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A kül sõ el árul ja a bel sõ vi lá got. Ez alól még a föl di egy ház
sem ki vé tel. Egy ame ri kai fes tõ mû vész, Grant Wood 1930-
ban fes tett egy ké pet, amely nek nem ke vés iró ni á val az
„Ame ri kai gó ti ka” cí met ad ta. Egy há zas pár lát ha tó a ké -
pen a há zuk elõtt, a fér fi ke zé ben vas vil la. Ti pi kus jó mó -
dú, gaz dag em be rek, tö ké le tes vo na lak, ri deg, fa gyos te -
kin tet, min den ránc és min den ap ró rész let a pen ge él tisz -
ta sá gá val. Ezek az em be rek lát szó lag a tö ké le tes ség és a
hi bát lan ság meg tes te sí tõi. A kép tit ka azon ban az, hogy a
fes tõ mû vész csak a há zat lát ta – a ma -
ga ri deg hi bát lan sá gá ban –, és meg fes -
tet te a ben ne la kó kat asze rint, ahogy a
ház kül sõ ké pe alap ján el kép zel te, mi -
lye nek le het nek e ház la kói… A mi mai
épü le te ink, temp lo ma ink kül sõ meg je le -
né se va jon mi re in dí ta na egy mû vészt?
Mi lyen nek fes te né meg, ál mod ná meg a
ben ne élõ ket? Mi hú zó dik meg a mi
egy há zunk ban, gyü le ke ze te ink ben a
kül sõ mö gött?

A zsol tár ma ar ra hív min ket, hogy
árad jon aj kunk ról a di csé ret, és vá la -
szol jon Is ten be szé dé re a nyel vünk.
Nincs más cél ja a teo ló gia ta nu lá sá -
nak, mint a vá lasz adó ké pes ség ta nu lá -
sa. Is ten el hí vá sa nagy, pá rat lan ti tok. Aki ta lán so ha sem
gon dol ta, az hall ja meg a hí vást: légy vá lasz adó pró fé ta!

Vá lasz adó be széd… Be szé decs kék re, té zi sek fel mon dá -
sá ra és is mé tel ge té sé re még itt-ott fut ja, de az iga zi kül de -
tés, a va ló di cél ez: „vá la szol jon be szé ded re a nyel vem,
mert min den pa ran cso la tod igaz…” A pró fé tai szó a hall -
ga tó ban élet re kel! A vá lasz adó be széd ked vet, jö võt, szán -
dé kot te remt, és meg moz gat. Min dig ma ga elõtt lát va la -
mit, nem a teg na pot idéz ge ti, és nem a sa ját tel je sít mé nyét
so rol gat ja. Nem saj nál tat ja ma gát, és nem más tól vár el

min dent. Csak az ára dó di csé ret te rem ti meg azt, hogy vá -
la szol ni tud junk Is ten sza vá ra, hogy rá ta lál junk a vá lasz -
adó be széd re. A pré di ká ció ma nem le het más, mint nyel -
vünk vá la sza a meg hal lott is te ni szó ra. Ez pe dig ti tok. A
tit kot nem meg fej te nünk kell a hall ga tók szá má ra, ha nem
amen  nyi re csak le het sé ges, to vább ad ni, hogy az õ éle tü ket
se gít se, hogy élet és erõ for rá sá vá vál jon szá muk ra.

Hank Jo nes ma is élõ és kon cer te zõ dzses  sz-zon go ris ta
mon da ta cseng a fü lem ben: „ha hall gatsz egy zon go ris tát,

min den hang nak iden ti tá sa van, és
min den egyes hang nak van sa ját, má sé -
val ös  sze té veszt he tet len lel ke…”. Aki
min ket a lel ké szi szol gá lat ra 2004-ben
is el hív, aki a most vég zõ ket el in dít ja,
meg ad ja mind egyik el hí vott já nak ezt a
sa ját, de má so kat min dig gaz da gí tó
han got, lel ket.

„Ki ül tet ne ker te ket sze münk be, ki ver -
né föl lel künk ben a lel ket?” – kér de zi Jó -
zsef At ti la 1924-ben.

A med dõ dom bok hom lo ká ból / ki emel tük a
csil lag vizs gá ló gon do la to kat, / föl, föl a ma -
gas sá gig /re pü lõ gé pe ket ha ji gá lunk / és rop -
pant vis  sza hul ló pá lyá juk kal / ki pány váz tuk

a ma da rak bi ro dal mát, / moz do nyok kal kor cso lyá zunk mes  sze
föld re / és kan tárt hol nap elekt ro mos ha jók ból do bunk / a sö ré nyes
üvöl tõ ten ge rek re, / de em be rek, em be rek! / Ki ven né új ból ész re, /
hogy le kell si kál ni asz ta la in kat, / ki mon da ná meg az as  szo nyok -
nak, / hogy ki sö pör he tik a szo mo rú sá got. / Ki ül tet ne ker te ket sze -
münk be, / ki ver né föl lel künk ben a lel ket?

Az, hogy ki bõl lesz lel kész, ti tok. Is ten tit ka. Nem a mi bû -
vös mes ter ke dé sünk ered mé nye. A lel kész ség ti tok-ado -
mány és csak alá zat tal fo gad ha tó. Mi lyen em bert fes te ne
a mû vész, ha csak a pré di ká ci ó in kat hal la ná? Mi óv meg
üres be szé dek tõl? Mi ad lel ket a sza vunk nak? Ha nyel -
vünk Is ten be szé dé re vá la szol, ak kor le he tünk lel ké szek,
akik a lel kek ben föl ve rik a lel ket.
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»Ame ri kai gó ti ka«*

Árad jon aj kam ról a di csé ret, mert meg ta ní tasz ren del ke zé se id re.
Vá la szol jon be szé ded re nyel vem, mert min den pa ran cso la tod igaz.

(Zsolt 119,171–172)
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* Rész let az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem tan év zá ró is ten tisz te -
le tén 2004. jú ni us 19-én el hang zott ige hir de tés bõl.



AZ ÚR VA CSO RÁ HOZ MÉL TÓ SZE RE TET VA CSO RA
(11,27–34)

(27) Úgy hogy aki nem hoz zá mél tó an eszi a ke nye ret és
iszik az Úr po ha rá ból, vét kes sé lesz az Úr tes té ben és vé ré -
ben1. (28) Vi szont vizs gál ja meg ma gát az em ber, és úgy
egyék a ke nyér bõl, és úgy igyék a po hár ból. (29) Aki eszik
és iszik úgy, hogy nem íté li meg he lye sen a tes tet2, íté le tet
eszik és iszik ön ma gá nak. (30) Ezért sok kö zöt te tek a
gyen ge és be te ges, és meg le he tõs so kan alusz nak3 is. (31)
Ha vi szont meg ítél jük ön ma gun kat, nem megy vég be raj -
tunk az íté let. (32) Ami kor az Úr ítél meg min ket, ne ve lés -
ben van ré szünk, ne hogy a vi lág gal együtt ke rül jünk a vég -
sõ4 íté let alá.

(33) Úgy hogy, test vé re im, ami kor ös  sze jöt tök, hogy
egye tek, egy mást meg vár já tok. (34) Ha va la ki éhes, ott hon
egyék, ne hogy íté let re jöj je tek ös  sze. Egye bek rõl pe dig,
majd ha el me gyek, ren del ke zem.

A szö veg ér tel me
1. vét kes sé lesz az Úr tes té ben és vé ré ben: az új pro tes táns for dí -
tás ban ezen a he lyen nem ér vé nye sül kel lõ kép pen az ere de ti szö -
veg. Az ere de ti mon dat ál lít má nya ugyan is jö võ idõ ben áll, és ez
bi zo nyos ese tek ben a ki je len tés, az el vá rás, il let ve a kö vet kez -
mény sú lyát fo koz za (Bl–D 362.§. Vö.: Mt 5,48; 6,5; 20,26 stb.).
A jö võ ide jû fo gal ma zás egyút tal ki fe je zés re jut tat ja azt a kö rül -
ményt is, hogy az úr va cso rá zó ép pen az zal vá lik el ma rasz tal ha -
tó vá, hogy az úr va cso ra je gye i bõl nem von ja le a meg fe le lõ kö vet -
kez te tést. Ezért meg szív le len dõ Conz el mann meg jegy zé se: „Az
úr va cso rá hoz mél tó ál la potot nem akkor kell elérnem, mielõtt az
úrvacsora vételére készülök, ha nem ma gá ban a szent ség hez iga -
zo dó ma ga tar tá som ban.” (Komm 238. o. 108. jegy zet.)

2. úgy, hogy nem íté li meg he lye sen a tes tet: a ki je len tés több
szem pont ból is ta lá nyos, ezért a ma gya rá zók is el té rõ mó don
pró bál ják ér tel mez ni. Min de nek elõtt gon dot okoz a „di ak rivnw”
ige meg le he tõ sen szé les je len tés tar tal má ból ki vá lasz ta ni a gon -
do lat me net be il lõt. A Solt ész–Szi nyei szó tár ban a kö vet ke zõ je -
len té se ket ta lál juk: szét-, el-, ki vá laszt, meg kü lön böz tet; meg ítél,
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A ko rinthu si gyü le ke zet úr va cso rai
éle té nek meg re for má lá sa III.*
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* A ta nul mány má so dik ré szét lásd: Lel ki pász tor 2004/7. 242–249. o.

el dönt; szen ve dõ alak ban: el vá lik, el megy; vi szályt el in téz. Az
Új szö vet ség ben ta lál ko zunk még a me di á lis (vis  sza ha tó) alak
egy sa já tos je len té sé vel: ké tel ked ni, bi zony ta lan nak len ni (Mk
11,23 és pár hu za mos he lyek, Róm 4,20; 14,23; Jak 1,6; 2,4).
Lát ha tó, hogy mind egyik vál to zat ban ér vé nye sül az ít élet al ko tás
alap je len té se, de in kább szel le mi, mint bí rói te vé keny ség ered -
mé nye kép pen. Vi szont mind et tõl na gyon tá vol e sõ nek tû nik a
„meg be csül ni” ér te lem (a re vi de ált Kár oli- és az új pro tes táns
for dí tás). A ma gya rá za tok túl nyo mó ré szé ben a „meg kü lön böz -
te tést” va la mi lyen mó don ki fe je zõ for dí tást ta lál juk. Az utób bi
év ti ze dek ter mé sé ben csak két olyat találunk, amely ben a ma -
gya rá zó a „he lye sen meg ítél ni” je len tést ré sze sí ti elõny ben
(Wolff: Komm 93., 95. o. Tõ kés Ist ván: Komm 309. o.). Kö zé jük
so rol hat juk Schra gét is, aki bár emel lett a je len tés mel lett dönt
(Komm III. 51. o.), for dí tá sá ban még sem ér vé nye sí ti (Komm III.
8. o.). Ta lán nem té ve dünk, ha fel té te lez zük, hogy a vá lasz tás
nagy mér ték ben függ a min den kö rül írást kü lö nös mó don nél kü -
lö zõ „to; swÖ ma” (a test) ér tel me zé sé tõl. A kü lön bö zõ le he tõ sé ge -
ket át te kint he tõ en so rol ja fel Bar rett (Komm 274k o.). Je lent he ti
a) va la ki nek a sze mé lyét tes ti meg je le né sé ben (hé be rül: gaph)
(Lásd 1Kor 6,18.20; 9,27; 13,3; 2Kor 4,10; Gal 6,17; Fil 1,20), b)
az Úr tes tét a meg tört ke nyér ben (vö. 1Kor 10,16; 11,24), c) a
gyü le ke ze tet, il let ve egy há zat (vö. 1Kor 10,17; 12,12kk; Kol
3,15; Róm 12,4k; Ef 1,23; 4,4). Ezek után mi az, amit a gyü le -
ke zet vagy an nak egy ré sze nem ítél meg he lye sen? Az a) vál to -
zat tal kap cso la tos ér te lem Bar rett sze rint nem va ló szí nû – szem -
ben Born kamm vé le mé nyé vel (Ge sam mel te Aufsät ze II. 142. o.)
–, hi szen a sza kasz ban sem mi nem tá maszt ja alá, hogy a ko -
rinthu si gyü le ke zet ben Krisz tus sze mé lyét és az úr va cso ra ele -
me it el sza kí tot ták vol na egy más tól. Lam pe vi szont lé nye gé ben
Krisz tus sze mé lyé re gon dol, ami kor Pál fo gal ma zá sá ban Krisz -
tus ke reszt re fe szí tett „tes té re” tör té nõ uta lást lát (Der kor. Her -
ren mahl 210. o.). A leg több ma gya rá zó a b) vál to zat alap ján pró -
bál ja ele mez ni az apos tol ki je len té sét, és ez zel a ha gyo má nyos
ér tel me zést erõ sí ti meg: a gyü le ke zet nem tesz kü lönb sé get az
úr va cso ra ele mei és a kö zön sé ges étel, vagy ép pen a sze re tet ven -
dég sé gen fo gyasz tott va cso ra kö zött. Fi gye lem re mél tó azon ban
a c) vál to zat is. Az ott fel so rolt ige he lyek is ta nú sít ják, hogy a
„Krisz tus tes te” kü lö nö sen a le vél má so dik fe lé ben a Krisz tus ban
hí võk kö zös sé gé nek be szé des ké pé vé vá lik. Az úr va cso rai kö zös -
ség sze re pé rõl a Krisz tus tes té nek mint az egy ház kö zös sé gé nek
lét re jöt té ben ép pen imént, a 10,17 vers ben esett szó. Sch ra ge
haj lik ar ra, hogy a rej té lyes mon dat kul csát in nen ki in dul va pró -
bál ja meg ke res ni (Komm III. 51. o.). Ha el fo gad juk ezt a meg -



köze lí tést, ak kor a meg fe le lõ for dí tás: „nem ítél né meg he lye sen
a tes tet”. Vagy is nem von ja le Krisz tus úr va cso rai je len lé té nek
ekk léz io ló gi ai, egy há zat érin tõ kö vet kez mé nye it.

3. meg le he tõs so kan alusz nak (ko im wÖn tai): az al vás eb ben az
eset ben meg szé pí tõ (eu fem isz ti kus) meg ne ve zé se a ha lál nak. Az
Új szö vet ség nem egy szer él ez zel a so katmon dó kép pel, de ki zá -
ró lag Is ten ben, il let ve Krisz tus ban el huny tak kal, te hát ke resz té -
nyek kel kap cso lat ban (vö. pél dá ul: Mt 27,52; 1Kor 7,39;
l5,6.18.20.51; 1Thes  sz 4,13kk).

4. a vég sõ íté let alá: a „vég sõ” jel zõ a gö rög szö veg ben tu laj -
don kép pen hi ány zik az „íté let” szó mel lõl. Mi vel azon ban ma gá -
ban a mon dat ban is kü lön bö zõ idõ sík ban vég be me nõ íté let rõl
esik szó, a fél re ér tés el ke rü lé se ér de ké ben szük sé ges nek lát szik
ez a be tol dás. De fel jo go sít ja er re a for dí tót az ít élet elöl já ró val in -
ten zív vé tett for má ja is (ka tak riq wÖ men) is.

A le vél rész let ki bon tá sa

(27) Az úr va cso ra rend sze re sí té sé nek ha gyo má nyát Pál nak
azért kel lett elõ ven nie, hogy a gyü le ke zet ben új ra tu da to -
sít sa azt, hogy ami az úr va cso rai al kal ma kon tör té nik,
tart ha tat lan. Mert a ko rinthu si ke resz té nyek kö zött az volt
a baj, hogy az úr va cso ra szen ve dett tor zu lást egyes gyü le -
ke ze ti ta gok fe le lõt len sé ge és fe gyel me zet len sé ge kö vet kez -
té ben, ahe lyett, hogy az úr va cso ra mi ben lé te ha tott vol na
gon dol ko dás mód juk ra, kü lö nös kép pen a sze re tet ven dég sé -
gi ös  sze jö ve tel ala ku lá sá ra. Az apos tol azért hang sú lyoz ta
az úr va cso ra szo ros kap cso la tát az Úr Jé zus ke reszt ha lá lá -
val, hogy ah hoz mél tó an, te hát ah hoz iga zod va le gye nek
együtt, aki ön ma gát ad ta he lyet tük és éret tük. Ha az úr va -
cso rá zó az zal a gyöt rel mes kér dés sel ví vó dik, hogy va jon
mél tó-e az úr va cso ra vé tel meg tisz tel te té sé re, ak kor ah hoz
az ön fel ál do zó sze re tet hez kell mér nie ma gát, amely ben Ura
ré sze sí ti õt az úr va cso ra ja va i ban.

En nek az ös  sze füg gés nek meg fe le lõ en vi szont aki nem
hoz zá mél tó an eszi a ke nye ret és iszik a po hár ból, vét kes -
sé lesz az Úr tes té ben és vé ré ben. Az ed di gi gon do lat me -
net bõl nyil ván va ló, hogy az Úr asz ta lá hoz mél tat la nul já -
ru ló nem olyan szent ség tö rõ, aki az úr va cso rát vagy an -
nak ele me it gya láz za meg, mert nem tesz kü lönb sé get a
szent je gyek és a kö zön sé ges étel kö zött, ha nem olyan, aki
va la mi kép pen vét kes sé vá lik Krisz tus ke reszt ha lá lá ban
(vö. Kä se mann: Exeg. Ver suche I. 24. o.).

Mi vel Pál két év ti zed del Jé zus ha lá la után úr va cso rá val
élõ ket ma rasz tal el, nyil ván va ló an nem le het ar ról szó,
hogy õk tett le ge sen vet tek vol na részt Jé zus ke reszt re fe -
szí té sé ben. Ak kor mi kép pen já rul ke reszt ha lá lá hoz a hoz -
zá nem mél tó úr va cso ra vé tel? A le vél nek nem egy ma gya -
rá zó ja vé li úgy, hogy a mon dat ér tel me: aki ki fo gá sol ha tó -
an él a szent ség gel, egy gyé ké nyen árul „a Krisz tus ke -
reszt ha lá lá ért fe le lõ sök kel” (Bar rett: Komm 273. o. Lásd
még Conz el mann: Komm 238. o. Kä se mann i. m. 24. o.),
eset leg „e vi lág” 1Kor 2,8 ver sé ben em lí tett „fe je del me i vel”
(Sch ra ge: Komm III. 49. o.). A le ve le i ben ta lál ha tó pár hu -
za mos gon do la tai alap ján vi szont ar ra gon dol ha tunk,
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hogy Pál azo kat tart ja Krisz tus ke reszt je el len sé ge i nek,
akik vagy meg erõt le ní tik a „ke reszt bot rá nyát” (Gal 5,11),
„hi á ba va ló vá te szik Krisz tus ke reszt ha lá lát” (Gal 2,21; Fil
3,18), vagy nin cse nek te kin tet tel „erõt len” ke resz tény
test vé re ik re, „aki kért pe dig Krisz tus meg halt” (1Kor 8,11;
Róm 14,15). Rö vi den: az ér tünk éle tét adó „Krisz tus el len
vét ke zik, aki (…) a ke resz tény test vé re el len vét”. (E.
Schwe i zer: ThW VII. 1066. o.).

(28–30) Ez zel a ko moly fi gyel mez te tés sel nem akar az
apos tol sen kit sem vis  sza tar ta ni vagy el ri asz ta ni az úr va -
cso rá tól. Egyék az em ber a ke nyér bõl, és igyék a po hár ból,
mert az úr va cso ra vé tel ré sze sí ti õt a Krisz tus sal és a gyü -
le ke zet tel va ló kö zös ség ben (1Kor 10,16k), és a ke resz ten
szer zett új szö vet ség kö te lé ké ben (25). Vi szont úgy te gye
ezt, hogy ön vizs gá la tot tart: va jon he lye sen íté li-e meg
Krisz tus meg tört tes tét és az egy ke nyér bõl ré sze se dõ gyü -
le ke zet „tes tét” (vö. az eh hez az ige hely hez fû zött 22. szö -
veg ér tel me zõ jegy zet tel), és le von ja-e en nek kö vet kez mé -
nye it, eh hez mél tó ma ga tar tást ta nú sít-e, min de nek elõtt
az úr va cso rai együtt lé ten. Mert aki eszik a ke nyér bõl és
iszik a po hár ból úgy, hogy nem íté li meg he lye sen a tes tet,
íté le tet eszik és iszik ma gá nak. Szív szo rí tó le he tõ ség ez:
az úr va cso ra, ami a bû nös em bert Is ten fel men tõ íté le té -
rõl biz to sít ja, el ma rasz ta ló íté let té vál hat szá má ra.

Nem ar ról van szó, hogy Pál az úr va cso ra mi ben lé tét, a
ben ne fel kí nált aján dé kot és ígé re tet az úr va cso rá zó be lá -
tá sá tól ten né füg gõ vé. De nem tün tet het jük fel õt olyan
szín ben sem, mint ha az Úr va cso rá ját ös  sze té vesz te né a
misz té ri umval lá sok ban gya ko rolt ét ke zé sek kel, ame lye -
ken a fel kí nált étel „ex ope re ope ra to”, csu pán a fo gyasz -
tá sa ré vén hat, füg get le nül az ab ban ré sze se dõ meg gyõ -
zõ dé sé tõl. Le het, hogy a ko rinthu si gyü le ke zet ben egye -
sek így gon dol koz tak (vö. Kä se mann: Exeg. ver suche I.
24k o.) Sch ra ge: Komm I. 42. o.), és az úr va cso ra je gye i -
ben – an ti o khi ai Ig nác püs pök (Kr. u. 2. sz.) sza va i val – a
„hal ha tat lan ság cso da sze rét” (favr ma kon aj qa na si vaõ Ig -
nEph 20,2) lát ták, ame lyek ak kor is hat nak, ha õk nem az
úr va cso ra mi ben lé té nek meg fe le lõ en, nem ah hoz mél tó an
(27) ve szik ma guk hoz.

Pál apos tol nem csi nál tit kot ab ból, hogy ami egyéb ként
üd vös ség re ren del te tett, el ma rasz ta lás sá vál hat, ha az úr -
va cso rá zó „nem íté li meg he lye sen a tes tet”. En nek a rej -
té lyes mon dat nak a nyit ja min den va ló szí nû ség sze rint
az 1Kor 10,16k ver se i ben ta lál ha tó. Min de nek elõtt az
nem íté li meg he lye sen a tes tet, aki az úr va cso ra ke nye ré -
ben nem fo gad ja el Jé zus Krisz tus ke reszt ha lál ban meg -
tört tes té nek aján dé kát bû nei bo csá na tá ra. De az sem íté -
li meg he lye sen a tes tet, aki nem fo gad ja el vagy meg ve -
tõ en ke ze li azo kat, akik hoz zá ha son ló an mind Krisz tus
meg tört tes té nek ke nye ré bõl ré sze sed ve egy test té, mond -
hat ni tes tü let té, a vég idõk is ten né pé vé let tek. Mert ha a
gyü le ke zet nek min den egyes tag ja Krisz tus ál do za ta árán
lett az új szö vet ség ré sze se, ak kor meg en ged he tet len,
hogy bár ki kö zü lük sze mély vá lo ga tás ál do za ta le gyen, és
hát rá nyos hely zet be ke rül jön. Aki pe dig ezt az ös  sze füg -



gést nem is me ri fel, és nem eh hez iga zít ja ma ga vi se le tét,
kö zös sé gi ma ga tar tá sát, az zal ke rül szem be, aki pe dig ér -
te is vál lal ta a ha lált (27).

A ki lá tás ba he lye zett íté let nem pusz tán fe nye ge tés, de
nem is csak majd az idõk vé gén be kö vet ke zõ meg mé re tés.
Az úr va cso rá val kap cso lat ban el ha ra pó zott té ves né ze tek -
nek és hely te len gya kor lat nak sú lyos kö vet kez mé nyei van -
nak a gyü le ke zet vagy egye sek sor sa te kin te té ben, mint -
hogy ezért sok kö zöt tük a gyen ge és be te ges, és meg le he tõs
so kan alusz nak is. Ta lán az, ami nek or vos ság nak kel le ne
len nie, most mé reg ként hat? A „hal ha tat lan ság cso da sze -
re” ha lá los sá vált? In kább ar ra utal hat az apos tol, hogy az
úr va cso ra is mé telt fel kí ná lá sa és a gya ko ri úr va cso ra vé tel
a „Krisz tus ban” foly ta tott élet kar ban tar tá sát és meg úju lá -
sát szol gál ja, ami, ha va la mi lyen ok nál fog va nem a ren -
del te té sé nek meg fe le lõ en ala kul, „hi ány be teg sé ge ket” von -
hat ma ga után. Va ló szí nû leg Pál nem ar ra gon dol, hogy a
ká ros kö vet kez mé nyek fel tét le nül azo kat sújt ják, akik
„mél tat la nul” úr va cso ráz nak, hi szen az „erõt le nek”, akik
el sõ sor ban kár val lott jai a ki ala kult hely zet nek, ép pen a
sze re tet ven dég sé gen meg alá zott sze gé nyek kö zül ke rül nek
ki (1Kor 11,22; 1Kor 1,26kk). Az egész gyü le ke zet vá lik
erõt len né, gon do zó fel ada tá ra al kal mat lan ná a sze re tet hi -
á nya mi att, amely nél kül nem épül het a gyü le ke zet (1Kor
8,1). Meg le het az is, hogy egész sé ge sebb úr va cso rai kö zös -
ség mel lett ke ve seb ben len né nek azok is, akik ide je ko rán
huny tak el. A Krisz tus hoz tar to zók ugyan is olyan egy be -
szer kesz tett tes tet al kot nak, amely ben egy min den ki ért és
min den ki egyért van. Lát ha tat lan „ideg szá lak” kö tik õket
ös  sze, s en nél fog va „ha egy tag szen ved, ve le együtt szen -
ved az ös  szes tag. Ha di csõ sé get nyer egy tag, ve le örül az
ös  szes tag.” (1Kor 12,26) Így vég ered mény ben egy „meg -
erõt le ne dett” gyü le ke zet ben az erõs nek sem megy jól a dol -
ga, ami ter mé sze te sen for dít va is áll: a hát rá nyos hely ze tû
gyü le ke ze ti tag te kin tet be vé te le erõ for rás sá vá lik az egész
kö zös ség szá má ra.

(31–32) A hely zet azon ban a ko rinthu si gyü le ke zet ben
az apos tol meg íté lé se sze rint még nem vég ze tes. Ép pen
azért tért ki le ve lé ben az úr va cso rá val kap cso la tos rend el -
le nes sé gek re, hogy még ide jé ben or vo sol ja a bajt. Re mény -
sé ge sze rint Is ten igé je, az ál ta la meg vi lá gí tott szem pon -
tok alap ján az érin tet tek ma guk íté lik meg ön ma gu kat, és
or vo sol ják azt, amit hely te len nek is mer tek fel ma ga tar tá -
suk ban. Eb ben az eset ben men te sül nek a fo ná kul ala kult
úr va cso rai al kal mak ká ros kö vet kez mé nye i tõl, és nem
megy vég be raj tuk az íté let. Így nyújt Is ten igé je ál tal rend -
kí vü li esélyt az õ né pé nek.

Meg tör tén het azon ban, hogy va la ki a gyü le ke zet ben sü -
ket ma rad Is ten in tõ sza vá ra. Ha így van, a bûn a ke resz -
tény kör nye zet ben sem el ha nya gol ha tó, ár tal mat lan gyar -
ló ság, amely kö vet kez mé nyek nél kül ma rad na. Az egy ház
né pe az élõ Úr Jé zus sze me elõtt, az õ ha tó kö ré ben él, és
íté le tét fo ga na to sít ja kö rük ben úgy, ahogy ar ról Pál az elõ -
zõ ek ben be szélt. „Az úr va cso rá ban va ló sá go san je len lé võ
Úr nincs le kö te lez ve a gyü le ke zet nek” – ír ja er rõl P. Lam pe

(Der kor. Abend mahl 211. o.). Nem el né zõbb az övé i vel
szem ben, mint a ben ne nem hí võk kel, de az övé i nek az a
ki vált sá guk, hogy Uruk ke mény bá nás mód ja még nem el -
uta sí tást je lent, ha nem ne ve lés a ré szé rõl ab ban a re mény -
ben, hogy meg vál toz nak, és így nem ke rül nek a vi lág gal
együtt a vég sõ íté let alá. Ta lán in nen, eb bõl a meg köze lí -
tés bõl nyer ér tel met a fe je zet l9. ver sé ben ol vas ha tó ki je -
len tés a gyü le ke zet ben lét re jött sza ka dá sok szük sé ges vol -
tá ról. Kel le nek olyan tü ne tek, amik a gyü le ke ze tet rá éb -
resz tik a ve szély re, ne hogy ké sõ le gyen, és a vi lág gal
együtt meg má sít ha tat lan le gyen kár hoz ta tá sa az utol só
na pon.

(33–34) Mi u tán Pál a ko rinthu si gyü le ke zet sze re tet ven -
dég sé ge in ke let ke zett vis  szás hely ze tet, a te he tõ sek és a
nincs te le nek cso port já nak el kü lö nü lé sét a Krisz tus vált -
ság mû vé nek aján dé ka it nyúj tó úr va cso ra meg vi lá gí tá sá -
ban el fo gad ha tat lan nak mi nõ sí tet te, szo ká sa sze rint (pél -
dá ul 1Kor 7,39k; 10,31–11,1) le szö ge zi a gya kor la ti ten -
ni va ló kat. Az el mon dot tak fé nyé ben ezek után nem vi sel -
ked het nek a meg szo kott mó don, úgy hogy ami kor ös  sze -
jön nek, hogy együtt egye nek sze re tet ven dég ség ke re té ben
és az úr va cso ra je gye it ve gyék ma guk hoz, egy mást meg -
vár ják. Mert a gyü le ke zet ket té sza ka dá sa ép pen ab ból
adó dott, hogy a te he tõ seb bek már ko ráb ban ér kez tek, s tü -
rel met len sé gük ben és fel szí nes sé gük ben ko sa ruk ból elõ -
vé ve a ma guk kal ho zott ételt (P. Lam pe: Der kor. Abend -
mahl 194k) ne ki lát tak en ni, úgy hogy a kö zös asz tal ra már
nem ma radt ele gen dõ, és ép pen a nincs te le nek, akik csak
ké sõbb jö het tek, éhen ma rad tak (21). Az apos tol nem kér
mást, csak an  nyit, hogy be vár ják az evés sel a ké sõbb jö -
võ ket, és így test vé ri e sen meg os  szák ve lük, ami jük van.
Ha pe dig va la ki éhes, ott hon egyék, hogy ne aláz zák meg
mo hó sá guk kal ke resz tény test vé rü ket, és ezért ös  sze jö ve -
te lük ál dás he lyett íté le tet hoz zon fe jük re.

Úgy lát szik, vol na még más is, ami rõl az apos tol nak
ren del kez nie kel le ne. Ta lán ép pen a sze re tet ven dég sé get
és az úr va cso rát il le tõ en. A ma gya rá zók kö zül egye sek fel -
té te le zik, hogy Pál nak szán dé ká ban áll a sze re tet ven dég -
sé get és az úr va cso rát az elõ állt bo nyo da lom mi att idõ és
hely te kin te té ben szét vá lasz ta ni. P. Lam pe sze rint azon -
ban ha Pál el sõ sor ban az úr va cso ra mél tó sá gá nak meg õr -
zé sé re tö re ke dett vol na, ak kor nem igye ke zett vol na a sze -
re tet ven dég sé get az úr va cso ra szem pont ja alá ren del ni
úgy, ahogy an nak az elõ zõ ek ben ta núi le het tünk (vö. P.
Lam pe: Der kor. Abend mahl 204. o. 61. jegy zet). Az apos -
tol a leg fon to sabb ra rá vi lá gí tott le ve lé ben, ne hogy el mér -
ge sed jen a hely zet. Egye bek rõl pe dig, majd ha el megy hoz -
zá juk Ko rint hus ba, ren del kez ni fog. Le ve lé ben több ször
em lí ti, hogy el kí ván men ni kö zé jük (4,18kk; 16,5kk), és
va ló szí nû leg en nek a ter vé nek át me ne ti meg hi ú su lá sa mi -
att kell men te get nie ma gát a 2Kor 1,15kk ver sek ben. Min -
den eset re sze mé lyes meg je le né sét a gyü le ke ze tek ben a le -
ve le zés nél ered mé nye sebb nek tart ja, s ezért azon van,
hogy le he tõ leg mi nél több ször meg lá to gat has sa õket (vö.
1Kor 4,18kk; 2Kor 13,2kk; Fil 1,25k; 2,24).
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Jé zus be szé dét az evan gé lis ták nem csak a ko ráb bi ki nyi -
lat koz ta tást hor do zó be széd tõl (Zsid 1,1), ha nem a kor társ
zsi dó ta ní tó ké tól is a leg ha tá ro zot tab ban meg kü lön böz tet -
ték: nem úgy ta ní tott, mint az írás tu dók, rög tön meg is je -
löl ve a kü lönb ség lé nye gét: ha nem úgy, mint aki nek ha tal -
ma van (Mk 1,22 és pár hu za mos he lyek). Míg ez a ki je len -
tés a kü lönb sé get hang sú lyoz za, a ku ta tás egy re több ha -
son ló ság ról szá mol be, pár hu za mok so rát tár va fel Jé zus
ta ní tá sa és a poszt bib li kus ko ra be li zsi dó val lá sos ság kö -
zött. A tu do má nyos ered mé nyek és a ta nít vá nyok él mé -
nyét rög zí tõ fen ti evan gé li u mi ki je len tés kö zött per sze
nincs va ló di el lent mon dás. Tény, hogy ta ní tá sá nak té má -
it, tar tal mát, mo tí vum kin csét, nyel vi meg for má lá sát, ér ve -
lés mód ját te kint ve Jé zus ter mé sze tes ként vál lal ta a zsi dó
ta ní tó ha gyo má nyos sze re pét, szá mos meg nyi lat ko zá sa
mind tár gyi lag, mind nyel vi leg és stí lus for du la ta i ban pár -
hu za mos a ko ra be li rab bi ké val. Az ös  sze ve tés még is az zal
a vég sõ ta nul ság gal jár, hogy ami a ha son ló sá gok ré vén
meg mu tat ko zik, az ép pen a jé zu si be széd ra di ká lis új sze -
rû sé ge, új sze rû sé gé nek va ló di ter mé sze te. Az aláb bi ak ban
er re ho zunk né hány pél dát. Kor tár si vagy kö zel kor tár si -
nak te kint he tõ meg nyi lat ko zá sok ról van szó, il let ve olya -
nok ról, ame lyek nél a ke let ke zés és az írá sos rög zí tés pon -
tos dá tu má nak – a tra di ci o ná lis jel leg mi att – az ös  sze ha -
son lí tás szem pont já ból nincs kü lö nö sebb je len tõ sé ge.

A KINCS GYÛJ TÉS

A kincs gyûj tés rõl szó ló jé zu si mon dást (Mt 6,19–21) for -
ma i lag a gnó mák, szen ten ci ák ti pi kus, pár hu za mos el len -
té tek re épü lõ stí lu sa jel lem zi: ABA’B’C.

Ne gyûjt se tek ma ga tok nak kin cse ket a föl dön,(A)
ahol a moly és a rozs da meg emész ti, és ahol a tol va jok

ki ás sák és el lop ják,(B)
ha nem gyûjt se tek ma ga tok nak kin cse ket a men  ny -

ben,(A’)
ahol sem a moly, sem a rozs da nem emész ti meg, és ahol

a tol va jok sem ás sák ki és nem lop ják el.(B’)
Mert ahol a kin csed van, ott lesz a szí ved is.(C)
A té ma tal mu di vál to za ta (To szifta 4) egy pél da be széd

ré sze. Más a mû faj, ezért más a stí lus is, epi kus, hos  szabb,
rész le te zõbb. Ugyan csak el tér a két be széd hely zet, emez
el be szél, a jé zu si ve lõs mon dás fel szó lít. Ám a tar ta lom, a
lé nyeg tel je sen azo nos, a föl di kincs és a men  nyei kincs

szem be ál lí tá sa az 1. szá za di, Jé zus ko ra be li zsi dó val lá sos
ta ní tás ban ak tu á lis le he tett. A To szift ában a be szé lõ egy
bi zo nyos Mun báz ki rály, aki va gyo nát a sze gé nyek nek ad -
ta (e mo tí vum is meg van az evan gé li um ban, bár nem Má -
té nál, ha nem Lu kács pár hu za mos he lyén: 12,33–34). Ro -
ko nai ne hez mé nye zik Mun báz tet tét, aki vé de ke zé sül szá -
mos ér vet hoz fel, mind et bib li ai idé zet tel tá maszt va alá;
eze ket, hogy a fi gyel met az alap szer ke zet re és a két szö veg
ha son ló sá gá ra ös  sz pon to sít suk, el hagy juk.

1. Atyá im itt lenn gyûj töt tek kin cse ket, én pe dig ott fent
gyûj töm kin cse i met (…).

2. Atyá im olyan he lyen gyûj töt tek kin cse ket, ahol az em -
be rek kön  nyen el ra bol hat ják, én pe dig olyan he lyen gyûj -
tök kin cse ket, ahol az em be rek nem ra bol hat ják el (…).

3. Atyá im olyan kin cse ket gyûj töt tek, me lyek nem hoz -
nak gyü möl csöt, míg én olyan kin cse ket gyûj töt tem, me -
lyek meg hoz zák gyü möl csü ket (…).

4. Atyá im a pénz kin cse it hal moz ták fel, míg én a lel kek
kin cse it gyûj töm (…).

5. Atyá im má sok szá má ra gyûj töt tek, míg én a ma gam
szá má ra gyûj töt tem (…).

6. Atyá im er re a vi lág ra gyûj töt ték kin cse i ket, én pe dig
a jö ven dõ vi lág ra gyûj töt tem (…).

A te ma ti kus ro kon ság vi tat ha tat lan, emel lett nyel vi ha -
son ló ság is akad, fõ leg a tex tus ele jén és a lo pás/rab lás
mo tí vum ban. A Tal mud ban az ér ve lés komp le xebb, sok ol -
da lúbb, mint a tö mör evan gé li u mi mon dás ban; a szer zõ
kö vet ke ze te sen vé gigve szi az itt le het sé ges du á lis op po zí -
ci ó kat, a lent-fent, gyü mölcs-gyü mölcs te len ség, pénz-lel -
kek, má sok-én, je len-jö võ kont rasz to kat, nem is szól va a
ki ha gyott bib li ai idé ze tek több le té rõl. Mind ez azon ban in -
kább csak men  nyi sé gi kü lönb ség, a két szö veg egy pon tig
ugyan azon té ma tö mö rebb sum má zó, il let ve hos  szabb, ki -
fej tõ vál to za tá nak tet szik. A dön tõ és im már mi nõ sé gi kü -
lönb ség az evan gé li u mi rész vé gén mu tat ko zik. Jé zus a
ma ga ér ve lé sét meg told ja egy olyan szem pont tal, ami nek
nincs meg fe le lõ je a más kü lön ben sok kal hos  szabb, rész le -
te sebb zsi dó va ri áns ban: ahol a kin csed van, ott lesz a szí -
ved is. Ez a plusz, ez a sa já tos lé lek ta ni szem pont nem egy
újabb ar gu men tum a sok tal mu di hoz ké pest. A lé nyeg vál -
to zott meg. Az evan gé li u mi va ri áns ban a zár lat (C) lesz a
leg fon to sabb, mi sze rint az anya gi ja vak ra le sel ke dõ ve szé -
lyek nél sok kal na gyobb az a ve szély, amely a kincs gaz dá -
ját, az em ber sze mé lyi sé gét fe nye ge ti. Az ad di gi szép A B
A’ B’ pa ra lel iz mus ból ki lé põ vá rat lan fel ütés, po én (a
klasszi kus sti lisz ti ka epip ho né mának ne vez né, és for ma i -
lag ma ga is tra di ci o ná lis: a böl cses sé gi ira tok pa ra lel iz mu -
sa i ban ta lál ko zunk ha son lók kal) erõ tel jes szint vál tást
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hoz, mi nõ sé gi leg új szem pon tot ad az ad di gi ha gyo má -
nyos ér vek hez.

Nem hol mi rész let kér dés rõl van szó, a jé zu si több let
ma gát a kincs gyûj tés lé lek ta ná nak tör vény sze rû sé gét je -
len ti ki, szem ben a vé gig azo nos sú lyú tal mu di rész ér vek -
kel. A szív szó bib li ai je len tés ta na rend kí vül ös  sze tett kér -
dés. Min den eset re igen rit kán je lö li a tes ti szer vet, és so ha
nem az ér zel me ket vagy azok köz pont ját, sok kal in kább a
sze mé lyi ség leg mé lyét, nem tu da tos, a tu dat kont roll ja
szá má ra el ér he tet len, egye dül Is ten elõtt nyit va ál ló leg -
bel sõ ré te gét. A szív spi ri tu á lis szerv, meg van nak a ma ga
sa ját „gon do la tai” (lásd egye bek közt a „szív ben mon da -
ni” ki fe je zés szám ta lan elõ for du lá sát), és ezek az ag ram -
ma ti kus, leg fel jebb csak tö re dé ke sen tu da to so dó tar tal -
mak nem azo no sak az ér te lem, a nouõ tu da tos, vál lalt
gon do la ta i val. Míg a nouõ gon do la ta it ké pes re vi de ál ni az
em ber, s így fel szó lít ha tó er re (me tano e i te), a szív „meg -
tisz tí tá sa” – eme szív be li gon dol ko dás tisz tá vá, az az egy -
ne mû vé, el lent mon dás men tes sé té te le – nem áll az em ber
ha tal má ban, csak Is ten ké pes rá (vö. Zsolt 51,12). En nek
el le né re az em ber a szí vé ért is fe le lõs va la mi kép pen, a szí -
ve is meg ítél te tik ve le együtt (Zsid 4,12). Er rõl be szél Jé -
zus: ahol a kin csed van, ott lesz a szí ved is. A kincs gyûj -
tés szen ve dé lye di na mi kus; mo zog, és moz gá sa ön tör vé -
nyû, ön ma gát nö ve li. Ha azu tán nö ve ke dé se egy szer a
vég sõ stá di um ba jut, és el éri ezt a leg ben sõ ma got, a szí -
vet, töb bé nem be fo lyá sol ha tó. A kincs ma gá nak kö ve te li
a sze mé lyi ség to ta li tá sát, és ez – fi gyel mez tet Jé zus – sok -
kal tra gi ku sabb min den ve szély nél, ami ma gát a kin cset
bár hon nan és bár mi kor fe nye get he ti.

AZ ARANY SZA BÁLY

A Tó ra el vá laszt ha tat la nul ös  sze kap csol ja az is ten sze re tet
és az em ber társ irán ti sze re tet tör vé nyét; Jé zus és kor tár sai
kö zött tel jes az egyet ér tés ab ban, hogy e két pa ran cso lat tól
függ az egész tör vény és a pró fé ták (Mt 22,36–40). A sze -
re tet pa ran csa, a fõ pa ran cso lat vagy arany sza bály má so -
dik, em ber sze re tet re vo nat ko zó ré szé nek – Sze resd fe le ba -
rá to dat, mint ma ga dat! Én va gyok az Úr! (Lev 19,18) – a
zsi dó sá gon be lül hos  szú ér tel me zés tör té ne te van, kü lö nös
te kin tet tel a mint ma ga dat ki fe je zés re és az Én va gyok az
Úr zár lat ra. A ma gya rá zat leg is mer tebb vál to za tát a Tal -
mud a sze líd sé gé rõl és to le ran ci á já ról ne ve ze tes Rab bi Hil -
lél nek tu laj do nít ja (kö rül be lül Kr. e. 1. szá zad kö ze pe–Kr. u.
1. szá zad kö ze pe): „Amit ma gad is utálsz, ne tedd meg fe -
le ba rá tod dal! Ez a Tó ra lé nye ge.” (Sab bat 31a).

Ez lát ha tó an a „sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga dat”
ér tel me zé se, akár csak Jé zus sza va, amely azon ban el tér
tõ le, mi köz ben for ma i lag ha son lít is rá: Amit te hát sze ret -
né tek, hogy az em be rek ve le tek cse le ked je nek, ti is ugyan -
azt cse le ked jé tek ve lük, mert ez a tör vény (Tó ra), és ezt ta -
nít ják a pró fé ták. (Mt 7,12)

Ér de kes ha son ló ság mu tat ko zik a két be széd hely zet kö -

zött. Hil lél sza vai egy kí vül ál ló po gány ér dek lõ dé sé re vá -
la szol nak, és Jé zus hall ga tó sá ga szin tén nem a leg bel sõ
ta nít vá nyi kör – ne kik más kép pen ha tá roz za majd meg a
sze re tet mi ben lé tét: „új pa ran csot adok nek tek” –, ha nem
na gyobb tö meg. Ha a két zár lat egyéb ként nem mel lé kes
kü lönb sé gé tõl el te kin tünk – Hil lél nél „ez a Tó ra”, Jé zus nál
„ez a Tó ra és a pró fé ták –, az egyet len el té rés az, hogy a
tal mu di mon dat ne ga tív, til tó, míg Jé zu sé po zi tív.

A ne ga tív „ne tedd meg” for mu la el sõ sor ban ter mé sze -
tes mó don adó dik a Tó ra til tó ren del ke zé se i bõl; a Lev
19,18-at Pál is a „ne ölj”, „ne lopj” és a töb bi til tás fog la -
la ta ként idé zi a Róm 13,9-ben. Emel lett az ér tel me zést
meg ala poz za a zsi dó ság tör té nel mi ta pasz ta la ta is, amely -
nek nyo mán, nagy já ból a Má so dik Temp lom utol só nem -
ze dé ke i nek ide jén, a Kr. e. 2. szá zad tól vé tek és erény, bû -
nös ség és bûn te len ség mi ben lé te mes  sze me nõ en prob le -
ma ti kus sá vált. Hi te lét vesz tet te az az egy sze rû, a vi lá got
egy ér tel mû fe ke te-fe hér ben lá tó, go no szok ra és iga zak ra
fel osz tó szem lé le tet, ame lyet prob lé mát la nul val lott szá -
mos ko ráb bi irat, így több, a „bû nö sö ket” az úgy mond
„jók kal” szem be ál lí tó zsol tár. Alap ja i ban meg in gott az
em be re ket er köl csi ala pon meg kü lön böz te tõ ha gyo má nyos
szem lé let, s a min den re ki ter je dõ ha son ló ság ér ze te, az ál -
ta lá nos gyen ge ség, esen dõ ség, az em ber mint olyan bûn re
haj ló ter mé sze té nek meg ta pasz ta lá sa vál tot ta fel a tör té -
nel mi ese mé nyek so rán el mé lyü lõ kol lek tív ön is me ret ben:
sen ki sem jó, az egy Is te nen kí vül (Mk 10,18 és pár hu za -
mos he lyek) – Jé zus kü lö nös, ho mo ge ni zá ló, egyen lõ sí tõ
ki je len té se ilyen szel le mi kon tex tus ban ér tel mez he tõ.
Mind ez nyo ma té ko san fel ve tet te az em ber társ, a hoz zánk
min den ben ha son ló (Zsid 2,17) má sik irán ti szo li da ri tás
gon do la tát, ami per sze, más okok ból és ös  sze füg gés ben,
ko ráb ban sem ál lott na gyon tá vol a bib li kus zsi dó szel lem -
tõl. Így a nagy pa ran cso lat hang sú lyos zá ró ki nyi lat koz ta -
tá sá nak – Én va gyok az Úr – it te ni fel buk ka ná sát, a pa -
rancs hoz kap cso lá sát, ami el sõ lá tás ra nem tûnt ép pen
ma gá ról ér te tõ dõ nek, sem egé szen lo gi kus nak, ma gya rá -
za tot igé nyelt, JHWH meg erõ sí tõ „pe csét je ként és es kü je -
ként” kezd ték ér tel mez ni, még pe dig a szo li da ri tás esz me
je gyé ben: Én va gyok az Úr, tud ni il lik „aki fe le ba rá to dat is
te rem tet te” – fog lal ja ös  sze majd a Kr. u. 2. szá zad ban
Rab bi Si me on ben Ele ázár ezt az ér tel me zé si ten den ci át.
De már a Kr. e. 2. szá za di apok rif/de u te rok ano ni kus Jézus,
Sirák fia könyve 28,1–7 sze rint is ilyen meg fon to lás ból
he lye zi ki lá tás ba Is ten, hogy a ju tal ma zást és a bün te tést
ki fe je zet ten az em ber tár si lel kü let hez kö ti, a fe le ba rát, a
má sik irán ti ma ga tar tás tól te szi füg gõ vé: „Aki bos  szút áll,
azon bos  szút áll az Úr is (…). Bo csáss meg a má sik em -
ber nek, ha vé tett, imád kozz, és ne ked is meg bo csát tat nak
vét ke id (…). Aki nem kö nyö rül meg em ber tár sán, sa ját
bû ne i ért ho gyan imád ko zik? (…) Ne gyû löld em ber tár sa -
dat. És így to vább, az egész pas  szust ez a „má sik – te ma -
gad” op po zí ció és a ha son ló ság – egye ne sen a te remt mé -
nyi lét kö zös sé gé vel meg okolt ha son ló ság – szem pont ja
ural ja. A sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga dat te hát ekép -
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pen tûnt ér tel mez he tõ nek: „sze resd, mert olyan, mint te
ma gad”, Is ten te remt mé nye, min den ben, de leg ki vált ere -
den dõ en gyen ge, esen dõ, bû nös vol tá ban olyan, mint te
ma gad. Ezért ha esen dõ ter mé sze te bûn be vin né, és rosz  -
szat kö vet ne el el le ned, ne állj bos  szút, ne tarts ha ra got –
hi szen ha son ló hely zet for dít va is kön  nyen elõ for dul hat –,
rö vi den: „ne te gyél ve le olyas mit, amit te sem kí vánsz ma -
gad nak”. Ez zel el ju tot tunk a tal mu di-hil lé li for mu lá hoz.

A til tó for mán ala pu ló fel fo gás ra a Tíz pa ran cso la ton kí -
vül is szám ta lan pél da ta lál ha tó a hé ber Szent írás ban
(hal mo zot tan mind járt a tel jes Zsol tárok  könyve kez dõ
sza va i ban: Bol dog em ber az, aki nem jár a bû nö sök ta ná -
csa sze rint, nem áll a vét ke sek út já ra, és nem ül a csú fo ló -
dók szé ké re. Ha son ló a hely zet a Tal mud ban, nem csak az
idé zett hil lé li pas  szus nál, de más he lye ken is, pél dá ul a
Kid dusin 30b így, ne ga tí ve ér tel me zi az egyik leg fon to sabb
bib li ai alap szót, az is ten fé le lem fo gal mát (Péld 1,7 és má -
sutt; vö. az Úr fé lel me, Krisz tus fé lel me fo gal mak kal: Ef
5,21 és má sutt), hogy meg kü lön böz tes se azt a kö zön sé ges
fé le lemér zet tõl: „Mi az is ten fé le lem? (…) Ne áll jon az õ (Is -
ten és a szü lõ) he lyé re, ne ül jön az õ he lyé re, ne cá fol gas -
sa sza va it, ne ítél je meg.” Te kint sünk most el at tól az ér -
de kes as pek tus tól, hogy az is me ret len ta ní tó együtt tár -
gyal ja az Is ten és a szü lõ irán ti ide á lis ma ga tar tást, s ma -
rad junk az is ten fé le lem nél, amely a négy til tó ige sze rint
több ös  sze füg gõ do log ból áll. Az em ber ne fog lal ja el a tör -
vény ho zó Is ten he lyét, az az ne akar ja ön ma ga meg szab ni
az er köl csi tör vé nye ket („he lyé re áll”); vég képp ne te gye
ezt tar tó san, ne te gye élet elv vé („he lyé re ül”, lásd a Zsolt
1,1 ha son ló kü lönb ség té te lét ál lás és ülés [=vég le ges le te -
le pe dés] kö zött); ne bí rál ja fe lül, ne kri ti zál ja Is ten Tó rá ját
(„cá fol gat”); vé gül ne hely te le nít se Is ten tör vén  nyel és tör -
vény sze gés sel kap cso la tos vi sel ke dé sét („meg ítél”) – az
adott ös  sze füg gés ben pél dá ul em be ri leg ért he tet len tü rel -
mét az úgy mond go no szok iránt.

A „ne tedd” til tás fel mér he tet len val lás- és hit tör té ne ti
je len tõ sé ge nyil ván va ló te hát. Még is ép pen ez ala kul át Jé -
zus nál po zi tív vá, fel szó lí tás sá: „te gyé tek”. A ket tõ kö zött,
ti la lom és fel szó lí tás kö zött ki mond ha tat la nul nagy a
szem lé le ti kü lönb ség. Mert mi tör té nik, ha az imén ti meg -
fon to lás, a „ne tedd” lel kü le tét meg ala po zó, a ma ga mód -
ján tel je sen ért he tõ és kor rekt ant ro po ló gi ai jel le gû gon do -
lat me net va la mi kor, va la mi ért hát tér be szo rul, fe le dés be
me rül, és csak a pusz ta ti la lom ma rad meg be lõ le? Ment -
he tet le nül ön cé lú vá vá lik, ez pe dig ve szé lyes kö vet kez mé -
nyek kel jár hat, és amen  nyi re lát szik, járt is a va ló élet ben.
A „ne!” ne ga ti vi tá sa, az óva ko dás a vi sel ke dés nor má já vá
lép elõ, ön cél lá lesz a tar tóz ko dás, tar tóz ko dás a bûn tõl,
azu tán már az eset le ge sen bûn re ve ze tõ al kal mak tól is,
szél sõ sé ges ese tek ben a cse lek vés tõl egy ál ta lán (lásd az ir -
gal mas sza ma ri tá nus tör té ne tét) – a bûn pusz ta ke rü lé se
tá vol ság tar tás hoz, elõbb-utóbb min den kri ti kus élet hely -
zet tõl va ló tá vol ma ra dás hoz ve zet. A má sik kö vet kez -
mény a ne ga ti vi tás nak mint olyan nak a bel sõ ter mé sze té -
bõl adó dik. Egy ti la lom ugyan is ön ma gá ban egy ér tel mû

do log: Ne tedd ezt meg ezt! – meg sze gé sé nek el len ben el -
vi leg vég te len sok le he tõ sé ge, va ri á ci ó ja, mód ja lé te zik,
egy tör vény rend szer nek pe dig pon to san az a dol ga, hogy
ezek fe lõl in téz ked jék. Ah hoz, hogy pél dá ul a „Ne lopj!” ti -
lal mát be tart has suk, an nak gya kor la ti-ka zu isz ti kus de fi -
ni á lá sá ra van szük ség; eh hez a lo pás ös  szes le het sé ges
anya gi és nem anya gi jel le gû tár gya it, el kö ve té si mód ja it
stb. szám ba kel le ne ven ni, ös  sze gyûj te ni, sza bá lyoz ni, rá -
adá sul fo lya ma to san evi den ci á ban kel le ne tar ta ni a kö -
zös ség elõtt, amely tõl meg kí ván ta tik a tör vény meg tar tá -
sa (és a Jé zus ko ra be li, majd fõ ként a Má so dik Temp lom
pusz tu lá sa utá ni zsi dó val lá si ve ze tés va ló ban ezt te kin -
tet te egyik fõ fel ada tá nak). Ez pe dig – túl azon, hogy vég -
sõso ron le he tet len – min den ener gi át fel emészt, és ép pen
a leg job ba két, a leg õszin tébb tör vény tisz te lõ két. Szük ség -
kép pen együtt jár ve le az ag gá lyos lel kü let, ami kön  nyen
ve zet for má lis, kül sõd le ges er kölcs höz, az ilyen men ta li -
tás pe dig, mint min den kor rend re vis  sza iga zol ja, gyak ran
a val lá si gõg és fel sõ ren dû ség ha mis tu da tá val pá ro sul. A
kör be zá rul, a vég ered mény im már me rõ ben el len té tes az
ere de ti szán dék kal. Jé zus sok fé le kép pen fi gyel mez tet a fo -
lya mat ve szé lye i re, mond ván, hogy a be tû höz va ló ra gasz -
ko dás nem csak fel fu val ko dot tá tesz, de a Tó ra ere de ti cél -
já val is el len ke zik, nem az em ber ja vát és üd vét mun kál -
ja, ha nem szol ga ság ra ve zet.

Ami kor Jé zus a He gyi be széd ben meg erõ sí ti a ne ga tív
pa ran cso la tok, a ti lal mak örök ér vé nyét (Mt 5,17–19), ezt
olyan fe lül múl ha tat lan, egy ben pa ra dox mó don te szi,
hogy egyút tal rá mu tat meg tar tá suk egyik alap ve tõ ne héz -
sé gé re, sõt le he tet len sé gé re. Sza vai sze rint egy ti la lom át -
há gá sa nem a cse le ke det tel, nem a tény le ges, re a li zált tör -
vény sze gés sel kez dõ dik, ha nem a tet tet, sõt még a tu dat-
szin tet is meg elõ zõ en: be lül, „a szív ben”. A „Ne ölj!” pa -
ran cso la tát már a ha rag gal, sõt már az em ber társ meg íté -
lé sé vel meg szeg jük, a „Ne pa ráz nál kodj!” tó rá ja el le ni vét -
ség „a szív” kí ván sá gá val kez dõ dik, és így to vább (5,20;
21kk). De más fe lõl a ti la lom mint olyan bel sõ lo gi ká já ból
is el há rít ha tat la nul kö vet ke zik meg ha la dá sá nak ab szo lút
szük ség sze rû sé ge. Míg egy po zi tív pa ran cso la tot elv ben be
le het tar ta ni, egy ne ga tí vum, egy ti la lom tö ké le tes ki vi te -
le zé se el vi leg ki zárt, eo ip so kép te len ség, an nak hi ány ta la -
nul ele get ten ni (ez az ide ál len ne a tör vény be töl té se) le -
he tet len, és pon to san a tör vény ne ga tív, ti la lom vol ta mi -
att le he tet len. Hi á ba akar ja va la ki tel jes egé szé ben meg -
tar ta ni, be töl te ni a „Ne lopj!” pa ran csát, ha a „lo pás” fo -
gal mát per de fi ni ti on em, szi go rú an ér tel me zi – már pe dig
nem te het más ként –, ki de rül, hogy tel jes igye ke ze te el le -
né re még min dig lop. Már ré gen nem lop arany órát, de
még min dig lop idõt, sze re te tet, ön ma gát; lop min den fe -
les le ges sza vá val, pont an  nyi szor lop, ahány szor nem töl -
ti be tö ké le te sen ren del te té sét kör nye ze té ben, hi va tá sá -
ban, csa lád já ban; lop, va la hány szor el mu laszt meg ten ni
va la mit, amit az adott hely zet ben meg kel le ne ten nie. Rö -
vi den: min dig lop, ami kor nem ad, és egye dül az nem lop,
aki ad. Pa ra dox hely zet ez: a til tó pa ran cso la tok nak a til -
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tott cse le ke det pusz ta ke rü lé sé vel ele get ten ni kép te len ség,
az csak a meg fe le lõ po zi tív el len cse le ke det tel le het sé ges. A
prob lé ma meg old ha tat lan te hát mind ad dig, míg vagy ama
bi zo nyos „szív vel”, ami rõl Jé zus be szél, nem tör té nik va -
la mi em ber fe let ti, ra di ká lis vál to zás, vagy amíg ra gasz ko -
dunk a pa ran cso lat tisz tán ne ga ti visz ti kus fel fo gá sá hoz.
Jé zus nak mind ket tõ rõl van mon da ni va ló ja. Az el sõ rõl a
tisz ta, ve gyí tet len szív te ó ri á ja (lásd pél dá ul a má téi bol -
dog mon dá so kat), a má so dik ról pe dig az arany sza bály po -
zi tív ér tel me zé se – és an nak ugyan ilyen szel le mû, po zi tív
gya kor la ti be töl té se. Mert a fen ti ek élõ mo dell je ter mé sze -
te sen õ ma ga. Ha a fel szó lí tó, po zi tív „te gyé tek” jé zu si for -
mu la a nagy pa ran cso lat, a „Sze resd fe le ba rá to dat!” ér tel -
me zé se, ak kor cse le ke de te meg fe lel sza vá nak, éle te és ál -
do za ta a tör vény po zi tív be töl té sé nek min tá ja. Egész mû -
kö dé se azt mu tat ja fel, hogy az el ve vés ti lal mát adás sal, a
ros  szat mon dás ti lal mát („Ne tégy ha mis ta nú sá got!”) jó -
vá mon dás sal, ál dás sal, az ölés ti lal mát élet adás sal kell
be töl te ni, és csak így le het be töl te ni. Ha a Tó ra lé nye ge a
sze re tet pa rancs, ak kor en nek a ne ga tív for mu lán túl mu ta -
tó tel jes sé ge az adás tör vény.

Az evan gé li u mi tör té ne tek kö zül egye bek közt a gaz dag
és Jé zus ta lál ko zá sá ban je le nik meg a hil lé li és a jé zu si, a
ne ga tív és po zi tív tör vény ér tel me zés kü lönb sé ge (Mk
10,17–22 és pár hu za mos he lyek). A gaz dag if jú – Má té nál
„egy gaz dag em ber”, Lu kács nál „egy fõ em ber” – is mert kér -
dé sé re Jé zus fel so rol ja a tó rai ti lal ma kat (ne ölj, ne pa ráz -
nál kodj, ne lopj, ne ta nús kodj ha mi san, ne ká ro síts meg
sen kit; és a Tal mud imén ti he lye alap ján lé nye gi leg ti lal -
mat hor doz az utol só nak em lí tett tisz teld apá dat és anyá -
dat is). A hõs bi zo nyá ra jog gal vall ja, hogy mind eze ket „if -
jú sá gá tól fog va meg tar tot ta”, még is él ben ne va la mi mély
bel sõ hi ány ér zet, ame lyet ez a fel so ro lás leg ke vés bé sem
eny hít. Hi szen a kér dést már ere de ti leg is ösz tö nö sen po zi -
tív for má ban és gya kor la ti as mó don tet te fel: Mit te gyek? –
nem el mé le ti sí kon, mint má sutt a fa ri ze u sok: „Mi a leg -
fõbb tör vény?” A jé zu si fel so ro lást kö ve tõ újabb kér dé se
már nyíl tan vall hi ány ér ze té rõl: Mi fo gyat ko zás van még
ben nem? (Így Mt 19,20; a Lk 18,22-ben nem õ, ha nem Jé -
zus mond ja ki: Még egy fo gyat ko zás van ben ned.) Nos,
ezen a pon ton Márk ta nú sá ga sze rint Jé zus vi sel ke dé se
gyö ke re sen meg vál to zik. Kez det ben kis sé el uta sí tó, há rí tó
mo dor ban be szél az if jú val (Mi ért mon dasz en gem jó nak?),
ri deg, tár gyi la gos stí lus ban so rol ja a ti lal ma kat, sõt mint -
ha ki fe je zet ten ál kér dés nek te kin te né a gaz dag kér dé sét (a
pa ran cso la to kat tu dod). Ám ami kor a hi ány ér zet sza vak -
ban is meg fo gal ma zó dik, az evan gé lis ta (egye dül Márk)
meg jegy zi: Jé zus rá te kin tett – lát ta-tud ta õt –, meg ked vel te
(10,21), ta lán nem an  nyi ra tör vény tar tá sá ért, in kább hi -
ány ér ze té ben meg mu tat ko zó ér zé keny sé gé ért. És mos ta ni
vá la sza hal lat la nul mély ér tel mû. Pon to san a hi ány ér zet
meg ha la dá sá ra, a tel jes ség re utal va kez dõ dik, és, fel hagy -
ván im már az elõb bi ti lal mak kal, po zi tív fel szó lí tá sok ban
foly ta tó dik: Ha tö ké le tes akarsz len ni, menj el, add el va -
gyo no dat, oszd szét a sze gé nyek nek, és kin csed lesz a

menny ben; az tán jöjj, és kö vess en gem. A te le i oõ einai for -
dí tá sá nál mel lõz zük a be vett, ám itt kü lö nö sen al kal mat -
lan-üres tö ké le tes (= „hi bát lan”) for mu lát, fõ ként Jak 3,2
alap ján. Itt ugyan is vi lá go san ki de rül, hogy „te le i oõ-ok”
ak kor is le he tünk, ha köz ben al kal ma sint so kat vét ke zünk
(ugyan ott), mert a szó nem „hi bát lant” je lent – ho gyan is
vol na ez le het sé ges? –, ha nem „cél ra [te loõ] irá nyu -
lást/cél hoz ju tást”, az élet alap ve tõ üdv-irá nyát, jó úton ha -
la dást. Ez a je len tés a gaz dag ese té ben kü lö nö sen ak tu á lis,
hi szen õt pon to san a cél ba ju tás mi ként je ér dek li: Mit te -
gyek, hogy el nyer jem az örök éle tet? De nem ke vés bé ak tu -
á lis a te le i oõ má sik, „tel jes ség re jut ni” je len tés as pek tu sa
sem, mert az vi szont konk ré tan a Tör vény be töl té sé nek itt
tár gyalt prob le ma ti ká já hoz kap cso ló dik.

Az új szö vet sé gi le ve lek szer zõ i nek ta nú sá ga sze rint,
akik egy ben az el sõ gyü le ke ze tek lel ki pász to rai vol tak, ha -
son ló le he tett az õs egy ház szem lé le te is (lásd megint fõ leg
a Ja kab-le vél ti la lom-el len cse le ke det, „ne tedd ezt / tedd in -
kább emezt” szer ke ze tû ré sze it). A ka to li ku sok õsi ere de -
tû, mind má ig hasz ná la tos gyó nászá ró for mu lá já ban
ugyan ez a ta pasz ta lat fo gal ma zó dik meg: „a jó ra tö rek -
szem, és (=ez zel, ez ál tal!) a bûnt ke rü löm” – mond ja a
bûn bá nó, és en nek a szó for du lat nak is az a gon do lat az
alap ja, hogy egy vét ket va ló já ban nem bí runk pusz tán ke -
rül ni, a bûn or vos sá ga a meg fe le lõ el lencse le ke det; a lo pás
el len té te nem a nem lo pás, ha nem az adás, az ölés gyógy -
sze re nem a pusz ta nem ölés, ha nem az élet szol gá la ta, és
így to vább.

A cse le ke det fon tos sá gát ter mé sze te sen a Tal mud is
hang sú lyoz za, de oly kor úgy tû nik, mint ha a jó cse le ke de -
tek és a bû nök vi szo nyát va la mi fé le szám vi szony nak fog -
ná fel: „Aki egyet len jó cse le ke de tet visz vég hez, bol dog sá -
got és hos  szú éle tet sze rez, és el nye ri az or szá got. Aki
egyet len bûnt el kö vet, sor sa ros  sz lesz, éle te meg rö vi dül,
és nem nye ri el az or szá got.” A To szifta mon da tá hoz a
Kid dusin 39b-ben a kö vet ke zõ ma gya rá za tot ol vas suk: az
el sõ ese tet úgy kell ér te ni, „hogy a jó cse le ke de tek a ros  sza -
kat eg  gyel fe lül múl ják”, a má so dik eset ben pe dig meg for -
dít va. „Az em ber min dig is úgy te kint se, mint ha jó és
rossz cse le ke de tei egyen lõ szá mú ak vol ná nak. Ha még egy
jó cse le ke de tet visz vég hez, üd vös ség ne ki, mert a jó cse le -
ke de tek nek sze rez te meg a túl súlyt; ha még egy bûnt kö -
vet el, jaj ne ki, mert a ros  sz cse le ke de tek nek sze rez te meg
a túl súlyt.”

Ed dig a sze re tet pa rancs Lev 19,18-be li meg fo gal ma zá -
sá nak – mint (ahogy) ma ga dat – két fé le, hil lé li ne ga tív és
jé zu si po zi tív kom men tár já ról volt szó. Ezt idé zi Jé zus, ha
kí vül ál lók hoz be szél, az imén ti tör té ne ten kí vül pél dá ul
ak kor, ami kor a fa ri ze u sok pro vo ka tív szán dék kal ér dek -
lõd nek a leg fõbb pa ran cso lat iránt (Mt 22,39). Ta nít vá nya -
i ra azon ban más pa ran csot is hagy, más kép pen is meg ha -
tá roz za a sze re tet mér té két: Aho gyan én sze ret te lek ti te ket,
ti is úgy sze res sé tek egy mást (Jn 13,34). Ös  sze tett kap cso -
la tok rej tez nek itt. Bi zo nyos, hogy az aho gyan én for mu la
és a Lev 19,18 tra di ci o ná lis-ne ga tív „ne tedd” jé zu si po zi -
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tív át írá sa („te gyé tek”) kö zött van va la mi lyen mély és ti -
tok za tos ös  sze füg gés. Más részt az aho gyan én-nek nincs
(és ter mé sze te sen nem is le het sé ges) tar tal mi meg fe le lõ je
a zsi dó val lá sos ság ban, for má ja azon ban a tó rai-tal mu di
for ma: a mint ma ga dat és az aho gyan én egy aránt ha son -
lí tó, mind a ket tõ ha son lí tás sal ír ja kö rül a sze re tet meg -
kí vánt mér té két. A for ma egye zik, el tér a tar ta lom – oly -
annyi ra, hogy ma ga Jé zus mi nõ sí ti újnak a pa ran cso lat
eme vál to za tát (i. h.). Va jon men  nyi ben új?

Mint ma ga dat: a ha gyo má nyos ta ní tás nak meg fe le lõ, a
gaz dag nak vagy a fa ri ze u sok nak adott vá lasz a sze re tet fo -
kát an nak tár gyá hoz, leg na gyobb le het sé ges tár gyá hoz
mé ri, an nak a ta pasz ta lat nak az alap ján, hogy a ter mé sze -
tes em ber ben az ön sze re tet erõ sebb min den más sze re tet -
nél, az em ber va la mi képp a leg kö ze lebb ál lók ban is ön ma -
gát sze re ti, olyan ér te lem ben, hogy gyer me ke, szü lõ je vagy
há zas tár sa szük ség sze rû en ré sze, sõt esz kö ze va la mi mó -
don ön fenn tar tá sá nak, lé té nek. Per sze a Szent írás igen
nagy ra ér té ke li az ef faj ta sze re te tet, és az ószö vet sé gi pa -
rancs er re ala po zott mér ték sza bá sa, az a kí vá na lom, hogy
a fe le ba rát irán ti sze re tet mér té ke ön ma gunk sze re té se le -
gyen, óri á si, szin te tel je sít he tet len kö ve tel mény. Óri á si, de
vég sõ so ron még is em be ri lép té kû: a sze resd (…) mint ma -
ga dat na gyon igé nyes és szi go rú, ugyan ak kor hal lat la nul
bölcs és re a lis ta, az em be ri ter mé szet mély sé ges is me re té re
épí tett kí vá na lom. Nem így a ta nít vá nyok hoz szó ló pa -
rancs. Túl azon, hogy az iga zo dá si pont itt nem a sze re tet
tár gya (mint ma ga dat), ha nem a sze re tõ alany („én”), a
min ta, a mód és a mér ték nem a ma ga le he tõ sé gei és ha tá -
rai kö zött eg zisz tá ló em be ri ter mé szet, ha nem a Jé zus ban
mun ká ló is te ni sze re tet, a ta nít vá nyok hi te sze rint az a ha -
tár ta lan sze re tet, aho gyan Is ten sze ret. A Szent írás és a hit -
ta pasz ta lat bi zony sá ga sze rint nem csak ar ról van szó,
hogy ez mér té ké ben szár nyal ja túl a mint ma ga dat em be ri
lép té két, ha nem egy ra di ká li san más, esz kö ze i ben, kö vet -
kez mé nye i ben, ha tá sá ban más mi nõ ség rõl. A sze re tet új -
szö vet sé gi kri té ri u mai, az er rõl szó ló ke resz tény ta ní tás
egé sze és rész le tei ki zá ró lag az új, jé zu si „ahogy én” for mu -
la alap ján ért he tõk meg – és más ho gyan nem. Egye dül eb -
bõl kö vet ke zik az el len ség sze re tet, a ra di ká lis meg bo csá tás
(het ven szer hét szer) pa ran csa, vagy a sze re tet nek a sa ját
élet oda adá sa ként va ló meg ha tá ro zá sa: Nincs sen ki ben na -
gyobb sze re tet an nál, mint ha va la ki éle tét ad ja ba rá ta i ért.
(Jn 15,13) Ugyan ezt Jé zus más képp, a hil lé li ki sebb rõl na -
gyobb ra kö vet kez te tés el vé re em lé kez te tõ mó don is meg -
for mu láz za a Jn 13,1-ben. Esze rint a va ló di, per de fi ni ti on -
em sze re tés – „vé gig sze re tés”: sze ret te övé it e vi lág ban,
sze ret te õket mind vé gig (13,1), ahol a „vé gig” épp ilyen mi -
nõ sé gi ér tel mû: vé gig, az az „éle te oda adá sá ig ter je dõ mér -
ték ben sze ret te övé it”. És nem pusz tán ar ról van szó, hogy
mind ezek a he lyek és kri té ri u mok le ve zet he tet le nek a mint
ma ga dat tí pu sú sze re tet bõl, ha nem ar ról, hogy ki fe je zet -
ten, fo gal mi lag el len té te sek ve le, mint hogy egy tõl-egyig az
ego, a „sa ját ma gam” oda adá sá val, par ex cel len ce fel szá -
mo lá sá val jár nak.

A SZÕ LÕ MUN KÁ SOK

A rab bi ni kus el be szé lõ iro da lom pél dá za tai a ku ta tók sze -
rint va ló szí nû leg szin te ki vé tel nél kül ké sõb bi ek, mint Jé -
zus pél da be szé dei. A le írás pon tos dá tu má nak azon ban
nincs per dön tõ je len tõ sé ge az ös  sze ha son lí tás szem pont -
já ból, mi vel a rög zí tést hos  szú szó be li ha gyo mány elõz te
meg, és nem két sé ges, hogy a pél dá za tok te ma ti ká ja, mû -
fa ji je gyei, a ben nük meg nyi lat ko zó szem lé let és gon dol -
ko dás mód mes  sze me nõ en tra di ci o ná lis, nem függ ös  sze
köz vet le nül az zal az adat tal, hogy egy-egy pa ra bo lát mi -
kor je gyez tek le. Ez a kö rül mény meg en ged he tõ vé te szi a
tal mu di és evan gé li um be li vál to za tok ös  sze ve té sét.

A szõ lõ mun ká sok ról szó ló új szö vet sé gi pél da be széd -
ben (Mt 20,1–16) az em be rek kü lön bö zõ nap sza kok ban
áll nak mun ká ba, né há nyan csu pán egy órá val nap száll ta
elõtt kez de nek dol goz ni. Ugyan így van a Tal mud pár hu -
za mos tör té ne té ben is (Be ra koth Jer. II. 8), az zal a kü lönb -
ség gel, hogy itt és  sze rû ma gya rá za tot ka punk: az egyik
mun kás azért dol go zik sok kal rö vi debb ide ig, mint tár sai,
mert „szor ga lom ban és ügyes ség ben fe lül múl ta õket”,
ezért a kert gaz dá ja, a ki rály „ma ga mel lé vet te õt”, és a
mun ka idõ nagy ré szé ben „fel-alá sé tál ga tott ve le”. Van -
nak a két vál to zat kö zött to váb bi rész let kü lönb sé gek, az
egy mun kás/több mun kás, egy órai/két órai mun ka mo tí -
vu ma és más ef fé le. A sco pus azon ban ha son ló, a két el -
be szé lés me se szö vé se meg egye zik, li ne á ris szer ke ze tû.
Tel je sen azo nos a szim bo li ka: az egy nap élet idõt je lent,
a nap sza kok élet sza ka szo kat, a szõ lõs kert a vi lá got, a
gaz da/ki rály Is tent jel ké pe zi, a mun ká sok Is ten ügyé nek
szol gái a vi lág ban. A bér fi ze tés nél mind két tör té net sze -
rint ugyan annyit kap nak a ko ra haj nal tól dol go zók, mint
azok, akik ké sõbb ér kez tek (Mt), il let ve mint az, aki a
gaz dá val sé tált (Tal mud). A töb bi ek itt is, ott is egy for -
mán zú go lód nak a ki vé te le zett mun kás(ok), de még in -
kább a gaz da/ki rály el len.

A Tal mudban: „Mi egész na pon át dol goz tunk, míg ez itt
csak két óra hos  szat dol go zott, és ve lünk együtt meg kap -
ja a tel jes bért?”

Má ténál: Ezek az utol sók egy órát dol goz tak, és egyen lõ -
vé tet ted õket ve lünk, akik az egész nap ter hét hor doz tuk.

Ed dig a ha son ló sá gok. A ra di ká lis for du la tot a gaz -
da/ki rály (Is ten) vá la sza, dön té sé nek in dok lá sa hoz za.

A Tal mudban: „Ez itt két óra alatt töb bet dol go zott, mint
ti egész nap.”

Má ténál: Hát nem sza bad-e ne kem azt ten nem a ja va im -
mal, amit aka rok? Vagy a te sze med azért go nosz, mert én
jó va gyok?

A tal mu di érv jó zan, gya kor la ti as, ért he tõ, ra ci o ná lis és
leg fõ kép pen mél tá nyos. Egy faj ta em ber sé ges köz gaz da sá -
gi meg fon to lás, mely a bér – a tör té net szim bo li ká ja sze -
rint a túl vi lá gi ju ta lom – meg ál la pí tá sá nál nem az idõ tar -
tam for má lis szem pont já ra, ha nem a tény le ges ter me lé -
keny ség re, értsd: az em be ri ér dem re van te kin tet tel. Jé zus
pél da be szé dé ben a gaz da vá la szá nak tar tal ma és stí lu sa
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egé szen más mi lyen, mint ha még po le mi zál na is az zal a
ha gyo má nyos fel fo gás sal, ame lyet a tal mu di vál to zat kép -
vi sel. Ki hí vó an sok kol ja az ele mi em be ri igaz ság ér ze tet,
stí lu sa már-már ar ro gáns nak hat, ta lán a vis  sza kér de zõ
for ma mi att, ta lán mert leg ke vés bé sem mél tat ja vá lasz ra
a mun ká sok ere de ti prob lé má ját. A hall ga tó nak nem ki -
sebb dol got kell tu do má sul ven nie, mint azt, hogy a „bér”,
az üd vös ség egyet len for rá sa a gaz da, Is ten „jó vol ta”, in -
gye nes, még pe dig ra di ká li san in gye nes – vagy is em be ri leg
meg ma gya ráz ha tat lan, me rõ ben in do ko lat lan, ir ra ci o ná lis
és „igaz ság ta lan” – ke gyel me. A be szé lõ ez al ka lom mal
nem az ér dem sze re pé rõl nyi lat ko zik. Ar ról épp elég szó
esik má sutt. Nem azt „akar ja mon da ni”, hogy az ér dem -
nek nincs sze re pe, és nem is azt, hogy van, hogy mi lyen
vagy mek ko ra sze re pe van az üd vö zü lés ben. Itt és most
egy sze rû en más ról van szó: a ke gye lem rõl. Ar ról, hogy ez
a ke gye lem ak ko ra és olyan ter mé sze tû va ló ság, hogy mel -
let te, hoz zá mér ve kép te len ség és ab szur dum bár mi fé le hi -
vat ko zás bár mi fé le ér dem re. Jé zus a pél dá zat tal sa ját, leg -
sa já tabb su gal ma zott tu dá sát nyi lat koz tat ja ki, és ezt hi á -
ba ke res nénk a tal mu di vál to zat ban: az em be ri ér dem nek
egy sze rû en nin csen, nem lé te zik kö zös vi szo nyí tá si alap ja
az is te ni ke gye lem mel.

Né hány pél dát emel tünk csu pán ki a ha tal mas pár hu za -
mos, evan gé li u mi-jé zu si, il let ve kor társ rab bi ni kus anyag -
ból, és ez ter mé sze te sen ke vés az ál ta lá no sí tás hoz, csak
rész le ges ered mé nye ket ös  sze gez he tünk. Lát tuk, hogy a
ha son ló sá gok kü lön bö zõ szin te ken je lent kez het nek, a te -
ma ti ká ban és mo tí vum kincs ben, a szö ve gek fel épí té sé ben,
mû fa ji-for mai je gyek ben, ki fe je zés mód ban, sõt akár a
gram ma ti kai szer ke ze t ben. Ezen a kö zös ke re ten be lül
hor doz nak Jé zus sza vai va la mi lyen szem pont ból több le tet
a zsi dó kor tár sa ké hoz ké pest. A kü lönb ség nem egy sze rû -
en je len tõs tar tal mi lag, szem lé le ti leg, ha nem – leg alább is
az it te ni ese tek ben – lé nye gi, szo ro san kö tõ dik an nak az
új nak a lé nye gé hez, amit Jé zus kép vi sel. Ez már a té mák
pusz ta át te kin té sé bõl is – pél dá ink ban a szív, a sze re tet pa -
rancs, ér dem ver sus ke gye lem – egé szen nyil ván va ló. Ám
Jé zus ta ní tá sá nak új sze rû sé ge úgy ra di ká lis, hogy leg ke -
vés bé sem har sány és lát vá nyos; fi no man, ugyan ak kor
ha tá ro zot tan ér tel me zi át a ha gyo má nyos ta ní tá so kat,
anél kül, hogy el le nük mon da na vagy cá fol ná azo kat. És
leg fõ kép pen ez az új nem a kor tár si ta ní tá sok kal mu ta tott
ha son ló ság el le né re, ha nem pon to san a ha son ló ság ál tal
nye ri el va ló di ér tel mét. Egé szen más képp lát juk a kincs -
gyûj tés-lo gi on szív rõl szó ló zár la tát, ha be le tud juk he -
lyez ni szel le mi kon tex tu sá ba és mö göt te sé be, ab ba a ha -
gyo mány ba, amely bõl hi ány zott, ame lyet el fo gad va-át ír va
meg fo gal ma zó dott; az arany sza bály po zi tív jé zu si ér tel -
me zé se szin tén a kor tár si hát tér, a ne ga tív ér tel me zés hát -
te re fe lõl szem lél ve nye ri el va ló di sú lyát. A szõ lõ mun ká -
sok kér dé sé re adott evan gé li u mi vá lasz ra ci o ná lis-em be ri
vá ra ko zá sun kat ar cul csa pó ra di ka liz mu sa, amely ön ma -
gá ban is épp elég gé pro vo ka tív, még sok kal in kább az, ha
do ku men tál va lát juk, hogy ak kor és ott, ami kor és ahol Jé -

zus er rõl be szélt, az ér dem ver sus ke gye lem prob lé ma va -
ló sá gos, ele ven, hús ba  vá gó vi takér dés volt; hogy a má sik,
ér dem re hi vat ko zó fe le let nem pusz tán af fé le el mé le ti le -
he tõ ség, ha nem tény leg lé te zett és meg fo gal ma zó dott ek -
kor tájt, még hoz zá pon to san ugyan an nak a nar ra tí vá nak,
ugyan an nak a pél dá zat nak, ugyan an nak a kon tex tus nak
a ke re té ben, ame lyet Jé zus is fel hasz nált.

A ZSI DÓ TÖR VÉNY FEJ TÕ SZA BÁ LYOK
ÉS A JÉ ZU SI ÉR VE LÉS MÓD

Utol já ra egy olyan je len sé get ve szünk szem ügy re, amely
a jé zu si ér ve lés lo gi ká já val kap cso la tos. Jól le het a Szent -
írás ból va ló ér ve lés és kö vet kez te tés lo gi kai sza bá lyai ré -
geb ben ki ala kul tak a zsi dó exe gé zis ben, eg zakt meg fo gal -
ma zá su kat a Tal mud a Jé zus-kor társ Rab bi Hil lél ne vé hez
fû zi, aki hét sza bályt rög zít. Az utó kor, bár a sza bá lyok
szá ma ké sõbb emel ke dett, ezt a he tet te kin ti mérv adó -
nak. A fon to sab bak a kö vet ke zõk: a ki sebb rõl na gyobb ra
és na gyobb ról ki sebb re kö vet kez te tés sza bá lya, az ana ló -
gia el ve, kö vet kez te tés egy, il let ve két Tó ra-hely bõl, ál ta -
lá nos sza bály abszt ra há lá sa egyes ese tek bõl és for dít va,
ál ta lá nos sza bály ér vé nye sí té se egyes ese tek re, tar tal mi
ös  sze füg gés bõl va ló kö vet kez te tés. E sza bá lyok te hát a
gya kor lat ban, az írásér tel me zés tör té ne ti fo lya ma tá ban
ala kul tak ki; a rab bik ar ra hasz nál ták õket, hogy bib li -
kus-ra ci o ná lis érv vel kü szö böl jék ki az Írá sok kö zött mu -
tat ko zó el lent mon dá so kat. Pél dá ul ef fé le ki je len té sek nél:
meg bün te ti az atyák bû né ért a fi a kat (Kiv 34,7), il let ve a
fi ak nak se kell jen meg hal ni uk az apá kért (MT örv 24,16) –
a tal mu di fel ol dás így fest: „Ezt a két el len té tes ér te mû
ver set a Szan hed rin köny vé ben (27b) úgy egyez tet tük
össze, hogy igen is, Is ten meg bün te ti a gyer me ke ken az
atyák bû ne it, ha a gyer me kek az atyák go nosz cse le ke de -
te it to vább is foly tat ják, míg el len ben ne öles se nek meg a
gyer me kek az atyák mi att, ha nem foly tat ják az atyák tet -
te it.” (Be ra koth 7a)

Azok a vi ták, ame lye ket egyes sze mé lyek vagy cso por -
tok kez de mé nyez nek Jé zus sal, min dig kap cso lat ban van -
nak, leg alább köz vet ve, va la me lyik Írás-hely, nem rit kán
„ne héz he lyek” ér tel me zé sé vel, s így ter mé sze te sen a kor -
társ ta ní tók hoz ha son ló an õ is, akár majd Pál apos tol, az
ed dig re már (a le jegy zés dá tu má tól füg get le nül) jól is mert
el ve ket kö ve ti ér ve lé sé ben. A kü lönb ség nem is az ér ve lé -
si tech ni ká ban van, ha nem mé lyebb szin ten.

A Mt 22. fe je zet ben há rom szor is mét lõ dik ugyan az a je -
le net vál to zó sze rep lõk kel: elõbb „a fa ri ze u sok ta nít vá nyai
a He ró des-pár ti ak kal” ös  sze fog va, majd a szad du ce u sok,
vé gül is mét fa ri ze u sok tesz nek fel egy-egy kér dést Jé zus -
nak, hogy szó val csal ják tõr be (15), vá la szá ban ürü gyet
ta lál ja nak le tar tóz ta tá sá hoz. Be ug ra tó kér dé sek rõl van
szó: az el sõ rõl, az adó fi ze tés meg ta ga dá sá ról sen ki sem
gon dol hat ta ko mo lyan, hogy re á lis al ter na tí va len ne
(15–22); a fel tá ma dot tak há za so dá si szo ká sa i nak kér dé se
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ti pi kus ál kér dés (23–33); a har ma dik ra meg, hogy me lyik
a nagy pa ran cso lat, min den gye rek tud ta a vá laszt, Jé zus
is az egyet len le het sé ges fe le le tet ad ja rá, kom men tár nél -
kül idé zi a Tó ra vo nat ko zó he lyét, nem is egé szen vi lá gos,
mi fé le kí sér tés, buk ta tó le he tõ sé gét lát ták itt a kér de zõs -
kö dõk (34–40). A há rom kö zül csak a men  ny be li ek há za -
so dá sá nak té má já ra té rünk ki. Ef fé le kér dést ma per sze
sen ki nem ten ne fel, itt még is sú lya van. A szad du ce u sok
cél ja el lent mon dás ba haj szol ni Jé zust, vá la szá ból ér vet fa -
rag ni amel lett, hogy a fel tá ma dás el lent mon dá sos fo ga -
lom, er go nem igaz, hogy lé te zik fel tá ma dás – en nek pe -
dig ko moly a tét je: Ha pe dig Krisz tus nem tá madt fel, sem -
mit sem ér a ti hi te tek. (1Kor 15,17) Jé zus vá la sza két szö -
veg ös  sze ve té se a hil lé li lo gi ka al kal ma zá sá val. Ha Is tent
az írá sok szá mos he lye „az élõk Is te né nek mond ja”, és
szá mos más he lye Áb ra hám Is te ne, Izsák Is te ne és Já kob
Is te ne ne ve zi, ak kor a meg holt Áb ra hám, Izsák és Já kob él -
nek, te hát van fel tá ma dás – qu od erat de mon st ran dum, az
ered mény akár szil lo giz mus ba is fog lal ha tó.

fel sõ té tel – Is ten – az élõk – Is te ne.
al só té tel – Is ten – Á, I, J – Is te ne.
konk lú zió – Á, I, J élõk.

En  nyi. Ami tör tént, a ha gyo má nyos el já rás al kal ma zá -
sa, nem több. Ha nem a har ma dik kér dés után meg vál to -
zik a hely zet. Jé zus, mi u tán tü rel me sen meg fe lelt mind há -
rom pro vo ká ci ó ra, meg elé ge li a dol got, és most õ kér dez
(41–46) – nem hár mat, csak egyet: Mi a vé le mé nye tek a
Krisz tus ról? Ki nek a fia? Kér dé se kön  nyû nek lát szik, a fa -
ri ze u sok rá is vág ják: Dá vi dé. Jé zus ugyan azt a klas  szi kus
ös  sze ha son lí tó el já rást kö ve ti, ame lyet a fel tá ma dás kér -
dé sé nél al kal ma zott, szem be sí ti a Mes si ást Dá vid fi á nak
mon dó írá so kat a 110. Zsol tár ral, ahol ugyan ezt a Mes si -
ást ma ga a szer zõ ként te kin tett Dá vid ne ve zi urá nak. Ed -
dig min den meg fe lel a ko ra be li zsi dó ér tel me zés mód nak,
Jé zus nem is ké sik fel ten ni az itt fel te he tõ egyet len kér -
dést: Ha te hát Dá vid urá nak szó lít ja õt, mi kép pen le het a
Fia? Ha sen ki sem ké tel ke dik a két ki nyi lat koz ta tás igaz -
sá gá ban, ám a gon dol ko dás még is el lent mon dást lát kö -

zöt tük, ak kor az el lent mon dás nyil ván nem vé let len, ha -
nem je le va la mi fon tos do log nak, jel, amely mun kát ró az
ér te lem re, meg fej tés után ki ált. Meg fej té sé hez nincs szük -
ség kü lö nö sen éles ész re, sem va la mi hal lat lan új meg fon -
to lás ra, csu pán az is mert, szo ká sos tech ni ka al kal ma zá sá -
ra, ugyan ar ra az egy sze rû lo gi kai mû ve let re, mint az
elõbb, vagy mint ami re a Tal mud ból is lát tunk pél dát –
egyet a sok kö zül, az atyák vét ke/fi ak bün te té se té ma kap -
csán –, és ami min den va la mi re va ló ek ko ri írás tu dó nak a
kis uj já ban volt. Fe le let még sincs, a je len lé võk nem vá la -
szol nak. Az egész meg elõ zõ fa ri ze us-szad du ce us ak ció
kom men tár ja és mi nõ sí té se ez, írás tu dói mi vol tuk kal kér -
ke dõ em be rek rõl bi zo nyo so dik be, hogy olyan dön tõ kér -
dés ben nem iga zod nak el, mint a Mes si ás-prob lé ma. A
kér de zõk és vizs gáz ta tók sa ját vá la szuk – „Dá vid fia” –
csap dá já ba es tek, ta nult fér fi ak lep le zõd tek le, ép pen azon
a pon ton, ami re a leg büsz kéb bek, írás tu dó vol tuk ban, s
en nél meg alá zóbb do log alig ha tör tén het egy írás tu dó val
vagy fa ri ze us sal. Pe dig Jé zus ma ga tar tá sá ban az ag res  szi -
vi tás leg ki sebb nyo ma sincs, még a he lyes fe le le tet sem
mond ja ki, mind vé gig a kér de zés re szo rít ko zik. A do log
per sze nem a tu dá son mú lik. A bá tor ság hi ány zik ah hoz,
hogy ezek az em be rek ész re ve gyék a fel tû nõ, nyil ván va ló
ket tõs sé get tu laj don szent ira ta ik ban, és fel te gyék ma guk -
nak a kér dést: iga zá ból mi a hely zet a Dá vid fia és ura kö -
rül? Mi a hely zet a Mes si ás kö rül? Azt, hogy tény leg a bá -
tor ság hi á nyá ról van szó, alá tá masz ta ni lát szik a konk lú -
zió: és meg kér dez ni sem mer te õt töb bé sen ki at tól a nap -
tól fog va (46). A sem mer te pon to san ír ja le a ki ala kult
hely ze tet. El len fe lei nem mer ték kér dez get ni, mert rá kel -
lett döb be ni ök szá mí tá suk – „ha A-t mond, ak kor azért
fog juk meg, ha B-t mond, ak kor azért, C-t pe dig nem
mond hat” – na i vi tá sá ra: ar ra, hogy az ilyen kre ált csap da -
hely ze tek ben rej te zõ lo gi kai csúsz ta tás bos  szú já nak már
min dig is õk ma guk lesz nek ki szol gál tat va, mert ha ezek
az ak ci ók egy ál ta lán pro vo kál hat ják va la mi re Jé zust, hát
az épp a hit alap kér dé se i nek ki éle zé se olyan kér dé se ké,
ame lye ket õk ma guk sze ret né nek a leg in kább el ke rül ni.
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„Ernst Lan ge1 – a teo ló gi ai szak írók kö zött mû vész, az
egy há zi stra té gák kö zött ka riz ma ti kus, az öku me ni ku sok
kö zött lát nok – a nyug ta lan idõk bõl egy nyug ta la ní tó mû -
vet ha gyott hát ra”2 – ál lít ja az õt mél ta tó Jür gen Hen kys.
Hogy ezt a nyug ta la ní tó örök sé get rö vi den és lé nyeg re tö -
rõ en át te kint sük, ah hoz öt kér dést te szünk fel: 1. Hol he -
lyez ke dik el a kor társ ho mi lé ták kö zött Lan ge? 2. Mik vol -
tak Lan ge ho mi le ti kai kon cep ci ó já nak fõbb té te lei? 3. Mi -
lyen el já rás kö tõ dik a ne vé hez a pré di ká cióké szí tés te rén?
4. Mi lyen kri ti kát ka pott? 5. Mit üzen ne künk, ma gyar ige -
hir de tõk nek Lan ge fel fo gá sa?

HOL HE LYEZ KE DIK EL A KOR TÁRS HO MI LÉ TÁK 
KÖ ZÖTT LAN GE?

A 20. szá zad de re ká nak két je len tõs gya kor la ti teo ló gu sá -
hoz vi szo nyít va tud juk ki fe je zõ en meg ha tá roz ni E. Lan ge
he lyét.

Az egyik Ot to Ha end ler (1890–1981), aki a pré di ká tort
tet te meg a ho mi le ti ka ki in du lá si pont já vá, sõt az ige hir -
de tõ sze mé lye lett ho mi le ti ká ja mérv adó ori en tá ci ós kö -
zép pont ja. 1941-ben meg je lent ho mi le ti ká já ban mély lé -
lek ta ni ala pok ra he lyez te az ige hir de tést.

A má sik sze mé lyi ség Hans Jo a chim Iwand (1899–1960),
aki Lu ther tõl, J. Sch ni e wind tõl és Barth-tól ta nult so kat, s
aki a pré di ká ci ó ra vo nat ko zó an min dent „az Ige szu ve rén
fen sé gé tõl” (P.-P. Sän ger ki fe je zé se) várt el.

Ernst Lan ge (1927–1974) egy har ma dik kom po nenst
emelt ma gas ra, még pe dig a hall ga tót. Van nak, akik azt
mond ják, hogy õ a hall ga tó ho mi le ti ká ját nyújt ja. Ne ve ze -

tes Jó nás-pré di ká ci ó já hoz írt utó sza vá ból ez egy ér tel mû en
ki de rül: „Csak ha a hall ga tó ra vo nat ko zik, amit mon dok,
és an  nyi ban vo nat ko zik rá, amen  nyi ben az Írás alap ján a
hitha gyo mán  nyal egy be hang zó an, az egy há zam meg bí zá -
sá ból és sze mé lye sen meg gyõ zõ en mon dok.” (Pre dig ten,
57. o.) „A ke resz tény be széd va ló sá gos tár gya nem egy
bib li ai tex tus, vagy a hittör té net más do ku men tu ma, ha -
nem a hall ga tó min den na pos ta pasz ta la ta – a Ki je len tés
fé nyé ben… A pré di ká ció ezt je len ti: be szél ge tek a hall ga -
tó val az éle té rõl.” (58. o.)

Mi kész tet te er re a súly pont át he lye zés re Lan gét? Az az
egy ház tár sa dal mi hely zet, amely kö rül vet te ko ra ke resz -
tény em be rét. Szá molt az zal, hogy a ho mi le ti kai szi tu á ci -
ót ko mo lyan kell ven ni.

A ho mi le ti kai szi tu á ció té má ját 1965–1968 kö zött dol -
goz ta ki Lan ge, s en nek ered mé nyét a Pre digts tu di en ben
fog lal ta ös  sze. Mind ezt már 1959-tõl kezd te ki pró bál ni
szol gá la ti he lyén, Ber lin-Spand a u ban az úgy ne ve zett La -
den kirche (bolt/üz let temp lom) gyü le ke zet ben, ahol a temp -
lo mot szo ci á lis köz pont ként nyi tot ta meg. (Ma ugyan ez
tör té nik az úgy ne ve zett city-temp lom mal, ahol es te me le -
ge dõ hely a temp lom.) Cél ja az volt, hogy re a gál jon a
hagyo má nyos pa ró ki á lis hely zet meg vál to zá sá ra az ipa ri
tár sa da lom ban.3 Az e te rü le ten vég zett út tö rõ szol gá la ta
mi att Lan génak ha tal mas je len tõ sé ge van a né met egy há zi
re form meg in dí tá sá ban. Re form tö rek vé se i nek ta pasz ta la -
tát Az egy há zi cse lek vés el mé le te (The orie kirch li chen Han -
dels) cí mû köny vé ben fog lal ta ös  sze. Lan ge ér dek lõ dé sét
fõ ként az vál tot ta ki, hogy az ipa ro so dó kör nye zet ben el sõ -
sor ban a lel ké sze ket érin ti a pa ró kia prob lé má ja, ami sze -
rinte „a lel ké szi hi va tás krí zi sé hez” ve zet. Ez azt je len ti,
hogy a hi va tal (a lel ki pá sz to ri tiszt – Amt) igé nyei és a tár -
sa dal mi élet va ló ság éles el len tét be ke rül nek. A pa ró ki á lis
gyü le ke ze tet pász to ri pers pek tí vá ból kö ze lí ti meg, és fõ leg
az egy ház ta gok igé nyét vizs gál va ke re si, hogy mit je lent az
Ige szol gá la ta eb ben a hely zet ben. El mé le té ben is vé gig
gya kor la ti ori en tált sá gú ma rad.4

Tu laj don kép pen õ konk re ti zál ja Bon ho ef fer ekk léz io ló -
gi á ját (lásd: Kirche für An de re). A gyü le ke ze ti élet in di ká -
to ra és mér cé je az Úr ral va ló kö zös ség élet köz pon tú meg -
je le ní té se, ami az egy más sal va ló kom mu ni ka tív kap cso -
lat ba ke rü lést je len ti (öku me ni ci tást, kon ci li a ri tást, az al -
kal maz ko dás és konf lik tus kö zöt ti eg zisz ten ci át). A ha -
gyo má nyos lel ké szi sze re pet Lan ge kon cep ci ó já ban a lel ki -
pász tor mint pro fes  szi o ná lis szom széd kép lete vált ja fel,
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Ernst Lan ge – az ige hir de tés rõl*

* El hang zott a Pá pai Re for má tus Teo ló gi ai Aka dé mi án 2004. áp ri lis 23-
án, az Ernst Lan ge ha lá lá nak 30. év for du ló ja al kal má ból ren de zett kon -
fe ren ci án.

1 Szü le té si évé ben, 1927-ben je len tet te meg Barth Dog ma ti ká ja el sõ kö -
te tét, s ek kor dok to rált Bon ho ef fer a Sanc to rum Com mu nio cí mû mû vé vel.
Ha lá la évé ben, 1974-ben ül tek el a nyu gat-eu ró pai di ák lá za dá sok hul lá -
mai, és az egy há zak ban fel éle dõ kon zer va ti viz mus el le ni hul lám az EVT
an tiras  szis ta prog ram já val csa tá zott. Fi a tal ko rát be ár nyé kol ta szü lei ha lá -
la és a nem ze ti szo ci a liz mus. Egye te mi ta nul má nya it 1948-ban kezd te.
Kül föl di tar tóz ko dás után kezd te el az egy há zi if jú sá gi mun kát. Ezt kö ve -
tõ en kezd te meg Ber lin-Spand a u ban az úgy ne ve zett La den kirche (bolt/üz -
let temp lom) pro jek tet. On nan lett a Ber li ni Egy há zi Fõ is ko la pro fes  szo ra,
majd az EVT stáb tag ja, vé gül az EKD köz pont já nak mun ka tár sa.

Új ra és új ra ne ki fut va kí sér li meg a meg ta pasz talt va ló sá got és az el -
hitt Ígé re tet úgy ös  sze gon dol ni, hogy a vi lág tól ma gát izo lá ló egy há zat és
a tár sa da lom tu do má nyok tól el zár kó zó teo ló gi át koc ká za tos nyi tás ra ve -
zes se.

2 Jür gen Hen kys: Ansät ze des Pre digt verständ nis ses. In: Hand buch der
Pre digt. Szerk.: K. H. Bi e ritz. Ev. Ver lag sans talt. Ber lin, 1990. 50. o.

3 Jan Her me link: Die ho mi le tische Si tu a ti on. Gött in gen, 1992. 156. o.
4 Uo. 161. o.



aki nek az a fel ada ta, hogy az em ber ön meg sem mi sí té si
ten den ci á i val szem be ál lít sa a jé zu si óvás-eme lést. Bon ho -
ef fer el mé le té hez iga zod va és egy ben a dia lek ti kus teo ló -
giá tól kri ti kus tá vol sá got tart va az „ige hir de tés” és „pré di -
ká ció” he lyé re „a bib li ai fo gal mak nem val lá sos in terp re -
tá ci ó ja” ke rül, ami meg kí sér li „az evan gé li um kom mu ni -
ká lá sát egy val lás ta lan vi lág ban”. Lé nye ge az ige és az ak -
tu á lis tör té nés kö zöt ti köl csön kap cso lat hely re ál lí tá sa.

Lan ge konst ruk ci ó ja egy ben az egy ház hi te les sé gé nek
mér cé jé vé is vá lik, mi vel azt kér de zi, „ho gyan je len nek
meg a ke resz tény ige hir de tés alap fo gal mai a va ló ság (re a -
li tás) tük ré ben, és hogy néz ki az az egy ház, amely en nek
a va ló ság nak a szol gá la tá ban tud ja ma gát.” (The orie und
Pra xis, 59. o.). A ho mi le ti kai szi tu á ció hát te ré bõl ért he tõ,
hogy Lan ge a he lyi gyü le ke ze tet mint „a kor ál do za ta i nak
kö zös sé gét” fog ja fel.5

Pa u lo Fre i réhez fû zõ dõ gen fi kap cso la ta ve ze ti el ah hoz
a fel fo gás hoz, hogy „a ta nu lás a hit meg va ló su lá si for má -
ja”, és hogy „a kép zés (fel nõtt kép zés) az egy ház funk ci ó ja
és prob lé má ja”. Köz ben meg is me ri a dél-ame ri kai gyö ke rû
fel sza ba dí tás-teo ló gia fel fo gá sát, amit üt köz te tett a né met
kul tú rá val és az eu ró pai teo ló gi ai lá tás mód dal. Az 1973-
as Kirchen tagon Lan ge a „val lás ke re sés” né gyes de fi ní ci ó -
ja ál tal fej tet te ki ál lás pont ját: a val lás mint iden ti tás – (is -
ten tisz te let), tá vol ság – (a hét köz na pok ref le xi ó ja), ün nep -
lés – (az ün nep lét szük ség let) és já ték-ke re sés – (a sza bad -
ság be gya kor lá sa). Ez szá má ra a kom mu ni ka tív gyü le ke -
ze ti gya kor lat teszt je. Fel ad ja a pa ró ki á lis struk tú rák és
egy há zi sta bi li zá ci ós ten den ci ák szûk ke re teit, és a Krisz -
tus-hit min den ki szá má ra va ló nyi tott sá gát mint köl csö -
nös ta nu lá si le he tõ sé get is me ri fel. Ez zel Lan ge meg elõ zi
a zsi na ti (kon ci li á ris) fo lya ma tok ak kor idõ sze rû gon do la -
tát, és meg va ló sít ja azt, amit Kä se mann Róm 12,1 alap ján
pá li egy ház el mé let nek ne vez: a ke resz tény lét fel old ja a
hét köz na pok és a szent idõk ket tõs sé gét az élet is ten tisz -
te le té nek for má já ban. Az élet a ma ga tel jes sé gé ben is ten -
tisz te let, s nem vá lik szét a két szfé ra.6

MIK VOL TAK LAN GE HO MI LE TI KAI
KON CEP CI Ó JÁ NAK FÕBB TÉ TE LEI?

Ho mi le ti ká já nak váz la tát a Zur The orie und Pra xis der Pre -
dig tar be it cí mû ta nul má nyá ban ír ta meg 1968-ban7, ami
to vább hat a stutt gar ti Pre digts tu di en-ben is (1968), il let ve
a Chan cen des All tags „Té zi sek a pré di ká ció el mé le té hez és

gya kor la tá hoz” cí mû fe je ze te is ugyan ezek re a gon do la tok -
ra épül. Ugyan csak ide tar to zik egy má sik ho mi le ti kai ta -
nul má nya, a „Zur Auf ga be ch rist li cher Re de”, amely tu laj -
don kép pen a „Die ver besser liche Welt” cí mû pré di ká ci ós
kö tet ben je lent meg elõ ször.8 Ezek az írá sok azért fon to sak,
mert rö vid sé gük és váz la tos sá guk el le né re is hû en tük rö zik
Ernst Lan ge el kép ze lé se it az ige hir de tés rõl.

Az is ten tisz te le ti pré di ká ció az 1970-es pro tes tá ló ge ne -
rá ció egyik leg ked ve sebb tá ma dá si pont ja volt. A pré di ká -
ció ér té ke sok fi a tal teo ló gus nál nul lá ra csök kent, mi vel
úgy érez ték, hogy a pré di ká ció nem meg vál toz tat, meg -
moz dít, ha nem in kább meg köt és sta ti kus. Aki eb ben a
hely zet ben ki állt a pré di ká ció mel lett (mint Lan ge is, még -
pe dig meg le põ en nagy ha tás sal), an nak ezt a pré di ká ció
mel let ti ki ál lást a kom mu ni ká ci ós fo lya mat sa já tos sá ga és
cél ja fe lõl is meg kel lett in do kol nia, mi vel a pré di ká ció
ezen be lül fej ti ki funk ci ó ját. Lan ge ho mi le ti kai váz la ta a
cím zet tek fe lõ li ho mi le ti ka.9

Ernst Lan ge kon cep ci ó já nak fõbb té te le it – lé nyeg re tö rõ -
en rö vi dít ve – a Té zi sek a pré di ká ció el mé le té hez és gya kor -
la tá hoz cí mû ta nul má nya alap ján ves  szük sor ra:10

„A pré di ká ció Jé zus Krisz tus gyü le ke ze te ígé re tes kom -
mu ni ká ci ó já nak egyik fá zi sa, amely ben a bib li ai tra dí ció
és a mai hall ga tó ság élet hely ze te an  nyi ban »fe lel nek meg«
egy más nak, amen  nyi ben a Bib li á ban ki je len tett Krisz tus-
ígé ret itt és most, szük ség sze rû en, az ak tu á lis hely zet
szük ségál la po ta i ra vo nat ko zó an és éle tet el dön tõ en je le -
nik meg a két sé gek kel és kí sér té sek kel szem ben. Ezért a
pré di ká ci ó nak épp oly kö zel kell len nie a hall ga tó ság hely -
ze té hez, amely a pré di ká tor szá má ra a ki hí vást je len ti,
mint amen  nyi re tex tus sze rû nek kell len nie.

A hall ga tó ság élet hely ze té hez va ló kö zel ség csak ak kor
si ke rül het, ha (…) a pré di ká tor tu da to san ré szé vé vá lik a
hall ga tó ság élet hely ze té nek, ha a hall ga tó ság gal va ló be -
szél ge tés min den for má já ra haj lan dó.

A pré di ká ció meg bí za tá sá ról:
1. For má li san te kint ve a pré di ká ció kom mu ni ká ci ó ra

va ló tö rek vés. Min den kom mu ni ká ció a köl csö nös meg ér -
tés (Verstän di gung) ál ta li egyet ér tés re (Ein verständ nis) tö -
rek szik.

2. A kom mu ni ká ci ós tö rek vés tar tal ma, amit mi pré di -
ká ci ó nak ne ve zünk, a bib li ai tra dí ció (ha gyo mány), amely
az zal az igé nnyel lép föl, hogy az ott meg val lott Krisz tus-
ese mény a hall ga tó hic et nunc spe ci á lis hely ze té re néz ve
élet fon tos sá gú an je len jék meg.

3. A pré di ká ci ó nak mint a kom mu ni ká ció el kö te le zett jé -
nek az alap ja az az ígé ret, hogy mi köz ben a bib li ai ha gyo -
mány nak a mai hely zet re vo nat ko zó re le van ci á ja meg ér té -
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5 Kla us-Gunt her Wes se ling szó cik ke. In: Bio g rap hisch-Bib lio g rap his ches
Kirch en le xi kon IV. 1992. 1085–1092. o.

6 Kla us-Gunt her Wes se ling szó cik ke. In: Bio g rap hisch-Bib lio g rap his ches
Kirch en le xi kon IV. 1992. 1085–1092. o.

7 Meg je lent a Pre di gen als Be ruf-ban. A Zur The orie und Pra xis der Pre -
dig tar be it-ban a pré di ká ci ós mun ka el mé le tét és gya kor la tát négy fe je zet -
ben vá zol ja fel: 1. A pré di ká ció je len le gi prob le ma ti ká ja; 2. A ho mi le ti kai
ak tus funk ci ó ja és struk tú rá ja; 3. Egy új ho mi le ti kai el já rás ke re sé se; 4.
Té zi sek a pré di ká ci ós se gí tõ a nyag fel ada ta i hoz.

8 Kre uz Ver lag. Stutt gart–Ber lin, 1968.
9 Hand buch der Pre digt. Szerk.: K. H. Bi e ritz. Ev. Ver lag sans talt. Ber lin,

1990. 51–52. o.
10 Ernst Lan ge: Chan cen des All tags. Über le g un gen zur Funk ti on des
christ li chen Got tes di ens tes in der Gegen wart. Szerk.: P. Cor nehl. Kaiser
Vlg. Mün chen, 1984. 321–330. o.



sé re tö rek szik, »eb ben, ez zel együtt vagy ez alatt« ma ga a
Szent há rom ság Is ten je len ti ki és bi zo nyít ja meg ön ma gát,
ami kor a hall ga tók ban hi tet éb reszt, õket a sze re tet és a re -
mény je gyé ben a hit irán ti en ge del mes ség re ké pes sé te szi,
és így foly tat ja a di a ko nia tou C ris tou-t a vi lág iránt és
az zal szem ben. Ez az ígé ret ubi et qu an do vi sum est Deo
tel je sül be, ami azt je len ti, hogy a pré di ká tor an nak be tel -
je sü lé se fe lett nem ren del ke zik. A pré di ká ció meg bí za tá sa
vi szont, ame lyért a pré di ká ló egy ház fe le lõs, tel jes ség gel az
em be rek kö zöt ti meg ér tés te rü le té re tar to zik.

4. A pré di ká ció meg bí za tá sa a bib li ai ha gyo mány nak a
je len le gi hely zet ben tör té nõ, val lást té võ in terp re tá ci ó ja,
mely nek cél ja az, hogy ar ról a hall ga tók kal köl csö nös
meg ér tés re jus sa nak.

A pré di ká tor »in terp retá tor és ta nú bi zony ság -té võ« (K.
H. Mis kot te) egy sze mély ben. Mint in terp retá tor nak az a
fel ada ta, hogy a bib li kus bi zony ság té telt an nak ere de ti vo -
nat koz ta tá si ke re te i bõl a je len le gi hely zet vo nat koz ta tá si
ke re te i re for dít sa le. Er re a fel adat ra vi szont csak ak kor
ké pes, ha õ ma ga is a bib li ai tra dí ci ó nak az új vo nat koz -
ta tá si ke re tek ezt érin tõ re le van ci á já nak bi zony ság te võ jé -
vé vált.

5. Így meg fo gal maz ha tó vá vá lik a gyü le ke ze ti pré di ká -
ció prob lé má ja: meg kü lön böz tet jük

a) a ho mi le ti kai szi tu á ci ót,
b) a ho mi le ti kai fel ha tal ma zott sá got,
c) a ho mi le ti kai ak tust és
d) azt a fe le lõs sé gi te rü le tet, amely a ho mi le ti kai ak tus

ál tal ke let ke zik.
a) A ho mi le ti kai szi tu á ció az a hely zet, amely a pré di ká -

ció szá má ra a ki hí vást je len ti. Egy részt kül sõ leg meg ha tá -
ro zott: egy al ka lom ra tör tént fel ké rés ál tal, a va sár na pi is -
ten tisz te le ti gyü le ke zet ál tal, a hit ok ta tás vagy a lel ki gon -
do zás ál tal.

Fon tos, hogy min den ilyen eset ben az egy ház ko ráb bi
pré di ká ci ó i nak ha tás tör té ne té vel is dol ga akad az ige hir -
de tõ nek.

A ho mi le ti kai szi tu á ció mé lyebb di men zi ó hoz ve zet: ez
a pré di ká tor szá má ra kí sér tés és csá bí tás. Mert bár mi le -
gyen is az ok vagy a té ma: a pré di ká tor min den eset ben
tu da tá ban van an nak, hogy nem a sa ját vé le mé nyé rõl van
szó, ha nem Is ten rõl. Olyan em be rek kel konf ron tá ló dik,
akik ab ból a ta pasz ta lat ból ki in dul va kér dez nek Is ten
után, hogy õ (Is ten) bû nük ben, szük sé get lá tá suk ban
vagy ma gá nyuk ban ma gát tõ lük meg von ta, és olya nok -
kal, akik nyíl tan lá zad nak Is ten el len, vagy akik az evan -
gé li um mal szem ben kö zöm bö sek, vagy akik szá má ra a ve -
le va ló ta lál ko zás a nép egy ház vég stá di u má ból kény sze rí -
tõ en adó dó fél re ér té sek és fél re ma gya rá zá sok mi att le he -
tet len né vált.

Le gyen bár mi lyen is a hely zet, olyan szi tu á ci ó val ta lál -
ja ma gát szem ben a pré di ká tor, amely csak úgy tisz táz ha -
tó, ha Is ten ma ga nyil vá nul meg a pré di ká ció Igé jé ben-
sza vá ban, ma ga je len ti ki ma gát. E fe lett a ha tás fe lett a
pré di ká tor nem ren del ke zik. (…) De afe lett sem, ami va ló -

ban meg bí za tá sa, ami re ki ké pez ték, ami re egy há zi lag fel -
ha tal maz ták és ami re sze mé lyes ta pasz ta la ta mi nõ sí te né
– ne ve ze te sen a bib li ai ha gyo mány nak re le váns, ért he tõ
meg val lá sa egy ki hí vó szi tu á ci ó ra vo nat ko zó an –, efe lett
sem ren del ke zik min den to váb bi nél kül csak azért, mert
er re ké pez ték ki. Azért nem, mert en nél a hely zet nél (min -
den, az érin tet tek kel va ló szo li da ri tá si tö rek vé se mel lett és
el le né re) kí vül ál ló, nem köz vet le nül érin tett, te hát il le ték -
te len. Meg bí za tá sa ar ra kész te ti, hogy a pré di ká ci ót ki hí vó
szi tu á ci ó ra a tu da tos par ti ci pá ci ót al kal maz za, amen  nyi re
az le het sé ges.

A prob lé ma dia lek ti ká ja a kö vet ke zõ: mi nél ke vés bé ré -
sze se a pré di ká tor an nak a hely zet nek, amely pré di ká ci ó -
ját meg kö ve te li, an nál pon tat la nabb, cél ját vesz tet tebb és
ért he tet le nebb a bi zony ság té te le. (…) Mi nél in ten zí veb ben
ke re si vi szont a par ti ci pá ci ót a ne ve zett hely zet ben, an nál
bi zo nyo sab ban „áll el a lé leg ze te”. Hall ga tó i nak kí sér té sei,
két sé gei, lá za dá sai, kö zö nyös sé ge és fél re ér té sei õt ma gát
ter he lik meg. Hall ga tói hely ze té nek konk rét szi tu á ci ó ja
õben ne is kí sér tést, együtt szen ve dést vált ki. A hall ga tó i -
ban meg kí sér tet té vá lik. Mi vel olyan em be rek hez kap cso -
ló dik, akik szá má ra Is ten kér dé ses sé vált, így az õ szá má -
ra is – leg alábbis a bib li ai ha gyo mány hic et nunc re le van -
ci á ja – el ke rül he tet le nül kér dé ses sé vá lik. És ezt a kér dést
nem vá la szol hat ja meg, nem sza bad meg vá la szol nia a
ma ga szá má ra. Mert ép pen az, amit a ma ga szá má ra
mon da na, a hall ga tó ság gal va ló par ti ci pá ci ó ban kér dé ses -
sé vált.

b) Így a ho mi le ti kai szi tu á ci ó ban va ló par ti ci pá ció kér -
dé se egye ne sen a pré di ká ci ó ra va ló fel ha tal ma zás kér dé sé -
hez ve zet. Az egy ház nak ada tott, ál ta lá nos fel ha tal ma zás -
ra vagy az or di ná ci ó ra ilyen hely zet ben a pré di ká tor nem
hi vat koz hat. Hi szen itt a bib li kus ha gyo mány hic et nunc
re le van ci á ja a kér dés. Csak a bib li kus ha gyo mány ban ma -
gá ban ta lál ha tó így vá lasz a kér dés re. A pré di ká tor nak a
hall ga tó i ban meg kí sér tet té vá lá sa ar ra kény sze rí ti a pré di -
ká tort, hogy vis  sza kér dez zen a bib li kus ha gyo mány ra ma -
gá ra, rend sze rint a konk rét tex tus ra (ezért a tet szõ le ges
tex tus vá lasz tás, amel  lyel a pré di ká tor ön ma gát ke res né,
ele ve ki zá ran dó).

Csak ma gá ban a tex tus ban ta lál hat ja meg a pré di ká tor
a fel ha tal ma zá sát, nem az ál tal, hogy meg hall ja a tex tus -
ból, hogy mit kell mon da nia, ha nem az ál tal, hogy mi ért és
men  nyi ben tisz táz za bi zony ság té te le a ho mi le ti kai szi tu á -
ci ót és nyit ja meg és ér vé nye sí ti a jö võ pers pek tí vá ját a hit
szá má ra (vö. Molt mann). Így a pré di ká tort meg kí sér tett sé -
ge ûzi az exe gé zis be. Így lesz az va ló sá gos exe gé zis: fel té -
tel nél kü li ön át adás a tex tus sa ját ki je len té se szá má ra,
mi vel a pré di ká tor nem elé ged het meg az zal, amit csak
szá má ra mon da na a tex tus vagy amit õ hal la na ki a tex -
tus ból. Az exe gé zi sért va ló tu sa ko dás ban a pré di ká tor
meg kí sér tett sé ge va ló szí nû leg még nö ve ked ni fog. Ha
meg pró bál ja a tex tust meg ér te ni és ko rá nak nyel vén visz  -
sza ad ni úgy, aho gyan a tex tus ér ti ma gát és ér tel mez tet ni
akar ja ma gát, ak kor elõ ször ki fog tûn ni a bib li ai bi zony -
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ság té tel tel jes ide gen sé ge, õs ere de ti »kö zöm bös sé ge« a ho -
mi le ti kai szi tu á ció iránt. A pré di ká tor ki áll ja ezt az »el ide -
ge ne dést«. Egé szen ad dig a pon tig, amíg a tex tus sa ját ki -
je len té se ér vé nye sí ti ma gát a ho mi le ti kai szi tu á ci ó ban ré -
sze se dõ (par ti ci pá ló) pré di ká tor ral szem ben. Ezt a pon tot
ne vez zük re le van cia-ta pasz ta lat nak. Ez kü lön bö zõ struk -
tu rált sá gú le het:

– le het, hogy a bib li ai ki je len tés re le van ci á ja kez det tõl
fog va tisz tán ki raj zo ló dik (és ilyen eset ben kü lö nö sen ala -
pos exe gé zis re van szük ség!),

– le het, hogy a pré di ká tor ki tar tó tex tus ra fi gye lé se ál -
tal a pré di ká tor nak a ho mi le ti kai szi tu á ció ér tel me zé se
vagy az ab ban va ló par ti ci pá ci ó já nak ér tel me zé se las san
vagy hir te len meg vál to zik,

– le het, hogy a tex tus a ma ga szu ve re ni tá sá ban a ho mi -
le ti kai szi tu á ci ó nak a pré di ká tor sze rin ti ér tel me zé se mel -
lett el megy, és az érin tet te ket egé szen más ol dal ról kö ze lí -
ti meg és akar ja »ki hív ni«.

A re le van cia-ta pasz ta lat szub jek tí ven ér té ke li a ho -
mileti kai szi tu á ci ót, és min den eset ben meg vál toz tat ja azt
vagy szem be he lyez ke dik ve le. Így spe ci fi kus kap cso lat
ala kult ki a tra dí ció és az ak tu á lis szi tu á ció kö zött, nem
az ál tal, hogy én, a pré di ká tor hoz tam vol na azt lét re (an -
nál ke vés bé, mi vel ez szá mom ra, mi vel ma gam is a meg -
kí sér tett ség ál la po tá ban va gyok, le he tet len!), ha nem az ál -
tal, hogy ta nú já vá vál tam a tex tus önapp li ká ci ó já nak és
önak tu a li zá lá sá nak. Eb ben rej lik a pré di ká ci ó ra va ló fel -
ha tal ma zá som, a tex tus in terp re tá lá sá ra va ló fel ha tal ma -
zá som. Ha egy bib li ai tex tus in terp re tá ci ó ja an nak ere de ti
vo nat ko zá si ke re te i nek le for dí tá sát je len ti egy új vo nat -
koz ta tá si ke ret re, ami re az kez det tõl fog va kap cso ló dik,
ak kor a re le van cia-ta pasz ta lat exe ge ti kai ta pasz ta lat tá
lesz. Más kép pen ki fe jez ve: a re le van cia-ta pasz ta lat ál tal
vég zõ dik va ló ban el az exe gé zis. Mert csak most vá lik egy
bib li ai tex tus ki je len té se egy új nyelv te rü le ten úgy után-
mond ha tó vá, hogy az a tex tus saját igé nyé nek meg fe le lõ -
en min den em ber és a vi lág szá má ra élet fon tos sá gú dön -
tés hez kény sze rí tõ leg ve ze tõ tör té nés rõl szá mol jon be egy
új nyel ve zet ben.

c) A pré di ká ci ó ra va ló fel ha tal ma zott ság ilyen el nye ré se
ál tal el mé le ti leg nyi tot tá vá lik az út a ho mi le ti kai meg va -
ló sí tás szá má ra. Meg te rem tõ dött a kap cso lat a tra dí ció és
a szi tu á ció kö zött. A pré di ká tor nak most me dita tív úton
vé gig kell jár nia en nek a kap cso lat nak min den rész le tét.
(…) Ho gyan fej ti ki a bib li ai bi zony ság té tel éle tet el dön tõ
re le van ci á ját a hall ga tó konk rét hely ze té ben úgy, hogy az
meg is ért se azt? Ho gyan old ja fel a meg kí sér tett sé get, a
két sé ge ket, a lá za dást, ho gyan te szi fel a hit kér dé sét új ra
és úgy, hogy azok szá má ra is új le gyen, akik ezt a kér dést
már rég ön ma guk ban le zárt nak tud ják, ho gyan tö ri át a
fél re ér té se ket és kény sze rít új, nyi tott ta lál ko zá sok ra? (…)

A pré di ká tor mint a tra dí ci ó nak a szi tu á ci ó ra vo nat ko -
zó re le van ci á já nak ta nú ja nem »ma gya ráz za« a tex tust,
mint egy an nak tör té nel mi ele me it, azok ös  sze füg gé se it
kom men tál va, ha nem »ki vi te le zi« (Ebe ling) azt, vagy is kö -

tet len be széd for má já ban úgy szol gál a tex tus nak, hogy a
bib li ai ki je len tés a hall ga tót ma gát is bi zony ság té võ vé te -
gye – a hall ga tó sa ját éle te, je len le gi szi tu á ci ó ja szá má ra.
A pré di ká tor te hát nem a »tex tus hoz«, ha nem a szi tu á ci ó -
hoz be szél most már, úgy, hogy a hall ga tó meg ért hes se,
men  nyi ben érin ti õt ma gát a pré di ká ció bi zony ság té te le. A
pré di ká tor ezt an nál pon to sab ban, an nál tex tus sze rûb ben
tud ja el vé gez ni, mi nél nyi tot tab ban vál lal ja, hogy ma ga is
ré sze se an nak a ho mi le ti kai szi tu á ci ó nak, amely a meg kí -
sér tés hez ve zet és ve ze ti õt is.

d) A ho mi le ti kai ak tus a fe le lõs ség egé szen új te rü le tét is
meg nyit ja, mert az az ígé ret, hogy a bib li ai ki je len tés re le -
van ci á já ban Is ten ma ga je len ti ki ma gát hic et nunc, a
kom mu ni ká ci ós fo lya mat ra is vo nat ko zik. Is ten sza va hi -
he tõ sé ge az em be ri be széd ben és az em be ri hal lás ban tel -
je se dik ki. Ami lyen fe le lõs ség tel jes a kom mu ni ká ci ós fo -
lya mat ban az em be ri be széd, olyan fe le lõs ség tel jes az em -
be ri hal lás is. A pré di ká ció fe le lõs sé ge az, hogy a hall ga tó
tel je sí te ni tud ja a hal lás-meg ér tés irán ti fe le lõs sé gét.

A pré di ká ció fe le lõs azért, hogy a hall ga tó vis  sza kér dez -
hes sen, a szá má ra ért he tet lent ki mond has sa, fél re ér té se it
ki nyil vá nít has sa, rá kér dez hes sen ar ra, hogy – itt és most
– mit je lent konk ré tan a hit fe le lõs sé ge (Róm 12). Így a
pré di ká ci ót mint egy be szél ge tés meg nyi tá sát kell ko mo -
lyan ven ni és hasz nál ni. A pré di ká ci ó nak a hit rõl va ló be -
szél ge tés ér tel me zé se ál tal új ki hí vás je lent ke zik a pré di -
ká tor szá má ra. Ez zel zá rul be a pré di ká ci ós mun ka kö re.”

Lan gét a pré di ká ció nem mint pra e di ca tio ver bi di vi ni ér -
dek li, ha nem a pré di ká ció fo lya ma ta. Nem az bi lin cse li le,
hogy mi a pré di ká ció, ha nem hogy ho gyan ké szül és tar ta -
tik meg. Az, aho gyan ki re kesz ti a ho mi le ti ká ból a dog ma -
ti ka i lag meg ala po zott pré di ká ció-fo gal mat (Pre di gen 19.
o.), egy részt kri ti kus kér dé sek re kész tet. De ki je len ten dõ,
hogy min den ere jé vel ki áll a pré di ká to rért. A lel kész ér de -
ké ben kon cent rál váz la ta ar ra, ami a pré di ká ci ót a gya kor -
lat prob lé má já vá te szi. Ott akar a pré di ká tor nak se gí te ni,
ahol a nagy be fo lyá sú teo ló gia szin te prog ram sze rû en cser -
ben hagy ta. Ezt az ál tal te szi, hogy a dog ma ti kus pré di ká -
ció-fo ga lom igé nyét a va sár na pon kén ti pré di ká ci ó ra vál -
toz tat ja; transz pa rens sé te szi a szi tu á ció-tra dí ció kör be já -
rá sát; és a va sár na pi pré di ká ció sú lyát te her men te sí ti – az
„Evan gé li um és a kom mu ni ká ció” ha tás kap cso la tá ra utal -
va – más nem is ten tisz te le ti for mák tól.11

MI LYEN EL JÁ RÁS KÖ TÕ DIK A NE VÉ HEZ
A PRÉ DI KÁ CIÓKÉ SZÍ TÉS TE RÉN?12

Az új ho mi le ti kai el já rás mód Lan gé tól a Pre digts tu di en cí -
met kap ta. Õ ket tõs cél meg ha tá ro zást adott, és meg is ma -
gya ráz ta a ter mi no ló gi át:

„1. A pré di ká ció ho mi le ti kai ak tu sá ban a bib li kus ha -
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gyo mány nak a min den ko ri ho mi le ti kai szi tu á ci ó ba kö tet -
len, fe le lõs ség tel jes be széd for má já ban tör té nõ be il lesz tése
funk ci ó já ról van szó.

2. En nek meg fe le lõ en a pré di ká ci ós mun ka fo lya mat ar -
ra irá nyul, hogy a tex tus spe ci fi kus bi zony ság té te lét meg -
ért se, an nak funk ci ó ját a ho mi le ti kai szi tu á ci ó ra vo nat ko -
zó an meg gon dol ja az zal a cél lal, hogy ar ról ma gát a hall -
ga tó val meg ér tes se.

A ter mi no ló gi á hoz: azért vá laszt juk a pré di ká ci ós mun -
ka fo lya mat ki fe je zést, hogy el ke rül jük az exe gé zis-me di tá -
ció I. és II. ne héz meg kü lön böz te té sét. A dön tõ az, hogy
egy, több lé pé ses, de zárt mun ka fo lya mat ról van szó.
Sem mi me ta bá zis! Nem kü lön böz te ten dõ meg a »tu do má -
nyos« és a »pne u ma ti kus« vagy gya kor la ti exe gé zis. (…)
Nem uta sít ha tó el vi szont az a ja vas lat, hogy a tel jes mun -
ka fo lya mot ne vez zük me di tá ci ó nak, és így kü lön böz tes -
sük meg a bi zo nyos »egy há zi« elõ fel té te le ket kö ve tõ, (csak
vagy el sõ sor ban) tu do má nyos for dí tás ra irá nyu ló exe gé -
zis tõl.”13

Az új ho mi le ti kai el já rás mód is mér vei Lan ge sze rint (In:
Pre digts tu di en):

1. A pré di ká tor nem a tra dí ció üze ne tét is mét li meg, ha -
nem „új szót” mond.

2. A szi tu á ció fel is me ré sé hez ke zel he tõ mód sze rek kel -
le nek. Ezek hez tar to zik

a) a kü lön bö zõ ko rú em ber cso por tok kap cso la ta i nak,
gond ja i nak és örö me i nek is me re te. – Eh hez nem elég a
szo cio ló gi ai, pszi cho ló gi ai is me ret, a lel kész nek részt kell
ven nie a gyü le ke zet em be re i nek éle té ben;

b) a ho mi le ti kai me te o ro ló gi ai hely zet (tár sa dal mi ese -
mé nyek és azok ha tá sa az em be rek re; élet ér zés, fé lel mek,
re mé nyek, re zig ná ció, fe le lõs ség) és a lo ká lis hely zet kép is -
me re te (he lyi ese mé nyek, kap cso la tok, konf lik tu sok, han -
gu la tok, íté le tek és elõ íté le tek);

c) a gyü le ke zet nek a ke resz tény ha gyo mány ra vo nat ko -
zó elõ is me re te i nek, elõíté le te i nek is me re te.

3. „A meg fe le lõ ho mi le ti kai el já rás nak pon to sí ta nia kell
a tex tus funk ci ó ját a pré di ká ció-mun ká ban, és meg kell
ha tá roz nia an nak he lyét az ed di gi ho mi le ti kai tra dí ci ó val
szem ben.” (36. o.)

a) A tex tus funk ci ó ja az el ide ge ní tés – a lát szó lag ma gá -
tól ér te tõ dõt ide gen né és új já te szi;

b) a tex tus pro fi lí roz za a hitha gyo mányt – konk re ti zál ja
egy ak tu á lis kor ra;

c) a tex tus funk ci ó ja a kont roll – a lel kész nem ma gát,
ha nem a tex tust pré di kál ja.

4. A pré di ká tor funk ci ó ja: In terp retá tor és ta nú-egyé ni -
ség, a ma ga spe ci á lis adott sá ga i val, ha tá ra i val, kép zett sé -
gé vel és kulcs hely ze té vel a gyü le ke ze ti há ló za tos kap cso -
lat rend szer ben. (39. o.)

5. A fel ké szü lés és ki ér té ke lés ré sze kell, hogy le gyen a
hall ga tók kal va ló dia ló gus.

6. A ho mi le ti kai el já rás nak a gyü le ke ze ti élet re a li tá sát
kell ke zel nie, és a pré di ká ció fe let ti örö met nö vel ni.

A pré di ká tor mind a tex tus nak, mind a hall ga tó ság nak
az ügy véd je. Ho gyan mû köd het ez a dia lo gi kus mo dell?

Pré di ká ció ki dol go zó „A”:
1. For dí tá sok ös  sze ha son lí tá sa
2. A szö veg ma gya rá zat tör té ne te
3. Exe ge ti kai meg gon do lá sok
4. Fel jegy zé sek a pré di ká ci ó hoz
Pré di ká ció ki dol go zó „B”:
1. A leg fon to sabb sza vak ana lí zi se
2. Szisz te ma ti kus kont roll
3. Meg gon do lá sok a ho mi le ti kai szi tu á ci ó hoz
4. Pré di ká ció váz lat
Kom men tár:
Mi e lõtt „A” exe ge tál na (3), ref lek tál ja a tex tus „meg -

hall(gat)ásá nak le he tõ sé ge it, amen  nyi ben ös  sze ha son lít ja
a for dí tá so kat”. A 4. pont cél pont já ban a pré di ká tor áll.

„B” pe dig „A” anya gá ból in dul ki, va la mint a tex tus sza -
va i ból, és meg kér de zi: mi lyen as  szo ci á ci ó kat kap csol a
hall ga tó a sza vak hoz stb. Meg jegy zi az egye zé se ket és a
kü lön bö zõ sé ge ket, aho gyan az 1. pont ban, az 5. pont ban
is a nyelv ér dek li.

A 6. pont ban szisz te ma ti kus el mél ke dés sel ve szi sor ra a
kor kér dé se it. A kö vet ke zõ lé pés a konk rét gyü le ke zet fe lé
for dul.

N. Has sel mann sze rint: „Dön tõ en új az el já rás ban az,
hogy va la men  nyi tra di ci o ná lis mun ka sza kasz, a tex tus sal
va ló el sõ ta lál ko zás tól az exe ge ti kai ma gya rá za ton és a
tex tus ha tás tör té ne tén át a rend sze res teo ló gi ai, her me ne -
u ti kai és ho mi le ti kai meg gon do lá so kig a hall ga tó ság hely -
ze té vel kon zek ven sen konf ron tá ló dik, és így egé szen más
fe szült ség, in ten zi tás és súr ló dá si fe l ül et lép fel, élén kebb,
va ló ságkö ze libb és gyak ran re le ván sabb lesz.” (N. Has sel -
mann: Pre digt hil fen, 144. o.)

A Pre digts tu di en to váb bi szá ma i ban Lan ge mo di fi kál ta
né hány pon ton a mo dellt, a ki ala kult for mák a ma gunk
pré di ká ci ós mun ká ja szem pont já ból is ér de kesek le het nek:
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„A” és „B” ki dol go zó a tex tus és a szi tu á ció meg ér té si
kö ré ben mo zog nak, de „A”-nál az exe gé zis pro fi lí ro zó dik,
„B”-nél a pré di ká ción va ló mun ka. A pré di ká tor sze re pe
na gyobb je len tõ sé get kap.

Fel tû nik, hogy a rend sze res teo ló gi ai meg fon to lás nem
kap kü lön sza kaszt, ha nem a töb bi be in teg rá lan dó.

A 6. sza kasz szá mol az anyag ala kí tá sa irán ti fo ko zott
igén  nyel.

MI LYEN KRI TI KÁT KA POTT?14

Lan ge kí sér le te a lel ki pász tor ko dás szá má ra konk rét, új já -
ala kí tó fel ada to kat je len tett, és nagy ha tás sal volt az egy -
ház ön ér tel me zé sé re. Egy ben két sé ge ket is vál tott ki, és
ko ra ve ze tõ ho mi lé tái kö zül el sõ sor ban Ru dolf Boh ren bí -
rál ta éle sen. Elõ ször az 1972-ben meg je lent Pre digt leh ré -
ben15, majd az 1981-ben meg je lent ta nul má nyá ban (Die
Dif fer enz zwis c hen Mei nen und Sa gen. An mer kun gen zu
Ernst Lan ge, Pre di gen als Be ruf16) po le mi zált Lan ge pré di -
ká ció-fel fo gá sá val. Ter mé sze te sen itt nem ele mez het jük
ezt a vi tát, de a leg fõbb „vá da kat” nem hall gat hat juk el.

R. Boh ren a Pre digt leh rében az ige hall ga tók ról szó ló fe -
je zet ben fog lal ko zik (ta lán nem is in du lat men te sen) Lan -
ge gon do la ta i nak kri ti ká já val.

Elõ ször is Boh ren tá mad ja Lan gét a ho mi le ti kai szi tu á -
ció túl zott fi gye lem bevé te lé ért.

„A pré di ká ci ó nak a ka zu á lis be széd bõl va ló le ve ze té se
sze rin tem en nek a po zí ci ó nak az erõs sé ge és a gyen gé je is
egy ben. Erõs sé ge: lé te zik olyan ext rém eset, amely ben a
ká zus ha tá roz za meg a pré di ká ci ót, mi vel a ká zus Is ten
tet te ként ér tel mez he tõ. Ez az ext rém eset min den pré di ká -

ció szá má ra pél da mu ta tó le het an  nyi ban, amen  nyi ben Is -
tent nem ha lott ként, ha nem együtt ha tó ként kell ki fe jez ni.
Lan ge nem kép ze li, hogy a szi tu á ció min den to váb bi nél -
kül vál na hang adó vá, mi vel a ho mi le ti kai szö veg kri ti ka
mel lett egy ho mi le ti kai szi tu á ció-kri ti kát is posz tu lál.”
(449. o.) „A tex tus egyed ural má val szem ben Lan ge ki -
dom bo rít ja a szi tu á ció je len tõ sé gét anél kül, hogy a szi tu -
á ci ót egyed ura lom ra jut tat ná. Lan gén ak kö szön het jük,
hogy vis  sza ad ja a hall ga tó mél tó sá gát, tisz te le tét. Lan ge
po zí ci ó ját egy uta lás sal tá masz tom alá: a hall ga tó an  nyi -
ban ha tá roz za meg az üdv üze ne tet, amen  nyi ben ez az
üdv üze net a hall ga tó szá má ra va ló üdv üze net. És mi vel
ez az üdv üze net a hall ga tó nyel ve sze rint fe je zõ dik ki, ez -
ál tal a hall ga tó ma ga is meg ha tá roz za azt. Mi vel ma ga is
meg ha tá roz za, szó hoz jut az üdv üze net ben a hall ga tó szi -
tu á ci ó ja is. Ezt a for ma tör té net dol goz ta ki, leg nyil ván va -
lób ban a pél dá zatku ta tás ban. Lan ge kon cep ci ó já nak elõ -
nye, hogy szem be akar néz ni a je len le gi pré di ká ci ós gya -
kor lat gyen gé i vel és ne héz sé ge i vel. Lan ge a pré di ká ció ké -
szí té sét tart ja szem elõtt, ami el sõ sor ban a gya kor ló lel -
kész szá má ra fon tos. Fel kell ten ni vi szont a kér dést, hogy
po zí ci ó ját nem csu pán egy töb bé-ke vés bé per ver tált pra -
xis sal szem ben épí ti-e fel anél kül, hogy po zí ci ó já nak teo -
ló gi ai fel té te le it ki elé gí tõ en tisz táz ná. Ki in du lá si pont ja,
mely az úgy ne ve zett »ne ga tív kon szen zus ban« rej lik, el sõ
pil la nat ra meg ka pó, de ala po sabb vizs gá lat után fa tá -
lisnak bizonyul. Amen  nyi re he lyes az, hogy a »mi-kér dés -
nek« nem kel le ne a spe ci fi kus ho mi le ti kai kér dé se ket le ér -
té kel nie, meg ha zud tol nia, ugyan olyan fon tos lesz az,
hogy a ho mi le ti kai kér dés kap csán a »mi« ne ke rül jön hát -
tér be. A »mi« és a »ho gyan« nem vá laszt ha tó szét. Ha jól
lá tom – mond ja Boh ren –, Lan ge a pré di ká ció egy le het sé -
ges as pek tu sát ál ta lá nos ho mi le ti kai tör vén  nyé te szi.”
(450. o.) „To váb bá úgy tû nik, hogy ak kor, ami kor a pré di -
ká ció ak tu sá nak kér dé sét a pré di ká ció lé nye ge kér dé sé nek
fi gyel men kí vül ha gyá sá val gon do lom vé gig, ak kor az
evan gé li um már el vesz tet te sza bad sá gát, és egy jól ke zel -
he tõ me to di ka vá lik tör vén  nyé. Ez ál tal már nem szol gá ló,
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Munkafázis „A” Szakaszok Munkafázis „B”

I. Ötletek a prédikációhoz spontán fázis V. Feljegyzések „A”-hoz / alternatív ötletek

II. Példák a prédikációtörténetbõl refl exiós fázis VI. Homiletikai terület

III. Exegetikai impulzusok VII. Rendszeres teológiai impulzusok

IV. Prédikáció céljának megfogalmazása 
– nyelvi problémák összegyûjtése

homiletikai mérlegelés VIII. A prédikáció lépéseinek megfogalmazása 
– didaktikai problémák

1980 óta a kö vet ke zõ sé mát kö ve ti a Pre digts tu di en-ben meg je le nõ pré di ká ció:

14 Eb ben a rész ben kü lö nö sen is fel hasz nál tam két mû vet: R. Boh ren:
Pre digt leh re. Chr. Kaiser. Mün chen, 1972. 449–452. o. És Jan Her me link:
Die ho mi le tische Si tu a ti on. Gött in gen, 1992. 162–164. o.
15 Ru dolf Boh ren: Pre digt leh re. Chr. Kaiser Ver lag. Mün chen, 1972.
16 Pas tor alt heo lo gie 70. 1981. 416–430. o.

Prédikáció kidolgozó „A” Prédikáció kidolgozó „B”

I. Megközelítés – elsõ benyomások

II. Felfedezések a textusban Tárgyi szint: textus – szituáció IV. A szituáció kifürkészése

III. Homiletikai számadás Személyes szint: prédikátor – hallgató V. A prédikáció felépítése

VI. Alakítandó anyag



ha nem ural ko dó. – A dön tõ kér dés, ame lyet Lan gén ak fel
kell ten nünk, hogy nem a hall ga tó és a szi tu á ció vá lik-e ti -
tok ban a pré di ká ció tör vé nyé vé. Ha a pré di ká ci ót a hall ga -
tó ság hely ze té re va ló re ak ci ó ként ért jük, ak kor fenn áll a
ve szély, hogy az re-ak ci ós lesz. Az ak tu á lis ra re a gál, a
szük ség le tek sze rint ori en tá ló dik. Ha a ká zus-be széd vá lik
a va sár na pi pré di ká ció mo dell jé vé, ak kor az drasz ti ku san
de monst rál ja, hogy az evan gé li um pré di ká ci ó ját men  nyi re
ve szé lyez te ti a hall ga tó szi tu á ci ó ja. Amennyi re szim pa ti -
kus az, hogy Lan ge a gya kor la ti vá te he tõ sé get hang sú -
lyoz za, oly an  nyi ra kér dé ses sé vá lik a gya kor la ti a sít ha tó,
ha nem kér de zünk rá kri ti ku san an nak igaz ságtar tal má -
ra. A pra xis lel kü le tét is meg kell vizs gál ni.” (450. o.)

Má sod szor Boh ren ki fo gá sol ja, hogy Lan gén ál a hall ga -
tó vá lik a pré di ká ció tör vé nyé vé azál tal, hogy õ lesz an nak
té má ja, vagy is Boh ren sze rint Lan ge „a hall ga tó túl sú lyá -
nak ál do za tá vá vá lik”. Ha a hall ga tó lesz a pré di ká ció té -
má ja, ak kor nemcsak a pré di ká ció cím zett je, ha nem a pré -
di ká ció tár gya is a hall ga tó lesz. Boh ren itt egye ne sen azt
kér di: „Ki óv meg ak kor en gem a ho mi le ti kai ma ni pu lá ci -
ó tól?” (451. o.)

„Az íz lé sek kü lön bö zõk, de en gem dü hít, ha azt ta pasz -
ta lom, hogy en gem tesz nek té má vá. Ez zel nem egy nem
kö te le zõ jel le gû pré di ká ció mel lett tö rök lán dzsát. A hall ga -
tók le het sé ges mo ti vá ci ó ját ál lí tom szem be Lan ge el mé le té -
vel va ló vis  sza élés sel, ezek gyen ge ér vek, el is me rem, mi vel
egy ho mi le ti ká nak a hall ga tó mel lett is el kell kö te lez nie
ma gát. Ta lán a kö vet ke zõ két kér dés kö ze lebb áll Lan gé -
hoz. Elõ ször az a kér dés, hogy mi a kü lönb ség a va ló ság és
a va ló ság tu laj don kép pe ni igaz sá ga kö zött. Egy ilyen pré -
di ká ció ered mé nye nem a Thurney sen ál tal aposzt ro fált
»fenn költ han gu lat« ana ló gi á já hoz ve zet-e? Az zal a kü -
lönb ség gel, hogy itt nem az ér zel mi, ha nem az ér tel mi töl -
tet je le nik meg. Egy nyel vi meg fi gye lés ve zet a kö vet ke zõ
kér dés hez. A hall ga tó Is ten elõtt lé te egy »nyil ván va ló an«
ál tal hang sú lyo zó dik, de a pá tosz itt nem az »Is ten elõt tön«
van, ha nem a »va ló sá gon«, az Is ten elõtt lét a »még az is«
ka rak te rét kap ja. Fi gyel jünk er re: »õ, a hall ga tó a té mám,
nem más; nyil ván va ló an: õ, a hall ga tó Is ten elõtt. De ez
nem fûz sem mit hoz zá a hall ga tó éle té nek va ló sá gá hoz.« –
Is ten ma rad-e Is ten ak kor, ha itt csak nyel vi be tol dás ként
je le nik meg? Is ten ma rad-e Is ten ak kor, ha le mon dok ar ról,
hogy »ön ma gá ban va ló igaz sá gát« gon dol jam meg és hir -
des sem? Az ima-meg szó lí tás – »Mi Atyánk, ki vagy a
mennyek ben« – a »men  nyek kel« nem az igaz ság ön ma gá -
ban va ló va ló sá gát mu tat ja-e, és en nek a »men  nyek ben«
meg szó lí tás nak nem len ne sú lya? Ha csak a »mi«-rõl le het
be szél ni, ak kor nem lá tom be, hogy ho gyan óv hat nánk
ma gun kat at tól, hogy Is ten bõl ne bál ványt csi nál junk, a
va ló ság Ba alját. Nem fe led ke zem meg ar ról, hogy Lan ge
dön tõ he lye ken »a bib li ai ha gyo mány meg gyõ zõ in terp re tá -
ci ó já ról« be szél. Még is azt gon do lom, hogy a hall ga tó túl -
sú lyá nak ál do za tá vá vá lik. – Az ed di gi ek ös  sze füg gé sé ben
ez azt je len ti: a hall ga tó tól va ló sza bad ság a fen ti ek ben
meg gyõ zõ en fe je zõ dött ki. Nyi tott kér dés, hogy mi lyen je -

len tõ sé ge van a hall ga tó nak a pré di ká ció szá má ra.”
(451–452. o.)

Boh ren  har ma dik fel ve té se Lan ge tex tus-ke ze lé sé vel
kap cso la tos, ami kor meg ál la pít ja: „Azt, hogy egy tex tus
min dig egy ese mény le csa pó dá sa, Lan ge is na gyon jól tud -
ja. Azt, hogy a pré di ká ció an  nyi ban kü lön bö zik az in for -
má ci ó tól, hogy va la ki nem ma gát vi szi be le az igé be, ha -
nem ma gát koc káz tat ja, ezt Lan ge nem gon dol ta át elég
rész le te sen.” (452. o.)

„Pél da er re »a tex tus (…) a meg ér tés ér de két szol gál ja«.
Lan ge ez zel a meg fo gal ma zás sal a szi tu á ció ál tal ki hí vott
va sár na pi pré di ká ció fo lya ma tát ír ja le. Egy in for má ció
el hasz ná ló dik, ha a szi tu á ci ó ban me rül ki. Egy tex tus
min dig in for má ció is, de lé nye ge az, hogy nem hasz ná ló -
dik el. Egy tex tust hasz nál ha tok vagy vis  sza él he tek az -
zal, de el hasz nál ni nem tu dom. A tex tus tex tus ma rad, és
jo ga it a pré di ká ci óm után is meg tart ja. A tex tus ré geb bi
és va ló szí nû leg tar tó sabb, mint a pré di ká ció. Hogy egy
tex tus min dig egy ese mény le csa pó dá sa, azt Lan ge is na -
gyon jól tud ja. Hogy a pré di ká ció an  nyi ban kü lön bö zik az
in for má ci ó tól, hogy va la ki nem ma gát vi szi be le az igé be,
ha nem ma gát koc káz tat ja, ezt Lan ge nem gon dol ta át
elég rész le te sen. Ha a szi tu á ció hív ja ki a pré di ká ci ót és
ha a tex tus en nek so rán nem fej tõ dik ki de rék mó don, ha -
nem a meg ér tés ér de ké ben »hasz ná ló dik el«, ak kor a szi -
tu á ció – tex tus, il let ve pré di ká ció kap cso la ta szük ség let -
ként hasz ná ló dik el, a pré di ká ció ak kor a fo gyasz tói tár -
sa da lom egy fo gyasz tá si, hasz ná la ti cik ké vé vá lik. Ez a
meg gya nú sí tás bi zo nyá ra nem áll Lan ge in ten ci ó já ra, de
áll an nak kon zek ven ci á i ra, és nem lá tom, hogy ho gyan
akar ja Lan ge eze ket a kon zek ven ci á kat ki vé de ni. Ki ke rül -
ni eze ket nem fog ja tud ni, mi vel az új szö vet sé gi tény ál -
lást nem ve szi elég gé fi gye lem be. Ha a pré di ká ci ót az új -
szö vet sé gi mo dell fe lõl szem lél jük, ak kor meg kell en ged -
nünk, hogy a szi tu á ció ki hí vást je lent het a pré di ká ció
szá má ra, de a pré di ká ció ma gát el sõ ren den meg bí za tá sa
fe lõl ér tel me zi, amely nem a szi tu á ció el vá rá sá hoz iga zo -
dik, ha nem a szi tu á ció szá má ra je lent ki hí vást, amen  nyi -
ben van va la ki, aki szu ve rén mó don kül di a Lel ket és az
Igét.” (452. o.)

Tíz év vel a Pre digt leh re után, 1981-ben Boh ren Die Dif -
fer enz zwis c hen Mei nen und Sa gen. An mer kun gen zu
Ernst Lan ge, Pre di gen als Be ruf cí mû ta nul má nyá ban fej -
tet te ki to váb bi kri ti kai meg jegy zé se it, ame lyek kü lö nö sen
is két pont ra irá nyultak:

1. Lan ge nem tár gyi la go san érvel Boh ren sze rint, ha nem
imp li ci te sa ját bio grá fi á já val tá maszt ja alá ál lás pont ját: „Itt
va la ki szen ved a pré di ká ci ós mun ká tól, az egy ház tól, pré di -
ká tor vol tá tól és egy ház tag sá gá tól. Szen ve dé se két ség te le -
nül meg ra ga dó. Szen ve dé se rész vé tet éb reszt és szim pá ti át
kelt.” (Boh ren, 1981. 418. o.).

2. Boh ren kri ti zál ja Lan ge fo gal mi ku szált sá gát: „Hi -
ány zik az egye nes vo nal ve ze tés (…) Lan ge ha tá sá nak tit -
ka a teo ló gi ai pre ci zí ro zás hi á nya?” (Boh ren, 1981. 418.
o.) Ez zel Lan ge sa já tos nyel vi gesz tu sá ra kér dez rá.
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Jan Her me link sze rint17 két ség te len, hogy Lan ge nem -
csak írá sai ál tal ha tott, ha nem nagy vis  sz han got kel tõ
gya kor la ti mun ká ja ál tal is. Sze mé lyes ki su gár zá sa igen
nagy ha tá sú volt. Ha lá la után is mer he tõ fel, hogy sze mé -
lyi sé gén be lü li fe szült sé gei szin te meg fog ha tat lan mó don
ga ran tál ták ha tá sát. Lan ge meg gyõ zõ dé sé nek re konst ruk -
ci ó ja még sem ve zet he tõ le csu pán a bio grá fi á já ból, hi szen
Lan ge pub li ká ci ó já ból hi ány zik min den bio grá fi ai uta lás.
Nem akar ta sze mé lyét be von ni a teo ló gi ai mun ká já ba.

Más szem pont ból vi szont J. Her me link sze rint Lan ge
bio grá fi á ja igen csak je len tõs. Boh ren nek iga za van, hogy
Lan ge az egy há zi mun kás sá got ér té kel ve sa ját konk rét
pász to ri ta pasz ta la tá ból in dul ki. El sõ sor ban azok ból a te -
rü le tek bõl, ame lyek szá má ra prob le ma ti ku sak vol tak.

A konk rét hely zet hez va ló in ten zív kap cso ló dás tisz táz -
za az ál lí tó la gos fo gal mi „ös  sze mo só dott ság” kér dé sét is.
Két ség te len, hogy Lan ge írá sa i nak nem cél ja az el mé le ti
teo ló gia igé nye i nek va ló meg fe le lés. Vá lasz tott le író stí lu sa
vi szont egy bi zo nyos ar gu men ta tív in ten ci ót fe jez ki. Her -
me link er re Lan ge „Fre i se in im Gege be nen” (Sza bad nak
len ni az adott sá gok kö zött)18 cí mû írá sát hoz za fel pél da -
ként, ahol azt ír ja: „Sa ját erõ bõl sen ki sem sza ba dul hat
meg múlt já nak ter he i tõl. Ah hoz, hogy sza bad dá vál jon,
szük sé ge van a má sik ra, aki meg nyit ja az esélyt szá má ra”
(Chan cen des All tags, 223. o.). Ezt a té te lét a há zas ság, a
szü lõ ség és a né me tek 1945 utá ni bûn-fel dol go zá sán pél -
dáz ta. A Zá ke us-tör té ne ten mu tat ja be Jé zus sza ba dí tó ha -
tá sát, amely az Is ten be ve tett bi za lom ál tal „tö ri át az em -
ber ön be zár kó zá sá nak gyû rû jét” (Chan cen des All tags,
231. o.). A Zá ke us-tör té ne tet mint „mé ret ará nyos mo dellt”
te kin ti ar ra néz ve, aho gyan „a li tur gi á ban a te her men te sí -
tés tör té nik” (Chan cen des All tags, 233. o.). Nemcsak az is -
ten tisz te let nek kell ilyen ala pon tá jé ko zód nia, ha nem a
sze mé lyes, min den na pi élet ben kell en nek a mo dell nek ér -
vé nye sül nie, az al ko ho lis ták ese té ben vagy a gyü le ke ze tek -
ben mint a ge ne rá ci ók köl csö nös „sza ba don tar tá sa”.19

Lan ge stí lu sá ra jel lem zõ to váb bá az is, hogy be vé sõ dõ
for mu lák ra és me ta fo rák ra tö rek szik. Kü lö nö sen je len tõ -
sek az el len tét pá rok, pél dá ul a teo ló gi ai ere de tû ek (ta nú -

ság té tel és hit val lás), a szo ci á lis el len tét pá rok (ke zes ség -
vál la lás – hi te le sí tés, iga zo lás) vagy azok, ame lye ket a ta -
pasz ta la ti tu do má nyok ra vo nat koz tat (bel sõ és kül sõ
funk ci ók). A me ta fo rák leg több ször még is a meg szo kott
egy há zi nyelv hez kap cso lód nak. A ha tá suk ab ban áll,
hogy a pász to ri, il let ve ke resz tény gya kor lat egy konk rét
szi tu á ci ó ját úgy struk tu rál ják, hogy fel is mer he tõ vé vá lik
an nak ös  sze füg gé se más te rü let rõl szár ma zó ta pasz ta la -
tok kal. A meg szo kott és egy ben el bi zony ta la ní tó szi tu á ció
szá má ra a nyel vi meg for má lás új as pek tu so kat és cse lek -
vé si pers pek tí vá kat nyit meg. A tisz ta fo ga lom al ko tás hi á -
nya így azt a kí sér le tet fe je zi ki, amely meg pró bál ja a sok -
ré tû és el lent mon dá sos szub jek tív va ló ság ta pasz ta la tot
ki fe jez ni, és egy ben konk rét cse lek vé si al ter na tí vá kat fel -
mu tat ni. For má lis szem pont ból is ti pi kus Lan ge írá sa i nál
a szi tu á ci ó ra va ló vo nat koz ta tás és a cse lek vé si vo nat ko -
zá sok szo ros kap cso la ta. Ez ál ta lá ban a lel ké szi ta pasz ta -
lat te rü le té rõl in dul ki.20

Még Boh ren is meg ál la pít ja: „olyan adott sá ga volt ar -
ra, hogy szí vé bõl szó ló pré di ká tor le gyen, mint alig va la ki
más nak.” (1981, 416. o.)

MIT ÜZEN NE KÜNK, MA GYAR IGE HIR DE TÕK NEK 
LAN GE FEL FO GÁ SA?

– Barth éle te vé ge fe lé már ár nyal tab ban lát ta a ma ga li -
be ra liz mus sal és ra ci o na liz mus sal szem be szál ló éles teo -
ló gi ai ál lás pont ját, s így fo gal ma zott: „Haj da nán azt
mond tam, hogy Is ten min den, az em ber sem mi. Ma azt
mon dom, hogy Is ten min den, és ezért az em ber sem sem -
mi.” Vagy is még teo ló gi ai bá to rí tá sunk is van a Lan géval
nem min den ben egyet ér tõ, úgy ne ve zett „bart hi ánus ol dal -
ról” ar ra, hogy ko mo lyan kel le ne ven ni vég re az em bert, a
gyü le ke zet tag ja i nak élet hely ze tét, hogy konk ré tab ban
tud juk meg cé loz ni õket az Ige üze ne té vel.

– Az ak ko mo dá ció is te ni tör vény sze rû sé gét ko mo lyan
ve võ ige hir de tõ pré di ká ci ó ja min dig egé szen konk rét: az
ige hir de tõ a ve le szem ben ülõ gyü le ke zet nek hir de ti az
üze ne tet. Is ten az ige hir de tés ben ah hoz ha son ló an ha jol
le a gyü le ke zet hez, mint ahogy az Ige tes tet öl té sé ben hoz -
zánk le ha jolt. Is ten nek a pré di ká ció gyü le ke zet sze rû sé gé -
ben, konk rét vol tá ban, em ber kö zel sé gé ben, ak tu a li tá sá -
ban meg nyil vá nu ló hoz zánk haj lá sa a Jé zus Krisz tus ban
va ló le haj lá sá nak (con des cen den tia) kép má sa és ki ha tá sa.
(vö. Czeg lédy: Ho mi le ti ka. 107. o.)

– Az igé nyes pré di ká ci ó ra ké szü lés hez több és mi nõ sé -
gibb pré di ká ci ós se gí tõ a nyag kell. Töb bet hasz nál ná nak
ezek, mint a ké szen ka pott ki dol go zott ige hir de té sek.
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17 Jan Her me link: Die ho mi le tische Si tu a ti on. Gött in gen, 1992. 162–165. o.
18 Lásd E. Lan ge: Chan cen des All tags. Chr. Kaiser. Mün chen, 1984.
223–243. o.
19 Majd így foly tat ja J. Her me link: A köl csö nö sen biz to sí tott „sza bad ság”
mo dell jét Lan ge egy aránt al kal maz za gyü le ke ze ti ta pasz ta la tok ra, tör té -
nel mi ese mé nyek re és pszi cho ló gi ai eset le írá sok ra. En nek so rán a nar ra -
tív for mát al kal maz za, tör té ne te ket, ame lyek egy szub jek tív pers pek tí vá -
val va ló iden ti fi ká ló dás ra hív nak fel. Ezért tu laj do nít Röss ler (1968, 72.
o.) Lan ge pré di ká ci ó i nak „igen ma gas fo kú, nyel vi leg ki ala kí tott szub jek -
ti vi tást”, és meg ál la pít ja, hogy a va ló ság ér tel me zés itt „a sa ját ta pasz ta -
la tok zsi nór mér té ke sze rint tör té nik.” (uo. 73. o.), és így má sok szá má ra
is pla u zi bi lis sé vá lik. Azo kat a min tá kat, ame lyek be a szub jek tív ta pasz -
ta la to kat ös  sze ren de zi, leg több ször a bib li ai tör té ne tek bõl és bib li ai sze -
mé lyi sé gek tõl ve szi. (Her me link, 163–164. o.) 20 J. Her me link, 164. o.



Az elõ adás ban is mer te ten dõ és ér té ke len dõ da tá lá si kí -
sér le tek elé kí ván ko zik né hány meg jegy zés an nak le szö -
ge zé sé re, hogy mi lyen kér dé sek kel nem kí vá nok itt fog -
lal koz ni.1

1. A há rom észak-ma gyar or szá gi evan gé li kus hit val lás,
a Con fes sio Pen ta po li ta na, a Con fes sio Hep ta po li ta na vagy
Mon ta na és a Con fes sio Sce pu si a na ha gyo má nyo zott szö -
ve gei (me lyek pél dá ul Bruck ner Gyõ zõ 1930-as ki adá sá -
ban ér he tõ ek el)2 egy ér tel mû en a fen ti ke let ke zé si sor rend -
rõl árul kod nak: az az a Bá nyai Hit val lás iro dal mi lag függ
az Öt vá ro si tól, míg a Sze pe si et tõl a ket tõ tõl. Vagy is a
most nem rész le te zen dõ ös  sze ha son lí tó fi lo ló gi ai vizs gá -
lat ered mé nye meg erõ sí ti azt az egy ház tör té ne ti ha gyo -
mányt, me lyet az 1549–1559–1569 év szá mok rit mu sa
mind an  nyi unk em lé ke ze té be be le vé sett.

2. A fennma ra dt szö veg ta núk ko ra ez zel szem ben a kö -
vet ke zõ: az 1559-es Bá nyai Hit val lás ér he tõ el szá munk ra
a leg ko ráb bi, ta lán egy ko rú, de leg ké sõbb az 1570-es évek
szö veg ál la po tát tük rö zõ vál to za tok ban, míg a két má sik
hit val lás el sõ szö veg em lé kei az 1580–90-es évek bõl, az az
már a For mu la Con cor diae és a Kon kor dia Könyv ha zai be -
ve ze té sét kö ve tõ csa tá ro zá sok ko rá ból szár maz nak. Ez
töb bek kö zött azt je len ti, hogy az Öt vá ro si Hit val lás lé te -
zé sé re az el sõ szö veg sze rû bi zo nyí té kunk ép pen az en nek
alap ján ké szült Bá nyai Hit val lás.

3. Meg bíz ha tó ada ta ink van nak ar ra, hogy az úgy ne ve -
zett Öt vá ros (Bárt fa, Eper jes, Kas sa, Kis sze ben és Lõ cse)
1549-ben be nyúj tot ta hit val lá sát, s er re az ak tus ra a kö -
vet ke zõ évek ben is rend re hi vat ko zott, csak azt nem tud -
ni, mi lyen szö ve get nyúj tot tak be ek kor, s ez mi lyen vi -
szony ban van a ké sõbb rõl fenn ma radt szö ve gek kel. Még
az sem zár ha tó ki biz ton ság gal, hogy az 1549-ben be nyúj -
tott szö veg az Ágos tai Hit val lás sal azo nos, me lyet az Öt -

vá ros el sõ eper je si zsi na tán 1546-ban alap do ku men tu mul
fo gad tak el.3

4. Stöc kel Lé nárd nak az Öt vá ro si Hit val lás sal kap cso la -
tos szer zõ sé gét, me lyet csak az 1590-es évek ben kezd tek
mind vér sze rin ti, mind hi va ta li utó dai han goz tat ni, elõbb
(1949-tõl kezd ve) fi no man, majd a leg utób bi évek ben már
ha tá ro zot tan meg kér dõ je lez te a ku ta tás (el sõ sor ban a bé -
csi teo ló gus Max Jo sef Su da)4 anél kül, hogy bár ki újabb
szer zõ je lölt tel tu dott vol na elõ áll ni.

Az Öt vá ro si Hit val lás ké sei da tá lá sá ra vo nat ko zó ré gi és
új kí sér le te ket há rom cso port ban is mer te tem.

– Az 1549-es mel lett ha gyo má nyo zó dik egy 1560-as ke -
let ke zé si év szám is (szá munk ra 17. szá za di kéz ira tok ban
el ér he tõ en),5 me lyet a bon ta ko zó pro tes táns his to rio grá fia
– hogy az el lent mon dást fel old ja – kü lön bö zõ kép pen ér tel -
me zett: fél re ér tés nek, nyom ta tás ban va ló meg je le nés nek,
új bó li be nyúj tás nak stb. En nek le csa pó dá sát ta lál ni ma a
Ré gi Ma gyar or szá gi Nyom tat vá nyok el sõ kö te té nek Füg -
ge lé ké ben (RMNy App. 21–22).6

– A szö veg ha gyo mány egye net len sé ge it és a his to rio -
grá fi ai ha gyo mány el ága zá sa it el sõ ként Só lyom Je nõ vet -
te ko mo lyan. Az 1949–50. évi Bel mis  szi ói Mun ka prog -
ram ban an nak meg en ge dé sé vel, hogy „a kri ti kai kér dé -
sek nem va lók gyü le ke ze te ink elé”, a kö vet ke zõ meg ol -
dás sal kí sér le te zik: „Ben nem azon ban, min den ide vá gó

300

CSEP RE GI ZOL TÁN
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újabb da tá lá si kí sér le tei

FIGYELÕ

3 „Ar ti cu li doctri nae ch ris ti a nae re ti ne ri et do c e ri de bent hi, qui in con -
fes si o ne Au gus ta na et lo cis com mu ni bus Phi lip pi pro po siti et edi ti sunt,
ea dem for ma et or di ne, quo ibi con ti nent ur.” Io an nes Ri bi ni, Me mo ra bi -
lia Au gus ta nae Con fes si o nis in Reg no Hun ga riae a Fer di nan do I. us que
ad III. Tom. I. Po so nii, 1787. 67; ETE 4,522; OSzK Fol. Lat. 2059/3:175r;
Fol. Lat. 3517; Quart. Lat. 1196:67r.

4 Max Jo sef Su da: Wer ver faß te die Con fes sio Pen ta po li ta na? Ac ta Col -
le gii Evan ge li ci Pre so vi en sis 9. 2001. 18–23. o. Vö. Csep re gi Zol tán: Die
Con fes sio Pen ta po li ta na: Fra gen nach Au torschaft und Da ti er ung. Ac ta
Col le gii Evan ge li ci Pre so vi en sis 10. 2004. (saj tó alatt)

5 Pél dá ul OSzK Quart. Lat. 1137. 25r–28v; Quart. Lat. 1169.
116r–120v; Quart. Lat. 1196:67; OSzK Fol. Lat. 2059/3:175f; OSzK Fol.
Lat. 2077. 178r–180v.

6 Ré gi ma gyar or szá gi nyom tat vá nyok 1473–1600. Szerk.: Ge de on Bor -
sa e. a. 1. Bu da pest, 1971. Vö. Jo hann Sa mu el Kle in kéz ira tos anyag gyûj -
té sét is: OSzK Quart. Lat. 1105:6v.

1 Ezekrõl az aláb bi, rész le te i ben itt nem em lí ten dõ ta nul má nyom ban ír -
tam: Csep re gi Zol tán: Kon fes si on sbil dung und Ein heits best re bun gen im
Kö nig re ich Un garn zur Re gi er ung sze it Fer di nands I. Ar chiv für Re for -
mati on sge schich te 94. 2003. 243–275. o.

2 Em lék könyv az Ágos tai Hit val lás négy szá za dos év for du ló ja ün ne pé re.
Mis kolc, 1930. 61–111. o.



ada tot ös  sze vet ve, az a fel te vés ala kult ki, hogy a há rom
hit val lá si szö veg nek egy olyan szö veg volt az õse, amely
szin te azo nos volt a Sze pe si Hit val lás szö ve gé vel, vi -
szont az a szö veg, ame lyet ma Öt vá ro si Hit val lás nak
mon dunk, nem hogy a leg ré gibb vol na, ha nem el len ke zõ -
en a leg fi a ta labb.”7 Lé nye ge sen ár nyal tab ban fo gal maz
ha lá la évé ben író dott, be fe je zet le nül ma radt, majd 1999-
ben meg je lent ta nul má nyá ban: „Mint hogy pe dig még a
ha gyo mány egyik ága is az 1560. évi ke let ke zés mel lett
szól, mind járt meg újul a kér dés, hogy az 1564-ben fel ol -
va sott szö veg nem az 1559. év hez kap cso ló dó Bá nya vá -
ro si Hit val lás szö ve gé nek a ha tá sá ra jött-e lét re. […]
Óva kod nunk kell at tól, hogy az 1549-ben Eper je sen át -
adott, az 1554-es or szág gyû lé sen a ki rály elé be nyúj tott,
a fel te he tõ leg 1559-ben vagy még in kább 1560-ban ké -
szült, az 1564 óta az es pe res sé gi zsi na to kon és gyû lé se -
ken fel ol va sott és alá írt szö ve ge ket azo no sít suk.”8 Só -
lyom Je nõ mind a bel mis  szi ói mun ka prog ram ban, mind
ké sõb bi ta nul má nyá ban két ség be von ja, hogy Stöc kel Lé -
nárd szer kesz tet te vol na az 1549-es hit val lást, de meg -
en ge di azt a fel té te le zést, hogy a ma is mert szö veg Stöc -
kel ké sõb bi (1559–1560?) fo gal ma zá sá ban vagy át dol -
go zá sá ban ke let ke zett vol na.

– Re mi Kick 1983-ban be nyúj tott stras bour gi ma gisz te -
ri dol go za tá ban,9 majd a Sze pe si Hit val lás ez alap ján ké -
szült 1987-es nyom ta tott ki adá sá ban10 – Bot ta Ist ván szí -
ves köz lé sé re hi vat koz va – egy ér tel mû en az 1560-as év -
szám hoz kö ti a Con fes sio Pen ta po li ta nát. Bot ta Ist ván ál -
lás pont ja az 1991-ben meg je lent Hu szár Gál-mo no grá fi á -
ban el len õriz he tõ: õ kas sai ada tok alap ján ké tel ke dik a
hit val lás 1560 elõt ti lé te zé sé ben, s fel té te lez he tõ meg szö -
ve ge zé sét az 1560-as kis sze be ni zsi nat tal hoz za ös  sze füg -
gés be.11

A ké sei da tá lá sok fen ti há rom cso port ja ter mé sze te sen
nem füg get len egy más tól. Só lyom Je nõ szá má ra (egyéb
szem pon tok mel lett) az ugyan gyen géb ben kép vi selt, de
ere de ti leg ön ál ló ke let ke zé si ha gyo mány hi te les ada ta i nak
re ha bi li tá lá sa volt a ve zér elv. Bot ta Ist ván (il let ve a rá hi -

vat ko zó Re mi Kick) pe dig Só lyom Je nõ már pub li kált és
még pub li ká lat lan né ze te i nek is me re té ben dol goz ta fel
Hu szár Gál kas sai mû kö dé sét.

A ha gyo mány el sõ ként Só lyom Je nõ ál tal fel is mert több -
szó la mú sá ga, me lyen nem csak a ko ráb bi és ké sõb bi ke let -
ke zé si év szám ket tõs sé ge, ha nem az Ágos tai Hit val lás és
az Öt vá ro si Hit val lás ha zai ri va li zá lá sa is ér ten dõ, ter mé -
sze te sen ma gán vi se li a ha gyo mány for má ló dás min den ti -
pi kus je gyét, a kol lek tív em lé ke zet ös  szes gyer mek be teg sé -
gét az „ad ma i us” ön tu dat lan el vé tõl kezd ve az õsi ség
(„qui pri or tem po re, po ti or in iu re”) tu da tos igény lé sé ig.
Így ért he tõ, hogy az em lé ke zõk vá gya i ban a hit val lást át -
ve võ, sõt jó vá ha gyó vi lá gi és egy há zi ha tó ság le he tõ leg
né met-ró mai csá szá ri vagy esz ter go mi ér se ki ti tu lust kap,
még ha anak ro nisz ti ku san is (itt a két elv szem ben áll na
egy más sal, mert a ko ráb bi, 1549-es ke let ke zést ér vény re
jut tat va csak ki rá lyi és püs pö ki mél tó ság le het a po ten ci -
á lis part ner). Il let ve alig egy em ber öl tõ vel ké sõbb akad
olyan szer zõ, aki augs bur gi be ter jesz tés rõl tud, vagy a tel -
jes ség és a biz ton ság ked vé ért olyan fó ru mok jó vá ha gyá -
sát is fel so rol ja, me lyek biz to san nem vol tak il le té ke sek a
sza bad ki rá lyi vá ro sok egy há za i ra néz ve.12 Hogy eze ket
az ál lí tó la gos jó vá ha gyá so kat az adott kor egy ház po li ti kai
re a li tá sai kö zött leg in kább pia fra us-nak vagy pi um de si -
de rum-nak ér tel mez het jük, az már Ré vész Im re szá má ra is
nap nál vi lá go sabb volt.13

Elõ se gí tet te ezt a ha gyo mány for má ló dást bi zo nyos ese -
mé nyek és kö rül mé nyek cik li kus is mét lõ dé se: most nem -
csak olyan ba na li tá sok ra gon do lok, hogy az augs bur gi bi -
ro dal mi gyû lé si hely szín foly tán ös  sze csúsz nak az 1530-
as, 1548-as, 1559-es év ese mé nyei elõ se gít ve az Ágos tai,
az Öt vá ro si és a Bá nya vá ro si Hit val lás azo no sí tá sát; vagy
hogy ös  sze ke ve re dik, mit tett Ve ran csics An tal elõbb eg ri
püs pö ki, majd ké sõbb esz ter go mi ér se ki mi nõ sé gé ben.14

Lé nye ge sebb pár hu za mok ra hí vom fel a fi gyel met. Az
1548-as po zso nyi val lás ügyi tör vény meg ho za ta lát kö ve -
tõ en jár tak ki rá lyi biz to sok or szág szer te, egyet len uta lás -
ból tud ha tó, hogy a bá nya vá ro sok ban ugyan úgy, mint a
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7 Só lyom Je nõ: Az Öt vá ro si Hit val lás ju bi le u má ra. In: Ta nul junk új ra
Lu ther tõl! Dr. Só lyom Je nõ (1904–1976) vá lo ga tott írá sai. Bu da pest,
2004. 145–150. o., 146. o. Só lyom Je nõ az 1948/49-es tan év õszi fél évé -
ben sze mi ná ri u mot is tar tott az Öt vá ro si Hit val lás ról, en nek fenn ma radt
hall ga tói pro to kol lu ma a kö vet ke zõ részt ve võk ne vét õriz te meg: Aj tony
Ilo na, Ben kó czy Dá ni el, Dó ka Zol tán, Gye kicz ky Já nos, Ha lasy End re,
Har ma ti Gá bor, Hül vej Sán dor, Ju hász Gé za.

8 Só lyom Je nõ: Az Öt vá ro si Hit val lás. In: Theo ló gi ai Szem le 42. 1999.
283–294. o., 288. o., 292. o.

9 Re mi Kick: „Cor res pon dens Con fes si o ni Au gus ta nae.” Tro is con fes si -
ons de foi de Hong rie Su pe ri eu re et la Con fes si on d’Augs bourg. Pré s en ta -
ti on his to ri que et étu de com pa ra ti ve des Con fes sio Hep ta po li ta na 1559,
Pen ta po li ta na 1560, et Sce pu si a na 1569. Mé mo i re de Ma it ri se en Thé o -
lo gie Pro tes tan te. Gép irat. Strass bourg, 1983. 9–10. o.
10 Pe ter F. Bar ton e. a. (szerk.): Ost mit te le uro pas Be kennt nissch rif ten der
evan gelis c hen Kirchen A. und H. B. des Re for mati on sze ital ters. III/1.
1564–1576. Bu da pest, 1987. 226. o.
11 Bot ta Ist ván: Hu szár Gál éle te, mû vei és ko ra (1512?–1575). Bu da -
pest, 1991. Hu ma niz mus és re for má ció 18. 154–159. o.

12 1596-ban Jo an nes Ri ma no vi a ni mu rá nyi és kis hont völ gyi es pe res
még ilyen ér tel met len meg ha tá ro zás sal ír ja alá az Ágos tai Hit val lást és
az Öt vá ro sit, mint ame lyet (!) V. Ká roly nak és Ve ran csics eg ri ér sek nek
1530-ban be nyúj tot tak: „Ego Jo an nes Ri ma no vi a nai, Cru cen sis, subsc ri -
bo pu ra men te, sin ce ro ani mo, et can di do cor de Con fess. Au gus ta nae, et
el enc ho doctri nae 5. ci vi ta tum in Un ga ria: Cas so vi en sis, Epe ri e sien sis,
Leutscho vi en sis, Bartp hen sis et Ci bi ni en sis ex hi bi tae con fes si o ni Ca ro lo
V. et epis co po Ag ri en si Ve ran tio, an no M.D.XXX. [sic!] nec non ad pro bo
hos ce Ar ti cu los Mu ra nen ses. Ac tum et scrip tum Mu ran. An no 1596. Jan.
14. die.” OSzK Quart. Lat. 1169:109r. A Ma gyar Pro tes táns Egy ház tör té -
ne ti Adat tár ban: 2 (1903) 68. Ez utób bi ki adás OSzK Fol. Lat. 2059/3-at
kö ve ti.
13 Ré vész Im re: Ma gyar re for má tus egy ház tör té net I. 1520–1608. Re for -
má tus Egy há zi Könyv tár. XX. Deb re cen, 1938. 329. o.
14 OSzK Quart. Lat 1169:115v; Fol. Lat. 2077:178r. „Ex hi bi ta Im pe ra to -
ri Fer di nan do An no partae sa lu tis 1530 et Ar chi-Ep po Ag ri en si [sic!] An -
to nio Ve ran tio in oc ta va Ep pe ri eschi ni 1574. Amp le xa et sus cepta ab al -
ma Fra tern ita te Mu ra nen si 1594.”



sza bad ki rá lyi vá ro sok ban15 (jól le het az em lé ke zet csak
utób bi lá to ga tá su kat tar tot ta szá mon). Ha son ló an Fer di -
nánd 1559-es ren de le te ér tel mé ben kér te szá mon
1559/60-ban Oláh Mik lós esz ter go mi ér sek és Ve ran csics
An tal eg ri püs pök a sza bad ki rá lyi és bá nya vá ro so kon hit -
val lá su kat, itt vi szont ép pen meg for dít va, a tör té net öt vá -
ro si ol da lá ról értesülünk hé za go san, csupán né hány el szi -
ge telt adat ból.16

Ha sza ba don en ged jük kom bi ná ci ós kész sé gün ket, ak -
kor meg koc káz tat hat juk, hogy va ló szí nû leg mind a két
vá ros szö vet ség több ször egy más után és egy idõ ben ke rült
a sta tus con fes si o nis kény sze rû hely ze té be, vagy is a Só -
lyom Je nõ ál tal ko mo lyan vett, hát tér be szo rult ke let ke zé -
si ha gyo mány és Bot ta Ist ván el mé le te a kis sze be ni zsi nat
kor sza kos je len tõ sé gé rõl jól ér tel mez he tõ az 1560-as év
egy ház po li ti kai ke re tei közt. De ha ilyen jól il lesz ked nek
egy más hoz a mo za ik da rab jai, mi ért me rült va la ha fe le -
dés be az Öt vá ros ezen má sod szo ri val lás té te le? Er re is
akad vá lasz: mert mind ez Stöc kel ha lá lát kö ve tõ en tör -
tént, s az õrá kon cent rá ló em lé ke zés nek ezen a pon ton kö -
te le zõ en kel lett hall gat nia, még ha Stöc kel lett is vol na –
leg alább is Só lyom sze rint – a ké sõbb ka no ni zált hit val lá -
si szö veg meg fo gal ma zó ja (lásd Dé vai Má tyás és az 1545-
ös er dõ di zsi nat prob lé má ját).

A fen ti ek bõl az kö vet kez het ne, hogy az õsi ség re vo nat -
ko zó vágy ál mok kri ti kus vizs gá la ta au to ma ti ku san a ha -
gyo má nyos nál ké sõb bi da tá lá sok hoz ve zet, rá adá sul ha
mind ezt még olyan pri mér ada tok is tá mo gat ják, me lyek
sze rint ép pen az 1559–60 kö rü li évek ked vez tek Ma gyar -
or szá gon az Ágos tai Hit val lást he lyet te sí tõ, ám ar ra ki -
mon dot tan nem hi vat ko zó hit val lá sok (mint a fent em lí -
tett há rom) lét re jöt té nek (Fer di nánd hí res ki je len té se: az
Ágos tai Hit val lás a bi ro da lo mé, nem a ma gya ro ké).17

Vagy is min den együtt van ah hoz, hogy iga zat ad junk Só -
lyom Je nõ nek és Bot ta Ist ván nak: van egy mást köl csö nö -
sen hi te le sí tõ el sõd le ges for rá sunk, tör té ne ti ha gyo má -
nyunk, kri ti kai mód sze rünk a szö ve gek Sitz im Le ben-jé -
nek meg ha tá ro zá sá ra… mi kell még?! Mond juk ki egy sze -
rû en, ahogy ezt Re mi Kick már húsz éve meg is tet te: az
Öt vá ro si Hit val lás ke let ke zé se 1559–60-ra te he tõ. A hit -
val lá sok egy más tól va ló iro dal mi füg gé sé nek kér dé sén
iga zán túlte het jük ma gun kat, kü lö nö sen azért, mert ezt
vi szony lag ké sei vagy bi zony ta lan ko rú szö ve gek vizs gá -
la ta alap ján ál la pí tot tuk meg.

Hogy nem elég szem meg ez zel a vá las  szal, an nak az a
ma gya rá za ta, hogy nem Só lyom és Bot ta té te le i nek, ha -

nem mód sze res sé gé nek sze ret nék hû kö ve tõ je len ni.
Mind ket ten fel hív ták ugyan is a fi gyel met ar ra, hogy a hit -
val lá sok funk ci ó ja idõ rõl idõ re vál to zott: gon dol junk csak
az Ágos ta i ra, mást je len tett 1530-ban Augs burg ban, mást
1531-ben Schm al kal den ben, mást az 1540–41-es dia ló -
gus ide jén, s megint mást 1555-ben ugyan csak Augs burg -
ban. Az 1549-ben be nyúj tott Öt vá ro si Hit val lás a ki fe lé
va ló szám adást és ön iga zo lást szol gál ta. Át vé te lé vel fel -
ada tát be töl töt te, leg fel jebb hi vat ko zá si ala pul szol gált a
ké sõb bi ek ben, de ek kor sem ma ga a szö veg, ha nem a be -
nyúj tás ak tu sa. A nyom dai le he tõ sé gek hi á nya mel lett ez
is a ma gya rá za ta an nak a sa já tos kö rül mény nek, hogy
nem egy sze rû en nem ma radt fenn, de még – mint tud ha -
tó – az egyes ak ko ri vá ro sok sem ren del kez tek sa ját pél -
dán  nyal.18

1560-tól a hit val lás gyö ke re sen új funk ci ót kap (akár –
Bot ta sze rint – már a kis sze be ni zsi na ton, akár – alá írá -
sok kal bi zo nyít ha tó an19 – leg ké sõbb az 1564-es bárt fai
zsi na ton): a ta ní tás ban va ló bel sõ egyet ér tés nek lesz a zá -
lo ga. Egy szer re fon tos sá vá lik a tar tal ma is, má so la tok ké -
szül nek, az öt vá ro si zsi na to kon rend re fel ol vas sák és alá -
ír ják. Ös  sze tar tás ra ter mé sze te sen ott van szük ség, ahol a
szét hú zás je lei mu tat koz nak; s az írott te kin tély is az élõ
au to ri tá sok ha lá lá val ér té ke lõ dik fel: nem vé let le nül em lí -
ti egyik 16. szá za di for rá sunk épp az 1560. évet az Öt vá -
ro si Hit val lás ke let ke zé sé vel kap cso lat ban: „ad obi tum
Phi lip pi”.20 Vagy is a ke let ke zés vo nat ko zá sá ban már is
pon to sí ta nunk kell: meg kü lön böz tet ve a szö veg és a szö -
veg hez kö tõ dõ funk ció ke let ke zé sét. Itt ér tünk te hát a tör -
té net cik li kus is mét lõ dé sén túl a több szó la mú ha gyo mány
több szó la mú sá gá nak gyö ke ré hez. Nem a ha gyo mány am -
bi va lens te hát, ha nem ma ga a ke let ke zés tör té net. Hadd
utal jak itt új ra az Ágos tai Hit val lás több szö ri meg szü le té -
sé re (négy idõ ben egy mást kö ve tõ vál to zat ta lál ha tó a Cor -
pus Re for mato rum-ban).

Most vá lik vi lá gos sá, mi ért nem volt Hu szár Gál nak –
ahogy er re Bot ta fel hív ja a fi gyel met – sem mi dol ga az Öt -
vá ro si Hit val lás sal: kas sai ma gyar pré di ká tor sá ga ide jén
még nem lé te zett ez az újabb ke le tû funk ció, az irat jó
eset ben a vá ro si le vél tár ban po ro so dott, de szór vá nyos
meg nyi lat ko zá sok alap ján fel te he tõ, hogy ott sem volt
meg ta lál ha tó.

Ter mé keny és ta nul sá gos té ve dé sek: ezt a cí met is ad hat -
tam vol na mai elõ adá som nak. Só lyom Je nõ 1949-ben tett

302

15 Me lancht hon Lip csé bõl 1549. no vem ber 16-án: „Rex Fer di nan dus du -
os Ita li cos epis co pos mi sit in op pi da Me tal li ca Pan no nie ad tur ban das
ecc le si as, in qu i bus so nat vox evan ge lii. Sed con sen su com mu ni con fes -
sio eis ex hi bi ta est, et de nun ci a tum, ne hunc con sen sum ecc le sie tur ba -
rent; ita il li rur sus dis ces se runt.” MBW Nr. 5679; CR 7,505. Nr. 4628; ETE
5,235. Nr. 219; Szá za dok 8 (1874) 183.
16 Bot ta i. m. 156–159. o.
17 Brez nyik Já nos: A sel mec bá nyi ágost. hitv. evang. egy ház és ly ce um
tör té ne te. I. Sel mec bá nya, 1883. 143. o.

18 Ke mény La jos (A re for má czió Kas sán. Kas sa, 1891. 97. o.) for rás köz -
lé se sze rint a kas sa i ak ép pen az eper je si ek tõl kér ték 1559 és 1560 for du -
ló ján a hit val lás szö ve gét le má so lás ra.
19 Ri bi ni i. m. I. 85. „Ex hi bi ta est ha ec con fes sio in Epe ri es, Com mis sa ri -
is re giae Ma i e sta tis. An. C. 1549. Et pos tea Epis co po Ag ri en si 1560. Hanc
pos tea an no sa lu tis nost rae 1564. die 8. Iun. in Co nu en tu Bartp hen si, re -
le gi mus, et con sen si mus in eam om nes, qu o rum no m ina subsc rip ta
sunt.” OSzK Fol. Lat. 2059/3:175r–177v: „1564. jun. 7–8. Bartp hae, ubi
pri mum pra elec ta Con fes sio 5. Libb. Cit tum 1560. Imp. Fer di nan do, et
AEp po Strig. [sic!] Ant. Ve ran tio ex hi bi ta et app ro ba ta, cui om nes lega ti
subsc rip se re.”; vgl. OSzK Quart. Lat. 1196:67.
20 RMNy 637. 6r.
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út tö rõ kér dés fel ve té sei, il let ve ezek meg vá la szo lá si kí sér -
le tei azt a füg gönyt lib ben tet ték ugyan is fel, me lyet az Öt -
vá ro si Hit val lás újabb, a sor ban im már har ma dik, le gi ti -
má ci ós funk ci ó ja hú zott a múlt elé. Ez a le gi ti má ci ós ki hí -
vás egy szer re volt egy ház tör té ne ti-teo ló gi ai, mely ben a
nagy hit val ló elõ dök, Stöc kel (és Me lancht hon), va la mint
a nagy hit val ló ak tus, az 1530-as bi ro dal mi gyû lés ját -
szot tak sze re pet, s egy szer re volt köz jo gi-egy ház po li ti kai,
mely ben a mi nél ko ráb bi be nyúj tá son és a mi nél ma ga -
sabb fó ru mo kon va ló jó vá ha gyá son for dult meg min den.
Ez út tal már a kö zös em lé ke ze ten túl zsi na ti ál lás fog la lá -
sok ban és az or szág gyû lés hez be nyúj tott be ad vá nyok ban,
s a nyom ta tott szó kö ze gé be is ki lép ve hi vat koz nak a
16–17. szá zad for du ló ján a sza bad ki rá lyi vá ro sok és egy -
há za ik fél  év szá za dos pri vi lé gi u ma ik ra és min den kor tisz -
ta, egy ön te tû ta ní tá suk zá lo gá ra, az Ágos tai Hit val lás ra,
mely nek az Öt vá ro si csu pán hi te les ki vo na ta…21 S en nek
a több szö rös ön iga zo ló igye ke zet nek a gyü möl cse az

(amúgy hel vét ta ní tást kö ve tõ) Al vin czi Pé ter ál tal gon do -
zott edi tio prin ceps (1613)22 és a Stöc kel Lé nárd sze mé lye
kö ré tu da to san szõtt mí tosz (el sõ ként posz til lá já nak posz -
tu musz ki adá sá nak elõ sza vá ban: 1596).23

Ezt az el lent mon dá sos je len sé get a for má ló dó te kin tély -
el vû ort ho do xia és a vá ro sok iz mo so dó kon fes  szi o na liz -
mu sa kö zöt ti ér dek szö vet ség ma gya ráz za (vé de ke zés ként
a szin tén kon fes  szi o na li zá ló dó szom szé dos ha tal mak kal
szem ben).

Ta kar gat ni pe dig a múlt ból volt mit, így a fe lej tés tár gya i -
nak és mo tí vu ma i nak fel tá rá sa a mo dern kor ku ta tó i nak
kin cses bá nyá já vá vált. Vo nat ko zik ez ugyan úgy a Dé vai-kér -
dés re, Só lyom és Bot ta má sik fon tos ku ta tá si te rü le té re,24 a
Hon te rus-prob le ma ti ká ra – ahol ta lán már, há la a nem zet kö -
zi együtt mû kö dés nek, a leg tisz táb ban lá tunk – mint a fel sõ-
ma gyar or szá gi vá ro sok egy há za i nak tör té ne té re.

21 RMNy 853. B3b.

22 RMNy 1053.
23 RMNy 773.
24 Só lyom Je nõ: Dé vai Má tyás ti szán tú li mû kö dé se. In: Só lyom 2004.
185–212. o. Bot ta Ist ván: Dé vai Má tyás, a ma gyar Lu ther. Bu da pest,
1990.

A HA GYO MÁNY KÉT AR CA

A ha gyo mány szó két fé le je len tést hor doz és két fé le ér zést
kelt ben nünk. Az el sõ: kincs tár, amely ben ki pró bált és
ezért fel ad ha tat lan dol gok, lét fon tos sá gú ér té kek hal mo -
zód tak fel. Áhí ta tot kelt a szem lé lõ ben, má ig ha tó erõt ér -
zünk ben ne, éle tet for mál. Ezért az ott hon biz ton sá gát kí -
nál ja és an nak me leg sé gé vel tölt el. A má so dik: lom tár,
amely ben ér tel met len ka ca tok van nak, ame lyek kel nem -
csak nem le het mit kez de ni, de ár tal ma sak is az egész ség -
re. Leg föl jebb az egy ko ri erõ nek az em lé két idé zi, in kább
foj to gat és bé nít.

Az el sõ se gít és szár nya kat ad, a má so dik rab ság ra em -
lé kez tet. Az el sõ eset ben ma ra dék ta la nul azo no sul ni tu -
dunk ve le, és ez szív bõl fa kad, a sa já tunk nak érez zük,
mint ha ma gunk ta lál tuk vol na ki, és nem is tud nánk más -

kép pen él ni. A má so dik eset ben olyan a ha gyo mány, mint
az ün ne pi al ka lom ra fel öl tött ré gi vi se let, amely le he tõ sé -
get ad, hogy be le kép zel jük ma gun kat a ré gi ek éle té be, de
azt él ni mi ma gunk már nem akar juk.

Elég csu pán egy kis tör té ne ti is me ret és táv lat, hogy
meg lás suk: a ha gyo mány(ok)hoz el té rõ mó don vi szo nyul -
tak az egyes nem ze dé kek. A 19. szá zad úgy ál lí tot ta hely -
re a mû em lé ke ket, ami lyen nek azo kat el kép zel te, a 20.
szá zad ban egye sek kí no san õriz ték a ré gi kö ve ket, má sok
be ton ból és üveg bõl ska tu lyá kat épí tet tek a ré gi vá ro sok
kö ze pé be. Negy ven év vel ez elõtt a fi a ta lok ta lán ki dob ták
a nagy szü lõk ré gi, egy sze rû bú to ra it és újat vá sá rol tak,
ma fel te he tõ en hely re hoz zák és hasz nál ják azo kat.

A re for má ci ó tól nap ja in kig el telt kö zel öt száz év gon -
dol ko dá sát itt ba jos len ne is mer tet ni. Két cso mó pon tot
sze ret nék ki emel ni és eze ken be mu tat ni a ha gyo mány hoz
va ló vi szony prob lé má it. Az egyik cso mó pont a Szent írás
és a ha gyo mány, a má sik a ha gyo mány és a szi tu á ció vi -
szo nya.

RE USS AND RÁS

A ha gyo mány teo ló gi ai ér tel me zé se a
re for má ci ó tól nap ja in kig*

* Finn-Ugor Lel kész kon fe ren cia, Ko lozs vár, 2004. jú ni us 7–14.



Szent írás és ha gyo mány vi szo nyá nak
ér tel me zé sei

A ket tõ vi szo nyát tár gyal va azt kér dez zük, hogy a ha gyo -
mány, amely ben ke resz té nyek ké let tünk és va gyunk, hû -
sé ge sen vi szi-e to vább az apos to li bi zony ság té telt? Kincs -
tár-e a ha gyo mány?

Szent írás és evan gé li u mi ha gyo mány el len té te
a re for má ci ó ban
A ha gyo mány ra a re for má to rok úgy te kin tet tek, mint ami
az evan gé li um tisz ta üze ne tét el ho má lyo sít ja és el tor zít ja.
A ke resz tény ség ere de ti for má já hoz va ló vis  sza té rést te -
kin tet ték kül de té sük nek. Kü lö nö sen Lu ther nek nem volt
az az il lú zi ó ja, hogy úgy le het ne ke resz tény nek len ni,
mint ha köz ben nem telt vol na el 1500 év. Fel is me ré se az
volt, hogy az em ber nek Is ten hez va ló vi szo nya és az igaz
em ber ség nem Is ten és em ber együtt mû kö dé sé vel ír ha tó
le, ahol Is ten ke gyel mé vel meg se gí ti a jó ra tö rek võ, de
esen dõ em bert. Ehe lyett az evan gé li u mot úgy ér tet te, mint
Is ten egye dü li cse lek vé sét Krisz tus ban, aki ve le va ló új vi -
szony ra, ezért új élet re, és ter mé sze te sen eh hez il lõ cse le -
ke de tek re is, új já te rem ti az em bert.

A re for má ció el sõ sor ban nem a kö zép ko ri egy ház tiszt -
ség vi se lõ i nek élet vi te lé ben, ha nem a Szent írás, az apos -
to li ha gyo mány, a ta ní tó hi va tal, va la mint az egyéb ha -
gyo má nyok dif fe ren ci á lat lan kö zép ko ri ös  sze ke ve ré sé ben
lát ta a ke resz tény ség ba ja i nak a gyö ke rét. Az egy ház éle -
té nek és ta ní tá sá nak a kor rek ci ó ja so rán egy részt a for -
rás hoz, a Szent írás hoz for dult, ah hoz mért min dent,
más részt eb ben ma ga is ha gyo mány ra tá masz kod ha tott,
hi szen a re for má to ri teo ló gia gyö ke rei az egy há zi atyá kig
nyúl nak. Így hi vat koz ha tott az Ágos tai Hit val lás is mé tel -
ten ar ra, hogy sem mi olyat nem hir det nek, „ami a Szent -
írás tól, az egye te mes ke resz tény egy ház tól vagy akár a
ró mai egy ház tól el tér ne”.1 Nem csak Me lancht hon, ha nem
Lu ther is hi vat koz tak né me lyik ré gi egy há zi író ra, és ez -
zel is iga zol ták ál lí tá sa i kat, míg má sok kal mind ket ten vi -
táz tak. Õk ma guk át vet ték az óegy há zi krisz to ló gi ai és
szent há rom sá gi dog má kat, az eret nek sé gek el íté lé sét.
Ha lá luk után a Kon kor dia Könyv – a ca ta log us tes ti mo ni -
o rum ter je del mes óegy há zi idé zet-gyûj te mén  nyel – hi va -
ta lo san is át vet te a gö rög és la tin egy ház atyák ér ve it, tu -
laj don kép pen teo ló gi ai ha gyo má nyá nak je len tõs ré szét.
Emel lett az Ágos tai Hit val lás és az Apo ló gia is egy ér tel -
mû en meg en ge dõ en szól – VII. és XV. cik ke i ben – a kü lön -
fé le ha gyo má nyok ról, amen  nyi ben azok nem csor bít ják
Krisz tus köz ben já rói mél tó sá gát.

Nem a ha gyo mán  nyal ál ta lá ban for dult szem be a re for -
má ció, ha nem az zal a ha gyo mán  nyal, amely az egy há zi
te kin tély nek és az em be ri cse lek vés nek – el sõ sor ban em -

be ri, ce re mo ni á lis és egy ház jo gi ren del ke zé sek nek, –
olyan je len tõ sé get tu laj do ní tott, hogy az már az evan gé li -
um egy ér tel mû sé gé nek és tisz ta sá gá nak a ro vá sá ra ment.
Köz ben pe dig hi vat ko zott ar ra az egy há zi ha gyo mány ra,
amely meg õriz te az evan gé li um tisz ta sá gát.

Ami a re for má ció el sõ nem ze dé ké ben – el sõ sor ban még
a Szent írás ré vén – Is ten igé je ál ta li meg érin tett ség bõl fa -
kadt, az ké sõbb, az or to do xia ide jén gon dos meg ha tá ro -
zás ba fog lalt tan té tel lett, amely ben egy re több lett a meg -
szer zett is me ret és egy re ke ve sebb a meg érin tett ség.
Szent írás és ha gyo mány el len té tes pó lu sok let tek, ame -
lyek nek nincs egy más hoz kö zük. Míg Lu ther még el len állt
a bib li ai pu riz mus szél sõ sé gé nek, amely csak azt akar ta
meg tar ta ni, ami a Szent írás ban is ben ne van, az utá na kö -
vet ke zõ nem ze dé kek nek ez már ke vés bé si ke rült. Skan di -
ná vi á tól el te kint ve Eu ró pá ban szin te min de nütt el sor vad -
tak a kö zép ko ri egy ház li tur gi ai és ke gyes sé gi ha gyo má -
nyai is. Egé szé ben el mond ha tó, hogy a re for má ció egy há -
za i ban el len tét ben lát ták – és lát ják még ma is sok szor –
a Szent írást, ame lyet Is ten igé jé nek, és a ha gyo mányt,
ame lyet ez zel szem ben csak em be ri szó nak tar tunk.

Szent ha gyo mány és Szent írás mint két for rás
a tri den ti zsi nat ta ní tá sá ban
Míg Aqui nói Ta más lép ten nyo mon a Szent írás ra hi vat -
koz va ér velt, a Tri den ti zsi nat már úgy fo gal ma zott, hogy
a Krisz tus ál tal hir det ni pa ran csolt igaz sá got és fe gyel met
„az írott köny vek és írás nél kü li ha gyo má nyok tar tal maz -
zák, ame lye ket ma gá nak Krisz tus nak a szá já ból fo gad tak
az apos to lok…”2 Az ere de ti szán dék egy ér tel mû en az le -
he tett, hogy ha tá ro zot tan szem be for dul jon a ró mai egy -
ház a re for má ci ó nak a ha gyo má nyo kat bí rá ló, te kin té lyü -
ket ki seb bí tõ és el ve tõ ál lás pont já val. A le írt sza va kat a
ró mai ka to li ku s teo ló gu sok is úgy ér tet ték, hogy a ke resz -
tény hit nek két for rá sa van, ame lyek nem azo no sak, és
együtt al kot nak va la mi na gyobb egé szet.3 A pro tes tán sok
bib lia ér tel me zé sé nek több fé le sé gét hi báz tat va szí ve sen, de
tör té ne ti et le nül em lé kez tet tek a ré gi elv re: amit min de -
nütt, amit min dig, amit min den ki hitt (qu od ubi que, qu od
sem per, qu od ab om ni bus cre di tum est4), hi szen a ko ráb bi
egyet ér tés is csak úgy volt le het sé ges, hogy a kü lön bö zõ
vé le mé nye ket köze lí tet ték egy más hoz, vagy is ni vel lá lás
ré vén. Volt te hát egy tra dí ci ó ja an nak, aho gyan a Szent -
írást ér tel mez ték, és aho gyan a gaz dag ha gyo mány egyes
ele mei kö zött vá lo gat tak. An nak ide jén így volt le het sé ges,
hogy a re for má ció is ugyan csak szá mos és igen je len tõs
ta nút vo nul tat has son fel ugyan ab ból a ha gyo mány ból.
Mi vel a ró mai gon dol ko dás ban és gya kor lat ban a ta ní tó -
hi va tal ál tal ke zelt tra dí ció volt a Szent írás ér tel me zé sé -
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1 Vö. az Ágos tai Hit val lás I. rész be fe je zé se, II. rész be ve ze té se, illetve
a hit val lás be fe je zõ ré sze, Kon kor dia Könyv I., 34. o., 35. o., 63. o.
(BSLK 83c. 84. 134.)

2 Az egy há zi ta ní tó hi va tal meg nyi lat ko zá sa. 1997, 1501. Den zin ger37
1501.

3 Kal lis tos Ware: Tra di ti ons and tra di ti ons, Dic ti on ary of the Ecu me ni -
cal Mo ve ment (1991), 1014.

4 Le ri nu mi Vin ce (+450)



nek mér té ke, meg tör tén he tett 1854-ben Má ria szep lõ te len
fo gan ta tá sá nak, az I. Va ti ká ni zsi na ton 1870-ben a pá pai
té ved he tet len ség nek, 1950-ben Má ria men  ny be vé te lé nek
ki nyi lat koz ta tott dog ma ként va ló dek la rá lá sa. Ez zel meg -
tör tént az az „üze mi bal eset”, hogy a ha gyo mány di a dal -
mas ko dott a Szent írás fö lött.5

A ha gyo mány vis  sza té ré se a re for má ció egy há za i ba
A pro tes tan tiz mus két ség te le nül gon do san meg kü lön böz -
tet te az apos to li és az apos to lok utá ni tra dí ci ót, az el sõt is -
te ni ki nyi lat koz ta tás nak, az utób bit em be ri ta ní tás nak
tart va, amely ak kor fo gad ha tó el, ha egye zik a Bib li á val.
A Szent írás lett az egye dü li és vég sõ mér ték, amel  lyel min -
den fé le tra dí ci ót el le het bí rál ni. A tra dí ció el vét nem ve tet -
ték el, de szi go rú an alá ve tet ték a Szent írás szu ve rén mér -
té ké nek, el vet ve ez zel a tri den ti két-for rás-el mé le tet.

A fel vi lá go so dás kez de tén úgy vél het te a pro tes tan tiz -
mus, hogy az ne ki se gít, hi szen szem be for dult min den fé le
ha gyo mán  nyal, a sza bad gon dol ko dást aka dá lyo zó elõ íté -
let nek mi nõ sít ve azt, így üzen ve ha dat min den fé le em be ri-
föl di te kin tély nek. Min den eset re a pro tes tan tiz mus ezt az
ér vet is be ve tet te a ka to li ciz mus sal szem ben, azt gon dol va,
hogy a ha gyo má nyok vagy elõ íté le tek csak a ró mai ol dalt
jel lem zik és ter he lik. A fel vi lá go so dás azon ban nem állt
meg itt. Ki de rült, hogy a pro tes tan tiz mus ban is szá mos ha -
gyo mány ala kult ki év szá za dos tör té ne te fo lya mán. Eköz -
ben az egy kor élet erõt je len tõ ha gyo má nyok né me lyi ke már
meg is üre se dett. Az egy kor éb resz tõ és ser ken tõ jel sza vak
ön elé ge dett sé get táp lá ló al ta tók ká let tek. Lu ther utó dai egy -
re ke vés bé akar tak ugyan azon Is ten és ugyan azon Krisz tus
elõtt áll ni, meg szé gye nül ni és meg iga zul ni, in kább olyan
hõ sök, olyan egyé ni sé gek, olyan haj lít ha tat la nok vágy tak
len ni, mint Lu ther. Ki ala kult a lu the ra niz mus nak a ha gyo -
má nya is, amely – mint sem mi em be ri – nem tud ta el ke rül -
ni sem a ki üre se dés, sem a szkle ró zis, sem a ha ta lom vágy,
sem a la káj-lét, sem az ön telt fö lény kí sér té se it.

Ami kor hall ga tó ink meg gyõ zõ dés sel ál lít ják, hogy az
evan gé li kus egy ház ban nem szá mí ta nak a ha gyo má nyok,
az ud var ra mu ta tok, ahol Lu ther há rom eme le tes szob ra
áll: Ez va jon an nak a je le, hogy az evan gé li kus egy ház ban
nem szá mít a ha gyo mány?

A fel vi lá go so dás nyo mán a tör té ne ti ér dek lõ dés és ku ta -
tás mu ta tott rá, hogy ma ga a Szent írás is az apos to li ige -
hir de tés ha gyo má nyá ban ke let ke zett, és eb ben az ér te lem -
ben ma ga is ha gyo mány. Majd fo ko za to san az is el fo ga dot -
tá vált, hogy min den egy há zi cso port nak, teo ló gi ai irány -
nak, és ter mé sze te sen ke resz tény fe le ke zet nek is meg van a
ma ga ha gyo má nya, és sen ki sem ké pes a Szent írást e ha -
gyo mány fi gye lem be vé te le nél kül ér tel mez ni, hi szen ma ga
a ma gya rá zó is olyan em ber, akit a ha gyo mány for mált.6

Így az tán nem csak az ha gyo mány, hogy a múlt nagy
alak ja i nak szob rot ál lí ta nak, ha nem az is, hogy a szob rok
mel lett el ha lad va em be rek fö lé nyes meg jegy zé se ket tesz -
nek, ab ban az il lú zi ó ban tet sze leg ve, mint ha õk min den
ha gyo má nyon kí vül és azok fö lött áll hat ná nak.

A ró mai ka to li ciz mus ko ráb ban az zal igye ke zett a
Szent írás te kin té lyét vé de ni, hogy az egy ház te kin té lye alá
he lyez te és a sa ját ér tel me zé sét kö te le zõ vé tet te. En  nyi ben
a scrip tu ra crea tu ra ecc le si ae lett. A pro tes tan tiz mus ban
az egy há zi te kin tély és a ha gyo má nyok ta ga dá sá val lát -
szó lag ez zel ép pen el len té tes fo lya mat zaj lott. Az ál lí tó lag
elõ íté le tek tõl men tes em ber igye ke zett meg is mer ni és ér -
tel mez ni a Bib li át. No ha a tör té net-kri ti kai ku ta tás szá -
mos két sé get el osz la tott, más kér dé se ket tisz tá zott, a
Szent írás még is sok szor pusz tán vizs gá la ti ob jek tum má
lett. En nek az el já rás nak is meg vol tak a ma ga „üze mi bal -
ese tei”: ami kor a ku ta tó em ber fel jo go sí tott nak és elég fel -
ké szült nek tar tot ta ma gát ar ra, hogy meg fel leb bez he tet len
(ér ték)íté le te ket dek la rál jon. Mind ezt an nak fel té te le zé sé -
vel, hogy a Bib lia ak kor ért he tõ meg iga zán, ha a ben ne
meg szó la ló is te ni igény és aján dék alól az ér tel me zõ em -
ber ki bú jik. Így lett – oly kor vagy sok szor – a scrip tu ra
crea tu ra ho mi nis a pro tes tan tiz mus ban.

Tö rek vés a Szent írás elõ tér be he lye zé sé re
a zsi na ti ró mai ka to li ciz mus ban
A 16. szá za di for mu lát, „a szent ha gyo mány és a szent -
írás” a 20. szá zad nagy zsi na ta is hasz nál ta, de a két-for -
rás-el mé le tet több vo nat ko zás ban pon to sí tot ta és mó do sí -
tot ta. E sze rint a ket tõ „te hát szo ro san ös  sze fo nó dik és át -
jár ja egy mást.”7 A Szent írás Is ten sza vát tar tal maz za, a
szent ha gyo mány pe dig to vább ad ja és hû sé ge sen õr zi azt.
„A szent írás nak kell te hát táp lál nia és irá nyí ta nia az
egész egy há zi ige hir de tést, mint ma gát a ke resz tény val -
lást is.”8 Eb bõl kö vet ke zõn el sõd le ges és má sod la gos jel -
zõ vel is il let het nénk õket, de a Dei Ver bum kons ti tú ció töb -
bek kö zött ki je len ti: „Mind ket tõt egy for ma áhí tat tal és
meg be csü lés sel kell te hát el fo gad ni és tisz tel ni.”9

A II. Va ti ká ni zsi nat em lí tett kons ti tú ci ó ja ugyan ak kor
el tá vo lo dott at tól a fel fo gás tól is, amely Is ten igé jé ben el -
sõ ren den hit igaz sá gok vagy dog mák ki nyi lat koz ta tá sát
lát ta, és a ko ráb bi nál erõ tel je seb ben fe jez te ki, hogy Is ten
igé je meg szó lít, Is ten üd vö zí tõ mun ká ját vég zi, ab ba von
be le. Nagy elõ re lé pés, hogy a Szent írás je len tõ sé gét han -
goz tat ja és ta nul má nyo zá sát a hit tu do mány lel ké nek
mond ja,10 és buz dít er re a te vé keny ség re. A zsi na ti ta ní tás
le he tõ sé get ad a pro tes táns fel fo gást egé szen szo ro san
meg köze lí tõ ál lí tá sok ra. A ben cés Bé kés Gel lért nél öröm -
mel ol vas suk: „a Szent írás (scrip tu ra) az írott ha gyo mány,
a ha gyo mány (tra di tio, pa ra do sis) pe dig a hir de tett írás. A
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hir de tett ige az írott igé bõl él, az írott a hir de tett bõl kél
élet re szün te len. Az egy va ló ság azon ban ma ga az is te ni
ige: a krisz tu si ese mény a ma ga tel jes sé gé ben és az ar ról
tett apos to li ta nú ság.”11 Nem mind egy azon ban, med dig
idéz zük, mert a szö veg így foly ta tó dik: „Ez a ta nú ság a
tar tal ma és nor má ja az írott és hir de tett igé nek. Eb bõl ered
va ló di sá ga és hi te les sé ge. Az egy há zi ige hir de tés nem
más, mint a Szent írás ban do ku men tált apos to li hit és ta -
nú ság, a fo lya ma tos apos to li ha gyo mány az egy ház tör té -
ne ti szá za da in ke resz tül Krisz tus vég sõ el jö ve te lé ig.”12 Tíz
év vel ké sõbb és má sik ös  sze füg gés ben Bé kés Gel lért pro -
tes tán sok szá má ra is el fo gad ha tób ban fo gal maz: „…a ha -
gyo mány a szent írá si for rás nak fo lya ma tos ki fej té se, a
Szent írás vi szont a ha gyo mány hi te les sé gé nek a kri té ri u -
ma.”13 A fen ti ek alap ján el mond ha tó, hogy a Szent írás a
ha gyo mán  nyal szem ben va ló ban elõ tér be ke rült, de a ha -
gyo mány, amint azt a ró mai ka to li kus egy ház õr zi, még
sok szor (és vál to zat la nul) a fel té te le, hi te le sí tõ je, nor má ja
az írott és hir de tett igé nek, no ha már más meg nyi lat ko za -
tá sok kal is ta lál koz ha tunk. Még nem tud tunk tel je sen
meg gyõ zõd ni ar ról, hogy a zsi nat „a ha gyo mány kri ti kus
meg ros tá lá sá nak mód ját és esz kö ze it” már va ló ban meg -
ta lál ta vol na, amint egy ró mai ka to li kus ér tel me zõ hi á -
nyol ta.14 Meg kell em lí te ni, hogy az Un ita tis Red in te gra tio
ha tá ro zat 6. pont ja szá mol az zal a le he tõ ség gel, hogy a
ró mai egy ház eset leg „nem egé szen gon do san” õr zött meg
va la mit, „akár er köl csi vo nat ko zás ban, akár gya kor la ti
vo nat ko zás ban, akár a ta ní tás meg fo gal ma zá sá ban is”.

Fel hí vás a ha gyo mány kri ti ká já ra
az öku me ni kus moz ga lom ban
Az az új bib lia ku ta tás, amely nem a fe le ke ze ti ha gyo má -
nyok iga zo lá sát ke res te a Szent írás ban, ha nem ma gá val
az Írás sal igye ke zett szem be sül ni, nem csak a ró mai ka to -
li ciz mus ban ha tott a II. Va ti ká ni zsi na ton és utá na, ha nem
az egész ke resz tény ség ben is. Ter jedt az a fel is me rés, hogy
a fe le ke ze ti el kü lö nü lés so rán nem csak a ró mai egy ház -
ban, ha nem a töb bi ek ben is a sa ját ha gyo má nyok de fac -
to a nor ma sze re pét töl tik be a Szent írás ér tel me zé sé ben.
Sõt, eset leg a je len ko ri sa ját fe le ke ze ti iden ti tás nincs ösz  -
sz hang ban az zal a mind má ig he lye selt re for má ci ói in dí -
ték kal sem, amely a ke resz tény egy ház evan gé li kus ágá -
nak lét re jöt té ben meg ha tá ro zó volt.

A Hit és Egy ház szer ve zet (Fa ith and Or der) Mont re al ban
1963-ban tar tott má so dik vi lág kon fe ren ci á ja ez zel szem -
be néz ve fo gal maz ta meg kér dé se it: „Ho gyan kü lön böz tet -
het jük meg az iga zi Ha gyo mányt ma gá ban fog la ló ha gyo -

má nyo kat és a csu pán em be ri ha gyo má nyo kat? Ho gyan
le he tünk úr rá azon a hely ze ten, ami kor mind an  nyi an a
sa ját ha gyo má nyunk fé nyé ben ol vas suk az Írást? Va jon az
öku me ni kus hely zet nem azt kö ve te li-e, hogy a Ha gyo -
mányt sa ját par ti ku lá ris ha gyo má nya ink fe lül vizs gá la tá -
val ke res sük?”15

Ez zel olyan pont hoz ér ke zünk, ahol a fel ada to kat te -
kint ve egé szen kö zel áll nak egy más hoz a ke resz tény ség
egyes ágai. A ró mai ka to li ciz mus az exp li ci te is meg ha tá -
ro zó ha gyo mány mel lett a Szent írás te kin té lyé re és ta nul -
má nyo zá sá ra tö rek szik na gyobb fi gyel met for dí ta ni. A
pro tes táns egy há zak ész re vet ték, hogy ná luk is van ha -
gyo mány, és ez a hely ze tük szin tén kri ti kai elem zést igé -
nyel. Ez rész ben ha son ló fel ada to kat ró mind an  nyi unk ra,
és ugyan azo kat a ve szé lye ket rej ti ma gá ban. A fel adat,
hogy a Szent írás bi zony ság té te lé ben ha gyo má nyo zott,
tra dált Krisz tust ad juk to vább, la ti nul: Ch ris tum tra de re.
Mi vel azon ban em be rek szá já val és fe jé vel tör té nik ez,
akik nem csak ko ruk ál tal meg ha tá ro zot tak, ha nem a vi lág
gyer me kei is, ezért a bi zony ság té tel ant ro po ló gi ai prob lé -
ma is.16 A ve szély ugyan ez: Ch ris tum tra de re, Krisz tust
nem meg õriz ve to vább ad ni, ha nem át ad ni úgy, hogy õt
ma gát el ve szít jük, el hagy juk. Az Új szö vet ség Jú dás áru lá -
sá ra ugyan ezt a szót hasz nál ja. Ép pen ezért a küz de lem
Is ten igé jé ért so ha nem lesz csen des gon dol ko dás, mert Is -
ten igé je – ha va ló ban meg szó lal – a ve sé kig hat, meg íté -
lõ és le súj tó, no ha fel eme lõ és meg men tõ is, de eh hez a so -
la gra tia és a so lus Ch ris tus tü zén kell ke resz tül men ni.
Nem lesz Is ten és né pe kö zöt ti ba rát sá gos be szél ge tés
sem, mert ez nem em be rek in tel lek tu á lis küz del me, ha -
nem Is ten küz del me az em be rért, amely ben mind an  nyi an
érin tet tek va gyunk. Skyds ga ard sza va i val: „Az Írás,
mond hat nánk, mi to ló gi át la nít ja a ha gyo mányt, min den
ha gyo mányt, és csak így vá lik a ha gyo mány min den ki fe -
je zé si for má já val a ki nyi lat koz ta tás esz kö zé vé a kü lön bö -
zõ kor sza ko kon át. Az Írás is te ni ha gyo mány ról, vagy
krisz tu si ha gyo mány ról ta nús ko dik az em be ri vagy ádá mi
ha gyo mány kö ze pet te, ame lyet ez zel min dig le gyõz, meg -
újít, meg re for mál, meg fe gyel mez, és – hor ri bi le dic tu –
meg tör, és ez zel új já te remt.”17

So la Scrip tu ra ha gyo mány nél kül?
A lu the ri re for má ció a so la Scrip tu ra el vét már a 16. szá -
zad ban is igye ke zett meg õriz ni an nak re duk ci o nis ta fél re -
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ér tel me zé sé tõl, amely egy ál ta lán nem akart ha gyo mány ról
tud ni, s csak azt tar tot ta el fo gad ha tó nak, ami ben ne van
a Szent írás ban. Az öku me ni kus dia ló gu sok ne héz sé gei
kö ze pet te, a meg me re ve dett és meg üre se dett ha gyo mány -
nak a pro tes tan tiz mus ban is ta pasz tal ha tó je len sé gei lát -
tán, ké zen fek võ nek, egye sek sze mé ben re for má to ri nak,
sõt, bib li kus nak tûn het szem be for dul ni min den ha gyo -
mán  nyal, hogy a Szent írás le gyen a hit egye dü li alap ja,
for rá sa és mér té ke.

Ez a sok szor pro pa gált és ma is so kak szá má ra von zó
meg ol dás azon ban azt az igényt uta sít ja el, hogy a Szent -
írást ér tel me zõ és rá hi vat ko zó em ber szá mot ad jon ar ról,
mi lyen kri té ri u mok alap ján sze lek tál a Bib lia köny vei és
ré szei kö zött. Egy for mán je len tõs nek és egy for mán kö te le -
zõ ér vé nyû nek ugyan is nem tart hat min den mon da tot,
mert ak kor be kel le ne tar ta nia az egész ószö vet sé gi tör -
vényt, adott eset ben ki kel le ne váj nia a sze mét vagy le vág -
nia a kar ját (Mt 5,27-30). Nem fe lel ez a irány zat ar ra sem,
hogy mi lyen úton fo gal maz za meg fe le le te it a bib li ai ha -
gyo mány ál tal nem tár gyalt újabb kér dé sek re. A ha gyo -
mány tel jes el ve té se ezért nem a Szent írás nak, ha nem az
ér tel me zõ em ber nek a te kin té lyét le gi ti mál ja.

Ha gyo mány és szi tu á ció vi szo nyá nak
ér tel me zé sei

Mi köz ben bi zo nyos ha gyo má nyok fö lött el jár az idõ, és
min den igye ke zet el le né re ki üre sed nek vagy fe le dés be me -
rül nek, új ha gyo má nyok is ke let kez nek, ame lye ket eset leg
for mál ni és tá mo gat ni kell. Egy ol da lú len ne ezért a kép,
ha nem em lé kez tet nék a re for má ció után és nyo mán ke let -
ke zett ha gyo má nya ink nem is rö vid so rá ra. Ide tar to zik az
anya nyelv hasz ná la ta, a ko rál ének lés, a kon fir má ció, a
kö zös Bib lia-ta nul má nyo zás, a csa lád (és ben ne a lel kész -
csa lád) elõ tér be ke rü lé se, a vi lá gi hi va tás hang sú lyo zá sa,
a la i ku sok meg nö ve ke dett sze rep vál la lá sa az egy ház ban,
a bib lia ol va sás kul tú rá ja, a nagy ko rú ke resz tény élet ab -
ban az ér te lem ben, hogy a hí võ em ber nem vár min den lé -
pé sé re néz ve el iga zí tást az egy há zi te kin tély tõl, ha nem
sza ba don él, mint Is ten gyer me ke és Krisz tus kö ve tõ je. Az
evan gé li um kul tú ra-te rem tõ funk ci ó ja ter mé sze tes, hi szen
meg szó lal ni sem tu dunk kul tú ra és kul tu rá lis ha gyo má -
nya ink nél kül. Ide gen kul tú ra, ide gen ha gyo má nyok köz -
ve tí té sé ben az evan gé li um is ide gen ként hat, és ez a hely -
zet meg ne he zí ti, ta lán le he tet len né is te szi be fo ga dá sát. A
ha gyo má nyok ugyan ak kor szá mos he lyen, va la mint hosz  -
szú, nem egy eset ben meg pró bál ta tá sok kal te li tör té nel mi
idõ sza ko kon át se gí tet ték meg õriz ni egy há zunk né pét az
evan gé li u mi hit ben. A ki ala kult ha gyo má nyok le he tõ vé
tet ték, hogy ne csá bít sa el a kor szel lem di vat ja, ne in gas -
sák meg kü lön bö zõ mú ló nak bi zo nyult teo ló gi ai kí sér le -
tek, és meg áll jon hi té ben po li ti kai nyo más, el nyo más és
ül dö zé sek el le né re is. Ahol nem él tek ha gyo má nyok, ott a
rom bo ló erõk vol tak ered mé nye sek. Nem vé let len, hogy a

be fo lyás-szer zés egyik be vált mód ja em be re ket gyö ke res -
tül – aho gyan a la tin mond ja: ra di ká li san –, el sza kí ta ni
múlt juk tól, ha gyo má nya ik tól.

A kér dé sünk a ma hely ze té ben: a ha gyo mány nak van-e
még ilyen ér té ke? Ez a meg tar tó erõ jel lem zõ je-e min den
ha gyo mány nak min den idõ ben? S nem vá lik-e lom tár rá
nem amor ti zá ló dik-e a ha gyo mány?

A meg iga zu lás tan ról Augs burg ban 1999-ben alá írt
evan gé li kus-ró mai ka to li kus Kö zös Nyi lat ko zat kö rü li
nagy hír ve rés ben hát tér be szo rult az a tény, hogy nem csak
az egy sze rû nép nek, de a lel ké szek nek és teo ló gu sok nak
is ne héz sé get okoz e tan meg ér té se és ak tu á lis meg hir de -
té se. Ér té kes ha gyo mány, de a so ka ság szá má ra a 16. szá -
zad teo ló gi á já nak nyel vén ért he tet len és nincs meg szó lí tó
ere je. Ilyen kor áll fenn a get tó so dás ve szé lye.

Nem min de nütt ez a ve sze de lem. Ahol csak a ré gi sza -
va kat és ta no kat is mé tel ge tik – haj to gat ják –, ott is ta -
pasz tal hat juk, hogy a »min dig ugyan az, min dig ugyan -
úgy« egy bi zo nyos idõ után még is egé szen más lesz. A
gon do san õr zött ha gyo mány, az atyák éle tét egy kor meg -
újí tó vagy meg tar tó üze net – is mer jük Bon ho ef fer ki fe je zé -
sét – ol csó ke gye lem mé vá lik. Nem ér tik a sza va kat
ugyan úgy, mint a ré gi ek, a sza vak nak je len tést tu laj do ní -
ta nak, és ez a je len tés az új hely zet ben a ré gi nek csak a
de for má ci ó ja. Az elv vé, tan ná, ál ta lá nos igaz ság gá vált
ke gye lem kö vet kez té ben a bû nös meg iga zu lá sá ból így lesz
a bûn iga zo lá sa, bûn bá nat nél kü li bûn bo csá nat hir de té se,
gyü le ke ze ti fe gye lem nél kü li ke reszt ség, bû nök meg val lá -
sa nél kü li úr va cso ra, sze mé lyes gyó nás nél kü li fel ol do zás,
kö ve tés és ke reszt nél kü li ke gye lem, az em ber ré lett Jé zus
Krisz tus nél kü li ke gye lem.18

Az er kölcs dol gá ban a ha gyo mány meg õriz het fon tos ke -
resz tény ér té ke ket. Mi vel azon ban el sõ sor ban vé de ke zõ ál -
lás pon tot fog lal el, egy re ke vés bé ké pes pár be szé det foly tat -
ni a kö rü löt te élõ, ra di ká li san vál to zó vi lág gal, eset leg nem
is tö rek szik er re. El vei és ér vei kom mu ni ká ci ó ja mel lett el -
ro han a kor. Egy ál ta lán nem is ve szi ész re az új ki hí vá so -
kat, azok mel lett õ megy el kö zöm bö sen. Más kép pen ala -
kult vol na pél dá ul a né met or szá gi ke resz tény ség út ja, ha
1918 után ha ma rabb let tek vol na ké pe sek új ra fo gal maz ni
egy ház és ál lam, egy ház és fel sõbb ség vi szo nyá nak kér dé -
sét. Las san ta nul juk meg, hogy a sze ku la ri zált vi lág ban ke -
vés bé dek la rá ci ók ra vagy til ta ko zá sok ra, mint in kább a kí -
vül ál ló tö me gek re is te kin tõ ala pos ér vek re van szük ség, ha
sze ret nénk, hogy a ke resz tény ség hang ja has son.

A ha gyo má nyok hoz va ló ra gasz ko dás sal jár hat, hogy
iga zá nak tu da tá ban te kint a vi lág má sik ré szé re, s in nen
már csak egy lé pés az ön igaz ság. Ez a szem lé let úgy po la ri -
zál ja a lá tás mó dot, hogy ma gá ban a jót, eset leg csak a jót,
más ban a ros  szat, eset leg csak a ros  szat ve szi ész re. Nem
ön kri ti kus, in kább ön tu da tos, nem vál toz ni kész, ha nem
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meg erõ sí tést vá ró, nem vál toz ta tó, ha nem el zár kó zó. Kö zel
áll eh hez egy má sik lé pés, ami kor a ha gyo mányt el sõ sor ban
az egy kor volt ré gi rend le té te mé nye sé nek te kin tik. Itt lesz
az evan gé li u mi ha gyo mány ból tör vény-ha gyo mány. Nem
vé let len, hogy a be fo lyás-szer zés má sik be vált mód ja az õsi
ha gyo má nyok õr zõ je ként – la tin szó val: kon zer va tív ként –
el le nez ni min den fé le vál to zást. Krisz tus azon ban nem a
múl tat õriz te, ha nem Is ten or szá gát hir det te és hoz ta.

Az elõ zõ fe je zet tõl el té rõ en az át te kin tés nem kro no lo gi -
kus, ha nem ti pi kus. Al kal mas an nak ér zé kel te té sé re,
mennyi re am bi va lens a ha gyo mány és a szi tu á ció vi szo -
nya. Le het jó és ros  sz ér te lem ben egy aránt meg õr zõ. A ha -
gyo mány le het az is te ni és krisz tu si ha gyo mány õr zõ je, ha
új ra és új ra fe lül ke re ke dik a ben ne meg bú vó ádá mi és em -
be ri ha gyo má nyon.

HARC A KRISZ TU SI HA GYO MÁ NYÉRT

A Szent írás és ha gyo mány, il let ve a ha gyo mány és a szi -
tu á ció vi szo nyá nak át te kin té se ér zé kel tet het te a ha gyo -
mány két ar cú sá gát. An  nyi ra pa ra dox ket tõs ség gel ál lunk
szem ben, hogy Ebe ling le het sé ges nek tart ja, hogy üd vös
vagy kár ho za tos fog ság is le het.19 A pa ra do xon sú lya fel -
mér he tet len.

Ez a ket tõs ar cú ha gyo mány hoz ta és hoz za el hoz zánk
a Szent írás apos to li bi zony ság té te lét, de ugyan ez a bi -
zony ság té tel el is tor zít hat ja és sok szor el is tor zí tot ta. A
ha gyo mán  nyal szem ben kri ti kai funk ci ó ja van a Szent -
írás ba fog lalt is te ni igé nek, amely ma ga is ha gyo mány ab -
ban az ér te lem ben, hogy tör té ne te és em be ri köz re mû kö -
dõi van nak. A vég sõ for rás és mér ték azon ban még sem az
írott ige, ha nem az, aki nek a ke zé ben esz köz ez az írott ige
és a hir de tett ige. Nem egy sze rû en egy könyv vel, nem egy -
sze rû en an nak év ez re des ér tel me zés tör té ne té vel van dol -
gunk, ha nem az zal, aki rõl ezek szól nak. S ez nem csak

múlt, ha nem jö võ is, hi szen Krisz tus vis  sza jö ve te le íté let -
re, új já te rem tés re a Szent írás nak, az apos to li bi zony ság té -
tel nek és a ha gyo mány nak egy aránt tar tal ma.

Ez a ket tõs ar cú ha gyo mány ad tá maszt a vál to zó és ro -
ha nó idõ ben, mi köz ben ugyan ez a ha gyo mány ért he tet -
len né és ere jét vesz tet té is vá lik az em be rek sze mé ben, s
így aka dál  lyá ab ban, hogy az élõ Úr ral szem be sít sen. A
ha gyo mány a ha gyo mány ban tes tet öl tött, de a ha gyo -
mányt éle té ben és ha lá lá ban is sok fé le ér te lem ben meg tö -
rõ Krisz tus ról szól. Ez bá to rí tó és re mény kel tõ szá munk ra.
Nem olyan ha gyo mány ról van te hát szó, amely nek az em -
ber ad ja meg a tar tal mát vagy az ere jét az zal, hogy pon to -
san tan té te lek be fog lal ja. Ez a ha gyo mány ar ról a tör té -
nés rõl szól, amely ben Is ten cse lek szik Krisz tus ál tal. Ez a
ha gyo mány tu laj don kép pen ma ga is egy tör té nés, amely -
ben ben ne ál lunk. Tu da to san és mér le gel ve kell ben ne áll -
nunk. Ben ne van eb ben a ha gyo mány ban Is ten Fia, Krisz -
tus, aki nem csak múlt, ha nem je len va ló is. A Krisz tus-ese -
mény a ró la szó ló ha gyo mány ban ma is zaj lik.

He lyes irány ba in du lunk, ha fel ada tunk nak tart juk,
hogy min den ko ri ha gyo má nya ink ban azt ke res sük, va jon
hû sé ge sen ad ja-e to vább a Szent írás ban meg õr zött apos -
to li bi zony ság té telt. Az ér tel me zés olyan kér dés, amel  lyel
Lu ther sze rint nem csak az ige hir de tõk nek kell, ha nem a
gyü le ke zet nek is jo ga, sõt, kö te les sé ge fog lal koz nia. Ez az
Is ten re fi gye lõ, az igé jé bõl élõ em ber nek ál lan dó har ca.
Harc a krisz tu si ha gyo má nyért, a Krisz tust hû sé ge sen
meg szó lal ta tó ha gyo má nyért. Azt le het er re mon da ni, tu -
laj don kép pen her me ne u ti ka.

Még is tév úton ha lad unk, ha csak ér tel me zé si kér dés -
ként ke zel jük a ha gyo mány hoz va ló vi szo nyu lás prob lé -
má ját. Hi szen nem a ke zünk ben le võ szö ve gek rõl van szó,
ha nem ar ról, aki hez egész va lónk kal – tel jes szív vel, tel jes
lé lek kel, tel jes el mé vel, tel jes erõ bõl – tar toz ha tunk és tar -
toz nunk kell. Ez nem csak szö veg ér tel me zé si kér dés, ha -
nem új gon dol ko dás is, új élet. Nem csak her me ne u ti ka,
ha nem an nál több: me ta no ia. Olyan me ta no ia, amely ben
he lye van a her me ne u ti ká nak, de nem elég szik meg ve le,
ha nem meg ha lad ja azt.
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Ré gi ha gyo mány sze rint Eu ró pát múlt já nak szel le mi sé gé -
ben és je le ne lel ki sé gé nek ki ala ku lá sá ban há rom domb
ha tá roz ta meg. Kö zü lük az el sõ Athén ban az A reo pa gosz
ma gas la ta és cso da szép épü le te. Örök idõk re jel zi: in nen
in dult el az eu ró pai kul tú ra, itt rin gott böl csõ je, és nap ja -
in kig meg ha tá ro zó jel le ge kí sé ri az iro da lom, a fi lo zó fia és
a mû vé szet fej lõ dé sét.

Csu pán em lé kez te tõ ként em lít sük meg Ho mé rosz
Odüssze á ját és Ili á szát, ame lyek a száj ha gyo mány út ján
élõ tró jai mon da kör bõl me rí tik el be szé lé sük tár gyát. Hé szi -
o dosz The o gó ni á ja egy sé ges rend szer be fog lal ja az is te nek
szár ma zá si rend jét. A ha za fi as da lok el sõ köl tõi, Kal li nosz
és Türt a i osz (Kr. e. 7. szá zad), a sze re lem él mé nyét Mim -
ner mosz (Kr. e. 610) éne kel te meg. A gö rög dráma ki vá ló
alak jai kö zött kell meg em lí te nünk Aisz khü losz, Szo pho k -
lész és Eu ri pi dész ne vét. Mind hár man a Kr. e. 5., il let ve 6.
szá zad ban él tek. A tör té net írás aty ja Hé ro do tosz (Kr. e.
485–425), Thu kü di dész (Kr. e. 460–395) a tör té ne ti kri ti ka
õse, vé gül áll jon itt Plu tarkhosz (Kr. u. 46–126) ne ve, aki -
nek a te vé keny sé ge el sõ sor ban a ró mai kul tú rá hoz kap cso -
ló dik. Gaz dag mû vé szi, élet raj zi le írá sai ma rad tak fenn.

A fi lo zó fia te rü le tén a há rom nagy ság ne ve min den ki
elõtt is mert: Pla tón, Arisz to te lész és Szók ra tész. Né ze te ik
is mer te té sé re ezen a he lyen nem tér he tünk ki. Pla tón (Kr.
e. 427–347) ha tá sa a ke resz tény gon dol ko dás ban kü lö nö -
sen tet ten ér he tõ, Arisz to te lész (Kr. e. 384–322) az ókor
leg egye te me sebb gon dol ko dó ja. Ép lo gi ká já val fel té te le zi
Is ten lé tét, ezt 20. szá za di kri ti ku sai a sze mé re vetik.
A for má lis lo gi ka ki dol go zá sá nak mes te re. Még ál lat- és
nö vény tan nal is fog lal ko zott. Szók ra tész (Kr. e. 469–399)
alá za tá ra jel lem zõ, hogy val lot ta: tu dom, hogy nem tu dok
sem mit. Éle te al ko nyán ki it ta a mé reg po ha rat egy mél -
tány ta lan íté let ke se rû kö vet kez mé nye ként.

Epi ku rosz és Di o ge nész em lí té se nél kül na gyon hé za gos
len ne a fi lo zó fu sok fel em le ge té se. Jól le het a tel jes ség re ko -
ránt sem tö re ked he tünk. Bá mu la tos a nagy gon dol ko dók
hos  szú so ra, akik Hel lasz kék ege alatt szü let tek és ma ra -
dan dót al kot tak.

Más tu do mány ágak mû ve lõi kö zött em lít het jük Thá -
lész, a ma te ma ti ka tu dó sa ne vét, a csil la gá szat ban Pto le -

ma i osz (Kr. e. 130 kö rül) alak ja is mert. Ar khi mé dész a fi -
zi ka tör vé nyeinek egyik leg fon to sabb fel fe de zõje. Az or -
vos tu do mány ban He rop hi losz (Kr. e. 4. szá zad) és Hip pok -
ra tész (Kr. e. 460–377) tûn tek ki s ír ták be ne vü ket a tu -
dó sok nagy jai kö zé. Utób bi az egész ség meg õr zé sét a kí -
mé lõ élet mód ban és a tu do má nyos ala pú gyógy ke ze lés ben
fo gal maz ta meg. Ne vé hez fû zõ dik az or vo si es kü ha gyo -
má nya, amely eti kai kó de xé nek el fo ga dá sá ra kö te le zi a
gyó gyí tás ban fá ra do zó kat.

A mû vé szet vi lá gá ban még ne he zebb el iga zod nunk gaz -
dag sá ga kö vet kez té ben. Az épí té szet és szob rá szat nap ja -
in kig a gö rö gök al ko tá sa i ból me rít. A nagy szo boralak za -
tok már a Kr. e. 7. szá zad ide jé ben megtalálhatók. A dór és
jón épí té sze ti rend is eb bõl az idõ bõl ma radt ránk. A
Posze i don temp lom és az olim pi ai Ze usz temp lom, az
athé ni Part he non az épí té szet re me kei és nap ja in kig cso -
dál juk lét re jöt tü ket.

Nem ke vés bé hor doz ér té ket a gö rö gök szín ház- és ze ne -
kul tú rá ja. A Di o nü szosz is ten tisz te le té re ren de zett já té kok
elõ se gí tet ték a szín ját szás, a gö rög drá ma lét re jöt tét. Szo -
phok lész és Eu ri pi dész e mû vé sze ti ág je les al ko tói. A ze né -
ben pe dig Orp he usz (Kr. e.1300) ne ve a leg ré geb bi, aki lant já -
val min den élõt el bû völt. A leg ki vá lóbb ze ne el mé let-író Arisz -
tok sze nész (Kr. e. 4. szá zad), aki Arisz to te lész ta nít vá nya.

A fen ti ek bõl is ki tû nik, Athén ma gas la ta, a kul tú ra
domb ja ma is ki vi lág lik más or szá gok tör té nel mi ha gyo -
má nyai kö zül, s va ló ban for rás ként hat nap ja in kig az iro -
da lom, a fi lo zó fia és más tu do má nyok, a mû vé szet kü lön -
bö zõ ága za tai szá má ra. Mél tán gon do lunk meg be csü lés -
sel a gö rö gök re, Hel lasz nagy ja i ra.

A má sik ki emel ke dõ domb Ró ma vá ro sa, a klas  szi kus
jog, az em be ri együtt élés rend je meg al ko tá sá val.

Anél kül, hogy jog tör té ne ti elõ adás ré sze se i vé kí ván nám
ten ni a tisz telt hall ga tó sá got – ez nem is az én szak te rü le -
tem –, még is kény te len va gyok né hány jo gi ki fe je zést fel -
em lí te ni, ame lyek a ró mai jog meg al ko tó i nak mun ká ja
nyo mán jöt tek lét re.

a) Az egyén sza bad sá ga és mél tó sá ga. Val lás- és lel ki is -
me re ti sza bad ság.

b) A jog s an nak min den ki re kö te le zõ ere je.
c) Egyen lõ ség a tör vény elõtt.
d) Jog ál la mi ság.
e) A ki sebb sé gek vé del me.

SZE BIK IM RE

Ami Eu ró pát hor doz za
és ami Eu ró pát meg ha tá roz za*

Was Eu ro pa trägt, was Eu ro pa prägt…

* Elõ adás Ber lin ben 2004. jú ni us l8-án, az Eu ró pai Pro tes táns Egy há -
zak Kö zös sé gé nek kon fe ren ci á ján.



f) De mok ra ti kus in téz mény rend szer (kor mány zat, bí ró -
ság, ügyészs ég, al kot mány bí ró ság).

g) A hár mas ha tal mi ága zat szét vá lasz tá sa.
h) A ma gán tu laj don sért he tet len sé ge.
i) A pi ac gaz da ság jog el vi sé ge.
j) A pol gá ri tár sa da lom lét re jöt té nek elõ se gí té se.
k) Plu ra lisz ti kus po li ti kai rend szer ki épí té se.
l) A szo li da ri tás el vé nek be ve ze té se.
E fel so ro lás is jel zi, hogy a ró mai jog az em be ri együtt -

élés sza bá lyo zá sán túl a gyen gék vé del mét és a ha tal mon
le võk jo ga i nak kor lá to zá sát tar tot ta szem elõtt. Nem sza -
bad fe led nünk, hogy a fel so rolt jo gok és jog el mé le ti rend -
sze rek rész ben a ké sõb bi év szá za dok során jöt tek lét re, s
nap ja in kig hat nak a jog al ko tók gon dol ko dá sá ra és tör -
vény ho zó gya kor la tá ra. A ró mai jog szi lárd el vi ala po kat
ad a mai mo dern jog nak, kü lö nö sen a pol gá ri jog nak. Leg -
fõbb cél ja az igaz sá gos ság és mél tá nyos ság ér vény re jut -
ta tá sa. A ius com mu ne Eu ro pa e um meg va ló sí tá sá nak ki -
in du ló pont ja le het. Ez utób bi a l8. szá za dig ér vény ben
volt szin te egész Eu ró pá ban.

Vé gül a har ma dik domb Je ru zsá lem ben a Gol go ta ma -
gas la ta.

Az a hely, ahol Jé zus Krisz tust meg fe szí tet ték és meg -
halt, hogy fel is támadjon.

Jé zus sze mé lye eu ró pai gon dol ko dá sun kat, hit be li és er -
köl csi fel fo gá sun kat alap ve tõ en be fo lyá sol ta és nap ja in kig
meg ha tá roz za.

Mi volt sze mé lyi sé gé ben a rend kí vü li?
a) Meg hitt és bi zal mas, egy sze ri és utá noz ha tat lan kap -

cso lat ban volt az Atyá val. Elõt te va ló csend ben és imád -
ság ban él te meg e rend kí vü li vi szonyt. Ezért volt ké pes tel -
je sí te ni aka ra tát és en ge del mes ked ni szán dé ká nak mind -
ha lá lig.

b) Ezért az Atya fel tá masz tot ta a ha lál ból, sa já tos, egye -
dül ál ló sors kö zös sé get vál lalt ve le.

c) Jé zus föl di életében a sze gé nyek, a be te gek, a szám -
ki ve tet tek, a tár sa da lom pe ri fé ri á já ra szo rul tak mel lé állt.

d) Hir det te, hogy az élet és a sze re tet fö löt te áll a tör vény -
nek, s a meg bo csá tás az egyet len élet ren de zõ elv ezen a vi -
lá gon, amely se be ket be gyó gyít hat és éle te ket meg újít hat.

e) Is ten min den nép re ki ter je dõ sze re te tét él te és gya ko -
rol ta.

f) Az el len ség sze re te té nek gon do la tá val, az au rea re gu -
la po zi tív ér tel me zé sé vel új er köl csi kö ve tel mény elé ál lít -
ja kö ve tõ it, amely bõl ál ta lá no san el fo ga dot tá vált: az el -
len ség is em ber.

Vall juk, hogy Is ten aján dé ka Jé zus Krisz tus. Õ nem csak
Eu ró páé, de itt eresz tett gyö ke ret leg mé lyeb ben a ke resz -
tény ség.

In nen adó dik kö vet kez te té sünk: a ke resz tény egy ház szer -
ve ze te és mû kö dé se is meg ha tá ro zó a kon ti nens éle té ben.

Pün kösd az el sõ ke resz tény gyü le ke zet lét re jöt té nek ün -
ne pe, s egyút tal az egy ház szü le tés nap ja. Olyan spi ri tu á lis
kincs le té te mé nye sé vé vált az egy ház, amely elõt te is me ret -
len volt a ré gi kon ti nen sen. Az evan gé li um el ter je dé sé vel

pe dig Eu ró pa min den né pe a ke resz tény hit mé lyebb vagy
se ké lyebb el kö te le zett jé vé vált valamilyen mérték ben.

Az elõ re for má to rok fel lé pé se már sej tet te egy át fo gó
meg úju lás igé nyét, amely a Lu ther Már ton ne vé vel meg je -
lölt re for má ció moz gal má ban je lent ke zett. Bár több fé le fe -
le ke zet lét re jöt té nek le he tünk ta núi a kor ta nul má nyo zá sa
so rán, a re for má ció po zi tív ha tá sát alig ha kér dõ je lez het -
jük meg. S ezt már ró mai ka to li kus egy ház tör té ne ti ta nul -
má nyok is így in terp re tál ják.

A ke resz tény ség meg je le né se több fé le fe le ke zet ben egy -
faj ta pol gá ri ci vil szo ci a li zá ció fo lya ma ta is, kü lön bö zõ
teo ló gi ai ér té kek vá lasz tá sá val (ige hir de tés fon tos sá ga,
kö zös ség meg élé se, szo ci á lis te vé keny ség szer ve zé se).

Vé gül a ke resz tény kul tú ra meg ta pasz ta lá sa kon ti nen -
sünk egyik leg na gyobb ér ték-meg ha tá ro zó ja.

Kezd jük az iro da lom ér té ke i vel. Csak uta lás sze rû en gon -
dol ha tunk az egyes né pek má ig is mert ke resz tény tar tal -
mú re gé nye i re, ver se i re, drá má i ra. De men  nyi vel sze gé -
nyebb len ne az iro da lom, egy-egy nem zet nyel ve a bib lia -
for dí tá sok nél kül! (Lu ther Már ton né met nyel vet te rem tõ
mun ká já ra és Kár oli Gás pár ma gyar nyel vet lét re ho zó te -
vé keny sé gé re uta lunk.)

Men  nyi vel sze gé nyebb len ne a szép imád sá gok, egy há -
zi éne kek szö ve ge nél kül az iro da lom! Ha pe dig a ke resz -
tény hu ma niz must hor do zó mû ve ket is ide so rol juk, ak kor
alig van mû, amely en nek ha tá sa alól ki von hat ja ma gát.
Goe the és Schil ler, Ma dách, Pe tõ fi Sán dor és Arany Já nos
olyan arany ba vé sett ne vei az iro da lom nak, akik mû ve ik -
kel tet ték ma gu kat hal ha tat lan ná.

Az egy há zi ze ne nem ke ve sebb nagy sze mé lyi sé get aján -
dé ko zott Eu ró pá nak, mint az iro da lom. A kö zép kor gre go -
ri án mu zsi ká ja, Schütz és Bach dal la mai, Ko dály és Bar -
tók is te nes al ko tá sai er rõl ta nús kod nak. Ha zánk ban a hi -
va ta los ate iz mus kö te le zõ vi lág né ze ti kor sza ká ban so kak
az egy há zi ze ne meg is me ré se ál tal let tek ke resz té nyek ké.
Íme, ek ko ra kincs az egy há zi ének és ze ne.

A ke resz tény ih le té sû fes té szet, szob rá szat nem ke vés bé
hor do zó ja az evan gé li um nak. Amit nem tu dunk szó ban
ki fe jez ni, ze né be, dal lam ba ön te ni, azt áb rá zol ják a fes té -
szet re me kei. Remb randt vagy Ma ul bert sch, Jan Bru eg hel
vagy Csont váry Is ten ál dott em be rei, akik az ecset se gít sé -
gé vel pré di kál nak, hir det ve Is ten tet te it, hir det ve az örök
szép pó tol ha tat lan ér té két és a har mó nia múl ha tat lan
szük sé ges sé gét.

A temp lom épí té szet re me kei pe dig ámu lat ra kész tet nek.
Va la hány szor be lé pünk egy gó ti kus dóm ba, hogy ívei se gít -
sé gé vel föl fe lé néz zünk, s ne ma rad ja nak gon do la ta ink a
föld sík já ban, a transz cen dens él mény ré sze se i vé vá lunk.
Ab ba pe dig be le gon dol ni is öröm, hány nem ze dék Is ten ben
bí zó fi ai és le á nyai hall gat ták ott az evan gé li u mot, di csér -
ték kö zös Urun kat, s ta lál tak csen det és áhí ta tot a meg -
szen telt temp lom õsi fa lai kö zött. Elég, ha a köl ni vagy a
ber li ni dóm ra, az esz ter go mi ba zi li ká ra vagy a ró mai Szent
Pé ter-székesegyházra gon do lunk. Szá mom ra nem ki sebb
ér té kû ek azok az el sõ szá za dok ból ránk ma radt pin ce temp -
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lo mok vagy más né ven ka ta kom bák sem, ame lyek a küz -
del mes múlt épí té sze ti ta núi. De pré di kál nak a poszt mo -
dern kor templomai is. Ha zánk ban a rend szer vál tást kö ve -
tõ en a temp lom épí tés re ne szán sza kez dõ dött mind há rom
tör té nel mi egy ház ban. Ezek az új temp lo mok ma meg tel -
nek va sár nap ról va sár nap ra.

MI FOR MÁL TA ÉS MI HA TÁ ROZ ZA MEG
EU RÓ PA AR CU LA TÁT?

a) A ke resz tény ség üze ne te és er köl csi sé ge. Le het, hogy so -
ka kat nem érint tel jes mély sé gé ben, de nyo ma i ban fel fe -
dez he tõ majd nem min den eu ró pai pol gár gon dol ko dá sá -
ban. Ahogy az egyes élel mi sze rek ben sok szor mil li gramm -
nyi nyom elem for má já ban ta lál ha tó meg va la mely fon tos
ké mi ai anyag, ak ként né mely em ber gon do la tai kö zött is
ilyen pa rá nyi ér té ke ket fe dez he tünk fel. Ezért nem ad hat -
juk fel szol gá la tun kat, ezért fon tos a mis  szió, az evan gé -
li um sza bad fel kí ná lá sa min den em ber nek temp lo mok ban
és azon kí vül. Le het, hogy ki csit ké sõn éb redt fel az eu ró -
pai ke resz tény ség, ami kor már nél kü le meg szer kesz tet ték
al kot má nyát, ami kor Is ten nél kü li re szab ták pre am bu lu -
mát, ami kor az egy há zat ép pen meg em lí tik ben ne, a hit és
val lás ér ték rend jét a ma gán szfé rá ba so rol ják. Mint ha an -
nak nem len ne kö zös ség ala kí tó ere je, mint ha nem len ne
er kölcs for má ló fel ada ta, és mint ha nem len ne kul tú rát és
mû vé sze tet ala kí tó ér té ke.

Kü lön em lí tés re mél tó az egy ház ka ri ta tív, di ak ó ni ai te -
vé keny sé ge.

A két Bo delsch wing, Jo hann Wichern, Wil helm von Lö he
fém jel zik a jé zu si sze re tet in téz mé nyes szer ve zé sé nek egy-
egy ál lo má sát, de a sze mé lyes sze re tet ki su gár zá sát is.

Nem ke vés bé je len tõs a ma gyar Szteh ló Gá bor kétezer
gyer me ket és zsi dót men tõ ak ci ó ja Ma gyar or szá gon,
1944-ben. Éle te koc káz ta tá sá val 32 ott hont lé te sí tett a fõ -
vá ros bu dai ol da lán a svéd és sváj ci nagy kö vet sé gek se gít -
sé gé vel. Ahol az egy ház így tud meg je len ni, ott hi te le nö -
vek szik és az evan gé li um ter jed.

Mi ha tá roz za meg Eu ró pa ar cu la tát? Hi szem, hogy Is ten
nem hagy ja ma gá ra a 21. szá zad em be rét sem, és ál ta lunk
új ar cu la tot kí nál a jö võ em be ré nek. Me lancht hon ír ja:
Min den nem ze dék sar ja olyan lesz, ami lyen né a szü lõk és
nagy szü lõk nem ze dé ke for mál ja.

b) A kü lön bö zõ for ra dal mak. A tör té ne lem iga zol ja ál lí -
tá so mat.

Elég, ha uta lunk az an gol, a fran cia és né met for ra dal -
mak ha tá sá ra nem ze tük és Eu ró pa tör té nel mé ben. Mind -
egyik ha tá sa a sza bad ság ki ter jesz té sé vel, bi zo nyos jo gok
ki szé le sí té sé vel, oly kor egy-egy ural ko dó ház bu ká sá val,
más kor új tár sa dal mi rend szer lét re jöt té vel vég zõ dött.

Ha ma gyar pél dát aka runk szem lél te tés ként em lí te ni,
ak kor 1848–49 füg get len sé gi for ra dal ma ugyan nem ér te
el cél ját, de az 1867-es ki egye zés a Habs burg-ház zal olyan
fej lõ dés táv la tát nyi tot ta meg, amely ha zánk éle té ben pél -

dát lan gaz da sá gi, ke res ke del mi elõ re lé pést je len tett, s
nap ja in kig arany kor szak ként em le ge tik a tör té né szek.

1956 for ra dal ma a szov jet el nyo más el le ni lá za dás ese -
mé nye. 12 di csõ nap után meg tor lás kö vet ke zett. A for ra -
da lom el bu kott. Még is né hány év múl tán egy lá gyabb és
em ber sé ge sebb nek tû nõ kor szak kö vet ke zett, bi zo nyos en -
ged mé nyek kel és a sza bad ság jo gok ki ter jesz té sé vel. A for -
ra dal má rok bá tor sá ga azon ban 1990-ig ha tott. Esz mé ik
leg alább a tár sa da lom fe lé ben ott él tek. A rend szer vál tás
lét re jöt té nek té nye iga zol ja, hogy a for ra da lom még is gyõ -
ze del mes ke dett. Cél ki tû zé sei las san meg va ló sul hat nak.

A for ra dal mak te hát hat nak kon ti nen sünk re jó és ár -
nyak kal te li cél ki tû zé se ik kel együtt.

Mi az, ami nap ja ink ban hat kon ti nen sünk éle té re?
c) Bi zon  nyal a pénz, az anya gi ja vak meg szer zé sé nek

korábban nem ta pasz talt mér té ke. Né me lyek ál lít ják, min -
dig így volt ez a sza bad gaz da ság és ke res ke de lem ide jén.
Vég re va la mi, ami mo ti vál ja, elõ re vi szi a gaz da sá got. S a
fej lõ dés gyü möl cse i bõl más nak is jut, nem csak a ja va kat
bir tok lók szûk ré te gé nek.

Még is jo gos az el len ve tés, ami kor ar ról szól nak szo cio -
ló gu sok és ant ro po ló gu sok egy aránt, hogy oly mér té kû
anya gi as gon dol ko dás rab ja lett ko runk em be re a kí ná lat
bõ sé ge és a vá sár lás kény sze ré nek ha tá sa alatt, ami pél -
dát lan ed di gi ko rok hoz ké pest.

Ha az anya gi ja vak bir tok lá sa po li ti kai ha ta lom mal is
pá ro sul, ak kor rend kí vül nagy a ve szé lye a sze mé lyi ség
tor zu lás ának, amely vagy lel ki be teg ség ben, vagy a sze -
mé lyi ség túl ér té ke lé sé nek ta szí tó meg nyil vá nu lá sa i ban
mu tat ko zik meg.

Ugyan ak kor a lé te zõ va gyon rend kí vül szûk ré teg ke -
zé ben ös  sz pon to sul, ami hos  szú tá von tár sa dal mi fe -
szült sé get vált ki kü lön bö zõ ré te gek kö zött. Ezért a ma
tár sa dal mi és gaz da sá gi szak em be re i nek és fe le lõs po li -
ti ku sa i nak leg na gyobb fel ada ta egy olyan igaz sá gos
együtt élé si for ma ki dol go zá sa, amely nek las sú meg va ló -
sí tá sát el kel le ne kez de ni. Ez a ja vak na gyobb ará nyú
szét osz tá sá ban, a ha szon szé le sebb kö rû ér vény re jut ta -
tá sá ban és az irá nyí tás de mok ra ti zá lá sá ban ar ti ku lál ha -
tó. Ha nem tör té nik meg e fo lya ma tok el in dí tá sa, újabb
for ra dal mak ki bon ta ko zá sa, ros  sz eset ben há bo rúk be in -
du lá sa prog nosz ti zál ha tó. Va ló já ban egyik sem kí vá na -
tos. Ke resz té nyek ként a na gyobb igaz sá gos ság meg va ló -
sí tá sát tart juk fon tos nak, és ezt hir det jük Jé zus Urunk
biz ta tá sa és el vá rá sa alap ján.

Mi hor doz ta és mi tart ja meg vén kon ti nen sün ket, vég -
sõ so ron min ket?

Bi zo nyos va gyok ab ban, hogy nem más, mint a hir de -
tett evan gé li um, hogy Is ten sze re te te és ir gal ma hor doz ta
a múlt ban élõ ge ne rá ci ó kat és tart ja meg a je len ben élõ ket
és az utá nunk kö vet ke zõ nem ze dé ke ket is. Nincs na gyobb
ki hí vá sunk, mint ez zel a spi ri tu á lis kinc  csel út ra bo csá ta -
ni gyer me ke in ket és uno ká in kat. A töb bit bíz zuk ar ra az
Úr ra, aki az em bert szor gal má val és te het sé gé vel, fe le lõs -
sé gé vel és mun ká ja ered mé nyes sé gé vel meg aján dé koz za.
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HAR MA TI BÉ LA

Az egy há zi szol gá lat (Amt – Mi nistry)
evan gé li kus ér tel me zé se*

Hadd te gyek elöl já ró ban két elõ ze tes meg jegy zést. Elõ ször
azt sze ret ném hang sú lyoz ni, hogy a mai kon fe ren cia ösz  -
sze füg gé se i ben ért he tõ, ha a na gyon szét ága zó bib li ai,
egy ház tör té ne ti, dog ma ti kai kér dé se ket nem tel jes mély sé -
gük ben, ha nem a té má ra, a nõk lel ké szi szol gá la tá ra vo -
nat koz tat va, sok szor csu pán a ku ta tá sok vég ered mé nye it
ös  sze fog lal va tár gya lom, te kin tet tel a meg adott idõ be li
kor lá tok ra. A cím tõl el tér ve nem csu pán a mai evan gé li kus
ér tel me zés rõl kí vá nok szól ni, ha nem ki té rek majd a té ma
öku me ni kus vo nat ko zá sa i ra is. Eh hez tar to zik, hogy is -
me rünk olyan evan gé li kus egy há za kat, ahol ma nem is -
me rik el a nõk lel ké szi szol gá la tát, és az öku me ni kus dia -
ló gu sok, kü lö nö sen ró mai ka to li kus és or to dox ös  sze füg -
gé sek ben rá mu tat nak er re az „evan gé li kus plu ra li tás ra”.

Má so dik meg jegy zé sem ar ra vo nat ko zik, hogy em lé kez -
zünk, 1984-ben a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség bu da pes ti
nagy gyû lé se két ha tá ro za tot is ho zott elõ ze tes ta nul má nyi
kon fe ren ci ák anya gá nak a nagy gyû lés hez tör té nõ be ter -
jesz té se után a nõk lel ké szi szol gá la tá ról. A nagy gyû lés
fel hív ta azon tag egy há za kat, akik nem avat tak nõ ket lel -
kés  szé, hogy vizs gál ják meg gya kor la tu kat és vál toz tas sa -
nak azon. Más részt meg kér te a nõ ket lel kés  szé ava tó egy -
há za kat ar ra, hogy bel sõ egy há zi rend tar tá su kat úgy ala -
kít sák, hogy a fel ava tott nõi lel ké szek va ló ban a fér fi ak -
hoz ha son ló szol gá la ti fel té te le ket kap has sa nak. Eze ket a
ha tá ro za to kat meg erõ sí tet ték a kö vet ke zõ vi lág gyû lé sek
is, 1990-ben a bra zí li ai Cu ri ti bá ban, 1997-ben Hong kong -
ban és 2003-ban a ka na dai Win ni peg ben. Hadd hív jam fel
ezek re a té nyek re a fi gyel met, hi szen a Lel ki pász tor ez zel
a kér dés sel fog lal ko zó má ju si szá má ban azt ol vas hat juk
Ko vács né Tóth Már ta és Ko vács Im re cik ké ben, hogy „saj -
nos a nõi or di ná ci ó val kap cso la tos el mé le ti LVSZ-ál lás fog -
la lás sal nem ta lál koz tunk” (180. o.).1

BIB LI AI ÉS EGY HÁZ TÖR TÉ NE TI ÖSSZE FOG LA LÁS

Az Új szö vet ség úgy ta nús ko dik a Szent lé lek mun ká ja nyo -
mán pün kösd után lét re jött egy ház ról, mint ame lyik Jé zus
Krisz tus sze mé lyén és a ró la va ló ta nús ko dá son áll vagy

bu kik. 1Kor 3,11 sze rint: más ala pot sen ki sem vet het a
meg lé võn kí vül, amely a Jé zus Krisz tus. Ezen az ala pon
nyug szik az egy ház, és a kü lön fé le bib li ai ki fe je zé sek az
egyes meg je le né si for má it ír ják kö rül: Krisz tus tes te (1Kor
10,17; 12,27; Ef 1,23; 4,15; Kol 1,24), amely be a ke reszt -
ség és úr va cso ra ál tal ke rül he tünk be le (1Kor 12,13;
10,16), az Is ten né pe mint az ószö vet sé gi vá lasz tott nép,
Iz ra el foly ta tá sa (Zsid 4,9), Is ten há za (Zsid 10,21 és 1Pt
2,5), a szen tek (1Kor 1,2), a ki rá lyi pap ság (1Pt 2,9), az Is -
ten nyá ja (1Pt 5,2; Lk 12,32).

A Jé zus tól ka pott apos to li kül de tés mun ká já ban (Mt
28,18–20) gyü le ke ze tek ke let kez tek, és az Új szö vet ség be -
szá mol ar ról, hogy az apos to lok gon dos kod tak, hogy ezek
a gyü le ke ze tek meg fe le lõ ve ze tõ ket kap ja nak, akik az
apos to li ta ní tást to vább ad ják, amint ar ról már az 1. Ke le -
men-le vél ben ol va sunk (96). An ti ó khi ai Ig na ti osz le ve le i -
ben (110 kö rül) hár mas gyü le ke ze ti-egy há zi ve ze tés sel ta -
lál ko zunk: püs pök, pres bi ter és di a kó nus.2 A ve ze tõk tisz -
te rend kí vü li fe le lõs sé get je len tett, ami kor olyan tév ta ní tá -
sok el le né ben kel lett fel lép ni ük, mint a gnó zis.

Ig na ti osz és Ire na e us még nem is me rik Ró ma püs pö ke
pri má tu sát. Pé ter és az apos to lok szol gá la ta, „tiszt sé ge”
nem ad ha tó to vább, mert egy sze ri, pó tol ha tat lan, az egy -
ház fun da men tá lis szol gá la ta (Mt 16,17k; Ef 2,20), mint
Jé zus Krisz tus szem- és fül ta nú i nak szol gá la ta (Ap Csel
1,21). A ké sõb bi át ér tel me zé sek Ró ma püs pö ke „pé te ri
szol gá la ta” és a püs pö kök „apos to li szol gá la ta” (succ es sio
apos to li ca) ér tel me zé si fo lya ma tá ban fel cse ré lõ dött az
egy ház „fun da men tu ma” és an nak épí té se.3

A ké sõb bi teo ló gi ai-egy há zi ér tel me zés sze rint Cypri a -
nus a püs pö ki hi va tal ra tet te a hang súlyt, és az üd vös ség -
hez szük sé ges nek mond ta ki az egy há zi struk tú rát: „hab -
ere (…) non po test de um pat rem, qui non hab et ecc le si am
mat rem”4 (Is ten nem le het atyánk, ha az egy ház nem az
anyánk). A nyu ga ti ke resz tény ség ben az egy ház in kább
„üdvin téz mény”, ki épí tett hi e rar chi á val, míg Ke le ten in -
kább „kul tusz-nagy ság”. A Ni ce ai Zsi nat ha tá ro za tai (kü -
lö nö sen is a 4., 6. és 7. ká non) alap ján az or di ná ció, el sõ -
sor ban a püs pö kök or di ná ci ó ja vált az egy há zi szol gá lat

* Elõ adás az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men a Nõk Lu ther-ka bát -
ban cí mû teo ló gi ai kon fe ren ci án.

1 Kü lön ta nul mány kö tet a té má ban: Das Amt – Fra u en – Bis chö fe. LWB
Stu di en. Genf, 1993.

2 H. von Cam pen ha us en: Kirch li ches Amt und ge ist liche. Voll macht in
den ers ten drei Jahr hun der ten. 2. durch ge se he ne Auf la ge. Mohr. Tü bin -
gen, 1963. 172., 194. o.

3 O. Cull mann: Pet rus. 1952. 244., 247. o.
4 W. Ko eh ler: Dogm en ge schich te. 3. Aufl. 1951. 42. o.



meg ha tá ro zó kö zép pont já vá. Az „or di ná ci ó hoz kö tött hi -
va tal” (das or di na ti on sge bun de ne Amt, the Or da ined
Ministry) Pet rus Lom bar dus ér tel me zé se sze rint az eu ka -
risz tia ün ne pé nek ve ze té sét je len ti. Õ Aqui nói Ta más sal
el len tét ben nem lát nagy kü lönb sé get a püs pö ki és pa pi
szol gá lat kö zött. A ró mai ka to li kus ta ní tás sze rint, amit
meg erõ sí tett a II. Va ti ká ni Zsi nat is, az egy há zi szol gá lat
(Amt, mi nistry) tel jes sé ge a püs pö ki szol gá lat ban, hi va tal -
ban va ló sul meg, és a pa pok (pres bi te rek) szol gá la tu kat,
„hi va ta lu kat” csak a püs pö ki szol gá lat ban, hi va tal ban va -
ló rész vé te lük ben kap ják meg.

MI TÖR TÉNT A RE FOR MÁ CI Ó BAN?

A lel ké szi szol gá lat vo nat ko zá sá ban is igaz az az ál ta lá -
nos meg ál la pí tás, hogy a lu the ri re for má ció nem akar ta le -
rom bol ni a meg lé võ egy há zi struk tú rát és a szol gá la ti ke -
re te ket, de nagy hang súlyt tett azok bel sõ, spi ri tu á lis meg -
újí tá sá ra. Az iga zi egy ház („die wah re Kirche”) is mer te tõ -
je lei, „no tae ecc le si ae”: az evan gé li um tisz ta ta ní tá sa és a
szent sé gek he lyes ki szol gál ta tá sa az Ágos tai Hit val lás
sze rint (CA VII.). Az egy há zi hi e rar chia az „em be ri jog” és
nem az „is te ni jog” alap ján jött lét re. Lel kész és püs pök
kö zött „de iu re di vi no” nincs kü lönb ség, az egy há zi szol -
gá lat mint „mi nis te ri um” szol gá la tot, az az nem ural mat,
hi e rar chi át, ha nem hi e ro di ak ó ni át je lent. Az egy ház mint
„reg num Ch ris ti” és „cor pus Ch ris ti” nem episz kopá lis-pá -
pai mód ra, de nem is de mok ra ti ku san, ha nem „krisz tok -
ra ti ku san” szer ve zett.5 A re for má ció fo lya ma tá ban alap ve -
tõ fel is me rést je len tett, hogy az ige hir de tés, a ta ní tás tar -
tal ma nem sza kad hat el az ige hir de tõ, a ta ní tó sze mé lyé -
tõl, sze mé lyes ta nú ság té te lé tõl. Is ten az em be re ket em be -
re ken ke resz tül szó lít ja meg, a ta núk azon ban so ha sem
uralkod hat nak a rá juk bí zott igaz ság fe lett, ha nem szol -
gál ni uk kell azt. Ha konf lik tus adó dik a ta nú és ta nú ság -
té te le kö zött, ak kor min dig az evan gé li um ra kell fi gyel ni
és nem a ta nú ra, le gyen ma ga san is az örök lött hi e rar chi -
á ban. Ez utób bi ak kor vált kü lö nö sen fon tos sá, ami kor a
tör té ne lem ta nú sá ga sze rint akad tak a re for má ció ko rá -
ban egy há zi ve ze tõk, püs pö kök, akik nem vol tak haj lan -
dók a re for má ció tá bo rá ba tar to zó kat or di nál ni. Így szük -
ség meg ol dás ként „Not bis chof” se gít sé gé re volt szük ség.

Lu ther szá má ra a „hi va tal” (Amt, mi nistry) és az or di -
ná ció az egy ház apos to li sá gá nak bi zo nyí té ka (no tae ecc le -
si ae) a „Von den Kon zi li is und Kirchen” (A zsi na tok ról és
egy há zak ról)6 cí mû ira ta sze rint. Kí vül rõl ar ról is mer he tõ
meg az egy ház, hogy ben ne szol gá lat ra ren del nek em be re -
ket, mert szük sé ges, hogy le gye nek püs pö kök, lel ké szek
vagy pré di ká to rok, akik Is ten igé jét szól ják, a szent sé ge -
ket, a ke reszt sé get és az úr va cso rát ki szol gál tat ják, és
nyil vá no san gya ko rol ják a kul csok ha tal mát. „Wo du nun

solc hes si ehest, da sei ge wiss, dass da Got tes Volk und das
ch rist lich he i lig Volk ist” („Ha ilyet látsz, le gyél bi zo nyos,
hogy ott van Is ten né pe és a ke resz tény szent nép”).

AZ EGYE TE MES PAP SÁG

A tel jes ség igé nye nél kül ki kell tér nem itt re for má to runk
vé le mé nyé re a hí võk egye te mes pap sá gá ról. A pon to sabb
és he lye sebb ki fe je zés így szól: „min den meg ke resz telt
egye te mes pap sá ga”. Az egye te mes pap ság nem té ma hit -
val lá si ira ta ink szá má ra, no ha a teo ló gi ai meg fo gal ma zás
sok kal ré gibb, mint a re for má ció. Aqui nói Ta más sze rint a
ke reszt ség ben a ke gye lem mel lett bi zo nyos „cha rac ter”
lesz ré szünk, ez pe dig nem más, mint rész vé tel Krisz tus
pap sá gá ban.7 Lu ther 1Pt 2,9 alap ján, ti azon ban vá lasz -
tott nem zet ség, ki rá lyi pap ság, szent nem zet vagy tok,
min den ke resz tényt pap nak és ki rály nak je lent ki, Krisz -
tus hoz fû zõ dõ kap cso la ta ré vén. Ere de ti ér tel mé ben csak
egy pap van, Krisz tus, a meg ke resz tel tek vi szont Krisz tus -
sal va ló kap cso la tuk ban köz vet le nül Is ten elé já rul hat nak
imád ság ban, és em ber tár sa ik szá má ra ta nús kod hat nak az
evan gé li um ról.8 Meg kell je gyez nünk, hogy Lu ther szó -
hasz ná la tá ban a „pap” (Pri es ter) és a „lel kész” (Pfar rer,
mi nis ter) nem ugyan azt je len ti. A „pap ság” ke reszt ség ál -
tal „szü le tik”, a „mi nis te ri um” pe dig el hí vás és or di ná ció
ré vén jön lét re.

Kér dés ezek után, ha min den meg ke resz telt pap ként
meg ha tá ro zott fel ada to kat kap Is ten és em be rek elõtt
(imád ság, az evan gé li um ról va ló ta nús ko dás), mit je lent a
kü lön lel ké szi szol gá lat, az „Amt”. Van nak teo ló gu sok,
akik úgy vé lik, Lu ther a kü lön lel ké szi szol gá la tot a meg -
ke resz tel tek egye te mes pap sá gá ból ve zet te le. Tud nunk
kell azon ban, hogy ami kor egy gyü le ke zet együt tes el ha tá -
ro zás sal ki vá lasz tott és ki kül dött nyil vá nos ige hir de tõ ket
a re for má ció ko rá ban, ak kor ezt azért tet ték, mert a re for -
má ció el len fe le i ként a püs pö kök nem vol tak haj lan dók or -
di nál ni õket.

A re for má ció fel is me ré se volt, hogy az egy ház nem le het
egy ház Is ten igé je nél kül, ez az ige pe dig az el hí vott ige -
hir de tõk ál tal hir det te tik. A meg ke resz tel tek egye te mes
pap sá ga nem je lent kon kur ren ci át az or di nált el hí vás ban
ré sze sül tek szá má ra.9 Az egyik sok szor idé zett asz ta li be -
szél ge tés ben a re for má tor Bull in ger úgy ne ve zett me ta fi zi -
kus kü lönb ség té te le el len nyi lat ko zott: „Az em ber pré di -
kál, a Lé lek mû kö dik, a lel kész fel ol doz, Is ten pe dig meg -
bo csát. De hogy! Ha nem a do log így áll: Is ten az, aki pré -
di kál, ke resz tel, fel ol doz!”10 Ez zel a kü lönb ség té tel Is ten
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5 Lásd Apo lo gia, VII–VI II. cikk.
6 WA 50. 632, 35–633, 11.

7 STh III. qu. 63 art. 1.
8 WA 7, 27, 17–21 (Von der Fre i he it ei nes Ch ris ten mensc hen, 1520). WA

12, 179, 15–21 (De ins ti tu en dis mi nis t ri es Ecc le si ae).
9 WA 12, 191, 16–27 (De ins ti tu en dis mi nis t ri es, 1523). WA 6; 407, 29f.

StA 5 595, 9–15 (Von den Kon zi li is und Kirchen, 1539).
10 WA TR 3; Nr. 3688.
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és em ber kö zött nem ke rül el tör lés re, mert Lu ther ez zel
kap cso lat ban ar ra a „szak ra men tá lis egy ség re” mu tat rá,
ami az úr va cso rá ban is tör té nik, vagy más bib li ai ös  sze -
füg gés re, ami kor két kü lön bö zõ va ló ság egy be tar to zá sát
és együt tes ha tá sát lát juk.11 „Jó sá gos Is ten! Va jon mi fé le
vi gasz ta lást tud fo gad ni a gyen ge lel ki is me ret, ha csak
nem hi szi, hogy ezek a sza vak ma guk Is ten vi gasz ta lá sa,
Is ten igé je, Is ten íté le te?”12 Az el hí vott, fel ava tott lel kész
„mi nis ter ver bi dei”, Is ten igé jé nek szol gá ja, az zal a telj ha -
ta lom mal, amit Jé zus Krisz tus adott Mt 19,19 és 18,18
sze rint.

Ami kor Zwing li azt emel te ki, hogy az úr va cso ra szer zé sé -
nek be szá mo ló el re ci tá lá sa Krisz tus tes tét és vé rét ugyan úgy
nem te szi je len va ló vá, aho gyan a te rem tés le írá sá nak el re ci -
tá lá sa sem te rem te ne vi lá got, ak kor Lu ther idéz te a jé zu si
szót, „ezt te gyé tek az én em lé ke ze tem re – ez az én tes tem, ez
az én vé rem”.13 Az evan gé li um és a szent sé gek te hát nem a
mi énk, ha nem Krisz tu sé, a lel kész fel ada ta ezt to vábbad ni,
szol gál ni Jé zus Krisz tus ne vé ben és pa ran csa sze rint, az õ
fel ha tal ma zá sá val. Ter mé sze te sen a re for má ció ko rá ban a
nõk lel ké szi szol gá la ta nem volt kér dés, a ró mai ka to li kus
ol dal pe dig ra gasz ko dott a tri den ti zsi nat (1547–1563) sze -
rint a hár mas or di ná ci ó hoz kö tött hi va tal (Amt, mi nistry) –
püs pök, pap (ál do zó pap) és di a kó nus – rend jé hez.

A NÕK LEL KÉ SZI SZOL GÁ LA TÁNAK KÉR DÉ SEI

A 20. szá zad el sõ har ma dá nak vé ge óta or di nál nak lel ké -
szi szol gá lat ra nõ ket az evan gé li kus egy há zak. A kér dés -
rõl adó dó vi ták ban az egyik pont a nõk és fér fi ak egyen jo -
gú sá gá nak kér dé se volt teo ló gi ai-egy ház jo gi ös  sze füg gés -
ben. Mé lyebb meg gon do lá sok is elõ ke rül tek: mit je lent az
egy ház és a vi lág, az evan gé li um és a tár sa da lom vi szo -
nya, tex tus és kon tex tus. Az az men  nyi ben ha tá roz ta meg
az egy há zi or di ná ció kér dé sét so ká ig a kör nye zõ vi lág pat -
ri ar ká lis élet for má ja, és men  nyi re jo gos most ezt fel cse rél -
ni a mai ál ta lá nos tár sa dal mi szo ká sok kal, nõk és fér fi ak
egy há zi bel sõ egyen jo gú sá gát gya ko rol va.

Nem szük sé ges kü lön „teo ló gi át” fab ri kál nunk a „nõi
szol gá lat” (Amt, mi nistry) ös  sze füg gé se i rõl. Van ta lán
olyan teo ló gi ai meg gon do lás az evan gé li kus or di ná ció ér -

tel me zé sé ben, ame lyik meg tilt hat ná, hogy egy meg ke resz -
telt sze mélyt, aki az ál ta lá nos elõ fel té te lek nek meg fe lel,
or di nál junk? Az alap – mi ért ava tunk lel kés  szé nõ ket – az
esz ka to ló gia fe lõl köze lít he tõ meg. Jé zus Krisz tus ban Is ten
azon or szá ga jött el vi lá gunk ba, ahol Gal 3,26–28 sze rint
mind nyá jan Is ten fi ai vagy tok a Krisz tus Jé zus ban va ló hit
ál tal. Akik Krisz tus ba ke resz tel ked te tek meg, Krisz tust öl -
töt té tek ma ga tok ra. Krisz tus ban te hát nincs zsi dó, sem
gö rög, nincs szol ga, sem sza bad, nincs fér fi, sem nõ, mert
ti mind nyá jan egyek vagy tok a Krisz tus Jé zus ban.

Azon egy há zak ban is, ahol lel ké szi szol gá lat ban ál ló
nõk kel ta lál koz ha tunk, meg ma radt erõ sebb vagy gyen -
gébb for má ban az a „bel sõ egy há zi kul tú ra”, ame lyik 1Kor
14,34 és 1Kor 11,5 alap ján nem tud ja el fo gad ni a nõk or -
di ná ci ó ját. Más kö rök azok ra az öku me ni kus ne héz sé gek -
re hi vat koz nak, ami kor ró mai ka to li kus vagy or to dox egy -
há zak kép vi se lõ i vel foly ta tunk dia ló gust, olyan kö zös sé -
gek kel, ame lyek me re ven el len zik a nõk lel ké szi szol gá la -
tát. A leg utób bi év ti ze dek ben ezt a kér dést még job ban
alá húz ta, hogy né hány evan gé li kus egy ház ban nõk püs -
pö ki szol gá lat ban is áll nak, mint pél dá ul Dá ni á ban, Svéd -
or szág ban vagy Né met or szág ban.14

Az evan gé li kus ta ní tás és gya kor lat te hát ma gá ban fog -
lal ja az or di nált egy há zi szol gá lat ban az ige hir de tést (mar -
turia), a sze re tet szol gá la tot (di a ko nia), az is ten tisz te le ti
szol gá la tot (le i to ur gia), a pász to ri és ve ze tõi fel ada to kat,
mind eze ket pe dig fér fi és nõi or di nál tak vo nat ko zá sá ban
egy aránt.

1987–2003 kö zött, ti zen hat éves püs pö ki szol gá la tom -
ban 106 or di ná ci ó ból 61 volt a fér fi és 45 a nõ. Örü lök an -
nak, hogy ta nú sít ha tom, a Dé li Egy ház ke rü let sok gyü le -
ke ze té ben, szol gá la ti be osz tás ban hû sé ges és fe le lõs lel -
kész nõ ink van nak. Se gít se Is te nünk éle tü ket és szol gá la -
tu kat! Az a re mé nyem, hogy a mai kon fe ren cia mél tó mó -
don em lé ke zik a nõi lel ké szek egy há zunk ban vég zett har -
minc éves szol gá la tá ra, és se gít el iga zod ni a meg lé võ teo -
ló gi ai és gya kor la ti prob lé mák kö zött.

Ál dott a mi Urunk Jé zus Krisz tus Is te ne és Aty ja, aki
meg ál dott min ket men  nyei vi lá gá nak min den ál dá sá val a
Krisz tus ban!

11 Lásd Zsolt 104,4 an gya lok és szél mint együtt ha tó erõk.
12 WA TR 3; Nr. 3688.
13 StA 4; 53, 7f (Vom Abend mahl Ch ris ti, Be kennt nis, 1528).

14 Mar ten sen, Da ni el F.: „Mi nistry” In: Lu the rans in Ecu me ni cal Dia lo -
gue: A Re app ra i sal. Szerk.: Jo seph A. Bur gess. 123–135. o. Augs burg.
Min nea po lis, 1990. Bis hops’ Con fe ren ce, Church of Swe den. Bis hop, Pri -
est and Dea con in the Church of Swe den: A Let ter from the Bis hops Con -
cer ning the Mi nistry of the Church. Upp sa la: Bis hops’ Con fe ren ce, 1990.



Az elõ adás, va la mint e nap tel jes prog ram já nak ap ro pó ját
egy ör ven de tes al ka lom szol gál tat ja. Egy há zuk, a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház a nõi or di ná ció be ve ze té sé -
nek har min ca dik év for du ló ját ün nep li. Ez va ló ban öröm -
te li nap, amely nek al kal má ból a lel kész nõk ba jor, va la -
mint né met kon vent jé nek, to váb bá a Teo ló gus nõk Eu ró pai
Kon fe ren ci á já nak – mely nek ma gam is ala pí tó tag ja va -
gyok – leg szí vé lye sebb sze ren cse- és ál dás kí vá ná sa it is
köz ve tí tem önök nek. Egy ilyen nap jó okot szol gál tat ar ra,
hogy kö zö sen gon dol kod junk el azon, mi vel já rul tak hoz -
zá a lel kész nõk az egy ház éle té hez és ala ku lá sá hoz, mi -
lyen tör té nel mi hát tér re te kin te nek vis  sza, je len leg mi lyen
prob lé má kat ér zé kel nek, és mi lyen po zi tív vál to zá sok elõ -
moz dí tói vol tak az egy ház éle tét, kü lö nö sen a lel ké szi hi -
va tást te kint ve. Ám nem fo gok szól ni a lel kész nõk tör té -
ne té rõl az önök egy há zá ban. Én a Ba jor Evan gé li kus Egy -
ház ból, az önök test vér egy há zá ból jö vök, és a né met lel -
kész nõk tör té ne tét és je len le gi hely ze tét fo gom vá zol ni.
Mind azon ál tal re mé lem, hogy a tör té nel mi vis  sza te kin -
tést, va la mint a szer ve ze ti és teo ló gi ai el gon do lá sok egyi -
két-má si kát a ma guk hely ze té re is tud ják al kal maz ni. Ami
egy for mán igaz a mi egy há zunk ra és az önö ké re: mind ket -
tõ a nõk or di ná ci ó já nak har mincéves tör té ne té re te kint het
vis  sza. Ez ös  sze köt ben nün ket, olyan kö zös vo ná sok ra
mu tat rá, me lyek pár be szé det in dít hat nak, sõt kell, hogy
in dít sa nak köz tünk. Mert ma ga a nõk fel ava tá sá nak kér -
dé se ko ránt sem csak egy ház tör té ne ti té ma. Mind a mai
na pig re le váns, iz gal mas, mind egy ház po li ti ka i lag, mind
pe dig pasz to rál teo ló gi ai szem pont ból pro vo ka tív ügy ma -
radt. És mi vel én ma gam teo ló gi át ta nul tam Er langen ben,
Tü bin gen ben és Ró má ban még mi e lõtt a ba jor tar to má nyi
egy ház ban a nõk fel ava tá sát egy ál ta lán be ve zet ték vol na,
ezért el mond ha tom, hogy ez az „én té mám” is. Még jól
em lék szem a zsi na ti ülé se ken zaj ló vi ták ra, me lyek re teo -
ló gus hall ga tó ként utaz tam, a lel ké szek diszk ri mi ná ló
meg jegy zé se i re, me lyek a nõi or di ná ció el len irá nyul tak!

Har minc esz ten dõ telt el az óta, hogy lel kész nõk szol gál -
nak önök nél és ná lunk. Az óta egy há zunk ban szá mos ked -
ve zõ vál to zás tör tént. A két ezer nél több lel ké szi szol gá lat -
ban ál ló sze mély csak nem húsz szá za lé ka nõ. Van nõi

püs pö künk. Az ös  sze sen het ven es pe res ség kö zül hét nek
az élén es pe res nõ áll. És még is sok még a ten ni va ló, a nõk
or di ná ci ó já nak be ve ze té se – amint azt már em lí tet tem –
to vább ra is re le váns té ma, ki hí vás. A ki hí vást, amit a nõk
fel ava tá sa az egy ház szá má ra je len tett, há rom pont ban lá -
tom ki csú cso sod ni.

1. A nõi or di ná ció be ve ze té se, szá mos kor tör té ne ti vál -
to zás mel lett, min de nek elõtt sok teo ló gus nõ meg in gat ha -
tat lan bel sõ el hí vá sá nak kö szön he tõ. Ez a vo ca tio in ter na
ad ta ne kik az erõt és a lel ki tar tást, hogy meg te gyék a fá -
rad sá gos lé pé se ket – ös  sze sen há rom ge ne rá ci ó nyi idõn
át! –a tel jes egyen jo gú sá gig. Elõ adá som el sõ ré szé ben rö -
vid tör té ne ti vis  sza te kin tést adok ez zel kap cso lat ban.

2. A má so dik pont ban a struk tú ra azon vál to zá sa it vá -
zo lom, me lyek az ál tal kö vet kez tek be, hogy nõk is be áll -
tak a lel ké szek so rá ba.

3. Vé gül mind ezek bõl pasz to rál teo ló gi ai kö vet kez mé -
nyek is adód nak, me lye ket le zá rás ként fo gok ki fej te ni.

A LEL KÉSZ NÕK TÖR TÉ NE TE NÉ MET OR SZÁG BAN

Elõ ször is ves sünk egy pil lan tást a tör té ne lem be. Nem
sok kal azu tán, hogy az egye te mek ka pui meg nyíl tak az
as  szo nyok elõtt (Ba den ben 1900-tól, Po rosz or szág ban
1908-tól kezd ve), már nõ ket is ta lá lunk a teo ló gi ai hall ga -
tók kö zött. Eh hez el kell mon da nunk, hogy az egye te mi
ta nul má nyok foly ta tá sa a nõk szá má ra az USA-ban már
1813-tól, Ang li á ban 1869-tõl, Svájc ban 1865-tõl, to váb bá
Orosz or szág ban az or vo si ka ron már 1872 óta le het sé ges
volt. Fran cia or szág ban 1863-tól kezd ve ta nul hat tak a nõk
az egye te me ken, rá adá sul min den sza kon, be le ért ve a teo -
ló gi át is.

Po rosz or szág ban 1886-tól kezd ve en ge dé lyez ték a nõk
óra lá to ga tá sát, és a stú di u mok hoz ki vé te les mi nisz te ri en -
ge dély re volt szük ség. Ez ál tal Po rosz or szág volt az utol só
eu ró pai ál lam, amely en ge dé lyez te a nõk egye te mi ta nul -
má nya it. Ám itt min den pro fes  szor nak vé tó jo ga volt, és
ki zár hat ta elõ adá sá ról a nõ ket. Rá adá sul lé te zett egy szé -
les kör ben el ter jedt kam pány, amely „az as  szony sze mé -
lyek élet ta ni gyen ge sé gét” tu do má nyo san akar ta bi zo nyí -
ta ni.2 Az ef faj ta el len ér zé sek, szá mos egyéb aka dály és
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BRI GIT TE ENZ NER-PR OBST

Lel kész nõ – As  szony ként egy fér fi as
hi va tás ban*

* Elõ adás az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men áp ri lis 24-én, a Nõk
Lu ther-ka bát ban cí mû kon fe ren ci án.

1 Vö. Bri git te Enz ner-Pr obst: Pfarrerin. Als Frau in einer Männerberuf.
Kohl ham mer Ki adó. Stutt gart, 1995.

2 Vö. Pa ul J. Mö bi us a múlt szá zad hú szas éve i ig több ször ki adott írá sá -
val, Über den phy si o lo g is c hen Sch wach sinn des We i bes. Hal le, 1900.



diszk ri mi ná ció el le né re a nõk ér vé nye sít tet ték egye te mi
éve i ket, és ki har col ták ma guk nak az aka dé mai fo ko zat
zá ró vizs gá i hoz szük sé ges en ge délyt. 1907-ben sze rez te
meg az el sõ nõ a teo ló gi ai dok to rá tust (Ca ro la Barth), õt
1917-ben Ma ria He in si us kö vet te.3 Meg küz döt tek a ha la -
dás ér de ké ben tett min den egyes lé pé sért, és ke resz tül vit -
ték azo kat a pro fes  szo rok, va la mint az egy ház ban ve ze tõ
po zí ci ót be töl tõ fér fi ak ré mült fel ki ál tá sai el le né re: „És mi -
hez akar nak ez zel kez de ni?!”

A teo ló gus nõk nek ez az el sõ nem ze dé ke azon ban nem
ri adt vis  sza at tól, hogy szak má juk nem ren del ke zik táv la -
tok kal. El fo gad tak kü lön le ges mun ka he lye ket is, be osz tott
lel kész nõk let tek, el vál lal ták a hit ok ta tást, lel ki gon do zást
a bün te tés-vég re haj tó in té ze tek ben, részt vet tek a lá nyok
ok ta tá sá ban, va la mint az if jú sá gi mun ká ban te vé keny -
ked tek. Egy gyü le ke ze ti tit kár nõ mun ká ja mel lett (teo ló -
gus nõk nek eh hez egy gép írás kur zust is el kel lett vé gez ni -
ük!) min den olyan szol gá la ti ág ban al kal maz ták õket, me -
lyek nem il let tek a min den ko ri lel kész hez. Ezért gyak ran
sok ap ró fel ada tot kel lett el lát ni uk. Szá mos teo ló gus nõ
eb ben ma gát a ha gyo má nyos ne mi sze re pet és a val lá sos
as  szony ké pet tes te sí tet te meg. Mun ká juk kal a „nõi ol dalt”
vagy az „anya it” akar ták be vin ni a gyü le ke ze ti mun ká ba.

1925-ben ala pí tot ták az evan gé li kus teo ló gus nõk szö -
vet sé gét. Az éven te meg ren de zett ös  sze jö ve te le ken exe ge -
ti ka i lag és dog ma ti ka i lag új ra meg új ra tag lal ták a hi va tal
(Amt) kér dé sét, de az egy ház po li ti kai el já rást is egyez tet -
ték. Az egy ház nõ ké pét fel kel lett dol goz ni, va la mint a hi -
e rar chi kus ne mi sze re pe ket az is ten ké pû ség, az egy ke -
reszt ség (Gal 3,28) hát te rén kel lett ku tat ni. A teo ló gi ai
kon ven tek et tõl kezd ve teo ló gi ai sze mi ná ri um ként, to -
vább kép zé si hely ként és az esz me cse re fó ru ma i ként fej tet -
ték ki ha tá su kat. Nem hang sú lyoz ha tom elég gé, mi lyen
fon tos volt ez az ös  sze fo gás az egyes tar to má nyi egy há -
zak ban, va la mint a né met teo ló gus nõk kon vent jé ben
ezek ben az 1945 elõt ti évek ben! Mind amel lett ami kor az
egy há zi hi va tal kér dé sé ben ez a szö vet ség té to váz va cse -
le ke dett és a teo ló gus nõk tár sa dal mán be lül meg osz lot tak
a vé le mé nyek, né gyen – köz tük dr. Ca ro la Barth – ki lép tek,
és meg ala pí tot ták a „pro tes táns teo ló gus nõk egye sü le tét”.
Ez komp ro mis  szum nél kül kö ve tel te a lel kész nõk és lel ké -
szek azo nos jog ál lá sát. A kö vet ke zõ év ti ze dek ben az tán
az evan gé li kus teo ló gus nõk szö vet sé ge is új ra eh hez az
irány hoz al kal maz ko dott. Az egyes tar to má nyi kon ven -
tek ben egy má so dik fá zis ban, a hu sza dik szá zad har min -
cas és negy ve nes éve i ben erõ söd tek fel a tö rek vé sek, hogy
a teo ló gus nõk meg fe le lõbb jo gi és anya gi biz ton ság hoz
jus sa nak.

Be ve zet ték a se géd lel kész nõ/lel készi munkatárs (Pfarr -
vi karin) cí met, hogy vá zol ják teo ló gi ai és gyü le ke ze ti ál lá -

sa i kat. Per sze a lel kész nõk a gyü le ke zet ve ze té sé tõl el vol -
tak tilt va épp úgy, mint a szent sé gek ki szol gál ta tá sá tól.
Ige hir de tést csak lá nyok és as  szo nyok, va la mint be bör tön -
zöt tek elõtt tart hat tak, ezen fe lül lé te zett egy „cö li bá tus ról
szó ló zá ra dék”, mely sze rint azo kat a teo ló gus nõ ket, akik
férj hez men tek, azon nal el bo csá tot ták az egy há zi szol gá -
lat ból. A fi zet sé gük is csak tö re dé ke volt an nak, amit egy
lel kész ka pott.

Elõ ször a má so dik vi lág há bo rú ban vál to zott a teo ló gus -
nõk ezen egy ér tel mû en ala cso nyabb stá tu sza a gyü le ke ze -
ti mun ká ban. Mi vel sok lel készt be hív tak ka to ná nak, és a
gyü le ke ze tek el ár vul tak, az egy há zi ve ze tés hir te len há lás
lett a sok kép zett teo ló gus nõ ért. Ek kor a se géd lel kész nõk
meg mu tat hat ták, hogy na gyon is ké pe sek egy gyü le ke zet
ve ze té sé re. Is ten tisz te le te ket tar tot tak, ke resz tel tek, es ket -
tek és te met tek, és az úr va cso rát is ün ne pel ték a gyü le ke -
zet tel együtt. 1945 után az egy há zi ve ze tés meg pró bál ta
ezt a fej lõ dést vis  sza for dí ta ni. A lel ké szek vis  sza tér tek a
há bo rú ból. Szá mos teo ló gus hall ga tó volt, akik most fe jez -
ték be ta nul má nya i kat. Volt elég fér fi – mi ért lett vol na
még szük sé ge az egy ház nak a nõk re? A fa kul tá so kon új ra
szél sõ sé ge sen kon zer va tív teo ló gi át ok tat tak, a ré gi sze -
rep osz tást új ra a te rem té si rend del ös  sz hang ban in terp re -
tál ták. Ám az as  szo nyok kal tör tént va la mi! Bel sõ el hí vá -
suk kül sõ meg erõ sí tést (vo ca tio ex ter na) nyert – ma gu kon
a gyü le ke ze te ken ke resz tül, az õ po zi tív re ak ci ó juk ál tal,
an nak a ta pasz ta lat nak kö szön he tõ en, hogy eb ben a szol -
gá lat ban ál dá so san tud nak mun kál kod ni. Eb bõl a nem ze -
dék bõl Kat har ina Sta rit zot em lí tem, aki so kak szá má ra
lett pél da. Bres la u ban volt se géd lel kész nõ, itt nyil vá no san
til ta ko zott az egy ház zsi dó ke resz tény tag ja i nak ki zá rá sa
el len. Meg til tot ták, hogy szol gál jon, és kon cent rá ci ós tá -
bor ba vit ték. Itt lel ki gon doz ta rab tár sa it, ti tok ban is ten -
tisz te le te ket tar tott. 1945 után az tán rö vid ide ig még egy
Frank furt mel let ti gyü le ke zet ben szol gált, majd rö vi de sen
el hunyt.

A né met teo ló gus nõk kon vent je idén ki ad egy le xi kont,
amely min den 1920 elõtt szü le tett teo ló gus nõ élet raj zát
tar tal maz za. Én ma gam is részt vet tem eb ben a mun ká -
ban, és csak ajánlani tu dom ezt a le xi kont mint an nak a
kor nak a ta nú ját, ami szá mos lel kész nõ lét bá tor sá gát és
el hi va tott sá gát egy olyan hely zet ben mu tat ja, amely ben
új ra meg új ra tá mad va és diszk ri mi nál va vol tak. A be vett
és ál dá sos nak bi zo nyult gya kor lat és a teo ló gi a i lag meg -
ala po zott pász to ri szol gá la tot vég zõ as  szo nyok mel lõ zé se
köz ti sza ka dék oly szé les volt, hogy ez a tény még azo kat
a teo ló gus nõ ket is ra di ka li zál ta, akik ma guk nem tö re ked -
tek az or di ná ci ó ra.1945 után ezért a teo ló gus nõk kon -
vent je i ben in ten zív teo ló gi ai és min de nek elõtt exe ge ti kai
mun ka vet te kez de tét. Eb ben a teo ló gus nõk szá má ra se -
gít sé get je len tet tek a tör té net kri ti kai exe gé zis ered mé nyei.
Ki le he tett mu tat ni, hogy a Bib lia bi zo nyos ki je len té se it
utó lag il lesz tet ték be (1Kor 14). Vi lá gos sá vált, mi ként
kris tá lyo so dott ki egy hos  szan tar tó fo lya mat ered mé nye -
ként egy ka riz ma ti ku san sok ré tû gya kor lat ból a pa pi és
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püs pö ki hi va tal, te hát sem mi eset re sem volt adott mai
for má já ban a kez de tek tõl fog va, és nem ma ga Krisz tus
ren del te így. Ám a leg fon to sabb az a má ig tar tó ku ta tás
volt, ami a nõk hely ze tét vizs gál ja a ko rai egy ház ban. Ki -
dol goz ták, mi ként és mi lyen meg ha tá ro zó mó don vet ték
ki ré szü ket az as  szo nyok a ko rai egy ház ve ze té sé bõl és is -
ten tisz te le ti éle té bõl.4 Mint a „Jé zus-moz ga lom” fon tos fi -
gu rá it, re ha bi li tá lák Mag da lai Má ri át és Ju nia apos tol nõt.
A ku ta tás ma is tart, amelynek ré vén egy re újabb, meg le -
põ ered mé nyek lát nak nap vi lá got.5

A nõi or di ná ci ó nak to váb bi len dü le tet adott az egy há -
zon be lü li nõ moz gal mak in du lá sa a tar to má nyi egy há zak -
ban, szo ros kap cso lat ban az egye te mis ták 1968-as tün te -
té se i vel. Az as  szo nyok kö ve tel ték, hogy egy há zuk ban a
ne mek egyen lõ esély hez jus sa nak és ne kik is le gyen le he -
tõ sé gük a köz re mû kö dés re. Az egy ház ban fér fi ak is szo li -
dá ri sak vol tak az as  szo nyok cél ja i val. Így kezd ték az
egyes tar to má nyi egy há zak zsi na ta i kon ko mo lyan meg vi -
tat ni ezt a té mát. A hat va nas évek vé gé tõl vé gül a ba de ni
és han no ve ri tar to má nyi egy ház, és fo ko za to san min den
más tar to má nyi egy ház is be ve zet te a nõk or di ná ci ó ját. A
hat va nas évek ben kez dõ dött ez a vi ta a ba jor tar to má nyi
egy ház ban is. 1970-ben hoz tak egy teo ló gus nõk re vo nat -
ko zó tör vényt, amely a se géd lel kész nõk mun ká ját vég re
jo gi ala pok ra he lyez te. Ám az egyen lõ sé get ez ál tal még
ko ránt sem ér ték el. Az ak ko ri tar to má nyi püs pök, Her -
mann Di etz fel bin ger a lel ké szi hi va tal sa já tos ter vét ré sze -
sí tet te elõny ben, amely ben egy teo ló gi a i lag kép zett „di a -
ko nis  sza” az anya ház kö zös sé gé ben él ve egé szí te né ki a
lel kész szol gá la tát. A té mát he ve sen vi tat ták. Az ér vek és
el len ér vek mér le ge nagy já ból egyen súly ban volt. A nõk or -
di ná ci ó já val szem be ni el len ál lást olyan mér ték ben a püs -
pök sze mé lyé vel kap csol ták ös  sze, hogy õ töb bek közt
emi att mon dott le hi va ta lá ról. A ki sebb ség ben lé võ el len -
fe lek meg nyug ta tá sá ra vé tó jo got ve zet tek be. Ez a vé tó pa -
ra gra fus le he tõ vé tet te, hogy lel ké szek és pres bi té ri u mok
egy lel kész nõ pá lyá za tát már a ki írás kor ki zár ják. Ezt a
mély sé ge sen diszk ri mi ná ló tény ál lást a kö vet ke zõ év ti ze -
dek ben sok fé le kép pen, nem utol só sor ban ka to li kus ol da -
lon hasz nál ták ki.

Mint a ba jor tar to má nyi egy ház nõi mun ka ágá nak ve -
ze tõ je, mun kás sá gom so rán, 1989–96 kö zött egyik cé lom
volt, hogy ezt a vé tó pa ra gra fust el tá vo lít suk. Ez vé gül
több mint húsz év után si ke rült is. Ez zel vég re – a tör vény
ol da lá ról néz ve – a fér fi ak és nõk a lel ké szi hi va tás ban
egyen lõ jo gok kal ren del kez nek. A nõk an  nyi fi ze tést kap -
nak, mint a fér fi ak, és ne kik is van szol gá la ti la ká suk.
Fér fi kol lé gá ik hoz ha son ló an õk is tart hat nak is ten tisz te -
le te ket, ki szol gál tat hat ják a szent sé ge ket, lel ki gon do zói
szol gá la tot vé gez het nek és ta nít hat nak.

Te kint sünk vis  sza az as  szo nyok egy há zi ve ze tés bõl va ló

ki zá rá sá nak hos  szú tör té ne té re, a ne gye dik szá zad tól a
hu sza dik szá zad kö ze pé ig el telt több mint 1600 esz ten dõ -
re! Ez  alatt az 1600 év alatt Avi lai Te réz mel lett még szá -
mos te het sé ges és el hí vott as  szony szen ve dett el mel lõ zést,
úgy, hogy azt nem Is ten, ha nem az em be rek aka ra tá ból lét -
re jött do log ként ta pasz tal ta meg, s ezek az as  szo nyok kü -
lön fé le ke rü lõ- és ki uta kat ke res tek a ma guk szá má ra,
hogy el hí vá suk nak ele get te gye nek. Úgy vé lem, il len dõ len -
ne, hogy az egy ház bocsánatot kér jen a szen ve dés és el le -
he tet le ní tés ezen ter he mi att, amit szám ta la nul sok asz  -
szony nak oko zott fér fi cent ri kus, csak az erõ sebb nem re vo -
nat koz ta tott egy há zi struk tú rá ján és teo ló gi á ján ke resz tül.

Ez zel te hát min den vé get ért? Ko ránt sem! Most sok kal
in kább meg mu tat koz tak a prob lé mák, me lyek szer ke ze ti
ös  sze fér he tet len ség re utal tak, me lye ket ed dig as  szo nyok –
a lel kész fe le sé gek – há rí tot tak el.

SZER KE ZE TI VÁL TOZ TA TÁ SOK SZÜK SÉ GES SÉ GE
A LEL KÉ SZI HI VA TÁS BAN: CSA LÁD ÉS HI VA TÁS 
ÖS  SZE EGYEZ TE TÉ SE

A té zi sem te hát: A lel kész nõk nem prob lé má kat okoz nak,
ha nem fel fe dik azo kat, rá mu tat nak a meg lé võ gyen ge pon -
tok ra. Ezen gyen ge pon tok egyi ke, mely ezi dá ig, leg alább -
is Né met or szág ban tár sa dal mi lag a leg ke vés bé sem meg -
ol dott kér dés: mi ként tud ják a nõk és a fér fi ak ös  sze -
egyez tet ni egy más sal a csa lá dot és a hi va tást. Ép pen a
pol gá ri tár sa da lom ban élt rö vid del ez elõt tig az a po li ti kai
esz mény kép, hogy az anyák ne ve lik a gyer me ke i ket.
Azok ra a mun kás as  szo nyok ra, akik nek min dig az üzem -
ben vagy üz let ben kel lett dol goz ni uk, sen ki nem gon dolt.
En nek az lett a kö vet kez mé nye, hogy nem áll ren del ke -
zés re ele gen dõ nap kö zi ott ho nos és óvo dai hely, va la mint
egész na pos is ko la. Ezért a nõk, de a fér fi ak is az elõtt a
prob lé ma elõtt áll nak, ho gyan lel jék meg az ös  sz han got a
mun ka és a csa lád kö zött. Ez a fõ kér dés ak kor is, ha nõ -
ket ál lí tunk a lel ké szi hi va tal ba. Itt is ér vé nyes az a ne -
me ket érin tõ ren del ke zés, hogy a lel kész a „nyil vá nos
szol gá la to kat” vé gez te, rá adá sul anél kül, hogy meg szab -
ta vol na, med dig el ér he tõ. Sok lel ki pász tor büsz ke volt
ar ra, hogy „ál lan dó an szol gá lat ban volt”. Ez azon ban
csak ak kor mû kö dik, ha van egy olyan as  szony, aki
csend ben, a hát tér ben meg hú zód va ve szi le a fér je vál lá -
ról a ter he ket, aki el vég zi a há zi mun kát és gon dos ko dik
a csa lád ról azért, hogy ez az „ál lan dó szol gá lat ban lét”
le he tõ vé vál jon. Egy lel kész fe le ség nek ezt a mun ká ját ná -
lunk azon ban sem szo cio ló gi a i lag, sem teo ló gi a i lag nem
ér té kel ték elég gé, ha nem a lel kész hi va tás be li sze re pé nek
ré sze ként ér tel mez ték. A lel kész fe le ség fér je „hall ga tag
jobb ke ze” volt, aki – megint csak há bo rús idõk ben és tár -
sa be teg sé ge ese tén – gyak ran mes  sze me nõ en át vál lal ta a
gyü le ke ze ti szol gá la to kat.

A lel kész fe le ség ezen ha gyo má nyos sze re pe 1980-tól
kezd ve vál to zott. Kö zü lük egy re töb ben dol goz ni akar tak,
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nem tud ták és nem is akar ták ma gu kat an  nyi ra a fér jük
mun ká já val azo no sí ta ni. A lel kész nõ „szín re lé pett”, csak
ép pen most ugyan az zal az igén  nyel, ugyan ak ko ra fi ze tés -
sel, mint fér fi kol lé gá ja. Ez ál tal azon ban sze mé lyé ben két
tel je sen kü lön bö zõ mo dell üt kö zött, két el vá rás, két sze -
rep osz tás. Lel kész nõ ként ugyan an nak az el vá rás nak volt
ki té ve, mint fér fi kol lé gá ja, vagy is a „min dig szol gá lat ban
len ni” el vá rá sá nak. Csak ne ki nem volt sen ki je, aki „hát -
tér mun ká ját” el vé gez te vol na. Anya ként az zal az el vá rás -
sal kel lett konf ron tá lód nia, hogy min dig jus son ide je a
csa lád dal kap cso la tos kö te les sé gek re. A lel kész nõ sze mé -
lyé ben te hát meg mu tat ko zik egy „két em be res mun ka hely”
ti pi kus struk tú rá ja és prob le ma ti ká ja, amely ed dig a lel -
kész fe le ség csen des és ész re vét len mun ká já nak kö szön he -
tõ en rejt ve ma radt.

A lel kész nõ te hát nem prob lé má kat okoz, csak fel fe di a
prob lé más struk tú rá kat, me lyek egy lel kész hi va tás be li
sze re pé nek kör vo na la i ban min dig is ott vol tak.

A Lel kész nõ – As  szony ként egy fér fi as hi va tás ban cí mû
köny vem ben a kol lé ga nõ im kö ré ben ké szí tett kér dõ ív
nyo mán a leg kü lön fé lébb stra té gi á kat dol goz tam ki, me -
lye ket a lel kész nõk hasz nál nak an nak ér de ké ben, hogy e
két el vá rás köz ti old ha tat lan fe szült sé get va la hogy még -
is old ha tó vá te gyék. En nek kap csán há rom cso por tot is -
mer he tünk fel. A lel kész nõk el sõ cso port ja a fe szült sé get
úgy old ja fel, hogy le mond ar ról, hogy sa ját csa lád ja le -
gyen. Ná lunk szo kat la nul ma gas azok nak a lel kész nõk -
nek a szá za lé kos ará nya, akik egye dül él nek. A teo ló gus -
nõk kon vent jén be lül lé te zik az egye dül ál ló nõk ön ál ló
há ló za ta.

Egy má sik cso port az ez zel szem ben ál ló ol dal ra te kint -
ve old ja fel a fe szült sé get. Le mond a hi va tá sá ról. Ha son ló -
kép pen ma gas ná lunk azok nak a jól kép zett lel kész nõk nek
a szá ma is, akik a gyes alatt ké rik, hogy fi ze tés nél kü li sza -
bad ság ra me hes se nek. Ez után ko moly prob lé mák kal kell
szem be néz ni ük, ha vis  sza akar nak tér ni a lel ké szi hi va tás -
ba, és ha ezt meg te szik, ak kor csak ala cso nyabb po zí ci ó kat
tölt het nek be, ve ze tõ ál lá so kat nem fog lal hat nak el.

És van a lel kész nõk nek egy har ma dik cso port ja, akik
rész mun ka idõs sza bá lyok be tar tá sá val pró bál ják meg ösz  -
sze köt ni egy más sal a hi va tást és a csa lá dot. Ezek a rész -
mun ka idõs sza bá lyok ön ma guk ban is mét há rom rész re
osz la nak.

Idõ köz ben nagy szám ban akad nak rész mun ka idõs
meg bí zá sok, me lye ket más fél ál lá sok kal nem töl te né nek
fel. Ezek nek a lel kész nõk nek na gyon éle sen meg kell húz -
ni uk a ha tárt, mert kü lön ben az a ve szély le sel ke dik rá juk,
hogy fél fi ze té sért még is csak 100%-ot tel je sí te nek. Órá kat
tud nék me sél ni er rõl a ma gam pél dá ja alap ján is, ami kor
hét esz ten dõt töl töt tem a nõi mun ka ág ban, fél ál lás ban!

Más le he tõ ség adó dik ott, ahol a há zas pár mind két tag -
ja lel ké szi vég zett sé gû. Õk egy más közt meg osz toz hat nak
egy ál lá son. Ez – ab ban az eset ben, ha sza bad aka ra tuk -
ból tör té nik – igen jó meg ol dás, min de nek elõtt, ha kis -
gyer me ke ik van nak. Akkor azon ban nem je lent le het sé ges

al ter na tí vát, ha kö te le zõ en ren de lik el, ahogy ezt tar to má -
nyi egy há zunk az el múlt ti zen öt esz ten dõ ben saj ná la tos
mó don tet te!

A har ma dik le he tõ ség ab ban rej lik, ha két lel kész nõ,
vagy egy lel kész nõ és egy fér fi kol lé gá ja osz toz nak egy ál -
lá son. Az itt fel lé põ konf lik tu sok tár gyi la go sab ban és
könnyeb ben meg old ha tók, mint ami kor egy lel kész há zas -
pár osz to zik egy ál lá son. Min den eset ben lé nye ges, hogy
kel lõ idõt ál doz za nak az egyez te tés re és a pász to ri mun ka
meg szer ve zé sé re.

A nõi mun ka ág ban vég zett mun kán kon ke resz tül to -
vább kön  nyí tet tünk a struk tú rán, az ál tal, hogy lel kész nõk
ál lás pá lyá za tá nál mint egy „ki tol tuk” a je lent ke zõk élet ko -
rát. A gré mi um azt is ke resz tül vit te, hogy ki fi zes sék az
asszo nyok és a lel kész nõk szá má ra a gyer mek meg õr zés
költ sé ge it, hogy a zsi na ton va ló rész vé tel ne azon múl jon,
tud-e vi gyáz ni va la ki ez idõ alatt a gye re kek re. A ne ve lé si
idõ sza bá lya it úgy bõ ví tet tük, hogy az mind a lel kész nõk,
mind pe dig a lel ké szek szá má ra el fo gad ha tó komp ro misz  -
szu mot je lent sen.

Ter mé sze te sen mind ez csak olaj a tûz re mind ad dig,
amíg a kö vet ke zõ két tény ál lást a tár sa da lom ban és az
egy ház ban tel je sen meg nem vál toz tat ják:

1. A gyer mek ne ve lés fel ada tát az egész tár sa da lom fel -
ada tá nak kell, hogy te kint sék. Ez nem pusz tán a nõk dol -
ga. Ép pen ezért sür get jük a gyer mek meg õr zés nap kö zi ott -
hon ban, óvo dá ban és egész na pos is ko lá ban va ló meg ol -
dá sát a ve ze tõ po li ti kai tiszt sé get be töl tõk ré szé rõl.

2. A gyer me kek kel és a ház tar tás sal kap cso la tos fel ada -
tok és ter hek egyen lõ meg osz lá sa csak ak kor tel je sül, ha a
fér fi ak ön tu da ta úgy vál to zik meg, hogy a fen ti e ket õk is
sa ját fel ada tuk ként lát ják, és fe le lõs nek ér zik ma gu kat
irán ta. Ez azon ban – leg alább is Né met or szág ban – ki elé -
gí tõ mó don még nem tel je sült.

De a tár sa da lom mel lett itt az egy ház egé szé nek is fel -
ada ta a lel ké szek és lel kész nõk élet- és mun ka fel té te le it
úgy mó do sí ta ni, hogy töb bé ne kell jen dön te ni ük a csa lád
és a hi va tás kö zött, vagy ép pen a ket tõs ter he lés mi att
tönk re men ni ük!

Bár men  nyi re sür gõs a struk tú rák ja ví tá sá nak kö ve te lé -
se an nak ér de ké ben, hogy meg kön  nyít sük a lel ké szek és
lel kész nõk mun ká ját, ön ma gá ban még sem ele gen dõ. Sok -
kal mély re ha tóbb vál to zás ról van szó. Ar ról, hogy vizs gál -
juk fe lül azo kat az esz mény ké pe ket, me lyek se gít sé gé vel a
lel ké szek ed dig ér tel mez ték szol gá la tu kat, me lyek irány -
adó ak vol tak szá muk ra, me lyek ér tel met ad tak cse le ke de -
te ik nek a hét köz na pok szá mos el kö te le zett sé ge kö ze pet te.
Egy ide ált már meg ne vez tem, ez volt a „min dig a szol gá -
lat ban lét” ide á ja. Más esz mény ké pe ket is tud nék mon da -
ni, mint pél dá ul a pász to rét. A (lel ki)pász to rét. A ta ná rét.
Ezen a he lyen az Ágos tai Hit val lás ra sze ret nék utal ni. Ez
az irat nem de fi ni ál ja a „lel ké szi hi va talt” va la mely for má -
ban, nem szól a struk tú rá ról és nem be szél pász to ri lel kü -
le tû ta ní tó ról, ha nem a kül de tést erõ sí ti meg. Azt a meg bí -
za tást, hogy az evan gé li u mot tisz tán hir des sék és a szent -
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sé ge ket he lye sen, al kal ma zá suk nak meg fe le lõ en szol gál -
tas sák ki (VII. cikk).

Ezt a tág ér tel me zést sze ret ném meg tar ta ni. Ez ugyan is
meg en ge di, hogy a pász to ri mun ka ér de ké ben is mét élet -
te li vé te gyük az esz mény ké pek sok szí nû sé gét, úgy, amint
az a ko rai egy ház ban is tör tént. Le he tõ vé te szi, hogy az
esz mény ké pek hez, me lyek a lel ké szek szá má ra ed dig se -
gít sé get je len tet tek és hasz nál ha tó ak vol tak, újab ba kat te -
gyünk hoz zá. A lel kész nõk szo ci a li zá ci ós hát te rük kel, kü -
lön fé le adott sá ga ik kal, va la mint bib lia- és egy ház ér tel me -
zé sük kel, hit- és élet ta pasz ta la tuk kal, fon tos él mé nyek kel
és ké pek kel gaz da gít ják szol gá la tu kat, me lye ket po zi tí van
kel le ne ér té kel nünk.

A PÁSZ TO RI ESZ MÉNY KÉP
ÉS AZ IS TEN KÉP KI TER JESZ TÉ SE

Az el sõ Eu ró pai Nõi Zsi na ton Gmun den ben tör tént 1996-
ban. Szá mos elõ adás, mû hely mun ka, sze mi ná ri um, mun -
ka cso port és nem utol só sor ban áhí tat ered mé nye ként ala -
kí tot tak ki az as  szo nyok egy új nyel vet ma guk nak, ame -
lyen ki fe jez he tik azt, ami az egy ház ban és a hit ben fon tos
szá muk ra. Fõ ál lá sú teo ló gus nõk szá má ra az volt a fel -
adat, hogy pász to ri mun ká juk meg ha tá ro zá sá hoz új, meg -
gyõ zõ sza va kat és fo gal ma kat ta lál ja nak. Ve ro ni ka Prül ler-
Ja gen te u fel bé csi il le tõ sé gû ka to li kus teo ló gus nõ volt az,
aki ezt az Eu ró pai Nõi Zsi na tot ér té kel te.6 Az ál ta la meg -
ne ve zett sok-sok kép és in terp re tá ci ós szem pont kö zül
ma gam hár mat sze ret nék ki ra gad ni.

A lel kész nõk „bá ba ként” ér tel me zik ma gu kat. Pál is azt
ír ja: mun ka tár sai va gyunk örö mö tök nek (2Kor 1,24). Te -
hát nem szük sé ges, hogy éj jel-nap pal a gyü le ke zet ag gó dó
„ap já nak” és „any já nak” ért sük ma gun kat, ha nem a gyü -
le ke zet fér fi és nõi mun ka tár sai va gyunk. Ez sok kal ta sze -
ré nyebb. Mert itt olyan oda for du lás ra gon do lunk, me lyet
in kább a bá ba szó val le het ne kö rül ír ni. A lel kész nõk ép -
pen lel ki gon do zói szol gá la tuk vég zé se köz ben olya nok,
mint lel ki, spi ri tu á lis bá bák, nem „anyái” a gyü le ke zet -
nek. Ez nagy és fon tos kü lönb ség. A „gyü le ke zet ap já nak”
ké pe, vagy ép pen a lel kész nõ mint a „gyü le ke zet any ja”
azt su gall ja, hogy a gyü le ke ze ti ta gok ön ál lót la nok és füg -
gõ ek ma rad nak. Ezek után min den el vá rás szük ség sze rû -
en a lel kész re vagy a lel kész nõ re há rul. A bá ba ké pe ez zel
szem ben fel old ja ezt a füg gõ sé gi vi szonyt. A bá bák nak az
a dol guk, hogy egy gyer mek épen és egész sé ge sen jöj jön a
vi lág ra, és az anya jól érez ze ma gát. Egy bá ba mú ló, ide -
ig le nes szol gá la tot tesz. Elõ ké szít min dent, fel ké szít a
szü lés re. Õ a leg job ban ér te sült. Ott van a dön tõ órák ban

és se gít. Azu tán kí sé ri a gyer me ket és az anyát még egy
ide ig, majd új fel ada tok vár ják.

Na gyon szép kép nek tar tom ezt ar ra, hogy áb rá zol ja lel -
ki gon do zói te en dõ in ket, az em be rek spi ri tu á lis kí sé ré sé -
nek fel ada tát. Se gít ben nün ket ab ban, hogy tény leg ott le -
gyünk, je len le gyünk, ahol szük ség van ránk, hoz zá se gít
ah hoz, hogy va ló ban ész re ve gyük az em be re ket – kér dé se -
ik kel és szük sé gük kel egye tem ben. Se gít, hogy az em be rek
tá mo ga tói le gyünk, de ab ban is, hogy új ra el en ged jük
õket, és ne ga ran tál juk az ál lan dó „gon dos ko dást”. Má -
sok nak is szük sé ge van ránk. Ez a kép te her men te sít. Nö -
ve li a gyü le ke zet fe le lõs sé gét, hogy meg ha tá ro zott cso por -
tok és em be rek szá má ra ma ga is egy re in kább fel vál lal ja
ezt a bá ba-funk ci ót. Pél dá ul gyá szo lók ese té ben, vagy a fi -
a ta lok nál a fel nõt té vá lás kor sza ká ban. Vagy ép pen a
mun ka nél kü li ek nél.

Egy má sik ké pet is sze ret nék meg ne vez ni, amely ép pen
az is ten tisz te let szá má ra le het hasz nos. A gmun de ni nõk
új ra és új ra ar ról be szél nek, hogy a lel kész nõk nek szol gá -
la tuk so rán ven dég sze re tõbb nek kel le ne len ni ük. Ké pi
nyel ven szól va a „fo ga dós né hoz” kel le ne ha son lí ta ni uk,
aki szál lást ad az uta zók nak, en ni- és in ni va lót, éj sza kai
nyug he lyet biz to sít szá muk ra. Kép nél kül: a lel kész nõk az
élet ván do ra i nak, az em be rek nek azt nyújt ják, ami él tet és
meg ele ve nít. Egy bi zo nyos idõ re ha zát kí nál nak. Ép pen az
is ten tisz te let le het ilyen ta pasz ta lat tá, min den ren dû és
ran gú em ber el jö het Is ten há zá ba, és meg erõ sí tést nyer het
élet út ján. Az úr va cso rá ban a ke nyér és a bor meg osz tá sá -
ban jut ki fe je zés re. Ez a kép egé szen vi lá go san azok ra az
em be rek re irá nyít ja a fi gyel mün ket, akik nek szük sé ge van
ránk, az õ igé nye ik re. El az ad mi niszt ra tív fel ada tok tól,
ami szin tén el vég zen dõ. El a bi zott sá gi mun ká tól, ami
szin tén el vég zen dõ. Oda ah hoz, ami egy gyü le ke zet ben at -
mo szfé rát te remt. Oda ah hoz, ami mi att az em be rek egy -
ál ta lán szí ve sen jön nek el egy gyü le ke zet be, is ten tisz te let -
re. Mert el vár nak va la mit, és azt meg is kap ják. Táp lá lé kot
test nek és lé lek nek. Lel ki táp lá lé kot a bel sõ em be rük nek.
„Tes ti” se gít sé get min den szük ség ben, ami em bert ér het.

Ez a kép is te her men te sít. Egy fo ga dós né ven dég sze re -
tõ, öröm mel fo gad ja a hoz zá be té rõ ket. De el is bú csú zik
tõ lük. Ven dé gei nem lak nak ná la. Van sza bad te re ön ma -
ga szá má ra, ahol ki kap cso lód hat és pi hen het. Amíg el
nem jön az idõ, hogy be ren dez ze a ter met és szí vé lye sen
üd vö zöl je a ven dé ge ket.

Úgy vé lem, hogy ne künk, lel ké szek nek és lel kész nõk -
nek szük sé günk van a szol gá la tunk hoz ilyen ké pek re, me -
lyek le he tõ vé te szik szá munk ra, hogy vis  sza vo nul junk.
Csak ma gunk ban le gyünk. Ki pi hen jük, utol ér jük ma gun -
kat. Is mét kap cso lat ba ke rül jünk leg bel sõbb énünk kel. Ép -
pen, mert hi va tá sunk gya kor lá sa köz ben olyan so kat
adunk, van szük sé günk er re a be fe lé for du ló, szem lé lõ dõ
idõ szak ra – ön ma gunk szá má ra. Szük sé günk van esz -
mény ké pek re a mun kánk hoz, me lyek a ki- és be lég zés, a
mun ka és a nyu ga lom, va la mint a má sok fe lé for du lás és
az ön ma gunk ra fi gye lés rit mu sát meg kön  nyí tik. Mind ezek
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rá adá sul kö ve te lik, hogy je löl jük ki ha tá ra in kat. Lel kész -
nõk órá kig tud ná nak me sél ni ar ról, mit je lent ön ma guk
kor láta i nak ki je lö lé se új ra meg új ra, azért, hogy ele gen dõ
idõ ma rad jon a csa lád szá má ra. Úgy kel le ne meg szab ni uk
a ha tá ra i kat, hogy még ele gen dõ ma rad jon ön ma guk, a
sa ját bel sõ én jük szá má ra is!

En nek kap csán egy utol só kép is fel de ren gett elõt tem. A
lel kész nõk az Eu ró pai Nõi Zsi na ton ön ma gu kat töb bek
közt „ha tár át lé põ ként” is meg ha tá roz ták. Mint olya no kat,
akik két kü lön bö zõ te rü le tet is mer nek, és új ra meg új ra át -
lé pik a ha tá ro kat. Akik te hát az egyik he lyen szer zett ta -
pasz ta la ta i kat más hol is ka ma toz tat ják, más részt pe dig a
má so dik te rü le ten szer zett is me re tei ket az el sõ ben hasz -
no sít ják. Is mét a csa lád és hi va tás köz ti kap cso lat ra gon -
do lok. Na gyon jót tesz a teo ló gi á nak, egy lel kész vagy lel -
kész nõ szol gá la tá nak, ha a tár sas kap cso la tok ból és gyer -
mek ne ve lés bõl szár ma zó ta pasz ta la to kat be von ja szol gá -
la tá ba. Ös  szes sé gé ben ez ál tal le szünk ir gal ma sab bak más
em be rek kel, a töb bi szü lõ vel. Na gyon jót tesz a teo ló gi á -
nak, egy lel kész vagy lel kész nõ szol gá la tá nak, ha a más
hi va tá sok ban és az élet egyéb te rü le te in szer zett ta pasz ta -
la to kat ös  sze kap csol ja.

Ná lunk Ba jor or szág ban egy re gya ko ribb az, hogy a lel -
kész nõk két kü lön bö zõ he lyen dol goz nak rész mun ka idõ -
ben oly mó don, hogy egy fe lõl egy gyü le ke zet ben te vé keny -
ked nek, más részt pe dig va la mi tel je sen más, „vi lá gi”
mun kát vál lal nak. En nek sok szor anya gi oka van. Egy re
több ször for dul elõ, hogy a lel kész nõk nek a teo ló gi ai mel -
lett egy má sik vég zett sé ge is van – pél dá ul ta nács adó –,
tu dá su kat im már egy má so dik fog lal ko zás ke re té ben szer -
zik, és itt mé lyí tik el is me re te i ket. Itt is ér de kes és fon tos
kap cso lat ala kul ki. Az ilyen as  szo nyok ab la kot je len te nek
a vi lág ra, a kö rü löt tünk lé võ sze ku la ri zált tár sa da lom ra.
Az itt szer zett tu dást és ta pasz ta la to kat vi szik a gyü le ke -
ze tek be. Õk azon ban val lá si kér dé se ket és teo ló gi ai meg -
ál la pí tá so kat is visz nek vi lá gi fog lal ko zá suk ba. „Ha tár át -
lé põk” – ami szer ke ze ti ös  sze fér he tet len ség nek tû nik, hi -
va tás és csa lád vagy pasz to rá lis és vi lá gi mun ka ös  sze -
egyez te té se – mind ezt a lel kész nõk a leg kü lön fé lébb mó -
don ak náz zák ki.

Elõnyt ko vá csol nak be lõ le, új ös  sze köt te té si le he tõ sé ge -
ket te rem te nek, a teo ló gi á ban és a gyü le ke ze ti mun ká ban
új táv la to kat nyit nak. En nek azon ban van még egy to váb -
bi kö vet kez mé nye.

AZ IS TEN KÉP MEG VÁL TO ZÁ SA

Ha ilyen új esz mény ké pek pász to ri mun kánk so rán ha té -
ko nyak ká vál nak, ak kor ez új pers pek tí vá kat nyit az Is ten -
rõl, a transz cen dens rõl al ko tott lá tás mó dun kat il le tõ en
is.7 Ös  szes sé gé ben azt gon do lom, hogy lel kész nõk a gyü -
le ke ze te ik ben ez ál tal le he tõ vé te szik, hogy az em be rek Is -

tent más képp is el kép zel jék. Az Úr nem csak olyan ne kik,
mint egy apa, ha nem olyan is, mint egy anya. Is ten azon -
ban bá ba is, ahogy ezt Hó se ás pró fé ta ír ja: Ki hoz ta lak té -
ged anyád mé hé bõl.

Is ten ven dég sze re tõ, mint egy fo ga dós né, aki élet utun -
kon szál lást ad ne künk, erõ sít és táp lál, amint azt min den
úr va cso rá nál új ra meg új ra meg ta pasz tal hat juk. A struk tu -
rá lis és teo ló gi ai vál to zá sok te hát, me lye ket lel kész nõk
moz dí ta nak elõ, nem csak az ekk léz io ló gi át és a pasz to rál -
teo ló gi át érin tik. Az is ten ké pünk re is hat nak. Le he tõ vé te -
szik szá munk ra, hogy új ra fel fe dez zük és hasz nál juk a bib -
li ai is ten ké pek tel jes gaz dag sá gát. Meg mu tat ják, men  nyi re
be ha tá rolt Is ten rõl szó ló be szé dünk és is me re tünk ab ban
az eset ben, ha csak fér fi ak ta nús kod nak az Úr ról élet ben és
hit ben szer zett ta pasz ta la ta ik alap ján. Elõ ször Is ten ne vé -
nek sok szí nû sé ge is vi lá gos sá te szi, men  nyi re nem ki elé gí -
tõek a szavaink er rõl a ti tok ról, amely csak kö rül ír ni en ge -
di ma gát, pon to san meg ha tá roz ni azon ban nem. Ez a be -
lá tás sze ré nyeb bé tesz ben nün ket, ha igét hir de tünk és Is -
ten rõl be szé lünk. De azt is le he tõ vé te szi, hogy Is ten rõl
szó ló el be szé lé sünk be be le szõ jük tel je sen nor má lis, hét -
köz na pi éle tün ket – ami ként ezt lel kész nõk is te szik.

ZÁR SZÓ

Ha tá ro zot tan meg va gyok gyõ zõd ve ar ról, hogy a lel kész -
nõk aján dé kot je len te nek az egy ház szá má ra. Meg mu tat -
ják, hogy a fér fi és a nõ Is ten kép má sa. Rá mu tat nak ar ra,
hogy – a ke reszt ség ál tal – mind ket ten egy for mán Krisz -
tus hoz tar toz nak. Bá to rí ta nak más as  szo nyo kat ar ra,
hogy hal las sák a han gju kat az egy ház ban, és fe le lõs sé get
vál lal ja nak ma guk ra. Rá vi lá gí ta nak az egy ház több év szá -
za dos, egy ol da lú an fér fi cent ri kus struk tú rá já ra. Ez elõ -
ször ir ri táló. De ez ad len dü le tet a vál to zá sok nak, me lyek
mind a lel ké szek nek, mind pe dig a gyü le ke ze tek nek ja vá -
ra vál nak.

A lel kész nõk ép pen ezért ál dást je len te nek az egy ház
szá má ra. Har minc esz ten de je a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház ban, 29 éve a ba jor tar to má nyi egy ház ban.
„Lel kész nõ – As  szony ként egy fér fi as hi va tás ban” – sze -
ret ném, ha ez a cím a jö võ ben más hogy hang za na. Re mé -
lem, egy szer majd azt mond hat juk: lel kész nõ – as  szony -
ként egy test vé ri hi va tás ban. Kí vá nom min den test vé rem -
nek a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban, hogy ál dá -
so san, öröm mel tel ve, gyü le ke ze te ik tõl tá mo gat va és kol -
lé gá ik ál tal el is mer ten vé gez zék szol gá la tu kat. Ez az ál dás
tölt se be egész egy há zu kat.

For dí tot ta: Gaz dag Zsu zsan na
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7 Vö. Mart ha Stortz: Pas tor Po wer. Stutt gart, 1995. Amely rá mu tat a
pász to ri iden ti tás ké pek és a lel kész nõk gyü le ke zet ve ze té si stí lu sa, va la -
mint az ez ál tal transz por tált is ten ké pek köz ti szo ros ös  sze füg gés re.
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Imád ság a Nõk Lu ther-ka bát ban cí mû
kon fe ren cia zá ró is ten tisz te le tén

Urunk! Di csér jük böl cses sé ged cso dá ját. Nem csak az em -
bert te rem tet ted fér fi vá és nõ vé, nem csak a vi lá got al kot -
tad meg úgy, hogy fér fi és nõi ke zek együtt tud ják ápol ni
és fenn tar ta ni, ha nem evan gé li u mo dat is úgy kom po nál -
tad meg, hogy csak két szó lam ban le het hi te le sen meg szó -
lal tat ni és meg él ni. Kö szön jük, hogy részt adsz mun kád -
ból, és el fo ga dod szol gá la tun kat.

Az el múlt év ti ze dek em lé ké vel, ese mé nye i vel, ter hé vel
és fé nyes sé gé vel lé pünk most szí ned elé. Meg kö szön jük
azo kat, akik meg hal lot ták szol gá lat ba hí vó igé det ak kor,
ami kor ez még szin te pél dát lan nak tûnt. Kö szön jük, hogy
bá to rí tot tad õket, hogy bár sza va don kí vül sem mi jük sem
volt, el mer tek in dul ni a nyo mod ban. Há la adá sunk mel lett
pa nasz kod ni is sze ret nénk elõt ted, el sír ni kön  nye in ket,
meg val la ni csa ló dá sa in kat. Küz dünk szé gyen le tes ese mé -
nyek, meg kü lön böz te té sek, go rom ba han gok, dur va gon -
do la tok és elõ íté le tek em lé ké vel és él mé nyé vel. Kö szön jük,
hogy elõt ted he lye van kön  ny nek, fáj da lom nak és pa nasz -
nak, nyo má ban pe dig bé kes ség és meg bo csá tás te rem.

A fé lel me ink ke res nek utat fe léd, Is te nünk. Ap ró ag go -
dal mak és iga zi, gúzs ba kö tõ szo ron gá sok. Sze mé lyes sor -
sunk, egyé ni éle tünk, ame lyet ré mít a ma gá nyos ság ár nya,
ter hel a múlt, mu lasz tá sok, el ha mar ko dott cse le ke de tek,
bû nök és hi bás dön té sek. Ag gaszt, fá raszt és nyug ta lan ná
tesz a szin te foly to nos túl ter helt ség, s a csa lá dunk okoz ta
öröm gyak ran ve gyül a lel ki is me ret fur da lás és a szo ron gás
ke se rû sé gé vel. Ha elõ re te kin tünk, lá tunk ren de zet len és
ne he zen ren dez he tõ, ben nün ket mé lyen érin tõ prob lé má -
kat. Ké rünk, hogy sza ba díts meg a fö lös le ges fé lel mek tõl,
ame lyek csak bé ní ta nak. Oldd fel a gör cse in ket. Adj erõt le -
gyõz nünk mind azt a szo ron gást, ami bi zal mat lan ság ból és
gya nak vás ból fa kad. Éle tünk bi zony ta lan sá ga it pe dig ta -
níts el hor doz ni, ve lük szem be néz ni, õket fel vál lal ni – rád
bíz va ön ma gun kat, sze ret te in ket és jö võn ket.

Pá lya tár sa ink ra és ba rá ta ink ra gon do lunk szí ned elõtt.
Test vé re ink re, akik nek ket té tört az éle te. Akik fi zi kai vagy
lel ki erõ szak ál do za tai. Rá juk gon do lunk, akik nek sor sa

so kak elõtt is mert, aki ket egy egy ház és egy or szág gyá -
szolt, és má sok ra, akik nek sze mé lyes tra gé di á já ról csak
né há nyan tud nak. Mind azok ra, akik nek éle te zsák ut cá ba
fu tott, akik ös  sze om lot tak ter hek és fe szült sé gek alatt,
aki ket nem em le ge tünk, de aki ket te jól is mersz és szá mon
tar tasz. Ir gal ma dért, min dent hely re ál lí tó és be gyó gyí tó
sze re te te dért kö nyör günk. Urunk, ir gal mazz ne künk!

Is te nünk, mind an  nyi an ma gunk ban hor doz zuk azt a
kí sér tést, hogy be le me rül jünk sa ját küz del me ink be, és ne
ér de kel jen sen ki más. De ma gunk ban hor doz zuk an nak
kí sér té sét is, hogy a gyõz te sek hez és az erõ sek hez csa pód -
junk, és kön  nye dén el fe lejt sük azo kat, akik pe rem re sod -
ród tak, gyen gé nek bi zo nyul tak, vagy na gyon meg sé rül tek
sok fé le küz de lem ben. Kö szön jük, hogy rend sze re sen adsz
fi gyel mez te tõ je le ket. Óvj meg at tól, hogy be csuk juk sze -
mün ket és fü lün ket, és ne akar juk ész re ven ni eze ket a je -
le ket. Ugyan ak kor kö szön jük, hogy min dig vol tak és van -
nak olyan em be rek, fér fi ak is, nõk is, akik mer tek és tud -
tak szót emel ni gyen gé kért, fél re so dor ta kért, igaz ság ta -
lan sá got szen ve dõ kért. Kö szön jük, hogy min ket is hor doz -
tak má sok, ami kor er re szük sé günk volt. Adj sze met, szí -
vet és ke zet, hogy lás sunk, érez zünk és cse le ked jünk.

Is te nünk! Or szá god és ügyed élõ va ló ság. Az egy há zad -
ban va ló szol gá lat ezért foly ton vál to zik és meg újul. Nem
sze ret nénk lé lek ben meg vé nül ni, hogy ér tet len ked ve, so -
pán kod va és ros  sz in du la tú irigy ség gel néz zük a kö vet ke zõ
nem ze dé ket, amely egé szen új ki hí vá sok kal ta lál ko zik. Jó
szí vet, bi zal mat és jó in du la tot ké rünk tõ led. Ha pe dig a ná -
lunk idõ seb bek re te kin tünk, adj ér tel mes, ér dek lõ dõ, együtt -
ér zõ lel ket, hadd lás suk meg egy más ér té ke it, hadd érez zük
át egy más bel sõ gaz dag sá gát. Mind an  nyi an pe dig bá tor sá -
got ké rünk tõ led. Hogy eb ben az át ala ku ló vi lág ban ne ri ad -
tan né ze lõd jünk, ha nem ve gyük föl a tem pót, ta lál juk meg
a szót és a mó dot, ami vel az evan gé li um ma kom mu ni kál -
ha tó. Tud juk, hogy or szá god örök, sze re te ted so ha el nem
mú lik, ezért for du lunk hoz zád az zal az imád ság gal, ame -
lyet tõ led ta nul tunk és amely a leg job ban ös  sze kap csol.
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Ál dá sok a Nõk Lu ther-ka bát ban cí mû
kon fe ren cia zá ró is ten tisz te le tén

Árad jon rád az ál dás:
Is ten gaz dag sá ga és hû sé ge
Is ten ere je és vi gasz ta lá sa
Is ten örö me és ir gal mas sá ga

Árad jon rád az ál dás:
hogy az zá légy, aki nek õ sze ret ne lát ni té ged
hogy tel je sít hesd azt, amit kül de tés ként rád bí zott
és Is ten örö mé bõl élj

Árad jon rád az ál dás:
hogy nö ve ked jél az õ sze re te té ben
hogy éle ted be le si mul jon ter ve i be és szán dé ka i ba
és Is ten tá ma szod le gyen min den ne héz pil la nat ban

Árad jon rád az ál dás:
hogy fel is merd õt min den ben, ami em be ri, tö ré keny és tö re dé kes
hogy meg mu tat hasd õt em ber sé ged ben
és ál dás légy so kak szá má ra

Jár jon ve led a ke gye lem
ma és éle ted min den nap ján
és tölt se be szí ve det Is ten nagy bé kes sé gé vel.

Õ le gyen elõt ted, hogy ve zes sen.
Õ le gyen mö göt ted, hogy vé del mez zen.
Õ le gyen mel let ted, hogy el kí sér jen.
Õ le gyen alat tad, hogy hor doz zon.
Õ le gyen ben ned, hogy tel jes sé te gyen.
Õ le gyen fö löt ted, hogy meg áld jon té ged. 
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A han no ve ri Lu the ris ches Ver lags ha us a múlt év ele jén je -
len tet te meg a nyu gal ma zott ki eli egy ház tör té net- és öku -
me ni ka-pro fes  szor tisz te le té re ös  sze ál lí tott ta nul mány -
gyûj te ményt. A cím az ün ne pelt egész mun kás sá gát kí -
ván ja át fog ni, aki sze rint azért kell ál lan dó an vis  sza nyúl -
ni a re for má ció örök sé gé hez, mert ez zel az egész ke resz -
tény sé get tart juk szem elõtt. Gottfried Ma ron az EKD tu dó -
sí tó ja ként je len volt a II. Va ti ká ni Zsi na ton. Je len tõs Lu -
ther-ku ta tó ként tart ják szá mon, és 2001-ben Loyo lai
(Szent) Ig nác ról meg je lent köny vé vel is nagy el is me rést
szer zett. 1956-ban ke rült kap cso lat ba a bens he i mi Fe le ke -
zet tu do má nyi In té zet tel, majd 1969-tõl a fenn tar tó Pro tes -
táns Szö vet ség (Evan gelis cher Bund) el nök sé gi tag ja,
1979–1997 kö zött pe dig el nö ke volt.

Az is mert teo ló gu so kat fel vo nul ta tó, át fo gó ta nul mány -
kö tet há rom rész ben nyolc-nyolc írást tar tal maz, ame lyek
a re for má ció és a ka to li ciz mus vi szo nyát elem zik. Az el sõ
rész ben (Tör té ne lem) egy ház- il let ve teo ló gia tör té ne ti kér -
dé se ket tár gyal nak. A má so dik rész ben (Élet) a fe le ke ze tek
kul tú rá ja, jel leg ze tes sé gei ke rül nek sor ra. A har ma dik
rész ben (Vi szony) ak tu á lis, köz ér dek lõ dés re szá mot tar tó
prob lé má kat vizs gál nak, ezért ezt rész le te seb ben fog juk
is mer tet ni.

Az el sõ és má so dik rész bõl két-két ta nul mányt emel -
jünk ki. A leg el sõ Fer di nand Barth darm stad ti pro tes táns
fõ is ko lai pro fes  szor írá sa Dan té ról mint az igaz ság ta nú -
já ról (Dan te Alig hi e ri – Ein „Ze uge der Wahr he it” zwi -
schen gre go ri a nis cher Re form und Re for mati on). Fla ci us
Ca ta log us Tes ti mo ni us Ver i ta tis-ában a re for má ció elõt ti
szá za dok ból idéz, be mu tat va, hogy a re for má ció nem va -
la mi „új eret nek ség”, ha nem már ko ráb ban is vol tak ha -
son ló han gok. Dan te szá má ra a pá pa ság ha tal mi igé nye
volt a tár sa dal mi-po li ti kai ba jok fõ oka. Er rõl be szél Ver gi -
li us a Pur ga tó ri um 16. éne ké ben. A worm si Lu ther-szo bor
ta lap za tán az elõ re for má to rok kö zött még sem õ, ha nem
Sa vo na ro la kép vi se li Itá li át, vagy is olyan sze mély, aki
már tír ha lált szen ve dett.

Ger hard Mül ler nyu gal ma zott er lange ni egy ház tör té net-
pro fes  szor és bra unsch we i gi püs pök Mar tin Chem nitz-nek
a tri den ti zsi nat szent ség ta ná val szem be ni kri ti ká já ról ír
(Die Kri tik des Mar tin Chem nitz an der Sak ra men ten leh re
des Kon zils von Tri ent). A kér dés sel a zsi nat 1547-tõl egé -
szen a vé gé ig, 1563-ig fog lal ko zott. Csak a ke reszt ség és
az úr va cso ra va ló ban új szö vet sé gi szent ség, ame lye ket
Krisz tus ren delt, ame lyek hez ígé ret kap cso ló dik, kül sõ
jeggyel. Ez zel nem csök ken ti a töb bi, az egy ház atyák ál tal

szent sé gek ként be mu ta tott szo kás ér té két, ha nem csak a
meg fe le lõ hely re kí ván ja ten ni õket a Szent írás alap ján. A
mai öku me ni kus pár be széd ben is ki emel ten fog lal ko zunk
a szent sé gek kel. Ma, ami kor a kö zö set is hang sú lyoz zuk,
még min dig kér dés az ex ope re ope ra to, il let ve a so la fi de.
A tör té nel mi elõz mé nyek is me re te nél kül az újat sem tud -
juk meg fe le lõ en ér té kel ni.

A má so dik rész ben Jörg Ha us te in boc hu mi öku me ni ka-
pro fes  szor – 1999–2000-ben a bens he i mi in té zet igaz ga -
tó ja – Lu ther nek a szent há bo rú és a bú csú já rás el le ni né -
ze te i rõl, a ket tõ kö zöt ti ös  sze füg gés rõl ír, ame lyet a ke -
resz tes had já ra tok tesz nek nyil ván va ló vá (Der Ein sp ruch
Lu thers ge gen He i li gen Kri eg und Wall fahrt. Ak tu el le Erin -
ner un gen an ei nen ver ges se nen Zu sam men hang). Lu ther
a tö rök el le ni há bo rút vi lá gi ügy nek, hon vé de lem nek te -
kin tet te. Is ten mun ká ja, az evan gé li um hir de té se nem
függ at tól, hogy a Szent föl dön ép pen ki ural ko dik. Is ten
szem pont já ból „ez sem mi vel sem fon to sabb, mint a sváj ci
te he nek”. Ma is jó len ne meg szív lel ni, és a fegy ve res bú -
csú já rás nak, ke resz tes had já ra tok nak még a lát sza tát is
el ke rül ni. Bush 2001. szep tem ber 11-e után „crusa de”-rõl
be szélt, amely nek isz lám fül lel hall va már nem csu pán
sze ku lá ris, ha nem ma is ele ven val lá sos tar tal ma van.

Jos E. Verc ruysse bel ga pro fes  szor, a ró mai Ger gely
Egye tem volt ta ná ra, is mert ka to li kus Lu ther-ku ta tó Lu -
ther és Loyo la sza bad ság fo gal mát ha son lít ja ös  sze (Ge -
schaf fen um Gott zu lob en… Fre i he it bei Lu ther und Ig na -
ti us von Loyo la). Mind ket tõ jük szá má ra az em ber sze mé -
lyes üd vös sé ge volt a fõ kér dés. Az ige hir de tés, a mi nis te -
ri um ver bi ál tal mind ket tõ alap ja i ban kí ván ta meg újí ta ni
a meg gyö tört egy há zat. Még is, Lu ther mû ve, A ke resz tény
em ber sza bad sá gá ról és Ig nác Ex er ti tia spi ri tu a lia-ja na -
gyon kü lön bö zõ úton jár. Lu ther X. Le ó nak egy ki csi és in -
kább bé kés trak tá tust kí vánt át ad ni, amely a ke resz tény
élet sum má ja. Ig nác szá má ra pe dig a lel ki gya kor la tok
misz ti kus ta pasz ta la tok fe lé is utat nyi tot tak. Míg Lu ther
az evan gé li um ne vé ben gya ko rolt ra di ká lis kri ti ká já val az
egy ház sza ka dás tól sem ri adt vis  sza, Loyo la a komp lex
egy há zi ha gyo mány ban és gya kor lat ban ke re si az utat, és
szá má ra a re for mált egy ház is csak a ka to li kus, hi e rar chi -
kus egy ház le het.

A har ma dik rész ben Mar tin Ohst wup per ta li egy ház -
tör té net-pro fes  szor a Do mi nus Ie sus-nyi lat ko za tot a be -
ve ze tõ mon dat alap ján elem zi (Do mi nus Jesus – kat ho -
lisch und re for mato risch). A nyi lat ko zat ta ní tá sa az egy -
ház ról rö vi den így fog lal ha tó ös  sze: „Jé zus Krisz tus ural -

SZENT PÉ TERY PÉ TER

Re for má ció és ka to li ciz mus
Ün ne pi ki ad vány Gottfried Ma ron pro fes  szor 75. szü le tés nap já ra



ma – köz vet ve vagy köz vet le nül – a hi e rar chi kus egy ház
ré vén va ló sul meg: nincs Do mi nus Ie sus Do m ina Ecc le sia
nél kül. Pro tes táns ér tel me zés sze rint pe dig csak An cil la
Ecc le siáról be szél he tünk. Mind ket ten Úr nak vall juk
Krisz tust, csak né mi leg más kép pen gon dol ko dunk ural -
ko dá sá nak mód já ról. Ha na gyon el aka runk sza kad ni at -
tól, ami el vá laszt, fé lõ, hogy azt is el ve szít jük, ami ben
egyek va gyunk.” (Ez utób bi meg ál la pí tá sát nyil ván so -
kan vi tat ják.)

Ot to Her mann Pesch do mon kos ren di, nyugalmazott
mün che ni ka to li kus pro fes  szor, a ka to li kus-pro tes táns dia -
ló gus egyik leg is mer tebb kép vi se lõ je a 21. szá zad egy há zá -
ról ír (Kirche-Se in im 21. Jahr hun dert. Kat ho lisch – in öku -
me nis cher Ve rant wor tung). „Az egy ház min den faj ta jö võ jé -
nek – min den egy há zé nak – csak egy cél ja van, csak egy
cél ja le het: a hit, és sem mi más, mint a hit.” Min den más
fo ga lom, ki fe je zés, de fi ní ció, kép – „Is ten né pe”, „szent -
ség”, „Szent lé lek temp lo ma” – azt ír ja le, ami hit ál tal tör -
té nik. Ezért a sa ját egy há zá val szem ben is igen kri ti kus: a
ka to li kus nem au to ma ti ku san „ró mai” ka to li kus. Már Ig -
na ti us utal a ró mai gyü le ke zet sze re tet be li el sõ sé gé re,
amely azu tán ju risz dik ci ós pri má tus sá ala kult. Ez te hát
tár gyi ok ból nem le het a „ka to li kus” tar tal ma, ha az egy -
ház ka to li ci tá sát öku me ni kus fe le lõs ség gel akar juk meg él -
ni. A ró mai ka to li kus egy ház „no tó ri u san ne ga tív” jel lem -
zõ i nek – kü lö nö sen a túl zott bü rok ra tiz mus nak és kö vet -
kez mé nye i nek – ki kel le ne hal ni uk a 21. szá zad ban, még -
pe dig azért, hogy az egy ház va ló ban „ka to li kus” le gyen.
Mind azt, ami jó, vagy is az egy ház sok szí nû sé gét, lé lek szá -
ma mi at ti fi gye lem fel kel tõ ha tá sát, tag ja i nak egy ház sze re -
te tét egy re in kább ki kel le ne ak náz ni. De eh hez ko mo lyan
kell ven ni a test vér egy há zak kér dé se it is. A hi va ta los egy -
há zi nyi lat ko za tok nem fel tét le nül je len te nek teo ló gi ai tisz -
tá zást. Re mé li, hogy a Do mi nus Ie sus-nyi lat ko za tot be lát -
ha tó idõn be lül „üze mi bal eset nek” fog ják te kin te ni, amely
hi á nyos in for má ci ó ra és rö vid zár la tos kö vet kez te té sek re
épül. A 16–17. pont ról (tud ni il lik az iga zi egy ház kri té ri u -
ma i ról – a ka to li kus fel fo gás sze rint ér vé nyes püs pö ki tiszt
és eu cha risz tia) már az elõ ké szü le tek nél vi ta volt. Ami pe -
dig az apos to li szuk ces  szi ót il le ti: még ha si ke rül ne is bi zo -
nyí ta ni a kéz rá té te lek meg sza kí tat lan lán co la tát, a prob lé -
ma ilyen fel ve té se alap ján az egy ház egy ház vol ta va la mi -
lyen tör té ne ti ku ta tás si ke ré tõl függ ne.

Pa o lo Ric ca ró mai val dens pro fes  szor ar ról ír, hogy mit
je lent pro tes táns nak len ni Ró má ban (Re for mi ert Se in in
Rom). 1870 elõtt csak kül föl di pro tes tán sok lak hat tak itt,
ola szok nem.1

Mar tin Honec ker bon ni rend sze res pro fes  szor a si mul
ius tus – si mul pec ca tor oly so kat vi ta tott kér dé sé vel fog -
lal ko zik (Si mul ius tus – si mul pec ca tor. Be de u tung und
Gren zen ei ner öku me nisch strit ti gen Form el). A for mu la

ér tel me zé se a bûn fo ga lom ér tel me zé sé tõl függ. Az Új szö -
vet ség a bûnt mind az em ber tet te ként, mind pe dig az em -
ber fe let ti ha ta lom ként ír ja le. Exe ge ti ka i lag vi ta tott, hogy
az Új szö vet ség el fo gad ja-e a meg iga zult bûn te len sé gé nek
le he tõ sé gét, vagy a lu the ri si mul ius tus, si mul pec ca tor ér -
tel mé ben te kin ti-e. A vo nat ko zó lo cus clas si cus Róm
7,7–25. Ma az exe gé ták több sé ge ar ra haj lik, hogy itt az
em ber nek Krisz tus sal va ló ta lál ko zá sa elõt ti ál la po tá ról
van szó. Lu ther már Ró mai le vél kom men tár já ban hasz -
nál ta a for mu lát, majd 1521-ben tér vis  sza rá. A si mul
per sze nem va la mi fé le ob jek tív le írás, ha nem eg zisz ten ci -
á lis ki je len tés, az imád ság ban küsz kö dõ em ber ál la po ta.
Ugyan ak kor nem je len ti azt, hogy a meg iga zu lás nak ne
len né nek lát ha tó kö vet kez mé nyei, vagy is a két si mul nem
egyen ran gú!

Hart mut Kreß szin tén bon ni rend sze res pro fes  szor az
élet vé del mé nek és az élet kez de té nek kér dé sé vel fog lal ko -
zik, ele mez ve a ka to li kus és a pro tes táns ál lás fog la lá sok
kü lönb sé ge it (Le benss chutz und Le bens be ginn. Ei ne kri -
tische Bi lanz der kirch li chen Stel lung nah men zur Bio et hik
in kon fes si on skund li cher und et his cher Hin sicht). A ka to -
li kus ál lás fog la lá sok az emb rió érint he tet len mél tó sá gát
hang sú lyoz zák, és nem vesz nek tu do mást a be ágya zó dás -
ról, az anya és a gyer mek kö zöt ti tes ti kap cso lat, ös  sze -
kap cso ló dás ki ala ku lá sá ról (kö rül be lül 8. nap), amely az
ivar sej tek egye sü lé se mel lett az em ber ré vá lás fon tos té -
nye zõ je. A mai hi va ta los ka to li kus ta ní tás sze rint Is ten az
emb ri ó nak rög tön a fo gan ta tás pil la na tá ban meg te rem ti a
lel ket. In nen ve ze tik le az emb rió ab szo lút vé del mé nek kö -
ve tel mé nyét. Ugyan ak kor je len tõs ka to li kus teo ló gu sok,
mint Karl Rah ner, nem osz tot ták ezt a vé le ményt. Az em -
be ri lé lek lét re jöt té re is vo nat ko zik, hogy Is ten a má sod la -
gos oko kon ke resz tül hat. Mo rál teo ló gu sok már ki fo gá sol -
ták: ho gyan egyez tet he tõ ös  sze a ko rai lé lek te rem tés el mé -
le té vel az, hogy egy emb rió még két hé tig osz tód hat, az az
ik rek jö het nek lét re? To váb bi kér dés, hogy az emb ri ók
30–60%-a mi ért pusz tul el a be ágya zó dás elõtt? Ös  sze fog -
la lá sul meg ál la pít ja: bár ko ráb ban so kan úgy gon dol ták,
hogy a dog ma ti kai kü lönb sé gek el le né re eti kai kér dé sek -
ben tö ké le tes egyet ér tés le het sé ges, ez ma már nem áll ja
meg a he lyét. A bio e ti kai kér dé sek ben egye lõ re bi zo nyo -
san nem.

Erich Geld bach boc hu mi öku me ni ka-pro fes  szor, ko ráb -
ban a bens he i mi in té zet re fe ren se a né met or szá gi pro tes -
tán sok és ka to li ku sok vi szo nyát a teo ló gi ai ka rok hely ze -
té vel vi lá gít ja meg (Das Verhält nis der Kon fes si onen und
die Theo lo g is c hen Fa kultä ten in Deutsch land. Ein Dis kus -
si on sbeit rag). Ma már ter mé sze tes, hogy a teo ló gi á nak
öku me ni kus nak kell len nie, kü lön ben nem teo ló gia. Ez
min den el len ke zõ vé le mén  nyel szem ben azt is je len ti, hogy
az öku me ni ká ra kü lön szak ként an nál na gyobb szük ség
van. Vi szont jó ok kal kér dez he tik, hogy szük ség van-e az
egye te me ken kü lön pro tes táns és ka to li kus fa kul tá sok ra.
Vá la sza – sza bad egy há zi (bap tis ta) tag ként – egy ér tel mû
nem. Krisz tus egy há za nem csu pán egyet len for má ban,
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1 Az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont 1999. évi köz gyû lé sén tar tott
elõ adá sa – „Pro tes táns ként Ró má ban” –, meg je lent a Lel ki pász tor
1999/6. szá má ban.
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szer ve zet ben lé tez het. A teo ló gi ai ka ro kat a je len tõs rész -
ben sze ku la ri zált adó fi ze tõk pén zé bõl is fenn tart ják. Nem
in do kolt kü lön-kü lön bib li kus tan szé kek fenn tar tá sa.
Amen  nyi ben ra gasz ko dunk a kü lön ka rok hoz, a je len le gi
ta ka ré kos sá gi in téz ke dé sek az egye te mek más te rü le te i rõl
von nak el anya gi a kat. A kö zös fa kul tás egye lõ re még utó -
pia, de ez a szû kí tés mel lett bõ ví tést is je len te ne. Mi vel egy -
re fon to sabb a más val lá sok kal foly ta tott pár be széd, a val -
lás tu do má nyi tan szé ke ket leg alább rész ben az adott, el sõ -
sor ban a zsi dó és az isz lám val lás kép vi se lõ jé nek kel le ne
be töl te ni ük. Vé gül pe dig a tar to má nyi egy há zi rend szer
ano má li á it kel le ne ki kü szö böl ni és az egé szet meg vál toz -
tat ni. Az uni ált egy há zak kép vi se lõ je is le het evan gé li kus
püs pök(nõ), és ha va la ki el köl tö zik, a he lyi egy ház hit val -
lá sát, li tur gi á ját kell el fo gad nia. Ugyan ak kor a hall ga tók
szá ma tar to má nyon ként, egy há zan ként kor lá to zott:
„Könnyebb a te vé nek a tû fo kán át men ni, mint egy lel -
kész(nõ)nek a Veszt fá li ai Egy ház ból a Raj nai Egy ház ba
bejutni.” – Az el mon dot tak azon ban nem je len tik egy ház
és teo ló gia szét vá lasz tá sát. A pro fes  szo rok nak is – nem
csu pán a tu do mány, ha nem az egy ház iránt el kö te le zet ten
– köz vet len kap cso la tot kell tar ta ni uk a gyü le ke ze tek kel.

Wal ter Fle isch mann-Bis ten, az Öku me ni kus In té zet ügy -
vi võ je rész le te sen be mu tat ja az in téz mény tör té ne tét
1947-tõl nap ja in kig („…zu ei ner ei ge nen kle i nen Aka de -
mie he rang ewach sen…” Das Kon fes si on skund liche Ins ti -
tut als Mo dell theo lo g is cher Forschung für die kirch liche
Pra xis). Az in té zet ala pos és szín vo na las teo ló gi ai mun ká -
ja mind in kább híd sze re pet tölt be a tu do má nyos teo ló gia
és az egy há zi élet min den na pos gya kor la ta kö zött. Az in -
té zet fo lyó ira ta (Ma te ri al di enst des Kon fes si on skund li ches
Ins ti tuts Bens he im) 4800 pél dány ban je le nik meg, bár
1991-ben, a for du lat után 6000 volt. A Bens he i mi Fü ze tek
(Bens he i mer Hef te) zseb könyv so ro zat ak tu á lis kér dé sek rõl
már 100 kö rül jár, és az „Egy ház – Fe le ke zet – Val lás”
(Kirche – Kon fes si on – Re li gi on) so ro zat mo no grá fi ái is

már 50 fe lé. Az in té zet éves ülé se in más or szá gok ból ér ke -
zõ kép vi se lõk is rend sze re sen részt vesz nek.

Re in hard Fri e ling pro fes  szor, 1981–1999 kö zött az in té zet
igaz ga tó ja a pro tes táns egy há zak eu ró pai tár sa dal mi sze re -
pé rõl ír (Im pul se der evan gelische Kirche in die eu ropäische
Ge sells chaft). Eu ró pá ról be szél ve az egész kon ti nenst szem
elõtt kell tar ta nunk. Ma azt mond juk, hogy az egy há zak nak
im pul zu so kat kell ad ni uk, hi szen szó sem le het he ge mon isz -
ti kus tö rek vé sek rõl, a nagy kons tan ti ni múlt vis  sza ál lí tá sá -
ról. Ugyan ak kor tud ni kell, hogy egy ház és ha za, egy ház és
nem zet min dig is szo ro san ös  sze tar to zott. A kul tu rá lis, nem -
ze ti és re gi o ná lis ha gyo má nyok so ka sá ga Eu ró pa gaz dag sá -
gá hoz tar to zik, amit nem sza bad az eu ró pai in teg rá ci ó nak
fel ál doz ni. (Az eu ró pai al kot mány – ame lyet most jú ni us ban
vég re el fo gad tak – in kább egy szö vet sé gi ál lam ról szól. Rá -
adá sul a pre am bu lum ból ki ma radt a ke resz tény ség re uta -
lás.) Nincs kü lön pro tes táns té ma jegy zék, ame lyet ki sa já tít -
hat nánk, más ke resz té nyek pe dig nem fog lal koz hat ná nak
ve lük. Ugyan ak kor ezek tár gya lá sa, ki fej té se, hang sú lyo zá -
sa ránk jel lem zõ. Az eti kus ma ga tar tás ra in dí tás az egye dül
hit ál tal va ló meg iga zu lás ígé re té bõl fa kad. Az evan gé li kus
eti kát és po li ti kát az Is ten elõt ti fe le lõs lel ki is me re ti dön té -
sek nek kell meg ha tá roz ni uk. Ez más, mint ha csu pán mo rá -
lis en ge del mes sé get kö ve tel nénk bi zo nyos in téz mé -
nyes(ített) pa ran csok iránt. Ugyan ak kor az öku me ni kus
együtt mû kö dés rõl, kö zös fel lé pés rõl nem le het le mon da ni,
hi szen er re az EU in téz mé nye i ben is job ban oda fi gyel nek.

Re for mati on und Kat ho li z is mus. Beiträ ge zu Ge schich te,
Le ben und Verhält nis der Kon fes si onen. Festsch rift für
Gottfried Ma ron zum 75. Ge burt stag
Hera usge ge ben von Jörg Ha us te in und Harry Oel ke
RNZ – Re for mati on und Ne u ze it,
Hera usge ge ben von Jörg Ha us te in, Band 2
Lu the ris ches Ver lags ha us GmbH, Han no ver 2003 539 S
(Rész le tes ada tok: http://dnb.ddb.de)
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KO VÁCS IM RE

„A min den hol Min den ha tó
most vál toz tat raj tunk…”
Mit je lent a fa lu éle té ben az evan gé li kus gyü le ke zet je len lé te?

„Zu hog az esõ, csak vál tozz, csak vál tozz,
Ahogy az idõ, csak vál tozz, csak vál tozz…
Si mo gat az ég, csak vál tozz, csak még,
Mert nem volt, még nem volt elég…
Jön ér tünk egy má sik ha jó,
A nap süt és hull rám a hó
A min den hol Min den ha tó
most vál toz tat raj tam…”

(Re pub lic együt tes: Ki rúg juk ma gunk alól a föl det)

MA GUNK RÓL

Fe le sé gem mel, Ko vács né Tóth Már tá val há rom ke me nes al -
jai anya gyü le ke zet: Ke me nes ma ga si, Ke me nes mi hály fa és
Vö nöck lel ké szei és há rom gyer mek szü lei va gyunk. A nagy
szór vány ban dol go zók sze mé ben ez bi zon  nyal nem tû nik
sok nak, még is okoz gon do kat: az anya gyü le ke ze ti jel leg mi -
att el vi leg min den prog ra mot há rom hely szí nen kel le ne
meg tar ta ni, ami az idõ kor látai mi att ne he zen old ha tó meg.

Elõ ször a kö rül mé nye ket vá zo lom nagy vo na lak ban,
ame lyek a kis fal vak, vagy mai szó val a „hát rá nyos hely -
ze tû kis te le pü lé sek” és az itt mû kö dõ gyü le ke ze te ink hely -
ze tét jel lem zik. A má so dik egy ség ben a ha gyo má nyos nép -
egy há zi ke re tek má ig ha tó sze re pé rõl, a har ma dik rész ben
az új utak ke re sé sé rõl szó lok.

AP RÓ FAL VAK – NAGY VÁL TO ZÁ SOK

A mot tó nak vá lasz tott dal szö veg egy idei kon fir má ci ós
em lék rõl va ló: kon fir man du sa ink egyik aján dé ka volt idén
egy CD-vá lo ga tás a Re pub lic együt tes da la i ból. Az idé zett
dal cí me: „Ki rúg juk ma gunk alól a föl det”. A vál to zás
kény sze rét nem csak a ka masz ta pasz tal ja, de kö rü löt te
szin te min den ki is me ri. A kis fal vak ban so kan ér zik úgy:
ki fu tott a lá buk alól a ta laj. Amit ed dig biz tos nak hit tek,
bi zony ta lan ná lett. A tsz-ek meg szûn tek, ma gán gaz dál ko -
dás ra csak ke ve sen ké pe sek, hely ben nin cse nek al ter na tí -
vát adó mun ka le he tõ sé gek, ki van nak szol gál tat va az ol -

csó mun ka erõ után ván dor ló mul ti na ci o ná lis vál la la tok
igé nye i nek, me lyek ma még itt van nak, de le het, hol nap ra
már nin cse nek.

Eu ró pa ár nyé ko sabb ke le ti fe lén a fa lu nap ja ink ban
szû nik meg vég képp me zõ gaz da ság ból élõ, kö zös kul tu rá -
lis örök sé get hor do zó egy ség nek len ni. A nép ha gyo má -
nyo kat ja va részt már a múlt szá zad ban fel szá mol ta a tö -
meg gyár tás és a nép rá dió. Most a meg él he tés bá zi sa is át -
ala kul, s ez a má so dik nagy át ala ku lás ta lán az el sõ nél
(csa lá di gaz dál ko dás fel szá mo lá sa, té e sze sí tés) is ra di ká -
li sabb és fáj dal ma sabb: a föld höz kö tött pa raszt em ber al -
kal mi lag fog lal koz ta tott, in gá zó bér mun kás sá vá lik. Nem
túl zás azt mon da ni: ilyen lép té kû vál to zá so kat fenn ál lá -
suk óta nem él tek meg fal va ink. A nagy szü lõk ge ne rá ci ó -
ja gyer mek ként még az ök rös  sze kér mel lett bal la gott, uno -
ká ik a ne ten ször föz nek.

A vál to zás kül sõ kény szer, a kény sze rí tõ erõk be fo lyá so -
lá sá nak le he tõ sé ge nél kül. A tö meg de mok rá ci ák ban, ahol
a ha ta lom ba ke rü lést sza va za tok szá ma dön ti el, a kis fal -
vak po li ti kai sú lya cse kély, s ez zel ará nyos ér dek ér vé nye -
sí tõ ere jük is.

AZ EGY HÁZ HELY ZE TE FAL VA INK BAN

A tör té nel mi vál to zá sok so rán egy ház köz sé ge ink el ve szí -
tet ték gaz da sá gi bá zi su kat: a föl det, amely nek be vé te lé bõl
is ko lá kat tart hat tak fenn, ta ní tó kat, kán tor ta ní tó kat al -
kal maz hat tak. Ma lé nye gé ben az ön kén tes egy ház fenn tar -
tá si hoz zá já ru lás ra épít he tünk. En nek mér té ke azon ban
az egy ház hoz ha gyo má nyo san kö tõ dõ õs la ko sok las sú, de
fo lya ma tos fo gyá sa és a csa lá dok anya gi ne héz sé gei mi att
cse kély. Ez azt is je len ti, hogy gyü le ke ze te ink moz gás te re
be szû kül, hi szen a prog ra mok szer ve zé se pénz be is ke rül.

Is ko lá ink el vé te le kor nem pusz tán in téz mé nye ket ve szí -
tet tünk el, ha nem ez ál tal azt a le he tõ sé get is, hogy kö zös -
sé ge ink min den nap ja i ban je len le gyünk az élet egyik leg -
fon to sabb te rü le tén, a kép zés ben. Az egy ház tár sa dal mi
sú lya ez zel olyan mér ték ben csök kent, amit má ig nem
tud tunk el len sú lyoz ni.
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ÚT KE RE SÉS

A ha gyo má nyos ke re tek bõl meg ma radt
le he tõ sé gek

A ha gyo má nyos nép egy há zi ke re tek fe lénk ma is nagy se -
gít sé get je len te nek. A gyer me ke ket rit ka ki vé te lek tõl el te -
kint ve meg ke resz tel te tik, s ma már nem is a nagy szü lõk, a
szü lõk hoz zák õket. A ke resz te lést meg elõ zõ be szél ge té sen
el sõ sor ban az egy ház li tur gi á já nak mély sé gé re és szép sé -
gé re irá nyít juk a fi gyel mü ket. Egy egy há zi as nak jó in du lat -
tal sem ne vez he tõ édes anya mond ta nem rég az iro dánk -
ban: – Ez itt is gyö nyö rû, mi lyen lesz majd a temp lom ban?!

A meg ke resz telt gyer me ke ket beírat ják a hit ok ta tás ra. A
há rom fa lu ban az el múlt tan év ben 22 cso port ban 205 ta -
nu ló val fog lal koz hat tunk. A hit ok ta tás ma a leg na gyobb
mis  szi ós te rü let, ahol olyan mód sze rek ki dol go zá sá ra van
szük ség, amely a ta nu lók nak is ked ves és a szü lõ ket is el
tud ja ér ni.

A pol gá ri há zas ság kö tést kö ve ti az egy há zi szer tar tás.
Az es kü võt meg elõ zõ há rom je gyes-be szél ge tés ki dol go -
zott kér dés sort kö vet, me lyet a be je lent ke zés kor kéz be
adunk, hogy le gyen ide jük kö zö sen is meg be szél ni. A fi a -
ta lok kö zös éle tét köz vet le nül érin tõ prob lé má kat igyek -
szünk a fel szín re hoz ni. A té mák: 1. fér fi és nõ kap cso la -
ta; 2. a szü lõk kel va ló kap cso lat; 3. a gyer me kek igé nyei.
A li tur gia elem zé sé re, ko moly sá gá nak és szép sé gé nek
meg be szé lé sé re a har ma dik al ka lom mal ke rül sor.

A te me té sek al kal má val igyek szünk az el hunyt sze mé -
lyé hez kö töt ten szól ni, va la mi kép pen han got ad ni az élet -
út ban rej lõ is te ni ta ní tás nak. A kis fal vak õsi ka rak te re
min den rom lás el le né re an  nyi ban még meg ma radt, hogy a
kis szá mú em ber egy más sze me elõtt él, is me rik egy mást.
Így ne kik meg ada tik az a pá rat lan le he tõ ség (ami vel nem
biz tos, hogy él nek is), hogy nem köny vek bõl, ha nem hi te -
le sebb for rás ból: sor sok ból ta nul hat nak. A sors hoz vá lasz -
tott tex tus és a sze mély hez kö tõ dõ te me tés per sze koc ká -
za to sabb is, mint a ste ril ige hir de tés, na gyobb fi gyel met és
ta pin ta tot kö ve tel – de az ere je is na gyobb.

A va sár na pi is ten tisz te let ma is ki emel ke dõ fon tos sá gú, a
lét szám las sú csök ke né se el le né re is. A há rom fa lu ra jel lem -
zõ lá to ga tott ság az utol só hét év át la gá ban 43 lé lek va sár -
na pon ként (az ün ne pi al kal ma kat is be le ért ve). Ma nap ság
so kat szo mor ko dunk az üre se dõ temp lo mo kon, ami va ló -
ban ri asz tó, és fal va ink né pes sé gé nek fo gyá sát is tük rö zi –
de köz ben mint ha el fe lej te nénk, hogy alig van olyan vi lá gi
al ka lom, amely rend sze re sen, hét rõl hét re ennyi em bert
moz gó sí ta na. Oly kor eszem be jut egy ko ráb bi em lé kem: a
78 ez res és kul tu rált nak mon dott Szom bat he lyen egy or szá -
gos hí rû köl tõnk est jé re 60 em ber volt kí ván csi. Mi he ten te
szól ha tunk 90–120 em ber hez – s ez meg tisz tel te tés.

A ha gyo má nyos ad ven ti és böj ti es tek lá to ga tott sá ga az
idõ sek le mor zso ló dá sá val fo lya ma to san csök ken. Idén
elõ ször pró bál koz tunk új for má val: film klub szer ve zé sé -
vel. Egye lõ re úgy tû nik, nem ered mény te le nül: Ke me nes -

ma ga si ban pél dá ul a szo ká sos 5–6 fõ he lyett 20–25-en
jöt tek el, fi a ta lok is, Ze ffi rel li Jé zus-film jé re. Az al kal man -
ként ve tí tett át la go san 30 perc nyi anya got rö vid meg sza -
kí tá sok kal, né hány mon da tos kom men tá rok kal kí sér ve
mu tat tuk be. Ter vez zük nem bib li ai té má jú al ko tá sok ve -
tí té sét is.

Új utak pró bál ga tá sa

Ho gyan le het meg szó lí ta ni és meg moz dí ta ni a gyü le ke zet
pe re mén élõ több sé get, akik még né hány szál lal kö tõd nek
az egy ház hoz? Mi kép pen le het je len na gyobb súl  lyal az
egy ház an nak a he lyi kö zös ség nek az éle té ben, amely hez
tar to zik? Bár a ha gyo má nyos nép egy há zi for mák se gí te -
nek, s va ló já ban csak raj tunk áll, hogy meg tud juk-e töl -
te ni õket mai tar ta lom mal, az út ke re sõ kí sér le te zés tõl nem
men te sí te nek. Az aláb bi ak ban eze ket igyek szem – ter je del -
mi okok mi att váz la to san – sor ra ven ni.

Is ko lá ink tá mo ga tá sa és a meg ma ra dá su kért foly ta tott
küz de lem
Fe le sé gem Vö nöc kön két éve al pol gár mes te ri tiszt sé get tölt
be. Így le he tõ sé ge van a fa lu éle tét meg ha tá ro zó he lyi dön -
té sek be fo lyá so lá sá ra, anél kül, hogy ez túl sok ide jét le -
köt né. Ma, ami kor a kis te le pü lé sek is ko lá it a meg szû nés
fe nye ge ti, az el len ér de kelt vá ros sal szem ben a meg tar tá -
su kért foly ta tott harc, amely ben lel kész ként ak tí van részt
ve szünk, ígé re tes kö ze le dést ered mé nyez a he lyi pe da gó -
gu sok és az egy ház kö zött.

Kü lön of fer tó ri u mo kat szen tel tünk a he lyi is ko lák tá mo -
ga tá sá ra. A be folyt ös  szeg bõl fõ leg a ta nu lók nak ked ves
sport fog lal ko zá so kat tá mo gat juk a fo gyó esz kö zök pót lá sá -
val, de né ha je len tõ sebb ado mány ra is fut ja: pél dá ul 2000-
ben ün nep ség ke re té ben mind há rom is ko lánk ban át ad hat -
tuk az ara di vér ta núk em lé két meg örö kí tõ 15 da ra bos,
dísz ke re tes kép so ro za tot. A fo lyo só kon el he lye zett ké pek
alat ti szö ve gek a vér ta núk utol só órá i nak do ku men tu mai:
hi tük és ha za sze re te tük ere jé rõl ta nít ják a di á ko kat.

A múlt be li egy ház el le nes kép zé sük mi att ko ráb ban né -
mi leg bi zal mat lan ta ná rok kö ré ben is na gyon jó vis  sz han -
got kel tett, hogy az idei pe da gó gus na pon mind há rom is -
ko lánk ban ap ró aján dék kal: egy CD-le mez zel (vá lo ga tás a
kel ta lel ki ség dal la ma i ból) kö szön töt tünk az egy ház köz -
ség ne vé ben min den ta ní tót. Anya gi le he tõ sé ge ink ugyan
kor lá to zot tak, de a mai tech ni ka még szá munk ra is le he -
tõ vé te szi eze ket a híd épí tõ gesz tu so kat.

Kö zös ön kor mány za ti-egy há zi ren dez vé nyek
Ke me nes ma ga si ban a 2. vi lág há bo rús em lék mû az ön kor -
mány zat és az egy ház köz ség együtt mû kö dé sé bõl szü le tett
meg. A gyûj tést pres bi té ri u munk szer vez te meg, a ter ve ket
ko ráb bi épí tész mér nö ki ta nul má nya im ra ala poz va én raj -
zol tam meg, a mun ká kat a pol gár mes ter szer vez te és fel -
ügyel te.



A köz ség és a gyü le ke zet kö zö sen ál lí tot ta vis  sza az
1967-ben le rom bolt Tri a non-em lék mû vet. Az vis  sza ál lí tás
gon do la ta fe le sé gem egyik jú ni us 4-ei ige hir de té se nyo mán
fo gant meg, az em lék he lyet és szim bó lum rend sze rét én ter -
vez tem meg, a mun ká la to kat az is ko la igaz ga tó ja, gyü le ke -
ze tünk pres bi te re irá nyí tot ta. Az em lék mû nél a gyász na -
pon min den év ben kö zös meg em lé ke zést tar tunk, mely nek
cél ja az el múlt év ti ze dek ben el sor vasz tott s nap ja ink ban a
glo ba li zá ci ó tól fe nye ge tett nem zet tu dat erõ sí té se.

Az ön kor mány zat ál tal szer ve zett idõ sek nap ja in a lel -
ké szek is kö szön tik az öre ge ket. Ad vent ben hit ta no sa ink
és gyü le ke ze tünk fi a tal jai a kul túr ház szín pa dán sze re pel -
het nek. A ka to li kus egy ház zal kö zö sen szer ve zett öku me -
ni kus far san gi bál nak is a kul tú rott hon adott he lyet.

Az egyik leg si ke rül tebb kö zös ren dez vé nyünk az idén
har mad szor meg ren de zett bor- és po gá csa ver seny volt. A
min den év ben más köz ség ben tar tott al kal mon a há rom
fa lu szõ lõs gaz dái bo ra ik kal in dul nak, a há zi as  szo nyok
bor kor cso lya ként fo gyasz tott po gá csá i kat mé re tik meg. A
zsû ri társ el nö ke egy há zi rész rõl Smi dé li usz Zol tán püs -
pök he lyet tes, ko ráb ban szõ lész-bo rász mér nök, aki nek ér -
té ke lé se az el sõ köze lí tés ben pro fán nak tû nõ al kal mat
min dig el ve ze ti a szak ra li tás vi lá gá ba is.

Egy há zi szer ve zé sû prog ra mok
Egy ház köz sé ge ink 1989-tõl test vér gyü le ke ze ti kap cso la tot
ápol nak a bar ca sá gi Hos  szú fa lu-Al szeg gyü le ke ze té vel. A
kö zel 1000 km-es tá vol ság el le né re a nyá ri busz ki rán du -
lá sok rend sze re sek, sõt kap cso la ta ink bõ vül tek is: egy há -
zi köz ve tí tés sel a Ke me nes ma ga si Ci te ra ze ne kar és a bar -
ca sá gi Négy fa lu si Ve gyes kar kö zött is ele ven test vér kap -
cso lat lé te sült.

Tíz éven át rend sze re sen tud tunk szer vez ni az er dé lyi
uta kon kí vül gyü le ke ze ti ki rán du lá so kat is. Má ra azon ban
je len tõ sen meg csap pant az ér dek lõ dés: a rek lám cé lo kat
szol gá ló, úgy ne ve zett áru be mu ta tó tú rák olyan ol csó kon -
ku ren ci át je len te nek a ki rán dul ni vá gyók kö ré ben, amely  -
lyel nem ver se nyez he tünk.

Négy éve je len te tünk meg gyü le ke ze ti új sá got, al kal mi
szá mok kal, a há rom fa lu ban ez res pél dány szám ban. A
gyen ge tech ni kai fel té te lek, gé pe ink szá munk ra ma gas ja -
ví tá si költ sé gei oly kor aka dá lyoz zák a meg je le né sét, még -
sem aka runk le mon da ni a mun ka igé nyes há zi elõ ál lí tás ról
a szebb, de jó val drá gább nyom dai ja vá ra. Így el tud juk jut -
tat ni ki ad vá nyun kat in gye ne sen min den csa lád hoz (a ka -
to li ku sok is szí ve sen ol vas sák), amit a nyom dai költ sé gek
nem en ged né nek meg. Nyá ri szá mun kat ak tu á lis prob lé -
mánk nak szen tel jük: az is ko la sze re pe a fa lu éle té ben.

A ka rá csony mel lett min de nütt, ná lunk is a leg je le sebb
ün nep a kon fir má ció. 15 éve rend sze re sen hív juk er re az
év for du lós kon fir man du so kat. Az ün nep ség után fe hér
asz tal mel lett be szél get het nek ré gi tár sa ik kal. Fõ leg az
idõ sö dõ és mes  szi re ke rült fa lu be li ek nek je len te nek na -
gyon so kat ezek a ta lál ko zá sok.

Fe le sé gem as  szo nyok szá má ra szer ve zi meg az ad ven ti

ké szü lõ dés al kal ma it, amely re a gyer me kek is szí ve sen
jön nek. A Vö nöc kön kü lön épü let ben lé võ gyü le ke ze ti ter -
mün ket ta ka ré kos sá gi okok ból nem tud juk min dig be fû te -
ni, ezért ezek az al kal mak a pa ró ki án van nak. Ez egy részt
ko moly nép moz gal mat ger jeszt, más részt a gye re kek raj -
csú ro zá sa elég si ke re sen rom bol ja a he lyi vi szony lat ban
nagy nak szá mí tó, öt ab la kos épü let ko mor és el ide ge ní tõ
te kin té lyét. Az itt ké szült ad ven ti ko szo rú kat és ka rá cso -
nyi sír dí sze ket a va sár na pi is ten tisz te le tek után ér té ke sít -
jük, a be vé tel bõl a ka rá cso nyi aján dé ko zás költ sé ge i nek
egy ré szét fe dez ni tud juk.

Szent es te elõtt hit ta no sa ink kis cso por tok ban bet le he mez -
ni men nek: vé gig jár ják a há za kat, s a szent es tei mû so ruk
rész le te i vel kö szön tik a la kó i kat. Ver se i ket így job ban meg -
ta nul ják, és a bet le he mes be vé te le if jú sá gi cél ra for dít ha tó.

A ré gi, nyu gal ma sabb idõk ben szo kás ban volt fe lénk,
hogy az ad ven ti és böj ti idõ szak ban a temp lom ba jön ni
már nem tu dó öre ge ket a lel kész meg lá to gat ta az úr va cso -
ravé tel le he tõ sé gé vel. Né hány éve ezt a jó gya kor la tot is
igyek szünk fel élesz te ni.

Az an gol klu bok min tá já ra szer vez tük meg az úgy ne ve -
zett „de mi zson klub”-ot, szi go rú an csak fér fi ak nak. Itt a
ma gyar tör té ne lem iránt ér dek lõ dõk hall hat nak rö vid is -
mer te tést a lel kész tõl nem ze tünk egy-egy kor sza ká ról, míg
a lel kész hely tör té ne ti ada to kat gyûjt het az idõ seb bek em -
lé ke zé se i bõl. Mi vel a he lyi gaz dák tea mel lé nem ül né nek
asz tal hoz, in nen a klub ne ve: sa ját bo ra i kat kós tol gat va
fo lyik a be szél ge tés. Há rom év után az a ké rés is meg fo -
gal ma zó dott: szí ve sen hal la ná nak Is ten és a tör té ne lem
kap cso la tá ról.

„A sze gé nyek nek nincs kró ni ká juk” – mond ta a köl tõ,
Ju hász Fe renc. Ez a gon do lat ins pi rál ta azt a prog ram-ter -
ve ze tün ket, amely nek most va gyunk az elõ ké szí tõ sza ka -
szá ban. Sze ret nénk fel dol goz ni, di gi tá li san rög zí te ni a
csa lá di kró ni ká kat, a fény ké pe ket, a vis  sza em lé ke zé se ket
– hogy le gyen kró ni ká juk. Ne múl ja nak el a ré gi tör té ne -
tek az öre gek kel. Te me té se ken ed dig is sok szor eszünk be
ju tott: ami kor egy-egy öreg em ber tõl el bú csú zunk, olyan
az, mint ha egy könyv tár ég ne le. Így a gyü le ke zet lá to ga -
tás aka do zó gya kor la ta is meg újul hat, új ér tel met kap hat.
S nem utol só sor ban csa lád ja ink is azt érez he tik, hogy az
egy ház nem csak el vár tõ lük: Is ten irán ti hû sé get, az egy -
ház tá mo ga tá sát, az evan gé li um irán ti ér dek lõ dést, ha -
nem ma ga is ér dek lõ dik utá nuk.

Ahol az aj tók be zá rul nak, ott a ko pog ta tás sal kell kez -
de ni. Az egy re vi lá go sab ban áll elõt tünk, hogy a kis fal vak -
ban, ahol még élõ az igény a sze mé lyes kap cso lat tar tás ra,
em be ri szem pont ból néz ve az egy ház jö võ je a lá to ga tá so -
kon, kü lö nö sen az idõ sek lá to ga tá sán mú lik. S ez az zal
együtt van így, hogy pa ró ki án kon elég nagy a jö vés-me -
nés, és alig mú lik el nap hos  szabb vagy rö vi debb ta lál ko -
zá sok, be szél ge té sek nél kül. Nem rég egy vá ros ból jött, ka -
to li kus ven dé günk mond ta fe le sé gem nek, ki csit nyu god -
tabb be szél ge tés re szá mít va és meg so kall va a pa ró ki án
be lü li kör for gal mat: „Ne gon dold, hogy ez vá ro son is így
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„A csa lád ér tel me nem az, hogy a szü lõk gyer me ke ket csi -
nál nak, ha nem az, hogy a gye re kek csi nál nak a szü lõk bõl
fel nõt te ket.” Bár kis sé vul gá ris a fo gal ma zás, de en nek a
mag vas és szel le mes mon dás nak a lé nye ge csak így ér vé -
nye sül, ha pon to san idéz zük, ugyan is idé zet rõl van szó. A
Ma gyar Nem zet egyik szá má ban ol vas tam, a csa lád ról, a
há zas ság ról ös  sze gyûj tött csat ta nós mon dá sok csok rá -
ban.

Te hát a gyer me kek csi nál nak fel nõt te ket a szü lõk bõl –
ha hagy juk. A ha zás sá gunk el sõ éve i ben tör tént meg a kö -
vet ke zõ eset. Fér jem es te lá to gat ni in dult, én an nak rend -
je-mód ja sze rint ott hon ma rad tam há rom gyer me künk kel.
Az em ber vív ja az es ti küz del met több-ke ve sebb erõ vel. A
vé gé re egy ki csit el fá rad va, de min den ki ágy ban volt. Vé -
gig me gyek az ágyak kö zött egy „jóéjtpu szi ra”, s hal kan ki -
sza kad be lõ lem a só haj: apá tok is ha za jö het ne már. Egy -
szer csak az öt éves Or so lya ke ze ki nyú lik a ta ka ró alól, el -
kap ja a szok nyá mat, s azt sut tog ja: azért ne bántsd ám,
ha ha za ér! Hát le het ezek után bár ki re, bár mi re is ha ra -
gud ni? S ez az óta is ha son ló an mû kö dik. Ha ös  sze zör ren
a tá nyér, a gyer me ke ink föl áll nak, im már ma guk is fel -
nõtt ként – mi most ki me gyünk, de le gye tek szí ve sek fel -
nõtt ként el in téz ni a dol go to kat – mond ják. Fon tos moz za -
nat, hogy ki me gyünk. A gyer mek gyû lö li a szü lõk ve sze ke -
dé sét. Ami kor ezt el me sél tem va la ki nek, kis sé meg bot rán -
koz va kér dez te, ho gyan en ged het jük meg ezt a hang ne met
a gyer me ke ink nek? Hagy juk, hogy fel nõt té ne vel je nek.
Mind emel lett a ma xi má lis tisz te le tet is érez zük. Mit mon -
dott Jé zus Mt 18,1–3-ban? Ki a na gyobb? Ez ma min dent
be töl tõ kér dé sünk. Még há zas tár sak kö zött is. Ki nek ma -

ga sabb a vég zett sé ge, ki ke res töb bet stb.? S eb ben az ádáz
harc ban, mi köz ben a má sik em bert sze ret nénk ma gunk
alá gyûr ni, nem ves  szük tu do má sul, hogy a má sik em ber
meg min ket sze ret ne ma ga alá gyûr ni, s fo lyik a vér re me -
nõ bir kó zás. Azt ír ja Ja kab apos tol, hogy aláz zá tok meg
ma ga to kat az Úr elõtt. (Jak 4,10) De ne héz ne künk, em be -
rek nek alá za tos nak len ni! Nemigen tûr jük, hogy va la kit
ma gunk fö lött tud junk, még Is tent is sze ret nénk ma gunk -
kal mi ni mum egyen ran gú nak te kin te ni. 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 s 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 biz ton ál lít ha -
tom, hogy a sok lel ki za vart ság ab ból adó dik, hogy az em -
ber nem tud ja, hol a he lye. Már egy kis gyer mek ben is ben -
ne van a tö rek vés, kü lö nö sen tár sai elõtt, hogy mi nél na -
gyob bat mond jon, de vég sõ so ron el fo gad ja a he lyét. El fo -
gad ja a szü lõ tõl va ló füg gést, s jó eset ben él ve zi en nek a
füg gés nek a sze re tet tel jes biz ton sá gát. Ezért van op ti má -
lis eset ben sok kal ke ve sebb ne u ro ti kus gyer mek. Bár saj -
ná la tos mó don sza po ro dik a szá muk. Mó ra Fe renc ír ja:
„Gye rek kön  ny kön  nyen ki csor dul, kön  nyen föl is szá rad”
(Kincs ke re sõ kis köd mön). Ma már egy re több föl szá rad ni
nem aka ró gye rek kön  ny csor dul alá. S ez is a mi szám -
lánk ra ír ha tó. Egy szer egy na gyon ked ves pres bi ter ki is
fa kadt, ami kor ar ról be szélt a fér jem, hogy az utá nunk jö -

van. Ná lunk fe lé je se néz nek a pap nak.” A fa lu más kö zeg.
Húsz év után már bi za lom mal jön nek, és szí ve sen idõz -
nek. Örü lünk en nek, de örö mün ket gyer me ke ink nem
min dig oszt ják.

KU DAR CA INK, KOR LÁTA INK

El kép ze lé se ink vol tak, van nak. Fo lya ma tos és rend sze res
meg va ló sí tá suk hoz sok szor ke vésnek érez zük az idõt és
az erõt. Ka ma szo dó gyer me ke ink nö vek võ el vá rá sa it pró -

bál juk va la ho gyan ös  sze egyez tet ni gyü le ke ze te ink igé nye -
i vel, de ob jek tív aka dá lyok és al ka ti vagy jel lem be li kor -
láta ink mi att ez ne he zen si ke rül. Ku dar ca ink ból ta nul va,
kor láta ink kal együtt él ve kell to vább ke res nünk azo kat a
le he tõ sé ge ket, ame lyek se gí te nek a ránk bí zott sa já tos és
ket tõs kül de tés tel je sí té sé ben.

Ma nap ság a kis fal vak fe lett „hi de gen fúj nak a sze lek”.
Akár tet szik, akár nem, „a min den hol Min den ha tó most
vál toz tat raj tunk”, olyan mér ték ben, mint még so ha sem.
Ös  sze kell va la ho gyan ka pasz kod nunk, hogy meg áll has -
sunk, s meg kell ta nul nunk azt is: ho gyan.

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 a bu da hegy vi dé ki gyü le ke zet csen des nap ján.



võ kért ho gyan, mi képp va gyunk fe le lõ sek, s mik a mu -
lasz tá sa ink, bû ne ink ve lük szem ben. Így szólt: hát már
min den nek mi va gyunk az okai, min den, ami ben nük
rossz, a mi bû nünk? Igen, ez bár mi lyen fáj dal mas, a mi
bû nünk. Mert le het, hogy a füg gõ sé get fönn tart juk, de en -
nek a sze re tet tel jes biz ton sá ga el ma rad. Ám jó eset ben a
füg gõ ség és a sze re tet tel jes biz ton ság együtt jár. Gyök össy
End re re for má tus lel kész ta lá ló mon da tát ér de mes meg -
szív lel ni: bo rul junk le, mi e lõtt ki bo rul nánk. Olyan ná kell
len ni, mint a kis gyer mek, aki tud ja, hol a he lye, s be le si -
mul a fö löt te le võ erõ sze re tet tel jes gon dos ko dá sá ba. S
mert Krisz tus is ki csi vé lett. A ka rá cso nyi tör té net is me re -
tén túl ér de mes el ol vas ni a Fil 2,6–7-t is. És még azt is,
hogy Ze be de us fi a i nak ké ré sé re mit vá la szolt Jé zus (Mt
20,26). Krisz tu si lé lek kel mer ni ki csi nek len ni.

Ko runk ar ra ta nít min ket: ne kem ez jár. „Mert ön meg -
ér dem li” – hang zik nap mint nap a jól is mert rek lám szlo -
gen. Nem aján dék töb bé mind az, amink van, ha nem jo gos
jus sunk, meg sze rez he tõ já ran dó sá gunk. Ez ne kem ala nyi
jo gon jár. Az tán ez csa lá don be lül is szé pen le ké pe zõ dik.
Kezd ve az zal a na gyon egy sze rû és hét köz na pi do log gal,
hogy a csa lá don be lül az anya gi ja vak el osz tá sa is le het
vi ta for rá sa. A fo gyasz tói tár sa da lom min den perc ben,
min den lé pé sed ben kí nál va la mit, hogy el ne sza laszd,
vedd meg, most csak ma gad ra gon dolj. Az én kö zép pont -
ba ál lí tá sá nak ten den ci á já ban egy re ne he zebb lesz ki kap -
csol ni a tv-t, le ten ni az új sá got, ami kor meg jön a társ, a
gyer mek, mert ne kem jár egy kis ki kap cso ló dás. Jár ma
már min den fi a tal há zas pár nak a kü lön la kás, a kü lön kis
zug, te hát el sza kad nak a szü lõk tõl. Vi szont a fo gyasz tói
tár sa da lom kí nál ta prog ra mok mi att sok kal több szük ség
len ne a szü lõk re a gye re kek fel ügye le te mi att. Fur csa pa -
ra dox hely zet. A „ne kem jár” azt ered mé nye zi, hogy so -
kan, egy re töb ben ma rad nak egye dül. So ha en  nyi ma gá -
nyos em bert nem lát tam még. Min den ki nek jár a sza bad -
ság, a füg get len ség, a sa ját élet tér, vé gül min den ki meg -
kap ja vég sõ já ran dó sá gát, a ma gányt. Szin tén a Ma gyar
Nem zet egy nem ré gi ben meg je lent szá má ban volt egy
hosszú ta nul mány az eu ró pai, s ben ne a ma gyar or szá gi
el ma gá nyo so dá si vi szo nyok ról. Nem új és nem meg le põ
ada to kat ho zott az idõ sek szám ará nyá nak nö ve ke dé sé rõl,
ar ról, ho gyan nö vek szik az egy sze mé lyes ház tar tá sok szá -
ma, eb be fi a ta lok is egy re töb ben be lép nek. Mi lyen arány -
ban nö vek szik azok nak a nõk nek a szá ma, akik egy ál ta -
lán nem sze ret né nek gyer me ket? Szán dé ko san nem
mond tam szá mo kat, úgy gon do lom, hogy itt, most nem ez
a lé nyeg. Egy is me rõ söm pa nasz kod ta ke se rû en há zas sá -
ga rom jai fö lött: sem mit nem kap tam a kap cso la tunk ban.
De kér dés, hogy õ adott-e? Mert ha csak kap ni aka runk,
ki elé gí tet le nek ma ra dunk, de ma gunk is adó sok le szünk.
Az Em ber fia nem azért jött, hogy ne ki szol gál ja nak, ha nem
hogy õ szol gál jon, és éle tét ad ja vált sá gul so ka kért. (Mt
20,28) Ál do zat vál la lás, ál do zat ho za tal – na gyon csi kor gó
sza vak ezek ma. Pe dig az Em ber fia is szol gál ni, ál do za tot
hoz ni jött. Krisz tu si lé lek kel szol gál ni és ál do za tot hoz ni

azt je len ti, hogy öröm mel és nem fo gat csi kor gat va. Mert
a már tír anyá kat csak az orosz lá nok sze re tik, a gye re kek
nem. Krisz tu si lel kü let tel szol gál ni, hogy a csa lád és ben -
ne az egyén bol dog le gyen.

Lu kács evan gé li u má ban, a té koz ló fiú pél dá za tá ban azt
ol vas suk: Ap ja elé je fu tott, nya ká ba bo rult és meg csó kol ta.
Ez nem más, mint a fel té tel nél kü li sze re tet. Ez a fiú el ter -
vez te, hogy mi min dent fog mon da ni, de az ap ja nem vár -
ta meg. Nya ká ba bo rult és meg csó kol ta. Ma, ami kor a sze -
xu a li tás oly an  nyi ra túl hang sú lyo zott, lé te zik-e még em be -
rek kö zött a sze xu a li tás nél kü li öle lés? Jól tud juk, hogy
ami kor a kis gyer mek fá jó tér dét mu to gat ja sír va, hogy a
ma ma pu szil ja meg, ez nem csak jel ké pes cse le ke det, ha -
nem a pu szi, az érin tés olyan hor mo no kat sza ba dít föl, me -
lyek va ló san elõ se gí tik a seb gyó gyu lást. Az öle lés nem egy -
sze rû en egy gesz tus, vagy szimp la ér ze lem-meg nyil vá nu -
lás, ha nem a má sik ban olyan fo lya ma to kat in dít el, amely
õt min den kép pen, lel ki leg és fi zi ka i lag épí ti. Is ten ma ga is
test té lett, hogy ez a fi zi kai kap cso lat is lét re jö hes sen em -
ber és Is ten kö zött. Egy szép ka rá cso nyi éne künk egyik so -
ra mond ja: „Jé zus ban Is ten ma gá hoz ölel”. Egy if jú sá gi
éne künk pe dig így szól: „Át ölel min ket jó sá god, Te rem -
tõnk, át ölelsz min ket, mint tér, mint idõ”. Ne künk nem a
disz nó vá lyú mel lõl vis  sza té rõt kell így meg ölel ni, csak azt
a gyer me kün ket, aki eset leg nem úgy vál tot ta va ló ra ál ma -
in kat, ahogy mi sze ret tük vol na. Nem olyan tár sat vá lasz -
tott, akit mi meg ál mod tunk ne ki. A tár sun kat kel le ne így
meg ölel ni, aki nek már nem úgy csil log a ha ja, mint ko ráb -
ban, aki nek az ar cán már rán cok gyûl nek, aki eset leg ne -
he zeb ben jár. Az idõs szü lõt kel le ne meg ölel ni, aki már sok
min dent nem úgy gon dol, mint mi. Nem a haj lék ta la no kat
kell keb lünk re ölel ni, csak azo kat, akik nap mint nap ve -
lünk van nak. S az öle lé sen túl ezt a min dent meg elõ zõ, fel -
té tel nél kü li sze re tet ad ni. Is ten azt mond ja: Ne félj, mert
meg vál tot ta lak, ne ve den szólítottalak, enyém vagy!

Az imént em le ge tett haj lék ta la nok idõn ként be csön get -
nek hoz zánk. Túl zás len ne azt ál lí ta ni, hogy mind nek vé -
gig hall gat juk az élet tör té ne tét. De a haj lék ta la nok nagy
ré sze kö zép ko rú. Egy szer az egyi kük el me sél te, hogy egy
vi dé ki kis vá ros ban él a lá nya, egy al föl di fa lucs ká ban az
édes any ja, a fe le sé ge pe dig itt Bu da pes ten, a volt kö zös la -
ká suk ban. Há rom szál, há rom kö te lék, me lyek el sza kad -
tak. Sen ki nem tud ta ki mon da ni: enyém vagy. Sen ki nem
tud ta ma gá hoz ölel ni. Krisz tu si lel kü let tel fel té tel nél kül
sze ret ni, nem üz le ti ala pon.

A csa lád és az egyén bol dog sá ga szo ro san ös  sze függ.
Ha a csa lád be teg, mint a tár sa da lom leg ki sebb sejt je,
meg be te gít he ti az egész tes tet, az egész tár sa dal mat.
Krisz tu si lé lek kel a csa lád és az egyén bol dog sá gá ért, s én
hoz zá te szem most már: a tár sa da lom bol dog sá gá ért. Én e
hár mat emel tem ki: alá zat tal, ál do zat vál la lás sal s fel té tel
nél kü li sze re tet tel. A tel jes ség igé nye nél kül mond tam el
mind eze ket. Úgy gon do lom, hogy so kan sok ta pasz ta la tot,
sok gon do la tot tu dunk még el mon da ni. Így adom át e
gon do la to kat to vább gon do lás ra.
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1. Ne gon dold, hogy te vagy a gyü le ke zet köz pont ja, Krisz -
tus „föl di hely tar tó ja”. Ha Is ten he lyé re lépsz, és ki aka rod
szo rí ta ni õt a gyü le ke zet éle té bõl, „arany bor jú vá” le szel,
me lyet le het, hogy so kan imád nak mint sa ját pro duk tu -
mot, mint akit õk vá lasz tot tak, „al kot tak”, hogy igé nye i -
ket elé gítsd ki. De csak ad dig imád nak, amíg ezt te szed, és
kí ván sá ga i kat tel je sí ted. Ös  sze tö ret te tés vár így rád, és
„arany po rod dal” so ka kat meg mér ge zel.

2. Ve szé lyes a hi va tá sod, mert te ve szed aj kad ra Is ten
ne vét. Né ha hi á ba, fö lös le ge sen, un ják a hall ga tók, még a
gyü le ke zet is a sok „Ura mo zást”, mert nincs mö göt te át ütõ
erõ és tar ta lom. Üres szó csép lés, kon gó üres ség. Kü lö nö -
sen, ha át ko zó dás sal ve gyül, ha zug ság gal és va lót lan ság -
gal. Amit má sok nak mon dasz, rád is ér vé nyes ígé ret: Hívj
se gít sé gül a nyo mo rú ság ide jén, és én meg hall gat lak…

3. Meg szent ség te le ní ted az ün ne pet, ha szol gá la tod dal
se lej tet adsz a rád bí zot tak nak, a gyü le ke ze ted nek, ahol az
igét hir de ted. Le het, hogy a „mély hû tõ bõl” ve szed elõ az
ige ele de lét, de ami kor fel me le gí ted és a szó szék rõl nyúj -
tod, nem íz lik, mert nem friss, és ne tán már sza ga van. Jé -
zus fel tá masz tot ta Lá zárt, ami kor tes té nek har mad na po -
san már sza ga volt, de ne várd el a gyü le ke zet tõl, hogy
úgy szen tel je meg az ün nep na pot, hogy a ros  sz „sza got”
ter jesz tõ so kad na pos mon da ni va ló dat hall gas sa! Ké szülj
lel ki is me re te sen a va sár na pi is ten tisz te let re, mert így
szen te led meg az ün nep na pot!

4. Ha a szü le id irán ti tisz te let és sze re tet nem hat ja át
éle te det, nem tu dod hi te le sen a gyü le ke zet ben hir det ni ezt
a pa ran cso la tot. Pe dig a ge ne rá ci ók kö zöt ti fe szült ség
meg ol dá sá ban a gyü le ke zet és a csa lá dok a se gít sé ge det
vár ják. Elöl já ró ként, az elõt ted já ró Krisz tus nyo ma it ke -
res ve a nyo mod ba sze gõ dõ ket ne ve zesd fél re, ne élj visz  -
sza a ka pott ha ta lom mal, ha nem gya ko rold mint lel kész,
mint szü lõ vagy gyer mek, mint a ha zá nak tag ja, a má sik,
a fe le ba rát, a test vér ja vá ra.

5. Tu dod, hogy Is ten sza va nem tér vis  sza üre sen, de mi
sza vunk kal is gyak ran meg öl jük má sok ban a hi tet, a sze -
re te tet és a re mény sé get. Sza vunk nyi lá val, a to vább adás -
ra ka pott igé vel né ha ros  szul cél zunk, nem az il le té kest ta -
lál juk el, ha nem azt ves  szük cél ba, aki ott sincs. Ös  sze ke -
ver jük Urunk sza vát a mi sza vunk kal, és így a pró fé tai
szót – „te vagy az em ber” – nem a tet tes nek mond juk,
mert fé lünk. Az él te tõ igét hir desd, hogy ne ölj! Mert Is ten
a bûn bá nó bû nöst él tet ni akar ja, hogy meg tér ve él jen.

6. Ne éb res  sz a szó szé ken a má sik nem tag ja i ban olyan
re mény sé get, mely sze mé lye det ál lít ja a köz pont ba, és el ho -
má lyo sít ja a Krisz tus evan gé li u mát. A gyü le ke zet nõi tag ja -
i tól bál vá nyo zott fér fi lel kész a pa ráz na ság me leg ágyá vá
vál hat, ha az Apos to li Hit val lás ban meg val lott „test nek fel -

tá ma dá sa” ha mis vá gány ra sik lik az ér zé ki ség tes té nek fel -
tá ma dá sá ban. Pa pi há zas sá gok szét tö ré se nem or vo sol ha tó
ön iga zo lá sok kal, ha nem a gyó gyu lás az õszin te bûn bá nat
után kap ha tó az el fo ga dott bûn bo csá nat nyo mán, mely ma -
gá ban hor doz za az új élet, az új kez det le he tõ sé gét.

7. Anya gi a kat hût le nül ke ze lõ lel kész nem csak a sze -
gény as  szony fil lé re it tu laj do nít ja el, ha nem ké pes Krisz -
tust is pén zért el árul ni. Bûnt kö vet el az a gyü le ke zet,
amely hû sé ges pap já nak anya gi ver gõ dé sét lát va ezt az
igét mond ja: „Nem csak ke nyér rel él az em ber”, de leg -
alább olyan vét kes az a lel kész, aki „fe ne ket len pap zsák -
ként” so ha sem elé gít he tõ ki.

8. Az a pap, aki szol ga tár sa i ról csak ros  szat tud mon da -
ni, ma gát má sok fö lé eme li és nin csen egy jó sza va, ne cso -
dál koz zon, hogy há ta mö gött le húz zák ró la a vi zes le pe dõt,
ha a szem ébe nem is me rik meg mon da ni, mert fél nek a ki -
pré di ká lás tól és egyéb hát rányt je len tõ bos  szú ál lás tól.

Ke resd a jót hit test vé red éle té ben és pró báld meg ér tõ en
ja vá ra ma gya ráz ni éle te árny ol da la it, mert ez zel nem bûn -
ré szes le szel, ha nem iga zi lel ki pász tor, aki nem hagy ja a
sza ka dék ban az el ve sze ttet. Lel ké szek egy mást se gí te ni
úgy tud ják, ha nem a szó széken ránt ják le a má sik ról a
lep let, ha nem ha egy pad ban egy más mel lett ül ve elõ ször
a ge ren dát ve szi ki sa ját sze mé bõl az, aki a má sik sze mé -
ben a szál kát ész re vet te.

9–10. A pa pi irigy ség egyik me leg ágya, hogy anya gi
szem pont ból arány ta lan sá gok van nak az ál lá sok be töl té sé -
ben. Ezt át hi dal hat ja a hi va tás tu dat és a gyü le ke zet ben
min den szol gá la tot vál la ló en ge del mes hit. A sor rend így
nem az lesz: „mit ka pok, hogy ad has sak?”, ha nem „mit
adok?” A „mit kap ha tok?” pe dig Krisz tus ígé re té nek fé nyé -
be ke rül: „ezek mind meg adat nak nek tek”. Mert tud ja a mi
men  nyei Atyánk, hogy mi re van szük sé günk. Csak ke res sük
elõ ször és hir des sük Is ten or szá gát és an nak igaz sá gát.

A vá dat eme lõ sze líd sze mû Úr Jé zus úgy néz rád, hogy
ne irigy te kin tet tel nézz a szol ga tár sad há zá ra, hit ve sé re,
mun ka tár sa i ra, gyü le ke ze té re, ha nem meg elé ge dés sel szol -
gálj ott, ahol vagy. Nem rö vi dülsz meg, mert Is ten kar ja
nem rö vi dült meg. Krisz tus ban él tet, hogy él tess igé jé vel.

Mind ez ne kem szól elõ ször, mert ben ne va gyok a pa pok -
nak szó ló Tíz pa ran cso lat tük ré ben. Csu pa bûn fol tot lá tok
ma ga mon. Ed dig nem is vet tem ész re kö zü lük so kat. Nem
ér tem rá, vagy most in kább ige hall ga tó let tem a szó szék
alatt? Nyug dí jas lel ké szek nek most már er re is több az
ide jük? Biz tos, hogy nem csu pán idõ kér dé se. Ami az em -
ber szá má ra fon tos, ar ra idõt sza kít.

Sú lyos tes ti be teg ség ben az or vos lás ra idõt kell sza kí ta -
ni, ha él ni aka rok. Jé zus hív min ket, a pa ran cso la tok tük -
ré ben meg ret tent szol gá it: Jöj je tek én hoz zám…
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A szö veg gyûj te mé nyek nek van egy faj ta bá ja. Csak az át -
hal lá sok mi att nem be szél nék diszk rét báj ról. Le het sé ges,
hogy sa ját ko rá ról az em ber, fõ ként az át lag em ber csak hé -
za gos is me re tek kel ren del ke zik. Kü lö nö sen igaz le het ez
min den olyan kor szak ra, ami kor a tö meg kom mu ni ká ció
még nem lé te zik, vagy ép pen csak szü le tõ ben van. Ám az
is igaz, hogy a kor em be ré nek sa já tos lá tó szö ge, aho gyan
sa ját ko rá hoz köze lít, sem mi hez sem ha son lít ha tó, sem mi -
vel sem pó tol ha tó. Na pon ta ta pasz ta lom – há la di ák ja im -
nak – e tény igaz sá gát. A kor tár si be szá mo ló min dig más
(né ha több, né ha ke ve sebb), mint a le he tõ leg szé le sebb for -
rás bá zi son nyug vó, re me kül meg írt mo no grá fia. Ha va la ki
mond juk a har minc éves há bo rú ról sze ret ne át fo gó ké pet
al kot ni, le gyen bár a kér dés szak ér tõ je, vagy akár ma gam -
faj ta la i kus, ak kor jó, ha az iro da lom hoz, még jobb, ha a
kor társ iro da lom hoz for dul. Már Brecht Ku rá zsi ma má ja is
élet tel töl ti meg a szá raz tan köny vi ada to kat, de még csak
a 20. szá zad éle té vel, vagy in kább ta lán egyet len 20. szá -
za di né zõ pont tal. De ha ugyan az a va la ki idõt és fá rad sá -
got nem saj nál va fel üti Grim mels ha us en re gé nyét, ak kor
min den te kin tet ben a 17. szá zad ban ta lál hat ja ma gát. Per -
sze le het, hogy Grim mels ha us en nem lá tott, nem lát ha tott
vi lá go san min den tör té ne ti, po li ti kai ös  sze füg gést. Ám
amint egy re bel jebb ha lad va la ki a re gény lap ja in, ez egy re
ke vés bé za var ja, eb ben egé szen biz tos va gyok.

Ami kor elõ ször hal lot tam Csep re gi Zol tán szö veg gyûj te -
mé nyé rõl, már is tet szett. Még egyet len lap ját sem fut hat -
tam át, már is azt gon dol tam, en nek ér de kes nek kell len -
nie. Ami kor elõ ször hal lot tam, hogy eset leg ne kem kel le ne
be mu tat nom a köny vet az ol va sók nak, ak kor ter mé sze te -
sen fél tem és cso dál koz tam. Hi szen kí vül ál ló va gyok, so -
sem fog lal koz tam mé lyeb ben a re for má ció ko rá nak tör té -
ne té vel, a re for má ció tör té ne ti kér dé se i vel pe dig még eny  -
nyi re sem. Leg fel jebb an  nyi ra vál lal koz hat tam, és most is
csak ezt te he tem, hogy ér dek lõ dõ kí vül ál ló ként el mon -
dom, mi lyen ha tás sal volt rám a könyv. Ami kor azu tán a
be mu ta tó elõtt el ol vas tam a köny vet, nyom ban lát tam,
hogy leg el sõ fel té te le zé sem tel je sen helyt ál ló volt. A kö tet -
hez írt püs pö ki aján lás ta lá ló an „gyö kér ke ze lés nek” ne ve -
zi a szer zõ mun ká ját, amely ben bát ran gön gyö lít fel olyan
tör té ne ti fo lya ma to kat és ös  sze füg gé se ket, ame lyek a re -
for má to rok el sõ nem ze dé ké re akár még ked ve zõt len fényt
is vet het né nek, ha min de nes tül mo dern szem mel ol vas -

nánk Csep re gi so ra it. Ép pen a szö veg gyûj te mény mint for -
ma óv meg et tõl a mo der ni zá ló szem lé let tõl, amel  lyel haj -
la mo sak vol nánk Lu ther egy-egy 16. szá za di, a zsi dó sá got
érin tõ mon da tát igaz ság ta lan mó don meg ítél ni. El vég re a
ná ciz mus és a ho lo ca ust után nyil ván va ló an meg vál to zott
a né zõ pon tok rend sze re, ám Lu thert e né zõ pon tok alap ján
meg ítél ni tör té net tu do má nyi szem pont ból el fo gad ha tat -
lan bak lö vés vol na.

Az el sõ kel le mes be nyo más rög tön az ol va sás ele jén ért,
ami kor a 18. ol da lon ezt ol vas hat tam: „Az aláb bi fe je ze -
tek ben majd né hány olyan kér dést igyek szem in téz ni a
chres to mat hi á ban ös  sze se reg lett szer zõk höz, ame lyek re
adek vát vá la szo kat ad hat nak.” Ezt a tör té né szi alap ál lást
az óta ked ve lem, be csü löm és pró bá lom mû vel ni, ami óta
Marc Bloch ki tû nõ es  szé gyûj te mé nye (ma gyar for dí tás -
ban: A tör té nész mes ter sé ge) meg ta ní tott rá. Ez az az alap -
ál lás, amely a szer zõt és ol va só ját is meg vé di az alap ta lan
mo der ni zá lás tól. Olyan kér dé se ket kell fel ten nünk a re for -
má to rok el sõ ge ne rá ci ó já nak, ame lyek re vá la szol ni tud -
nak. Ha né mák ma rad nak, az csak azt je lent he ti, hogy
ros  szat és ros  szul kér de zünk tõ lük. Csep re gi köny vé ben se
Lu ther, se Osi an der, se Jus tus Jo nas, se Me lancht hon nem
né ma. Be szél nek, mert adek vát kér dé se ket tet tek fel ne kik.

A má so dik kel le mes be nyo más sem vá ra tott so ká ig ma -
gá ra. Akik ezt a köny vet a ke zük be ve szik, azok kö zül bi -
zo nyá ra so kan egé szen ki tû nõ is me rõi a hé ber nyelv nek.
Bár ki, aki akár mi lyen szin ten kap cso lat ba ke rült az Ószö -
vet ség nyel vé vel vagy a hé ber nyelv va la mely ké sõb bi fej -
lõ dé si sza ka szá val, büsz ke le het, ha vé gig te kint az õsö kön,
akik elõt te jár va fog lal koz tak ugyan ez zel. Ha pél dá ul ki de -
rül, hogy a hé ber nyelv el sa já tí tá sa ka p csán az em ber egy
olyan szel le mi csa lád tag já nak mond hat ja ma gát, ame lyen
be lül Eras mus si ker te len pró bál ko zó nak szá mít, és ame -
lyen be lül – vall juk meg – Lu ther sem ért el szé dí tõ ma gas -
sá go kig, ak kor bi zony kel le mes ér zés tölt he ti el akár ki szí -
vét. Nem ros  sz a tár sa ság, hogy köz na pi for du lat tal él jünk,
nem fe led ve a nagy elõ dök kel szem be ni tisz te le tet sem. Kü -
lö nö sen nagy öröm ez, sõt ta lán még erõt is me rít het be lõ -
le va la ki, ha meg gon dol juk, mi lyen sa nya rú hely zet be ke -
rült a ha zai teo ló gi ai ka ro kon a hé ber nyelv ok ta tá sa. Ta -
lán meg ment he tünk va la mit a ma szá má ra is ab ból a len -
dü let bõl és ér dek lõ dés bõl, amel  lyel a re for má to rok el sõ
nem ze dé ke köze lí tett a heb ra i ca ver i tas fe lé. Mert bár a lát -
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Csep re gi Zol tán:
Zsi dó mis  szió, vér vád, heb ra isz ti ka
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szat ma gya kor ta mást mu tat, még sincs a teo ló gi ai tu dás -
nak olyan for rá sa, amely je len tõ sé gé ben meg ha lad hat ná a
Bib lia ere de ti nyel ve ken va ló ta nul má nyo zá sát.

A leg fon to sabb ked ve zõ be nyo más azon ban a könyv
egé szé nek el ol va sá sa után ért. Ahogy ha lad tam elõ re a la -
po kon, egy re nyil ván va lób bá vált, hogy a mû egyet len so -
rát sem le he tett vol na meg ír ni ki tû nõ la tin, hé ber és né met
nyelv tu dás nél kül. A nyelv tu dás azon ban, no ha el en ged -
he tet len fel té te le min den ko mo lyabb tör té net tu do má nyi
mû meg írá sá nak, ön ma gá ban még nem je lent het ga ran ci -
át ar ra, hogy mi nõ sé gi mun ka szü le tik. A tör té nész csak
ak kor te het le iga zán ér té kes köny vet az asz tal ra, ha a for -
rá sok nak köz pon ti sze rep jut a mun ká já ban. Nem pusz tán
ar ról van itt szó, hogy egy szö veg gyûj te mény tõl jog gal el -
vár ha tó, hogy el sõ sor ban a té má ját adó for rá sok kal fog -
lal koz zék. Nem, a hely zet en nél sok kal ne he zebb és bo -
nyo lul tabb.

A tör té nész nek nyil ván már ak kor is van va la mi lyen el -
kép ze lé se té má já ról, ami kor el kez di a ko mo lyabb ku ta tó -
mun kát. Is mét csak Marc Bloch tól ta nul hat juk meg, hogy
il lú zió az elõ kép zett ség nél kül csak a for rá sok kal fog la la -
tos ko dó tör té nész ké pe. Meg fe le lõ elõ ze tes tu dás nél kül
még a Csep re gi Zol tán ál tal mes te ri en hasz nált adek vát

kér dé se ket sem le het ne fel ten ni. Sõt, elõ kép zett ség nél kül
va ló szí nû leg el sem le het jut ni a fon tos for rá so kig. Ám ez
a nél kü löz he tet len elõ ze tes tu dás al ka lom ad tán ve szélyt
is je lent het. Gya kor ta ol va sunk olyan köny ve ket, ame lyek -
ben a szer zõ elõ ze tes té zi sé hez ke res for rá so kat, azo kat
pe dig, ame lyek nem il le nek elõ ze tes tu dá sán ala pu ló kon -
cep ci ó já ba, egy sze rû en neg li gál ja.

Csep re gi Zol tán köny vé nek ké nyes té má ját te kint ve
nagy le he tett az ilyes fé le for rás ke ze lés ve szé lye. De ha a
szer zõ így járt vol na el, ak kor alig ha ír ha tott vol na ilyen
gon dol ko dás ra, ön vizs gá lat ra ser ken tõ mû vet. A jó tör té -
nész azon ban nem te het mást, mint ve zet te ti ma gát for rá -
sa i tól. Még hoz zá úgy, hogy nem vé gez elõ ze tes vá lo ga tást
a for rá sok kö zött! Na gyon kel le met len ér zés, ami kor hosz  -
szú hó na pok alatt ki ér lelt té zi se ket dönt rom ba egyet len
hir te len fel buk ka nó, fel fe de zett rö vid szö veg. Ilyen kor új -
ra kell kez de ni az épít ke zést, de csak ez ve zet het mi nõ sé -
gi ered mé nyek hez. Pe dig ta lán egy sze rûbb lett vol na Lu -
ther zsi dómis  szi ó já val kap cso lat ban meg ma rad ni an nál a
kép nél, ame lyet az 1523-ban ke let ke zett Jé zus Krisz tus
zsi dó szár ma zá sá ról cí mû mû su gall: „Ezért így szól sze -
rény ké ré sem és ta ná csom: ha mél tá nyo san bán nánk ve -
lük és a Szent írás ból tisz tán ok tat nánk õket, né há nyuk
meg tér het ne. De mi vel erõ szak kal ûz zük, és rá gal mak kal
pocs kon di áz zuk õket, sze mük re vet jük, hogy ke resz tény
vér re van szük sé gük, hogy ne bûz höd je nek, s nem tu dom,
még mi fé le egyéb os to ba sá gok ból bá nunk ve lük úgy, mint
a ku tyák kal, mi jót ér he tünk el ezek után ná luk?” (86. ol -
dal) Men  nyi re egy sze rû lett vol na meg ma rad ni en nél a
kép nél! A ko rát meg elõ zõ re for má tor ké pé nél, aki olyan fi -
nom dist inkci ók kal él, ame lyek még egy mai gon dol ko dó -
nak is be csü le té re vál ná nak. Ám a szer zõ nem hagy ta el
az In tés a zsi dók el len cí met vi se lõ, 1546-ból szár ma zó
Lu ther-ira tot sem: „Ha meg tér nek hoz zánk a zsi dók, s fel -
hagy nak ká rom lá sa ik kal s mind az zal, amit el le nünk cse -
le ked tek, szí ve sen meg bo csá tunk ne kik; ám ha nem, ak -
kor ne künk sem sza bad õket kö zöt tünk sem el vi sel ni, sem
meg tûr ni.” (192. ol dal) A jó tör té nész fe jet hajt a for rá sok
elõtt, és kon cep ci ó ját be lõ lük épí ti fel – már pe dig Csep re gi
Zol tán e könyv lap ja in ki tû nõ tör té nész nek bi zo nyult.

A könyv meg je le né sé ért kü lön kö szö ne tet sze ret nék
mon da ni a ki adó nak azért a bá tor sá gért, amel  lyel te ret
nyi tott a fáj dal mas „gyö kér ke ze lés nek”. Ugyan csak kö -
szö net il le ti a nem ré gi ben ala kult Gol dzi her In té ze tet és
ve ze tõ jét, Jut ta Ha us mann pro fes  szor as  szonyt a ki ad -
vány meg je le né sé hez nyúj tott se gít sé gé ért.

Már csak azt nem tu dom, mi vel ajánl hat nám Csep re gi
Zol tán köny vét az ol va só nak. Ta lán a hyp pói Ágos ton
nyo mán va la hogy így: vedd, ol vasd és csak azu tán mondj
ró la vé le ményt.



Kis pél dány szám ban, de na gyon je len tõs tar ta lom mal je -
lent meg a Le gel tesd az én ju ha i mat cí mû könyv a Fé bé ki -
adá sá ban. Arany dip lo más lel ké szek val lo má sai szol gá la -
tuk ról (1954–2004). Tu laj don kép pen egy ta valy meg kez -
dett új mû faj má so dik szá ma, foly ta tá sa ez a könyv. Az el -
múlt év ben a ta va lyi arany dip lo más lel ké szek val lot tak
szol gá la tuk ról Ma do csai Mik lós szer kesz té sé ben. Be mu ta -
tá sát vál lal tam „Éle te ink” cí men. Azt szok ták mon da ni új -
ság író kö rök ben, hogy ha egy új lap nak meg je le nik a má so -
dik szá ma is, úgy re mény tel jes jö võ elé néz. Er re gon dol -
tam az új könyv kéz be vé te le kor. A kö te tet Kar ner Ágos ton
szer kesz tet te, Sár kány né Hor váth Er zsé bet lek to rál ta, és
Bol la Ár pád bá bás ko dott ta ná csa i val, ész re vé te le i vel a ki -
adás meg szü le té sé nél. Fon tos tud ni azt is, hogy Sza bó La -
jos vál lal ta az aján lás meg írá sát, és ez zel mint egy gond já -
ba vet te az egy ko ri Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mia volt
hall ga tó i nak kí sér le tét, jog utód ként, az egye tem rek to ra -
ként. Kí vá nom, hogy a teo ló gi á ról ki ke rü lõ mai hall ga tók
már kö te le zõ ol vas mány ként is mer jék meg ezt az írást!

A köny vet, ha jel le mez nem kell, így sum má zom: meg élt
egy ház tör té net, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház lel -
ké sze i nek val lo má sa ként: bi zony ság té tel Is ten meg tar tó
sze re te té rõl, hi szen õ je len volt a so kat em le ge tett si va ta -
gi ván dor lás év ti ze de i ben is, és nem a ván do rok bá tor sá -
gát, ha nem az õ je len lé tét kell di csér nünk, aki né pe kö zött
„sá to ro zott” a ne héz út min den sza ka szán is.

An to ló gi á nak ke vés a tíz szer zõ írá sa, de met szet nek
elég. A ki csiny nyá jat nem hagy ta el a Fõ pász tor, és egye -
dül õ di csé ren dõ ezért. Már a kö tet fe dõ lap ján is fel is mer -
het jük a Ge ne zá ret tavának part ján ál ló Jé zus szob rát, aki
a ha lász Pé ter bõl pász tort for mált.

A mû faj azo nos a Ma do csai Mik lós ál tal szer kesz tett
könyv vel. Õszin tén szól a va ló ság ról, s nem an nak égi
má sá ról, nem is a saj tó hang ján vagy a jegy zõ köny vek ki -
si mí tott stí lu sá ban, nem hi va ta los püs pö ki kör le ve lek for -
má já ban. Ha ma ál ta lá no san el is mert tény az, hogy iga -
zán ob jek tív tör té nel met ír ni nem le het, úgy ez a könyv
va ló ban szub jek tív tör té nel mi be szá mo ló 50 esz ten dõ lel -
ki pász to ri szol gá la tá ról. E kor ban részt  ve võ, na gyon kü -
lön bö zõ vé le mé nyû, fel fo gá sú lel kész test vé rek írá sá nak
gyûj te mé nye.

Vá rat la nul kap tam meg fel adat ként né hány nap pal ez -
elõtt e be szá mo ló ké szí té sét, ta lán a Lel ki pász tor egy ko ri
szer kesz tõ je ként. Töb bek kö zött egy so ro za tot in dí tot tam
el ak kor „Pá lyám em lé ke ze te” cí mû ke ret ben. A könyv biz -
ta tás, hogy ta nul junk mind ab ból, ami meg íra tott. Én is
so kat ta nul tam az élet raj zok ból, a kö zölt ige hir de té sek bõl
és a tör té nel mi ke ret be mu ta tá sá ból, és ké rek min den kit,

hogy má sok nak is ajánl ják a va ló sá gos ha zai egy ház tör -
té ne lem meg is me ré sé nek ér de ké ben.

Tíz ta nít vány az Úr szol gá la tá ban vall éle té rõl, mun ká já -
ról, ví vó dá sa i ról, ered mé nye i rõl, mél tat lan sá gá ról és Is ten
ir gal mas sze re te té rõl 189 ol da lon. Négy nõ- és hat fér fi test -
vé rünk. Nyolc Ma gyar or szá gon szol gált, ket tõ kül föl dön.
Hu szon he ten in dul tak, ami kor meg kezd ték teo ló gi ai ta nul -
má nyu kat – tí zen ma rad tak. Ez a „ma ra dék” (Ézs 4,2–3),
akik mind más és más te rü le ten dol goz tak egy há zunk ban,
volt aki fa lun, má sok vá ros ban, egye sek a fõ vá ros ban. Van,
aki köz egy há zi tiszt sé get vi selt, fõ tit kár vagy es pe res lett,
van, aki év ti ze de ken át meg ma radt hû sé ge sen fa lu si gyü le -
ke ze té ben, és öröm mel szá mol be ar ról, hogy szol gá la ta
nem volt hi á ba va ló az Úr ban. Tíz lel kész: nem en  nyi en in -
dul tak, nem is en  nyi en kap tak ki kül de tést, volt, aki ki lé pett
a sor ból, volt, aki kül föld re ment, és volt, aki már min den
ha lan dók út ján a vég hez ért, eset leg tra gi kus vé get ért. Eny  -
nyi ma radt: szent ma ra dék. A sok kü lönb ség el le né re az
egy ház sze rel me sei, Fõ pász tor Urunk pász tor boj tár jai. Mél -
tó, hogy ne vü ket, sor su kat, szol gá la tu kat meg is mer jük.
Ezért abc sor rend ben, aho gyan a tar ta lom jegy zék is hoz za,
is mer jük meg ne vü ket: Bol la Ár pád, Czégé nyi Klá ra, Gla tz
Jó zsef, Hor váth Er zsé bet, Kar ner Ágos ton, La kos Mag dol na,
Nagy Er zsé bet, Pát kai Ró bert, Vér tessy Ru dolf, Völ gyes Pál.
Négy nõi lel ké szünk egyút tal lel kész fe le ség is.

A szer kesz tõ hár mas Kar ner Ágos ton, aki gyü le ke ze ti lel -
kész ma radt fõ tit ká ri be osz tá sá val együtt is, Bol la Ár pád,
aki be jár ta a fél vi lá got, és most nyug dí ja san is ak tív kór -
ház lel kész, Hor váth Er zsé bet pap lány, aki lel kész fér je mel -
lett hol he gyes-dom bos vi dé ken, hol az Al föld kö ze pén szol -
gált, és öku me ni kus nõ moz gal mak ban is ak tí van vett részt.

Fon tos sza ka sza a könyv nek az el sõ há rom be mu ta tó
cikk. Kor tör té ne ti hát te ret ka punk Kar ner Ágos ton tól,
szol gá la tuk lel ki hát te rét mu tat ja be Hor váth Er zsé bet, és
azo kat is mer te ti Bol la Ár pád, akik kö zött az el múlt évek -
ben szol gál ni kel lett.

A tíz meg gyó gyí tott vis  sza tért Urá hoz há lát ad ni. Itt
nem le het fel ten ni a jé zu si kér dést: „Hát a ki len ce hol
van?” Itt mind a tíz még élõ, meg ma radt szol ga társ visz  -
sza jött Urá hoz kö szö ne tet mon da ni, Is tent di csér ni.

Né zem a kö zölt, iga zol vány ké pek nek meg fe le lõ arc ké -
pe ket. A gyen ge mi nõ sé gû ké pek el le né re örü lök, hogy így
írá sa ik fö lött lát ha tom is õket. Kis sé idõ seb bek nek tûn -
nek, mint aho gyan ar cuk em lé ke im ben él. Örü lök, hogy
mind egyi kük még ah hoz a kor osz tály hoz tar to zik, ha fi a -
ta lab bak is, mint én, amely még az én ge ne rá ci óm. Szol -
ga tár sa im õk, akik kö zül né há nyan köz vet len mun ka tár -
sa im vol tak, má so kat an gol nyelv re ta ní tot tam, né há nyan
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Aki ket Is ten mind ed dig meg tar tott
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Det re Lász ló 1912. ja nu ár 2-án, Irs án szü le tett e föl di és
az örök élet re. Édes ap ja evan gé li kus kán tor ta ní tó volt. A
„nem zet nap szá mo sa” és sor so sa. Nagy szû kös ség ben, de

szü lei sze re tõ gon dos ko dá sá ban, ván dor uta kat be jár va
nõtt fel hét test vé ré vel együtt. Ta nul má nya it Iván há zán
kezd te (ma Szlo vá kia), majd Pi li sen foly tat ta. Gim ná zi u mi
éve it Ceg lé den, ké sõbb Szar va son töl töt te. Teo ló gi ai ta nul -
má nya it a Pé csi Er zsé bet Tu do mányegye tem Sop ro ni

kö zü lük szí ve sen ír tak a Lel ki pász tor ba vagy a Cre dó ba
szer kesz tõ sé gem ide jén. Há lá san gon do lok rá juk.

Öröm mel ol vas tam írá sa i kat. Nem za var az sem, hogy
van, aki több mon da tot kezd „én”-nel, mint „mi”-vel, az
sem, ha ma gya ráz za bi zo nyít vá nyát, mi ért kel lett itt hagy -
ni az or szá got, hi szen azt is meg ír ja, Is ten ho gyan hasz -
nál ta fel me ne kül tek kö zött. Nem za var az sem, hogy van,
aki töb bet ír prog ram já ról, mint ön ma gá ról, vagy van, aki
„bi zo nyos rész le tes ség gel mond ja el”, mi tör tént ve le, és a
tíz kért ol dal he lyett hú szat ír vagy ki tün te té se it so rol ja
fel. Is ten gond vi se lé sé nek tar tom szol gá la tát.

Kü lö nös ér té ke a könyv nek az „Így lát juk mi” sza kasz,
amely ben egy ke rek asz tal-be szél ge tés nek ti zen egy kér dés -
kör ben ös  sze fog lalt té má já ról ol vas ha tunk, majd a „Zár -
szó he lyett” cí mû so rok ban a szer kesz tõ fog lal ja ös  sze kí -
ván sá gát: „Ad ná Is ten, hogy meg ér tés, el is me rés és kö szö -
net »ver ne ta nyát« egy há zunk köz éle té ben is.” Ez a mon -
dat utal ar ra is, hogy nem volt kön  nyû fel adat ezt a köny -
vet szer kesz te ni, hi szen több fé le vé le mény és aka rat fe -
szült egy más sal szem be, még is együtt ol vas va az írá so kat,
egy bi zo nyos kon szen zus érez he tõ: a funk ci ók ra, a fe le -
lõs ség re, a hit át adás ra kon cent rált ez a nem ze dék, és eb -
ben egy volt a tíz lel kész test vér.

Köl tõ i en szép Sza bó Jó zsef püs pök ver se, Az öreg ség cí -
mû. Az idõs kor gyen ge sé ge i nek és ere jé nek el fo ga dá sát
kí ván ja. Sza bó Jó zsef püs pök, iro da lom tör té nész több itt
író lel kész test vér nek lel ki pász to ra, út ra in dí tó ja is volt.

Po zi tív ér de kes ség szá mom ra, hogy a teo ló gi ai ta ná ri
kar ban adó dó né zet el té ré sek, vé le mény kü lönb sé gek nagy -
részt is me ret le nek ma rad tak a hall ga tók szá má ra. Min -
den ki nek van jó sza va pro fes  szo rok ról, ott hon igaz ga tók -
ról. So kat ta nul tak az elöl já ró ik tól, és ezt nem szé gyel lik
be val la ni. Ne ve ket itt nem em lí tek. Pél da adó nak tar tom a
ne ve lõk meg be csü lé sét.

Nincs kü lönb ség ab ban, hogy a tíz ta nít vány Sza bó De -
zsõ sza vá val, írá sa i ban is „em ber ke dik”, ami kor a kö rül -
mé nyek kel men te ge ti ma gát, vagy mu lasz tá sa it az zal iga -
zol ja, hogy túl sá go san gyor san ke rült mély víz be, de õszin -
te az a val lo má sok so rá ban ta lál ha tó ki je len tés, hogy

egye dül, mes  sze az év fo lyam tár sak tól is so kat je len tett
szá muk ra: még is ös  sze tar toz nak. Ar ról is hal lunk, hogy
egy más éle tét egy re job ban meg is mer ve több meg ér tés is
szü le tett kö zöt tük, mint egy kor va ló di is me ret hí ján.

Vé gül kér de zem: mi kö zöm hoz zá juk, hi szen nem az én
év fo lyam tár sa im vol tak. Még is az én ge ne rá ci óm tag jai,
ha son ló prob lé mák kal küsz köd tek, két sé gek kel szem be -
sül tek. Le het, hogy én jobb hely zet bõl in dul tam, mint töb -
ben kö zü lük. A Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban ta nul -
tam – hit tant nyolc éven át, né me tet, la tint szin tén nyolc
évig, gö rö göt négy évig –, még is ér tem õket. Elõ nyöm volt
az is, hogy utol só ként ösz tön dí jat kap tam Ame ri ká ba,
más részt ez hát rányt is je len tett. Má sok szá mom ra ért he -
tet len kér dé se ket ve tet tek fel: mi ért jött Ma gyar or szág ra
1949-ben? – kér dez ték. mi ért nem hagy ja ott az egy há zi
szol gá la tát, hi szen már tíz év múl va nem lesz Zug ló ban
evan gé li kus gyü le ke zet és temp lom – ná lunk kul túr fe le lõs
le het ne –, mond ták a XIV. ke rü le ti elöl já ró sá gon. Ma guk -
nak jó lesz a volt élés kam ra, és ül je nek a hit tan ta nu lók az
üre sen ma radt pol co kon – szólt az is ko la igaz ga tó a Ke re -
pe si úti Zöld is ko lá ban… Két szót fe lejts el, fi am: Ame ri -
kát, mert az van ugyan, de nem ér de mes em le get ni, és a
vi lág krí zist, ami vel fog lal koz tál oda kint ösz tön dí jas éved
alatt, mert krí zis nincs az épü lõ szo ci a liz mus ban – fo ga -
dott az ak ko ri dé kán. Ké sõbb is sok egyén re sza bott prob -
lé má val ke rül tem szem be. Még is ér tem a könyv író it, mert
fon tos nak tar tom, hogy min den ki a sa ját él mé nye it, si ke -
re it és ku dar ca it ír ja meg. Így kap hat egy há zunk va ló ság -
hû egy ház tör té ne tet. Így ta nul hat a kö vet ke zõ nem ze dék
is ab ból, amit a mi ge ne rá ci ónk élt át, és ta nul hat meg be -
csü lést egy bú csú zó ge ne rá ció iránt.

Azt ké rem, hogy szer kesz tõk, írók és ol va sók ne akad ja -
nak fent nyom da tech ni kai ne héz sé ge ken, saj tó hi bá kon,
eset le ges té ves dá tu mon. Néz zék az egész köny vet, be csül -
jék e mû faj ér té két, és ve gyék elõ új ra meg új ra ezt a ki ad -
ványt, amely rõl az egyik szer zõ ír ja: „a szol gá lat irán ti
szi lárd el kö te le zett ség tar tot ta itt kol lé gá in kat, ne künk
nem volt mit fél ni vagy iri gyel ni egy más tól… Sem mit sem
ve szít het tünk.” (Pin tér Ká roly né Nagy Er zsé bet)

Krisztusban mindnyájan életre kelnek (1Kor 15,22)

Det re Lász ló*

1912–2004

* Rész let a te me té sen el hang zott bú csúz ta tó ból.
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Az el múlt 20. szá zad ma gyar evan gé li kus egy ház tör té ne -
té nek volt egy nagy lel kész ge ne rá ci ó ja, amely nek egyik
utol só, nagy sze rû kép vi se lõ jé tõl ve szünk ma bú csút. Ez a
nem ze dék át él te két vi lág há bo rú ször nyû sé ge it és szí vé -
ben, vál lán hord ta azok ha zát és egy há zat súj tó sú lyos kö -
vet kez mé nye it.

Nagy tisz te le tû Det re Lász ló es pe res-lel kész úr az el sõ
vi lág há bo rú ide jén gye re kes ke dett, a Tri a non utá ni kor ban
ser dült if jú vá és vá lasz tot ta élet hi va tá sul a lel ké szi pá lyát.
Nem szé gyell te az evan gé li u mot, mert hitt Is ten meg tar tó
ere jé ben. Eu ró pai ran gú pro fes  szo rok tól ta nult a sop ro ni
teo ló gi ai fa kul tá son, majd a hel sin ki egye te men. Ala po san
is mer te a teo ló gia tu do má nyát, de nem kö ve tett egyet len

teo ló gi ai di va tot sem, ha nem mind vé gig meg ma radt lu -
the ri teo ló gus nak.

Osz tály ré sze mül ada tott, hogy atyai ba rá tom ként tisz -
tel het tem, ezért tu dom, hogy mé lyen hitt az evan gé li um -
ban, a bûn bo csá nat ere jé ben, Krisz tus vált sá gá ban. A ke -
reszt evan gé li u ma, Jé zus va ló sá gos vér rel, szen ve dés sel,
ha lál lal ho zott ál do za ta szent volt a szá má ra. Nem volt ér -
zel gõs em ber, ne ki az evan gé li um nem va la mi pu hány sá -
got, min dent meg en ge dõ ren det len sé get, min den bûn re
ele ve ki ál lí tott men le ve let je len tett, ha nem va ló ban erõt az
Is ten ál tal sza bott jó rend kö ve té sé re ma gán élet ben, lel ké -
szi szol gá lat ban és egy ház irá nyí tás ban. Meg gyõ zõ dé se
volt, hogy az evan gé li u mi sze re te tet Is ten jó aka ra tá nak a
tel je sí té sé vel ad hat ja to vább csa lád nak, gyü le ke zet nek,
ha zá nak. A Krisz tu sért sze ret te iga zán a ren det, ez zel te -
he tte a leg na gyobb szol gá la tot a rá bí zot tak nak ma gán éle -
té ben és egy há zi mun ká já ban. Van nak, akik ma szé gyel lik

Evan gé li kus Teo ló gus Fa kul tá sán vé gez te. Lel kés  szé Raf -
fay Sán dor bá nya ke rü le ti püs pök avat ta Bu da pes ten, a
De ák té ri temp lo m ban 1934. szep tem ber 6-án. Majd se -
géd lel ké szi idõk kö vet kez tek: Ti sza föld vár, Pi lis, Mo nor az
ál lo má sok. 1935–36-ban – ösz tön dí jas ként – Finn or szág -
ban ta nult. Az tán Me zõ be rény, vé gül Ceg léd kö vet ke zett,
ahol Or dass La jos, ak kor még Pest me gyei es pe res mel lett
vé gez te se géd lel ké szi te en dõ it.

1938-ban ke rült Men dé re Dro ba Már ton, az el sõ men dei
ön ál ló evan gé li kus lel kész utód ja ként. He lyet tes, majd
meg vá lasz tott lel kész ként – csepp nyi meg sza kí tás sal –
negy ven négy éven át szol gál ta gyü le ke ze tün ket tel jes ál -
do zat vál la lás sal, a csa lád já val együtt.

A II. vi lág há bo rút és az azt kö ve tõ ne héz és vi szon tag -
sá gos idõ ket sors tár sa i val együtt át él te. 1943–1944-ben
be ren delt tá bo ri lel kész volt, szol gált a ka to nai vo natsze -
rel vé nye ken. 1945 ké sõ ta va szán ke rült ha za. Tá vol lé té -
ben csa lád ja a front elõl me ne kül ve a Du nán túl ra, Ant al -
fá ra köl tö zött. Míg nem le he tett a gyü le ke ze té ben, Beny o -
vics Pál né Kris kó Ka ta lin „elõ éne kes”, mind an  nyi unk Ka -
ti né ni je tar tot ta az is ten tisz te le te ket, az az az ének lést és
az imaal kal ma kat a temp lo munk ban va sár nap ról va sár -
nap ra. Köz ben a né me tek a pa ró ki át ki ra bol ták. A Det re
csa lád ös  szes moz dít ha tó va gyo nát a bom ba tá ma dást ért
né me tek meg se gí té sé re el szál lí tot ták. Be le ért ve még a
kert ben bók lá szó ku tyust is. A kö vet ke zõ meg szál lók, a
szov je tek, a ki ra bolt la kást már ló is tál ló nak hasz nál ták.
Det re Lász ló 1945 má ju sá ban Men dé re vis  sza tér ve csak
egyet len szo bát ta lált még em be ri leg hasz nál ha tó nak. De
ta lált egy, a min den sa ját nyo mo rú sá gá val együtt is, õt és
csa lád ját nagy-nagy sze re tet tel új ra át öle lõ kö zös sé get,
olyan idõ ben, ami kor dúlt a vö rös ter ror, ekkor történtek
az úgy ne ve zett gyöm rõi gyil kos sá gok, ame lyek he lyi fõ
ko ri fe u sa épp a pa ró ki á val szem ben la kott. Tu dott az õt

ko ráb ban Pé te ri bõl he lyet te sí tõ szom széd kol lé gá já nak,
Csa ba Gyu la ale spe res nek a sor sá ról. Tud ta, hogy 1945.
má jus 1-jén el hur col ták, és bes ti á lis mó don meg gyil kol -
ták. Az ül lõi plé bá nost, a he lyi gaz da tisz tet szin tén, és
még so kan má so kat. Még is vál lal ta a foly ta tást e he lyen.
És eb ben az a sze re tet se gí tet te, me lyet új ra és új ra meg ta -
pasz talt a csa lád. Ami kor már nem volt mit en ni ük, más -
nap ra egy-egy ko sár élel met ta lál tak az aj tó juk elõtt. Má -
ig nem tud ják, hogy ki tõl… De Is ten áld ja meg azo kat,
akik ezt tet ték, és utód ja i kat!

Det re Lász ló a gyü le ke ze ti lel kész ség mel lett 1953 és
1959 kö zött es pe reshe lyet tes ként is szol gált a tel jes Pest
Me gyei Evan gé li kus Egy ház me gyé ben úgy, hogy tiszt ség vi -
se lõ hí ján a tel jes es pe re si fel adat kört hor doz ta. 1959-tõl
1977-ig, há rom cik lu son ke resz tül az egy ház me gye meg vá -
lasz tott es pe re se volt. En  nyi ter het nem le het hosszú tá von
– gon dol va az ak ko ri kö rül mé nyek re – tes ti leg bün tet le nül
hor doz ni. 1976-ban szív in fark tus ál lí tot ta meg. Ezt kö ve -
tõ en ad ta át e szol gá la ti te rü le tet Ke ve há zi Lász ló pi li si lel -
kész nek, kit ké sõbb fia, Det re Já nos kö ve tett e posz ton.

Det re Lász ló ki lenc ven két évnyi éle té ben so ha nem szûnt
meg szol gál ni. Hu szon két év vel ez elõtt tör tént nyug díj ba
vo nu lá sa után ki se gí tõ szol gá la tot vég zett a du na ha rasz ti
gyü le ke zet ben és szór vá nya i ban, amíg csak te het te. Köz -
ben pe dig mind vé gig hû ség gel ápol ta sze re tett fe le sé gét.

Most Det re Lász ló nagy tisz te le tû es pe res úr egy utol só
utá ni pré di ká ci ó ja ként vis  sza tért kö zénk, bi zony sá got té -
ve ar ról, hogy nem akar bú csúz ni tõ lünk. Sõt, a men dei te -
me tõnk ben nyug vó ham va i nak je len lé té vel meg akar ja
erõ sí te ni, élet ben akar ja tar ta ni negy ven négy évi szol gá la -
tá nak min den em lé két, él mé nyét, mely így fog lal ha tó
össze: nem szé gyel lem az evan gé li u mot, hi szen Is ten ere je
az, min den hí võ nek üd vös sé gé re. (Róm 1,16)

Fol tin Bru nó

Nem szé gyel lem az evan gé li u mot, hi szen Is ten ere je az, min den hí võ nek üd vös sé gé re. (Róm 1,16)*

* Rész let a te me té sen el hang zott ige hir de tés bõl.



ezt az evan gé li u mot, ezért meg pró bál ják a „min den sza -
bad” nép sze rû fi lo zó fi ai li be ra liz mus val lá sos kön tö sé vé
át szab ni.

Szé les lá tó kö rû, nagy tu dá sú em ber volt, bár ez zel so ha -
sem kér ke dett. Bir to ká ban volt an nak a kü lön le ges tu dás -
nak, amit nem tu dó sok ka ted rá ja alatt le het el sa já tí ta ni. Ma
kü lö nö sen sok szó esik a tu dásala pú tár sa da lom ról. A tu -
dás, az is me ret ál lan dó an vál to zik, gya rap szik. Szük ség van
a tu do mány ra és an nak ered mé nye i re. Még sem biz to sít ják
ezek ön ma guk ban a szebb és bol do gabb jö võt, ha ki vész a

köz tu dat ból és gya kor lat ból a kö te les ség tu dat és a tisz tes -
ség tu dás. Kö te les ség- és tisz tes ség tu dás jel le mez te õt.

Az egy ház me gyén ma is fel fe dez he tõk evan gé li um ból
táp lál ko zó, fe gyel me zett szol gá la tá nak a ha tá sai. Jó med -
ret ké szí tett a lel ké szi mun ka kö zös ség mû kö dé sé nek, és a
gyü le ke ze tek éle tén is fel is mer he tõk az õ út mu ta tá sá nak
és irá nyí tá sá nak a nyo mai.

Ham vai elõtt tisz te leg ve há lát adunk Is ten nek a hos  szú
élet hû sé ges szol gá la tá ért.

Baranyai Tamás
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Ja nu ár 30-án el bú csúz tunk egy mun ka tár sunk tól, aki
hos  szú idõn át él te azt a szol gá la tot, ami re Urunk mind -
an  nyi un kat el hí vott. A bu da pes ti De ák té ren vál tunk el –
csa lád ja, ba rá tai, lel kész tár sai és is me rõ sei – Muncz Fri -
gyes tõl. Nem örök re bú csúz tunk el tõ le; his  szük és vall -
juk, hogy Urunk pa ran csá ra egy kor mind an  nyi an elõ jö -
vünk majd föl di nyug he lyünk rõl, hogy el nyer jük ju tal -
mun kat.

Azt ír tam, hogy „él te” a szol gá la tot – nem vé let le nül ír -
tam. Úgy ta pasz tal tam, hogy az õ éle te és Is ten tõl ka pott
fel ada tá nak vég zé se oly an  nyi ra egy be fo nó dott, hogy ami -
kor élt, szol gált, és ami kor szol gá la tot vég zett, ak kor élt
iga zán. Lel ké szi jel le gét nem al kal man ként vet te ma gá ra,
ha nem vi sel te, amer re járt, s amer re járt, min de nütt Is ten
aka ra tát tel je sít ve mun kál ko dott azon, hogy Krisz tus
evan gé li u ma ter jed jen és a fe le ba rát éle te jobb le gyen.

Muncz Fri gyes olyan lel kész volt, aki re so kan fog nak em -
lé kez ni – nem azért, mert õ így akar ná, ha nem mert olyan
sok ré tû mun kát vég zett, olyan sok te rü le ten oly sok em ber -
rel ke rült kap cso lat ba, hogy mun ká ja nyo ma meg ma rad so -
ká ig. Azon ban nem csak a lé lek egész sé gé vel fog lal ko zott.
Aho gyan Jé zus tet te, õ is fon tos nak tar tot ta, hogy a lé lek
mel lett a test egész sé gé re is oda fi gyel jen, a tes ti bajt, fáj dal -
mat is eny hít se, ahogy tud ja. Kór há zak ban vég zett lel ké szi
és lel ki gon do zói lá to ga tá so kat, a Sa rep ta sze re tet ott hon
hos  szú ide ig tar tó igaz ga tá sát, a né met or szá gi (ba rá ti és
mun ka tár si) kap cso la tok ból szár ma zó is me re tek és anya gi
tá mo ga tá sok ha zai hasz no sí tá sát a gyü le ke ze ti lel ké szi
szol gá la ton túl me nõ fel ada tá nak te kin tet te.

Egy csa lá di ta lál ko zás al kal má val le ül tünk be szél get ni.

Ké nyel mes ka ros szék ben ül ve el kez dett me sél ni éle te egy-
egy ál lo má sá ról. Élén ken meg ma rad tak ben ne a De ák té ri
hit ok ta tó ként el töl tött évek, szí ve sen be szélt a sa rep tai
örö mök rõl a gon do zot tak és idõ sek kö zött (meg em le get ve,
hogy õk sem fe lej tet ték el, hi szen min den ese mény re kap
meg hí vót, és ne héz szív vel mon da ná le a meg hí vást). Saj -
ná lom, hogy ak kor nem jegy ze tel tem, hisz a hos  szú órák
be szél ge té se ma is ta nul sá gos vol na. Ami vi szont na gyon
meg fo gott, az az üze net vagy ta lán jó ta nács, hogy min dig
be szél ni kell az evan gé lium ról. Nem sza bad, hogy az em -
be rek úgy men je nek ki a temp lo maj tón, hogy ne hal lot tak
vol na az ér tük jött Jé zus Krisz tus ról, aki sza ba du lást ad
bû nök és be teg sé gek alól. Saj nál ta, ami kor ki fe lé jö vet a
gyü le ke ze ti ta gok kal be szél get ve meg kel lett ál la pí ta ni uk,
hogy evan gé li u mot nem is hal lot tak az nap. Et tõl akart
min ket is meg óv ni fél tõ mó don, hogy így ne jár junk, és
ma gunk ilyen né ne vál junk. Fon tos volt szá má ra, hogy ezt
a ta ná csot to vább ad ja ne künk mint új ge ne rá ci ó nak, hogy
azt, ami örök, el ne hall gas suk, mert an nak min dig szól -
nia és han goz nia kell.

Tá jé ko zott sá ga és szer te ága zó is me re tei min dig le nyû -
göz tek. Mind a vi lág dol ga i ról szó ló, mind pe dig az egy -
ház zal, gyü le ke ze tek kel kap cso la tos kér dé sei je lez ték,
élén ken ér dek lõ dik. Nem akart el for dul ni sem egyik tõl,
sem má sik tól, pe dig szer ve ze te egy re gyen gébb volt már.
Küz dött az el len, hogy szel le mi leg le épül jön: ol va sott, kér -
de zett, ér dek lõ dött, ba rá ti kap cso la ta it ápol ta.

Az Úr ál dá sá val bú csúz tunk tõ le, és az Úr ál dá sá val
élünk, míg mi is el köl tö zünk.

Sel me czi Dia na – Sel me czi Gé za Ta más

Muncz Fri gyes
1919–2004
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Az nap es te – má jus 1-jén –, ami kor az Út mu ta tó fent idé -
zett so ra it ol vas tam, már nem volt kö zöt tünk. Az éle te vé -
gé ig lel ki pász tor, a sze re tõ hit ves, a gon dos ko dó, jó sá gos
édes apa, nagy apa, a min den ki ál tal is mert Vil mos bá csi
föl di pá lya fu tá sát be fe jez ve elõ re ment…

Küz del mes, de szép éle te 1920. feb ru ár 6-án kez dõ dött
a Pest me gyei Alag on.

Ele mi is ko lá it itt vé gez te, majd a Fa so ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um ban foly tat ta. Itt is érett sé gi zett, ógö rög bõl Raf fay
püs pök úr nál, aki már ak kor hív ta a teo ló gi á ra. Érett sé gi
után mû sza ki tiszt vi se lõ ként dol go zott két évig. 1940-ben
je lent ke zett a sop ro ni evan gé li kus teo ló gi á ra. Mind a négy
évet ki tün te tés sel vé gez te el, a Hor thy-ösz tön dí jat is el nyer -
te. Egy nyá ron a ka to nai ki kép zést is meg kap ta Szom bat he -
lyen. A dip lo ma meg szer zé se után to vább foly tat hat ta vol -
na ta nul má nya it a Ber li ni Hum boldt Egye tem ösz tön dí já -
val, de a kö ze le dõ há bo rús front mi att két sé ges volt kül föld -
re utaz ni. Raf fay püs pök úr avat ta fel 10 tár sá val együtt lel -
kés  szé. Se géd lel kész ként Pi lis re ke rült, ahon nan a kö ze le dõ
front mi att a köz ség ve ze tõi, or vo sa, lel ké sze el me ne kült.
Több ször volt köz vet len élet ve szély ben, de le he tet len kö rül -
mé nyek kö zött is vé gez te szol gá la tát. Ez is hoz zá já rult ah -
hoz, hogy 1947-ben óri á si több ség gel – rö vid jó zsefvá ro si
szol gá lat után – a pi li si gyü le ke zet lel ké szé vé vá lasz tot ta.

Köz ben – 1945-ben – meg nõ sült. Há zas sá gát Is ten há -
rom gyer mek kel ál dot ta meg (egy le ány és két fiú). 59. há -
zas sá gi év for du ló ját – már ci us ban – még meg él het te.

A pi li si évek a há bo rú utá ni idõ szak min den ne héz sé gé -
vel, küz del me sen in dul tak. A ki vo nu ló né me tek fel rob ban -
tot ták a temp lomtor nyot, ami a temp lom egy har ma dát is
érin tet te. Ház ról ház ra jár va gyûj töt ték ös  sze azt a pénzt,
ami vel meg kezd het ték az épít ke zést. Kül sõ tá mo ga tás nél -
kül épült új já a temp lom, de nem egy szer re. Elõ ször a kar -
zat, majd a to rony test, vé gül – az 1956-os for ra da lom ide -
jén – a ba rokk si sak is a he lyé re ke rült.

1958-ban egy ház po li ti kai ok ból – Or dass püs pök úr mel let -
ti ki ál lás mi att – el kel lett hagy nia sze re tett gyü le ke ze tét. A
Bé kés me gyei Ge ren dás ra ke rült. Lel ki leg és anya gi lag is ne -
héz ter het je len tõ vál to zás volt. A há romgyer me kes csa lád dal
együtt élt a két egye dül lé võ nagy ma ma is, akik rõl gon dos -
kod ni kel lett. A gyü le ke zet be ér ke zés elõtt egy vi har meg ron -
gál ta a temp lo mot, és a pa ró kia fa lá ról is om lott a va ko lat. Itt
is vár ták épít ke zé si fel ada tok. Négy hó nap ott tar tóz ko dás
után leg ki sebb gyer me ke man du lamû tét köz ben meg halt. Ta -
lán ez volt a lel kész és csa lád ja éle té ben a leg na gyobb csa pás.
16 évet töl töt tek el Ge ren dá son, ahol a gyü le ke zet sze re tet tel
be fo gad ta õket. Ké sõbb még a 21 km-re lé võ Pusz ta ott la kát is
el kel lett lát nia, aho vá egy se géd-mo tor ke rék pár ral járt ki.

1974-ben Káldy püs pök vá rat la nul Kis kõ rös re he lyez te
a nyug díj ba vo nult Mu rá nyi György lel kész he lyé re. A kis -
kõ rö si szol gá lat sem volt kön  nyû a gyü le ke zet nagy sá ga
mi att. Itt is re no vál ni kel lett a temp lo mot, és az õ ide jé ben
épült a há rom la kást ma gá ban fog la ló pa ró kia.

1988-ban kér te nyug dí ja zá sát, és gyer me kei után a Du -
nán túl ra köl tö zött, Nagy atád ra. Itt is szol gá lat vár ta.
Nyug dí jas lel kész ként elõbb csak be se gí tett, majd több
mint 10 éven át – aho gyan õ mond ta – „Sik ter Já nos se -
géd lel ké sze ként” el lát ta a szol gá la to kat. Õ volt az el sõ és
mind má ig az utol só, hely ben la kó evan gé li kus lel ké sze
Nagy atád nak, ahol az öku me ni kus al kal ma kon és a vá ro -
si ün nep sé ge ken is szol gált.

Te hát négy gyü le ke zet mond hat ja ma gá é nak volt lel ké -
szét, négy gyü le ke zet sze re te te és há lá ja kí sér te vég sõ út já ra.

Ki vá ló gyü le ke ze ti lel kész volt. Nemcsak egye dül ál ló re -
to ri ká ja, ha nem az em be rek kel va ló tö rõ dés, a gyü le ke zet
tag ja i nak rend sze res lá to ga tá sa is ré sze volt min den na pi
éle té nek, szol gá la tá nak. Egye dül ál ló bib lia is me re te, teo ló -
gi ai tu dá sa ki ma gas ló volt. Min den év ben, na pi be osz tás
sze rint el ol vas ta a Bib li át, le het mon da ni, szel le mi táp lá -
lé ka volt. Na gyon sok né met teo ló gi ai köny vet ol va sott.
Küz del mes éle té ben jó for mán min den, az egy há zi szol gá -
lat ban elõ for du ló hely ze tet, mun kát, meg pró bál ta tást, de
vég te le nül sok örö möt, sze re te tet és há lát is ta pasz talt.

Éle te utol só idõ sza ká ban két, na gyon fon tos nak tar -
tott mû vet for dí tott ma gyar ra. Sch ni e wind tõl a lel ké szi
szol gá lat ban ál lók lel ki meg úju lá sá val kap cso la to sat né -
met bõl, és Lu ther la ti nul írt He i del ber gi dis pu tá cióját,
amely nek rész le ges né met for dí tá sát is mer het ték (hi bá -
san for dí tot ták le né met re). A va la mi ko ri, több mint 60
fõs fa so ri osz tály nak õ volt a leg jobb la tin tu dá sú di ák -
ja, ami nek idõs ko rá ban is hasz nát ve het te. A ge ren dá si
évek ben ma te ma ti ka ok ta tá sa it mag nó ra vet ték, de né -
met- és la tinórát is adott. Pénzt nem fo gad ha tott el
(rend õr sé gi el len õr zés alatt is állt), de a ka pott éle lem nek
mind nyá jan örül het tünk. A volt is ko la tár sak kal nya ran -
ta a gye nes di á si Ka per na um ban ta lál koz ha tott. Ez év jú -
ni us 19-én vet te vol na át gyé mántdip lo má ját, ami a 60
éves lel ké szi pá lya után jár. Egy ház me gyénk LMK-ös  sze -
jö ve te le it – amíg te het te – rend sze re sen lá to gat ta, a
mun ká ban is részt vett.

A lel kész tár sak és gyü le ke ze te sze re te tét a kór há zi
ágyon is ér zé kel het te, na gyon so kan lá to gat ták meg, bú -
csúz tak el tõ le. Ol da la kat le het ne ír ni arról – ami rõl sen ki
más nem fog –, hogy mi lyen nagy sze rû csa lád fõ volt, így
áll jon itt csak an  nyi: õ volt az édes apám…

Nagy bocs kai Ta más

Nagy bocs kai Vil mos ra em lé kez ve
2Tim 4,18
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1914. áp ri lis 22-én szü le tett egy Oros há za mel let ti ta nyán,
ki lenc gyer me kes pa raszt csa lád ba. Az ele mi és a pol gá ri is -
ko lát Oros há zán vé gez te, majd kü lön bö ze ti vizs gá val fel vet -
ték a hód me zõ vá sár he lyi re for má tus gim ná zi um ba. Érett sé -
gi után – a to vább ta nu lás anya gi fe de ze té nek hi á nya mi att
– kény te len volt vis  sza tér ni a ta nyá ra. Édes ap ja 12 test vér
kö zül a leg ki sebb volt, aki ter mé sze tes ség gel be fo gad ta
tönk re ment báty ja it, s a se gí tés ben ma ga is tönk re ment.

Az érett sé git kö ve tõ két ta nya si esz ten dõ so rán nagy ha -
tás sal volt rá a KIE oros há zi mun ká ja, ame lyet há rom ta -
ní tó irá nyí tott. A cso por tot al ko tó 20–25 ke res ke dõ- és ipa -
rosfiú ba rát sá ga von zot ta, és mi vel a gya kor la ti ke resz -
tény ség õt is ér de kel te, ma ga is részt vett a mun ká ban.

For du la tot je len tett az éle té ben az apos ta gi or szá gos
KIE-kon fe ren cia. Itt ta lál ko zott Or si Zol tán sze ge di szár -
ma zá sú má sod éves teo ló gus hall ga tó val, aki a to vább ta -
nul á sát aka dá lyo zó anya gi ne héz sé gek hal la tán be mu tat -
ta De ák Já nos pro fes  szor nak. De ák pro fes  szor biz ta tá sá ra
1934 szep tem be ré ben sze gény sé gi bi zo nyít ván  nyal meg -
kezd te ta nul má nya it a sop ro ni teo ló gi án.

Sop ron ban a köz vet le nül az is ko la pad ból ér ke zet tek kel
szem ben – a ta nya si két esz ten dõ vel a há ta mö gött – érett
em ber ként fo gad ták. Kü lö nö sen Jouk ko Ka ran ko, az ak ko -
ri finn ösz tön dí jas szá má ra volt ro kon szen ves, aki meg -
hív ta la kó tár sá nak. Ka ran ko lel kész tõl kez dett el fin nül
ta nul ni, olyan si ker rel, hogy ké sõbb is õ volt a finn ösz -
tön dí ja sok párt fo gó ja.

Az 1938–39-es tan év ben egy há zi ösz tön díj jal Finn or -
szág ban ta nult. Ér dek lõ dé sét fõ leg a finn éb re dé si moz gal -
mak tör té ne te kö töt te le. Bár az ösz tön díj nem járt vizs ga -
kö te le zett ség gel, tö ké le tes nyelv tu dá sa és fel ké szült sé ge
bir to ká ban je lent ke zett Sa lo mi es pro fes  szor hoz, a ké sõb bi
ér sek hez kol lok vi um ra, ami bõl más fél  órás be szél ge tés ke -
re ke dett. A kö vet ke zõ tan évet ál la mi ösz tön dí jas ként
kezd te el, de foly tat ni már nem tud ta az idõ köz ben ki tört
finn-orosz té li há bo rú mi att. Szep tem ber ben ki ürí tet ték
Hel sin kit, az ok ta tás szü ne tét uta zá sok ra hasz nál ta fel.
No vem ber ben ha za tért.

A ke gyes sé gi moz gal mak azon ban nem csak tu do má -
nyos ér dek lõ dé sét kö töt ték le. A Paa vo Vil jan en nel töl tött
ka rá cso nyi szü net ben a fõ leg az észa ki vi dé ken, a lap pok
kö zött el ter jedt leszta di á nus éb re dés ha tá sa alá ke rült. A
Lars Le vi La es ta di us mun kás sá ga ré vén fel éb red tek kü lö -
nö sen is ele ve nen és meg rá zó an él ték meg a Jé zus ban ka -
pott bûn bo csá nat va ló sá gát, ami szá muk ra em be rek és
hely ze tek meg íté lé sé nek leg fon to sabb szem pont já vá vált.
In nen ért het jük meg azt a Csep re gi Bé lá ra, Bé la bá csi ra jel -
lem zõ, min dent és min den kit el fo ga dó, sze re tet tel jes,

bölcs de rût, amel  lyel a rá vá ró kü lön fé le ter mé sze tû meg -
pró bál ta tá so kon úr rá lett, és amely nek ki su gár zá sa azo -
kon is se gí tett, akik gond ja ik kal hoz zá for dul tak. A leszta -
di á nus moz ga lom mal a ké sõb bi ek ben is kap cso lat ban ma -
radt, oly an  nyi ra, hogy be vá lasz tot ták a moz ga lom ve ze tõ -
sé gé be. Ami kor pe dig a 60-as évek ben a moz ga lom bel sõ
vi tá it kel lett me der ben tar ta ni és a moz ga lom teo ló gus és
nem  lel ké szi szár nya közt a fe szült sé ge ket fel ol da ni, õt
hív ták – és nem hív ták hi á ba.

Finn or szá gi ösz tön dí jas évét ar ra is ki hasz nál ta, hogy
ta nul má nyoz za a nép fõ is ko lák mû kö dé sét, részt vett a
nép fõ is ko lák meg ala ku lá sá nak 50 éves ju bi le u mi ün nep -
sé gén is, mint akit a nép fõ is ko lai ok ta tók ma guk kö zé
szá mí tot tak. Nem tel je sen jog ta la nul, mert ha za té ré se
után a püs pök ki küld te az 1938-ban Nagy tar csán in dult
el sõ nép fõ is ko lá ba ne ve lõ nek. Hall ga tók je lent kez tek az
egész or szág te rü le té rõl – az Al föld rõl a leg ke ve seb ben.
Ezért 1940. szep tem ber 1-jén püs pö ki meg bi za tás sal el -
kezd te az oros há zi nép fõ is ko la meg szer ve zé sét, elõ adók,
hall ga tók to bor zá sát Bar la hi dá tól Sop ron kõ hi dá ig, va la -
mint az anya gi és tár gyi fel té te lek meg te rem té sét. A nép -
fõ is ko la egy hó nap múl va mû kö dõ ké pes volt.

Egy éves nép fõ is ko lai te vé keny ség után a püs pök rá bíz -
ta az evan gé li kus evan gé li zá ció ve ze té sét és az Élõ Víz
szer kesz té sét. Kon fe ren ci á kat szer ve zett és ve ze tett. A
Finn or szág ban meg élt éb re dés meg ter met te gyü möl cse it
ide ha za is. Az evan gé li zá ció ko vá sza lett a 40-es évek ben
egy há zunk lel ki meg úju lá sá nak.

Ezek ben a lá zas, te vé keny, há bo rús évek ben is mer te
meg Med gya szay Pi ros kát, aki el is mert épí tész mér nök le -
á nya ként, an gol-ma gyar gép- és gyors író ta ná ri dip lo má -
val a zse bé ben a cell dö möl ki nép fõ is ko la mun ka tár sa volt.
1943. má jus 30-án kö töt tek há zas sá got. Há zas sá gu kat Is -
ten ki lenc gyer mek kel ál dot ta meg, akik kö zül Zsu zsa már
„elõ re ment”. „Nincs na gyobb jó té te mény ép pen a je len le -
gi hely zet ben, mint bol do gan fo gad ni az utó do kat és be lõ -
lük a jö võ ma gyar nép nek a sze rep lõ it. Meg fog ják áll ni a
he lyü ket, kü lö nö sen, ha nagy csa lád ban nõt tek és jó pél -
dát örö köl tek – biz to san” – mond ta né hány éve egy be szél -
ge tés ben.

A há bo rú utá ni kul tuszkor mány zat nagy sze re pet szánt
a nép fõ is ko lá nak, ezért kül dött sé get me nesz tett há rom
hó na pos ta nul mány út ra Svéd or szág ba az ot ta ni nép fõ is -
ko lai mun ka meg is me ré sé re. A kül dött ség nek Csep re gi Bé -
la is tag ja volt. Vé gig jár ták Finn or szá got a Lapp föl dig,
részt vet tek Os ló ban a KIE vi lág ta lál ko zó ján. Mi re él mé -
nyek kel gaz da gon ha za ér kez tek, for dult a vi lág Ma gyar or -
szá gon, és a nép fõ is ko lá kat be til tot ták. A nép fõ is ko la gon -

Csep re gi Bé la
1914–2004
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Ott foly ta tom, ahol Csep re gi Bé la test vé rünk két he te ab -
ba hagy ta. 90. szü le tés nap ja al kal má ból há la adó is ten tisz -
te le tet tar tot tunk itt, a sár szent lõ rin ci temp lom ban. A je les
nap út mu ta tóbeli igé jé vel, az elõbb idé zett pá li bi zony ság -
té tel lel kö szön töt tem õt, há lát ad va azért az ál do za tos,
gaz dag és ál dá sos mag ve tõ szol gá la tért, amit kö zöt tünk
és ér tünk vég zett hos  szú év ti ze de ken át. Az is ten tisz te let
vé gén, a kö szön té sek re vá la szol va õ is meg szó lalt. Ott
állt, ahol most ko por só ja pi hen…

A rá an  nyi ra jel lem zõ sze rény ség gel, alá za tos böl cses -

ség gel, de ugyan ak kor pró fé tai tûz zel a mag aján dé ká nak
nél kü löz he tet len fon tos sá gá ra hív ta föl a fi gyel mün ket.
Lét szük ség let az egy ház ban, hogy le gyen éle tet hor do zó és
to vább adó mag, hir det tes sék az élõ és ha tó Ige.

Csep re gi Bé la eb bõl a mag ból és ezért a ma gért élt evan -
gé li zá tor ként, mis  szi ói lel kész ként, az Élõ Víz fo lyó irat
szer kesz tõ je ként, a nép fõ is ko lai mun ka egyik mo tor ja ként
Nagy tar csán, Oros há zán és itt, Sár szent lõ rin cen is, ahol
év ti ze de ken át volt hû sé ges szol ga a ke vé sen. Az ál dott
mag ve tés fe le ke ze tek kö zöt ti és fe let ti se gí té se moz gat ta az

do la ta szun  nyadt a rend szer vál to zá sig. A le he tõ sé gek
meg nyí lá sa kor nagy öröm mel szer vez te az újon nan in du -
ló nép fõ is ko lá kat – Sár szent lõ rin cen is. „A nép fõ is ko la tu -
laj don kép pen kor ha tár nél kü li ta nu lást je lent, az al só kor -
ha tár ugyan 16 év, fel sõ kor ha tár nincs. Skan di ná vi á ban
a leg ma ga sabb em be ri ko rig van nak nö ven dé kek…” Eb -
ben az ér te lem ben Csep re gi Bé la so sem szûnt meg nép fõ -
is ko lai ok ta tó len ni. Min dig vál lal ta az ép pen adó dó iro -
dal mi-tör té nel mi-egy ház tör té ne ti té ma ku ta tá sát, és ab ból
mind a lel ké szi kö zös ség, mind az egy sze rû gyü le ke zet
szá má ra ért he tõ és épí tõ, él ve ze tes elõ adás szü le tett, lett
lé gyen az elõadás témája Pe tõ fi Sán dor, Ba las sa Já nos, Bá -
rány György vagy bár ki.

1953-ban, nagy pén te ken reg gel ér ke zett meg a Csep re gi
csa lád Sár szent lõ rinc re. Ad dig ra a kom mu nis ta rend szer
be til tot ta az evan ge li zá ci ót, a bel mis  szi ós ott ho nok egy ré -
szét szo ci á lis in téz mény ként meg ment het te az egy ház, az
egy há zi la po kat az Evan gé li kus Élet ki vé te lé vel be til tot -
ták, az Élõ Vizet is. Csep re gi Bé la mun kás sá gát – mint oly
sok má sét – de rék ba tör ték. Ta lán még is in kább csak lát -
szó lag. Mert Bé la bá csi ha zaér ke zett, az övéi kö zé. Ugyan -
az a tö rök után a Nyu gat-Du nán túl ról ide te le pe dett ma -
gyar ság fo gad ta, mint amely né hány évi zom bai köz já ték
után 1755-ben be né pe sí tet te Oros há zát. Ugyan az a nyelv -
já rás, ugyan azok a szo ká sok.

És ugyan az a sze gény ség – a Csep re gi csa lád számára.
Fia, Bé la úgy em lé ke zik er re az idõ re, hogy az édes any ja a
kar juk ra akasz tott egy-egy ko sa rat, és le küld te õket a Sió-
part ra sós kát szed ni. A ko sa rak ha mar meg tel tek. Ab ból
lett az ebéd. A szü lõk min dig meg vár ták, amíg gyer me ke -
ik meg va cso ráz tak. Csak fel nõtt fej jel tud ta meg, hogy ha
nem lett vol na sós ka, ebéd se lett vol na, és hogy szü lei
csak ak kor va cso ráz tak, ha ma radt va la mi a gye re kek
után… A Krisz tus ban ka pott bûn bo csá na tért min dent és
min den kit el fo gad ni ké pes Bé la bá csi így kom men tál ta a
hely ze tet: „…a sze gény ség jó is ko la. Ha az em ber igyek -
szik helytáll ni sze gé nyen is, az a leg jobb jel lem ne ve lõ”. És
mint aki nek mar ká tól nem ide gen a vel la nyél (sic!) sem, a
min den na pit biz to sí tan dó, be lé pett a tsz-be.

De ha ju tott a csa lád nak, ju tott más nak is. Az egy ház -
me gyé ben szol gá ló lel ké szek – így gye re ke ik is – zöm mel

egy ko rú ak vol tak, egy aránt érin tett jei, mun ka tár sai vol tak
az evan gé li zá ci ó nak. Ha ti los volt a kon fe ren cia, meg hív -
ták egy más gye re ke it két-há rom nap ra, 20–30 lel kész gye -
re ket, foly ta tan dó a ha gyo má nyo kat és szi go rú an be tart va
az ÁEH-val szem ben kö ve ten dõ arany sza bályt: „Nur nicht
fra gen!” (Csak nem kér dez ni!) A hely szín több nyi re a sár -
szent lõ rin ci pa rókia és ud va ra volt. És aki egy hó nap alatt
el in dí tott egy nép fõ is ko lát Oros há zán, hogy ne ta lált vol na
prog ra mot és elõ adó kat szü lõk nek és gyer me kek nek, va la -
mint egy ide je ko rán be ál lí tott sül dõt, amely a 2–3 nap
alatt el ta ka rít ta tott… A kö zös él mé nyek, kö zös ta nu lás és
já ték, a für dés a Si ó ban mély, élet re szó ló el ha tá ro zá so kat
is ér lel tek.

A ma ga csen des, de rûs mód ján, ész re vét le nül az egy -
ház me gye lel ki ve ze tõ je lett, és az ma radt nyug dí jas ként
is. Öt let te len kez dõk nek és ki égett öre gek nek egy aránt se -
gít sé gé re volt a kö zös ké szü lé sek al kal má val, ige hir de tés-
so ro za tok ter ve i vel. Igaz ság ta lan vagy „vo na las” meg nyil -
vá nu lá so kat egy-egy kér dés sel hely re tett. És tud ta, mi kor
és ho gyan kell azt a fi a tal kol lé gát meg szó lí ta ni, akit a
„dan tei kór” gyö tör.

Sár szent lõ rin ci szám ûze té sé ben el akar ták te met ni
Finn or szág szá má ra. Nem le he tett. Su o mi meg ke res te új ra
meg új ra, év ti ze de ken ke resz tül. Hív ta se gít sé gül, ami kor
a bûn bo csá nat evan gé li u má ra volt szük ség hi te les ajak -
ról, és ke zét nyúj tot ta, ami kor test vér gyü le ke ze ti kap cso -
la tok ra is mód nyílt. Az örök nép fõ is ko lás ok ta tó vé gül az -
zal szol gált ne ki, hogy a ma gyar iro da lom kin cse it az An -
na Ma ia Ra it ti lá nak ké szí tett nyers for dí tá sok kal hoz zá fér -
he tõ vé tet te észa ki test vé re ink szá má ra.

Ki lenc ve ne dik szü le tés nap ján együtt ad tunk há lát a
gaz dag élet mû ért Is ten nek. Az élet mû pe dig egy hét múl -
va vég leg ki tel je se dett. Az en ge del mes sé get las san ként
meg ta ga dó test te he tet len sé gét át tör te a bûn bo csá nat ra
épült ren dít he tet len hit utol só bi zony ság té te le: „nincs vál -
to zás”… „min den ma rad…”

Bi zony, Is ten nél „nincs vál to zás, vagy fény és ár nyék
vál ta ko zá sa”. Bi zony, „Jé zus Krisz tus teg nap és ma és
mind örök ké ugyan az”. Bi zony, „meg ma rad a hit, a re -
mény ség és a sze re tet…”

Kräh ling Dá ni el

Ige hir de tés Csep re gi Bé la te me té sén (2Kor 9,10)
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öku me ni kus evan ge li zá ci ós mun ka kö zös ség ben is, mely -
nek ima kör le ve lét éve kig tõ le kap tuk. Ele ven finn kap cso -
la tai is az evan ge li zá ció és a mis  szió ügyét szol gál ták.

Ezt a fel té tel nél kü li ügy sze re te tet si ke rült to vább plán -
tál nia csa lád já ban is. Gyer me kei kö zött lel ké szek, teo ló gi -
ai ta ná rok, gyü le ke ze ti ve ze tõk vi szik to vább a mag ve tés
mun ká ját. Jog gal nyi lat koz hat ta a lõ rin ci lap ban: „Bol dog
va gyok, hogy mun kám nak van foly ta tá sa…”

Szim bo li kus üze net rej lik ab ban is, hogy a ha lá la utá ni
na pok ban két elekt ro ni kus le ve let kap tam a lõ rin ci nép fõ is -
ko lá tól: az egyik Bé la bá csi élet raj zát tar tal maz ta, a má sik
pe dig az idén 10 éves nép fõ is ko la fej lesz té si ter vé rõl szólt…

A meg fá radt test most meg pi hen a lõ rin ci te me tõ ben, Is -
ten szán tó föld jé ben. De vall juk egyik leg szebb te me té si éne -
künk so ra i val: „Mint ma got vet Is ten ba ráz da mé lyé be, ara -

tá sa nap ján majd fel tá maszt és be gyûjt csû ré be. Rot ha dó ból
ro mol ha tat lant, ha lan dó ból hal ha tat lant hoz majd elõ.”

Ez zel a re mény ség gel in du lunk in nen to vább, nem egy -
sze rû en csak te met ni, ha nem a mag ve tés szol gá la tá ba. Ju -
bi la te és Can ta te va sár nap ja kö zött, a fel tá ma dott Úr ra fi -
gye lõ gyá szo ló gyü le ke zet is le het ör ven de zõ és ének lõ
gyü le ke zet. Ez nem ke gye let sér tés, nem is va la mi ha lál lal
szem be ni dac, ha nem ko mo lyan vé te le a má ra ka pott út -
mu ta tó ige vi gasz ta ló biz ta tá sá nak: Most azért meg ma rad
a hit, a re mény, a sze re tet, e há rom; ezek kö zül pe dig a leg -
na gyobb a sze re tet. (1Kor 13,13)

Eb ben a bi zo nyos ság ban kö szön jük meg Csep re gi Bé la
éle tét és mag ve tõ szol gá la tát a leg na gyobb Mag ve tõ nek,
Is ten nek, és az õ ke zé be ad juk vis  sza õt. Ámen.

Gáncs Pé ter
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Több mint tíz év vel ez elõt ti pár be széd sza vai jöt tek fel -
szín re gon do la ta im mé lyé rõl. Job bí tá si, újí tá si szán dék kal
egyik gyü le ke ze ti al ka lom meg vál toz ta tá sá ra tet tek kí sér -
le tet a gyü le ke zet lel ké szei. Az újí tás pró ba idõ sza ká nak
vé ge fe lé zaj lott a kö vet ke zõ pár be széd két kol lé ga kö zött:

– Min den ki nek tet szik az újí tás, na gyon jól si ke rült.
– Azért nem min den ki nek.
– Mi ért, ki nek nem tet szik?
– X-nek.
– Ja, az hü lye.
„Az »öreg« Sid bölcs ta ná csa: »Ha két em ber el té rõ en

lát ja a dol go kat, még nem je len ti azt, hogy egyik nek iga -
za van, a má sik nak nem. Ez mind ös  sze vé le mény kü lönb -
sé get je lent.«” Na gyon tet szik Sid ney J. Smith gon do la ta,
mert ha a fen ti idé ze tet fi gye lem be ves  szük, ha rag nél kül
és ítél ke zés nél kül van le he tõ sé günk el gon dol kod ni a tõ -
lünk el té rõ en vé le ke dõk gon do la tai fö lött.

Szé gyen kez ve kell be val la nom, hogy 39 éves lel ké szi
szol gá la tom alatt ilyen éle sen nem ve tõ dött föl ben nem a
kér dés – mi a cél ja a va sár na pi fõ is ten tisz te let nek? –, mint
az utób bi hó na pok ban az új li tur gia kap csán. Teo ló gi á ra
ke rü lé sem elõt ti la za, majd nem sem mi lyen egy há zi kap -
cso la tom ide jén ter mé sze tes nek fo gad tam el, hogy más is -
ten tisz te le ti rend je van a ró mai, a gö rög ka to li kus, a re for -
má tus és az evan gé li kus egy ház nak. Ter mé sze te sen az
evan gé li kust tar tot tam mind egyik nél jobb nak, mert azt
tud tam, hogy én is evan gé li kus va gyok, s az biz tos a leg -
jobb, aho va én is tar to zom. Teo ló gus éve im alatt sem sok
min den vál to zott, leg fel jebb job ban meg ér tet tem, hogy mi
mi ért tör té nik az is ten tisz te le ten. Va la mi mó don, ta lán
má sok gon do la ta i nak ha tá sá ra, ki ala kult ben nem az a vé -
le mény, hogy a va sár na pi is ten tisz te let tel szen te li meg az
em ber az ün nep na pot. Sok szor fel ve tõ dött ugyan ben nem,
hogy az ün nep nap meg szen te lé se en nél töb bet is je lent, de
az is ten tisz te let vo nat ko zá sá ban nem mé lyed tem el en nek
vé gig gon do lá sá ban. Meg sze ret tem li tur gi án kat, és szá -
mom ra az is ten tisz te let a gyü le ke zet tel va ló ta lál ko zás
fon tos al kal má vá vált, jó volt együtt éne kel ni, együtt mon -
da ni Mi atyán kot, Hi szek egyet, jó volt ré szes nek len ni a
szár nya ló ének lés ben. Mi kor lel kész let tem, s az óta az el -

múlt négy év ti zed ben, ki vált kép pen mi ó ta az Em ma us ká -
pol ná já ban min den va sár nap úr va cso rás is ten tisz te le tet
tar tunk, vi gasz ta lást je len tett, ha ige hir de té sem nem is
lett olyan, ami lyen nek én sze ret tem vol na, plá ne nem
olyan, amit eset leg jo go san el várt a gyü le ke zet, ak kor is
gaz da gon és fel töl te kez ve me het min den ki to vább, az úr -
va cso ra gaz dag aján dé ka i val.

Kez det tõl fog va, csa lád lá to ga tá sok, ka zu á lis szol gá la -
tok kap csán a va sár na pi fõ is ten tisz te let re hív tam azo kat,
akik még nem vet tek részt ak tí van a gyü le ke zet éle té ben.
Fi a ta lo kat per sze hív tam az if jú sá gi órá ra, de õket is rend -
sze re sen hív tam a va sár na pi fõ is ten tisz te let re is.

Az új li tur gia kö rül zaj ló vi ták kész tet tek ar ra, hogy a
lel kem mé lyén min dig is fon tos nak tar tott kér dés re – mi -
lyen nek kell len nie an nak az al ka lom nak, aho vá bát ran
hí vunk kí vül ál ló kat? – ke res sem a meg ol dást. Saj nos nem
ta lál tam meg a fe le le tet, de fon tos nak tar ta nám, hogy ez -
zel a kér dés sel be ha tó an fog lal koz zunk. Nem csu pán a li -
tur gia tör té net tel fog lal ko zó kat kel le ne eb be be von ni, ha -
nem lel ké szi mun ka kö zös sé ge ket és a gyü le ke ze te ket is.
Nem egy elõ re el ké szí tett prog ram ta ní tá sa cél já ból, ha -
nem a vé le mény nyil vá ní tás le he tõ sé gé ért. Ez még nem
sér te né a püs pö ki jog kört. Egy új li tur gia ös  sze ál lí tá sa így
hos  szan tar tó fo lya mat len ne. Min den bi zon  nyal 300 lel -
kész és gyü le ke zet vé le mé nyét még ne he zebb len ne ös  sz -
hang ba hoz ni, mint egy tu cat szak em be rét – akik rõl fel té -
te le zem, az el múlt évek so rán sok üt kö zés sel és komp ro -
mis  szum mal hoz ták lét re az új li tur gi át –, még is meg ér né
a fá rad sá got. Az új li tur gia be ve ze té sé nek pil la nat nyi fel -
füg gesz té se va ló szí nû azt jel zi, hogy to vább és szé le sebb
kör ben kell foly tat ni a pár be szé det. A bölcs Sid sza va i ra
gon dol va nem azt kell ke res nünk, ki nek van iga za, ha nem
cso kor ba kell szed nünk a kü lön bö zõ vé le mé nye ket.

A te le ví zi ó ban lá tott is ten tisz te let-köz ve tí tés és a Nyír -
egy há zán a pró ba-is ten tisz te le ten részt ve võk vé le mé nye
in dí tott ar ra, hogy a cím ben sze rep lõ kér dés sel ös  sze füg -
gés ben fo gal maz zam meg gon do la ta i mat. El fo gad va, hogy
a va sár nap dél elõt ti fõ is ten tisz te let az az al ka lom, aho vá
hív juk az ér dek lõ dõ ket, egy ér tel mû, hogy bi zo nyos vál toz -
ta tá sok ra szük ség van. A vál toz ta tást a gyü le ke zet gyü le -

BOZO RÁDY ZOL TÁN

Mi a cél ja a va sár na pi fõ is ten tisz te let nek?
Mi lyen li tur gia len ne a leg meg fe le lõbb?
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ke zet (kö zös ség, ko i no nia) vol tá ra néz ve kell vé gig gon dol -
ni. Fel kell ten ni a kér dést, va jon nem a Szent lé lek hi ány -
zik-e is ten tisz te le tünk rõl? Õ tud ná ör ven de zõ vé ten ni a
Krisz tus sal és egy más sal va ló kö zös ség meg élé sét. Eb ben
az eset ben nem az ének ver ses rend meg vál toz ta tá sa a leg -
fon to sabb fel adat. Az is ten tisz te let spi ri tu a li tá sát nem
pszi chi kai él mény nek kell meg ha tá roz nia, ha nem a Pa rak -
lé tosz nak. Egy kol lé gánk a 60-as évek ele jén egyik ige hir -
de té sé ben ki tért ar ra, hogy a gyü le ke zet nem iga zi lel ki
kö zös ség, a gyü le ke ze ti ta gok nem is me rik egy mást, s ez
nincs így rend jén. Az is ten tisz te let utá ni hé ten ka pott egy
le ve let, mely ar ról szólt, pont az a jó, hogy nem is me rik
egy mást, s az em ber ma rad hat in kog ni tó ban. Ez a vé le -
mény a gyü le ke ze ti tag ré szé rõl ta lán az 50-es évek vé gén
és a 60-as évek ele jén helyt ál ló le he tett, de ma nem az. Ma
nem kell fél ni, ha fel is mer nek egy is ten tisz te le ten. Ma az
em be rek nagy ré sze eb ben az in di vi du a li zá ló dó vi lág ban
vá gyik õszin te, nyi tott al kal mak ra, ahol sze re tet tel fo gad -
ják, ahol fel sza ba dul hat ar ra, hogy õ is meg nyíl jon, de ak -
kor sem né zik ki, ha sa ját gon do la ta i val még rej tõz köd ni
akar má sok elõl.

Va sár nap dél elõtt csak egy is ten tisz te le ti szol gá la tom
van, 9 óra kor kez dõ dik, így gyak ran van idõm ar ra, hogy
néz zem a kü lön bö zõ egy há zak is ten tisz te le te it a te le ví zi ó -
ban. Nem azok ra fo gok utal ni, me lyek kel kap cso lat ban
po zi tív ta pasz ta la ta im van nak, bár ez sem rit ka. Szá mom -
ra iga zán von zó ak a ma ni pu lá ció nél kü li, em ber kö ze li,
fel sza ba dult, a je len lé võ gyü le ke ze ti kö zös ség re te kin tet tel
le võ al kal mak, az is ten tisz te let rend jé re és az ige hir de tés -
re néz ve egy aránt. Az ige hir de té sek kel kap cso lat ban
öröm mel le het meg ál la pí ta ni, sok jó be széd hang zik el. Ta -
lán ma át me net van, vagy túl is va gyunk az át me ne ten a
re to ri ka i lag fel épí tett és el hang zó be széd és a dia ló gus kö -
zött. Úgy gon do lom, a pré di ká ci ót ak kor is dia ló gus nak
kell te kin te ni, ha a gyü le ke zet sza vak kal nem vá la szol.
Hi szen a te kin te tek, moz du la tok, mi mi ka, te hát a test -
kom mu ni ká ció nem ke rül he ti el az ige hir de tõ fi gyel mét.
(Sze ret nék köz ben Sid bölcs ta ná csá ra utal ni, csak vé le -
mény, amit írok.) Két ség te len, a pré di ká ció így ke vés bé csi -
szolt, nem vi he tõ azon nal nyom dá ba, de meg éri az eset le -
ges stí lus be li pon tat lan ság. Jó, ha a gyü le ke zet tag jai úgy
ta lál koz nak az ige üze ne té vel, mint fris sen ne kik szó ló be -
széd del, s amely egyút tal meg egye zik ko runk be szél ge tõ
stí lu sá val. Lá tá som sze rint ma lel ké szi szol gá la tunk leg -
hang sú lyo sabb te rü le te a lel ki gon do zás. Úgy gon do lom,
hogy az ige hir de tés nek is leg alább oly kor lel ki gon do zó nak
kell len nie.

Az is ten tisz te le tek lel ki sé gé vel kap cso lat ban sok szor úgy
tû nik, túl sá go san me re vek, szi go rú ak va gyunk. A pél da,
amit le írok, nem a mi egy há zunk ból va ló, de amit han gu -
la tá ban tük rö zött, az sok ban ha son lít. Egy olyan te le pü lés -
rõl köz ve tí tet ték a tv-s is ten tisz te le tet, ahol idõn ként még
ma guk ra öl tik a nép vi se le tet, kü lö nös kép pen azok, akik a
ké zi mun ká kat ké szí tik is. A temp lom ba a nyug dí jas klub
tag jai öl töz tek be, ami ön ma gá ban per sze nem vol na baj,

de meg fá radt, meg kín zott, ko mor áb rá za tuk nem tet te von -
zó vá az al kal mat. Rá adá sul az ope ra tõr vagy a szer kesz tõ
foly ton õket tet te adás ba. Né hány hó nap pal ez elõtt egyik
evan gé li kus temp lo munk ból tör tént a tv-s köz ve tí tés. Egy
ál ta lá nos is ko lás ko rú gyer me ken, né hány kö zép ko rú fel -
nõt tön kí vül csu pa idõs em ber volt az is ten tisz te le ten. Leg -
alább a pré di ká ció jó volt, s a gyü le ke ze ti ta gok ked ves,
meg nye rõ em be rek vol tak. Nem kell ver seny re kel nünk egy
csa tor na tu laj do nos gyü le ke zet ha bó kos mû so rá val. Bár a
pro fi szín vo na lú ze nei szol gá lat, a szó ló- és ének ka ri szá -
mok el érik a jó tv-mû so rok szint jét. Ter mé sze te sen meg
kell be csül ni gyü le ke ze tünk idõs tag ja it, Is ten azt né zi,
men  nyi re szív bõl jö võ az ének lé sünk, de egy tv-s is ten tisz -
te le tet ala po sab ban kell elõ ké szí te ni, mint az zal ál ta lá ban
ta lál ko zunk. Új li tur gi át köz ve tí tõ tv-s is ten tisz te le tünk,
ame lyen a gyü le ke ze ti ta go kat be von ták a li tur gi á ba, bi -
zony nem tük röz te, hogy ez le het ne az az al ka lom, aho vá
meg hív hat juk a kí vül ál ló kat. Né hány bi zony ta lan hang,
sok be zárt száj nem lesz az újon nan jöt tek re az zal a ha tás -
sal: mi lyen nagy sze rû do log tör té nik az is ten tisz te le ten.
Le het er re azt mon da ni, hogy még nem tud ják, majd meg -
ta nul ják, és ak kor majd szár nya ló lesz. Az is ten tisz te let nek
egyéb ként vol tak fel eme lõ ré szei, de a kép er nyõn leg töb bet
itt is az a sze mély sze re pelt, aki ha lá lo san un ta ma gát, s
aki a leg jobb eset ben az zal me he tett ki a temp lom ból: ezen
is túl va gyunk. Tu dom, hogy ez nem egy sze rû en új vagy ré -
gi li tur gia kér dé se, a tv-s is ten tisz te let na gyon ne héz mû -
faj. Ép pen ezért kel le ne ko mo lyan ven ni, jól fel ké szül ni rá,
s ha le het, min den is ten tisz te le tün ket úgy tar ta ni, hogy az
egész re néz ve igaz le gyen, amit Pál Kol 4,6-ban ír: Be szé de -
tek le gyen min den kor ked ves, só val fû sze re zett…

Ami ket írok, egy há zunk irán ti sze re tet tõl és ter mé sze te -
sen a még kí vül ál lók irán ti sze re tet tõl ve zé rel  ve írom. Baj
len ne, ha mú ze um-él mén  nyel men né nek ha za az újon nan
jö võk. Egy iro da lom ta nár egy szer azt mond ta ne kem: saj -
ná lom, hogy nem a ré gi Kár oli-for dí tá sú Bib li át hasz nál já -
tok, an nak olyan szép, ar cha i kus nyel ve ze te van. Még ige -
hir de té se tek nek is a szép, ré gi ma gyar be szé det kel le ne
tük röz nie. Rom lik a nyel vünk, egy sze rû sö dik, de min den
nép nek az õ nyel vén be szél ni azt is je len ti, hogy a ma be -
szélt nyel ven, ter mé sze tes han gon és stí lus ban kell meg -
szó lal tat ni Is ten igé jét.

Sze re tem a li tur gi át, a sa já tun kat, amit hasz ná lunk. El
tu dok kép zel ni újí tást. Ami kor a Ben kó Di xi e land-del a
rend szer vál tás után a Ch rist mas Mass-t ké szí tet tük, an -
nak li tur gi á ját én ál lí tot tam ös  sze. Evan gé li kus is ten tisz -
te le ti li tur gi ánk fel hasz ná lá sá val a mi se szin te min den
ele mét ma gá ba fog la ló ren det ké szí tet tem. Több ször tar -
tot tunk fi a ta lok kal, ál ta luk ös  sze ál lí tott li tur gia alap ján
is ten tisz te le tet, me lyet a gyü le ke zet öröm mel fo ga dott, bár
tud ták, hogy ez rend kí vü li al ka lom, me lyet elõ re több ször
hir det tünk. A hét fõi di ák is ten tisz te le ten a 17-es li tur gi át
hasz nál juk, ezt is öröm mel fo gad ták di á kok, ta ná rok egy -
aránt. Sze re tem a ka to li kus li tur gi át, a ró ma it és a gö rö -
göt is, a re for má tu so két és a bap tis tá két is, a würt tem ber -

343



gi lu the rá nust is, va la mint az er dé lyi ma gyar és a szlo vá -
ki ai szlo vák is ten tisz te le ti ren de ket is. Mind ezt azért írom
le, mert sze ret ném ér zé kel tet ni, nem ide gen ke dem az új tól,
a vál toz ta tás tól. Egy vál toz ta tást azon ban job ban kel le ne
elõ ké szí te ni.

Még né hány meg jegy zést fû zök a ki adott és vis  sza vont
li tur gi á val kap cso lat ban.

1. Erõ sen fi gye lem be vet ték a li tur gia ös  sze ál lí tói a ka -
to li kus mi se ren det, fi gye lem be vet ték Lu ther gon do la ta it,
a Deu tsche Mes se-t. Na gyon nagy ha tást gya ko rol so kak -
ra a ka to li kus mi se a ma ga moz gal mas sá gá val, pár be szé -
des vol tá val. Va ló ban a li tur gia rend je, for má ja, tar tal ma
van ránk ha tás sal, vagy a meg va ló su ló kö zös sé gi él mény,
vagy ta lán az, hogy sok szor öröm mel vagy meg hök ken ve
lát juk, mi lyen tö me gek vo nul nak ki ka to li kus temp lo mok -
ból? Nem gon do lunk ar ra, hogy a ka to li kus egy ház meny  -
nyi vel fe gyel me zet tebb a mi énk nél, és hogy Eu ró pá ban
bár hol be me gyünk egy ka to li kus temp lom ba, min den hol
ugyan azt a ren det ta lál juk, vagy ar ra nem gon do lunk,
hogy a Szent lel ket nem le het kül sõ for ma vál toz ta tá sok kal
pó tol ni? Má ri á nak pe dig a min den kit át öle lõ anyai sze re -
te tét ta lán csak nem akar juk be von ni egy há zi éle tünk be?
Ka to li kus test vé re ink nél a Má ria-tisz te let is meg ha tá ro zó.

2. Ami kor ar ról hal lunk, hogy mi lyen szép a szlo vák li -
tur gia meg er dé lyi ma gyar test vé re ink li tur gi á ja, nem azért
em lít jük, gon do lom, hogy jó len ne leg alább egy kö zép-eu -
ró pai vagy ös  sz eu ró pai vagy a vi lág evan gé li kus sá gá ra
néz ve ér vé nyes li tur gi át al kot ni. In kább csak azért hang zik
el, hogy az új szük sé ges sé gét hang sú lyoz zuk. Ta lán egy -
szer egy LVSZ-nagy gyû lést le het ne tar ta ni ar ról, ho gyan je -
len het ne meg az evan gé li kus egy ház egy egy sé ges rend del.
Ezt ér de mes len ne ta nul ni, ta ní ta ni, bot la do zá sa in kat is
tü rel me sen vi sel ni, míg vér ré, élet té nem vá lik az egész.

3. Akik meg for du lunk re for má tu sok ál tal ren de zett öku -
me ni kus al kal ma kon, ta pasz tal juk, men  nyi re ha mis be ál -
lí tás az, hogy a re for má tus egy ház li tur gia el le nes (ez leg -
alább an  nyi ra el mond ha tó len ne a würt tem ber gi evan gé li -
ku sok ról is). A Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház ban tö -
rek sze nek ar ra, hogy a je len le gi nél szí ne seb bé te gyék is -
ten tisz te le ti rend jü ket, õk is be emel nek öku me ni kus al kal -
ma kon egy-egy ele met a ka to li kus egy ház ál tal hasz nált li -
tur gi á ból. Amit re for má tus test vé re ink tõl ta nul ha tunk,
hogy kis lé pé sek kel, rend kí vü li al kal ma kon hoz zák be az
újí tá so kat, és fi gye lem mel kí sé rik a gyü le ke zet ré szé rõl ér -
ke zõ ref le xi ó kat.

4. Ér de mes len ne vé gig gon dol ni azt is, hogy a li tur gia a
jö võ nek ké szül, s hogy a mi ko runk ban a fi a ta lok nem
tart ják olyan me re ven ma gu kat sa ját egy há zi tra dí ci ó juk -
hoz, sõt a ma 30 éve se kig be zá ró dó an gyü le ke ze tünk ak -
tív fi a tal ja i nak fe le, vagy több mint fe le nem is evan gé li -
kus hát tér bõl jött gyü le ke ze tünk be. Meg erõ sít ve a le ír ta -
kat, tisz te let ben tar tom, hogy a li tur gia kér dé sé nek el dön -
té se püs pö ki jog kör, ar ra is sza bad gon dol ni, hogy a jö võ
püs pö kei is eb bõl a kor osz tály ból ke rül nek majd ki. Itt sze -
ret ném még meg je gyez ni, az is fon tos kér dés len ne, nem

vol na-e szük ség új éne kes könyv re, amely job ban fi gye lem -
be ven né az el múlt 50 esz ten dõ ének kin csét. Éne kes köny -
vünk éne kei szö veg szem pont já ból sok szor bo nyo lul tak,
egy-egy ének fel öle li az egész lu the ri teo ló gi át. Vagy a
meg szo kott ság, vagy a bo nyo lult ság mi att sok szor a tar -
tal má ra nem fi gyel a gyü le ke zet. Ha ez az utol só mon dat
csak a sa ját gon do la ta im ki ve tí té se a gyü le ke zet re, ak kor
vál la lom, sok szor kép te len va gyok fi gyel ni éne ke ink tar -
tal má ra. De ami kor az el múlt 50 év éne ke i bõl éne ke lünk,
igé ket szin te szó sze rint, ezek kü lö nös erõ vel hat nak rám,
vagy ha zsol tárt ének lünk, (pél dá ul Dá vid bûn bá na ti zsol -
tá ra szó sze rint hang zik az ének ben), bol do gan imád ko -
zom szív vel, lé lek kel, ének kel.

5. Ne héz min den na pok szol gá ló pap ja ként sú lyos teo ló -
gi ai kér dést föl vet ni, de az új li tur gia kap csán még is ki kí -
ván ko zik be lõ lem, hogy a lel kész kö zös gyó nás ra hív ja az
egész gyü le ke ze tet, majd hir de ti min den ki nek a fel ol do -
zást. Ez ki vált kép pen ak kor prob le ma ti kus, ha az ál ta lam
fel tett kér dés re – mi a cél ja a va sár na pi fõ is ten tisz te let -
nek? – va ló ban az le het a vá lasz, hogy olyan al ka lom má
ten ni, aho vá bát ran hív hat juk azo kat, akik még nem épül -
tek be a gyü le ke zet éle té be. Akár be von juk a gyó nó részt
az úr va cso rai li tur gi á ba, akár nem, min den kép pen fel kel -
le ne ten ni a kér dést, kik akar nak úr va cso rát ven ni. Vagy
egy sze rû en csak fel kell ten ni a kér dést, kik sze ret nék le -
ten ni éle tük ter hét és bû ne i ket Jé zus Krisz tus elõtt? Akik
fel áll nak, ér tük, ve lük imád koz ha tunk, vagy ta lán fel is
ol doz hat juk õket, bíz va ab ban, hogy az Úr is ezt akar ja.
Ha a gyó nás ma rad köz vet le nül az úr va cso ra elõtt, ak kor
ez az is ten tisz te let csú csá nál éri el az em bert és ad iga zi
bel sõ örö möt. Aki Krisz tus ban bûn bo csá na tot nyert, ve le
és a töb bi ek kel meg szen telt kö zös ség ben van. Ez zel kap -
cso lat ban az alap kér dé sem te hát az, van-e jo gunk vagy
van-e ér tel me min den kit gyó nás ra fel szó lí ta ni, azu tán pe -
dig, hogy van-e jo gunk min den kit min den to váb bi nél kül
fel ol doz ni?

6. Az Em ma us Sze re tet ott hon ban négy fe le ke zet hez tar -
to zó ke resz té nyek él nek. Je len leg hasz nált li tur gi ánk ki vé -
tel nél kül min den ki nek tet szik. Min den va sár na pi is ten -
tisz te let úr va cso rás is ten tisz te let, te hát a szó szé ki szol gá -
lat után úr va cso rai li tur gi á val foly ta tó dik az együtt lét. A
je len le võ körülbelül 40 moz gás ké pes bent la kó és a vá ros -
ból jö võ 30–40 kintla kó 80%-a hét rõl hét re vesz úr va cso -
rát. 11 éve mû kö dik az Em ma us ká pol ná ja. A 11 év alatt
az egy-két kül sõs lét szá ma az utób bi idõ ben je len tõ sen
meg nõtt. Az újon nan ér ke zõk be kap cso lód nak a gyü le ke zet
éle té be. Saj nos az is ter mé sze tes, hogy kö zü lük nem ma rad
min den ki rend sze res temp lom ba já ró, de az is ten tisz te le ten
min den ki kap va la mit, amit öröm mel visz ma gá val. Ez
nem az ige hir de tés re vo nat ko zik, ha nem a lel ki ség re, va la -
mint ar ra, hogy a már évek óta ide já ró gyü le ke ze ti ta gok
tud ják, ki akar in kog ni tó ban ma rad ni, ki az, aki vá gyik ar -
ra, hogy meg szó lít sák, és ki az, aki nek fel le het aján la ni
sze mé lyes be szél ge tést vagy más faj ta se gít sé get.

Ta pasz ta lom, hogy sok más gyü le ke zet is jól mû kö dik a
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Akár na pi rend re is tér het nénk az új li tur gi kus rend be ve -
ze té se kap csán meg le he tõ sen vá rat la nul és meg le põ en
erõ tel je sen ki tört vi ha ron. Hi szen – nyil ván nem ok-oko -
za ti ös  sze füg gés ben – a Hit tu do má nyi Egye te men tar tott
EvÉlet-fórum után szin te tel je sen el ül tek a hul lá mok.
Még is úgy vé lem, eb bõl hi ba len ne ar ra kö vet kez tet ni,
hogy a ko ráb bi szen ve dé lyes vi ta part ne rek kö zött kon -
szen zus ala kult vol na ki. In kább ar ról le het szó, hogy egy
sza kasz le zá rult, ér de mes le von ni en nek ta nul sá ga it. Ez
több szem pont ból tör tén het. Ma gam az egy há zi köz élet re
gya ko rolt ha tás, il let ve az egy há zi köz éle tet jel lem zõ je -
len sé gek ol da lá ról vizs gá lód tam. Az az nem cé lom, hi szen
nem is szak mám az alap ve tõ kér dés ben – mi lyen le gyen a
li tur gia, il let ve mi lyen az új li tur gia – ál lást fog lal ni.

Ez is köz éle ti szem pont ból ér de kel. El sõd le ge sen nem
kí vá nom vi tat ni, hogy az új li tur gi kus ren det több-ke ve -
sebb elán nal tá ma dók õszin tén so ra koz tat ták fel ér ve i ket.
Mind a tar tal mi a kat, me lyek sze rint a be ve ze ten dõ rend
túl zot tan ka to li kus, mind a szer ve ze ti e ket, hogy nem volt
kel lõ en elõ ké szít ve a be ve ze tés. Ugyan ak kor a szak mai vi -
ta he vét is fo koz ta az a né zet, hogy a dön tés az új li tur gi -
á ról dik ta to ri ku san, egy ház ve ze tõi ön kényt tük röz ve szü -
le tett meg.

A vi tát mint egy kí vül rõl szem lé lõ szá má ra ez utób bi kri -
ti ka nem volt tel je sen re le váns, hi szen a fo ko za tos be ve ze -
tés, a pró ba gyü le ke ze tek fel ké ré se, ki je lö lé se a lel ké szek
és hí vek be vo ná sát igé nyel te a fo lya mat ba. Az is is mert
volt, hogy a re for mot elõ ké szí tõ li tur gi ai bi zott ság gon dos,
hos  szú idõn át foly ta tott mun ka után tet te meg ja vas la ta -
it. Igaz, hang zott er re a má sik ol dal vá la sza, de nem hagy -
tak két sé get afe lõl, hogy vé gül be ve ze tés re ke rül az új
rend, te hát meg áll az ön ké nyes ke dés vád ja is.

Ezen a pon ton be kell val la nom, hogy a lo ja li tá son és a
nyi tott sá gon túl azért is le pett meg a kri ti ku sok szen ve dé -
lye, mert em lé kez tem a kon fir má ci ói ok ta tás ra. Lel ké -
szünk, Ke ken And rás ar ról szólt, hogy az evan gé li kus is -
ten tisz te let két csúcs pont ja az ige ol va sás és hit val lás az

ol tá ri szol gá lat ban, majd a szó szé ki ige hir de tés. Ez igen
po zi tív – fej te get te –, ugyan ak kor két ség te len, hogy a je -
len le gi li tur gi ánk sze gé nyes, meg újí tan dó.

Bár men  nyi re csá bí tó, ke rü löm az el mé lye dést a szak mai
vi ta rész le te i ben. Ab ban is, hogy men  nyi ben csak a szo -
kat lan és men  nyi ben a ha gyo má nya ink tól ide gen elem az,
ame lyik töb be ket kri ti ká ra kész tet, il let ve men  nyi en uta -
sít ják el szak mai ala pon az új li tur gi át. Az iga zán iz gal -
mas kér dés per sze az, hogy a hit éb resz tést, hit mé lyí tést te -
kint ve po zi tív elõ je lû-e a hí vek na gyobb ak ti vi tá sát igény -
lõ új rend.

Azért is ke rü löm ezek vi ta tá sát, mert vizs gá ló dá som
ered mé nye, lé nye ge, hogy a vi ta – és itt nem ke rül he tõ
meg a fra ter net sze re pe – in du la tos, szen ve dé lyes vol ta
mes  sze meg ha lad ta a szak mai né zet el té ré sek nél meg szo -
kott vagy ter mé sze tes szin tet – anél kül, hogy le be csül ném
a li tur gi kus re form je len tõ sé gét.

Ezt bi zo nyos szem pont ból akár po zi tí van is le het ne ér -
té kel ni. Azt je lez het né, hogy meg va ló sult a Test vé ri Szó-
ban (1986) meg fo gal ma zott egyik je len tõs cél ki tû zés: vál -
jon a test vé ri kri ti ka ter mé sze tes je len ség gé egy há zunk -
ban. Saj nos ez két ol dal ról is meg kér dõ je le zõ dött.

Egy részt töb ben – lel ké szek és nem  lel ké szek – bi zal mas
be szél ge tés ben úgy nyi lat koz tak, hogy ma is él nek fé lel -
mek az egy ház ban, ma sincs iga zán fel sza ba dult lég kör.
Le het, hogy rész ben a zsi na ti vi ták és ered mé nye ik alap -
ján, rész ben sa ját né zõ pon tom ból ki ala kí tott vé le mé nyem
na i vi tás nak mi nõ sít he tõ. És va ló ban van ok a fé le lem re,
még min dig a he lyez ke dés, a ve ze tõk höz fû zõ dõ vi szony,
a szer vi liz mus visz elõbb re. Az kap el sõ sor ban a for rá sok -
ból, aki ros  sz ér te lem ben vé ve al kal maz ko dik. Le het, hogy
így van, én még sem hi szem, és ob jek tív ta pasz ta la ta im is
má sok. De el kell is mer nem, hogy lé te zik ez a vé le ke dés,
ami szá mom ra azt je len ti, hogy ne he zebb a múlt ár nya i tól
meg sza ba dul ni, mint vél tük, más részt nem zár ha tó ki,
hogy – a múlt tal kap cso la tos túl ér zé keny ség mi att is – mai
ese tek is né mi ala pot szol gál tat nak eh hez.
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ré gi li tur gi á val, Is ten Lel ké tõl meg ele ve ní tett, Krisz tus ban
meg szen te lõ dött új élet ben. Na gyon fon tos len ne új ra vé -
giggon dol ni, kell-e új li tur gia, és na gyon kel le ne tá masz -
kod ni a kö zép ge ne rá ci ó nál fi a ta labb nem ze dék vé le mé -
nyé re. Ta lán jobb len ne egy ter ve zett új li tur gi át a va sár -
nap nak egy má sik idõ pont já ban tar ta ni. Ha az tán meg -
sze re tik, ha az lesz von zóbb, el le het dön te ni, mi lyen
irány ba kell a fõ is ten tisz te let li tur gi ai meg úju lás ának vég -

be men nie. A kü lön bö zõ el kép ze lé sek egy új li tur gi á ra néz -
ve le het nek egy más tól egé szen el té rõek, ez „még nem je -
len ti azt, hogy az egyik nek iga za van, a má sik nak nem. Ez
mind ös  sze vé le mény kü lönb sé get je lent.”

Imád sá gos lé lek kel fo gal maz zuk meg sa ját gon do la ta -
in kat és imád sá gos lé lek kel fi gyel jünk má so ké ra. Az a re -
mény sé gem, hogy min den ki egy há zunk irán ti sze re tet bõl
és a má so kért ér zett fe le lõs ség tõl in dít tat va szó lal meg.

FRENKL RÓ BERT

Li tur gi ai vi ta vagy va la mi más?



Más részt – és va ló já ban ez az ös  sze füg gés ha lad ja meg
a még oly fon tos szak mai szem pon to kat – úgy lát szik,
hogy a li tur gi ai vi tá ba olyan ér zel mek, in du la tok is sûrû -
söd tek, ame lyek ki tö rés re vár tak, és er re itt nyílt le he tõ sé -
gük. Ez a je len ség a má sik ol dal ról ha lad ja meg a test vé ri
kri ti ka mi nõ sí tést.

Vé gül az zal kell szem be sül nünk: ahogyan a mai tár sa -
da lom egé szen más, mint a húsz év vel ez elõt ti, ugyan ez
el mond ha tó az egy ház ról is. De ahogyan a mai tár sa dal -
mat is fe szí ti több fé le, a múlt ban gyö ke re zõ, ki nem be -
szélt prob lé ma, ugyanez fe szí ti az egy há zat is.

Ez ad bi zo nyos ta lajt a ne ga tív meg íté lé sek nek tár sa da -
lom ban és egy ház ban, ugyan ak kor a jog ál la mi ság, a pol -
gá ri de mok ra ti kus be ren de zkedés nem von ha tó két ség be,
hi szen ép pen emi att nyí lik le he tõ ség a va ló di plu ra liz mus -
ra, en nek min den kín já val, oly kor ka o ti kus tü ne te i vel.
Ezért is fur csa – bár mint je lez tem, a zsi ge rek ben még élõ
ref le xek mi att va la men  nyi re ért he tõ – ön kény rõl szól ni.

Sa ját sá ga a li tur gi ai vi tá nak, hogy eb ben ta lán elõ ször
ke rült mar kán san a „kor mány ol dal ra” Itt zés Já nos püs -
pök. Sõt az sem zár ha tó ki, hi szen az el len ál lás kö zép -
pont ja a So mogy-Za lai Egy ház me gye volt, hogy a püs pök -
kel szem be ni erõ pró bát is je len tett vagy je lent het a vi har.
A kor mány ol dal idé zõ jel be té te le azt akar ja ki fe jez ni, hogy
a püs pöknek most elõ ször kel lett szem be sülnie az zal,
hogy mint a „ha ta lom” kép vi se lõ je sze re pel, il let ve kap,
akár igaz ta la nul, bí rá la tot. Hi szen egyéb ként a püs pök
mint a du nán tú li ke rü let ve ze tõ je és az egy há zi el nök ség
tag ja, jó ér te lem ben vé ve a kor mány ol da lon áll. (A ka pos -
vá ri ju bi le u mi ün nep sé gen Hor váth Jó zsef fel ügye lõ és
Szem erei Já nos es pe res, akik a leg erõ tel je seb ben bí rál ták
az új li tur gi át és be ve ze té sét, a leg na gyobb sze re tet tel és
tisz te let tel fo gad ták a püs pö köt. Ta lán ezért is bi za ko dunk
ab ban, hogy az egy ház ban még is csak más ként ala kul nak
a konf lik tu sok.)

Ma gam op ti mis ta va gyok. Bízom abban, hogy jó irány -
ban ala kít ja az egy há zi köz éle tet a li tur gi ai vi ta kap csán
vég be ment szo ci a li zá ció. Hi szen eb ben a kér dés ben meg -
ha tá ro zó an azo nos volt a há rom püs pök ál lás pont ja, rá -
adá sul alig von ha tó két ség be kom pe ten ci á juk, még sem
ke rült sor ha tal mi szó val a vál toz ta tá sok ra, és sem mi lyen

meg bé lyeg zés nem ér te a kri ti ku so kat. Mind ez azt jel zi,
hogy ép pen ség gel nem a dik ta tú ra, sok kal in kább a la za -
ság, a tel je sít mény hi á nyát de ma gó gi á val lep le zõ ma ga -
tar tás fe nye get.

A vi ta vé gül is szá mom ra a de mok ra ti kus köz élet ne -
héz sé ge i rõl szólt. Ahol el kell vi sel nünk egy mást, tisz te let -
ben kell tar ta nunk a má sik vé le mé nyét, jót fel té te lez ve ró -
la. De igény a ve ze tõk és a tör vé nyek tisz te le te is. A sza -
bad ság – és ez jó do log – az egy ház ban is szük ség sze rû en
ma gá val hoz za kü lön bö zõ cso por tok, ke gyes sé gi irány za -
tok szer ve zõ dé sét, a sok szí nû sé get. Eh hez já rul több fé le –
po li ti kai, mû velt sé gi, ér dek lõ dés be li, fog lal ko zá si, is ko lá -
zott sá gi – kü lön bö zõ ség. Jó len ne vég re va la men  nyi re le -
zár ni a múl tat, meg kí sé rel ni a kö vet ke zõ – 2007–2012-es
– cik lus elõtt meg bir kóz ni a hos  szú ra nyúlt át me ne ti idõ -
szak – dik ta tú rá ból a de mok rá ci á ba – fõbb fel ada ta i val.
Meg le põd tem, ami kor egy lel kész írá sá ban azt ne hez mé -
nyez te, hogy még min dig nem dol goz tuk fel a di ak ó ni ai
teo ló gia prob le ma ti ká ját. Nem teo ló gus ként már 1989-ben
a Lu the rische Mo nats hef te cí mû fo lyó irat nak nyi lat koz va
töb bek kö zött el mond tam, hogy a di ak ó ni ai teo ló gia va ló -
já ban ideo ló gi ai és a lo ja li tást mé rõ sze re pet töl tött be, a
po li ti kai vál to zás sal el tû nik a tör té ne lem sül  lyesz tõ jé ben.
Fel ér té ke lé sét je len te né ko mo lyan vé te le, egy ben ne tán el -
te rel né a fi gyel met az oly an  nyi ra fon tos di ak ó ni ai meg úju -
lás ról. De kap tam olyan vé le ményt is, hogy ép pen az a baj,
hogy az ak ko ri nyi lat ko za tom itt hon nem je lent meg, a
kér dést nem vitatták meg.

Le het, hogy té ve dek, rész ben hely ze tem nél fog va. Le -
het, hogy még is csak szük ség len ne több fó rum ra, õszin -
te dia ló gus ra, nyílt vi ták ra a tá vo lab bi és a kö zel múlt tal,
a rend szer vál to zás sal és kö vet kez mé nye i vel kap cso lat -
ban. Le het, hogy az új nem ze dé kek nek is hasz nos len ne
ez, igény lik ezt. Ma gam a je len ben a jö võ be mu ta tó fel -
ada tok vál la lá sát tar tom pri o ri tás nak, de szí ve sen fog -
lal koz nék a múlt tal is. Ez azon ban egye lõ re oly kor
kényesebb té má nak lát szik a li tur gi ai re form nál is, a sze -
lek tív me mó ria és a mai ös  sze füg gé sek mi att. Min den -
eset re jó len ne, ha a li tur gi ai vi ta sa ját szak mai ér té kén
túl hoz zá já rul na a köz éle ti meg úju lás hoz is. Ez az el mél -
ke dés is ezért író dott.
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SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 9. VA SÁR NAP
• Zsid 3,12–14

A tex tus he lye az egy há zi esz ten dõ ben

A Szent há rom ság ün ne pe utá ni ha to dik va sár nap tól a ki -
len ce dik va sár na pig az is ten tisz te le tek ös  sze fog la ló gon -
do la ta: Is ten sö tét ség bõl a vi lá gos ság ra hív. Az egész idõ -
sza kot meg ha tá roz za az a gon do lat, hogy Is ten hí vá sa
nem pusz tán egy le het sé ges élet mód-vál to zást kí nál fel,
ha nem alap ja i ban vál toz tat ja meg az em ber ál la po tát. A
vi lá gos ság-sö tét ség õsi el len tét pár ját fel hasz nál va ki -
mond hat juk, hogy az el hí vás elõt ti idõ szak alap ve tõ en ne -
ga tív tar tal mú, az el hí vás utá ni élet pe dig a he lyé re ke rült,
jó me der ben zaj ló lét.

A va sár nap ra ki írt ige hir de té si alap ige olyan té nye ket
so ra koz tat fel, ame lyek a hí võ em ber nek ezt a po zi tív lét -
ál la po tát tük rö zik: Is ten hez va ló tar to zás, az em ber ben
meg szü le tett bi za lom, Krisz tus ban va ló ré sze se dés, az
egy mást buz dí tó, kö zös sé gi sze re tet. Azt a kö rül ményt
azon ban nem hagy hat juk fi gyel men kí vül, hogy az elénk
ke rü lõ sza kasz mind eze ket nem le zárt, kész va ló ság ként,
az em ber min den kor biz tos tu laj do na ként ír ja le. Olyan ér -
té kek ezek, ame lyek re vi gyáz ni kell, ame lye kért, ha szük -
sé ges, nap ról nap ra meg kell har col ni, akár egyé ni leg,
akár a gyü le ke zet kö zös sé gé ben mint az egyént meg tar tó
kö zeg ben.

Az ige hir de tés alap gon do la ta ké zen fek võ le het a va -
sár na pok jel le gé bõl és az ige fel szó lí tó, fel rá zó han gu la -
tá ból fa ka dó an. Sö tét ség bõl a vi lá gos ság ra hí vat tunk,
meg ta pasz tal hat tuk en nek örö mét, buz gól kod junk te hát
azon, hogy mind eb ben meg ma rad has sunk. Az evan gé li -
um hir de té se azon ban nem le het egyen ér té kû a hit ben
va ló meg ma ra dá sért meg hir de tett ke resz tény ak ció prog -
ram mal. A va ló ban szük sé ges ke resz tény ak ti vi tás ról az
is ten tisz te let be ve ze tõ zsol tá rá nak, az 54. zsol tár 6. ver -
sé nek bi zony ság té te lé vel szól ha tunk a ma ga tel jes va ló -
sá gá ban: De Is ten meg se gít en gem, az Úr meg tart ja éle -
te met.

Gon do la tok a tex tus ról

Két szó meg ha tá ro zott sá gá ban lá tom azt a mon da ni va lót,
ame lyet az em ber ak ti vi tá sá ról, ke resz tény élet foly ta tá sá -
ról el le het mon da ni: két olyan szó ér tel mé ben, amely egy -
aránt Is ten mun ká ját, tit kát je len ti.

Az egyik kel a 14. vers ben ta lál ko zunk, ami kor ezt ol -
vas suk: Mert ré sze se i vé let tünk a Krisz tus nak… En nek a
mon dat nak a tör té nés re vo nat ko zó igé je a lét ige meg fe le -
lõ alak ja (let tünk), ha a la tin szö ve get meg néz zük, ott is
ezt ta lál juk. A gö rög szö veg azon ban a gi no mai szó meg -
fe le lõ alak ját hasz nál ja. Sok kal tar tal ma sab ban, egy szer s -
mind az em be ri aka rat tól füg get le nebb tör té nés ként
mond ja el szá munk ra, ami a Krisz tus ban va ló ré sze se dés -
kor tör tént. Ez a cso da egy ál ta lán nem fel té te le zi az em ber
tö rek vé sét, igye ke ze tét, a Krisz tus sal va ló kö zös ség re tör -
té nõ szü le tés rög tön meg te rem ti az át hal lást Jé zus sza vá -
ra: újon nan kell szü let ne tek, amely nem tõ lünk függ, ha -
nem a Lé lek mun ká ja.

A má sik szó a shmeron. Nyil ván va ló, hogy a szö veg ben
nem egy ség nyi idõ tar tam meg je lö lé sé re szol gál, és nem is
pusz tán a le vél író je len ko rá nak szi no ni má ja ként sze re pel.
A tex tus ös  sze füg gé sé ben sok kal in kább az íté let kö ze led -
té re, a je len kor ka i rosz-sze rû egye di és meg is mé tel he tet len
je len tõ sé gé re utal. A má ban mint kü lö nös, esz ka to lo gi kus
ki lá tá sú je len ben kell a hit ben meg ma rad ni.

Min den nek mód já ról a fel szó lí tó mód ban le írt sza va kon
és egy ki nem mon dott fel szó lí tá son ke resz tül ta nít az ige -
sza kasz. Ble pe te, adel foi: így kez dõ dik a 12. vers. Min -
den kü lö nö sebb prob lé ma nél kül for dít ha tó a „vi gyáz za -
tok” for mu lá val, de a szó ere de ti je len té sét is mer ve a vi -
gyá zás nak olyan mód já ról szól ha tunk, amely nem va la mi
ál ta lá nos ret te gés, amely min den hon nan el len sé get sejt.
Lás sá tok, test vé re im, is mer jé tek föl, ké szül je tek rá, a ta -
pasz talt té nye ket ves sé tek ös  sze hi te tek kel, és így küzd je -
tek az el len ség gel. Pa ra ka le i te e au touõ: vi gasz tal já tok,
bá to rít sá tok egy mást. A pa ra ka lew szó nél kü lö zi az alá-
fö lé ren delt ség vi szo nya i nak ér zé sét. Nem uta sí tá sok ki -
adá sá ra, meg sza bott lel ki irá nyí tás ra, ha nem sok kal in -
kább a Pál apos tol nál meg is mert „egy más hi te ál ta li erõ -
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sö dés re” va ló fel szó lí tás ez. És mi le het a ki nem mon dott
fel szó lí tás? Ha a le vél író ja a kez de tek ben ben nünk élt bi -
za lom ról szól, mint ami az Is ten ál tal adott jó kez det, ak -
kor min den kép pen szük sé ges az em lé ke zés, a há la adás is
Is ten aján dé ká nak meg õr zé sé hez.

Az ige hir de tés fe lé

Ho gyan lép het tünk ki a sö tét ség bõl a vi lá gos ság ra? Mi tett
olyan ná ben nün ket ar ra, hogy az éle tet sok kal több nek
lás suk, mint amit em be ri szem lát ni ké pes? Va la mi rend -
kí vü li do log nak kel lett tör tén nie, hi szen oly sok nagy sze -
rû em be ri tö rek vés meg bu kott már, amely meg pró bál ta az
em bert a na pos ol dal ra ál lí ta ni. Ré sze sei let tünk va la mi -
nek, pon to sab ban va la ki nek, az õ vég te len sze re te té nek.
Ezt a kap cso la tot nem le he tett az em ber fe lõl in dí ta ni,
mert ahá nyan va gyunk, an  nyife lé in dul tunk vol na. Ez a
kap cso lat at tól in dult, aki meg akart aján dé koz ni a sza ba -
du lás, a vi lá gos ság sze mély re sza bott kin csé vel.

Be le szü let tünk – ter mé sze te sen nem a vi lág ra jö ve te -
lünk kel, ha nem egy új szü le tés-él mén  nyel – eb be a Krisz -
tus sal va ló kö zös ség be, va la mi el len áll ha tat lan erõ át hú -
zott a sö tét ség bõl a vi lá gos ság ra. Nem kel lett cse le ked -
nünk, nem kel lett elõ ké szü le te ket ten nünk: egy szer csak
meg tör tént. Ré sze sei let tünk an nak, amit már an  nyi ra
vár tunk, amit ki mon dott vagy ki mon dat lan gyöt rel me ink -
ben a gyó gyu lás egyet len esé lye ként lát tunk. Éle tünk leg -
drá gább aján dé ka ez, va ló di for du ló pont: nem hagy hat -
juk, hogy el ves  szen, hogy fe le dés be me rül jön!

Ta nul junk meg hát vi gyáz ni rá. A mai em ber már azt hi -
szi ma gá ról, hogy min den fé le vé del mi tech ni ká ban na gyon
tá jé ko zott. Szün te le nül azt hall juk, hogy mi lyen mód sze -
rek kel le het ki vé de ni az egész sé günk re tö rõ ve sze del me ket,
ho gyan le het ja ví ta ni szün te len tá ma dá sok nak ki tett élet -
esé lye in ket, ho gyan véd jük meg a jö võt a ki lá tás ta lan ság,
a biz to sí tat lan ság fe nye ge tõ ré mé vel szem ben, és ho gyan
te gyük ér ték ál ló vá anya gi ja va in kat. Csak né hány do log
ez, a tel jes ség igé nye nél kül: éle tünk szin te min den te rü le -
tén va la mi el len küzd ve pró bá lunk meg job ban él ni.

Eb ben a harc ban ta lán már föl sem tû nik, ha va la mit
kéz be ve szünk, va la mi vel élünk, nem har co lunk, ha nem
hagy juk, hogy át jár jon ben nün ket – „még is” po zi tí van
hat. Is ten írott és hir de tett igé je, az imád ság aján dé ka, a
ke resz tény kö zös ség ere je nem harc ra buz dít, ha nem hogy
él jünk ve le. Ha Krisz tus sal va ló kap cso la tunk nak ezek re a
for rá sa i ra nem vi gyá zunk, olyan le he tõ sé get ve szí tünk el,
amely az egyet len esé lyünk ar ra, hogy meg ma rad jon a ve -
le va ló kö zös ség.

Mer jük buz dí ta ni egy mást. Sok szor nem me rünk ér té -
kes, hasz nos gon do la to kat, ta pasz ta la to kat köz re ad ni,
mert nem érez zük jól ma gun kat an nak sze re pé ben, aki re
fi gyel nek. Ért he tõ az ilyen hely ze tek tõl va ló tá vol ság tar -

tás. An  nyi szor le já rat ták már a má sik em be rért hor do zott
több fe le lõs ség po zí ci ó ját ha zug sá gok kal, egyé ni ér de kek
ér vé nye sí té sé vel, hogy egy re ke ve sebb hi te le van az elöl já -
ró nak, a ve ze tõ nek.

A ke resz tény em ber élet hely ze té ben azon ban me rõ ben
más a hely zet. Nincs alá-fö lé ren delt ség, nincs elõ jog vagy
ér dem. Min den ki a sö tét ség bõl ér ke zett, és a Krisz tus sal
va ló kö zös ség vi lá gos sá gá ban nincs kü lönb ség: a ke gye -
lem, az öröm, az ál dás min den kié. A buz dí tás, a bá to rí tás,
ha kell, az igaz ság sze re tet tel jes ki mon dá sa nem emel
sen ki fö lé ben nün ket, és nem aláz meg sen kit. Ami rõl ta -
nús kod ha tunk, az an  nyi ra nem raj tunk mú lik, hogy sem -
mi di csek vé sünk nem le het, csak a „vég ered mény”, a meg -
sza ba dí tott élet bol do gí tó va ló sá gát ál lít hat juk bi zo nyí ték -
ként a se gít ség re szo ru ló elé.

A ki nem mon dott fel szó lí tás ér tel mé ben: em lé kez zünk!
Ün ne pe ink, je les nap ja ink a pol gá ri élet ben is va la mi
nagy sze rû ese mény hez, ki vá ló sze mé lyi ség év for du ló já -
hoz kö tõd nek. Ün ne pi szó no kok nem gyõ zik kel lõ en
hang sú lyoz ni, hogy men  nyi re fon tos meg ma ra dá sunk és
a jö võnk szem pont já ból, hogy em lé kez zünk mind ar ra,
amit egy nap, egy hí res em ber gon do la ta üzen szá munk -
ra. A ke resz tény em ber em lé ke zé se ugyan ilyen fon tos.

A 14. vers ben a kez de ti bi za lom ra, a hit el sõ él mé nyé re
utal a le vél szer zõ je. Két ség te len, hogy a leg na gyobb kont -
raszt ab ban a pil la nat ban ra gad ha tó meg, ami kor a sö tét sé -
get fel vált ja a vi lá gos ság. Az is biz tos, hogy az em ber hí võ -
ként más ként lát ja éle té nek ese mé nye it, sok szor ké pes fel -
is mer ni azt az ál dást, is te ni ve ze tést, ami ad dig ta lán jobb
eset ben sze ren csés vé let le nek so ro za tá nak lát szott vol na.
Szük sé ges te hát, hogy em lé kez zünk: hon nan jöt tem, ho vá
emelt fel Krisz tus, mert így ér zem még ha tá ro zot tab ban,
hogy nem aka rok már tõ le el sza kad ni, el tá vo lod ni.

Még tart a „ma”. A so ha vis  sza nem té rõ, örök jö võt
elénk ál lí tó je len. Most szól a Krisz tus, most hir det te ti az
evan gé li u mot, hogy mi nél töb ben fel is mer jék a sza ba du -
lás út ját. Nem lesz újabb kor, újabb le he tõ ség, csak ez a
„ma”. Ezért pá rat lan al ka lom az élet, mert min den élet
ma gá ban hor doz za a meg vál tás, a Krisz tus hoz tar to zás
aján dé kát. Õ már min dent meg tett ezért, min dent oda -
adott. Vi gyáz zunk er re a kincs re, bá to rít suk egy mást és le -
gyen elõt tünk min dig, hogy mit tett ér tünk, mi kor a ke -
resz ten meg halt bû ne in kért, és mit tett ve lünk, mi kor ki -
ve ze tett a sö tét ség bõl a vi lá gos ság ra.

Váz lat az ige hir de tés hez

Ma kap tuk meg a hol nap ra szó ló kin cset!
1. Vi gyáz zunk rá!
2. Bá to rít suk ve le egy mást!
3. Em lé kez zünk rá!

Ör dög End re
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SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 10. VA SÁR NAP
• Hab 2,1–4

Kü lön óra Haba kuk nál,
a nagy tu dá sú ki s pró fé tá nál

Em lé ke zünk még a kü lön órák han gu la tá ra? Ha an nak
ide jén jár tunk ilyen al kal mak ra, ak kor tud hat juk, fõként
fel nõtt és  szel ér té kel ve, hogy ezek nem szé gyell ni va lók. A
kü lön óra nagy sze rû al ka lom ar ra, hogy va la mi mást, va -
la mi töb bet tud junk meg, sa já tít sunk el az át la gos nál vagy
a mi ni mum nál.

Ez az ige sza kasz fel ér egy hir de tés sel, mely sze rint
Haba kuk a rég múlt ból – egy kis idõ uta zás után – szí ve sen
oszt ja meg min den ér dek lõ dõ vel, tud ni vá gyó val az õ is -
me re tét, ta pasz ta la tát a vá ra ko zás tárgy kö ré bõl.

Ke res sük fel ezt a kü lö nös pró fé tát és ta ní tót, aki nek
már a ne ve sem min den na pi!

Ki ez a Haba kuk?

No men est omen! – mond hat nánk, ha is mer nénk a no men
pon tos je len té sét. Csak fel te vé sek van nak ar ról, hogy a ne -
vé ben ta lál ha tó ige gyök így for dít ha tó: át ölel ni, át ka rol ni.
Ha son ló mó don, mint a The o fi lus, ami ezt je len ti: Is ten tõl
sze re tett, át ölelt. Va ló szí nû, hogy Jo ják im nak, Jú da ki rá -
lyá nak ko rá ban élt. Köny vét még a temp lom le rom bo lá sa
elõtt ír hat ta (kö rül be lül Kr. e. 605–587).

Mit tud Haba kuk?

Haba kuk a vá ra ko zás teo ló gu sa. E rit ka tu do mány nak a
szak ava tott is me rõ je. Mert vár ni tud ni kell! A bu dai vár is
vár, csak nem tud ja, hogy mi re. Haba kuk vi szont igen. Vá -
lasz ra, jel re, még hoz zá Is ten tõl.

Mi Haba kuk mód sze re?

Nem ti tok za tos ko dik, el árul ja ezt is. Õr he lyem re ál lok…
(2,1)

Te hát Haba kuk so kak kal el len tét ben tud ja, hol a he lye.
Se fel jebb, se lej jebb! Ezért su gá roz böl cses sé ge olyan
nagy bé kes sé get. A bás tyán áll, azon a bás tyán, aho va Is -
ten ál lí tot ta. Itt egy  hely ben kell áll ni, de nem tét le nül! –
Für kész ve, vi gyáz va, hall gat va… a csend sza vát, az az Is -
ten vá la szát. Õriz ve ön ma gát és azo kat, akik nek õri zõ jé vé
tet te õt az Úr.

Úgy tû nik, mint ha Haba kuk is mer né Jé zus ta ní tá sát Mt
7,7–8 sze rint. Min de neset re tud ja, hogy ha kér – kap, ha
ke res – ta lál… Vá laszt, se gít sé get, min dent. Haba kuk nem
egy sze rû en okos, ha nem a sze re tet böl cses sé gé vel tel jes.

„A sze re tet be nyit Is ten hez sza ba don. Ész és tu dás so -
kat vár kinn az ud va ron.” (An ge lus Si le si us). Bát ran kér
és kér dez az Is ten tõl. Ige sza ka szunk elõtt õ is fel te szi több -
ször is a kér dést: mi ért? (1,3.13) –, de nem hi tet le nül, ha -
nem hit tel. Nem szá monké rõn, ha nem igaz mó don: vá -
laszt vár va. Nem ké tel ke dik ab ban, hogy Is ten vá la szol
ne ki, és ez zel együtt meg ad ja lel ke bé kes sé gét. Ha ké sik is,
tü re lem mel vár ja. Õ mint aki az õr he lyen áll, nem sür ge ti,
nem is sür get he ti az Is tent, az ese mé nyek és a vá la szok
Urát. Ez az õ teo ló gi á já nak alap ta ní tá sa.

El bi za ko dott ság nak se he lye, sem ér tel me. Csak a hit nek
és a hû ség nek, ami va la hol mé lyen egyet je lent, mert egy
tõ rõl fa kad.

Mi ért és ho gyan hasz no sít suk
a Haba kuk kü lönórá ján ta nul ta kat?

Hi á ba tel tek el év ez re dek Haba kuk õr ál lá sa óta, min den
kor nak, kö zös ség nek és ben ne egyén nek meg van nak a ma -
ga mi értjei. Mint aho gyan a vá la szok is adot tak, ké szen
áll nak, csak jó he lyen kell ke res ni azo kat: Is ten nél. A mód -
szert sem le het – 21. szá zad ide vagy oda – kor sze rûbb sza -
vak kal ös  sze gez ni, mint: (õr)he lyünk re áll va, für kész ve, vi -
gyáz va, hall gat va, tü re lem mel, hit tel és hû ség gel.

Úgy, mint az aláb bi tör té net má so dik höl gye. „Egy szer a
kör ze ti ren de lõ ben vár tam a so rom ra, ami kor egy ele gán -
san öl tö zött hölgy ér ke zett. Ide ge sen to po gott az aj tó elõtt,
majd két szer be ko po gott, pár pil la na tig várt, nem nyílt az
aj tó, sar kon for dult és el ment. Jó egy perc múl va ki nyílt az
aj tó, egy fe hér kö pe nyes hölgy kö rül né zett, az tán be csuk -
ta az aj tót. Ha egy ki csit vár, eset leg be me he tett vol na.
Ahogy ott to vább ülök, lá tom, hogy jön egy fe hér kö pe -
nyes nõ, na gyon ha tá ro zot tan hár mat ko pog tat és vár. Õ
is várt, nem is ke ve set, de tud ta, hogy az aj tó ki fog nyíl -
ni. Ki is nyílt, be ment és pár perc múl va ki jött, ira to kat és
kém csö ve ket vitt el. Egy szer re meg ér tet tem, mi lyen más -
kép pen ko pog az, aki »ott hon van«. Tud ja, hogy az aj tó rö -
vi de sen ki nyí lik.

Az elõb bi hölgy azért ko po gott, mert ne ki volt va la mi re
szük sé ge, ta lán egy re cep tet akart. Az, aki tud ta, ho gyan
kell ko pog ni, és tu dott vár ni, az szol gá lat köz ben ko po -
gott. – Mi lyen más úgy ko pog ni, hogy »En gedj be, Uram,
és bízz rám va la mit, én meg csi ná lom!« (Gyök össy End re:
Kéz fo gás a ma gas ból. 40. o. „A jól zör ge tés tit ka” 34. o.)

Így ko po gott Haba kuk is, így ko pog ha tunk mi is ott ho -
no san az Is ten nél.

Ta nul junk meg vár ni Is ten re, és le gyünk ké szek el fo -
gad ni azt, amit ad, és ak kor, ami kor ad ja. Sõt! A tel jes ség
igé nyé hez és az alá za tos kö nyör gés hez az a le he tõ ség is
hoz zá tar to zik, hogy

– már meg is ad ta, csak még nem vet tük ész re,
– ha ma ro san meg ad ja, és
– majd ké sõbb ad ja meg, ami kor már ta lán nem is vár juk,
– nem ad ja meg, amit kér tünk tõ le, mert ne ki így tet -



szik, és ez vá lik ja vunk ra, il let ve üd vünk re. De ez is meg -
hall ga tás, csak más ként…

Olyan egy sze rû nek tû nik, amit az ének kí nál:
„Ha nap já ban csak egy szer ki csit el csen de sed nél, / és

egye dül Is ten nel ki csit csend ben len nél, / kér dé sek ol dód -
ná nak, bal zsam hull na se bed re, / ez a csen des ség len ne út
az élet re. / Szün te len imád koz za tok! Min de nért há lát ad -
ja tok! / És az Is ten bé kes sé ge meg õr zi majd a szí vet és a
gon do la to kat.”

Mi, lel ké szek és hit buz gó em be rek gyak ran ének lünk
meg szo kás ból jól is mert so ro kat. Ha az imént idé zet tet
nem is, de má so kat igen.

Ezért ér de mes meg fon tol ni Wer ner Ala jos in tel mét: „Le -
gyen gon dod ar ra, hogy amit aj kad éne kel, azt szí ved ben
hidd is, amit pe dig szí ved ben hi szel, azt bi zo nyítsd tet te -
id del.” Hig  gyük és bi zo nyít suk!

Haba kuk ne ve: Is ten tõl sze re tett, át ölelt. Mi, lel ké szek is
azok va gyunk, és azok is azok, akik nek az Igét hir det jük.
Er re Jé zus a bi zo nyí ték. Ér te és mi at ta pró bál gat hat juk
nap ról nap ra mind azt, ami re Haba kuk ta nít min ket sza va -
i val és pél dá já val. Je gyez zük meg, je gyez zük fel eze ket! Ne
no tesz be vagy ef fé lé be, mert eb ben a ro ha nó vi lág ban még
azt is el fe lejt het jük, hogy ho vá tet tük fel jegy zé sün ket. In -
kább vés sük a szí vünk be, a szí vünk táb lá i ra, azt min dig
ma gunk nál hord juk.

Va jon Aaro Hel laakos ki is sok szor ol vas ta Haba kuk
köny vét? Ha csen de sen szür kül az es te, / sö té tül a lom bok
alatt, / kér dezd az égi tá ja kat mes  sze, / hon nan ez az aján -
dék es te, / s mi ben le led nyu gal ma dat. / Hi á ba volt so se
nyu god va még se, / tit ko kat fe sze get ni szün te len. / Ez a
vég te len fej te ge té se, a mér he tet len mé re ge té se, / és gyöt rõ -
dés ezer kér dõ je len. / Ne ku tass töb bé a hon nan s mi ért ben!
/ Csak légy üres, nyi tott! Így en ge ded / a tit ko kat fe léd ér -
kez ni szé pen, / vagy szét fosz la ni fu tó fel hõ kép pen / er dõk
zú gó ko ro ná ja fe lett. / Sze med ra gyog jon! Su han jon át lel -
ked / éber per ce in sej tés só ha ja! / Nincs hal ló fü le, csak a
csen de sek nek. / S nincs tár va, ha lé pé sek kö ze led nek, /
csak a vá ra ko zó nak aj ta ja.

(Aaro Hel laakos ki ver sét finn bõl for dí tot ta Túr me zei Er -
zsé bet, Es te cím mel.)

Ilyen tit kok is me rõ jét, ilyen tu dás bir to ko sát több ször is
ér de mes fel ke res ni. Haba kuk ten ger nyi böl cses sé ge egy
csepp ben így ös  sze gez he tõ: hív. Aho gyan Kár oli Gás pár
szép ma gyar sá gá val pa pír ra ve tet te az is mert mon da tot,
úgy tö re ked he tünk mi is Haba ku kot, az át ölel tet ma gunk
elõtt lát va: Légy hû mind ha lá lig, és ne ked adom az élet ko -
ro ná ját. (Jel 2,10) Te hát ki rá lyi ér zé sek nek – mint hit és
hû ség – ki rá lyi a ju tal ma is.

Aján lott ének: EÉ 327.
Nagy Ve ro ni ka

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 11. VA SÁR NAP
• Jer 9,22–23

Exe ge ti kai meg jegy zé sek

Alap igénk kulcs sza va a „di cse ked ni” (lth) ige. Igen gaz -
dag a je len té se:

a) Di cse ke dik, hen ceg, kér ke dik, het ven ke dik, hi val ko -
dik, „proc col” (vö. 1Kir 20,11; Péld 20,14; 25,14; 27,1; Jer
49,4).

b) Bí zik, meg bí zik va la ki ben, va la mi ben (vö. Zsolt 49,7;
52,3; 97,7).

c) Örül, uj jong (vö. Zsolt 63,12; 64,11; 105,3; 106,5;
Ézs 41,16).

A 22. vers ben in kább az a) és b) je len té se a hang sú lyo sabb,
míg a 23. vers ben in kább a c) je len té se. Meg kell azon ban je -
gyez ni, hogy csak hang súly be li kü lönb sé gek van nak, és alap -
igénk mind két mon da ta mind há rom je len tést tar tal maz za.

Tex tu sun kat azon ban nem ér tet tük meg a ma ga mély sé -
gé ben, ha csu pán ar ra gon do lunk, hogy a má sok elõt ti (jo -
gos nak tû nõ) kér ke dés, di csek vés, hi val ko dás el len emel
szót. Vagy a má sok elõt ti (egé szen jo go su lat lan) „proc co -
lás tól” akar meg óv ni. Ter mé sze te sen ezen a té ren is van
mon da ni va ló ja tex tu sunk nak. A di cse ke dés nek, az ön ma -
gam di csé re té nek min dig van va la mi lyen „pro pa gan disz ti -
kus” cél ja. Lás sá tok: íme, ez va gyok én! Íme: ez meg az
van ne kem! Et tõl is meg akar óv ni. (A köz mon dás sze rint
„az ön di csé ret büdös”).

A di cse ke dõ ma ga tar tás iga zi hát te re azon ban az, hogy
a di cse ke dõ em ber ki sebb-na gyobb mér ték ben úgy ér zi,
hogy ne kem nincs szük sé gem Is ten re, meg ál lok én a ma -
gam lá bán is. S ez még ve szé lye sebb, ha hí võ kön tös ben
je le nik meg, mert meg fe led ke zik ar ról, amit Pál apos tol a
di cse ke dõ, gõ gös ko rinthu si ak tól kér dez: Mid van, amit
nem kap tál? Ha pe dig kap tad, mit di csek szel, mint ha nem
kap tad vol na? (1Kor 4,7)

A di csek vés ne ga tív je len té sé vel szem ben meg szó lal an -
nak po zi tív je len té se is. Ez a fõ mon da ni va ló ja igénk nek,
s er re kell ten nünk a hang súlyt. En nek tar tal ma dsj = Is -
ten szö vet sé gi hû sé ge, bûn bo csá tó ke gyel me. A fpvm = az
Is ten jog ren det és egész sé ges éle tet te rem tõ bí rói te vé keny -
sé ge. Vé gül a hqdx = a szö vet sé gi sze re tet, az Is ten te rem -
tet te igaz sá gos, egész sé ges tár sa dal mi és vi lág rend,
amellyel Is ten igaz nak fo gad ja el és meg men ti övé it (vö.
Pál fy: Je le né sek köny ve I. 122. o.). Aki így is me ri sze mé -
lyes kö zös ség ben, vagy is hit ben az Is tent és ezt to vább
mond ja, az di csek szik he lye sen.

Mi vel di cse ked he tünk?

1. A di cse ke dés szí vünk meg nyi lat ko zá sa má sok elõtt. Jé -
zus sze rint ami vel csor dul tig van a szív, azt szól ja a száj
(Mt 12,34). Ez ér vé nyes a di cse ke dés re is. Amit ér té kes nek

350



tar tunk ön ma gunk ban, vagy ami ben bi za ko dunk, ar ról
szí ve sen be szé lünk má sok nak. Te gyük szí vünk re a ke zün -
ket: min den ki nek szük sé ge van ered mé nyek re, el is mer te -
tés re, mint az él te tõ le ve gõ re. S jólesik ezt el mon da ni má -
sok nak. Ezért di cse ke dünk ké pes sé ge ink kel, az zal, amit
tu dunk és amink van.

Ezért kö tünk szí ve sen is me ret sé get bölcs, ha tal mas és
gaz dag em be rek kel. Mert jó „va la ki nek len ni”, és jó va la -
ki re vagy va la mi re szá mí ta ni, ha szük sé ges. Ezt vall ja
meg aka rat la nul is a di cse ke dõ em ber.

2. Sze rez zünk ma gunk nak ne vet! (a di cse ke dés ár nyai).
A bûn ben el bu kott em ber „ne vet akar sze rez ni ma gá nak”.
A bá be li tor nyot épí tõk rög esz mé je az égig érõ to rony volt.
Cél ja: meg mu tat ni, hogy mi re ké pe sek, és hogy egyen lõk
az Is ten nel. Ma az élet nek mo der nebb „bá be li tor nyai”
van nak, ame lyek kel az em ber ne vet akar sze rez ni ma gá -
nak. Nem a tu dás a baj (a tu do mány fej lõ dé sé nek örül ni
le het), ha nem a le he tõ ség, hogy ál ta la má sok nál „kü lönb”
le gyen az em ber, le néz zen és le igáz zon má so kat. A hi va -
tás be li mél tó ság, a rang, a ha ta lom, az erõ le he tõ ség és
nagy kí sér tés a má so kon va ló ural ko dás ra. A pénz és a
gaz dag ság a po li ti kai be fo lyá so lás nak, a kor rup ci ó nak,
em be rek ki zsák má nyo lá sá nak esz kö zé vé válhat. Mind -
ezek le he tõ ség ként mint a di cse ke dés éle tet meg ron tó ár -
nyai kí sér te nek a hát tér ben.

A rab bi nis ta ha gyo mány a kö vet ke zõ kom men tárt fû zi a
bá be li el be szé lés hez: ami kor a to rony épí tés nél egy em ber
le zu hant és éle tét vesz tet te, a töb bi ek fi gye lem re sem mél -
tat ták. Ám de ha le esett egy tég la, nagy volt a jaj ve szé ke lés
és a pa nasz ko dás: „Jaj ne künk! Mi kor fog egy má sik tég la
a he lyé re fel ke rül ni?!” Egy Is ten nél kü li vá ros na gyon
könnyen le het em ber ség nél kü li vá ros sá. Ha az em be rek
ma guk ha tá roz zák meg, mi a jó és mi a ros  sz, ma guk lesz -
nek úr rá em ber tár sa i kon. El bû vö lik õket tu laj don ké pes sé -
ge ik és sa ját mun ká juk. Így for dul hat elõ, hogy egy em ber
ke ve seb bet ér, mint egy tég la. Ez a ve szé lye az ön telt di cse -
ke dés nek. Las san sen ki és sem mi sem szá mít töb bé. Az Is -
ten tõl va ló füg gés el is me ré se vi szont éle tet men tõ és meg -
tar tó erõ. A böl cses ség kez de te az Úr nak fé lel me, és a Szent -
nek a meg is me ré se ad ér tel met. (Péld 9,10)

3. Mi vel di cse ked he tünk? Je re mi ás pró fé ta még sem egy -
sze rû en a di cse ke dés el len emel szót, ha nem a ha mis di -
cse ke dés el len. Je re mi ás ko rá ban a böl cses sé get, a ha tal -
mat, a gaz dag sá got a hí võ em ber „ju tal má nak” te kin tet -
ték. A pró fé ta azon ban azt akar ja, hogy to vább lás sunk
en nél. Végül is: hon nan, ki tõl ered a böl cses ség? Mi az
iga zi böl cses ség? Hon nan, ki tõl jön az erõ? Ki nek az ado -
má nya a gaz dag ság? Je re mi ás ar ra buz dít, hogy ne az
ado má nyok kal di cse ked jünk, ha nem azok aján dé ko zó ját
di csõ ít sük. Ne a sa ját böl cses sé günk ben és erõnk ben bíz -
zunk, ha nem ab ban, aki he lyes és iga zi lá tást, el iga zí tást
és meg tar tást ad éle tünk nek.

Té ved, aki azt hi szi, hogy egye dül a te kin tély emel fel és
ad mél tó sá got az em ber nek. Az erõ im po nál és a gaz dag -
ság eme li az em ber ön becs ér ze tét. Le het, hogy ezek az em -

ber tár sa ink ban be nyo mást és el is me rést kel te nek. Is ten
elõtt azon ban nem iga zol nak, nem tesz nek igaz zá ben -
nün ket. Is ten elõtt a tel je sít mé nye ink, ame lyek kel iga zol -
ni akar juk ma gun kat és di cse ked ni aka runk az em be rek
és ta lán az Is ten elõtt is, nem ér nek sem mit (vö. lek ció: Lk
18,9–14). Et tõl ben nün ket Krisz tus ke reszt ha lá la, Is ten ir -
gal ma zó sze re te te meg sza ba dí tott. Õe lõt te ar ról a bi za -
lom ról van szó, amel  lyel az em ber Krisz tus bûn tör lõ vé ré -
re és igaz sá gá ra bíz za ma gát. Ezt ér ti és tud ja az, aki Jé -
zus Krisz tus ban is me ri az Is tent.

4. A he lyes di cse ke dés: bi zony ság té tel Is ten sze re te té rõl.
Aki di cse ked ni akar, az zal di cse ked jék, hogy ér ti és tud ja
ró lam, hogy én va gyok az Úr, aki… Itt nem egy sze rû en az
ér te lem is me re té rõl van szó (ar ról is), ha nem el sõ sor ban a
szí vünk is me re té rõl, a hit rõl, az Is ten nel va ló sze mé lyes
kö zös ség rõl. Ami kor te kin te tem ön ma gam ról az en gem
sze re tõ Uram ra eme lem. Ami kor szí vem csor dul tig te le
van Is ten sze re te té vel, ir gal má val, és ez zel di csek szik, er -
rõl tesz bi zony sá got a szám.

Eber hard Busch A hit de rû je cí mû köny vé ben a ne ves
teo ló gus ról, Karl Barth ról szó ló él mé nye it ír ja le. Barth
mun ka tár sa volt, és fel ada tai kö zé tar to zott se gí te ni Barth
ter je del mes pos tá já nak in té zé sé ben. Egy na pon Barth egy
le ve let tett elé je vá lasz adás ra, a kö vet ke zõ meg jegy zés sel:
„Ír jon en nek a bal ga em ber tár sunk nak iga zi ke resz tény
ön telt ség gel meg fo gal ma zott sza va kat!” Busch meg döb -
bent, szá má ra ez a meg fo gal ma zás egé szen új volt. A ke -
resz tény alá zat ról már ele get hal lott. De ke resz tény ön telt -
ség? Is mé telt ér dek lõ dé sé re a kö vet ke zõ vá laszt kap ta:
„De ért se már meg, a ke resz tény alá zat ról sem mit sem tud
iga zán az, aki sem mit sem tud az iga zi ke resz tény ön telt -
ség rõl. Van egy mély sé ge sen nem ke resz tény alá zat is, ha
ne ve ze te sen az alá zat si ral mas szol ga lel kû ség gé lesz,
ami kor ne kem az ügy ér de ké ben egye ne sen kel le ne áll -
nom!” Vagy is, ami kor helyt ál lá som gõg nek, ön telt ség nek
tû nik, pe dig ke resz tény bi zony ság té tel, mert az adott hely -
zet ben nem te he tek mást. Nem ke resz tény alá zat, ha né -
ma ma ra dok, ami kor szól nom kel le ne.

To vább mond hat juk má sok nak, hogy Is ten ir gal mas sá -
ga, sze re te te éret tünk em ber ré lett, Krisz tus ke reszt je lett a
jo gunk és igaz sá gunk az Is ten elõt ti meg ál lás ban. Min den
di cse ke dé sünk és mél tó sá gunk: Krisz tus tu laj do nai va -
gyunk. Aho gyan er rõl egy ré gi né met ének így tesz bi zony -
sá got (J. Chr. Sch wed lertõl sza ba don for dít va): „Akar já tok
tud ni, mi a ma gasz ta lá som? Meg akar já tok tud ni, amit tu -
dok? Akar já tok lát ni, mi a tu laj do nom? Akar já tok hal la ni,
mi a di csõ sé gem? Jé zus, a Meg fe szí tett!” Mind ezt úgy
sum máz za Jo han nes Han sen „di cse ke dé se”: Az én kis hal -
le lu jám. „Az Urat aka rom én is di csér ni, amíg va gyok.
Hal le lu já mat aka rom éne kel ni egész né pé vel együtt, õreá
aka rok ha gyat koz ni, nem fõ nö kök re, me ne dzse rek re, elöl -
já rók ra, több ség re, vé le mé nyek re, irány za tok ra, kom pu -
ter re és új sá gok ra, mert ezek mind nyá jan el hagy nak en -
gem ín sé gem órá já ban. Is ten bol dog em be re aka rok len ni,
aki min dent meg cse le ke dett, aki hoz zám örök ké hû ma -
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rad, az el nyo mot tak, éhe zõk, fog lyok, va kok, meg kín zot -
tak, hon ta la nok, ár vák és öz ve gyek Is te ne, Is ten min den
go nos  szal szem ben ben nünk, kö rünk ben, kö zöt tünk a
Föl dön. Õreá aka rok ha gyat koz ni, õt aka rom di csér ni,
õné ki éne kel ni kis hal le lu já mat. Is me rem õt, a Jé zus Krisz -
tus Aty ját, aki az én Üd vö zí tõm. Hal le lu ja!”

Sár kány Ti bor

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 12. VA SÁR NAP
• Ézs 54,7–10

An nak, aki bá tor ság ra kap ni, töl te kez ni sze ret ne, rend kí -
vül aján lott ol vas mány De u te ro-Ézsa i ás ige hir de té se. Már
a 48. rész 12. ver sé tõl tö ret le nül han goz nak az üdv pró fé -
ci ák a fog ság ban szen ve dõ nép szá má ra. A szét szórt, meg -
tört Iz ra el nek szól nak ezek az ígé re tek az ös  sze gyûj tés rõl,
meg vál tás ról, ha za té rés rõl, öröm rõl.

A szö veg rõl

Cla us Wes ter mann sze rint (Das Buch Jes a ja ATD) alap -
igénk egy há rom rész re oszt ha tó sza kasz utol só rész le te.
(1–3.; 4–6.; 7–10.) Ézsa i ás ige hir de té se a 7–10. ver sek ben
ér ke zik el csúcs pont já hoz.

A 7. vers tar tal mi lag idé zi a 30. zsol tárt: Mert csak egy
pil la na tig tart ha rag ja, de egész éle ten át a ke gyel me.
(Zsolt 30,6a) Két ér zés küzd Is ten ben: a ha rag és az ir gal -
mas ság, és mind ket tõ az Úr nak az em ber hez va ló szen ve -
dé lyes ra gasz ko dá sát mu tat ja.

El rej tet tem elõ led ar co mat. – Ami kor Is ten ar cát egy vá -
lasz tot tja fe lé for dít ja, úgy, hogy az szem tõl szem be („arc -
ból arc ba”) tud ve le be szél ni, ez rend kí vü li ke gye lem és a
leg köz vet le nebb kap cso lat Is ten és az em ber kö zött. Ha el -
len ben Is ten el for dít ja vagy el rej ti ar cát, ez baj és sze ren -
csét len ség az em ber szá má ra.

A 8. vers kulcs sza va az ir ga lom (!jr – kegy), itt nem
egy sze rû en se gí tés re kész hû ség, ha nem már a bûn meg -
bo csá tá sá ra va ló kész ség is, amely örök ké tart (!l/[ –
örök ké). Nem le het nem ész re ven ni az el len té tet a két vers
kö zött. Is ten ha rag ja egy pil la na tig, hû sé ge, ke gyel me
örök ké tart. Az el len tét hasz ná la ta meg erõ sí ti az ál lí tás
igaz sá gát, nyo ma té ko sít ja azt. Az !l/[ hé ber ki fe je zés
olyan idõ tar ta mot je löl, amely meg ha lad ja az em be ri mér -
té ket. Nem tud juk fel fog ni sem, mi lyen vég te len az õ sze -
re te te, ir gal ma né pe iránt, irán tunk.

A 9. vers Noé és az özön víz tör té ne té re utal vis  sza. A
pró fé ta nem tud Iz ra el tör té nel mé bõl ha son ló pél dát fel -
hoz ni Is ten cse lek vé sé re, te hát vis  sza tér az õs tör té net hez,
s az Úr ak ko ri ígé re té re em lé kez te ti hall ga tó it. Ez ar ra is
utal hat, hogy a né pen túl mu ta tó, az egész em be ri sé get
érin tõ for du lat kö vet ke zik most be. Az es kü ([bv) ki fe je -
zés két szer is sze re pel. Is mét nyo ma té ko sí tás le het az író

cél ja ez zel: amit az Úr es kü vel meg ígér, azt sem mi kép pen
sem fog ja meg vál toz tat ni. Eb ben az, aki nek az ígé ret szól,
egé szen bi zo nyos le het.

A 10. vers kulcs sza va a szö vet ség (tyrb), me lyet a bé -
kes ség szö vet sé ge ként ne vez meg. Wes ter mann sze rint:
„Ha itt Is ten meg es kü szik, hogy töb bé nem ha rag szik, ha
ígé ri, hogy ke gyel me örök, bé kes sé ge szö vet sé ge nem ren -
dül meg, ak kor ez az ígé ret több, mint tör té nel mi re a li tás,
azon túl mu tat. Ki kell mon da ni: ez az ígé ret a fog ság utá -
ni Iz ra el ben így nem tel je se dett be. Ez az ígé ret Krisz tus ra
mu tat, de még je len hely ze tün kön is túl mu tat. Ez az üd -
vös ség ígé re te, amely túl mu tat a tör té nel men, túl Is ten né -
pé nek ván dor lá sán.”

Gon do la tok az ige hir de tés hez

„Mi kor el hagy tak, / Mi kor a lel kem ros ka doz va vit tem, /
Csön de sen és vá rat la nul / Át ölelt az Is ten. / Nem har so ná -
val, / Ha nem jött né ma, igaz öle lés sel, / Nem jött szép, tü -
zes nap pa lon, / De há bo rus éj jel. / És meg va kul tak / Hiú
sze me im. Meg halt if ju sá gom, / De õt, a fé nyest, nagy sze -
rût, / Mind örök re lá tom.” (Ady End re: Az Úr ér ke zé se)

Ez az ige sza kasz igen erõs bi zony ság té tel ar ról, hogy ki -
cso da az Is ten. Olyan szu ve rén Úr, aki bün tet, ha az em -
ber más is te nek fe lé for dul, de meg kö nyö rül, ha a bû nös
kész be is mer ni, meg bán ni hi bá it. A tex tus ban sze rep lõ rö -
vid szem pil lan tás ra idõ ha tá ro zó, a fog ság év ti ze de i re vo -
nat koz tat va – em be ri di men zi ók ban gon dol kod va meg -
hök ken tõ. Az is te ni di men zió és lép ték il luszt rá lá sá ra egy
tör té net Ant hony de Melló tól: „Egy nap Áb ra hám meg hí -
vott a sát rá ba egy kol dust ét ke zés re. Mi köz ben az ál dást
mond ták, a kol dus el kezd te ká ro mol ni Is tent, ki je lent vén,
hogy még a ne vét sem bír ja hal la ni. Áb ra hám dü hé ben el -
ker get te az em bert. Az nap es te imá já ban Is ten így szólt
hoz zá: Ez az em ber már öt ven éve át koz és gya láz, én
még is ad tam ne ki en ni min den nap. Nem bír tad vol na el -
vi se li leg alább egy ét ke zés nél?”

Ez a tör té net nem csu pán az is te ni idõ szá mí tást, ha nem
Is ten hos  szú tû rõ vol tát és sze re te tét is ki tû nõ en il luszt rál -
ja. Az ide gen föl dön, ide gen, po gány ha ta lom alatt síny lõ -
dõ nép szá má ra a leg na gyobb csa pást je len tet te a tu dat:
az Úr el hagy ta õket. Mes  sze ott hon ma radt a temp lom, az
õ la kó he lye, el rej tet te ar cát elõ lük. Eb ben az élet hely zet -
ben hang zik fel a pró fé ta vi gasz ta ló be szé de, mely a meg -
bo csá tást, hely re ál lí tást hir de ti. Ta lán vol tak még olya nok
az iz ra e li ták kö zött, akik em lé kez tek a szü lõ föld re, jár tak
Je ru zsá lem ben az Úr szí ne elõtt. Mi cso da ígé re tet kap tak
most! Vé ge a szen ve dés nek, új ra vis  sza tér het nek õse ik
föld jé re, Is ten is mét ös  sze gyûj ti az övé it, s er re meg is es -
kü szik.

Van nak olyan sza ka szai az éle tünk nek, ami kor a sa ját
bõ rün kön ta pasz tal juk, mi lyen ér zés az Is ten ha rag ja, mi -
lyen, ha el rej ti az ar cát elõ lünk. Ne héz ilyen kor meg hal la -
ni a vi gasz ta lás sza va it, ne héz ki moz dul ni a bá nat ból, s
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szin te el kép zel he tet len, hogy va la mi kor is jobb ra for dul a
sor sunk. Erõs kí sér tés gyü le ke ze te ink ben is a gya ko ri ál -
la pot, mi kor csak hi á nyok ban tu dunk gon dol koz ni, csak
azo kat szá mol gat juk, akik nin cse nek ve lünk, akik nem
akar nak tud ni az Is ten hí vá sá ról. Azt gon do lom, hogy
nem han goz hat elég szer a vi gasz ta lás sza va a szó szék rõl.
Mert hi ány zik a re mény ség, túl sok a ke se rû ség, be le fá su -
lunk a sa ját fog sá gunk ba. S olyan ne héz ki moz dul ni,
olyan ne héz még is cse le ked ni, ki tar ta ni az Úr mel lett.

Mél tán ne ve zik De u te ro-Ézsa i ást az Ószö vet ség evan gé -
li um hir de tõ jé nek. Ezek az igék nagy sze rû ka pasz ko dót
ad nak, rá mu tat nak Is ten ki fogy ha tat lan sze re te té re, hû sé -
gé re. A szu ve rén Úr, aki nek ha tal ma van bün tet ni, szét -
szór ni, a mi Is te nünk, aki meg vál tó és kö nyö rü lõ Úr is. Õ
az, aki a meg vál tást meg is cse le ked te ve lünk Krisz tus ban,
és meg bé kél te tett min ket ön ma gá val. Olyan szö vet sé get
kö tött, amely át ível szá za do kon és né pe ken, amely örök,
vál to zat lan.

A ke gyel mét nem tud nánk ér té kel ni, ha nem len né nek
idõ sza kok, mi kor úgy tû nik, nél kü löz nünk kell. Csak azt
le het fel emel ni, aki mély ség ben van, csak an nak le het
meg bo csá ta ni, aki tu da tá ban van a bû ne i nek. Egyet len
fon tos do log min den kö rül mény kö zött szem elõtt tar ta ni,
hogy Is ten hû sé ge az em ber iránt so ha nem vál to zik, sze -
re te te Krisz tus ban az egész em be ri sé get ma gá hoz öle li.

Be fe je zé sül egy rö vid tör té net is mét de Mello atyá tól: „A
ta nít vány min den nap ugyan azt a kér dést tet te fel: – Ho -
gyan ta lá lom meg az Is tent? – S min den egyes al ka lom -
mal ugyan azt a misz ti kus vá lasz kap ta: – Vá gya ko zás sal.
– De hát én tel jes szí vem bõl vá gyom er re. Ak kor mi ért nem
ta lá lom meg õt?

Egyik nap a Mes ter együtt für dött a fo lyó ban ez zel a ta -
nít ván  nyal. A víz alá nyom ta a fe jét, a sze ren csét len per -
sze el ke se re det ten ka pá ló zott, hogy ki sza ba dul jon. Kö vet -
ke zõ nap a Mes ter kezd te el a be szél ge tést. – Mi ért küz döt -
tél an  nyi ra, ami kor a víz alatt tar tot ta lak? – Mert le ve gõ -
ért kap kod tam. – Majd ha meg ka pod a ke gyel met, hogy
úgy kap kodj Is ten után, mint a le ve gõ után, ak kor meg ta -
lá lod õt.”

Hor váth Ani kó

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 13. VA SÁR NAP
• Ez 18,1–9

Exe gé zis

Szin te azt mond hat nánk, hogy az el sõ ver sek hez nincs is
szük ség exe gé zis re, an  nyi ra gya ko ri és jól is mert ki fe je zé -
sek kel van dol gunk e sza kasz ban. Sza va ik an  nyi ra ter mé -
sze te sek, hogy ál ta lá ban „ru ti no san el sik lunk” fe let tük. A
jól is mert ség sok szor meg ko pot tá te szi a mon dot ta kat, az
el mé lye dés azon ban meg ele ve nít he ti és lé lek kel tölt he ti
meg a holt be tû ket. (A 6. vers tõl pe dig az igaz em ber jel -

lem zõ i nek fel so ro lá sa nyel vi-exe ge ti kai szem pont ból már
nem olyan fon tos.)

Így szólt hoz zám az Úr igé je – a pró fé tai iro da lom ban
ter mé sze tes be ve ze tõ mon dat. Né ha azért nem árt tu da to -
sí ta ni – még ha a „ref lex bõl tu dás” nem is baj –, hogy itt
a pró fé ta nem sa ját gon do la ta it fo gal maz za meg, ha nem
ki nyi lat koz ta tást köz ve tít! Ezért nem is le het le sö pör ni,
ba ga tel li zál ni sem mi fé le „köz mon dás böl cses ség gel”.

lvm – pél dá zat is, de a pél da be szé den át a köz mon dá -
sig, mon dá sig ter jed a je len té se; ne ga tív for má ban
gúny(be széd).

rsb – éret len (sa va nyú) szõ lõ. Te hát va la mi rossz – éret -
len szõ lõ – fo gyasz tá sá ról van szó, nem pe dig va la mi jó –
érett eg res – vé te lé rõl. Így sok kal vi lá go sab ban meg je le nik
a bûn. Az az a nép tö ké le te sen tu da tá ban van, hogy bûn -
hõd nek, csak épp a vét kest ke re sik ros  sz he lyen.

!an – szin tén meg szo kott ki nyi lat koz ta tás-ki fe je zés.
vpn – a lé lek ezen sza va ma ga a sze mélyt je len ti, te hát

nem le het el tá vo lí ta ni ön ma gunk tól, mint ha egy ré szünk -
rõl, ne tán tõ lünk füg get len je len ség rõl len ne szó!

qydx – szin tén jól is mert, de épp ezért át gon do lan dó:
igaz, ke gyes, „tör vény kö ve tõ”.

hc[ – nem csak egyes cse le ke de tek rõl van szó, ha nem
tu laj don kép pen az egész élet foly ta tás ról.

Me di tá ció

El vá sott fo gak
Ki lyu kadt a fo gam. Ter mé sze te sen el me gyek fog or vos hoz.
Be tö mi, ha kell, gyö kér ke ze li, vég sõ eset ben ki húz za (és
eset leg mû fo gat ka pok). Mi sem ter mé sze te sebb. Ki nek
jut na eszé be, hogy a szu vas fog ról én ma gam te he tek?
Hogy én et tem azt az eg rest-sa vany ú szõ lõt? Á, de hogy!
Nyil ván csak ar ról van szó, hogy ilyen ros  sz fo ga kat örö -
köl tem szü le im tõl. Édes anyám nak év ti ze dek óta mû fog so -
ra van – mit vár hat nék ak kor én? Cso da, hogy van né hány
tö mött fo gam, hogy már húz tak is ki? Örök ség. Az atyák-
anyák eg re se mi att bûn hõ döm.

Eb be a gon do lat kö zeg be ha sít be le az Úr sza va: ne han -
goz tass ilyen ha zug (köz)mon dá so kat! Nem szol gál ja az
éle te det és meg ma ra dá so dat, ha má sok ra há rí tod a fe le -
lõs sé get! Ne a fo ga id ge ne ti ká já val tö rõdj, ne ros  sz örök -
ség gel ma gya rázd ál la po tu kat, ha nem vég re az zal fog lal -
kozz, mi képp ápo lod (tes ti és lel ki) fo ga i dat, mi lyen éte -
lek kel és ita lok kal gyen gí ted el len ál lóké pes sé gü ket. Nincs
ki re mu to gat ni, te ma gad te hetsz fo ga id ál la po tá ról! Hi -
szen min den lé lek az Úré, min den lé lek nek sa ját tet te i ért
kell fe lel nie, sa ját hi te vagy hi tet len sé ge ke rül mér leg re.

Min den lé lek az Úré
A köz mon dás ban tu laj don kép pen ti pi kus fe le lõs ség át há rí -
tás je lent ke zik. Csak ne hogy el kell jen is mer nünk bû ne in -
ket, hogy ma gunk te he tünk bün te tett vol tunk ról. Eset leg
ér de mes le het ki gyûj te ni né hány köz mon dást. Pél dá ul a
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bû nök fe de zé sé re-le ga li zá lá sá ra ti pi ku san hasz nált: „A ló -
nak is négy lá ba van, még is meg bot lik.”

Az „eg res-fi ak” fo gós teo ló gi ai kér dé sé ben ta lán min den ki -
nek eszé be jut az ige hall ga tók kö zül az úr va cso rai li tur giából
a Tíz pa ran cso lat záró intése. (Bár a li tur gi á ban füg ge lék sze -
rû en hang zik el, va ló já ban a tel jes szö ve ge zé sé ben az el sõ
pa ran cso lat ré sze ez!) Ez vi lá go san meg fo gal maz za, mi lyen
fel té te lek kö zött ér vé nye sül a „bün te tés-örök lõ dés”, és mi -
képp egye zik ez még is az zal, hogy ki-ki ön ma gá ért fe lel
(2Móz 20,5–6).

Az igaz em ber él ni fog
Ezé ki elen ke resz tül az Úr el mond ja, mi lyen is az igaz em -
ber. Ta lán ma ki egé szí te nénk sok új je len ség gel is, de
alap ve tõ en min den idõ re ér vé nyes. Ke resz tény fül lel ta lán
fur csán cseng, hogy nem hit rõl, ha nem a tör vény meg tar -
tá sá ról van szó mint az élet fel té te lé rõl. Azon ban az az
élet vi tel, ame lyet itt tö mö ren, né hány vo nás kap csán föl -
vá zol a pró fé ta, hit nél kül nem él he tõ, fel té te lei nem tel -
je sít he tõk. A baj az, hogy nem a vi lág kór le írá sát ol vas -
suk e sza kasz ban (sem) – a vá lasz tott nép hez, Iz rá el hez
szól a pró fé ta, és most is a vá lasz tott nép hez, az egy ház -
hoz szól az ige hir de tés – saj nos a mi éle tünk vis  szás sá -
ga it ír ja le.

Épp az ol tár elõt ti igé ben (Lk 10,23–37) hall hat tuk Jé -
zus szá já ból, hogy a tör vény meg tar tá sá ból va ló ban élet
fa kad. Nem ar ról van te hát szó, hogy csu pán az Ószö vet -
ség em be ré re vol na ér vé nyes a tör vény kö tel me, az Új szö -
vet ség em be ré re pe dig más faj ta já ték sza bá lyok. Ép pen Jé -
zus sza va erõ sí ti meg, hogy „az evan gé li um kor sza ká ban”
is fon tos a tör vény, mert to vább ra is élet fa kad be lõ le azok
szá má ra, akik ko mo lyan ve szik és meg tart ják. Ez az igaz
em ber éle té nek tit ka…

Eg res és élet – rész le tes váz lat
(a me di tá ci ó val kom bi nál ha tó)

El vá sott fo gak
Jog ta lan bün te tés mi att pa nasz kod nak Iz rá el fi ai. Hány -
szor és hány szor csat la koz tál már te is eh hez a kó rus hoz!
Mél tány ta lan nak, az el kö ve tett bû nök höz mér ten sú lyo -
sabb nak érez ted a bün te tést. Va ló ban ilye nek va gyunk.
Azo nos tet tet sú lyo sabb nak, ko mo lyabb bün te tést ér dem -
lõ nek tar tunk más nál, mint ha ön ma gunk kö vet jük el. Ez
az õszin te ség már se gít het job ban meg ér te ni Is ten mun ká -
ját, mert ezt fel- és el is mer ve rá jö he tünk, hogy is mét csak
el fo gul tak vol tunk, és nem hogy nem sú lyo sab bak a ter hek
raj tunk, mint ér de mel nénk, ha nem még így is csak eny hí -
tett bün te tés a ré szünk!

A ta pasz ta lat egy ér tel mû en mu tat ja, hogy fo ga ink el vás -
tak. Ez el len le het til ta koz ni, le het fel há bo rod va le ta gad ni,
le het egy sze rû en sze met huny va nem tö rõd ni ve le, az igaz -
ság még iscsak az, hogy fo ga ink men te he tet le nül szu va sak.
Ezt Iz rá el né pe is ki vá ló an tud ja és vall ja. A kö vet kez te té -

sük azon ban tel je sen hamis – fel ta lál ták ben ne a ge ne ti ka -
i lag örök lött fog szu va so dást! Ugye, mi lyen ab szurd öt let?
Még is, ahe lyett, hogy sa ját eg res fa ló bû ne i ket ne vez nék
meg el vá sott fo ga ik oka ként, in kább egy köz mon dást gyár -
ta nak ezek a vá sott fi ak, az el vá sott fo gú ak…

Min den lé lek az Úré
Men  nyi re ha son lí ta nak ránk ezek az Iz rá el ben ma rad tak!
Mert sok kal kön  nyebb bûn ba kot ke rí te ni, mint bûn val lást
ten ni. A leg jobb, ha már a múlt tal tud juk meg ma gya ráz ni
és saj nál tat ni ma gun kat – hogy elõ re ki je lölt pá lyán ro han
a sor sunk a pusz tu lás ba –, mint sem be is mer ni, hogy mi
ma gunk va gyunk a vét ke sek. (Olyan jól megy ez már ko -
runk ban, hogy a bí ró sá gon nyil ván va ló an rá bi zo nyí tott
tet tek el le né re – akár gyil kos ság ese tén is – a bû nö zõ fen -
nen han goz tat hat ja ár tat lan sá gát, és még õ kö ve tel jog or -
vos la tot az el le ne – sze rin te – elõ íté le te sen dön tõ bí ró val
szem ben…)

Már a fog ság ide jén sem volt igaz, hogy csu pán az elõ -
dök bû ne i ért súj tot ta Iz rá elt a nem ze ti ka taszt ró fa – jól is -
mer jük a Szent írás ból, hogy még na pok kal a be kö vet ke -
zett pusz tu lás elõtt is mi lyen fenn hé já zó ak, mi lyen is ten -
te le nek vol tak so kan a nép és ve ze tõ ik kö zül. Ne hig  gyük,
hogy ne künk ma gunk nak egy sze mer nyi vel is több ment -
sé günk le het ak kor, ami kor ránk ne he ze dik Is ten ke ze! Ha
õ vé gig pász táz za éle tün ket, ak kor bi zony ez a rész re haj lás
nél kü li vizs gá lat te mér dek vá dat ered mé nyez. Ek kor ki de -
rül, hogy ezek nek csu pán tö re dé két ter he li vis  sza ránk
Urunk, mert a ben ne bí zók nak ke gyel met ad.

Az igaz em ber él ni fog
Az igaz em ber vo ná sa i ból egy az egy ben al kal maz ha tó ma
is jó né hány ar ra, mit je lent tör vény és igaz ság sze rint él -
ni, és ak tu á lis is: nem te szi tisz tá ta lan ná fe le ba rát ja fe le -
sé gét, (…) sen ki vel sem ke gyet len ke dik, (…) nem ra bol el
sem mit, ke nye ré bõl ad az éhe zõ nek, és a me zí te lent fel ru -
ház za, uzso rát nem szed, ka ma tot nem vesz, tar tóz ko dik
az ál nok ság tól, igaz sá go san ítél ke zik a pe res fe lek kö zött.

Né me lyi ket azon ban ki csit mó do sít va tud juk al kal maz -
ni je len ko runk éle té re, szo ká sa i ra, hi szen pél dá ul a mai
bál vány imá dás más for má kat öl tött, nem az ál do zó hal -
mo kon zaj lik: nem eszik a he gye ken be mu ta tott ál do zat -
ból, nem te kint föl Iz rá el há zá nak bál vá nya i ra, (…) nem
kö ze le dik as  szony hoz tisz tu lá sa ide jén, (…) vis  sza ad ja
adó sá nak a zá lo got.

Mind egy, hogy mó do sít va vagy „át emel ve”, min den -
képp konk re ti zál ha tók a fel so rolt jel lem zõk mai éle tünk re,
és vall juk meg õszin tén: bi zony a fel so ro lás sok ele mé nek
hí ján va gyunk – pe dig ez csak rö vid szem lél te tés, nem a
tör vény tel jes pél da tá ra! (Be le gon dol tunk-e pél dá ul már
ab ba, hogy nem csak a mun ká hoz mér ten ir re á li san ma gas
bér, nem csak az uzso ra szá mít Is ten sze mé ben nye rész ke -
dés nek, ha nem az is, ha Is ten né pe kö ré ben ar ra hasz nál -
juk ki a rá szo ru lót, hogy ka mat ra ad junk köl csönt? Pe dig
ez a faj ta nye rész ke dés is bûn! Ma ga sabbren dû igény a
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test vér rá szo rult sá ga, mint a sa ját ér dek, vég képp a sa ját
ha szon – hi szen ez a sze re te tet olt ja ki!)

A sza kasz vég sõ üze ne te tu laj don kép pen ez: tér je tek
meg, for dít sa tok há tat bû ne i tek nek és újul ja tok meg szí -
ve tek ben és lel ke tek ben! Ne köz mon dá so kat em le ges se -
tek, ne az elõ dök re há rít sá tok vét ke i te ket, ha nem le gye tek
igaz em be rek, mert az ilyen fog él ni! Jus sa tok el vég re az
eg res tõl az éle tig!

IRO DA LOM
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum. A Szent Ist ván Tár su la ti Bib lia

jegy ze tei, Kál di-Bib lia jegy ze tei, Ju bi le u mi kom men tár.
A Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén If jú sá gi Ala pít -

vány.
Ar no C. Ga e be le in: Ószö vet sé gi kom men tár.
Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd.
Je ro mos Bib lia kom men tár. Je ro mos Bib lia tár su lat.
Vá mos Jó zsef: Ezé ki el köny ve I.
Sán ta Ani kó: Rab ság ból sza bad ság ba. In: Hul lám hos  sz. Szerk.:

Sza bó La jos. Lu ther Ki adó.

Sza kács Ta más

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁ N 14. VA SÁR NAP
• Jób 32,4–9

Exe gé zis

Tex tu sunk 32,1–37,24 na gyobb egy sé gé be tar to zik, ahol
Elíhú be szé de it ta lál juk. A há rom ba rát – Eli fáz, Bil dád és
Có fár – után szín re lép Elíhú. Az Elíhú-be szé de ket min den
va ló szí nû ség sze rint utó la gos be tol dás nak kell te kin te -
nünk. Er re mu tat nak az ab ban meg ta lál ha tó ara miz mu -
sok. Mint aho gyan az is, hogy Elíhú az epi ló gus ban nem
sze re pel. Érv ként fel hoz ha tó még az is, hogy be szé de i nek
nagy ré szét az elõ zõ há rom ba rát ér ve i nek is mé tel ge té se
te szi ki, me lye ket az tán sa ját ál lás pont já nak meg fe le lõ en
kri ti zál, fe lül bí rál, „hely re tesz”.

Az ál lás pon tot, me lyet Elíhú kép vi sel, jog gal ne vez het jük
kri ti kus nak. Még pe dig két sze re sen is kri ti kus nak, hi szen
két fron ton ve szi fel a har cot. Egy részt nem oszt ja Jób ál lás -
pont ját, aki ki tart ár tat lan sá ga mel lett, és a vég sõ kig me nõ -
en pró bál ja iga zol ni ár tat lan sá gát Is ten elõtt. Ezért nem
szû nik meg ar ra fi gyel mez tet ni õt, hogy Is ten nek az em ber
fe lett min de nek fe lett va ló ha tal ma van. Más részt nem oszt -
ja az elõ zõ há rom ba rát ál lás pont ját sem, akik Jób szen ve -
dé sé ben is te ni meg tor lást vél nek fel fe dez ni. Õ a tör tén tek re
más ma gya rá za tot ad. Sze rin te a csa pá sok jó szán dé kú is te -
ni fi gyel mez te té sek és fed dé sek. Ha a vét kes meg aláz ko dik,
Is ten párt fo gá sá ba ve szi. El len ben ha ki tart ko nok sá ga mel -
lett, újabb fe nyí té sek re szá mít hat. Elíhú két fron tos har cát
mu tat ja, hogy meg ha ra gu dott Jó bra (32,2b), de há rom ba -
rát ja el len is ha rag ra ger jedt (32,3a).

Tex tu sunk kal – és ál ta lá ban az Elíhú-be szé dek kel –
kap cso lat ban nem lé nyeg te len, hogy mi volt ve le a szer -
zõ szán dé ka. Az egyik né zet sze rint szer zõ je nem volt
elé ge dett az Eli fáz, Bil dád és Có fár be szé de i ben meg je le -
nõ vá la szok kal. Ezért Elíhú be szé de i ben fo gal maz ta meg
sa ját vá la szát a Jób bal tör tén tek re néz ve. A má sik né zet
sze rint iro ni ku san kell ér tel mez nünk e fe je ze te ket, me -
lyek ki ne ve tik, il let ve ki ne vet te tik Elíhú fel lé pé sét, ma -
ga tar tá sát és gon dol ko dás mód ját. Már ma ga az a da gá -
lyos stí lus, aho gyan Elíhú a 32. fe je zet ben be mu tat ko zik
(tex tu sunk en nek egy ré sze), jel zi, hogy mind az, amit a
ké sõb bi ek ben (32,1–37,24) elõ ad, az iró nia je gyé ben ér -
ten dõ és ol va san dó. Az iró ni át tex tu sun kon be lül is fel -
fe dez het jük több he lyen.

Jól be vett szo kás sze rint fi a tal em ber idõ seb bek je len lé -
té ben csak ak kor nyil vá nít hat ta ki vé le mé nyét, ha meg kér -
dez ték õt, vagy ha rá ke rült a sor (JSir 32,10–13). Elíhú ün -
ne pé lye sen – fél re ért he tet le nül ön töm jé ne zõ hang nem ben
– ecse te li, hogy ele get tett en nek a sza bály nak (32,6–7).
Ugyan ak kor nem átall ja el lent mon dást nem tû rõ en ki je -
len te ni, hogy nem az idõ sek a böl csek, és nem a vé nek ér -
te nek az íté let hez (32,9).

Azt sem átall ja nagy ké pû en han goz tat ni, hogy õt a Min -
den ha tó le he le te él te ti (mond hat nánk: a Min den ha tó lel ké -
bõl be szél), ami õt – az elõt te szó lók kal szem ben – ér tel -
mes sé te szi (32,8; vö: 33,4). Jób köny vé nek egé szé bõl
azon ban ki de rül, hogy sem õ, sem az elõt te szó lók nem
ad tak ér tel mes vá laszt a Jób bal tör tén tek re. Vá laszt az ad,
ami kor egy te o fá ni á ban Is ten meg je le nik, és be szé det in -
téz Jób hoz, il let ve a je len lé võk höz (Jób 38–41), mely re Jób
rö vid be széd ben re a gál (42,1–6).

Ha te hát Elíhú mind Jób bal, mind az elõ zõ há rom ba rát -
tal szem ben kri ti kus, az Elíhú-be szé dek szer zõ je a leg -
messzebb me nõ kig iro ni kus Elíhú val és az ál ta la kép vi selt
vá las  szal szem ben.

Me di tá ció

„A Lé lek ele ve nít meg” – agen dánk eb ben a mon dat ban
ha tá roz za meg a va sár nap jel le gét. Tex tu sunk eh hez a 8.
vers ben kap cso ló dik, mi sze rint: csak a lé lek az a ha lan dó -
ban, a Min den ha tó le he le te, ami ér tel mes sé te szi. A prob lé -
mát az okoz za, hogy bár ma ga ez a ki je len tés két ség te le -
nül igaz, de nincs iga za Elíhú nak, ami kor ezt ma gá ra ve -
szi – gon dol ván ma gá ról, hogy – a töb bi ek kel szem ben –
õ van bir to ká ban az ér tel mes vá lasz nak.

Kár, hogy 32,10 (Hadd mond jam el én is, amit tu dok)
már nem tar to zik a ki je lölt tex tus hoz. Ha ugyan is hoz zá -
tar toz na, min den to váb bi nél kül idéz het nénk pár hu za mát
32,17a-ból (Hadd mond jam el én is a ma ga mét!), amit
akár fre u di el szó lás ként is te kint het nénk. Elíhú úgy tud ja
ma gá ról, hogy a Min den ha tó lel ké bõl be szél. Va ló já ban
azon ban a ma gá ét mond ja. Úgy, aho gyan az elõt te szó ló
Eli fáz, Bil dád és Có fár.
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A Szent há rom ság ün ne pe utá n 14. va sár nap ige hir de té -
sé re ké szül ve egye lõ re nem lá tok más le he tõ sé get ma gam
elõtt, mint azt, hogy ko mo lyan ve szem az Elíhú-be szé dek
szer zõ jé nek iro ni kus szán dé kát, és Elíhú ban ma gam ra,
ma gunk ra is me rek. En nek kö vet kez té ben az ige hir de tés
va ló szí nû leg a kö vet ke zõ váz lat sze rint ala kul majd:

1. Kri ti ku sak va gyunk – kü lö nö sen má sok dol ga it il le tõ en.
2. Mond juk a ma gun két – el hi tet ve ma gunk kal és má -

sok kal, hogy az Is ten szól be lõ lünk.
3. Szük sé günk van ar ra, hogy – ha kell, na gyon kri ti ku -

san és iro ni ku san – ránk szól jon az Is ten.

Il luszt rá ci ó ként

Tex tu sunk ban egy aránt szó van fi a tal ról, vén rõl és a Min -
den ha tó le he le té rõl. A ma gát fi a tal nak tu dó Elíhú és az
idõs nek, vén nek szá mí tó Eli fáz, Bil dád és Có fár mel lett
nyil ván eszünk be jut az idõs Ni ko dé mus is. Ezért il luszt -
rá ci ó ként aján lom Re mé nyik Sán dor Pün kös di szo mo rú -
ság cí mû ver sét.

„A Lé lek ün ne pén
a lel ket le sem én.
A Lel ket, amely több, mint köl te mény.
A Lel ket, amely so sem volt enyém.
A Lel ket, amely so sem lesz enyém.
A Lé lek ün ne pén
Szo mo rú an zen dül egyet len igém:
Hogy szü let he tik uj já, aki vén?”

Pé ter At ti la

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 15. VA SÁR NAP
• Ám 6,1–7

Hang sú lyok

Mi is va ló já ban a baj a lu xus sal? Ámósz a „leg ki vá lóbb
nép” elõ ke lõ i hez szól, akik nek ren ge teg a pén zük és sok a
sza bad ide jük – mind ezt ter mé sze te sen na gyon él ve zik. A
nép elõ ke lõi nagy biz ton ság ban érez het ték ma gu kat,
ugyan is Sa má ria tá vol volt az ak ko ri „vi lág po li ti ka nagy
ese mé nye i tõl”; Ur ar tu és As  szí ria mes  sze észa kon vív ták
csa tá i kat. Rá adá sul II. Je r obo ám úgy ka to nai, mint po li ti -
kai té ren je len tõs te kin tél  lyel bírt. Te hát po li ti ka i lag nyu -
godt, gaz da sá gi lag fej lett kort lá tunk. Vi rág zik a kül ke res -
ke de lem a föní ci a i ak kal, csil lo gó pa lo ták, jó lét és gaz dag -
ság – jól le het, mind ez egyen lõt le nül el oszt va. Ezért nincs
mit cso dál koz ni Ámósz jajsza ván, amel  lyel be ve ze ti az
egész ha to dik fe je ze tet, ám a „jaj” még sem a gaz dag ság -
nak és a jó lét nek szól.

Sem Ámósz köny ve, sem az Ószö vet ség egé sze nem be -
szél ar ról, hogy csu pán a gyö nyör és az él ve ze tek fel adá -
sa job bá ten né az em bert, bár az asz ké zist meg em lí tik. Iz -

ra el né pe az örö möt és a gyö nyört Is ten aján dé ká nak te -
kin ti, ami ma gá ban fog lal ja a fi nom éte lek és ita lok el fo -
gyasz tá sát, a ké nyel met és a biz ton sá got is.

Nap ja ink ban sok ke resz tény ta lán úgy gon dol hat ja,
hogy a ké nyel met len ség és a nél kü lö zés az, ami meg véd -
he ti õket a kí sér té sek tõl, va la mint a gaz dag ság és a jó lét
ön ma guk ban ros  szak – ez a vé le ke dés nincs ös  sz hang ban
az Ószö vet ség gon do lat vi lá gá val. El ha mar ko dott nak lát -
szik itt a gyors azo no sí tás is hét köz nap ja ink bi zo nyos tí -
pu sú és egy bi zo nyos fi ze té si ka te gó ria fe lett ke re sõ em be -
re i vel. Ámósz a teo ló gi ai rö vid lá tást és a gaz da gok ha mis
biz ton ság ér ze tét tá mad ja. Vagy is a tör vény és az igaz ság
szá má ra el sõ sor ban nem jo gi, sem er köl csi, ha nem szín -
tisz ta val lá si alap fo gal mak, a he lyes íté let nek és cse lek -
vés nek az alap jai.

A lu xus ak kor vá lik prob lé más sá, ha azt va la ki má sok
ká rá ra él ve zi: akik sa nyar gat já tok a nincs te le ne ket, és
bán tal maz zá tok a sze gé nye ket, akik ezt mond já tok ura i -
tok nak: Hoz za tok, hadd igyunk! Meg es kü dött szent sé gé -
re az én Uram, az Úr, hogy el jön rá tok az az idõ, ami kor
szi gon  nyal visz nek el ben ne te ket (…). Vagy is ak kor, ami -
kor a jó lét el ve szi az em ber jó zan eszét és el ho má lyo sít -
ja má sok irán ti fe le lõs sé gét. Ám osz ez utób bi ra he gye zi
ki mon dan dó ját eb ben a fe je zet ben, míg a „jó zan ész” el -
vesz té se csu pán egy szer ke rül elõ a 12. vers ben: Fut hat -
nak-e kõ szik lán a lo vak, fel le het-e azt szán ta ni ök rök kel?
Ti pe dig mé reg gé tet té tek a tör vényt, és az igaz ság gyü -
möl csét üröm mé. Az egyé ni fe le lõs ség a sa ját élet vi te lért
fe je zõ dik ki a 6. vers ben is: míg van nak, akik ke hely bõl
is  szák a bort és fi nom olaj jal ke nik ma gu kat, ad dig nem
tö rõd nek a kö zös ség rom lá sá val. Más ként: sa ját ké nyel -
mük és jó lé tük ak kor is fon to sabb a kö zös ség nél, ha a
kö zös ség rom lá sa szem mel lát ha tó. Ez a ma ga biz tos ság
és büsz ke ség, akár men  nyi re fur csa is, nem alul ról, ha -
nem fe lül rõl táp lál ko zik. A vá lasz tott nép leg ja va ma gá -
tól ér te tõ dõ nek tart ja el sõ szü lött sé gét, hogy Is ten õket
vá lasz tot ta ki. Úgy hi szik, hogy en nek árát a kul tus  szal,
a drá ga ál do za tok kal és a szép ze né vel fi zet he tik vis  sza.
De nincs így. Ily mó don nem vá sá rol hat ják meg sza bad -
sá gu kat. Hi szen a tel jes kö zös sé gi éle tet ki von ta Is ten
fenn ha tó sá ga alól a nép. „Ahe lyett, hogy Is ten né pe test -
vé ri mó don élt vol na együtt, aho gyan azt a szer zõ dés is
kí nál ta, ön zõ, sem mi más sal, csak a sa ját vá gya i val tö -
rõ dõ se reg let ti port vé gig lus tán és ke gyet le nül min de -
nen.” (Martin Buber)

A szo ci á lis szét esés az Is ten be ve tett hit fel la zu lá sá ból
adó dik, hi szen a „leg ki vá lóbb nép” elõ ke lõi nem csak ar ról
fe led kez nek meg, hogy az or szá got és ve le együtt azt a
gaz dag sá got, ami ben most él nek, Is ten ad ta, ha nem ar ról
is, hogy éle tük mér té ké vé az õ igaz sá gát és tör vé nyét tet -
te. Ez a tör vény Mar tin Bu ber rel szól va olyan, amely
„meg õriz Is ten szí ne elõtt”, és ezért biz to sít ja a kö zös ség
bel sõ rend jét is. „Az ég bõl árad az em ber re, és a föl dön, a
föl dön élõ em ber köz ve tí té sé vel akar to vább árad ni, mint
a víz, még pe dig min den rés ben és ha sa dék ban, ame lyet a
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vé ges és az elég te len kí nál ne ki, és még is el apad ha tat la -
nul, mint egy õsi pa tak zu ha ta ga.”

Lu kács evan gé li u má ban ezt mond ja Jé zus: Vi gyáz za tok,
és õriz ked je tek min den kap zsi ság tól, mert ha bõ ség ben él is
va la ki, éle tét ak kor sem a va gyo na tart ja meg. (Lk 12,15)
Más hol pe dig a gaz dag em ber szá já ból már csak ez han -
goz hat el: Ak kor ar ra kér lek, atyám, hogy küldd el õt apám
há zá hoz; mert van öt test vé rem, be szél jen a lel kük re, ne -
hogy õk is ide ke rül je nek, a gyöt re lem he lyé re. Ám az Új szö -
vet ség ben sem az osz tá lyok nél kü li tár sa da lom ról van szó,
ahogy a gaz da gok és sze gé nyek kö zöt ti anya gi kü lönb sé -
gek ki egyen lí té sé rõl sem, ha nem ar ról, hogy a ma gán tu laj -
don Is ten aján dé ka és fe le lõs bá nás mód ra kö te lez.

A pénz és a gaz dag ság átok ká is vál hat, mi vel az anya -
gi as ság meg tes te sí tõ je. Így le het a szo ron gás for rá sá vá is,
nem csu pán azért, mert el vesz té sé tõl tart hat va la ki, vagy
a „még több” kény sze re te szi szo ron gó vá, ha nem azért is,
mert ma te ri a li zál ja az élet spi ri tu á lis szfé rá it. Ez zel ép pen
az élet több let ér té két rej ti el és húz za a sár ba, ahe lyett,
hogy fe le lõs ke zek be ke rül ve a több let ér té kû élet nek nem
for rá sá vá, hanem elõ se gí tõ jé vé vál na.

Az ige hir de tés váz la ta

1. A pró fé ta tár sa da lom kri ti ká ja nem ön ma gá ban, ha nem a
kul tusz kül sõd le ges sé ge in meg üt köz ve szó lal meg, az üres
for ma liz mus mi att jaj dul fel. Is ten aka ra tát nem ve szik ko -
mo lyan, csu pán a kul tusz csil log, de élet te le nül, vagy is
nincs ha tás sal azok ra, akik részt vesz nek ben ne. Míg a nép
krém je „pam la gon ter pesz ke dik”, ad dig el bi za ko dott sá guk
vi har fel hõ ket gyûjt pa lo tá ik fölé. Is ten nem csu pán ün ne -
pelt akar len ni, ha nem olyan ural ko dó, aki nek ural ma alatt
cse le ked nek is az em be rek – igaz ság és tör vény sze rint.

2. A kö rül mé nyek meg vál to zá sa, az az a bé ke és jó lét ko ra
nem ve zet het Is ten igaz sá gá nak és tör vé nyé nek re la ti vi zá lá -
sá hoz, ha nem e ket tõ sze re pe min dig kor rek tív ma rad. Vagy -
is a hi tet nem a kül sõ ate iz mus fe nye ge ti hi tet len ség gel, ha -
nem be lül rõl tá ma dó val lá sos meg ha mi sí tá sa. A nem tö rõ -
döm ség Is ten nel, nem tö rõ döm ség Jó zsef rom lá sá val.

3. Tud juk, hogy men  nyi re ne héz egy kö zös ség szá má ra,
hogy igaz sá gos ma rad jon. Az igaz sá gos ság csu pán az Is -
ten hez tör té nõ oda for du lás ból, az elõt te va ló nyi tott ság ból
és ab ból a hit bõl fa kad hat, hogy nem min dig és fel tét le nül
az a he lyes, amit én an nak tar tok. Ti azt gon dol já tok,
hogy mes  sze van a ve sze de lem nap ja, ezért az erõ szak
ural mát kö zel hoz tá tok! (3. vers)

Illusztrációk

Jo han nes Ta u ler a 14. szá zad ban ezt ír ta: „Lel künk alap -
já hoz csak úgy jut ha tunk el, ha ér zé ki em be rün ket az ér -
tel mi meg za bo láz za, ér tel mi lé nyün ket pe dig szel le münk
von ja be fo lyá sa alá”.

„A né met al kot mány 14. cik ke lye ki mond ja, hogy a »tu -
laj don kö te lez«, és a »tu laj don nak a köz ja vát kell szol gál -
nia«, ám egy nagy tel je sít mé nyû me ne dzser nem en ged he -
ti meg ma gá nak, hogy a tár sa da lom mal szem ben fe le lõs -
nek érez ze ma gát. Ha va la ki kö nyör te le nül ki rug dos sa az
em be re ket, és kõ ke mé nyen el kap ja a szak szer ve ze tek
frakk ját, az szá mít hat kar ri er re.” (Hans-Pe ter Mar tin – Ha -
rald Schu mann: A glo ba li zá ció csap dá ja. Per fekt Ki adó.
Bu da pest, 1998)

„Sze ret nék egy szer majd meg gaz da god ni. Van nak, akik
olyan gaz da gok, hogy már ki halt be lõ lük min den tisz te let
az em be rek iránt. Én is ilyen gaz dag aka rok len ni.” (Ri ta
Rud ner ame ri kai író)

„A kész pénz fi ze tés nem az egyet len le het sé ges kap cso -
lat em ber és em ber kö zött.” (Tho mas Carly le skót író)

„A nép az ura lom ból ki zárt több ség. És ame lyet az ura -
lom ból min dig is ki fog nak zár ni. Min dig és min den ki a
né pen ural ko dott, de vol tak, akik a né pért ural kod tak.
Ezért a tör té ne ti ko rok ban min dig fon tos volt tud ni, hogy
mi a nép, de a tör té ne ti ko rok ban, né hány ki vé tel tõl el te -
kint ve, sen ki sem tud ta. So kan meg kü lön böz tet ték a né -
pet a tö meg tõl, hogy a hu má nus kö zös sé get a szub hu má -
nus csõ cse lék tõl el vá las  szák. Ró má ban a sze ná tus ki egé -
szü lé se a po pu lus volt. Lu ther azt mond ta, Herr Volk. A
hé be rek nél az am ha a rec val lá sos ka te gó ria volt, még is
meg ve tet ték.” (Ham vas Bé la)

Orosz Gá bor Vik tor

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 16. VA SÁR NAP
Ám 5,21–24

Exe gé zis

A 21. vers ben két na gyon erõs ki fe je zést ta lá lunk: „gyû lö -
löm” és „meg ve tem”. E ki fe je zé sek több he lyen is meg ta -
lál ha tó ak, így pél dá ul a go nosz te võk kel, az erõ sza kot sze -
re tõk kel kap cso lat ban ke rül nek elõ (Zsolt 5,6; Zsolt 11,5;
Zsolt 31,7). A meg le põ az, hogy tex tu sunk sze rint az is te -
ni meg ve tés és gyû lö let tár gyai az is ten tisz te le ti ün ne pek,
ün nep sé gek és az azok ke re te in be lül zaj ló kul ti kus te vé -
keny sé gek. (Ha son ló val ta lál ko zunk Ézs 1,14-ben.)

A 22. és 23. ver sek ben rész le te zi eze ket a kul ti kus te vé -
keny sé ge ket a szer zõ: úgy, mint az ál do za to kat – égõ ál do -
zat, étel ál do zat és a bé ke ál do zat –, va la mint a han gos
ének lést és lant pen ge tést, ame lyek kel kap cso lat ban va ló -
szí nû leg az is ten tisz te le ti éne kek re mint zsol tá rok ra kell
gon dol nunk. Ezek sze re pe fon tos és meg ha tá ro zó a nép
éle té ben, hi szen ezek a há la adás ról, Is ten di csõ í tés rõl
szól nak, va la mint ar ról, hogy Is ten né pe ál do za ta i val kap -
cso lat ban akar ma rad ni Is te né vel.

A 24. vers ben az Ószö vet ség ben gya ko ri két fon tos fo gal -
mat ta lá lunk: a tör vény és az igaz ság fo gal mát. A fpvm
nem an  nyi ra fi lo zó fi ai, mint in kább is me ret el mé le ti igaz sá -
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got je lent. Is ten igaz sá ga nem (csak) azt je len ti, hogy (a be -
kö tött sze mû Jus ti tia is ten nõ höz ha son ló an) igaz sá got szol -
gál tat, ha nem hogy jó té kony tet tek kel for dul az em ber hez.
A hqdx je len té se le het jog, íté let, íté let ho za tal, tör vény, pa -
ran cso lat stb. Ál ta lá ban e két fo ga lom épp úgy le het az em -
ber cse lek vé sé nek, mint Is ten cse lek vé sé nek a tár gya.

Érez he tõ fe szült ség hú zó dik meg a 21–23. ver sek és a
24. vers kö zött. Az elõb bi ek ben a kul ti kus al kal mak gya -
kor la tá nak ne ga tív meg íté lé sé rõl van szó, a 24. vers ben
pe dig a tör vény és igaz ság meg va ló su lá sá nak kö ve tel mé -
nyé rõl. Azt azon ban vi lá go san lát nunk kell, hogy a pró fé -
tai hang nem ön ma gá ban az ün ne pe ket tart ja meg ve ten -
dõ nek, ha nem azok ki üre se dé sét. Ezt erõ sí tik a 24. vers
köl tõi ké pei: Árad jon a tör vény, mint a víz, és az igaz ság,
mint a bõ vi zû pa tak!

Me di tá ció

Ala pos fej tö rést okoz hat ez a tex tus a pré di ká ci ó ra ké szü -
lõ lel kész szá má ra. Va jon mit szól a va sár na pi gyü le ke zet
azok hoz a mon da tok hoz, me lyek már a tex tus fel ol va sá -
sa kor Is ten igé je ként el han goz nak? Gyû lö löm, meg ve tem
ün ne pe i te ket, ün nep sé ge i te ket ki nem áll ha tom! (5,21)
Nem vi tat hat juk el, hogy aki ün nep lõ be öl tö zik és el jön a
va sár na pi is ten tisz te let re, az ko mo lyan gon dol ja az ün ne -
pet és je len lé tét. Tá voz za tok elõ lem han gos ének lé se tek kel!
Sok he lyen elõ for dul gyü le ke ze te ink ben, hogy amíg a lel -
kész re vár nak az is ten tisz te let ele jén, a hívek kö zö sen
éne kel nek éne kes köny vünk bõl. Ne héz ezek után fel ol vas -
ni a szó szék rõl eze ket a mon da to kat.

Ami az ige hir de tést il le ti: va ló ban nem vi tat hat juk,
hogy a je len lé võk ko mo lyan gon dol ják rész vé te lü ket az
is ten tisz te le ten, azon ban nem hall gat hat juk el a pró fé -
tai in tõ szót sem. Azt, hogy meg üre sed nek ezek az ün -
ne pek, ha a hét köz na pok ban nem árad a tör vény, mint
a víz, és az igaz ság, mint a bõ vi zû pa tak. Aho gyan a
lek ci ó ban elénk ke rü lõ na i ni if jú tör té ne té ben a ha lál ból
élet fa kad, úgy hin nünk kell ab ban, hogy Is ten élõ vé,
ele ven né te he ti az is ten tisz te le ten va ló je len lé tün ket és
ének lé sün ket. Oly annyi ra, hogy ez a hét köz na pok ra is
ki ha tó va ló ság gá le het a szá munk ra. De ah hoz, hogy ez
meg tör tén hes sen, ki kell ten nünk ma gun kat a sok szor
ké nyel met len, meg szé gye ní tõ és ön vizs gá lat ra in dí tó is -
te ni szó nak.

Az ige hir de tés fe lé

Az is ten tisz te let nek ma gá nak kell len nie az élet nek! Az élet
iga zi al kal ma ez az em ber éle té ben, ezért fur csa, hogy élet -
te len né vál hat. Itt van a csa var, ami a fe szült sé get okoz za.
Az élet al kal ma kön  nyen ha lot tá vá lik, amit pe dig élet nek
gon do lunk, sok szor el len té tes az Is ten sze rin ti élet tel. Kü -
lönvált ez a két al ka lom, mond hat juk ta lán így is, el ide ge -

ne dett a ket tõ egy más tól, nincs meg köz tük a kap cso lat. Az
is ten tisz te let szá munk ra ott kez dõ dik, ami kor be lé pünk a
temp lom aj tón, és sok szor ott vég zõ dik, ami kor ki lé pünk
raj ta. Éle tün ket pe dig kü lön ál ló egy ség ként ke zel jük. En -
nek a ket tõ nek kell ös  sze forr nia. Rá kell jön nünk, hogy
egész éle tünk nek is ten tisz te let nek kell len nie.

Szám ta lan pél dát hoz ha tunk fel az élet ad ta hely ze tek -
bõl, ami kor más az el mé let és más a gya kor lat. Eszem be
jut egy tör té net egy lel kész rõl és egy gyü le ke ze ti tag ról,
aki az is ten tisz te let után be ment hoz zá az iro dá ba. Min -
den al ka lom mal meg tet te ezt, õ volt, aki ren det ra kott az
al ka lom vé gén, el ren dez te az éne kes köny ve ket, ki si mí tot -
ta a fel akasz tott Lu ther-ka bá tot, gon dos ko dott a hát tér -
mun ká ról. Az egyik al ka lom mal nem áll hat ta meg, hogy
ne di csér je meg a lel kész pré di ká ci ó ját. Nagy lel ke se dés -
sel be szélt ar ról, hogy bi zony men  nyi re iga zat mon dott a
lel kész a szó szé ken, hogy va ló ban men  nyi bû ne van az
em ber nek és men  nyi szer el tá vo lo dik az Is ten tõl. A lel kész
az író asz tal mel lett hall gat ta egy da ra big, majd ami kor a
gyü le ke ze ti tag ar ról be szélt, hogy bi zony ne ki is men  nyi
hi bá ja van és men  nyi min dent csi nált ros  szul éle té ben, a
lel kész szin te fel sem néz ve az író asz tal mel lõl csak en  -
nyit mon dott: igen, ezt má sok is mond ták már ma gá ról,
ked ves. Az ed dig bõ be szé dû gyü le ke ze ti tag nak er re el -
akadt a sza va, egy pil la na tig fe szült csend lett, majd az
el sõ pil la na tok döb be ne te után han go san, ma gá ból ki kel -
ve kér te ki ma gá nak.

For ma és tar ta lom. Sok szor meg van nak a kül sõ sé ge ink,
de min dig érez he tõ, ha nincs mö göt te tar ta lom. Aho gyan
a Vá ci ut cai nép mû vé sze ti bolt be já ra tá nál ott ál ló be tyár
ru há ba öl tö zött „kun csaft fo gó” em ber nél is, aki pró bál ja
be tes sé kel ni a po ten ci á lis vá sár ló kat. Jól néz ki, ta lán még
ha son lít is az iga zi, ere de ti be tyá rok hoz, azon ban érez -
zük, hogy mind ez csak kül sõ ség. Hat óra kor, ami kor be zár
a bolt, em be rünk is le vet kõ zik, és fel ve szi hét köz na pi ru -
há ját, ami ben ha za megy csa lád já hoz. És va jon ott mi tör -
té nik? Ho gyan vi sel ke dik az övé i vel a mun ká já ban oly
nyá jas, ven dég csa lo ga tó em ber?

Ki kell lép ni a temp lom pa dok ból, temp lo ma ink fa lai kö -
zül, még hoz zá úgy, hogy ma gunk kal vis  szük az élet be az
Is ten üze ne tét. Gyü le ke ze ti ta gok nak, akik nek Lu ther-ka -
bát ban hir det jük a szó szék rõl az Is ten igé jét. És ne künk,
lel ké szek nek is, akik az is ten tisz te let után „ki vet kõ zünk” a
Lu ther-ka bát ból. Mert az is ten tisz te let nem fe je zõ dik be a
zá ró ének kel és a ki vo nu lás ra ját szott or go nada rab bal, ha -
nem foly ta tó dik ak kor is, ami kor ki lé pünk a temp lom ból.

Egy le het sé ges váz lat

– Mit szó lunk ah hoz, hogy a temp lom ba meg ér kez ve az
Is ten tá vo zás ra szó lít fel ben nün ket?

– Nor má lis re ak ci ó ink: vé de ke zünk, til ta ko zunk, pró bá -
lunk me ne kül ni, eset leg meg szé gye nü lünk…

– Ha ez meg tör té nik, ak kor volt ér tel me, hogy ott vol tunk.
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Mert ezt az utat be jár va ta pasz tal hat juk meg, hogy egye dül
az Is te né a di csõ ség, a mi enk pe dig or cánk pi ru lá sa.
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SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 17. VA SÁR NAP
• Ézs 2,1–5

Exe ge ti kai meg jegy zé sek

Az Ószö vet ség a szó szé ken1 cí mû ki ad vány ban de Hul ster-
Nagy Do rot  tya bõ sé ge sen is mer te ti a tex tus sal kap cso lat -
ban fel ve tõ dõ exe ge ti kai kér dé se ket, így írá sát az ige hir de -
té si elõ ké szí tõ ben is mert nek fel té te le zem, és csak azon
pont ja it eme lem, il let ve egé szí tem ki, ame lye ket a ben nem
szü le tõ ige hir de tés szem pont já ból fon tos nak íté lek.
Az el sõ kér dés rög tön a 2. vers el sõ sza vai kap csán adó dik
(„utol só na pok ban” – !ymyh tyrjab hyhw), hi szen mind azt
az üze ne tet, amit ol va sunk majd, ez a két szó az esz ka to -
ló gia tárgy kö ré be utal ja. Nem két sé ges, hogy hi tünk lé -
nye gét dön tõ en ha tá roz za meg a vég sõ, az örök re el jö ven -
dõ, az egy kor tel jes ség re ju tó fe lé va ló nyi tott sá gunk
(mind ab ban az ér te lem ben, hogy mi ma gunk nyi tot tak
va gyunk Is ten ígé re te irá nyá ban, mind ab ban az ér te lem -
ben, hogy Is ten nyi tot tá tet te szá munk ra ezt a vég sõt).
Azon ban az sem két sé ges, hogy ez a nyi tott ság alig-alig
vá lik el kö te le zett ség gé a je len ben. Így adó dik az el sõ pont,
ami rõl szól nunk kell: a nyi tot tá vált „vég sõ” (szá munk ra,
a mi éle tünk szá má ra) és az en nek a nyi tott ság nak el lent -
mon dó je len né vá ló élet (a mi je le nünk, a mi éle tünk) fe -
szült sé ge.

Ren ge teg le he tõ sé get nyújt a hegy szim bó lu má nak sok -
ré tû sé ge. A bib li ai nagy ese mé nyek he gyen tör tén nek (pél -
dá ul a tör vény adás – Sí nai-hegy, Is ten je len va ló sá gá nak
he lye – temp lomhegy, He gyi be széd, Jé zus meg di csõ ü lé se,
Olaj fák he gye, Gol go ta). A hegy, amely tá jé ko zó dá si pon -
tot nyújt. A hegy, amely ér tel mez he tõ vé, el he lyez he tõ vé te -
szi a sík sá gon ál ló em bert. Ami hez ké pest ér tel mes sé vá -

lik a jobb és a bal, az elõt te és utá na. Ér de kes sze re pet tölt
be tex tu sunk „hegy sé ge”: a né pek a „hegy igaz ság te võ”
sze re pét el is mer ve old ják meg vi tás, há bo rús hely ze te i ket.
Te hát Ézsa i ás prófé ci á ja ar ra utal, hogy a je len ben ez
nincs így. Fe szült ség van a „hegy (pon to sab ban: az Úr há -
zá nak he gye) és a sík ság (vagy akár a töb bi hegy ség) igaz -
sá ga” kö zött. Ha a hegy szim bo li kus je len tés tar to má nyá -
ból ki emel jük a fent em lí tett le he tõ sé get, ak kor ugyan csak
az elõ zõ be kez dés fe szült sé gé hez ju tunk: nem két sé ges,
hogy a he gyen kö zölt ki je len tés igaz sá ga mint az egyik
pó lus és a je len, a sík ság, a meg va ló sult élet igaz sá ga
mint a má sik pó lus kö zött ott fe szül az igaz sá gos nak tar -
tott ság és az igaz sá gos ság nak va ló el kö te le zett ség fe szült -
sé ge. Meg ma rad va tex tu sunk ké pi vi lá gá ban ez nem je lent
mást, mint hogy a né pek ugyan „fel jár nak” a temp lom he -
gyé re igaz ság té tel re, de az el fo ga dott igaz ság té tel után, a
hegy rõl le ér ve ka pá ik ból ugyan úgy kar do kat ko vá csol nak
és met szõ ké se ik bõl lán dzsá kat, mint tet ték ezt azelõtt, mi -
e lõtt el in dul tak vol na.

Ér de kes a hi vat ko zott elõ ké szí tõ meg ál la pí tá sa, mely
sze rint a „hegy re já ru lás” tex tu sunk ban nem kul ti kus, is -
ten tisz te le ti ér te lem ben ke rül elõ, ha nem jo gi ér te lem ben.2

Ha az eb ben rej lõ üze ne tet an nak tel jes „bán tó va ló já ban”
fo gal maz zuk meg, ak kor az így hang zik: a né pek nem Is -
te nért, az Úrért vo nul nak a hegy re, ha nem azért, hogy
igaz sá got szol gál tas sa nak ne kik. Mert vi lá gos sá, egy ér tel -
mû vé vált, hogy tel je sen igaz sá gos íté let a vi lág nak csak
ezen a pont ján szü let het. És megint: mi vel prófé ci á ról van
szó, ezért a je len re néz ve leg alább két kö vet kez te tést von -
ha tunk le. Az egyik, hogy a „né pek ben” nincs meg az a
vágy, hogy tel je sen igaz sá gos íté let szü les sen; az ér de kek
azt dik tál ják, hogy to vább ra is a lán dzsák és a kar dok
dönt se nek. A má sik, a ránk, az egy ház ra néz ve még fáj -
dal ma sabb kö vet kez te tés pe dig az, hogy a je len vi lág ban
nem lát szik ez a hegy. Már pe dig a „hegy” je len tés tar to má -
nyát ké sõbb ma ga Jé zus egé szí ti ki, ami kor ta nít vá nya i -
nak mond ja: Ti vagy tok a vi lág vi lá gos sá ga. Nem rejt he tõ
el a he gyen épült vá ros. A lám pást sem azért gyújt ják meg,
hogy a vé ka alá, ha nem hogy a lám pa tar tó ra te gyék, és ak -
kor vi lá gít min den ki nek a ház ban. Úgy ra gyog jon a ti vi -
lá gos sá go tok az em be rek elõtt, hogy lás sák jó cse le ke de te -
i te ket, és di csõ ít sék a ti men  nyei Atyá to kat. (Mt 5,14–16)

A szó szék fe lé

Az el jö ven dõ irá nyá ban va ló nyi tott ság el kö te le zé se
He inz Zahrnt Mi re jó a ke resz tény ség? cí mû köny vé ben a
nyu ga ti ke resz tény ség rõl ál la pít ja meg: iden ti tás krí zis ben
szen ved. Nem az alap ja i val van baj, nem az örök sé gé vel,
nem a ha gyo má nya i val, ha nem az iden ti tá sát al ko tó alap,
örök ség és ha gyo mány je len va ló sá gá val. Nem kül sõ ve szé -
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lyek fe nye ge tik, nem egy el len sé ges ideo ló gia áll ve le szem -
ben – csa tá kat nyer ve, ha nem a ve szély leg be lül rõl fa kad.
Tisz tá ban van a ma ga kül de té sé nek, hi té nek, a ta ní tás nak
a tar tal má val (leg alább is megvan nak a meg fe le lõ fó ru mai,
ahol tisz tá ban le het ezek kel), de a je len szá má ra élet te len -
né vá lik mind ez. Nem az ál lan dó an kér de zõ és kér dé se ket
in du ká ló „kül vi lág” szám ûzi a ha gyo má nyok, a múlt vi lá -
gá ba, ha nem sa ját ma ga kép te len ar ra, hogy mind azt, ami
ben ne a múlt, a je len nel konf ron tál ni mer je.

Sõt, for dít ha tunk is az idõ ke re kén. Nem két sé ges, hogy
a múlt ból fe lénk ér ke zõ ta ní tás nak, ha gyo mány nak az el -
jö ven dõ re vo nat ko zó tar tal mát te kint ve is szi lárd ala po -
kon nyug szunk. Vi lá go san áll elõt tünk az utol só na pok és
az azt kö ve tõ jö võ (esz ka ton) va ló sá ga. Sõt már az zal a
„szent ret te gés sel” sem te kin tünk lé tünk jö võ je fe lé, ami
egy kor Lu thert az evan gé li um hoz haj tot ta. Tar tal mát és
irá nyát te kint ve bi zo nyos ság ra ju tot tunk. „Mi enk a
menny örök re!”

Csak hát a je len… Ami kor ha lot tá vá lik a múlt örök sé -
ge és a jö võ re mény sé ge. Ami kor a hí võ el ve szí ti „em ber -
ar cú sá gát”, s nem ma rad más a szá má ra, mint hi té nek
kül sõ ke re tei. Sõt még az is csak azon a szin ten, ami lát -
ha tó vagy amit lát ha tó vá akar ten ni be lõ le. Bi zo nyos ság -
ban élünk az örök ség és a re mény ség tar tal mát il le tõ en,
anél kül, hogy az eb ben rej lõ bá tor ság gal mer nénk szem be -
néz ni a je len nel. „Múlt tá tet tük” a jö ven dõt, és lát szó lag
min de nünk meg is volt ah hoz, hogy ezt meg te gyük, hi -
szen ki je len tett is me re te ink van nak ró la, még is a je le -
nünk ben gyen gé nek és ér ték te len nek mu tat ko zik az, ami
el ké szít te tett szá munk ra. Így a dön tõ kér dé sünk nek töb bé
nem an nak kell len nie, hogy mi vár ránk, ha nem an nak,
hogy van-e en nek va ló já ban, meg élt va ló sá gá ban bár mi
kö ze is a je le nünk höz.

A he gyen épült vá ros
Az ézsa i á si pró fé ci át Jé zus a „he gyen épült” vá ros me ta fo -
rá já val je len va ló vá tet te. Ami egy kor Ézsa i ás szá má ra a
meg hir de tett jö ven dõ re mény sé ge volt, azt Jé zus ta nít vá -
nya i nak élet for má já vá emel te. Az egy kor csak re mélt tá jé -
ko zó dá si pon tot Jé zus fel ál lí tot ta: Ti vagy tok… És ha csak
ab ban a te kin tet ben néz zük éle tün ket, a ta nít vá nyok kö -
zös sé gé nek éle tét, ami lyen szem pon tot a va sár nap jel le ge
ad – „Egyek va gyunk Krisz tus ban” –, vagy amit az evan -
gé li u mi lek ció ad – az em ber rel, az élet tel sem szá mo ló
tör vé nyes ke dés, il let ve szen tes ke dõ ön elé gült ség –, ak kor
bi zony nem cso dál koz ha tunk azon, hogy a vi lág az igaz -

ság te kin te té ben nem raj tunk akar tá jé ko zód ni, és in kább
ma rad a kard nál és lán dzsá nál. Ezen „hi á nyos sá ga ink”
min den kép pen re a li zá lód nak és vis  sza kö szön nek: sa ját
kö zös sé gün kön be lül, a csa lád ban, a köz vet len kör nye ze -
tünk ben, a tár sa da lom ban.

Ta lán ros  sz he gyen ál lunk?
Ézsa i ás he gye a bé kes ség he gye, ahol ren de zõd nek a konf -
lik tu sok, ahol a vég sõ igaz ság ér tel met len né tesz min den
to váb bi em be ri erõ fe szí tést az igaz ság szol gál ta tás te kin te -
té ben. A he gyen épült vá ros az a hely, ahol va ló ság gá vá -
lik a He gyi be széd oly’ jól is mert tar tal ma (a he gyen épült
vá ros me ta fo rá ját Jé zus ép pen a He gyi be széd be ve ze té se -
ként mond ja el, és ez után mond ja el, hogy va ló já ban mi -
tõl is az). Így nem ma rad más, mint  hogy új ra gon dol juk
he lyün ket. Kör be néz zünk és ész re ve gyük: ugyan na gyon
ha son ló kö vek bõl épül fel az a hegy, amely re ál lí tot tuk
ma gun kat, de ez nem az a hegy, amely re el hí vott ben nün -
ket Is ten. A kö vek na gyon ha son ló ak, sõt sok te kin tet ben
– kép za var ral él ve – ugyan ab ból a fá ból fa rag ták õket: is -
ten tisz te let, az is te ni tör vé nyek nek va ló meg fe le lés vá gya,
az el hí vott ság (ki vá lasz tott ság) tu da ta, az örök ség, a ta ní -
tás tisz ta sá gá nak fon tos sá ga stb. Ép pen azért meg té vesz -
tõ, mert a kör nye ze tet al ko tó ele mek na gyon ha son lí ta nak
az iga zi hoz. Egy dön tõ is mer te tõ jegy azon ban min den kép -
pen van: ha kí vül rõl tud juk szem lél ni a he gyet, a kör nye -
ze tet, és nem a he gyet al ko tó elem ként lát juk ma gun kat,
ak kor tud hat juk: ros  sz he gyen ál lunk. Ha mind az, ami a
he gyet al kot ja, kül sõ, még akár szí ve sen is vál lalt kény -
szer nek lát szik, ak kor tud hat juk: ros  sz he gyen ál lunk. Ha
nem ter mé sze tes, hogy a ben nünk és kö zöt tünk ural ko dó
„tör vé nyek” egé szen má sok, mint a kard és a lán dzsák
tör vé nye, ak kor tud hat juk: ros  sz he gyen ál lunk.

Tex tu sunk nem hagy két sé get afe lõl, hogy a bé kes ség, az
igaz sá gos ság he gyén Is ten meg íté li a „né pe ket”. Így szól -
nunk kell az íté let he gyé rõl, a Gol go tá ról. Ahol azt lát juk,
hogy az el vá rás ban el buk tunk. Ahol azt lát juk, hogy ke vés
min den em be ri erõ fe szí tés, min den tisz ta szán dék, min den
meg fe le lé si vágy. Ahol azt lát juk, hogy a Szent szen ved az
íté let alatt he lyet tünk. És a hegy ép pen ez ál tal ma ga sod hat
az zá, ami vé len nie kell: ha az élet te len né, múlt tá vált örök -
sé gün ket és re mény sé gün ket vég re új ra lát juk mind an nak
fé nyé ben, ahogy Jé zus szen ved a ke resz ten. Így az igaz ság
új ra az le het, ami tö ké le tes íté let ként áll a né pek fe lett, ami
elõtt min den ki meg hajt ja fe jét: Krisz tus igaz sá ga.

Ken deh K. Pé ter
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