tel je sen át vet te

tõ lem gyü le ke ze tem gon do zá sát, a hit tan órá kat és min den
egyéb mun kát és szol gá la tot, de né hány he te új ra min den
a ré gi ben van, az anya ság mel lett lel kész is va gyok.

Mind ezt azért érez tem fon tos nak el mon da ni, hogy a
ked ves ol va só kö rül mé nye im is me re té ben dönt hes sen: va -
jon ez a lel kész nõ sa ját ta pasz ta la ta it mond ja-e el, ami kor
ar ról ír, mi lyen is az, ha egy há zas pár mun ka tár sa is egy -
más nak?

FÉR FI VAGY NÕ?

El sõ rá né zés re min den ki azt mon da ná, hogy ez a szi tu á -
ció sem mi ne héz sé get nem je lent het, mert hi szen mi lyen
kön  nyû: ha az egyi kün ket va la mi aka dá lyoz za, majd
megy a má sik. Ha a má sik, mond juk, be teg, majd szol gál
az egyik. De saj nos ez nem így van. Min de nek elõtt gon dot
je lent a gyü le ke ze tek ben még min dig ural ko dó né zet:
„csak” lel kész nõ jut ne künk. (Fél re ér tés ne es sék, nem a
sa ját gyü le ke ze tem rõl be szé lek.) Fér jem gyü le ke ze té ben
rit kán for dul tak meg lel kész nõk. Egy szer még is meg pró -
bál tuk, hogy he tes rend szer ben dol goz zunk. Nagy se gít ség
lett vol na mind ket tõnk nek, hogy egy ki csit töb bet pi hen -
hes sünk, így ke vés bé let tünk vol na haj szol tak. De az tán a
fér jem gyü le ke ze té ben azt mond ták, ez ne kik nem tet szik,
mert túl sok a nõi hang. Ami köz tu dot tan „gyen gébb”.

RA VAI RÉ KA JÚ LIA

A fér jem a mun ka tár sam

ze jé re! Kö zel két éve in dult el egy öku me ni kus kez de mé -
nye zés Ma gyar or szá gon. Azt a célt tûz tük ma gunk elé,
hogy meg kí sé rel jük ös  sze fog ni azo kat a ke resz tény teo ló -
gus nõ ket, akik szá má ra a teo ló gia élet for má vá, szen ve -
déllyé vált, és azt öku me ni kus nyi tott ság gal kí ván ják
meg él ni. Evan gé li ku sok, ka to li ku sok ta lál tak így egy más -
ra, és né há nyan a re for má tus egy ház ból is je lez ték ér dek -
lõ dé sü ket. Meg tet tük az el sõ lé pé se ket ah hoz, hogy lét re -
hoz zunk egy nõi teo ló gi ai mû helyt, amely a Ma gyar Teo -
ló gus nõk Öku me ni kus Egye sü le te (MTÖE) szer ve zé sé ben
ha von ta egy szom ba ton kü lön bö zõ teo ló gi ai kér dé sek kel
fog lal ko zik (pél dá ul nõi iden ti tás, nõi sze rep kí ná lat egy -
ház ban, tár sa da lom ban, bib li ai nõk üze ne te, nõk or di ná -
ci ó já nak kér dé sei, nõ áb rá zo lá sok az iro da lom ban, a film-
és kép zõ mû vé szet ben stb.). Ter mé sze te sen az egye sü let és
a mû hely egy aránt nyi tott fér fi teo ló gu sok elõtt is; nem az
a szán dé kunk, hogy egy ol da lú teo ló gi ai ar cu lat tal, diszk -
ri mi na tív mó don dol goz zunk együtt.

Azt ta pasz ta lom, hogy egye lõ re evan gé li kus kö rünk ben
ke vés a nõi teo ló gi ai mû hely iránt ér dek lõ dõk szá ma. En -
nek sok oka le het. Ta lán leg in kább egy jo gos vagy vélt fé -
le lem, tá vol ság tar tás a „fe mi niz mus”-sal szem ben, amely
ki fe je zés ma egy há zi kö rök ben, vall juk be õszin tén, rosz  -
szul cseng és sok elõ íté let kap cso ló dik hoz zá. Ép pen ezért
én is szí ve seb ben ne ve zem „nõi teo ló gi á nak”, il let ve a teo -
ló gia nõi út já nak. Azt azon ban val lom és vál la lom, hogy
szük ség van rá, fog lal koz nunk kell ve le – ter mé sze te sen
nem a „fér fi-teo ló gia” el le né ben.

Hi szem, hogy mi mind an  nyi an: evan gé li kus teo ló gus -
nõk, lel kész nõk itt, ma, ezen az ez re de le ji Ma gyar or szá -
gon hoz zá já rul ha tunk ah hoz, hogy tu da to san vál lalt ér zé -
keny sé günk kel, kre a ti vi tá sunk kal és spi ri tu a li tá sunk kal
Is ten út egyen ge tõi le gyünk lé lek tõl lé le kig. Sok mú lik raj -
tunk – szán dé ka in kon, tö rek vé se in ken, nyi tott sá gun kon
és hi tün kön. Még is fon tos tud nunk: „a haj nal nem a vir -
rasz tók mû ve, ha nem a vir rasz tás aján dé ka”.



IX

Vé le mé nyem sze rint a mun ka tár si vi szony ban is meg
kell ma rad nunk nõ nek. És ugyan így a gyü le ke ze ti mun ká -
ban is. A gyü le ke zet ne azért fo gad jon el, mert „a lel kész -
nõ ugyan olyan, mint egy fér fi”, ha nem mert az, aki, mind -
egy, mi lyen ne mû.

BI ZA LOM ÉS ÖN BI ZA LOM

A mun ka tár si vi szonyt ter mé sze te sen leg in kább az ha tá -
roz za meg, hogy a két fél a „ci vil” élet ben sze re ti egy mást,
egy ágy ban al sza nak, egy asz tal nál esz nek, együtt ne ve lik
gye re ke i ket. Vagy is ha tár ta lan kö zöt tük a bi za lom, egy -
más tit ka i nak tu dói. Ez nagy sza bad sá got ad hat a vi -
szony nak, ugyan ak kor fog ság ba is vet he ti azt. Ugyan is
egy ilyen vi szony ban egé szen más a kol lé gák köz ti kom -
mu ni ká ció, mint ha egy ide gen len ne a mun ka tár sunk. Bár
a kri ti ká ban na gyobb a sza bad sá gunk, töb bet el bí runk,
azért a ha tárt itt is tud ni kell. Per sze azért még is elõ for dul,
hogy né ha egy más ra zú dí tunk min den gon dot, mert úgy
érez zük, hogy a kap cso la tunk nak ezt ki kell bír nia. Fon tos
kér dés, hogy a kap cso lat erõs sé ge men  nyi ön bi zal mat ad
a fe lek nek ah hoz, hogy egy más tár gyi la gos mun ka tár sai,
kri ti ku sai, oly kor – és szi go rú an az Úr ra fi gyel ve – bí rái is.

EGYEN SÚLY ÉS HAR MÓ NIA

Ha az egye te mi éve ket is be le szá mo lom, már 12 éve tart
kap cso la tunk a fér jem mel. Ez nem túl nagy idõ, így örök -
ér vé nyû ta nul sá go kat nem biz tos, hogy le tu dok von ni az
ol va só szá má ra. De sze rin tem – és gon do lom, ez zel min -
den ki egyet ért – az a leg fon to sabb, hogy a tár sak kö zött
har mó nia és egyen súly le gyen, leg alább is va la mi lyen
szin ten. Pál apos tol ezt mond ja: min den ki nek sa ját ke gyel -
mi aján dé ka van Is ten tõl: ki nek így, ki nek amúgy. (1Kor
7,7b) Aki ez zel tisz tá ban van, az azt is tud ja, hogy a mun -
ka tár sak kö zül egyik sem érez he ti több nek ma gát a má -
sik nál. Még is sok szor elõ for dul, hogy a tár sak kö zül va la -
me lyik do mi nán s. A fér fi, te rem tés be li „elõ nyét” hang sú -
lyoz va, gyak ran tö rek szik ve ze tõ sze rep re még az egyen -
lõk kö zött is. És vall juk be, van nak olyan lel kész nõk, akik
úgy ér zik, ne kik töb bet kell ten ni ük, töb bet kell bi zo nyí ta -

ni uk, mert so kan „má sod ren dû nek” tart ják õket. Hogy
eze ket a fo nák sá go kat el ke rül hes sük, fon tos, hogy a mun -
ka tár sak tisz táz zák az erõ vi szo nyo kat és hogy mit vár nak
el egy más tól, an nak ér de ké ben, hogy a kö zö sen vég zett
mun ka egyen súly ban le gyen: ne tör tén jen meg, hogy az
egyik ki ful la dá sig dol go zik, a má sik meg úgy tesz, mint ha
dol goz na. Nem va gyunk egy for mák, de min den ki ön ma -
gá ért ér té kes. Vi szont sen ki sem több a má sik nál. A mun -
ka tár si vi szony há zas tár sak kö zött nem ver seny.

A SZERETET

Pál apos tol tól azt is tud juk, hogy a sze re tet min dent le -
gyõz, és hogy Krisz tus sze re te te szo ron gat min ket. A „há -
zas tár sam a mun ka tár sam” vi szony nak min dent el söp rõ
meg ol dá sa, lé nye ge a sze re tet. Az a sze re tet, amit egy más
iránt ér zünk, amit mind ket ten ér zünk az Úr Krisz tus iránt,
és amely ma ga az Úr Krisz tus.

Va la hol egy mun ka he lyen lát tam ki té ve egy pla ká tot,
amely a mo soly min dent meg ol dó fon tos sá gá ról szólt. Az
iga zi, õszin te mo soly, a fel sza ba dult ne ve tés, ha kell, még
egy má son is, a sze re tet je le. Ha így tud egy más ra néz ni
egy „há zas pár–mun ka társ”, ak kor ott na gyon nagy baj
nem le het.

Min dent, amit le ír tam, a sa ját éle tem ben ta pasz tal tam,
át él tem, ezért oly kor köz he lyes nek tûn het. Sõt azt is
mond hat juk, hogy mind ez ta lán sok kal in kább meg va ló -
sul hat egy üveg bú ra alatt, „in vit ro”, mint a va ló élet ben.
Pe dig né ha az élet is pro du kál tö ké le tes pil la na to kat, mert
más ként nem tud nánk to vább men ni, fel áll ni, fel egye ne -
sed ni a ter hek alatt. Az egyen súlyt ne héz meg ta lál ni, és
na gyon kön  nyen fel bo rul a meg ta lált egyen súly.

Hogy kön  nyû vagy ne héz a „há zas tár sam a mun ka tár -
sam” vi szony, nem tu dom, mert né ha ilyen, né ha olyan.
Né ha én saj nál ta tom ma gam, né ha a tár sam a már tír. De a
do log ed dig elég jól mû kö dött. Ta lán mert a már em lí tett
gyógy ír, a sze re tet vé gül min den fö lé ke re ke dik. Ezért pe dig
egye dül Is ten nek ad ha tunk tár sam mal együtt há lát, hogy
min dig mu tat ta az utat, ha kel lett, a ki já ra tot a la bi rin tus -
ból, erõ sí tett és bá to rí tott, fel emelt, ha kel lett, mert nél kü le
a mi aka ra tunk, sze re te tünk, erõnk nem lett vol na elég, és
nem len ne elég re mény ség gel te kin te ni a jö võ fe lé.



– Anya, jös  sz ma az ovi ba hit tant tar ta ni?
– Igen!
– Jaj, de jó! Jaj, de jó! – ug rál, ne vet. Jól esõ ér zés árad

szét ben nem: a kis lá nyom sze re ti Jé zust, sze re ti a bib li ai
tör té ne te ket, a hit tant. Más részt re mény ke dem ab ban,
hogy a töb bi ovis is úgy gon dol ja, ahogy õ, s va ló ban meg -
éri ké szül ni az ovis órák ra, meg pró bál ni mi nél ér de ke seb -
bé ten ni õket.

– Anya, tu dod, mi le szek én, ha nagy le szek?
– Mi?
– Hát lel kész és anya.
Mi cso da meg kön  nyeb bü lés a szí vem nek! Már az is, hogy

anya akar len ni. Mert egy ál ta lán nem ér zem ma gam jó pél -
da kép nek, sõt iga zán bûn tu da tos anya va gyok. A négy
gyer mek kö zül ép pen Mar csi az, aki re a leg ke ve sebb fi gye -
lem jut. Ele ve a GYES-beteg ka te gó ri á ba tar to zom: mu száj
ki moz dul nom, em be rek kö zé men nem, lá to gat nom, hit tan -
órá kat és egyéb al kal ma kat tar ta nom, egy szó val Is ten nek
szol gál nom, hogy lel ki leg jól érez zem ma gam. (Tu dom,
van nak, akik meg kö vez né nek, hogy ezt ki me rem mon da -
ni, hisz mi ért nem elég egy anyá nak a férj, gye re kek és a
ház tar tás? De úgy gon do lom, hogy a fér jem és a gyer me ke -
im job ban jár nak egy el fog lalt, de élet vi dám anyá val, mint
egy de pres  szi ós ott hon ülõ vel. Fo gad juk el, hogy kü lön bö zõ
tí pu sú ak le he tünk!) Más részt a há rom fiú rá me nõ sebb. A
nagy fi am már is ko lás, foly ton jön va la mi tu do má nyos kér -
dés sel. (Mi nek is jár tam 17 évig is ko lá ba, ha a leg alap ve -
tõbb mi ér tek re sem tu dok vá la szol ni?) A há roméves nél
tom bol a dac kor szak, ad dig nyúz, amíg nem fi gye lek rá,
meg hát egy foly tá ban be szél. Az egy éves pe dig még ba ba,
ve le mu száj fog lal koz ni.

– Anya, ját szol ve lem? (Ba báz ni sze ret, meg egyéb lá -
nyos já té ko kat, amit sem a fi úk, sem anya, sem apa.)

– Mar csi ka, pró bálj meg egye dül vagy a test vé re id del
ját sza ni, hi szen lá tod, hogy dol gom van!

Ha meg pró bá lom be von ni va la mi lyen mun ká ba, ak kor
a fi úk kó rus ban ki a bál ják: én is, én is, és már megint õk
van nak elõ tér ben. Nos, ilyen hely zet ben nyil ván Is ten kü -
lön ke gyel me, hogy a lá nyom anya akar len ni, és ter vez -
ge ti, hány gyer me ke lesz, és még azt ál lít ja, hogy én va -
gyok a leg jobb anya a vi lá gon. S hogy lel kész akar len ni?
Nyil ván tet sze nek ne ki a gye rek órák, a báb elõ adá sok, a
tá bo rok – ilyen dol go kat szer vez ni és le ve zet ni nyil ván
cso dá la tos mun ka.

Most a cikk írá sa köz ben új ra meg kér de zem a biz ton ság
ked vé ért, hogy mi akar len ni.

– És mi ért akarsz lel kész len ni?
– Mert te is lel kész vagy, és sze ret ném az em be re ket Jé -

zus hoz ve zet ni.

El ámu lok. Le het sé ges, hogy Is ten már meg érin tet te a
szí vét? Tu dok mis  szi o ná ri u sok ról, akik már ki csi gyer -
mek ként érez tek el hí vást.

A lá nyom is lel kész nõ akar len ni. És én en nek örü lök.
Mert én is sze re tek lel kész nõ len ni, mert nem bán tam
meg, új ra ezt vá lasz ta nám. Mert tény leg cso dá la tos do log
em be re ket Jé zus hoz ve zet ni. A leg cso dá la to sabb. Ki vált -
ság nak ér zem, hogy amit egyéb ként is sze ret nénk ten ni
mint hí võ em be rek, azért fá ra doz ha tunk, nem csak a sza -
bad idõ ben, mint egyéb fog lal ko zá sú ak. És a prob lé mák?
Bõ ven van nak, rá adá sul én na gyon tu dom saj nál ni ma ga -
mat, ma gun kat. Hogy ma gunk va gyunk, nincs nagy szü lõi
se gít ség, né ha (gyak ran) el bo rí ta nak a hul lá mok. De sok -
szor át gon dol tuk fér jem mel azt is, hogy ami iga zán ne héz -
zé te szi az éle tün ket, az ugyan úgy meg len ne mint ne héz -
ség ak kor is, ha or vo sok len nénk, vagy ta ná rok, vagy vál -
lal ko zók, vagy bár mi. (Per sze ha unat ko zó mil li o mo sok
len nénk, ak kor nem, de ak kor már is ér vény be lép az ele -
jén em lí tett de pres  szió. Szó val nem vá gyom rá.)

Em lék szem, teo ló gus ként mi lyen fáj dal mas volt hal la -
nom, ami kor teo ló gus na pon a lel kész fe le ség a gyer me ke i -
rõl ki je len tet te: Is ten ments, hogy lel ké szek le gye nek. Szó
sem le het ró la. Per sze nem tud hat tam, mit él het tek át,
amit mi nem, de ne kem Pál apos tol a pél da ké pem és a
hoz zá ha son lók, akik sok szen ve dés köz ben is tud tak lel -
ke sed ni az evan gé li u mért, az Is ten nek va ló szol gá la tért.

Ho gyan to vább? Mi lesz, ha jön a ka masz kor? A var ga -
be tû szük ség sze rû vagy el ke rül he tõ? Bi zo nyá ra sok mú lik
raj tunk is. Fér jem be szá mol egy nem ré gi be szél ge té sük rõl.
Mar csi ka egyik ked venc éne két éne kel te.

– „Egy szív éret tem do bo gott (…) a szív sze ret te a sze -
gényt…” Én is sze re tem a sze gé nye ket – foly tat ta –, vin -
nék ne kik en ni va lót, in ni va lót, ru hát, a gye re ke ik nek já té -
kot, és utá na hir det ném ne kik az evan gé li u mot.

– Mit mon da nál el ne kik? – apa kí ván csi volt, hogy tud -
ja-e, mi az evan gé li um.

– Azt mon da nám ne kik, hogy Is ten sze re ti õket, Jé zus
meg halt ér tük és meg bo csát ne kik, és éne kel nék ne kik, és
meg ta ní ta nám ne kik az éne ket.

Fér jem azt ter ve zi, hogy el vi szi Mar csit a haj lék ta la nok
kö zé.

– Se gí te ni kel le ne ne ki eb ben, mert meg van ben ne ez a
kész ség, és ha meg aka dá lyoz zuk, ak kor ki olt juk a Lel ket.

Egyet ér tek. Csak an  nyit fû zök hoz zá, hogy ta lán nem a
haj lék ta la nok kö zé kel le ne men ni egy hat éves kis lán  nyal.
Kez det nek elég len ne a szom széd fa lu ban la kó ki lenc gyer -
me kes ci gány csa lád is.

– Anya, va la mit el fe lej tet tem! Még az ár va gye re kek rõl
is gon dos kod ni sze ret nék!
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Val lo mást kért tõ lem a szer kesz tõ. Nem kis dol got. Mert ez
a val lo más le het na gyon szép, meg kön  nyez he tõ, õszin te
és per sze lán go ló „sze rel mi val lo más”. De le het meg ke se -
re dett, el fá sult „be is me rõ val lo más” is… Vagy ta lán a ket -
tõ bol dog-szo mo rú ke ve ré ke? Hi szen a szol gá lat min den -
na pi örö mei és ne héz sé gei, a csa lá di élet bol dog sá ga és
konf lik tu sai az em ber lá nyá nak lel ké ben egy aránt ka va -
rog nak, ha tör té ne te sen lel kész nõ. E ket tõs sé get fel vál lal -
va lesz tö re dé ke sen is tel jes a kép, me lyet most rö vi den az
ol va sók elé tá rok.

Az iga zat meg vall va, né hány éve ez a kér dés – csa lád és
hi va tás ös  sze egyez te té se – meg sem for dult a fe jem ben.
Vagy leg alább is nem volt min den na pi be széd té má im kö -
zött. Má ra azon ban kétgyer me kes anya ként va ló ban egy
ki csit mást je lent szá mom ra a lel ké szi szol gá lat, mint amit
– még egye dül ál ló ként – a di ós gyõr-vas gyá ri idõs hí vek
pász to ro lá sa, a nyír egy há zi bo kor ta nyá kon tar tott is ten -
tisz te le tek vagy a Lip csei Egye tem elõ adá sai hall ga tá sa
köz ben él tem meg. Egész más volt mun ka- és sza bad idõ -
met be osz ta ni ad dig, míg „se ku tyá ja, se macs ká ja”-élet -
mó dom ból kö vet ke zõ en „min den re rá ér tem”. Kór há zi és
be teg ágyi lá to ga tá sok ak ko ri ban szin te min den hét re ju -
tot tak, míg vá ran dó san, majd kis gyer me kes anyu ka ként
ez a faj ta szol gá lat tí pus je len tõ sen meg rit kult. Úgy gon do -
lom, fe le lõt len ség len ne (s ezért nem te he tem meg), hogy
té li hó na pok ban a csa lá dom egész sé gét koc káz tas sam az -
zal, hogy be teg em be rek kö zé me gyek. Ezen kí vül egy sze -
rû en ki vi te lez he tet len né vált hos  szú órák ra itt hon hagy -
nom a cse me té ket. Ugyan ak kor új szol gá la ti te rü le tek
nyíl tak meg: mint pél dá ul a ba ba -ma ma klub, ahol édes -
anyák kal és gyer me ke ik kel ta lál ko zunk két he ten te (fe le ke -
zet kö zi al kal mak), hogy együtt vi tat has sunk meg olyan
té má kat, me lyek a leg kö ze lebb áll nak min den nap ja ink -
hoz. Eze ken az al kal ma kon – ha köz vet ve is – sok szor elõ -
ke rül nek olyan kér dé sek, me lyek a hit re irá nyul nak, s ez -
zel egy faj ta új mis  szi ós le he tõ sé ge ket rej te nek ma guk ban.
Ter mé sze te sen egy-egy gyer mek csa lád ba ér ke zé se után a
szol gá la tok te kin te té ben „úgy ten ni, mint ha mi sem tör -
tént vol na”, egy sze rû en fi zi kai kép te len ség. A „ki csi” 2–3
órán ként szo pik, a „na gyob bal” ját sza ni kell. Az ebéd bár -
mi lyen gyors, még sem fõ meg em be ri be avat ko zás nél -
kül… Mind ezek mel lett az zal, hogy vál lal tam – sok sors -
tár sam mal együtt – a cso dá la tos lel ké szi hi va tást, nem tu -
dok és nem is aka rok le mon da ni az anya ság ról sem. Nem
vál tam fér fi vá azért, mert egy „fér fiszak mát” (az em be rek
dön tõ több sé ge ezt így gon dol ja) vá lasz tot tam. Sem gon -
do la ta im ban, sem ér zel me im ben, sem ösz tö ne im ben nem
tu dok „nad rá got húz ni”. Nõi lel ké sz ként, ese ten ként fe le -
ség ként, édes anya ként (majd re mél he tõ leg anyós ként és

nagy ma ma ként) olyan más faj ta szem lé let mó dot vi he tünk
a szol gá lat ba, ami vel egy-egy gyü le ke zet éle te gaz da god -
hat. Nincs el sõ osz tá lyú és má sod osz tá lyú szol gá lat, de
szol gá lat te võ sem.

Nem hagy ha tom ki írá som ból ezen a pon ton: vé le mé -
nyem sze rint na gyon ne héz hely zet ben va gyunk mi, kis -
gyer me kes lel kész nõk, me lyen egy ér tel mû en és le he tõ leg
mi ha ma rabb vál toz tat ni kell. Ar ról van szó, hogy szá -
munk ra is biz to sí ta ni kell(ene) a (hos  szabb-rö vi debb ide ig
tar tó) gyer mek gon do zá si sza bad sá got. Olyan idõ sza kot (a
gyer mek[ek] szü le té se elõtt 1–2 hó na pot és utá na leg alább
egy évet), ami kor jó lel ki is me ret tel fog lal koz ha tunk tel jes
erõ be do bás sal és (majd nem) ki zá ró lag a ránk bí zott kis jö -
ve vén  nyel. Ami kor er köl csi leg, anya gi lag mel let tünk áll az
egy ház ve ze té se, hogy ne sza kad junk szét a két fe lé tel je sí -
tés kény sze ré ben. Ab ban a fe szült ség ben, hogy „jaj, sze -
gény gyü le ke zet” (el ha nya go lom a hi va tá so mat, a rám bí -
zot ta kat, mert a csa lá dom nak most anyá ra van szük sé ge)
vagy „jaj, sze gény csa lá dom” (el ha nya go lom a gye re ke i -
met, fér je met, mert nél kü lem nem megy a mun ka).

Ha az egy ház fog lal koz tat nõi lel ké sze ket (a mi kis egy -
há zunk ban tu do má som sze rint a lel ké szi kar kö zel egy -
har ma da nõ!), ak kor tu do má sul kell ven nie, hogy õk eset -
le ge sen férj hez men nek, és gye re ke(ke)t szül nek, ami nem
an  nyi, mint egy vak bél mû tét, vagy egy mú ló ros  szul lét.
Ros  szak is a ha son la tok, mert a gyer mek ál dást nem sza -
bad be teg sé gek hez ha son lí ta ni, ha nem csak is Is ten egyik
leg cso dá la to sabb aján dé ká nak te kin te ni. Saj nos a fent
em lí tett idõ szak ra nem jár „ala nyi jo gon” he lyet tes lel kész,
ha nem a fel me rü lõ új hely ze tet min den ki úgy old ja meg,
ahogy tud ja. Férj, após be ugor hat, ha tör té ne te sen lel kész.
És ha nem? És ha a két nagy ma ma „egy na pi já ró föld re”
(au tó val) la kik? Ak kor ki és ho gyan vég zi el a szol gá la to -
kat? Per sze hogy nem vo nul ki ilyen kor sem a lel kész nõ a
gyü le ke zet éle té bõl! Fel ve szi a te le fo no kat (pró bál ták már?
A ki csi fel sír a te le fon csör gés tõl a kis ágy ban, a nagy hú -
zo gat ja a szok nyá mat, hogy men jek ne ki me sél ni), ik tat ja
és meg vá la szol ja a le ve le ket, szer ve zi a kö zös sé gi éle tet.
Hi szen a nem hely ben la kó he lyet tes lel kész nem tud min -
den fel ada tot át vál lal ni, nem is kell ne ki. De egé szen más
len ne a gyer me kes lel kész nõk he lyi-gyü le ke ze ti, or szá gos-
köz egy há zi meg íté lé se, ha egy há zi tör vé nye ink fe ke te-fe -
hé ren le ír nák, mi lyen jog ál lás sal ren del ke zünk. Nem hi -
szem, hogy már tí rok ká kel le ne vál nunk csak azért, mert
át gon do lat lan a je len le gi szi tu á ció, ami be elõbb-utóbb a
leg több lel kész nõ be le csöp pen. Ta nul hat nánk né met, finn
és más test vér egy há zak jól be vált gya kor la tá ból!

Ám a ne héz sé gek el le né re le szö gez he tõ, hogy csa lád és
hi va tás jól ki egé szí tik egy mást. Na gyon so kat je lent a
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XII

Ta lá ló és so kat mon dó az adott cím: új ki hí vá sok… Ma az
új ki hí vá sok ko rá ban élünk. Igaz ez az egy há zi, gyü le ke -
ze ti szol gá la tok te rén és ezen be lül a lel ki gon do zás te rén
is. Mit je lent az új ki hí vás, mit je lent a lel ki gon do zás pa -
ró kia nél kül?

Gyü le ke ze ti szol gá la ta im so rán azt ta pasz tal tam, hogy
nagy igény van a sze mé lyes ta lál ko zá sok ra, be szél ge té -
sek re. Igény van ar ra, hogy meg hall gas sam a ve lem szem -
ben ülõt, hogy fi gyel jek reá, ér dek lõd ve éle te, sor sa fe lõl,
hogy va la mi lyen mó don pró bál jak se gí te ni az õ eg zisz ten -
ci á lis hely ze té ben. Az igény mo ti vált ar ra, hogy ké pez zem
ma gam ezen a té ren.

Mi is a lel ki gon do zás? Elõ ször is több, mint a má sik kal
va ló sze mé lyes ta lál ko zás, be szél ge tés. A lel ki gon do zás
olyan kap cso lat, amely egy lel ki gon do zói tér ben va ló sul
meg. Eb ben a tér ben a lel ki gon do zó ra jel lem zõ a föl fe lé, be -
fe lé és ki fe lé irá nyult ság. Föl fe lé: Is ten nel, be fe lé: ön ma -
gam mal, vá gya im mal, ér zé se im mel, gon do la ta im mal, ér -
té ke im mel, gyen ge sé ge im mel, erõs sé ge im mel, eré nye im -
mel, bû ne im mel. Ki fe lé: kör nye ze tem mel, em ber tár sa im -
mal, a te rem tett vi lág gal.

A lel ki gon do zó mo ti vált, fel ké szült, el kö te le zett, hogy
lel ki gon do zott ját eb ben a hár mas irá nyú kap cso lat rend -
szer ben lás sa, kí sér je, tá mo gas sa, fej lõ dé sét elõ se gít se.
Tud ja, hogy bár me lyik kap cso la ti szál sé rül meg, ki ha tás -
sal van a má sik ket tõ re is, és ugyan így bár me lyik kap cso -

la ti szá lon in dul is el a gyó gyu lás, érés, fej lõ dés, az ki ha -
tás sal van a má sik ket tõ gyó gyu lá sá ra is. A lel ki gon do zói
kap cso lat azon mú lik, hogy ho gyan van je len a lel ki gon -
do zó, mi lyen mo ti vá ci ó val, fel ké szült ség gel, el kö te le zett -
ség gel. A lel ki gon do zói kap cso lat ban je len van a spi ri tu a -
li tás, füg get le nül at tól, hogy ez sza vak ban ki fe je zõ dik-e
vagy sem. Egy részt mert a lel ki gon do zó a spi ri tu a li tás ra
ér zé keny szak em ber, és mert min den em ber kap cso la ti há -
ló já nak van spi ri tu á lis szá la.

A lel ki gon do zó ré szé rõl egy aránt jel lem zõ az is ten köz -
pon tú ság és az em ber köz pon tú ság.

Élõ kap cso la tot ápol Is ten nel, mint aki tud ja, hogy tõ le
kap ta a kül de té sét, és hagy ja Is tent mun kál kod ni éle té ben,
mun ká já ban. Ugyan ak kor a lel ki gon do zó oda adó an fi gyel
a gon do zott ra, nem csak hall gat, ha nem meg hall gat. Nem
azo no sul a kli ens sel, de em pa ti kus ve le. Nem ta ná csot ad,
ha nem se gít meg ér te ni és meg vá la szol ni éle te kér dé se it. A
lel ki gon do zó fe le lõs a kap cso la tért, de nem vál lal ja át a fe -
le lõs sé get gon do zott ja éle té ért és dön té se i ért.

Az ilyen lel ki gon do zói kap cso lat ra nagy igény van, és
ez az igény túl lé pi, meg ha lad ja azo kat a ke re te ket, ame -
lyek re a gyü le ke zet ad le he tõ sé get. A kór ház ban, az is ko -
lá ban, a szo ci á lis te rü le te ken, a pe da gó gu sok és di á kok, a
be te gek, a hoz zá tar to zók és a sze mély zet kö re i ben is szük -
ség van lel ki gon do zás ra. Ilyen ér te lem ben „pa ró kia az
egész vi lág”. „Pa ró kia”, vagy is az a hely, ahol ta lál ko zom,

szol gá lat ban a hi te les ség szem pont já ból a „hús-vér”, sze -
mé lyes ta pasz ta lat. A ma gunk mö gött tu dott se gí tõ-bá to -
rí tó-imád ko zó hát tér. Gaz da gít hat ja ige hir de té se in ket, ta -
ní tá sa in kat az a faj ta kont roll és kri ti ka, me lyet leg õszin -
téb ben a csa lád, a há zas társ gya ko rol hat szol gá la tunk te -
kin te té ben. A vi lá gért sem aka rom ka to li kus pap test vé re -
in ket meg bán ta ni, de va ló szí nû leg po zi tív töl te tet (nem el -
ha nya gol ha tó több le tet) je lent egy-egy fi a tal pár nak a
tény, hogy a há zas ság is te ni rend jé rõl úgy le het ve lem be -
szél ni, mint ha son ló ci põ ben já ró val, vagy a hit ta nos szü -
lõk nek, hogy ma gam is gya kor ló édes anya va gyok.

Kö szö net tel tar to zom fér jem nek, aki nek az élet min den
te rü le té re ki ter je dõ se gít sé ge nél kül szol gá la to mat sem
tud nám jól el lát ni. Mind a gyer mek ne ve lés bõl, há zi mun -
ká ból, mind pe dig a gyü le ke ze ti élet szer ve zé sé bõl te vé ke -

nyen ve szi ki ré szét, ami ha tal mas több le tet je lent a csa -
lád és az egy ház köz ség szá má ra is. Er re tet tük fel kö zös
éle tün ket: min dent ket tes ben – aho gyan Jé zus is ki küld te
ta nít vá nya it –, egy mást se gít ve, erõ sít ve, bá to rít va. Ez Is -
ten leg cso dá la to sabb aján dé ka az éle tem ben.

A lel kész nõk szol gá lat ba lé pé sé vel az egy há zi élet szer -
ve zé sé ben és meg va ló su lá sá ban min den kép pen vál to zás
állt be, hi szen egy nõ és egy fér fi kö zött meg lé võ ezer nyi
kü lönb ség a szol gá lat ban (be szé dünk ben, gon dol ko dás -
mó dunk ban stb.) is meg lát szik. Nem sza bad azon ban eze -
ket egy más el len ki ját sza ni, ha nem él ni kell az adott le he -
tõ ség gel, esél  lyel. Hi szem, hogy mint fe le ség és édes anya
olyan több le tet vi he tek a gyü le ke ze ti élet be, ami ta lán kár -
pó tol ja a hí ve ket azo kért az eset le ges fenn aka dá so kért,
ami egy fér fi lel kész al kal ma zá sa kor nem me rül ne fel. 

HON TI IRÉN

Új ki hí vá sok – lel ki gon do zás
pa ró kia nél kül
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A „di a kó ni ai teo ló gi án” fel ne vel ke dett ge ne rá ció tag ja ként
be ve ze tõ ül a kez de tek bõl idéz zünk, a nõk je len lé té re, hat -
ha tós és va ló di szol gá la tá ra fó kuszál va. „Azu tán, ami kor
ke resz telsz, (…) küld je nek oda (…) egy as  szonyt a nõk
meg ke né sé re. Köz ben egy fér fi mond ja fö löt tük az Is ten -
ség víz be va ló le hí vá sá nak ne ve it (307). Mi kor pe dig a
meg ke resz telt nõ ki száll a víz bõl, fo gad ja õt a di a ko nisz  -
sza. Ta nít sa és ne vel je, hogy a ke reszt ség pe csét je tisz ta -
ság ban és szent ség ben fel tör he tet len le gyen. Ezért mond -
juk, hogy a di a ko nis  sza szol gá la ta szük sé ges és fon tos,
hi szen Urun kat és Üd vö zí tõn ket is szol gá ló as  szo nyok lát -
ták el, tud ni il lik Mag da lai Má ria, Má ria, Ja kab le á nya, Jó -
zsef any ja és Ze be de us fi a i nak any ja sok más as  szon  nyal
együtt. Ne ked is sok min den ben szük sé ged van a di a ko -
nis  sza szol gá la tá ra. Mert a di a ko nis  szá nak be kell men nie
a po gá nyok há zá ba, ahol hí võ nõk van nak, hogy meg lá to -
gas sa a be te ge ket és el lás sa õket min den nel, ami re szük -
sé gük van.”1

A nõk óke resz tény ko ri di a kó ni ai szol gá la ta a gyü le ke -
zet ben je len tõ sebb fel adat kört je lent, mint a „ház tar tá si
mun ka” egy ál ta lán nem le be csü len dõ ér té ke. A fen ti idé -

zet alá tá maszt ja azt a gya kor la tot, „(…) hogy bi zo nyos
szol gá la tok nál, pél dá ul nõk meg ke resz te lé sé nél, mint hogy
a ke reszt ség ak ko ri ban még tel jes ru hát lan ság gal és alá -
me rí tés sel járt együtt, vagy egyes be teg ápo lói te en dõk nél
nõ kön kí vül más nem igen – vagy egy ál ta lán nem – se géd -
kez he tett.”2

Szá mos köz is mert bib li ai idé zet kö zül egyet eme lek ki:
Fe le sé gük is ha son ló an tisz te let re mél tó le gyen: nem rá gal -
ma zó, mér ték le tes, min den ben hû sé ges. (1Tim 3,11) A
meg bíz ha tó ság bi zon  nyal az egy há zi szol gá lat ra vo nat ko -
zott. Sõt, az is tény, hogy a di a ko nis  szák az óke resz tény
idõk ben az úr va cso rai kely het is kéz be vé ve li tur gi kus
szol gá la tot vé gez tek. Pál apos tol „hall ga tá si pa ran csa”
(1Kor 14,34–35) egyes ér tel me zõk sze rint csak azért
hang zott el, mert egyéb ként an  nyi min den ben kap tak fel -
ha tal ma zást a nõk, hogy leg alább a gyü le ke zet ben fog ják
vis  sza ma gu kat – a zsi dó tra dí ció okán is.

Az óta el telt kö zel 2000 év, és mi az új don ság? Egy ál ta -
lán vál to zott-e va la mi lé nye gi a mai szo ci á lis fel adat, a le -
he tõ sé gek és kö te les sé gek te rén? Mert a sze gé nyek min dig
ve le tek van nak (Mk 14,7) – mond ja Jé zus. En nek va ló sá -

be szél ge tek az zal az em ber rel, aki ve lem szem ben ül, aki
igény li a se gít sé ge met. A lel ki gon do zás ki in du ló pont ja
min dig az em ber a sa ját eg zisz ten ci á lis hely ze té ben, az õ
sze mé lyes gond ja i val, kér dé se i vel. De ta lán ép pen egy
ilyen be szél ge tés se gít fel fe dez ni a lel ki di men zi ót. A lel ki -
gon do zás a pa ró ki án kí vül ép pen ezért hal lat lan nagy
mis  szi ói le he tõ ség.

A lel ki be szél ge té sek bõl, ezek bõl a ta lál ko zá sok ból kö -
zös sé gi al kal mak is szü let nek. Szép nek ta lá lom, hogy a
pa ró kia ber ke in kí vül is lét re jön nek is ten tisz te le ti és kö -
zös sé gi al kal mak. A kór há zi ta nács te rem a kar dio ló gi án,
a kon fe ren cia te rem a Kút völ gyi kór ház ban va sár na pon -
ként is ten tisz te le ti hely lesz, az az bi zo nyos idõ re így temp -
lom má vá lik. Ezek az aj tók nyit va van nak min den ki elõtt.
He lye van itt a sze mély zet nek, a be teg nek, a hoz zá tar to -
zó nak egy aránt. De ugyan így temp lom má vá lik he ten te
egy szer a vi lá gi óvo da tor na ter me is, ahol Jé zus ról be szé -

lek a ki csi nyek nek. Temp lom lesz így mind az a hely, ahol
el hang zik Jé zus ne ve, ahol Jé zus ne vé ben tör té nik va la mi,
ami se gí ti a baj ba ju tott em bert… A ta pasz ta lat sze rint aki
fon tos sze mé lye sen, az szí ve seb ben részt vesz eze ken a
kö zös sé gi al kal ma kon is.

Ez egy ki csit más jel le gû szol gá lat, mint a gyü le ke ze ti.
Örü lök, hogy meg ta lál tam a he lyem ezen a te rü le ten, eb -
ben a sze mé lyes, em ber kö ze li szol gá lat ban. Há lás va gyok
azért, hogy nõ ként így él he tem meg az adott sá ga i mat, így
szol gál ha tom éle tem Is te nét, így köz ve tít he tem Jé zus üze -
ne tét. Ér de kes, hogy ezt ugyan úgy igény lik a fér fi ak, mint
a nõk, és a fér fi ak egy ál ta lán nem ide gen ked nek a nõi lel -
ki gon do zó tól. Bi zo nyá ra sem mi sem vé let len. Éve ken át
vi lá gi pá lyán dol goz tam, most a vi lág ban hir det he tem az
élet üze ne tét, még hoz zá lel ki gon do zó ként. Egy kis idõ re,
de lel ké sze le he tek azok nak, akik kel ta lál ko zom, és akik -
kel be szél ge tek. 

SZTAN KÓ GYÖN GYI

Lel kész ként a di a kó ni á ban
Ezüs töm és ara nyam nin csen, de amim van, azt adom ne ked. (Ap Csel 3,6)

1 Di dasz ká lia: A di a kó nu sok és a di a ko nis  szák be ik ta tá sá ról. In: Óke -
resz tény írók. V. Az óke resz tény kor egy ház fe gyel me. Szent Ist ván Tár su -
lat. Bu da pest, 1983. 188. o.

2 Mol nár Fe renc (szerk.): Di a kó nia, di a ko ná tus, di a kó nus. Szent Ist ván
Di a ko ná tu si Kör. Ka lo csa, 1966. 53. o. 
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gát, misze rint a mun ka nél kü li ség, a haj lék ta lan élet for ma
fo ga lom lett, a leg gaz da gabb or szá gok ugyan úgy át élik,
mint az éh ha lál lal küsz kö dõ né pek. Az erõ sebb re szõtt
szo ci á lis há ló, a szo ci á lis mun ká sok kép zé se és fog lal koz -
ta tá sa és egyéb in téz ke dé sek az ál la mi ol dal ról va ló gon -
dos ko dás pró bál ko zá sa it tük rö zik. Nem nél kü löz he ti és
nem is nél kü lö zi azon ban a vi lá gi ha ta lom az egy há zi ol -
dal ról jö võ se gít sé get sem, sõt ki fe je zet ten igényt tart er re
a szol gá lat ra. Gyü le ke ze ti lel ké szi szol gá la tom so rán na -
pon ta szem be sü lök az em be ri tes ti-lel ki nyo mo rú ság kü -
lön bö zõ szin tû for má i val.

Ami kor a fel ké rés meg ér ke zett a Lel ki pász tor „Val lo má -
sok a szol gá lat ról” cí mû ro va tá ba, né mi til ta ko zás volt
ben nem, mert nem in téz mé nyes di a kó ni ai lel kész va gyok.
Azu tán le tisz tult ben nem, hogy min den evan gé li u mi szol -
gá lat nak van szo ci á lis von za ta, és min den, ki fe je zet ten di -
a kó ni ai se gít ség nek evan gé li u mi prog ram ja.

Né hány il luszt rá ció a té má hoz. A kö zel múlt ban Kár pát -
al ja egy ked ves vá ro sá ban sé tál tunk kép zõ mû vész ba rát -
nõm mel, rég óta várt nagy be szél ge tés kö ze pet te. Egy jó
né hány év vel ez elõt ti kö zös mun kánk – a mû vész nõ el sõ
ön ál ló ki ál lí tá sa – is szó ba ke rült. Rit kán át élt öröm mel
aján dé ko zott meg. El mond ta, hogy rég óta is mer, és tud ja,
hogy szí ve sen se gí tek min den ki nek, aki nek csak le het, ha -
tá ra in kon in nen és túl. A vár va várt ki ál lí tás elõtt 1–2 év -
vel el kez dett imád koz ni a meg va ló su lá sá ért, és az ima tár -
gya volt sze mé lyem is, mint aki se gít het eb ben. A cél – az
ön ál ló ki ál lí tás – meg va ló sult, an nak el le né re, hogy nem
szak irá nyú lel ké szi fel adat volt. Hat év vel a tör tén tek után
me sél te el mind ezt. Ki tö rõ öröm mel új sá gol ta, hogy a ki -
ál lí tás be vé te lét la ká suk fel újí tá sá ra for dí tot ták.

Kér je tek, és ada tik nek tek, ke res se tek, és ta lál tok, zör -
ges se tek, és meg nyit ta tik nek tek. (Mt 7,7)

Di a kó ni ai szol gá la tom több mint 20 éve Er dély hez kö -
tõ dik, amely nem spe ci á li san gyü le ke ze ti jel le gû mun ka.
Az el múlt rend szer ben, sok szor a meg kö té se ket át hág va
szál lí tot tam Er dély be élet men tõ gyógy sze re ket, Bib li á kat,
ke resz tény és ma gyar iro dal mat, is ko lai se géd esz kö zö ket
stb. Más tí pu sú fel adat elé ál lí tott az 1988-tól a Ro má ni á -
ból il le gá li san ér ke zõ me ne kül tek fo ga dá sa és el lá tá sa
(lak ha tás, élel me zés, ru ház ko dás). Leg iz gal ma sabb em lé -
kem ma radt a kö vet ke zõ év ka rá cso nya, pon to sab ban az
1989. de cem ber 26-i el sõ sza bad se gély szál lít mány a já ru -
lé kos iz gal má val. A hét köz na pok se gít ség nyúj tá sa az is -
ko lák, ke resz tény gyü le ke ze tek és csa lá dok tá mo ga tá sa.
1990-tõl in dult im már ti zen ötö dik al ka lom mal meg ren de -
zés re ke rü lõ ti sza do bi nem zet kö zi ma gyar if jú sá gi tá bor,
ahol tes ti-lel ki fel üdü lést nyer nek az oda ér ke zõk.

Az 1998 no vem be ri kár pát al jai nagy ár víz nyo mán is
meg ta pasz tal hat tam, mit je lent gyor san, ve szélyt vál lal va
is se gí te ni a ka taszt ró fahely zet ben lé võ kön. (Két szer ad,
aki gyor san ad.) Ma gam is ter mé sze te sen ak tí van részt
vet tem nem csu pán az ado má nyok gyûj té sé ben, ha nem a

hely szín re va ló szál lí tá sá ban is – né hány szor több mil li ós
ér ték ben –, fel vál lal va az igen ve szé lyes hely ze te ket is.
(Sa já tos di a kó ni ai ide gen for gal mi prog ra mom, hogy a
gyü le ke ze tünk utaz ni sze re tõ és a kör nye zõ or szá gok ne -
héz hely ze té re nyi tott tag ja i val el utaz zunk a hely szí nek re,
kap cso la tot épít ve, pél dá ul Er délybe, Kár pát al jára, idén
pe dig a Vaj da ság ba ké szü lünk.)

Köz ben ide ha za is új for má ban je lent meg a nyo mor.
Míg ko ráb ban csak ke vés úgy ne ve zett „csö ves sel” volt dol -
gunk (bár az zal a ke vés sel is so kat kel lett fog lal koz nunk),
saj nos, a szó át ala kult „haj lék ta lan”-ná, ami vi szony lag új
fo ga lom ná lunk, és már nemcsak né hány sze mélyt, ha -
nem ez re ket je lent szû kebb kör nye ze tünk ben is. Egy há -
zun kon be lül in téz mé nyes for má ban is, de egyé ni leg is,
ke resz tény sé gem okán is igen so kat fog lal koz tam és fog -
lal ko zom haj lék ta la nok kal. A fel adat ha tár ta la nul nagy!

A sze gé nyek és az élet pe ri fé ri á já ra ke rül tek szol gá la ta
nap mint nap ké szen lé ti ál la po tot igé nyel. Ter mé sze tes fo -
lya mat tá, szin te élet ál la pot tá vált az ál lan dó gyûj tés
(ruha, éle lem, gyógy szer) a szük sé get szen ve dõk szá má ra.
Öku me ni kus, ba rá ti és is me ret sé gi kap cso la ta i mat is fel -
hasz nál va igyek szem meg ten ni a tõ lem tel he tõt a nagy
gyü le ke ze ti szol gá la ta im mel lett.

A di a kó ni ai szol gá lat tel je sí té se gyü le ke ze ti mun ka tár sak
nél kül nem megy. Bár men  nyi re is sze mé lyes fel ada tom nak
te kin tem a nél kü lö zõk szol gá la tát, el szi ge tel ten nem le het
dol goz ni eb ben sem. Van nak azon ban olyan hely ze tek is,
ame lyek ben az em ber még töb bet nyújt hat az ál do zat kész -
ség és a szol gá lat út ján. Há la Is ten nek ott tar tunk, hogy
már a leg kü lön bö zõbb ügyek ben is a nél kü lö zõk mel lé tu -
dunk áll ni szó be li vi gasz és anya gi se gít ség te kin te té ben. Is -
ten ke gyel mé bõl ma gá tól ér te tõ dõ en igyek szem min den tõ -
lem tel he tõt meg ten ni, hogy a hoz zám for du lók nak ügyes-
ba jos dol ga i ban se gít sek, le gyen az lak ha tás, gyógy ke ze lés,
élel me zés, ru ház ko dás. Be fe je zé sül egy kis sé szo kat lan
mód ját mu ta tom be a szo ci á lis szol gá lat nak. Egy haj lék ta -
lan édes anya sú lyos be teg lett, kór há zi ke ze lés re szo rult.
Hogy a gyám ha tó ság ne ve hes se el a gyer me ket az anyá tól,
ezért ott ho nunk ban gon doz tuk édes any ja fel épü lé sé ig.

Szá mo lat lan a pénz, mér he tet len az élel mi szer, nincs
da rab szám ba vé ve a ru ha ne mû, amit a rá szo ru lók nak
adunk. Mert aki haj lék ta lan, éhe zik, vagy más szem pont -
ból nyo mo rult, azon se gí te nünk, se gí te nem kell. Ezt kí -
ván ja az Úr, és ha õ ezt kí ván ja, ak kor ezt aka rom én is. A
szám adá sunk pe dig õná la ké szül.

A di a kó ni ai teo ló gia „szlo gen je” ma is va ló sá go san kö -
te lez: (…) aki kö zöt te tek el sõ akar len ni, az le gyen a rab -
szol gá tok. Mint ahogy az Em ber fia sem azért jött, hogy ne -
ki szol gál ja nak, ha nem hogy õ szol gál jon, és éle tét ad ja
vált sá gul so ka kért. (Mt 20,27–28)

Aki pe dig az Úr kö vet sé gé ben jár, a szol gá lat ban is kész -
sé ge sen kö ves se õt. Er re tö rek szem az õ se gít sé gé vel.



Kü lö nös do log a nõk or di ná ci ó já nak 30 éves ju bi le u má ra
em lé ke zõ szám ba egye dü li fér fi ként ír ni. Adott az ér zel mi
ki in du ló pont: az óvo dai-is ko lai szü lõi ér te kez le tek ma gá -
nyos „apu ká ja” is mét át él he ti a má sik fél (Mt 19,6) „ter -
mé sze te sen” hát rá nyos hely ze tét.

Ha e szol gá lat ról írok val lo mást az evan gé li kus lel ké -
szek fo lyó ira tá ba, sze lek tál nom kell. Azo kat a gon do la to -
kat hasz nos el sõ sor ban meg osz ta nom az ol va só val, ame -
lyek nek a tar tal ma köz ér de kû. Ezért a to váb bi ak ban nem
érin tem a mi há zas sá gunk egye di vo nat ko zá sa it (öz vegy
fe le sé gem új ra há za so dá sa, a lel kész-or vos pár éle te, gyü -
le ke ze ten kí vü li te vé keny sé gek stb.).

Hi szem, hogy a lel ké szi pá lya ar cu la tá nak ala ku lá sa
nem pusz tán szo cio ló gi ai fo lya mat, ha nem mé lyén a
krisz tu si aka rat is ott rej lik. A pap stá tu szá ról las san le ko -
pik az a szent elõ jel, ami egy kor po zi tí van, a kö zel múlt -
ban meg ne ga tí van mi nõ sí tet te vi se lõ jét, ér de me i tõl füg -
get le nül. Ná lunk is pol gá ri a sul, az az be il lesz ke dik a hi va -
tá sok és szak mák rend jé be, így vál hat egye te mes sé, a re -
for má ció ere de ti cél ki tû zé se sze rint.

De „kí sér le ti alany nak” még sem kön  nyû len ni. Elõz mé -
nyek és min ták nél kül csöp pen tünk ma gunk, gyü le ke ze te -
ink és egy há zunk is eb be a hely zet be. A pap fe le ség és a
ci vil férj sza po ro dó je len sé gé nek szá munk ra leg na gyobb
kér dé se az, ami re az al cím mel utal ni sze ret tem vol na: ho -
gyan le het egy sze mély ben Má ria és Már ta is va la ki? Ho -
gyan tud vi lá gi ál lás ban dol go zó pár ja mel lett egy nõ a lel -
ké szi és csa lád anyai mi nõ ség re vo nat ko zó kül sõ, il let ve
bel sõ el vá rá sok nak egy aránt meg fe lel ni?

E kér dés nek szám ta lan gya kor la ti, em be ri és teo ló gi ai
ve tü le tét is mer het tük meg az el múlt évek ben. 1991-ben és
1999-ben, el sõ, majd har ma dik kö zös gyer me künk szü le -
té se kor is be le üt köz tünk a vi lá gi és egy há zi jog sza bá lyok
el lent mon dá sa i ba. A mél tat lan hely ze tek rész le te zé se he -
lyett cél sze rûbb az ál ta lá nos ta nul ság meg fo gal ma zá sa. A
lel ké szek mind ad dig nem jo go sul tak jö ve de lem hez kö tött
pénz be ni el lá tás ra (táp pénz, GYED), amíg az or szá gos
egy ház ál tal utá nuk fi ze tett egész ség biz to sí tá si já ru lék el
nem éri az ál ta lá nos mér té ket. Ezt sú lyos anya gi von za ta
ma sem te szi le he tõ vé, így vi szont a lel ké szi szol gá lat vál -
la lá sa „bün te tés sel” jár: az anya jö ve del me a gyer mek
meg szü le té se után jó val na gyobb mér ték ben csök ken, mi -
vel csak mél tá nyos sá gi GYES-re jo go sult. (Fel vet he tõ per -
sze, hogy ak kor a lel kész há zas pá rok ese té ben al kal ma zott
gya kor lat, mi sze rint ugyan azt a jö ve del met kap ják ket ten
to vább, er köl csi leg és mun ka jo gi lag he lyes-e.)

Ezért is tû nik két sé ges nek, hogy a zsi nat iga zán se gí te -
ni tud-e az ilyen pap nõk hely ze tén a lel ké szi stá tusz rész -
le tes mun ka jo gi sza bá lyo zá sá val (lásd Evan gé li kus Élet
2004. feb ru ár 29.). A leg utób bi ülés sza kon tár gyalt anyag
má sik sú lyos prob lé má ja a pa ró kia hasz ná la tá nak kér dé -
se, ami vel mi is szem be ke rül tünk. A gyü le ke zet ért he tõ en
szol gá la tot vár el az épü let ben la kó tól. Szá munk ra vi -
szont kér dé ses volt, hogy el köl tö zés és eset leg több éves
ki ha gyás után egy ál ta lán vis  sza tér he tünk-e. Mi vel böl csõ -
dé be sem mi kép pen nem akar tuk kül de ni fél éves leg ki sebb
gyer me kün ket sem, ezért vé gül a 6. hó nap le tel té vel én
vet tem igény be a gyer mek gon do zá si dí jat.

Is mét nem szük sé ges rész le te sen ecse tel ni azt a meg -
döb be nést, amit ez a lé pés a ro ko nok kö ré ben és a mun -
ka he lyen ki vál tott. A leg na gyobb csa ló dást azon ban
õszin tén meg vall va az je len tet te, hogy a do log „nem mû -
kö dött”. Bár jó val töb bet lát tam egy gyer mek fej lõ dé sé bõl
(iga zá ból most él tem csak át), nem vál tam tel jes ér té kû
„kis pa pá vá”. A tíz éve meg szo kott mun ká ba já rást na gyon
ne héz volt fel cse rél ni a dél elõt ti ba ba ko csi zás sal (jel lem -
zõ en in kább a nya kam ban vit tem Da nit). Egy szó val: ez a
meg ol dás csak az ér tet len ség re és le saj ná lás ra edzett, e ki -
sebb sé gi hely ze tet nõ mód já ra tûr ni ké pes, na gyon alá za -
tos szí vû férj jel ren del ke zõ csa lá dok nak ajánl ha tó.

Sa ját al kal mat lan sá gunk mel lett ér zé sem sze rint tra di -
ci o ná lis gyü le ke ze te ink több sé ge sem nyi tott még az ilyen
ext ra va gan ci ák ra. Azt is ne he zen szok ták/szok ják meg,
hogy lel kész fér je mel lett mû kö dõ lel kész fe le ség szol gá la -
tát egyen ran gú nak te kint sék. De a vi lá gi pár ral meg vert fi -
a ta labb lel kész nõ biz to san szá mít hat ar ra, hogy eset le ges
meg vá lasz tá sá nál mér le gel ni fog ják a vár ha tó gyer me kek
„ve szé lyét”.

Van azon ban gya kor la ti igaz ság tar tal ma a hí vek tar tóz -
ko dá sá nak. A lel kész több nyi re a hi va tal hoz kö ze li pa ró -
ki án la kik, az az va ló ban kön  nyen be le csúsz hat a „ki já ró
há zi as  szony”, vagy mo der neb bül a „táv mun ka” csap dá já -
ba. Így épp az em pa ti ku sabb nak tar tott nõk pász to ri le he -
tõ sé ge, a ma oly fon tos lá to ga tás, sze mé lyes lel ki gon do -
zás csor bul. Ezt to vább ront ja, hogy az egy há zi al kal mak
(is ten tisz te let, bib lia órák, sze re tet ven dég sé gek, egy ház -
me gyei, -ke rü le ti és or szá gos ren dez vé nyek) túl nyo mó -
részt amúgy is az át la gos csa lá dok pi he nõ ide jé be, es té re
vagy hét vé gé re es nek. Az az ked ve zõ eset ben a so kat dol -
go zó pap fér je dél után és hét vé gén át ve szi a sta fé tát, s
több nyi re egye dül hor doz za gyer me ke it ki rán dul ni, szín -
ház ba, ba rá tok hoz (lásd „lát ha tás” a bon tó per után).
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CSER HÁ TI PÉ TER

Pap nõt vet tem fe le sé gül
A jó részt vá lasz tot ta… (Lk 10,42)



186

Ami kor a szer kesz tõ ség fel ké rõ le ve lét meg kap tam, azt
hit tem, kön  nyebb dol gom lesz: a cím ben meg fo gal ma zott
kér dés köl tõi, és én iga zán tu dom, mi lyen (volt) az éle -
tünk. Az írást el kezd ve (és ál lan dó an fél be hagy va) azu tán
rá jöt tem, hogy nem csak a mû faj szo kat lan szá mom ra,
ha nem ne héz – ha egy ál ta lán le het sé ges – iga zat (és nem
csak a va ló dit) tar tal ma zó, ün ne pi fo lyó irat szám ba il leszt -
he tõ gon do lat sort meg fo gal maz ni. Bár mind az, ami gyer -
mek ko rom tól kö rül vett, ter mé sze tes nek szá mí tott, szü le -
im hi va tá sát még sem te kin tet tem so ha „ren des fog lal ko -
zás nak”. Nap mint nap ér zé kel tem: nem át la gos kö zeg ben
élünk.

Mi lyen volt az élet ná lunk? Bár tel je sen nor má lis csa lád
vol tunk, a min den na pok az át la gos nál vál to za to sab ban
ala kul tak – ez hol kel le mes, hol za va ró volt. Ha tud tuk is
a hit tan órák vagy az es ti al kal mak idõ pont ja it, lá to ga tás,
te me tés min dig köz be jö he tett, és hét köz nap so sem tud -
hat tuk elõ re, szü le ink mi kor lesz nek ott hon. Ami kor más
csa lá dok ki pi hen ték a he tet, vagy ün ne pel tek, ná lunk ak -
kor volt a leg ke ve sebb nyu ga lom. Mi no vem ber 7-én jár -
tunk ki rán dul ni, hi szen ez volt az egyet len olyan mun ka -
szü ne ti nap, ami kor min den csa lád tag rá ért. A va sár na pi
ebéd min dig szom ba ton ké szült, és va sár nap reg gel sem
le he tett ké sõbb kel ni. Ami szá mom ra so se vált ter mé sze -
tes sé: hoz zánk min dig be le he tett csön get ni (sõt: mi vel fa -
lun ak kor tájt még nem volt szo kás a csen gõ, meg a zárt aj -
tó, akár csön get ni sem kel lett), és ezt a le he tõ sé get bi zony
ki is hasz nál ták a gyü le ke zet tag jai – te kin tet nél kül az
idõ pont ra. Érez tük idõn ként azt is, hogy szü le ink nek
gond ja ik van nak, de eze ket in kább csak sej tet tük, és kér -
dé se ink re óva tos vá la szo kat kap tunk.

Mind ezt, bár bi zo nyos élet kor ban sú lyos kri ti kák kal il -
let tem, még is ter mé sze tes nek érez tem. Ma már meg is tu -
dom fo gal maz ni: a lel ké szi hi va tás, ahogy ak kor én lát -
tam, kis mér ték ben sem je len tett szol gál ta tást – szol gá lat

volt a szó min den ér tel mé ben, az élet min den te rü le té re ki -
ter je dõ, né mi túl zás sal hu szon négy órás szol gá lat, amely
éle tünk rend jét meg ha tá roz ta.

A má sik meg ha tá ro zó té nye zõ az a nagy kö zös ség volt,
amely nek ré szé vé vál tunk. En nek leg kéz zel fog ha tóbb egy -
sé ge a gyü le ke zet. Ben ne él tünk – akar tuk, vagy nem –,
iga zod nunk kel lett hoz zá, és el fo gad tuk mind azt, amit
kap tunk tõ le. Egy má sik egy sé ge en nek a kö zös ség nek
szü le ink lel kész és nem lel kész ba rá ta i ból és azok csa lád -
já ból állt ös  sze. A csa lá dok hoz több nyi re gye re kek is tar -
toz tak, akik kö zül ba rá tok is ki ke rül tek. Na gyon fon to sak
vol tak szá munk ra ezek a kap cso la tok. Nem tu dok és nem
is sze ret nék ül döz te té sek rõl be szá mol ni, sok kal in kább ar -
ról, hogy – fõ leg kis is ko lás ko runk ban – ki csit ide gen ként
él tünk a kor tár sa ink kö zött. Ezért azon ban bõ ven kár pó -
tol tak azok a kap cso la tok, ba rát sá gok, ame lyek ép pen a
szü le ink nek kö szön he tõ egy há zi kap cso la tok ré vén és
men tén jöt tek lét re. A sza bá lyos idõ kö zön ként szer ve zett
pap gye rek-ta lál ko zó kon, a szár szói nya ra lá sok ide jén, a
fó ti kán tor kép zõ kön, vagy egy sze rû en mert pap gye rek ba -
rát nõm ugyan ab ba a gim ná zi um ba járt, mint én, új ra és
új ra köl csö nö sen meg erõ söd he tett ben nünk a „nem va -
gyok egye dül” ér zé se. En nek a nagy kö zös ség nek az ere jét
a mai na pig ér zem, még az én gye re ke im nek is jut be lõ le.
És nem ke vés bé fon tos az az ott ho nos ság-ér zés sem, ami
bár hol a vi lág ban el fog, mi kor be lé pek egy lu the rá nus
temp lom ba, és ide gen em be rek kö zött, de ve lük együtt kö -
ve tem az is ten tisz te let li tur gi á ját.

Mind eh hez per sze elég lett vol na egy lel kész is a csa lád -
ban. Hogy ket ten vol tak, az né mi képp mó do sí tot ta a hely -
ze tet. Él egy kép az em lé ke im ben: hár mas ban va gyunk
szü le im mel. Édes anya, mi köz ben az én cop fo mat fon ja,
sír, és olyas mi ket mond, hogy õ nem dol go zik, olyan sza -
va kat hal lok, mint gyü le ke zet, püs pök, stá tus, kong rua
(utób bi a kat ugyan nem ér tet tem). Édes apám pe dig va ló -

Rossz eset ben el fog lalt sá ga mi att õ sem ké pes er re, így
(pa ró kia)kul csos utó da i kat fel me nõ ik és/vagy a gyü le ke -
zet jó szí vû tag jai õr zik.

Vis  sza ju tot tunk az al cím hely ze té hez. Mert min den
anya gi, tech ni kai és jo gi aka dály mel lett a fõ kér dés lel ki.
A lu ká csi tör té net ben kön  nyû iga zat ad nunk az „ön ma gát
le fog la ló” Már tát sze lí den fed dõ Jé zus nak. A la i kus férj
mel lett szol gá ló lel kész nõ ese té ben azon ban épp a két leg -

fon to sabb ér ték üt kö zik ös  sze: fel mo sás köz ben Jé zus, lá -
to ga tás ra si et ve gyer me kei sze mét lát ja.

Ak kor még is „mi eb ben a jó”?
A fe szült ség – épp fel old ha tat lan sá ga mi att – nem hagy

el tom pul ni. A min den na pok imp ro vi zá ci ói köz ben új ra és
új ra vis  sza ve zet a ke gye lem meg lá tá sá nak és el fo ga dá sá -
nak ál la po tá ba. És a mély bõl az evan gé li um is mé lyeb ben
szó lal meg, ame lyet nem ve het nek el tõ le.

KE VE HÁ ZI KA TA LIN

Anya vagy tisz te len dõ né ni?
Élet a pap(nõ)csa lád ban
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Ös  sze szo rult a gyom rom né ha – teo ló gus ként –, hogy va -
jon több ne ga tív pél da el le né re én meg tu dom-e áll ni a he -
lyem lel ké szi fel ada tok ban nõ ként, va la mint nem fo gok-e
pár év múl va ki zá ró lag vaj szí nû blúzt és kék pu ló vert vi -
sel ni kék nad rág gal? Va jon tény leg van kü lönb ség fér fi ak
és nõk kö zött eb ben a mun ká ban? Va jon tény leg an  nyit
szá mít ez, amen  nyit be szél nek ró la és amen  nyi re fél nek
tõ le so kan? Még csak nyolc hó nap van mö göt tem a szol -
gá lat ban, de ta valy a ha tod éve met is egy lel késznõ mel lett
töl töt tem.

Azt hi szem, min den kép pen meg kell kü lön böz tet ni,
hogy a lel kész nõ férj nél van-e, és a fér je is lel kész-e vagy

„ci vil”, van nak-e gyer me kei, mert ezek a té nye zõk nagy -
ban be fo lyá sol hat ják, hogy ki mit gon dol a lel kész nõk
hely ze té rõl. Én férj nél va gyok, a fér jem még ta nul, és még
sze ret ne to vább is ta nul ni. Ez nagy ban be fo lyá sol ja mind -
azt, amit a jö võnk rõl gon do lok, hi szen az õ éle té re, mun -
ká já ra is te kin tet tel kell len nem majd az eset le ges vál toz -
ta tá sok nál.

Se géd lel kész ként na gyon jó hely zet ben kezd het tem a
mun ká mat, na gyon jó prin ci pá lis mel lett egy nagy gyü le -
ke zet ben. Ne kem so kat szá mí tott, hogy nem vol tam rög -
tön tel je sen egye dül a fel ada tok kal. Az el sõ öt hó nap így
ele gen dõ fel ké szü lés volt az ön ál ló fel adat ra. Ami iga zán

szí nû leg sem mi meg ol dást nem tud hat a gon dok ra, leg -
alább is nem na gyon szól sem mit, je len lé té ben in kább
azért va gyok bi zo nyos, mert nyil ván nem én le he tek a be -
szél ge tõ part ner. Ter mé sze te sen nem ér tet tem a prob lé mát:
mit je lent az, hogy Édes anya nem dol go zik, ami kor pe dig
egy foly tá ban dol go zott? Azt hi szem, hogy va la hol dü hös
is vol tam rá: ugyan mit akar még, hi szen sok szor így sincs
ve lünk. Nem tud tam, mit je lent az, hogy nem sza bad dol -
goz nia, ha egy szer még is csak vé gez te a mun ká ját. Azt
tud tam, hogy mind ez azért van így, mert nõ nek szü le tett.
Ez megint so ká ig az ért he tet len dol gok kö zé tar to zott.
Azu tán még is ta lál tam rá ma gya rá za tot, Ker tész Er zsé bet
lány re gé nye i nek ol va sá sa köz ben, Te le ki Blan ka, Hu gon -
nai Vil ma és a töb bi „el sõ nõ” élet raj zát meg is mer ve. Azt
hi szem, egye bek kö zött ezek az ol vas má nyok vol tak azok,
ame lyek nyo mán el kezd tem ér te ni a fenn ál ló hely ze tet és
meg ér te ni az óha tat la nul elõ tö rõ fe szült sé gek oka it.

Az évek tel té vel, aho gyan egy re job ban lát tam a mun ká -
ját, és ér zé kel tem azt, hogy mi lyen aka dá lyok gá tol ják hi -
va tá sa gya kor lá sá ban, édes anyám ra egy re ke vés bé vol tam
dü hös, sok kal in kább az egy ház ra, an nak irá nyí tó i ra és az
egy ház ban ural ko dó szem lé let re. Tud tam, de vál to zat la -
nul nem ér tet tem, mi ért nem le het hi va ta lo san lel kész az,
aki nõ nek szü le tett. Ka masz ko rom ban már rend sze re sen
le he tett hal la ni ar ról, hogy kül föl dön nõ ket lu the rá nus lel -
kés  szé avat nak – bár en nek örül ni kel lett, még is sok szor
bos  szan kod tam azon, hogy ezek hír nek szá mí ta nak. Ak -
kor már azt is ér zé kel tem, hogy nemcsak a hi va ta los egy -
ház ve ze tés, ha nem a gyü le ke ze ti ta gok is sok szor el uta sít -
ják a nõk szol gá la tát. Ugyan ak kor so se akar tam minden -
nek a tár sa dal mi vo nat ko zá sa it ke res ni, sõt a mel lõ zött -

ség okoz ta fe mi niz mus nak min den meg je le né si for má já tól
ide gen ked tem.

Be val lom, nem na gyon sze ret tem, hogy a Ma ma a tisz -
te len dõ né nim (le het, hogy ezért, de ezt a meg szó lí tást na -
gyon nem ked vel tem so ha – még sze ren cse, hogy ne kem
meg ada tott az a ki vált ság, hogy nem kel lett hasz nál -
nom…), és sok szor azt sem, hogy má sok tisz te len dõ né ni -
je ép pen az én anyám. Haj la mos vol tam úgy érez ni, hogy
egy há zi, gyü le ke ze ti prob lé mák ban, hit be li, po li ti kai vagy
a ta nul má nya im mal kap cso la tos kér dé sek ben nem min dig
vol tak kü lön az én szá mom ra meg fo gal ma zott vá la szok –
ka masz ként egye ne sen úgy fo gal maz tam, hogy én sem
va gyok több, mint bár ki más a gyü le ke zet bõl, a hit ta no -
sok, vagy az if jú sá gi órák részt ve või kö zül.

Ami kor az tán édes anyám ott állt Lu ther-ka bát ban az ol -
tár elõtt, el sõ sor ban büsz ke vol tam rá, és örül tem, hogy el -
ju tott idá ig. Tisz tá ban vol tam az zal is, hogy ez fon tos ese -
mény, amely lé nye ge sen egy sze rû sí ti az éle tét, de az zal is,
hogy ugyan azt a szol gá la tot fog ja – im már le gá li san – vé -
gez ni, amit ad dig. És azt is le he tett tud ni, hogy e szol gá -
lat el fo ga dá sa sem et tõl az ese mény tõl vá lik ter mé sze tes -
sé, sok kal in kább az ad di gi és to váb bi mun ká ja alap ján.

A cím ben meg fo gal ma zott kér dés – a pap nõt meg fe le lõ
fog lal ko zás ne vek kel he lyet te sít ve – min den hi va tá sá nak,
fog lal ko zá sá nak el kö te le zett em ber gye re ké nek fel te he tõ
len ne. A vá lasz rá sok fé le le het. A sok fé le ség oka pe dig
nem biz tos, hogy csak a fog lal ko zá sok kü lön bö zõ sé gé ben
rej lik. Le het, hogy az én ese tem ben egy mon dat ban meg -
vá la szol ha tó: a cikk írá sa kor az el sõ, he ve nyé szett gon do -
la ta i mat tar tal ma zó do ku men tu mot – min den fé le tu da tos -
ság nél kül – „ma ma.rtf” cí men men tet tem el. 

DE ÁK ÁGO TA

Kez dõ szol gá lat te võ ként
így lá tom a jö võt
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fon tos volt, hogy bár mi lyen kér dés sel for dul hat tam egy
ná lam idõ sebb és ta pasz tal tabb kol lé gá hoz, aki szí ve sen
vá la szol ga tott még bu tá nak hang zó kér dé se im re is.

Ed di gi szol gá la ti he lye i men nem érez tem sem mi lyen
meg kü lön böz te tést ami att, hogy nõ va gyok, de is me rek
olyan ese te ket, ahol ez elõ for dul: több sé gi fér fi ve ze té sû
gyü le ke zet ben a pres bi té ri um ré szé rõl; fér fi több sé gû LMK-
kon; köz egy há zi meg moz du lá sok al kal má val. Örü lök,
hogy én nõ ként „ala nyi jo gon já ró” tisz te le tet és meg be csü -
lést kap tam. A gyü le ke ze ti ta gok szí ve sen fo gad tak és hall -
gat tak, a vé le mé nye met el fo gad ták fi a tal ko rom el le né re is.
A töb bi fe le ke ze ti kol lé gák is egyen ran gú ként ke zel tek. Ter -
mé sze te sen vol tak cso dál ko zó kér dé sek, hogy mi ért vá lasz -
tot tam ezt a pá lyát, de ezek in kább ked ve sen ag gó dó meg -
nyil vá nu lá sok vol tak, mint sem kri ti kák. So kan fe jez ték ki
el is me ré sü ket, hogy nõ lé tem re ilyen ne héz pá lyát vá lasz -
tot tam. Mind ez na gyon jó le sett, de nem iga zán ér tet tem és
érez tem mind ezek sú lyát, és még most sem ér zem – há la
Is ten nek, ed dig ros  sz ta pasz ta la tom nem volt.

A jö võ vel kap cso lat ban sok vá ra ko zás és re mény ség
van ben nem mind a mun kám mal, mind a ma gán éle tem -
mel kap cso lat ban. Van nak ta lán túl nagy ra tö rõ vá gya im
és ál ma im is, van nak konk rét és ál ta lá nos el kép ze lé se im.
Mind ezek függ nek at tól is, ho vá ke rü lök. A csa lád ter ve -
zés ben je len tõs vis  sza fo gó ere je van an nak, hogy még
idén és a jö võ év ben is bi zony ta lan a jö võnk és a he lyünk.
A bi zony ta lan ság ra pe dig nem jó csa lá dot ter vez ni. Eb ben
az idõ szak ban in kább ma ga mat sze ret ném job ban meg is -
mer ni és ki pró bál ni a gyü le ke ze ti mun ka sok fé le te rü le tén.
Sze ret nék jó kap cso la to kat ki épí te ni a gyü le ke zet ben és a
vá ros ban egy aránt. Na gyon fon tos nak tar tom, hogy a lel -
kész akár fa lu ban, akár vá ros ban él, köz éle ti sze mé lyi ség.
Van nak fel ada tok, fel ké ré sek, ame lyek nek ele get kell ten -
ni, akár tet szik, akár nem. A vá ros/fa lu kul tu rá lis éle té ben
is részt kell ven ni, kre a tív öt le tek kel hoz zá já rul ni az egész
kö zös ség épü lé sé hez.

Nõ nek szü let tem, egy ide je ke resz tény, 2 éve fe le ség és
8 hó nap ja lel kész va gyok, ezért a leg na gyobb ki hí vást ab -
ban lá tom, hogy nõ ma rad jak. A ve ze tõ fel ada tok el lá tá sa
nem min dig kön  nyû. Ren det tar ta ni a gyü le ke zet ben, ha -
ra got, el len té te ket va la ho gyan or vo sol ni, ki áll ni a gyü le -
ke zet ér de ke i ért. Ezek hez sok szor úgy ér zem, mint nõ ke -
vés va gyok. Mert nem ki a bá lok, nem eme lem fel a han -
gom, nem csa pok az asz tal ra. Ta lán egy erõ sebb fér fi hang -
ra ha ma rabb le csil la po dik a zú go ló dó pres bi té ri um, ta lán

egy fér fit ko mo lyab ban vesz nek épít ke zé sek so rán. Biz to -
san van sok olyan te rü let, ahol a fér fi ak nak elõ nyük van,
és ép pen ezért áll fenn a kí sér tés és a ve szély, hogy a nõ is
olyan ná vál jon, mint a fér fi ak, re mél ve, hogy így több,
jobb ered ményt ér el, ha ma rabb ész re ve szik, meg hall gat -
ják. Le het is ben ne va la mi. De azt gon do lom, nem ér de -
mes a nõi ka rak tert fel ál doz ni va la mi olyan ked vé ért, ami
nem sa já tunk, ami csak fel vett póz, és így vé gül csak hát -
rán  nyá vá lik.

Egy nõ más, mint egy fér fi, és ez így van rend jén. Csi -
no sabb és de ko ra tí vabb meg je le né sû – még Lu ther-ka bát -
ban is –, ha va ló ban nõ ma rad. Tu dom, en nek meg mo so -
lyog ta tó há tul ütõi is van nak. Egy nõ nek más a gon dol ko -
dás mód ja, egy szer re több do log ra is ké pes fi gyel ni, de ha -
ma rabb el vész a rész le tek ben (pél dá ul épít ke zés!); ér zé ke -
nyebb, ami elõnyt je lent a lel ki gon do zói be szél ge té sek so -
rán, de ne he zeb bé te szi a te me té sek szol gá la ta it is. Ezek
mind olyan tu laj don sá gok, ame lyek re nagy szük ség van
em be rek kel fog lal ko zó mun kák ban. Ezért gon do lom, hogy
a ki hí vás el sõ sor ban an nak szól, hogy nõ ma rad jak. Ma
már sok lel kész nõ vé gez szol gá la tot, így ön ma gá ban a
tény, hogy nõk is van nak ezen a pá lyán, nem új don ság.
Vi lá gi pá lyá kon is sok nõ dol go zik ve ze tõ be osz tás ban. Így
a fel adat az, hogy meg te remt sük a meg fe le lõ egyen súlyt a
mun ka és az élet egyéb te rü le tei kö zött. Na gyon fon tos,
hogy a lel kész nõ há zas tár sa meg ért se és el fo gad ja fe le sé -
ge mun ká ját, mun ka kö rét és mun ka ide jét is, és mind ezek
is me re té ben se gít se õt. Ugyan ak kor az is fon tos, hogy a
lel kész nõ is ki ala kít son ma gá nak va la men  nyi re ke re tek
kö zé szo rí tott mun ka ren det, hogy ele gen dõ idõt tölt sön
csa lád já val. Na gyon fon tos nak tar tom pél dá ul, hogy a
sza bad nap va ló ban sza bad nap le gyen, és azon a na pon le -
he tõ leg sem mi lyen lel ké szi mun kát ne vé gez zen. Így azt
az idõt csa lád já ra, ott ho ná ra stb. for dít hat ja.

Ta lán min den pá lya kez dõ ben sok am bí ció és álom él ar -
ról, ho gyan ter ve zi az éle tét, mit vár a jö võ tõl. Az én ál ma -
im még meg van nak, és ta lán meg is ma rad nak, ala kul nak
és for má lód nak az adott élet- és mun ka kö rül mé nyek hez.
Nõ ként nem ér zem ma ga mat több nek vagy ke ve sebb nek
fér fi kol lé gá im nál, csak más nak. És nõi mi vol to mat sze -
ret ném meg õriz ni a mun ká ban is. Ta lán van, ami ben hát -
rányt je lent, de biz to san sok te rü le ten elõnyt. Is ten ilyen -
nek te rem tett, és ilyen nek hí vott el a szol gá lat ba is. Egyik
ked ves lel kész kol lé gám két éves kis lá nyá nak uj jon gó sza -
va i val él ve: „Olyan jó, hogy nõ va gyok!” 
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HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 5. VA SÁR NAP
(RO GATE)
• Zsolt 130,1–8

A TEX TUS RÓL

Ki je lölt igénk az in di vi du á lis pa nasz zsol tá rok jól is mert
da rab ja. Az óegy ház bûn bá na ti zsol tár ként hasz nál ta. Lu -
ther a „pá li zsol tá rok” (32, 51, 130 és 143) kö zé so rol ja,
föl fe dez ve ben ne az új tes ta men tu mi tar tal mat. Ez a zsol -
tár ih let te õt az „Aus ti e fer Not sch rei ich zu dir” kez de tû
(EÉ 402) ének meg kom po ná lá sá ra. A zsol tár az Ószö vet -
ség ke gyes em be ré nek ta nú ság té te le ar ról, hogy a meg bo -
csá tás, az is te ni hû ség és ke gye lem va ló sá ga nem vá laszt -
ha tó el a bûn mély sé gé nek, ha lál ho zó ha tal má nak a fel is -
me ré sé tõl és at tól, hogy Is ten íté le té vel min den ki nek szá -
mol nia kell. Csak ezek tisz tán lá tá sa és együtt ha tá sa hoz
iga zi bûn bo csá na tot. A zsol tár tar tal mi lag két gon do la ti
egy ség re oszt ha tó. Az 1–4. sza kasz bûn bá na ti ima pa -
nasz dal for má já ban, az 5–8. ver sek bi za ko dó val lás té tel
Is ten hû sé ges és ke gyel mes sze re te té rõl, mely so ha sem hi -
á ba va ló, hi szen Urunk a meg hall ga tás, a meg bo csá tás és
a meg vál tás Is te ne.

A zsol tár fel ira tá nak több ér tel me zé se van. Leg va ló szí -
nûbb nek azt fo gad juk el, hogy za rán dok ének. Za rán dok -
lás al kal má val hasz nál ták, an nak is utol só fel vo ná sa kor,
a pro ces  szió meg ér ke zé sé re a temp lom hoz.

A bûn bá nó imád ság (1–4. vers) el sõ ver sé ben egyet len
szó val ír ja le a zsol tá ros hely ze tét: mély ség bõl. Az Ószö -
vet ség ben ez a ki fe je zés a „nagy mély ség vi ze it”, az al vi -
lá gi ten gert, a Se ol he lyét je len ti, aho vá a hal ot tak ke rül -
nek (vö. Ézs 51,10; Ez 27,34; Zsolt 69,3.15; Jón 2,3). A
mély ség te hát az Is ten tõl va ló tá vol sá got és el ha gya tott sá -
got je len ti. Nem tes ti be teg ség rõl, lel ki fáj da lom ról van
szó, ha nem ar ról a fé le lem rõl, hogy tá vol ke rül het a ke -
gyes Is te né tõl. Köz te és te rem tõ je kö zött mély sé ges ûr tá -
tong hat, mely be kön  nyen be le le het zu han ni, ha Is ten
nem nyújt ja ki se gí tõ ke zét, mely bûn bo csá na tot ad. A bû -

nös em ber azon ban nem tud olyan mes  sze ke rül ni Is ten -
tõl, olyan mély re zu han ni bû ne i be, hogy a bûn val ló, meg -
bo csá tá sért kö nyör gõ em be ri szó el ne jut na Is te né hez.
Ah hoz azon ban, hogy az õszin te bûn bá nat sza va el han -
goz zék, nagy hit re van szük ség. Ar ra a hit re, hogy Is ten
nem csak a bû nö ket szá mon  tar tó Úr, ha nem a meg bo csá -
tás Is te ne is.

A 3–4. ver sek ben ös  sze kap cso ló dik a bi za lom és a fé le -
lem. Bíz ni, hin ni a zsol tá ros azért mer és tud, mert tag ja a
gyü le ke zet nek, mely meg is mer te Is ten ne vét, amely ir gal -
mas és kö nyö rü le tes név. De ép pen a kö zös ség ben ta nul ja
meg azt is: Is ten nél nincs ol csó meg bo csá tás. Sza bad dön -
té se sze rint sze ret és bün tet, meg bo csát vagy el ítél, mert õ
min den ha tó. Ép pen emi att kell fél nünk õt!

Is ten–em ber–bûn, ez a há rom fe szült ség ben van egy -
más sal, de ép pen eb bõl szü le tik meg a bûn bá nat, majd az
ak tív hit, ami kor az em ber már nem csak fél bû nei bün te -
té sé tõl, ha nem vá gyó dik is a szent Is ten kö zel sé ge után,
aki nél egye dül van a bûn bo csá nat evan gé li u ma. A bár mi -
kor szá mon ké rõ bí ró a bûn bo csá na ton ke resz tül sze re tõ
men  nyei Atya lesz. A meg bo csá tás, a ke gye lem, a sze re tet
nem szün te ti meg Is ten ha rag já nak a jo go sult sá gát, ha -
nem in kább meg erõ sí ti azt. A zsol tá ros nak ez a fel is me ré -
se el éri az Új szö vet ség hit be li fel is me ré sét Is ten jó sá gá ról,
mely bûn bá nat ra in dít (Róm 2,4; Lk 5,8).

Az 5–8. ver sek: ta nú ság té tel a meg ta pasz talt bûn bo csá -
nat ról és az imád sá got meg hall ga tó Is ten rõl. Az is ten fé lõ
em ber he lyes ma ga tar tá sa a re mény ség. A re mény ség és a
két ség be esés egy más nak el lent mon da nak. Még is a két sé -
gek kö zött re mény ked ni kell, mert a ké tel ke dés a hit kez -
dõ dõ be teg sé ge, a re mény ség pe dig a gyó gyu lás je le. Ter -
mé sze tünk sze rint ben nünk van a ré gi és az új em ber tu -
laj don sá ga, s a küz de lem min dig ar ra irá nyul: az új gyõz -
zön a ré gi vel szem ben. Eh hez kell az Úr se gít sé ge, az õ vá -
rá sa. Nem a sa ját ér de münk re épí te ni, ha nem vár ni Is ten
se gít sé gét, me lyet ak kor ad, ami kor ne ki tet szik. A tü rel -
met len em ber ma ga akar ja meg szab ni Is ten nek az irányt,
idõt, mó dot, s ha ké sik a se gít ség, két ség be esik, vagy má -
sutt ke res meg ol dást. Õ nem tud vár ni, így Is ten nek kell
vár nia, hogy se gít hes sen. Akik az Úr ra vár nak, azok ke -
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gyel mé ért kö nyö rög nek, és rá bíz zák Is ten jó tet szé sé re, mi -
kor, ho gyan, hol és ki vel akar se gí te ni raj tuk. Eb ben a se -
gít ség ben nem ké tel ked nek. Az iga zi bûn bá nat és az új
élet mély ös  sze füg gé sé rõl van itt szó. Az igaz bûn bá nat és
az azt kö ve tõ ma ga tar tás nem át me ne ti han gu lat, ha nem
a hí võ em ber élet for má ja. A 6. vers ha son la ta szé pen
szem lél te ti a fe szült sé get a re mény ség és a már meg ta -
pasz tal tak kö zött: a reg gel biz to san el jön, vi lá gos ság lesz
kö rü löt tem a sö tét ség után, még is sze ret ném sür get ni a
fo lya ma tot, hogy ha ma rább jöj jön el a reg gel. A ke gyes
em ber az imád ko zó vá ra ko zás élet for má já ban gon dol ko -
dik: vár Is ten re, a bûn bo csá nat újabb és újabb igé jé re, bár
biz to sabb ben ne, mint az éj je li õrök a pir ka dat ban.

A 7–8. ver sek pap szá já ból el hang zó in tõ és ál dást mon -
dó sza vak a gyü le ke zet ré szé re, me lyek egy ben sum máz -
zák az ed di gi e ket. A meg bo csá tás és a meg vál tás bi zo -
nyos sá ga nem csak a zsol tá ros egyé ni éle té re néz ve fon tos,
ha nem a gyü le ke zet is eb bõl me rít het erõt meg ma ra dá sá -
hoz. Az ószö vet sé gi, de min den igaz hit nek is is mer te tõ je -
gye, hogy nem az em ber egyé ni szer ze mé nye, ha nem min -
dig a kö zös ség épí tõ va ló sá ga. Böl csen ta nít ez a zsol tár
min den kit ar ra, hogy a bûn bá nat ból élõ em ber nem csak a
bû ne it nem tit kol ja el Is ten és a gyü le ke zet elõtt, de hi tét,
re mény sé gét, igé hez sza bott imád sá gos éle tét is meg oszt -
ja gyü le ke ze té vel. Az igét a ma ga tel jes sé gé ben, mely re en -
nek a zsol tár nak az imád ko zó ja is vá gyik, Jé zus Krisz tus
hoz ta el az Új szö vet ség ben, sõt még en nél töb bet is: õ ma -
ga az ige, a test té lett, aki ben be tel je sí tet te ke gyel mét a
min den ha tó Is ten.

A SZÓ SZÉK FE LÉ

Há la Is ten nek, na gyon sok fé le könyv áll ren del ke zé sünk -
re, hogy se gít sen az imád ko zás ban. Ez a zsol tár is le het
min ta imád ság. Rö vid, tar tal mas, fel fe lé irá nyít ja a fi gyel -
met. Se gí ti erõ sí te ni azt a ta pasz ta la tot, hogy mély ség fe -
lett van a ma gas ság. A mély ség át élé se gya ko ribb em be ri
éle tünk ben, mint a ma gas ság fel eme lõ, cso dá lat ra biz ta tó
va ló sá ga. Ko runk mély sé gei ja va részt a kor szel lem fel fo -
ko zott tem pó já ban ke re sen dõk. Egyé ni és kö zös sé gi nor -
mák fel la zu lá sát ta pasz tal va nem kön  nyû hir det ni a bûn -
bá nat õszin te gya kor lá sát, de ha ne héz nek is tû nik, meg
kell ten nünk. Ép pen azért, mert a hí võ em ber tud ja: bár -
mi lyen mély ség bõl Is ten hall ja leg tisz táb ban az õszin te,
ki ál tó szót, s õ tud ja meg vál ta ni (meg ol dás hoz se gí te ni) a
ver gõ dõ em bert. En nek a hir de té se, erõ sí té se biz ta tó szó -
val, több szö rö sen át élt ta pasz ta lat tal ma is igen-igen idõ -
sze rû. A zsol tár sze mé lyes hang vé te le bá tor sá got ad az
egyén õszin te ki ál tá sá ra. So kan be fe lé sír nak, nem me rik
fel tár ni szí vük fáj dal mát, s ez na gyon ve szé lyes, hi szen
lel ki be teg sé gek hez ve zet het, pszi chés za va rok hoz. Meny  -
nyi szo mo rú ta pasz ta la tunk van e té má ban!

Ko por sók mel lett áll va a gyász szer tar tás el sõ sza va sok
eset ben ez a zsol tár. Kell na gyobb mély ség an nál, mint va -

la kit utol só út já ra kí sér ni? Ha va la mi kor, eb ben a hely zet -
ben biz to san fel tör a lé lek mé lyé bõl az õszin te ki ál tás. S
az ige ott van, az ének ott van, az imád ság ott van, hogy
vi gasz tal jon, bé két te remt sen, a meg vál tás hí rét tol má -
csol ja a meg tört szí vû ek nek. A meg vál tá sét, mely Jé zus
sze mé lyé ben, sza vá ban és fel tá ma dá sá ban min dig meg ol -
dást je lent az imád ko zó, hí võ em ber nek.

A ké tel ke dõk, pes  szi mis ták, szkep ti ku sok mit vár hat -
nak, ha ige kö zel be ke rül nek?

A zsol tá ros õszin te sé gét: ha a bû nö ket szá mon tar tod,
Uram, ki ma rad meg ak kor? Mély re lát ni, mély re száll ni
ön ma gam éle té be, be is mer ni mu lasz tá sa i mat, me lyek kel
Is ten el len vé tet tem – en nek az üze net nek a meg szó lal ta -
tá sá val le het el ér ni õket is. A hús vét utá ni 5. va sár na pon
bi zony ak tu á lis le het a ko moly ön vizs gá lat: nem ke rül -
tem-e tá vol ra a fel tá ma dás üze ne té tõl? Meg lát szik-e éle te -
men a meg erõ sö dött hit, re mény, sze re tet sok ál dott je le,
vagy is mét va la mi lyen mély ség fe lé hú zó dik az éle tem?

Ro gate va sár nap ja meg erõ sí ti az ige hall ga tót és az ige -
hir de tõt is: vár jad az Urat tel jes lel ked bõl, job ban vár jad,
még több bi za lom mal, mint ed dig! „Jót várj, a ros  szat vár -
ni nem sza bad, elég el hor doz ni, hogy ha le sza kad.”
(Scholz Lász ló: Jót várj)

Min den kö zös ség egyé nek bõl áll. Is ten elõtt min den
egyes em ber fon tos, drá ga ér ték, s õket együtt kí ván ja a te -
rem tõ Úr. Va sár na punk köz pon ti té má ja az imád ko zó gyü -
le ke zet. Az egyen ként hit ben já rók kö zös sé ge Is ten egy és
szent né pe. Ne kik van Is te nük, aki nél a sze re tet uralkodik
olyan mértékben, ahogy a Jn 3,16 igé bõl ta nul juk, ta nít -
juk, his  szük, ta pasz tal juk és vall juk. Gaz dag õ, ahogy a
zsol tá ros mond ja, ezért min dig bíz ni le het ígé re té ben. Ígé -
re té nek tar tal ma: a meg bánt bû nök re van bo csá nat, a tü -
rel mes, alá za tos vá ra ko zás bi zo nyo san meg hoz za a meg -
ol dást. Az õ sze re te te a ha lál nál is erõ sebb! Hús vét után
erõ tel je sebb a meg vál tás üze ne té nek be fo ga dá sa, hi szen
Jé zus fel tá ma dá sá nak té nye egé szen biz tos sá te szi ne -
künk a zsol tár be fe je zõ so rá nak igaz sá gát, mely Krisz tus -
ban min den ki re ér vé nyes, aki ben ne hisz. Jé zus az egész
vi lág ös  szes bû né ért ál doz ta ma gát a gol go tai ke resz ten,
ez Is ten meg vál tó aka ra tá nak tel jes sé ge. Ho gyan le het ré -
szünk e mér he tet len is te ni ke gye lem ben? Imád ság ál tal.
Min den mély ség ben lé võ nek ta nít suk, pél da adás sal mu -
tas suk meg e min dig jár ha tó utat. A szo mor ko dó kat, ké -
tel ke dõ ket ve gyük kö rül sze re te tet tel, hogy le gyen ere jük,
ked vük, bá tor sá guk az imád ság gya kor lá sá ra.

Mû fa ji lag, tud juk jól, sok fé le imád ság van. Mos ta ni
zsol tá runk a bûn bá nat hang ján szól hoz zánk. De nem
ma rad a bûn mély sé gé ben és a csüg ge dés ki lá tás ta lan sá -
gá ban, hanem in dul föl fe lé. A jó irány hoz min dig jön a se -
gít ség, a jó ta nács. Így ol vas suk, hall juk mi is, Is ten mai
né pe: bû ne ink nél na gyobb Urunk bo csá na ta, bíz zunk ben -
ne. Tü rel met len sé günk csil la pul, ha igaz hit tel, ki tar tó an
vár juk Is te nünk sza ba dí tá sát. A gaz dag Is ten sze re te té bõl
jut min den ki nek, aki el fo gad ja, kí ván ja az õ ál dá sát, meg -
vál tá sát.
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IGE HIR DE TÉ SI VÁZ LA TOK

Gyü le ke zet ben élünk
1. A gyü le ke zet éle té nek jel lem zõi (rend sze res ige hall ga -
tás, ének lés, sze re tet szol gá lat stb.).

2. Emel jük ki az imád sá got (szer ves ré sze együtt lé te ink -
nek, min den élet hely zet ben gya ko rol juk, biz tos se gít sé -
günk egész éle tünk ben).

3. Igénk egy pél da (bûn bá nat–ki ál tás, re mény ség–bo -
csá nat, vá ra ko zás–meg vál tás).

Be fe je zés: Scholz Lász ló: Jót várj

Mély ség és ki ve ze tõ út
1. Szo mo rú élet hely ze tek (ko runk kí sér té sei a mély ség fe -
lé; al ko ho liz mus, ká bí tó szer, tisz tá ta lan élet mód, bû nö zés
stb.).

2. Meg ol dá si kí sér le tek (se gély szer ve ze tek, egész ség -
ügy, te le fon).

3. A ke resz tény hit ere je: bûn bá nó, bi za ko dó, tü rel mes
imád ság és együtt ér zõ se gí tés.

FEL HASZ NÁLT IRO DA LOM

Pál fy Mik lós: A Zsol tá rok köny ve. Bu da pest, 1964.
Scholz Lász ló: Jót várj! (ver ses kö tet)
Ko vács Ti bor: Sze re tet-nap tár. 1995.
Ko vács Ti bor: Re mény ség-nap tár. 1996.
Lel ki pász tor 1955., 1964.

Né meth né Tóth Il di kó

MEN  NY BE ME NE TEL ÜN NE PE
• Ézs 40,27–31

A TEX TUS RÓL*

Fon tos tud nunk, hogy tex tu sunk a „vi gasz ta ló pró fé tá tól”,
De u te ro-Ézsa i ás tól szár ma zik. A fog ság ban 70 évig síny -
lõ dõ, meg fá radt, meg lan kadt né pet akar ja vi gasz tal ni. Iz -
ra el né pe nem csak fi zi ka i lag erõt le ne dett meg, ha nem lel -
ki leg is, is ten hi té ben ren dült meg. Hi á ba vár ták a sza ba -
du lást, na pok, he tek, évek múl tak el, hi á ba imád koz tak.
Úgy lát szott, ügyük kel nem tö rõ dik Is ten. Pe dig ígér te a
pró fé ták ál tal – kü lö nö sen Ezé ki elen ke resz tül, aki ma ga
is a fog ság ban halt meg –, hogy meg sza ba dít ja õket. A
sza ba du lás azon ban ké sett. Így el sõ sor ban hi tük ben, ma -
gá ban Is ten ben fá rad tak meg.

Ezért eb ben a hely zet ben a meg ol dás is csak az le het,

hogy a nép új ra Is ten re ta lál jon, és a be lé ve tett hi te erõ -
söd jön meg. Így a pró fé ta az Úr ra, a Te rem tõ re eme li fel a
fog ság ban el csüg ged tek te kin te tét. Van va la ki, aki nem fá -
rad el. Meg fá rad nak ugyan az if jak, a leg kü lön bek is, de
Is ten fá rad ha tat la nul te remt. Mi len ne, ha az Úr egy pil la -
nat ra is meg fá rad na „te rem te ni”, ha meg fe led kez ne te -
remt mé nye i rõl?

A fá radt em ber nek a fá rad ha tat lan Is ten re van szük sé ge!
Szép kép pel szem lél te ti a pró fé ta, ho gyan újít meg az Is -

ten ben va ló hit: „szárny ra kel nek, mint a sa sok, fut nak és
nem fá rad nak el…”

Hús vét után, men  ny be me ne tel ün ne pén a te rem tõ Is -
ten nél is töb bet lát ha tunk meg. A min dig gyõz tes Urat. Va -
jon mi kö ze van men  ny be me ne tel ün ne pé hez tex tu sunk -
nak? Na gyon sok. Ez az ün nep erõ sí ti hi tün ket, meg mu -
tat ja di csõ sé ges Meg vál tón kat. So ká ig nem ér tet tem, ho -
gyan tér het tek ha za öröm mel a ta nít vá nyok Jé zus men  ny -
be me ne te lé nek ese mé nye után. Szo mo rú nak kel lett vol na
len ni ük, hogy Mes te rük el hagy ta õket. De le gyõz te bá na -
tu kat az él mény. Mi cso da Meg vál tó juk van! Men  nyei di -
csõ sé gé be tért vis  sza. Bár ha lá lá val a po kol ba ta szít ta tott,
de gyõz te sen vis  sza tért on nan. No ha fel hõ ta kar ja el a
szem elõl, õ ott van a fel hõ mö gött, aho gyan a nap is ren -
dü let le nül ott áll az ég ta ka rói mö gött.

Az is fon tos, hogy meg ígér te, vis  sza jön, Lel ke ál tal ve -
lünk lesz min den nap, és ben nün ket is fel visz majd ma gá -
hoz. Tíz na pig csak ezt vár ták a ta nít vá nyok. És el jött,
pün kösd óta itt van. Õ ve lünk van, mu tat ja az egy ház cso -
dá la tos tör té ne te.

Mi is azt sze ret nénk – ha ma még nem is úgy, mint ak -
kor Jé zus –, hogyha fel emel ked het nénk men  nyei ma gas sá -
gok ba. Fö lé ke rül het nénk a gond ja ink nak, mind an nak,
ami le húz, fá raszt ben nün ket, szár nyal hat nánk, fut hat -
nánk lan ka dás nél kül.

Men  ny be me ne tel ün ne pe eb ben se gít min ket. Se gít Is -
ten ben hin ni, mert Jé zust te szi nag  gyá elõt tünk, õt, aki ve -
lünk, ben nünk van, és erõt ad le gyõz ni éle tünk min den
ne héz sé gét.

SZÁR NYAL NI, FUT NI

Váz lat

– Erõt len nek len ni, Is ten ben meg fá rad ni.
– Jé zust, az Urat lát ni.
– Hit ál tal szár nyal ni, fut ni.

1. A tes ti fá radt sá got min den ki is me ri. Ta pasz tal juk
gyer mek ko runk tól, ra gyo gó if jú sá gunk tól kezd ve egé -
szen öreg sé gün kig. De a lel ki fá radt ság sem is me ret len.
A leg kü lön be ket, Is ten szol gá it is el éri a meg erõt le ne dés.
Gon dol junk Mó zes re, Il lés re, Jób ra, Je re mi ás ra. De mi
ma gunk is így va gyunk ez zel. Hos  szan tar tó be teg sé gek -
ben, pró bák ban, ami kor hi á ba imád ko zunk gyó gyu lá -
sért, úgy lát juk, nem tör té nik sem mi, „ügyünk kel” nem
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tö rõ dik Is ten, bi zony a ben ne va ló hit ben is meg fá ra -
dunk.

Az ott ho nunk ban egy ágy ban fek võ be te get is ápol nak
fi a tal nõ vé rek. Nem tud már fi zi kai mun kát vé gez ni, kép -
te len ön ma gát egye dül el lát ni, min den ben ki szol gál ják,
még is mi lyen fur csa, hogy min dig ar ról pa nasz ko dik, fá -
radt.

Fi a tal, egész sé ges nek, erõs nek tû nõ fi a ta lok ról de rül ki
a so ro zás nál, hogy ka to nai szol gá lat ra még is al kal mat la -
nok. Va la mi ért erõt le nek. Mi ben fá rad hat tak meg? Az er -
nyedt ség oka be lül ke re sen dõ.

2. Mi vi gasz ta lá sa le het a meg fá radt em ber nek, hon nan
ve het erõt? Igénk Is ten re, a te rem tõ Úr ra eme li fel te kin te -
tün ket. Az egész te rem tett vi lág Is ten ha tal mát, mun ká ját
hir de ti ne künk. Mi len ne, ha egy pil la nat ra is el fá rad na?
Jé zus is fá rad ha tat lan volt föl di éle té ben. Ami kor a tes ti
gyön ge ség elõ is vet te, pi hen ni akart, s ak kor sem hagy -
ták, volt ere je cso dá kat ten ni. Ere je volt a kí sér té sen, az
ör dög ha tal mán, szen ve dé sek, tes ti gyöt rel mek kö ze pet te
gyõ ze del mes ke dett a ha lá lon. És volt ere je gyõz ni a föld
min den vonz ere jén. Ami ben nün ket le húz és meg erõt le nít,
azon Jé zus nak volt ere je fe l ül emel ked ni. Úgy sze ret nénk
mi is a „le hú zó erõk” fe lett gyõz ni, „men  nyei ma gas la tok -
ba” emel ked ni! Gyer mek ko rom ban több ször ál mod tam,
hogy fel emel ke dem a föld tõl né hány mé ter re, és le be gek a
le ve gõ ben. Mi lyen jó volt ilyen kor éb red ni! De ké sõbb csa -
ló dot tan döb ben tem rá, mind ez csak álom volt. Jé zus
menny be me ne te le azon ban nem az, ha nem va ló ság. Ezért
tud tak örül ni a ta nít vá nyok szo mo rú sá guk el le né re. Meg -
lát ták a di csõ sé ges Urat! A gyõz tes Jé zus emel fel ben nün -
ket is a gond ja in kon, csüg ge dé se in ken, fá radt sá gun kon,
és vé gül át emel a men  ny be.

Re mé nyik Sán dor ver sé ben szól ar ról, hogy a hal dok lók
te kin te te min dig a men  nye zet re sze ge zõ dik. Is tent meg -
szó lí tó imád sá ga így szó lal meg az utol só so rok ban: „S
bol dog vol nék, ha tud nék mes  szebb lát ni, / A su gár ta lan,
fe ke te vi lá gon, / A men  nye ze ten túl a men  ny be lát ni…”

Jé zus hit ál tal „emel fel” ben nün ket. Akik ben ne bíz nak,
át élik azt a cso dát, hogy szárny ra kel nek, és lan ka dat la -
nul fut ni tud nak.

A hit azon ban – mint tud juk – nem csu pán az is te ni ígé -
re tek el fo ga dá sa, ha nem sze mé lyes kap cso lat, az Úr ra va -
ló rá ha gyat ko zás. Pál apos tol ki fe je zé sé vel él ve a Krisz tus -
ban va ló meg gyö ke re zés. A hit re mény ség õben ne, ve le va -
ló élet, együtt élés, Jé zus ál tal be ha to lás a lát ha tat lan vi -
lág ba, a lát ha tat lan Jé zus sal va ló va ló sá gos kap cso lat
(Zsid 11), fe l ül emel ke dés az erõt len sé gen. Nem dop ping -
szer, amely rö vid ha tás után még mé lyebb re ta szít, ha nem
az az erõ, amely lan ka dat la nul meg tart.

Ilyen ta pasz ta la ta van a hí võ em ber nek. Ma gam is át él -
tem, amit Il lés pró fé ta. Két szer vol tam a ha lál szé lén.
Erõm el fo gyott, láb ra áll ni sem bír tam, re mény sé gem is el -
ha gyott. Akár csak Il lés, aki meg akart hal ni, mert be le fá -
radt az Is ten szol gá la tá ba, tes ti leg, lel ki leg is. Még is az Is -
ten tõl ka pott erõ vel fel kelt a pró fé ta, és 40 nap és éj jel

ment to vább. Amit Il lés át élt, azt ta pasz tal tam meg ma -
gam is, és ezt kap ja aján dé kul Is ten né pe, mert ez a Krisz -
tus ra ha gyat ko zó hit út ja, aho gyan Scholz Lász ló lel kész
ver sé ben vall er rõl: „Fé nyek alatt, fel hõk alatt, visz a lá -
bam nyom ról-nyom ra / Meg-meg tor pan, to vább ha lad,
cso dás Csil lag tit kon von ja.”

Nagy Ilo na

HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 6. VA SÁR NAP (EXA U DI)
• Józs 23,14–16

A KÖNYV RÕL, KE LET KE ZÉ SÉ RÕL ÉS ÍRÓ JÁ RÓL

Az ószö vet sé gi köny vek kö zül na gyon rit kán ke rül sor Jó -
zsué köny vé re mint ige hir de té si tex tus ra. A ki je lölt ige -
hellyel pe dig hos  szú szol gá la tom so rán még nem ta lál koz -
tam, ró la nem pré di kál tam. Így ta lán nem lesz ha szon ta -
lan elõ ször va la mit a könyv rõl, an nak hát te ré rõl és író já -
ról, az ös  sze füg gé sé rõl ír ni be ve ze tõ ül.

Jó zsué köny ve az úgy ne ve zett ko rai pró fé ták kö zül az
el sõ, ame lyet a Bí rák, Sá mu el és a Ki rá lyok köny vei kö vet -
nek. Más fe lõl szo ro san kö tõ dik Mó zes ötö dik köny vé hez,
jól mu tat ja ezt 5Móz 34,12, amely „és”-sel kö ti ös  sze a két
köny vet egy más sal. Er re mu tat rá Ot to Eiss feldt, aki a szo -
ká sos gö rög „Pen ta te u c hos” meg je lö lést Jó zsué köny vé vel
együtt „He xa te u c hos”-nak ne ve zi (Über li e fe rungs ge  -
schich  te, Stu di en). A könyv vis  sza te kin tés Mó zes mun ká -
já ra, és ar ról szól, ho gyan fe je zi be azt Jó zsué a meg ígért
ha za el fog la lá sá val. Ugyan ak kor elõ re is mu tat Iz ra el nép -
é nek tör té ne té re.

A könyv Jó zsué ne vét vi se li, õró la szól, de nem õ az író -
ja. Jó zsué Nún fia, ne ve er ede ti leg Ho sea volt. A Jó zsué ne -
vet (az Úr a se gí tõ) Mó zes ad ta ne ki (4Móz 13,6). Egyi ke
a Ká na án ba kül dött fel de rí tõk nek. Õ Mó zes hû sé ges kí sé -
rõ je a tö rvény adás he gyé re (2Móz 33,11). Ké sõbb ün ne pé -
lyes ke re tek kö zött Mó zes utód já ul ik tat ta be a szol gá lat -
ra. Mó zes el len a nép sok szor lá zadt, Jó zsué pa ran csa it vi -
szont en ge del me sen tel je sí tet te. Az Új szö vet ség ben Zsid
1,4 sze rint Jé zus elõ ké pe (a két név azo nos), aki az iga zi
nyu ga lom ba ve ze ti né pét.

A könyv szer zõ je egy ál ta lunk nem is mert pró fé ta Dá vid
ko rá ból, aki Mar tin Noth sze rint Bet hel és Mic pa kör nyé -
kén la kott. A ké sõb bi kor ra uta ló mon dat: Ezért lak nak
(…) Je ru zsá lem ben még ma is. (Józs 15,63) A könyv ben
fel lel he tõk száj ha gyo má nyi ele mek, mint a Jó zsué ko rá -
ban fel ál lí tott em lék kö vek fel so ro lá sa, Jó zsué sa ját fel jegy -
zé sei, a ke gye sek fel jegy zé sei: „a hõ si tör té net” (10,13),
va la mint az új ha za tör zsek kö zöt ti fel osz tá sa (13–21. fe -
je ze tek).

En nek a be ve ze tõ rész nek ös  sze fog la lá sa ként azt kell
meg ál la pí ta nunk, hogy az ószö vet sé gi köny vek alap ve tõ -
en nem egy sze rû tör té nel mi do ku men tu mok. Még az úgy -

192



ne ve zett „tör té ne ti köny vek” sem. Azt je len ti ez, hogy
azok Is ten tör té ne tét ír ják meg az em ber rel, a nép pel, a vi -
lág gal, és ez más, mint amit mi ál ta lá ban tör té ne lem nek
ne ve zünk. Így a szent  föld, aho va Jó zsué né pét be ve zet te,
nem ke rült a nép bir to ká ba. Ká na án az a föld, az a hely,
ahol Is ten né pé vel a ki je len téstör té ne tet vég hez vit te, meg -
va ló sí tot ta egé szen ad dig, amíg az Ige test té lett.

A KI JE LÖLT TEX TUS ÉR TELM EZÉ SE

Az alap ige az idõs Jó zsué bú csú be szé dét be ve ze tõ sza -
kasz, amely in tel me it tar tal maz za.

Meg pó bál tam a 14. ver set kü lön bö zõ for dí tá sok alap ján
ér tel mez ni. A ré gi Kár oli így for dít ja: „én pe dig imé me -
gyek már a min den föl di ek út ján” (ün ne pé lyes). A ma
hasz nált for dí tás nem sok ban tér el et tõl: Én most már el -
me gyek azon az úton, ame lyen min den föl di em ber el megy.
A Ju bi le ums bi bel Lu ther-szö ve ge: „Si e he, ich ge he he u te
da hin, wie al le Welt.” Két egé szen rö vid for dí tás, amely
leg kö ze lebb áll hoz zám, már a hely ze tem nél fog va is. Die
Bi bel In He u ti gem De utsch: „Mei ne Zeit is ab gel au fen.”
(Idõm le járt!) Egy an gol for dí tás: „I am abo ut to go.” (Ké -
szü lök el men ni.)

A bú csú zás nem egy meg ke se re dett öreg em ber val lo má -
sa, aki töb bé nem ké pes „po zí ci ó ját” be töl te ni, ha nem egy
há lás, bol dog bi zony ság té tel. Az a szol gá lat, ame lyet Is ten
bí zott rá, és amel  lyel egy sor ba be állt, s ahol nem ze dé kek
kö ve tik egy mást, Is ten ígé re te alap ján va ló sult meg ed dig
és foly ta tó dik to vább. A hi te les, igaz is te ni ige, amely ben
Is ten ere je, hû sé ge, meg tar tó ke gyel me a biz to sí ték ar ra,
hogy a mun ka megy to vább.

A vá lasz tott nép nek az új ha zá ban ak kor van jö võ je, ha
éle te és szol gá la ta er re a hi te les szó ra, az Igé re és a tör -
vény pa ran cso la ta i ra épül, ar ra fi gyel, azt ko mo lyan ve szi
és tel je sí ti. A meg ma ra dás út ja: is mer ni az igét szív vel és
lé lek kel, ra gasz kod ni az ígé re tek hez, ame lyek kö zül egy se
ve szett el. Ha az igé tõl el ha jol nak, ah hoz hût len né vál nak,
ha meg sze gik az Is ten nel kö tött szö vet sé get, el vé te tik tõ -
lük az ígé ret föld je.

Így hang zik el a jó, bá to rí tó ígé ret mel lett az íté let sza -
va is. Ez szó lalt meg késõbb is a pró fé ták aj kán a hût len -
né vált nép fe lé. A re mény sé get min dig az ad ta, ha a nép
meg tér, hû ség gel for dul Is te ne fe lé, is mét el jön a sze re tet
és ál dás ide je.

EXA U DI VA SÁR NAP JÁ NAK ÜZE NE TE

A va sár nap ne vét a Zsolt 27,7-rõl kap ta: „Exa u di Do mi ne
vo cem me am, qua cla ma vi ad te!” Míg Ro gate – az elõ zõ
va sár nap – imád ság ra va ló fel szó lí tás, ad dig Exa u di Is ten
né pét „tér del ve”, imád ko zás köz ben mu tat ja a mai ige hall -
ga tó gyü le ke zet nek. Nem fel szó lít az imád ko zás ra, ha nem
an nak tar tal mát ad ja elénk. A ta nít vá nyok („a föl dön szol -

gá ló gyü le ke zet”) Uruk men  ny be me ne te le után ma guk ra
ma rad tak, ki szol gál ta tot tak és véd te le nek. Az óegy há zi
evan gé li um tanús ága sze rint (Jn 15,26–16,4) Jé zus bú csú -
be szé dé ben fel ké szí ti er re övé it: Uruk sor sá ban ne kik is
osz toz ni uk kell. Szép if jú sá gi éne künk: „Halld meg, Uram,
han go mat” er rõl szól.

Mi az, ami meg tart ja Is ten ma élõ és ne ki szol gá ló gyü -
le ke ze tét? A szün te len kö nyör gés: Halld meg, Uram, han -
go mat. Kö nyör gés a Lé lek aján dé ká ért, meg újí tó mun ká já -
ért, igé je ter je dé sé ért, di a dal ra ju tá sá ért.

Ho gyan il lik eb be a kon tex tus ba az ószö vet sé gi ige Jó -
zsué bú csú be szé dé bõl: „én el me gyek, idõm le járt”? Jó zsué
be töl töt te kül de té sét. Jé zus az õ bú csú be szé dé ben is er rõl
be szélt: a tel jes, tö ké le tes kül de tés né pé ért ho zott en gesz -
te lõ ál do zat cél já hoz kö ze le dik. Övé i re pe dig fel ada tot bíz,
az ige, az evan gé li um ter jesz té sét, a jó  hír to vább adá sát
eb ben a vi lág ban.

Nem ve szett el egyet len szó sem azok ból az ígé re tek bõl.
(23,14) Ezt hagy ja né pé re a bú csú zó Jó zsué: a hi te les, a te -
rem tõ és meg tar tó igét, Is ten sza vát. Eh hez ra gasz kod ni
hû sé ge sen, ezt hir det ni és cse le ked ni, ez a meg ma ra dás
út ja vál to zó ko rok ban, új kö rül mé nyek kö zött, egy mást
vál tó nem ze dé kek ben. A meg tar tó Is ten pe dig ugyan az,
erõs és hû sé ges.

„Le gye tek hû sé ge sek az Úr hoz.” A vá lasz tott nép tör -
té ne tét is mer ve a szi go rú íté let sza vát így kell mó do sí ta -
ni: hût len sé ge tek el le né re van meg té rés, vis  sza té rés,
meg ma ra dás. „Ha mi hi tet len ke dünk, õ hû ma rad.” A
va sár nap már idé zett zsol tá ra nem egy sze rû en az itt a
föl dön meg ma ra dás ról szól, ki tá gít ja elõt tünk a pers -
pek tí vát: a bol dog be tel je se dés, a pa rú ziavá rás a jö võ
re mény sé ge. A zsol tár így foly ta tó dik: Ha ezt mon dod:
Já rul ja tok szí nem elé! (…) Szí ned elé já ru lok, Uram!
Hadd idéz zem Ma gassy Sán dor so ra it: „Ta lán nem va -
gyok egye dül, aki nek er rõl a zsol tár ról Jo hann Se bas ti -
an Bach utol só órái jut nak az eszé be, ami kor egy élet -
raj zi re gény rész let sze rint ve jé nek, Alt ni kol nak dik tált
ko rál fel dol go zá sa címé ül ezt vá lasz tot ta: »Tró nu sod elé
já ru lok ím…«” Sze ret nék egy ki csit for ma bon tó an ar ra
em lé kez tet ni, aki eze ket a so ro kat le ír ta: õ már lát ja a
trónt, és azo kat, akik a trónt kö rül ve szik. És a meg vál -
tot tak gyõz tes éne két ének li.

Egy váz lat ja vas lat tal sze ret ném be fe jez ni az elõ ké szí tõ
mun kát.

Is ten föl dön élõ gyü le ke ze te, hull ja tok térd re és kö nyö -
rög je tek!

1. Bûn bá nat tal: nem be csül tük meg, erõt len né tet tük az
élet adó, ben nün ket is meg tar tó igét.

2. Kö nyör gés sel a Lé lek aján dé ká ért, meg úju lá sért.
3. Bol dog re mény ség gel: meg lát juk a trónt.

„Uram, ha bû ne i met ké red szá mon, hoz zád me ne kü lök.
Te vagy a Kez det, ahon nan jö vök,
Te vagy, aki egy szer re vagy tõ lem tá vol és hoz zám kö zel,
Tõ led jö vök és hoz zád me gyek.
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Tõ led és hoz zád, aki nél a tá vol és kö zel mel lé kes sé vá lik.
Tõ led és hoz zád,
Lé pé se im, utam, nyu gal mam, íté le tem és ke gyel mem,
Min den te vagy és ma radsz mind örök ké.”

(Lo sun gen, 2004. feb ru ár 11., Sc ha lom Ben-Cho rin)
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Ke ve há zi Lász ló né

PÜN KÖSD ÜN NE PE
• Lk 11,9–13

A ki je lölt tex tus nak pün kösd re, a Szent lé lek re vo nat ko zó -
lag egyet len mon da ni va ló ja van: Men  nyei Atyá tok tud
azok nak jó aján dé kot ad ni, akik ké rik tõ le, ez az aján dé -
ka a Szent lé lek. Mi vel az imád ko zás ról, az imád ko zás ra
biz ta tás ról szól, és tar tal mi lag szo ro san il lesz ke dik a kon -
tex tus ba – a Mi atyánk hoz –, le het, hogy azt gon dol juk, in -
kább Ro gate va sár nap ján tud nánk ró la pré di kál ni.

A TEX TUS RÓL

A tex tus hár mas, tárgy nél kü li im pe ra tí vus  szal kez dõ dik:
kér je tek, ke res se tek, zör ges se tek – a Be széd for rás ból szár -
ma zik, majd nem szó sze rint egye zik Mt 7,7–11-gyel. A ké -
rõ nek Is ten ad, a ko pog ta tó nak meg nyit ja a be lül rõl be zárt
aj tót, a ke re sõ ta lál. A hang súly nem a fel szó lí tá son van,
ha nem az ígé ret nek bi zo nyos sá gán, azon, hogy Is ten meg -
hall gat ja a ké rõt, tel je sí ti ké ré sét. Az az em ber, aki min -
dent ma ga akar meg ten ni, hogy ha va ló ban Is ten nel akar
kap cso lat ban len ni, kell, hogy ké rõ, ke re sõ és ko pog ta tó
le gyen, ak kor Is ten vá la szol ne ki.

Hi ány zik a mon da tok ból a tárgy: mit kér jünk, mit ke -
res sünk? Ha Is ten or szá ga a ké rés tár gya, ak kor így fo gal -
maz hat nánk: Kér jé tek, hogy el jöj jön Is ten or szá ga. Ke res -
sé tek Is ten or szá gát! Zör ges se tek Is ten or szá ga aj ta ján.
Mit je lent ez a szá munk ra?

Ez azt je len te né, hogy Is ten az or szá gá ra vo nat ko zó ké -
ré se in ket hall gat ja meg. De ez kis sé le szû kí ti Jé zus sza va -
i nak ér tel mét. Jé zus nem szab ja meg elõ re ké ré se ink tár -
gyát. Ugyan ak kor a Mi atyánk ban ar ra ta nít, hogy min de -
nek elõtt Is ten ügyét te gyük ma gun ké vá, ami kor imád ko -
zunk.

A köz mon dás sze rû tö mör ség gel meg fo gal ma zott mon -
da tok ugyan ak kor szem lé le tes ké pe ket, szim bó lu mo kat

tar tal maz nak. Ér de mes egy ki csit el gon dol koz nunk azon,
hogy mi is jut e sza vak ról, ké pek rõl eszünk be.

Kér ni. Te le van az éle tünk ké ré sek kel, kí ván sá gok kal,
vá gyak kal. Ki tõl ké rünk? Mit ké rünk? Fon tos dol go kat ké -
rünk? Vagy in kább: nem sze re tünk kér ni, mert már sok
vis  sza uta sí tás ban, csa ló dás ban volt ré szünk. Sze ret nénk,
ha kí ván sá ga ink azon nal tel je sed né nek. Nem va gyunk rá -
szo rul va má sok ra, vagy még is egy re job ban? Kü lönb ség
van a két fé le vi szo nyu lás kö zött: kér ni, vagy el vár ni va la -
mit. Itt bi za lom mal ké rõ gyer mek ma ga tar tá sá ról van szó,
és nem az igé nyes, erõ sza kos, kö ve te lõ zõ fel nõtt rõl. Ész -
reves  szük-e a ké rõ te kin te te ket, szük sé get, meg hall juk-e a
se gít ség re szo ru ló ké ré sét? Mi az, amit Is ten tõl ké rünk
vagy kér he tünk imád sá ga ink ban? Mi lyen óri á si ta pasz ta -
lat: Is ten tõl meg aján dé ko zott nak len ni!

Ke resni. Gyak ran ke re sünk va la mit, mert nem tud juk,
ho vá tet tük. Aján dé kot, szük sé ges tár gyat, esz közt va la ki -
nek, egy jó köny vet, a leg szük sé ge sebb fel ada tot, va la kit,
aki rõl nem tud juk, mi van ve le. Az ilyen faj ta ke re sés hez
sok után ajá rás, mér le ge lés, ki tar tó ke re sés, egy más ra fi -
gye lés kap cso ló dik. Ke res ni az éle tünk ér tel mét és cél ját,
ami kor vá lasz utak elõtt ál lunk, ami kor egye dül ma rad -
tunk. Ke res ni az Urat, kü lön bö zõ élet hely ze tek ben. Meg ta -
lál ha tó-e min dig? Ami kor nem va gyunk min den ben ma ga -
biz to sak, elé ge det tek, ha nem ke re sõk, ku ta tók, mély re
ásók, kér dé sek re fel etet ke re sõk, ak kor át él het jük a rá ta lá -
lás örö mét.

Zör getni. Zárt aj tók, rá csok, ön ma guk ba be zár kó zó em -
be rek. Zör ge tés – fel tét len kap cso la tot aka runk lé te sí te ni,
de a má sik nem hall ja, vagy nem akar ja hallani. Se gít ség -
re szo ru ló zör get a szom széd nak. A ko pog ta tás, az aj tó ké -
pe, szim bó lu ma kö zel hoz za éle tünk tel jes va ló sá gát: mi -
ért zár kó zunk vagy zár kóz nak el em be rek a bi zal mat lan -
ság rá csai, aj tói mö gé, mi van az aj tó mö gött, mi lyen meg -
le pe tés vár, vagy ki vár. A re mény ség: ki nyí lik az aj tó, ér -
de mes zör get ni, nem be le nyu god ni a bi zal mat lan ság be -
zárt aj ta já ba, a vál toz tat ha tat lan ba, a re mény te len be, a
meg ol dat lan ság ba. Urunk biz ta tá sa ez: ná la ér de mes ki -
tar tó an zör get ni –, meg nyíl hat Is ten cso dá la tos vi lá gá nak,
tit ka i nak aj ta ja…

Van a há rom ki fe je zés kö zött fo ko zás is. Kér ni le het
csen de sen, de erõ sza ko san is. Ke res ni – idõ igé nyes, át gon -
do lás ra kész tet. Zör get ni – erõ tel je sen el akar juk ér ni cé -
lun kat, pró bá ra te szi tü rel mün ket, ki tar tá sun kat.

A kép, szim bó lum, ha csak egy egé szen ki csit is meg vi -
lá gít juk, to vábbgon dol ko zás ra kész tet, és ki de rül, ki re,
mi re van szük sé günk, ugyan ak kor te le van biz ta tás sal,
bá to rí tás sal: Nem hi á ba va ló a ké rés, ke re sés, zör ge tés,
Urunk nál el éri cél ját!

Az apa és a men  nyei Atyai ana ló gi á ja. Apa és gyer me -
ké nek vi szo nya po zi tív. Az apa a gyer me ké nek azt ad ja,
ami re szük sé ge van, ami jó. Tud ja, mi re van szük sé ge a fi -
á nak. A fiú ha lat kér – éhes, élet szük ség let, tel je sít he tõ.
To jást kér – táp lá ló, szük ség let. Nin cse nek rend kí vü li ké -
ré sei. Bi za lom mal ké ri. A hal és a kí gyó, a to jás és az ös  -

194



sze göm bö lyö dött skor pió ha son lí ta nak egy más hoz, de
egy más nak el len té tei is.

En nek a min den na pi ta pasz ta lat nak fel idé zé se re mény -
ség gel, buz dí tás sal van te le a hi ány ér ze tek kel küz dõ, az
élet alap ve tõ szük ség le te i nek ki elé gí té sé re vá gyó em ber
szá má ra. Nem pes  szi mis ta, nem a ba jo kat, a go nosz sá got
tár ja elénk, bár an nak lé tét (be csa pás, ros  sz in du lat, bosz  -
szú, ke gyet len ség, ha lál stb.) nem ta gad ja. Az em be ri kap -
cso lat ban is ter mé sze tes nek, el vár ha tó nak tart ja Jé zus a
tö rõ dést, a sze re te tet, a ké rés tel je sí té sét. De azt akar ja,
hogy ész re ve gyük, tu da to sít suk ma gunk szá má ra, hogy
itt most – és sok szor az élet ben – több rõl, na gyobb ról, a
men  nyi vel in kább ról van szó. Vi szo nyít, de nem le ér té kel,
ha nem a fon to sabb ra, ér té ke sebb re, szük sé ge sebb re, az
aján dék ként kap ha tó ra irá nyít ja fi gyel mün ket.

Meg le põ be fe je zés (13. vers): men  nyi vel in kább ad
mennyei Atyá tok Szent lel ket azok nak, akik ké rik tõ le! Má -
té azt mond ja: ad jó kat (Mt 7,11). Lu kács pe dig min dent,
min den jót ös  sze fog lal Is ten nagy aján dé ká ban: a Szent lé -
lek ben. Jé zus éle te és mun ká ja a Szent lé lek ve ze té se alatt
állt. (Lk 3,21; 4,1; 4,14.18) Ta nít vá nya i nak ígé ri: erõt kap -
tok, ami kor el jön hoz zá tok a Szent lé lek, és ta nú im lesz tek.
(Ap Csel 1,8). A Szent lé lek újít ja meg a ta nít vá nyo kat, te -
szi erõ tel jes sé, ha té kon  nyá a Jé zus Krisz tus ról szó ló ige -
hir de tést, el vég zi új já te rem tõ mun ká ját a hall ga tók ban:
szí ven ta lál, és hi tet éb reszt, ös  sze gyûj ti a gyü le ke ze tet.
(Ap Csel 2,1–47) A Szent lé lek az igaz ság, sze re tet, re mény -
ség Lel ke. Va ló ban, eb ben ös  sze le het fog lal ni mind azt a
jót, amit a hí võ kér het Is ten tõl. Jé zus biz tat: Aki ezt ké ri,
biz to san meg kap ja.1

PÜN KÖSD ÜN NE PE ÉS A TEX TUS

A tex tus pün kösd el sõ ün ne pé re van ki je löl ve. Ma gá tól ér -
te tõ dõ len ne, hogy azt mond juk, nem az imád ko zás kér dé -
sé re, ha nem a Szent lé lek re kell ten ni a hang súlyt. De ak -
kor mi ért nem csak az utol só ver set je löl ték ki alap igé nek?

Pün kösd ün ne pe két ség kí vül egyi ke azon ün ne pek nek,
ami vel hí ve ink nem so kat tud nak kez de ni. A Szent lé lek
va ló sá ga sok kal ke vés bé meg fog ha tó szá munk ra, mint
pél dá ul Jé zus tör té ne ti sze mé lye. Mi ért nagy aján dék a
Szent lé lek? Ezt kell vé gig gon dol nunk.

A tex tus nem tar tal maz ta ní tást a Szent lé lek rõl.
A Lel ki pász torban meg je lent több elõ ké szí tõ a Szent lé -

lek kel kap cso la tos mon da ni va lót gyûj ti ös  sze:2

A Szent lé lek Is ten leg na gyobb aján dé ka, mert meg is -

mer te ti ve lünk Is tent, az Atyát; mert to vább vég zi Krisz tus
mun ká ját a tör té ne lem ben; mert a Krisz tus ról szó ló öröm -
hír meg hir de té sé re kész tet.

Kér je tek Szent lel ket, mert egye dül a Szent lé lek ele ve ní ti
meg a gyü le ke ze tet és in dít ja szol gá ló sze re tet re.

Azt gon do lom, hogy az ige hir de tés ben va la hol ott kel le -
ne ke res ni, mit je lent a Szent lé lek aján dé ka, ahol a kér, ke -
res, zör get ké pek ál tal leg ége tõbb nek ta lált hi á nya ink ban
kér het jük a Szent lé lek ere jét, meg újí tó mun ká ját.

Mun tag né Bar tucz Ju dit

PÜN KÖSD 2. NAP JA
• Lk 12,32–34

A Lé lek gyü möl cse – ez Agen dánk irány mu ta tá sa. Tex tu -
sunk ös  sze füg gé sé ben úgy konk re ti zál hat juk és ak tu a li -
zál hat juk, hogy a Lé lek sza bad dá te szi a hí võt az anya gi -
ak kal va ló kap cso la tá ban, és sza bad dá te szi ar ra, hogy a
má sik em ber ja vá ra él jen.

EGY KOR ÉS MOST

Az ige hir de tés re ké szül ve egy aránt ko mo lyan kell ven -
nünk azt, hogy mit akart mon da ni az ige sza kasz a kor társ
hall ga tó nak és ol va só nak, ho gyan ér tet te és kö vet te a kor -
társ az üze ne tet. Az az: mit je len tett az õs ke resz tény ség
gon dol ko dá sá ban és gya kor la tá ban adott tex tu sunk? És:
ho gyan ér tel mez zük és al kal maz zuk tex tu sun kat itt és
most, a 21. század ma gyar va ló sá gá ban? Ho gyan gon dol -
kod jék és ho gyan cse le ked jék ma az, aki alap igénk üze ne -
té nek je gyé ben akar ja Jé zust kö vet ni?

EGY KOR

Az an tik vi lág ban is me re tes a jó te võ men ta li tás, az eu er -
ge tiz mus. Egy részt az óko ri ke let ki rá lyai és az elõ ke lõk,
a fel sõbb tár sa dal mi ré teg tag jai pro pa gál ják azt a ma ga -
tar tást, amely gon dos ko dik a nép rõl, a sze gé nyek rõl. Ez
is az ura lom gya kor lá sá nak egy for má ja, mivel az ural -
muk alatt ál lók lo ja li tá sát akar ják biz to sí ta ni ve le. Más -
részt a gö rög po li szok vi lá gá ban gya ko rol ják a köz jó té -
kony sá got ma gán erõ bõl. Az az egye sek ma guk ra vál lal -
ják a köz ki adást für dõ, szín ház vagy víz ve ze ték épí té se,
lé te sí té se ér de ké ben. Az ilyen jó té kony ság az egyen ran -
gú ak, a po lisz sza bad pol gá rainak élet szín vo nal-eme lé -
sét szol gál ta. A sze gé nyek, a rab szol gák hely ze tén nem
ja ví tott.

Ér ték vál tást ho zott az õs ke resz tény ség meg je le né se a
kör nye zõ vi lá gá ban. A ke resz tény kö nyö rü le tes ség, ir gal -
mas ság lép ugyan is az an tik jó te võ men ta li tás, az eu er ge -
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tiz mus he lyé re, és ez az ir gal mas ság ki fe je zet ten a sze gé -
nyek, az el eset tek fe lé for dul.

Elõz mény nek te kint het jük eh hez az Iz ra el ben, a zsi dó -
ság ban meg lé võ fe le ba rá ti sze re tet el vét és gya kor la tát. Ez
pe dig a ha son ló jog ál lá sú em ber társ, az az a nép kö zös ség
tag jai irán ti szo ci á lis ma ga tar tást és kö te les sé get fe je zi ki.
A gya kor lat ban ez azt je len tet te, hogy Iz ra el ben, a zsi dó -
ság ban nem a ki rá lyi, nem a ha ta lom mal ren del ke zõ és
nem a gaz dag etho sza, er köl csi esz mé je és er köl csi ma ga -
tar tá sa a sze gé nyek rõl va ló gon dos ko dás, ha nem az egész
nép kö te le zett sé ge az ár vák, az öz ve gyek, a jö ve vé nyek tá -
mo ga tá sa. Az az köl csö nös se gély nyúj tás mo rál ja lett Iz ra -
el ben a ke le ti arisz tok ra ti kus vagy gö rög po li szi pat ro na -
liz mus ból.

Azt a vál to zást, amit – az Ótes ta men tum és a zsi dó ság
köz ve tí té sé vel – az õs ke resz tény ség ho zott, két pon ton jól
lát hat juk: Na gyobb bol dog ság ad ni, mint kap ni. (Ap Csel
20,35) Ez ál ta lá no san is mert óko ri jó té kony sá gi ma xi ma,
élet elv volt. Ben nefog lal ta tott az a tény, hogy an nak jobb
és az a bol do gabb, aki nek meg van min de ne olyan bõ ség -
ben, hogy ad ni is tud be lõ le, és nem õ szo rul rá ar ra, hogy
kap jon.

Az õs ke resz tény ség ben át lé pett ez a ma xi ma, élet elv a
kis em be rek vi lá gá ba. A ha tal ma sok és gaz da gok elit vi lá -
gá ból a kis em be rek vi lá gá ba va ló át lé pés vál to zást is ho -
zott. Most már azok ad nak és se gí te nek má sok nak, akik
ma guk sin cse nek a ja vak bõ sé gé ben, ha nem sa ját ke zük
mun ká já ból él nek. Ez azt je len ti, hogy le mon dás ré vén
tud nak se gí te ni. Az adás cél ja és in dí té ka pe dig nem az
ural ko dás és nem is a po li szi élet szín vo nal eme lé se, ha -
nem a kö zös ség. Az a kö zös ség, amely ben azért tá mo gat -
ják egy mást, hogy an nak egyet len tag ja se nél kü löz zön,
ne szen ved jen szük sé get.

Mt 25,31–46. A pél dá zat azt az új és vá rat lan üze ne tet
hir de ti ki, hogy Is ten a sze gé nyek és a szük sé get szen ve -
dõk ol da lán áll, sõt azo no sul ve lük.

Az an tik vi lág jó te võ je és ada ko zó ja, aki az elit hez tar -
to zott, úgy te kin tett ön ma gá ra és úgy ér tel mez te ön ma gát,
hogy Is ten ha tal mi szfé rá já hoz tar to zik és ve le együtt
ural ko dik, s az is te ni ura lom esz köz lõ je, ami kor jó té kony -
sá got gya ko rol. Az az is ten és az ada ko zó áll az egyik ol -
da lon, a rá szo ru lók és az ado mány ban ré sze sü lõk a má sik
ol da lon.

Jé zus pél dá za tá ban vi szont nem a se gí tõ ké a ma ga sabb
stá tus, ha nem a rá szo ru ló ké, a sze gé nye ké. Is ten nem az
ada ko zó val áll azo nos ol da lon, ha nem a sze gé nyek kel.

Ha sum máz ni akar juk a jó té kony ság, az ada ko zás el vét
és gya kor la tát az õs ke resz tény ség ben, ak kor azt mond hat -
juk, hogy nem csak a ver ti ká lis szo li da ri tást is mer ték, az -
az az olyan ada ko zást, amely a gaz da gok és a sze gé nyek
kö zöt ti kü lönb sé get van hi vat va eny hí te ni, ha nem is ki -
egyen lí te ni. A ver ti ká lis szo li da ri tás ugyanis el sõ sor ban a
gaz da gok fel ada ta és fe le lõs sé ge, és pa ter ná lis jel le gû. Ha -
nem a ho ri zon tá lis szo li da ri tás a jel lem zõ az õs ke resz -
tény ség re, az az ben ne min den ki re há rul a se gí tés kö te le -

zett sé ge. (Lk 3,11; 6,35; 2Kor 8,2–4) Ar ra is vi gyáz nak,
hogy a gyü le ke zet szo ci á lis füg gõ ség be ne ke rül jön pél dá -
ul at tól a gaz dag pat ró nus tól, aki nek a há zá ban ös  sze jön.
(Jak 2,1 kk; 2,5)

Sok szor meg lep, sõt meg döb bent ben nün ket, hogy mi -
lyen ra di ká lis kö ve tel mé nye ket ta lá lunk az anya gi ak ra vo -
nat ko zó an az Új szö vet ség ben. Ta nács ta la nul ál lunk elõt -
tük. Más kor pe dig mint ha az Új szö vet ség jó vá hagy ná a
fel te he tõ en tisz tes sé ges em be rek anya gi ak te rén is tisz tes -
sé ges, kon szo li dált élet ve ze té sét.

Az õs ke resz tény ség ben s így az Új szö vet ség ben egy más
mel lett, pár hu za mo san je le nik meg egy ra di ká lis er kölcs
és kö ve tel mény, és egy mér sé kelt. Az el sõ, a ra di ká li s a
szi nop ti kus evan gé li u mok ban. Je len tex tu sunk is ide tar -
to zik. A má so dik, a mér sé kelt az apos to li le ve lek ben.

Ha most csak ar ra fi gye lünk, hogy mi a ra di ká lis er köl -
csi kö ve tel mé nye az anya gi ak te rén az Új szö vet ség nek,
ak kor így fog lal hat juk ös  sze: ne ag go dal mas kod jék az em -
ber az ele mi élet szük ség le tek mi att. Hi szen azok meg adat -
nak ne ki. Ke res se Is ten or szá gát, más sal ne tö rõd jön.

De hát kik re le het ér vé nyes az az el vá rás, hogy olyan
gond ta lan le gyen, mint a me zei vi rág s a sza ba don röp kö -
dõ ma da rak? Ki az az em ber, aki nek sem ma gá ról, sem
más ról – pél dá ul csa lád ról, rá bí zot tak ról – nem kell gon -
dos kod nia? A vá lasz a kér dés re ez: a ván dor ka riz ma ti ku -
sok ra, a ka riz ma ti kus ván dor pré di ká to rok ra ér vé nyes az
el vá rás, hogy le gye nek gond és ag go da lom nél kül va lók,
ami az ele mi élet szük ség le te ket il le ti. Kü lön le ges sze mé -
lyek ezek. Ott hon ta la nok, még is olyan gond ta la nul él nek
– szin te ki rá lyi ön tu dat tal –, mint azok, akik nek ha tal muk
és gaz dag sá guk kö vet kez té ben nem ma guk nak kell gon -
dos kod ni ele mi szük ség le te ik rõl.

A ra di ká lis er köl csi kö ve tel mé nyek – ál ta lá ban is és spe -
ci á li san az anya gi ak ra vo nat ko zó an – a ván dorka riz ma ti -
ku sok ra, ka riz ma ti kus ván dorpré di ká to rok ra ve zet he tõ
vis  sza. Jé zus is ilyen volt, és ez reá és ta nít vá nya i ra is vo -
nat ko zott. Ott et tek és alud tak, ahol be fo gad ták és el lát ták
õket. Nem volt ott ho nuk, nem volt csa lád juk, de gond juk
se volt ilyen re. Pál is így élt, és úgy ala pí tot ta a gyü le ke -
ze te ket, hogy min dig to vább ment. De õ sa ját ke zé vel dol -
go zott.

Idõk múl tá val a gyü le ke ze tek ben a he lyi elöl já rók na -
gyobb je len tõ ség re tet tek szert s na gyobb súlyt nyer tek,
mint a ván dor ka riz ma ti ku sok. És ez zel egy ide jû leg a hely -
hez kö tött ség mér sé kel tebb és kon zer va tí vabb er köl cse ju -
tott ér vény re. A csa lá di kö te lé kek hez va ló ra gasz ko dás fe -
let ti kri ti ka he lyett a csa lád vé de lem. Va la mint a va gyon ról
va ló le mon dás és a va gyon szét osz tá sá ra vo nat ko zó pa -
rancs he lyett a va gyon nal va ló he lyes bá nás mód.

Nem tö rés jel leg gel ment ez vég be, ha nem ös  sze kap cso -
ló dott a ket tõ, és kor re lá ci ó ban volt, köl csö nö sen ha tott
egy más ra. Úgy, hogy egy részt a ván dor ka riz ma ti ku sok a
sa ját ma guk ra vo nat ko zó ra di ká lis kö ve tel mé nye ket ma -
guk fo gal maz ták át és al kal maz ták, eny hít ve a hely hez
kö tött gyü le ke ze tek tag ja i ra és cso port ja i ra. Más részt pe -
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dig, mi vel a ván dor ka riz ma ti ku sok még is csak igen nagy
te kin tély nek ör vend tek, hi szen a he lyi gyü le ke ze tek ál ta -
luk, az õ jö vés-me né sük ál tal áll tak kap cso lat ban egy más -
sal, a ka riz ma ti ku sok e nagy te kin té lyé nek kö szön he tõ,
hogy a szi nop ti ku sok meg õriz ték azt a ra di ká lis er köl csi
ha gyo mányt, ami az evan gé li u mok ke let ke zé se ide jén már
nem volt tény le ges gya kor lat. Hi szen a gyü le ke zet ben ki -
ala kult tiszt sé gek vi se lõi a mér sé kelt er kölcs sza bá lya it
ve ze tik be. Az anya gi ak te rén ez azt je len ti, hogy le gyen
men tes a hí võ a bir tok lá si vágy tól, ne tart son több re
igényt, mint ami az élet hez szük sé ges.

MOST

Ho gyan ér tel mez zük és al kal maz zuk alap igén ket itt és
most, a 21. század ma gyar va ló sá gá ban? Mi jel lem zi ko -
run kat és kör nye ze tün ket ál ta lá ban és konk ré tan?

Egy részt má ig is ér vé nyes Kant meg ál la pí tá sa, hogy há -
rom szen ve dély hajt ja az em bert: a bir tok lás, a ha ta lom és
a hír név utá ni vágy. És ezt nem le het ki elé gí te ni, so ha
nem ér he tõ el ezen a té ren a meg elé ge dett ség. Más részt a
nap ról nap ra egy re in kább a tech ni ka és a pi ac ál tal mo ti -
vált vi lág a kí ná lat és a fo gyasz tás tö meg kom mu ni ká ci ós
esz kö zök kel meg tá mo ga tott rek lá mo zá sa a bol dog élet
ide ál ja i val csá bít ja az em bert. Ezek kö ve tel mé nye kép pen
hát tér be szo rul nak, el je len ték te le ned nek a nem lát ha tó, de
tar tós, örök, meg kö ze lít he tet len s hoz zá fér he tet len s ép -
pen ezért el ve he tet len ér té kek. Ilyen az em ber sa ját sze mé -
lyé nek – szí vé nek, lel ké nek, lé nye cent ru má nak – az ér té -
ke, amely igény li az ön meg is me rés re, el mé lyü lés re, az in -
ten zív bel sõ meg ta pasz ta lás ra for dí tott idõt s fi gyel met.
Ilyen ér ték a má sik em ber, akit ko mo lyan kell ven ni, ve le
a kap cso la tot – sze mé lyé re sza bot tan – ápol ni. S a hát tér -
be szo ru ló ér té kek kö zött van a transz cen den cia, az is ten -
kér dés. Ta lán sok eset ben már ab ban az ál ta lá nos és bur -
kolt for má ban sem ve tõ dik fel, hogy mi az élet ér tel me.

Mi alap igénk üze ne te je len hely ze tünk ben? Leg alább
há rom ön ál ló mon dás ból lett ös  sze szer keszt ve, és az
anya gi ak ra vo nat ko zó an két irány ba is mu tat – tö re kedj
örök ér té kek re, és adj an nak, aki rá szo rul –, még is na gyon
vi lá go san mu tat ja je len for má ban azt, amit min den evan -
gé li kus nak tud nia és val la nia kell, hogy az em ber nem tud
va la mi so kat ad ni, hacsak nem ka pott so kat elõbb. A ke -
resz tény ség el sõ sor ban nyi tott kéz, amely aján dé kot sze -
ret ne el fo gad ni. És csak má sod sor ban te vé keny kéz, amely
kész aján dé kot osz ta ni. Elõbb, leg elõ ször meg kell len nie
az ab szo lút kap cso lat nak, az Is ten nel va ló kap cso lat nak,
és azu tán ren de zõd nek a vi szony la go sak, az em ber tár sak -
kal és az anya gi ak kal.

Ez pe dig az ige hir de tés ben azt je len ti, hogy mi e lõtt ar -
ról be szél nénk, hogy mit kell ten nünk, mi re be csül jük és
ho gyan ke zel jük anya gi ja va in kat, ho gyan te kint sünk
azok ra és vi sel ked jünk azok irá nyá ban, akik sze gé nyek,
szük sé get szen ved nek és se gít ség re szo rul nak, azt kell

meg hir det ni, prok la mál ni, hogy Is ten min den nel, a leg fõb -
bel, or szá gá val, ön ma gá val megaján dé ko zott min ket.

Mit je lent ez? Azt, hogy az em ber nek sok fon tos, de
még is vi szony la gos kap cso la tán túl van egy ab szo lút kap -
cso la ta, az Is ten nel va ló. S az em ber nek sok sür gõs, de
még is fel té te lek tõl füg gõ ten niva ló ján túl van egy fel tét len
dol ga, ami elõl sem mi „ha” és „de” men te ge tõ zés sel sem
tér het ki, ez pe dig az Is ten fe lé for du lás és az irán ta va ló
ma ra dék ta lan oda adás. És ez nem ter he az em ber éle té nek
– még egy a sok töb bi mel lett –, ha nem eb ben rej lik em ber -
lé té nek mél tó sá ga. Ab ban ugyan is, hogy Is ten hez tar to zik,
hogy sok vi szony la gos és mu lan dó ügyén túl ott van szá -
má ra az örök és az ab szo lút. S ha el fo gad ja, be fo gad ja azt
s ré sze se lesz an nak, ak kor az lesz énjé nek és éle té nek a
cent ru ma és ten ge lye. És ren dez ni fog ja en nek a pri o ri tás -
nak a je gyé ben a töb bi té nye zõt.

De meg kö ze lít het jük és ki fe jez het jük más kép pen is azt,
hogy Is ten min den nel, or szá gá val és ön ma gá val meg aján -
dé ko zott min ket. Így is: bár az em ber Is ten tõl, éle té nek va -
ló di ere de té tõl és ma ra dan dó vi szo nyí tá si pont já tól idõ rõl
idõ re el te kint, Is ten a ma ga ré szé rõl nem akar el te kin te ni
az em ber tõl, ha nem az a szán dé ka, hogy kö zel ma rad hoz -
zá, sõt még kö ze lebb jön. Az egész Bib lia Is ten nek er rõl az
in ten zív s egy re in ten zí vebb moz gá sá ról szól. Is ten exo du -
szá ról, ki vo nu lá sá ról az em ber hez. Né pet vá laszt ma gá -
nak, s szö vet sé ges tár sá vá te szi. Pró fé tá kat küld hoz zá,
hogy vis  sza édes ges se a hût len ke dõt. S azu tán a ná zá re ti
Jé zus ban egé szen el ér ke zett Is ten az em ber hez. Jé zus
Krisz tus ado má nya, aján dé ka, jó té te mé nye – s ál ta la Is te -
né –, hogy gaz dag lé té re sze gén  nyé lett, hogy az em ber az
õ sze gény sé ge ál tal meg gaz da god jék. Is ten min dent oda -
adott, hogy el ér je az em bert és el jut tas sa ren del te té se be -
töl té sé re, az az hogy „or szá gá ban és ural ma alatt él jen”.

S még más kép pen is kö ze led he tünk alap igénk ígé re té -
hez és pa ran csa i hoz. Va la hogy így: az az ön zet len ség és
ál do zat kész ség, amit alap igénk kí ván, csak ab ból a tu dat -
ból, meg gyõ zõ dés bõl és ta pasz ta lat ból kö vet kez het, hogy
min den a mi enk, hogy Is ten min dent ne künk adott, hogy
meg elé gí tet tek va gyunk. Hi szen mind azt, amit bir to kol -
hat nánk – anya gi ak ban, ha ta lom ban, hír név ben, és ezek -
bõl so ha sem elég, és ép pen ezért nem is tud ják tel je sí te ni
az em ber vá gyát –, fe lül múl ja az, ami a mi enk, ami vel Is -
ten meg aján dé koz: a ve le va ló kö zös ség és az eb bõl meg -
szü le tõ új, iga zi ön ma gunk. Ez a leg több, amit az em ber
el nyer het és ma gá é nak tud hat. En nél ke ve sebb nem elég,
ke ve seb bel nem tud ja be ér ni. De ha ezt el nyer te, ak kor
sza ba don és bol do gan ké pes meg osz ta ni má sok kal azt,
ami je van. Ké pes el na pol ni, el ha lasz ta ni sa ját vá gyai ki -
elé gí té sét, sõt akár vég leg is le mon da ni tel je sü lé sük rõl, és
ál do za tot is hoz ni.

S most már a meg aján dé ko zott ság bol dog hi té bõl, tu da -
tá ból és ta pasz ta la tá ból kell kö vet kez nie a kész ség nek ar -
ra, hogy a hí võ éle te má so kért va ló élet, má sok ja vá ért va -
ló élet le gyen. Alap igénk ezt az anya gi ak ra konk re ti zál ja,
az ada ko zás ra. Azt a ra di ká lis ethoszt, er köl csi alap el vet,
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amit a ha ma ro san be kö szön tõ pa rú szia re mé nyé ben az
õs gyü le ke zet hir de tett, mi is a mér sé kel tebb ké sõb bi re cse -
rél jük. Az az a gaz dag if jú hoz szó ló jé zu si pa ran csot: add
el min de ne det, oszd szét a sze gé nyek kö zött, és jöjj ve lem,
kö vess en gem – az elõ zõk alap ján fo gal maz ha tunk így: a
ka riz ma ti kus ván dor pré di ká tor út ján és élet for má já ban
nem szó lal tat hat juk meg töb bé. És az el sõ je ru zsá le mi
gyü le ke zet va gyon kö zös sé gé nek, vagy in kább va gyon ta -
lan sá gi kö zös sé gé nek kö ve té sét sem hir dethet jük meg.

Ez azon ban nem je len ti azt, hogy nem kel le ne küz de nünk
a sze gény ség el len. Hi szen Jé zus is lát ta és tud ta, hogy min -
dig lesz nek sze gé nyek, hogy a sze gény ség ré me ki ûz he tet len
vi lá gunk ból. Be le nyu god ni eb be még sem le het. Ha nem küz -
de ni kell el le ne min dig, min den hol és min den esz köz zel, ami
ren del ke zé sünk re áll. Eb ben pél da le het elõt tünk az õs gyü le -
ke zet, amely ben a kis em be rek sa ját ke zük mun ká já val szer -
zett ja va ik ból se gí tet ték a rá szo rul ta kat, a sze gé nye ket. És
ez zel vál to zást, va la mi újat vit tek vi lá guk ba, amely ad dig
csak a gaz dag elit jó té kony ság át is mer te.

Ami kor ma a hí võ ke resz tény em ber a má sik em be rért,
em ber tár sai ja vá ra sze ret ne él ni, ak kor szám ba kell ven nie
a szük ség nek, ín ség nek, sze gény ség nek sok fé le te rü le tét,
és kü lönb sé get kell ten nie akö zött, amit egye dül, sze mé -
lye sen, sze mély tõl sze mé lyig meg te het, el vé gez het az em -
ber, és akö zött, ami nél va la mi lyen ci vil vagy egy há zi cso -
port hoz jó, il let ve szük sé ges csat la koz nia, és an nak se gít -
sé gé vel áll ni em be rek és ügyek mel lé.

A fe le lõs sé get egyet len em ber sem há rít hat ja el ma gá ról,
még ha sa ját mun ká já ból él is, s nem is na gyon bõ sé ge sen.
Nem mint ha nem le het ne el vár ni az il le té kes szer vek tõl és

in téz mé nyek tõl, va la mint a gaz da sá gi ha ta lom bir to ko sa -
i tól, hogy te remt sék meg min den ki szá má ra az em ber hez
mél tó élet fel té te le it, saj nos azon ban szem mel lát ha tó an
so ha sem olyan sû rû szö vé sû a szo ci á lis há ló (Fer ge Zsu -
zsa köz gaz dász-sta tisz ti kus sze rint ná lunk ma kü lö nö sen
is nagy foly to nos sá gi hi á nyok van nak raj ta), ame lyen
egye sek és cso por tok át ne es né nek.

S vé gül a szük ség és sze gény ség te rü le tén va ló kü lönb -
ség té te lünk nél ar ra is gon dol nunk kell –, amit a la tin-
ame ri kai fel sza ba dí tásteo ló gia a ‘60-as évek ben fel is mert,
s amely teo ló gi á nak ró mai ka to li kus teo ló gu sai kö zött
már tí rok is van nak –, hogy po li ti kai és gaz da sá gi struk tú -
rák is le het nek vét ke sek ab ban, hogy nem le het em ber hez
mél tó an él ni, nagy szám ban, tö me ge sen. „Ma az egész
em be ri ség re te kin tõ ter vek és meg ol dá sok kel le nek. Jé zus
kö ve tõ jé nek te hát a sze mé lyes se gít ség nyúj tás mel lett
olyan tár sa dal mi és gaz da sá gi rend re kell tö re ked nie,
amely az ed di gi nél job ban biz to sít ja az em ber hez mél tó
éle tet az em be ri ség nek.” (Prõh le Ká roly)

Az ige hir de tés té má ját ad hat ja a „len ni vagy bir to kol ni”
kö zött va ló kü lönb ség. Az az an nak a kü lönb sé ge, hogy
bir tok lá sá nak függ vé nye az em ber lé te zé se, és a bir tok lás
mel lett deg ra dá ló dik a lét, vagy az em ber lé te zé se – amely -
nek alap ja és for rá sa a te rem tõ Is ten és új lé té nek aján dé -
ko zó ja az Is ten Lel ke – ha tá roz za meg a bir to kolt és bir to -
kol ha tó dol gok hoz va ló vi szonyt.

Az elõb bi szol ga ság és az em ber gör csös ma gá ba zár kó -
zá sa, az utób bi sza bad ság és el fo gu lat lan nyi tott ság az
em be rek fe lé.

Ta kács né Ko vács há zi Zel ma
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Át uta zó ban (1975-ben) be lép tem egy te me tõ be. Min den
szé pen el ren de zett, aho gyan ál ta lá ban szo ká sos, a ter -
més kõ tõl a leg ma ga sabb szob rász mû vé sze tig min den
meg ta lál ha tó. Ös  sz be nyo má som: ma is mét meg be csül ve
ha lunk meg. Fel tû nik a la pos, dísz te len sír me zõ a hát tér -
ben. Sej te ni le het már is, hogy ka to na sí rok, egyen ru hás fi -
vé re ink a ha dak út já ról. Ez al ka lom mal azon ban mel lé -
fog tam. A vá ra ko zás sal el len tét ben itt egyen ru hás nõ vé re -
ink van nak, a kes keny út ról, amely az élet re visz. Ez per -
sze ér de kel en gem. Meg ál lok elõt tük. Ott fek sze nek egyet -
ér tõ en egy más mel lett, Ber ta di a ko nis  sza, An na di a ko -
nissza, Zsó fia di a ko nis  sza, Má ria di a ko nis  sza… Egyik sír
olyan, mint a má sik, mind egyi ken egy fek võ ke reszt, sem -
mi több. Az em ber örül en  nyi egyen lõ ség nek, és Fran co is
Vil lon ra gon dol.

Mert hát, légy bölcs, légy bal ga, pap,
la i kus, gaz dag vagy sze gény,
fös vény, té koz ló, ki csi, nagy,
úr, pa raszt, szép, dús, bûn s erény,
nyak fod ros, gyö nyö rû szi rén,
csu pa ék szer, kincs és su gár,
hi á ba: e föld ke re kén
min den kit el visz a ha lál.

(Sza bó Lõ rinc for dí tá sa)

Az em ber Vil lon ra gon dol és örül – de túl ko rán örült. Kü -
lö nös, kü lö nös, ho gyan ke rül nek, gon do lom én, en nek a
la pos sír me zõ nek a kö ze pé be, vi lá go san el kü lö nül ve a
ma gas ba tö rõ sír kö vek? Csak nem… De igen, õk azok, a
te rem tés ko ro nái, lel kész úr, mis  szi o ná ri us úr, di a kó nus
úr. Nézd csak! Em lék mû vet ké szít tet tek ma guk nak. Egy
em lék mû ke reszt tel, ter mé sze te sen. Még ha el is vá lik hir -
te len a lé lek a test tõl, de nem így a hi e rar chia föl di ma rad -
vá nyai. Mi ért is nem? Is ten nem a rend Is te ne? Az egyik -
nek bõ sé ge sen ad (mint a di a ko nis  szák nak), a má sik nak
még bõ sé ge seb ben (pél dá ul ne künk fér fi ak nak), ezt mél tá -

nyol ni kell, Soli Deo Glo ria. Így minden nek meg van a mély
ér tel me: ma gas ál lá sú sze mé lyi sé gek – ma gas ba szö kõ sír -
kö vek; ala csony szol gá la tok – ala csony sír kö vek. Az egyik
az ige szol gá ja – a má sik csak em be rek szol gá ja. Amíg mi
fér fi ak és teo ló gu sok az el sõ vo nal ban har co lunk a jó
ügyért, ad dig a hit ben nõ vé re ink az õ gyen ge ere jük kel a
had táp ban baj lód nak be csü let tel – úgy szól ván élet fogy tig -
la ni ki-se gí tõ szol gá lat ban. Nem több, mint jog, hogy a te -
me tõ föld jé ben ész re vét le nül el ka par ják õket.

Vagy ta lán az õ sír ja ik ke reszt jét is fel kel le ne ál lí ta ni?
Tu do má suk nél kül utó lag eman ci pál ni (egyen jo gú sí ta ni)
kel le ne ta lán õket? Vé gül is nem le het min den em ber fér fi
és még ke vés bé teo ló gus, püs pök pe dig ép pen nem. Szép
kis ös  sze vis  sza ság len ne az egy ház ban: csu pa püs pök.
Bár ho vá is néz zen az em ber, min de nütt csak a leg jobb mi -
nõ ség, szin te csak tej szín ha bos tor ta és so ha szá raz ke -
nyér. Nem, há lát adunk az Úr is ten nek, hogy a di a ko nisz  -
szák az egy ház szol gá la tá ban fel emészt he tik ma gu kat.

Va la mi ha son lót egyéb ként már az Üd vö zí tõ is sejt he -
tett. Fel kell ven ni pél dá ul az õ ke reszt jét. Csak egye sek túl
szó sze rint ér tel mez ték, és a ke resz tet a mél tó ság je le ként
a ha suk ra fek tet ték, ahe lyett hogy a te her ként a há tuk ra
vet ték vol na, amint Hans Küng vél te (Ch rist se in, 564. o.).
Min den eset re he lyén va ló len ne a di a ko nis  szák sír ja it úgy
hagy ni, amint van nak, és az urak sír ja it el egyen get ni.
Vagy egy má sik ige: ép pen a na gyok nak kell szol gák nak
len ni ük, ép pen az el sõk nek utol sók nak, az urak nak cse lé -
dek nek. Egyen jo gú sí tás te hát ez egy szer meg for dít va, ke -
resz tyén mó don: nem a nõk fel emel ke dé se ként, ha nem a
fér fi ak le eresz ke dé se ként. Min den eset re teo ló gi ai tan -
köny vek ben idá ig ke ve set le he tett er rõl ol vas ni – nem cso -
da, hi szen ki ás sa meg szí ve sen a sa ját sír ját, és nem tesz
a vé gén még egy szép kö vet is a te te jé re?! Ez iga zán szél -
sõ sé ge sen túl haj tott ön meg ta ga dás len ne. Még ma is se -
gít sé gül kell hív ni a kí vül ál ló Karl Hollt, hogy tá mo ga tást
ad jon: „Se hol sem ér té ke li Jé zus az úgy ne ve zett szo ci á lis
fel emel ke dést po zi tí van, az ef fé le hegy má szás hoz nem vi -
szo nyul ba rát sá go san” (Jesus, 110. o.).

Ha pe dig ez a hely zet, a vi lág mi lyen kin csé ért tud nánk
a fér fi a kat le hoz ni emel vé nye ik rõl? Kis és nagy ál lá sok

KON RAD BAR NER

Ki se gí tõ szol gá lat élet fogy tig lan*

Sza tí ra a nõk éve al kal má ból

* Kon rad Bar ner: Le bensläng lich Er satz di enst. Sa ti re zum Jahr der Frau.
In: De utsches Pfar rer blatt 1975/8. 261–262. o.
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még szi lár dan az õ ke zük ben van nak. Még tisz ta az öröm
afö lött, men  nyi re sta bil az egy ház. Sen ki sem akar ja el is -
mer ni, hogy más kép pen is mû köd ne. Tes sék csak pél dá ul
Ter ste egen test vér re gon dol ni, aki – mint is me re tes – nem -
csak ta kács volt Pál hoz ha son ló an, ha nem rá adá sul még
szol ga is. Nem elég jó a lel kész és püs pök urak nak? Bi -
zony na gyon bi zony ta lan eg zisz ten cia, nem de? Ki csit ide -
a lisz ti kus. Ma rad junk csak re a lis ták. S egyéb ként is: mi
len ne a di a kó ni ánk kal? Az anya há zak kal, öreg ott ho nok -
kal, óvo dák kal? Ezt a tá masz pon tot fel tét le nül tar ta nunk
kell. De tu laj don kép pen ki tá maszt itt kit? Az egy ház a di -
a kó ni át? Bi zo nyá ra le hul lik né hány mor zsa az urak asz -
ta lá ról. Egy dísz te len sír egy di a ko nis  szá nak még be le fér.
Más részt ho gyan áll nánk ma szép, nagy, üres temp lo ma -
ink kal, Lu ther-ka bát tal és Mó zes-táb lá val és mell ke reszt -
tel – di a kó nia nél kül? Mi nek örül ma, aki eset leg is mét az
egy ház tör té ne tet ta nul má nyoz za? A dog ma ti kai mé szár -

lás nak szá za do kon ke resz tül? A szol gák nak és cse lé dek -
nek az ese mé nyek pe re mén, aki ket alig em lí te nek, aki ket
em lék mû nél kül el ka par tak. Csak hogy – nem al jas do log a
szol gák ra és cse lé dek re tá masz kod ni, ami kor az em ber
ma ga az urak kö zé szá mít? Va jon a gaz da gok nem a sze -
gé nyek sze gény sé gé bõl él nek új ra? Va jon nem kell az ir -
gal mas sa má ri a i nak ren dü let le nül a pap és a lé vi ta imá -
zsát fé nyez nie? „Bet hel” mint fü ge fa le vél. Al bert Sch we it -
zer mint cé gér. „Ke nye ret a vi lág nak” (Brot für die Welt) el -
vég re elég sé ges ok, hogy fe u dá lis sír kö ve ket ál lít sa nak.
Nyu godj bé ké ben!

A nõk éve nem érint min ket. Há la Is ten nek, meg van nak
a di a ko nis  szá ink, az egyik olyan, mint a má sik, mind nyá -
jan egyen lõk – egy más kö zött.

Je gyezd meg: a te me tõ az egy há zi vi szo nyok foly ta tá sa
más esz kö zök kel.

For dí tot ta Re uss And rás

BAJOR-MAGYAR NÕTALÁLKOZÓT

rendezünk
2004. június 2–5. között Révfülöpön

az Oktatási Központban.
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