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Át jár ja és meg ha tá roz za az éle tün ket. Át itat ja a gon dol ko -
dá sun kat, a szem lé le tün ket, meg ha tá roz za a cse le ke de te in -
ket. Szin te má gi kus ere je van. Gaz da sá gi ver seny – kon ku -
ren cia harc – tel je sít mény kény szer. Ver seny ben va gyunk.
Nem igen tu dunk ki száll ni be lõ le. Aki kinn re ked vagy le sza -
kad, az a los er. És érez zük, hogy ebbõl a ka te gó riából le he -
tet len ki mász ni. Olyan ez a szó, mint egy kö zép ko ri szé -
gyen bé lyeg. Hogy ránk ne süs sék, és raj tunk ne ma rad jon,
küz dünk. Idõn ként utol só erõn ket össze szed ve, idõn ként
olyas mit is koc ká ra té ve, amit nem sza bad na. Ver seny ben –
az élet min den te rü le tén. Ki ke rül he tet len nek tû nik, tán fe -
nye ge tõ nek is, mert mi van, ha nem bír juk tovább?! 

Le het ne öröm is, sõt meg nyug vás, mert a ver se nyek
sza bá lyok sze rint zaj la nak. Azok pe dig min den ki re egy for -
mán ér vé nye sek. Ha meg nem szeg jük õket. Ha nem ál ta -
lá nos gya kor lat a meg sze gé sük. S ha nem vá lik a sta di on
el va dult, „aki bír ja, mar ja” küz dõ tér ré. És ak kor va ló ban
jaj a vesz te sek nek. Meg azok nak, akik hen di kep pel in dul -
nak, akik ügyet le neb bek, vagy utál ják a tü le ke dést. A
hely zet éles, idõn ként kí mé let len.

Mi he lye van eb ben a hol dzsun gel ben, hol aré ná ban a ke -
resz tény szó nak, a Krisz tus- kö ve tõ szem lé let mód nak? An -
nak a szel le mi ség nek, amely az össze tar to zást, a kö zös sé -
get, az egy más ra fi gye lést, az el eset tek föl eme lé sét, a sze re -
te tet kép vi se li. Né ha na gyon ide gen nek, ide jét múlt nak érez -
zük a mon da ni va lón kat. Foly ton ki ló gunk ve le a sor ból – és
ez rossz ér zé se ket kelt ben nünk, aminek olykor hangot is
adunk. Sza va ink kal szú runk min den kit – ez zel csak újabb
ide gen sé get okoz va. Vagy dör ge del me ket szó runk a szó szé k -
rõl, és kár hoz tat juk a kor szel le met meg a va kon ál do za tá ul
esett em be re ket. Vissza sí runk va la mit, ami nem jön vissza,
nem jö het, mert tán so se volt. Igen, egy ál ta lán nem könnyû
a ver seny szel lem ural ta vi lág ban meg szó lal tat ni és meg él ni
a ke resz tény szel le mi sé get, mert ott a má sik em ber le gyõ zen -
dõ el len fél, itt meg se gít ség re vá ró fe le ba rát. 

Pál a ko rinthu si a kat, akik a pó lyá ból hoz zák ma guk kal a
ver seny kul tú rá ját, a sta di on ba vi szi. Úgy mu tat ja be a ke -
resz tény éle tet, mint egy kí mé let len küz del met. Az ál ta la
hasz nált kép ben több ször is ta lál ko zik a fent idé zett két fé le
szel le mi ség, a nem zök ke nõ men tes ta lál ko zás ki hal lat szik a
so rok kö zül. Elõ ször a má sik em ber hez va ló vi szony ban:
csak egy nye ri el a ju tal mat. Csak egy, a töb bi vesz tes lesz.

Vagy még sem? Úgy fus sa tok, hogy el nyer jé tek. Mint ha még -
is csak min den ki nek esé lye len ne. Má sod szor a sa ját sze mé -
lyé re, tes té re vo nat ko zó mon da tok nál. Meg sa nyar ga tom, és
szol gá vá te szem. Azt a tes tet, amely rõl az imént úgy be -
szélt, mint a Szent lé lek temp lo má ról. Har mad szor pe dig
ami kor Is ten rõl szól. Mert õ nem azért gyöt ri ma gát, hogy
her va dó ko szo rút nyer jen, ha nem azért, hogy her vad ha tat -
lant. Vagy is hogy Is ten sze mé ben, íté le té ben gyõz tes le gyen.
Ha va la mi, ez to tá li san el lent mond Pál egész teo ló gi á já nak
és egész éle té nek. Her vad ha tat lan ko szo rú – fog csi kor ga tó
küz de lem mel vagy in gyen, ke gye lem bõl? Igen. A ver seny
szel le me és a ke resz tény szel le mi ség.

Nincs ki út a sta di on ból. Né hány re me te ki száll, a több -
ség vi szont ott ma rad. És küzd, az éle te min den te rü le tén.
A pá lyá ján, a tár sai kö zött, még a csa lád já ban is. Mert
szá mít, hogy mi re vit te. Hogy mi lyen a stá tu sza, a po zí ci -
ó ja, hogy fe szít-e a do bo gón, de leg alább tisz tes he lyen,
vagy ott bé ná zik a leg vé gén. Vagy benn ma ra dunk, vagy
ki vo nu lunk, mint a re me ték. Har ma dik út nincs. A kor -
szel lem el le ni med dõ füs töl gés csak ön ál ta tás, az a faj ta
üres be széd, ami rõl a pa po lást el ne vez ték. 

Egyet len te rü le te van az éle tünk nek, ahol má sok a sza -
bá lyok. Egyet len te kin tet néz és ítél meg más képp. Egye -
dül Is ten elõtt nem szá mít, hogy sok ra vit tük-e vagy le ma -
rad tunk. Egye dül õe lõt te nem a gyõz te sek gyõz nek és a
los e rek ve szí te nek. Ná la azok gyõz nek, akik sze re te tét el -
fo gad ják. Jön nek a gyõz te sek kö zül is, és a há tul kul lo gók
kö zül is. Az összes ko szo rú, ami ért  tör jük ma gun kat, el -
her vad. Ez az egyet len her vad ha tat lan. Vagy is ez a vég le -
ges. Nem mu lan dó, ha nem örök. Nem vál to zik az ér té ke,
ha nem ál lan dó. Her vad ha tat lan ko szo rú.

Pál alig ha nem azért küzd, és azért fut ja kör be pi he nés
nél kül a fél vi lá got, hogy a her vad ha tat lan ko szo rút és azt
az egé szen más mér cét, amellyel meg sze rez he tõ, meg is -
mer tes se a vi lág gal. Érez zük, tud juk, vál lal tuk: ha son ló a
dol gunk. Ho gyan tel je sít het jük? Hogy Is ten a ver seny kény -
szer vi lá gán kí vül áll, azt leg in kább úgy tud juk hí rül ad ni,
ha esé lyes ként te kin tünk az aré nák esély te len je i re és lo s -
e re i re. Alig ha nem egyedül ez a bá tor ma ga tar tás a meg fe -
le lõ, sza bály sze rû. Mert a hit ál tal va ló meg iga zu lás vagy
va ló ban füg get len a sta di on ka te gó ri á i tól, vagy nem igaz.
Már pe dig azt vall juk, hogy igaz…
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SZAB ÓNÉ MÁT RAI MA RI AN NA

Ver seny ben
…mi pe dig azért, hogy her vad ha tat lant… 1Kor 9,24–27
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Hogy szük sé ge van-e a ke resz tény ség nek moz gó sí tó ere jû
jö võ kép re, hogy van-e ma az egy ház nak moz gó sí tó ere jû
jö võ ké pe: ezen kér dé sek ak tu á lis meg vá la szo lá sát Önök re
bí zom, ugyan is a kö vet ke zõ per cek ben az esz ka to ló gia te -
rü le tét ki zá ró lag tör té ne ti teo ló gi ai szem pont ból pró bá lom
meg vizs gál ni, azon be lül is an nak csak új ko ri sza ka szá -
ban, két irány zat vagy moz ga lom, a lu the ri ort o do xia és a
pi e tiz mus vo nat ko zá sá ban. Mon da ni va lóm te hát csak
annyi ban érin ti a kor társ pi e tis ta tö rek vé se ket, amennyi -
ben ezek esz ka to ló gi á ju kat a két száz év vel ko ráb bi „atyák -
tól”, Spener tõl, Franc ké tól, Ben gel tõl me rí tet ték. Ér de kes
le het vi szont ki nek-ki nek egy be vet ni az itt meg is mer te ten -
dõ vá ra ko zá so kat és re mény sé ge ket az zal, amit a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség bu da pes ti nagy gyû lé se 20 éve fo gal ma -
zott meg re mény ség ként „a vi lág szá má ra”, hisz az ak ko ri
if jú sá gi gyû lés a jö võ rõl egye nest fu tu rum per fec tum ban
vi tat ko zott: „a jö võ már je len van”. Elõ adá so mat az egye -
te mes egy ház tör té net fe lõl in dít va igyek szem vé gül a ha zai
pi e tis ták né ze te it jel le mez ni.

A pi e tiz mus fel buk ka ná sát min dig az ort ho do xia vál sá -
gá val szo kás ma gya ráz ni, s én sem te szek más ként, a
vál sá got vi szont nem a szá raz dog ma ti zá lás ban, a ter mé -
ket len újs ko lasz ti kus vi ták ban lá tom: ez az ort o do xi á ról
al ko tott el ter jedt kép té ves és tart ha tat lan. Az orto do xia is
ter melt ke gyes sé gi iro dal mat, tu dott ben sõ sé ges és meg -
ra ga dó len ni, volt Bachja, Arndtja, Ger hardtja: mai ének -
kin csünk – mennyi sé gi leg és mi nõ sé gi leg – de re ka ort o -
dox szer zõk tõl szár ma zik. Ami az ort o do xi á ban csõ döt
mon dott, krí zis hez ve ze tett, az az esz ka to ló gia. Ket tõs ér -
te lem ben is: nem volt lel ke sí tõ ere je, és nem iga zol ta az
idõ. Is me re tes, hogy a re for má ció ma gát a tör té ne lem vé -
gé re he lyez te, nem sok kal az utol só nap elé, már túl
Krisz tus ezer éves ural mán. Még sem szá molt a kö ze li íté -
let tel, hisz ad dig meg kell dõl nie a pá pa ság nak, több nyi -
re a kö vet ke zõ ge ne rá ció ko rá ra da tál ták (nap ra pon to -
san) a vi lág vé gét. Eb ben ugye sem mi von zó nincs: vár -
ha tó ak az Új szö vet ség ben be ígért vég sõ ül döz te té sek,
csa pá sok, szen ve dé sek, még sem jut el az üdv tör té net az
ak kor élõk éle té ben a vég sõ pont ra. Más rész rõl a tör té ne -
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CSEPREGI ZOLTÁN

A ma gyar or szá gi pi e tiz mus jö võ ké pe
Szék fog la ló elõ adá so mat há lá val aján lom Fa biny Ti bor nak,
aki a jö võ hé ten ün nep li 80. szü le tés nap ját.

lem rá is cá folt ezek re a vá ra dal mak ra: a pá pai hatalom
Tri dent után meg erõ sö dött, a pro tes tan tiz mus a 30 éves
há bo rú után egész Eu ró pá ban de fen zí vá ba szo rult, még
a szász vá lasz tó fe je de lem is ka to li zált. Az ort o do xia ez -
zel zsák ut cá ba ju tott, esz ka to ló gi á ja kép te len volt vá -
laszt ad ni az újabb és újabb kér dé sek re. Kép vi se lõi, mint
pél dá ul Nic o lai Fü löp (1556–1608) a 17. szá zad ele jén
még hi te le sen biz tat hat tak akár a tíz szûz pél dá za tá ban
a ki tar tás ra (Har sány szó ki ált az éj be, EÉ 455), ez az
üze net a szá zad vé gé re igen csak meg ko pott. 

Ezen a tör té nel mi pon ton ad ja köz re a Pia de si de riát
Phi lipp Ja cob Spener (1635–1705), aki rõl (meg az egész
spene ri pi e tiz mus ról) min den ké zi könyv hang sú lyoz za,
hogy – gya kor la ti meg úju lá si prog ram ja mel lett – egyet len
pont ki vé te lé vel az ort o dox dog ma ti kát kép vi sel te, csak
az sik kad el több nyi re, hogy ép pen ez az egyet len pont a
pi e tis ta moz ga lom si ke ré nek kul csa, ne ve ze te sen a po zi -
tív esz ka to ló gia, a mo bi li zál ni ké pes jö võ kép. Mint köz is -
mert, Spener ma gát és ko rát Krisz tus ezer éves ural ma elé
he lyez te, s ez a (bib li kus és a hit val lá si ira tok nak sem el -
lent mon dó) khi li a sz ti kus vá ra da lom lett alap ja a „jobb
idõk re mé nyé nek” (Hoff nung bes se rer Zei ten), a meg élén -
kü lõ misszi ó nak és az er köl csi meg úju lás nak. Spener –
szak szó val – a posztmil len nia riz must kép vi sel te, az az
Krisz tus lel ki ural mát vár ta, s az ezer éves ural ko dás kez -
de tét nem föld in du lás ként, ha nem a Szent lé lek szin te ész -
re vét len mun ká ja ként, az igaz ke resz tény ség fo ko za tos
tér nye ré se ként, fo lya ma tos fej lõ dés ként kép zel te el. Né -
hány mon da tot idé zek Spener 1675-ös röp ira tá nak hí res
he lyé rõl:

„Ha a Szent írást néz zük, nem ké tel ked he tünk ab ban,
hogy Is ten még itt a föl dön jobb ál la po tot ígért egy há zá -
nak. […] Még ha ta lán nem is az egész, de nagy ré sze az
ed dig oly meg ke mé nye dett zsi dók nak az Úr hoz fog tér ni.
[…] Emel lett a pá pai Ró má nak még na gyobb esé sét is
vár hat juk. […] Ha ez a két do log be kö vet ke zik, nem lá -
tom, mi ért ké tel ked het nénk ab ban, hogy nem a tel jes iga -
zi egy ház ke rül sok kal bol do gabb és di csõ sé ge sebb ál la -
pot ba, mint ami ben most van. […] Sõt, re mél he tõ, hogy a
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szent buz gó ság ban ver se nyez ve az egész zsi dók ból és po -
gá nyok ból össze gyûlt egy ház Is ten nek gaz dag gyü möl csö -
ket te rem majd, és egy más ál tal épül.”1

A Spener ál tal le fek te tett teo ló gi ai ala po kon épí tet te fel
Au gust Her mann Franc ke (1663–1727) Hal lé ban a po zi tív
esz ka to ló gia gya kor la ti al kal ma zá sá nak pro to tí pu sát, az
õ sza va i val: Is ten or szá gá nak ve te mé nyes kert jét, fa is ko lá -
ját, sze mi ná ri u mát (fi gyel jünk a kö vet ke zõk ben is az
evan gé li u mi ké pek al kal ma zá sá ra!). Franc ke lá tá sa sze -
rint a bol dog jö võ is itt és most meg te en dõ, konk rét tet tek -
bõl épül. Uni ver zá lis csak ak kor le het, ha va la hol a vi lág -
ban, pél dá ul Né met or szág ban ki csí rá zik, hogy on nan gyû -
rûz zék szer te. Ter mé sze tes, hogy Is ten cse lek szik, de õ is
mun ká sa in ke resz tül cse lek szik; min den egyes si ker ben,
elõ re lé pés ben az élõ és ha tó Is ten mu tat ko zik meg, ezek –
Franc ke sza va i val – Is ten láb nyo mai a vi lág ban. Mind ez
fel ada tok ra le for dít va mun ká sok kép zé sét és kül dé sét, ne -
ve lést és misszi ót, il let ve az ezt szol gá ló in téz mé nyek lét -
re ho zá sát je len ti. Franc ke fel fo gá sá ban van ter mé sze te sen
va la mi pró fé ti kus fel sõbb ren dû ség, sa ját élet út já nak és
élet mû vé nek üdv tör té ne ti dra ma ti zá lá sa: ez ma gya ráz za
a hal lei pi e tiz mus kez de ti lát vá nyos si ke re it, majd az ala -
pí tó ha lá lát kö ve tõ ki ful la dá sát. Ek kor ra azon ban már ké -
szen áll tak kri ti ku sai, Nic o la us Lud wig von Zin zend orf
(1700–1760) és Jo hann Al brecht Ben gel (1687–1752),
hogy az op ti mis ta esz ka to ló gi át meg õriz ve hánt sák le a
moz ga lom ról a túl zott egy ház po li ti kai am bí ci ó kat: Zin -
zend orf, aki nek la i kus hí vei öt föld ré szen foly tat tak ered -
mé nyes kül misszi ót, és Ben gel, aki nek még 19. szá za di ta -
nít vá nyai (a vol gai né me tek) is min dig ke let re, egy re ke le -
tebb re ván do rol tak, mert mes te rük ta ní tá sát kö vet ve az
Ara rát ra vár ták a pa rú zi át. Hogy mai lel ki uno ká i ról már
ne is be szél jünk!2

Ide je meg vizs gál ni a spene ri-hal lei pi e tiz mus ma gyar or -
szá gi kö ve tõ i nek, Is ten or szá ga több nyi re Franc ke ál tal
mo bi li zált ha zai mun ká sa i nak vá ra dal ma it ab ból a szem -
pont ból, hogy mennyi re hagy ta nyo mát raj tuk a spene ri
op ti miz mus és a Né met or szág ban át ütõ si kert ara tó po zi -
tív esz ka to ló gia. 

Ha rö vi den és ke vés bé ár nyal tan sze ret ném jel le mez ni a
mi pi e tis tá ink gon dol ko dá sát, ezt el sõ lá tás ra még is leg in -
kább a bo rú lá tás, pa nasz, ka taszt ró fa han gu lat sza vak
hasz ná la tá val te het ném meg. Nyil ván va ló an nem volt
ugyan az Po rosz or szág ban vagy épp el len ke zõ leg a Habs -
burg bi ro da lom ban gon doz ni Is ten ve te mé nyes kert jét, s
en nek õk is tu da tá ban vol tak, és ki nem fogy tak a bez zeg-
ízû össze ha son lít ga tás ból. Ezt a szó la mot el len pon toz za
rend sze rint an nak hang sú lyo zá sa, hogy nem bé re sek, de
nem is ön kén te sek, ha nem kö te les sé gü ket tel je sí tõ el hí -
vot tak õk, va la mint el len sú lyoz za is az a hi he tet len mé re -
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tû tény le ges szol gá lat, amit hon fi tár sa ik kö zött vé gez tek.
A leg szeb ben a ne mes csói Sar to ris Já nos (1695–1756) fo -
gal maz ta ezt meg Hay nó czi Dá ni elhez (1690–1747) in té -
zett le ve lé ben (1735. no vem ber 10.): 

„Va ló ban, ha va la ha ér vé nyes volt, most igaz nak bi zo -
nyul az a mon dás: aki jól el rej tõ zött, jól élt. És töb bet ér
len ni, mint lát sza ni. Sok kal töb bet ér ma ga mu to ga tás
nél kül (aneu pol lés phan ta si as) Is ten mun ká ját elõ moz dí -
ta ni s or szá gát az em be ri szí vek be el hin te ni, mint a fõ
dol gok tól vi lá gi ügyek re szó lí ta ni el az em be re ket.”3

A po zi tív esz ka to ló gia ke res gé lé se köz ben óva tos ság ra
int het ben nün ket Tor kos And rás nak (1669–1737), „a ma -
gyar pi e tiz mus aty já nak” egy le ve le, mely ben ha nem is
tá mad ja egye ne sen Spener khi liaz mu sát, de igaz ság ta la -
nul olyan eret nek né ze te ket tár sít ve le, me lyek min den -
kép pen komp ro mit tál ják azt. A du nán tú li püs pök vá lasz -
tás so rán ugyan is azt kö ve tel te az egyik je lölt tõl, a már
em lí tett Sar to ris Já nos tól, hogy ha tá ro lód jék el a pi e tis ta
szek tá tól, mely több pon ton tá mad ja az Ágos tai Hit val -
lást, pél dá ul an nak 17. cik ke lyét az zal, hogy az iga zak vi -
lá gi ural mát s a bû nö sök evi lá gi bu ká sát jö ven dö li meg.4

Ez zel Tor kos a re for má ció ko ra be li ana bap tis ták két ség kí -
vül szin tén khi li a sz ti kus esz ka to ló gi á já val kap csol ja
össze a spene ri jobb idõk re mé nyét, hol ott az utób bi ki -
mon dot tan lel ki meg úju lást várt, s a 17. cik kely hez ha -
son ló an ítél te el a ra di ká lis, ana bap tisz ti kus ta no kat.
Ugyan a ra di ká lis pi e tiz mus nak is fel fe dez ni ha zánk ban
a nyo ma it, de ép pen nem olyan nak, ami tõl Tor kos óv ni
igyek szik egy há zát, ha nem a „min de nek hely re ál lí tá sát”
(apo ka ta sta sis pan tón) hir de tõ pe ter se ni irány zat nak,
mely tár sa dal mi szem pont ból jó val ár tat la nabb volt. Mi -
vel sem Sar to ris, sem más ha zai pi e tis ta nem volt ko mo -
lyan vá dol ha tó for ra dal már vagy eret nek né ze tek kel (lásd
akár a fen ti idé ze tet), s mél tat lan vol na Tor kos nál rossz -
in du la tú in szi nu á ci ót fel té te lez ni, az eset jó hi sze mû ma -
gya rá za ta csak az le het, hogy a so kat meg élt gyõ ri lel kész
fi no man fi gyel mez te ti a le en dõ szu per in ten denst: a pro -
tes táns né met tar to má nyok ban bár ki han go san hir det he -
ti a zsi dók el kö vet ke zõ meg té ré sét és Ró ma jö ven dõ bu ká -
sát mint a jobb idõk ese mé nye it, de Ma gyar or szá gon az
utób bit em le get ni po li ti kai fel for ga tás nak mi nõ sül. A ka -
to li ciz mus Spener szá má ra csak szel le mi ri vá lis, Ma gyar -
or szá gon vi szont ha tal mi struk tú ra.

Spener esz ka to ló gi á já nak va ló di re cep ci ó ját há rom ha -
zai szer zõ nél ta lál ni meg, eze ket az ada to kat idõ rend ben
fo gom is mer tet ni. Az el sõ kö zü lük, Ch ri stoph Nic o la us
Voigt (1678–1732) ugyan thü rin gi ai szü le té sû, ám Szi lé -
zia, Nagy sze ben és Bécs érin té sé vel vé gül Sel mec bá nya
ve ze tõ lel ké sze lett 1716-tól ha lá lá ig. Gaz dag élet út já nak
és mun kás sá gá nak fel dol go zá sá val egye lõ re adós a ku ta -
tás. Bé csi évei alatt (míg iga zá ért küz dött a csá szá ri ha tó -

1 Pia de si de ria. Is ten fé lõ kí ván sá gok. Egy éb re dés gyö ke rei. PRI MO
1993. 44–45. o.

2 Jó át te kin tést ta lál ni a khi liaz mus tí pu sa i ról és új ko ri tör té ne té rõl itt:
TRE 7, 737–745. o. (Ric hard Ba uck ham).

3 Csep re gi Zol tán: Ma gyar pi e tiz mus 1700–1756. Bp. 2000. 196. o.
(nr. 68.)

4 Csep re gi 2000. 206. o. (nr. 73.)



sá gok nál) a hal lei köz pont (s idõn ként a hal lei új ság) tu -
dó sí tó ja volt, s lel ke sen is mer tet te a ma gas ud va ri és egy -
há zi kö rök fe le ke ze ti nyi tott sá gát. Sa voyai Je nõ
(1663–1736) könyv tá rá ban pél dá ul pro tes táns ke gyes sé gi
iro dal mat ta lált, s a csá szár gyón ta tó ja is igen to le ráns né -
ze te ket han goz ta tott ve le szem ben. Be szá mo ló ja sze rint a
bé csi ha tal ma sok egy re-más ra hív ták meg, hogy meg hall -
gas sák õt az igaz ke resz tény ség rõl és a jobb idõk re mé nyé -
rõl, mely eb ben a kör nye zet ben a ka to li kus-pro tes táns
egy ház sza ka dás le küz dé se ként volt konk re ti zál ha tó.5

Más fél év ti zed del ké sõbb, ma gyar or szá gi ta pasz ta la tok kal
gaz da god va már sok kal re zig nál tab ban nyi lat ko zik Vo igt
a ka to li kus tö rek vé sek rõl, meg „a mi pá pis tá ink ról”, az az
a wit ten ber gi szel le met kép vi se lõ lu the rá nus-ort o dox pa -
pok ról: „Min de nün nen be va gyunk szo rít va, egy sza bad
lé pést nem te he tünk, a fe ne vad a nyo munk ban, és min -
dent el ti por.” 

Az apo ka lip ti kus fe ne vad ter mé sze te sen itt a ró mai egy -
ház, de Vo igt nem hagy két sé get, hogy az igaz hi tû wit ten -
ber gi ek sem kü lön bek en nél. Az egy kor hir de tett re mény -
ség még sem enyé szett el Vo igt ban nyom ta la nul: „Még is,
mi vel egy re gaz da gab ban hull a mag, fog va tart az ele ven
re mény ség, hogy egy szer át tör az evan gé li um pom pás vi -
lá gos sá ga és gaz dag gyü möl csöt hoz. A tü zet már sok he -
lyen szít ják, ad ja az Úr, hogy ha mar láng ra kap jon!”6

A má so dik em lí ten dõ szer zõ Fried rich Wil helm Be er
(1691–1764), hosszú idõn ke resz tül a po zso nyi lí ce um
rek to ra, vé gül po zso nyi lel kész. A Franc ke-csa lád ma gyar -
or szá gi le ve le zõ part ne rei kö zött ta lán az õ le ve le i ben ta -
lál ni leg in kább a ha zai hí rek re mény te li kom men tá lá sát.
Mohl Il lés (†1761) du ná nin ne ni szu per in ten dens meg vá -
lasz tá sát pél dá ul a kö vet ke zõ sza vak kal kí sé ri: „Jó re -
mény ség gel va gyunk, hogy a mi mennyei jó atyánk gond -
vi se lé se ré vén is mét aj tó nyí lik köz tünk Krisz tus evan gé li -
u ma szá má ra, s az ül dö zés és az eret ne ke zés, mellyel már
a vi lá gi ak is tor kig van nak, el né mul nak.”7

Az a hír, amely Be ert elõbb csak a fe le ke ze tek kö zöt ti
kö ze le dés, majd az egész egy há zi élet gyö ke res meg úju lá -
sa irán ti va ló di spene ri re ménnyel töl töt te el, Jo hann
Arndt (1555–1621) Igaz ke resz tény ségének le for dí tá sa
volt. A ma gyar for dí tás el ké szül té rõl az zal az el vá rás sal
tu dó sít ja hal lei le ve le zõ tár sát, az if jabb Franc két, hogy a
mû re mél he tõ leg a ma gyar re for má tu sok kö ré ben is ked -
ve zõ fo gad ta tás ra fog ta lál ni.8 A nyom dai mun ká la tok
sze ren csés elõ re ha lad tát pe dig a kö vet ke zõ meg gyõ zõ dés -
sel je len ti be: „De egy re hi szem, hogy az egész kül sõd le ges

kul tusz meg fog ná lunk szûn ni, és ak kor ezek a cseh és
ma gyar köny vek a pin cék ben és a kam rák ban job ban fog -
nak pré di kál ni, mint a mai lel ké szek.”9

A har ma dik le let nem annyi ra sze mély, mint mû, az ál -
ta lá ban sze ni cei Bá rány Györgynek (1682–1757) tu laj do -
ní tott ma gya rá za tos Új szö vet ség, a töb bek mun ká ja ként –
1754-es év szám mal – 1758-ban meg je lent úgy ne ve zett
La u bá ni Bib lia. A ma gyar pi e tis ta iro da lom eb ben a ki ad -
vány ban ju tott el a csú csá ra, ezt te kint het jük teo ló gi ai
összeg zé sé nek, mint egy zá ró kö vé nek. Olyan ér te lem ben
is, hogy ez a mû va ló ban le zár ja a ma gyar pi e tis ták iro dal -
mi ter mé sét, hisz vi szony lag ké sei meg je le né se kor a je len -
tõs szer zõk már ha lot tak, s aki még él (mint Fáb ri Ger gely:
1707–1766, Mis kei Ádám: 1695–1774), az hall gat ni kény -
sze rül. 

Bá rány ék ma gya rá za ta Já nos Je le né se it a kö vet ke zõ -
kép pen ér té ke li: „Leg-hasz nosb és épü le tesb könyv, mint
min den egyéb írás. […] Ta lál juk eb ben IS ten nek it éle tit a’
go nosz vi lág el len, a’ se tét ség nek Or szá ga el len, az Anya-
szent-egy ház nak ül dö zöi el len, a’ ha mis Pró fé ták el len.
Melly it éle tek rész bül el-mul tak; de na gyobb rész böl jö -
ven dök. Lát juk az ül dö zé se ket, mellyek alatt a’ KRisz tus
Orszá ga vólt és lé szen.”10 – ol vas hat juk a könyv höz írt
elõ szó ban. Már eb bõl is sejt he tõ, hogy a ma gya rá zók
jegy ze te ik ben ak tu á lis ér tel me zést nyúj ta nak a Mennyei
je le né sek nek (az az nem az el múlt egy ház tör té net re vo -
nat koz tat ják, mint azt Lu ther tet te), de hogy esz ka to ló gi -
á juk op ti mis ta, az elõ ször Jel 10,7-rõl, a he te dik trom bi -
ta szó ról ol vas va lesz nyil ván va ló: „Mint hogy pe dig a’ he -
te dik trom bi ta szó, min den ma gya rá zok egyet ér té se sze -
rint még hát ra va gyon, elöt te lé szen pe dig a’ vi lág vé gé -
nek; te hát nyil ván kö vet ke zik, hogy az IS ten nek még
nagy mun kái vagy nak hát ra az Anya-szent-egy ház igaz -
ga tá sá ban.”11

Aki ben még két ség ma radt vol na a kom men tá to rok teo -
ló gi ai irá nyult sá gát il le tõ en, az a khi liaz mus lo cus clas si -
cusához, a 20. fe je zet hez ér ve meg gyõ zõd het ró la, hogy
Spener leg hí vebb kö ve tõ i vel van dol ga, akik a lap jó há -
rom ne gye dét ki te võ iga zi „né me tes” láb jegy ze tek ben is -
mer te tik az ezer év re vo nat ko zó le het sé ges né ze te ket,
majd ér vek kel alá tá maszt va tesz nek hi tet amel lett, hogy
Krisz tus ural ma még hát ra van, ez lel ki ura lom lesz, s a
bál vány imá dás vé gét, va la mint a zsi dók meg té ré sét fog ja
hoz ni.12

A ma gya rá zat itt ma gát 1757-re da tál ja, ezért szer zõ jé -
nek in kább sze ni cei Bá rány Já nos ak ko ri du nán tú li szu -
per in ten denst (1716–1758), mint az idõs, 1757 nya rán 75
éve sen el hunyt Bá rány Györ gyöt te kint het jük (a har ma dik
mun ka társ, Sar to ris Já nos ek kor ra már nincs az élõk so rá -
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5 Vo igt Au gust Her mann Franc ké nak. Bécs, 1715. ja nu ár 4. Ar chiv der
Franc kesc hen Stif tun gen, Ha up tab te i lung, A 168:3. o. Ere de ti.

6 Vo igt Gott hilf Au gust Franc ké nak (1696–1769). Sel mec bá nya, 1729.
feb ru ár 3. Sta ats bib li ot hek zu Ber lin Pre ußis cher Kul tur be sitz, Franc ke-
Nach lass, Kap sel 27. 24:561–562. o. Ere de ti.

7 Be er Gott hilf Au gust Franc ké nak. Po zsony, 1737. au gusz tus 6. SBPK-
FN, Kap sel 27. 28:586–587. o. Ere de ti.

8 Be er Gott hilf Au gust Franc ké nak. Po zsony, 1739. áp ri lis 8. Csep re gi
2000. 216. o. (nr. 79.)

9 Be er Gott hilf Au gust Franc ké nak. Po zsony, 1740. au gusz tus 1. Csep re -
gi 2000. 219. o. (nr. 81.)
10 La u ban, [1758]. 1387.
11 La u ban, [1758]. 1449.
12 La u ban, [1758]. 1506–1509.



ban). Ha pe dig így van, ak kor a Spener-fé le jobb idõk re -
mé nye akár va la mi fé le fél hi va ta los ta ní tás nak is mi nõ sül -
he tett a du nán tú li egy ház ke rü let ben.

Még 1700. má jus 24-én Spener azt a re mé nyét fe jez te ki
Franc ké nak, hogy ha si ke rül ne az igaz ság is me re té re el ju -
tott ma gya ro kat vagy ma gya rul be szé lõ lel ki pász to ro kat a
ma gyar nyelv te rü let re, kü lö nö sen an nak a tö rök tõl meg -
szállt dé li ha tár vi dé ké re kül de ni, ak kor „az Úr mû ve nagy
erõ vel ha lad na elõ re, s új vi lá gos ság tá mad na”. Így az el ha -
nya golt gyü le ke ze tek se gít ség re ta lál ná nak, s egy ap ró kez -
det ta lán na gyobb ka put tár na. „De az Úr ma ga mu tas sa
meg ta ná csát és aka ra tát, s vi gye vég hez, ami õtõ le van!”13

Spener és Franc ke min den bi zonnyal az ál ta luk hir de tett
esz ka to ló gi át is az új vi lá gos ság ré szé nek te kin tet ték. Az
Úr nak úgy tet szett, hogy ez a ta ní tás Ma gyar or szá gon nem -
csak a né met aj kú vá ro sok ban, Sel me cen és Po zsony ban,
ha nem a du nán tú li fa lu si gyü le ke ze tek ben is gyö ke ret vert,
s az ül döz te tés és el nyo ma tás kö ze pet te tárt szá má ra na -
gyobb ka put a nyom ta tott szó kö ze ge, hogy a szó szé kek el -
né mul tá val pré di kál has sák a pin cék ben és kam rák ban a
ma gyar nyel vû köny vek a jobb idõk re mé nyét.
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An na nõ vé rem na gyon sze re tett mo zi ba jár ni. Ha Köln bõl
ha za lá to gat tam, min dig mond ta, mi min dent kel le ne fel -
tét len meg néz nem. Utol só kö zös film él mé nyünk „A nap -
fény íze” volt.

Is mer jük a fil met: egy a 19. szá zad ban Ma gyar or szág ra
ke rült zsi dó csa lád élet út ja há rom ge ne rá ci ón át, mes te ri
ké pek ben elbeszélve. Má ig se tu dom el fe lej te ni azt a meg -
alá zó, kí nos je le ne tet, ahol a ke reszt ség re ké szü lõk a Ni -
ca e num sza va it kó rus ban da rál ják: „Hi szek… az egy Úr
Jé zus Krisz tus ban, Is ten egy szü lött Fi á ban, aki… Is ten az
Is ten bõl… va ló sá gos Is ten a va ló sá gos Is ten bõl; egy lé nye -
gû az Atyá val…” Mi cso da is ten ká rom lás le he tett ez azok -
nak, akik gyer mek ko ruk óta ta nul ták és val lot ták: „Halld
meg, Iz rá el: Az Úr a mi Is te nünk, egye dül az Úr!”1

A ke reszt ség gya kor la ta a va ló ság ban nyil ván hu má nu -
sabb volt2, de et tõl füg get le nül meg ma rad az el vi kér dés:
mi a ke resz tény ség spe ci fi ku ma, ami nél kül nincs és nem
is le het ke resz tény ség?

Nagy Gyu la dog ma ti ká ja sze rint a ke resz tény ség spe ci -
fi ku ma, leg fon to sabb sa já tos sá ga és is mer te tõ je le a Szent -
há rom ság egy Is ten hi te és ta ní tá sa.3

A Szent há rom ság – mint ír ja – a tit kok tit ka. „Is ten nek

ez a szá munk ra föl fog ha tat lan tit ka nem tar to zik em be ri
ér tel münk lo gi kai tör vé nyei alá. Ezek csu pán tér- és idõ be -
li vi lá gunk ra vo nat koz nak. De nem lép he tik át ezt a ha -
tárt. Is ten egy sé gé nek és há rom sá gá nak szent tit ka csak a
hit ben, az ige ki nyi lat koz ta tá sá ban meg kö ze lít he tõ misz -
té ri um!”4

Egy ilyen apo dik ti kus ki je len tés nek min dig meg van az a
ve szé lye, hogy Is ten tit kának he lyé be sa ját gon do la ta in kat
tesszük. Azok út vesz tõ je nem Is ten tit ka. Más Is ten, és más
a mi gon dol ko dá sunk fe lõ le. Más az ige, és más a teo ló gia.
Meg pró bá lom a ti lal mat át lép ni, to vább gon dol ko dom: mi
volt a szent há rom ság tan je len tõ sé ge a ma ga ide jé ben, és
mit mond hat ez az õsi ta ní tás ne künk, mai em be rek nek,
mai ke resz té nyek nek, zsi dók nak és gö rö gök nek?

A ne gye dik szá zad krisz to ló gi ai vi tái kö ze pet te mond ta
egy szer Amb ro si us, hogy „az ari á nus, aki Krisz tust te -
remt mény nek mond ja, könnyen szót ért a po gá nyok kal és
a zsi dók kal, hi szen ezt azok is min den to váb bi nél kül el -
is me rik.”5 Nyil ván nem aka runk ari á nu sok len ni, de az se
cé lunk, hogy se zsi dók, se po gá nyok ne ért se nek min ket.

A ke resz tény ség spe ci fi ku mát ke re si Gus taf Au lén, a
nagy svéd dog ma ti kus is, aki re eb ben az össze füg gés ben
Nagy Gyu la is hi vat ko zik: „A ke resz tyén ség – ír ja Au lén s
idé zi Nagy – egye dül ál ló je len ség a val lá sok vi lá gá ban. A
zsi dó ság ta la ján nö ve ke dett fel, ezer szál lal össze köt ve a
ré gi Iz rá el lel. Még sem azo nos a zsi dó ság gal, még ke vés bé
a misz té ri um val lá sok kal.”6

GLA TZ JÓ ZSEF

Te her alatt nõ a pál ma
Gon do la tok az egy ház mai ta ní tá sá hoz

1 5Móz 6,4
2 Sú lyo sabb a kér dés, hogy mi ért csak a ke resz telt zsi dók men té sé ben

vet tünk részt oly so ká ig? vö. Ter ray Lász ló: Et liv i grens e land – Gis le John -
son. Os lo, 2003; 138–139. o.: „Utó lag jog gal ve tik sze mé re az evan gé li ku -
sok nak, mint a töb bi fe le ke ze tek nek is, hogy csak a meg ke resz telt zsi dók
ér de ké ben tet tek lé pé se ket, és túl ké sõn emel ték fel sza vu kat nyil vá no san
a zsi dó ül dö zés el len. Kí vá na tos a ma gyar egy há zak tör té ne tét to vább is
vizs gál ni e kér dés ben, és fel szá mol ni a múlt tal.” (T. L. sa ját for dí tá sa)

3 Nagy Gyu la: Az egy ház mai ta ní tá sa. Bu da pest, 2000; 159–208. o.

4 Nagy Gyu la: i. m. 180. o.
5 Hend rik Berk hof: Kirche und Kaiser. Zo ll i kon-Zü rich, 1947; 80. o.

(Amb ro si us: Epis tu lae 21,13)



Kár, hogy Nagy Gyu la nem tér ki Au lén köny ve, a ke -
resz tény is ten kép rõl írt iz gal mas mû ve, tu laj don kép pe ni
té má já ra: a ke resz tény is ten kép re. A ke resz tény ség spe ci -
fi ku ma, sa já tos jel le ge ott új szín ben, ra gyo gó új meg vi lá -
gí tás ban áll elõt tünk.

Au lén kü lönb sé get tesz az „is ten kép” és az „is ten fo ga -
lom” közt. Az elõb bi – az én fo gal ma zá som ban – pri mer
va ló ság, az utób bi sze kun der je len ség, ref le xió. Au lént
nem az a kér dés fog lal koz tat ja, hogy a kü lön bö zõ ko rok és
egy mást vál to ga tó teo ló gi ai is ko lák ho gyan és mi ként pró -
bál ták Is ten „fo gal mát” fi xál ni, ha nem szá za do kon át azt
az élõ, ele ven „mo tí vu mot” ker ge ti, mely hit be li né ze te in -
ket be lül rõl, or ga ni ku san for mál ja és te lí ti élet tel; azt a szí -
vünk be rótt sa já tos is ten ké pet ke re si, mely teo ló gi ai né ze -
te ink mö gött hú zó dik, s azok ban min de nütt tük rö zõ dik.7

Au lén ezt a szí vünk be írt is ten ké pet kö ve ti nyo mon –
Pá lon, Já no son, Mark io non át – egé szen sa ját ko rá ig. Meg -
gyõ zõ dé se sze rint itt, eb ben a kép ben do bog a hit szí ve.
Va la mi más az „is ten fo ga lom”, az is ten kép gon do la ti rög -
zí té se. Eb be az utób bi ka te gó ri á ba tar toz nak hit val lá sa ink
is, köz tük a Ni ca e num. A kér dés az: mi van mö göt te? „A
szent há rom ság tan tár gya lá sa leg több ször abszt rakt és
meg le he tõ sen ér dek te len spe ku lá ci ók be nyo má sát kel ti…
Az em ber nek sem mi képp sincs az az ér zé se, hogy a teo ló -
gia cent ru má ban jár na”8 – ír ja köny ve be ve ze tõ jé ben,
mind járt az el sõ ol da lon a dog ma ti ka nagy mes te re.

Van az evan gé li um nak spe ci fi kus, sa já tos is ten ké pe? A
kér dés nél elõ ször ab ból kell ki in dul nunk, hogy Jé zus Is te ne:
Áb ra hám, Izsák és Já kób Is te ne. Az evan gé li um is ten ké pe
nem az Ótes ta men tum ant ro po mor fiz mu sa i tól „meg tisz tí -
tott”, „hu ma ni zált”, élet te len is ten ké pe a fel vi lá go so dás nak:
ma gá ban hor doz za Is ten szent sé gét, ha rag ját, íté le tét, ant ro -
po morf af fek tu sa it, el vá laszt ha tat lan a zsi dó ság is ten ké pé -
tõl. Au lén ezt az össze tar to zást nem kor lá toz za a pró fé ták ra
vagy az Ótes ta men tum ra ál ta lá ban, ha nem tu da to san ki ter -
jesz ti az apo ka lip ti kus kor ra, egy ben an nak du a liz mu sá ra is.

Az evan gé li um is ten ké pé nek sa já tos sá ga Is ten sze re te -
té nek meg nyil vá nu lá sá ban van. „A zsi dó ság és az evan gé -
li um is ten ké pe nem ab ban kü lön bö zik – mond ja Au lén –,
hogy az utób bi mennyi sé gi leg töb bet be szél az is te ni sze -
re tet rõl, ha nem an nak a mód nak egé szen új lá tá sá ban,
ahogy az is te ni sze re tet hoz zánk ha jol.”9

A kér dés re, hogy mi ben áll ez a mi nõ sé gi vál tás, Au lén
rö vid vá la sza ez: „A jog rend val lá sos sá gá nak át tö ré se, fel -
szá mo lá sa.”10 Ez pe dig azt je len ti, hogy már nem a jog -

rend tol má csol ja Is ten szí vé nek leg bel sõbb tit kát, ha nem a
spon tán ada ko zó, sza bad és szu ve rén sze re tet, mely azért
ad, mert az adás ter mé sze te, mely ma gá hoz ra gad ja a kez -
de mé nye zést, ke re si az el ve szet tet és oda ad ja ma gát a bû -
nö sért.11

A ke resz tény hit szá má ra Jé zus Is ten ké pe. Is ten ben ne
tár ja ki elõt tünk a szí vét. Jé zus és Is ten ezért szá munk ra
egy más tól el vá laszt ha tat la nok. Ez a ke resz tény hit spe ci -
a li tá sa, és ezt a spe ci a li tást õriz ték és õr zik nap ja in kig
egye te mes ke resz tény hit val lá sa ink. Vég sõ ér tel mük, hogy
Is ten ki nyi lat koz ta tá sát il le tõen mint dön tõ fak tor ra,
Krisz tus ra mu tas sa nak.12 „Az itt szó ban for gó dog ma kép -
zõ dés vég sõ fo kon nem a ke resz tény ség hel le ni zá lá sa,
nem is va la mi »tri te iz mus« szol gá la tá ban áll, ha nem mint
a ke resz tény ség spe ci fi ku ma és a ka rak te risz ti kus ke resz -
tény is ten kép kö rü li vé dõ fal jött lét re, és az zá is vált.”13

„Az ari á nus gon do lat me net – mond ja Au lén – Krisz tust
va la mi képp le fo koz za.”14 Ma gam ré szé rõl in kább min dig
azon cso dál ko zom, hogy ez az eret ne kek eret ne ke mi lyen
nagy nak lát ja Jé zust. Krisz tu sa már nem va ló sá gos em ber,
ha nem af fé le fél is ten, gö rög hé rosz. Ari us gon dol ko dá sá -
ban nem ott a hi ba, hogy Krisz tust ki csi nyí ti, ha nem hogy
Is ten tõl el vá laszt ja.15 Eb bõl a szem pont bál ért he tõ meg
iga zán Au lén mon da tá nak má so dik fe le: „Atha naszi osz
po le mi ká já nak is ép pen ez a csat ta nó ja, hogy – ha Ari -
usszal tar ta nánk – az is te ni ki nyi lat koz ta tás tar tal ma
(kva li tá sa) gyen gül ne.”16

Ta nul sá gos Atha naszi osz an ti a ri á nus be szé de i be be le -
ol vas ni. A kis ki té rõ meg éri a fá rad sá got. A já no si ige
alap ján egyik fõ té te le ép pen ez: aki a Fi út lát ja, lát ja az
Atyát. Ez azon ban csak úgy le het sé ges, ha a Fiú az Atyá -
tól örök tõl fog va szü le tett s egy lé nye gû az Atyá val: „…
az Atya ké pe és alak ja õ, meg ma rad va an nak, ami volt,
és nem vál to zik meg, meg tart va az Atyá val va ló azo nos -
sá got.”17

E fen sé ges kép kö rül fo rog nak gon do la tai: „… nem kí -
vül rõl le fes tett do log az Is ten ké pe…”18 „A Fiú egész lé te
az Atya lé nye gé nek a sa ját ja, mint a vi lá gos ság ból ere dõ
ki su gár zás, mint a for rás ból ere dõ fo lyó, hogy aki a Fi út
lát ja, az lás sa, ami az Atya sa ját ja… Az Atya is a Fi ú ban
van… mint ahogy a ki su gár zás ban ben ne van a nap, a
szó ban az ész és a fo lyó ban a for rás… aki a Fi út szem lé -
li, azt szem lé li, ami az Atya lé nye gé nek a sa ját ja…”19
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6 Au lén, Gus taf: Das ch rist liche Got tes bild in Ver gan gen heit und Ge gen -
wart. Gütersloh, 1930. 9. o. (Nagy, i. m. 159. o., idé zet a né met for dí tás ból)
7 Au lén: Den krist na guds bil den ge nom sek ler na  och i nu ti den. Stock -

holm, 1927. 8. o. „… att söka fan ga den guds bild, vil ken lig ger ba kom
och ater speg lar sig i al la de oli ka tros föreställ nin gar na.”

8 Au lén ezt a cent ru mot itt „hjärt punkt”-nak, „szív pont nak” ne ve zi. Au -
lén, i. m. 5. o.

9 Au lén, i. m. 24–25. o.
10 „… ett ge nombry tan de, ett upphä van de av rätt sord nin gens re li gi o si -
tet.” Au lén, i. m. 25. o.

11 Au lén, i. m. 28. o.
12 Au lén, i. m. 90. o.
13 Au lén, i. m. 88. o. vö. Nagy, i. m. 203. o.
14 „Man fin ner i den ari an s ka tank eg an gen en deg ra der ing av Krtis tus.”
Au lén, i. m. 89. o.
15 Ezt a hi bát kö vet te el a 19. szá zad li be rá lis teo ló gi á ja is.
16„… själ va poän gen i Atha nasius’; po le mik är ju, att s.a.s. den gudom -
li ga up pen ba rel se had ten skul le för svag as.” Au lén, i.m. 89. o.
17 Szent Atha naszi osz mû vei; Szent Ist ván Tár su lat, Bp. 1991, 189. o.
(I/22)
18 Atha naszi osz, i. m. 187. o. (I/20)
19 Atha naszi osz, i. m. 243. o. (III/3)



Ami kor az ari á nus azt mond ja: „volt idõ, ami kor nem
volt Fiú”, ez annyi, mint ha azt mon da ná: „volt idõ, ami -
kor a for rás szá raz volt, (Is ten) élet és böl cses ség nél kül
volt.”20 Amit az Atya ad, azt a Fiú ál tal aján dé koz za. „Ezt
lát hat ja bár ki a vi lá gos ság gal és a ki su gár zás sal kap cso -
lat ban is. Amit ugyan is a vi lá gos ság meg vi lá go sít, ar ra a
ki su gár zás rá ra gyog, ami re pe dig rá ra gyog a ki su gár zás,
an nak a meg vi lá go so dá sa a vi lá gos ság tól ered. Így van
az, hogy aki a Fi út lát ja, lát ja az Atyát, mert az Atyáé a
ki su gár zás, és ek képp egy az Atya és a Fiú.”21

Rö vi den össze fog lal va: Atya és Fiú – mint nap és nap -
fény – el vá laszt ha tat la nul össze tar toz nak. Egy sé gük nél -
kül nem is mer het nénk az Atyát iga zán.

Atha naszi osz bi zony ság té te le im po záns, de ben ne Jé zus
em ber sé ge va la mi képp csor bát szen ved, meg rö vi dül.
Mond ja ugyan, hogy az Ige test té lett, de ez a té tel gon do -
lat me ne té ben nem ér vé nye sül iga zán. Más a ki mon dott
szó, és más a mö göt te hú zó dó gon do lat. Má so dik be szé dé -
ben, mely nek saj nos nincs meg a ma gyar for dí tá sa, hasz -
nál ja ezt a gyö nyö rû ké pet, hogy mint Áron a hosszú pa -
pi kön töst, úgy öl töt te ma gá ra az Ige a föld po rá ból vett
tes tet.22 Õ ezt va ló ban va la hogy így lát ja. Az Ige és a test
egy más tól ide ge nek, nem tar toz nak szer ve sen össze.

A meg le põ azon ban az, hogy bár mennyi re is hang sú -
lyoz za Atha naszi osz, hogy a Fiú az Atya ké pe, a lát ha tat -
lan Is ten ké pét még sem a Fi ú ban fe de zi fel, ha nem azt
vizs gál ja, hogy az Atya jel leg ze tes sé gei meg van nak-e a
kép más ban is. „Lás suk te hát – mond ja – az Atya jel leg ze -
tes sé ge it, hogy fel is mer jük a kép mást is, va jon az övé-e.
Örök ké va ló az Atya, hal ha tat lan, ha tal mas… Mind ezek -
nek meg kell len ni ük a kép más ban is, hogy iga zán lás sa
az Atyát az, aki lát ja a Fi út.”23 Hogy mi lyen az Atya, azt
va la hogy a pri o ri tud ja.

Mond hat nánk per sze, hogy Atha naszi osz mind ezt az
Írás ból ve szi. Már ez se il le nék iga zán kö rül te kin tõ ar gu -
men tá ci ó já hoz. De hogy is ten ké pét men nyi re ko ra gon dol -
ko dá sa ha tá roz za meg, az két to váb bi idé zet bõl még job -
ban ki vi lág lik: úgy il lett – mond ja –, hogy az Úr szen ve dé -
se i vel együtt ölt se ma gá ra a tes tet, „még ha (ezek) nem is
érin tet ték az is ten sé gét”.24 Vagy: az ál tal, hogy sírt, éhe zett
stb., bi zo nyí tot ta be, „hogy szen ved he tet len Is ten lé té re
szen ve dé keny tes tet vett fel”.25 Az Is ten, aki vel itt ta lál ko -
zunk, már nem Jé zus Krisz tus Aty ja, ha nem a „fi lo zó fu -
sok” fenn költ is te ne. Et tõl Atha naszi osz nem lesz ki sebb.
De ez zel a szem üveg gel, saj nos, nemcsak Jé zus em ber sé ge
szen ved csor bát, ha nem Is ten ké pe is el sze gé nye dik.

A kon cep ció gyen gé je va la hol a lo gosz-krisz to ló gi á ban

rej lik, nem csak Atha naszi osz nál.26 „A lo gosz fo gal ma –
mond ja Au lén – az óegy há zi teo ló gi á nak fel be csül he tet len
szol gá la to kat tett. A mû velt kor tár sak szá má ra köz vet le -
nül hoz zá fér he tõ, könnyen ért he tõ volt.”27 Más részt mö -
göt te „ti pi kus gö rög gon do la tok áll nak Is ten tá vo li fen sé -
gé rõl”.28 A je lek sze rint nem csak Ari us nál.

Er rõl itt le gyen elég ennyi. A ho mo u szia, az egy lé nye -
gû ség fo gal mát már Lu ther lel ke is gyû löl te.29 Au lén sze -
rint „ha a ho mo u szi á nak egy ál ta lán van va la mi mé lyebb
ér tel me, ak kor ez az, hogy a meg vál tás tet te, me lyet Jé zus
visz vég be, Is ten sa ját mû ve.”30 A spe ku lá ció fo lya mán –
az is te ni apá ti án – saj nos ép pen ez az in ten ció szen ved
ha jó tö rést.

„Az óegy há zi krisz to ló gi á ban a hang súly nem Jé zus tör -
té nel mi sze mé lyén van, ha nem az is te ni ki nyi lat koz ta tá -
son és je len lé ten… Az is te nit ke re si, sem mi mást, és ezt az
is te nit ta lál ja a tör té ne ti va ló ság ban.”31 Mi ab ból in du lunk
ki, amit lá tunk és hal lunk. A kér dés az: mi van mö göt te?

A szent há rom ság tan meg fo gal ma zá sa mö gött év szá za -
dos ko moly szel le mi mun ka áll. A hit val lá sok nak fon tos
funk ci ó ik vol tak a ma guk ide jé ben, és a teo ló gi ai gon dol -
ko dás szá má ra ma is nél kü löz he tet len tám pon tok. De más
az élõ, ele ven is ten kép, és más an nak gon do la ti for má ba
ön tött fo gal ma. Is ten nem ra ci o na li zál ha tó; nem fér a fe -
jünk be, és idõt len, me rev sé mák ba se. Még sem mond ha -
tunk le ró la, hogy hi tünk rõl be szél jünk, szó ban és írás ban
is bi zony sá got te gyünk ró la. Apá ink meg tet ték a ma gu két.
Most raj tunk a sor, hogy hi tün ket a ma em be re szá má ra
fo gal maz zuk meg, ha ez a fo gal ma zás nem is lesz örök.

Akik va la ha is Jé zus sal ta lál koz tak – akár föl di élet út -
ján, akár a ké sõb bi szá za dok ban bár hol a nagy vi lá gon –,
min dig tud ták, hogy ben ne és ál ta la nem csupán egy na -
gyon okos vagy na gyon jó em ber rel, ha nem ma gá val az
élõ Is ten nel ta lál koz tak. De tud ták azt is, hogy Jé zus nem
a föl dün kön já ró, ál ru hás Is ten.32 Kez det tõl fog va en nek a
hi tük nek akar tak va la hogy ki fe je zést ad ni. Au lén nyo mán
ta lán ezt mond hat nánk: Is ten szí ve tit kát egye dül Jé zus -
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20 Atha naszi osz, i. m. 185. o. (I/19)
21 Atha naszi osz, i. m. 256. o. (III/13)
22 Atha naszi osz má so dik be szé de az ari á nu sok el len, II/7.
23 Atha naszi osz, i. m. 187. o. (I/21)
24 Atha naszi osz, i. m. 278. o. (III/32)
25 Atha naszi osz, i. m. 304. o. (III/55)

26 Az élõ, ele ven Krisz tus- kép az abszt rak ció ál do za ta lesz: „Ahe lyett,
hogy az is ten kép jel le gét Krisz tus ról ol vas nánk le, ma gát a Krisz tus-ké -
pet egy töb bé-ke vés bé kív ül rõl elõ re meg ál la pí tott abszt rakt is ten kép ha -
tá roz za meg.” Au lén, i. m. 92. o.
27 Au lén, i. m. 91. o.
28 Au lén, i. m. 92. o.
29 Nagy, i. m. 89. o.
30 Au lén, i. m. 92. o.
31„det ta gudom li ga i det his tor is ka”, Au lén, i. m. 89–90. o. Au lén itt a
láb jegy zet ben Di be li ust idé zi: „Auch dem, der das Dog ma in tel lek tu ell
(wie es einst ge me int war!) sich nicht ane ig net, mag die sym bo lische
Sprache des »wahr’ Mensch und wah rer Gott« gemäs se re An de u tung des
We sens Ch ris ti er sche i nen als die »li be ra le«, nach fals cher, we il nie er re -
ich bar er Kor rekt he it stre ben de und doch über his toris ches Ur te il hi na us -
ge hen de, al so pse u do his torische Re de von der »einz igar ti gen Per sön lich -
ke it«.” (M. Di be li us, in: Ge schicht liche und über ge schicht liche Re li gi on im
Ch ris ten tum. 89. o.)
32 „…az óegy há zi krisz to ló gia… té ved he tet len biz ton ság gal vé de ke zett
min den Is tent és Krisz tust iden ti fi ká ló ten den ci á val szem ben.” Au lén, i.
m. 90. o.



ban is mer jük meg iga zán. Jé zus az õ ké pe. Ál ta la ma ga Is -
ten ír ja, ró ja ar ca vo ná sa it szí vünk hús táb lá i ra, hogy im -
már ne mint kül sõ, ide gen au to ri tás szól jon hoz zánk, ha -
nem Lel ké vel lel künk ben la koz zon.

Mi le gyen is ten tisz te le te ink meg hitt, meg szo kott, tri ni -
tá ri us for du la ta i val s az õsi hit val lá sok kal? Ne erõl tes sük

õket.33 Mi tud juk, hogy azok mit akar nak ki fe je zés re jut -
tat ni, de gya ko ri hasz ná la tuk köz ben hí ve ink könnyen ar -
ra a kö vet kez te tés re jut nak, hogy a hit olyas va la mi, ami -
rõl nem jó, nem ta ná csos gon dol kod ni. A nem gon dol ko -
dás azon ban még nem hit.34

Így van ez sok min den nel. A szép örök ség gel te her is jár.
Te her alatt nõ a pál ma.
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34 A li tur gia re form já nál ér de mes ezen is el gon dol kod ni.

33 Az utób bi évek ben az elõ írt agen dá ris in vo ká ció he lyett az apos to li kö -
szön tés sel (2Kor 13,13) üd vö zöl tem a gyü le ke ze tet. A ka to li kus is ten tisz te -
le te ken – leg alább is fe lénk – cre dó ként ál ta lá ban egy di csé re tet éne kel nek.

At tól kezd ve, hogy meg érint ben nün ket Is ten sze re te te, és
az egy ház zal is kap cso lat ba ke rü lünk, új ra és új ra fel ve tõ -
dik a kér dés, jó irány ba ha la dunk-e. Aki elõbb ta lál ko zik
Is ten sze re te té vel és azu tán va la mi lyen egy há zi for má ci ó -
val, nyíl tan és bát ran fo gal maz za meg kri ti kai ész re vé te le -
it az egy ház zal kap cso lat ban, hi szen lát ja, mennyi baj van
az egy há zi kö zös sé gek ben, s oly kor azt is meg kér dõ je le zi,
va jon kell-e egy ál ta lán egy há zi szer ve zet. Ha va la ki elõbb
ke rül – be le szü let ve vagy akár más mó don – az egy ház kö -
zös sé gé be, sok min den meg szo kott nak és ter mé sze tes nek
tû nik számára. Elõbb-utóbb azon ban még is csak föl ve tõ dik
a kér dés: jó úton és jó irány ba ha lad-e az egy ház? 

A cím ben sze rep lõ if jú sá gi ének ju tott eszem be: „Mer re
men jek én, Uram, kér de zem.” Az ének folytatásában sze -
rep lõ mon dat: „Min den út, Uram, csak hoz zád ve zet” meg -
fe lel az ének tar tal má nak, de nem áll az egy ház éle té re
néz ve. Nem csak az el múlt 2000 év, ha nem az el múlt más -
fél év ti zed is bõ ven mu tat té ves uta kat vagy zsák ut cá kat. 

Egyik leg fon to sabb kér dés volt szá mom ra an nak tisz tá -
zá sa, mi a leg fon to sabb kül de té se az egy ház nak. A ko ráb -
bi ak ban gyak ran hal lot tam: cél és fel adat az egy ház meg -
ma ra dá sa, vagy fel adat a tár sa dal mi szol gá lat is.

Ha ön ma gam szá má ra fo gal ma zom meg, mi a cél, ak -
kor úgy lá tom, a cél, hogy ha za ér jünk. A fel ada tot ab ban
lá tom, hogy mi nél több em ber nek meg mu tas suk a ha za fe -
lé ve ze tõ utat, hogy se gít sünk ezen az úton jár ni, akár rég -
óta kezd ték már, akár in du ló fél ben van nak. „Mer re men -
jek én, Uram, kér de zem?” A fe le let szá mom ra: ha za fe lé.

»TE GYE TEK TA NÍT VÁNNYÁ MIN DEN NÉ PET!«

Úgy em lék szem, Ci ce ró ról ta nul tuk kö zép is ko lás ko runk -
ban, hogy min den be szé dét az zal fe jez te be: egyéb ként az
a vé le mé nyem, hogy Kar thá gót el kell pusz tí ta ni. Kö zel

négy év ti ze des szol gá la tom alatt, ha nem is mond tam ki
min den al ka lom mal, de na gyon erõ sen meg ha tá roz ta gon -
do la ta i mat az, hogy az egy ház nak misszi ói kül de tést kell
vé gez nie. Ha tud juk, hogy az örök ké va ló ság ra néz ve Jé zus
az egyet len meg ol dás, ak kor min den em ber tár sunk nak tar -
to zunk az zal, hogy ró la bi zony sá got te gyünk, úgy, aho -
gyan a Kon fir má ci ói ká té ban is ta nít juk: meg val lom hi te -
met szó val és cse le ke det tel. Fi a tal ko ri el gon do lá sa i mat
sok szor kel lett mó do sí ta ni, és gyak ran meg is szé gye nül -
tem, hi szen nagy sze rû ál mok, ter vek nem va ló sul tak meg.
Pál are o pa go szi be szé de után ol vas suk: né há nyan még
meg akar ták hall gat ni, né hány fér fi azon ban csat la ko zott
hoz zá, és hí võ vé lett. Úgy tûnt ne kem, hogy na gyon rossz
ha tás fok kal dol go zott Pál apos tol. Ha vissza gon do lok szol -
gá la ti éve im re, nem tu dok szá mot ad ni ar ról, volt-e össze -
sen annyi ered mé nye, mint Pál egyet len ige hir de té sé nek.

Nyír egy há zá ra 26 év vel ez elõtt szo ron gó szív vel ér kez -
tünk. Ké pe sek le szünk-e el vé gez ni eb ben a nagy múl tú
gyü le ke zet ben azt a szol gá la tot, amit az Úr is ten ránk akar
bíz ni? Egyéb ként is elég fur csa az a hely zet, aho gyan szol -
gá la tun kat mi nõ sít jük, hi szen min den iga zán jó, ered mé -
nyes mun ka Is ten aján dé ka, ugyan ak kor min den ered -
mény te len sé gért ön ma gun kat kell fe le lõs sé ten ni. Az el sõt
azért jó fi gye lem be ven ni, hogy az ered mé nyek ne te gye -
nek el bi za ko dot tá, a má si kat pe dig azért, hogy ne búj junk
ki a sze mé lyes fe le lõs ség alól. Ezek így se gí te nek Is ten kö -
ze lé ben él ni, há lát ad ni és ir gal mat kér ni. 

KON CENT RI KUS KÖ RÖK

Teo ló gus éve im alatt és az azt kö ve tõ tíz év ben so kat töp -
reng tem azon, me lyik az a közösségi for ma, ame lyik a
leg meg fe le lõbb a gyü le ke zet éle te és szol gá la ta szá má ra.
Már 45 év vel ez elõtt is látszott, hogy vé ge a nép egy há zi

BOZO RÁDY ZOL TÁN

„Mer re men jek én…”



élet for má nak. Le járt az ide je. Sen ki tõl nem hal lot tam,
hogy mi lyen élet for mát kel le ne ehe lyett be ve zet ni. Sok
lel kes em ber mond ta: úgy kel le ne él ni, ahogy az el sõ ke -
resz té nyek él tek. Sze rény tu dá som ból annyi ra még is fu -
tot ta, hogy vissza kér dez tem, me lyik el sõ ke resz té nyek re
gon dol, a ko rinthu si ak ra, a je ru zsá le mi ek re vagy va la -
me lyik má sik ra? A leg utób bi nép szám lá lás ada tai még
min dig iga zol ják, hogy fenn ma radt va la mi a nép egy há zi
lét for má ból. 

Fog lal koz tam a kis egy há zak éle té vel, és nagy ha tást
gya ko rol tak rám a bap tis ták, me to dis ták. Egyik sem ha -
tott azon ban olyan erõ sen, hogy el kí ván koz tam vol na a
sa já tunk ból, vagy pró bál koz tam vol na a mi énk be át ül tet -
ni má sok rend sze rét. Egy há zun kon be lül is mû köd tek zárt
kö zös sé gek, és en nek kap csán is so kat ví vód tam, mi a jó:
a zárt vagy a nyi tott kö zös ség? Ami ben meg nyu god tam: jó
a nyi tott egy há zi for ma, nem sza bad le mon da nunk azok -
ról, akik a gyü le ke zet pe re mén él nek. Úgy gon do lom, nem
sza bad fel té te le ket tá masz ta nunk a ke reszt ség ki szol gál -
ta tá sá val kap cso lat ban sem. A nyi tott ság ban a hang súly a
nyi tott szer ke ze ten és a nyi tott szí ven van. Nyi tott szív vel
kell fo gad ni min den kit, sõt nyi tott szív vel kell ke res ni a
gyü le ke zet tõl tá vol élõ ket is. Ezt nem tud ja el vé gez ni egy
lel kész, és ha egy gyü le ke zet ben több lel kész van, öt-tíz
sem ké pes ele get ten ni a ki hí vás nak. Ezért úgy kell te kin -
te ni a gyü le ke zet re, hogy an nak tag jai kon cent ri kus kö -
rök ben fog lal nak he lyet, a leg bel sõ ál do zat kész, imád ko zó
kö zös ség, majd az is ten tisz te let re já rók kö zös sé ge, azu tán
a nagy ün ne pi ke resz té nyek, a csak ka zu á lis szol gá la tot
igény lõk, és az tán azok, akik sem mit nem kér nek, sem mit
nem ad nak, de ha va la ki rá juk kér dez, vall ják ma guk ról,
hogy evan gé li ku sok. Eh hez a mun ká hoz szük sé ges a pres -
bi te rek ak tí vabb rész vé te le, õr ál lói szol gá lat ki épí té se. A
gyü le ke zet bel sõ kö ré hez tar to zó szol gá lat te võk imád sá -
guk kal és az ál ta luk vál lalt te rü le ten élõk lá to ga tá sá val,
ve lük tör té nõ kap cso lat tar tás sal vég zik a gyü le ke zet épí tés
szol gá la tát. 

A nyír egy há zi gyü le ke zet ben ta lál koz tunk mû köd õ ima -
cso por tokkal és szol gá ló kö zös sé gekkel. Mind ket tõ nek a
kö vet kez mé nye ál dást je len tett és ma is ál dást je lent a gyü -
le ke zet szá má ra. Ez po zi tí vum. Ne ga tí vum az a meg döb -
ben tõ ta pasz ta lat volt, hogy a szol gá ló kö zös sé gek nem
kíván nak egyik lel késszel sem úgy szol gá ló kö zös sé get al -
kot ni, hogy az egész gyü le ke zet re ki ter je dõ en vagy a lel ké -
szi kör ze tek re egyen ként ki ter je dõ en vé gez zék szol gá la tu -
kat. A szol gá ló kö zös sé gek ve ze tõi irá nyí tot ták egy szer-
egy szer a lel ké sze ket, hogy ho vá men je nek, kit kel le ne
meg lá to gat ni. Bi zo nyá ra eb ben is volt va la mi jó, de lá tá -
som sze rint nem se gí tet te a 12 ezer lel kes gyü le ke zet gon -
do zá sát. Tra gi kus nak lát tam, hogy min den lel kész is me ri a
gyü le ke zet nek kb. ugyan azt a 3-400 tag ját, azon  kí vül min -
den ki is mer 3-400 em bert, akit a töb bi ek nem is mer nek, te -
hát össze sen 2-3000 em bert is mer nek a lel ké szek, jobb
eset ben tar ta nak ve lük szo ro sabb vagy la zább kap cso la tot,
a gyü le ke zet nagy ré szé vel azon ban sen ki sem tö rõ dik. 

A MEG OL DÁS FE LÉ

Há rom évig vol tam káp lán, min den prin ci pá li som ra sze re -
tet tel em lé ke zem. Ter mé sze tes, hogy nem volt min dig fel -
hõt len a prin ci pá lis-káp lán kap cso lat. Ezt a hi e rar chi kus
ren det el fo gad va so kat le he tett ta nul ni, és ál ta lá ban jó em -
lé kek ma rad tak az együtt töl tött idõ rõl az idõs és fi a tal lel -
kész ben egy aránt. A va la mi kor ma mut-gyü le ke zet nek ne -
ve zett nagy lét szá mú, több pa ró kus lel késszel mû kö dõ
gyü le ke ze tek ben több volt a súr ló dás, nyil ván va ló an sok
mú lott az együtt szol gá lók sze mé lyi sé gén. Egy há zunk ban
ezt a ren det struk tu rá li san prob lé más nak tar tom, hi szen a
so ros igaz ga tó  lel kész nem fe let te se a lel ké szek nek. Fe le lõ -
se a gyü le ke zet ad mi niszt rá ci ó já nak és szol gá la ti rend jé -
nek. (Jobb nak lá tom a finn hely ze tet, ahol van egy ve ze tõ
lel kész, a kirk ko her ra, és van el sõ, má so dik és akár há nya -
dik káp lán. Ame lyik be osz tás ra va la ki el kö te lez te ma gát
(meg vá lasz tot ták), ab ban ma rad, míg más hely re nem pá -
lyá zik. A ve ze tõ lel kész he lyé re csak an nak nyug dí ja zá sa
vagy más ho vá tör té nõ meg vá lasz tá sa ese tén le het pá lyáz -
ni. Finn el sõ, má so dik és sokadik káp lán októl vi szont hal -
lot tam, hogy ne kik job ban tet sze ne a mi rend sze rünk.) 

Sok ví vó dás és más egy há zak éle té nek ta nul má nyo zá sa
ve ze tett ar ra a fel is me rés re, hogy jó len ne a nagy gyü le ke -
zet bõl ré sze ket ön ál ló sí ta ni. Ez zel na gyobb fe le lõs sé ge
len ne a lel kész nek a sa ját gyü le ke ze té ért, s ta lán ki sebb
len ne a súr ló dás, sõt a ver sen gés is. Ame ri kai evan gé li ku -
sok tól hal lot tam, hogy ahol a gyü le ke zet lét szá ma el ér egy
bi zo nyos szá mot, ket té bont ják és ön ál ló sít ják. Itt Ke let-
Ma gyar or szá gon erõs a gö rög ka to li kus egy ház, fí li á ban
épí tet tek temp lo mot, majd küld tek oda káp lánt, a pap nak
la kás is kel lett, azt is épí tet tek, az után ön ál ló sí tot ták. A
szo ci a liz mus évei alatt, mi köz ben mi össze von tunk gyü le -
ke ze te ket, gö rög ka to li kus test vé re ink nél, ha a hí vek szá -
ma nem is, a gyü le ke ze tek szá ma je len tõ sen meg nõtt. 

Ki dol goz tam egy ter vet, ho gyan le het ne egy erõs, na -
gyobb lét szá mú, nagy temp lo mi kö zös ség mel lett hét mû -
kö dõ ké pes ön ál ló gyü le ke ze tet lét re hoz ni. A rend szer vál -
tás meg ad ta eh hez a le he tõ sé get, ön ál ló sult Nagy cser kesz,
mely Nyír egy há zá tól füg get len köz igaz ga tá si köz ség, ön -
ál ló sult to váb bá Nyír egy há za-Nyír szõ lõs, Nyír egy há za-
Kert vá ros. Azt le het mon da ni, zök ke nõ men te sek vol tak
ezek a lé pé sek. Úgy gon do lom, jó len ne foly tat ni.

KU DAR COK ÉS ERED MÉ NYEK

Ezen pon ton be lül csak a rend szer vál tás utá ni idõ szak ra
te kin tek vissza.

Ku dar cok

Pél da egy is ten tisz te let meg szû né sé rõl. Egyik bo kor ta -
nyán kon ha vi rend sze res ség gel tar tot tunk is ten tisz te le tet.
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Egyik al ka lom mal a fa lon egy óri á si por nó pla kát volt. Is -
ten tisz te let elõtt szó vá tet tem a há zi ak nak, akik mond ták,
hogy a kis lá nyuk nél kül nem me rik le ven ni. Meg tar tot tam
az is ten tisz te le tet, nem is oko zott prob lé mát a kép, hi szen
a há tam mö gött volt. Hogy idõ sebb fér fi test vé rek rám tud -
tak-e fi gyel ni job ban vagy a kép re, nem tud tam fel mér ni.
Is ten tisz te let után mond tam, hogy vagy más hol tart juk az
al kal ma kat, vagy le ve szik a ké pet. Egy hó nap múl va
ugyan ab ba az ott hon ba men tem is ten tisz te le tet tar ta ni,
mert má sok nem kí ván ták fel aján la ni az ott ho nu kat. A
kép ugyan ott ma radt. Ak kor kö zöl tem, aki sze ret ne is ten -
tisz te let re jár ni, a Nagy temp lom ba vagy a szom széd ta -
nyá ra men jen, mert ott töb bet nem tar tunk is ten tisz te le tet.
Ez nem ilyen ka to nás gyor sa ság gal tör tént, több be szél ge -
tés, csa lád lá to ga tás volt mö göt te, de ennyi a rö vid tény. A
csa lád le ány tag ja nem kí vánt ve lem ta lál koz ni, nem kí -
vánt en gem lát ni, nem cso dá lom: hol va gyok én az ál ta la
sze re tett kép tõl?

Egyéb he lye ken is ma rad tak el is ten tisz te le tek, el sõ sor -
ban a meg fo gyat ko zott lét szám mi att. (Ér pa ta kon va la mi -
kor temp lo ma volt a gyü le ke zet nek, az evan gé li ku sok el -
köl töz tek, össze sen két sze mély él ott je len leg.)

A rend szer vál tás elõtt az evan gé li kus temp lom volt a
vá ros nak az a ze nei cent ru ma, aho vá ha von ta egy szer el -
jár tak hang ver seny re fõ is ko lá sok, tiszt vi se lõk, ta ná rok és
más ér dek lõ dõk, 100-150 em ber. A szol gá la tot Gáncs Ala -
dár lel kész-or go na mû vész kezd te el, de az õ el köl tö zé se
után is foly ta tó dott. A vá ros ban meg pezs dült a ze nei élet
a rend szer vál tás után. Ez zel egy ide jû leg szin te el fogy tak
az or go na est iránt ér dek lõ dõk. Va ló szí nû, a szín vo na lat
sem tud tuk tar ta ni min dig úgy, ahogy kel lett vol na.

Leg alább négy szer hoz zá fo gott a gyü le ke zet egy hasz -
nál ha tó név sor össze ál lí tá sá hoz. Egy szer sem ju tot tunk a
vé gé re. Ka zu á lis szol gá la tok ada tai le he tõ sé get biz to sí tot -
tak vol na ar ra, hogy az egy ház fenn tar tói já ru lé kot fi ze tõk
mel lett má so kat is szám ba ve gyünk. El fo gad ha tó név so ra
a há rom ön ál ló sult gyü le ke zet nek van, kert vá ro si jel le gû
és fa lu si, ta nya si gyü le ke ze tek ben ez egy sze rûbb is.

Mind ez ide ig nem si ke rült meg szer vez ni az õr ál lói szol -
gá la tot, il let ve nem si ke rült a pres bi té ri um tag ja it mo bi li -
zál ni, hogy a gyû lé se ken va ló rész vé te len túl több fel ada -
tot is vál lal ja nak. 

Az ered mé nyek kö zött is lesz szó az is ko lák ról, de a ku -
dar cok kö zött kell fel so rol ni, hogy két mû kö dõ is ko lánk, a
gim ná zi um és az ál ta lá nos is ko la 900 ta nu ló ja kö zül na -
gyon ke ve sen kap cso lód nak be az if jú sá gi cso por tok ba, il -
let ve az is ten tisz te le ti élet be, és raj tuk ke resz tül a szü lõi
nem ze dék sem kö ze le dik az egyházhoz (az evan gé li kus di -
á kok lét szám ará nya nem több 1/3-nál, a gim ná zi um ban
még ke ve sebb).

Nem meg fe le lõ en vé gig gon dolt ter ve zés mi att nem in dí -
tot ta el a nyír egy há zi gyü le ke zet az óvo dát, no ha épü le te
van hoz zá. Mi nél ké sõbb re hagy juk, an nál ne he zebb lesz. 

Csa lád lá to ga tás: a csa lád lá to ga tá sok nak nem a tar tal -
ma prob le ma ti kus, ha nem a szám sze rû sé ge. Mi, idõ sebb

lel ké szek ta lán le szok tunk er rõl az egyéb ként fon tos mun -
ká ról, a fi a ta lab bak pe dig nem ta nul hat ták meg tõ lünk.
(Le le mé nyes hi vat ko zá si ala punk ter mé sze te sen a túl ter -
helt ség.) Úgy gon do lom, aki vel sem a lel kész, sem a gyü -
le ke zet ön kén tes mun ká sai nem tar ta nak kap cso la tot, az
egy szer csak el vész a gyü le ke zet szá má ra.

Ké tel ke dõk is ten tisz te le te: pár év vel ez elõtt, ha von ta
egy al ka lom mal ez zel a meg ne ve zés sel tartottunk es ti is -
ten tisz te letet. A részt ve võk ugyan azok az idõ sebb nem ze -
dék hez tar to zók vol tak, akik egyéb ként is jár tak az es ti is -
ten tisz te let re. A meg ne ve zés annyi ban le he tett helyt ál ló,
hogy oly kor mind nyá junk ban van nak két sé gek afe lõl,
hogy fon to sak va gyunk-e Is ten nek, hogy tö rõ dik-e ve lünk,
oly kor pe dig ké tel ke dünk ön ma gunk fe lõl, va jon jó úton
ha la dunk-e. Ez az is ten tisz te le ti meg ne ve zés az utób bi
idõ ben el ma radt.

Ered mé nye ink

If jú sá gi mun ka: vál to zó lét szám mal bár, de jól mû köd nek
az if jú sá gi cso por tok. Több lel kész is ve zet if jú sá gi bib lia -
kört. Kü lö nö sen je len tõ sek a Ti sza do bon, Olcs ván, Sá tor al -
ja új he lyen, utób bi idõ ben Köl csén tar tott tá bo rok. Egy-egy
csen des hé ten a részt ve võk szá ma 15-50 kö zött mo zog. 

Gyer mek mun ka
Az if jú sá gi mun ká hoz ha son ló an a gyer mek mun kát is
min dig új ra kell kez de ni. En nek meg fe le lõ en a gyer mek-
bib lia órá sok szá ma is fo lya ma to san vál to zó, a gye rek órá -
sok kü lö nös kép pen is a nagy ün ne pek re va ló ké szü lés tá -
jé kán gya ra pod nak szám ban. Az õ nyá ri tá bo roz ta tá suk is
fo lya ma to san tör té nik. 

Kon fir man du sok
A kon fir man du sok kal kap cso lat ban a ku dar cok ról is le het -
ne nyi lat koz ni, hi szen kö zü lük so kan nem ma rad nak benn
a gyü le ke zet éle té ben, de a ke resz te lé sek hez vi szo nyít va
nem túl sá go san nagy az el ma ra dás. Min den lel kész ko mo -
lyan ve szi a kon fir man du sok szá má ra a tá bo roz ta tást, egy -
szer az ok ta tá si idõ alatt és egy szer a nyá ri szü net ben. 

Je len tõ sen meg nõtt a fel nõtt kor ban kon fir má lók szá -
ma, kö zü lük so kan meg is ma rad nak a gyü le ke zet ak tív
tag ja i ként.

Ok ta tá si in téz mé nye ink
Ál ta lá nos is ko la: ta pasz tal ha tó, hogy a hat éves kor ban
egy há zi is ko lá ba be irat ko zott gyer me kek mennyi re fo gé -
ko nyak a lel ki dol gok iránt. A hit ok ta tá son és a hét fõi di -
ák-is ten tisz te le ten túl az evan gé li kus ta nu lók szá má ra
csen des hét vé gé ket szer vez nek.

Gim ná zi um: 8 és 4 osz tá lyos szisz té má val mû kö dik a
gim ná zi um, a tízéves ko rú ak még min dig nyi tot tab bak,
mint akik 14 éves kor ban kez dik meg ta nul má nya i kat
egy há zi is ko lá ban. 
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Az is ko lák szel le mi sé gét meg ha tá roz za, hogy 12, il let ve
8 év van az in téz mé nyek há ta mö gött. 

Kol lé gi um: ta lán a kol lé gi um nak van a leg in ten zí vebb
spi ri tu á lis élete. Öröm, hogy ke resz tel nek és kon fir mál nak
fi a ta lo kat, és jók azok a csen des hét vé gék, me lye ket kü lön
tar ta nak a kol lé gis ták nak. 

Fõ is ko la: a nyír egy há zi fõ is ko lán van hit ta nár szak, és
bár nincs olyan szo ros együtt mû kö dés, mint a fent em lí -
tett há rom in téz mény kö zött, de a kap cso lat élõ, és hit ta -
nár sza kos di á kok gya kor la tuk nagy ré szét is ko lá ink ban
töl tik, idõn ként részt vesz nek a gim ná zi u mi csen des nap
meg tar tá sá ban is.

Ka zu á lék
Es kü võk: 2001–2003 kö zött a vá ros ban tar tott pol gá ri há -
zas ság kö té sek 9,5-10 %-át az evan gé li kus temp lom ban is
meg ál dot tuk. (Nyír egy há za la kos sá gá nak 10%-a evan gé li -
kus.) Az es ke té se ink szá ma 62-68 éven te.

Te me té sek: a nyír egy há zi te me té sek 70%-ánál je len tõs a
részt ve võk szá ma, az 50-300 fõt is el éri. A részt ve võk ma -
ga tar tá sa sok szor tük rö zi: nem na gyon tar toz nak egyik
egy ház hoz sem. Na gyon fi gyel nek az ige hir de tés re, ki vált -
kép pen ha az il le tõ lel kész a sze mé lyes vo nat ko zá sú dol -
gok ra is kel lõ hang súlyt he lyez. (Nem az el hunyt di csõ í té -
sét igény lik.) 

Kór há zi lel ki gon do zás: a nyír egy há zi kór ház a me gye
egyik leg több dol go zót fog lal koz ta tó in téz mé nye. A négy
nagy tör té nel mi fe le ke zet szá má ra a kór ház fi ze ti a lel ki -
gon do zó kat. Mun ká juk ne he zen mér he tõ, de van nak po zi -
tív vissza jel zé sek. 

Is ten tisz te le tek lá to ga tott sá ga: ter mé sze te sen le het ne
sok kal jobb. Öröm az, hogy a mai kö zép- és fi a tal nem ze -
dék is egy re na gyobb szám ban je le nik meg az is ten tisz te -
le te ken. A nagy ün ne pi úr va cso rá zók szá ma a 15 év vel ez -
elõt ti hez ké pest je len tõ sen csök kent, de öröm mel le het
meg ál la pí ta ni, hogy a fel nö võ fi a tal nem ze dék tag jai kö -
zül ugyan csak egy re töb ben úr va cso ráz nak.

Lel ki gon do zói be szél ge té sek: min den lel kész vé gez lel -
ki gon do zói szol gá la tot, mely nek nem a szám sze rû sé ge a
leg fon to sabb, ha nem az ered mé nyes sé ge. En nek az idõ -
igé nyes szol gá lat nak a gyü möl cse egy-egy ko ráb ban gyü -
le ke zet hez nem tar to zó, temp lom ba nem já ró test vér be -
kap cso ló dá sa az ak tív gyü le ke ze ti élet be. 

2003 ju bi le u mi év volt a nyír egy há zi gyü le ke zet ben,
Nyír egy há za új ra te le pí té sé nek 250. év for du ló ja. A tö rök
idõ ben el nép te le ne dett nyír sé gi bir to ka i ra gróf Ká ro lyi Fe -
renc te le pe se ket hí vott Bé kés me gyé bõl és a Fel vi dék rõl. A
te le pe sek túl nyo mó részt evan gé li ku sok vol tak, az õ hi tük
és mun ká juk gyü möl cse ered mé nyez te a te le pü lés fel vi -
rág zá sát, vá ros sá nö ve ke dé sét, majd azt, hogy több mint
száz éve Nyír egy há za lett a me gye szék hely. 

A 250 éves év for du ló kap csán min den hó nap ban olyan
ven dég lel kész szol gált, aki Nyír egy há zá ról szár ma zott.
Há rom ki emel ke dõ ün ne pe volt a gyü le ke zet nek: má jus
15-e és 17-e között a vá ros és a gyü le ke zet kö zös ün ne pét

ültük, au gusz tus 24-én a gyü le ke zet együtt ün ne pelt a Bé -
kés me gyei gyü le ke ze tek kel, ahon nan a leg több te le pes ér -
ke zett, majd szep tem ber 20-a és 21-e között a kül föl di
test vér gyü le ke ze tek kel ünnepeltünk.

Min den re mény sé gün ket fe lül múlta a gyü le ke zet fel buz -
du lá sa, az egyes al kal ma kon részt vevõk nagy szá ma. Az
ün nep ség so ro za tot a há la adás és az ör ven de zés jel le mez te.

EGY KÍ SÉR LET

1993-ban kezd te mû kö dé sét az Em ma us Sze re tet ott hon. A
vá ros köz pont tól jó 3 km-re lé võ in téz mény eme le tén van
ká pol na, el sõ sor ban a bent la kók lel ki éle té nek biz to sí tá sá -
ra. Az épít ke zés kez de té tõl az volt a re mény ségünk, hogy
jön nek majd né há nyan a vá ros ból, hoz zá tar to zók, gyü le -
ke ze ti ta gok. 80 ülõ hely van a ká pol ná ban, 100 gon do -
zott ból 50-en, 60-an vesz nek részt az is ten tisz te le ten. A
kí vül rõl jö võk szá ma 25-50 sze mély. Elõ for dul, hogy nem
fé rünk el a ká pol ná ban. A kör nyé ken élõk kö zül so kan je -
lez ték, ha nem az eme le ten len ne, ha az ut cá ról le het ne
be men ni, jön né nek is ten tisz te let re. Ere de ti el gon do lá sunk
is az volt, hogy épí tünk temp lo mot. Az épít ke zés el is kez -
dõ dött.

A leg na gyobb öröm az, hogy az Em ma us ba já ró gyü le -
ke ze ti ta gok kö zül 10-15 sze mély hét rõl hét re együtt van,
meg be szé lik sze mé lyes prob lé má i kat, a gyü le ke zet dol ga -
it. Ter vez ge tik, ho gyan kez dik az Em ma us kör nyé kén a
gyü le ke zet szer ve zé sét, és a vé gén kö zö sen imád koz nak a
kõ- és lel ki ház épü lé sé ért. Ezt a kö zös sé gi mun kát nem
én in dí tot tam el, tud tam, hogy ta lál koz nak oly kor a gyü -
le ke ze ti ta gok, örül tem ne ki, de nem tud tam ar ról, mi lyen
ko moly dol gok ról be szél nek. Egy szer meg hív tak en gem is,
az óta, ha te he tem, részt ve szek, de nem én irá nyí tom.
Más-más gyü le ke ze ti tag tart rö vid ige ma gya rá za tot, s
idõn ként elõ adó kat is hí vunk, akik ar ra néz ve ad nak ta ní -
tást, ho gyan le het to la ko dás  nélkül, ered mé nye sen vé gez -
ni ezt a mun kát. Így van két kon cent ri kus kör: a szol gá -
lat te võ ké és az is ten tisz te let re já ró ké. A leg na gyobb cso -
port a min den kö rön kí vü li e ké, akik fe lé sze ret nénk vin ni
az öröm üze ne tet szó val és cse le ke det tel. Min dig az zal,
ami re a kö rü löt tünk élõk nek, mond juk így: fe le ba rá ta ink -
nak szük sé ge van. Az Em ma us ne vet is az zal a re mény -
ség gel vá lasz tot tuk az in téz mény ne vé ül, hát ha éle tünk -
rõl, mun kánk ról fel is me rik a kö zöt tünk meg je le nõ Jé zust.

A GYÜ LE KE ZET TÁR SA DAL MI SZOL GÁ LA TA

Ta lán min den ki szá má ra meg hök ken tõ volt a rend szer vál -
tás után, kü lö nö sen is a jobb ol da li kor má nyok mû kö dé se
alatt, hogy mennyi re igény lik az egy há zak meg je le né sét a
kü lön bö zõ ün nep sé ge ken. Mi vel Ma gyar or szág ke resz tény
szem pont ból túl nyo mó részt ka to li kus or szág, zász lót,
utat, hi dat, sport csar no kot, em lék mû vet, sport ese ményt
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hív tak szen tel ni. El kell is mer nünk, hogy a lát vá nyos sze -
rep eb ben el sõ sor ban a ró mai és gö rög ka to li kus egy há za -
ké, hi szen szí nes stó lá juk kal és szen telt vi zet szó ró esz kö -
zük kel a fo tók ró luk ké szül tek. De le he tõ ség nyílt egy-egy
be széd el mon dá sá ra, mely ben a pro tes táns egy há zak is
sze re pet kap tak. Szon dáz tuk a gyü le ke ze tet, mi a vé le mé -
nyük ez zel kap cso lat ban, de nem ju tot tunk kü lö nö sebb
ered mény re. Pár év vel ez elõtt au gusz tus 20-án nem vet -
tünk részt a vá ro si ün ne pen, s a kö vet ke zõ hé ten sû rûn
szól tak a te le fo nok, tör tén tek a sze mé lyes meg ke re sé sek,
fel há bo ro dot tan vagy vissza fo got tab ban tu da kol ták, ho -
gyan ma rad ha tott ki az evan gé li kus egy ház, mi kor olyan
sok lel ké sze van.

A tár sa dal mi szol gá la tok kö zött je len tõs a vá ros ban mû -
kö dõ két te le ví zió, me lyek ha nem is egy for ma arány ban
kérik fel erre a kü lön bö zõ fe le ke ze tek lel ké sze it, de min den
nagy ün nep kö ze lé ben van le he tõ ség elmondani egy rö vid
be széd et. S mi vel a he lyi te le ví zi ók ban temp lom ba já ró ke -
resz té nyek is dol goz nak, ki fe je zet ten igei mon da ni va lót
vár nak. Sok po zi tív vissza jel zést ka punk a gyü le ke zet tag -
ja i tól és más ke resz té nyek tõl is. (Va ló szí nû leg a ne ga tív
kri ti ká kat nem mond ják el.) Bi zo nyos az, hogy sok es ke té -
si szol gá lat ra vagy te me tés re a gyü le ke ze ti al kal mak ra
nem já rók tár sa dal mi meg je le né sünk ará nyá ban kér nek
szol gá lat ra.

A tár sa da lom ban vég zett szol gá lat nak kell te kin te nünk
a Nyír egy há zán mû kö dõ há rom ok ta tá si és a kü lön bö zõ
szo ci á lis in téz mé nyek és mun ka ágak lé tét. Az in téz mé -
nyek mun ka tár sai kü lön bö zõ szin ten kap cso lat ba ke rül -
nek más, nem egy há zi in téz mé nyek dol go zó i val. Be szá -
mo lók ban és hely zet ér té ke lé sek ben meg je le nik ke resz tény
lé tünk sa já tos vo ná sa is. Ugyan ezek az in téz mé nyek hí re -
ik kel és az in téz mé nyek mun ka tár sa i val ké szí tett ri por -
tok kal meg je len nek a rá dió ban, a te le ví zi ó ban, az új sá -
gok ban. 

Nem le het pon to san fel mér ni, mi lyen hasz na vagy ered -
mé nyes sé ge van kü lön bö zõ te vé keny sé günk nek. Nem is
gon do lom azon ban, hogy en nek vizs gá la tá ra kap tunk vol -
na meg bí zást. Bû ne ink re, mu lasz tá sa ink ra vár juk Is ten
ir gal mát. Min den ránk bí zott szol gá la tért, mun ká ért ne ki
adunk há lát, és a jö võ re néz ve tõ le vár juk az erõt és az
ál dást.

Amit sze mély sze rint szol gá la tom so rán ta nul tam: nem
sza bad el fe lej te nem, hogy foly ton úton va gyunk, az idõ
or szág út ján, a ha za fe lé ve ze tõ úton. Szün te le nül ta nul ni
kell, hogy az új ki hí vá sok nak meg tud junk fe lel ni. Ál lan -
dó an kí sér le tez nünk kell, hogy meg ta lál juk a le he tõ leg -
jobb meg ol dást. Min dig új ra kell kez de ni, ha va la mi csõ -
döt mond. És mind eh hez na pon ta fel kell néz nünk Jé zus -
ra, a hit szer zõ jé re és be tel je sí tõ jé re.
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KIK IS A BE ÁSOK?

A ma gyar or szá gi ci gány ság nyel vi ta go ló dás alap ján há -
rom cso port ba so rol ha tó: ro mung rók (ma gyar nyel vû ci -
gá nyok), oláh  ci gá nyok (nyel vük a ro ma ni) és a be ások,
akik a mai ro mán nyelv ar cha i kus, nyelv újí tás elõt ti ál -
la po tát be szé lik. A be ások te hát ki sebb ség a ki sebb ség -
ben. Ma gyar or szá gon a Dél-Du nán túl há rom me gyé jé -
ben, So mogy ban, Tol ná ban és Ba ra nyá ban él nek leg na -
gyobb szám ban, ki sebb szór vá nyok pe dig Pest me gye dé -
li ré szén és Szol nok me gyé ben a Ti sza part ján. Az újabb
ku ta tá sok so rán ki de rült, hogy az észa ki és a dé li ha tár -
te rü le te ken, Szlo vá ki á ban és Hor vát or szág ban is él nek
be ások, va la mint Ro má ni á ban is. Ter mé sze te sen a be -
ások sem tel je sen egy sé ges nép cso port. Há rom nyelv já -
rást be szél nek, és azok alap ján meg is kü lön böz te tik ma -
gu kat egy más tól (árgy elán, ti csán, mun csán). Jel lem zõ

fog lal ko zá suk a fa fel dol go zás volt, a több sé gi tár sa da -
lom is en nek alap ján ne vez te el õket tek nõ sök nek, illetve
tek nõ vá jók nak.

Ha a ne vek alap ján akar juk azo no sí ta ni õket, ak kor az
Or sós, Bog dán, Ka lá nyos, Nyer ges, Cson ka vagy Ig nác(z)
ve ze ték ne vû ek rõl vél het jük nagy bi zony ság gal, hogy be ás
ci gányok. Írás be li sé gük most van ki ala ku ló ban, ami ben
nagy ér de mei van nak a Gan dhi Köz ala pít vá nyi Gim ná zi -
um kö rül ki ala kult szel le mi cso port nak.

CI GÁ NYOK SÁR SZENT LÕ RIN CEN

1722-ben nyolc evan gé li kus ma gyar csa lád pap juk, sze ni -
cei Bá rány György ve ze té sé vel meg te le pe dett a Sió part ján
és fa lut ala pí tott, Sár szent lõ rin cet. Az anya köny vek a leg -
el sõ idõk tõl ta nús kod nak a kö zös ség éle té nek fon tos ese -

KARL JÁ NOS NÉ CSEP RE GI ER ZSÉ BET

Be ás ci gá nyok és evan gé li kus ma gya rok
ta lál ko zá sa Sár szent lõ rin cen



mé nye i rõl. Alig né hány hó nap pal a le te le pe dés után meg -
ke resz tel ték Ko váts Ist ván czi gány gyer me két.1 A ko mák az
ala pí tó csa lá dok kö zül va lók. Nem tud juk biz to san, hogy
va jon a le te le pe dõ ma gya rok ta lál tak-e itt  la kó ci gá nyo kat,
vagy ván dor ci gá nyok sze gõd tek ide bi zo nyos mun kák el -
vég zé sé re hosszabb-rö vi debb idõ re, s az õ gyer me kük rõl
van-e szó. Min den eset re az anya köny vi be jegy zés ar ról
árul ko dik, hogy az ak kor új ha zát ke re sõ, ván dor ló ma gya -
rok és a he lyü ket, meg él he té sü ket ke re sõ ci gá nyok kö zött
nem volt olyan nagy kü lönb ség, mint ma. Azt is fel té te lez -
het jük, hogy nem volt kü lönb ség. Em ber volt ez is, az is.
Két ke zük mun ká ja gyü möl csét él vez ték – vagy nem él vez -
ték, bár mely nép cso port ból szár maz tak. Az el sõ idõk ben
egy-két ci gány ke resz te lés rõl ad nak hírt az anya köny vek,
az tán kö zel két száz éven át nincs be jegy zés ci gá nyok ról.2

A kö vet ke zõ ci gány ke resz te lés 1912-ben volt a sár szent lõ -
rin ci evan gé li kus gyü le ke zet ben.3 Ez idõ ben te le pe dett meg
a fa lu tól mint egy hét ki lo mé ter re le võ, Sa sos nak ne ve zett
er dõ szé len 15-20 ci gány csa lád. Er dõ te rü le tet kap tak a tu -
laj do nos tól fa ki ter me lés re, a fa fel dol go zá sá ra, meg mun -
ká lá sá ra. Öt ven-hat van éven át él tek itt a ci gá nyok, míg az
1960-as évek má so dik fe lé ben a csa lá do kat be nem te le pí -
tet ték Sár szent lõ rinc re. Anya köny ve ink ben a hat va nas
éve kig vi szony lag ke vés be jegy zés van ke resz te lés rõl, te -
me tés rõl, hi szen a ci gá nyok ka to li kus nak tar tot ták ma gu -
kat, és ke resz te lés kor, te me tés kor ka to li kus egy há zi szer -
tar tást kér tek. Az es kü võ rit ka volt, hi szen pol gá ri há zas -
ság kö tés sem tör tént, a sa ját szo ká sa ik sze rint a kö zös ség
elõtt nyil vá ní tot ták há zas tár sak nak egy mást. Evan gé li kus
ke resz te lés több nyi re ak kor tör tént, ami kor a gyer mek há -
zas sá gon kí vü li kap cso lat ból szü le tett, s könnyebb volt az
evan gé li kus egy ház to le ran ci á já ban bíz ni.4

A Sár szent lõ rinc re be köl tö zõ ci gány csa lá dok ele in te
megtar tot ták ka to li kus hitüket, de ké sõbb egy sze rûbb nek
tûnt a hely be li evan gé li kus gyü le ke zet hez csat la koz ni.
Má ra az egy temp lo mos, egy pa pos fa lu ban már szin te min -

den ci gány gyer me ket az evan gé li kus lel kész ke resz tel, és
az el hunyt ci gá nyo kat is az evan gé li kus lel kész te me ti.5

A hit ok ta tás ban részt  ve võ öt ven gyer mek nek több mint a
fe le ci gány. Év rõl év re né há nyan kon fir mál nak, az után
hosszú évek re, ahogy a töb bi fi a tal lal, ve lük is meg sza kad
a kap cso lat. Egy-két ci gány asszony van, aki ál lan dó temp -
lom ba já ró, s van nak né há nyan, akik idõn ként, so ro za -
tok ra, rend kí vü li ese mé nyek re jön nek. Hit tan tá bor ba, ki -
rán du lá sok ra a gyer me kek öröm mel je lent kez nek, hi szen
bol do gok, ha ese mény te len éle tük szí ne seb bé vá lik. 

A BE IL LESZ KE DÉS NE HÉZ SÉ GEI

– Mi ért nem jössz is ten tisz te let re? – kér dez tem egy ci gány
fi a tal em bert, aki még édes apám el sõ kon fir man du sa volt. 

– In kább el me gyek Paks ra, a Hit gyü le ke ze té be – vá la -
szol ta –, mert ott meg ta pasz ta lom, hogy sze ret nek. Itt, a
lõ rin ci temp lom ban nem ér zem, hogy bár ki nek is fon tos
len nék. 

Ne kem meg gyõ zõ dé sem, hogy gyü le ke ze tünk, gyü le ke -
ze ti tag ja ink nyi tot tak a ci gá nyok fe lé, õszin tén örü lünk,
ha ci gá nyok van nak je len az is ten tisz te le ten. A ke resz te lés
és a te me tés szol gá la tát min dig szí ve sen vég zem. Még is
ár nyék ként ve tül a ci gá nyok és a ma gya rok kap cso la tá ra
a múlt, az az idõ, ami kor a ci gá nyok a leg alan ta sabb mun -
kák ban vol tak a ma gya rok ki szol gá lói. Õk tisz tí tot ták az
ár nyék szé ke ket, me szel ték a tyúk óla kat, sá roz ták a föl des
szo bá kat. Élet hely ze té bõl fa ka dó an a ma gyar min dig a ci -
gány fö lött állt, át hi dal ha tat lan tár sa dal mi kü lönb sé gek
vol tak kö zöt tük. Saj nos a tár sa dal mi kü lönb sé gek még
min dig lé tez nek, s amíg a hét köz na pok ban nem lesz ta -
pint ha tó vá az egy mást meg be csü lõ test vé ri ség ér ze te, a ci -
gá nyok nem hi szik el a hí vást, hogy a kö zös sé günk ben, az
is ten tisz te le te in ken ott a he lyük. 

RÉ GI SZO KÁ SOK ÚJ KÖ ZÖS SÉG BEN

Fa lunk ban él még a ci gá nyok kö ré ben a vir rasz tás szo ká -
sa. Né ha el hang zik a ké rés, mi e lõbb te mes sük el sze ret tü -
ket, mert a te me tés nap já ig össze gyû lik a csa lád, a ro kon -
ság, és na gyon fá rasz tó, anya gi lag meg ter he lõ, ha hosszú
idõ te lik el a te me té sig. 

Ci gány test vé re ink gyak ran hoz nak gyer tyát a temp lom -
ba, és ké rik, hogy éges sem el az ol tá ron, mert fo ga dal mat
tet tek, hogy ha egy be teg ség bõl felépülnek, imád sá guk
meg hall gat ta tik, ak kor há lá ból gyer tyát gyúj tat nak.
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5 1972-tõl éven te 2-10 ci gány ke resz te lõ volt a gyü le ke zet ben, s a szü -
lõk már sár szent lõ rin ci la kos ként van nak be je gyez ve. Az 1972–2003 kö -
zöt ti idõ ben 87 ci gány gyer me ket ke resz tel tünk meg. Az el sõ ci gány te -
me tés rõl 1967-ben ka punk hírt. 1967 és 2003 kö zött össze sen 53 ci gány
test vé rün ket te met tük az evan gé li kus egy ház szer tar tá sa sze rint. 1973-
tól a mai na pig 16 ci gány párt es ket tünk, kö zü lük nyolc pár ve gyes, nyolc
eset ben pe dig mind ket ten ci gá nyok.

1 Rész let a ke resz te lé si anya köny bõl: 1725. feb ru ár 25. Szü lék: Ko váts
Ist ván czi gány. Új já szü let tek: Ádám. Ko mák: För dõs György fe les, Jós Pé -
ter, Ta kács Ist vány fe les.

2 1735. ja nu ár 25. Szü lék: Czi gány vaj da Sal lai Mik lós. Új já szü let tek:
Ist ván. Ko mák: Hás Já nos fe les, Gál Mi hály fe les, Kis fa lu di And rás fe les.

3 1912. nov. 19. 21. Szü lõk – tör vény te len – be írat lan ap ja Bog dán Já -
nos tek nõ vá jó ci gány és Ba log Ro zá lia. A meg ke resz telt gyer mek: Ju li an -
na. Lak hely: Uzd – Kis ma lom

1913. már ci us 26. 27. Szü lõk: Bog dán Bor bá la tek nõ vá jó ci gány – tör -
vény te len. A meg ke resz telt gyer mek: Ka ta lin. Lak hely: Uzd bor jád – Kis -
ma lom

1918. au gusz tus 23. 29. Szü lõk: Or sós An na róm. kath. ház tar tás be -
li – tör vény te len. A meg ke resz telt gyer mek: Jó zsef. Lak hely: Sár szent lõ -
rinc

4 Újabb ke resz te lé si be jegy zés 1962-ben ol vas ha tó, lak he lyül Sa sost
tün te tik fel. Ez után 1965-ben ol vas ha tunk ugyan an nak a szü lõ pár nak
meg ke resz telt újabb gyer me ké rõl, a lak hely már Sa sos – Sár szent lõ rinc.
1967-ben van még egy Sa sos lak hellyel fel tün te tett ke resz te lés. Mind há -
rom eset ben a ke reszt szü lõk lõ rin ci evan gé li ku sok vol tak, te hát bi zo nyá -
ra a sze mé lyes kap cso lat ré vén ke rül tek ezek a csa lá dok kap cso lat ba az
evan gé li kus gyü le ke zet tel.



Elõ for dul, hogy ház szen te lõ re hív nak, ûz zem el a go -
nosz lel ke ket. Vagy kér nek, hogy az el hunyt szo bá ját szen -
tel jem meg, mert vissza jár a lel ke. Ilyen kor el me gyek, s be -
szél ge tek a csa lád ta gok kal. A hely tõl, hely zet tõl füg gõ en
imád ko zom, igét ol va sok, ál dást mon dok. Egy ilyen ké rés
al kal má val egy fi a tal asszony nak az anya nyel vén, be ásul
ol vas tam el a Mi atyán kot. Szív bõl örült, azt mond ta, ki se
tud ja fe jez ni, mi lyen jó ér zés volt hal la nia a köz na pi be -
széd bõl is is mert sza va kat eb ben az imád ság ban. 

Fur csa ne kem szem be sül ni az zal, hogy a mi szo kás ren -
dünk szá muk ra nem ter mé sze tes. Fel ke re sett egy fi a tal
pár, hogy es kes sem meg õket.

– Mi ért sze ret né tek temp lom ban há za sod ni? – kér dez -
tem.

– Hogy lás sa Is ten is, hogy mi re ké szü lünk – vá la szol ta
a ked ve sen mo soly gó fi a tal asszony. 

Az es kü võ idõ pont ját nagy szom bat ra tûz ték ki. Meg
vol tam ré mül ve. Hit be li kér dés volt szá mom ra, hogy es -
ket he tek-e nagy szom ba ton. Vé gül es pe re se met kér dez tem
meg, aki azt mond ta, te gyek ké ré sük sze rint. Cso dál ko zá -
som ra az ese ményt nem kö vet te a fa lu meg le põ dé se. 

TA LÁL KO ZÁS A FOG LAL KOZ TA TÁS BAN

Kö zel tíz éve a gyü le ke zet fel mér te, hogy el öre ge dõ, mun -
ka nél kü li ség tõl súj tott fa lunk ban a gyü le ke zet se gí tõ szol -
gá la tá nak in téz mé nyes ke re tet kell te rem te ni. Ek kor lé te -
sí tet tük Nép fõ is ko lai Ala pít vá nyun kat. Az ala pít vány
más fél éven át mû köd te tett egy szö võ mû helyt, ahol a ti -
zen hat asszony ból nyolc an ci gány szár ma zá sú ak vol tak.
Ki vá ló mun ka erõ nek bi zo nyul tak, meg bíz ha tó an, ügye sen
dol goz tak, szép, fan tá zia dús mun kák ke rül tek ki ke zük
alól. Nõtt ön be csü lé sük, ami kor ta pasz tal ták, hogy mi re
ké pe sek, és a fa lu ban is meg be csül ték õket.

Fog lal koz ta tó cé lú prog ram ja ink ban az óta is részt vesz -
nek ci gá nyok is. Szí ve sen dol go zunk ér tük és ve lük
együtt. 

A múlt év ben egy min dig ki emel ke dõ en jó mun kát vég -
zõ asszonnyal be szél get tem ott ho ni kert jé rõl, fõ zé si, ház -
tar tás ve ze té si szo ká sa i ról. „Amit a fa lu ba köl töz ve szom -
szé da im tól lát tam, min dig ki pró bál tam” – mond ta. Ez az
asszony meg õriz te a Sa sos ból ho zott szo ká so kat, el ké szí -
ti a kis gyer mek ko rá ban meg is mert éte le ket is, de nyi tott
az új, ad dig szá má ra is me ret len fe lé is. Így ta nul nak egy -
más tól az egy kö zös ség ben élõk, és lesz a kü lön bö zõ hely -
rõl ér ke zõk bõl évek hosszú so ra alatt új fa lu kö zös ség. 

FEL ADA TA INK

Jár tunk Kár pát al ján, re for má tus ci gány gyü le ke ze tek ben.
Az ot ta ni re for má tu sok és a még tá bo rok ban élõ ci gá nyok
kö zött olyan nagy tár sa dal mi kü lönb ség van, hogy a ci gá -

nyok szá má ra kü lön temp lo mo kat épí te nek, kü lön gyü le -
ke ze tek ben tö mö rül nek. Ne künk a mos ta ni idõk ben az el -
kü lö nü lés he lyett a kap cso la tok ke re sé se lett cé lunk. Nem
azt ke res sük, ami el vá laszt, ha nem igyek szünk el fe lej te ni,
ami kü lönb ség volt köz tünk, nem néz zük, hogy ki me lyik
ol dal ról jön. Be lát tuk, hogy eb ben a mi hely ze tünk ben
nem gon dol ha tunk kü lön ci gány gyü le ke zet lét re ho zá sá -
ra, spe ci á lis, ci gá nyo kat cél zó mun ká ra. Min dig az egész
fa lut, a ci gá nyo kat és a ma gya ro kat együtt kell szem elõtt
tar ta nunk. Emel lett érez zük azt is, hogy se gí te ni kell a ci -
gá nyo kat sa ját iden ti tá suk meg ta lá lá sá ban, ci gány sá guk
vál la lá sá ban, múlt juk, szo ká sa ik és gyö ke re ik meg is me ré -
sé ben. Ezért ta ní tunk a hit tan órán be ás éne ket, szer ve -
zünk fó ru mot a ci gány ság tör té ne té nek meg is mer te té sé re,
s a hit tan tá bor ban cé lul tûz tük ki a be ás nyel vû Mi atyánk
meg ta ní tá sát. A bib li ai tör té ne tek il luszt rá lá sá ul ci gány
fes tõk ké pe it hasz nál juk. Ci gány sze mé lyek te me té se kor
gyak ran mon dom a li tur gia egyes ré sze it az õ nyel vü kön.
Együtt élünk, de kü lön fi gyel met for dí tunk ar ra, hogy az õ
múlt juk, je le nük kü lön bö zõ sé gei mint ér té kek vál ja nak is -
mert té, mu tat koz za nak meg. 

A te le ví zi ón ke resz tül a ho dás zi gö rög ka to li kus ci gány
gyü le ke zet is ten tisz te le té vel, hit éle té vel is mer ked het tünk.
A Só lya Mik lós ál tal ci gány nyelv re le for dí tott li tur gi át a
mi hí ve ink is el sa já tí tot ták. Lel ke sen, szé pen ének lik az
éne ke ket, tes tük-lel kük át szel le mül a lát vá nyos ele mek kel
bí ró li tur gia ének lé se kor. A mi né met ere de tû ko rál ja ink,
hig gad tabb, ige hir de tés-köz pon tú is ten tisz te le tünk nem
kü lö nö sen von zó a moz gal mas ság ra, lát vá nyos ság ra, me -
leg ség re áhí tó ci gány lel kek nek. 

„A ci gá nyok közt vég zen dõ mun ka idõ igé nyes” – hal -
lot tam több íz ben is. Va ló ban, õk sze ret nek he ten te több -
ször, ha le het, min den nap össze gyü le kez ni. Él még ben -
nük a kö zös ség utá ni vágy, nap já ban több ször is fel ke re -
sik egy mást. Én mint négy gyer me ket ne ve lõ, fá radt
anya, saj nos a ci gá nyok nak sem tu dok töb bet nyúj ta ni,
mint má sok nak, vagy is na gyon ke ve set. A hit tan órá kon,
bib lia órá kon, hi va ta los al kal ma kon túl ke vés idõ jut ar ra,
hogy a ci gá nyo kat ott ho nuk ban is fel ke res sem. Pe dig
min dig nyi tot tan, szí ve sen fo gad nak, a bi za lom je lé nek
ve szik, ha el me gyek, s kel le mes idõt töl tünk el együtt.
Tör vény ként hal lot tam dek larál ni, hogy a ci gá nyo kat
csak az asz tal tól le het a temp lom ba hív ni. Saj nos ezt a le -
he tõ sé get még nem ak náz tuk ki elég sé ge sen sem a ci gá -
nyok, sem a fa lu más la kó it il le tõ en.

Több ször ért már az a vád, hogy po zi tív diszk ri mi ná ci -
ót gya kor lok a ci gá nyok kal szem ben. Az a hit be li meg -
gyõ zõ dé sem, hogy több száz év le ala cso nyí tó, meg alá zó
meg kü lön böz te té se után az Úr is ten el hoz za egy-egy nép -
cso port szá má ra a kár pót lás, a po zi tív meg kü lön böz te tés
ide jét. Pa zar ló nak tû nõ sze re te tünk kel mi eb ben csak Is -
ten esz kö zei va gyunk. Eb ben az ér te lem ben le he tünk sze -
mély vá lo ga tók, té koz lók. Me rít sünk a mennyei for rás ból
fel buz gó sze re tet bõl!
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AR COK

La ka tos Er zsé bet nem be ás ci gány, a szom széd fa lu ból ke -
rült csa lád já val Sár szent lõ rinc re. Hosszú, tar ka szok nyá -
ban járt, szo ká sai kü lön böz tek a már rég óta Lõ rin cen élõ
ci gá nyo ké tól. Szí ve sen és so kat járt ké re get ni, jó solt, a sze -
mét te le pen gu be rált. Ki tar tó an jött hoz zánk is ké ré se i vel.
Egy szer rá ér tem, le ül tünk az ud va ron, és kér dez get tem éle -
té rõl, me sél tet tem gye rek ko rá ról, csa lád já ról, sor sá ról.
Ezek után volt al ka lom, hogy az zal a ké rés sel ál lí tott be,
most nincs szük sé gem sem mi re, csak azt ké rem, hogy be -
szél ges sünk. Vagy azt mond ta: „Most én hoz tam ma gá nak
va la mit”, és meg le pett vi rág gal, a gye re ke im nek bú csúi vá -
sár fi á val. El me sél te, hogy szo kott jó sol ni, majd hoz zá tet te:
„Ma gá nak nem jó so lok, nem aka rom be csap ni, mert ma gát
sze re tem.” Na gyon félt, hogy ha meg hal, s a köz ség te met -
te ti el, a köz te me té sek rend je sze rint el ham vaszt ják. „Nem
aka rom, hogy el éges se nek, ne künk ci gá nyok nak ez olyan
bor zasz tó” – mond ta. Meg ígér tem ne ki – évek óta hú zó dó
sú lyos be teg sé ge volt –, hogy ha lá la ese tén el te met jük.
Köz ben já runk ér te, hogy ko por só ban ke rül jön a föld be. Ígé -
re tün ket meg tar tot tuk. Te me té se kor oláh ci gány nyel ven
ol vas tam a szer tar tás egy ré szét. Öreg, te he tet len fér fi test -
vé re el sír ta ma gát, ami kor a te me té sen „A mély ség bõl ki ál -
tok hoz zád, Uram” kez de tû zsol tár imád sá got anya nyel vén
meg hal lot ta. Má ig ked ves, szí vet me len ge tõ em lék szá -
mom ra és egész csa lá dunk szá má ra La ka tos né ni, aki sok
szen ve dés, meg aláz ta tás, éhe zés után 62 éves ko rá ban
hunyt el, de leg na gyobb éh sé ge min dig a meg ér tõ,
együttér zõ szó ra volt. 

Ba logh Ju li né ni nagy do ro gi. Né hány év óta én gon do -
zom a ma rok nyi nagy do ro gi evan gé li kus szór vány gyü le -
ke ze tet, akik a re for má tus és ka to li kus ten ger ben él nek.
Egy szer egy es ti te le fon hí vás so rán ke re sett Ju li né ni, akit
ad dig nem is mer tem. 

– Lel ki atyám! Sze ret ném, ha meg ke resz tel né az uno ká -
mat – mond ta. 

Más nap át men tem hoz zá juk, meg ke res tem. Ki de rült,
hogy fia, s raj ta ke resz tül az egész csa lád né zet el té rés be
ke rült a ka to li kus plé bá nos sal, s a nagy ma ma ki ta lál ta,
hogy én is el vé gez he tem a ke resz te lést. Pa nasz ko dott,
hogy min den va sár nap ott hon sír és a há ziol tá ra elõtt
imád ko zik, mert na gyon hi ány zik ne ki a temp lom, de a sé -
re lem mi att nem ké pes oda men ni. Vé gül a ke resz te lés el -
ma radt, mert az én meg ke re sé sem nem a fi a ta lok szán dé -
ka, csak a nagy ma ma buz gó sá ga volt, de hív tam, hogy ha
sze ret ne, jöj jön az evan gé li kus is ten tisz te let re. Ez több
mint két éve tör tént. Ju li né ni az óta – ki vé ve kór há zi tar -
tóz ko dá sa ide jét – min den is ten tisz te le ten ott volt. Do ro gi

hí ve ink is szí ve sen fo gad ták. Azt gon do lom, nem tud ol -
vas ni, mert az éne kes köny vet ma ga nem tud ja ki nyit ni, de
aki mel let te ül, se gít ne ki, s a köny vet néz ve bát ran éne -
kel. Bár csak min den hí vünk olyan buz gó len ne a temp -
lom hoz va ló ra gasz ko dás ban és az is ten tisz te let re va ló já -
rás ban, mint õ. Szá mom ra õ a hû ség és a ki tar tó áll ha ta -
tos ság pél da ké pe. 

Or sós Er zsi ke Nép fõ is ko lai Ala pít vá nyunk mun ka tár sa.
He ten van nak test vé rek, õ a leg idõ sebb. Ami kor 5. osz tá -
lyos volt, meg ál lí tott az ut cán. „Én is sze ret nék kon fer tál -
ni” – mond ta. Hív tam hit tan ra – jár ni kez dett. El hoz ta a
há rom leg fi a ta labb, még ke resz te let len test vé rét, hogy ke -
resz tel jem meg õket. Vá sá rolt Bib li át, éne kes köny vet, ab ból
ol va sott es tén ként test vé re i nek. Ké sõbb szü le tett egy kis lá -
nya, aki most 5. osz tá lyos, na gyon gon do san ne ve li, amit
csak tud, meg tesz ér te. Má ra már õ lett az egész nagy csa -
lád gond vi se lõ je, mi u tán édes any ja hir te len ha lá la kor rá -
ma radt a ház tar tás ve ze té sé nek min den gond ja, ba ja. Õ is
ott volt a szö võ mû hely el sõ dol go zói kö zött, a mû hely
meg szû né se után mun ka nél kü li lett. Igye ke ze té re, csa lá di
hely ze té re va ló te kin tet tel, ha csak mó dunk nyí lik rá, új ra
és új ra al kal maz zuk. Ami kor nincs más fel ada ta, szó nél -
kül le ül szö võ ke re té hez. Éle te nagy fáj dal ma, hogy nem vé -
gez het te el a gim ná zi u mot, de csa lá di kö tött sé gei nem tet -
ték le he tõ vé, hogy to vább ta nul jon. Ki gon dol ta vol na, hogy
a lel készt bá tor ta la nul meg szó lí tó tö ré keny kis ci gány lány
Is ten sza vát, je len lé tét szí vé be fo gad va, fel nõ ve egész nagy
csa lád ja szá má ra az erõ és a sze re tet for rá sá vá, a re mény -
ség hor do zó já vá, a meg ma ra dás zá lo gá vá vá lik? Éle tén ke -
resz tül ki áb rá zo lód nak Pál apos tol sza vai: az az in du lat le -
gyen ben ne tek, ami a Krisz tus Jé zus ban is meg volt, aki …
meg üre sí tet te ma gát, és szol gai for mát vett föl. (Fil 2,5)

ZÁR SZÓ

Eb ben az együtt élés ben ci gá nyok és ma gya rok köl csö nö -
sen ha tunk egy más ra, ta nu lunk egy más tól. Ti zen öt éves
Éva lá nyom mond ta: „Anya! Úgy örü lök, hogy Sár szent lõ -
rin cen élek, mert itt olyas mi ben van ré szem, ami ben más -
hol nem le het ne. Olya nok kal le he tek együtt, akik kel más -
hol nem ta lál koz ha tok.” A gim ná zi um ba ke rül ve szá má ra
ter mé sze tes, hogy nyi tott le gyen ci gány osz tály tár sa iránt,
és tá ma sza, me ne dé ke le gyen an nak a le ány nak, aki tõl a
töb bi ek még ki csit ide gen ked nek. 

Bár csak mind két ol da lon nyi tot tak len nénk egy más
felé, és azt ta nul nánk meg egy más tól, ami épít, gaz da gít,
ja vunk ra vá lik, s tud nánk együtt ta nul ni éle tünk urá tól,
meg tar tó já tól, Krisz tus tól!
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BE VE ZE TÕ GON DO LA TOK

Is ten tisz te let a bi zony ta lan ko dók nak – így ír ja le össz be -
nyo má sát egy asszony az el sõ ta más mi sén va ló rész vé te -
le után.1 Ta pasz ta la ta im sze rint a ta más mi se en nél jó val
na gyobb ré teg szá má ra biz to sít hat iga zi ün ne pet, ta lál ko -
zást a meg fog ha tat lan nal, a ki mond ha tat lan nal, egy szó -
val: az egye dül szent Is ten nel. 

A ta más mi se olyan is ten tisz te le ti for ma, amely a je len -
le võ gyü le ke zet szá má ra az ér tel mi meg is me ré sen túl az
ér zé ke lés más csa tor ná i ra is épít, sõt tu da to san fel kí ván -
ja hasz nál ni azo kat. A meg fe le lõ en elõ ké szí tett ta más mi -
sén meg tör tén het az a cso da is, hogy az együtt lét kö ze pén,
a ko ráb ban gya nak vó an, passzí van szem lé lõ dõ rész tve -
võk az is ten tisz te let öröm te li részt ve võ i vé, ala kí tó já vá
vál nak. S mind ez meg tör tén het az al ka lom mél tó sá gá nak
meg õr zé se mel lett. Sa ját ta pasz ta la ta im – me lye ket ez -
úton osz tok meg ol va só im mal – ezt mu tat ják.

SZÉL JEGY ZET A VI TÁ HOZ

Nap ja ink ra ta lán csi tul ni lát szik az egy há zunk kö zel múlt -
ját erõ sen fel boly ga tó li tur gi ai vi ta. A szin te át te kint he tet -
len mennyi sé gû fra ter ne tes írást tar tal ma zó, meg fon tolt
teo ló gi ai ér ve ket és oly kor test vé ri et len han go kat is meg -
szó lal ta tó, sze mé lyes ke dés be haj ló dis kur zus hoz a vi ta
he vé ben nem tud tam hoz zászól ni. Írá som mal most sem
kí vá nom a ha mu alatt szunnya dó pa ra zsat fel szí ta ni.
Nem sze ret nék ér dem ben ál lást fog lal ni li tur gi ánk meg vál -
toz ta tá sá nak kér dés ben, amely egy ér tel mû en az egy há zi
fel sõbb ség, a püs pö ki kar kom pe ten ci á já ba tar to zik. Bár
tisz tá ban va gyok ve le, a ta más mi sé vel va ló fog lal ko zás,
an nak egy ma gyar or szá gi gyü le ke ze ti kör nye zet re va ló
adap tá lá sa akár ál lás fog la lás nak is te kint he tõ. A ta más -
mi se ugyan ak kor csak lát szó lag érint egy sor, a vi tá ban is
fel so ra koz ta tott ér vet. A könnyû ze nei hang sze rek és if jú -
sá gi éne kek hasz ná la ta még sem a ter ve zett li tur gi ai re -
form kri ti ká ja ként je len ik meg, mert a ta más mi se – már a
neve is jelzi – ezer szá lon függ az egye te mes ke resz tény is -
ten tisz te le ti ha gyo má nyon. S ezek tõl nem kí ván el tér ni,
csu pán ab ban pró bál egy há zunk se gít sé gé re len ni, hogy
ak tív is ten tisz te le ti rész vé tel re buz dít ja gyü le ke ze tünk
tag ja it, és is mét meg pró bál ja meg szó lí ta ni az ilyen mó don
temp lo m ba hívott em ber tár sa in kat. 

Meg le pe té sek kel te li is ten tisz te let 

1995 nya rán egy hó na pot a Nürn berg kö ze li Lang en zenn-
ben tölt het tünk. Hos pi tá lá sunk egyik két ség te le nül leg ta -
nul sá go sabb él mé nye a nürn ber gi Lõ rinc-temp lom (Lo -
renz kir che) ha tal mas te ré ben meg ünnepelt ta más mi sé vel
kap cso la tos. A nem min den na pi is ten tisz te le ti for má val
va ló el sõ ta lál ko zá sunk egy aránt szol gált kel le mes és kel -
le met len meg le pe té sek kel. Az el sõ ké tes ér zést, me ly sze -
rin tem a leg több pro tes tánsban – kü lö nö sen, ha ma gyar –
szin te azon nal felébred, ma ga az el ne ve zés má so dik tag ja
szol gál tat ja: mi se.

Szá mom ra is ko moly gon dot, nem ke vés ví vó dást oko -
zott a ta más mi se el ne ve zés ma gyar ho no sí tá sa. A szó ba
jö he tõ le het sé ges vál to za tok kö zül – ké tel ke dõk is ten tisz -
te le te, ta más-is ten tisz te let – még is az ere de ti vál to zat kí -
nál ko zott a leg meg fe le lõbb nek. A ta más mi se név több ok -
ból ki fo lyó lag is tá mo gat ha tó. Hasz ná la ta el len nem szól
ko moly teo ló gi ai érv. Bár Lu ther Már ton a Schm al kal de ni
Cik kek má so dik fõ té te lé ben a tõ le meg szo kott szen ve dé -
lyes ség gel szól a mi se el len, nem sza bad meg fe led kez nünk
ró la, õ ma ga is írt két mi se ren det: a For mu la Mes sét (1523)
és a Deu tsche Mes sét (1526). Ami tõl Lu ther ir tó zott, és
ami tõl az egy há zat fél tet te, in kább a ko ra be li ka to li kus
egy ház hely te len gya kor la ta volt. Lu ther a mi sé nek az ál -
do za ti jel le gû cse lek mé nyét kár hoz tat ta, amely ben az em -
be ri tet tek az egye dül üd vö zí tõ Krisz tus egy sze ri vált ság -
mû vé nek he lyé be lép tek. „Az ál lít ják ugyan is, a mi se ál do -
zat, vagy is a mi se be mu ta tá sa – még ha gaz em ber vég zi is
– meg sza ba dít ja az em bert bû ne i tõl éle té ben és a tisz tí tó -
tûz ben egy aránt. Ezt pe dig egye dül az Is ten Bá rá nya te szi
és te he ti, aho gyan fön tebb már meg mond tuk stb.”2

To váb bi ér vek az el ne ve zés vál to zat lan hasz ná la ta mel -
lett: öku me ni kus kon tex tus ban a mi se név szin te azon nal
ért he tõ vé te szi, hogy itt úr va cso rá val egy be kö tött is ten tisz -
te let rõl van szó. Sem a ta más mi se ha zá já ban, az evan gé li -
kus több sé gû Finn or szág ban, sem a re for má ció szü lõ ha zá -
já ban, Né met or szág ban nem je len tett prob lé mát a név
hasz ná la ta. Sõt a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há zon
be lül sem min dig ide gen ked tek a mi se név hasz ná la tá tól.3

A ta má si sé vel va ló el sõ ta lál ko zá som pil la na tá ban alig
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SZAR KA IST VÁN

Is ten tisz te let lé lek nek és ér te lem nek

1 Ergän zungs band zum Evan gelis c hen Got tes di enst buch, für die Evan -
gelische Kirche der Uni on und für die Ve re i nig te Evan gelisch–Lu the rische
Kirche Deutsch lands. Lu ther Ver lag 2002. 113. o

2 C. S. Má so dik rész, má so dik té tel 1. be kez dés: Kon kor dia Könyv, Az
evan gé li kus egy ház hit val lá si ira tai, II. kö tet 14. o.

3 „Most újab ban a Reg ge li di csé ret nek az es ti test vé rét, az evan gé li kus Ve -
cser nyét (Ve spe ra) is kér ték és egy kon fe ren cia már prog ram já ba ik tat ta.
Ha son ló kép pen az evan gé li kus Le te nye (Li tá nia, dél utá ni is ten tisz te let) is
a Zen ge de zõ Mennyei Kar li tá ni á já nak ki egé szí tett for má ja gaz da gít ja egy -
há zunk szí vek ben, ku ta tá sok ban és ke gyes sé gi éle té ben meg in dult li tur gi -
kus moz gal mát. Is ten ta lán eze ken az ún. mel lék-is ten tisz te le tek li tur gi á -



egy hó na pos or di ná ci ó val ren del kez tem. Szin te sok ko ló ér -
zés volt szá mom ra, hogy csak az is ten tisz te let kö ze pe tá -
ján lát tam elõ ször be öl tö zött, szol gá lat te võ lel ké sze ket.
Fur csá nak és õszin tén meg vall va, kis sé in fan ti lis nek tûnt
az is ten tisz te let ele jén kö zös ségte rem tõ szán dék kal „ránk
erõl te tett” kis moz gás is. A gyü le ke zet he lyé rõl fel áll va, az
is ten tisz te le tet ve ze tõ mun ka társ di rek ci ó it kö ve tõ en vi rág -
zó nap ra for gótáb lát al ko tott, és fe jé vel kö vet te a nap elénk
raj zolt, kép ze let be li pá lyá ját. Most már be vall ha tom: az
egész is ten tisz te let bõl, még annyi év után is, ez a kez det -
ben vi ta tott moz za nat él ben nem má ig a leg ele ve neb ben.
Egy sze rû en bá mu la tos vissza gon dol ni ar ra, hogy e gyer -
mek ded nek tû nõ já ték né hány perc alatt, mint egy va rázs -
ütés re mi ként vál toz ta tott több száz vad ide gen em bert
együtt moz du ló, egy irány ba fi gye lõ gyü le ke zet té. Az is ten -
tisz te let leg im po ná lóbb ré sze, ha sza bad egy ál ta lán a ki fe -
je zést hasz nál ni e he lyen, az úgy ne ve zett ima idõ (of fe ne
Ge bet sze it) volt. Rész le té zé sé re a ké sõb bi ek so rán té rek ki. 

E kis sé bõ sé ges re si ke rült be ve ze tõ után rá té rek a ta -
más mi se leg fon to sabb jel lem zõ i nek is mer te té sé re.

A TA MÁS MI SE ERE DE TE ÉS HA TÁS TÖR TÉ NE TE4

A ta más mi se Finn or szág ban a 20. szá zad nyolc va nas éve -
i ben ke let ke zett. A ta más mi se gyö ke rei egyik ol dal ról a
finn egy ház ha gyo má nyos mi sé jé ben, más rész rõl egy új
for má jú if jú sá gi is ten tisz te let ben és az Ol li Val ton en te le ví -
zi ós lel kész ál tal Hel sin ki kü lön bö zõ ven dég lõ i ben össze -
gyûj tött „reg ge li gyü le ke zet” kö zös sé gé ben ta lál ha tók.

A fent em lí tett új sze rû kez de mé nye zé sek el sõd le ge sen a
nagy vá ro sok ke re sõ és ké tel ke dõ la kos sá gá nak kí ván tak
olyan is ten tisz te le ti for mát kí nál ni, amely õket meg szó lít -
hat ná és hí vo gat hat ná. 1988 óta a ta más mi sét min den
va sár nap 18 óra kor ün ne pe lik a hel sin ki Ag ric o la temp -
lom ban, át la go san 1000 részt ve võ vel.

Né met or szág ban az el sõ ta más mi sét 1993-ban ün ne pel -
ték, nap ja ink ban már több mint negy ven he lyen rend sze re -
sen is ren dez nek ha son ló is ten tisz te le te ket. A ta más mi se
mun ka cso port jai szá má ra a VELKD kö zös há ló za tot ho zott
lét re. Éven te egy sze ri ta lál ko zó juk so rán a ta pasz ta lat cse re
le he tõ sé gén túl meg be szé lé se ket foly tat nak az is ten tisz te -
le te ket érin tõ teo ló gi ai és for mai kér dé sek rõl.

A ta más mi se-moz ga lom Né met or szág ban kez de té tõl
fog va két alap ve tõ kér dést ve tett fel: mi ként néz zen ki egy
is ten tisz te let, aho va az egy ház tól el tá vo lo dott ba rá ta i mat

el vi het ném? Mi lyen Is ten tõl ka pott ado má nyom van,
amellyel gaz da gít hat nám az is ten tisz te le tet?

Mind két kér dés a ta más mi se két köz pon ti mon da ni va -
ló já ra mu tat rá: a ta más mi se olyan is ten tisz te let kí ván
len ni, amely az em be re ket el sõ ként vagy új bó li al ka lom -
mal a temp lom ba sze ret né be vin ni.

A ta más mi se olyan cso port elõ ké szí té se és olyan cso -
port szol gá la ta ré vén vá lik va ló ra, amely ben lel ké szi és
nem lel ké szi ta gok egyen ran gú ak.

Mind azon ál tal a ta más mi se nem akar új is ten tisz te le ti
ele me ket ki ta lál ni, és nem akar új is ten tisz te let meg al kot -
ni, ha nem összes sé gé ben az alap ve tõ ke resz tény is ten tisz -
te le tek ha gyo má nya i ból me rít, azok hoz ra gasz ko dik. A ta -
más mi se olyan kö zös ün nep lés kí ván len ni, mely a mai
em ber re á lis élet hely ze té bõl in dul ki, és a tra dí ci ó ból szár -
ma zó ke resz tény hit vi lág kin cse it kí ván ja át ad ni szá má ra. 

A ta más mi se Ma gyar or szá gon

Ma gyar or szá gon je len is me re te im sze rint evan gé li kus
temp lom ban csu pán né hány al ka lom mal, Nyír egy há zán
és Ba las sa gyar ma ton ün ne pel ték a ta más mi sét. A Nyu ga -
ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let ben el sõ íz ben
2004. jú ni us 5-én le het tünk együtt ilyen módon. Az is ten -
tisz te le tünk egy szom ba ti egész na pos gyü le ke ze ti ren dez -
vény zá ró prog ram ja volt. 

A TA MÁS MI SE ÁL TA LÁ NOS JEL LEM ZÕI

A ta más mi sé rõl a már fent nagy vo na lak ban meg raj zolt
jel lem zõ kön kí vül ál ta lá nos ság ban el mond hat juk még,
hogy a szol gá lat te võk kö zött meg va ló sul a pa ri tás. Le he -
tõ ség sze rint azo nos szám ban le gye nek je len nem lel ké szi
és lel ké szi mun ka tár sak.

Az or go na mel lett más hang sze rek szol gá la ta is kí vá na -
tos, de hang sú lyo zot tan nem az or go na he lyett, ha nem
azt ki egé szít ve, ve le vál ta koz va je len nek meg, pél dá ul a
zon go ra, fu vo la, sza xo fon, s ami lyen hang szer vagy hang -
sze rek fel lel he tõk és igé nye sen meg szó lal tat ha tók az adott
kö zös ség ben. 

A ta más mi sé nek a nagy vo na lak ban meg adott vá zát le -
szá mít va nincs egy sé ges rend je. Min den mun ka cso port sa -
ját le he tõ sé ge i nek meg fe le lõ en ma ga öl töz te ti fel és töl ti
meg azt tar ta lom mal, ter mé sze te sen fi gye lem be vé ve az
adott gyü le ke zet kul tu rá lis és egy há zi is me re te it.5 Azon ban
min den eset ben cél sze rû egy is ten tisz te le ti rend kéz be
adá sa, amely tar tal maz za az is ten tisz te let rö vid tör té ne -
tét, a li tur gia rend jét és a gyü le ke ze ti éne ke ket. 
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ján ke resz tül akar rá ve zet ni ben nün ket az evan gé li kus fõ is ten tisz tet (evan -
gé li kus Mi se, ld. Evan gé li kus Mi se, finn Mi se, Lu ther Deu tsche Mes se-je
stb.) tel jes va ló di li tur gi á já nak sze re te té re.” Az Itt zés Mi hály ál tal szer kesz -
tett Reg ge li Di csé ret (Mat u ti num La udes) Gyõr 1946. 4. ki adás elõ sza vá ból.

4 A fe je zet alap já ul szol gált: Ergän zungs band zum Evan gelis c hen Got -
tes di enst buch, für die Evan gelische Kirche der Uni on und für die Ve re i nig -
te Evan gelisch–Lu the rische Kirche Deutsch lands. Lu ther Ver lag 2002.
113–114. o.

5 A né met és a finn gya kor la tot össze ha son lít va ki de rül, a finn ta más mi -
sén több evan gé li kus ko rált éne kel nek, míg a né met or szá gi gya kor lat ban
job bá ra az if jú sá gi éne kek do mi nál nak.



Az is ten tisz te let vá za

Gyü le ke zõ: be ve ze tõ hang sze res já ték; A szol gá lat te võk
be vo nu lá sa az or to dox egy há zak rend jé hez ha son la to san;
Az ol tár fel öl töz te té se; Üd vöz lés; Be ve ze tõ ének; Zsol tár;
Bûn bá na ti rész, bûn val lá sok, bi zony ság té te lek; Ky rie ele -
ison (ének); Fel ol do zás; Ju bi la te deo (ének); Hang sze res
ze ne; Tex tu sok fel ol va sá sa, Ószö vet ség, Epis to la; Kö zös
ének; Rö vid (5–7 per ces) ige hir de tés; Köz tes idõ: imád ság,
ál dás a temp lom ban el he lye zett mel lék ol tá rok nál (kb. 20
perc); Hang sze res ze ne; Ora tio oe cu me ni ca; Pax; Úr va cso -
rai li tur gia az egy ház hi va ta los rend je sze rint; El bo csá tás;
Hir de tés; Ál dás; Kö zös ének; Ki vo nu lás.

A BA KONY CSER NYEI TA MÁS MI SE

Elõ ké szí té se

Amint már ko ráb ban em lí tet tem, az ál ta lunk élet re hí vott ba -
kony cser nyei ta más mi se egy egész  na pos gyü le ke ze ti együtt -
lét zá ró prog ram ja volt. Évek óta dé del ge tett ál mom meg va -
ló sí tá sa vet te kez de tét, nem ke vés szo ron gás sal és sok mun -
ká val. A ta más mi se elõ ké szí té se majdnem annyi ener gi át,
idõt emész tett fel, mint az egész  na pos ren dez vé nyünk meg -
szer ve zé se. Öt lel ké szi és öt gyü le ke ze ti mun ka társ al kot ta a
szer ve zõk cso port ját. Egy al ka lom mal tar tot tunk egy na -
gyobb elõ ké szí tõ meg be szé lést, me lyen a kö zös imád sá got
kö ve tõ en a be ér ke zõ ja vas la tok alap ján rög zí tet tük a li tur gia
me ne tét, szét osz tot tuk a gya kor la ti fel ada to kat. Ezt kö ve tõ -
en még kü lön meg be szé lé se ket foly tat tam a ze ne kar ral, a
kán tor ral és az ének kar ve ze tõ jé vel. Az ala pos nak lát szó elõ -
ké szü le tek el le né re né hány ag go dal mat még sem si ke rült el -
osz lat ni ben nünk. A leg gya ko ribb kér dé sek ezek vol tak:
vajon mi ként re a gál egy fa lu si kör nye zet ben élõ tra di ci o ná lis
gyü le ke zet az olyan li tur gi á ra, mely el sõd le ge sen a vá ro si
kör nye zet ben élõ, a sze ku la ri zá ció ha tá sá nak erõ sen ki tett
em ber tár sa ink meg szó lí tá sát cé loz ta meg? Más rész rõl azt
kér dez tük, va jon el jönnek-e a ne kik szánt is ten tisz te let re a
gyü le ke zet pe rem vi dé kén élõk és a szim pa ti zánsok? S ha
igen, va jon mi lyen lesz az is ten tisz te let fo gad ta tá sa? Mi e lõtt
meg vá la szol nánk a kér dé se ket, lás suk ma gát a ren det.6

Be vo nu lás: a mun ka tár sak, lel ké szek be vo nu lá sa. Az ol tár
fel öl töz te té se (or to dox ke reszt, gyer tyák, ke resz tvíz, bor,
os tya).

Az Atya, Fiú, Szent lé lek ne vé ben.
Be ve ze tõ ének:
Glo ria, glo ria, glo ria, Pat ri et Fi lio! Glo ria, glo ria, glo ria,

Spi ri tui Sanc to! Gló ria, gló ria, gló ria, Atyá nak és Fi ú nak!
Gló ria, gló ria, gló ria, és a Szent lé lek nek! 

Kö szön tés: be ve ze tõ mo tí vum fel vá zo lá sa: nap ra for gó -
táb la. 

Mert nap és pajzs az ÚR, ke gyel met és di csõ sé get ad az
Is ten. Nem von ja meg ja va it az ÚR azok tól, akik fedd he tet -
le nül él nek. Se re gek URa, bol dog az az em ber, aki ben ned
bí zik! (Zsolt 84,12–13)

Ének: Di csér jük Is tent (EÉ 40)
Sze mé lyes val lo má sok, bi zony ság té te lek, gyó nás és fel -

ol do zás tör té ne te, kö zöt tük ének ver sek:
Fé nyes sé ged be én sö té ten ér ke zem, Uram ir gal mazz, bé -

két csak ná lad le lek!
Atyám, vét kez tem én, hi szen is mersz en gem, Uram, ir -

gal mazz…
Lá tod fé lel me met, fe léd nyúj tom ke zem, Uram, ir gal -

mazz…
Csend, le he tõ ség az egyé ni imád sá gok ra
Fel ol do zás: alap gon do lat: Gyer me kek és cse cse mõk szá -

ja ál tal sze rez tél di csé re tet… (Mt 21,16), Jn 3,16 (kis gyer -
mek olvassa)

Ke gye lem hir de tés
Ige ol va sás
Ige hir de tés: 5 perc. Hang sze res ze ne.
Hir de tés: az úr va cso ra rend je, a kol lek ta, a kö vet ke zõ

is ten tisz te let, he ti al kal mak stb.
Ének:
Hi szek ben ned, ki jó Atyánk vagy, gyer me kül hi szem,

na gyon sze retsz, hogy el küld ted Jé zust, Fi a dat és ki töl töd
Szent lel ke det.

Hi szek ab ban, hogy igaz ság vagy, és sza vad irt ja, mi
jog ta lan. Élek ez zel a bi za lom mal, jár ha tok én is igaz utat.

Hi szek ab ban, hogy gyõz het, ami jó, és a jó, tu dom, te
vagy, Uram. A rosszon vé gül csak a jó arat hat biz tos,
nagy di a dalt.

Köz tes idõ: kb. 20 perc
A mel lék ol tá rok nál vagy he lyün kön ül ve ma rad va le he -

tõ ség kí nál ko zik a csen des imád sá gok ra, temp lo munk
mû vé sze ti ér té ke i nek meg te kin té sé re.

Fon tos tud ni va lók a köz tes idõ rõl: kér jük, le gye nek
kész sé ge sek, fi gyel me sek egy más iránt. Elõ zé ke nyen en -
ged jék ki azo kat a test vé re in ket, akik ki sze ret né nek jön ni
a pad so rok ból, azok tól, akik fel áll tak, azt kér jük, csu pán
a köz tes idõ vé gét jel zõ ze ne hang jai után fog lal ják el he -
lyü ket, mert így za var ják a leg ke vés bé azo kat, akik ül ve
ma rad tak. A pad ban ma ra dók szá má ra me di tá ci ó kat és
imád sá gos el mél ke dé sek re al kal mas írá so kat bo csá tunk
ren del ke zés re, hogy a köz tes idõ ben lel kük töl te ke zé sé vel
fog la la tos kod has sa nak.

Akik a köz tes idõ ben él ni kí ván nak a fel aján lott le he tõ -
sé gek kel, azok ál dást kap hat nak Is ten igé jé vel a temp lom
jobb ol da lá nál, a ki já ra ti aj tó nál. Sze mé lyes lel ki pász to ri,
test vé ri be szél ge tés re vagy kö zös imád ság ra nyí lik le he tõ -
ség lel ké szek kel az or go na mö göt ti kar zat jobb és bal ol -
da lán.

Ke resz te lé si em lé kez te tõ az ol tár mel let ti ke resz te lõkút -
nál lesz. 
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6 A fe je zet ben kö zölt rend a Ba kony cser nyei Evan gé li kus Egy ház köz ség
ál tal ki adott Ta más mi se prog ram fü zet szer kesz tett vál to za ta. Ba kony -
cser nye, 2004.
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Gyer tya gyúj tás ra, el halt sze ret te ink re va ló em lé ke zés re,
a még élõ kért va ló fo hász ko dás ra az ol tár mel lett a föld -
szin ten, a temp lom jobb ol da lá nál az el sõ ab lak elõtt biz -
to sí tott a le he tõ ség. 

Két he lyen és két for má ban ír hat ják fel imád sá ga i kat a
kar zat elõ te ré ben a ha rang láb alatt el he lye zett cé du lák ra.
A szí nes pa pí rok ra fel írt imá kat a ta más mi se szer ve zõi
csen des ott ho ni ma gá nyuk ban vi szik Is ten szí ne elé, a fe -
hér pa pí ron el he lye zett kö nyör gé se ket a ta más mi se vé gén
ta lál ha tó ál ta lá nos imád sá gok kö zött ol vas sák fel a szer -
ve zõk, itt a temp lom ban. 

A köz tes idõ vé gét ze ne jel zi.
Úr va cso ra, a li tur gia éne kei:
Hord já tok a gyen gék ter he it, Jár já tok a Krisz tus út ja it!

Hi szen Is ten, ki urak nak Ura, nek tek te rí tet te az asz talt. 
Sír já tok a vi lág bá na tát, tán col já tok vi dám rit mu sát,

Hi szen … 
Ad ja tok, ha kér nek tõ le tek, Aján dé kot szór jon min den

perc, Hi szen …
Tör jé tek meg, mi enk a ke nyér! Po hár bor ban íz leld, itt a

vér! Hi szen …
Olyan jó elõt ted áll ni, Krisz tus, ir gal mazz! Tu dom, el -

mond ha tok bár mit, Uram, ir gal mazz, Uram, ir gal mazz!
Ne tartsd szá mon, mit vé tet tem, Krisz tus, ir gal mazz!

Elõt ted nem áll hat nék meg, Uram, ir gal mazz! 
Emelj fel en gem a por ból, Krisz tus, ir gal mazz! Ru hám

en gedd le po rol nom, Uram, ir gal mazz, Uram, ir gal mazz!
Imád ság, Mi atyánk, ének: az utol só ének alatt a mun -

ka tár sak ki vo nul nak.
Ez az öröm el ne múl jék, utunk most itt össze ér, fá rad -

tan ke res tük cé lunk, el fo gott a csüg ge dés.
Ez az öröm el ne múl jék, ta lán a múlt nem kí sért, te is

állj be most a kör be, fogd a töb bi ek ke zét!
Ez az öröm el ne múl jék, az asz ta lon, bor, ke nyér. Atyád

nyi tott szív vel vár rád, tárt ka rok kal fut fe léd.
Ez az öröm el ne múl jék, ván dor lá sunk vé get ér. Jé zus bé -

kes sé ge árad, tu dom, most már van re mény.

Ta pasz ta la tok

Kezd jük meg a kér dé sek ígért meg vá la szo lá sát. A gyü le ke -
ze tünk hû sé ges tag ja i tól, akik meg szok ták és meg sze ret -
ték a mi szo ká sos, bár na gyon el sze gé nyí tett, ének ver ses
li tur gi ai ren dün ket, nem ér ke zett sem hoz zám, sem elõ ké -
szí tõ cso por tunk fe lé egyet len egy el ma rasz ta ló vé le mény
sem. Igaz, nem volt je len a va sár na pon ként meg szo kott
tel jes gyü le ke zet.7 A sa ját, ta lán túl zó el vá rá sa i mat ala po -
san alul múl ta a je len le võk lét szá ma. A re mélt mint egy

250-300 fõ he lyett mint egy 100-120 fõ vett részt az is ten -
tisz te le ten. Igaz azon ban, hogy az egész na pos nyár ün nep
el ne ve zé sû ren dez vé nyün kön a rossz, cse per gõs idõ el le -
né re reg gel 9 órá tól kezd ve es te 6 órá ig fo lya ma to san je -
len volt mint egy 150-200 em ber, fel nõt tek és gyer me kek
együtt vé ve. Amint azt a ki ér té ke lõ meg be szé lé sen meg ál -
la pí tot tuk, a re la tí ve ala csony is ten tisz te le ti rész vé tel a
moz gal mas nap fá rad sá gá ból is adód ha tott. A gyü le ke ze ti
nap vál to za tos gyer mek prog ram ja i nak kö szön he tõ en több
volt az ér dek lõ dõ fi a tal, mint az es ti ta más mi sén. De ta lán
még így is el mond ha tó, a ta más mi sén je len le võ gyü le ke -
zet 20%-a nem a ha gyo má nyos va sár na pi is ten tisz te le ti
részt ve võk bõl állt.

A je len lé võk lét szá ma, ará nya a szer ve zés re  for dí tott idõ
és ener gia függ vé nyé ben akár elé ge det len ség re is okot ad -
hat na. Ám egy is ten tisz te let ered mé nyes sé gét nem sza bad
ki zá ró la go san kvan ti ta tív mu ta tók kal és  for dí tott em be ri
ener gi ák kal mér ni. Hi tem és meg gyõ zõ dé sem sze rint a
szer ve zõk fe lett ál ló is te ni erõ az, aki ál dást, ma ra dan dó él -
mé nye ket, vi gasz ta lást, élet re szó ló él ményt nyújt hat az ott
egy be gyü le ke zet tek nek. Lá tá som sze rint a ba kony cser nyei
ta más mi sén a min de nek ben újat mun ká ló Szent lé lek esz -
kö zei és meg aján dé ko zott jai le het tünk, részt ve võk és szol -
gá lat te võk egy aránt. Csu pán két rö vid moz za na tot sze ret -
nék meg em lí te ni ál lí tá som alá tá masz tá sá ul. 

Tré fá san szól va a gyü le ke zet nem akart ha za men ni. Az
is ten tisz te let kö ze pén lé võ, imád ság ra szánt köz tes idõt
min den ki oly na gyon igye ke zett ki hasz nál ni, hogy az erre
szánt 20 per cet „kény te le nek” vol tunk meg hosszab bí ta ni,
mi vel az egyes mel lék ol tá rok elõtt még hosszú sor ban vá -
ra koz tak az ál dás ra, vagy ép pen a ke resz te lé si em lé kez te -
tõ re vá ró test vé re ink. 

Is ten tisz te le tün kön részt ve võ né met ven dé günk, aki
éle té ben elõször élt át ilyen al kal mat, és nyel vi ne héz sé -
gek mi att nem tel je sen tud ta kö vet ni az is ten tisz te le ti ese -
mé nye ket, a kö vet ke zõ ket kér dez te tõ lem:

– Mondd csak, mi tör tént itt ve le tek? Egy szer re csak azt
vet tem ész re, hogy olyan sze lí den és meg ha tó dot tan áll -
nak sor ban az em be rek, és majd’ min den ki sírt. Mi volt ez,
mi tör tént ve lük? 

ZÁ RÓ GON DO LA TOK

Min dent össze gez ve el mond hat juk, a ta más mi se egy pró -
bál ko zás az egy ház út ke re sé sei kö zül, mely az is ten tisz te -
le te ink tõl el ide ge ne dett, de tit kon még is bé kes ség után vá -
gya ko zó mo dern em bert meg szó lí ta ni kí ván ja. 

Vé le mé nyem sze rint a ru gal mas ság, cél sze rû ség és ha -
gyo mány hû ség hár mas sá ga együt te sen al kot ják a ta más -
mi se al kal maz ha tó sá gát, ere jét, s ha ez a rend el tud ter -
jed ni ha zai gyü le ke ze te ink ben, ké pes épí te ni, erõ sí te ni,
lel ki ek ben meg újí ta ni kö zös sé ge in ket.

7 Ám bár az is el kép zel he tõ, vol tak olyan test vé rek, akik ele ve a tá vol -
ma ra dá suk kal til ta koz tak. Lé nye gé ben nem is õk vol tak az is ten tisz te let
cél cso port ja.



Na gyon sok em ber rel ta lál koz tam, aki csodálkozva
kérdezte meg: „Hogy tud tok ifit tar ta ni ott, ahol nincs fi a -
tal?” Bá to rít va más fal vak gyü le ke ze te it is, most ar ról sze -
ret nék be szá mol ni, ho gyan „van” a „nincs”.

KÖ RÜL MÉ NYE INK

A ne mes csói gyü le ke zet hez 17 te le pü lés tar to zik, me lyek
kö zül szin te mind egyik öre ge dõ fa lu. Te rü le te egy 50 km-
es kör ben van Szom bat hely és Kõ szeg kö zött. Össze sen
590 re giszt rált evan gé li kus él itt. A leg na gyobb lé lek szá -
mú gyü le ke zet ben 160-an él nek. 56 gye rek jár hit tan ra,
óvo dás tól az ál ta lá nos is ko lá s korig. Eb bõl ta lán már jól
ér zé kel he tõ, hogy a „ki kon fir mál ko dó” fi a ta lok kö zül mi -
lyen lét szám ban le het ne itt if jú sá got össze hoz ni. 

Ami kor ide ér kez tünk és el kezd tük itt a szol gá la tot,
már volt ifi. Mesz len ben pén te ken ként 6-7 fi a tal gyü le ke -
zett össze. Õk meg ma rad tak, és ki egé szül tünk fris sen
kon fir mál tak kal, il let ve más fe le ke ze tû ek kel, így most
pén te ken ként át la go san 15-17 fi a tal lal ta lál ko zunk. Két
hely szí nünk van, egyik hé ten Mesz len, a má sik hé ten
Ne mes csó.

ELÕZ MÉ NYEK 

A mun kát nem a sem mi rõl kezd tük. Mû kö dött már
Mesz len ben egy nyá ri if jú sá gi tá bor, mely nek osz lo pos
tag jai év köz ben is ta lál koz ni akar tak, eb bõl nõtt ki a
kez dõ kis mag. Le he tett pingpon goz ni, éne kel ni, be szél -
get ni, jó ér te lem ben „bu liz ni”. Az el sõ évben ez zel a tár -
sa ság gal voltunk együtt. De év köz ben volt már a kon -
fir má ci ós órá kon egy-két fi a tal, aki ér dek lõ dött, hogy el -
jö het nek-e ifi re. Azt gon do lom, nem volt rossz dön tés,
hogy az „igen” hang zott vá lasz ként. Hi szen az ál tal,
hogy õk jöt tek, szól tak ba rát nõik nek is, akik szin tén
csat la koz tak. Így las san duz zadt a lét szám. De mint
min den pár kap cso lat ra, er re is igaz, hogy meg sze rez ni
könnyû, de meg tar ta ni?! Nagy volt a fej tö rés, hogyan le -
gyen von zó, de még se klub ta lál ko zó jellegû, ha nem ke -
resz tény össze jö ve tel ez a pár óra. Így a já ték mel lett
meg je lent elõ ször az ének lés, az után egy rö vid áhí tat,
be csem pé szett té mák. Má ra ott tar tunk, hogy õk ma guk
is szí ve sen vál lal nak áhí ta tot, il let ve gyü le ke ze ti al kal -
mak ra is együtt ké szü lünk, pél dá ul leg kö ze lebb ha lot -
tak nap já n mutattunk be egy szín da rabot. De ezek rõl
most csak ennyi, in kább néz zük, mi is elõ zi meg azt a
bi zo nyos pén tek es tét!

PÉN TEK ES TE

Ne kem a szer ve zé s ben, hogy ki jön és ki nem, nem so kat
kell ten nem, hi szen õk egy mást hívo gat ják, és meg van az
a két sze mély, aki fe lénk köz ve tí t. Az én sze re pem az utaz -
ta tás ban van. Hi szen a 15 fi a tal 7 fa lu ban la kik. Es te
nincs köz le ke dés a fal vak kö zött, így a szol gá la ti Cor sa
eze ken a na po kon busszá ala kul. Kö zel 150 km-t kell au -
tóz nom egy-egy if jú sá gi órá ért, de meg éri, nem csak ne -
kem, ha nem a gyü le ke zet nek is, hi szen az if jak ön ma guk
meg fo gal maz ták az ifik táv la ti cél ját: von zó vá ten ni a
gyü le ke ze tet, a temp lo mot pe dig ott ho nunk ká. Amit még
fon tos nak tar tok, hogy eze ken az es té ken nem sza bad saj -
nál nom az idõ met. Sok szor éj fé lig is el tart, de így, eb ben a
kö zeg ben a hét 168 órá já ból csak ezt a hár mat-né gyet töl -
tik, és jól ér zik ma gu kat, így nem mond ha tom ne kik:
„most már nem be szél ge tek ve led, mert ál mos va gyok”. 

EXT RÁK AZ IFIN

Fon tos egy-egy rend ha gyó al kal mat is szer vez ni. Ta valy
el men tünk piz záz ni, sza lon nát sü töt tünk, mo zi ba men -
tünk, együtt ott vol tunk a kõ sze gi ha tár meg nyi tá son,
vagy pél dá ul az idei évet egy nagy fõ zés sel kezd tük. Fon -
tos, hogy a leg több öt le tet õk hoz zák, így va ló ban úgy ala -
kít hat ják éle tük nek ezt a ré szét, hogy jól érez zék benne
ma gu kat. De ilyen ext ra al ka lom a tá bor is. Idén két kor -
osz tály nak szer vez tünk tá bort, és a ki csik tá bo rá ban
(4–12 év) már az ifi tag jai vol tak a se gí tõk. Jólesik ne kik,
ha part ne rek ként ke zel jük õket, és csak az az ér zés erõsõ -
dik ben nük, hogy ne kik is szól va la mi a gyü le ke zet ben, az
egy ház ban, és hogy ezért õk is te het tek va la mit. 

UTÓ HA TÁS

Ez nem kel le met len, mint egy gyógy sze ré, el len ke zõ leg.
Azt gon do lom, min den ifi nek az le het ne a cél ja, hogy
legyenek utóhatások. Nagy él mény, ami kor hét köz ben is
ér ke zik e-ma il ben egy-egy kér dés az élet nagy dol ga i ról,
vagy egy sze rû en be csen get nek, hogy jöt tek egy ki csit be -
szél get ni. Év  köz ben is szer vez ünk a gye re kek nek al kal -
ma kat (ját szó há zat, hit ta nos pik ni ken aka dály ver senyt
stb.). To váb bá meg nyi tot tuk az eMa gyar or szág pon tot is,
amely ben a fel ügye lõk szin tén az ifi tag jai, akik már te -
kin télyt vív tak ki a ka ma szok elõtt, va la mint a hon lap ké -
szí tés bõl is ki ve szik a ré szü ket. Utó ha tás ként meg em lít he -
tõ még, hogy  erõs fe le lõs ségér zés ala kult ki ben nük egy -
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KA LIN CSÁK BA LÁZS

If jú ság egy kis fa lu ban



más iránt, il let ve az ifi iránt, így pél dá ul ön ma guk pá lyáz -
nak ön ma guk nak, hogy még töb ben csat la koz za nak hoz -
zánk. If jú sá gi ve ze tõ kép zõ be is el men tek ket ten, ép pen
emi att a fe le lõs ség tu dat mi att. És még foly tat hat nám so -
ká ig…

EGY LEL KÉSZ ÉR ZÉ SEI

Le het, hogy ha va la ki el ol vas sa eze ket a so ro kat, azt
gon dol ja, nem történt nagy do log, ezek csu pán az ala -
pok. De egy kis fa lu eseté ben ez szin te az élet ben ma -
ra dást je len ti. Hi szen re mény ked het nek ab ban, ta lán

nem is alap ta la nul, hogy ezek a fi a ta lok majd itt  ma -
rad nak, és õk lesz nek a jö võ. Szá mom ra min den pén tek
este egy cso da, és in kább fel töl te ke zés, mint mun ka. Jó
lát ni, ahogy ki nyíl nak egy más és a lel kész fe lé, ahogy
bi za lom szö võ dik nem csak köz tünk, ha nem Is ten és kö -
zöt tük is. Na gyon kü lön bö zõ ek, még is egy má sért van -
nak, a csen des jól el van a har sánnyal, a sze gé nyebb a
gaz da gab bal stb. 

A leg fõbb ér zé sem pe dig, hogy mind ezt, ami most van,
nem én csi nál tam, és egye dül nem is men ne. Min den mö -
gött ott áll õ, aki sze ret né, ha egy sem vesz ne el az õ ki -
csi nyei kö zül. Mi pe dig ezért küz dünk, hogy ne áll junk út -
já ban az õ aka ra tá nak.
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1919. áp ri lis 11-én szü le tett Szé kes fe hér vá rott, Ley rer Já -
nos és Nagy Jo lán fi a ként. Édes ap ját kis gyer mek ko rá ban
el ve szí tet te. Hú gá val együtt nagy anyánk ne vel te ne héz
kö rül mé nyek kö zött, de sze re tet ben és hit ben. A nagy ka -
ni zsai pi a ris ta gim ná zi um ban papta ná rai is nagy ban se gí -
tet ték, hogy fel is mer je a mennyei Atya hí vá sát.

A vo ca tio in ter na és ex ter na meg ér té sé vel je lent ke -
zett a sop ro ni Evan gé li kus Hit tu do má nyi Kar ra 1937-
ben. Teo ló gusévei alatt két meg ha tá ro zó él mé nyé rõl
be szélt ne künk: pro fesszo ra i tól ren ge te get ta nult, meg -
sze ret te a teo ló gia tu do má nyát, és egész éle té ben igye -
ke zett eb ben fej lesz te ni ma gát. Teo ló gustár sa i val pedig
élet re szó ló, mély ba rát sá go kat kö tött, amelyeket a tör -
té ne lem vi ha rai sem tud tak szét tör ni. 1941. jú ni us 13-
án szi gor la to zott, 1941. jú ni us 15-én avat ta lel késszé
D. Ka pi Bé la püs pök.

Ke rü le ti se géd lel kész ként – a zak la tott idõk mi att – püs -
pö ke min dig oda küld te szol gál ni, ahol a leg na gyobb
szük ség volt rá. Így Sop ron ban, Nagy ka ni zsán, Gye nes di -
á son, Cell dö möl kön, Kõ sze gen, Mencs he lyen, Si ká tor ban
és Gyõ rött szol gált, küzd ve a há bo rú ne héz sé ge i vel, idõn -
két a ha lál ár nyé ká nak völ gyé ben jár va. A vi lág há bo rú be -
fe je zõ dé se után Gyõr be ke rült, ahol igen jól érez te ma gát
szol gá la ti és em be ri szem pont ból is.

1948 jú ni u sá ban Ka pi püs pök úr Gye nes di ás ra helyezte
ke rü le ti misszi ói lel kész és az evan gé li zá ci ós köz pont ve -
ze tõ jének. Szol gá la tát oda adó hû ség gel vé gez te a misszi -
ói, evan gé li zá ci ós kon fe ren ci ák há zi gaz dá ja- és szer ve zõ -
je ként. A gyü le ke ze tek ben vég zett szol gá la ta i val is az egy -
ház meg úju lá sát mun kál ta.

A kom mu nis ta ha ta lom át vé tel dik ta tó ri kus esz kö zök kel
szün tet te meg az evan gé li zá ci ót.

1953-ban a nagy ba rát–mén fõ csa na ki gyü le ke zet lel ké -
sze lett, ahol 1985-ig – egész sé gi ál la po ta mi at ti – nyu ga -
lom ba vo nu lá sá ig szol gált.

1948-ban kö töt tek há zas sá got édes anyánk kal, Pröh le
Mar git tal. Há zas sá gu kat Is ten öt gyer mek kel ál dot ta meg.

A gyü le ke ze ti szol gá lat vé gez té vel Bu da pest re köl töz -
tek, ahol, amíg ere je en ged te, szol gá la to kat is vál lalt,
majd az idõs lel ké szek ta lál ko zó i nak szer ve zé sé ben vett
részt.

Egy re gyen gü lõ fi zi kai ere je el le né re tel jes szel le mi fris -
ses ség ben él te idõs nap ja it.

Gyer me ke ként éle tét, szol gá la tát a kö vet ke zõk ben tu -
dom rö vi den össze fog lal ni: éle te, szol gá la ta több po li ti kai
rend sze ren is át ívelt, vész ter hes idõ ket élt meg. „Gon dol -
ko dá sá ban, ma ga tar tá sá ban min dig õszin te em ber volt.
Az egy há zi em be re ket el len õr zõ ál la mi vagy párt meg bí zot -
tak tisz tá ban vol tak az zal, hogy nem az õ em be rük.”1

Gyer mek ként úgy lát tuk, hogy volt ben ne va la mi ál lan dó:
Is ten ural ma alatt akart él ni.

Édes apánk el me ne te lé vel eggyel ke ve seb ben van nak itt
ab ból a nem ze dék bõl, akik nek em be ri leg is kö szön het jük,
hogy egy há zunk túl él te a szo ci a liz must, de hi tem sze rint
eggyel töb ben van nak oda át, akik kel együtt ör ven de zünk
min den sanc tus al kal má val.

Ter mé sze te sen az élet vi ha rai, a po li ti kai, egy ház po li ti -

LA BORCZI GÉ ZA

Édes apánk, La borczi Zol tán élet út ja

1 Ezek kel a sza vak kal em lé ke zik meg ró la Te kus Ot tó a Du nán tú li Ha -
rang szóban.

Krisztusban mindnyájan életre kelnek (1Kor 15,22)



A gyõr új ba rát–mén fõ csa nak–tény õi Gyü le ke zet hí vei szo -
mo rú an, de a min den ha tó Is ten sze re te té be ve tett hit tel
áll nak drá ga jó lel ki pász to ruk, La borczi Zol tán tisz te len dõ
úr ham vai mel lett.

Mi, akik az õ ige hir de té sein nõt tünk fel, idõ rõl idõ re
meg ta pasz tal hat tuk, hogy sze ret ben nün ket az Úr: jó
mag ve tõt hí vott el kö zénk szol gá lat ra, a hit élet oly ne héz
idõ sza ká ban.

A gyõr új ba rá ti temp lom kert ben dús lom bo za tú, gyö ke -
re ik kel mé lyen a föld be ka pasz ko dó, élet erõs gesz te nye fák
áll nak.

Õr zik a mag ve tõt.
Õr zik a gyer me ki lé lek áhí tat ra vá gyó dá sát. Õr zik a hi -

deg té li es té ken a gyü le ke ze ti te rem fe lé meg tett lé pé se in -
ket, hogy fel han goz zék az ének: „Ó, ter jeszd ki, Jé zu som,
ol tal ma zó szár nyad…”

Õr zik a Kis ba rát hegy re, Mén fõ re, Tény õre szol gá lat ba
in du ló lel ki pász tor mo tor ke rék pár já nak gyak ran to va tû nõ
hang ját.

Õr zik az Úr ne vé ben vég zett, ál dott ige hir de tõi szol gá la -

tot, mely nek gyü le ke zetet meg tar tó ere je az Úr sze re te té -
nek bi zony sá ga lel ki pász to runk ál tal. 

Kö szön jük a mén fõi temp lom épí té sén va ló ál do za tos
fá ra do zá sát.

Kö szön jük az õ tisz te le tet éb resz tõ, min den fe les le ge set
nél kü lö zõ, hosszú éle te so rán mind vé gig az Úr aka ra tát el fo -
ga dó és be tel je sí te ni igyek võ, sze re te tet árasz tó sze líd sé gét.

Kö szön jük a szik la szi lárd bi zo nyos sá got: La borczi tisz -
te len dõ úr az Úr ban élt, és az Úr õben ne.

Ér tünk is mon dott min den na pi fo há sza hi á nyoz ni fog.
Kér jük a min den ha tó Is tent, erõ sít se gyü le ke ze tün ket,

áld ja meg je len le gi lel ki pász to runk szol gá la tát, hisz ír va
van: „Is ten pe dig ha tal mas ar ra, hogy rá tok árassza min -
den ke gyel mét.” (2 Kor 9,8)

A gyõr új ba rá ti temp lom kert élet erõs gesz te nye fái õr zik
a mag ve tõt.

Erõs vár a mi Is te nünk!
A vi szont lá tás re mé nyé be ve tett hit tel kér jük: adj bé kés

pi he nést ne ki, ó, Atyánk!
Kor da Ti bor né
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kai igaz ság ta lan sá gok õt is meg se bez ték, de igye ke zett
min dig meg ta lál ni fel ada tát, le gyen az evan gé li zá ció,
temp lom épí té se a leg ne he zebb idõk ben (1957–1963), az
öku me ni kus pár be széd, kap cso la tok és ba rát sá gok fenn -
tar tá sa, a gyü le ke ze ti lel ké szi szol gá lat hû sé ges vég zé se.

Ne künk, gyer me kei nek – édes anyánk kal együtt – igye ke -
zett olyan vé dõ er nyõt biz to sí ta ni, hogy ezek bõl a tör té nel mi
igaz ság ta lan sá gok ból a le he tõ leg ke ve seb bet érez zünk.

2004. jú li us 22-én a mennyei Atya fel men tet te az élet és
a szen ve dés ter hei alól. Ön ma gá val, em be rek kel, Is ten nel
meg bé kél ten ad ta vissza éle tét Te rem tõ jé nek.

Em lé két õriz ze a hit ve si, gyer me ki és em be ri há la, õt
ma gát pe dig a Szent há rom ság egy igaz Is ten ir gal má -
ba tesszük le, hogy aki õt te rem tet te, meg vál tot ta és
meg szen tel te, bo csás sa meg bû ne it, és vi gye az örö k -
élet be.

Jé zus így imád ko zott: „Atyám, azt aka rom, hogy aki ket ne -
kem ad tál, azok is ott le gye nek ve lem, ahol én va gyok,
hogy lás sák az én di csõ sé ge met.” (Jn 17,24)

Gyá szo ló ke resz tény gyü le ke zet, sze re tett csa lád, ked -
ves test vé re im!

A ha lál, a te me tés min dig a föl di élet mu lan dó sá gá nak,
vé ges sé gé nek ki ke rül he tet len va ló sá gá val szem be sít min -
ket. Nincs ez más ként most sem, ami kor sze re tett La borczi
Zol tán test vé rünk tõl ve szünk bú csút. Az em bert fog lal koz -
tat ja a jö võ: mi lesz az zal, aki el ment kö zü lünk? És fog -
lal koz tat min ket az is: mi lesz ve lem, ha majd én ke rü lök
sor ra? Hol van nak sze re tett ha lot ta ink, és hol le szek én?

So kan mond ják, hogy még sen ki sem jött vissza a ha -
lál ból, hogy vá laszt ad jon ne künk ezek re a kér dé sek re. A
ke resz tény em ber hi te azon ban ar ra a Jé zus Krisz tus ra
néz, aki fel tá madt a ha lál ból, vissza jött övé i hez, hogy ez -
zel is bi zony sá gát ad ja mind an nak, amit ígért az örök élet

fe lõl. Hús vét fé nyé ben elõ tû nik Is ten bûnt, ha lált és íté le -
tet le gyõ zõ ha tal ma, és vég sõ ter ve az em ber rel: az örök
élet.

Jo hann Se bas ti an Bach egyik ba rát já nak em lék köny vé -
be azt ír ta: „Csak a be fe je zés ad ja meg a hang ne met.”
Ezen azt ér tet te, hogy csak a be fe je zést is mer ve le het min -
dent, ami ko ráb ban tör tént, a meg fe le lõ fény ben lát ni. A
föl di éle tet is csak így, az örök élet vi lá gos sá gá ban le het
meg fe le lõ fény ben lát ni.

Ezt erõ sí ti meg Jé zus fõ pa pi imád sá gá ból az a mon dat,
ame lyet La borczi Zol tán test vé rünk sze ret tei a gyász je len -
tés re és a bú csú zó is ten tisz te let tex tu sá ul is vá lasz tot tak:
Atyám, azt aka rom, hogy aki ket ne kem ad tál, azok is ott
le gye nek ve lem, ahol én va gyok. 

La borczi Zol tán test vé rünk és szol ga tár sunk olyan em ber
volt, aki egész éle té ben azt tar tot ta a leg fon to sabb nak, hogy
ott le gyen, ahol Jé zus van. Már gyer mek ko rá ban meg szó lí -

Ige hir de tés La borczi Zol tán te me té sén

Búcsúztató



tot ta õt az Úr, és vá gyat éb resz tett a szí vé ben, hogy õ is en -
ge del mes gyer me ke le gyen a mennyei Atyá nak. At tól kezd -
ve ke res te az Atya aka ra tát, fi a tal ko ra óta rend sze re sen ol -
vas ta a Bib li át, és édes any ja sze re tõ se gít sé gé vel a gyer mek-
bib lia órá kon és is ten tisz te le te ken hal lott ige, ének, majd az
evan gé li zá ci ók ér lel ték jó föld be esett mag ként hi tét. Gaz -
dag lel ké szi szol gá la tá ban is ott volt, aho vá Mes te re és Ura
hív ta. Ak kor is, ami kor szol gá la tá nak el sõ idõ sza ká ban
sok szor két-há rom hó na pon ként kel lett új hely re men nie,
ak kor is, ami kor misszi ói lel kész ként a szá má ra leg ked ve -
sebb szol gá la tot vé gez te, és ak kor is, ami kor a ki csiny gyõr -
új ba rá ti gyü le ke zet ben szin te fél re té ve, el fe led ve szol gált.
Ne ki egy volt fon tos: Ott akart len ni, ahol Jé zus van. Így volt
ott csa lá di éle té ben, sze re tett há zas tár sa, gyer me kei kö ré -
ben: so ha nem egy ma ga, ha nem min dig Jé zus sal.

És most Jé zus sza va hang zik ham vai fö lött: Atyám, azt
aka rom, hogy aki ket ne kem ad tál, azok is ott le gye nek ve -
lem, ahol én va gyok.

Sze re tett test vé re im, ez az üd vös ség ígé re te. Hi szen mi
más len ne az üd vös ség, mint ott len ni, együtt len ni Jé zus -
sal? Ahol Jé zus van, ott az örök élet. Már itt a föl dön, és
ha el jön vég óránk, ak kor ab ban a má sik vi lág ban, az Is -
ten ma még föl di sze münk nek lát ha tat lan va ló sá gá ban.

Együtt len ni Jé zus sal – ez az élet, mert õ az élet! És aki
itt, a föl di élet ben Jé zus sal élt, az a ha lál után is Jé zus sal

fog él ni, hi szen tõ le nem sza kít hat el sem ma gas ság, sem
mély ség, sem je len va lók, sem el kö vet ke zen dõk, sem ha lál,
sem élet. La borczi Zol tán test vé rünk re úgy em lé ke zem,
mint aki su gá roz ta en nek a Jé zus hoz ra gasz ko dó, Jé zust
kö ve tõ élet nek a fé nyét. Ez a fény vi lá gí tot ta meg bé kés
ar cát, ami kor ké szült ha za fe lé. Eb ben a re mény ség ben tet -
te ke zét Jé zus ke zé be, ami kor el jött el me ne te lé nek ide je.

A volt ba jor püs pök, Her mann Di etz fel bin ger rö vid del
ha lá la elõtt az utol só bú csút egy ide gen nagy vá ros ba tör té -
nõ uta zás szo ron gá sá hoz ha son lí tot ta: „Az örök ké va ló ság
is ide gen ne kem, és fé lek” – mond ta. „De ha ott van az én
Uram, Jé zus Krisz tus, akit én is me rek, és aki is mer en gem,
ha õ jön elém, ké zen fog, és az Atya trón ja elé ve zet, sík ra
száll ér tem, és ezt mond ja ró lam: õt is me rem, ak kor töb bé
nem kell fél nem. Ak kor re mény tel ten örül he tek, mert ak kor
el mond ha tom: meg sza ba dul tam, cél hoz ér tem.”

A 2. szá zad ele jén vér ta nú ha lált halt püs pök és egy ház -
atya, an ti ó khi ai Ig nác val lot ta: „Oda meg ér kez ve le szek én
em ber ré.”

Eb ben a hit ben és re mény ség ben élt, szol gált és halt
meg La borczi Zol tán, sze re tett test vé rünk és szol ga tár -
sunk is. Mi pe dig ab ban a re mény ség ben és Is ten irán ti há -
lá val ve szünk tõ le bú csút, hogy ott van már, ahol Jé zus,
lát ja az õ di csõ sé gét, és egy kor mi is ott le szünk.

Balicza Iván
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Ol va só ink fi gyel mé be ajánl juk az új hittankönyvcsalád 4. osz tá -
lyos, 9–10 éves gyer me kek szá má ra ké szült tag ját. A Szûcs Édua
raj za i val il luszt rált, sok já té kos fel ada tot tar tal ma zó tan köny vet
Koczorné Heinemann Il di kó és Pin tér Zsu zsan na ál lí tot ta ös  sze.
A tör té ne tek, a fel ada tok és a ked ves raj zok – köz tük a ka ti ca,
amely az egész köny vön vé gig ka la u zol ja a gye re ke ket – mind a
tan könyv fõ gon do la tá ra mu tat nak rá: Is ten kö zöt tünk van.

Meg je lent a Lu ther Ki adó nál. Ára 980 Ft.



SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN UTOL SÓ
ELÕT TI VA SÁR NAP
• Jn 5,26–30

Mit te gyek?

A ho mí lia he lyett én ezen a va sár na pon in kább a ser mo
mel lett dön tök, mi vel ez utób bit ke vés bé tar tom ve szé lyes -
nek, mint ha vers rõl vers re ma gya ráz nám azt, amit nem is
kell – amit „csak” hin ni kell vagy le het. Pe rikó pa-spe ci fi -
kus ma gya rá za to kat ke res tem, fõ leg a né met szak iro da -
lom ban, de alig ta lál tam va la mit. Így nem ma radt más
szá mom ra, mint hogy tex tu sunk két kér üg ma ti kus fo ga -
lom-osz lo pa – élet és íté let – kö zé meg pró bál jak af fé le
„pré di ká ci ós transz pa renst” ki fe szí te ni.

Tex tu sunk sco pu sa

A Já nos-evan gé li um egyik mar káns jel lem zõ je, hogy meg -
le põ gyor sa ság gal jut el a „vég sõ dol gok” teo ló gi á já ig.
Mint a hó sap ka a hegy te tõn, olyan a pe rikó pánk: ma gya -
ráz nunk kel le ne Jé zus au to ri tá sá nak kér dé sét az íté let tel
kap cso lat ban, de aho gyan a hegy csúcs nak sem kell bi -
zony gat nia, hogy õ a leg ma ga sabb pont, Jé zus nak sem
kell ma gya ráz kod nia hely ze tét il le tõ en. Éle tünk is ten él mé -
nye i nek kvint esszen ci ás kér dé se: lát juk-e az em ber Krisz -
tus ban az Em ber fi át? Nos, csak is ak kor, ha gon dol ko dá -
sunk ko or di ná ta rend szert vált! 

A ju da iz mus Tórá hoz iga zí tott ko or di ná ta rend sze ré ben
Jé zus csak egy sze rû ács fiú, aki a csa lá di tra dí ció nyo mán
há zat épít het – hi szen ah hoz bi zo nyá ra ért –, de kva li fi ká -
ció nél kü li „teo ló gi á já val” ne za var ja Jah ve egy há zi rend -
jét, ar ra pe dig ne is gon dol jon, hogy új egy há zat ala pít son.
(Jé zus már pe dig újat akart: Én pe dig azt mon dom nek -
tek…)

A tör vény be ha tá rol ta lá tás nak édes test vé re a ma te ri a -
lis ta ha tás-el len ha tás gon dol ko dás. Sok ke resz tényt de for -
mál ez a pu ha ma te ri a liz mus, amely meg nyil vá nul vi lág -

kép ben, is ten kép ben, és „el hi te ti” ve lünk: úgy (is) mû köd -
nek a dol gok, aho gyan mi azo kat lát ni vél jük, ma gya ráz -
zuk. Mind ad dig, amíg nem fo gad juk az evan gé li u mot, és
meg nem szü le tik ben nünk az új em ber, ad dig lé te zé sünk
pusz tán sík vi lá gi. Jól le het a négy di men zi ós „koc ka” há -
rom di men zi ós ké pét két di men zi ó ban le tud juk raj zol ni,
de ha lát juk is pa pí ron az ered ményt, a har ma dik és ne -
gye dik tér be li di men zió ha tá rán meg áll a kép ze lõ erõnk…

Igénk így ál lít min ket kép ze lõ erõnk ha tá rá ra. Van egy
pont, amed dig tö ké le te sen mû kö dik evi lá gi lá tá sunk, de a
ha lál pil la na tá ban ko or di ná ta-rend szer vál tást igé nyel a
lel künk. A vál tás oka: a ke reszt re fe szí tett Is ten ma ga. A
szen ve dõ, a meg alá zott, a ha tal mát ve szí tett, az el ha -
gyott, a 2000 (1700?) év vel ez elõtt em be ri ér dek nek alá -
ren delt és fel ál do zott sze re tet… Ugyan ak kor a ha lál má sik
ol da lán Is ten or szá ga vár – aho va csak hit tel, meg le he tõs
fény tö rés sel és ho má lyo san lát ha tunk be, mert az „itt és
most” ha lál ere jé nek lel ket bé ní tó von zás kör ze té ben a di -
csõ sé ges Is ten tün dök lé se csak ígé ret. (A ha lál ha tár kö vén
túl már az üd vös ség ma ga.)

Kér üg ma ti kus fo gal mak – szá mom ra

„hogy éle te le gyen ön ma gá ban”
Jó (el sõ) kap cso ló pont nak kí nál ko zik mai én cent ri kus vi -
lá gunk ban a ki je len tés: „Aho gyan az Atyá nak van ön ma -
gá ban éle te, úgy a Fi ú nak is meg ad ta, hogy éle te le gyen
ön ma gá ban.” Az is ten ké pû re te rem tett em ber nek is meg -
ada tott, hogy éle te le gyen ön ma gá ban. Köz hi e de lem, hogy
az in di vi duum nak ér té ke ön ma gá ban van, hol ott va ló já -
ban a vi szo nyá ban, vagy is ab ban, aho gyan em ber tár sá -
hoz és Is ten hez vi szo nyul. A mai em ber vi szo nyu lá sa:
min de nek elõtt én, azt után te (is), és a „meg hí vot tak” szá -
má ra, akik nek az Is ten dol ga i hoz va ló af fi ni tás ada tott, õ
– az Is ten – is. Té ves lá tá sunk, hogy a „te”, az az az em -
ber társ ér té két a hoz zám va ló vi szo nya adja meg, hol ott az
iga zi ér té két csak is az Is ten hez va ló vi szo nya ha tá roz za
meg! Így le het sé ges, hogy a hí võ em ber, mi köz ben Is tent
akar ja lát ni, meg lát ja em ber tár sá ban a szen ve dõ Krisz -
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tust, s ha ezt lát ja, láthatja Is ten ke gyel mé bõl, ak kor jut el
Is ten- és ön is me ret ben oda, hogy meg ta lál ja ren delt he lyét
a vi lág ban. Ez az iga zi ön meg va ló sí tás, vagy is az élet ma -
ga: he lyes, Is ten te rem tés be li aka ra tá nak meg fe le lõ vi -
szony ba ke rül ni úgy az em ber vi lág gal, mint a te rem tett -
ség gel.

„hogy íté le tet tart son”
Az ön ma gá ra éb redt em ber éle té ben ál dás és ke reszt egy -
szer re, hogy ítél, az az meg íté li, mi a jó és mi a rossz. Azu -
tán vá laszt is, de mi vel az ész mond ja meg, mit ne te -
gyünk, a szív pe dig, hogy mit te gyünk – ál ta lá ban rosszul
vá lasz tunk. (A szív irá nyult sá gát ugyan is min dig az ha tá -
roz za meg, ami vel tel ve van.) A Krisz tus-ta ní tás egyik fon -
tos té te le, hogy egyé ni leg va gyunk fe le lõ sek éle tün kért.
Így van ér tel me az íté let nek, s csak így le het tar tal ma az
élet nek is. Nem biz tos, hogy szó szék re kell vin nünk, de
mek ko ra sú lya, ér vé nyes sé ge van egy em ber éle té nek a
meg íté lé sé ben a kör nye zet nek, a ge ne ti kai örök ség nek? A
„meg bün te tem az atyák bû ne it a fi a kon” meg ta pasz tal ha -
tó igaz sá gán túl mennyi re há rít ha tó át a vé tek, a bûn és
ezek kö vet kez mé nyei az adott tár sa dal mi rend szer igaz -
ság ta lan sá ga i ra, az él ni aka rás ösz tön vi lá gá ra, az aszo ci -
á lis pél dák ra a csa lád ban, mik ro kör nye zet ben: egy szó val
má sok ön zé sé re? Mennyi ben hi vat koz ha tunk a kül sõ
okok ra, pél dá ul a vi lág ha tal mas pénz ügyi oli gar chia far -
kastör vé nye i re – me lyek kö vet kez té ben urai van nak en -
nek a vi lág nak, de gaz dái nin cse nek –, vagy ép pen a mér -
ge zõ szü lõk re, akik nem Is ten nek, em ber tár sak nak, ha -
nem csak „ma guk nak” ne ve lik gyer me kü ket?

„el jön az óra” 
Ami kor az Is ten (meg)íté lõ tör vé nye ha tály ba lép. Az Is ten
ka i ro sza. Az íté let. A bûn mi att kol lí zi ós pá lyá ra ke rült
em bert sem mi nem ment he ti meg a te rem tett ség be li rend -
del va ló vég sõ nagy össze üt kö zés tõl, csak is az, aki nek ha -
tal ma van a té rí tés re, a „pá lya kor rek ci ó ra”. Hi tünk sze rint
nem csak az ere den dõ bûn (az az a kész ség a rossz ra) ter -
hel min den egyes em bert, ha nem eh hez hoz zá adó dik min -
den ki nek a „ma ga go nosz sá ga”.

Az egy há zi esz ten dõ vé gén nem ke rül het jük ki az íté -
let/vég íté let prob le ma ti ká ját. Ágen dánk mot tó ja is ezt iga -
zol ja: „Cél egye nest igye kez zünk el hi va tá sunk ju tal má ra!”
Is ten igaz sá ga, hogy szank ci o nál: a bûnt kö ve ti a bün te -
tés. Mert min den nek ára van. Sem mi sincs in gyen: az
ered mé nyek, a si ke res élet mö gött min dig ál do zat van.
(Van, aki csak azért si ke res, mert élet út ja mel lett ál do za -
tok fek sze nek…) Te hát va la ki min dig fi zet… az az ál do za -
tot hoz – lás suk be: leg több ször Is ten az. Van nak olyan
teo ló gu sok, akik tu dá suk (in for má ció-tu dás) alap ján szí -
ve sen be szél nek – szó szék rõl is – a kár ho zat ir re le váns sá -
gá ról. Ez jól hang zik, csak sem mi kö ze az élet va ló sá gá -
hoz, ami rõl a Bib lia õszin tén be szél. Er re Lu ther rel együtt
csak azt mond ha tom: „Ihr habt ei nen an de ren Ge ist!” Azt
gon do lom, hogy az ilyen mo dern „más lel kek” még nem

gyû löl ték meg iga zán a bûnt, s ta lán még nem si ke rült
iga zán sze ret ni ük az élet ben. „Ne cso dál koz za tok ezen –
mond ja Jé zus –, mert el jön az óra… Elõ ször a sze mé lyes
ha lál tu sa utol só órá ja, s azu tán a va la mi ko ri „élet re” vagy
„kár ho zat ra” szó lí tó vég sõ óra.

Íté let alatt va gyunk. Fé lig sír ban lé võ ha lál kul tú ra: ju -
deo-krisz ti a niz mus ta la já ba ka pasz ko dó tö vi ses, vad haj -
tá sos fe hér kul tú ra… Ami ben több a fe ke te, mint a fe hér.
Tu dom, ra di ká lis sza vak. Nem azért írom le eze ket, mert a
vi lág meg érett a vég íté let re, hiszen ar ra már rég óta ké szen
áll: a ma ga ré szé rõl ugyan is meg tett min den el kép zel he tõ
is ten te len sé get. Azért kont rasz to sak sza va im, hogy még
in kább nyil ván va ló vá vál jék nem te rem tett ség sze rû em -
ber vi lá gunk, az, hogy el tér tünk az Is ten szab ta irány tól.

Té nyek: az élet Is ten aján dé ka, még is min den év ben a vi -
lá gon mint egy 1 mil lió em ber kö vet el ön gyil kos sá got, a
szu i cid gon do la tok kal meg ter hel tek szá ma pe dig még na -
gyobb. (Meg jegy zés: egy esz ten dõ alatt az egész vi lá gon
he lyi há bo rúk ban, bal ese tek ben és erõ sza kos cse lek mé -
nyek ben nem hal nak meg ennyi en.) A kör nye zet szennye -
zés/mo dern élet ve ze tés kö vet kez té ben az eu ró pai kö zép át -
la got mu ta tó Né met or szág ban az új szü löt tek kö zül min den
ha to dik mes ter sé ges meg ter mé ke nyí tés nek kö szön he ti éle -
tét. Ma gyar or szá gon min den ötö dik gyer mek…) A vi lág -
gaz da ság cél ja a mi nél ver seny ké pe sebb áru elõ ál lí tá sa, az
ese tek több sé gé ben a ter mé sze ti kör nye zet ro vá sá ra. A
tõzs de spe ku lá ci ó i val to vább ra is „irá nyít”, pe dig „a spe ku -
lá ció nem mun ka” (idé zet Prõh le Ká roly pro fesszor szo ci ál -
eti ka elõ adá sá ból – 1986/87). Hi á ba til ta koz nak gaz da ság -
eti ku sok, hogy az alap ve tõ élel mi sze rek (pél dá ul ga bo na fé -
lék) ne ké pez zék pénz ügyi ügyes ke dé sek tár gyát, az „üz -
let” vi rág zik – saj nos ki csiny ha zánk ban is. Ugyan ak kor a
szo ci á lis-egész ség ügyi el lá tás vi lág mé re tû össze om lá sa
elõtt ál lunk. Szo cio ló gu sok, szo ci ál jo gá szok hir de tik évek
óta, hogy nincs szak mai meg ol dás a glo bá lis prob lé mák ra.
Szak mai meg ol dás nincs – ideo ló gi ai vagy ak tu ál po li ti kai
min dig akad.

Grá di csok a pré di ká ci ó ban

Élet és örök élet fe szült sé ge. Ha nincs re mény ség az örök
élet fe lõl, tör vény sze rû en az evi lá gi lét re esik a hang súly:
dol ce vi ta, Spass ge sells chaft… Ve zé rel je az én „si ke res”
éle te met is a mo dern szent há rom ság: én, ne kem, enyém!
Az élet Is ten ren del te tör vé nye azon ban, hogy nincs ki tel -
je se dés az én ben! Nincs tel jes ség „ma gam ban”. A tel jes ség
csak is kö zös ség ben le het sé ges: pél dá ul a csa lád ban vagy
test vé ri kö zös ség ben. A szen ve dést min dig ezek hi á nya
vagy az adott kö zös ség „mû kö dé si za va rai” okoz zák.

Az élet ér té két az ad ja, hogy a vé gén vár ránk a ha lál. A
ha lál a föl di lét vé ge. Nem cso da, hogy fé lel met kelt ben -
nünk min den élet kor ban. Fi a ta lon at tól ret te günk: mi lesz,
ha egye dül ma ra dok, társ nél kül, egy fi ze tés bõl, a gye rek -
ne ve lés gond ja i val? Idõs kor ban: mi lesz ve lem be teg ség -

425



ben, mo bi li tás ban kor lá toz va, társ nél kül, fi nan ci á lis part -
ner nél kül? A ha lál hoz ve ze tõ út men tén a gon dok bok ra -
i nak sok tö vi se té pi-szag gat ja meg gyõ zõ dé sün ket…

Az élet ne héz sé gei, a bûn zsold ja. Lát juk azt, hogy több,
tar tal ma sabb, jobb kell, mint ami most van. Ezt el ér ni, kö -
vet ni az is tenad ta (nem esz mé nyit, ha nem) ige it csak ak -
kor le het, ha eh hez erõnk van. Az erõ pró bá ja, ami kor (ne -
ki)fe szü lünk. Ilyen kor de rül ki, mink van… Ilyen kor lát juk
be, ke vés van be lõ le: fi zi kai erõ bõl, tü re lem re, sze re tet re,
szol gá lat ra va ló erõ bõl… 

Azt gon dol juk, hogy a szen ve dés az em ber sa ját ja. Pe dig
a ter mé szet is szen ved, csak nem ír ró la drá mát. (A né ma
szen ve dõ nél nincs meg in dí tóbb és tra gi ku sabb.) Az em ber
szen ve dé sét ön ma gá nak kö szön he ti: egy részt az át ere dõ
bûn okoz ta kész sé günk a rossz ra, más részt ér tet len sé günk -
bõl fa ka dó hi á nyunk: hogy el mu laszt juk a jót. Mind ket tõ,
mint a víz be do bott kõ, hul lá mo kat ka var, s a bûn kö vet -
kez mé nye to va gyû rû zik. Nem csak tér ben, em ber tár sa ink -
kal va ló kap cso la tunk ban, ha nem idõ ben is: apák et ték az
eg rest, s a fi ak fo ga vá sott be lé… Mi tõl is szen ve dünk? El -
sõ sor ban az is ten te len sé günk tõl. Az is ten te len ség egyen lõ
az élet te len ség gel. Az élet nem más, mint él vez ni az idõt az
Is ten nel. Gyer me kek 5-7 éves ko ru kig él ve zik az úgy ne ve -
zett osz tat lan idõt. Ezért van, hogy el fe lej te nek idõ re ha za -
jön ni, ami kor ját sza nak… Te hát ben ne él nek az osz tat lan
Idõ ben, az Egy ben. Ez a Lé lek ben va ló kö zös ség. Ez az,
ami a leg cso dá la to sabb a föl di élet ben. Is ten sze rin ti já ték,
ahol nem min dig én aka rok gyõz tes len ni. Is ten sze rin ti
sze re lem, ahol a tes ti ség gyö nyö re it kör be öle li az ön fel ál -
do zás ra kész sze re tet ten ge re. Is ten sze rin ti mun ka, amely -
ben ben ne van az al ko tás misz ti kus ér zü le te… Mind-mind
is ten ké pû sé günk meg ha tá ro zó ele mei. A szen ve dé sünk
oka, hogy nem akar juk el fo gad ni az is ten ad ta tör vény gra -
vi tá ci ós rend sze rét, s ön fe jû sé günk (au to-no mosz!) csil lag -
kö zi táv la ta i ban min den erõnk „tör vény sze rû en” el fo lyik,
mert „csak a zér tis” tar ta ni kí ván juk ál ta lunk (be)kép zelt
(kar ri er)röp pá lyán kat.

Köz vet len kö ze lünk ben ta pasz tal juk a leg na gyobb bûn,
az is ten te len ség kö vet kez mé nyét: az em ber gyû lö le tet. Az
Is ten hi á nyát a lel ki is me ret ben s en nek kö vet kez mé nyét az
élet ve ze tés ben, a szen ve dé lyek tõl va ló füg gés ben. Em be ri
kap cso la tok ban a tra gé di á kat, a bû nök kö vet kez mé nye it.
Lát hat juk a „szol gál ta tás kul tú rá ját” pro pa gá ló új vi lág -
rend ben a ki szol gál ta tott sá got. Sza bad ság ra te rem tet tünk,
s a fo gyasz tás bû vö le té ben szol gák ká aláz tuk ma gun kat –
„Is te nük a ha suk…” Le het ne foly tat ni a po le mi zá lást, de
mi nek, ami kor így is nyil ván va ló: va la mi alap ve tõ prob lé -
ma van a „rend-szer ben”. (A szer, az az a tör vény nem az is -
ten ad ta rendet köz ve tí ti…)

Pél da 1: Nem csak a gye rek ne ve lés si ker te len sé ge, a bol -
dog ta lan há zas sá gok, de még a gyü le ke zet épí tés ered -
mény te len sé ge is egye nes arány ban nõ az ar ról írt köny -
vek szá má val.

Pél da 2: 1900-ban Né met or szág ban óri á si tu do má nyos
„pa pír mun ka” után be ve zet ték a BGB-t (Bür ger li ches Ge -

setz buch), vagy is az új Pol gá ri Tör vény köny vet. A több ség
csak „Pro fes sor enrecht”-nek, az az pro fesszor jog nak csú -
fol ta – élet ide gen sé ge mi att. Nos, eb ben a BGB-ben sza -
kasz ról sza kasz ra le van ír va, ho gyan kell az édes anyá nak
meg szop tat nia a cse cse mõt… A tu dás nem pó tol ja az el al -
ta tott, el tom pult ösz tö nö ket! Tes sék már ész re ven ni: ami -
lyen mér ték ben szûn nek meg a tár sa dal mat ös sze tar tó em -
be ri eré nyek, a tisz tes ség, bi za lom, meg ér tés, sze re tet,
olyan mér ték ben igye kez nek azo kat jog sza bá lyok kal, pa -
pír mun ká val, bü rok rá ci á val pó tol ni – tel je sen ered mény te -
le nül!

Az örök élet evan gé li u ma. Olyan sza bad ság ban él ni az
idõ ál tal be ha tá rolt le he tõ sé gek kel, mint ha örök ké él nénk,
s úgy fo gad ni az al kal ma kat, mint ha már so ha nem len ne
több be lõ lük. Má ra csak a te me tõ ka pu be já ra ta fö lött ol vas -
hat juk: „Fel tá ma dunk!”, de ki néz fel oda szo mo rú sá gá -
ban? Ezért a mai va sár nap kü lön le ges im pe ra tí vu sza: fel!

Fel Krisz tus hoz! Õ ki emel a hét köz na pok egy han gú sá -
gá ból, s ün ne pi vé ala kít hat ja át meg szo kás ve zé nyel te
élet rit mu sun kat. Ki hív a bû nök kel küsz kö dõ vi lág ból, s
meg mu tat ja a bel sõ bé kes ség fe lé ve ze tõ kes keny utat. Fel -
hí vá sa van: vedd ész re a szé pet, az Is ten aján dé kát a ter -
mé szet ben, az em be ri kap cso la tok tar tal mas sá gá ban.
Krisz tus ké szít fel a fel ada tok ra, hi szen ado mány min den.
Krisz tus kö ve té se ké szít fel a fel tá ma dás ab szur di tá sá ra is
– cre do qu ia ab sur dum est!

Te kints fel az Is ten vi lá gá ba, mert aki csak a ho ri zon tig
lát, ha mar két ség be e sik. Az csak a vi lág meg ol dat lan ba -
ja it, a csa lá di konf lik tu so kat, a sze mé lyes gondo kat lát ja.
Is ten vi lá ga meg ta pasz tal ha tó ben nünk és kö zöt tünk a
bel sõ szo bá ban, az igé ben és a szent sé gek ben, az Is tent fé -
lõ és sze re tõ élet ve ze tés ben, a test vé ri be szél ge tés ben.

Nem elég elõ re te kin te ni, fel fe lé kell néz nünk. Át ku kucs -
kál ni a ma té ria sö tét fel hõ in, hogy meg lás suk Is ten ter ve -
i nek cso dá la tos he gye it, és így meg ért hes sük lé tünk több -
sí kú sá gát. Aki kí ván ja ma gá nak az Is ten ke gyel mét, és
akar ja az õ ál dá sát (még ha nem is tu da to sul ben ne – ano -
nim ke resz té nyek), csak az tud jót ten ni, az sza ba dul meg
ön ma ga meg kér dõ je le zé sé tõl, az ön el íté lés föl di kín já tól
és a vég sõ szám adás fé lel mé tõl. Eb ben se gít het min ket a
tör vény! A tör vényt nem le het fi gyel men kí vül hagy ni. Ok-
oko zat: a bûnt kö ve ti a bün te tés. Ra gasz kod nunk kell az
Igé hez, ak kor is, ami kor az ós di nak tû nik. Az éle tet Is ten
tör vé nye sza bá lyoz za, ak kor is, ha ezt az em ber nem ve szi
fi gye lem be. Amíg nem vál tunk ko or di ná ta rend szert, ra bok
va gyunk, ami el len té tes a ter mé sze tes sel! Sza bad ság ra te -
rem tett lé nyek va gyunk, s mind az, ami nem is ten ad ta ter -
mé sze tünk kel kap cso la tos, az az ter mé szet el le nes, te rem -
tés el le nes, az egyen lõ a rab ság gal. Ter mé szet el le nesek a
szen ve dé lyek: akár drog, akár ön igaz ság. Mind rab ság!
Rab az, akit meg kö töz nek. Kül sõ erõ olyan bi lin cset rak
rá, ami nem a sa ját ja. Rab ma rad egész éle té ben az, aki
nem akar ja le ráz ni ma gá ról a bi lin cse ket… Eze ket a bi lin -
cse ket csak alá zat tal le het le ol da ni. Kér ni kell õt, hogy old -
jon, mert a Krisz tus ad ta meg ol dás: a sza ba du lás. A cél a
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krisz tu si sza bad ság meg élé se a hét köz na pok ban. Az az
olyan mél tó ság gal él ni, amely sze re tet re mél tó sá got in du -
kál. Így vá lik tel jes sé a je len, s lesz be lõ le olyan múlt, ami
nem meg kö töz, bé nít, ha nem ál dást ad a je len re. Mél tó -
ság ra – nem is akár mi lyen re, Is ten hez ha son ló – em ber -
ség re te rem tet tünk. Ezt el uta sí ta ni nem egy sze rû en bal ga -
ság, ha nem kár ho za tos té ve dés.

Fran ko Má tyás

ÖRÖK ÉLET VA SÁR NAP JA
• Mk 13, 24–27

Kö vet kez te tés nél kü li, át fo gó exe gé zis
a nyil ván va ló üze ne ten túl

Márk 13. fe je ze te Jé zus nak ta nít vá nya i ra ha gyott örök sé -
ge, egy faj ta tes ta men tum, bú csú be széd (Gnil ka). Az egész
sza kasz jö võ ide jû köz lés, fo lya ma tos ki je len tés.

Kecs ke mé thy az igé hez kap cso ló dó rend kí vül iz gal mas,
igé nyes és ala pos gon do lat me ne tét ezek kel a mon da tok kal
kez di: „Az üdv két ol da lá nak, a su bi ec tiv és obi ec tiv, il le -
tõ leg im ma nens és trans cen dens ol da lá nak fe lel meg a
tör té ne lem ben az üdv hir de tés két ága, a pró fé cia és apo -
kalyp ti ka. A pró fé cia úgy hir de ti az üd vöt, mint ben nünk
meg va ló su lan dót, mely nek meg va ló su lá sá hoz te hát a mi
köz re mû kö dé sünk (meg té rés) is szük sé ges; az apo kalyp ti -
ka pe dig úgy, mint Is ten ben már örök tõl fog va ké szen lé -
võt, mely a ma ga ide jén min den em be ri köz re mû kö dés tõl
füg get le nül nyil vá no san meg fog je len ni…”

Szin tén Kecs ke mé thy ír ar ról, hogy Jé zus egye dül ál ló
teo ló gi ai tet te, ami kor össze kö ti a mí tosz két el len té tes
cso port ját (im ma nens és trasz cen dens) sa ját sze mé lyé ben:
el sõt föl di éle té hez (mag ve tõ; szol gál ni és éle tét vált sá gul
ad ni jött), má so di kat ha lá la utá ni vissza jö ve te lé hez (az
Em ber fia, aki el jön az ég fel hõ i ben, di csõ ség gel és ha ta -
lom mal).

A 13. fe je zet min den egyes kom men tár ja és ma gya rá za -
ta tel je sen egyet ért ab ban, hogy nem Jé zus sa ját sza va i ról
van szó, ha nem Márk sa ját be il lesz té sé rõl. Dó ka ír ja, hogy
a sza kasz az óko ri vi lág kép egyik apo ka lip ti kus röp ira ta,
amit Márk egy sze rû en át vesz. Nem ere de ti jé zu si be széd,
eb ben a for má ban Márk kom po zí ci ó ja. Mk 13,5–23 az át -
vett röp irat szö ve ge, tu da tos szer kesz tõi ki ha gyá sok kal. A
24–27. ver sek a röp irat csúcs pont ját, a for du la tot hoz zák,
itt kap ke resz tény ér tel met a po gány, de in kább zsi dó mí -
tosz. Az egész fe je zet nem ön ál ló kép anyag, ha nem idé ze -
tek és uta lá sok so ra az ószö vet sé gi pró fé tai kép anyag ra.
Dó ka ki fej ti, hogy sze rin te nem sza bad le ra gad ni az el -
avult kép anyag nál, ami nek nincs iga zán mon da ni va ló ja a
ma szá má ra. Sze rin tem nem árt ala po san meg vizs gál -
nunk.

Fel so rol juk az apo ka lip ti kus szö veg alap ját ké pe zõ pár -
hu za mos he lye ket. Fi gyel jünk a rend kí vül mély köl tõi és

val lás fe no me no ló gi ai tar tal mú ké pek re (dõlt be tû vel),
ame lyek nek kü lön le ges ki fe je zõ ere je mö gött sú lyos mon -
da ni va ló hú zó dik!

Ézs 13,10 az Úr ha rag já nak nap ja: min den fény
ki huny. Sö tét lesz a fel ke lõ nap

Ézs 34,4 össze csa va ro dik az ég
Dán 7,13k fel hõ kön jön…
Zak 2,10 szét szór va a négy ég táj fe lé
5Móz 13,8 ég szé le – föld szé le
Jó el 2,10 nap, hold, csil lag el vesz ti fé nyét
Jó el 3,4 a hold vér vö rös lesz
Jó el 4,15k ugyan az, mint Mk 13,24–27
Eti óp Énók 102,2: „Min den vi lá gí tó test meg ren dül a

nagy ije de lem tõl, az egész föld ré mü let be esik, fél ni és re -
meg ni fog.”

Az Ószö vet ség ben a pusz tu lás ké pei a bû nö sö kön gya ko -
rolt is ten íté let ké pei: a bû nö sök az el ural ko dott zûr za var ki -
szol gál ta tott já vá vál nak. Egy Is ten tõl el ha gyott vi lág ön ma -
ga el vég zi az íté let mun ká ját! (Lásd An dy és Larry Wa -
chows ki Má so dik re ne szánsz cí mû ani má ci ós film jét.) Ez õsi
igaz ság, bát ran mond hat juk: min den na pi ta pasz ta la tunk.

Kecs ke mé thy ír ja, hogy a zsi dó mi to ló gi á ban a vi lág
esz ka to lo gi kus pusz tu lá sá nak kép ze te a temp lom el sõ
pusz tu lá sá nak sok ko ló krí zi sé bõl fa kad. Ad dig Is ten íté le -
te lé nye gé ben csak Iz ráel hi tet len el len sé ge it súj tot ta. Az,
hogy az íté let raj tuk is ilyen drasz ti ku san vég be me het, az
egész te rem tett vi lág ki vé tel nél kü li pusz tu lá sá nak tu da -
tát hoz ta ma gá val. Ta lán ezért is kö tõ dik Márk nál a temp -
lom pusz tu lá sá ról va ló jö ven dö lés hez az apo ka lip ti ka.

Meg em lí ten dõ, hogy Hahn sze rint a koz mi kus je len sé -
gek nem pusz tán me ta fo ra ként ér tel me zen dõk: az apo ka -
lip ti kát ma gá nak a koz mosz nak a sor sa ér dek li.

A tel jes koz mi kus, szo ci á lis és val lá si sö tét ség ben tör té -
nik meg a pa rú zia. Eb ben a pil la nat ban min den az el len -
ke zõ jé re vál to zik: Jé zus fény ként je le nik meg a tel jes, min -
den re ki ter je dõ sö tét ség ben. A vi lág el sö té te dé se után Jé -
zus ér ke zé se az ad dig kö vet ke ze te sen ha la dó fo lya mat
meg sza kí tá sa.

Fon tos, hogy Márk szá má ra Jé zus el jö ve te le ön ma gá ban
ér de kes, nincs szó a jö ve te le cél já ról.

A négy ég táj fe lõl össze gyûj tött ki vá lasz tot tak ké pe (l.
Lk 13,29 is) meg fe lel az óko ri (gö rög) vi lág kép nek, ki egé -
szít ve a vi lág né pe i  szét szó ra tá sá nak ha gyo má nyos zsi dó
el gon do lá sá val. Az ég és föld szé le i nek je len té se szin tén
val lás fe no me no ló gi a i lag sok szí nû, leg in kább két meg ol -
dást lá tok va ló szí nû nek: egy részt egy aránt az élõk és a
már hol tak össze gyûj té se, más részt olyan ki fe je zés, amely
egy sze rû en azt je len ti, hogy vé let le nül sem ma rad ki sem -
mi és sen ki.

Az egyik leg lé nye ge sebb kér dés, amit Mk 13,24–27 köz -
vet le nül fel vet, az a jö võ tit ka i ról fel fe dett igaz ság sú lya.
Mi re épí tünk? Mi lyen igaz sá got, de még in kább ki nek az
igaz sá gát fo gad juk el, mi lyen esz mék hez, ide ák hoz, lá to -
má sok hoz iga zít juk az éle tün ket? Mi lyen árat fi ze tünk az
Is ten igaz sá gá ra va ló szent tö rek vé sün kért?
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Ki vá lasz tott ként és be ava tott ként ma ga biz tos meg gyõ -
zõ dés sel ál lít juk a jö võ tit ka i nak, a vi lág mû kö dé sé nek és
sor sá nak tel jes sé gét? Vagy csüg gedt bi zony ta lan ság ban
tén fer günk egy is ten te len, el len sé ges vi lág kö ze pet te? Vagy
a pan nen ber gi esz ka to lo gi kus ve ri fi ká ci ó ba ve tett hi tünk
ad erõt a to vább lé pés re?

Az apo ka lip ti kák kö zös jel lem zõ je ezo te ri kus vol tuk.
Szûk a be ava tot tak kö re, akik ré sze sül het nek a tit kos ta ní -
tás ban, a ta ní tás ma ga vi szont még is egye te mes, uni ver zá -
lis, ki vé tel nél kül min den ki re vo nat ko zó akar len ni. Elia de
le írá sá ban a zsi dó apo ka lip ti ka alap ve tõ en ezo te ri kus, csak
a be ava tot tak szá má ra vi lá gos iro da lom. Az apo ka lip szi sek
szer zõi az ég ben el rej tett és az em be rek szá má ra hoz zá fér -
he tet len böl cses ség nek a ki vá lasz tot tak ra ki ára dó ér tel mé -
nek esz mé jét ala po san ki dol goz ták. Ex ta ti kus lá to má sok,
él mé nyek ke rül nek a köz pont ba, alá tá masz tan dó a köz vet -
len ki nyi lat koz ta tást, és meg szi lár dít va a ki je len tés vi tat ha -
tat lan sá gát. A zsi dó apo ka lip ti ká ban az idõk kez de té hez
ha son ló an az idõk vé ge ze té ben (esz ka ton) a szent tu dás is -
mét fel tá rul, megint csak a be ava tot tak egy ki csiny cso port -
ja szá má ra. Énók 1,6 az Em ber fi át a be ava tot tak be ava tott -
já nak, „min den tit kok tu dó já nak” ír ja le, aki nek, ami kor
majd trón já ra ül, „a böl cses ség min den tit ka elõ szök ken a
szá já ból.” (Énók 51,3) Jé zus így a ki vá lasz tot tak, a be ava -
tot tak ve zér alak ja, aki a köz vet len ta ní tás for rá sa.

Nietz sche az igaz ság ke re sés el kö te le zett sé gé rõl azt fej -
te ge ti, hogy az õszin te, tisz ta igaz ság ke re sés ben nincs he -
lye a meg gyõ zõ dé sek nek, csak is ak kor, ha a hi po té zi sek
szint jé re tud nak száll ni. A jö võ tit ka i nak ki nyi lat koz ta tá -
sá val ha tal mas cso por to kat, tár sa dal ma kat le het be fo lyá -
sol ni, a vi ta bár mi fé le le he tõ sé ge nél kül té vesz te nek meg
min ket. Ezért két ke dés sel fel vér tez ve vé de ke zünk má sok
ránk erõl te tett „igaz sá ga” el len. Így vi szont csak ta ga -
dunk, nem ju tunk kö ze lebb az igaz ság hoz. „Kö vet ke zés -
kép pen az igaz ság aka rá sa nem azt je len ti, hogy »nem
aka rom, hogy meg té vessze nek«, ha nem azt, hogy »nem
aka rok meg té vesz te ni sen kit, még ön ma ga mat sem«.” Ez
a szán dék pe dig el vész a mo ra li zá lás út vesz tõ i ben…

Mi an nak az igé nek az üze ne te szá munk ra, amit Márk
Jé zus szá já ba ad, és amit mind össze négy fü le lõ ta nít vány
hall gat (13,3), még is az uni ver zum nak szól? Egy já ték ból
vett idé zet: „Con vic ti on, the third myth of re a lity: only
those who se ek the truth can be de ce i ved.” (Meg gyõ zõ dés,
a va ló ság har ma dik mí to sza: csak azo kat le het be csap ni,
akik az igaz sá got ke re sik.) Ta lán azt üze ni, hogy az em -
ber rel szü le tett, min den ál la tét meg ha la dó kí ván csi sá gunk
ne ve zes sen ké nyel mes, meg nyug ta tó tév utak ra. Hogy ne
ve szít sük el a jö võ be ve tett meg gyõ zõ dé sünk mi att a je le -
nün ket. Hogy messzi tá vol ba te kin tõ sze münk ve gye ész -
re az or runk elõtt szen ve dõt is. Hogy a tá vol ban ke cseg te -
tõ ju ta lom ne te gye sem mis sé a mai nap gond ját. Hogy a
meg ígért, ránk ára dó vég sõ sze re tet nem ment fel a sze re -
tet gya kor lá sa alól a min den nap ja ink ban. Hogy a ké szen
ka pott vég sõ igaz ság nem he lyet te sít he ti a még ma meg -
har co lan dó sa ját igaz sá gun kat…
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Novotny Dániel

ÁD VENT 1. VA SÁR NAP JA
• Ézs 63,15–17

Ád vent ho mi le ti ku ma

Az egy ház gya kor la tá ban ka rá csony ün ne pét hosszú fo -
lya mat után ki ala kult négy he tes idõ szak ra ki ter je dõ elõ -
ké szü le ti, ád ven ti idõ szak elõ zi meg. Jel lem zõ vo ná sa volt,
hogy a ke resz te lé sük fe lé ön vizs gá lat tal in du ló ka te ku mé -
neket – ha son ló an böjt gya kor la tá hoz – az egész gyü le ke -
zet bûn bá na ta kí sér te.

Az egy há zi esz ten dõ kez de tén az üze net tar tal ma (vá ra -
ko zás, bûn bá nat, éb resz tés, öröm – kü lö nö sen az utol só
va sár nap jel le ge ka rá csony kü szö bén), va la mint a kül sõ
je gyek mo tí vu mai (a li la mint li tur gi kus szín, a nagy gló -
ria el ha gyá sa), az ád ven ti ala kok jel leg ze tes vo ná sai
(Ézsa i ás, Ke resz te lõ Já nos, Má ria és Er zsé bet) hang sú lyo -
san az Úr el jö ve te lé re – ad ven tus Do mi ni – irá nyít ják a fi -
gyel met. Mind ez az in kar ná ció cso dá já nak el fo ga dá sá ra
ké szít elõ, amely ben el sõd le ge sen még sem az em ber, ha -
nem in kább Is ten moz du lá sa, ak ci ó ja az em be rért és a vi -
lág fe lé lesz fon tos sá és lé nye ges sé. Az van itt a kö zép -
pont ban, aki el jött, aki ma is el jön, és aki el fog jön ni.

Ézsa i ás 56–66

Nem kell szó szék re vin ni, még is jó tud ni azt, hogy a zsi dó
és a ke resz tény ha gyo mánnyal szem ben, amely egy ön te -
tû en Ézsa i ás nak tu laj do nít ja az egész köny vet, leg alább
há rom „Ézsa i ás ról” le het be szél ni.

A szak em be rek sok szí nû és egy más tól el té rõ vé le mé -
nyei el le né re ál ta lá ban el fo ga dott né zet, hogy az el sõ
könyv 1-39-ig hul lám zó di ag nó zis Iz rá el, a vi lág és Is ten
kap cso la tá ról, amely hol az íté let, hol az öröm hang szí -
nén szó lal meg.
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A má so dik rész 40–55-ig is me ret len szer zõ mun ká ja,
akit De u te ro-Ézsa i ás ként em le ge tünk. No ha az Ószö vet ség
egyik leg ki emel ke dõbb, leg je len tõ sebb pró fé tá já ról van szó,
még a va ló di ne vét sem is mer jük. A ba bi lo ni fog ság ide jén
õ a nagy vi gasz ta ló, pró fé ci á já nak ígé re te in ke resz tül tart -
ja élet ben az Úr né pé nek iden ti tá sát és re mény sé gét.

Az utol só tíz fe je zet szerzõjét Tri to-Ézsa i ás ként em le get -
jük, mi ó ta 1892-ben Duhm ja vas la tá ra ezt a részt el té rõ sa -
já tos sá gai mi att el kü lö ní tet ték De u te ro-Ézsa i ás szö ve gé tõl.
A szak em be rek az ézsa i á si ha gyo má nyo kat meg õr zõ pró fé -
ta is ko la mû vé nek te kin tik eze ket a fe je ze te ket. Té má ját az
Iz rá el nek, il let ve az iga zak nak szó ló, esz ka to lo gi kus ele -
mek kel szí ne zett bol dog üze net ad ja. A nem könnyû pró fé -
tai fel adat itt is a lel ki pász to ro lás, a vi gasz ta lás mun ká ja.

Mi most ép pen er re a har ma dik Ézsa i ás ra fi gye lünk, és
ar ra az ere de ti kon tex tus ra, ame lyet a ba bi lo ni fog ság utá -
ni idõ és a res ta u rá ci ós gyü le ke zet egy ál ta lán nem prob lé -
ma men tes és még ke vés bé di csõ sé ges át me ne ti hely ze te ad
elénk. A fog sá got kö ve tõ ha za té rés ese mé nye csa ló dá sok -
kal, fe szült sé gek kel, bel sõ bi zony ta lan ság gal tel jes idõ szak
le he tett. Nem vé sõ dik be, le nyo ma ta nem ma rad meg a nép
em lé ke ze té ben. Nem kí sé rik cso dás ese mé nyek, in kább a
ku dar cok, a két sé gek, a be tel je sü let le nül ma radt ígé re tek,
az el len sé ges kör nye zet be va ló új bó li be il lesz ke dés és az új -
já épí tés hét köz na pi ne héz sé ge i nek a meg élé se a jel lem zõ.
Je ru zsá lem egy ál ta lán nem an nak a nagy sza bá sú re mény -
ség nek a cent ru ma ként tû nik fel, mint ami lyen vá ra ko zás a
fog ság ide jén kö tõ dött hoz zá. Az esz ka to lo gi kus el kép ze lé -
sek bõl, a he gyen épí tett vá ros hoz za rán dok ló né pek tö me -
gé rõl szó ló pró fé ci ák ból, az igaz sá gos ság és a bé kes ség, a
gyászt fel vál tó öröm Sio non meg va ló su ló kép ze té bõl, Is ten
ural má nak és ha tal má nak je len va ló sá gá ból, úgy tû nik,
nem sok min den vá lik va ló ság gá. Be kell ér ni ro mok kal, te -
rü le ti leg és szel le mi te kin tet ben is in kább je len ték te len sé get
su gár zó, a von zás he lyett in kább ta szí tó kö rül mé nyek kel. Is -
ten ki rály sá gá nak kö zel sé ge és an nak egy ér tel mû en ér zé kel -
he tõ ha tá sai he lyett a va ló ság ban zi lált tár sa dal mi, po li ti kai,
jo gi vi szo nyok kal ta lál ják szem be ma gu kat a ha za té rõk. A
pró fé tai szó most nem gõ gös és ön hitt, ma ga biz tos, ha nem
ki áb rán dult, ener vált, re mény sé gét vesz tõ, csa ló dott em be re -
ket ér el. Jel lem zõ en ar ról kell, hogy po le mi zál jon, hogy va -
jon az Úr kar ja nem túl rö vid-e (Ézs 59,1), hogy meg se gít se
az övé it, mi ért nem moz dul ir gal má val, mi ért hagy ja el né -
pét? A pró fé tai vá lasz a gyü le ke zet hal mo zó dó bû ne it és ép -
pen a két sé get je lö li meg a be tel je sü let len vá ra ko zá sok oka -
ként, de a „ma ra dé kot”, a hí võk kö zös sé gét biz to sít ja Is ten
hû sé gé rõl és ar ról, hogy az üd vös ség a je len lát szó lag el len -
ke zõ ten den ci ái el le né re sem ma rad el.

„Törd át az ég zárt aj ta ját,
vár a vi lág só várg va rád…”

Iga zi köz ben já ró imád ság hang zik el textusunkban. Ez a
tér dep lõ test hely zet, a má so kért el mon dott imád ság a pró -

fé tai szol gá lat alap mo tí vu mai kö zé tar to zik. Az imád ság
al kal ma könnyen és egé szen ma gá tól ér te tõ dõ mó don vál -
tott át pró fé ci á vá. Nem egye dül ál ló ez a Bib lia vi lá gá ban.
Áb ra hám So do má ért, a ben ne élõ iga za kért al ku do zott az
Úr ral, Mó zes sok szo ro san járt közben Is ten elõtt a né pért,
Jé zus ma ga is imád ko zott az övé i ért, mind annyi un kért fõ -
pa pi imád sá gá ban. El mond ha tó az is, hogy Is ten em be rei
min den kor ban nagy imád ko zók vol tak. Az imád ság hely -
ze té ben az Is ten szí ne elé le het lép ni, és oda le het vin ni so -
kak ügyét. Ma sincs ez más ként, Urunk ránk, mai mun ka -
tár sa i ra is bíz za a gyü le ke ze tért el mon dott, az egész kö -
zös ség ügyét Is ten ke zé be adó imád ság szol gá la tát.

Bûn val lás, sa já tos po lé mia és an nak a re mény ség nek a
meg fo gal ma zá sa hang zik a tör té nel mi szi tu á ció adott sá -
gai kö zött, hogy a kö nyör gés vissz hang ra ta lál, és Is ten
nem ma rad meg ha rag já ban, ígé re te it nem hagy ja be tel je -
sü let le nül. A tör té ne ti vissza te kin tés sum má ja nem le het
más, mint an nak a mér leg nek a fel ál lí tá sa, amely nek a
mér té ké vel vi lá gos sá vá lik az Úr mér he tet len ke gyel me és
vá lasz tott né pé nek mér he tet len há lát lan sá ga. An nak a bi -
zo nyos sá ga, hogy egy kor és ak tu á li san min dig rá szo ru -
lunk Is ten sza ba dí tá sá ra, ön ma gunk tól, a kö rül mé nyek -
tõl, a bûn, ha lál ha tal má ból, szo ron ga tó, ná lunk erõ sebb
el len fe lek gyû rû jé ben ver gõd ve. Újat kez de ni nem tu dunk
a ma gunk ere jé bõl, nem se gít raj tunk, ha em be rek ben bí -
zunk, csõ döt vall min den jól hang zó jel mon dat, me ne kü -
lé si stra té gia. Fö lül rõl kell, hogy el kez dõd jön a sza ba dí tás.

Gyö nyö rû ád ven ti éne künk so rai rí mel nek a fel tö rõ pró fé -
tai só haj tás ra; „Törd át az ég zárt aj ta ját…!”, a nagy „át tö -
rés” tar tal mi vo nat ko zá sát, az ígé re tek be tel je sü lé sé nek sze -
mély hez kö tött sé gét is vi lá gos sá té ve a kö vet ke zõ vers szak -
ban: „Ég fel hõi, nyíl ja tok szét, hoz va Já kób fe je del mét!”

Ád ven ti sek res tye imád ság gya nánt

Urunk, az új egy há zi esz ten dõ kez de tén, ád vent el sõ va -
sár nap ján kü lön le ges mó don szó lí tasz meg ez zel az is me -
ret len mély ség bõl fel tö rõ, a ma gas ság ból se gít sé get ké rõ
és vá ró, gyö nyö rû imád ság gal. Re mény te li a biz ta tás,
hogy ve led kezd he tünk újat. Ve led van esély a talp ra ál lás -
ra, le het sé ges az új ra in du lás, a ne ki ru gasz ko dás, a len dü -
let szer zés. Ma mind annyi an érez zük, érett a hely zet az új -
ra kez dés re. Szük sé ges, sõt nél kü löz he tet len a meg úju lás
min den szin ten. Nem csak vi lág mé re tek ben, de hely ben is,
nem csak tár sa dal mi szin ten, de az egyé ni éle tünk ben is,
kö zös sé ge ink ben, de a gyü le ke ze tek ben is. A meg szû nõ,
el öre ge dõ, meg gyen gü lõ, el erõt le ne dõ ke re te ket új ra kel le -
ne for mál ni. Új vá la szo kat, új uta kat, új le he tõ sé ge ket kel -
le ne ta lál ni. Éles ha tár vo na la kat, szép kon tú ro kat, ren de -
zett hely ze te ket sze ret nénk ma gunk kö rül és ma gunk ban
is lát ni, nem pe dig bi zony ta lan sá got, le épü lést vagy bé ní -
tó fé lel mek szo rí tá sát. Szük sé günk van az új ra, ar ra, ami
bá tor sá got és vál lal ko zóked vet su gá roz, szük sé günk van
a friss, nyi tott, le ve gõs és von zó gon do la tok ra. Va ló ban
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újat kezd he tünk? De va jon ho gyan? Mert ha ön ma gunk -
ban ke res sük a vál to zás, a meg úju lás biz to sí té kát, ak kor
nem sok jó ra szá mít ha tunk.

Hány szor és hány szor szó lí tot tál már! És mi mennyi -
szer vol tunk sü ke tek hí vó sza vad ra! Te min den ben, min -
den hol ma gad ról és a mel let tünk ki tar tó hû sé ged rõl biz to -
sí tasz, mi még sem han go ló dunk rád. A kom mu ni ká ció
leg kü lön bö zõbb for má it hasz nál tad már, hogy utol érj min -
ket. Köz vet le nül küld tél hoz zánk em be re ket, az ige hir de té -
sen ke resz tül szól tál, ese mé nyek ben fi gyel mez tet tél, le het,
hogy még en nél kü lön le ge sebb esz kö ze id is vol tak már.
Ma ta lán ép pen az egy há zi esz ten dõ meg úju lá sá nak jó
med rén ke resz tül is hí vo gatsz, hogy ne a hely ben fu tás
unal má tól ve szít sük el a len dü le tün ket. De csak te tudsz
ki emel ni õrü let be ta szí tó kör for gá sunk ból, esz te len pör gé -
sünk bõl is. Te vagy ké pes elõbb re vin ni, a kö vet ke zõ lép -
csõ fok ra ál lí ta ni, min dig fel jebb és fel jebb, egy re kö ze lebb
a cél fe lé. Éle tünk min den ese mé nyé ben, öröm ben és szo -
mo rú ság ban, bi za ko dás ban és csa ló dás ban, gaz da go dás -
ban és vesz te sé gek ben egy aránt a te fe lénk moz du lá sod,
éle tünk moz dí tá sa, ez a hí vás, ez a szán dék mun kál ko dik.
Egy re kö ze lebb a cél fe lé. Egy re kö ze lebb a ke gye lem fe lé.
Egy re kö ze lebb Krisz tus fe lé. Nem csak az Ószö vet ség, az
Új szö vet ség né pe szá má ra is ez le het ma a leg fõbb üze net:
bûn bá nó lé lek kel be le ka pasz kod ni a te vég te len sze re te -
ted be. Mert ez, az in kar ná ció koc ká za ta, a gol go tai ke -
reszt ben meg ra gad ha tó vég te len ke gye lem min den nek az
alap ja. Itt zá rul le a ré gi, és kez dõ dik va la mi egé szen új. A
meg vál tó sze re tet kor szak al ko tó, át tö rõ ese mé nye, az óri -
á si, kéz zel fog ha tó üze net; nem ha rag szol, nem for dulsz el
tõ lünk és nem szol gál tatsz ki sor sunk nak. Mun ká ban
vagy, nem el le nünk, ha nem ér tünk. Te ké szí ted el üd vös -
sé gün ket, te mun káld meg té ré sün ket is. Ámen.

Smi dé li usz Gá bor

Tallózó

„[…] Is ten más kép pen »Atyánk«, mint a vér sze rint va ló
õsök, Áb ra hám és Já kób-Iz rá el. Hi szen õk ré gen meg hal -
tak már, nincs ve lük kö zös sé ge a nép nek. […] De Is ten él
és »meg tud vál ta ni«! […] Õ ke mé nyí tet te meg né pe szí -
vét[…] Az el sõ pil lan tás ra szin te ká rom lás nak ha tó sza -
vak mö gött az Is ten ab szo lút ha tal má ba ve tett hit áll. […]
Úgy te szi ezt, hogy nem fe led ke zik meg a nép sa ját fe le lõs -
sé gé rõl sem. Hi szen a nép bû ne mi att jött a »meg ke mé nyí -
tés«. […] Az a hit fe je zõ dik ki itt, hogy a for du lat hoz min -
de nek elõtt Is ten szí vé ben kell tör tén nie va la mi nek. […]
Tõ le jön még az em ber meg té ré se is[…] Elõ ször õ ra gad ja
meg az em bert, az em ber csak azu tán ra gad hat ja meg õt
[…]” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum
Di gi té ka Kft.)

„Ez egyi ke an nak a sok hely nek a 40–66. rész ben, mely
alá húz za, hogy Ézsa i ás több mint száz év vel a ba bi lo ni
fog ság elõtt élt, és pró fé ti ku san írt, hogy fel ké szít se a jö -

võ be li nem ze dé ket a fog ság ra.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új -
szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„[…] Is tent a fog ság után kezd ték atyá nak ne vez ni. E
te kin tet ben az Ószövetség rend kí vül tar tóz ko dó, ne hogy
bár ki az is te ni nem zés és köz vet len le szár ma zás ál lí tá sá -
ra ve te med jen. […] Ép pen ezért a rit ka elõ for du lá sok egy
lé leg zet vé tel re azt is hoz zá fû zik, hogy õ a te rem tõnk; te -
hát ke ze al ko tá sa it ne ve zi fi a i nak (64,7). […]” (Sza bó An -
dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A köz ben já ró nak fel fe lé kell te kin te nie, mert a va ló di
köz ben já rás azon a meg gyõ zõ dé sen ala pul, hogy pil la nat -
nyi ér zé se ink tõl füg get le nül Is ten min den ha tó, és egye dül
ná la lel jük meg a sza ba dí tást. […] Med dig fogsz még ha -
ra gud ni ránk? […] A gyer mek kér dé sei ezek, ame lyek bûn -
bá na tot, rá ha gyat ko zást és bi zal mat fe jez nek ki.

[…] Iz rá el né pé nek ké sõb bi nem ze dé kei bi zo nyá ra ez zel
az imád ság gal si rat ták a temp lom pusz tu lá sát és ese dez -
tek Is ten bûn bo csá na tá ért. (Vö.: H. G. M. Wil li am son: Isa -
i ah 63,7-64,11. Exi lic La ment or Post-Exi lic Pro test? In:
Zeitsch rift für die alt tes ta ment liche Wis senschaft 102
[1990.] 48–58. old.)

Ha va ló ban így volt, ak kor ez az imád ság ket tõs sze re -
pet töl tött be; Ézsa i ás ha lá la után is to vább élt, és pon to -
san azok nak az imád sá ga lett, aki kért a köz ben já rás tör -
tént. […]” (Barry Webb: Ézsa i ás köny ve. Har mat Ki adó)

Illusztrációk

GON DO LA TOK
„A val lá si ki áb rán du lás fo ko za tai: Is ten hall ga tag, Is ten
né ma, Is ten nem lé te zik. Ez pe dig ezt je len ti: Is ten nem
akar be szél ni, Is ten nem tud be szél ni, Is ten nincs; vagy
még ezt: Is ten ke gyet len, Is ten te he tet len, nincs Is ten. –
Az el sõ ki je len tés tõl a má so dik hoz va ló át me net a hit
szük sé ges meg tisz tu lá sa, fel té ve, hogy az em ber nem
megy át rög tön a har ma dik hoz – ami re saj nos ösz tö nöz
ben nün ket nyo mo rult ter mé sze tünk lej tõ je, mert sok kal
in kább ha jl unk ar ra, hogy le bo rul junk egy ke gyet len, de
min den ha tó Is ten elõtt, mint hogy hû sé ge sek ma rad junk
ah hoz az Is ten hez, aki sze re tet bõl le mon dott min den ha -
tó sá gá ról…”

(Gustave Thibon)

Nem ir ga lom az ol csó ir ga lom:
Csak bûn te nyész a bûn bo csá na ton.

(Shakespeare)

TÖR TÉ NET
XVI. La jos fran cia ki rály egy va sár nap meg üt köz ve lát ta,
hogy ud va ri né pe kö zül mi lyen ke ve sen je len tek meg a
szent mi sén. Meg kér dez te az ud va ri pa pot, hogy mi ért jöt tek
ilyen ke ve sen. Az be val lot ta, hogy pró ba kép pen azt a hírt
ter jesz tet te el, hogy az ural ko dó nem jön a szent mi sé re.

– Tet tem ezt azért – mond ta –, hogy egy szer fel sé ged is
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lás sa, kik jön nek Is ten ked vé ért és kik az ural ko dó juk ked -
vé ért az is ten tisz te let re.

– Nem hit tem vol na – szólt a ki rály –, hogy ilyen ke vés
kö te les ség tu dás van az em be re im ben. Ha Is ten, a leg fõbb
Úr iránt ily cse kély a lel ki is me re tük, ak kor en gem is csak
szem re szol gál nak.

VERS
Balassi Bálint: Bo csásd meg, Úr is ten… (rész let)

Ir gal mas sá god is an nál in kább ki tet szik,
Az men nél több vét ke né ki meg en ged te tik,
In kább ke gyel med ben, mint bün te té sed ben
te ir gal mad tün dök lik.

Paul Verlaine: Jó ság (rész let)

– Uram, fé lek. Lel kem ha boz va ren dül,
Mert ére zem, kell, hogy sze res se lek.
De hogy ölel jem ál tal tér de det,
hisz az erény is fél suj tó ke zedt ül?
…
Pi hen he tek-e keb le den, Atyám, hol
egy kor vi gasz ta lód va nyu go dott
ked ves, sze líd szi vû apos to lod?

ÁD VENT MÁ SO DIK VA SÁR NAP JA
• Ézs 2,12.17–20

Az Úr nap ja el jön

Ez egy szer re biz ta tás és in tés. En nek fe szült sé gé ben él az
egy ház, a pró fé cia és az apo ka lip szis ide je kö zött, Agen -
dán kat idéz ve: két ád vent kö zött. Ez kap kü lö nös hang -
súlyt ád vent má so dik va sár nap ján, és ez az, ami re Ézsa i -
ás pró fé ta fel hív ja a fi gyel met. Mert a di csõ ség ben vissza -
té rõ Úr úgy jön, mint bí ró, erõ vel és ha ta lom mal. 

Biz tos re mény ség gel, a je gyes tü rel met len sé gé vel, ugyan -
ak kor na gyon fel ké szül ten kell né pé nek vár nia õt, Is ten
igé jé re ha gyat koz va, hi szen ez a hí võ em ber vi ga sza és
erõs sé ge. 

Ád vent má so dik va sár nap ján még hang sú lyo sabb az
imád ság ban nap ról nap ra fel hang zó ké rés: „Jöj jön el a te
or szá god!” Ez azon ban is mét ar ra fi gyel mez tet, hogy vizs -
gál juk meg ma gun kat: ké szen va gyunk-e ar ra, hogy Is ten
meg hall gat ja ké ré sün ket? Nem ér-e vá rat la nul, fel ké szü -
let le nül a nagy nap el jö ve te le? Meg hát rá lás nél kül ha la -
dunk fe lé, vagy az utol só pil la nat ban mi is a me ne kü lõk
kö zé kény sze rü lünk? 

Ézsa i ás, mi köz ben meg hir de ti az Úr nap já nak el jö ve te -
lét, erõ tel jes ké pek kel fes ti le, hogy Is ten meg íté li né pe ke -
vély sé gét és bál vány imá dá sát. Ez a pró fé cia Ézsa i ás mû -
kö dé sé nek az ele jé rõl va ló, ab ból az idõ bõl, ami kor még

gaz dag és erõs volt az or szág, te hát kül sõ jel nem utalt
rom lá sá ra, a gaz da gok ön fe ledt jó lét ben él tek. A pró fé ta
azon ban már lát ja az íté let kö ze led tét, Is ten már „el hagy -
ta” né pét, vagy is a pró fé ta biz tos Is ten bün te té sé ben (l. a
6. vers tõl).

A gaz da sá gi fel len dü lés a szo ci á lis és tár sa dal mi bom -
lás for rá sa is lett. A már va gyo nos ré teg gaz da gabb lett, az
al só nép ré teg pe dig fo ko zot tab ban el sze gé nye dett. A tár -
sa dal mi el len té tek ki éle zõ dé sét er köl csi rom lás kí sér te: a
gaz da gok min den esz közt meg ra gad tak a sze gé nyek kel és
a véd te le nek kel szem ben va gyo nuk gya ra pí tá sá ra, amíg
ezek sé rel me ik re nem ta lál tak a bí rák nál jog or vos lást. A
ve ze tõk fény ûzõ élet mód juk ban ér zé ket le nül néz ték a nö -
vek võ sze gény sé get, a temp lo mi kul tusz pe dig azt a tu da -
tot erõ sí tet te, hogy ele get tet tek Jah ve pa ran csa i nak. 

A nép fõ bû ne az, hogy át vet te a ká na á ni ak val lá sát,
amely te le volt va rázs lás sal, jós lás sal, ha lott idé zés sel és
kü lön fé le ba bo nák kal, pe dig Is ten mind ezt a leg szi go rúb -
ban meg til tot ta né pé nek. 

Az or szág ban ide ge nek van nak, Iz ra el fel vet te a ká na á -
ni élet for mát, meg gaz da go dott és meg erõ sö dött. Had se re -
gét har ci sze ke rek kel és pa ri pák kal lát ta el, vá ra kat épí tett
(6–8. v.).

Is mer jük ez zel szem ben Is ten pa ran csát, mi sze rint a ki -
rály ne gyûjt sön sok lo vat, se fe le sé get, se ara nyat, vagy
ezüs töt, hogy szí ve el ne ha jol jon (5Móz 17,16–17).

Büsz ke lett Iz raáel, bí zott a sa ját ere jé ben. Sõt azt kép zel -
te a nép, hogy ere je a bál vá nyok tól szár ma zik. Is ten az el -
bi za ko dott sá got és bál vány imá dást nem bo csát ja meg, ha -
nem meg aláz za né pét: a pró fé ta gú nyo san szó lít ja fel a ke -
vé lye ket, hogy rej tõz ze nek szik la bar lan gok ba az íté lõ Is ten
elõl. (9–10. v.) A sú lyos el nyo más ide jén az iz ra e li ták bar -
lan gok ban és föld be vájt lyu kak ban ke res tek me ne dé ket.
(Bír 6,1–2, 1Sám 13,6) Ugyan ak kor van olyan ma gya rá zó,
aki a szik lán itt az Úr Jé zust ér ti, mint egyet len le het sé ges
me ne dé ket. 

Az Úr nap ját úgy kép zel ték el Iz ra el ben, hogy az a po -
gá nyok nak pusz tu lást, Iz raáel nek pe dig di csõ sé get hoz.
De a pró fé ták és köz tük Ézsa i ás is azt hir det ték, hogy az
Úr nap já tól Iz raáel ben is fél ni ük kell a bû nö sök nek. 

A Li bá non-hegy céd rus fái és a Bá sán-hegy tölgy fái itt a
büsz ke sé get jel ké pe zik (13. v.). Kü lön is em lí ti a pró fé ta a
büsz ke ség to váb bi oka it: a tor nyo kat és kõ fa la kat, ame -
lyek az erõ dök höz tar toz tak, a ten ge ri ha jó kat, ame lyek kel
a drá ga ér cet szál lí tot ták az or szág ba. A Tar sís-ha jó érc -
szál lí tás ra, tá vo li ten ge ri utak ra is al kal mas ha jót je lent.
A ré geb bi írás ma gya rá zók Tar tes sus ra gon dol tak, amely
ré gi fö ní ci ai gyar mat, ki kö tõ volt His pá nia dé li ré szén, és
hí res volt ha jó gyár tá sá ról és ten ge ri ke res ke del mé rõl
(14–16. v., vö. 1Kir 10,22; Ézs 23,1–14).

Azon ban sem az erõ dök, sem a ten ge ri ha jók nem tud -
ják meg men te ni a né pet a meg aláz ta tás tól. A pró fé ta meg -
is mét li azt (19. v.), amit már a 10. vers ben is mon dott: a
meg ítélt em be rek szik la ha sa dé kok ba fog nak búj ni az íté lõ
Is ten elõl, mint ré gen a be tö rõ el len ség elõl. Ami kor Is ten
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meg je le nik, nem csak a bál vány imá dó kat éri utol az íté let,
ha nem ma gu kat a bál vá nyo kat is (vö. Ézs 30,22; 31,7;
40,19–20; 44,9–20).

Nem áll hat meg sem mi fé le em be ri al ko tás az élõ Úr elõtt.
Meg sem mi sül min den, ami ben az em be rek Is ten he lyett
bíz tak. Az is nyil ván va ló vá vá lik, hogy az em ber al kot ta
val lás sem ér sem mit. Az ilyen val lás az em be ri ön telt ség
leg fõbb ki fe je zõ dé se, az a tö rek vés, hogy Is tent sa ját kép -
má sunk ra új ra al kos suk és alá ves sük õt aka ra tunk nak
(18–20 v.).

Az íté let nek azon ban nem csak ret te gés és pusz tu lás a
kö vet kez mé nye, ha nem min de nek fe lett az, hogy ez ál tal Is -
ten di csõ sé ge va ló sul meg. A büsz kék meg aláz tat nak,
egye dül az Urat fog ja min den ki ma gasz tal ni (11. és 17.
v.). Az em be rek nem fog nak töb bé bál vá nya ik ban bíz ni,
ha nem is ten fé le lem lesz a szí vük ben. Eb ben az ér te lem ben
na gyon he lyes az Úr után vá gya koz ni, mert Is ten gyõ zel -
mét és ter ve i nek meg va ló su lá sát fog ja je len te ni. Amit
most csak hit ál tal ra gad ha tunk meg – hogy Is ten a vi lág
leg fõbb Ura –, az azon a na pon min den ki szá má ra nyil -
ván va ló vá lesz (18–19. és 21. v.). 

A pró fé cia – ma
(egy le het sé ges ige hir de tés bõ váz la ta)

Jön az Úr – tu dok-e ró la?
Mi lyen a mi ád ven tünk? Sem mi kép pen nem a kony hák ba,
pénz tár cák ba, szek ré nyek mé lyén la pu ló aján dék do bo zok -
ba sze ret nék be pil lan ta ni, mert szá mom ra már jó ide je
nem csu pán ezt je len ti. És a Bib lia sze rint sem ez: ere de ti -
leg igen je len tõ ség tel jes ese mé nyek ve tül nek elõ re, és nem
egy sze rû en egy ün ne pi va cso ra, aján dé kok és ka rá csony -
fa-dí szí tés az, ami re ké szü lünk, ha nem – amit nem le het
a gyü le ke ze tek ben még ma sem elég gé hang sú lyoz ni – a
vissza té rõ Úr jö ve te lé re. 

Ho gyan vár juk õt? Kit vá runk tu laj don kép pen? Ta lán
pa ra do xon nak tetsz het, de ahogy an nakide jén, Krisz tus
föld re jöt te elõtt Iz rá el né pe har cos ki rályt, pró fé tát és pa -
pot várt, és he lyet te az Úr sze líd és alá za tos szol gá ja ér ke -
zett (Ézs 42), ne hogy mi egy sze líd, min den ki nek vá lo ga -
tás nél kül üd vöt osz tó, csu pa túl ára dó sze re tet tel te li Jé -
zus ról áb rán doz zunk, és fáj dal ma san csa lód nunk kell jen. 

Le het, hogy a mi ér zel mes szí vünk nek-hi tünk nek egy
nagy lel kû en el né zõ Úr ér ke zé se es ne jól, aki egyet len le -
gyin tés sel el in téz né min den bû nün ket, go nosz sá gun kat,
hi tet len sé gün ket, de a Szent írás üze ne te nem ez.

Ne en ged jük is ten ké pün ket el sza kad ni Is ten ki nyi lat -
koz ta tá sa i tól, at tól, ami a Bib li á ban van. És le gyünk tisz -
tá ban az zal, mit is je lent Is ten sze re te te, mond juk ép pen a
mi énk kel szem ben. Ha Is ten sze re te té rõl be szé lünk, ak kor
min dig tud nunk kell, hogy az nem ol csó öm len gés, nem
po zi tív ér zel mek ára dá sa, ha nem szu ve rén vi lág kor mány -
zó erõ! És ha ta lom, ami ben ép pen az a ke gye lem is ben ne
fog lal ta tik, hogy igaz sá go san dönt. 

Az õ igaz sá gát én em be ri ésszel fel ér ni nem tu dom, de
amit a pró fé tá kon ke resz tül a Szent írás ban ki nyi lat koz tat,
azt kell ko mo lyan ven nem. El sõ sor ban pe dig ön ma gam
szá má ra. 

Na gyon he lyes és mél tó mód, ami töb bek kö zött a nóg -
rá di gyü le ke ze tek ben is élõ ha gyo mány, hogy ád vent ben
kü lön ige hir de té si al kal ma kat tar tunk úr va cso rá val, ami -
re böjt tel ké szü lünk. Mert nem egy sze rû en egy jó kis ka rá -
cso nyi hap pe ning vár ránk, hi szen az Úr vissza té ré se sem
lesz az, sok kal in kább egy meg ren dí tõ és meg rá zó ese -
mény. 

Jön az Úr – mit je lent ez a vi lág ban és az én éle tem ben?
Ézsa i ás egye ne sen fej vesz tett, bál vá nyo kat el ha ji gá ló me -
ne kü lõk rõl ír. Ha tal mas épü le tek és fák le dön té sé rõl.
Olyan ha ta lom mal ér ke zik az Úr, ami fe ne kes tül for gat ja
fel majd a vi lá got, és már ma el dõl het, mit hoz a szá mom -
ra. Fe nye ge tést vagy meg nyug vást? Mert ha ke gyet len nek
tû nik is ez a vissza té rés, gon dol juk csak meg, mennyi re
két ol da lú! Ott van Iz rá el, amely nek leg na gyobb ré sze hût -
len né vált, ön zõ lett, fel fu val ko dott és vissza élt a gyen gék -
kel, sze gé nyek kel, öz ve gyek kel és ár vák kal szem ben, amit
pe dig már a mó ze si tör vé nyek is ko moly bûn ként ke zel tek.
Vagy is Is ten nel is szem be he lyez ked tek! 

A vissza jö ve tel, Ézsa i ás le írá sa alap ján, szá muk ra va ló -
ban fé lel me tes. De mit érez tek a pró fé cia hal la tán azok,
akik ezek tõl a fel fu val ko dot tak tól szen ved tek? Akik a ne -
héz sé gek árán is hû sé ge sek ma rad tak Is ten hez? És mit
érez tek a sze gé nyek, ár vák és öz ve gyek? Szá muk ra a be -
tel je se dést je lent het te. És ez nem bosszú, ha nem az igaz -
ság utá ni vágy. 

Aki át él te már, mi lyen az, ami kor hi tet le nek szo ron gat -
ják, hi te vagy szol gá la ta mi att tá mad ják, rá gal maz zák, és
nem ma rad más a szá má ra, mint az imád ság és a re mény
ab ban, hogy Is ten igaz sá got tesz vé gül és le lep lez, az ér ti,
mi rõl van szó.

Egy át la gos ke resz tény nap já ban több ször is el imád koz -
za az Úr tól ta nult imád ság ban azt a mon da tot, hogy jöj jön
el a te or szá god. Ez is le het csu pán meg szo kás, ezért gon -
dol juk meg, ha ilyen me rész ké rés sel for du lunk Is ten hez,
fel kell ké szül nünk rá, hogy ké ré sün ket tel je sí ti. 

Mert ád vent má so dik va sár nap ja és a pró fé ta er re is fi -
gyel mez tet. Va ló ban annyi ra vár juk? Õszin tén kér jük?
Tény leg ké szen ál lunk rá? Vagy mi is épp úgy ke zünk ben
szo ron gat juk bál vá nya in kat, mint Iz rá el büsz ke nagy jai? 

Mi ért nem dob juk el még ma, még mi e lõtt el ér ne az íté -
let? Mi ért nem sza ba du lunk meg tõ lük, ami kor itt kí nál ko -
zik az al ka lom, int a pró fé ta, és már ád vent ben elõt tünk
van a gyó nás le he tõ sé ge és a meg sza ba dult em ber Krisz -
tus sal va ló egy sé gé nek meg va ló su lá sa: az úr va cso ra. 

Ép pen ez az, ami örö mé vel be ra gyog ja az ád ven ti ké -
szü lés fe le lõs ség tel jes és bûn bá nó jel le gét, eb ben áll a ke -
gye lem: tud juk, ho gyan jut ha tunk üd vös ség re, ami már
má tól a mi énk le het. Is ten kész meg bo csá ta ni, és ne künk
még van le he tõ sé günk ar ra, hogy át áll junk: a büsz kék ol -
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da lá ról az alá za to sa ké ra, a hi tet le ne ké rõl a hí võ ké re, az
Is ten nél kül élõ ké rõl az Is ten gyer me ke i nek ol da lá ra. 

Eb ben a min den ki szá má ra fel kí nált le he tõ ség ben van a
va ló di sze re tet. Ne fe lejt sük el, Ézsa i ás idõ ben fi gyel mez -
tet te Iz rá el né pét: a jó lét kel lõs kö ze pén, ami kor még sem -
mi fé le fe nye ge tõ jel nem tûnt fel a lát ha tá ron. És nem jó -
ná si mó don tet te ezt, ha nem va ló ban akar ta a nép meg té -
ré sét, a fi gyel mez te tés sel meg akar ta óv ni a ha mis bi za -
lom ban élõ né pet a ve sze de lem tõl.

Ád vent pe dig ép pen en nek az éb resz tés nek az ide je, a fi -
gyel mez te té sé azok fe lé is, akik ugyan már dön töt tek
Krisz tus mel lett, de még az úton jár nak. Ne hogy le tér je nek
ar ról! Ne hogy út köz ben õk is fel fu val kod ja nak!

Jön az Úr – ki ben bí zom?
Mi nél fel jebb jut va la ki, mi nél büsz kébb, mi nél több ma ga -
biz tos sá got su gá roz, az em be rek an nál na gyobb becs ben
tart ják. Má sok is el hi szik, hogy job b náluk. De igénk sze -
rint úgy jön el az Úr nap ja, mint a föld ren gés és a szél vi -
har: a ma ga san ál ló pon to kat éri el elõ ször…

És épül het nek a be ton bun ke rek, su gár zásbiz tos me ne -
dé kek, óvó he lyek, vagy a pá rat lan tech ni kai fej lett ség ékes
pél dá ja ként tro po szfé ra-tor nyot emel he tünk és Föld–Hold
utas lif ten tör he tünk föl fe lé és ki fe lé; ami kor meg je le nik az
Úr, nem ma rad több, mint a bar lang és a szik la ha sa dék,
ami vé gül szin tén sem mi vé lesz.

Nem ma rad majd más, mint az Úr, az egyet len me ne dék,
az „erõs vár”, amit azon ban nem em ber kéz al ko tott.

Ezért is ak tu á lis má ig, amit a pró fé ta mond: Mert jön a
Se re gek Urá nak nap ja min den ke vély és ma gas el len, min -
den ki el len, aki nagy ra tart ja ma gát, de majd meg alá zott
lesz… (12. v.) Ez zel egy be csen ge nek az Úr Jé zus sza vai is:
Mert aki fel ma gasz tal ja ma gát, meg aláz ta tik, aki pe dig
meg aláz za ma gát, fel ma gasz tal ta tik. (Lk 14,11) Õ ma ga,
a vissza tér ni ké szü lõ Úr mond ta így az evan gé li um ta nú -
sá ga sze rint. Min den okom meg van rá, hogy ezt így ve -
gyem ko mo lyan. 

Blat nicz kyné Ham mersberg-Ganz stuch Jú lia
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Tallózó

„Ez a jö ven dö lés Ésa i ás mû kö dé sé nek az ele jé rõl va ló, ab -
ból az idõ bõl, ami kor még gaz dag és erõs volt az or szág
(735 elõtt). De a pró fé ta már lát ja az íté let kö ze le dé sét. […]
A nép fõ bû ne az, hogy át vet te a ká na á ni ak val lá sát […]
Sõt azt kép zel te a nép, hogy a va gyon a bál vá nyok tól szár -
ma zik. […] A bál vá nyo kat Ésa i ás meg ve tõ leg »is ten kék -
nek« (szó sze rint: sem mi sé gek nek) ne ve zi. Le ki csiny lõ leg
mond ja, hogy a bál ványt sa ját ke zé vel ké szí ti az em ber.

Az Úr nap ját úgy kép zel ték el Iz rá el ben, hogy az a po -
gá nyok nak pusz tu lást, Iz rá el nek pe dig di csõ sé get hoz. De
a pró fé ták azt hir det ték, hogy az Úr nap já tól Iz rá el ben is
fél ni ük kell a bû nö sök nek. […] Ami kor Is ten meg je le nik,
nem csak a bál vány imá dó kat éri utol az íté let, ha nem ma -
gu kat a bál vá nyo kat is. […]

Az íté let nek azon ban nem csak ret te gés és pusz tu lás a
kö vet kez mé nye, ha nem min de nek fe lett az, hogy ez ál tal Is -
ten di csõ sé ge va ló sul meg. Õt fog ja min den ki ma gasz tal -
ni, 11.17. v. Az em be rek nem fog nak töb bé bál vá nya ik ban
bíz ni, ha nem is ten fé le lem lesz a szí vük ben.” (Jubi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Ama na pon az em ber el dob ja bál vá nya it – oda ad ja tor -
nya it, ha jó it, kert je it, kin cse it. Csak a mez te len éle tét pró -
bál ja meg tar ta ni, de azt sem le het, mert az is sze mét, mint
a bál vány, az arany, a ha di szer. Mint egy lán go ló sze mét -
domb, ham vad el az em ber min den di csõ sé ge.” (Ra vasz
Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Jön a Se re gek Urá nak nap ja … Ez az el ne ve zés utal ka -
to nai ha tal má ra és ere jé re. Ami kor el jön a Se re gek Ura,
sem mi sem lesz ké pes út já ba áll ni. […]

Ami kor el jön az Úr bosszú ál lá sa, az em be rek azt úgy
pró bál ják el ke rül ni, hogy bar lan gok ba me ne kül nek […]
Ma guk kal vi szik […] bál vá nya i kat […], de […] ezek aka -
dá lyoz zák me ne kü lé sü ket, ezért el dob ják a va kon dok nak
és de ne vé rek nek (20. v.). Itt új ból Ézsa i ás csí põs gúny ja
lát ha tó: a nagy ra ér té kelt tár gya kat oda dob ják az utá la -
tos, un do rí tó ál la tok nak.” (A Bib lia is me re te kom men tár so -
ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

Illusztrációk

GON DO LA TOK
„Lu ci fer ak kor vált a go nosz ság esz kö zé vé, ami kor elõ ször
gra tu lált ma gá nak an gya li vi sel ke dé sé hez.”

(Dag Hammarskjöld)

„…mi nél na gyobb a kép, an nál kö ze lebb áll ah hoz, hogy
ne le hes sen jó.”

(Rippl-Rónai József)

433



TÖR TÉ NET (el len pont-tör té ne tek)
Krisz tus föl di sor sa az evi lá gi nagy ság ke re sé sét az zal
aláz za meg, hogy lé nye gé ben ko mi kus sá te szi. Egye sek
ezért el for dul nak tõ le, má sok ér tik.

Rippl-Ró nai Jó zsef rõl ma radt fenn ez a tör té net:
A mind vé gig dol go zó, gyó gyít ha tat lan be teg fes tõt nem

sok kal ha lá la elõtt fel ke res te egy új ság író. A mû vész ke zé -
ben ép pen egy ra gyo gó ér dem ke reszt volt.

– Néz ze – mond ta, – mit küld tek ne kem! Eb ben a pil la -
nat ban ér ke zett. Mit csi nál jak ve le? És hogy ju tot tam én
eh hez? Azt gon dol ták azok a drá ga em be rek Bel gi um ban,
hogy an nak a Rippl-Ró na i nak nincs elég ke reszt a há tán,
kül dünk ne ki még egyet, hadd le gyen ne ki eggyel több.
Csak azt sze ret ném tud ni, mit fog nak szól ni hoz zá a te he -
ne im ott Ka pos ban, ha nya kam ban a Li pót-rend lo vag ke -
reszt jé vel fe jem meg õket? Re mé lem lesz annyi tisz tes ség
ben nük, hogy el is me ré sük je lé ül dup la ada got te jel nek…

A mû te rem ab lak pár ká nyán ren ge teg vi rág állt: az õsz
igény te len vi rá gai. A mû vész fe lé jük mu ta tott.

– Ezek az Is ten sze gény kéi vi gyáz nak rám, ami kor dol -
go zom reg gel tõl es tig. – Majd könnyes szem mel hoz zá tet -
te: – Ál lo más min den kép, fõ leg, ha nincs már sok hát ra
és kö zel a vég ál lo más.

Pa ul Cé zanne 35 éven át is me ret len ség ben élt, mi köz ben
re mek mû ve ket fes tett, ami ket az tán a mit sem sej tõ szom -
szé dok nak aján dé ko zott. 

Hír ne vét egy pá ri zsi kép ke res ke dõ nek kö szön he ti, aki
vé let le nül buk kant a fest mé nye i re. Né há nyat össze sze dett
– ez volt az el sõ Cé zanne-ki ál lí tás. Az em be rek meg le põd -
ve fe dez ték fel, hogy egy mes ter él kö zöt tük.

A mes ter szint úgy meg le põ dött. Fi á nak kar já ra tá masz -
kod va ér ke zett a ga lé ri á ba, és ami kor meg lát ta a ki ál lí tott
ké pe it, nem tud ta lep lez ni cso dál ko zá sát.

– Oda nézz! – for dult fi á hoz. – Be ke re tez ték õket!

VERS
T. S. Eliot: Gyil kos ság a szé kes egy ház ban (részlet)

A vi lág nak meg kell tisz tul nia té len, kü lön ben
Fa nyar ta va szunk lesz, aszú nya runk, üres ara tá sunk…

ÁD VENT 3. VA SÁR NAP JA
• Ézs 12,1–3

Exe gé zis

A pe rikó pa szer ve sen be le si mul egy hosszabb pró fé ci á ba,
amely a mes si á si üdv kor re mény sé gét és örö mét hir de ti.
Ép pen ez te szi in do kolt tá ád ven ti meg szó lal ta tá sát. En nek
meg fe le lõ en össze tar to zik az egész 12. fe je zet. 

(1) És mon da ni fo god azon a na pon: Há lát adok ne ked,
Ado náj, mi vel ha ra gud tál rám, (de) el ült ha ra god, és meg -

vi gasz tal tál. (2) Íme, Is ten a se gít sé gem, bi za ko dom, és
nem ret te gek, mert Ado náj erõ és ének, és meg sza ba dí tott
en gem. (3) És vi zet fog tok me rí te ni öröm mel a sza ba du lás
for rá sá ból.

A ki je lölt sza kasz, il let ve az egész 12. fe je zet ah hoz a –
va ló szí nû leg a 722-es asszír tá ma dás elõtt szü le tett – pró -
fé ci á hoz tar to zik, amely a mes si á si üdv kort je le ní ti meg. A
pe rikó pa mû fa ja sze rint ör ven de zõ há la ének. Ez ter mé sze -
te sen meg ad ja a sza kasz ör ven de zõ alap hang ját, ami re a
mai ke resz tény ség nek a szo ká sos nál több fi gyel met kell
szen tel nie, még az ád ven ti bûn bá na ti idõ szak ban is. Hi -
szen má ra a ke gyes sé günk gya kor ta egy sze rû ta ní tás sá
üre se dett, tõ lünk ide gen nek tart va – és mel lõz ve – a li tur -
gia ör ven de zõ, ma gasz ta ló, há la adó ele me it.

(1) A pe rikó pa a ha gyo má nyos esz ka to lo gi kus idõ meg je -
lö lés sel kez dõ dik: azon a na pon (aWhh' !wb). A ki fe je zés az
egész sza kasz ra jel lem zõ (vö. 10,20.27; 11,10–11; 12,4).
Iz rá el teo ló gi á já ban kü lö nös je len tõ sé ge volt a !wy-nak: egy -
részt je len tet te a ha rag és az íté let nap ját – pél dá ul Ámósz -
nál és Zo fó ni ás nál –, más részt azon ban azt az öröm te li
idõpon tot, ami kor az Úr vég re ki nyújt ja a kar ját, és a vá -
lasz tott nép ér de ké ben cse lek szik. Ez a nap ád vent fé nyé ben
je lent he ti a kö zel gõ ün nep na po kat, ame lyek meg je le ní tik az
üdv tör té net fon tos ese mé nye it: ka rá csony vi gí li á ját, ka rá -
csony ün ne pét, ka rá csony nyol ca dát – a cir cum ci sio ün ne -
pét, ame lyet mai gya kor la tunk és saj nos Agen dánk is mind -
össze új év nap ja ként tart szá mon –, il let ve víz ke reszt ün ne -
pét. De ád vent ben je lez he ti ez a nap a va ló sá gos hwhy !wy-t
is, az Úr el jö ve te lé nek re mény be li ide jét. És per sze gon dol -
ha tunk ar ra is, hogy a két ád vent kö zött élõ gyü le ke zet nek
min den egyes nap az Úr ral va ló ta lál ko zás nap ja, ame lyen
há lá val em lé kez he tünk sza ba dí tá sa cso dá já ra, ha ezt ma
még csak tö re dé ke sen is ta pasz tal hat juk.

Hogy azon a na pon há lá val és öröm mel be szél majd Iz rá -
el, il let ve min den egyes hí võ az Úr ról, az azt is fel té te le zi,
hogy elõt te ez egé szen más kép pen volt. Nyil ván va ló te hát,
hogy az Úr cse lek vé se elõtt az em ber tel je sen más ként te -
kin tett Is ten re, más volt a ve le va ló vi szo nya. Ez a vi szony
csak ak kor vál to zik meg, ami kor Is ten köz be lép, cse lek szik,
meg mu tat ja sza ba dí tá sát. Az em ber Is ten elõt ti hely ze té re a
hwh !wy elõtt az volt jel lem zõ, hogy az Úr ha ra gu dott rá, utá -
na azon ban az, hogy az Úr ha rag ja el ült, és meg vi gasz tal ta
õt. Az ézsa i á si meg fo gal ma zás egy sze rû sé gé ben ott rej lik a
teo ló gi ai ál lás fog la lás is: mind ez az Úr mû ve, az em ber
sem mit sem tett en nek ér de ké ben, sem mi fel té telt nem tel -
je sí tett, csu pán annyi ma radt ne ki, hogy há lát ad hat az Úr -
nak. Aho gyan a ha rag Is ten re ak ci ó ja volt az em ber bû né re,
úgy a meg bo csá tás és a vi gasz ta lás is az õ cse lek vé se. 

(2) Is ten nek ez az esz ka to lo gi kus be avat ko zá sa egy ben
azt is je len ti, hogy a ve le fenn ál ló kap cso la tunk ból el tû nik
a ha rag és a ret te gés, és eze ket fel vált ja a bi za lom. A bi za -
ko dás hang ja szó lal meg ak kor, ami kor a még min dig bû -
nös em ber, aki sem mi vel sem lett jobb egy ko ri ön ma gá nál,
Is tent az õ sza ba dí tó já nak ne ve zi, erõ nek és ének nek, aki
meg sza ba dí tot ta õt. A t[`y gaz dag je len té sû szó: nem csak
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a se gít sé get, de az ol tal mat, a gyõ zel met és a sze ren csét is
je lö li. Az z[ ro kon ér tel mû ki fe je zés: a me ne dék, a gyõ ze -
lem, az erõs ség mel lett a di csõ sé get is je len ti. Eb bõl ki in -
dul va nem lát szik kü lö nös nek, hogy Ézsa i ás az Urat töb -
bek kö zött éne ké nek is ne ve zi. A hrmz éne ket, dal la mot je -
lent, de az arám ere de tû rmz-t a hú ros hang sze ren va ló já -
ték ra is vo nat koz tat ták. A hú rok kel le mes, egy for ma csen -
gé se a har mó ni át jut tat hat ja az eszünk be. Ezért mond hat -
ja a pró fé ta, hogy õ most már bi za ko dik, az az hisz, vagy -
is nyu god tan le te szi az éle tét az Úr ke zé be. (A jfb ige a
hit mel lett a nyu godt sá got is je lö li.) 

Megint azt lát juk te hát, hogy a pró fé ta hi té nek, nyu gal -
má nak az az alap ja, amit az Úr cse le ke dett. Ád vent ben,
pél dá ul 2004 ád vent jén ki mond hat juk: azért hi he tünk,
mert elõt tünk Is ten már bi zo nyí tott. Ez „nyu godt” hit, nem
olyan han gos és lát vá nyos, mint ame lyet a szek ták hir det -
nek. Nem is az a „meg té rés”, amit gyak ran em be ri dön tés -
sé, em be ri cse lek vés sé si lá nyít va han goz tat nak bi zo nyos
ke gyes sé gi irány za tok kép vi se lõi. A pró fé tai hit val lás mö -
gött meg hú zó dó te rem tõ, meg vál tó és meg szen te lõ, egy kor
is mét el jö võ, szá mon ké rõ és re mé nye ink sze rint meg bo -
csá tó Is ten ké pe te szi ezt az igét va ló ban ád ven ti üze net té.

(3) A hwhy !wy egy ben az ör ven de zés nap ja is a gyü le ke -
zet, il let ve a hí võ em ber szá má ra. Ézsa i ás ezt egy köl tõi
kép pel ér zé kel te ti: vi zet fog tok me rí te ni öröm mel a sza ba -
du lás for rá sá ból. A víz mint jel kép, il let ve az örök élet for -
rá sa köz is mert a Bib li át ol va só, ige hir de té sün ket hall ga tó
em be rek elõtt (Ez 47,1kk; Jn 4,10kk; Jel 22,17). 

Eb bõl a for rás ból en ged in nunk az, aki meg bo csá tot ta a
vét ke in ket, és ha rag he lyett sza ba du lás sal lá to ga tott meg
ben nün ket. Ézsa i ás már az örök élet fe lé te kint, ami
messze fe lül múl ja kor tár sai re mény sé gét az asszír ve sze -
de lem el mú lá sát vagy a val lá si-er köl csi élet meg job bí tá sát
il le tõ en. Ád vent üze ne te ép pen az, hogy az élet vi zé nek
for rá sá ból min den ki me rít het, mert az Úr el há rí tot ta az
aka dá lyo kat elõ lünk az ál tal, hogy test té lett, meg vál tott és
a ma gá é nak ne ve zett ben nün ket. 

Vázlat

Múl tunk te le van ár nyé kok kal 
Az em be ri ség múlt já ban, né pünk múlt já ban, az anya -
szent egy ház múlt já ban és mind annyi unk múlt já ban ott
van a bûn ár nyé ka. A szent Is ten meg to rol ta a bû ne in ket.
Az ád vent re mény sé ge ab ból fa kad, hogy rá döb be nünk
bû ne ink re és Is ten íté le té nek ko moly sá gá ra. 

Je len leg sem va gyunk olyan el ve szet tek, mint ami lyen nek
hisszük ma gun kat
Sze re tünk pa nasz kod ni. Bi zony ta lan ság, nyug ta lan ság
vesz erõt raj tunk idõ rõl idõ re. A ke resz tény em ber nek tud -
nia kell, hogy Is ten va ló sá gos erõ ként van je len az éle té -
ben. A sze ku lá ris ád ven ti han gu lat hát tér be szo rí tott, nél -
kü löz he tõ, gyá mol ta lan Is te ne he lyett az igé ben meg lát -

hat juk azt, aki egyé ni és kö zös sé gi ba ja ink ban va ló di
erõs sé get je lent. Ami kor sza ba du lás ról be szé lünk, nem a
ma gunk ered mé nyé re te kin tünk, ha nem Is ten nek Krisz -
tus ban el vég zett sza ba dí tó mun ká já ra. 

Jö võnk a sza bad sá got je len ti!
Hely te len vol na ád ven tet egy sze rû en csak múlt ba te kin tõ
idõ szak nak te kin te ni. Ád vent a jö võ rõl pré di kál, hi szen a
di csõ sé ge sen vissza té rõ Krisz tust ál lít ja a kö zép pont ba.
Az egy há zi esz ten dõ el sõ he te i ben nem csu pán a bet le he -
mi böl csõ rõl be szél nek az igék, ha nem a Krisz tus ál tal
szer zett sza ba du lás ról is. Aki az élõ vi zet ígé ri ne künk, az
szól hoz zánk a pró fé ta sza vai ál tal. Mer jük mi is ezt a sza -
ba du lást, il let ve a Sza ba dí tót hir det ni, mert az õ sze mé lyé -
ben vált va ló ság gá mind az, ami rõl Ézsa i ás hit val lás ként
és jö võ be li re mény ség ként be szélt!

Tu bán Jó zsef

Tallózó

„Ez a fe je zet zár ja le az ún. Im má nu el-köny vet.” (A Szent
Ist ván Tár su la ti Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar -
canum Di gi té ka Kft.)

„Vesd össze: Ján. 7,37. A hé ber sze rint: az üdv (az az: Jé -
zus) for rá sa i ból.” (Kál di Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„[…] Is tent fog ja di csér ni a nép még az íté le tért, a ka pott
bün te té sért is. […] Az íté let el mú lik és jön a sza ba du lás: ez
az a hit, amely a je len szen ve dé sei kö zött, íté let ide jén erõ sí -
tet te a gyü le ke ze tet. […] A víz me rí tést […] a szik lá ból fa kadt
víz zel hoz zák pár hu zam ba. […] Má sok in kább a lomb sá tor -
ün nep re gon dol nak, […] vi zet me rí tet tek a Gi hón-for rás ból
az ital ál do zat hoz. Az ital ál do zat be mu ta tá sa kor ép pen Ézs
12,3 sza va it éne kel te a gyü le ke zet.” (Ju bi le u mi kom men tár.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A meg té rõ gyü le ke zet ben a meg tért em ber be szél a ma -
ga hit ta pasz ta lá sá ról. En nek […] lé nye ges al ko tóele me az
Is ten ha rag já nak íz le lé se és a meg sza ba dí tás.” (Ra vasz
Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Is ten né pé nek vég sõ meg vál tá sát a 11. fe je zet vé ge úgy
ír ja le, mint egy má so dik […] ki vo nu lást […] A ma gasz ta -
lás te hát ugyan azt a sze re pet töl ti itt be, mint Mó zes há la -
adó éne ke. […] A 2b vers szó sze rint idé zi a 2Mó zes
15,2a-t, az 5a vers pe dig a 2Mó zes 15,21-et is mét li.

[…] Itt ez a be te tõ zés úgy je le nik meg, mint az õsi szö -
vet sé gi esz mény vég sõ meg va ló su lá sa: Iz rá el Szent je né pe
kö ré ben la ko zik. […]

A 12. fe je zet nek ez a ket tõs funk ci ó ja meg erõ sí ti, hogy a
11. fe je zet Mes si á sa nem más, mint ma ga a tes tet öl tött Is ten.

[…] Ör ven dez ve fog tok vi zet me rí te ni a sza ba du lás for -
rá sá ból. […] a meg vál tás […] olyan, mint a ki apad ha tat -
lan kút, ahon nan tet szés sze rint me rít het bár ki. Min den -
nek ered mé nye pe dig öröm. […]

[…] Min den ki nek ma gá nak kel lett dön te nie, hogy in -
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kább bí zik vagy fel lá zad, az Úr ra tá masz ko dik vagy más
dol gok ba he lye zi bi zal mát. Áház nak sze mé lyes dön tést
kel lett hoz nia (7,9b), ugyan úgy, mint min den egyes zsi dó -
nak (28,16) vagy akár ne künk is. […]

A 2. vers […] cso dá la tos pa ra do xon áll: a ha ra gos Is ten
lesz vé gül a vi gasz ta lás egyet len for rá sa.” (Barry Webb:
Ézsa i ás köny ve. Har mat Ki adó)

Illusztrációk

GON DO LA TOK
„Ér de kes…, hogy akik a né pek bol do gí tá sá val fog lal koz nak,
köz vet len hoz zá tar to zó i kat ala po san bol dog ta lan ná tet ték.”

(Anatole France)

„… én is sze ret nék ha za men ni, de vég leg.”
(Bartók Béla)

„Uram Is ten, ha hoz zád tar to zom, ez nem azt je len ti: a te
bir to kod va gyok… Nem csak hogy te sza bad ság vagy, ha -
nem en gem is sza bad nak akarsz. En gem is mint sza bad -
sá got tá masz tasz élet re…

…ez a sza bad ság aján dék: de el kell azt fo gad nom.”
(Gabriel Marcel: Ima)

„Sza bad az, aki ké pes föl áll ni, és min dent ma ga mö gött
hagy ni – anél kül, hogy vissza néz ne. Aki ké pes Igent mon -
da ni.”

(Dag Hammarskjöld)

TÖR TÉ NET
Má rai – Bach ról (és a sza ba dí tás ról)
„Húsz gyer me ke volt. We im ar ban, Ko et chen ben és Lip csé -
ben volt kán tor és or go nis ta. Na gyon sze gény volt, s húsz

gyer mek kö zött ír ta mi sé it, ver se nye it és szvit je it, úgy,
aho gyan a ma gunk faj ta em ber könnyû cik ke ket, ol csó fe -
cse gést ka nya rít le va sár nap ra…. 

Úgy írt, ahogy a fák lé le gez nek, ahogy az er dõ egy szer -
re hall gat és be szél, úgy írt, mint Is ten, mi kor még nem
volt ég és föld, csak a dal ban volt az össz hang, az anyag -
ta lan és ért he tet len. 

Húsz gyer mek közt írt, kol dus sze gé nyen, kán tor volt,
nem volt egy jó ka bát ja… Hall gass, hall gass, most Bach
be szél. Hall gasd.

VERS
Jó zsef At ti la: Nem emel föl

Nem emel föl már sen ki sem,
be le ne he zül tem a sár ba.
Fo gadj fi ad nak, Is te nem,
hogy ne le gyek ke gyet len ár va.
Fogj össze, for má ló alak,
s ami re kény sze rít nek en gem,
hogy vall ja lak, ta gad ja lak,
se gíts meg mind két szük sé gem ben.
Tu dod, szi vem mily kis gye rek –
ne vi szo nozd a ta ga dá som;
ne va kítsd meg a lel ke met,
né ha en gedd, hogy menny be lás son.
Ki nek mind egy volt már a kín, 
hisz gond ja id ma gam ra vet tem,
az ár nyék vi lág ár ka in
most már te õr ködj én fe let tem.
Intsd meg mind, ki ket sze re tek,
hogy le gye nek jobb szív vel hoz zám.
Vizs gáld meg az én ügye met,
mi e lõtt ma gam fel ál doz nám.
(1937. feb ru ár)
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Múlt va sár nap reg gel fél 9-kor csen gett a te le fon. Egy fi a -
tal lel kész kol lé gám te le fo nált. Jó lel kész nek tar tom, so kat
lá to gat ja a hí ve it, idõt szen tel a rend sze res ta nu lás ra is, és
re me kül pré di kál, könnye dén, él mény sze rû en be szél. Szí -
ve sen hív ják if jú sá gi fesz ti vál ra, kon fe ren ci á ra elõ adó nak. 

Most azon ban azért te le fo nált, mert nem tud ta, ho gyan
men jen fel egy óra múl va a szó szék re, mert a besz lá ni
gyer me kek le mé szár lá sa úgy meg ren dí tet te – és a fa lu já -
ban is volt egy tra gé dia –, hogy nem vol tak sza vai. Nem
tud ta, mit mond jon Is ten rõl. 

Nem tud tam mit mon da ni én sem. 
Al bert Ca mus Pes tis cí mû re gé nyé ben egy or vos és egy

pap küzd a vá ros ban pusz tí tó gyil kos kór el len. A re gény -
ben a pap két al ka lom mal nagy be szé det mond a vá ros
zsú fo lá sig meg telt temp lo má ban. Elõ ször a vá ros bû nös -
sé gét os to roz za, és ar ról be szél, hogy Is ten bün te té se a
pes tis azért, hogy meg tisz tít sa a bû nös la kos sá got. 

Ez után a pap és az or vos együtt áll nak a kór ház ban
egy gyer mek ha lá los ágyá nál. A gyer mek ha lá la után az
or vos, aki hal lot ta a pa pot a temp lom ban, dü hö sen és el -
ke se re det ten mond ja: „Re mé lem, tud ja, hogy ez az egy ár -
tat lan volt.”

Igehirdetés Jób 32,4–9 alapján*

* Elhangzott Pi lis csa bán, 2004. szep tem ber 12-én



A kö vet ke zõ va sár nap a pap más kép pen áll a szó szé ken.
Meg ren dül ten, csen de sen be szél. Már nem azt mond ja,
hogy ti, ha nem azt, hogy mi. Ahol az ár tat lan szen ved,
nincs ma gya rá za tunk Is ten aka ra tá ra – mond ja. Az ár tat lan
szen ve dé se a vég sõ kér dé sek elé ál lít ben nün ket. Vagy min -
dent hin ni, ra gasz kod ni Is ten hez, vagy min dent el uta sí ta ni. 

Ahol kis gyer me kek szen ve dé sét lát juk, nincs he lye oko -
kat ke res ni, vagy Is ten szán dé kát em be ri okos ko dás sal
iga zol ni. A szen ve dés gyak ran bo nyo lult okok ki bo goz ha -
tat la n kö vet kez mé nye. Sok szor szo mo rú an is mer jük be,
hogy bár mennyi re fáj is, szin te elõ re lát ha tó volt, hogy az
egész ség te len élet mód be teg ség hez ve zet. Vagy a po li ti kai
és gaz da sá gi vissza élé sek ter ro riz mus hoz. A ju go szláv
pol gár há bo rú ban bû nös és ál do zat szét vá laszt ha tat lan
volt egy idõ után. De Besz lán ban ár tat la nok szen ved tek.
Gyer me ke ket vet kõz tet tek le és lõt tek hát ba me ne kü lés
köz ben. Aho gyan He ró des ár tat lan gyer me ke ket mé szá rol -
ta tott le Bet le hem ben. Az ár tat lan ság szen ve dett a ke reszt -
fán. És az em ber leg ége tõbb kér dé se nem az, hogy ki kö -
vet te ezt el, mi volt a ter ro ris ták in do ka, mi lyen sö tét erõk
la koz tak He ró des lel ké ben, mi moz gat ta Ka ja fást és a „fe -
szítsd meg!”-et ki ál tó tö me get. Ha nem Is ten hez ki ált Jé -
zus sal: „mi ért hagy tál el?” És a vá lasz csak ez le het:
Atyám, a te ke zed be te szem le lel ke met. 

Jób köny ve az ár tat lan szen ve dé sé rõl szól. Is ten ma ga
di csé ri így Jó bot: fedd he tet len és be csü le tes em ber, fé li az
Is tent, és ke rü li a rosszat. Jó bot ször nyû szen ve dé sek érik,
el ve szí ti va gyo nát, meg hal nak gyer me kei, be teg ség gyöt ri,
de õ ra gasz ko dik Is ten hez, és áld ja az Úr ne vét. 

Nem ju tal mat vagy kár pót lást vár Is ten tõl, csak vá laszt:
mi ért tör té nik ez ve le? Elõ ször há rom ba rát ke re si fel, akik
Jób bû nös sé gét fir tat ják. De Jób ki tart ár tat lan sá ga mel lett.
Ez után lép szín re El í hú. El í hú fi a tal és ma ga biz tos. Is ten
ne vé ben be szél, vé del mé re kel. Nem az mond ja, hogy mi,
ha nem a kí vül ál lók ob jek ti vi tá sá val be szél, rész vét le nül.
És nem akad el a sza va, ha nem ren dü let le nül ont ja a ta -
ní tást. Mi u tán az el sõ há rom ba rát em be ri okos ko dá sa
meg bu kott, õ a Lé lek re hi vat ko zik. És sok igaz sá got mond
ki be mu tat ko zá sa kor. 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. Nem az idõ sek a
böl csek, és nem a vé nek ér te nek az íté let hez. Igaz ta ní tás
ez. Va ló ban, ön ma gá ban az idõs kor nem je len ti azt, hogy
a fi a ta lok nak kri ti ka nél kül el kell fo gad ni a vé le mé nyü ket
te kin tély el vi ala pon. És va ló ban a böl cses ség, Is ten rend -
jé nek fel is me ré se a Lé lek aján dé ka. Is ten Lel ke ké pes ben -
nün ket fe lül emel ni ön ma gun kon, hogy túl lás sunk szûk
kö re in ken, na gyobb össze füg gés ben lás suk éle tün ket. 

El í hút sa ját sza vai sze rint a Lé lek in dít ja szó lás ra. Mint -
egy kény sze rí ti, aho gyan ké sõbb mond ja: Te le va gyok sza -
vak kal, szo ron gat en gem be lül a lé lek, olyan már a ben sõm,
mint ami kor a bor nak nincs nyí lá sa, szét ha sad. Még is hon -
nan is mer het jük fel, hogy va la ki a Lé lek tõl in dít tat va szól,
vagy csak mond ja a ma gá ét, ön ma gát rek lá moz za, iga zol -
ja, va la mi fé le ha ta lom vá gyát ér vé nye sí ti, vagy fé lel mei elõl
me ne kül be szé dé vel?

Az ilyen pré di ká to rok gyak ran na gyon meg gyõ zõ ek. Vi -
lá gos a mon da ni va ló juk, gyak ran ítél ke zõk, le kap ják tíz
kör mé rõl a hall ga tó sá got. Szí ve sen be szél nek Is ten vé del -
mé ben, mint ha Is ten vé de lem re szo rul na, meg kel le ne õt
vé del mez ni. Nem csak a nyil ván va ló bû nö sök tõl, ha nem a
szen ve dés ben „mi ért”-et ki ál tók kal szem ben is vé de ni kell
Is tent, a csüg ge dõk kel, ke re sõk kel, ké tel ke dõk kel szem ben
is. És még te té zik a szen ve dést kor ho lá suk kal, ki ok ta tá -
suk kal. 

Mi bõl is mer he tõ fel, hogy va ló ban a Lé lek sze rint szól
az, aki a Lé lek re hi vat ko zik? 

Egy ka to li kus fi lo zó fus el mél ke dé sét ol vas tam a szen -
tek rõl. Ar ról, hogy ter mé sze te sen vol tak olyan em be rek,
aki ket a ró mai egy ház még nem ava tott szent té, de szen -
tek vol tak, és elõbb-utóbb sor ke rül a szent té ava tá suk ra.
És le het nek nap ja ink ban is köz tünk élõ em be rek, akik bõl
ké sõbb, ha lá luk után hi va ta lo san szen tek lesz nek. És
min den bi zonnyal vol tak szent éle tû em be rek, akik nem
vál tak hí res sé és hi va ta lo san szent té. Ki te hát a szent? Mi
az is mer te tõ je le, mi a kri té ri um? 

Biz to san nem a bûn te len ség, hi szen egye dül Krisz tus
bûn te len. Vé gül is egyet len kri té ri u mot mer mon da ni az
író: biz to san nem szent az, aki an nak tart ja ma gát.

A Lé lek mun ká já nak is ez az is mer te tõ je le. A Lé lek nem
ön elé gült té, el bi za ko dot tá, rész vét len bí ró vá tesz, ha nem
aki a Lé lek tõl meg ra ga dot tan be szél, az ke vés szó val, alá -
zat tal, együtt ér zõn be szél. 

A Lé lek elõ ször is Is ten kö zös sé gé be utal, azu tán egy -
más ra utal, és térd re kény sze rít min ket. 

Is ten kö zös sé gé be utal. Mert akit a Lé lek meg ra ga dott,
nem kí vül ál ló töb bé. El í hú el vé ti az Is tent, ami kor Is ten -
rõl be szél. Mert kí vül ál ló ma rad. Az Is ten nel va ló ta lál ko -
zás, az Is ten nel va ló kö zös ség sza va az imád ság. Az
imád ság ban nem Is ten rõl, ha nem Is ten nel be szé lünk. A
szen ve dés mé lyén is, ak kor is, ami kor nem lát juk Is tent,
el ta kar ja ar cát elõ lünk, a Lé lek a ve le va ló kö zös ség re in -
dít. Jób köny vé ben hosszú fe je ze te ken át tart Jób vi tá ja a
há rom ba rát tal és El í hú val. De Jób sza vai mind vé gig
imád sá gok. Õ Is ten nel áll kap cso lat ban, ve le van dol ga,
hoz zá in té zi sza va it. A rész vét len ba rá tok kal nincs dol ga. 

A Lé lek te hát kö zös sé get te remt Is ten nel. Má sod szor kö -
zös sé get te remt egy más sal, egy más ra utalt tá tesz. Más fél
év vel ez elõtt meg gyil kol ták egy fi a tal lel kész kol lé ga nõ met,
gyer mek ko ri jó ba rá to mat. Ért he tet len, fel dol goz ha tat lan az
eset. Sem mi ta nul sá got nem tu dok le von ni a szen ve dés ér -
tel mé re vo nat ko zó an, hogy mi ért tör tént. De a vesz te ség, a
döb be net több ba rá tot egy más ir gal mára utalt. Sok El í hú-fé -
le mon dott az óta min den fé le rész vét len, kí vül ál ló igaz sá -
got. Ar ról, hogy óvat lan volt, és eh hez ha son lók. Ve lük
nincs dol gom, nincs kö zünk egy más hoz. De töb bek kel ez
után a ha lál eset után vet tük fel új ra a kap cso la tot, amely
ré geb ben meg sza kadt. Mert egy más ra utal tak va gyunk. A
szenvedõnek sze re tet re van szük sé ge. Ez a sze re tet fel ér té -
ke lõ dik a szen ve dés ben. Fel ér té ke lõ dik, ami va ló ban ér té -
kes, és le lep le zõ dik, ami hi á ba va ló, súly ta lan, pót cse lek vés. 
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A Lé lek te hát Is ten re utal, egy más ra utal, vé gül pe dig
térd re kény sze rít.

A szen ve dés lát tán, és kü lö nö sen az ár tat lan szen ve dé -
se lát tán, a Lé lek tõl in dít tat va csak meg ren dül ten le het
meg áll ni. Az zal a be lá tás sal, hogy vé get ér min den faj ta
em be ri okos sá gunk vagy böl cses sé günk. Min den faj ta biz -
ton ság ér ze tünk, amely be ad dig ön ma gun kat rin gat tuk,
mert eset leg val lá sunk nál, ne vel te té sünk nél, ta nul má nya -
ink nál, edzett sé günk nél fog va min ket nem ér het baj, a vi -
lá got pe dig töb bé-ke vés bé ért jük. A Lé lek térd re kény sze -
rít, meg foszt büsz ke sé günk tõl, Is ten re és egy más ra utal
min ket. 

Jób köny vé ben vé gül meg szó lal az Is ten. Nem ad ma -
gya rá za tot Jób nak – szem ben a ba rá tok kal –, de ab ban a
ke gye lem ben ré sze sí ti, hogy szól hoz zá. És csak hoz zá
szól. A ba rá tok kal nincs dol ga. 

Egye dül a Lé lek, ami ér tel mes sé te szi az em bert –
mond ja El í hú. Ne szûn jünk ezért kö nyö rög ni a Lé le kért,
hogy fi gyel mez tes sen, ve gye el gõ gün ket, te remt sen kö -
zös sé get, te gyen meg ér tõ vé a szen ve dõ vel. És for dít son
Is ten fe lé, ne en ged je fe led ni, hogy egye dül az õ ha tal ma
alatt va gyunk. És a sze re tet az õ aka ra ta ak kor is, ha
oly kor szá munk ra nem ada tik meg a vá lasz a mi ért re.
Ámen.
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12. bis 26. Ja nu ar 2005 – 494. Kurs
Li tur g ische Prä s enz
Stel len mei ne Hal tung, mei ne Gebär den und mei ne Wor te
das dar, was ich im Got tes di enst ver mit teln will? Im
Schutz des Got tes di enstra u mes und der Grup pe überp rü -
fen Li tur gin nen und Li tur gen Bewähr tes und er pro ben
Neues. Mit Tho mas Ka bel, Re g is se ur und Scha us pi e ler,
Mün chen.  Le i tung: Hans Sch lum ber ger  

26. Ja nu ar bis 2. Feb ru ar 2005 – 495. Kurs
Von We is he it ge le i tet
Ei nen De k anats be z irk, ei ne Di enst stel le le i ten und da bei
ein ge ist li cher Mensch ble i ben: Wir las sen uns von Mar tin
Bu ber ins pi ri e ren. In der We is he it der Chas si dim fin d et er
We ge für die Wand lung des Mensc hen hin zu Ver söh nung
und Ganz he it. Wir be we gen sei ne Ge dan ken in Kopf und
Herz, neh men uns Zeit für Stil le, Ge bet und die „cons o la -
tio frat rum et sor orum”. Mit Pfar rer Di et rich Kol ler, Er furt.
Le i tung: Ka rin Hüt tel  

2. bis 6. Feb ru ar 2005 – 33. Kurz kurs
Kopf tuch run ter. Bart ab. Pfar rer weg.
Über die Prä s enz re li gi ö ser Sym bo le im öf fent li chen Ra -
um wird neu gest rit ten. Wo li e gen not wend ige Gren zen
der To le ranz? Wer setzt sie? Auch Pfar re rin nen und Pfar -
rer wer den in der Öf fent lich ke it als re li gi ö se Sym bo le
wahr ge nom men. Un ser pas torales Selbst ver ständ nis ist
hera us ge for dert. Mit Prof. Dr. Jo han nes Tri ebel, Nürn ber g
und Prof. Dr. Jo han na Hab er er, Er langen. Le i tung: Hans
Schlum  ber ger  

16. Feb ru ar bis 2. März 2005 – 496. Kurs
„…dass ich in dir ble i be.” Evan gelische My stik
Von Mar tin Lu ther über Ger hard Ter ste egen, Dag Ham -
marsk jöld bis zu Do ro thee Söl le: Auf der Suche nach Quel  -

len le bend i ger re li gi ö ser Er fah rung will der Kurs zu ei nem
kund i gen und sen sib len Um gang mit dem re i chen Er be
pro tes tan tis cher My stik an re gen. Das Er pro ben ver schie d -
ener For men me di ta ti ver Ge bet s pra xis ge hört da zu. Mit
Pfar rer Bern hard Wolf, Lehr be a uft rag ter für re li gi ö se Ge -
gen wart s kul tur an der Uni ver sität Bay re uth. Le i tung: Ka -
rin Hüt tel  

2. bis 16. März 2005 – 497. Kurs
„Das ma chen wir mal!”
Vor ha ben, Ideen und Ak ti onen gibt es vi e le, doch wie wird
da ra us ein Pro jekt? Wo ra uf kommt es an, um plan voll zu
ar be i ten, und welche Auf ga ben sind da für zu ver te ilen?
Wie las sen sich Pro jek te len ken und verk nüp fen, wie Kräf -
te spa ren und Res sour cen sinn voll nu tzen? Aus sys te mis -
cher Pers pek ti ve ver bin d et der Kurs fach liche Im pul se zum
Pro jekt ma nag ement mit der Ar be it an Be is pi e len aus der
Pra xis. Mit Her ta Sin ger, Theo lo gin und Sys te mische Su -
per vi so rin, Bay re uth.  Le i tung: Dr. Ch ris ti an Ey se le in  

6. bis 22. Ap ril 2005 – 498. Kurs
Le bend ige Ort ho do xie
Ver wur zelt in der Tra di ti on – of fen fürs öku me nische
Gespräch: So wer den die Gastge be rin nen und Gastge ber
der Ort ho do xen Aka de mie Kre tas uns te il ge ben an Er fah -
run gen der Li tur gie und des Mönch tums, der Ikon en fröm -
mig ke it, der Sym bol welt ih rer Got teshäu ser und an ih rer
li tur g is c hen Di a ko nie. Fra gen an ost kirch liche Spi ri tu a -
lität wer den Ant wort fin den – auch in Ge genf ra gen an un -
se re Art, Ch ris tin oder Ch rist zu se in. Fünf Vor be re i tungs -
ta ge in Ne u en dett el sau, dann Be geg nun gen und ein ige
Ex kurs ionen in Kolym bá ri auf Kre ta. Dort Un ter kunft in
Mehr bett zim mern und Halb pen si on. Ei gen beit rag ins ge -
samt 700 Eu ro. Mit Pfar rer Wolf hart Ko ep pen, Cha -
niá/Kreta.  Le i tung: Hans Sch lum ber ger  
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20. Ap ril bis 4. Mai 2005 – 499. Kurs
„Das kann ich bes ser!” Kon kur renz konst ruk tiv gest al ten
Ko ope ri e ren he ißt auch kon kur ri e ren – of fen oder ver -
deckt. Wir lüf ten ein Ta bu: Wie ge hen wir in Kon kur renz,
und wa rum? Was we iß die Psy cho lo gie da zu, was spi e gelt
sich in der Bi bel? Und was ist das Konst ruk ti ve an Kon -
kur renz und das Dest ruk ti ve an Ko ope ra ti on? Ein Blick -
wech sel bringt in un se re Zu sam menar be it ne u en
Schwung. Mit Wer ner Kre uz, Dip lom-Psy cho lo ge, Stutt gart
und Pfar rer Dr. Re i ner Kni e ling, Wup per tal. Le i tung: Dr.
Ch ris ti an Ey se le in  

30. Mai bis 8. Ju ni 2005 – 500. Kurs
Das Ver kos ten der Din ge von in nen her sät tigt die Se ele
Beg le i te te Ig na ti a nische Ein ze lex er zi ti en für Pfar re rin nen,
Pfar rer, Pfarr f ra u en und Pfarrmän ner. Vor gespräche in
Neu  en dett el sau am 21. und 22. Ap ril 2005. Mit P. Dr. And -
re as Falk ner SJ, Mann hei m und Hil de gard Jo e res gcl,
Augs burg. Le i tung: Hans Sch lum ber ger  

8. bis 22. Ju ni 2005 – 501. Kurs
Jetzt ist die Zeit. Pa u li nische Spi ri tu a lität
Pa u lus – bril lant und komp ro miss los, ver letz lich und vor -
sich tig, be drängt und pro vo zi e rend. Jetzt, sagt er, ist Got -
tes Ge rech tig ke it of fen bar, ist der Ne u an fang ge sc henkt.
Was he ißt das für die Gest alt un se res Gla u bens? Für das
Mi te inan der in der Ge me in de, für das Ze ugn is in der Welt?
Spu ren suche im Buch der Bü cher. Al te Tex te, ne ue Er -
kennt nis se: Es wird span nend. Mit Prof. Dr. Wolf gang Ste -
gemann, Ne u en dett el sau.  Le i tung: Ka rin Hüt tel  

22. Ju ni bis 6. Ju li 2005 – 502. Kurs
Ru hestand – ke in Still stand
Pfar re rin nen und Pfar rer kurz vor und kurz nach der Pen -
si o ni er ung zi ehen auf der Sch wel le zum ne u en Le bens -
absch nitt Zwis c hen re sü me es. Sie be stim men ih ren le bens -
ge schicht li chen Ort und ent wer fen ne ue Pers pek ti ven. Mit
Pfar rer i. R. Hart mut Stoll, Sch wa bach. Le i tung: Hans
Schlum  ber ger  

5. bis 11. Sep tem ber 2005 – 503. Kurs
Al les hat sei ne Zeit. Ein Kurs für Pa a re
Ein gespannt zwis c hen Ge me in de und Fa mi lie, zwis c hen
Ar be it und Pri vat le ben – hat al les sei ne Zeit? In di esem
Kurs wird Zeit se in: um den Part ner/die Part ne rin wahr -
zuneh men, vi el le icht in über ras c hen der We i se. Um die Be -
zi e hung zu pf le gen und Ba lan cen neu zu fin den. Um Spi -
elräu me für Verän de run gen au szup ro bi e ren. Le i tung s -
team: Dr. El isa beth Brös c hen, Han no ver, Pfar rer Re in hard
Vet ter, Han no ver und Ka rin Hüt tel, Ne u en dett el sau  

15. bis 30. Sep tem ber 2005 – 504. Kurs
Mün chen li egt am Sch war zen Me er. Ruß land deu tsc hen auf
der Spur
Wo lu the rische Kirche zag haft wi e de rent steht, waren einst
Si ed lungssch wer punk te Deu tscher im Za ren re ich. Spu ren
pros pe ri e rend er Ko lo ni en, Erin ner ung ih rer Ver nich tung,
Ne u ansät ze deu tsc hen kirch li chen und kul tu rel len Le bens
in ei nem sow je tisch ni vel li er ten Kon text sucht di e s er Kurs.
Von Odes sa/Uk raine aus macht er sich auf den Weg, um
Aus si ed ler, die nicht ble i ben woll ten, bes ser zu vers te hen:
an den Dn je pr, auf die Krim, in ei ne al te deu tsche Dör fer -
ket te. In for ma ti onen, Ge me inde be geg nun gen, vi elfält ige
Ein b lic ke und Gespräche mit pri vat en Gastge bern und Ver -
ant wort li chen in Kirche und Ge sells chaft sind Grund la ge
für die Ref le xion in der Pas tor al kol legs grup pe. Die Wahr -
neh mung der „Ruß land deu tsc hen da he im” wird sich
verän dern. Te il we i se sehr ein fache Un terbrin gung und
Ver pf le g ung. Ei gen beit rag ins ge samt 500 Eu ro. Mit Ul rich
Zen ker, bis 2000 Pfar rer in der Uk raine, Os teu ro p are fe -
rent, Mün chen.  Le i tung: Dr. Ch ris ti an Ey se le in  

14. bis 28. Sep tem ber 2005 – 505. Kurs
Nicht per fekt. Aber be ru fen.
Was lässt mich ger ne Pfar re rin oder Pfar rer se in? Welche
Rol le spi e len mei ne Cha ris men, welche der Se gen der Or -
di na ti on? Kom pet enz und Cha ris ma, pas tor al po wer und
ge ist liche Voll macht – der Kurs wird ein ige Leit be grif fe kri -
tisch zu Er fah run gen und Sehn süch ten von Fra u en und
Män nern in der Kirche in Be zi e hung se tzen. Pers pek ti ven
der Recht fer ti gung kom men in den Blick: Nichts mehr be -
we i sen müs sen, aus frei e ren Stüc ken ar be i ten, ver söhn ter
le ben. Mit Prof. Dr. Jo a chim Track, Ne u en dett el sau. Le i -
tung: Hans Sch lum ber ger  

5. bis 19. Okt ober 2005 – 506. Kurs
Theo lo gie, die be wegt
Was könn te ich „mein theo lo g is ches The ma” nen nen?
Habe ich es selbst gewählt? Wer hat mich auf die Spur ge -
setzt? Le idenschaf ten, Be ge is te rung und Ver wun dun gen
hal ten uns in Be we g ung. Eröff nen sie Zugän ge zu den Be -
fre i ungs ge schich ten des Evan ge li ums? Mit Prof. Dr. Ful -
bert Stef fens ky, Ham burg. Le i tung: Hans Sch lum ber ger  

19. bis 23. Okt ober 2005 – 34. Kurz kurs
Absch li eßen. Aufb rec hen. An der s le ben.
Manch mal fällt es sch wer, ab zusch li eßen und lo szu las -
sen. Au s zug der Kin der, Stel len wech sel, Ru hestand…
Was kann mit ge hen, was muss zu rückble i ben, und wie
ge lingt das? Sich neu aus rich ten, das Le ben neu ord nen
– das kann zum Se gen wer den. Der Kurs sucht exemp la -
risch nach Mög lich ke i ten, Wen de punk ten des Le bens ei -
ne Gest alt zu ge ben. Mit Dr. An ge li ka-Be ne dic ta Hirsch,
Re li gi on swis senschaft le rin, Ber lin.  Le i tung: Dr. Ch ris ti an
Ey se le in
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Egy há zunk lel ké sze i nek és hit ta ná ra i nak kép zé se az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye te men fo lyik. Vár juk azok je lent ke -
zé sét, akik Jé zus Krisz tus ban hisz nek, és el hí vást érez nek,
hogy az evan gé li kus egy ház ban szol gál ja nak.

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men a kép zés le he tõ -
sé gei a kö vet ke zõk:

A) Nap pa li ta go za ton a lel ké szi szol gá lat ra fel ké szí tõ egye -
te mi szin tû te o ló gi ai ta nul má nyok. A ta nul má nyi idõ hat év.

B) Nap pa li ta go za ton egye te mi szin tû hit ta nár kép zés olyan
je lent ke zõk ré szé re, akik va la mely más fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ta ná ri sza ká ra is fel vé telt nyer tek, illetve ilyen sza kot
vé gez nek, s ezt iga zol ni tud ják. A ta nul má nyi idõ öt év.

C) Az EHE ki he lye zett ta go za ta in
(Nyír egy há zi Fõ is ko la Böl csé szet tu do má nyi és Mû vé sze ti

Fõ is ko lai Kar; Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem Apá czai Cse re
Já nos Ta ní tó kép zõ Fõ is ko lai Kar és Be ne dek Elek Pe da gó gi ai
Fõ is ko lai Kar) fo lyó fõ is ko lai szin tû hit ta nár-, illetve hit ok ta -
tó kép zés sel kap cso lat ban a fen ti fõ is ko lai ka rok, il let ve a he -
lyi lel ké szi hi va ta lok ad nak a fel vé te li fel té te lek re vo nat ko zó
fel vi lá go sí tást.

A 2004/2005-ös tan év ben be ve ze ten dõ két szin tû érett sé gi
vizs gá val ös  sze füg gés ben az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem fel vé te li rend je az aláb bi ak sze rint mó do sul:

A fel vé te li el já rás ról szó ló 269/2000 (XII.26.), az azt mó do -
sí tó 246/2003 (XII.18.) Korm. ren de let, to váb bá az érett sé gi
vizs gá ról szó ló 100/0997 (VI.13.) Korm. ren de le tet mó do sí tó
233/2004 (VIII.6.) Korm. ren de let el tö röl te a tan tár gyi fel vé te -
li vizs gát, és he lyé be a tan tár gyi érett sé gi vizs gát lép tet te. En -
nek ér tel mé ben az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem a fel -
vé tel hez szük sé ges pont szá mot a ma gyar nyelv és iro da lom,
va la mint a hit tan tan tárgy ból tett kö zép szin tû érett sé gi alap -
ján ál la pít ja meg.

Hit tan tan tárgy ból érett sé gi vizs gát azok ban a kö zép is ko -
lák ban le het ten ni, ame lyek he lyi tan terv ében a hit tan tan -
tárgy sze re pel. Aki nek vi lá gi kö zép is ko lá ban nincs mód ja hit -
tan érett sé git ten ni, ven dég ta nu lói jog vi szonyt lé te sít het
olyan egy há zi is ko lá val, amely ben a hit tan érett sé gi tárgy. A
ven dég ta nu lói jog vi szony nem jár óra lá to ga tá si kö te le zett -
ség gel, azon ban a négy év anya gá ból az érett sé gi vizs gát
meg elõ zõ en osz tá lyo zó vizs gát kell ten ni.

Aki nek ed dig nem állt mód já ban hit tan tan tárgy ból érett sé -
gi vizs gát ten ni, fel vé te li vizs gát tehet az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye te men a kö zép is ko lai evan gé li kus hit tan tan -
terv anya gá ból.

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem a fel vé telt to vább ra
is al kal mas sá gi vizs gá hoz kö ti. En nek fõbb szem pont jai a kö -
vet ke zõk: be széd tech ni ka, ének, ze nei hal lás, kom mu ni ká ci -
ós kész ség, pszi cho ló gi ai al kal mas ság, ér dek lõ dés a ke resz -
tény egy ház éle te iránt, mo ti vá ció, el kö te le zett ség a ke resz -
tény élet foly ta tá sa mel lett.

Az emelt szin tû érett sé gi vizs gá ért tan tár gyan ként 7, a

nyelv tu dás ért leg fel jebb két nyelv bõl kö zép fo kú C tí pu sú ál la -
mi lag el is mert nyelv vizs ga ese tén 7, fel sõ fo kú C tí pu sú nyelv -
vizs ga ese tén 10 plusz pont jár.

Az EHE rek to ri hi va ta lá ban be sze rez he tõ je lent ke zé si lap -
hoz a kö vet ke zõ ok má nyo kat kell mel lé kel ni:

1. szü le té si anya köny vi ki vo nat
2. érett sé gi bi zo nyít vány (érett sé gi elõtt ál lók nak a kö zép -

is ko lá ból ho zott pon tok ki szá mí tá sá hoz az is ko la ál tal ki töl -
tött be tét lap az aláb bi tan tár gyak utol só két le zárt fél évi ér -
dem je gye i vel: ma gyar nyelv és iro da lom, tör té ne lem, ma te -
ma ti ka, ide gen nyelv, va la mint egy vá lasz tott tárgy)

3. fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé get iga zo ló bi zo nyít vány, ha van
4. or vo si bi zo nyít vány, amely iga zol ja, hogy a je lent ke zõ

fel sõ fo kú ta nul má nyok ra al kal mas
5. ke resz te lé si bi zo nyít vány
6. leg alább két év vel ko ráb bi kon fir má ci ót iga zo ló bi zo -

nyít vány
7. kéz zel írott rész le tes ön élet rajz, mely fel tár ja a je lent ke -

zõ csa lá di és szo ci á lis kö rül mé nye it, kap cso la tát gyü le ke ze té -
vel, va la mint a je lent ke zés in dí té ka it

8. az el múlt két év ben vég zett egy há zi szol gá la ta i ról (az il -
le tõ gyü le ke zet lel ké sze ál tal) ki ál lí tott bi zo nyít vány

9. az eset le ges ál la mi (vagy az zal egyen ér té kû) nyelv vizs -
ga bi zo nyít vá nya

10. a je lent ke zõ ne vé re meg cím zett és fel bé lyeg zett nor mál
mé re tû bo rí ték

Az ok má nyo kat ere de ti ben kell be kül de ni, de in do kolt eset -
ben hi te les má so lat ban is le het mel lé kel ni. A má so lat „egy há -
zi hasz ná lat ra” meg je lö lés sel az egy ház köz sé gi lel kész ál tal
is hi te le sít he tõ.

A fel vé tel hez szük sé ges an nak a lel kész nek az aján lá sa a
je lent ke zõ al kal mas sá gá ról, aki az il le tõ nek az utób bi idõ ben
lel ki pász to ra volt. Az aján lást a lel kész a kér vén  nyel egyi de -
jû leg küld je meg kü lön le vél ben köz vet le nül az EHE rek to rá -
nak cí mez ve.

A fen ti ek sze rin ti mel lék le tek kel el lá tott és az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem Fel vé te li Bi zott sá gá hoz cím zett
kér vény nek, va la mint a pi ros pos ta utal vá nyon fel adott
3.000 Ft fel vé te li el já rá si díj nak 2005. feb ru ár 15-ig kell az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Rek to ri Hi va ta lá ba be -
ér kez nie. (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3. Tel. 469-
1051, 3834-537)

Az al kal mas sá gi és az eset le ges hit tan tan tár gyi fel vé te li
vizs gá ra 2005. jú li us 4–5-én ke rül sor. 

A Ma gyar or szá gi an ter ve meg ta lál ha tó az Evan gé li kus
Köz löny 2004. jú li us 30-ai szá má ban, mely hoz zá fér he tõ a
lel ké szi hi va ta lok ban. A gim ná zi u mi hit tan köny vek be sze rez -
he tõk a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, Ül -
lõi út 24. Tel: 317-5478, 486-1228).

Dr. Sza bó La jos rek tor
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Fel vé tel az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem re
a 2005/2006-os tan év re
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