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A mai má jus el se je szá munk ra kü lö nö sen is fon tos: ez az
el sõ na punk az Eu ró pai Uni ó ban. Ab ban a nagy csa lád -
ban, amely hez vol ta kép pen hoz zá tar toz tunk, de amely tõl
hos  szú idõn át el sza kít va kel lett él nünk. Az utób bi ti zen -
öt év ben en nek a csa lád nak a gon do lat vi lá gá ból és élet -
mód já ból sok min dent meg is mer het tünk, ám sok fel is me -
rés még vá rat ma gá ra.

Re mény ség gel, ugyan ak kor na iv il lú zi ók nél kül, kér dé -
sek kel, sõt szo ron gás sal, egyút tal azon ban bi za ko dás sal
és vá ra ko zá sok kal lé pünk az Uni ó ba. Va jon ez a be ren dez -
ke dés au to ma ti ku san jó ízû gyü möl csö ket fog te rem ni?
Na gyon is jól tud juk, hogy nem így lesz. Jócs kán van nak
ta pasz ta la ta ink olyan rend sze rek rõl, ame lyek kez det ben
ígé re te sek vol tak, ame lyek fel té te lez ték, hogy az em ber
ben nük és ál ta luk ma gá tól ér te tõ dõn meg vál to zik és meg -
újul, to váb bá hogy a szó ban for gó rend szer min den ki szá -
má ra nagy jó lé tet fog biz to sí ta ni, a va ló ság ban azon ban
az el len ke zõ jét kel lett át él nünk. Meg szám lál ha tat la nul
sok, ál la mi lag kez de mé nye zett bûn cse lek ményt le he tett
el kö vet ni, szám ta lan tra gé di át le he tett okoz ni egy-egy
ilyen rend szer ürü gyén.

Egy rend szer csak ak kor tud tar tó san jó gyü möl csö ket
hoz ni, ha ab ban a jog rend fel tét len te kin télyt él vez, és a
pol gá rai va la mint min den tiszt ség vi se lõ je tisz tes sé ges.
Nincs az a még oly cso dás rend szer, amely meg újult, igaz
és be csü le tes em be rek nél kül jó cé lo kat ké pes vol na meg -
va ló sí ta ni. Az Eu ró pai Unió sem ilyen. Ezért élet be vá gó és
lét fon tos sá gú, hogy min den, vagy leg alábbis a leg több eu -
ró pai új em ber ré vál jon. Ezért ma a kö vet ke zõ kér dé sen
kell el gon dol koz nunk: Mi le het a mi sze mé lyes és
keresztény hoz zá já ru lá sunk egy új jö võ meg te rem té sé hez
az Eu ró pai Unió vi szo nyai kö zött? A fe le let meg le he tõ sen
egy sze rû en hang zik: A mi hoz zá já ru lá sunk nak ab ban kell
áll nia, hogy új em be rek ké le szünk, és hogy egy há zunk
tag ja it hoz zá se gít jük ah hoz, hogy új em be rek ké, új te rem -
tés sé vál ja nak.

Ez a fe le let utó pi á nak tû nik, mert a va ló ság ban nem sok

új em ber re, új te rem tés re ta lál ha tunk. Még is olyan utó pia
ez, amely va ló ság gá le het. Fel tét le nül szük sé günk van ilyen
meg va ló sít ha tó utó pi ák ra, és szól nunk is kell ilye nek rõl,
mert ne künk, keresztény em be rek nek sem mi kép pen sem
sza bad meg elé ged nünk az el avult „sta tus quo”-val.

Mi lyen út ve zet het az új te rem tés hez? Mi most a leg in -
kább hi telt ér dem lõ vá lasz ra sze ret nénk mu tat ni: Jé zus
Krisz tus ez az út. Õ az em ber vol tunk iga zi mér té ke. Õ az
egyet len nor má lis em ber. Ez a ki je len tés ta lán túl zott nak
tû nik. Meg kell azon ban fon tol nunk a kö vet ke zõ ket: Oly -
kor a nor má list, me rõ ben té ve sen, azo no sít juk az zal, ami
át la gos, amit a több ség kép vi sel. Ám ami kor az lép fel, aki
va ló ban nor má lis, ak kor amit mi nor má lis nak vél tünk,
min de nes tõl ab nor má lis nak fog bi zo nyul ni. Pon to san ez
tör tént, ami kor Jé zus Krisz tus kö zénk, em be rek kö zé jött.
Ez tör té nik ma is, ha Jé zus Krisz tust, mint a ha mi sí tat lan
em ber mo dell jét, ko mo lyan ve szik. Egy szer re mi lyen idõ -
sze rû vé vál ná nak egy há za ink, ha min ket, ha tag ja i kat
hoz zá se gí te nék ah hoz, hogy Jé zus Krisz tus min tá já ra le -
gye nek nor má lis em be rek!

Mi ben áll Jé zus Krisz tus nor má lis vol ta? Mi az is mer te -
tõ je gye az új te rem tés nek? Csak né hány do log ra sze ret -
nénk utal ni. – Õ tel je sen men tes min den ön zés tõl. – Az
övé a he lyes, bár szá munk ra pa ra dox ér ték rend. – Õ mu -
tat ja meg, mi is az em ber ön ma gá ban, nem pe dig az ál tal,
amit bir to kol. – Õ azért jött, hogy szol gál jon, és nem azért,
hogy ne ki szol gál ja nak. – Tud ta, hogy mi az igaz ság, és az
igaz sá got ki is mond ta. – Nem hagy ta ma gát a gaz da gok
gaz dag sá gá tól el szé dí te ni. – A kis em ber ben épp úgy meg -
lát ta Is ten gyer me két, mint min den ki más ban. – Meg mu -
tat ta, hogy az em ber a ma ga sze rény kör nye ze té ben is
épít he ti Is ten or szá gát. – Így le het ne – és kell is! – hos  sza -
san foly tat ni.

Jé zus Krisz tust, a nor má lis em bert – aki egyút tal a mi
Meg vál tónk – kö vet ni, ezt je len ti új te rem tés nek len ni. Ha
mind an  nyi an, akik keresztény nek tart juk ma gun kat, er re
az út ra lép nénk, ugyan nem ma te ri á lis, de na gyon kéz zel -
fog ha tó be ru há zást je len te ne az új Eu ró pa szá má ra. Sen -
kit nem kény sze rít he tünk er re, vi szont el kezd het jük ön -
ma gun kon.
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AZ ÚR VA CSO RÁ VAL ÖS  SZE NEM FÉ RÕ
MA GA TAR TÁS (11,17–34)

Eb ben a sza kasz ban foly ta tód nak Pál apos tol nak a ko rin -
thu si gyü le ke zet ös  sze jö ve te le it érin tõ ész re vé te lei és lel ki -
pász to ri in tel mei. A több fe je ze tet át íve lõ mon da ni va ló fel -
épí té sét igye kez tünk be mu tat ni a 11,2-vel kez dõ dõ rész
ma gya rá za ta elõtt. Most az úr va cso rá val és az ez zel ösz  -
sze füg gõ sze re tet va cso rá val fog lal ko zó részt a mon da ni -
va ló je len tõ sé ge és ter je del me mi att még is szük sé ges nek
lát szik to váb bi bon tás ban ki fej te ni. a) A 7–22-ig ter je dõ
ver sek ben lát le le tet ka punk az úr va cso rá ra és a sze re tet -
va cso rá ra ös  sze jö võ gyü le ke zet ma ga tar tá sá ról. b) A 23–26.
ver sek ben az ös  sze jö ve te len ki ala kult rend el le nes sé gek az
úr va cso ra pá li hang sú lyok kal ki bõ ví tett sze rez te té si igé jé -
nek meg vi lá gí tá sá ba ke rül nek. c) Majd a 27–34. ver se ket
át fo gó zá ró sza kasz ban az elõ zõ ek bõl adó dó ten ni va lók ról
ol vas ha tunk.

Mó do sak és nincs te le nek a sze re tet va cso rán
(11,17–22)

(17) Ami kor pe dig így ren del ke zem1, afe lõl nem di csér het -
lek2 meg ti te ket, hogy nem ja va tok ra, ha nem ká ro tok ra jöt -
tök ös  sze. (18) Elõ ször is mert hal lom3, hogy ami kor össze -
jöt tök a gyü le ke zet ben4, meg ha son lá sok5 van nak kö zöt te -
tek, amit bi zo nyos mér ték ben el is hi szek. (19) Mert szük sé -
ges lét re jön ni ük még szem ben ál ló cso por to su lá sok nak is6

kö zöt te tek, hogy azu tán7 a meg bíz ha tók8 nyil ván va ló vá le -
gye nek kö zöt te tek. (20) Esze rint ami kor egy be gyü le kez tek9,
nincs mód az Úr va cso rá já nak evé sé re10. (21) Az ét ke zés nél
ugyan is ki-ki a sa ját va cso rá ját ve szi elõ11, és van, aki éhe -
zik, és van, aki meg it ta so dik. (22) Mert ta lán nincs há za -
tok, hogy ott egye tek és igya tok? Vagy ta lán az Is ten egy -
há zát12 ve ti tek meg, és meg szé gye ní ti tek a nincs te le ne -
ket13?! Mit mond jak nek tek? Di csér je lek meg ti te ket? Eb ben
a do log ban nem di csér lek ti te ket.

A szö veg ér tel me

1. Ami kor pe dig így ren del ke zem: Vi ta van afe lett, hogy Pál itt az
elõ zõ sza kasz ban em lí tett ren del ke zé se i re hi vat ko zik-e, vagy in -
kább a kö vet ke zõ, az úr va cso rá val fog lal ko zó gon do lat me ne tet
ve ze ti be. Mi vel a gö rög szö veg ben a to u Ö to de; pa rag gevllwn for -
du lat ta lál ha tó, és ez mind két ér tel me zést le he tõ vé te szi, a vi tát
nem kön  nyû el dön te ni. Az ige par ti ci pi u ma (mel lék né vi ige ne ve)
ugyan is egy ide jû idõ ha tá ro zói mel lék mon dat tal is fel old ha tó. A
to u Ö to sem le ges mu ta tó szó pe dig vis  sza, de elõ re is utal hat. Lang
(Komm 147. o.), Ch. Wolff (Komm 76. o.) és Sch ra ge (Komm III.
18. o.) sze rint a szó már a kö vet ke zõ té má ra mu tat. Lind emann
vi szont az zal ke rü li ki a kér dést, hogy Pál itt nem csak a kö vet ke -
zõk re irá nyít ja a fi gyel met, ha nem az egész ös  sze füg gés re. Az
epa in w (di csér lek) ige azon ban már az elõ zõ sza kasz be ve ze té sé -
ben is sze re pelt. Nyil ván az zal ál lít ja szem be a kö vet ke zõ mon -
da ni va lót, ami ben már nem le het di csér ni va lót ta lál ni. Így te hát
ha a rá mu ta tó szót vis  sza mu ta tó nak fog juk fel, si mább ér tel met
ka punk.

2. nem di csér het lek: Az elõ zõ ek ben már em lí tet tük, hogy a szó
már 11,2-ben is elõ for dult. Új ra fo gunk ta lál koz ni ve le 11,22-ben
is. Olyan szó val van te hát dol gunk, amely ös  sze kap csol ja a 11. fe -
je zet egyes sza ka sza it. Pál hol egyet ér té sét, hol pe dig el len ve té sét
fe je zi ki ve le. Jól jel lem zi te hát azt a kri ti kus lel ki pász to ri ma ga -
tar tást, amel  lyel Pál a ko rinthu si is ten tisz te le ti éle tet mér le ge li.

3. mert hal lom: A ko rinthu si gyü le ke zet ma ga is írt le ve let Pál -
nak (1Kor 7,1), de hí rek más képp is el ju tot tak hoz zá. Kh loé em -
be rei is jár tak ná la (1Kor 1,11), de Szte fa nász tól is sok min dent
meg tud ha tott. (1Kor 16,15.17 →1Kor 1,16)

4. ami kor ös  sze jöt tök a gyü le ke zet ben: Itt az ekklh si va nem
ma gát az em be rek ál tal al ko tott kö zös sé get, ha nem a gyü le ke ze -
ti al kal mat je len ti. (Lásd még: 1Kor 14,4.23.34; Róm 16,23) Ez a
szó je len té sé ben meg lé võ moz za nat teo ló gi a i lag rend kí vül je len -
tõs: „Gyü le ke zet ott van, ahol em be rek »gyü le ke zet be« (ejn
ejkklhsi va/) ös  sze jön nek.” (J. Rol off: EWNT I.1003. kol. Lásd még:
K. L. Sch midt: ThW III. 508. o.)

5. meg ha son lá sok: A scivs ma ta szó val ta lál koz hat tunk 1Kor
1,10-ben, ahol Pál a gyü le ke zet ben szol gá la tot vég zõk re hi vat ko -
zó pár tos ko dást jel lem zi. Sok ma gya rá zó sze rint a le vél két he lye
ugyan ar ról a szem ben ál lás ról tu dó sít. Ab ból vi szont, hogy az
1Kor 11,18-ban még eny héb ben íté li meg a hely ze tet, J. We iss óta
(Komm XLI.) töb ben is ar ra kö vet kez tet nek, hogy ez a rész elõbb
ke let ke zett, mint az 1Kor 1–4. fe je ze tet tar tal ma zó le vél. A két
köz lés „a sza ka dá sok ról” azon ban alig ha vi tat ha tó an két egy -
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más tól el té rõ hely zet re vo nat ko zik. 1Kor 11,18-ban még az úr va -
cso rai kö zös ség is fenn áll, a gyü le ke zet kü lön bö zõ cso port jai
ezen a té ren még nem sza kí tot tak egy más sal. A szó ban for gó el -
len tét in kább tár sa dal mi, mint fel fo gás be li. Ezért tû nik al kal ma -
sabb nak itt a ke vés bé erõs „meg ha son lás” ki fe je zést hasz nál ni.

6. szem ben ál ló cso por to su lá sok nak is: Az ere de ti szö veg ben
aiJ rev siõ-t ta lá lunk. Eb bõl ala kult ki a nem zet kö zi szak ki fe je zés:
he re zis, vagy is szek tás el té ve lye dés. A szó nak ez a je len té se túl
erõs len ne a ko rinthu si úr va cso rai gyü le ke zet meg osz tott sá gá -
nak jel lem zé sé re. A vá lasz tott for dí tói meg ol dás ta lán meg fe lel az
ott ki ala kult hely zet nek.

7. azu tán: Né hány je len tõs kéz irat ezen a szo kat lan he lyen
egy ka i kö tõ szót hoz, amely eb ben az ös  sze füg gés ben ér te lem sze -
rû en egy az elõz mény re lo gi ku san be kö vet ke zõ ese mény re utal.

8. a meg bíz ha tók: A dov ki moõ a pá li szó hasz ná lat ban fon tos
teo ló gi ai je len tést hor do zó mel lék név. Azt az em bert jel lem zi, aki
va la mi lyen ne héz hely zet ben si ke re sen helyt állt. Ma gya rul ál ta -
lá ban a „ki pró bált” szó val szo kás vis  sza ad ni. Ez a meg ol dás
azon ban erõl te tett nek tû nik. A „meg bíz ha tó” szó jó vá lasz tás nak
tû nik, csak ép pen a meg ál lott pró ba té tel hasz na fe lõl kö ze lí ti
meg a je len tést.

9. ami kor egy be gyü le kez tek: Az epi to auto ki fe je zés pon tos
ér tel me: ugyan ar ra. Ma gya rul ös  sze von ha tó az ige je len té sé vel.

10. nincs mód az Úr va cso rá já nak evé sé re: Itt ta lál juk az úr va -
cso ra el ne ve zés bib li kus ere de tét. A de i Öp non el sõd le ges je len té se:
ét ke zés. Te hát nem volt ki mon dot tan nap szak hoz köt ve. Pa lesz -
ti nai kul túr kör ben na pon ta két szer ét kez tek. A má so dik ét ke zés
mun ka na po kon dél után ra esett, szom bat na pon pe dig az is ten -
tisz te let utá ni idõ re. Ez volt a tu laj don kép pe ni de i Öp non. De így
hív ták az ün ne pi ét ke zést is, amely vi szont rend sze rint nap nyug -
ta után kez dõ dött. Így volt ez a szé der-es tén, az az a pás ka va cso -
rán is. A ha gyo mány sze rint eh hez az al ka lom hoz kö tõ dött az úr -
va cso ra szer zé se is. Ala pos okunk van te hát ar ra, hogy „va cso rá -
nak” hív juk. (Lásd: J. Wan ke: EWNT I. 674k o.) Az ere de ti szö veg
szó sze rint azt ál lít ja, hogy (Ko rint hus ban) „nincs Úr nak va cso -
rá ja”, hogy azt egye (a gyü le ke zet). A hely zet azon ban ép pen az,
hogy a gyü le ke zet az úr va cso rá hoz já rul, de vé te lé ben az Úr
szán dé ka nem ér vé nye sül. Aho gyan ezt Lam pe meg fo gal maz za:
„Pál el vi tat ja tõ lük azt, ami re õk (a ko rinthu si ak) igényt for mál -
nak.” (I. m. 183. o.)

11. ki-ki a sa ját va cso rá ját ve szi elõ: Pál né hány el ej tett meg -
jegy zé sé bõl pró bá lunk ké pet al kot ni ma gunk nak ar ról, hogy pon -
to san mi me he tett vég be egy ét ke zés sel egy be kö tött gyü le ke ze ti
ös  sze jö ve te len. Pe dig az apos to li bí rá lat és irány mu ta tás ér tel me
ak kor vi lá go so dik meg elõt tünk, ha pon to sabb ké pünk van ar ról,
ami re vo nat koz nak. Újab ban két új szö vet sé gi ku ta tó is, akik igye -
kez nek a szo cio ló gi ai ös  sze füg gé se ket tisz táz ni, G. The is sen (So -
zia le In teg ra ti on. In: Stu di en. 290–317. o.) és P. Lam pe (Das ko -
rint hische Her ren mal. In: ZNW. 82. o. 1991. 3/4. 183–213. o.) fog -
lal ko zott a ko rinthu si gyü le ke zet ben ki ala kult hely zet fel de rí té sé -
vel. Ah hoz nem fér két ség, hogy úr va cso rá val ös  sze kö tött kö zös
gyü le ke ze ti ét ke zés rõl van szó. Már ko rán „aga pé”-nak – sze re tet -
ven dég ség nek – ne vez ték ezt az al kal mat, nyil ván ar ról a ke resz -
tény test vér sze re tet rõl, ame lyet ki kel lett fe jez nie, és amely nek
ezen ér te lem sze rû en meg is kel lett nyil vá nul nia (Jud 12; Ign
Szmirn. 8,2; Clem Al. Strom III. 2,10 →G. Sch ne i der: EWNT I. 28.

kol.). Jus ti nus már tír óta (2. szá zad kö ze pe!) az „aga pé”-t és az
úr va cso rát kü lön ül ték meg (vö.: Lam pe, i. m. 184. o., 4. jegy zet).
Min de nek elõtt tisz tá zan dó, hogy mi ke rült a kö zös asz ta lok ra. Ab -
ból az ész re vé tel bõl, hogy „ki-ki a sa ját va cso rá ját ve szi elõ”, The -
is sen a kö vet ke zõ meg ál la pí tás ra jut: „A gaz da gabb ke resz té nyek
a ke nyé ren és bo ron túl me nõ en még rá adást is et tek, amely nek a
szét osz tá sá ról a kö zös ség tag jai kö zött a sze rez te té si igék nem
ren del kez tek.” (I. m. 307. o.) P. Lam pe Pál ész re vé te le i bõl több, a
po gány múlt ból („a ke reszt ség elõt ti idõ bõl”) vis  sza ma radt szo kás
to vább élé sé re kö vet kez tet. Már Ho mé rosz óta is mert a ma gán élet -
ben, de a val lá sos ös  sze jö ve te le ken is az „er an osz” in téz mé nye,
vagy is olyan ös  sze jö ve tel, amely re a meg hí vott egy ko sár ban ma -
gá val hoz za az en ni- és in ni va lót, vagy pénz zel meg vált ja azt. Így
tör tén he tett a ko rinthu si gyü le ke zet ben is. Ki-ki azt vet te elõ, amit
ma gá val ho zott (i. m. 192kk o.). De köz re játsz ha tott eb ben a vi -
sel ke dés ben a ko ra be li ün ne pé lye sebb ven dég ség me ne te is: 1. Is -
te nek se gít sé gül hí vá sa. 2. El sõ ét ke zés (pri mae men sae). 3. Szü -
net. 4. A há zi is te nek nek és a csá szár nak be mu ta tott ál do zat. 5.
Má so dik ét ke zés (se cun dae men sae), cse me gék és ita lok. 6. Szim -
po zi on ke vert bor ral, ének kel, be szél ge tés sel (i. m. 187. o.). P.
Lam pe amel lett van, hogy Ko rint hus ban a te he tõ seb bek, mi vel rá -
ér tek, már ko rán meg ér kez tek a ven dég lá tó ház hoz (Ga jusz? →
Róm 16,23), be ül tek a „tric li num ba” (ét ke zõ be), és meg éhez vén
elõ vet ték „a ha za it”. A sze gé nyeb bek és rab szol gák, akik mun ka -
ide jük mi att nem jö het tek ko ráb ban, és csak a ke nyér meg tö ré sé -
re és az azt kö ve tõ „má so dik ét ke zés re” ér kez tek, már csak a kö -
zös ét ke zés re szánt étel ma ra dé ká hoz jut hat tak (i. m. 197kk o.).
Ezt a hely ze tet te szi va ló szí nû vé Pál nak a sza kasz vé gén el hang -
zó in tel me: „Ami kor ös  sze jöt tök, hogy egye tek, egy mást meg vár -
já tok. Ha va la ki éhes, ott hon egyék!” (1Kor 11,33k) Vi ta tott a sze -
re tet ven dég ség nek és az úr va cso rá nak a kap cso ló dá sa. The is sen
a Pál ál tal idé zett sze rez te té si ha gyo mány alap ján ke nyér igék–ét -
ke zés–ke hely igék sor ren det té te lez fel. Kla uck a már ki ha gyo mány
alap ján ét ke zés–ke nyér–ke hely sor ren det ja va sol. Stuhl ma cher Di -
dak hé 9,1–5 köz lé sé re tá masz kod va úgy gon dol ja, hogy elõ ször a
há la adás hang zott el a bor és a ke nyér fe lett (eb ben a rend ben!
→1Kor 10,16), majd kö vet te az ét ke zés, vé gül pe dig a ke nyér és
bor ki osz tá sa. (Lásd: P. Lam pe, i. m. 184. o., 4. jegy zet.) Lam pe a
már mon dot tak ér tel mé ben a ke nyér–ét ke zés–ke hely prog ram
elõtt még le het sé ges nek tart egy „el sõ ét ke zést”.

12. Is ten egy há zát: Ez a fo gal ma zás so kat el árul Pál egy ház -
fo gal má ról. Itt is a gö rög ekklhsia szó val él, amit gyü le ke zet nek
is for dít hat nánk. Az egyes szám azon ban vi lá gos sá te szi, hogy
eb ben az eset ben nem az egyes he lyi gyü le ke zet re hi vat ko zik, ha -
nem a vi lá gon szét szórt egyet len nép re, amely nek Is ten a gaz dá -
ja, hisz ne ki kö szön he ti lé tét, meg ma ra dá sát. A szó nak ez zel a
faj ta hasz ná la tá val Pál nál több ször is ta lál koz ha tunk (lásd még:
1Kor 1,2-höz fû zött 4. szö veg ér tel me zõ meg jegy zés nél. Ha son ló -
kép pen 2Kor 1,1-hez ma gya rá zó 4. szö veg ér tel me zés nél. Va la -
mint →Cser há ti: Gala ta kom men tár, 67k o.).

13. a nincs te le ne ket: Az ere de ti nyelv ben ta lál ha tó for du lat (mh
ecounteõ) meg je löl he ti azo kat is, akik nem hoz tak ma guk kal
élel met. De bi zo nyá ra több rõl van itt szó. Olya nok ról, akik egyéb -
ként is sze gény sor sú ak vol tak, mint két ke zi mun ká sok vagy
egye ne sen rab szol gák. 1Kor 1,26kk alap ján ar ra kö vet kez tet he -
tünk, hogy a „nincs te le nek” a gyü le ke zet több sé gét al kot ták.
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A le vél rész let ki bon tá sa

(17. v.) Egyet len gyü le ke zet, így a ko rinthu si gyü le ke zet
sem ön ma gá tól kezd te éle tét, és for má ló dott olyan ná,
ami lyen nek az apos tol le ve le i ben el szór tan ta lál ha tó ada -
tok alap ján mu tat ko zik. Ahogy P. Lam pe ta lá ló an meg -
jegy zi, az apos to li szol gá lat nyo mán Krisz tus-hit re ju tot -
tak éle té ben „min den kü lö nö sebb meg fon to lás nél kül to -
vább él tek a ke reszt ség elõt ti ma ga tar tás for mák.” (Der kor.
Her ren mahl 201. o.) Ezért azu tán Pál nak so kat kel lett fá -
ra doz nia azon, hogy meg fe le lõ uta sí tá sok kal (1Kor 11,2)
a gyü le ke ze tek éle tét Krisz tus hoz iga zít sa.

Az új élet vi tel bõl sok ten ni va ló adó dik, s az apos tol nak
volt is mit meg hagy nia a gyü le ke zet nek, mi e lõtt Ko rin -
thust el hagy ta (1Kor 11,2). De már ön ma gá ban az a tény,
hogy Ko rint hus ban vi rág zó gyü le ke ze ti élet tá madt, ta -
nús ko dik Pál „ren del ke zé se i nek” meg tar tá sá ról. Te ret ad -
tak Is ten Lel ke mun ká já nak, töb bek kö zött a nõk pró fé tai
szol gá la tá nak. Bár a pró fé tá ló nõk kül sõ meg je le né sét ki -
fo gá sol ha tó nak ta lál ta, ma gát a te vé keny sé gü ket nem
ma rasz tal ta el. Ami kor pe dig az zal kap cso lat ban, amit
hely te le ní tett ren del ke zik, egyút tal szó vá kell ten nie olyas -
mit is, ami szin tén a gyü le ke ze ti ös  sze jö ve telt érin ti, de az
elõ zõ nél sok kal fe nye ge tõbb fej le mény, s emi att már iga -
zán nem di csér he ti meg õket.

A le vél alap ján az a be nyo má sunk, hogy a ko rinthu si
gyü le ke zet tag jai szin te ösz tö nö sen, bel sõ in dít ta tás ra ke -
res ték egy más tár sa sá gát, gyak ran és rend sze re sen ös  sze -
jöt tek, még pe dig „az egész gyü le ke zet egy hely re.” (1Kor
14,23) A Krisz tus hoz tar to zás ból egye ne sen kö vet ke zett
szá muk ra az egy más hoz tar to zás tu da ta és át élé se. Ezt a
kö zös sé gi élet for mát az új élet vi tel nél kü löz he tet len fel té -
te lé nek te kin tet ték. Pál a gyü le ke zet kö zös sé gé nek mint
Krisz tus tes té nek tit ká ról a kö vet ke zõ fe je zet ben bõ veb ben
fog szól ni, de már most szem elõtt kell tar ta nunk, hogy a
gyü le ke zet Ura a gyü le ke ze ti együtt lé te ken for mál ja az
övé it, akik eze ken az al kal ma kon egyút tal az õ esz kö zei is
le het nek a kö zös ség for má lá sá ban. Az egész gyü le ke zet
ja va függ te hát az ös  sze jö ve te lek tõl, s ezért el en ged he tet -
len, hogy ezek az együtt lé tek a gyü le ke zet ja vát szol gál -
ják. Is mer ve az új élet vi tel nek eze ket a fel té te le it, vészt jós -
ló an hang zik az apos tol meg ál la pí tá sa: Ami nek a ja vu kat
kel le ne szol gál nia, ká ruk ra van. A ko rinthu si ke resz té -
nyek sem ja vuk ra, ha nem ká ruk ra jön nek ös  sze.

(18–19. v.) A kár fel mé ré sét Pál a leg szem be tû nõbb ár ta -
lom mal kez di. Nem sze mé lyes ta pasz ta lat ból be szél, ha -
nem hall fe lõ le. Kap cso la ta van ugyan is a gyü le ke zet tel
azu tán is, hogy el hagy ta õket. Bi zo nyá ra tu da to san ápol ta
az ös  sze köt te tés ren del ke zé sé re ál ló le he tõ sé ge it, mert meg
volt gyõ zõd ve ar ról, hogy to váb bi gon do zás nél kül mun ká -
já nak ered mé nye elõbb-utóbb meg sem mi sül ne. Más fe lõl
vi szont a lét re jött gyü le ke ze tek ben is akadt olyan fe le lõs sé -
ge tu da tá ban le võ ke resz tény, aki hír adás sal szol gált az
apos tol nak a gyü le ke ze tet érin tõ fej le mé nyek rõl. Vagy le ve -
let írt (1Kor 7,1), vagy fel ke res te a tá vol ban (vö. 3. jegy zet).

Így szer zett Pál tu do mást a gyü le ke ze ti ös  sze jö ve te le ken
tá madt meg ha son lá sok ról, cso por to su lá sok ról. A leg rosz  -
szabb még nem kö vet ke zett be. Még egy he lyen jön ös  sze
az egész gyü le ke zet, ta lán va la me lyik te he tõ sebb gyü le ke -
ze ti tag há zá ban (Ap Csel 18,7; Róm 16,23 →1Kor 1,14),
de az ös  sze jö ve te len egy re töb ben ke rül nek szem be egy -
más sal oly an  nyi ra, hogy az fel tûn he tett an nak, aki er rõl
em lí tést tett az apos tol nak. Együtt van nak te hát, de nem
ta lál nak egy más ra, ös  sze gyûl nek, de az el len té tek, fe -
szült sé gek nö ve ked nek. „A gon do la tok cse ré je és egy más -
ba fo nó dá sa meg sza kad.” (Bar rett: Komm 261. o.) Mi vált -
hat ta ki a gyü le ke zet ben, ép pen az úr va cso rá val egy be kö -
tött al kal mon ezt a meg ha son lást? Van-e kö ze en nek a fej -
le mény nek ah hoz az el bi za ko dott ság hoz, amely a le vél nek
már az ed dig ma gya rá zott ré sze alap ján is a ko rinthu si
gyü le ke zet ben fel lé põ vis  szás sá gok hát te ré ben meg hú zó -
dik (vö. 4,8; 8,1; 10,12)? Ezek re a kér dé sek re fel tét le nül
vá laszt kell ta lál nunk a to váb bi ak ban.

A szó vá tett hely zet ké pet Pál má sod kéz bõl kap ta, és ezért
nem is tart ja tel je sen hi te les nek. Csak bi zo nyos mér ték ben
hi szi el. Úgy tû nik, szá mol az zal, hogy a hír adás egy ol da lú,
ta lán ép pen a mel lõ zöt tek tõl szár ma zik. Az apos tol azon -
ban is mer ve a gyü le ke zet egyes tag ja i nak ön tu da tát, lel ki
gõg jét, va la mint haj la mát a pár tos ko dás ra (1Kor 1,10–17),
fel té te le zi, hogy az úr va cso rai együtt lé ten meg fi gyel he tõ
sza ka dás ról szó ló hír ben, leg alább is rész ben, van igaz ság,
és nem le het csu pán el fo gult be ál lí tás nak te kin te ni.

Jól le het Pál a gyü le ke ze ti ös  sze jö ve te len ta pasz tal ha tó
meg ha son lást ká ros nak mi nõ sí ti, még is szük sé ges ros  sz -
nak te kin ti. Mert szük sé ges lét re jön ni ük – jegy zi meg –
még szem ben ál ló cso por to su lá sok nak is kö zöt te tek, hogy
azu tán a meg bíz ha tók nyil ván va ló vá le gye nek kö zöt te tek.
A gö rög szö veg ben ál ló sze mély te len ige alak (de iÖ=kell)
va la mi el ke rül he tet lent, fel tét le nül be kö vet ke zõt fe jez ki.
Az Új szö vet ség ben gyak ran Is ten meg má sít ha tat lan ter vé -
re utal. (Pél dá ul 1Kor 15,25.53; Mk 13,10; Mt 16,21; Jn
3,7; 20,9; Ap Csel 27,24 stb.) Nem egy ma gya rá zó úgy gon -
dol ja, hogy Pál a gyü le ke ze ti ös  sze jö ve te len ki ala ku ló cso -
por to su lá sok lét re jöt tét en nek „az is te ni szük ség sze rû ség -
nek” ál ta lá no sabb ös  sze füg gé sé ben ér tel me zi. Már azok a
kéz ira tok, ame lyek bõl ki ma radt a „kö zöt te tek” ki fe je zés
(D F G lat) eb be az irány ba te re lik a mon da ni va lót. Kri -
szosz to mosz pe dig az el len sze gü lés Is ten tõl adott ér tel mét
a fe let tük va ló gyõ ze lem ben lát ja: „Az el len ál lás nak sok -
fé le ki me ne te le le het” (PG 61., 226. o.). Kál vin sze rint a
meg ha son lá sok „nem vé let le nül ke let kez nek, ha nem Is ten
kül di azo kat pró ba té tel szán dé ká val” (Komm 154. o.).
Sch ra ge le het sé ges nek tart ja, hogy az apos tol Is ten nép é -
nek a vég idõk ben be kö vet ke zõ olyan meg ros tá lá sá ra gon -
dol, mint ami lyen rõl Mt 24,10kk-ben ol vas ha tunk (Komm
III. 22. o.; Lind emann: Komm 250. o.). Sok kal va ló szí -
nûbb azon ban, hogy Pál a szó ban for gó eset ben a „kö zöt -
tük”, az az a ko rinthu si gyü le ke zet ben ta pasz tal ha tó visz  -
szás ság ban lát ja a pró ba té tel nek azt az al kal mát, amely -
ben ki vi lág lik ki nek-ki nek a va ló di lel kü le te. Majd fel is
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fog ja szó lí ta ni az úr va cso rá zó kat, hogy te gyék pró bá ra és
vizs gál ják meg ma gu kat, va jon meg fe lel-e a ma ga tar tá suk
an nak, amit az úr va cso rá ban kap nak (28. v.). Ha az úr va -
cso rai kö zös sé get bom lasz tó meg osz tott ság nem is te kint -
he tõ üd vöz len dõ fej le mény nek, ar ra még is jó, hogy a hely -
zet egy ér tel mû vé vál jon, „tisz ta víz ke rül jön a po hár ba”.

(20–21. v.) A gyü le ke zet meg osz tott sá ga saj ná la tos fej -
le mény, még is csu pán kö vet kez mé nye egy még sú lyo sabb
baj nak, az úr va cso ra el se ké lye se dé sé nek. Ami kor ugyan is
a gyü le ke zet ös  sze jön, hogy a kö zös ét ke zés sel egy be kö -
tött úr va cso rai al kal mon ve gyen részt, nincs mód ja az Úr
va cso rá já nak evé sé re. Fél re ér te nénk az apos tolt, ha sza vai
alap ján azt fel té te lez nénk, hogy a ko rinthu si gyü le ke zet
is ten tisz te le ti éle té bõl, ös  sze jö ve te le i rõl hi ány zott az úr va -
cso ra osz tás. Sok kal in kább azt kí ván ja tu da to sí ta ni a ko -
rinthu si hí vek ben, hogy ami re ös  sze gyü le kez nek – és ezt
fel te he tõ en rend sze re sen, he ten ként meg te szik –, az nem
fe lel meg ere de ti ren del te té sé nek, Krisz tus szán dé ká nak.
Mert ahogy Sch ra ge fo gal maz: „Az Úr va cso rá já ból sa ját
va cso ra lett.” (Komm III. 23. o.) Vagy is ahol a gyü le ke zet
Ura a ven dég lá tó, el sik kad, amit õ ad, mert az ét ke zés nél
ki-ki a sa ját va cso rá ját ve szi elõ.

De mi kép pen oszt ja meg a gyü le ke ze tet ez a ma ga tar -
tás? A ma gya rá zók kö zött so ká ig az a né zet ural ko dott,
hogy a gyü le ke zet egy ré sze, ta lán ép pen a sza ba dab ban
gon dol ko dók (1Kor 6,12; 10,23), egy be mos ta az „aga pét”
és az úr va cso rát, az ét ke zé si és a szent sé gi részt, az az
„nem kü lön böz tet te meg” (1Kor 11,29) a kö zön sé ges ételt
az úr va cso ra szent sé gi ele me i tõl (lásd pél dá ul We iss:
Komm 283. o.). Újab ban ezt nem tart ják ki elé gí tõ ma gya -
rá zat nak, és ahe lyett, hogy fel szí nes, kön  nyel mû gon dol -
ko dás ra gya na kod ná nak, ép pen misz té ri um-kul tu szok ál -
tal ih le tett szak ra men ta liz must, vas kos szent ség ér tel me -
zést té te lez nek fel a hát tér ben. Conz el mann sze rint „Pál
azt ki fo gá sol ja, hogy ki-ki az Úr va cso rá ja he lyett a sa ját
va cso rá ját eszi, nyil ván va ló an nem csak tes ti ki elé gü lés
ked vé ért, ha nem lel ki épü lé sé re is.” (Komm 229. o.) Gop -
pelt még to vább megy, és ar ra gon dol, hogy töb ben az úr -
va cso ra aján dé ka i ban olyan szel le mi ele delt és szel le mi
italt lát tak, amely pne u ma-szubsz tan ci át, ma ga sabb ren -
dû lé nye get köz ve tít, és fö lé be  eme li õket tes ti meg kö tött -
sé ge ik nek (Theol 479. o.). Mind ezt a szent sé gi ele mek, a
ke nyér és a bor ma guk tól, az em ber fel fo gá sá tól, lel kü le té -
tõl füg get le nül, csu pán a fo gyasz tá suk ré vén (ex ope re
ope ra to) el vég zik. S ha ez így van, ak kor az sem szá mít,
hogy más étel lel ve gyít ve él ve le va la ki.

Bár men  nyi re ké zen fek võ nek is tûn nek az ilyen és ha -
son ló ér tel me zé sek, nem il le nek be le a szö veg ál tal meg -
raj zolt kép be. Mert úgy tû nik, Ko rint hus ban nem az úr va -
cso ra meg be csü lé sé vel, ha nem a ke resz tény test vér meg -
be csü lé sé vel nincs rend jén va la mi. Né me lyek ugyan is a
ma guk ál tal ho zott ételt, mi e lõtt min den ki meg ér kez ne,
idõ elõtt ve szik elõ és kez dik fo gyasz ta ni, és ezért a sze re -
tet la ko mán van, aki éhe zik, és van, aki meg it ta so dik.

Mi le het a je len ség hát te ré ben? A szö veg ér tel me zés so -

rán a 11. jegy zet ben rész le te seb ben tá jé ko zód ha tunk a P.
Lam pe ál tal gaz dag óko ri for rás anyag gal fel idé zett hely -
zet kép rõl, és meg tud hat juk, hogy a gö rög-ró mai kul túr -
kör ben ked velt „er an osz”-ha gyo mányt kö vet ve a ke resz té -
nyek kö zös ét ke zé se in, az „aga pé kon” is a mint egy „pik -
nik-ala pon” ös  sze adott étel ke rült az asz ta lok ra. Így ha
egye sek idõ elõtt vet ték elõ ko sa ruk ból „a ha za it”, mert
meg éhez tek (Sch ra ge: Komm III. 27. o.), az el kés ve ér ke -
zõk nek vagy ke ve sebb ma radt, vagy egy ál ta lán nem jut -
hat tak étel hez. Mi vel az ös  sze jö ve tel re ké sõbb ér ke zõk
nem pon tat lan ság mi att kés tek, ha nem mert kéz mû ves -
ként, szán tó ve tõ ként, bér mun ká ban vagy ép pen rab szol ga
ál la pot ban lá tás tól va ku lá sig kel lett dol goz ni uk, és csak
öreg es te jut hat tak el a gyü le ke zet be, ép pen azok – a több -
ség (1Kor1,26kk) – rö vi dül tek meg a kö zös asz tal nál, akik
ar ra leg in kább rá szo rul tak. A te he tõ sek ért he tõ tü rel met -
len sé ge és jo gos igé nyük a sa ját ma guk ál tal ho zott étel el -
fo gyasz tá sá ra te hát a gyü le ke zet meg osz tott sá gát ered mé -
nyez te, még pe dig olyan ter mé sze tût, amely ben a meg ha -
son lás és a sze mély vá lo ga tás a va gyo ni hely zet alap ján
lét re jö võ tár sa dal mi ré teg zõ dés men tén ment vég be. Ki ala -
kult a jól la kot tak és a mel lõ zöt tek cso port ja. Ha son ló gyü -
le ke ze ti hely zet rõl ka punk le súj tó ké pet Ja kab le ve lé ben is
(2,1–5). Pál apos tol so ra i ban nem ta lá lunk uta lást ar ra,
hogy a pó rul jár tak zú go lód tak vol na a ki ala kult hely zet
mi att. Szá má ra azon ban, füg get le nül az érin tet tek ma ga -
tar tá sá tól, ér zé keny sé gé tõl vagy be le tö rõ dé sé tõl, pusz tán
ma ga az a tény el fo gad ha tat lan, hogy Krisz tus né pé ben,
és ép pen a sze re tet la ko mán ilyen ter mé sze tû meg osz lás
elõ for dul hat.

Pál szen ve dé lyes kér dé sek kel kí sér li meg a gyü le ke ze tet
rá éb resz te ni a sze re tet ven dég sé gen ki ala kult hely zet tart ha -
tat lan sá gá ra. Azért ve szik elõ a te he tõ seb bek idõ elõtt a ma -
guk kal ho zott en ni-in ni va lót, mert ta lán nincs há zuk, hogy
ott egye nek és igya nak? Ha az ös  sze jö ve tel cél ja az eszem-
iszom vol na, ak kor ezért nem kel le ne ke res ni ük a ve lük egy
hi ten le võk tár sa sá gát, hi szen ezek a tü rel met le nek nem ki -
szol gál ta tott bér lõk, ha nem sa ját ház zal ren del kez nek, ahol
az ét ke zés ide jét és mód ját õk szab hat ják meg. Ha pe dig úr -
hat nám sá guk kal a gyü le ke zet ben akar nak tün tet ni, ak kor a
baj mé lyeb ben fek szik és na gyobb an nál, hogy csu pán szer -
te len ség nek te kint het nénk. Vagy ta lán az Is ten egy há zát ve -
ti tek meg? – fe sze ge ti to vább Pál a ki ala kult hely ze tet. Már
rá kel lett vol na éb red ni ük, hogy nem akár mi lyen kö zös ség -
nek let tek tag jai, ha nem olyan nak, amely be ma ga Is ten vá -
laszt ja ki (vö. Komm 82. o.), hív ja és gyûj ti ös  sze sze mély -
vá lo ga tás nél kül a tár sa kat (lásd a 12. szö veg ér tel me zõ
jegy ze tet). A sze re tet ven dég ség fe gyel me zet len részt ve või
en nek az egye dül ál ló kö zös ség nek ez zel a sa já tos vo ná sá -
val nem tö rõd nek, és ön zõ, sze re tet len ma ga tar tá suk kal
meg aláz zák, meg szé gye ní tik a nincs te le ne ket, a gyü le ke zet -
ben is tu da to sít va ben nük a tár sa da lom ál tal ki je lölt he lyü -
ket. Hol kí no sabb az ilyen ta pasz ta lat, mint ott, ahol az
együtt ér zõ test vé ri sze re tet nek kel le ne ural kod nia? Csak ha
a test vé ri sze re tet nek eb bõl a fo gya té kos sá gá ból ki in dul va
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kö ze lít jük meg a sza kasz mon da ni va ló ját, raj zo ló dik ki
elõt tünk a ko rinthu si sze re tet ven dég sé gen és ben ne az úr -
vac sora vé te len ki ala kult hely zet ké pe, és de rül fény so kat
vi ta tott kér dé sek va ló di ér tel mé re.

A dol gok ilyen ál lá sa után mit mond jak nek tek? – tér
vis  sza az apos tol a ki in du ló pont ra. Di csér je lek meg ti te -
ket? A ko rinthu si ak hoz írt le ve lek alap ján az a be nyo -
má sa az em ber nek, hogy ez a gyü le ke zet ön ma gá val

kis sé el telt, ön tu da tos tár sa ság le he tett, ami re – te kin -
tet tel az ele ven kö zös sé gi élet re – adód ha tott is né mi
alap ja. Bi zo nyá ra szá mí tot tak a gyü le ke zet ala pí tó já nak
di csé re té re, és nem örül tek bí rá la tá nak. Pál vi szont, ha
volt is mi ért di csér nie õket (vö. 1Kor 11,2.17), a sze re -
tet ven dég sé gen le ját szó dó do log ban nem di csér he ti meg
õket, hi szen az sem mi kép pen sem fér ös  sze Krisz tus-hi -
tük alap ja i val.
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EL ISA BETH SCH WARZ

S ha hol nap meg kér dez té ged
a gyer me ked…
1. A kér de zés a gon dol ko dás ke gyes sé ge! A ke gyes ség alá -
zat, an nak tu dá sa, hogy nincs min den a mi ke zünk ben. A
kér de zés szin tén alá zat, an nak tu dá sa, hogy nincs min -
den re vá la szunk. Aki kér dez, kér dé sé vel azt mu tat ja, hogy
sem mi sem ma gá tól ér te tõ dõ, hogy az élet te le van rej té -
lyek kel, emi att rend kí vül iz gal mas. Ez az élet tel szem be ni
kér de zõ be ál lí tott ság az én sze mem ben po zi tív és fel té tel
nél kü li, még ak kor is, ha ter mé sze tes mó don kér de zõ
gyer me ke ink nél né ha más im pul zu so kat ér zünk, ame lyek
az tán olyan sza va kat hoz nak elõ be lõ lünk, mint pél dá ul
„Ne kér dezz ilyen hü lye sé ge ket!” és „Most az tán elég le -
gyen a kér de zõs kö dés bõl!”, il let ve „Nem kell an  nyit kér -
dez get ni, csi náld in kább!”

2. Két fé le kép pen kö ze le dem a kér dé sek hez. Mint ta nár
ma gam is ál lan dó an ke re sem a meg fe le lõ kér dé se ket.
Olya no kat, ame lyek fel kel tik a ta nu lók ér dek lõ dé sét és kí -
ván csi sá gát, ame lye ken meg éri gon dol kod ni. Nem olya no -
kat, ame lyek gyak ran bom bá zás hoz ha son ló an ma guk alá
gyû rik a ta nu ló kat, s ki húz nak be lõ lük egy igent, egy ne -
met vagy egy bök szót, amit már a kér dés el hang zá sa elõtt
tud tam. Ter mé sze tes, hogy ezek re szük ség van a kérd ve
ki fej tõ ok ta tás so rán!

Olyan kér dé se ket ke re sek, ame lyek se gít sé gé vel a ta nu -
ló kat be von ha tom a kö zös ke re sés, ku ta tás fo lya ma tá ba.
Kér dé se ket, ame lyek ál lás fog la lás ra, el gon dol ko dás ra ösz -
tön zik õket. Kér dé se ket, ame lyek re kü lön bö zõ vá la szo kat
le het ad ni, ame lyek re nem csak egy he lyes vá lasz lé te zik.

Más részt ta lál ko zom olyan kér dé sek kel, ame lye ket a ta -
nu lók hoz zám in téz nek. Ilyen kor a fe szült sé get az el len té -
tes ol dal ról élem át. A leg szebb órák azok, ame lyek a
tanulók ér de kes kér dé se i bõl „nõ nek ki.” Ezek az órák
aján dé kok, a fel nö vek võ kor osz tály sa ját jai, és nem min -
den na po sak. Ta lán azért szok nak le gyer me ke ink a kér de -
zõ alap ma ga tar tás ról, mert nem kap tak ez zel kap cso lat -

ban ele gen dõ po zi tív vis  sza jel zést. Hi szen ah hoz, hogy a
gyer me kek ne hagy ják ab ba a kér de zést, át kell él ni ük,
hogy kér dé se i ket ér té ke lik.

3. A ko rai gyer mek kor ban van egy sza kasz, ame lyet mi -
ért-kor szak nak1 ne ve zünk, s amely nek ide jén a szü lõk és
nagy szü lõk, akik fon tos be szél ge tõ part ne rek a gyer me kek
szá má ra, gyak ran tü rel met le nül re a gál nak. Eb ben az élet -
kor ban fek tet het jük le a gyer mek ben a kér dez ni tu dás és a
ku ta tá si kedv alap kö vét. A négy éve sek egyik leg fi gye lem -
re mél tóbb sa já tos sá ga az úgy ne ve zett mi ért-kér dé sek fel -
te vé se, ame lyek kel gyak ran va ló ság gal el árasz ta nak ben -
nün ket. Ros  szul ért jük a gyer mekek kér dé se it, ha azt hisz  -
szük, hogy pusz tán pon tos ter mé szet tu do má nyos ma gya -
rá za tot kell ad nunk ne kik. A négy éves Kris tóf kér dé se:
„Mi ért esik most az esõ?” Ha er re el mond juk ne ki a víz pá -
rol gá sá ról szó ló el mé le tet, ak kor el me gyünk a kér dés
mag ja mel lett. Hi szen az ilyen ko rú gye re kek e kér dést va -
ló já ban úgy ér tik: „Mi cél ból esik? Van va la mi ér tel me,
hogy esik az esõ?” És leg több ször tel je sen elé ge det tek a
vá las  szal, mi sze rint „A vi rá gok nak a kert ben szük sé gük
van a víz re.” Hi szen eb ben az élet kor ban a gyer mek alap -
ve tõ szük ség le te, hogy ér tel met ta lál jon a sa ját és a vi lág
lé té ben.

„Jó, hogy itt va gyok? Meg bíz ha tok az élet ben? Be le mer -
jek vág ni az élet be?” Ezek tu laj don kép pen val lá si kér dé -
sek, me lyek eb ben az élet kor ban sür ge tõ vá lasz ra vár nak.

Fi gyel jük meg a kö vet ke zõ négy éves kor ban fel tett kér -
dé se ket, és ne a tu do má nyos ma gya rá za tot ke res sük mö -
göt tük, ha nem a kér dé sek mé lyebb ér tel mét! „Hol vol tam,
mi e lõtt a vi lág ra jöt tem?” „Ha majd meg ha lok, ak kor is
ka pok en ni?” „Mi ért kel lett meg hal nia en nek a ci cá nak?

1 Né me tül „Fra ge al ter”, az az kér de zõ kor szak, kér dé sek kor sza ka (a
ford.).



És hol van most?” A gyer me kek sok ef fé le, tu laj don kép pen
val lá si kér dést tesz nek fel, ez zel pe dig ki hí vás elé ál lí ta -
nak min ket. Vá la sza ink kal egy ér tel mû en le he tõ sé günk
van a po zi tív is ten kép alap vo ná sa i nak meg raj zo lá sá ra.

4. Jó, ha pon to san, oda fi gyel ve hall gat juk meg a gyer me -
kek kér dé se it. Né ha azért kér dez nek, mert azt akar ják, hogy
fi gyel jünk rá juk, és ke re sik a kap cso la tot, amely re a gyer -
me kek nek nagy szük sé gük van. Né ha azért is kér dez nek,
hogy meg fo gal maz has sák sa ját vá la szu kat. Ha ilyen kor azt
mond juk, „Tény leg, ez ér de kes kér dés! Te mit gon dolsz ró -
la?”, gyak ran ka punk a gyer me kek tõl azon na li, kész sé ges
vá laszt. Eb ben az élet kor ban gyak ran nem iga zi meg vi ta -
tás ra van szük sé gük, ha nem ar ra, hogy a sok, gyak ran vé -
let len sze rû en ös  sze sze de ge tett in for má ci ó ból ki for má ló dott
(val lá si) vi lág lá tá su kat meg erõ sít sük, jó vá hagy juk. Ist ván,
aki ko ráb ban egy szer meg kér dez te: „Na gyobb Is ten, mint a
ház, és erõ sebb, mint az ele fánt?”, épp most fe dez te fel a
ma ga szá má ra, hogy Is ten min den nél na gyobb és erõ sebb.
Vagy ami kor Ruth meg kér dez te „Mi ért van köl dö künk?”,
nem volt szük sé ges, hogy a nagy ma má ja meg fe le lõ vá laszt
ta lál jon, ele gen dõ volt, hogy ki mu tat ta ér dek lõ dé sét a kér -
dés iránt. Er re Ruth ma ga ma gya ráz ta el na gyon pon to san
és az zal a mély böl cses ség gel, ami né ha csak a gyer me kek
sa ját ja, hogy „Azért, hogy tud juk, hol van a kö ze pünk.” És
tény leg, ha a köl dö künk re kon cent rá lunk, el la zu lunk, és rá -
ta lá lunk a „kö ze pünk re”. Az öt éves He i de kér dez te: „Mi ért
te rem tet te Is ten azo kat a hü lye kí gyó kat?” Na gyon félt a kí -
gyók tól. Le het, hogy a kér dés ar ra irá nyult, hogy Is ten mi -
ért en ge di a szen ve dést a vi lág ban. Óva to san vis  sza kér dez -
tem, és ki de rült, tény leg nem az ér de kel te, hogy mi ért
terem tett Is ten olyan ál la to kat, ame lyek ha rap nak. Azt a
kér dést tet te fel, mi ért en ge di Is ten a szen ve dést, te hát a te -
o dí cea nagy kér dé sét. Vá la szom ban el mond tam, hogy ezen
már én is so kat gon dol koz tam, és hogy ez tény leg ne héz
kér dés, ame lyet sok fel nõtt is gyak ran fel tesz. És el kezd tük
ke res ni a vá la szo kat, kö rül be lül ilyen for mán: Is ten meg te -
rem tet te a kí gyó kat (az öt éves He i dé nek nem akar tam en -
nél bo nyo lul tab ban be szél ni er rõl), mi még is bíz ha tunk
ben ne. Hi szen adott ne künk, em be rek nek ér tel met is, és
tud juk, hogy vé de kez nünk kell a kí gyók kal szem ben. Csak
az a fon tos, hogy ne okoz zunk fáj dal mat ne kik eköz ben.
Azt hi szem, hogy az ilyen kér dé sek nél nyu god tan meg -
mond hat juk, hogy mi is ke res sük a vá laszt. Ez zel bá to rít juk
is a gyer me ke ket, hogy to vább gon dol kod ja nak ró la, és ne
elé ged je nek meg a gyors sab lon vá la szok kal.

A gyer me ki kér dé sek kel és el kép ze lé sek kel szem ben ta -
nú sít sunk el is me rést és fi gyel met, ér té kel jük õket. Mu tas -
suk meg a gyer me kek nek, hogy meg éri kér dez ni, vé gül is

mi is ma gunk kal hor doz zuk még eze ket a kér dé se ket, és
érez zük, hogy a lé tünk rõl és az Is ten rõl szó ló kér dé sek el -
mé lyí tik az éle tün ket. Nem úgy van, hogy a kér dé sek, és
nem a vá la szok te szik ér té kes sé az éle tün ket?

5. Ké sõbb meg vál toz nak a gyer me ki kér dé sek. Egy részt
az is ko lás kor ban va ló ban sok tény sze rû in for má ci ó ra van
szük sé gük. Min den eset re gyak ran el uta sít ják a nagy rész -
le tes sé get. Ok-oko za ti ös  sze füg gé se ket sze ret né nek meg -
tud ni, és bol do gok, ha ma guk is rá jön nek ilye nek re. Ami -
kor kér dez nek, lé pés rõl lé pés re se gít sünk ne kik rá ta lál ni a
vá lasz ra. Ilyen kor már nem en ged nek meg ma guk nak
nagy fan tá zi á lá so kat, vi szont fej leszt het jük in tel li gen ci á -
ju kat és a vi lág ra va ló rá cso dál ko zás ké pes sé gét ben nük,
ha kér dé se ik re oda fi gye lünk, és bá to rít juk õket, hogy kér -
dez ze nek. Eb ben az élet kor ban is meg lep het nek min ket
filo zo fi kus kér dé se ik kel. Egy re in kább az iden ti tás meg ta -
lá lá sá ra irá nyul nak e kér dé sek. „Más len nék, ha nem
Han ná nak, ha nem Klá rá nak ne vez te tek vol na?” hang zik
a ki lenc éves Han na kér dé se.

6. Az if jú kor ban az tán a lé nye ges kér dé sek az iden ti tás
meg ta lá lá sá ra és a vi lág ban va ló tá jé ko zó dás ra vo nat koz -
nak. Ki hí vó kér dé se ket tesz nek fel, és meg kö ve te lik a ta -
ná rok tól és a szü lõk tõl, hogy kri ti ku san fog lal ja nak ál lást
az élet nagy kér dé se i ben.

„Apa, mondd, igaz, hogy / a 30-as évek ben szo ci a lis ta
vol tál, / és tény leg ben ne vol tál az el len ál lás ban / és tény -
leg har col tál a ha zád el len?” – hang zik a dal.

Sze ret nék meg ta lál ni sa ját vá la sza i kat, és ez ál tal el ha -
tá ro lód ni. Ilyen kor a fel ada tunk színt val la ni, és ren del -
kez ni az zal a bá tor ság gal, hogy akár a gyer mek vé le mé -
nyé vel szem ben is el mond juk a sa já tun kat.

Ha hol nap meg kér dez a gyer me ked… ez azt je len ti,
hogy a fi a ta lok egy kor és most szá mon ké rik tõ lünk ed di -
gi tet te in ket, mind azt, ami be szi vár gott fel nõtt vi lá gunk -
ba, és né ha tény leg ki üre se det ten adó dott to vább a múlt -
ból. Ezért a fi a ta lok kér dé sei nél kü löz he tet le nek – azért is,
hogy új ra gon dol juk a ré gi e ket és to vább fej lõd jünk.

S ha a gyer me künk ma vagy hol nap kér dez min ket…
fog juk fel egy sze rû en úgy, mint le he tõ sé get!

AJÁN LOTT IRO DA LOM

Zol ler, Eva: Die kle i nen Phi lo sop hen. Vom Um gang mit sch wi e rigen
Kin der fra gen. Zü rich, 1991.

Zol ler, Eva: Phi lo sop hische Re i se. Mit Kin dern auf der Suche nach Le -
bensfre u de und Sinn. Fre i burg, 2000.

For dí tot ta: Zsu gyel Adél
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BE VE ZE TÕ EM LÉK KÉP

Kü lön le ges kép je len het meg ben nünk, ha vis  sza gon do -
lunk az elõt tünk élõ lel ké szek re, csa lád juk ra és a ré gi pa -
ró ki ák ra. Ki nek ne len ne egy-két kü lön le ges él mé nye a ré -
gi pap la kok il la tá ról, bú to ra i ról és a szer tar tá sos ott ho ni
lég kör rõl? So kan let tünk úgy lel ké szek, hogy be pil lant hat -
tunk az elõ dök ott ho ná ba, csa lá di éle té be, és az él mé nyek
meg ha tá ro zó vá vál tak. Elõt tem van gyer mek ko rom egy-
egy pa ró ki á ja, aho vá lá to ga tó ba men tünk szü le im mel. A
hat va nas, het ve nes évek ben még na gyon erõ sen élt az a
szo kás, hogy a lel kész csa lá dok sû rûn nyi tot tak aj tót egy -
más nak, mert volt mon da ni va ló juk egy más szá má ra.

Gyer mekfej jel az tet te rám a leg na gyobb ha tást, ami kor
egy-egy lel kész be lém ka rolt, és be ava tott félt ve õr zött tit -
ka i ba. Volt, aki ré gi órá kat ja ví tott és gyûj tött. Em lék szem
egy ke reszt rejt vényt fej tõ pap ra is, aki nek pá rat lan vicc -
me sé lõ ké pes sé ge volt, vagy a szin te re me te ként egye dül
élõ és min dent fél tõ lel kész re, aki nek a kert jé ben fü tyül ni
kel lett cse resz nye sze dés kor, ne hogy túl együk ma gun kat. A
pap nék kony há ja, sü te mé nyei és gyü mölcs szörp jei, vagy
fan tasz ti kus ké zi mun kái nyil ván ha son ló an ha tot tak a
lel kész csa lá dok lánytag ja i ra a lá to ga tás kor. Ke vés egy ház -
po li ti ka, de an nál több iro da lom, ze ne, vagy ép pen já ték –
ta rokk-kár tya – tör fel az em lé ke im bõl. A hi va tás té mái és
prob lé mái in kább a Lu ther-ka bát hoz kö tõd tek.

Egy ré gi gya kor la ti teo ló gus, Strá ner Vil mos egy fe je ze -
tet szen telt po i me ni ká já ban a lel ki pász tor ma gán- és csa -
lá di éle té nek. Ér de kes lát nunk azt, hogy nyolc van év táv -
la tá ból szin te mai prob lé mák szó lal nak meg írá sá ban a hi -
va tás és a csa lád kér dé sé ben. Kü lön ki tér a há zas társ, a
pap né sze mé lyé re.

„Az evan gé li kus lel ké szi hi va tal ide ál ja a csa lá di élet ben
va ló sul meg, a ró mai ka to li kus cö li bá tus sal szem ben. Lu ther
ré szé rõl az õ há zas ság kö té se re for má to ri tény nek te kint he tõ,
bár er re Lu ther ne he zen ha tá roz ta el ma gát. A mi egy há zunk

nem mond ja ki kö te le zõ nek a há zas sá got, bár hí ve ink el vár -
ják, hogy pap juk csa lá di éle tet foly tas son. A pap né mi ni mum,
hogy nem csak jo gi, ha nem er köl csi ér te lem ben is fedd he tet -
len éle tû le gyen. Ha a pap né nak nincs ér zé ke az iránt, hogy
fér jé nek mily szent a hi va tá sa, ak kor nem tölt he ti be azt a hi -
va tást, amely rá mint pap né ra vár. Az anya gi fel té te lek hi á -
nya, vagy meg lé te nem le het aka dá lya a há zas ság nak. Aki
pap né nak ké szül, ab ban Má ri á nak és Már tá nak a lel kü le te
har mó ni á ba jus son, így lesz fér jé nek iga zi élet tár sa. A pap né -
nak elõ ször hit ves társ nak és édes anyá nak kell len nie, és ezen
kö te les sé ge it tel je sít se hí ven, más te vé keny sé ge nem tör tén -
he tik en nek ro vá sá ra. Nem a ki fe lé va ló sze rep lés, ha nem a
csen des vis  sza vo nu lás az, amit min den ki leg szí ve seb ben lát
a pap né nál. Ha a vá lasz tás Is ten ked ve sze rint va ló volt és a
lel kek meg ér tik egy mást, ak kor ez biz to sít ja a har mó ni át,
mely nek meg kell len nie a há zas tár sak nál, s ez zel az evan gé -
li kus lel kész pél dát mu tat a hí vek nek is.”1

„Az evan gé li kus lel kész le gyen fedd he tet len er köl csû
egyén, ha jo gi lag vizs gál juk, ak kor ez azt je len ti, hogy le -
gyen bûn te len elõ éle tû (…) Az evan gé li kus lel kész nél nem
le het meg elé ged ni a fedd he tet len er köl csût jo gi lag vé ve,
ha nem le gyen az ke resz tény eti ka i lag fedd he tet len er köl -
csû. Szük sé ges do log vol na a ká rom lást bün te ten dõ cse lek -
mény nek ven ni. Egy evan gé li kus lel kész nél sok kal szi go -
rúbb mér ték rõl van szó, mi dõn azt mond juk, hogy le gyen
fedd he tet len er köl csû, mint ha pusz tán jo gi lag ves  szük. Az
evan gé li kus lel kész le gyen hû tük re azok nak az igaz sá gok -
nak, esz mék nek, me lyek nek hir de té sé re hi vat va van, ne -
hogy sa ját éle té vel azo kat ar cul csap kod ja. (1Kor 9,27) Az
evan gé li kus lel ki pász tor éle te egy nyi tott könyv le gyen,
mely be meg bot rán ko zás nél kül bár ki be le te kint het, az
evan gé li kus pap lak fa lai üveg bõl van nak. A lel kész éle tét
sok kal job ban és töb ben fi gye lik, mint bár me lyik más hi va -
tás be li em bert. Vi ta cle ri ci, evan ge li um po pu li. A lel kész
éle te a nép evan gé li u ma. (Au gus ti nus) A fe ke te ka bá ton
min den por szem meg lát szik. Er re szük sé gük van azok nak
is, akik a lel ki pász to ri hi va tás ra ké szül nek.”2

SZA BÓ LA JOS

Csa lád és hi va tás lel ké szék nél*

1 Strá ner Vil mos Po i me ni ka elõ adá sai. Kéz irat. Sop ron, 1923. 8–9. o.
2 Uo. 6–7. o.

FIGYELÕ

* Elõadás a Családi ügyek pasztorálpszichológiai megközelítése címû II.
pasztorálpszichológiai szimpóziumon a Debreceni Református Hit tudo -
má nyi Egyetemen.



A nyolc van év vel ez elõtt el hang zott ta ná csok és szem -
pon tok mel lett áll jon itt egy má sik meg ál la pí tás – ez út tal
egy lel kész nõ elõ adá sá ból – a hi va tás mai kör nye zet raj zá -
hoz: „Ked ves test vé rek, mint ha fény évek re len ne tõ lem az
a men ta li tás, amit szü lõ fa lum ban meg ta pasz tal tam. Mi -
kor is a pa raszt em ber tisz tel te a tu dós dok tort, a pa pot, s
min den elöl já rót. A tu dós dok tor, pap s min den elöl já ró pe -
dig fe jet haj tott a pa raszt elõtt, aki ar ca ve rí té ké vel te rem -
tet te elõ és tet te asz ta lá ra – a tu dós dok to ré ra, a pa pé ra,
és az ös  szes elöl já ró éra – a ke nye ret. Mint ha fény évek re
len ne ez az esz me, pe dig 35–40 éve még a gya kor lat ban
lát tam. Egy más fö lé ke re ked ni! Pe dig Jé zus nyo ma ték kal
mond ja, olya nok ká kell len ni, mint a kis gyer mek. Nem va -
gyok pszi cho ló gus, de azt azért biz ton ál lít ha tom, hogy ez
a sok lel ki za vart ság ab ból adó dik, hogy az em ber nem
tud ja, hol a he lye.”3

„LEL KÉ SZÉK NÉL MÁS A VI LÁG…” – VA LÓ BAN?

Nem sze ret ném el kü lö ní te ni a cím ben sze rep lõ lel kész csa -
lá dot a töb bi, ál ta lá nos ér te lem ben vett csa lád tól. Ér de kes
kí sér let le het ne eb ben a té má ban, ha meg pró bál nánk fe le -
le tet ad ni né hány ár tat lan kér dés re.

– Mi lyen ma ga tar tá si meg nyil vá nu lá sok van nak je len a
lel kész csa lád ban, ame lyek meg egyez nek egy át la gos csa -
lá di élet jel lem zõ i vel?

– Men  nyi re azo nos egy lel kész csa lád min den na pi éle te
más csa lá do ké val?

– Biz tos, hogy a lel ké szi hi va tás spe ci á lis jel le ge azt je -
len ti, hogy ez a spe ci a li tás a lel kész csa lád nak is au to ma -
ti ku san jel lem zõ je?

Nem len ne jó el ha mar ko dott vá la szo kat ad ni. Ér de mes
in kább el töp reng ni egy ki csit, be lül rõl át érez ve a kér dé se -
ket ép pen úgy, mint kí vül rõl néz ve. Ezek kel a gon do la tok -
kal igye kez tem el moz dí ta ni ma ga mat at tól a ha gyo má -
nyos meg kö ze lí tés tõl, hogy a lel kész csa lád egé szen más, a
lel ké szék nél min den más kép pen zaj lik. Ott va la mi egé szen
kü lön le ges vi lág, egye di lég kör ta lál ha tó. Sa já to san lel ki
mó don él nek és ter mé sze te sen hi ba, súr ló dás, bu kás és
ve szély hely ze tek „mint ha” nem is lé tez né nek. Ha sum -
máz ni sze ret ném múl tun kat és örök sé gün ket a lel kész csa -
lád ról, a „lel ké szék” vi lá gá ról, ak kor az:

– el va rá zsolt vi lág ké pe;
– kü lön le ges táj tel je sen más nö vé nyek kel, szí nek kel és

élõ lé nyek kel;
– a temp lo mi és az egy há zi köz élet bõl ha za vitt lég kör;
– a bú ra alat ti és félt ve õr zött ki csi vi lág a ma ga kü lön -

le ges me leg sé gé vel;
– so kak ál tal meg ál mo dott szim bó lum a ma ga eg zo ti -

kus fel hõ jé ben.

Le het, hogy ide ge nül hat, vagy fur csán érez zük ma gun -
kat, ha így kö ze lí tünk a té má hoz, még is fon tos nak tar tom
a fel so rolt kér dé se ket, két té nye zõ mi att.

1. Ma nem nyí lik ki kön  nyen – úgy, mint ré geb ben –
egyet len pa ró kia aj ta ja sem. A lel kész csa lá dok ban ma ál -
lan dó küz de lem fo lyik az in ti mi tás vé del mé ért.

2. Na gyon ne héz a „hi va tás és csa lád” ös  sze füg gé sé ben
kor rekt elem zõ mun kát vé gez ni ott, ahol a kül sõ el vá rá sok
és igé nyek an  nyi ra erõ sza ko san je len nek meg. Más sza -
vak kal: ál ta lá nos je len ség ma a ma gyar or szá gi egy há zak -
ban az, hogy olyan mi nõ sé get és tel je sít ményt vár nak el a
gyü le ke ze ti ta gok a lel kész tõl és a csa lád já tól, amit sa ját
ma guk eset leg kép te le nek be töl te ni, meg va ló sí ta ni.

En nek a na gyon hir te len és kön  nyen szer te ága zó té má -
nak a kö vet ke zõ két jel lem zõ jét hú zom alá:

– vé de le mért fo lyó küz de lem a csa lá dért a hi va tás kö zel -
sé gé ben;

– ál lan dó el vá rás-rend szer a kör nye zet ré szé rõl.
Eb ben a ket tõs ség ben, te hát a csa lá di élet in ti mi tá sá nak

meg õr zé sé ért fo lyó küz de lem ben, va la mint a kül sõ kör nye zet
el vá rá sa i nak szo rí tá sá ban élik min den nap ja i kat lel ké szék.

„ET TÕL NEM LE HET EL SZA KAD NI…” – BIZ TO SAN?
A CSA LÁD ÉS HI VA TÁS HELY ZE TÉT
MEG HA TÁ RO ZÓ NÉ HÁNY ADOTT SÁG, AVAGY
A PA RÓ KIA ÖRÖ ME ÉS BÁ NA TA

Szük sé günk van er re a je len le gi hely ze tet jel lem zõ le írás -
ra ah hoz, hogy a je lent ke zõ fruszt rá ci ós for rá so kat és krí -
zis-kez de mé nye ket meg tud juk vizs gál ni. Adott ság ként
kell ke zel nünk a pro tes táns gyü le ke ze ti élet sa já tos sá gát,
hogy a lel kész és a lel kész nõ úgy gya ko rol ja hi va tá sát,
hogy a gyü le ke ze ti élet kö zép pont já ban él csa lád já val
együtt, a pa ró kia fa la in be lül. Nincs nagy tá vol ság, vagy
ta lán úgy is fo gal maz ha tunk, hogy nincs meg a va ló di kö -
zel ség a hi va tás és csa lád „nor má lis ál la po tá nak” te kin te -
té ben. A pa ró kia ugyan Ma gyar or szá gon is ve szí tett
hagyo má nyos je len tõ sé gé bõl és sze re pé bõl, még is má ig
dön tõ en meg ha tá roz za a lel kész csa lád éle tét. Íme né hány
jel lem zõ té nye zõ a pa ró ki á ról:

– Fel tû nõ he lyen ta lál ha tó. A te le pü lés ki emelt he lyén,
több nyi re a temp lom szom széd sá gá ban.

– Min dig jö het va la ki. Bár mely idõ pont ban le het sé ges
az ott hon ból mun ka he lyet „lét re hoz ni”.

– Idõ le ges, ide ig le nes, át me ne ti ott hon. Fõ leg ki sebb te -
le pü lé se ken na gyon ér zõ dik az, hogy az ott élõ csa lá dok
ál lan dó an „ott ho ni hely zet ben” van nak, a pa ró ki án la kók
pe dig gyak rab ban köl töz nek.

– Má sok íz lé se sze rint ki ala kí tott te rü let. Több nyi re va -
la me lyik elõd lel kész, vagy egy gyü le ke ze ti ve ze tõ el kép ze -
lé sei sze rint ki ala kí tott la kás a pa ró kia, mely nek fa la it,
bel sõ te re it, be ren de zé se it nem le het min den lel kész vál tás -
nál új ra szab ni. Ezért a leg több lel kész éle té ben ál lan dó an
je len van a „kis sé ide gen ott hon ban élek” ér zé se.
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3 Ben cé né Sza bó Már ta: Krisz tu si lé lek kel a csa lád és az egyén bol do gu -
lá sá ért. El hang zott 2004. feb ru ár 15-én a bu da hegy vi dé ki gyü le ke zet
csen des nap ján.



Nem sze ren csés nem ott él ni, és nem is le het nem ott él -
ni gyü le ke ze ti lel kész ként vagy lel kész nõ ként. Ki vé telt csu -
pán a köz pon ti és spe ci á lis lel ké szi szol gá la to kat vég zõk
je len te nek. Va ló ban, nagy öröm is le het a pa ró ki á ra va ló
be köl tö zés, kü lö nö sen a szlo vák hát te rû gyü le ke ze tek nél,
ahol a lel kész fo ga dá sá val együtt jár, hogy az élés kam rát is
tel je sen fel töl tik a gyü le ke ze ti ta gok, és több nyi re a fo lya -
ma tos után pót lás ról is gon dos kod nak. Ér de mes azon ban
szám ba ven ni, hogy mi lyen adott sá go kat és meg ha tá ro -
zott sá go kat ta kar ez a pa ró kia-mo dell a lel kész csa lá dok
min den na pi éle te szá má ra.

1. Ami a lel kész vagy a lel kész nõ szá má ra a mun ka vég -
zés so rán egy re ter mé sze te seb bé és meg szo kot tab bá vá lik,
az nem biz tos, hogy a csa lád töb bi tag ja szá má ra is ma gá -
tól ér te tõ dõ lesz. Sõt, sok eset ben ki fe je zet ten el len sé ge sen
is vi szo nyul hat nak hoz zá.

2. Ha a há zas pár mind két tag ja lel kész, ak kor kü lö nö -
sen is prob lé más le het, hogy a hi va tás gya kor lá sá nak
hely szí ne és a csa lá di élet meg élé sé nek te rü le te rend sze re -
sen ös  sze ke ve re dik. Le het, hogy csu pán egy aj tó, vagy pár
mé ter az el vá lasz tó te rü let a lel ké szi hi va tal és a csa lád
ott ho na kö zött, így a két szfé ra gyak ran át ván do rol hat
egy más te rü le té re.

3. Egy re gya ko ribb hely zet, hogy egye dül élõ lel ké szek
és lel kész nõk él nek hat szo bás, 200 négy zet mé te res, ma -
gas belmagasságú, nagy te ra szos, ha tal mas kert tel kö rül -
vett pa ró ki á kon.

Ma még min dig na gyon ter mé sze tes nek te kint jük, hogy
prob lé ma men tes kér dés a pa ró ki á ra va ló be köl tö zés.
Azon ban sok más, pél dá ul nyu gat-eu ró pai egy há z ban ko -
moly vi ták és küz del mek zaj lot tak le e kö rül a té ma kö rül.
A fi a ta labb nem ze dék szá má ra egy ál ta lán nem kön  nyû el -
fo gad ni a pa ró kia hely ze té bõl fa ka dó adott sá go kat. Ná -
lunk a ne héz, és a nyu gat-eu ró pa i val ma még ös  sze nem
ha son lít ha tó la kás- és anya gi hely zet mi att en nek a kér -
dés nek el sõ ren den gaz da sá gi „ele ve meg ha tá ro zott sá ga”
van, és ki csi az esé lye a szo ci ál pszi cho ló gi ai szem pon to -
kat is fi gye lem be ve võ meg kö ze lí tés nek. A pa ró ki ák lak ha -
tá si mi nõ sé gét néz ve a lel kész csa lá dok hely ze te még min -
dig mes  sze jobb a ma gyar tár sa da lom át la gá nál. Elég, ha
ar ra gon do lunk, hogy mi lyen ne héz ma Ma gyar or szá gon
pá lya kez dõ ként la kás hoz jut ni.

A pa ró kia hely ze té nek és ál la po tá nak tár gya lá sa nem
ki té rõ a té mánk szem pont já ból, hi szen na gyon sok lel -
késszel foly ta tott lel ki gon do zói be szél ge tés ben ta lál ko zom
a pa ró kia fi zi kai, szel le mi és lel ki adott sá gá ból fa ka dó
prob lé mák kal, kér dé sek kel. A túl zott kö zel ség, az ál lan dó
ké szen lét, az in ti mi tás ve szé lyez te tett sé ge és az ott ho ni
hi va tal prob lé ma te rem tõ ere je nem be csül he tõ le.4

Adott ság ként ke zel he tõ az az ál ta lá nos gon dol ko dás -
mód is, hogy a lel ké szi hi va tás mint Krisz tus kö ve té sé nek

meg élé se – a szol gá lat hely szí ne in túl – ép pen a csa lád ban
kell, hogy meg mu tat koz zon. Ami el hang zik a szó szék rõl,
ép pen az vizs gá zik a hét köz na pok ban. Az ün ne pi szó nok -
lat és val lás té tel foly ta tó dik a há zas társ sal, a gye re kek kel
és a szé le sebb csa lád dal va ló kap cso la tok ban. Ne héz hely -
ze tet te remt a lel kész szá má ra a hi va tá sa gya kor lá sá ban
az, ha ép pen a sa ját csa lá di éle te te rén érik kí nos, vá rat -
lan ese mé nyek. Ami kor eset leg az zal a tén  nyel kell szá -
mol nia, hogy az õ csa lád ja sem ext ra, vagy ki vé te le zett,
ha nem ter mé sze tes és át la gos, a konf lik tu so kat, küz del -
me ket, ku dar co kat és si ke re ket il le tõ en egy aránt. A hi va -
tás nem óv ja meg a lel készt a ke gyet len, kí mé let len és vá -
rat la nul ér ke zõ krí zi sek tõl a csa lád já ban. Sok szor ép pen a
túl zott hi va tás kon cent rá ció mi att még fáj dal ma sabb a hir -
te len jött csa lá di krí zis. Kü lö nö sen fon tos az a pre ven tív
mun ka, ami a lel készi pá lyá ra ké szü lõ ket ezen a te rü le ten
erõ sí ti és elõ ké szí ti. Ke ve sebb pro jek ció és rit kább „el me -
sé lé sek és tu dó sí tá sok” szü let né nek, ha az ön ál ló fel dol -
go zó erõ fo ko zot tan ér vé nye sül ne.

Egy ér tel mû en igaz az a mon dat, amit sok szor hal lot tam
idõ sebb lel ké szek tõl, és kel lõ kép pen ide ge sí tett is min dig:
„Ak kor is lel kész ma rad a lel ki pász tor, ami kor ta lán min -
den más hoz több ked ve len ne a bu ká sok, ku dar cok és
prob lé mák mi att.” Te gyük fel ma gunk nak a kér dést: le het-
e öröm rõl pré di kál ni csa lá di és sze mé lyes szo mo rú ság ide -
jén, vagy lel ke se dést su gá roz ni a le tar gia nap ja i ban?

Mond hat ja va la ki azt, hogy ma rad jon ter mé sze tes a lel -
kész, és nem kell „más kép pen” ten nie, vagy vi sel ked nie. Az
én ta pasz ta la tom és meg gyõ zõ dé sem sze rint azon ban nem
te he tem ki a szol gá la ti te vé keny sé ge met, a hi va tá so mat an -
nak – és ez tény leg lel ké szi spe ci a li tás –, hogy alap ja i ban
meg ha tá roz zon a pri vát szfé rám ban tör tént ese mény vagy
krí zis. Le het ma gya ráz ni azt, hogy egy ige hir de tés men  nyi
sze mély nek „si kert és ku dar cot” vagy „gyõ zel met és vesz te -
sé get” tük röz vis  sza, de a hi va tás pro fes  szi o ná lis hely ze te
ép pen et tõl õriz meg min ket. Nem aka rom a szak mai fel ké -
szü lést és mun kát ab szo lu ti zál ni, de azt sem tu dom el fo gad -
ni, amit ma sok szor le het ta pasz tal ni, hogy an  nyi ra szub jek -
ti vi zá ló dik a hi va tás, hogy a szak mai mi nõ ség már-már nem
is kri té ri um. Mi nõ sé gi hi á nyok nem ma gya ráz ha tók egy bi -
zo nyos ha tá ron túl a sze mé lyes élet, a csa lá di krí zis vagy
egyéb ne héz sé gek mi at ti hely zet re tör té nõ hi vat ko zás sal.

„LEL KÉ SZÉK NÉL” – SPE CI Á LI SAN

Sze ret nék az aláb bi ak ban meg em lí te ni né hány spe ci á lis
prob lé mát, ame lyek a lel ké szi hi va tás sa já tos jel le gé bõl fa -
kad nak. Ezek re a te rü le tek re ér de mes ki emel ten fi gyel met
for dí ta ni an nak ér de ké ben, hogy a ben nük rej lõ ve szé lye -
ket ide jé ben fel is mer jük.

1. A lel kész, vagy a lel kész nõ sok szor kép te len ha za ér -
kez ni a mun ka he lyé rõl. Ott hon foly tat ja mind azt, amit
egész mun ka idõ alatt vég zett, és ta lán ész re sem ve szi,
hogy mek ko ra te her ez a csa lád szá má ra. Mi vel nem fe jez -

210

4 Ér de mes len ne Ma gyar or szá gon is egy meg elé ge dett sé gi vizs gá la tot el -
vé gez ni ezen a té ren. Az ered mény szo mo rú ré sze len ne a ha tal mas kü -
lönb sé gek ki mu ta tá sa az egyes pa ró ki ák és lel ké szi hely ze tek kö zött.
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te be a mun ká ját, nem tud ja el kez de ni a csa lá di éle tet sem
emi att. Ott ho ná ban is pré di kál, irá nyít, szer vez, pres bi te ri
ülést tart, zsi na tot ve zet stb.

2. A há zas tár si kap cso lat ra rá zú dul az egy há zi élet min -
den fé le kér dé se. A há zas tár sak kom mu ni ká ci ó ja egy há -
zas ság szá má ra nem ked ve zõ kód dal tör té nik. Olyan kér -
dé sek ke rül nek elõ tér be, ame lyek re va ló já ban nem is len -
ne szük ség a kap cso lat ban, pél dá ul túl mé lyen, szin te eg -
zisz ten ci á lis kér dés ként ke zelt egy há zi prob lé mák. En nek
kö vet kez mé nye ként a lel kész vagy a lel kész nõ ré szé rõl
hát tér be szo rul a csa lád ta gok irán ti fi gye lem, ener gia, tü -
re lem és a csa lá di élet ben va ló konst ruk tív köz re mû kö dés.

3. Ami kor olyan fel ada to kat is el vál lal a lel kész/lel kész -
nõ, ame lye ket ne ki nem kel le ne, ak kor a „min de nért” va ló
fe le lõs ség sú lya ös  sze nyom ja a ma gán élet te rü le tét. Mun ka -
ide jé ben vég zi az elõ írt fel ada to kat, a sza bad ide jé ben pe dig
az „át vál lalt”, ön ma ga ál tal ön ma ga szá má ra de le gált te en -
dõ ket. Ha a lel kész/lel kész nõ be le ke rül eb be a „so ha nincs
meg ál lás” csap dá ba, ak kor a leg jobb úton ha lad a ki égés és
a ma gán éle ti prob lé mák fe lé. Alap ve tõ vol na mind an  nyi unk
szá má ra fel is mer ni az „ide gen” fel ada to kat, és ha tá ro zot tan
azt mon da ni rá juk, hogy „ez nem az én dol gom”.

4. A pél da kény sze re, ami kor a lel kész/lel kész nõ csa lád -
já nak éle te „cur ri cu lum”. Min denáron pél dát kell mu tat ni.
Ezt el vár ják tõ le. Nem me ri és eset leg nem is tud ja vál lal -
ni a tö re dé kes sé get. Ezen a té ren na gyot vál to zott a tár sa -
dal mi fel fo gás, mert már rit káb ban je lent ke zik a lel kész
meg ha tá ro zó sze re pe a kö zös ség éle té ben úgy, mint öt ven
év vel ez elõtt. Azon is ér de mes el gon dol kod nunk, hogy va -
jon él-e még ma is ilyen szi go rú el vá rás a kö zös ség ré szé -
rõl a lel kés  szel/lel kész nõ vel kap cso lat ban.

5. A gyü le ke ze ti ve ze tõk, bi zo nyos sze mé lyek és gré mi -
u mok olyan igé nyek kel lép nek fel, ami ma már nem re á lis.
Eh hez olyan prob lé ma ke ze lõ tech ni ka szük sé ges, amely
biz to sít ja, hogy együtt tud jon él ni a lel kész/lel kész nõ az
igény lis tá val, el vá rá sok kal, vá gyak kal, a gyü le ke zet ben
élõ ál mok kal és kö ve te lé sek kel stb. Mind eh hez pél dá ul na -
gyon ko moly tar ta lék ener gi á ra van szük ség, mert kü lön -
ben szün te len konf lik tust ered mé nyez nek ezek a „re a li tást
nél kü lö zõ” cse lek mé nyek.

6. A tu da tos sze rep osz tás és eh hez tör té nõ tény le ges ra -
gasz ko dás el en ged he tet len. Nem sza bad töb bet vál lal ni, mint
amen  nyi re tény leg szük ség és le he tõ ség is van. A lel kész cent -
ri kus gyü le ke ze ti mo dell ma még leg több ször lel kész csa lád-
cent ri kus sá got is ta kar. A pas  szív gyü le ke ze ti tag ság sok eset -
ben emi att ala kul ki és fej lõ dik to vább. A lel kész csa lád pe dig
en nek kö vet kez té ben el vesz ti a csa lád vol tát. Ez a hely zet a
gye re kek re néz ve kü lö nö sen is ve szé lyes le het.

7. A szín pa di hely zet ve szé lyé vel is szá mol ni kell. Sok -
szor tû nik úgy, hogy a lel kész há zas tár sa szá má ra az a
leg ne he zebb prob lé ma, hogy nincs ter mé sze tes ség a társ -
ban, ha nem egy be gya kor lott és ki ala kí tott sze rep ját szó -
dik fo lya ma to san. A gye re kek nek, a há zas társ nak ele mi
igé nye van ar ra, aki a szü lõ, a társ, nem pe dig pusz tán
egy hi va tás ál lan dó szim bó lu ma. A lel kész csa lád ott ho ni

ke gyes sé gé nek is õszin té nek, ter mé sze tes nek és egy ben
tö re dé kes nek és tö ké let len nek kell len nie.

8. Kí sér tés a lel ké szi hi va tás és a csa lá di élet ös  sze füg -
gé sé ben az, ha a prob lé mák nem a meg fe le lõ he lyen ke rül -
nek nyil vá nos ság ra. Ami kor pél dá ul a lel kész csa lád éle te,
ku dar cai, prob lé mái úgy jut a hí vek, a gyü le ke zet tu do má -
sá ra, hogy a ki be szé lé si fo lya mat elõt tük zaj lik le. A csa lá -
di élet leg több kér dé se nem tar to zik a gyü le ke zet re, és ter -
mé sze te sen for dít va is igaz: nem le het a csa lá dot meg ten -
ni az egész gyü le ke zet prob lé ma özö né nek hor do zó já vá. A
vé dett ség, a nyu ga lom és az ön meg va ló sí tás fo lya ma tá ra a
lel kész csa lád tag jai ugyan úgy jo go san tar ta nak igényt,
mint bár mely má sik csa lád. Kí nos nak tar tom azt, ami kor a
csa lád funk ci ói, a ba rá tok fel ada tai vagy a tár sa dal mi
érint ke zés hi á nyos sá ga mi att a szó szék re ke rül nek olyan
té mák és prob lé mák, ame lye ket a lel kész-szu per ví zió vagy
lel ki gon do zói be szél ge tés hi va tott meg ol da ni.

Nem olyan ré gen be szél get tem egy többgyer me kes lel kész  -
szel ar ról, hogy mit je lent szá má ra a hi va tás és a csa lád kü -
lön le ges hely ze te. Meg le põ mó don a kö vet ke zõ ket mond ta:
„Ta lán be le sem gon dol tam so ha, hogy mi lyen is ezt így, lel -
kész ként és lel kész csa lád ként él ni. So sem prob lé máz tam kü -
lö nö seb ben a hely zet spe ci á lis vol tán. De ta lán így jó ez, mert
így van kö zel a nor má lis csa lá di élet az el hi va tott ként vég zett,
alap ja i ban vé ve azon ban még is csak nor má lis hi va tás hoz.”

Le het, hogy túl la za ez a vé le mény, de a mai di ag nó zis
alap ján még is fon tos len ne fel lé le gez ni a va lós és eset leg
ke vés bé va lós ter hek alól „lel ké szék nél”, hogy a friss le ve -
gõ, a ter mé sze tes moz du lat és még a já té kos hu mor is he -
lyet kap has son a pa ró kia fa la in be lül.

Áll jon itt há rom bib li ai ige irány mu ta tá sul.
Drá ga kincs és olaj van a bölcs haj lé ká ban, az os to ba

em ber pe dig el té ko zol ja azt. (Péld 21,20)
(…) és ha egy ház nép ha son lik meg ön ma gá val, az a

ház nép sem ma rad hat meg. (Mk 3,25)
Az ör ven de zõ szív meg szé pí ti az ar cot, a bá na tos szív

pe dig ös  sze tö ri a lel ket. (Péld 15,13)
A lel kész/lel kész nõ hi va tá sa és csa lá di éle te ott és úgy

tud leg in kább a nor ma li tás hoz kö ze lí te ni és a spe ci á lis hi -
va tás hely ze té ben em ber kö ze li, csa lád épí tõ és re á li san kö -
zös sé gi tí pus ként mû köd ni, ha e fen ti há rom bib li ai idé zet
egy-egy sza vá val szá mol. Ne fe led jük, hogy a „hí võ” jel zõ -
vel el lá tott em be rek éle te is igény li eze ket:

– a haj lék ban „kincs és olaj” egy aránt van;
– nem ha son lik meg a ház nép;
– a csa lád és a hi va tás kö rül a lé lek épí tés és a szép arc

ápo lá sa fo lyik.
Ér de mes len ne töb bet ten ni ezért. Fel mér ni, ér té kel ni, és

a di ag nó zis tól gyor san el jut ni a te rá pi ás sza ka szig. Ta lán
ér de mes len ne a „jó ér zé si és meg elé ge dett sé gi” kér dõ ívet
ná lunk is el ké szí te ni, és meg kér dez ni a lel ké sze ket, lel -
kész nõ ket, ho gyan is ér zik ma gu kat a hi va tá suk ban és a
csa lád ban. Ez a jó lét nem pusz tán anya gi ala pon szü le tik
meg, ha nem az oda fi gye lés, a tö rõ dés és a bi za lom há rom -
szö gé ben. Még lel ké szék nél is!



Szep tem ber ben lesz öt éve, hogy el vé gez ve a Teo ló gi át, a
Nagy má nyok-Vár al jai Evan gé li kus Gyü le ke zet be ke rül tem.
Két na gyobb és há rom ki sebb gyü le ke zet (Má za, Iz mény,
Gyö re) tar to zik a mû kö dé si te rü le tem hez, ami per sze re la -
tív, hi szen a na gyok 100–120 fõ sek, a ki csik pe dig 5–20-
ig „ter jed nek”. Mi vel csa lá dom ban lel kész fel me nõ nem
volt, ta pasz ta la tok nél kül, ám nagy lel ke se dés sel lát tam
mun ká hoz.

Va la me lyest már is mer tek a gyü le ke zet tag jai, mert elõ -
zõ leg he lyet te sí tet tem több ször. Ma már há lát adok az el -
sõ év „szent ho má lyá ért”, mely a sze me met bo rí tot ta, mi -
vel ez so kat se gí tett ab ban, hogy a kez de ti ne héz sé ge ket
nem iga zán lát tam. Mik vol tak ezek?

A lel kész vál tás tra u má ja töb be ket ele ve bi zal mat lan ná
tett, sõt pas  szív vá (na gyon sze ret ték elõ dö met, Ócsai Zol -
tánt). So ká ig tar tott, amíg lel ki kap cso la tok ala kul tak ki,
s kö ze lebb en ged tek ma guk hoz. Fi a tal ko rom (25 éve sen
kezd tem) jó alap volt a gyer mek- és if jú sá gi mun ka te rü le -
tén, ám fõ ként a kö zépkor osz tál  lyal ne he zen ju tot tam dû -
lõ re. Így tud va-tu dat la nul igye kez tem azo kat a pon to kat
meg ra gad ni, ame lyek kö ze lebb áll tak hoz zám, s ilyen mó -
don el kez de ni a lel ki épít ke zést. A kon fir má ci ói elõ ké szí tõt
két év ben ha tá roz tam meg, s a konfirmációt 13–14 éves
kor ra tet tem (so kak nak nem tet szett ugyan), mert így na -
gyobb esé lyét lát tam an nak, hogy a kon fir man du sok lá tó -
te ré be hoz ha tom az if jú sá gi mun ka örö me it. Az el sõ év in -
kább a csa pat épí tés, kö zös ség-ki ala kí tás és az anyag ra
va ló rá han go ló dás éve lett, a má so dik év ben kez dõ dött el
az „iga zi mun ka”. So kat ki rán dul tunk, hét vé géz tünk
együtt – a pa ró kia mö gött if jú sá gi szál lás le he tõ sé günk
van –, s öröm mel mond ha tom, hogy a tíz kon fir man dus -
ból nyolc lá tó te rem ben ma radt, akik hez csat la ko zott még
öt ifi tag, per sze van nak ak tí vab bak és ke vés bé ak tí vak kö -
zöt tük, de hat fõ re min dig szá mít ha tok.

Vár al ján az elõ zõ ön kor mány za ti cik lu sig vi szony lag
ke vés kö zös ség te rem tõ al ka lom volt (a je len le gi ve ze tés
sok kal in kább tö rõ dik ilyes mi vel), így meg ala kí tot tunk a
gyü le ke ze ti gyer mek mun ká hoz egy gyer mek klu bot (Szi -
vár vány Klub), amely ha von ta egy szom bat dél elõt ti prog -
ra mot szer vez a gye re kek nek. En nek té má ja kö tõ dik az
adott év szak hoz, idõ szak hoz, egy há zi ün nep hez. Szep -
tem ber ben ál ta lá ban ki rán du lunk, ok tó ber ben ben ti fog -
lal ko zást tartunk, pél dá ul „egész sé ges élet” vagy „te rem -
tett vi lá gunk” té ma kör ben. No vem ber ben van egy Már -
ton-na pi lam pi o no zás (az ovi tól in du lunk és a gyü le ke ze -
ti te rem be ér ve egy kis mû sor kö vet ke zik a szü lõk nek,
majd tea és ka lács) és egy idõ sek nap ja: mû sor ral, aján -
dék kal ked ves ke dünk az idõ sek nek, il let ve sze re tet ven -
dég sé get tar tunk. De cem ber ben ka rá cso nyi kéz mû ves ség,

ének lés a közös program (ilyen kor min dig telt ház van).
Ja nu ár ban nem min dig jön ös  sze az ima hét és egyéb el -
fog lalt sá gok mi att, feb ru ár ban is mét egy ben ti fog lal ko -
zás kö vet ke zik, már ci us-áp ri lis ban a ta vasz és a hús vét
je gyé ben jö vünk ös  sze, má jus ban ki rán dul ni szok tunk
(akár bus  szal), jú ni us ban pe dig gyer mek na pi ren dez -
vényt tar tunk. A klub for ma azért fon tos, mert ide bár ki
el jö het, nem csak a hit ta no sok. Nem kö te le zõ a rész vé tel,
ezért nagy a fluk tu á ció, de öröm mel jön nek a gye re kek, s
a szü lõk nek sem ké nyel met len, ha csa lá di prog ram mi att
ki ma rad egy al ka lom.

Az elõ zõk bõl sej te ni le het, hogy ilyen rend sze res és sok
erõ fe szí tést igény lõ prog ra mot csak lel kes és ál do zat kész
se gí tõk kel le het vé gez ni. A mi gyü le ke ze tünk ben ezt a
mun ka te rü le tet óvónõk és ta nár nõk vet ték párt fo gá suk ba,
s úgy gon do lom, a gyer me kek sze re te te és a kel lõ szak ér -
te lem ta lál ko zott.

A prog ra mo kat meg elõ zõ en ter mé sze te sen meg be szé lést
kell tar ta nunk, amely nek vé gé re ér ve na gyon fon tos, hogy
minden nek fe le lõ se is le gyen, kü lön ben csak jól el be szél -
get tünk a ter ve ink rõl. Ele in te ezen a té ren akad tak hi á -
nyos sá ga ink, las sacs kán azon ban be le rá zó dunk.

Leg na gyobb gyer mek-ren dez vé nyünk Nagy má nyo kon a
gyü le ke ze ti gyer mek nap. Ezen az óvo dás kor tól a fel sõ ta -
go za to so kig min den gyer mek ta lál ne ki va ló „mu lat sá -
got”. A temp lom kö rül 15 ál lo má son ügyes sé gi ve tél ke dõk
zaj la nak (cél ba do bás, gó lya lá ba zás, „hor gá szat”, zsák -
ban fu tás…), van kéz mû ves ke dés, lo vag lás, tûz ol tó-be mu -
ta tó. A két utób bi év ben egy bo hó cot is hív tunk a gye re kek
nagy örö mé re. Köz ben a szü lõk sör pa dok mel lett be szél -
get het nek, s fo gyaszt hat nak a bü fé kí ná la tá ból, amely nek
„ha tal mas” be vé te le it a gyer mek na pi ki adá sok ra, il let ve
gyer mek mun ká ra for dít juk. Ezen a meg moz du lá son mint -
egy 20–25 szü lõ és szin te az egész pres bi té ri um se géd ke -
zik, mert ez ko moly elõ ké szü le tet igé nyel.

Nyá ri tá bort is ren de zünk min den év ben a hit ta no sok -
nak, az utób bi két év ben teo ló gus se gí tõ ink is vol tak, ami
kü lö nö sen tet szett a ki csik nek. Tá bo ra ink egy bib li ai sze -
mély vagy könyv kö ze leb bi meg is me ré sét cé loz zák, a „szo -
ká sos” tá bo ri él mé nyek kel kö rít ve: aka dály ver seny, tá bor -
tûz, „ró ka va dá szat”, reg ge li tor na, stran do lás, sor ver seny,
éj sza kai tú ra, bá tor ság pró ba, (bu szos) ki rán du lás, tánc -
ház, bib lia ver seny, ének lés, kéz mû ves ség (gyöngy fû zés,
ba ti ko lás, üveg fes tés, mé cses-ké szí tés, agya go zás, ra fia fo -
nás…). A reg ge li áhí ta tok a temp lom ban (ha van a kö zel -
ben), az es ti imák a tá bor ban tör tén nek. Kü lön öröm szá -
mom ra, hogy ifi se ink – mi vel ki nõt tek a hit ta nos kor osz -
tály ból – „el vár ják”, hogy se gí tõ ként részt ve hes se nek. Ha
jól tu dom, a finn kon fir má ci ós tá bor ban is részt vesz nek
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ifi sek se gí tõ ként az elõ zõ évi kon fir man du sok kö zül – bár
más té ren is len né nek kö zös vo ná sa ink…!

Vár al ján két éve meg ala kí tot tuk a Fi a tal as  szo nyok
Klub ját, ami egy át me ne ti meg ol dás a gyü le ke zet fi a tal -
asszo nya i nak meg szó lí tá sá ra. Két he ten te ta lál ko zunk es -
te 7–9-ig (egy re gyak rab ban 10-ig), min den al ka lom nak
„té má ja” van, ami ben kö zö sen meg egye zünk. Ezek a fi a -
tal nõ ket érin tõ/ér dek lõ te rü le tek rõl va lók: gye rek, csa lád,
egész ség vé de lem, sü tés-fõ zés, ki kap cso ló dás, lak be ren de -
zés, bar ká cso lás, szé pí té szet. Az ele jén a té má hoz il lõ en
áhí tat tal kez dünk, majd va la ki (ál ta lá ban meg hí vott „pro -
fi”) elõ ad. Van nak gya kor la ti fog lal ko zá sa ink is, pél dá ul
ka rá csony elõtt nem csak be szél tünk az ün ne pi me nü-le -
he tõ sé gek rõl és te rí ték rõl, ha nem kö zö sen el ké szí tet tük és
utá na jó ked vû en el fo gyasz tot tuk azt. Emi att a fér jek és
ba rá tok ki csit ne hez tel tek (mert õket nem hív tuk), így far -
sang ide jén be pó tol tuk a mu lasz tást. Elõt te még az egyik
óvónõ nagy si ke rû tán cot ta ní tott be ne künk, így a ki en -
gesz te lés is kön  nyen ment.

Ko moly ra for dít va a szót: er re a cso port ra (10–12-en
szok tunk len ni) sze ret nék a ké sõb bi ek so rán tá masz kod ni
a gyü le ke ze ti prog ra mok meg va ló sí tá sá ban és akár egy
ké sõb bi vá lasz tás nál, mi vel itt a pres bi té ri um át lag élet ko -
ra igen ma gas. Mi vel a cso port tag jai kö zött töb ben van -
nak olya nok, akik ko ráb ban nem, vagy csak la zán kö tõd -
tek a gyü le ke ze tünk höz, ko ráb ban nem lett vol na bi zal -
muk-bá tor sá guk egy bib lia órai kö zös ség hez.

S ha már itt tar tunk, be kell val la nom, hogy lel ké szi
tevé keny sé gem leg na gyobb ke se rû sé ge, hogy kép te len va -
gyok bib lia órai cso portot lét re hoz ni. Több ször el in dí tot -
tam, ám pár hét után min dig meg szû nik lá to ga tott ság
hiá nyá ban. Va la hogy mint ha „le szok tak” vol na ró la az
em be rek! A vi dé ki lel kész nek amúgy is nagy kon ku ren cia
ked ve zõ idõ já rás ese tén a kert (és min dig a bib lia óra ide -
jén van eh hez a leg jobb idõ…), ha esik az esõ, nincs ked -
vük el in dul ni, ha je ges az ut ca, nem mer nek… Pró bál tuk
már ko ra dél után, es te fe lé, sõt a dél elõt ti idõ szak ban, az
ered mény ugyan az volt. Vi szont az öku me ni kus ima hét
al kal mai a té li hi deg el le né re is na gyon lá to ga tot tak. Úgy
va gyok te hát, hogy nem erõl te tem, ami nem megy, ki csit
ké sõbb új ra meg pró bá lom, hát ha va la mi vál to zott az óta.
Úgy ér zem, nem az Is ten nel va ló kö zös sé get nem igény lik
az em be rek, ha nem ta lán egy más sal nem jut nak dû lõ re.
Ám ha még is meg szü le tik az igény ben nük a kö zös ség re,
jön ni fog nak.

Ér de kes mó don mint ha a sze re tet ven dég ségi for ma ked -
vel tebb len ne. An nak el le né re, hogy na gyobb ál do za tot
kí ván meg (ná lunk az as  szo nyok hoz zák a sü te ményt),
ezen ál ta lá ban jó val töb ben va gyunk. Há rom éve feb ru ár -
ban sze re tet ven dég ség gel egy be kö tött Ki mit tud?-ot tar -

tot tunk, ami re nem so kan ké szül tek pro duk ci ó val, de jól
si ke rült. Volt, aki ver set sza valt, volt, aki éne kelt, volt, aki
kéz mû ves re me két hoz ta meg mu tat ni (én bû vészt rük köt
ad tam elõ). Ter vez tük, hogy kö vet ke zõ év ben is meg szer -
vez zük, de va la mi mi att ak kor el ma radt, s az óta meg fe -
led kez tünk ró la.

Er rõl jut eszem be, hogy Nagy má nyo kon gyü le ke ze ti jegy -
zõ as  szo nyunk a na gyobb ren dez vé nye in ken fény ké pez, és
gyü le ke ze ti al bumot ké szí tünk. Leg utób bi temp lom szen te lé -
si ün ne pün kön e fény ké pek bõl és gyer mek mun kák ból ké -
szí tet tünk ki ál lí tást. Ki ál lí tá si té má ink az utób bi évek ben:
Bib lia és éne kes könyv-ki ál lí tás, ré gi bú csúk tár gya i nak és
fény kép fel vé te le i nek ki ál lí tá sa, go be linkép-ki ál lí tás.

Az is ten tisz te let kö rül is van nak újabb kez de mé nye zé -
se ink, bár az idõ seb bek ezt gya na kod va fo gad ják. Bi zo -
nyos idõ kö zön ként (éven te úgy 6 al ka lom mal) csa lá di is -
ten tisz te le tet tar tunk: a gye re kek ol vas nak fel egy elõ re el -
ké szí tett fü zet ké bõl ver se ket, pél da-tör té ne te ket, if jú sá gi
éne ke ket ének lünk, s a pré di ká ció is gyer mekköz pon tú.
Nagy má nyo kon né met li tur gi ás is ten tisz te le tet is tar tunk,
ame lyen a „né met kó rus” éne kel, ami azért nagy szó, mert
fõ ként ka to li kus ta gok ból áll. Ez is so kat se gít e ka to li kus
fa lu ban erõ sí te ni az „öku me ni kus szel le met”.

Ta valy el kezd tünk egy kö zös is ten tisz te le tet, ami nek az
a lé nye ge, hogy a gyö nyö rû és ha tal mas iz mé nyi temp -
lom ba men jen azon a va sár na pon mind a négy gyü le ke -
zet. Ezt busz ren de lés sel pró bál tuk elõ se gí te ni, s nagy örö -
münk re jöt tek még a szom szé dos egy há zas ko zá ri és a tá -
vo lab bi pé csi gyü le ke zet bõl is.

Szin tén ta va lyi pró bál ko zá sunk volt az er dei is ten tisz te -
let, ame lyet a vár al jai park er dõ ben tar tot tunk. Pa do kat, ol -
tárt vit tünk ki, s úr va cso rás is ten tisz te le tet tar tot tunk. Mi -
vel az idõ seb bek kö zül töb ben nem tud ták vol na a ki ve ze -
tõ utat vál lal ni, au tó val szál lí tot tuk õket. Is ten tisz te let
után bog rács ban fõz tünk, de er re már nem ma radt ott
min den ki. Az idõ seb bek kö zött is jó vis  sz hang ja volt e
kez de mé nye zés nek, ezért idén is ter vez zük meg va ló sí ta ni.

Mis  szi ói cél lal szer vez tünk ta valy nyár vé gé re egy Ze nés
nyá ri es te el ne ve zé sû prog ra mot. Ezen Völ gye ssy Szo mor
Fan ni evan gé li kus éne kes nõ lé pett fel, aki nem csak a szép
ze né vel, ha nem egész egyé ni sé gé vel üdí tett fel ben nün ket.
A nagy má nyo ki temp lom kert ben ál lí tot tunk fel pa do kat, s
gyer tya fé nyes han gu lat ban töl töt tük együtt az es tét. Ezt is
sze ret nénk idén nyá ron meg is mé tel ni.

Igye kez tem olyan prog ra mok ról be szá mol ni, ame lyek
ta lán nem szok vá nyo sak, ám ná lunk „be le fér tek” a gyü le -
ke ze ti élet ke re te i be. Va ló já ban gyak ran csak a for ma új,
ki csit mo der ni zált, hogy a mai em bert is el ér jük, s mi nél
töb ben ta pasz tal has sák meg: bol dog az az em ber, aki nek
szí vé ben az õ út jai van nak…
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Az aláb bi írás egy le het sé ges ver zi ó ját igyek szik fel vá zol -
ni an nak, hogy mi ként ér de mes egy há zi tá bo rok ban
adott té mát a tá bo ro zó gye re kek kel úgy fel dol goz ni,
hogy az szá muk ra egy fe lõl ta nul sá gos, más fe lõl szó ra -
koz ta tó és lé lek ben gaz da gí tó le gyen. A kö vet ke zõ so rok -
ban is mer te tett te ma ti ka adap ti vi tá sa konk rét ta pasz ta -
la to kon alap szik.

Elöl já ró ban: a De ák té ri Evan gé li kus Egy ház köz ség ál -
tal szer ve zett tá bor ban 9–13 éves is ko lá sok vet tek részt, a
gye re kek több sé ge ezen be lül is 10–11 éves volt. Szin te
min den ki kö tõ dött va la me lyik ke resz tény fe le ke zet hez, de
alig több mint a tá bo ro zók fe le jött evan gé li kus hát te rû
csa lád ból. A na pi rend ben a reg ge li és es ti áhí ta to kon túl
min den dél elõtt más fél  órás cso por tos fog lal ko zás sze re -
pelt. A reg ge li áhí ta to kat min dig a tá bort ve ze tõ lel kész nõ
tar tot ta, aki az adott na pi té mát mint egy me di tá ci ó sze rû -
en ve zet te fel. So sem mond ta el azon ban, hogy konk ré tan
me lyik tör té net rõl lesz szó. Az es ti al kal ma kat min den nap
má sik cso port ál lí tot ta ös  sze, ter mé sze te sen a cso port ve -
ze tõk se gít sé gé vel, de a tá bor la kók ak tív köz re mû kö dé sé -
vel. „Egy nap – egy tör té net” ala pon te hát a tá bor min den
nap ját át szõt te egy-egy ki emelt bib li ai rész, ame lyek az
ötö dik nap vé gé re ke rek egés  szé áll tak ös  sze.

Az elõ ze tes te ma ti kát hoz zá ve tõ leg hat hét tel a tá bor
kez de te elõtt tisz táz tuk. Mi vel az ENSZ a 2003-as évet az
édes vi zek évé nek nyil vá ní tot ta, lo gi kus nak tûnt a gon do -
lat, hogy mi is fog lal koz hat nánk ez zel a té má val. (Ez zel a
dön tés sel már tu laj don kép pen egy faj ta ha gyo mányt te rem -
tet tünk: a 2002-es év a he gyek éve volt, és a tá bor ban is a
Bib li á ban elõ for du ló fon tos he gye ket vet tük sor ra.) Vég le -
ges el ha tá ro zá sunk az volt, hogy az öt nap fo lya mán a kö -
ve tke zõ élõ vi zek kel kap cso la tos tör té ne tek ke rül je nek elõ.

1. A Jab bók-pa tak: Já kób tu sa ko dá sa (1Móz 32) – Küz -
de lem az is me ret len Is ten nel.

2. A Jor dán-fo lyó: A lep rás Na a mán meg gyó gyí tá sa
(2Kir 5,1–19) – Hi tet len ség bõl hit re.

3. A Jor dán-fo lyó: Jé zus meg ke resz te lé se (Mt 3,13–17) –
Ke reszt sé günk ér tel me.

4. A Ge ne zá re t-tó (Ga li le ai-ten ger): A ten ger le csen de sí -
té se (Mk 4,35–41) – Fé le lem bõl el rej tett ség be.

5. Já kób kút ja: Jé zus és a sa má ri ai as  szony (Jn 4,1–14)
– Örök élet re buz gó for rás ígé re te.

A kon cep ció a kö vet ke zõ szem pon to kat igye ke zett ér -
vény re jut tat ni.

– Az élõ vi zek mi nél több faj tá ja ke rül jön elõ a tá bor fo -
lya mán.

– A tör té ne tek fel dol go zá si sor rend jé ben mu tat koz za nak
meg a bib li ai gon dol ko dás fo lya ma tá nak jel lem zõ mo tí vu -
mai és súly pont jai. Esze rint két ószö vet sé gi és há rom új -
szö vet sé gi tör té net ke rül elõ, oly mó don, hogy min den tör -
té net va la me lyest elõ re is mu tat már a kö vet ke zõ na pi
témá ra. Így a Jab bók nál ját szó dó tör té net bõl ki in dul va –
amely ben a ha rag vó Is ten meg sze lí dül, sõt meg áld ja Já kó -
bot, mert bát ran és alá za to san helyt áll ve le szem ben – jut -
ha tunk el a lep rás Na a mán víz ál tal va ló gyó gyu lá sán és
hit re ju tá sán át az üd vös ség ka pu já ig, a ke reszt sé gig. Ezt a
ten ger le csen de sí té sé nek tör té ne te kö ve ti, ahol a Krisz tus -
ban va ló el rej tett ség gon do la ta do mi nál, vé gül minden nek
esz ka to lo gi kus táv la tát nyit ja meg Jé zus és a sa má ri ai asz  -
szony tör té ne té ben az örök élet re buz gó for rás ígé re te.

A KON CEP CIÓ MEG VA LÓ SÍ TÁ SA A GYA KOR LAT BAN

Az aláb bi ak ban vá zol juk, hogy mi ként tar tot tuk le het sé -
ges nek a fen ti kon cep ci ót a gye re kek szá má ra kö zel hoz -
ni, ért he tõ vé és él ve ze tes sé ten ni. A nyi tó áhí tat váz la tos
le írá sa után kü lön tár gyal juk az egyes na po kat, te hát
min den tör té net nél is mer tet jük elõ ször a reg ge li áhí tat ra
szánt fõ gon do la to kat, majd a cso port fog lal ko zá sok
anya gát, vé gül az es ti áhí tat hoz kí vá nunk né hány öt let -
tel szol gál ni.

Nyi tó áhí tat (el sõ es te)

Az ün nep utol só nap ján fel állt Jé zus, és így ki ál tott: „Ha
va la ki szom ja zik, jöj jön hoz zám, és igyék! Aki hisz én ben -
nem, ahogy az Írás mond ta, an nak bel se jé bõl élõ víz fo lya -
mai öm le nek!” (Jn 7,37–38)

Az élõ vi ze ket ke res sük fel ezen a hé ten Pa lesz ti ná ban.
A víz a leg na gyobb kincs ezen a tá jon. Jé zus hoz aka runk
jön ni, mert õ ma gá hoz hív ja a szom ja zó kat, ná la örök élet
vi zé nek for rá sa van.

SZÛCS PET RA – GERÕ FI GYU LÁ NÉ

Élõ vi zek a Bib li á ban
Va ri á ci ók egy té má ra, avagy egy há zi tá bo rok le het sé ges te ma ti ká ja



1. nap: Já kób tu sa ko dá sa a Jab bók-pa tak nál
(1Móz 32)

Reg ge li áhí tat
Ha ví zen kelsz át, én ve led va gyok, és ha fo lyó kon, azok
nem so dor nak el. (Ézs 43,2a)

Múlt és jö võ ha tá rán. Át kell men ni a test vér tõl el vá -
lasz tó pa ta kon, szem be sül ni kell a múlt tal. Em be rünk
még sincs egye dül. Ha ví zen kelsz át, én ve led va gyok. Az
át küz dött éj sza ka után tud ja: Is ten nem csak fé lel me tes, de
meg bo csá tó, ál dást adó Úr is, aki vel együtt szem be néz het
a rá vá ró ne héz sé gek kel is. Nem kell fél nie.

Dél elõt ti bib lia kö rök1

A fog lal ko zást kezd het jük úgy, hogy két rész re osz lik a cso -
port. Az egyik „J”- vel kez dõ dõ, a má sik pe dig „E” il let ve „É”-
vel kez dõ dõ sze mély ne ve ket ke res ki a Bib li á ból. Ös  sze sen
10 perc áll a csa pa tok ren del ke zé sé re. Ez után mind két csa -
pat fel ol vas sa, mi lyen ne ve ket gyûj tött ös  sze. (Az is mer teb -
bek nél ter mé sze te sen ér de mes tisz táz ni, hogy ki ki cso da.) A
fel adat si ke res sé gé nek fel té te le az, hogy leg alább az egyik
csa pat meg ta lál ja Já kób, il let ve Ézsau ne vét. Ha va la me lyik
vagy eset leg egyik csa pat sem ta lál rá a ke re sett ne vek re, ak -
kor még a gyûj tés utol só per ce i ben kü lön bö zõ rá ve ze tõ kér -
dé sek se gít sé gé vel el le het ér ni, hogy leg alább Já kób ne ve
sze re pel jen a lis tán. (Pél dá ul ki az, aki nek 12 gyer me ké rõl
ne vez ték el Iz ra el 12 tör zsét? Vagy: ki volt Jó zsef ap ja? stb.)
Akár sze re pel Ézsau ne ve a má sik lis tán, akár nem, a gyûj -
tött ne vek fel ol va sá sa kor mond hat juk azt, hogy fi gyel je nek
ar ra, hogy a „J”-vel kez dõ dõ ne vek kö zül me lyik nek is mer -
jük a test vé re ne vét is. (Lo gi ku san, ha Ézsau ne vét ta lál ták
meg, Já kó bét pe dig nem, ak kor is ugyan az a fel adat, csak a
fel adat meg adá sa for dít va hang zik el.)

Ami kor ki de rül, hogy Já kób és Ézsau a ke re sett test vér -
pár, fel le het idéz ni, hogy mit is tu dunk ró luk. (Szü le té sük,
az el sõ szü lött sé gi jog meg szer zé se, az atyai ál dás sor sa.)
Ez után kö vet kez het a tör té net el be szé lé se, mely nek leg -
fon to sabb kri té ri u ma a tár gyi la gos ság és az egy sze rû, vi -
lá gos nyel ve zet.

Az el be szé lés fel épí té se.
1. Be ve ze tés: Já kób kö ve te ket küld Ézsa u hoz – a bé kü lés
meg ter ve zé se.

2. Tár gya lás: A tu sa ko dás szem lé le tes le írá sa – csúcs -
pont.

3. Be fe je zés: Ki bé kü lés – kö vet kez mény.
Ezt kö ve tõ en rö vid be szél ge tés re ke rül het sor, ahol a kö -

vet ke zõ kér dé se ket érint het jük.
– Szok tunk-e mi har col ni az Is ten nel? (Konk rét ese tek,

pél dák.)
– Van-e ér tel me?
– Mi ért har colt Já kób? Mi lyen hely zet ben ke rült sor er re

a harc ra? Mit érez he tett?
– Va jon kön  nyebb lett-e a dol ga ez után? Mi ért?
– Mi le het an nak a je len tõ sé ge, hogy mind ez éj sza ka

tör tént?
– Mi ért tör tén he tett mind ez egy pa tak nál?
Ös  szeg zés ként a gye re kek kre a tív mó don új ra gon dol -

hat ják az egész tör té ne tet Já kób szem szö gé bõl. A ki osz tott
la po kon a kö vet ke zõ so rok foly ta tan dók:

„Most, ami kor vis  sza em lé ke zé sem ben már meg ír tam,
hogy ho gyan telt gyer mek ko rom, mi ként ját szot tunk gyer -
mek fej jel bá tyám mal, Ézsa u val, és ar ról is be szá mol tam,
hogy egy tál len csé ért sze rez tem meg tõ le az el sõ szü lött sé -
gi jo got, majd csa lás sal ju tot tam az atyai ál dás hoz, egy
má sik fon tos tör té ne tet ele ve ní tek fel az éle tem bõl.

Ért he tõ mó don bá tyám na gyon dü hös lett, hogy vé gül
en gem ál dott meg apánk, és ez ál tal raj tam tel je sül az õ
összes kí ván sá ga. Én azon ban meg lett fér fi em ber ként már
nem bír tam ezt a lel ki ter het ci pel ni…”

Es ti áhí tat
Az es ti áhí ta to kért min den es te más-más cso port fe le lõs.
Az áhí tat rend jét ezen a pon ton vá zo lom, a ké sõb bi ek ben
in kább csak a 3–5. pon tok ra fek te tek hang súlyt.

Az áhí tat me ne te: 1. Be ve ze tõ ének. 2. A cso port ve ze tõ -
jé nek kö szön té sé vel egy be kö tött imád ság. 3. Zsol tá ro zás
(le he tõ leg ének for má já ban). 4. Pre zen tá ció: a tör té net kö -
zös fel dol go zá sá nak ered mé nye (pél dá ul meg je le ní tés). 5.
A súly pon tok ki eme lé se rö vi den. 6. Kö zös imád ság, Mi -
atyánk. 7. Be fe je zõ ének.

Zsol tá ro zás: A 42. zsol tár sza va it – Ahogy a szar vas kí -
ván ko zik a fo lyó víz hez, úgy kí ván ko zik a lel kem hoz zád,
Is te nem – éne kelt for má ban is el mond hat juk. Ez je len
eset ben le het az Evan gé li kus Éne kes könyv 76. szá mú éne -
ke. Mi vel a tá bo rok nagy több sé gé ben – így a mi e ink ben is
– ál ta lá ban túl súly ba ke rül nek az Új Ének-fü zet bõl vett
éne kek, nagy je len tõ sé ge le het, ha né hány dal la mot a gyü -
le ke ze ti ének kincs gaz dag tá rá ból is meg ta ní tunk.

A pre zen tá ci ó ban fel le het ele ve ní te ni Já kób szem szö gé -
bõl a tör té ne tet. (Itt ér de mes fi gye lem be ven ni azt, hogy a
ki egé szí ten dõ fel adat nál mi lyen mon da ni va ló juk volt a
gye re kek nek, és eze ket be épí te ni a meg je le ní tés be.) To váb -
bi út mu ta tás ra itt nincs szük ség, hi szen hogy vé gül mi
ala kul ki a meg je le ní tés ben, az majd nem tel jes egé szé ben
a tá bo ro zók fan tá zi á já ra van bíz va.

Az 5. pont ban, a súly pon tok ki eme lé sé nél fon tos nak
tart juk, hogy a cso port egyik ve ze tõ je rö vi den is mer tes se,
me lyek vol tak azok a tár gyalt pon tok, ame lye ket érin tet -
tünk a cso port meg be szé lé sen. Ter mé sze te sen nem ko moly
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1 Itt kell meg je gyez ni, hogy a gye re kek ilyen kor ér te lem sze rû en több
cso port ban fog lal koz nak a ki je lölt tör té net tel. A szó ban for gó tá bor ban
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sor ban a ki sebb gye re kek ke rül tek, vagy azok a na gyob bak, akik nél fel -
té te lez he tõ volt, hogy szí ve seb ben raj zol nak vagy bar ká csol nak, mint kü -
lön bö zõ fel ada to kat ol da nak meg. A má sik cso port ban a tá bo ro zók a fel -
fe de zõ ta nu lás mód sze ré vel kü lön bö zõ, nagy részt já té kos fel ada to kon ke -
resz tül is mer ked tek meg a tör té ne tek kel. A cikk to váb bi ré szé ben ez utób -
bi cso port tal vég zett te vé keny sé gek rõl lesz szó.



teo ló gi ai esz me fut ta tás ra kell itt gon dol ni, ha nem olyas -
mi re, ami a meg je le ní tés lát tán bár ki ben fel me rül het, de
ame lyet egy rö vid me di tá ció tu da to sít hat és el mé lyít het.

2. nap: A lep rás Na a mán meg tisz tu lá sa
(2Kir 5,1–19)

Reg ge li áhí tat
Aki szom ja zik, jöj jön! Aki akar ja, ve gye az élet vi zét in -
gyen! (Jel 22,17b) Én adok majd a szom ja zók nak az élet
for rá sá ból in gyen! (Jel 21,6b)

Az élet ben sok min den hez kell hit. Rá kell bíz ni ma gun -
kat a víz re, hogy meg ta nul junk úsz ni. Vál lal ni kell a hit
koc ká za tát, hogy meg ta pasz tal juk Is ten gyó gyí tó, meg -
tisz tí tó ha tal mát. A mai tör té net fõ sze rep lõ je is meg ta -
pasz tal ta, hogy a pró fé tá nak va ló en ge del mes ség ele gen -
dõ volt a gyó gyu lá sá hoz. Nem kel lett ara nyat, ezüs töt fi -
zet ni Is ten nek. Az örök éle tért, a bo csá na tért, a hi tért nem
fi zet he tünk ele get. Jé zus már ki fi zet te a szám lát. In gyen a
mi énk, ha hi szünk.

Dél elõt ti bib lia kö rök
Mi vel Na a mán tör té ne te fel té te lez he tõ en ke vés bé is mert a
tá bo ro zók elõtt, ezért már a tör té net is mer te té se is több fé -
le kre a tív mód szer al kal ma zá sát te szi le he tõ vé.

Kezd het jük az al kal mat az elõ zõ na pi tör té net fel ele ve -
ní té sé vel. Min den ki, aki jól vá la szol, húz hat egy pa pír csí -
kot, amin sza vak, il let ve mon da tok ol vas ha tók, egye lõ re
min den fé le kon tex tus nél kül. Eze ken a pa pír csí ko kon a
kö vet ke zõ fel ira tok áll nak.

Na a mán
Arám had se reg pa rancs no ka
Bél pok los lett.
Egy iz ra e li szol gá ló lány
Bár csak el jut hat na az én Uram Iz ra el pró fé tá já hoz, az
majd meg gyó gyí ta ná õt bél pok los sá gá ból.
Szólt arám ki rá lyá nak, aki le ve let írt Iz ra el ki rá lyá nak.
Kér lek, gyó gyítsd meg bél pok los sá gá ból szol gá mat, Na á -
mánt!
Meg szag gat ta ru há ját.
Meg ijedt, mert azt hit te, hogy arám ki rá lya el len sé ges
szán dék kal kö ze le dik fe lé.
Eli ze us pró fé ta
Fü röd jön meg Na a mán hét szer a Jor dán fo lyó ban, és meg -
tisz tul.
Elõ ször nem akar ta, de szol gái ta ná csá ra be ment a Jor dán -
ba, és meg tisz tult.
Most már tu dom, hogy nincs más hol Is ten az egész föl dön,
csak Iz ra el ben.

Ezt kö ve tõ en min den ki kéz be kap ja az aláb bi fel adat la pot,
és egy mást kér dez get ve kell rá jön ni, hogy me lyik kér dés re
mi a he lyes vá lasz. (Az egy ér tel mû ség ked vé ért a fel adat -

la pon a vá la szok he lyén a sza vak és azon be lül a be tûk
szá ma fel van tün tet ve.)

1.) Hogy hív ják tör té ne tünk fõ sze rep lõ jét?
_ _ _ _ _ _
2.) Mi volt a fog lal ko zá sa?
_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3.) Mi tör tént ve le?
_ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ .
4.) Ki fi gyelt fel rá?
_ _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
5.) Mit mon dott ek kor?
„_ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _  _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _
_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  !” 
6.) Mit tett ek kor tör té ne tünk fõ sze rep lõ je?
_ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _  _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ -
_ _ _ .
7.) Mi volt a tar tal ma?
„_ _ _ _ _ _,   _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _,  _ _ _-
_ _ _ _!”
8.) Mit tett ek kor a cím zett?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _.
9.) Mi ért?
_ _ _ _ _ _ _ _ ,  _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _,  _ _ _ _   _ _ _
_   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ .
10.) Ki je lent ke zett ek kor?
_ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ 
11.) Mit mon dott?
_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _
_ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _,  _ _   _ _ _ -
_ _ _ _ _ _ _.
12.) Meg tet te?
_ _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ ,  _ _   _ _ _ _ _ _ _  _
_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _, _ _  _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _.
13.) Mi lyen kö vet kez te tést vont le mind eb bõl tör té ne tünk
fõ sze rep lõ je?
„_ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _, _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _
_ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ -
_ _ _,  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _.”

(For rás: 2Kir 5,1–19)

Ez után meg be szél jük a he lyes vá la szo kat. Ezt kö ve tõ en az
egyik cso port ve ze tõ a sa ját sza va i val el mond ja új ra a tör -
té ne tet, ügyel ve a sza kasz teo ló gi ai súly pont ja i ra.2

(Fon tos tisz táz ni a kö vet ke zõ mon da tot: Most  már tu -
dom, hogy nincs más hol Is ten az egész föl dön, csak Iz ra el -
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ben. – Itt nem a lo ká ció a fon tos, ha nem a kör nye zõ né pek
po li te iz mu sá val szem ben ál ló iz ra e li hit, a mo no te iz mus.)

A bib lia kör vé gén mint egy le ve ze tés ként elõ ve he tünk
egy ké pet, amely rõl be szél get he tünk, és amely már át ve -
zet a kö vet ke zõ na pi té má ra, a ke reszt ség re. Leg in kább
olyan ké pet ér de mes vá lasz ta ni, amely ben a meg tisz tu lás
konk rét vagy át vitt ér te lem ben vett fo lya ma tá val ta lál ko -
zunk. Le het ez egy egy sze rû ru ha mo sás tól ri tu á lis für dõ -
zé sen át bár mi, ami ez zel a té má val kap cso la tos. (Sze ren -
csé sebb olyan ké pet vá lasz ta ni, ame lyen nem egy ér tel mû,
hogy pon to san mi is lát ha tó raj ta, mert ak kor a gye re kek
fan tá zi á ja sza ba dab ban szár nyal hat.) Le gyen bár mi lyen
a ki vá lasz tott kép, a kö vet ke zõ kér dé se ket min den képp
fel le het ten ni.

– Sze rin ted mi lát ha tó a ké pen?
– So rolj fel mi nél több dol got, ame lyet a ké pen fel is -

mersz!
– Hány fé le szín van a ké pen? Mi lyen be nyo mást tesz -

nek rád ezek a szí nek?
– Van nak-e ala kok a ké pen? Ha igen, sze ret nél-e va la -

me lyik he lyé ben len ni? Mi ért?
– Adj cí met a kép nek!
– Ta lálj ki egy tör té ne tet a kép hez!
– Mi lyen mó don függ het ös  sze a ma meg is mert tör té net

a ké pen lát ha tó val?
Itt – né mi képp le zá rat la nul – be is fe jez het jük az al kal -

mat, ez zel is meg te remt ve a fe szült sé get a kö vet ke zõ na pi
té má hoz, Jé zus meg ke resz tel ke dé sé nek tör té ne té hez.

Es ti áhí tat
Zsol tár: A nap té má já hoz jól il lik az 51. zsol tár 9. ver se:
Tisz títs meg izsóp pal, és tisz ta le szek, moss meg en gem,
és fe hé rebb le szek, mint a hó. Ének ként meg ta lál ha tó az Új
Ének 51. szá ma alatt.

Meg je le ní tés: Báb já ték. Az áhí ta tot tar tó cso port a nap
fo lya mán ké szít het bá bo kat, ame lyek kel meg je le nít he ti
Na amán meg tisz tu lá sá nak tör té ne tét.

3. nap: Jé zus meg ke resz tel ke dé se (Mt 3,13–17)

A tá bor ban sze ren csés egy na pot ki rán du lás ra szán ni.
Emi att a szo ká sos tól an  nyi ban tér el a me net rend, hogy a
dél elõt ti bib lia kö rök el ma rad nak. A te ma ti ká ba ér de mes
még is be épí te ni er re a nap ra is egy tör té ne tet, le he tõ leg
olyat, amit a gye re kek nagy ré sze is mer, te hát nem fel tét -
le nül szük sé ges a tör té net tar tal má nak meg is me ré sé hez a
dél elõt ti cso por tos fog lal ko zás.

Reg ge li áhí tat
Bi zony, bi zony mon dom né ked, ha va la ki nem szü le tik
víz tõl és Lé lek tõl, nem me het be az Is ten or szá gá ba. (Jn
3,5) Más nap Já nos lát ta Jé zust, amint jön fe lé, és így
szólt: „Íme, az Is ten bá rá nya, aki hor doz za a vi lág bû -
nét.” (Jn 1,29)

Jé zus meg ke resz tel ke dé sé nek szín he lyén va gyunk. A
zsi dók nál a ri tu á lis für dõ nek meg tisz tí tó ere je volt. Ke -
resz te lõ Já nos a bû nök bo csá na tá ra ke resz telt a Jor dán -
ban. A bû ne ink el vá lasz ta nak Is ten tõl. A ke reszt sé günk -
ben mi is bo csá na tot nye rünk, sza bad az út. A ke reszt ség
be lé põ az Is ten or szá gá ba. De út köz ben el is le het ve szí te -
ni, vagy el dob ni. A Szent lé lek se gít min ket, hogy meg ma -
rad junk a he lyes úton. Jé zus hor doz za bû ne in ket és em lé -
kez tet min ket ke reszt sé günk ere jé re: Is ten hez tar to zunk.

Es ti áhí tat
Mi vel ezen a na pon el ma rad nak a dél elõt ti bib lia kö rök, és
a ki rán du lás mi att egyik csa pat sem tud az áhí tat ra ké -
szül ni, ér de mes ezen az al kal mon el be szél get ni a ke reszt -
ség rõl, an nak ér tel mé rõl, eset leg kö zö sen gon dol kod ni a
gye re kek ben fel me rü lõ kér dé sek rõl.

4. nap: A ten ger le csen de sí té se (Mk 4,35–41)

Reg ge li áhí tat
A föld még ki et len és pusz ta volt, a mély ség fö lött sö tét ség
volt, de Is ten lel ke le be gett a vi zek fö lött. (Gen 1,2) Fü ves
le ge lõ kön te rel get, csen des vi zek hez ve zet en gem. (Zsolt
23,2)

A ten ger mint fé lel met kel tõ ha ta lom. Õs ször nyek la kó -
he lye. A víz nek van rom bo ló ere je is. Na gyobb az em ber -
nél. (Ár vi zek, szö kõ ár.) Hi á ba van a ta nít vá nyok kal egy
csó nak ban Jé zus, még is fél nek. Nem tud ják, hogy Is ten
lel ke a ká osz fe lett is ott le beg. Is ten nem hagy sor sunk ra
a bor zal mak kö ze pet te sem. Ná la el rej tett sé get ta lál ha -
tunk. Jé zus több volt, mint em ber, is te ni ha tal má val meg -
men tet te az övé it. Sza va erõ. A Jó Pász tor csen des vi zek -
hez ve ze ti azo kat, akik bíz nak ben ne.

Dél elõt ti bib lia kö rök
Kez dõ im pul zus ként ap ró cé du lá kat osz tunk ki a gye re -
kek nek, és ar ra kér jük meg õket, hogy ezek re ír ják rá fé lel -
me i ket, az az, hogy mi tõl szok tak szo ron ga ni. A cé du lá kat
ez után ös  sze szed jük, és fel ra gaszt juk õket egy lap ra, ame -
lyen egy há bor gó ten ger ké pe lát ha tó. Ami kor ez meg tör -
tént, együtt meg néz zük, mi lyen cé du lák ke rül tek fel a ten -
ger re. Mind ezek alap ján be szél get he tünk a fé lel me ink rõl.
(Mi kor ér zünk ilyes mit? Mi ért ros  sz? Mi le het az oka? stb.)

Ez után újabb cé du lá kat osz tunk ki, me lyek re azt ír ják
rá a tá bo ro zók, hogy fé lel mük bõl mi je len te ne meg nyug -
vást. Eze ket a cé du lá kat egy elõ re el ké szí tett ha jó ra ra -
gaszt juk fel. Itt meg sza kít juk a fo lya ma tot, de a ké sõb bi -
ek ben vis  sza té rünk még rá.

Ezt kö ve tõ en min den ki ki nyit ja a Bib li á ját, és ki ke re si a
meg adott ige sza kaszt. (Mk 4,35–41) A gye re kek ma guk -
ban el ol vas sák a ki je lölt részt, majd be csuk ják a Bib li át, és
a kö vet ke zõ fel adat sort old ják meg.

1. Igaz vagy ha mis? Je löld „I” vagy „H” be tû vel!3

Jé zus a túl só part ra akart ha józ ni.
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Csen de sen rin ga tó zott a ha jó a ví zen.
A hul lá mok fel bo rí tot ták a ha jót.
A hul lá mok majd nem fel bo rí tot ták a ha jót.
Jé zus a ha jó hát só ré szé ben aludt.
Jé zus rá pa ran csolt a szél re és a hul lá mok ra, mi re azok

le csil la pod tak.
A ta nít vá nyok meg nyu god tak, és meg kö szön ték Jé zus -

nak, amit ér tük tett.
2. Mit mon dott Jé zus, mi u tán el ült a vi har?
3. Mit mond tak er re a ta nít vá nyok?
4. Egé szítsd ki a szö ve get a Bib lia hasz ná la ta nél kül!
„Ek kor nagy ……………. (1) tá madt, és a ……………….
(2) be le csap tak a ………………. (3) úgy, hogy az már kez -
dett meg tel ni. Jé zus pe dig a ………. (4) hát só ré szé ben
volt és ……………. (5) Ek kor ………………. (6) és így
szól tak hoz zá: …………… (7), nem tö rõdsz az zal, hogy
el ve szünk? Õ pe dig fel kelt, rá pa ran csolt a …………. (8) és
azt mond ta a ………………. (9): Hall gass el, né mulj meg!
És el állt a …………… (10) és nagy …………………. (11)
lett. Ek kor ezt mond ta ne kik: „Mi ért …………… (12) eny  -
nyi re? Mi ért nincs ……………. (13)? Nagy …………….
(14) fog ta el õket , és így szól tak egy más hoz: „Ki ez, hogy
a szél és a ten ger is ……………. (15) ne ki?”

Meg ol dá sok: 1. I, H, H, I, I, I, H. 4. (1) szél vi har, (2) hul lá -
mok, (3) ha jó ba , (4) ha jó, (5) aludt, (6) fel éb resz tet ték, (7)
Mes ter, (8) szél re, (9) ten ger nek, (10) vi har, (11) csen des -
ség, (12) fél tek, (13) hi te tek, (14) fé le lem, (15) en ge del -
mes ked nek.

A cso port fog lal ko zást ez után zsol tár ta nu lás sal foly tat -
hat juk, oly mó don, hogy pár hu za mo kat ke re sünk a 130.
zsol tár és a ten ger le csen de sí té sé nek tör té ne te kö zött.

– A mély ség bõl ki ál tok hoz zád, Uram! (Zsolt 130,1) A
zsol tá ros a mély ség bõl, a ta nít vá nyok a hul lá mok kö zül
ki ál ta nak, kép le te sen te hát mind „hul lám völgy ben” van -
nak.

– Fü led le gyen fi gyel mes kö nyör gõ sza vam ra! (Zsolt
130,2) A ta nít vá nyok azt sze ret nék, ha Jé zus fel éb red ne,
és meg hal la ná két ség be esé sük hang ját.

– Lel kem vár ja az Urat, job ban, mint az õrök a reg gelt.
(Zsolt 130,5) A ta nít vá nyok is ha son ló só vár gás sal vár -
hat ták, hogy ki sza ba dul ja nak szo rult hely ze tük bõl. Míg
azon ban a zsol tá ros vá ra ko zá sa a zsol tár fo lya mán be tel -
je sü let len ma rad, és csak elõ re ve tí ti a maj da ni sza ba du -
lást, ad dig a ta nít vá nyo ké tel je sül: Jé zus meg men ti õket a
ki lá tás ta lan nak tû nõ hely zet bõl. Is ten ígé re te te hát va ló ra
vált. Jé zus ban el küld te a meg ígért sza ba dí tót.

– Bíz zál, Iz ra el, az Úr ban, mert az Úr nál van a ke gye -
lem, és bõ sé ges ná la a sza ba dí tás. (Zsolt 130,7) Bár a ta -
nít vá nyok nem ér tik, Jé zus tud tuk ra ad ja, hogy egye dül
hit  és bi za lom  kér dé se, hogy meg sza ba dul ja nak nyo mo rú -
sá guk ból.

A 130. zsol tár ral azért is ér de mes fog lal koz nunk, hogy
majd az es ti áhí tat ré szét ké pez hes se. Ezért éne kelt for má -
ban is meg le het ta nul ni. Az éne kes könyv ben ta lál ha tó
ver zió is meg fe lel a cél nak, vé le mé nyünk sze rint azon ban
szem lé le te sebb, ha a ne gye dik zsol tár tó nus ban4 ta nít juk
meg a tel jes zsol tárt.5

Ha eb ben a zsol tár tó nus ban ös  sze köt jük a hang je gye -
ket, hul lám alak za tot ka punk, amely jól ki fe je zi a két tör -
té net pár hu za mát.

A cso port fog lal ko zás vé gén tér jünk vis  sza az el sõ fel -
adat ra, és a ha jót (ame lyen a meg nyug vás sal kap cso la tos
cé du lák sze re pel nek) ra gas  szuk rá a há bor gó ten ger re
(ahol fé lel me in ket so rol tuk fel.) Itt a gye re kek már ma guk
meg is tud ják fo gal maz ni, hogy Jé zus sal „egy ha jó ban
evez ni” olyan biz ton ság ér ze tet je lent, amely fé lel me in ken,
szo ron gá sa in kon is ké pes úr rá len ni.

Es ti áhí tat
Zsol tá ro zás ra te hát az elõbb em lí tet tek sze rint jól meg fe lel
a 130. zsol tár éne kelt vál to za ta. Sze ren csés le het, ha ki vá -
lasz tunk egy-két jó han gú elõ éne kest is.

A tör té ne tet ez út tal meg le het je le ní te ni a mai kor ban.
Az es ti hír adó ban be szá mol nak a leg újabb szen zá ci ó ról,
amely a Ga li le ai ten ge ren tör tént. Itt is mét csak a tá bo ro -
zók és a ve ze tõk fan tá zi á já ra van bíz va, hogy mi is „sül
ki” a tör té net bõl.

Ami kor a köz pon ti gon do la tot sze ret nénk el mé lyí te ni,
be mu tat hat juk a töb bi cso port nak a vi ha ros ten ge ren
hány ko ló dó ha jón kat, és rö vid ma gya rá za tot fûz he tünk
hoz zá.

5. nap: Jé zus és a sa má ri ai as  szony (Jn 4,1–14)

Reg ge li áhí tat
Mert a bá rány, aki kö zé pen a tró nus nál van, le gel te ti õket,
el ve ze ti õket az élet vi zé nek for rá sa i hoz, és az Is ten le tö röl
sze mük rõl min den kön  nyet. (Jel 7,17)

Egy szom jas em ber megy a kút hoz. Éle té nek csil la pít ha -
tat lan szom jú sá ga egy re ne he zebb hely zet be vi szi õt. Hi á -
ba pró bál ko zik, nem ta lál ja meg azt, ami hi ány zik. Az élet
vi zét ke re si. De a Jé zus sal va ló ta lál ko zás ban át éli: õ le tör -
li min den kön  nyét, is me ri õt, és en nek el le né re sze re ti, el -
fo gad ja úgy, ahogy van. Mi is õhoz zá in dul tunk ezen a hé -
ten. Ör vény lõ vi ze ken ke resz tül élet-szom jú sá gun kat ná la
csil la pít hat tuk. Õ a túl ára dó öröm for rá sa.

Dél elõt ti bib lia kö rök
A tör té ne tet is mét be ve zet het jük in di rekt mó don, még pe -
dig egy ki egé szí ten dõ fel adat tal.

Két em ber be szél get:

3 A fel ada tot lásd: Bí zik Esz ter – Fil ló Mó ni ka: Az Úr az én pász to rom.
62. o.

4 Az egyes zsol tár tó nu sok dal la mát lásd Pro tes táns Gra du ál 94. o.
5 A 130. zsol tár éne kel he tõ szö ve gét lásd uo. 81. o.



– Kép zeld csak el, teg nap igen kü lö nös ál mom volt. Egy
si va tag ban jár tam, és gya lo gol tam na gyon-na gyon hosz  -
szan. Hir te len meg pil lan tot tam egy ku tat. Na gyon meg -
örül tem ne ki, mi vel igen szom jas vol tam már, és ki is me -
le ged tem a hos  szas me ne te lés ben. In ni sze ret tem vol na
be lõ le, de…

– Ef fé le ál mom ne kem is volt már, ba rá tom. Én, ami kor
fel éb red tem, ar ra gon dol tam, hogy biz to san…6 Ezt kö ve -
tõ en el be szél get he tünk a tisz ta víz je len tõ sé gé rõl.

– Hon nan ered nek a vi zek?
– Mi ben tér el a for rás a töb bi víz tõl?
– Mit je lent het va jon a ki fe je zés: „Örök élet re buz gó for -

rás”?
Itt már konk ré tan rá is tér he tünk a tör té net re. A gye re -

kek elõ ször ma guk ban el ol vas hat ják a szö veg részt, ame -
lyet egy há rom sze rep lõs (nar rá tor, Jé zus, sa má ri ai asz  -
szony) han gos fel ol va sás kö vet het.

Ezen a pon ton pró bál juk ma gun kat az as  szony hely ze -
té be be le kép zel ni. Sa má ri ai volt, nõ volt, és mint a szö veg
a ké sõb bi ek ben utal rá, öt ször el vált, az óta pe dig bû nös
kap cso lat ban él egy újabb fér fi val. A ki kö zö sí tett ség ér zé -
sé re le het te hát itt jól rá vi lá gí ta ni.

Ezt az ér zést szem lél tet het jük kü lön bö zõ fo tók kal (a
tár sa da lom pe re mé re sod ró dot tak ké pé vel: haj lék ta la nok -
kal, sé rül tek kel, sze gény  gye re kek kel, ma gá nyos öre gek -
kel stb.) A ké pek akár vi ta in dí tó gon do la tok is le het nek.

Tér jünk azon ban vis  sza a tör té ne tünk re, és most már az
imént meg be szél tek is me re té ben pró bál junk be szél get ni
ar ról, hogy mit is je lent az „örök élet re buz gó for rás” ígé -
re te mind an  nyi unk szá má ra, be le ért ve te hát öre ge ket, be -
te ge ket, sze gé nye ket és el ha gya tot ta kat is.

Es ti áhí tat
Az aláb bi ak ban a tá bor zá ró áhí ta tá nak tel jes szö ve ge ol -
vas ha tó.

Örö möt árasz tasz rá juk, mint pa ta kot. Mert ná lad van
az élet for rá sa. (Zsolt 36,9–10)

Ked ves tá bor la kók, hadd egé szít sem ki ezt a zsol tár idé -
ze tet a kö vet ke zõ képp: Örö möt árasz tasz rá juk, mint pa -
ta kot, fo lyót, ten gert, mert ná lad van az élet for rá sa.

A tá bor öt nap ján élõ vi zek kel fog lal koz tunk. Olyan élõ
vi zek kel, ame lye ket a Bib li á ból, Is ten szent köny vé bõl is -
mer het tünk meg. Sok szó esett ar ról, hogy men  nyi re fon -
tos mind an  nyi unk szá má ra a víz, hogy nél kü le esély sem
len ne az élet ki ala ku lá sá ra a föl dön. A meg is mert tör té ne -
tek alap ján azt is meg ál la pí tot tuk, hogy a víz min dig for -
du ló pon tot je len tett az egyes sze rep lõk éle té ben. Nem vé -
let le nül mond juk sors dön tõ pil la na tok ban azt, hogy azok
„víz vá lasz tók” az em ber éle té ben. Most azon ban in kább
ar ról sze ret nék be szél ni, hogy az el múlt na pok ban meg is -
mert tör té ne tek ben a víz – vagy akár an nak le gyõ zé se –
mi lyen hal lat lan öröm for rá sá vá lett a sze rep lõk szá má ra.

Örö möt árasz tasz rá juk, mint pa ta kot. Em lék szünk, Já -
kób is egy pa tak nál, a Jab bók-pa tak nál har colt az is me ret -
len Is ten nel. És mi cso da öröm volt ne ki, hogy mi vel bát -
ran küz dött, vé gül meg sze lí dült a har cos ked vû Is ten, és
ál dá sá val bo csá tot ta út ra Já kó bot. Men  nyi vel kön  nyebb
le he tett így a szí ve, és men  nyi vel kön  nyeb ben tu dott így
bé kül ni men ni báty já hoz, Ézsa u hoz.

Örö möt árasz tasz rá juk, mint fo lyót. Ahogy a pa tak be -
le sza lad a fo lyó ba, úgy nö vek szik az öröm is. Gon dol junk
csak Na a mán örö mé re, ami kor be teg sé gé bõl meg gyó gyí -
tot ta õt Eli ze us pró fé ta. Mi lyen egy sze rû dol ga volt! Ele in -
te el sem hit te, hogy ilyen ke vés is elég a gyó gyu lás hoz:
csak meg kel lett fü röd nie hét szer a Jor dán ban, és már is
meg tisz tult a tes te a ve sze del mes lep rá tól.

Örö möt árasz tasz rá juk, mint ten gert. A fo lyók mind be -
le tor kol la nak a ten ger be, az öröm te hát is mét meg sok szo -
ro zó dik. Ezt érez het ték a ta nít vá nyok is, ami kor ha lá los
ve szély ben vol tak, és Jé zus egy mon da tá val el csi tí tot ta a
vi hart a Ga li le ai-ten ge ren. Ta lán ké sõbb azt is meg ér tet -
ték, hogy Jé zus nem csak ab ban a pil la nat ban men tet te ki
õket a ve szély bõl, ha nem el jö ve te lé vel a tel jes sza ba dí tást
hoz ta el.

Mert ná lad van az élet for rá sa. A sa má ri ai as  szony tör -
té ne té bõl azt ta nul hat tuk meg, hogy Jé zus az, aki tõl az
örök élet re buz gó víz for rá sát kap juk. Meg ér tet tük, hogy
nincs mi tõl fél nünk, mert nem csak itt, a föl dön ad szám -
ta lan al ka lom mal öröm re okot, a men  ny ben en nek sok -
szo ro sát fog juk majd meg ta pasz tal ni.

Mi az, ami minden nek az alap ja, a kul csa? Igen, a ke reszt -
sé günk. Hi szem, hogy Is ten a ke reszt ség ál tal en gem is gyer -
me ké vé fo ga dott. Le gyünk te hát há lá sak ne ki ezért az aján -
dé ká ért, és örül jünk tel jes szív bõl, amint örült egy kor Já kób,
Na a mán, a ta nít vá nyok és a sa má ri ai as  szony. Ámen.

Zá ró ének: Olyan örö möt, mint a for rás… (Új Ének 201)
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6 Sze mé lyes meg jegy zés ként le gyen sza bad hoz zá ten ni, hogy er re a fel -
adat ra ér de mes vi szony lag sok idõt szán ni, és hagy ni ki bon ta koz ni a
gye re ke ket. Azt sem kell fel tét le nül el vár ni, hogy min den áron va la mi fé le
bib li kus vagy val lá si tar tal mú iro mány szü les sen. Íme egy pél da, amely -
nek fel ol va sá sa igen nagy vi dám sá got ered mé nye zett a cso port ban: „In -
ni sze ret tem vol na be lõ le, de…. ek kor a kút el tûnt. Egy pil la nat múl va
már 10 mé ter rel ar rébb lát tam fel tûn ni, ez al ka lom mal li la-pi ros szín kom -
bi ná ci ó ban. A kút kör be-kör be ug rált, min den föl de té rés kor más-más szín -
ben pom páz va. Így pat to gott egy da ra big, öl tö get ve rám a nyel vét, én meg
néz tem rá, mint bor jú az új  ka pu ra. Ek kor a kút el kez dett ká posz tá kat lö -
vell ni ma gá ból. Rá adá sul ró zsa szí nû e ket. Ezt is csi nál ta egy da ra big, de
az tán – mi vel már kezd tem un ni a mû so rát – há tat for dí tot tam ne ki, és
el in dul tam az el len ke zõ irány ba.” (An na, 13 éves)
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Zár szó he lyett…

A te ma ti ka is mer te té se itt vé get ért. Ezen a pon ton hadd je -
gyez zük meg, hogy ahogy a tá bor ve ze tõk, úgy – a vis  sza jel -
zé sek sze rint – a tá bor la kó gye re kek is él mé nyek kel tel ve
hagy ták el a nya ra lás szín he lyét, mely ben re mél he tõ leg a

kö zös sé gi él mé nye ken túl a tar ta lom nak is volt né mi sze re -
pe. A cikk szer zõi bíz nak ben ne, hogy a kü lön bö zõ nyá ri tá -
bo rok szer ve zõ i nek és té ma fe le lõ se i nek tud tak né hány új
öt let tel szol gál ni. Ha va la ki mind ezek alap ján ked vet ka pott
a fent is mer te tett te ma ti ka akár csak kis rész ben va ló meg -
va ló sí tá sá hoz, cik künk meg írá sá val nem fá rad tunk hi á ba.

VAR GA GYÖN GYI

Teo ló gia és lel ki ség
Õsz tõl in dul a „lel ké sz aka dé mia”

Már rég óta töb bünk ben meg fo gal ma zó dott az az igény,
hogy egy há zunk ban te remt sünk le he tõ sé get lel ké szek szá -
má ra a szol gá la tuk vég zé sé hez el en ged he tet len lel ki-szel -
le mi töl te ke zés re, meg úju lás ra, teo ló gi ai to vább kép zés re,
rek re á ci ó ra. Ezt az igényt a ta pasz ta la tok alap ján csak na -
gyon tö re dé ke sen tud ják ki elé gí te ni az LMK-k, va la mint az
éven te két al ka lom mal ren de zen dõ lel kész kon fe ren ci ák.
Né hány éve még mû kö dött az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem szer ve zé sé ben a poszt gra du á lis teo ló gi ai kép zés.
Saj ná la tos mó don en nek vé ge sza kadt, rész ben a kur zus
lá to ga tott sá gá nak fo lya ma tos csök ke né se mi att.

Kép le te sen szól va a 24. órá ban va gyunk, hi szen lel ké -
szi ka runk ban mind an  nyi an ér zé kel jük a lel ki-szel le mi fá -
radt ság je le it, ki job ban, ki ke vés bé. Na pon ta szem be sü -
lünk az zal, hogy men  nyi min den nel fog lal ko zunk, ami
ere den dõ en nem lel ké szi fel adat len ne, és mi lyen ke vés
idõ, ener gia jut a lé nyeg re. Szol gá la ta ink sok ré tû sé ge és
az eb bõl ere dõ haj szolt élet mó dunk nem, vagy csak rit kán
nyújt le he tõ sé get szá munk ra teo ló gi ai ön kép zés re, lel ki
fel töl tõ dés re. Ezért szü le tett meg a „lel ké sz aka dé mia”
gon do la ta, amely idén õsz tõl – re mény ség sze rint – ar ra
kí nál le he tõ sé get min den lel kész szá má ra, hogy 10 na pon
át in ten zí ven Is ten dol ga i val: teo ló gi á val és a lel ki élet
gya kor la tá val fog lal koz has son.

Hadd áll jon itt né hány gon do lat az zal kap cso lat ban,
ho gyan is ju tot tunk el idá ig: Lack ner Pál és Ör dög End re
kez de mé nye zé sé re még 2002 ele jén el in dult egy vi ta in dí tó
le vél so ro zat, il let ve LMK-kon va ló „igény-fel mé rés”, ame -
lyet több meg be szé lés kö ve tett, míg vé gül az egy ház ve ze -
tés ré szé rõl zöld lám pát ka pott az „in téz mé nyes lel kész to -
vább kép zés” ügye. En nek mû kö dé si ke re tét, fel té te le it ter -
mé sze te sen zsi na ti ha tá ro zat ban is rög zí tik majd, en nél
azon ban vé le mé nyem sze rint jó val fon to sabb, hogy tar tal -
mi lag és kon cep ci ó já ban lás suk ma gunk elõtt, hogy mi rõl
is szól majd a lel ké szek to vább kép zé sét, lel ki meg úju lá sát
szol gá ló teo ló gi ai és spi ri tu á lis fó rum.

El sõ sor ban a né met „Pas tor al kol leg” min tá já ra kí ván -

juk meg szer vez ni ezt az in téz ményt Né meth Zol tán lel -
kész kol lé gám mal kö zö sen. Eb ben az esz ten dõ ben kí sér le -
ti jel leg gel in dul a kép zés, két kur zust szer ve zünk az õsz
fo lya mán (ok tó ber-no vem ber). A kur zu sok hár mas cél nak
kí ván nak meg fe lel ni: egy részt a teo ló gi á ban va ló el mé lyü -
lést szol gál ják, más részt az ön is me ret te rü le tén se gí te nek
to vább lép ni és át gon dol ni sze mé lyes élet kér dé se in ket.
Har mad részt pe dig – és er re sze ret nénk a leg na gyobb
hang súlyt fek tet ni – a lel ki ség te rén kí nál nak le he tõ sé get
az el mé lyült is ten kap cso lat meg élé sé re, szer ve zett lel ki -
gya kor lat ré vén.

A kur zu so kon ma xi mum 15–20 részt ve võ vel szá mo -
lunk, ez a lét szám tû nik a leg ide á li sabb nak mind a teo ló -
gi ai mû hely mun ka, mind a lel ki gya kor lat te kin te té ben. A
lel ké sz aka dé mia kur zu sa in részt ve võ lel ké szek ez alatt az
idõ alatt men te sül nek min den gyü le ke ze ti szol gá lat alól,
hogy ele jé tõl vé gé ig át él hes sék a lel ki-szel le mi mû hely -
mun ka tel jes fo lya ma tát. He lyet te sí té sük meg szer ve zé se
az egy ház me gyék es pe re se i nek fel ada ta lesz, így sze ret -
nénk azt el ér ni, hogy a lel ké szek vál lá ról le ke rül jön ez a
te her. Teo ló gus hall ga tók szol gá la ta is igény be ve he tõ lesz
majd.

Idén a té mánk mind két kur zu son a He gyi Be széd teo ló -
gi ai, eti kai üze ne te lesz. Cser há ti Már tát és Fa biny Ta mást
kér tük fel, és õk öröm mel vál lal ták, hogy egy-egy kur zu -
son kí sé rõ ink lesz nek mint a teo ló gi ai kép zés fe le lõ sei. A
kép zés spi ri tu á lis ol da lát rész ben a kur zu sok szer ve zõi,
rész ben na gyobb ta pasz ta lat tal ren del ke zõ lel ki ve ze tõk
lát ják majd el. Sze ret nénk a részt ve võ ket a kur zus so rán
be ve zet ni a szem lé lõ dõ imád ság, a szen tig ná ci lel ki ség és
a szent írás szö ve ge ken va ló el mél ke dés gya kor la tá ba.
Mind ket ten több ilyen lel ki gya kor la tot vé gez tünk már el.
Az ön is me ret/em ber is me ret ez ál tal a spi ri tu á lis ta pasz ta -
lat ál tal mé lyül het iga zán, emel lett azon ban kre a tív mód -
sze re ket (bib li od rá ma, hely zet gya kor la tok, ön ki fe je zés-
gya kor la tok, tánc) is sze ret nénk kö zö sen ki pró bál ni a cso -
port ban. 10 nap alatt min den bi zon  nyal mé lyeb ben meg -



is mer het jük egy mást, ez zel is erõ sít ve a „fra ter ni tás” lel -
kü le tét egy há zunk ban. Ki rán du lás ra és kul tu rá lis prog ra -
mok lá to ga tá sá ra is sze ret nénk le he tõ sé get te rem te ni a
rek re á ció je gyé ben.

A két kur zust két hely szí nen ter vez zük: Sop ron ban a
Zer ge ut cai ven dég ház ban, il let ve Pi lis csa bán a Bé thel
kon fe ren cia köz pont ban. A kí sér le ti év után dön tünk ar ról,
hogy hol le gyen az ott ho na a lel ké sz aka dé mi á nak, egy ál -
ta lán kell-e ál lan dó hely szín, vagy igye kez zünk ki hasz nál -
ni az egy há zi kon fe ren cia köz pont ja ink ál tal nyúj tott le he -
tõ sé ge ket.

A két kur zus be fe je zé se után ko moly ki ér té ke lõ mun ka

ve szi kez de tét, en nek alap ján ter vez zük meg a kö vet ke zõ
év prog ram ját, kur zus kí ná la tát. Elõ ze tes kal ku lá ció alap -
ján éven te 4–5 kép zés meg szer ve zé sé vel a tel jes lel ké szi
kar min den tag ja ötéven te egy kur zus ra biz to san el jut hat.
Ter mé sze te sen ez na gyon hos  szú idõ, ezért a lel kész kon fe -
ren ci ák, rö vi debb ta lál ko zók a lel ké sz aka dé mia mel lett to -
vább ra is fon to sak ma rad nak.

Ad ja Is ten, hogy ez az új kez de mé nye zés, amely egy
hos  szú bel sõ ér le lõ dé si fo lya mat vé gét és so kunk ál má nak
meg va ló su lá sát jel zi, mind an  nyi unk szá má ra iga zi „for -
rás-él ményt”, szel le mi-lel ki gaz da go dás al kal mát je lent se
majd.
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Sza bó La jos: Ala po zó is me re tek a gya kor la ti te o ló gi á ban.

Lu ther Ki adó. Bu da pest, 2004.

Ez a rö vid alap ve tés a mai gya kor la ti te o ló gi ai disz cip lí nát mu tat ja be dió héj -
ban és fe lül né zet ben a ta nu lá si és ér dek lõ dé si szán dék kal kö ze le dõk nek egy -
aránt. Egy ben ki in du lá si alap ként is sze ret ne szol gál ni egy a jö võ ben el ké szü -
lõ és az egyes szak te rü le tek rész le te i re is ki ter je dõ könyv so ro zat hoz.

Csepregi Zoltán: Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika.
Ötven forrás a reformáció és a zsidóság kapcsolatának kérdéséhez.

Luther Kiadó. Budapest, 2004.

„Csak közös múltunk feldolgozása, bûneink, mulasztásaink beismerése mellett,
gyökereink kezelése és ápolása nyomán lehet esélyünk küldetésünk betöltésére,
egy közös, békésebb jövendõre.” (részlet az ajánlásból)



Ket tõs ér zés sel ál lok itt. Egy részt na gyon örü lök, hogy a
rend sze res teo ló gia, egy há zunk ta ní tá sa fe lõl néz ve be -
szél he tek a li tur gi á ról, az új li tur gia ter ve ze té rõl. Más részt
na gyon nem örü lök, hogy a ter ve zet rõl fo lyó vi tá ban –
sze ret ném, ha té ved nék – mint ha egy re in kább meg me re -
ved né nek az ál lás pon tok, mint ha a tá mo ga tók és az el len -
zõk egy re el szán tab ban és haj lít ha tat la nab bul, ta lán né ha
már egy re el ke se re det teb ben is ra gasz kod ná nak sa ját ál -
lás pont juk hoz. Mind ez olyan kér dés ben, amely név adó
Ágos tai hit val lá sunk sze rint nem az egy ház éle tét dön tõen
meg ha tá ro zó té ma. Ez a hely zet nem vá lik az egy ház nak,
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há zunk nak sem di csõ sé -
gé re, sem épü lé sé re, hi szen ren ge teg ener gi át for dí tunk
olyas mi re, ami nem az egy ház kül de té sé nek a leg fon to -
sabb ré sze.1

Négy kér dés re igyek szem a ren del ke zés re ál ló rö vid idõ -
ben vá laszt meg fo gal maz ni.

MI AZ IS TEN TISZ TE LET?

A vá lasz tól függ egy részt, hogy mi le gyen az is ten tisz te let
ré sze, más részt, hogy az egyes, egyéb ként el fo gad ha tó ré -
szek mi lyen is ten tisz te le tet al kot nak, ho gyan tük rö zik az
is ten tisz te let rõl val lott fel fo gá sun kat.

Az is ten tisz te let ki fe je zõ dé se és ki fe je zé se an nak, amit
Is ten rõl val lunk. A re for má ció a bib li ai bi zony ság té tel
alap ján Is ten meg vál tó cse lek vé sé nek min den mást meg -
ha tá ro zó el sõbb sé gét hang sú lyoz ta. Ezért az is mert meg -
ál la pí tás ban: az is ten tisz te le ten Is ten szól igé jé ben, a gyü -
le ke zet pe dig vá la szol2 – a két rész nem egyen ran gú, nem
egy for ma sú lyú.3

Az egy ház szol gá la ta evan gé li kus hi tünk sze rint, hogy
Krisz tus mû vé re utal jon, õhoz zá irá nyít son, õt szó lal tas -
sa meg. Ez ha tá roz za meg az evan gé li kus is ten tisz te le tet,
no ha ter mé sze te sen ki fe je zés re jut ben ne a gyü le ke zet vá -
la sza is.

A ró mai ka to li kus szó hasz ná lat ban már nem  csak a
mi se el ne ve zést hasz nál ják, amely az ol tá ri szent ség ün -
nep lé sét ma gá ban fog la ló is ten tisz te le tet je lö li.4 Hall juk a
li tur gia szót is, amely ar ra utal, hogy a szent sé gek mel -
lett az igé nek is nagy je len tõ sé get tu laj do ní ta nak.5 To -
vább ra is olyan hang súlyt kap azon ban az egy ház cse lek -
vé se és sze re pe, hogy mi, evan gé li ku sok at tól fé lünk, el -
hal vá nyít ja az is te ni cse lek vés ere jé nek és pá rat lan sá gá -
nak ki fe je zé sét.

Az egy ház ról al ko tott fel fo gá sunk nak eb bõl a kü lön bö -
zõ sé gé bõl ért he tõ, hogy a li tur gia ön ma gá ban egyéb ként
nem ki fo gá sol ha tó egyes õsi ele me i ben, ame lye ket a csak -
nem tel je sen evan gé li kus Skan di ná vi á ban ter mé sze te sen
hasz nál nak, mi Ma gyar or szá gon a sa já to san ró mai ka to -
li kus gon dol ko dást és igényt érez zük meg je len ni.

KIÉ, KI NEK SZÓL AZ IS TEN TISZ TE LET?

Min de nek elõtt ter mé sze te sen a hí võ ke resz té nyek ös  sze -
gyü le ke zé se az is ten tisz te let, de úgy, hogy egy részt nyi tott
az ér dek lõ dõk elõtt, „akik nek még ez után kell ke resz té -
nyek ké len ni ök, vagy a ke resz tény ség ben erõ söd ni ök,”6

va la mint azok elõtt a ke resz té nyek elõtt, akik bû nö sök. Az
is ten tisz te le tet még a re for má ció ko rá ban is, te hát a nagy
sze ku la ri zá ció elõtt, nem csak az ün nep lés, ha nem a ta ní -
tás, gya kor lás és ne ve lés al kal má nak te kin tet ték.

Pál apos tol is fon tos nak tar tot ta, hogy a gyü le ke zet ösz  -
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Ész re vé te lek az új li tur gi á ról
gyü le ke ze ti ki pró bá lá sa ide jén*

* El hang zott Keszt he lyen az egy ház ke rü le ti na pon, 2004. feb ru ár 28-án.
1 Jé zus nem li tur gi ai, ha nem mis  szi ói pa ran csot adott ta nít vá nya i nak.
2 Lu ther tor ga ui be szé dé ben.
3 „A ke resz ten tör tént üd vö zí tõ ese mény alap ján a ke resz tény is ten tisz -

te let dön tõ en nem az em ber szol gá la ta Is ten elõtt, ha nem Is ten szol gá la -
ta az em be ren. Is ten ré sze sí ti itt a gyü le ke ze tet ab ban, amit Krisz tus el -
vég zett ér te.” Sch link, Ed mund: Der Kult in der Sicht evan ge lis cher Theo -
lo gie. In: Sch link, Ed mund: Der kom men de Ch ris tus und die kirch li chen
Tra di ti o nen. 1961, 117. o.

4 Vö. Li tur gi kus le xi kon. 1989. Li tur gia és mi se cím sza vai.
5 „Az »ige« pro tes táns egy há zá nak szem be ál lí tá sa a »szent ség« ka to li -

kus egy há zá val ma már a múl té.” Bé kés Gel lért: Idõ sze rû öku me ni kus
fel ada ta ink. In: Bé kés Gel lért: Krisz tus ban mind nyá jan egy. 1993. 97. o.

6 Lu ther, Mar tin: A né met mi se és az is ten tisz te let rend je. 1526. LMM IV.
441. o.
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sze jö ve te lé re be lé põ kí vül ál ló (apistoi h idiwthõ – 1Kor
14,23.24) is ért se, mi tör té nik és mi hang zik el ott. Ha
csak a benn fen tes gyü le ke zet al kal ma, ak kor mi nek a ha -
rang szó? Ak kor mit je lent a nyil vá nos ta ní tás (pub li ce do -
c e re)? A Krisz tus-ese mény nem va la mi zu go lyá ban tör tént
do log (Ap Csel 26,26; Kár oli for dí tás), ezért el kép zel he tet -
len, hogy olyan nyel ven han goz zék az is ten tisz te let, ame -
lyet csak a be ava tott ért. Tu dom, hogy nem csak a ré gi, ha -
nem a mo dern is le het ért he tet len, sze gé nyes, és ön ma gá -
ban nem jobb, ami új. Ez per sze az újon nan be ve ze ten dõ
ré gi ele mek re is vo nat ko zik.

MI A LI TUR GI AI RE FORM SZÁN DÉ KA?

Há rom olyan szán dé kot em lí tek elõ ször, amely re nem
nyújt meg ol dást a ter ve zett re form.

Az egyik szán dék az úr va cso ra fo ko zot tabb meg be csü -
lé se a va sár na pi is ten tisz te let egy sé ges rend jé be va ló fel -
vé tel lel. Az 1963-ban be ve ze tett rend óta er re le he tõ ség
van. Egy re in kább gya kor lat tá vá lik. Nem új li tur gia kell
ah hoz, hogy ez foly ta tód jék. Az is ten tisz te let re já rók gya -
ko ribb úr va cso ravé te lét is in kább az ige hir de tés sel és ta ní -
tás sal, mint a li tur gi á val ér het jük el.7

Meg kell je gyez ni, hogy Lu ther nem ri ad vis  sza at tól,
hogy az igét, és ne az igét és az úr va cso rát tart sa az is ten -
tisz te let fõ ré szé nek.8

A má so dik, hogy az úr va cso rá nak ne csak a bûn tör lõ
jel le gét hang sú lyoz zuk, ha nem a Krisz tus sal va ló kö zös -
sé get is. A gyó nás el sza kí tá sa az úr va cso rá tól el hal vá nyít -
ja a bûn bo csá nat jel le get, de ön ma gá ban nem erõ sí ti a
com mu nio jel le get.

A har ma dik, hogy a gyü le ke zet ak tív rész vé te lét ösz tö -
nöz ze, ne egy sze mé lyes ala kí tás le gyen az is ten tisz te let.
Ez a szán dék azt fel té te le zi, hogy a gyü le ke ze ti ének nem
a gyü le ke zet rész vé te le.

Er re a hár mas szán dék ra azt le het mon da ni, hogy li tur -
gi kus vá laszt kí nál va ló já ban teo ló gi ai és gya kor la ti ke -
gyes sé gi prob lé mák ra.

Meg fon to lan dó vi szont az a má sik szán dék, hogy mint
szá mos kor ban, a mai evan gé li kus egy ház is vizs gál ja fe -
lül a rend jét. Akár azért, mert ki egé szí tés re vagy hely re -
iga zí tás ra szo rul, akár azért, mert a vál toz ta tás fel ráz a
meg szo kott ság ból.9 Ez te hát a rész le te ket érin ti. A szán -
dék ön ma gá ban nem hely te le nít he tõ, de kér dés, mi tör té -
nik er re hi vat koz va, mi a fe l ül vizs gá lat szem pont ja.

Meg szív le len dõ gon do lat az is, hogy a li tur gi kus meg -
úju lá si moz ga lom „el sõ sor ban tör té ne ti ori en tá ci ó ja csak
a ré gi li tur gi kus anyag meg úju lá sát ered mé nyez te, s nem
ve ze tett el új for mák lét re ho zá sá hoz. Mind ezek fö lé be sza -
ka dást ho zott lét re li tur gi kus és li tur gia el le nes ke resz té -
nyek kö zött.”10

Nem vol na he lyes szem be ál lí ta ni a li tur gia és az ige hir -
de tés meg úju lá sát. A li tur gia úgy újul hat meg, ha az ige -
hir de tés meg újul,11 és a li tur gi ai meg úju lás ke re té ben az
ige hir de tés nek is meg kell újul nia.12

A vál toz ta tá sok nak azt a szán dé kát, hogy amit csak le -
het, mond junk és hasz nál junk együtt más fe le ke ze tek kel,
és ve gyük fi gye lem be az öku me ni kus szem pon tot is, ál ta -
lá ban vé ve üd vö zöl ni le het. Azt azon ban, hogy mit ve he -
tünk át az ez red éves örök ség bõl – új ra –, és mit le het
együtt mon da nunk, csak ak kor tud juk he lye sen meg ál la -
pí ta ni, ha ko mo lyan ves  szük a vá laszt a már tár gyalt kér -
dés re: mit akar meg je le ní te ni az evan gé li kus is ten tisz te let,
il let ve a li tur gia?

Ha pe dig az öku me ni kus szem pont ér vé nye sí té sé nek az
az ára, hogy el tá vo lo dunk a re for má tu sok tól, akik kel pe -
dig a re for má ció és az Is ten igé jé vel és Is ten igé jé ért va ló
küz de lem ta pasz ta la ta kap csol ös  sze, ak kor ezt a kö zös sé -
get nem sza bad la zí ta ni. Ezt az árat sem mi kép pen sem
sza bad meg fi zet ni, hi szen az öku me né nem je lent het
újabb meg ha son lá so kat és el sza ka dá so kat.13

Kü lön ne héz ség, hogy a li tur gi á ról a ró mai ka to li kus
egy ház ban is nagy vi ták foly nak, a II. va ti ká ni zsi nat re -
form tö rek vé se it so kan meg tor pan ni lát ják. Ott is so kan
elé ge det le nek az zal, hogy csak a ha gyo má nyos la tin szö -
ve ge k for dí tá sa tör té nik meg, pe dig új szö ve gek re len ne
szük ség.14
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7 2002-ben or szá go san meg kö ze lí tõ en ugyan olyan szám ban vet tek úr -
va cso rát az evan gé li kus egy ház ban, ahány egy ház köz sé gi ta got nyil ván -
tar tot tak. Vö. Evan gé li kus Köz löny 6. évf. 1. szám. 2004. feb ru ár 16.
13–14. o. Ah hoz, hogy át la go san a mi ni má lis nak mon dott évi 3–4 úr va -
cso ra vé tel gya kor lat le gyen, en nek a szám nak több szö rö zõd nie kel le ne.

8 Lu ther, Mar tin: A né met mi se és az is ten tisz te let rend je. 1526. LMM IV.
448. o.

9 Ha fensc her Ká roly (ifj.): Vá lasz az is ten tisz te le ti pró ba fü zet tel kap cso -
la tos le vél re. In: Lel ki pász tor 2004/2. 70. o.

10 Vaj ta Vil mos: Is ten tisz te let sze ku lá ris ko runk ban. In: Vaj ta Vil mos:
Amíg idõnk van. 1998. 75. o.
11 „(…) a leg több li tur gi ai re form há ta mö gött esz té ti kai in dí tóokok hú -
zód nak meg. Szeb bé és gaz da gab bá akar ják ten ni az is ten tisz te le ti ren -
det, hogy így szebb és gaz da gabb le gyen a gyü le ke ze tek éle te. El fe lej tik
azt, hogy a sor rend for dí tott. A li tur gia gaz dag sá ga nem alap ja, ha nem
vi rá ga és gyü möl cse az egy ház nak és az egy ház Is ten ben va ló éle té nek.
Elõbb az egy ház nak kell me gúj hod nia, azu tán me gúj ho dik a li tur gia is.
Enél kül min den li tur gi ai re form kül sõ ség gé lesz és el pusz tul.” Tú ró czy
Zol tán, Já nossy La jos: Az evan gé li kus li tur gia meg új ho dá sa tör té ne ti és
el vi ala pon. In: Lel ki pász tor 1931–1932/9–10. 307. o.
12 Já nossy La jos: Az evan gé li kus li tur gia meg új ho dá sa tör té ne ti és el vi
ala pon. 1932. 186. o.
13 Tisz tá ban va gyok az zal, hogy ép pen az úr va cso rá ról szó ló ta ní tás ban,
Krisz tus je len lé té nek ér tel me zé sé ben, kü lönb ség van az evan gé li kus és a
re for má tus ta ní tás kö zött, bár a Le u en ber gi Kon kor di á ban kö zös ál lí tást
is si ke rült meg fo gal maz ni. Kü lön bö zõ ség azon ban a ró mai ka to li kus egy -
ház irá nyá ban is fenn áll.
14 Krätzl, Hel mut: A zsi nat örök sé ge. A zsém bes öreg urak és if jú utó da -
ik. In: Mér leg 2003/2. 145. o. A mi ének ver ses ren dünk szer ke ze te egyéb -
ként a tri den ti mi se fel épí té sé nek fe lel meg.



HO GYAN VA LÓ SÍT JA MEG SZÁN DÉ KÁT
AZ IS TEN TISZ TE LE TI REND TER VE ZET?

Nem kí vá nok olyan ele me ket tár gyal ni, ame lyek a je len leg
hasz ná la tos ének ver ses ren dünk ben ben ne van nak, te hát
csak 1936-hoz ké pest újak.

Amit hi á nyo lok
Míg a ter ve zet ajánl ja a szol gá lat te võk is ten tisz te let elõt ti
kö zös imád sá gát, nem em lít utá na kö zö sen el mon dan dó
imád sá got.

Nem ja va sol ja a ter ve zet az ol tá ri Bib lia hasz ná la tát. Ha
pe dig az is ten tisz te le ten szim bó lu mo kat hasz ná lunk, ak -
kor szá munk ra ez az egyik leg erõ sebb szim bó lum. Nem
így a ró mai egy ház ban. Nem dísz nek, ha nem hasz ná la ti
tárgy nak kel le ne len nie. Saj nos, az ol tá ri Bib lia az evan -
gé li kus is ten tisz te le ten nincs hasz ná lat ban.

Nem szól a ter ve zet a ke resz te lés he lyé rõl az is ten tisz te -
le ten.

Amit hely te len nek tar tok
Az új ének ver ses rend ál ta lam is mert leg újabb vál to za tát
vet tem fi gye lem be, de nem le het sé ges min den rész let re ki -
tér ni.

a) A ter ve zet há rom hely szín rõl szól, de nem fog lal ko zik
Lu ther nek az zal a ta ná csá val, hogy a lel kész nek min dig a
gyü le ke zet fe lé kel le ne for dul nia.15

b) A leg több el len ke zést az üd vöz lés pár be szé des for má -
ja vált ja ki. Ed di gi ren dünk ben is ben ne volt, de vá lasz
nél kül, pon to sab ban a vá la szok ének ver sek vol tak. A kü -
lön úr va cso rai rész kap csán egye sek fö lös le ges is mét lés -
nek tar tot ták, hogy az igei és az úr va cso rai rész is elõ ír ja
az Úr tól ta nult imád sá got. Az üd vöz lés négy sze ri is mét lé -
se nem fö lös le ges is mét lés?16 De igen. Ez az egyet len
mód ja a gyü le ke zet ak ti vi zá lá sá nak? Nem. Jobb mód ja,
mint az ének vers? Nem, bár az ének ver ses rend nek nincs
olyan hos  szú ha gyo má nya, és va ló ban nem el ter jedt.

c) A gyó nás az is ten tisz te let ele jé re ke rül, hogy ne ter -
hel je az úr va cso rai részt. Ki fo gá so lom ezt a meg ol dást a
kö vet ke zõ okok ból.

Ez a meg ol dás olyan gyü le ke ze tet fel té te lez, amely nek
tag jai a bûn ter hé vel lép nek a temp lom ba, ezért sem mi fé -
le rá ve ze tés re sincs szük ség. Kor tár sa ink ról azon ban alig -
ha fel té te lez he tõ, hogy ilyen gon do la tok kal jön né nek el az
is ten tisz te let re.17

Gyü le ke ze te ink ben szá mos he lyen él még az a ha gyo -
mány, hogy elõ ze te sen ké szül nek az úr va cso ra vé te lé re. A

ter ve zet ezt a ha gyo mányt gyen gí ti, pe dig in kább erõ sí te -
nie kel le ne.

A je len le gi ter ve zet azt fel té te le zi, hogy nem Is ten igé jé -
nek hall ga tá sa nyo mán lát ja meg és bán ja bû ne it az em -
ber.

A gyó nást, amely bûn val lás és fel ol do zás, te hát Is ten -
nek Krisz tus ál tal az em ber szá má ra nyúj tott ke gyel me,
elõ ké szü let nek te kin ti, amely elõ ké szít va la mi más ra, fel -
te he tõ en na gyobb ra. Eb ben a gon dol ko dás ban a kü lön bö -
zõ ke gyel mek ró mai ka to li kus ta ní tá sa ér vé nye sül, ahol
az egyik ke gye lem ben va ló ré sze se dés elõ ké szít egy má sik,
na gyobb ke gye lem aján dé ko zá sá ra.

Ös  sze kap csol ja, de ös  sze is ke ve ri a ke gye lem hir de tést
és a fel ol do zást, ami kor nem utal egy ér tel mû en Jé zus fel -
ha tal ma zá sá ra.

Még ha el fo gad ha tó is len ne, hogy na gyon sza ba don
utal Jé zus ol dás ra és kö tés re fel ha tal ma zó sza va i ra, de
mes  sze túl megy azo kon, ami kor „a bûn min den kö te lé ké -
bõl” ol doz fel. A „min den” szó nem csak a múlt ra és az el -
kö ve tett dol gok ra utal. Ez zel a ki fe je zés sel nem tu dok mit
kez de ni.

d) A hit val lás nak az ige hir de tés utá ni he lye mel lett le -
het ér vel ni. Egy ide ig két ség te le nül az új don ság ere jé vel
hat hat, fõ ként, ha a gyü le ke zet egyik tag ja kez di. El fo gad -
ha tó ér ve lés, hogy az ige hir de tés ben is Is ten igé je szó lal
meg. A mér ték azon ban az írott ige, ezért jo gos le het a hit -
val lás he lye mind járt a fel ol va sás után. Az ige hir de tés
utá ni va ló ban rö vid imád ság hoz is ra gasz kod ni kel le ne,
akár kol lek ta, akár spon tán imád ság.

e) A hos  szabb li tur gia és az úr va cso ra mi att rö vi debb
ige hir de tés re lesz szük ség, mi köz ben ró mai ka to li ku sok
kö zött is ta pasz tal ha tó a nö vek võ igény a több ige li tur gia
iránt.

f) He lye sel ni kell, hogy a ter ve zet le he tõ sé get ad úr va -
cso ra nél kü li is ten tisz te let re. Mint az úr va cso ra lé nye gé vel
el len té te set, el kell ugyan is ke rül ni min den olyan hely ze -
tet, amely ben em be rek úgy érez he tik, hogy ne kik most úr -
va cso rát kell ven ni ük. Nem kel le ne úr va cso rai is ten tisz te -
le tet tar ta ni olyan kor, ami kor sok ide gen és kí vül ál ló je -
len lé té vel kell szá mol ni.

g) A fel szó lí tás a szí vek fel eme lé sé re is so kak szá má ra
ne u ral gi kus pont, mert azt a be nyo mást kel ti, hogy fel ol -
dó dunk a ró mai ka to li kus li tur gi á ban. Ta lán nem csak ér -
zel mi ala pon. A ma gyar or szá gi fe le ke ze ti ös  sze füg gés ben
azért is, mert úgy ért he tõ, hogy mi emel ke dünk fel Is ten -
hez. Hol ott iga zá ban va ló ban csak ar ról van szó, hogy te -
kint sünk a meg vál tó Is ten sza ba dí tá sá ra. Ugyan azok a
sza vak más ös  sze füg gés ben más tar tal mat hor doz nak.18

h) Az epik lé zis ben a Szent lé lek kül dé sét ké ri a lel kész (a
ter ve zet sze rint), hogy Krisz tus tes tét és vé rét te gye az zá,
ami re Krisz tus tett ígé re tet. Ró ma is csak újab ban vet te át
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15 Lu ther, Mar tin: A né met mi se és az is ten tisz te let rend je. 1526. LMM IV.
451. o.
16 Em lé ke ze tem sze rint li tur gi ai elõ adá sá ban Prõh le Ká roly, ami kor még
a gya kor la ti teo ló gia ta ná ra volt, az is mét lés ere de ti szán dé kát úgy ma -
gya ráz ta, hogy a be lé põ új fun gen sek mi att szük sé ges.
17 Kasper, Wal ter: Egy Úr, egy hit, egy ke reszt ség. A jö võ öku me ni kus
táv la tai. (For dí tot ta Ke ul Má ria) In: Mér leg 2002/3. 293. o.

18 Nem ön ma gá ban, ha nem egy szö veg ré sze ként meg ta lál ha tó a ki fe je -
zés, és nem ért he tõ fél re. Lu ther, Mar tin: A né met mi se és az is ten tisz te -
let rend je. 1526. LMM IV. 468. o.



Kons tan ti ná poly tól ezt a for mu lát. Evan gé li ku sok szá má -
ra az a kér dés, hogy mi ért nem elég Krisz tus sza va, amely  -
lyel tes ta men tu mot ad, ígér és ren del? El kel le ne ke rül ni
min den olyan meg fo gal ma zást, amely ar ra utal, hogy a
ke nyér és a bor va la mi vé vá lik. Hi szen a 16. szá zad úr va -
cso rai vi tá i val a há tunk mö gött ez in kább za var ba ej tõ.
Elég ar ra utal ni, amit Krisz tus ma ga mon dott. A va ló sá gos
je len lét nem azt je len ti, hogy mi kér jük, tör tén jék meg,
amit Urunk ígért és ren delt, ha nem az élõ és fel tá ma dott
Úr lát ven dé gül és ré sze sít ha lá lá nak és fel tá ma dá sá nak
gyü möl csé ben.

i) „Íme, meg vál tá sunk szent tit ka!” Ez a mon dat egy -
részt a szent ség szem lé lé sé re és imá dá sá ra szó lí tás nak
lát szik, más részt ró mai ol da lon az át vál to zás ra. No ha va -
la mi vel két ség te le nül sze ren csé sebb, mint a ró mai ka to li -
ku sok ál tal hasz nált „ez hi tünk szent tit ka” ki fe je zés.
Mind ket tõ tá vol áll az evan gé li kus úr va cso ra-ér tel me zés -
tõl, ahol – ha jól ért jük – Is ten meg vál tó sze re te té nek tit -
ká ra, az ér tünk a ke reszt fá ig en ge del mes Krisz tus ra utal.
Er rõl azon ban még meg kel le ne gyõz nünk a ró mai ka to li -
ku so kat és a re for má tu so kat is.

Míg a 19. szá zad ban az egyes evan gé li kus lel ké szek re
volt bíz va a li tur gia, a 20. szá zad ban püs pö ki jog kör lett
a li tur gia fe lõ li dön tés. Jól te szi a püs pök, ha hoz zá ér tõ
em be rek re hall gat. Ese tünk ben egy szí nes ös  sze té te lû li -
tur gi ai bi zott ság ra. Az egy ház azon ban nem ka to na ság,
ahol ki vég zõosz tag elé ál lít ják a pa ran csot meg ta ga dó -
kat. Még a té ved he tet len ró mai pá pa is csak azt nyil vá nít -
ja kö te le zõ dog má nak, amit hisz nek a ka to li ku sok. S neki
sem sikerül bizonyos esetekben elérnie, hogy akár az
aktív katolikusok elfogadják, amit kijelent. Új szö vet sé gi
és re for má to ri ta ní tás sze rint a gyü le ke zet nek nem csak
jo ga, ha nem kö te les sé ge is meg ítél ni min den ta ní tást.
Hát ak kor men  nyi vel in kább a li tur gi át is. A li tur gia nem
ar ra va ló, hogy tû zön-ví zen át ke resz tül vi gyék, ha nem
ar ra, hogy a men  nyei Atya fel mér he tet len jó sá ga meg té -
rít sen, meg újít son, együtt épít sen, nö vel je hi tün ket és
sze re te tün ket, hogy cso dá la tos ir gal má ért egy szív vel,

egy lé lek kel, egy száj jal Urun kat ma gasz tal juk és di csõ ít -
sük, és en nek hí ré vel, lá tá sá val a vi lág ba szét men jünk és
õt szol gál juk.

A meg be szé lé sek utá ni „más fél mon dat” Keszt he lyen. A
li tur gia meg újí tá sán fá ra do zó kat ar ra ké rem, hogy tü rel -
me sen tö re ked je nek a li tur gia meg újí tá sá ra, mert a fel ada -
tot nem le het ha tár idõk szo rí tá sá ban jól el vé gez ni. A li tur -
gia vál toz ta tá sát el len zõ ket pe dig ar ra, hogy le gye nek ké -
szek ta nul ni. Ne mond ják, amint a hoz zá szó lá sok so rán
el hang zott, hogy túl öre gek már a ta nu lás hoz. Hi szen
amíg élünk, ta nu lunk. Még ak kor is, ha be te gen kór ház ba
ke rü lünk, al kal maz kod nunk kell az új kör nye zet hez, an -
nak új rend jé hez, te hát ta nu lunk. A 150. zsol tár pe dig ar -
ra buz dít, hogy az Úr nak új éne ket éne kel jünk.

Vis  sza gon dol va a keszt he lyi ta nul má nyi nap ra. Az is ten -
tisz te le ti li tur gia meg újí tá sá ra irá nyu ló szán dék mi ként jé -
hez tar to zik a be ve ze tés mód ja is. Ko ráb ban töb ben szó vá
tet ték en nek egy ház kor mány za ti vo nat ko zá sa it. Nem kí vá -
nok ez zel fog lal koz ni. A fel szó la lá sok alap ján nem tar tom
sze ren csés nek a li tur gi ai re form olyan tár gya lá sát és meg -
oko lá sát, hogy ed dig egy sze gé nyes, sem mit sem érõ, ros  -
sz, kvá zi párt ál la mi li tur gi ánk volt. Gyü le ke ze ti tag ja ink
igen je len tõs ré sze, az idõ sebb nem ze dék egé sze az ének -
ver ses li tur gi á val volt evan gé li kus, ma radt evan gé li kus. Õk
azok, akik még ma is egy há zunk de rék ha dát al kot ják. En -
nek a li tur gi á nak az ócsár lá sa olyan, mint ami kor a sze -
gény és ta nu lat lan szü lõk egy sze rû vá lyog há zát le néz zük.
Ami pe dig a ter ve zet nek az új mi vol tát il le ti, ah hoz tu da to -
sí ta ni kel le ne, hogy több mint húsz év óta éne kes köny vün -
ket ki nyit va ke zünk ben van a B rend is, amely lé nye gét te -
kint ve a most új nak ne ve zett rend. Mi ért nem hang zik ez
el? Eköz ben pe dig az úgy ne ve zett Prõh le-Agen da ap ró be -
tûs szö ve ge szá mos pon ton még min dig fi gye lem re mél tó -
nak, ne tán helyt ál ló nak is bi zo nyul.

Fé lek, hogy a túl mé re te zett re form tö rek vé sek be ve ze té -
se olyan fe szült sé ge ket szít, ame lyek mi att eset leg hos  szú
ide ig még mi ni má lis vál toz ta tá so kat sem le het gyü le ke ze -
ti tag ja ink elõtt szó ba hoz ni.
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A né met evan gé li kus egy ház han no ve ri köz pont ja a múlt
év ben meg je len te tett egy ki ad ványt az úr va cso ra ha gyo -
má nyos evan gé li kus ér tel me zé sé rõl. A Zeit ze i chen cí mû
egy há zi fo lyó irat ez év ja nu á ri szá ma he lyet adott a tör té -
net kri ti kai írás ma gya rá zat egy mû ve lõ jé nek az úr va cso rá -
val kap cso la tos vé le mé nye ki fej té sé re. A szer kesz tõ ezek -
kel a gon do la tok kal ve ze ti fel a cik ket: „Az egy há zi ha gyo -
mány ban az úr va cso ra szo ro san ös  sze kap cso ló dik Jé zus
ke reszt ha lá lá val. Cla us Pe ter sen nürn ber gi lel kész eb ben
beszû kü lést lát. A vi tá hoz va ló hoz zá szó lá sá ban a teo ló -
gia dok to ra amel lett száll sík ra, hogy a pro tes tán sok a jö -
võ ben Is ten or szá gát he lyez zék a kö zép pont ba, amint azt
a tör té ne ti Jé zus tet te”.

C. Pe ter sen sze rint a je len le gi úr va cso rai gya kor lat alap -
já ul nem a Jé zus utol só va cso rá ján el hang zot tak és nem
az ott tör tén tek szol gál nak. A je len le gi gya kor lat gyö ke rei
csak a Jé zus utá ni kor sza kig, te hát a 2–3. szá za dig nyúl -
nak vis  sza. Idé zi Jür gen Bec ker új szö vet sé gi teo ló gust: „A
Jé zus utol só va cso rá já ra vo nat ko zó szö ve gek mind olyan
li tur gi ai ös  sze ál lí tá sok nak kö szön he tik lé tü ket, ame lyek
az egyes gyü le ke ze tek úr va cso ra-ün nep lé sét tük rö zik.
Egyik szö veg sem ar ról akar tu dó sí ta ni, hogy mi volt egy -
kor, ha nem in do kol ni akar ja, mi ért úgy ün nep li a gyü le ke -
zet az úr va cso rát, aho gyan te szi.” „Az új szö vet sé gi úr va -
cso rai pe ri kó pá kat is” – kü lön bö zõ sé gük el le né re va la -
men  nyit – „a csu pán Jé zus utá ni idõ szak ban ki ala kult
krisz to ló gia és a ke reszt teo ló gi á ja ha tá roz ta meg”. Pe dig
a jé zu si asz tal kö zös sé gek tar tó ele me Is ten or szá gá nak
meg hir de té se volt. Most pe dig – Jé zus nak az el sõ nem ze -
dék ide jé ben várt vis  sza jö ve te le kés vén – át ér té ke lõd he tett
az úr va cso ra mo ti vá ci ó ja. A bûn bo csá nat ra már nem azért
volt szük ség, hogy Is ten or szá gá ban tisz ta lap pal in dul -
has son az em ber. Így a bûn bo csá nat ke rül he tett a kö zép -
pont ba, mert az Is ten or szá gá ra még vár ni kel lett.

Mi hát a kü lönb ség? Jé zus utol só va cso rá já nak vol tak
elõz mé nyei, ami kor más al ka lom mal asz tal kö zös sé gé be
hí vott kü lön bö zõ em be re ket. Mi ért hív ta õket? Mi ért hív
min ket is asz ta lá hoz? Mit akar meg ün ne pel ni ve lünk? A
vá laszt Pe ter sen a nagy va cso ra pél dá za tá ban lát ja. Az Úr
el kül di szol gá ját, hogy vi gye a hírt a va cso ra el ké szül té rõl:
vár ja õket (Lk 14,17). Rá mu tat ar ra, hogy a pél dá zat nak
ezen a pont ján hi bá zott Lu ther, ami kor a gö rög szö ve get
így for dí tot ta: „Jöj je tek, mert min den kész!” A he lyes for -
dí tás pe dig így hang zik: „Jöj je tek, mert el ké szült már!”
Mind egyik meghí vott tud ta te hát, hogy a va cso rá ra szó ló
meg hí vás egy szer meg ér ke zik, de egy ál ta lán nem szá mol -
tak az zal, hogy ez az idõ már el ér ke zett. Men te ge tõ zé sük -

nek ez a ma gya rá za ta. Nem gon dol ták, hogy ez zel el játsz  -
szák az Is ten or szá gá ban va ló rész vé te lü ket. Az asz tal kö -
zös sé gek nem ke ve seb bet je len te nek, mint Jé zus evan gé li -
u má nak konk rét ki fe je zé sét, sõt egye ne sen a be tel je se dé -
sét: az a vi lág, amely ben Is ten aka ra ta meg va ló sul, va ló -
ban be kö szön tött, „kö zöt te tek” van. (Lk 17,21).

A tör té net kri ti kai írás ma gya rá zat ar ra a meg ál la pí tás ra
ju tott, hogy az egy ház az úr va cso ra ün nep lé sé nek je len le -
gi gya kor la tá val el tá vo lo dott Jé zus utol só va cso rá já tól. A
cikk szer zõ je na gyon éle sen fo gal maz, ami kor azt mond ja,
hogy a mi úr va cso ránk nak nincs kö ze Jé zus utol só va cso -
rá já hoz: „Egy kul ti kus ün nep lé pett Is ten or szá ga nagy va -
cso rá já nak he lyé be”. Ti pi ku san val lá sos szi tu á ció: bû nös
va gyok, Is ten nel va ló ren de zet len vi szo nyom ren de zé sé re
a gyó nás és az úr va cso ra (a szentál do zás) ad meg ol dást.
Ez az én ügyem és Is te né.

Ez zel az úr va cso rai gya kor lat tal az egy ház Is ten or szá -
ga tá gas te re he lyett egy kis mel lék he lyi ség be hív, és ily
mó don „meg aka dá lyoz za en nek a vi lág nak és en nek az
élet nek egy új, val lá si ala pon tör té nõ ér tel me zé sét”. Jé zus
va ló ban lét re hoz ta a vi lág nak ezt a tel je sen új ér tel me zé -
sét. Meg is mét lem: az Is ten or szá ga el jött, itt van kö zöt -
tünk, és mi az Is ten or szá gá ba tar to zunk. A Jé zus sal va ló
asz tal kö zös sé günk ben ez re a li zá ló dik. Az úr va cso rá ban
nem Jé zus tes té nek és vé ré nek re ál pre zen ci á ja a kér dés,
ha nem Is ten or szá gá nak re ál pre zen ci á ja. „Jé zus a ve le kö -
zös ség ben le võk kel Is ten or szá gá nak je len lé tét (pre zen ci á -
ját) ün ne pel te. Nincs-e itt az ide je most vég re csat la koz -
nunk eh hez?” „Nem kel le ne most vég re új ra fel vet ni és tu -
da tos sá ten ni a Jé zus evan gé li u má ban rej lõ és ép pen az
asz tal kö zös sé gek ben olyan szem lé le te sen és va ló sá go san
ki bon ta ko zó, fel sza ba dí tó és jö võt for má ló ké pes ség (po -
ten ci ál) kér dé sét?” „Nincs-e a mi vi lá gunk nak (…) nagy
szük sé ge az Is ten or szá gá ban va ló hitre, egy alap ve tõ en
jó, »igen jó« (1Móz 1,31) vi lág ban va ló hit re?” „Bá to rí tást
és megerõ sí tést ta lál na min den el kö te le zett em ber az úr -
va cso rá ban…”

Cla us Pe ter sen kí sér le tet tesz a sze rez te té si igék új ra fo -
gal ma zá sá ra is: „Ke nyér és bor van az ol tá ron, je lei Is ten
or szá gá nak, amely kö zöt tünk van és amely már most kez -
de tét vet te. Ezt ün ne pel te Jé zus övé i vel együtt új ra és új ra,
még az utol só éj sza kán is. Fog ta a ke nye ret, há lát adott és
szét osz tot ta azt mind nyá juk nak: ez az élet ke nye re. Fog ta
a po ha rat, há lát adott és szét osz tot ta azt mind nyá juk nak:
ez az üd vös ség po ha ra. A ke nyér rel és bor ral (a né met ere -
de ti ben: „Durch Brot und We in…”) erõt nye rünk új élet re,
fel sza ba du lunk az öröm re, egy sze rû ség re és ir gal mas ság -
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ra. A ke nyér és bor je lei az Is ten or szá gá nak, amely ben mi,
em be rek egy más sal bé kes ség ben, a min ket kö rül ve võ vi -
lág gal pe dig ös  sz hang ban élünk, amely ben a ha zug ság
ide gen szó nak szá mít; amely fel szá rít ja a kön  nye ket, és
amely ben sen ki sem ta nul há bo rút vi sel ni, amely ben min -
den ki nek éle te van, az élet tel jes sé ge. Ezt ün ne pel jük
most, mert kö zöt tünk van.”

Az Ágos tai Hit val lás VII. cik ke min den bi zon  nyal azt je -
len ti, hogy a szent sé ge ket, te hát az úr va cso rát is az evan -
gé li um nak meg fe le lõ en kell ki szol gál tat ni. De fi gyel men
kí vül ma rad hat-e emel lett az, amit Jé zus ról és az evan gé -
li um ról idõ köz ben meg tud tunk? „A »so la scrip tu ra« alap -
el ve nem azt je len ti-e, hogy a Szent írás sza vá ra an nak ere -
de ti ér tel mét fi gye lem be vé ve hall gas sunk?”

A cikk be fe je zé se ként a szer zõ ja va sol ja egy há za hi va -
ta lo sa i nak, hogy egy fel ál lí tan dó bi zott ság „a ránk örök lõ -
dött úr va cso rai li tur gi á hoz leg alább egy jé zu si al ter na tí vát
dol goz zon ki”. A fo lyó irat há rom, az óta meg je lent szá má -
ban egy a ha gyo má nyos úr va cso rai gya kor la tot he ve sen
vé del me zõ cikk és hét ol va sói le vél ta nú sít ja, hogy C. Pe -
ter sen írá sa nyo mán ez a kér dés élénk ér dek lõ dés re ta lált.

Egy há zunk je len le gi li tur gi ai re form já nak úgy ne ve zett
pró ba éve te kin te tün ket vis  sza for dít ja a múlt ba.

Gyak ran el hang zik a re for mot tá mo ga tók ré szé rõl: „Lu -
ther is ezt (tud ni il lik ezt az is ten tisz te le ti ren det) hasz nál -
ta.” Ez azért nem ilyen egy sze rû. A li tur gi ai re form úgy -
ne ve zett pró ba fü ze té nek anya ga nem vé let le nül jut tat ja
eszünk be a ka to li kus mi sét. Ez az is tentisz te le ti stí lus az
ókor és a kö zép kor egy há zá ban ala kult ki. Anal fa bé ta tö -
meg zsú fo ló dott a temp lo mok ba. A mi sét la ti nul ce leb rál -
ták. Ülõ hely több nyi re csak a pap ság és a pat ró nu sok
szá má ra volt. A fe lel ge tõs rend azért volt szük sé ges, hogy
az áll do gá ló em be rek fi gyel mét le köt ve va la mi fé le mó don
be kap csol ja õket a mi sé be. Nem szok tunk ar ról be szél ni,
hogy a re for má ció ho za dé ka temp lo ma ink ban a meg fe le -
lõ szá mú ülõ hely, de ezen kí vül a gyü le ke ze ti ének lés
rend je is. Az is ten tisz te let szö ve ge it nem ér tõ em be rek mi -
att igye kez tek min de nütt, ahol csak le he tett, az egy há zi
sze mé lyek bõl kó rust ala kí ta ni, akik ké pe sek vol tak éne -
kel ni a gyü le ke zet nek szánt szö ve ge ket. Va ló ban Lu ther is
eb ben ne vel ke dett. De már 1519-ben je lez te, hogy a mi sét
meg kell re for mál ni, mert úgy el mé let ben, mint gya kor lat -
ban me rõ opus ope ra tum má sül  lyedt le a pusz ta rész vé -
tel. 1520-ban új ra ke mé nyen tá mad ta a mi se ál do za tot,
mi vel a mi se úgy, amint azt a pap ki szol gál tat ja, a bû nö -
kért, élõk és hol tak he lyett vég be vitt elégté tel, te hát ál do -
zat. Az egy ház ba bi lo ni fog sá gá ról cí mû mû vé ben éle sen
tá mad ta az úr va cso rai ele mek, a ke nyér és bor át lé nye gü -
lé sé nek ta nát. Tá mad ta a ha lot ta kért be mu ta tott en gesz -
te lõ mi sé ket, s ugyan úgy a ma gán mi sé ket és az úgy ne ve -
zett zug mi sé ket. A mi sét egye ne sen „szörny do log nak”
mond ta. 1521-ben Worms után az Új szö vet sé get for dí tot -
ta, majd 1522-ben a mi sé vel va ló vis  sza élés rõl írt mun ká -
ját né me tül és la ti nul is ki ad ta, ter mé sze te sen el kel lett
vi sel nie ez zel kap cso lat ban el len fe le i nek ke mény tá ma dá -

sát. De õ ki tar tott (1538-ban is úgy nyi lat ko zott er rõl a
könyv rõl: „nem hi szem, hogy ab ból bár mit is fel tud nék
ad ni”), pe dig a re for má ció ügyét na gyon ne héz kö rül mé -
nyek kö zött kel lett to vábbvin nie. Le kel lett gyûr nie a ra -
jon gók fel lé pé sét, 1524-ben ki rob bant a pa raszt há bo rú. A
mi se kér dé se i vel kap cso lat ban egy re sür ge tõbb kér dé se -
ket ka pott, míg az tán 1525 vé gén ki ad ta a Deu tsche Mes -
se und Ord nung des Got tes di ens tes cí mû mun ká ját. Eb -
ben je le nik meg a min ta: az az is ten tisz te le ti rend, amely -
re a mi e ink is hi vat koz nak.

A mi se ja ví tá sá val olyas mi tör tént, mint ami kor va la ki
ki gyom lál ja a kert jét. A ki sebb-na gyobb ga zok mind ál do -
za tul es nek mun ká já nak, de a kert be osz tá sa, út jai és
ágyá sai, a vi rá gok és ve te mé nyek ma rad nak. A leg több
em ber szá má ra ért he tet len la tin he lyett most anya nyel ven
hang zott az is ten tisz te let. A mi se ál do zat jel le gét meg -
szün tet te az zal, hogy az is ten tisz te le ti szol gá la tot vég zõ
lel kész nem „ál do zó pap”, nem tár sul a gyü le ke zet kép vi -
se le té ben az ál do za tot ho zó Krisz tus sal, ha nem csak ré -
sze sül Krisz tus ál do za tá ból a gyü le ke zet tel együtt. A
„gyom lá lás” to váb bá ki cse rél te az evan gé li um mal el len té -
tes szö veg ré sze ket. A to váb bi ak so rán a „Mes se” (mi se) el -
ne ve zés is el tûnt a re for má ció egy há za i ból. Sem mit mon dó
szó volt ez. Az is ten tisz te let be fe jez té vel a részt ve võ ket ha -
za kül dõ la tin nyel vû fel szó lí tás ban hang zik el: Ite mis sa
est. Vagy is: A mi sé nek vé ge, men je tek ha za! Nem jel leg ze -
tes, még is jel lem zõ, mint aho gyan Jé zus Urunk fel tá ma dá -
sá nak ün ne pe ma gyar nyelvte rü le ten a „hús vét” ne vet
kap ta, mint ha ezen az ün ne pen az len ne a név adó ese -
mény, hogy a hos  szú böjt után új ra hús étel ke rül az asz -
tal ra.

Lu ther te hát ja ví tott az ál ta lá no san ér vé nyes mi se szö -
ve gén. Nem al ko tott új is ten tisz te le ti ren det. Már Adolf
von Har nack kö ze lí tet te ezt a kér dést, ami kor ar ra utalt,
hogy Lu ther egé szen más tár sa dal mi kö rül mé nyek kö zött
élt, mint ami lye nek kö zött mi, és a bib li ai tu do má nyos
ku ta tó mun ka sem ér te még el azo kat az ered mé nye ket,
ame lye ket pél dá ul a tör té net kri ti kai írás ma gya rá zat el ért
az el múlt idõk ben. Nem két tûz kö zé ke rült, ahogy mon -
da ni szok tuk, ha nem há rom tûz kö zé. Worms után rend -
kí vü li mó don fel erõ sö dött Ró ma tá ma dá sa, en nek egyik
fõ oka Lu ther nek a mi sé vel kap cso la tos írá sa vol t. A ra -
jon gók vol tak a má sik tûz, õk ke ve sell ték a re for mo kat és
meg va ló sí tá su kat gyor sabb ütem ben kí ván ták el ér ni. A
har ma dik tûz a vá lasz tó fe je de lem volt, aki Lu ther és a re -
for má ció tá mo ga tá sá val sa ját po li ti kai ér de ke it is ér vé -
nye sí te ni akar ta Ró má val és a csá szár ral szem ben, de ud -
va ri pap ján ke resz tül a re for má tor tu do má sá ra hoz ta,
hogy le ve szi vé dõ ke zét ró la, ha az ér de ke it sér tõ ese mé -
nye ket nem se gí ti hát tér be szo rí ta ni. Lu ther te hát az is -
ten tisz te let (a mi se) kér dé sé ben a re for má ció ügyé nek
koc káz ta tá sa nél kül na gyob bat nem lép he tett. Er rõl ter -
mé sze te sen le het vé le ményt cse rél ni, de az bi zo nyos,
hogy re for má to run kat nem csak a meg al ku vást nem vál -
la ló „Itt ál lok, más ként nem te he tek” jel le mez te, tu dott
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óva to san is lép ni, ha an nak szük sé gét lát ta. A Deu tsche
Mes se cí mû fen tebb em lí tett írá sá ban töb bek kö zött ezt ír -
ja: „a sze re te tért, amint Szent Pál ír ja (Róm 15,5), tö re -
ked jünk ar ra, hogy egy ér te lem ben le gyünk és amen  nyi re
ezt jól meg te het jük, az is ten tisz te le ti cse lek mé nyek
ugyan azon for má já val él jünk. (…) De ez zel nem azt kí vá -
nom, hogy azok, akik nek már jó rend je ik van nak, vagy
Is ten ke gyel mé bõl job ban tud ják csi nál ni (mint mi), azo -
kat fél re te gyék, és ne künk en ged je nek.”

Az is ten tisz te le ti rend kér dé se a re for má ció ma gyar or -
szá gi el ter je dé se so rán már a 16. szá zad ban je lent ke zett.
A ma gyar anya nyel vû (evan gé li kus és re for má tus) gyü le -
ke ze tek a re for má ció át vé te lé vel el hagy ták a mi sét is, egy -
sze rûbb is ten tisz te le ti for má ra tér het tek át. A lu the ri re -
for má ció meg ho no so dá sá ban je len tõs sze re pet vitt nem -
ze ti sé gi gyü le ke ze tek vi szont ki tar tot tak a Lu ther ál tal ja -
ví tott mi serend mel lett. Schu lek Ti bor 1939-ben Bor ne mi -
sza Pé ter rõl meg je len te tett mun ká já ban ezt ír ja: „(…) vi -
lá go san ki tû nik, hogy Bor ne mi sza ha tá ro zot tan a li tur gi -
kus pu riz mus alap ján ál lott, sa ját min den na pos ru há já -
ban pré di kált, ol tárt, ké pe ket mel lõ zött, az úr va cso rát
asz tal mel lõl, ke nyér rel osz tot ta. Eb ben kü lö nö sebb ki fo -
gás alá a re for má ció ol da la fe lõl nem esett mind ad dig,
míg – alig ha nem a Ru dolf trón ra lé pé sé vel kez dõ dõ ka to -
li kus nyo más nak ha tá sa alatt – egy re töb ben cél sze rû nek
nem lát ták tu da to san is meg tar ta ni a ha gyo má nyos szer -
tar tá sok ból mindazt, ami nem el len ke zett ki mon dot tan
az evan gé li u mi fel fo gá suk kal. Egé szen bi zo nyos, hogy a
nem ze ti sé gi te rü le ten ezek nagy gaz dag ság ban gya ko rol -
tat tak még, de ma gyar vi dé ken (…) erõ sen sor va dás nak
in dul tak.” (250. o.)

Schu lek Ti bor Bor ne mi sza-köny vé bõl hadd idéz zem
még a kö vet ke zõ ket: „(…) (Bor ne mi sza) áll ha ta to san ke -
rül te a vi tat ko zá so kat és a li tur gi kus kér dés ben a leg mesz  -
szebb me nõ en ged mé nye ket tet te. (…) Ha ugyan is eze ket
ott ve ze tik be új ra, ahol azok már köz ben ki men tek a szo -
kás ból, kön  nyen ér dem szer zõ je len tõ ség re jut hat tak vol -
na, el te kint ve at tól, hogy ilyen eset ben va ló ban ge rinc te -
len ség lát sza tát kelt het nék Ró ma fe lé.

Sí bol ti De me ter (Bor ne mi sza ha lá la után utó da a püs -
pök ség ben. T. O.) Fab ri ci us Já nos sal és a tót gyü le ke ze tek -
kel akart kö zös szer tar tá si gya kor lat ban ma rad ni, ame -
lyek nem tér tek el a ré gi tra dí ci ók tól. Bor ne mi szá nak te -
kin te te vi szont a ma gyar ság zö me fe lé irá nyul, ahol már
ré gen nem tart ják az ol tá ri li tur gi át és a töb bi szer tar tást,
azon ban ép pen Kál vin ha tá sá nak nö ve ked té vel tesz nek
egy nagy és Bor ne mi szát sok re mén  nyel ke cseg te tõ lé pést
Zwing li tõl Lu ther fe lé.” (263. o.)

Az is ten tisz te le ti rend kér dé se te hát ma gyar or szá gi
evan gé li kus egy há zunk ban sem új. Kü lön bö zõ ér té kû tál -
ból kü lön bö zõ mi nõ sé gû ételt fo gyaszt ha tunk. Ínyünk
nem az edényt íz le li, ha nem a ben ne le võ étel mi nõ sé gét.
Ez zel a kép pel él ve: az is ten tisz te let mint edény az evan -
gé li u mot íz lel te ti ve lünk. Az igei és a szent sé gi rész
együtt nyújt ja ne künk Is ten min den em be ri ér tel met meg -

ha la dó sze re te tét. Az ol tá ri szent ség az is ten tisz te let nek
az ige hir de tés sel együtt kö zép pont ja. Ezért tar to zik el vá -
laszt ha tat la nul egy be az egy há zi úr va cso rai gya kor lat ról
a Zeit ze i chen cí mû fo lyó irat ban megje lent cikk a mi is ten -
tisz te le ti re for munk kér dé sé vel. A kö zép ko ri egy há zi gya -
kor lat tal szem ben fel lé põ re for má tor és a ha gyo mányt õr -
zõ Ró ma ket tõ sét lá tom le ké pe zõd ni a tör té net kri ti kai
írás ma gya rá zat mû ve lõi és a mai egy há zi köz pon tok kö -
zött. Ezt nem csak Küng-for dí tá sa im kap csán ta pasz tal -
tam. Nem rég ke rült ke zem be a múlt szá zad vé gén el hunyt
mün che ni ka to li kus teo ló gi ai pro fes  szor, Jo sef Schar bert
ön élet írá sa: Fürch te dich nicht! Ich bin bei dir. A könyv
XII. fe je ze té ben, „Le bens la uf bis zur Gegen wart” cím mel
na gyon fi no man le ír ja, hogy ta nul má nyai so rán teo ló gi ai
né ze te i ben je lent ke zõ bult man ni s egyéb ha tá sok mi att
mi lyen ne héz sé gei vol tak Ró má ban, s ho gyan kel lett vé -
le mé nyét azok ról mint egy kül sõ szem lé lõ ként meg fo gal -
maz nia, hogy a ró mai mi nõ sí tés sze mé ben még ép pen
igaz hi tû nek bi zo nyul jon („…ich habe in der Prü fung über
Insp ira ti on und Irr tums lo sig ke it der Sch rift gros se Sch wi -
e rig ke i ten ge habt, mei ne Mei nung da zu noch als
rechtgläu big zu er wi e sen.” 282. o.) Szán dé ko san mu tat -
tam rá egy ná lunk nem köz is mert pél dá ra. Bát ran ki -
mond hat juk, hogy a ka to li kus egy ház ban a meg úju lás
erõi je len van nak, s az öku me ni kus tö rek vé sek he lyes irá -
nya a mi egy há zunk ban nem az azo no su lás, ha nem in -
kább a köl csö nös meg is me rés, az egy más el tû ré se és az
evan gé li um szol gá la ta.

Las san a pró ba év fe lé hez ér ke zünk. Nem két sé ges: az új
li tur giater ve zet szín re ho za ta la na gyon al kal mat lan idõ -
ben tör tént. Vi szony lag kis lét szá munk egy há zun kat sé rü -
lé ke nyeb bé tet te, mint a na gyob ba kat. Temp lo ma ink több -
sé ge ugyan olyan gyé ren lá to ga tott, mint a 80-as évek ben.

A po li ti kai rend szer vál tás nem ho zott ma gá val egy há zi
meg úju lást. De hi szen teo ló gus ként nem is gon dol hat tunk
er re. Min den eset re a leg utób bi nép szám lá lá si ada tok és az
egy há zak ál tal nyil ván tar tott ada tok fi gye lem re mél tó kü -
lönb sé ge egy a temp lom tól ugyan el szo kott, de ma gát
még is val lá sos nak ne ve zõ ré teg je len tõs nö ve ke dé sét jel zi,
ame lyet au to nóm val lá sú nak ne vez het nénk, mert ez ma ga
szab ja meg, hogy egy há za (fe le ke ze te) hit té te le i bõl mit
vál lal és mit nem. Ez a fel is me rés el ve zet ah hoz is, hogy
szá mot kell vet nünk egy má sik erõ ha tá sá val, azok tar toz -
nak ide, aki ket bel sõ leg, lel ki leg – eset leg már rég óta –
nem köt nek az egy ház ta ní tá sai, de va la me lyik fe le ke zet -
hez tar to zá su kat er köl csi vagy po li ti kai ér dek bõl ki fe je zik.

Akik kö zü lünk az is ten tisz te le ti rend nek szá munk ra
ide gen sze rû ös  sze ál lí tá sán dol goz tak, bi zo nyo san egy há -
zunk meg úju lá sá nak ér de ké ben tet ték ezt. De az is ten-
tisz te le ti rend, a li tur gia er re nem al kal mas. A li tur gia az
egy ház ra, a fe le ke ze tek re néz ve csak má sod la go san jel -
lem zõ szer tar tá sok kö ré be tar to zik. Nem érin ti hit val lá sa -
in kat az, hogy mi lyen az is ten tisz te le te ink rend je. Az a
fon tos, hogy tar tal muk ne áll jon el len tét ben az evan gé li -
um mal. Ze ne i leg kép zett em be rek nek bi zo nyá ra tet szik.
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De ez na gyon kis lét szá mú ré teg gyü le ke ze te ink ben, a
több ség nem ezt igény li, ha nem a jó ige hir de tést.

Az evan gé li kus egy ház szel le mi ha tá ra it jó val túl ha la dó
tör té net kri ti kai írás ma gya rá zat há rom év szá za dá val ki ér -
de mel te „a pro tes táns teo ló gia tör té net re me ke” ne vet. Ku -
ta tá sa i nak ered mé nye né ha nem egye zik, vagy nem pon to -
san egye zik az zal, amit az egy ház vagy ép pen a mi gyü le -
ke ze te ink tag jai ta nul tak és ren dít he tet len nek hisz nek.
Ilyen kor jön lét re az a fe szült ség, ami egye sek nek az egy -
ház tól va ló el sza ka dá sá hoz, vagy tö me gek érin tett sé ge
ese tén az egy ház ket té sza ka dá sá hoz ve zet het, amint az
ko ráb ban, a 16. szá zad ban a re for má ció ide jén tör tént. Az
egy ház tör té ne té ben saj nos új ra meg új ra ér vé nye sül az
„ecc le sia sem per re for ma ri de bet” re for má to ri alap té te le.
Ez nem csak az ek lé zsi á ra, ha nem az élet min den te rü le té -
re ér vé nyes: a kul tú rá ra, a tör vé nyek re, a tu do mány ra,
rend re és szo ká sok ra az idõk fo lya mán új és új ré te gek ra -
kód nak, el ta kar ják, meg vál toz tat ják, né ha fel is mer he tet -
len né te szik azt. (Lel ké szek kö zött csak a „Nest lé”-t kell
em lí te nem. An nak ap pa rá tu sa nyil ván va ló vá te szi, hogy a
ré gi bib li ai kó de xek szö ve gé ben a két ség bevon ha tat la nul
jó aka ra tú, hi võ igye ke zet mi lyen té ves vál toz ta tá so kat

ered mé nye zett.) A tör té net kri ti kai írás ma gya rá zat azon -
ban ren del te té sé nek te kin ti az ön bí rá la tot is. Ez pe dig na -
gyon fáj dal mas tud len ni, sõt meg bot rán koz ta tó is le het.
A Bib lia ol va só i nak kö ré ben sok olyan, egye dül ön ma gát
iga zi hí võ nek tar tó ke gyes sze mély van, aki azo kat a lel -
ké sze ket, akik a bib lia kri ti ka szel le mé ben ta nul ta kat gyü -
le ke ze ti szol gá la tuk so rán ér vé nye sí tet ték, hi tet len nek mi -
nõ sí tet te.

A di lem ma ab ban van, hogy li tur giai bi zott sá gunk
vissza akar ja ve zet ni egyhá zun kat a 21. szá zad ból a Lu -
ther ál tal is hasz nált 16. szá zad be li is ten tisz te le ti rend -
hez. A tör té net kri ti kai írás ma gya rá zat vi szont – mint fel -
jebb lát tuk – el ju tott ar ra a meg ál la pí tás ra, hogy az úr -
vacso ra ün nep lé sé nek je len le gi gya kor la tá val az egy ház
el tá vo lo dott Jé zus utol só va cso rá já tól. A szak ma mû ve lõi
éle sen fo gal maz nak, ami kor azt mond ják, hogy mai úr va -
cso rai gya kor la tunk nak nincs kö ze Jé zus utol só va cso rá já -
hoz: „Egy kul ti kus ün nep lé pett Is ten or szá gá nak nagy va -
cso rá ja he lyé be.” Az is ten tisz te le ti re form be ve ze té sé vel
ka no ni zá lunk, be be to no zunk egy úr va cso rai ren det is,
ame lyet a tör té net kri ti kai írás ma gya rá zat már egy ide je –
na gyon óva to san meg fo gal maz va – két sé ges sé tett.

SZA BÓ-PAP GAB RI EL LA

A ré gi és az új li tur gi á ról
– egy hí võ gon do la tai

Alap elv ként há rom dol got lá tok szük sé ges nek elõ re bo csá -
ta ni.

Úgy vé lem, hogy ami kor az új li tur gi á ról vi tat ko zunk,
mi, vi lá gi ak gyak ran té ve dés be esünk, mert hely te le nül ér -
tel mez zük az egye te mes pap ság el vét. Bár mi lyen szé les kö -
rû teo ló gi ai is me re tek kel ren del ke zünk, bár mi lyen hos  szú
és bár mi lyen el mé lyült hit éle ti ta pasz ta la tunk van, a teo -
ló gi ai szak kér dé sek tag la lá sá ra nem vál lal koz ha tunk. Il le -
té kes sé günk nek ha tárt szab az, hogy nem va gyunk fel -
szen telt lel ké szek. (Va jon mit szól na egy mér nök, ha egy
pe da gó gus vé le mé nyez né a sta ti kai szá mí tá so kat?!) Tisz -
te le tet a szak tu dás nak és az is te ni el hi va tás nak!

Mi rõl mond ha tunk ak kor vé le ményt eb ben a vi tá ban
mi, az egy ház vi lá gi tag jai? Ar ról, ami rõl mi, és csak is mi
tu dunk nyi lat koz ni, pap ja ink nem. Ar ról ugyan is, ho gyan
töl ti be funk ci ó ját az új li tur gia? Ho gyan hat ránk, a be fo -
ga dók ra? Men  nyi re se gít ben nün ket ab ban, hogy oda -
hagy va a na pi gon do kat, fel tud junk emel ked ni az ige hir -
de tés és az úr va cso ra vé tel lel ki-szel le mi ma gas la tá ra,
hogy tel jes mély sé gé ben be tud juk fo gad ni az Ige üze ne tét,

mél tó mó don tud junk él ni az úr va cso ra ál dá sá val, és így
gaz da god va ta lál junk vis  sza a na pi éle tünk höz? Így lesz
ál dás sá az is ten tisz te let egész élet vi te lünk re. Ezek nek az
ér zé sek nek és ta pasz ta la tok nak út já ra kell fi gyel nünk,
ami kor a ré gi és az új li tur gi át egy be vet jük és vé le ményt
for má lunk.

Jel zést kell ad nunk ar ról is, hogy sa ját kö zös sé günk ho -
gyan vi szo nyul az evan gé li kus tra dí ci ó hoz. Van nak erõ sen
ha gyo mány õr zõ kö zös sé gek, fõ ként ve gyes la kos sá gú, ki -
sebb te le pü lé se ken, és van nak ke vés bé tra di ci o ná lis, a
szo kat lan for mák ra nyi tot tabb kö zös sé gek. A temp lom
min den ki lel ki ott ho na. Az is ten tisz te let for mai meg ol dá -
sa i nak is az ott hon bé kes sé gét kell ad nia.

Vé gül ar ról, hogy a vi ták ban gyak ran el ma rasz ta ló ér -
te lem ben hasz nál ják a „ka to li kus” jel zõt. Az öku me né
szel le mé ben én et tõl tar tóz kod nék. Ami szo kat lan, más
fe le ke ze tek gya kor la tá ból szár ma zó, ha gyo má nya ink tól
el té rõ elem, eset leg va la mi új meg ol dás, ar ra mond hat juk
vi szont, hogy ide gen tõ lünk. Az evan gé li kus em ber nyi -
tott szem lé le té re jel lem zõ, hogy ami ide gen, azt nem uta -



sít ja el, ha nem meg vizs gál ja, mér le ge li hi te mér cé jén, és
az tán dön ti el, mit te gyen ez zel az ide gen do log gal vagy
je len ség gel. Le het, hogy tel jes egé szé ben el fo gad ha tó nak
lát ja. Le het, hogy mó do sí tá sok kal, töb bé-ke vés bé át ala -
kít va az ide gent, vé gül is el tud ja fo gad ni. És le het, hogy
ar ra az ál lás pont ja jut, hogy en nek a do log nak lé te zé sét
tü re lem mel el vi se li, de õ ma ga nem kí ván él ni ve le, tá vol
tart ja ma gá tól.

Ilyen dön tést ho zunk ma gunk ban az új li tur gi á ban
meg je le nõ, ide gen nek ér zett ele mek rõl is.

Ezek után vizs gál juk meg az új li tur gia ki pró bá lá sa té -
nyét, kö rül mé nye it!

Köz egy há zi kér dé sek iránt ér dek lõ dõk elõtt is mert tény,
hogy im már évek óta foly nak olyan mun ká la tok, me lyek
cél ja a li tur gia meg újí tá sa. Szá munk ra, hí võk szá má ra ez
gya kor la ti lag a va sár na pi és az ün ne pi is ten tisz te let me -
ne té nek, az ott el hang zó „stan dard” szö ve gek nek meg vál -
toz ta tá sát je len ti.

Kez de tek tõl fog va kér dés ben nem, hogy va ló ban szük -
ség van-e er re. A va sár na pi is ten tisz te let ének ver ses rend -
je, aho gyan éne kes köny vünk ben az „A” meg je lö lés sel sze -
re pel, mint egy het ven éve ke rült be ve ze tés re. Több ge ne rá -
ció ezen nõtt fel, és ahol gon dos lel ké szi mun ka fo lyik, ott
a gyü le ke ze tek jól is me rik az egyes ele me ket és azok ér tel -
mét, funk ci ó ját. Ott ho no san mo zog nak a hí vek eb ben a
kö zeg ben. Vagy még sem?

Egy pon ton ugyan is prob lé ma mu tat ko zik: saj ná la tos
mó don ép pen az úr va cso ra te kin te té ben. Je len so rok író ja
olyan gyü le ke zet tag ja, ahol az úr va cso ra ter mé sze tes ré -
sze az is ten tisz te let nek, min den al ka lom mal le het él ni ve -
le, a lel ké szek pe dig gon dot for dí ta nak ar ra, hogy a hí vek
mind azt tud ják, amit az úr va cso rá ról egy evan gé li kus nak
tud nia kell. Szo mo rú szív vel, meg döb be nés sel ol vas tam
né hány éve Ri bár Já nos es pe res úr cik két a Lel ki pász -
torban, amely ben ar ról írt, hogy van nak olyan vi dé kek ha -
zánk ban, ahol jó for mán nem is tud ják a hí vek, mi az úr -
va cso ra, és csak éven te né hány al ka lom mal van úr va cso -
ra osz tás. Ha az egy ház meg úju lá sát akar juk, hát nem az
a leg fon to sabb fel ada tok egyi ke, hogy az ilyen hely ze te ket
fel szá mol juk? Ta lán még sem a li tur gi át, ha nem a hit rõl va -
ló is me re tek ter jesz té sét, a lel ké szi szol gá la tot kel le ne in -
kább meg újí ta ni?

Évek óta részt ve szek olyan be szél ge té se ken, ame lyek
té má ja az egy ház meg úju lá sa. Sok he lyen, sok fon tos gon -
do lat me rült fel. Egy rõl so ha nem esett szó: az is ten tisz te -
let li tur gi á já nak meg újí tá sá ról. Nem vé let len, hogy er re
sen ki sem gon dolt. Le het sé ges, hogy azért, mert sen ki
nem érez te ezt va lós igény nek! Ma rad te hát a kér dés: ho -
gyan bi zo nyít ha tó, hogy az is ten tisz te let me ne té nek új
for má já ra szük ség len ne? Azok, akik re irá nyul, a be fo ga -
dók, a hí vek je lez tek va la ha ilyen igényt?

Igen, tu dunk ar ról, hogy a fi a ta lok ré szé rõl me rül tek fel
ilyen gon do la tok. A mai em ber az in for má ci ók, az él mé -
nyek zu ha ta gá ban él. Aki nek nincs ele gen dõ élet ta pasz ta -
la ta, azt ez ma gá val ra gad ja. Di vat je len ség. Az egy ház

azon ban az örök ér té kek le té te mé nye se. Az el mé lye dé sé, a
lé lek el csen de se dé séé, hogy Is ten sza vát min den kor meg -
hall ja a gyar ló em be ri fül. Mi kor te szünk jót az utá nunk
kö vet ke zõk kel: ha min den esz köz zel ar ra tö rek szünk,
hogy be vi gyük õket a temp lom ba, vagy ak kor, ha el mé -
lyült lel ki élet meg élé sé nek tech ni ká já ra ta nít juk meg
õket? A ben nem élõ örök pe da gó gus azt mond ja: ne vel ni!
ta ní ta ni! ér té ket köz ve tí te ni!

Ma rad te hát az el sõ kér dés: van-e va lós igény a hí vek
kö ré ben a rend sze res is ten tisz te let rend jé nek meg vál toz ta -
tá sá ra? Ki tud ja-e mon da ni va la ki hi te les ség gel az igent?
És ha nem, ak kor mi ért ke rült ez na pi rend re, más, fon tos
kér dé sek he lyett?

A kér dést to vábbv ive vizs gál juk meg, mi kor, mi lyen idõ -
szak ban ke rült elõ ez a re form kí sér let. Pró bál ko zá sok már
vol tak ko ráb ban is, pél dá ul az or szá gos ta lál ko zó kon,
vagy né hány más ün ne pi al ka lom mal, pél dá ul a De ák té -
ren. Mind an  nyi szor han goz tak el kri ti kus ész re vé te lek,
saj nos több nyi re nem kel lõ en meg gon dolt for má ban, és
így kön  nyen há rí ta ni le he tett a kri ti ká kat.

2003 no vem be ré nek utol só nap ja i ban kap ták meg az
úgy ne ve zett pró bagyü le ke ze tek az új li tur gia le írá sát, az -
zal, hogy ad vent ben, te hát az egy há zi év kez de té tõl in dul -
ja nak meg azok az is ten tisz te le tek, ame lye ken a hí vek is -
mer ked het nek a gya kor lat ban is az új li tur gi á val. Jó for -
mán egyik nap ról a má sik ra! Sok eset ben még ar ra sem
volt idõ, hogy a pres bi té ri u mok ál lást fog lal hat tak vol na
ar ról, vál lal ja-e a fel ké rést a gyü le ke zet! Az egy há zi de -
mok rá cia ér vé nye sü lé sé nek nem vált elõ nyé re ez a mód -
szer és ez az idõ zí tés.

Köz tu dott, hogy ad vent ben és ka rá csony kor a szo ká -
sos nál töb ben jön nek el a temp lom ba. Azok, akik 2003
de cem be ré ben hos  szú idõ után új ra el jöt tek, azt ta pasz -
tal hat ták, hogy a gyü le ke zet és a lel kész bot la do zik a szo -
kat lan, új li tur gia út vesz tõ i ben. Nem igen le he tett von zó
él mény! Bölcs dön tés volt több he lyen az új li tur gia ki pró -
bá lá sá nak fel füg gesz té se a ka rá cso nyi is ten tisz te le te ken.
Az ad vent re va ló idõ zí tés te hát szin tén sze ren csét len meg -
ol dás nak bi zo nyult.

Tá gabb idõ-di men zi ó ban vizs gál va az új li tur gia be ve ze -
té sé nek ügyét, for dít sunk fi gyel met a ma gyar tár sa da lom
je len le gi ál la po tá ra is. Az 1990-ben tör tént rend szer vál tás -
kor – mint azt And rás falvy Ber ta lan ak ko ri mi nisz ter
mond ta egy kö tet len be szél ge tés so rán – in gyen az ölünk -
be hul lott a sza bad ság, de ezért utó lag kel lett meg szen -
ved nünk. Sok jó do log mel lett meg kel lett szok ni az új
élet for mát is, ami be ugyan úgy be le fér az eg zisz ten ci á lis
bi zony ta lan ság, mint az új va gyo ni for mák meg je le né se,
vagy a part ta lan li be ra liz mus je len sé gei és sok min den
más, ami hez nem le het egyik nap ról a má sik ra hoz zá szok -
ni. A ma gyar tár sa da lom nagy pró ba té te len ment ke resz -
tül az el múlt 15 év ben, ugyan úgy, mint az öt ve nes évek
ele jén. Tár sa dal munk nak eb ben az em bert pró bá ló idõ sza -
ká ban min den ki ke re si azt és ka pasz ko dik ab ba, ami fel -
zak la tott, fá jó lel ké nek nyu gal mat ad. Ki el kal ló dik a haj -
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lék ta la nok, a ká bí tó sze re sek, az el ván dor lók közt, ki be -
szé dül egy szek tá ba – ki pe dig meg hall ja Krisz tus hí vó
sza vát és meg ta lál ja az õ bé kes sé gét a lel ki ott hon ban, az
egy ház ban.

Most az or szág újabb élet mód vál tás elõtt áll: az Eu ró pai
Uni ó hoz va ló csat la ko zás újabb lel ki-szel le mi erõ pró ba elé
ál lít min den kit. Is mét sok, lel ki leg ne he zen fel dol goz ha tó
új don ság hoz kell hoz zá szok ni uk az em be rek nek. Szük sé -
günk van ar ra az erõ re, amit csak Urunk tól kap ha tunk
meg, szük sé günk van bé kes sé ges hát tér re, hogy a küz del -
mek ben meg tud juk áll ni a he lyün ket.

Most kell fel dúl ni a lel ki ott hon bé kes sé gét, bel sõ vi tát
ki vál tó re for mok kal?

Most kell új ter he ket ten ni az em be rek vál lá ra?
Most kell el vár ni az egy ház né pé tõl, hogy lel ki ott ho ná -

ban is új hoz le gyen kény te len hoz zá szok ni?
Most, ami kor az egy ház fenn tar tás anya gi ter he it a ko -

ráb bi nál na gyobb mér ték ben vál lal nia kell a hí võk nek?
Sok szo ro san ros  sz az idõ zí tés!
Vizs gál juk meg rö vi den a mód sze re ket is. A ki pró bá lás

gon do la ta mél tány lan dó len ne, ha nem puc  cs sze rû en zú -
dul rá a gyü le ke ze tek re, mint fen tebb em lí tet tem. Több ad -
mi niszt ra tív hi bá val tör tént ez is. Sze mé lyes ta pasz ta la -
tom ezek rõl nincs, csu pán má sod la gos köz lé sek bõl hal la -
ni ezek rõl, de a té nye ket meg erõ sí ti Itt zés Já nos püs pök úr
üze ne te a Fra ter ne ten, amely ben meg kö ve ti az érin tet te ket
az ad mi niszt ra tív hi bá kért. Saj nos az ad mi niszt ra tív hi -
bák ból adó dó an az egy há zi saj tó ban meg je lent hír adá sok -
ba is pon tat lan sá gok, csúsz ta tá sok ke rül tek be.

Bár ki pró bá lás ról van szó, igen erõs a rá be szé lés, a rá -
ha tás kü lön fé le esz kö zök kel. Nyá jas, szép sza vak: majd
meg szok já tok, majd meg sze re ti tek, csak idõ kell… Kény -
sze rí tés nek érez he tõ ez bi zony, akár hogy is néz zük. Ép pen
csak a szo ci a liz mus leg jel lem zõbb mon da ta nem hang zik
el: ez van, ezt kell sze ret ni! (Bár csak meg cá fol na va la ki!)

Az 1990 óta el telt évek ben azon ban az új élet for ma ré -
sze ként az em be rek azt is meg ta pasz tal ták, hogy van nak
de mok ra ti kus jo ga ik, ame lye ket gya ko rol ni is kí ván nak. A
lát szat-de mok rá cia je len sé gei lát tán jo gos az ag go da lom,
hogy az érin tet tek „a lá buk kal sza vaz nak”, az az el hagy ják
az egy há zat, vagy más fe le ke zet hez csat la koz nak. En nek
már lát ni el sõ je le it. Fé lõ, hogy to váb bi je lei az egy ház fi -
nan szí ro zás te rén mu tat koz nak meg: ed dig is csak a hí vek
egy har ma da aján lot ta fel sze mé lyi jö ve de lem adó ja 2x1%-
át a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ja vá ra. Ha ez to -
vább csök ken, az ál la mi tá mo ga tás is csök ken.

A nem meg fe le lõ mód sze rek kö vet kez mé nye i vel szá mol -
ni kell! Ma már nem le het úgy bán ni az em be rek kel, mint
15–20 év vel ez elõtt!

A to váb bi ak ban az új li tur gi át mint té nye zõt vizs gá lom.
Men  nyi ben ne vez he tõ új nak ez a li tur gia? Be val lot tan,

vál lal tan al kal maz óke resz tény és Lu ther ko ra be li ele me ket
a „ré gi”, te hát a kö rül be lül het ven éve hasz nált he lyett. Mi
ak kor az új és mi ak kor a ré gi? Az új li tur gia te hát in kább
el ne ve zés, meg kü lön böz te té sül a most hasz nált tól.

Mi most – ki tud ja, mi ért – re for mot aka runk. (Aka -
runk?) A re form ke re té ben új don ság kép pen elõ ve szünk
õsi for má kat, me lyek az idõ köz be ni vál to zá sok, a sa ját
ha gyo má nya ink ala ku lá sa mi att ide gen né vál tak. Ide gen -
né, mert túl tá vo li ak idõ ben, és túl mes  szi re es nek azok tól
a ha gyo má nya ink tól, ame lye ket ma gun ké nak ér zünk és
ame lyek evan gé li kus iden ti tás tu da tunk alap ja it ké pe zik.

Me lyek azok a pon tok, ame lye ket be fo ga dó ként a leg in -
kább prob le ma ti kus nak ér zek, sok be szél ge tõ tár sam hoz
ha son ló an? A rö vid ség ked vé ért hasz ná lom a mai li tur gia
és az új li tur gia ki fe je zé se ket. Gya kor la ti ok ból az új li tur -
gia ter ve ze té nek csak a neméne kelt vál to za tát vizs gá lom,
mi vel az egy ér tel mû, hogy meg fe le lõ ze nei kép zett ség és
szak em ber hi á nyá ban az éne kelt ver zió csak na gyon ke vés
gyü le ke zet ben „tel je sít he tõ”. (Hány olyan lel ké szünk van
egy ál ta lán, aki együtt éne kel a gyü le ke zet tel?)

Min den al ka lom mal az zal az öröm mel in du lok el az is -
ten tisz te let re, hogy okos szót, jó szót, Is ten igé jét hall ha -
tom, és együtt le he tek test vé re im mel az Ige hall ga tá sá ban
és az Úr szent asz ta la kö rül. Még sem kön  nyû át kap csol ni
az „oda kint rõl” az „ide bent re”, az az le ten ni gon do lat ban a
na pi ügye ket és a lé lek bel sõ dol ga i ra át tér ni, azok ra fi gyel -
ni. Kell né hány perc már a  ha ran go zás elõtt is, hi szen az
em be ri lé lek nem úgy mû kö dik, mint a vil lany kap cso ló!

Ami kor a lel kész be jön és le tér del az ol tár elé, csend ben
ve le imád ko zom: „Uram, áldd meg ezt a hû szol gá dat, adj
a szá já ra olyan sza va kat, hogy azo kat gon do lat ban ha za -
vi hes sem!” A gyü le ke ze ti ének, amely nek szö ve ge is gyak -
ran ér de kes im pul zu so kat ad a hit rõl va ló el mél ke dés hez
– az evan gé li kus ko rál nak gyak ran a har ma dik vers sza ká -
ban buk kan fel a leg fon to sabb gon do lat! – eb ben a rá han -
go ló dás ban so kat se gít.

A kö vet ke zõ sza kasz ban azon ban az új li tur gia meg tö ri
ezt az emel ke dõ ben le võ lel ki ál la po tot: mell be vág az zal,
hogy bû nös vol to mat sze ge zi ne kem, és bûn val ló imád -
ság ban kell meg szó lal nom az is ten tisz te let ele jén. Nem az
a baj, hogy oda az is ten tisz te let re ér ke zés örö me, ha nem
az, hogy ne héz át vál ta ni ar ra a nyil ván va ló, de szo mo rú
tény re, hogy bi zony, bû nös em ber va gyok. A mos ta ni li tur -
gia is tar tal maz er re vo nat ko zó ré sze ket, de fi no mab ban
ada gol ja, in kább em lé kez tet, int, fi gyel mez tet – de szá mol
az zal, hogy bû nös vol tom tel jes mér ték ben va ló át élé sé hez
a gon do lat nak meg kell ér nie ben nem. Ép pen bû nös vol -
tom mi att, mert a na pi gon dok kö ze pet te sok szor meg fe -
led ke zem er rõl. A fel szín tõl (per sze, per sze, igen, bû nös
va gyok) a mé lyebb gon do la tig is el kell jut ni: nem csak
mon da ni, ha nem tel jes, ret ten tõ mély sé gé ben is fel fog ni
Is ten tõl va ló el szak adott sá go mat és an nak kö vet kez mé -
nye it. Kel lõ rá ve ze tés, kel lõ idõ és a gon do lat meg éré se
nél kül csak „il lem bõl”, me cha ni ku san, gyak ran át élés nél -
kül, bi zony, õszin tét le nül el mon dott üres szö veg a bûn val -
ló imád ság az is ten tisz te let ele jén – ha pe dig a gyó ná si
kér dé sek re va ló vá la szo lás az is ten tisz te let ele jé re ke rül,
az elõbb el mon dot tak mi att vég képp va ló di tar ta lom nél -
kü li elem mé vá lik.
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Igen csak ol csón kap ha tó nak lát szik a bûn bo csá nat így!
És mi lesz azok kal, akik csak ké sõbb, pél dá ul az ige hir de -
tés ha tá sá ra éb red nek rá ar ra, mit is je lent a bûn val lás és
a bûn bo csá nat örö me, mi is az, hogy lel ki ter he in ket va ló -
ban le té ve, fel sza ba dult öröm mel ve het jük az úr va cso rát!
Az új li tur gi á nak ez a meg ol dá sa el ve szi azt a szent meg -
ren dü lést és az áron adott örö möt, ami a mos ta ni li tur gi -
át kö vet ve az úr va cso ra vé tel lel jár – ne künk, hí vek nek.

Lo gi ka i lag és ér zel mi leg is hi ány zik vi szont az is ten tisz -
te let ele jé rõl az Apos to li Hit val lás kö zös el mon dá sa. Tar -
tal mas és lel ki leg fi no man rá han go ló mo tí vum az is ten -
tisz te let kez de ti sza ka szá ban (ön ma gunk nak is, is mé tel -
ten) le szö gez ni: mi ben is hi szünk? Gon do la ti lag is hasz -
no sul: az is ten tisz te let alatt fel is mer he tõ a hit val lás ele -
me i nek ki fej té se pél dá ul az ige hir de tés ben Jé zus tet te i nek
vagy ta ní tá sá nak ma gya rá za ta kor.

Ezt a fi nom lel ki és lo gi kai rá han go ló ele met he lyet te sí -
ti az új li tur gia egy me cha ni ku san is mét lõ dõ pár be széd del
a lel kész és a gyü le ke zet kö zött. Kü lö nö sen kí nos a gyü le -
ke zet vá la sza i nak egy han gú sá ga, gé pi es, kö te le zõ is mét -
lé se. („Ér de kes” Jé zus nak mint Má ria fi á nak ma gasz ta lá -
sa is. Én Jé zus ban Is ten egy szü lött Fi át tisz te lem és sze re -
tem – Má ria fia le het akár ki, de Is ten Fia csak õ, egye dül.)
Ez a me cha ni kus fe lel ge tõs elem a leg in kább ide gen tõ lünk,
és ez nem vé let len. Ki vá ló mód szer le he tett azok ban a ré -
gi idõk ben, ami kor a hí vek több sé ge is ko lá zat lan, írás tu -
dat lan em ber volt, és ta ní tá suk ra a leg jobb mód szer az is -
mé tel ge tés, a szaj kó zás volt. A pro tes táns em ber mû velt -
sé gé vel, gon dol ko dás mód já val tel je sen el len té tes ez a
mód szer. Pe da gó gi ai ér te lem ben ki fe je zet ten ká ros, hi szen
el szok tat az el mél ke dés tõl, gon do la ta ink vál to za tos, ön ál -
ló, eset leg a konk rét hely zet hez is al kal ma zott meg fo gal -
ma zá sá tól – at tól, ami re ma a min den nap ja ink ban ége tõ
szük ség van! Ezért is el fo gad ha tat lan a me cha ni kus is mé -
tel ge tés, még ha lát szó lag „ak ti vi zál ja” is a hí ve ket. A mo -
dern pe da gó gi á ban al kal ma zott úgy ne ve zett in ter ak tív
mód szer igen csak mást je lent!

Ez a me cha ni kus fe lel ge tõs rész meg bont ja azt a sze líd,
fel fe lé íve lõ lel ki fo lya ma tot, amely a mos ta ni li tur gia
egyik nagy ér té ke. He lyébe egy rit mus ta lan, oda-vis  sza
moz gó lel ki fo lya mat ke rül ne. Nem az al ko tó bel sõ csen -
det for mál ja ben nünk, nem ar ra ve zet, hogy ön ma gunk ba
néz zünk, a sa ját bel sõ lel ki fo lya ma tunk ra fi gyel jünk, ha -
nem egy nyug ta lan, for má lis, ide-oda hul lám zó „szó vál -
tást” idéz elõ.

Ezért ki fo gá sol juk ezt a me cha ni kus-fe lel ge tõs ele met,
és nem ami att, hogy a ró mai ka to li kus egy ház gya kor la -
tá ból is me rõs. Ne kik le gyen hi tük sze rint – de mi más -
kép pen gon dol ko dunk, más kép pen fe jez zük ki hi tün ket.
Meg gyõ zõ dé sem sze rint: gon do la ti lag gaz da gab ban. Ez a
gon do la ti gaz dag ság tesz ben nün ket bol dog evan gé li ku -
sok ká.

Az új li tur gia me ne té ben foly ta tó dik ez a me cha ni kus,
ide gen nek ér zett mód szer, egé szen az ige hir de té sig, majd
pe dig utá na is, és emi att al kal mat lan nak, hos  sza dal mas -

nak és funk ci ót lan nak ér zem. Nem ve zet rá az úr va cso ra -
vé tel re, el ma rad a „szent re me gés”, ami rõl ko ráb ban szól -
tam. El ma rad az el mé lye dés, és el ma rad a leg fon to sabb: a
szem be sí tés Is ten szí ne elõtt mind az zal, ami a lé lek ter he
és ami tõl van sza ba du lás. A gyó ná si kér dé sek – sze mély
sze rint ne kem cí mez ve, Is ten szí ne elõt ti õszin te szó ra
kész tet ve – va ló ban kis sé szi go rú an hang za nak, de na -
gyon is szük sé ges ele mek: el kell szá mol ni dol ga ink kal.
(Ke mény agy- és szív izom-mun ka al kal man ként!) Igen,
mély meg ren dü lés sel kell szá mot ad nunk, és ak kor bol do -
gan, õszin tén, át él ten vall hat juk: hi szünk a bûn bo csá nat -
ban és igye ke zünk Is ten aka ra ta sze rint él ni ez után. Ez
nem me cha ni kus vá lasz, mert mi re er re a pont ra el érünk
a mos ta ni li tur gia me ne te sze rint, az éne kek, va la mint az
ige hir de tés ré vén olyan lel ki ma gas lat ra jut ha tunk el, hogy
meg érik ben nünk a va ló di gon do lat: bû nös va gyok, de bá -
nom bû ne i met, tu dom, hogy van bo csá nat és ir ga lom. Tu -
dom, tel jes szí vem mé lyé bõl tu dom és val lom, hogy ki tõl
kap tam ezt a cso dá la tos aján dé kot, mi ért és ho gyan kap -
tam, és hogy mi re kell hasz nál nom ezt a min den na pi éle -
tem ben.

A mos ta ni li tur gia sze líd „le ve ze tõ” ele mei az úr va cso -
ra osz tás után, mind a lel kész zá ró imád sá ga (töb bé-ke vés -
bé ön ál ló an ala kí tott szö veg), mind pe dig az ér zel me ket
min dig jól ve zér lõ ének lés sok kal job ban szol gál ják a lel ki
ma gas lat ról a min den na pok hoz va ló vis  sza té rést, mint az
új li tur gia sze rint kö vet ke zõ, is mét csak me cha ni kus is mé -
tel ge tõ-fe lel ge tõ szö ve g.

A ma gam konk lú zi ó ja ezért az, hogy ez a re form kí sér let
túl mes  szi re ment tar tal má ban: túl sok ré gi, me cha ni kus,
szaj kó zó ele met tar tal maz, és meg szün te ti a mai is ten tisz -
te le tünk el mé lyült gon do la ti tar tal mas sá gát, vál to za tos sá -
gát. Ezért fo gad ja el len ke zés, és ezt meg ér tés sel kel le ne
tu do má sul ven ni ük a ja vas lat ki dol go zó i nak. Nagy ug rás
he lyett meg fon tolt, ki sebb, ke ve sebb lé pés az, amit egy
szé le sebb kö zös ség meg ráz kód ta tás nél kül be tud fo gad ni.
Ilyen elem pél dá ul a la i ku sok ige ol va sá sa (kel lõ tech ni kai
elõ ké szí tés mel lett), vagy a „pax” gyakorlatának be ve ze té -
se. (Igaz, hogy ne kem sem mi ba jom a mel let tem ülõ ked -
ves lé lek kel, nem ve le kel le ne va la hogy meg bé kül nöm, ha -
nem az zal, aki oda kint or di bál, de nem árt egy kis gya kor -
lás ar ra, hogy kí vül ál ló ra is rá tud jak mo so lyog ni és azt
tud jam mon da ni ne ki is: bé ke ne ked.)

És vé gül egy pil lan tás a tra dí ció és az új don ság vi szo -
nyá ra!

Né hány éve egy rév fü lö pi kon fe ren ci án ar ról be szél get -
tünk, mi ért érez zük úgy, hogy jó evan gé li kus nak len ni. A
vá la szok ból ki bon ta ko zott az evan gé li kus iden ti tás. Ilye -
nek va gyunk mi, ezek va gyunk mi. Az iden ti tás tu dat je -
len tõs mér ték ben a ha gyo má nyo kon ala pul, tar tást, biz -
ton ság ér ze tet ad a vi lág ne héz sé gei közt já ró em ber nek.
Az iden ti tás tu dat meg za va rá sa vagy kény sze rû meg vál to -
zá sa (pél dá ul emig rán sok ese té ben) sú lyos lel ki és gyak -
ran tes ti (egész sé gi) prob lé mák hoz ve zet. In do kolt és ér -
téke len dõ az iden ti tás hoz és ezen ke resz tül a ha gyo má -
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nyok hoz va ló ra gasz ko dás. Ez egy he lyénva ló pszi chés
véde ke zé si tech ni ka. Ezt el ítél ni, kár hoz tat ni nem bölcs
do log. Aki meg kí sér li az iden ti tás tu da tot szán dé ko san
meg za var ni, ne tán meg tör ni, az fel mér he tet len kárt okoz
em ber tár sá nak. Az új li tur gia te li be ta lál ja a ma gyar evan -
gé li kus ság iden ti tás tu da tát, és ezért is, ért he tõ en, ko moly
el len ér zé se ket vált ki.

A vi ták ban gyak ran hasz ná lunk bi zo nyos jel zõ ket, szte -
reo tip ki fe je zé se ket. Ezek a tá jé ko zat la nab ba kat fél re ve ze -
tik. A sza vak mé lyebb je len té sét kell vizs gál nunk. Egy jel -
zõ le het na gyon üres vagy ha mis cím ke, at tól füg gõ en, mi
rej tõ zik mö göt te. Ta nár ko rom ban min dig rá kér dez tem a
ta nít vá nya im nál a szte reo tí pi a ként hasz nált jel zõ re: ez
mit je lent? mi ért mon dod ezt?

Ilyen szte reo tip, kön  nyen fél re ér tel mez he tõ cím ke az
„új” meg a „ré gi” szó is.

Mi lyen sok „új”, mo dern ként fel ma gasz talt do log ról bi -
zo nyult be, hogy bi zony nem jó, sõt ká ros! Gon dol junk
csak a ter me lõ szö vet ke ze tek re, a szó ké pes ol va sás ta ní tá si
mód szer re – vagy ép pen a mo bil te le fon ra, ami re mek ta -
lál mány, de ma már sok em ber ki kap csol va tart ja, mert el -
vi sel he tet len, hogy min den per cé be be le csö rög egy hí vás!

A „ré gi” nem fel tét le nül a tes pe dés, az una lo mig meg -
szo kott szi no ni má ja. Ugyan ki in dul na he gyi tú rá ra az új
ci põ jé ben? Bi zony, fel ve szi a ki pró bált ba kan csot, ami ben
biz to san áll a láb, és bír min den meg ter he lést! A nyu ga -
lom, a csend le het a sem mit te vés, de le het az al ko tó gon -
dol ko dás je le is. A „meg szo kott” nem az „el ké nyel me se -
dett”, ha nem gyak ran a „ki pró bált”, vagy a „hoz zánk kö -
zel ál ló” szi no ni má ja.

Mit kell kö zel hoz nunk és ki hez? Áll jon itt Fe ren csik Já -
nos né hány mon da ta, ame lye ket Wag ner Par si fal já nak
ope ra há zi be mu ta tó ja elõtt írt le: „…nem sza bad ro ha nó
ko runk örö kös si et te té sé nek en ged nünk. (…) Kor sze rû sé -
gen né ha azt ér tik, hogy a mû vet kö zel kell hoz ni a hall -
ga tó ság hoz. Hol ott sze rin tem a min den ko ri hall ga tó ság -
nak kell kö zel jut nia a re mek mû vek hez, vagy is fel ké szül -
ten be fo gad ni õket. (…) Ha a re mek mû vek nek ki já ró meg -
be csü lés sel kö ze lí tünk hoz zá, ak kor min den né zõ szá má -
ra nagy él mény lesz ez a rend kí vü li re mek mû.” Gon do lom,
az ana ló gia vi lá gos.

Kik va gyunk, kik nek szól az is ten tisz te let, kit kell meg -
szó lí ta nia a li tur gi á nak és ho gyan?

Hogy is fe lel he tünk er re, mi kor leg fel jebb gyü le ke ze ti
szin ten van nak is me re te ink a hí vek szo cio ló gi ai ös  sze té te -
lé rõl? A 2000. évi nép szám lá lás ada ta i nak fel dol go zá sá ra
– az ígé re tek el le né re – még nem ke rült sor. Még a bel sõ
nép moz gá so kat sem tud juk kö vet ni. (Pél dá ul kö zép is ko lá -
ból ho va, mer re men nek to vább ta nu lás ra a fi a ta lok? Mi
tör té nik a ka to nák kal, a kór há zi be te gek kel, a bör tön be ke -
rü lõk kel? Hol, mi lyen lel ké szi szol gá lat ra van szük ség?)

Ép pen emi att ér zem ha mis nak az ér ve lést a kül föl di evan -
gé li kus egy há zak gya kor la tá ra hi vat koz va: más tár sa dal mi
kö zeg ben, más tör té nel mi múlt tal és más je len ko ri fej lõ dé -
si sa já tos sá gok kö ze pet te ki ala kult kö zös sé gek mód sze re it
nem cél sze rû min ta ként ke zel ni, má sol ni, bár nem két sé -
ges, hogy bi zo nyos ta nul sá gok kal szol gál nak. Tény azon -
ban, hogy a ma gyar evan gé li kus ság el mé lyült hit éle tét és a
gyü le ke ze tek ben sõ sé ges, csa lá di as lég kö rét kül föl di test -
vé re ink el is me rés sel em le ge tik, von zó pél dá nak te kin tik.

Men  nyi re meg ala po zott így, most, ezek kel a prob lé mák -
kal és ezek kel a mód sze rek kel egy li tur gi ai re form, amely
már is meg oszt ja az egy há zat, el ke se rít sok hí võt?

Fon to ló ra le het ven ni a li tur gi ai re form el ha lasz tá sát.
Le le het ven ni a na pi rend rõl. Így azon ban kár ba vesz ne
sok mun ka, sok jó gon do lat. So kak ban csa ló dást, el len ér -
zé se ket kelt het. A jó komp ro mis  szum elõ se gít he ti a meg -
bé ké lést, a jó dön tést. Egy há zi nép sza va zás alig ha ren dez -
he tõ a kér dés el dön té sé re, ezért nyil ván va ló, hogy más
meg ol dást kell ke res ni. A vi ta már most olyan mér té kû el -
len té te ket idé zett elõ egy há zunk ban, hogy a kí sér le te zés
foly ta tá sát prob le ma ti kus nak ér zem. Ja va sol ha tó a kí sér -
let – eset leg ide ig le nes – fel füg gesz té se. Ez alatt az idõ
alatt a li tur gi ai bi zott ság ér té kel het né az idõ köz ben be ér -
ke zett vé le mé nye ket, és szük ség ese tén mó do sít hat ná is a
ki pró bá lás ra ki kül dött szö ve get.

Táv la ti lag pe dig ja va so lom fon to ló ra ven ni azt a meg ol -
dást, hogy 2005-tõl két, egy más sal teo ló gi ai szem pont ból
egyen ér té kû nek te kin tett is ten tisz te le ti li tur gia hasz ná la -
tát en ge dé lyez zék püs pö ke ink. Az egyik le het ne a mos ta -
ni, te hát az éne kes könyv ben „A” jel zé sû ének ver ses rend
úr va cso rai rés  szel együtt, a má sik pe dig egy új, ame ly a je -
len leg ki pró bá lás ra ki osz tott meg ol dá sok ból len ne ki ala -
kít ha tó. (Mint is me re tes, az új éne kelt li tur gia al kal ma zá -
sa csak ott le het sé ges, ahol a kán tor, a lel kész és a gyü le -
ke zet is ké pes a ze nei fel ada tok meg ol dá sá ra.)

A két al ter na tí va kö zül a gyü le ke ze tek (pres bi té ri u mi
vagy akár köz gyû lé si dön tés sel) sza ba don vá laszt hat nák
meg, me lyik li tur gi át hasz nál ják is ten tisz te le te i ken. Er rõl
a püs pö köt és az es pe rest ér te sí te nék. A gyü le ke zet dön té -
se eset leg idõ sza kon ként fe l ül vizs gál ha tó len ne.

Ez a meg ol dás
– tisz te let ben tar ta ná a püs pö kök dön té si jo gát a li tur -

gia kér dé sé ben;
– ki elé gí te né azok nak az igé nye it, akik va la mi új ra

vágy nak, de nem zak lat ná fel azo kat, akik a mos ta ni for -
mát job ban ked ve lik;

– bé kes sé get hoz na a gyü le ke ze tek ben;
– nem ten né hi á ba va ló vá a li tur gi ai bi zott ság mun ká já -

nak ered mé nye it.
Bé kes sé get, el mé lyült hit éle tet min den ki nek!

(2004. feb ru ár 7.)
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SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE
• Jn 17,1–10

Jézus, az imádkozó fõpap

„Az õs ke resz tény idõ re vis  sza nyú ló egy há zi tra dí ció a he -
lyet tes szen ve dést fo gal maz za meg Jé zus pap sá gá nak fo -
gal má val. Az ópro tes táns dog ma ti ka a pa pi funk ci ó ban
meg kü lön böz tet te a sa tis fac ti ot és az in ter ces si ot: a sa tis -
fac tio Jé zus ak tív tör vény meg tar tá sa és a ke resz ten vi selt
szen ve dé se ál tal tör tént meg, az az in ter ces sio pe dig ab -
ban, hogy az Atya elé já rult ér tünk a ke resz ten szerzett
elég té tel  alap ján. Az in ter ces sio sa já to san a fel ma gasz talt
Krisz tus pa pi funk ci ó ja, mi vel a ke resz ten el vég zett ál do -
zat lesz ér vé nyes, elég té telt je len tõ az Atya elõtt ér tünk. De
al kal mi lag még is jog gal ér tel mez ték a föl di Jé zus köz ben -
já ró imád sá gát, ér tünk va ló köz ben já rá sát in ter ces si o -
ként. Ez zel szem ben a sa tis fac tio ak tu sa a dog ma ti kai tra -
dí ció ér tel mé ben tel jes ség gel Jé zus föl di éle té re tar to zik. A
Jé zus pa pi tisz té rõl szó ló ta ní tás nak két új szö vet sé gi gyö -
ke re van: Jé zus nak ki fe je zet ten fõ pap ként va ló em lí té se és
ke reszt ha lá lá nak ér tünk tör tént en gesz te lõ ál do zat ként
va ló ér tel me zé se.”1

Jn 17 alap ján Jé zus fõ pa pi tisz té bõl az in ter ces si o ra kell
el sõ sor ban fi gyel nünk. A fe je zet cí me: Jé zus fõ pa pi imád -
sá ga. A gol go tai ke reszt ha lál ra ké szü lõ Jé zus imád sá ga
egy szer re szól az imád sá got hall ga tó men  nyei Atyá nak és
a je len lé võ ta nít vá nyok nak, hi szen a hal lott imád ság ta ní -
tás sá lesz szá muk ra.

A fõ pa pi imád ság sza ka szai:
1. Imád ság az Atya és a Fiú di csõ sé gé ért.
2. Imád ság a ta nít vá nyok Krisz tus ban és az Atyá ban

va ló meg ma ra dá sá ért.
3. Imád ság a vi lág ban élõ ta nít vá nyo kért és a ta nít vá -

nyok vi lág ban vég zett szol gá la tá ért.

4. Imád ság a ta nít vá nyok ta nít vá nya i ért és az egy ház
egy sé gé ért.

5. Imád ság, hogy a ta nít vá nyok ott le gye nek a Fi ú val
együtt az Atya is me re té ben, je len lé té ben.

Mind ezek ben a gon do la tok ban ben ne van Krisz tus gyü -
le ke ze té nek a hit val lá sa is. Nem csak az a fon tos, hogy
Krisz tus ke reszt ha lá la ho gyan és mi ért sa tis fac tio, ho gyan
ér tel me zik a sa tis fac ti ot a ta nít vá nyok, ha nem az is fon -
tos, hogy a ké sõb bi nem ze dé ke ket, a Krisz tus ha lá lá nak és
fel tá ma dá sá nak tényé re épü lõ egy há zat ho gyan õr zi meg
a ko i no ni á ban, ho gyan ve ze ti, tisz tít ja, szen te li meg az
egy ház Ura.

Az elég té tel, a sa tis fac tio idõ höz kö tött ese mény. Az
Ószö vet ség ben új ra és új ra is mét lõ dik. A Zsi dók hoz írt le -
vél sze rint Jé zus ese té ben egy szer s min den kor ra szó ló.

Er re épül a má sik fõ pa pi funk ció, az in ter ces sio, amely
ál lan dó an tart, ezért ál lan dó erõ for rás a gyü le ke zet szá -
má ra. Ál ta la Jé zus az el ké szí tett utat jár ha tó vá, sza bad dá
te szi.

A szi nop ti kus evan gé li u mok ban a ko i no nia kulcs sza va
a kö ve tés, Krisz tus kö ve té se. Er re szó lít, er re se gít. A pá li
le ve lek ben a Krisz tus sal len ni, Krisz tus ban len ni ki fe je zést
ta lál juk. Já nos nál: ti meg is mer té tek az igaz sá got, hall já -
tok a jó Pász tor hang ját, szen tek vagy tok, tisz ták vagy tok.
Jé zus azért imád ko zik, hogy ez így le gyen nem ze dék rõl
nem ze dék re.

A ta núk át él ték a sa tis fac tio ese mé nyét, a kö vet ke zõ
nem ze dé kek hall ják és ol vas sák en nek a té nyét. Mi köz ben
itt, eb ben a vi lág ban kell meg ma rad ni Jé zus sal és Jé zus -
ban, és itt kell a szol gá la tot be töl te ni. Ezért hall ják a ta -
núk a fõ pa pi imád ság sza va it, ezért kell át ad ni uk a kö vet -
ke zõ nem ze dé kek nek: Szen teld meg õket az igaz ság gal: a
te igéd igaz ság. Aho gyan en gem el küld tél a vi lág ba, én is
el kül döm õket a vi lág ba, én õér tük oda szen te lem ma ga -
mat, hogy õk is meg szen te lõd je nek az igaz ság gal. (17–19.
ver sek)

Já nos evan gé li u ma a fõ pa pi imád ság gal ve ze ti be a
szen ve dés tör té ne tet. El hang zik: oda szen te lem ma ga mat –
utá na kö vet ke zik a Fõ pap ál do za tá nak le írá sa.

AZ IGEHIRDETÕ MÛHELYE

1 Pan nen berg, W.: Grundzü ge der Ch ris to lo gie.



Exegézis

1. v. Te kin te tét az ég re emel ve: egész lé nyé vel Is ten fe lé for -
dult. Atyám: még az 5., 11., 21., 24. és 25. ver sek ben is
hasz nál ja ezt a meg szó lí tást. El jött az óra: a szen ve dés
órá ja, ame lyet az Atya ren delt el az õ szá má ra. Di csõ ítsd
meg a te Fi a dat: a szen ve dés ben va ló meg tar tás ra, ál do za -
tá nak el fo ga dá sá ra, fel tá masz tá sá ra, az örök di csõ ség be
va ló vis  sza té ré sé re vo nat ko zó ké rés.

2. v. Ha tal mat ad tál ne ki min den ha lan dó fe lett. a) Van
ha tal ma íté let re. (Jn 5,27) b) Oda ad ni és vis  sza ven ni az
éle tét. (Jn 10,18) c) Örök éle tet ad ni azok nak, aki ket a
Atya ne ki adott. (Jn 17,2)

3. v. Az örök élet: az egye dül igaz Is ten nek az õ Fia ál -
ta li meg is me ré se. Aki is me ri Is tent, an nak sze mé lyes kap -
cso la ta van ve le. Ez a kap cso lat le het örök. Itt, a föl dön
kez dõ dik el, Is ten örök or szá gá ban tel je se dik ki.

4–5. v. Én meg di csõ í tet te lek: eb be be le tar to zik ta ní tá sa,
be le tar toz nak cso dái és ha lá lig va ló en ge del mes sé ge is. Jé -
zus cél hoz ér ve vis  sza tér ab ba a di csõ ség be, ahon nan el -
jött eb be vi lág ba.

6–8. v. Aki ket ne kem ad tál: a ta nít vá nyo kat Jé zus imád -
ság ban ké ri el az Atyá tól. Ki je len tet tem a te ne ve det. A név
va la ki nek a lé nye gét fe jez te ki (pél dá ul Já kób: csa ló). Is ten
ne vé nek ti tok za tos négy be tû jét – JHVH – so kan nem is is -
mer ték. Ki mon da ni éven te egy szer csak a fõ pap nak volt
sza bad. Az Ado náj szót hasz nál ták, ami Urat je lent. „Ami -
kor Jé zus így imád ko zik: Ki je len tet tem (ki nyi lat koz tat tam)
a te ne ve det, nem ke ve seb bet je lent, mint azt, hogy sza -
bad dá tet te az utat Is ten ne vé hez, lé nyé hez, ki nyi tot ta az
Is ten hez ve ze tõ aj tót (…) azt je len ti, hogy is mer het jük, ki -
mond hat juk és se gít sé gül hív hat juk Is ten ne vét.”2

9–10. v. Ta nít vá nya i ért imád ko zik, nem a vi lá gért.
Mint ha el lentmon da na a 3,16-nak: Úgy sze ret te Is ten a vi -
lá got… „A vi lág meg men té sé nek esz kö ze az anya szent -
egy ház. Ezért ami kor Jé zus csak az egy házért kö nyö rög,
ak kor ben ne a vi lág meg men té sé nek Is ten tõl ren delt esz -
kö zé ért kö nyö rög.”3

Meg di csõ ít te tem õben nük. Sch lat ter: „a ta nít vá nyo kon
mér he tõ le, ki cso da Jé zus.”

„A ko ráb bi idõ szak ban Is ten az em be rek kö zött la kott,
és meg mu tat ta di csõ sé gét. Jé zus ban lát ha tó vá vált Is ten
di csõ sé ge (vö. 1,14). Ak kor Krisz tus ta nít vá nyai di csõ í tet -
ték õt: meg di csõ ít te tem õben nük, most az egy ház kor sza -

ká ban a Szent lé lek di csõ í ti meg a Fi út (16,14) és a hí võk -
nek is az a dol guk, hogy meg di csõ ít sék a Fi út. (Ef 1,12)”4

Az igehirdetéshez

Szent há rom ság va sár nap ján hang zik Is ten igé je. A szent -
há rom ságtan tit kát nem tud juk meg fej te ni. Így ta nul tuk
Nagy Gyu la nyu gal ma zott püs pök úr tól, aki ne künk dog -
ma ti ka pro fes  szo runk volt: „Az egy ház szent há rom sá gi
dog má já nak nem az a cél ja és ér tel me, hogy ezt a misz té -
ri u mot meg fejt se, el fo gad ha tó vá te gye vagy meg ma gya -
ráz za, ha nem az, hogy út ját áll ja a ki nyi lat koz ta tás igaz -
sá gát meg ha mi sí tó, el fer dí tõ té ves ta ní tá sok nak. A ti tok
azon ban ma rad jon meg Is ten imá dan dó tit ká nak. Au gus -
ti nus ta lá ló sza va i val: tres per so nae, non ut il lud di ce re -
tur, sed ne ta ce re tur.”5

Vázlat

Az imád ko zó Jé zus
1. Az Atya fe lé for dul, de úgy, hogy a leg tel je sebb mér -

ték ben te kin tet tel van ta nít vá nya i ra.
– Ta nít ja õket imád koz ni
– Ér tük kö nyö rög
2. Bi za lom mal és alá zat tal szól.
– Atyám
– El fo gad ja az idõi dön tést
3. Ké ri, hogy az a di csõ ség, amely a men  ny ben az övé

volt, nyil ván va ló vá le gyen mind ab ban, ami itt a föl dön
még rá vár.

4. Kül de té sé nek tel je sü lé se szá munk ra az örök élet.
– Eb ben ré sze sül nek a kö ve tõk (apos to lok)
– Eb ben ré sze sül nek a kö ve tõk kö ve tõi (mindmá ig és az

idõk vé ge ze té ig)

FEL HASZ NÁLT IRO DA LOM

Pan nen berg, W.: Grundzü ge der Ch ris to lo gie.
Gyö kös sy End re: Já nos evan gé li u ma.
Lel ki pász tor 1961.
A Bib lia is me re te. Kom men tár so ro zat VI.
Nagy Gyu la: Dog ma ti ka jegy zet. 1965.

Bo zo rády Zol tán né

235

2 Gyö kös sy End re: Já nos evan gé li u ma.
3 Lel ki pász tor 1961.

4 A Bib lia is me re te. Kom men tár so ro zat VI.
5 Nagy Gyu la: Dog ma ti ka jegy zet. 1965.



SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 1. VA SÁR NAP
• Jn 5,45–47

Exegetikai megjegyzések

Pe ri kó pánk meg ér té se el vá laszt ha tat lan az evan gé li um 5.
fe je ze té ben le írt gyó gyí tá si tör té net tõl (a 38 éve be teg kap -
ja vis  sza Jé zus ál tal egész sé gét1), il let ve a hoz zá kap cso ló -
dó teo ló gi ai vi tá tól. Já nos jel leg ze tes szer kesz té si stí lu sá -
val ta lál ko zunk eb ben az eset ben is, ami kor egy ese ményt
szin te jegy zõ köny vi ala pos ság gal rög zít, majd fo ko za to -
san el tûn nek az itt és most jel lem zõi, és a ki nyi lat koz ta -
tás lé leg zet el ál lí tó ma gas sá gá ba re pí ti az ol va sót. Mint
ami kor re pü lõ vel uta zik az em ber. Min den a leg na gyobb
rend ben tör té nik (hely fog la lás, út le vél- és vám vizs gá lat
stb.), majd fel bõg nek a haj tó mû vek, és a fel hõk ma gas sá -
gá ból cso dál koz ha tunk rá hét köz nap ja ink ki csiny sé gé re,
és nyíl nak ki elõt tünk a vég te len ka pui.

A szom ba ti gyó gyí tás bot rá nyát kö ve tõ vi ta há rom té -
ma, kér dés kö ré cso por to sul.2

1. Jé zus te kin té lyé nek az alap ja (19–30); 2. Is ten ta nús -
ko dik a Fi ú ról (31–40); 3. a zsi dók hi tet len sé gé nek oka
(41–47).

Ige hir de té si alap igénk szo ro san kap cso ló dik eh hez a
rész hez. Kor tör té ne ti szem pont ból ko moly se gít sé get je -
len te ne, ha pon to san be tud nánk azo no sí ta ni azt, hogy ki
az a „más”, aki rõl Jé zus be szél. A sza kasz ma gya rá za tá -
nak tör té ne té ben sok kí sér let szü le tett ar ra, hogy konk rét
tör té ne ti sze mélyt ért se nek a cél zá son (W. Ba u er: Bar-
Koch ba, W. Ge ric ke: Né ró), a szö veg ös  sze füg gé se i bõl úgy
tû nik azon ban, hogy Jé zus in kább azok ról be szél, akik a
val lá sos ság fel hasz ná lá sá val jog ta la nul ne vet sze rez nek.
A zsi dó ság hi tet len sé gé nek gyö ke re az, hogy nincs meg
ben nük az Is ten sze re te te. (42. vers, „Itt el sõ sor ban az Is -
ten irán ti sze re tet rõl van szó, és nem ar ról, amit Is ten
aján dé ko zott.”3)

A Pro ló gus gon do la tai iga zo lód nak en nél a rész nél: bár
Jé zust az Atya küld te, en nek el le né re nem fo gad ják be õt.
En nek oka pe dig az, hogy csak em be rek tõl fo gad nak el di -
csõ sé get, si kert, és ez a Krisz tus- hit aka dá lyá vá vá lik. „A
44. vers ben a két kép (a di csõ ség egy más tól va ló el fo ga dá -
sa és az is te ni el is me rés nem ke re sé se) szo ro san egy be tar -
to zik. Ez még vi lá go sab bá vá lik majd a Pi lá tus elõt ti per -
ben: itt a zsi dók le mon da nak ar ról, hogy Is ten né pe le gye -
nek, csu pán azért, mert a ró mai csá szár hoz hû nép nek
akar nak mu tat koz ni (19,15). Pi lá tus is azért aka dá lyoz za

Jé zus lel ki út ját, mert ne ki el sõ sor ban az a fon tos, hogy a
»csá szár ba rát ja« ma rad jon (19,12).”4

A 45. vers ben a zsi dók hi tet len ma ga tar tá sát Jé zus most
az Írá sok ra hi vat koz va íté li el. Mon da ni va ló já ban vis  sza -
nyúl a 38. vers meg ál la pí tá sá hoz: ti az Írá sok ban ke res tek
éle tet, és en gem – mint a mó ze si tör vény meg sze gõ jét – fi -
gye lem re sem mél tat tok. Még is az Írá sok em be ri szer zõ je,
Mó zes lesz a vád ló juk, az, „aki ben bíz tok”.

A 46. vers ben a vád lók ból vád lot tak lesz nek: õk, akik
Jé zust a mó ze si köny vek alap ján vá dol ják, ugyan azon Írá -
sok alap ján ke rül nek vád alá: nem is me rik fel a mó ze si
köny vek pró fé tai, Mes si ást hir de tõ, Krisz tus ra vo nat ko zó
hord ere jét, mert ku tat ják ugyan õket, de nem hit tel.

A 47. vers ben az „én ró lam írt” rö vid mon dat az Ószö -
vet ség ke resz tény ér tel me zé sé nek alap el vét mond ja ki, és
egyet len ki je len tés sel „ke resz tény tu laj don ba” ve szi.
Krisz tus ma ga az Írá sok vég sõ ér tel me.5

Ös  sze gez ve. „Az ötö dik fe je zet nagy krisz tu si be szé de
be fe je zõ dött, de a ben ne meg fo gal ma zott ta ní tá sok a to -
váb bi ak ban még majd több ször vis  sza tér nek. Krisz tus úgy
mu tat ko zott be eb ben, mint aki az Atyá val va ló egy ség -
ben, de az em be rek nyúj tot ta el is me rés hí ján cse lek szik
(5,17-tõl). Az em be ri di csé ret nem volt szá má ra fon tos
(5,41). Le mon dott a föl di si ke rek rõl. Meg szok tuk, hogy
Krisz tust a ke resz té nyek pél da ké pe ként em le ges sük. En -
nek el le né re túl zot tan fon tos nak tart juk, hogy a »mai vi -
lág« tet szé sét el nyer jük. Ma nap ság gyak ran tes  szük fel az
ag gó dó kér dést: ho gyan ér het né el üze ne tünk sza vak ban,
cik kek ben vagy a hír köz lõ esz kö zö kön ke resz tül a »hall ga -
tók« kö rét, és ho gyan le het ne ke vés ener gi á val »va la mit
el ér ni«. Úgy tû nik, hogy ez a si kerhaj há szás a »mo dern vi -
lág ban« nem egé szen egye zik a Bib lia szel le mé vel. Kér dés,
hogy ha Krisz tus pél dá ja alap ján tá jé ko zó dunk, mi lyen ér -
te lem ben kell a vi lág gal és e vi lág em be re i vel tö rõd nünk.”6

Meditáció

Az írás ma gya rá zat ered mé nyé bõl tel je sen vi lá gos, hogy
igénk erõ tel je sen gyö ke re zik a ko ra be li hall ga tó ság val lá si
gon do lat vi lá gá ban. Ne héz eb bõl meg ta lál ni azo kat a pon to -
kat, ame lyek a mai ige hir de tõk, ige hall ga tók szá má ra a hit
út ján mér föld kö vek ké vál hat nak. Gon do la ta im mal ar ra te -
szek kí sér le tet, hogy eze ket a le het sé ges pon to kat ki je löl jem.

Az elég nyil ván va ló az ös  sze füg gé sek bõl, hogy Jé zus hall -
ga tói azért nem jut nak el a ben ne va ló hit re, mert eb ben a
sa ját val lá sos sá guk aka dá lyoz za meg õket. Ez nem kor hoz
kö tött kí sér tés. A hí vó szó el uta sí tá sá ra min dig is ké zen fek -
võ nek, lo gi kus nak tû nik a vá lasz: én hi szek. Ál lan dó fe -
szült ség ben él ben nünk a meg hí vás pro vo ká ci ó ja és a biz -
ton ság ra va ló tö rek vé sünk és igé nyünk. Is ten sza va min dig
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1 Két fon tos gyó gyí tá si tör té ne tet ol vas ha tunk Jn evan gé li u má ban: a be -
tes da it és a va kon szü le tet tét. Míg az el sõ „csak” tes ti leg gyó gyul meg,
mert va ló já ban õ lesz Jé zus el sõ fel je len tõ je (5,15), ad dig a má sik nak hi -
te is meg gyó gyul, hi szen fel te szi az evan gé li um szá má ra is a leg dön tõbb
kér dést: „Ki az, Uram, hogy hig  gyek ben ne?” (9,36)

2 Sch wank, Be ne dikt: Já nos. Aga pé. Sze ged, 2001.
3 Sch wank, Be ne dikt, i. m. 223. o.

4 Sch wank, Be ne dikt i. m. 224. o.
5 Far kas falvy Dé nes: Test té vált Szó. Prugg Ver lag. 1986, 162. o.
6 Sch wank, Be ne dikt: i. m. 225. o.



új utak ra hív. Ahogy Áb ra há mot ki moz dí tot ta ré gi meg szo -
ká sa i ból, be ideg zõ dött kul tu szá ból, pri vát val lá sos sá gá ból
(és õ hitt a szó nak), úgy hív ma is a hit meg úju ló ta pasz ta -
la tá ra. Ott és ahol õ meg je le nik, va ló ság gá vá lik a bi za lom
ere je. Val lá si meg rög zött ség, a ré gi hez va ló gör csös ra gasz -
ko dás alap ve tõ en aka dá lyoz hat ja meg, hogy új ra fo gal maz -
zuk Jé zus ba ve tett hi tünk vál to zá so kon át meg tar tó ere jét.
Bár mely ke gyes sé gi irány hoz tar to zunk is, sza bad meg hal la -
nunk a hí vó szót, hogy Urunk for mál jon ben nün ket, ne mi
õt. A nem ha gyo má nyo san hí võ em bert is fe nye ge ti, hogy a
sa ját val lá si elõ íté le té hez ra gasz ko dik: hi szek én, a ma gam
mód ján. A mai ma gyar tár sa da lom dön tõ több sé gé nek en  nyi
a val lá sos meg gyõ zõ dé se, és ezen nem is óhajt vál toz tat ni.

Ki hez kell iga zí ta ni az éle tün ket? A ben nün ket kö rül ve -
võ el vá rá sok hoz? Az le het az éle tünk „alap dal la ma”, hogy
mit szól nak hoz zá? Vagy mind ezt fe lül ír va, sa ját el kép ze -
lé se ink sze rint él he tünk? Ha a sza kasz jé zu si mo dell jé re
te kin tünk, csak a bûn bá nat hang ján szó lal ha tunk meg:
egyé ni, gyü le ke ze ti, köz egy há zi éle tünk ben sok kal jel lem -
zõbb ránk ez a két ma ga tar tás min ta, mint az, hogy für -
kés  szük és meg ért sük az üze net és eh hez iga zod junk.
„Azok az em be rek, akik Krisz tus hoz ha son ló an nem em -
ber tár sa ik íté le té vel tö rõd nek, nem ma ga biz tos gõg gel jár -
ják élet út ju kat. (…) Elõ for dul hat, hogy Is ten meg en ge di
éle tük ben a kül sõ leg ve re ség nek lát szó ese mé nye ket, fél -
re is me rés ben és meg ve tés ben ré sze sül nek. Ám éppen Já -
nos is me ri fel a bú za szem ha lá lá ban a gyü möl csöt ho zó
ku darc tit kát. Jé zus ku dar ca, amely a ke reszt ha lál ban vég -
zõ dött, a leg fon to sabb és az egye dül szük sé ges si ker ré lett
a vi lág szá má ra (amely tõl so sem várt di csé re tet).”7

La bor czi Gé za

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 2. VA SÁR NAP
• Mt 23,37–39

Meg ne vessétek azt, aki szól!

A va sár nap alap gon do la ta: meg ne ves sé tek azt, aki szól!
Az Úr sza va, hí vá sa, a kom mu ni ká ció az õ ré szé rõl in dul,
de a re ak ci ót, a vá laszt vár ja. Az egy ol da lú kom mu ni ká ció
nem csak kí nos, le han go ló, de in ger lõ is.

Ked ves, idõs gyü le ke ze ti tag nál jár tam böjt ben. Be te ges -
ke dett is, ki csit duz zo gott is, úgy hogy a lá to ga tás in do kolt
volt. A tes ti nya va lyák után a lel ki kér dé sek fe lé ha lad -
tunk a be szél ge tés ben, ko moly gon do la to kat kö zölt, úgy
lát tam, sa ját sor sa mel lett ér de kel te má sé is, a vi lá gé is.
Ép pen egy nagy ívû kö rül te kin tés bõl kö ze lí tet tem je len le -
gi hely ze tünk höz, mi kor kö zöl te, hogy a ve se mû kö dé se
egyéb ként rend be jött az utol só ke ze lés nyo mán. Ter mé sze -
te sen ki fe jez tem örö mö met a fel épü lé se kap csán, csak az

a kér dés ma radt ben nem, volt ér tel me en nek a be szél ge -
tés nek? Úgy tûnt, mint ha sü ke tek pár be szé de len ne.

Va la mi ha son ló gon do lat le he tett Jé zus ban, ami kor a fa -
ri ze u sok és írás tu dók kö zött meg szó lalt.

Je ru zsá lem, Je ru zsá lem!

Is ten el hí vott, ki vá lasz tott né pe, akik kö zött Áb ra hám,
Izsák, Já kob, Mó zes, Dá vid és Sa la mon élt. Akik em lé kük -
ben hor doz zák az át ke lést a Vö rös–ten ge ren, Je ri kó fa la i -
nak le om lá sát, Is ten tíz igé jét, zsol tár írók és pró fé ták üze -
ne te it, a fog ság nyo mo rú sá gát és az új hon fog la lás örö -
mét. Jé zus eh hez a nép hez, kö zös ség hez szól, nem az
egyént szó lít ja meg, mint hogy az Ószö vet ség ben is Áb ra -
hám fi a i nak, utó da i nak szól az ígé ret, a nép nek, aki ken
ke resz tül meg akar ja mu tat ni, hogy õ az egye dü li Is ten. Ez
a ha tal mas Úr, né pét ve ze ten dõ, üze ne te ket jut tat el el hí -
vott esz kö ze in ke resz tül. Bí rák, szol gá lók, ki rá lyok, pró fé -
ták, gyer me kek, ag gas tyá nok vi szik az üze ne tet Is ten tõl
né pé hez. A meg döb ben tõ az, hogy ezt a meg ke re sést nem
fo gad ták szí ve sen, né ha ki gú nyol ták, né ha meg ver ték, né -
ha meg öl ték a pró fé tá kat.

Ma szá munk ra a tel jes Szent írás ilyen üze net, Te rem tõ tõl
a te remt mény hez, csak meg kell fej te nünk, s ahogy a pró fé -
tá kat sa ját ko ruk ban nem ér tet ték, sõt Jé zust sem, úgy ma is
ha son ló el len ál lás sal ta lál koz ha tunk Is ten üze ne té vel, írott
és hir de tett igé jé vel szem ben. Mi ért kell en nek így len ni?

1. Mert a kis csi be ér dek lõ dõ tí pus, sû rûn esik csap dá ba.
2. Nem jól mé ri fel a le he tõ sé gét (pél dá ul a hé ja se bes -

sé gét, tá vol sá gát, a sa ját kor lá ta it, hely ze tét, se bes sé gét).
3. Ros  sz tár sa ság ba ke ve re dik, egy-egy kö vér gi lisz ta ci -

bá lá sa ma gá val ra gad ja.
4. So ká ig nem volt ve szély, ezért mes  szi re ju tott a két

kot ko dá cso lás kö zött.
Pe dig hány szor akar ta lak ös  sze gyûj te ni, te csap dá ba

esett, ma ga biz tos, ros  sz tár sa ság ba ke ve re dett, té vely gõ
gyer me kem – mond ja az Úr. S aki lá tott már ter mé sze tes
kö rül mé nyek kö zött ki köl tött csi bé ket a kot lós sal, tyúk -
anyó val, na gyon jól ér zé ke li en nek a kép nek ap ró jel zé se -
it is. Is ten ke gyel me ez! Hány szor nyúj tot tam ki ke ze met
fe léd éhe zé sed ide jén, há bo rú ban, ka taszt ró fá ban, jó dol -
god ban, rossz dol god ban, de te nem…! A kot lós kép nem -
csak biz ton sá got mu tat, ha nem meg elé ge dett sé get, bol -
dog sá got, tel jes éle tet, ta nu lá si le he tõ sé get stb. S mind ezt
Is ten sok szor fel kí nál ta az em ber nek, mint most is, és ez
a ke gye lem órá ja. Élet re hív a ha lál ál la po tá ból, de az em -
ber sok szor vis  sza ki ált: majd ké sõbb, mert olyan ér de kes
ez a vi lág, vagy épp egy nagy le he tõ ség elõtt ál lok, vagy
nem va gyok ké pes ele get  ten ni ne ked, majd ké sõbb meg -
lát juk. Is ten pe dig áll a né pe fe lett, és fi gye li bal ga sá ga it
és an nak kö vet kez mé nye it. Hány szor és mi lyen rég óta
sze ret ném egy be gyûj te ni fi a i dat. Is ten ke gyel me és a ke -
gye lem el uta sí tá sa em ber lé tünk tör té nel me. Az em ber sok -
szor ke rül dön tés hely zet be, nem já ték szer ként hasz nál ja
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az Is ten. Fe le lõs dön tést vár tõ le, és minden nek kö vet kez -
mé nye van. Nem jár kö vet kez mény nél kül egyet len dön tés
sem. Jó meg ér te ni, hogy  Is ten min dig a né pé hez be szél, az
ígé re tek és íté le tek a hall ga tók nak szól nak. Jé zus be szél a
ház ról, amely már nem az Is te né, a tu laj don jog vis  sza -
szállt az em ber re és üre sen fog ma rad ni. Nél kü le min den
pusz tu lás nak in dul, le gyen az egy ház, egy ap ró szol gá lat
vagy em be ri kap cso la tok. Ez lett, ez lesz a ne m aka rás nak
a gyü möl cse. Nem fog tok lát ni – mond ja Jé zus a fa ri ze u -
sok nak, akik nyil ván nem es nek két ség be, de Jé zus sza vá -
ból ki ér zõ dik, hogy a kö vet ke zõ el jö ve te le olyan egy ér tel -
mû lesz, hogy a most gõ gö sen el len ál ló fa ri ze u sok nak tor -
ká ra fagy a szó, il let ve csak Is ten di csõ í té se jön ki raj ta.

Váz lat

I.
1. Is ten né pe ve ze tés alatt (jó sors)
Hall ja Ura hang ját és en ged ne ki. Gyõ zel mek, si ke rek,

ál dá sok. Öröm, bé kes ség, meg elé ge dett ség, a ne héz hely -
ze tek bõl is fel áll.

2. Is ten né pe szem be sze gü lés ben (bal sors)
Nem en ged az is te ni aka rat nak. Hi szen nincs ke nyér és

nincs víz, szív bõl utál juk ezt a hit vány ele delt.
3. Ke gye lem bõl üd vös ség re.
Egy szer még is meg hall ja a kot lós hang ját, s rév be ér.

II.
1. Pró fé ta, Is ten sza vá nak to váb bí tó ja.
Írott és hir de tett ige, Bib lia, pré di ká ció, bi zony ság té tel.
2. Az üze net.
Tar tal ma a kot lós hí vá sa, biz ton ság, sze re tet.
Meg elé ge dett ség, tel jes élet kí ná lá sa.
3. Ke mény ség vagy ke gye lem?
Az em ber vá la sza. Meg ne ves sé tek azt, aki szól!

III.
1. Is ten há za.
Imád ság há za, az Is ten hez ér ke zés há za hí võ nek, hi tet -

len nek.
2. Ku fár ko dás há za.
A ke gye lem in gyen van, üz let nek he lye nincs!
3. Üre sen ma rad? Med dig?
Az üz le te lõk há zá ban nem vesz szál lást az Úr, míg di -

csõ í té sé re nem áll az a haj lék.

IRO DA LOM

Kar ner Ká roly: Má té evan gé li u ma.
Brin ke G. R.: Jegy ze tek Má té evan gé li u má hoz.
Ro bert son’s: Word Pic tu res in the New Tes ta ment. Broad man

Press. Re ne wal, 1960.

Gyõr fi Mi hály

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 3. VA SÁR NAP
• Lk 7,36–50

Né hány éve egyik ked ves ba rá tom, egyéb ként re for má tus
lel kész, egy ige hir de té si elõ ké szí tõt ol vas va így fa kadt ki:
„Egy exe gé zist bár ki meg tud csi nál ni, ne exe gé zist ad ja -
nak, ha nem kon tex tu so kat, a kon tex tu sok az ér de ke -
sek…!” A ná lunk meg je le nõ elõ ké szí tõk kel sok szor ha -
son ló a prob lé mám. Ezért igyek szem mi nél több kon tex -
tust ad ni, és csak an  nyit az exe gé zis sel fog lal koz ni,
amennyit fel tét le nül szük sé ges.

Ma rad ni, vagy el in dul ni és koc káz tat ni?

Ke resz tény nek len ni, azt hi szem, va la mi fé le érin tett sé get,
meg szó lí tott sá got je lent. A meg szó lí tott ság pe dig azt je -
len ti: ar ra va gyunk fel szó lít va, hogy ki lép jünk ön ma gunk -
ból, vi szo nya ink ból, mind ab ból, ami kö rül vesz min ket,
ami a je len pil la nat ban a hét köz na pi sá gun kat, a meg szo -
kot tat, a szok vá nyo sat je len ti szá munk ra. Ami ugyan is
szok vá nyos, az vá lik ter mé sze tes sé, és ez azt is je len ti,
hogy „lát ha tat lan”, te hát nem ves  szük ész re.

Ez a tör té net, amit Lk 7,36–50-ben ol vas ha tunk, a ki lé -
pés rõl szól, és ez zel együtt ar ról, hogy sze ret ni min dig
koc ká zat tal jár. Az zal az ijesz tõ, de re á lis le he tõ ség gel,
hogy hasz nál nak, az tán át lép nek raj tunk. Az zal a ve szély  -
lyel, hogy ki hasz nál nak, és a vé gén min den ki le né zé se és
meg ve té se lesz osz tály ré szünk. Ki vé ve Jé zust. Mert õ re ha -
bi li tál ja a sze re tet koc ká za tát vál la ló em bert.

„Biz tos Úr ké rem, én is bûn-ül dö zõ va gyok!”

Ha gyo má nyos er kölcs fel fo gá sunk bûn, bûn bá nat és jó vá -
té tel kér dé sé ben nem so kat vál to zott két ezer év alatt. A
sok fér fit sze re tõ nõ ma is csak „szaj ha”. Ve le érint kez ni
olyan komp ro mit tá ló le het, hogy jobb, ha ke rü löd még a
lát sza tát is an nak, hogy szá nal mat, meg ér tést ta nú sí tasz
irá nyá ban.

Mi, az „egy ház”, ma sem pa po lunk más ról – már aki,
ezért tisz te let a ki vé tel nek –, mint er köl csi fer tõ rõl, a sze xu -
a li tás ve szé lye i rõl. Ez a té ma mind vé gig a mi énk ma radt. És
ha min den más egyéb ki csú szik a ke zünk kö zül, mert nem
va gyunk már kom pe ten sek, hogy nyi lat koz zunk ró la, vagy
már le já rat tuk ma gun kat az adott kér dés ben, ak kor még
min dig ott a ne mi er kölcs. Ez a té ma ki apaszt ha tat lan tár há -
za a bûn bá na ti, lel ki is me re tet éb reszt ge tõ, os to ro zó pré di ká -
ci ók nak. Hi szen ki az, aki nek múlt já ban ne le het ne ta lál ni
va la mit, ami lel ki is me ret fur da lás kel té sé re al kal mas? Ki az,
aki tel je sen tisz ta eb ben a kér dés ben? Vagy ha még is akad
va la ki, aki tisz ta, aki nem „szennyez te be ma gát”, nem „ön -
fer tõ zött” so ha, az hát bor zon ga tó – sa vo na ro la-i – mó don
kelt szo ron gást és ön ér tékvesz tést lel ki gyer me ke i ben.
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Hogy men  nyi re le het a ne mi er kölcs rõl va ló pa po lás
pót cse lek vés, ar ra jó pél da Hein rich Böll Le vél egy if jú ka -
to li kus hoz cí mû írá sa. Le ír ja ben ne, hogy a II. vi lág há bo -
rú ide jén a be so ro zott fi a tal fi ú kat a lel ki gya kor la to kon
olyan er köl csi ve szé lyek tõl óv ták, mint a szá za di vá sza tok
és a bor dély lá to ga tá sok. A le ré sze ge dést el ke rü len dõ, azt a
ta ná csot ad ta a lel ki atya, hogy egyék jól te le ma gu kat zsí -
ros éte lek kel, hogy így ke rül jék el a le ré sze ge dést. „A ta ná -
csok – me sé li Böll – el lá tás tech ni ka i lag is ég be ki ál tó an
egy ügyû ek vol tak: hon nan sze rez he tett vol na a sze gény
újonc, mond juk 1940-ben vagy 41-ben húst? Ez után –
me sé li to vább – saj ná lom, de iga zán a rin gyó ké volt a fõ -
sze rep, újabb in tés kö vet ke zett: óva kod junk ezek tõl a ve -
szé lyes lé nyek tõl.” Az tán a lel ki gya kor la tot ve ze tõ atya el -
mond ta ne kik, hogy õ egy kor, az el sõ vi lág há bo rú alatt
„mi lyen tak ti ká val me ne kült meg az ef fé le sze mé lyek csá -
bí tá sa i tól.” A vé gén még né hány szó a ba rát ság ról és az
en ge del mes ség rõl, majd el bo csá tot ták õket. Böll hoz zá te -
szi: „Egyet len szó sem esett Hit ler rõl, egy szó sem az an -
ti sze mi tiz mus ról. Meg kap tuk szel le mi fegy ver ze tün ket, és
ha za oson tunk a si vár kül vá ro son ke resz tül.” Ar ról az er -
köl csi ve szély rõl egy szó sem esett, hogy mit is fog je len -
te ni a ná cik had se re gé ben szol gál ni.

Ki a va ló di bû nös?

Te szi fel a kér dést Eu gen Dre wer mann Pszi cho ana lí zis és
er kölcs teo ló gia cí mû ta nul mány kö te té ben. Egyik eset ta nul -
má nyá ban egy fi a tal férj sze re pel, aki a pin cé ben rá ta lál bi -
zo nyos le ve lek re, mely bõl ki de rül, hogy fe le sé ge ti zen egy -
né hány év vel az elõtt vi szonyt foly ta tott egy ma gas egy há -
zi sze mé lyi ség gel. A férj bõl mind ad dig nem múlt a bos  szú -
vágy, míg a ma gas ran gú egy há zi sze mély meg nem halt.
Ez a férj – ír ja Dre wer mann – „er köl csös sé gé vel csak szí vé -
nek hi deg sé gét és bi zo nyos ér te lem ben sze re tet kép te len sé -
gét bi zo nyí tot ta, és sor sá nak tra gé di á ja ép pen ab ban rej lik,
hogy csak er köl csös volt, és akart len ni, és fa ri ze us sá ga
mind val lá si, mind em be ri szem pont ból sok kal bû nö seb bé
te szi õt, mint ami lyen bû nös a fe le sé ge volt.”

Tolsz toj az An na Ka reni na cí mû re gé nyé ben egy há zas -
ság tönk re me ne te lét mu tat ja be, mely nek leg fõbb oka a
férj, Alek szej Ka renin me rev kor rekt sé ge, akit így jel le mez:
„(…) Nem ta lált sem mi le he tet lent és ab szur dat ab ban a
gon do lat ban, hogy mi vel tö ké le tes hit tel ren del ke zett,
ami nek a mér té két mel les leg ma ga szab ta meg, nin csen
lel ké ben hely a bûn szá má ra.” A val lás gya kor lás fe l ül etes
mód ja az, mely meg aka dá lyoz za, hogy meg bo csás son An -
ná nak, és nagy lel kû en be le egyez zen az egyet len le het sé -
ges meg ol dás ba, a vá lás ba, ehe lyett egy há zi elõ írá sok pa -
ra gra fu sai mö gé bú jik, míg vég sõ két ség be esés be és ha lál -
ba ker ge ti fe le sé gét.

A tör vé nyek, in téz mé nyek, de még az egy ház is mind -
má ig a ka reni nek ol da lán áll. Akik vé gül is a fa ri ze us Si -
mon „re mix” vál to za tai.

Si mon fa ri ze us ma is él. A „fa ri ze us si mo nok” ma is
ugyan úgy meg van nak, sõt, az egy ház ban él nek to vább.
Egye ne sen az egy ház az a hely, ahol me ne dék re ta lál nak.

Bû nös ség, és ami mö göt te van

Ez a Si mon mé lyen meg ve ti a há zá ba to la ko dó „bû nös”
nõt. Hogy bû ne mi volt? Fel te he tõ en egy pros ti tu ált ról van
szó. A Prõh le-kom men tár még at tól is el zár kó zik, hogy pa -
ráz na ság ként ér tel mez ze a bû nös sé get, így vi szont szem -
be megy az ál ta lá nos fel fo gás sal, hi szen igen ré gi ha gyo -
mány, hogy a bû nös nõ nem más, mint Mag da lai Má ria.
Te hát nem is egy sze rû en há zas ság tö rõ nõ, mint Jn 8,1–11-
ben, ha nem pros ti tu ált. Ezt az ér tel me zést alá tá maszt ja
az, hogy Si mon is mer te az as  szonyt, és pon tos ké pe volt
an nak er köl csi ál la po tá ról, bû nös sé gé rõl. Meg is le põ dik
Si mon, hogy Jé zus hagy ja ma gát a nõ ál tal meg érin te ni.
Eb bõl ar ra kö vet kez tet, hogy nem tud ja, mi fé le az as  szony.
Ez az itt em le ge tett „bû nös ség” te hát olyan ter mé sze tû
kel lett, hogy le gyen, mely – úgy mond – nyil ván va ló. Me -
lyet egy pró fé ta – aki nek van elég em ber is me re te – ki tud
kö vet kez tet ni, még ak kor is, ha nem hely be li.

Ralph F. Wil son ír ja Lu kács-kom men tár já ban: „Nem
tud juk, ho gyan lett pros ti tu ált tá. Ta lán tel ve volt vág  gyal,
de az is el kép zel he tõ, hogy gyer mek ko rá ban sze xu á li san
zak lat ták, vagy tör vény te len gyer mek ként nõtt fel és nem
volt esé lye le gi tim há zas ság kö tés re. De le het, hogy meg öz -
ve gyült és így pró bált a túl élé sé ért har col ni.” (Les sons
from Lu ke’s Gos pel.)

Wil son a meg fe le lõ kor tör té ne ti hát tér is me re té ben fog lal ja
ös  sze azo kat a lé lek ta ni és gaz da sá gi oko kat, me lyek ab ban
az idõ ben egy nõt ar ra kész tet tek, hogy pros ti tu ált le gyen.

Lars von Tri er dán film ren de zõ leg utób bi film jé ben, a
Dog vil le-ben egy olyan nõ rõl ját szat el egy tör té ne tet, aki
bi zo nyos okok nál fog va me ne kül, és egy ap rócs ka fa lu ban
pró bál me ne dé ket ke res ni. A fa lu be fo gad ja ugyan, de há -
lá ból el vár ja tõ le, hogy min den ki szol gá ja le gyen. A lány,
akit Grace-nek, az az ke gye lem nek hív nak, és aki rá adá sul
szép és al kal maz ko dó, sõt igen meg ér tõ nek bi zo nyul min -
den ki vel szem ben, las san, fok ról fok ra a fa lu la kói ön zé -
sé nek, a fér fi úi kéj vá gy nak, sze xu á lis zak la tás nak az ál -
do za ta lesz. Vé gül egy si ker te len szö ké si kí sér let után és
egy lo pás sal kap cso la tos ha mis vád nyo mán meg bi lin cse -
lik. Nya ká ba csen gõt és egy sú lyos vas ke re ket lán col nak,
at tól kezd ve már a leg tel je sebb gát lás ta lan ság gal bá nik
ve le min den ki, és a fér fi ak sze xu á lis ki elé gü lé sük esz kö -
ze ként hasz nál ják. A film – töb bek közt – an nak a pél dá -
za ta, hogy egy ál ta lán meg ér dem li-e az em ber a sze re te tet
és a tö rõ dést. An nak a nyo masz tó pél dá za ta, hogy a sze -
re tet koc ká zat vál la lás is egy ben, nem is akár mi lyen koc -
ká zat vál la lás, mert elõ for dul hat, hogy a le he tõ leg alan ta -
sabb ön zés nek vá lik esz kö zé vé. És ezt ép pen azok a nõi
sor sok mu tat ják meg, akik szin tén ál do za tai a fér fi ak –
lel ki leg nem iga zán tisz tá zott – sze xu á lis kész te té se i nek.
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Ger maine Gre er A kaszt rált nõ cí mû köny vé ben le ír ja
egy fér fi ese tét, aki meg volt gyõ zõd ve ar ról, hogy min den
fér fi un dort érez sze xu á lis érint ke zés után. Ez a fér fi csu -
pán egyet len nõ re tu dott vis  sza em lé kez ni, aki vel un dor
nél kül sze ret ke zett. Gre er hoz zá te szi: „A fér fi úgy te kint a
nõ re, mint va la mi em ber for má jú kö põ csé szé re, és un dor -
ral for dul el tõ le. Amíg a fér fi nem bé kül ki sa ját sze xu a li -
tá sá val, és amíg a nõt ki zá ró lag sze xu á lis lény ként ke ze li,
ad dig gyû löl ni fog ja.” Eb ben az un dor cí mû fe je zet ben a
pros ti tú ci ó ról is be szél: „A sze xu á lis bán tal ma zás kul csát
ta lán ab ban kell ke res nünk, hogy a fér fi ak a ked ves, fe le -
ség nek va ló nõk tár sa sá gá ban kép te le nek meg sza ba dul ni
gát lá sa ik tól, il let ve hogy ret teg nek és un do rod nak at tól
ami re az el foj tott vágy vé gül rá ve szi õket. A pros ti tú ci ó -
ban az a leg bor zasz tóbb, hogy sok pros ti tu ált lesz azok -
nak az ál la ti rí tu sok nak az ál do za tá vá, me lyek nél kül a ci -
vi li zált fér fi ak kép te le nek ki elé gül ni. So kuk sze rint épp ez
az õ tár sa dal mi funk ci ó juk.”

Si mon mint fa ri ze us úgy gon dol ja, hogy Jé zus nak nem
sza bad na meg en ged nie, hogy ez az as  szony meg érint se.
Mert ez ál tal ma ga is tisz tá ta lan lesz. A val lás és a ri tu á lis
élet elõ írá sa i ban is ott ta lál juk ugyan azt, az ön nön vá gya -
i val ki bé kí tet le nül élõ em ber (fér fi) vi szoly gá sát. Aki épp -
olyan tisz tá ta lan nak tart ja a pros ti tu ált nõt, mint a kö põ -
csé szét. Ér zé ket le nül né zi a nõ zá po ro zó kön  nye it.

A nem fél re hú zott láb

Jé zus meg lát ja az ál do za tot a „bû nös”-ben. És ma ga tar tá -
sá val (lá bát nem húz za el) te ret en ged az as  szony ed dig
so ha meg nem ál mo dott ál ma i nak. An nak, hogy õ is el fo -
ga dás ra ta lál hat, hogy van Is ten elõtt va la mi esé lye. Jé zus
moz du la to kat ad ad dig so ha nem ér zett ér zel me i nek. En -
ge di, hogy el ered je nek ad dig so ha ki nem csor dult köny  -
nyei. Jé zus sze re te te meg ol vaszt ja szo ron gá sa i nak je gét,
lé nyé nek meg kér ge se dett vé dõ bur kát.

Itt, eb ben a tör té net ben meg tör té nik az, ami vel olyan
rit kán ta lál ko zunk sze mé lyes éle tünk ben: hogy va la ki
õszin te meg bá nást ta nú sít, és lel ke tö rött cse re pe it ke -
zünk be hul lat ja, mint egy ránk bíz va, hogy pró bál juk meg
új ra ép egés  szé ten ni, ha tud juk.

Saj nos lé te zik meg bánt meg bá nás is. Ami kor utó lag az
il le tõ már bán ja, hogy meg mu tat ta, fel fed te elõt tünk gyen -
ge sé gét, leg fá jóbb pont ja it. Még a ka to na ság alatt tör tént
ve lem ilyen eset. Raj pa rancs no kom egy es te min den bú ját-
ba ját el mond ta ne kem. Vál lam ra bo rul va zo kog ta el éle té -
nek ki lá tás ta lan sá gát, nyo mo rát. Én ima köny vem oda -
aján dé ko zá sá val igye kez tem szo li da ri tá so mat ki fe jez ni.
Más nap tól azon ban ész re vet tem, hogy ke rül en gem. Ha
be szél get tünk, ak kor is mint ha ke rül né a ko moly té má kat.
Né ha so kat sej te tõ en azt mond ta má sok elõtt: „Egy em bert
min den képp meg fo gok ke res ni ci vil ben!” Az tán fe lém bic -
cen tett. Köz ben vi gyor gott egyet hoz zá. Pár hét tel ez után
le sze rel tem. So ha töb bé nem ta lál koz tunk.

Ér de kes vol na lát ni a meg bá nás után né hány hó nap pal
a tör té net nõi sze rep lõ jét. Ta lán ez a jo gos kí ván csi ság
szül te meg az egy ház ban azt a tra dí ci ót, mely sze rint ez a
nõ nem volt más, mint Mag da lai Má ria. Így min den ki biz -
tos le he tett ab ban, hogy meg bá ná sát nem bán ta meg.

So kat, vagy na gyon?

Jé zus az adó sok ról szó ló pél dá zat után ös  sze ha son lít va
Si mon há zi gaz da ként el kö ve tett mu lasz tá sa it az asz  -
szony cse le ke de té vel, vé gül ar ról be szél, hogy az el en ge -
dés (ugyan az a szó, mint a Mi atyánk ban), a meg bo csá -
tás azért le het irá nyá ban na gyobb, mert hgaphsen polu
(Lk 7,47) Az az „so kat (vagy na gyon) sze re tett.” Ez a ki -
fe je zés vo nat koz hat a Jé zus irán ti ér zel me i re is. De ar ra
is, hogy so kat (már mint sok fér fit) sze re tett. (Dre wer -
mann pél dá ul így ér ti.) Csak hogy en nek el lent mond a
szö veg ös  sze füg gés, de az ao risz tosz ige alak hasz ná la ta
is. Úgy is for dít hat nánk a ki fe je zést, hogy „el kez dett na -
gyon sze ret ni”.

El en ge dés, és ami utá na jön

John Wes ley kom men tár já ban azt ír ja, fel kell fi gyel nünk
ar ra, hogy az as  szony sze re te tét úgy em lí ti Jé zus, mint a
bo csá nat ered mé nyét és nem cél ját. A lát szat az, hogy az
as  szony nak azért bo csát tat tak meg bû nei, mert ki mu tat ta
Jé zus iránt sze re te tét, hol ott az el len ke zõ je az igaz. Azért
sze ret, mert bo csá na tot nyert.

Te hát nem azért bo csát tat nak meg bû ne ink, mert sze ret -
jük Is tent, ha nem azért sze ret jük Is tent, mert bû ne ink
meg bo csát tat tak.

Ez zel meg ér kez tünk a re for má ció egyik alap ve tõ ta ní tá -
sá hoz. Ide kell a pré di ká ci ó nak meg ér kez nie.
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