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Az új egy há zi esz ten dõ kez de tén biz ta tá sunk ra szó lal
meg az Út mu ta tó ha vi igé je Ézsa i ás pró fé ta köny vé bõl.
A mi hû sé ges Is te nünk be vál tot ta ószö vet sé gi ígé re tét:
va ló ban ké szí tett ha za ve ze tõ utat fog ság ba ke rült né -
pé nek. Meg sza ba dí tot ta õket, és min den em be ri re mé -
nyen túl adott új élet le he tõ sé get. A ba bi lo ni fog ság ból
va ló sza ba du lás azon ban – nagy örö münk re – csu pán
elõ ké pe an nak a nagy sza bá sú terv nek, mely már mind -
annyi unk meg men té sé rõl szól – és nem is csu pán egy
tá vo li nagy bi ro da lom ból, ha nem a bûn és a ha lál szol -
ga sá gá ból ve zet ki. Ez a terv va ló sult meg Jé zus Krisz -
tus ban. Õ lett va la mennyi ünk szá má ra a ha za  ve ze tõ
út, az éle tet adó „for rás víz”, Is ten nek ez az új kor sza -
kot je len tõ, nagy sza ba dí tó cse le ke de te. Most, az ád -
ven ti idõ ben és ka rá csony ün -
nep kö ré ben új ra en nek a sza -
ba dí tó út nak a ki bon ta ko zá -
sát fi gyel het jük, efö lött ör ven-
de zünk majd. 

Az Úr ke gye le mé nek egy
újabb esz ten de je kez de tén több
szem pont ból is biz ta tást je lent -
het szá munk ra ez az ige. Elõ -
ször is Is te nünk ha tal mát hir -
de ti: õ ké pes min den em be ri le -
he tõ sé gen és szá mí tá son túl is
meg mu tat ni ere jét – még a
pusz tá ban is tud utat ké szí te -
ni, még a si va tag ban is ké pes
fo lyó vi zet fa kasz ta ni. Ha ké -
szen ál lunk rá, és hisszük ezt,
ak kor ké pes min ket is ál dott
esz kö ze i vé ten ni – min den kor -
lá tunk, cse kély erõnk és sze -
rény böl cses sé günk el le né re is.
Er re a ha ta lom ra szá mí tó bá -
tor ság gal hir det het jük ád vent
és ka rá csony evan gé li u mát,
mert még a leg ke mé nyebb szív -

ben, a leg re mény te le nebb „eset ben” is utat ta lál hat ma gá -
nak az õ igé je. 

Azu tán ar ról a re mény ség rõl is szól ez a pró fé tai üze net,
hogy a mi Urunk ke gyel me meg úju ló sze re tet: nem fá rad
be le em ber men tõ nagy mun ká já ba. Le het, hogy „az el len -
ség új, meg új cselt ko hol, hogy ra bul ejt sen” (EÉK 374) –,
de ak kor azt fe lül mú ló mó don a mi Meg vál tónk is újat cse -
lek szik övé i ért. Re mél het jük ezt ma gunk ra néz ve: meg újul
kegy elme raj tunk is. Ta lán ed dig nem járt, iz gal mas uta -
kat mu tat majd, új ki hí vá sok hoz meg újult böl cses sé get és
erõt ad. Re mél het jük ezt gyü le ke ze te ink re néz ve: ta lán
most in dul nak el meg újí tó ter vei kö zös sé ge ink ben is. Ta -
lán a „nagy ün ne pi” temp lom lá to ga tók szí vé ben most –
már so kad szor hall va a jó hírt – vég re tény leg el kezd ki -

bon ta koz ni a Krisz tus hoz té rõ
hit  új kor sza ka.

S vé gül biz ta tás ez az ige ar -
ra néz ve is, hogy ér de mes tü -
re lem mel vár ni: Is ten ter ve it
sok szor nem lát juk meg va ló -
sul ni, de hin nünk kell, hogy
ki bon ta ko zó ban van nak, s ha
meg ada tik ne künk, majd meg
is lát hat juk egy szer. Ha csak
lel ki si va ta got lát nánk is, re -
mél het jük, hogy már ké szül az
út. Ha szom jaz nánk is, tud -
nunk kell, hogy idõ ben fa -
kaszt majd for rá so kat gond vi -
se lõ Is te nünk.

Kí sér je és áld ja meg ád ven ti,
ka rá cso nyi út ja in kat õ, aki
min dig hû sé ges ígé re te i hez,
aki ré gi és új né pét is ez zel
biz tat ja: Én újat cse lek szem,
most kezd ki bon ta koz ni, majd
meg lát já tok! Már ké szí tem az
utat a pusz tá ban, a si va tag -
ban fo lyó kat fa kasz tok.
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SEF CSIK ZOL TÁN

Meg újul ke gyel me raj tunk
Ezt mond ja az Úr: „Én újat cse lek szem, most kezd ki bon ta koz ni, majd meg lát já tok!

Már ké szí tem az utat a pusz tá ban, a si va tag ban fo lyó kat fa kasz tok.” (Ézs 43,19)
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BE VE ZE TÉS

A Bib lia meg ér té sé hez ve ze tõ út a szö ve gek ke let ke zé si
kon tex tu sá tól idõ ben és tér ben el tá vo lod va egy re ne he zeb -
ben jár ha tó. Fo ko zot tan igaz ez az Ószö vet ség tex tu sa i ra,
me lyek re még a – nem min dig szö veg hû – ke resz tény egy -
há zi ér tel me zés is rá nyom ta bé lye gét. A szö veg hez ve ze tõ
út meg ta lá lá sa a her me ne u ti ka fon tos fel ada ta, de nem az
egyet len. Lé nye ges, hogy ne csak a szö ve gig jus son el egy
ma gya rá zat, ha nem on nan ké pes le gyen vissza tér ni a je -
len be, an nak kér dé se i hez és ki hí vá sa i hoz. 

A ma Eu ró pá ban teo ló gi át mû ve lõk a tör té net kri ti kán
nyug vó szö veg ér tel me zé sen nõt tek föl, s at tól el vo nat koz tat -
ni rend kí vül ne héz, hi szen egy át fo gó kon cep ci ó ról van szó.
Még is egy re töb ben kri ti zál ják ezt a mód szert,1 hi szen a szö -
veg tu do má nyos vizs gá la tá nak ára a szö veg és az ol va só kö -
zöt ti tá vol ság meg lé te.2 Ugyan le het sé ges, hogy ugyan az a
sze mély ku ta tó ként ob jek ti vi tás ra tö re ked ve, ma gán em ber -
ként pe dig a sze mé lyes ség nek és az ér zel mek nek is te ret en -
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ZSU GYEL ADÉL

Az ele mi vé té tel In go Bal der mann
her me ne u ti ká já ban I.

ged ve ol vas sa a bib li ai szö ve ge ket, még is könnyen be lát ha -
tó, hogy ez az el já rás az em bert nem ké pes egy ség ben lát ni,
az az ép pen a bib li ai em ber kép lé nye gé nek mond el lent.3

E dol go zat a sie ge ni val lás pe da gó gus, In go Bal der -
mann her me ne u ti ká ját te kin ti át, még pe dig rész ben sa ját
mû ve i nek, rész ben pe dig az ál ta la is ala kí tott ele men ta ri -
zá lás val lás di dak ti kai kon cep ci ó já nak is mer te té sén ke -
resz tül. Az elemen ta ri zá lás – más né ven ele mi vé té tel: ET
– kon cep ci ó já nak be kap cso lá sa a vizs gá ló dá sok ba azért
is le het gyü möl csö zõ, mert az irány zat hoz kap cso ló dó
teo ló gu sok, val lás pe da gó gu sok rész ben már kri ti zál ták
Bal der mannt, vi szont ezt be lül rõl, ab ból a pers pek tí vá ból
tet ték, amellyel õ is dol go zik, te hát nem más kon cep ci ók
kül sõ szem pont jai sze rint. 

A fel ve tett prob lé ma, te hát a Bib lia ob jek tív és/vagy
szub jek tív ér tel me zé sé nek di lem má ja Bal der mann-nál, il -
let ve az ET kon cep ci ó já ban is meg je le nik. Eb bõl a – le egy -
sze rû sí tett – prob lé má ból ki in dul va mu tat juk be Lu ther és
Bon ho ef fer egy-egy gon do la tát, ame lyek Bal der mann her -
me ne u ti ká já ra erõ sen ha tot tak. 

A SZEL LE MI ELÕ DÖK

Lu ther her me ne u ti kai kul csa:
tör vény és evan gé li um

Lu ther írás ér tel me zé sé nek kul csa a tör vény és az evan gé li -
um meg kü lön böz te té se. Er re a szét vá lasz tás ra azért van
szük ség, hogy az evan gé li um vi gasz ta lá sát ér té kel ni tud ja
az em ber. Csak az ér ti meg az öröm hírt Lu ther sze rint, aki
már meg pró bált meg fe lel ni a tör vény nek, meg van gyõ zõd -
ve an nak ér tel mé rõl és jó sá gá ról, még sem ké pes meg va ló -
sí ta ni an nak kö ve te lé sét. Ez a ki áb rán dult ság az evan gé li -

1 L. pél dá ul a kü lön bö zõ iro da lom kri ti kai irány za tok (nar ra tív kri ti ka,
ká non kri ti ka, ol va só köz pon tú kri ti ka stb.) tér nye ré sét a bib li ai her me ne -
u ti ká ban.

2 In go Bal der mann egy hall ga tó já val foly ta tott be szél ge tés re is hi vat ko -
zik. A hall ga tó ko ráb bi bio ló gi ai ta nul má nya it azért hagy ta ab ba, mert
nem tud ta fel dol goz ni, hogy az élet tu do má nyá nak a vizs gá la tai csak az
élet ki ol tá sá nak árán ha lad hat nak elõ re. Ez zel pár hu za mos sze rin te,
hogy a teo ló gu sok gyak ran meg ölik és vegy tisz tá vá te szik a Bib lia élet tel
te li és éle tet ígé rõ szö ve ge it, csak hogy vizs gá la tuk tár gyá vá te hes sék.

U. Körtner több je len tõs szer zõ vé le mé nyét össze fog lal va mond ja ki:
„(a tör té net kri ti kai eg ze gé zis) elõ se gí ti a Bib lia je len tõ ség vesz té sét, mi vel
a val lá sos ta pasz ta lat el vesz té sé hez ve zet. Dek la rált cél já val szem ben a
tör té net kri ti kai bib lia ma gya rá zat nak nem si ke rül fel tár nia a bib li ai írá -
sok, szer zõ ik és ere de ti ol va só ik éle tét és ta pasz ta la ti vi lá gát, s még ke -
vés bé si ke rül ezt köz ve tí te nie mai ta pasz ta la ti vi lá gunk ba.” Körtner, U.
H. J.: Az ih le tett ol va só. A bib li ai her me ne u ti ka fõ as pek tu sai. Her me ne u -
ti kai Ku ta tó köz pont, Bu da pest, 1999. 52. o.

Bal der mann, I.: Der le idenschaft liche Gott und die Le idenschafts lo sig -
ke it der Exe ge se. An fra gen zu ei nem exe ge tis c hen De fi zit. In: Der ei ne
Gott der be iden Tes ta men te, JBTh Bd. 2. Ne u kirche ner Ver lag, Ne u kirchen,
1987. 144. o.

3 Ezen kí vül hi á ba is tö rek szik a ku ta tó ob jek ti vi tás ra, ez tö ké le te sen
úgy sem va ló sul hat meg. A leg több, amit te het, az el fo gult sá gá nak tu da -
to sí tá sa. 
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um át élé sé hez ve ze tõ út szük sé ges ál lo má sa.4 Ha Lu ther
élet raj zá ban ke res sük en nek a teo ló gi ai ki je len tés nek a hát -
te rét, ak kor ész re vesszük, hogy a tör vény rõl és az evan gé li -
um ról szó ló ta ní tás jó val több, mint egy ki je len tõ mód ban
sem le ge sen el mond ha tó tan: sze mé lyes ta pasz ta lat, ér zel mi
meg ráz kód ta tá sok, két ség be esés és meg könnyeb bü lés szül -
te kon cep ció. Mind azok pe dig, akik ha son ló ér zel mi érin -
tett ség nél kül be szél nek tör vény rõl és evan gé li um ról, ép pen
olya nok, mint a vak, aki szí nek rõl be szél.5

Bal der mann ab ban lát ja a tör vény és az evan gé li um lu -
the ri ta ní tá sá nak ak tu a li tá sát, hogy ma po li ti kai és öko ló -
gi ai ka taszt ró fa ár nyé ká ban élünk. Az össze om lást pe dig
csak ak kor le het ne el ke rül ni, ha alap ja i ban vál toz na meg
gon dol ko dá sunk és cse lek vé sünk – még pe dig nem csak
egyes „al ter na tív” egyé ne ké, ha nem min den kié. Fe nye get
a nuk le á ris ka taszt ró fa, a ter mé szet vég nél kü li ki zsák má -
nyo lá sá nak és az Észak-Dél, il let ve sze gény-gaz dag el len -
tét ki éle zõ dé sé nek összes kö vet kez mé nye.6 A min den na -
pok fo gyasz tá si szo ká sa i ban va ló rész vé te lünk kel, pusz ta
lé tünk kel olyan struk tú rát tá mo ga tunk, amely el lent mond
olyan ér té kek nek, mint az em be ri mél tó ság, a fe le ba rá ti
sze re tet, a gyen gék fel ka ro lá sa, a te rem tett vi lág meg õr zé -
se.7 S bár mennyi re is sze ret nénk meg for dí ta ni a vi lág me -
ne tét, füg get le ní te ni ma gun kat a struk tu rá lis bûn tõl és
hall gat ni lel ki is me re tünk sza vá ra, er re lé nye gé ben kép te -
le nek va gyunk, oly annyi ra be há lóz za egész éle tün ket.
Bal der mann sze rint te hát ez az alap él mény – amely tõl
már a gyer me kek és a fi a ta lok sem tud ják füg get le ní te ni
ma gu kat, sõt ta lán õket nyo maszt ja a leg in kább – a meg -
fe le lõ je Lu ther tör vény mi at ti két ség be esé sé nek. S aho -
gyan ne ki, úgy ne künk is ez az ér zel me ket is érin tõ krí zis
ad ér tel met az evan gé li um ról, fel ol do zás ról, re mény rõl
szó ló ta ní tás nak.

Di et rich Bon ho ef fer és az evi lá gi hit

Bon ho ef fer még Lu ther nél is to vább me rész ke dik. Nem
egy sze rû en in kom pe tens nek tart ja azo kat, akik ta pasz ta -
la tok nél kül tesz nek teo ló gi ai ki je len té se ket, ha nem azt is
mond ja, hogy ezek hi á nyá ban, va la mint túl gyor san el fo -
gad va az Új szö vet ség ál tal fel kí nált sza ba dí tást nem is le -
het az em bert ke resz tény nek ne vez ni. „Csak ha az em ber
is me ri Is ten ne vé nek ki mond ha tat lan sá gát, ve he ti szá já ra
Jé zus Krisz tus ne vét. Csak aki az éle tet és a föl det úgy sze -
re ti, hogy azok el vesz té sé vel min dent el vesz ni és meg sem -
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mi sül ni lát na, az hi het a fel tá ma dás ban és egy új vi lág -
ban. Csak ha va la ki Is ten tör vé nyét ön ma gá ra ér vé nyes -
nek tart ja, be szél het a ke gye lem rõl is, és csak ha tud juk,
mit je lent Is ten ha rag ja és bosszú ja el len sé ge i vel szem -
ben, érint he ti meg szí vün ket a meg bo csá tás és az el len ség
sze re te té nek sza va.”8

Bal der mann to vább vi szi Bon ho ef fer nek ezt a gon do -
lat me ne tét, ami kor a Bib lia lé nye gi mag vát ke re si. Ki in -
du ló pont ja ugyan is, hogy a nagy ki hí vá sok, a fé le lem és
két ség be esés ide jén csak az iga zán hi te les mon da tok ké -
pe sek meg tar ta ni és vi gasz tal ni az em bert. Az egy sze rû
meg ol dá sok, a be ta nult, de sze mé lyes ta pasz ta la ti hát tér -
rel nem ren del ke zõ dog mák – Bon ho ef fer sza va i val az ol -
csó ke gye lem, az evi lág sze re te te nél kü li fel tá ma dás hit
vagy a Jé zus ne vé re va ló, meg il le tõ dött ség nél kü li, ref rén -
sze rû hi vat ko zás – nem hi te le sek, nem ren del kez nek az -
zal az ele men tá ris erõ vel, amely re szük sé ge van a baj ban
lé võ em ber nek.9

Lát hat juk te hát, hogy a teo ló gia ma gas szin tû mû ve lé -
se nem a Bib lia vegy tisz tán ob jek tív ér tel me zé sé hez és a
sze mé lyes érin tett ség ki zá rá sá hoz ve zet, ha nem a ket tõt
el vá laszt ha tat lan egy ség ben lát ja. A Bib lia szán dé ka,
hogy az em bert lé nye egé szé ben meg érint se, has son rá,
ezért le gi tim min den sze mé lyes in dí té kú kö ze le dés a Bib -
li á hoz. Ugyan ak kor a tu do má nyos ér dek lõ dés és az ez zel
já ró ob jek ti vi tás a fel té te le annak, hogy a gon dol ko dás és
ér tel me zés ne sza kad jon el a Bib li á tól, a ren del ke zé sünk -
re ál ló szö ve gek tõl. Ez az alap elv va ló szí nû leg a teo ló gu -
sok több sé gé nek sze mé ben ma gá tól ér te tõ dõ. Még sem fö -
lös le ges le ír ni, hi szen az alap elv el fo ga dá sát még nem kö -
ve ti szük ség kép pen an nak al kal ma zá sa. Ha az egy há zi
gya kor lat ra, az ige hir de tés re, lel ki gon do zás ra vagy a hit -
tan ta ní tás ra gon do lunk, ak kor ész re ve het jük, mennyi re
ne héz meg va ló sí ta ni a tu do má nyos és a sze mé lyes kö ze -
le dés össz hang ját és egyen sú lyát. Könnyebb út vagy az
egyik, vagy a má sik utat jár ni, an nak el le né re, hogy szel -
le mi tu dat ha sa dás hoz ve zet. A kö vet ke zõ rész ben a hit -
tan ta ní tás egy má ig ha tó és fej lõ dõ kon cep ci ó ját, az ele -
mi vé té telt vizs gál juk meg, amely sze rint a jó hit tan ta ní -
tás egyik fel té te le a két kö ze lí tés mód szin te ti zá lá sa.

AZ ELE MI VÉ TÉ TEL KON CEP CI Ó JA

Nem csak elõ dei, ha nem kor tár sai is be fo lyá sol ták Bal der -
mann gon dol ko dá sát és bib lia ér tel me zé sét. Az ele mi vé té -
tel kon cep ci ó já nak egyik szí nét ép pen Bal der mann ad ja –
pél dá ul H. Stock, K. E. Nip kow és má sok mel lett –, ugyan -
ak kor a val lás pe da gó gi á ban fo lyó vi ták so rán kris tá lyo so -
dott ki her me ne u ti ká ja és ab ból ki nö võ, az zal össze kap -
cso ló dó di dak ti ká ja is. Ezért kell fi gyel mün ket most az ET
kon cep ci ó ja fe lé for dí ta nunk, ame lyen be lül a 4. fe je zet -

4 Bal der mann, I.: Bib lische Theo lo gie als Weg des Ler nens. Di dak tische
Struk tu ren in der Theo lo gie Lu ther s, Bon ho ef fers und dem Selbst ver -
ständ nis des Kirchen bun des. In: Ein heit und Vi el falt, JBTh Bd. 1. Ne u -
kirche ner Ver lag, Ne u kirchen, 1986. 185. o.

5 Bal der mann (1986) 185. o.
6 Bal der mann (1986) 194. o.
7 Bal der mann, I.: Au fers te hung se hen ler nen. Ent dec ken des Ler nen an

bib lis c hen Hoff nung stex ten. Ne u kirche ner Ver lag, Ne u kirchen, 1999.
126. o.

Bal der mann (1986) 194–196. o.

8 Bal der mann (1986) 184. o.-n idé zi D. Bon ho ef fert: WE NA 175k.9

Bal der mann (1999) 18–19., 35. o.



ben majd rá mu ta tunk Bal der mann sa já tos he lyé re. Eköz -
ben azt is meg ért jük, mi ért ké pes Bal der mann egye sí te ni a
szak tu do má nyos ér dek lõ dést a sze mé lyes ér tel me zé si
utak kal, sõt azt is, hogy mi ért nem tud ja és akar ja e ket -
tõt egy más el len ki ját sza ni és egy más nél kül el kép zel ni. 

Az ele men tá ris teo ló gia
és az ET meg kü lön böz te té se

Elõ ször is meg kell kü lön böz tet nünk egy más tól az ele mi vé té -
telt (ET) és az ele men tá ris teo ló gi át. Az ele men tá ris teo ló gia
meg elég szik a teo ló gi ai tar tal mak olyan szin tû le egy sze rû sí -
té sé vel, köz pon ti gon do la tok ra re du ká lá sá val, amely az igaz -
sá got még nem csor bít ja. Ez a fel adat nem ki csi, és rend kí vül
fon tos, ha a teo ló gia nem csak a kis szá mú kép zett teo ló gus,
ha nem min den ér dek lõ dõ szá má ra ért he tõ kí ván ma rad ni.
(És amennyi ben a teo ló gi át nem csak ön ma gá ban meg ál ló tu -
do mány ként, ha nem az egy há zi te vé keny ség alap ja ként fo -
gad juk el, ak kor a szé les kö rû ért he tõ ség igé nyé rõl nem
mond ha tunk le.) Az ele men tá ris teo ló gia az egy sze rû sí tés, lé -
nyeg ke re sés köz ben csak a tu do mány ra van te kin tet tel, te hát
ar ra, hogy min den lé nye ges meg ma rad jon, az igaz ság ne tor -
zul jon, ugyan ak kor min den, ami nem tar to zik a köz vet len
mag hoz, le fej tõd jön. A lé nye ges és a lé nyeg te len, a kons ti tu -
tív és a má sod la gos meg kü lön böz te té sé rõl van te hát szó.10

Az ele mi vé té tel di dak ti kai kon cep ci ó ja szin tén fon tos nak
tart ja a teo ló gia fel is me ré se i hez va ló hû sé get, ugyan ak kor
hû sé gen nem a be tû sze rin ti meg fe le lést, ha nem a lé lek sza -
bad sá ga sze rin tit ér ti. A Bib li á tól ugyan is nem áll tá vol a sze -
mé lyes érin tett ség és él mény. A most szö veg ként elõt tünk ál -
ló ta nú bi zony sá gok az élet egyes hely ze te i ben meg élt hit ki -
me re ví té sei, pil la nat fel vé te lei, s mint ilye nek, nem akar nak
örök re ál ló ké pek ma rad ni, ha nem át akar nak vál toz ni cse lek -
vés sé és élet té. Ez tör té nik meg ak kor, ha egy bib li ai szö veg
cse lek vés re, éle té nek meg vál toz ta tá sá ra, kör nye ze té nek és
sa ját ma gá nak ala kí tá sá ra ösz tö nöz egy em bert – a szö ve gek
ke let ke zé sé tõl idõ ben már tá vol.11

Az ET mint híd

Amíg te hát az ele men tá ris teo ló gia csak a teo ló gia fe lé ér -
zi ma gát el kö te lez ve, ad dig az ET egy aránt szem elõtt
igyek szik tar ta ni az át adan dó tar tal mat, te hát a múlt kép -
vi se lõ jét és a sze mélyt, aki a je lenben kí ván ta nul ni, s a ta -

nul tak kal a jö võben bol do gul ni. Az ET fel ada ta te hát a teo -
ló gia és a pe da gó gia/ant ro po ló gia egy más sal ter mé keny
össze köt te tés be ho zá sa.12 Lás suk, ho gyan tör té nik ez.

A négy el sõd le ges di men zió
R. Obert hür négy egy mást ki egé szí tõ s egy más tól csak el -
mé le ti leg el vá laszt ha tó di men zi ót vá zol fel.13 A két ol dal -
hoz, te hát a ta nu lók hoz és a ta nu lás tar tal ma i hoz két-két
di men zió köt he tõ. A ta nu lók ol da lán az ele mi ta pasz ta la tok
és az ele mi utak, a tan anyag (ha gyo mány) ol da lán az ele mi
igaz sá gok és az ele mi struk tú rák áll nak. Az ele mi ta pasz ta -
la tok di men zi ó ja ar ra vo nat ko zik, hogy a ta nu lók szá má ra
ak kor te lik meg tar ta lom mal a bib li ai tan anyag, ha a szö -
veg ke let ke zé sé hez hoz zá já ru ló ta pasz ta lat fe dés be ke rül
sa ját ta pasz ta la ta ik kal.14 Ez azért le het sé ges, mert az alap -
ve tõ em be ri ta pasz ta la tok és ér zé sek (pél dá ul fé le lem, el ha -
gya tott ság, há la, biz ton ság vágy, az el fo ga dás vá gya, sze re -
tet) té ren és idõn át ível nek. Az ál lan dó mel lett azon ban
min dig te kin tet tel kell len ni a vál to zó ra is, te hát ar ra, hogy
a meg vál to zott élet kö rül mé nyek be fo lyá sol ják a meg ér tést
is. Épp ezért a (val lás)pe da gó gi á nak fi gye lem mel kell kí sér -
nie az ak tu á lis if jú ság ku ta tá sok ered mé nye it is, va la mint a
„sza bad szem mel is lát ha tó” tár sa dal mi vál to zá so kat.15

Szin tén a ta nu lók ol da lán ta lál ha tók az ele mi utak. Ez -
alatt azt ért jük, hogy a ta nu lást min dig meg ha tá roz za a
ta nu lók gon dol ko dás be li fej lett sé ge, a hit tan ese té ben pe -
dig az is ten kép és az er köl csi vé le mény al ko tá si ké pes ség
fej lett sé ge is.16 Ha en nek tu da tá ban va gyunk, a tan anyag
tar tal mi kö zép pont ja el vesz té sé nek ve szé lye sem fe nye get
– leg alább is ar ról az ol dal ról, hogy a ta nu lók sa ját gon dol -
ko dá si sé má juk hoz il lesz tik a bib li ai tör té ne tet, s ez zel
meg foszt ják élé tõl és teo ló gi ai kö zép pont já tól.17
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10 Sch we it zer, F.: Ele men ta ri si er ung als re li gi on spä da go g ische Auf ga be:
Er fah run gen und Pers pek ti ven. Zeitsch rift für Pä da go gik und Theo lo gie –
Der Evan gelische Er zi eher. 2000/3. 242. o.
11 Stock, H.: Theo lo g ische Ele men ta ri si er ung und Bi bel. In: I. Bal der -
mann – K. E. Nip kow – H. Stock: Bi bel und Ele men ta ri si er ung. Ha ag +
Herc hen Ver lag, Frank furt a. M., 1979. 75–86. o. Stock pél da ként a Jé zus
kö ve tõ i rõl szó ló evan gé li u mi tör té ne te ket em lí ti. E szö ve gek ese mé nye -
ken ala pu ló ha gyo mány anya gok, ame lyek azon ban nem azért vál tak
írás sá, hogy azo kat kog ni tí ve el sa já tít sák a ké sõb bi ol va sók, ha nem
azért, hogy ha tá suk ra ma guk is Jé zus kö ve tõ i vé le gye nek. vö. 76. o.

12 Sch we it zer (2000) 242k
13 A mo dell R. Obert hür Kin der Fra gen nach Le id und Gott cí mû mû vé -
ben ta lál ha tó (Kö sel, Mün chen, 1998. 27. o.), azon ban Sch we it zer is köz -
li és kom men tál ja. Sch we it zer (2000) 244kk
14 Sch we it zer F.: Ele men ta ri si er ung – ein re li gi on sdi dak tis cher An satz.
In: uõ: Ele men ta ri si er ung im Re li gi on sun ter richt. Er fah run gen, Pers pek -
ti ven, Be is pi e le. Ne u kirche ner Ver lag, Ne u kirchen, 2003. 19. o.
15 Sch we it zer (2003) 20. o. pél da ként a té koz ló fiú pél dá za tá nak ér tel -
me zé si ne héz sé ge it em lí ti. A ma jel lem zõ apa-gyer mek kap cso lat ban egy -
ál ta lán nem szá mít ta bu tör és nek, hogy az apa elé be fut elõ ke rült gyer me -
ké nek. Vé le mé nyünk sze rint ugyan így ne he zí ti a meg ér tést, ha a ta nu lók
nem azt az ér zést is me rik, hogy õk el csa tan gol tak ott hon ról, ha nem azt,
hogy ap juk „tûnt el”, ke re sett új uta kat.
16 J. Pia get, J. Fow ler, L. Kohl berg és Os er–Gmün der fej lõ dé si mo dell jei
szé les kör ben is mer tek, ezért itt csak uta lunk ezek re.
17 Nem cso da, ha egy „do ut des” fej lõ dé si stá di um ban lé võ ta nu ló cso -
port az „Il lés a Kár mel-he gyen”-tör té ne tet olyan ol dal ról kö ze lí ti meg,
hogy er köl csi leg meg en ged he tõ-e em bert öl ni val lá si okok ból. Pe dig a tör -
té net lé nye ge nem itt van. Né hány év vel ké sõbb már a teo ló gi ai kö zép -
pon tot is meg ért het nék, mi sze rint Il lés kri ti ká ja az el len irá nyul, hogy
Aháb ki rály a biz ton sá gért és kor lát lan ki rá lyi ha ta lo mért, amit Ba ál tes -
te sí tett meg, árul ta el az egy Is ten be ve tett hi tet. Ha fi gye lem be vesszük
a ta nu lók val lá si fej lõ dé sét, ak kor he lye sen idõ zít jük a ta nu lást. vö: K.
We gen ast: Az ele mi vé té tel (ET) mint teo ló gi ai és val lás pe da gó gi ai prob -
lé ma 111–114. o. In: Né meth D. – Ka szó Gy. (szer k.): Val lás di dak ti kai
szö veg gyûj te mény, KG RE Bu da pest, 2001. 83–114. o.



A tan anyag, a teo ló gi ai tar tal mak ol da lán ta lál ha tó ak
az ele mi igaz sá gok és az ele mi struk tú rák di men zi ói. Az
ele mi igaz sá gok je len lé te a mo dell ben ar ra mu tat rá, hogy
a hit tan ta ní tás fel ada ta e kon cep ció sze rint nem egy sze rû -
en a val lásról va ló ta ní tás, amit val lás is me ret nek szok tak
ne vez ni, ha nem he lye van ben ne az igaz ság kér dé sé nek,
ke re sé sé nek, még ha igaz sá gon nem is a meg kér dõ je lez he -
tet len dog má kat ért jük.18 A bib li ai tör té ne tek ér tel me zé sén
úgy szem lél tet het jük ezt, hogy nem tö rek szünk az egyes
tör té ne tek egyet len he lyes ér tel me zé sé nek meg ta lá lá sá ra,
hi szen ilyen nincs is, de fel té te lez zük, hogy lé te zik eg zisz -
ten ci á lis igaz ság, amely hez a kom mu ni ká ció19 so rán kö -
ze led he tünk.20 Így te hát az ET so rán nem ob jek tív, ha nem
min ket érin tõ, szub jek tív igaz sá gok ról van szó.21 Ez zel az
ET-lel dol go zó hit tan ta ní tás el ha tá rol ha tó egy részt a ne ut -
ra li tás ra tö rek võ val lás is me ret tõl, más részt a val lá si igaz -
sá go kat ob jek tív igaz ság nak tar tó, fun da men ta lis ta szel le -
mû hit tan ta ní tás tól.22

Az ob jek tív igaz ság köz ve tí té se a hit tan ok ta tás ban
azért hi bás, mert az ob jek tív, ter mé szet tu do má nyos igaz -
sá gok jel lem zõ je, hogy alá tá maszt ha tók ugyan, de meg is
cá fol ha tók. (vö. Pop per P.: Van ott va la ki? A val lás pszi cho -
ló gia né hány fon tos kér dé sé rõl. Sa xum, Bu da pest, 2001.
11k) Sõt mond hat juk, hogy az ilyen jel le gû igaz sá gok nak
ki vé tel nél kül az a sor suk, hogy az is me re tek nö ve ke dé sé -
vel meg cá fol ják õket. Így min den ter mé szet tu do má nyos
igaz ság ha son lít ha tó egy lép csõ fok hoz, amely egy adott
tör té nel mi pil la nat ban – idõ szak ban – leg fö lül áll és he -
lyes nek tû nik, va la mint a to váb bi ku ta tá sok szem pont -
jából nél kü löz he tet len, de idõ vel meg dõl, az az újabb lép -
csõfo kok épül nek rá, eset leg tel je sen le rom bol ják. Va ló -
színû leg a Bib li át ob jek tív igaz sá gok tár há za ként fel fo gó
hit tan ta ná rok, lel ké szek mé lyen fel len né nek há bo rod va,
ha egy újabb fel fe de zés, ré gé sze ti le let vagy ku ta tá si mód -
szer ál tal ide jét múlt tá te he tõ nek gon dol nánk a Bib li át. Pe -
dig ez lo gi kus kö vet kez mé nye len ne an nak, hogy ob jek tív
igaz sá go kat vél nénk fel fe dez ni ben ne. 

Az ér zé keny pont az igaz ság gal kap cso lat ban vé le mé -
nyünk sze rint az, hogy a szub jek tív szó kon no tá ci ó ja fel -

vi lá go so dás utá ni kul tú ránk ban az, hogy ke vés bé ér té kes,
míg az ob jek tív is me re te ket, té nye ket stb. ér té ke sebb nek
tart juk. Ezt a fél re ér tést kell szét osz lat ni ah hoz, hogy az
ET jo gos sá gát be lás suk. Az ET sze rint az ob jek tív igaz ság
nem ha tol az em ber mé lyé re, nem ké pes meg vál toz tat ni
vi szo nyu lá sa it, gon dol ko dá sát, élet ve ze té sét, hi szen kí -
vül rõl ér ke zik, a sze mély te kin tet be vé te le nél kül. A szub -
jek tív igaz ság vi szont kap cso lat ba ke rül a sze méllyel, ál -
lás fog la lás ra kész te ti, hi szen dia ló gus so rán ala kul ki. Ez -
ál tal ké pes be fo lyá sol ni az igaz ság meg is me ré sé ben ak tív
sze mélyt.23

Az ele mi struk tú rák meg ta lá lá sa az ele men tá ris teo ló -
gia köz pon ti fel ada ta. Ez alatt a bib li ai tör té ne tek köz -
pon ti tar tal ma it, a dog ma ti ka le egy sze rû sí tett, de a lé nye -
get el nem ve szí tõ, sû rí tett meg ál la pí tá sa it ért jük.24

Ugyan ak kor a tu do mány jel lem zõ je a sok fé le ség és gyak -
ran az el lent mon dá sok je len lé te. Az ET egy részt fel té te le -
zi, hogy a ta nár a tu do mány fel is me ré se it kö ve ti, te hát
tisz tá ban van a lé te zõ vé le mé nyek kel, ké pes azo kat ér té -
kel ni, és nem ta gad ja az eset le ges fe szült sé ge ket. Ugyan -
ak kor a ta ní tás nak nem fel ada ta a teo ló gi ai ku ta tás ba va -
ló be ve ze tés, az el lent mon dá sok kö zöt ti el iga zo dás ra va -
ló ké pes ség ki ala kí tá sa. He lyet te in kább ar ra kell tud nia
rá irá nyí ta ni a ta nu lók fi gyel mét, ami iga zán lé nye ges,
ami a tör té ne tek és té mák sa rok kö ve. Eköz ben nem kell
le ta gad ni az eset leg egy más mel lett lé te zõ vé le mé nye ket,
sõt pél dá ul az eti kai té mák fel dol go zá sa kor ezek meg is -
mer te té se biz to san nem ma rad hat el.25 A teo ló gi ai sok szí -
nû ség a vá lasz tást is szük sé ges sé te szi. En nek kri té ri u ma
az ET alap el ve i nek meg fe le lõ en a ta nu lók vi lá gá val va ló
kap cso ló dás le het.26

Az ötö dik di men zió
Sch we it zer az Obert hür ál tal meg adott négy di men zi ót egy
ötö dik kel egé szí ti ki, az ele mi ta nu lá si for mák di men zi ó já -
val.27 Ez a di men zió más ér te lem ben je lent hi dat a tan -
anyag és a ta nu lók kö zött, mint az ed di gi négy. Nem a két
ol dal ta lál ko zá sá ból adó dik (mint pél dá ul az ele mi ta pasz -
ta la tok, me lyek a tan anyag ban sze rep lõ sze mé lyek és a ta -
nu lók ta pasz ta la ti hal ma zá nak met szé sé ben ta lál ha tók),
ha nem az ET szem lé let mód já ból, te hát hogy a tan anyag és
a ta nu lók ta lál ko zá sá nak le he tõ vé té te le a cél. Ez pe dig
olyan ta nu lá si for mák kal – mód sze rek kel és komp lex mód -
sze rek kel – ér he tõ el, ame lyek egy aránt te kin tet tel van nak
a teo ló gi ai tar tal mak ra és a ta nu lók ra.28

23 Obert hür (1998) 27. o.
24 L. Stock (1979) 75. o.
25 Sch we it zer (2003) 17. o.
26 Sch we it zer (2003) 16. o.
27 Sch we it zer (2003) 14. o.
28 Er rõl a kér dés rõl rész le te sen: F. Sch we it zer: Ele men ta ri si er ung nur der
In hal te – oder ele men ta re For men des Ler nens? cí mû ta nul má nyá ban. In:
uõ: Ele men ta ri si er ung im Re li gi on sun ter richt. Er fah run gen, Pers pek ti ven,
Be is pi e le. Ne u kirche ner Ver lag, Ne u kirchen, 2003. 187–201. o.
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18 Sch we it zer (2003) 26. o.
19 Kom mu ni ká ció a szö veg gel és a ta nu lás ban részt  ve võ más sze mé -
lyek kel.
20 Sch we it zer (2003) 27. o.
21 Stock (1979) 75. o.
22 Az ET igaz ság hoz va ló vi szo nya több ok ból is ide á lis. Ma gyar or szá gon
vé le mé nyünk sze rint na gyobb ve szély, hogy a fun da men ta lis ta szel le mû
igaz ság szem lé let sze rint ta ní tunk, ez zel szem ben a sem le ges ség re va ló
tö rek vés ál ta lá ban nem tá mo ga tott egy há zi kö rök ben. (Bár meg kell je -
gyez nünk, hogy ez nem ku ta tás sal iga zolt ál lí tás, csu pán szub jek tív be -
nyo más.) A sem le ges ség re va ló tö rek vés árny ol da la len ne, hogy az ori en -
tá ci ót ke re sõ fi a ta lok nem csak hogy irányt nem kap ná nak, de még azt is
su gall nánk ne kik, hogy min den eset le ges, sem mi sem jobb vagy
rosszabb. Nem mint ha nem len ne eb ben is igaz ság, de a ta nu lók fej lõ dé -
se szem pont já ból fon tos, hogy le gyen elõ ször egy ha tá ro zot tabb, kö vet -
he tõ irány és ér ték rend szer, ame lyet az tán ta pasz ta la ta ik se gít sé gé vel az
idõk fo lya mán fi no mí ta nak, re la ti vi zál nak.



A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség Ta ná csa 2004. au gusz tus
31. és szep tem ber 6. kö zött tar tot ta idei ülé sét Genf ben.
Az ülés a ta va lyi win ni pe gi nagy gyû lé sen meg vá lasz tott
ta nács el sõ tel jes ülé se volt, me lyen a ta gok a szük sé ges
ad mi niszt ra tív te en dõk el vég zé sén kí vül meg kel lett hogy
egyez ze nek a kö vet ke zõ hat év irány vo na la i ról és egy a
csa lád, a há zas ság és a sze xu a li tás kér dé se i vel fog lal ko zó
mun ka cso port fel ál lí tá sá ról is. Most ke rült sor a fõ tit kár,
va la mint a Misszi ós és Fej lesz té si Osz tály (DMD) igaz ga tó -
já nak meg vá lasz tá sá ra is. A kö vet ke zõk ben ezek rõl a té -
mák ról szá mo lok be bõ veb ben. 

AZ LVSZ MÛ KÖ DÉ SÉ NEK IRÁNY VO NA LAI
AZ EL KÖ VET KE ZÕ 6 ÉV BEN

Az LVSZ mû kö dé sé nek irány vo na la it a szer ve zet al kot má -
nyá nak ér tel mé ben alap ve tõ en a nagy gyû lés szab ja meg.
A nagy gyû lé sek so rán a kül döt te ken ke resz tül a tag egy há -
zak nak le he tõ sé gük és fel ada tuk, hogy ki je löl jék azo kat a
te rü le te ket, ame lye ken az LVSZ-nek sze re pet kell vál lal nia.
A ta va lyi, Win ni peg ben tar tott X. nagy gyû lés té má ja –
mint is mert – „Gyó gyu lást a vi lág nak!” volt. Az ott meg -
szü le tett zá ró do ku men tum a tíz fa lu cso port (vil la ge
group) té má i ra épül ve meg ne ve zi a gyó gyu lás ra vá ró se -
be ket, és tar tal maz za azo kat a kö te le zett ség vál la lá so kat,
ame lyek kel az LVSZ és a tag egy há zak a gyó gyu lás fo lya -
ma tá ban részt kí ván nak ven ni.1 Egy ér tel mû vé vált azon -
ban, hogy a zá ró do ku men tum túl ál ta lá nos és szer te ága -
zó ah hoz, hogy irány adó ként szol gál has son. Ke vés va ló -
ban új ele met tar tal maz, a kö te le zett ség vál la lá sok nagy
több sé gét be le het so rol ni már mû kö dõ pro jek tek alá. Rá -
adá sul túl sá go san is tág öle lé sû. Ez rész ben ért he tõ, hi -
szen a kül döt tek mind egyi ke más fé le kon tex tus ból kö ze -
lí tet te meg a té mát, és fon tos nak tar tot ta, hogy a meg szü -
le tõ do ku men tum az ál ta la meg élt hely ze tet is tük röz ze.

Ugyan ak kor a cél ki tû zé se ket re á li san meg vizs gál va vi lá -
gos sá vá lik, hogy az LVSZ nem le het ké pes mind eze ket
meg va ló sí ta ni, hi szen nem áll ren del ke zé sé re sem ele gen -
dõ sze mé lyi, sem anya gi erõ for rás. Ez a kri ti ka a zá ró do -
ku men tum mal szem ben már Win ni peg ben meg fo gal ma -
zó dott, és töb ben fel ve tet ték: a nagy gyû lé se ket a jö võ ben
olyan mó don kel le ne fel épí te ni, hogy le he tõ vé vál jon a
cél ki tû zé sek kö zöt ti pri o ri tá sok fel ál lí tá sa is. Ez al ka lom -
mal azon ban ez a fel adat a ta nács ra ma radt.

A nagy gyû lés utá ni rö vid ülés so rán a ta nács a fel ada tot
át ru ház ta a fõ tit kár ra és a gen fi tit kár ság ra az zal, hogy a kö -
vet ke zõ ülés re ké szít sen el egy ja vas la tot a pri o ri tá sok lis tá -
já val. Az LVSZ mun ka tár sai Ish ma el No ko fõ tit kár ve ze té sé -
vel az ere de ti leg kö zel 30 ol da las do ku men tu mot két A4-es
ol dal ba sû rí tet ték össze, a cél ki tû zé se ket négy fõ cím alá be -
so rol va. A négy té ma kör mind egyi két a nagy gyû lés zá ró do -
ku men tu má ból vett konk rét idé ze tek ve ze tik be, ame lye ket a
fõbb kö te le zett ség vál la lá sok lis tá ja kö vet. A ta nács tag jai kö -
zö sen és a bi zott sá gok ban is meg vi tat ták a ja vas la tot, és ki -
sebb mó do sí tá so kat haj tot tak raj ta vég re, me lyek a lé nye gi
kon cep ci ón nem vál toz tat tak. Az így meg szü le tett fõ té ma -
kö rök és a hoz zá juk tar to zó cél ki tû zé sek a kö vet ke zõk:

(a) A Lu the rá nus Egy há zak Kö zös sé gé nek erõ sí té se a
misszió ál tal 
– az is ten tisz te le ten, az evan gé li um hir de té sén és a szent -

sé ge ken ala pu ló lu the rá nus ön tu dat és spi ri tu a li tás el -
mé lyí té se

– az egy ház ta gok bib li ai, ka te che ti kai és teo ló gi ai is me re -
te i nek bõ ví té se

– a meg iga zu lás üze ne té nek át adá sa a kü lön bö zõ élet kö -
rül mé nyek kö zött élõk nek, szá muk ra re le váns mó don 

– a misszi ói ekk léz io ló gia ki fe je zé se olyan mó don, mely
jól vo nat koz tat ha tó az LVSZ kö zös sé gé nek éle té re

– az egy há zak tá mo ga tá sa az evan gé li zá ció, az ige hir de -
tés és a szol gá lat kül de té sé ben

– az Is ten ál tal adott kö zös ség ápo lá sa, a ta pasz tal ha tó
igaz ság ta lan sá gok kal szem be ni fel lé pés a kö zös ség ér -
de ke i nek szem elõtt tar tá sá val 

– a nõk, a fi a ta lok, a fo gya ték kal élõk és az õs la ko sok tel -

BA LI CZA KLÁ RA

Be szá mo ló a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
Ta ná csá nak 2004. évi ülé sé rõl

1 A zá ró do ku men tum (Mes sa ge of the Tenth As sembly) meg ta lál ha tó
töb bek kö zött a http://www.lwf-as sembly.org/do cu ments.html hon la pon,
és hamarosan megjelenik magyar nyelven is.
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jes jo gú ta gok ként va ló be fo ga dá sa, kü lö nös te kin tet tel
a nõk tár sa dal mi sze re pé re

– a lel ké szi és nem lel ké szi szol gá lat for má i nak tisz tá zá -
sa, fi gye lem be vé ve az egye te mes pap ság és a nõk lel -
késszé ava tá sá nak kér dé se it

– a prog ra mok és te vé keny sé gek vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges erõ for rá sok kö zös ke ze lé se

(b) Az öku me ni kus kap cso la tok el mé lyí té se és a val lá sok
kö zöt ti pár be széd elõ se gí té se 
– to váb bi bi la te rá lis pár be szé dek foly ta tá sa a ke resz tény

kö zös sé gek kel, il le tõ leg az így el ért ered mé nyek vissz -
hang já nak ja ví tá sa

– új meg kö ze lí té si mó dok és új kez de mé nye zé sek ösz tön -
zé se

– az öku me ni kus együtt mû kö dés és ku ta tás meg erõ sí té se
– az LVSZ és a Nem zet kö zi Lu the rá nus Ta nács (In ter na ti -

o nal Lu the ran Coun cil) kö zöt ti kap cso la tok fej lesz té se
– pár be széd ki ala kí tá sa a pün kös di egy há zak kal és a ka -

riz ma ti kus moz gal mak kal
– a val lá sok kö zöt ti pár be széd re és együtt mû kö dés re va ló

tö rek vés
– igaz sá gos ság ra, bé ké re és meg bé ké lés re va ló tö rek vés a

több val lá sú te rü le te ken

(c) Ta nú ság té tel az egy ház ban és a tár sa da lom ban Is ten
gyó gyí tó, meg bé kél te tõ ere jé rõl és igaz sá gá ról 
– fel lé pés az erõ szak és az igaz ság ta lan ság meg szün te té -

se ér de ké ben
– a fe szült sé gek és konf lik tu sok csök ken té se
– a HIV/AIDS kam pány in ten zí veb bé té te le: fel vi lá go sí tás,

meg elõ zés, gon do zás és küz de lem a meg bé lyeg zés el len
– a fun da men ta liz mus prob le ma ti ká já nak ke ze lé se
– hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tás és gyors se gé lyek
– tö rek vés a nõk és gyer me kek el len irányuló, va la mint a

csa lá don be lü li erõ szak meg fé ke zé sé re
– a bé kes ség kép vi se le te, a nõk tá mo ga tá sa a bé ke és biz -

ton ság meg te rem té sé ben be töl tött sze re pük ben
– a gaz da sá gi glo ba li zá ció ked ve zõt len ha tá sa i nak meg -

kér dõ je le zé se (például ál lam adós sá gok és mél tány ta lan
ke res ke de lem)

– az igaz sá gos ság el vé nek meg va ló sí tá sa a ter mé sze ti
kör nye zet ben; az élet min den for má ját tisz te let ben tar -
tó gya kor lat kö ve té se

– a tár sa da lom pe re mé re szo rul tak in teg rá ci ó ja, em be ri
mél tó sá guk és em be ri jo ga ik kép vi se le te

– együtt mû kö dés a ci vil tár sa da lom mal

(d) A kom mu ni ká ció, a köl csö nös fe le lõs ség vál la lás és a
kö zös ér té kek meg osz tá sá nak elõ se gí té se
– a be fe lé és ki fe lé irá nyu ló kom mu ni ká ció ja ví tá sa, a kü -

lön bö zõ nyel vek hasz ná la tá nak meg tar tá sa az LVSZ-en
be lül

– a kul tú rák kö zöt ti kom mu ni ká ció elõ se gí té se az egy há -
zon be lül és a tár sa da lom ban

– a csa lád ról, há zas ság ról és sze xu a li tás ról szó ló pár be -
széd le he tõ vé té te le

– az egy ház in téz mé nyes fel épít mé nyé nek át lát ha tób bá
té te le, fo ko zott fe le lõs ség vál la lás az erõ for rá sok el osz -
tá sá ra; mi nél töb be ket be von ni kí vá nó ve ze tõi stí lus ki -
ala kí tá sa

Az itt fel so rolt pri o ri tá sok meg kí sér lik össze fog lal ni a zá -
ró do ku men tum ban elõ ke rü lõ hang sú lyos té má kat, azon -
ban ter mé sze te sen nem tar tal maz zák azok összes sé gét.
Ish ma el No ko az irány vo na lak össze ál lí tá sá nak fo lya ma -
tát ma gya ráz va ki emel te, hogy a pri o ri tás szót nem a te -
vé keny sé gek és cél ki tû zé sek ér ték rang so ra ként kell ér tel -
mez ni, ha nem a re a li tá sok ál tal meg kö ve telt vá lasz tás -
ként. A vá lasz tás alap el ve ként pe dig a kon ti nu i tás lát szott
ki bon ta koz ni: mi vel az egyes nagy gyû lé sek ál tal ho zott
dön té sek nem te szik sem mis sé a ko ráb bi dön té se ket, az
LVSZ foly tat hat ja ed di gi prog ram ja it ak kor is, ha azok ról
a mos ta ni zá ró do ku men tum nem tesz kü lön em lí tést, a
most meg ho zott dön té sek pe dig nem fel tét le nül va ló sul -
hat nak majd meg az el kö vet ke zõ hat év alatt.

A CSA LÁD, A HÁ ZAS SÁG ÉS A SZE XU A LI TÁS
KÉR DÉ SE I NEK MEG VI TA TÁ SÁT ELÕ SE GÍ TÕ
MUN KA CSO PORT LÉT RE HO ZÁ SA

A nagy gyû lés ta pasz ta la tai alá tá maszt ják, hogy a csa lád,
há zas ság és sze xu a li tás té má já ban a tag egy há zak vé le -
mé nye és hoz zá ál lá sa je len tõ sen el tér. Win ni peg ben vi lá -
gos sá vált, hogy egyes tag egy há zak szá má ra ezek ér tel me -
zé se és át ér tel me zé se a tár sa dal mi nyo más mi att ége tõ en
sür ge tõ, míg más tag egy há za kat na gyon ér zé ke nyen érint
a kér dés fel ve tés. Ér zé kel he tõ vé vált a ve szély, hogy a csa -
lád ról, há zas ság ról és sze xu a li tás ról ki bon ta ko zó vi ta
akár az LVSZ kö zös sé gét is meg oszt hat ja, il let ve meg bont -
hat ja. A nyílt pár be széd szük sé ges sé gét azon ban so kan el -
is mer ték. A ta nács ülé sét meg nyi tó el nö ki be szé dé ben
Mark Han son püs pök is ki emel te, hogy ha az ige ke rül a
kö zép pont ba, és a kü lön bö zõ sé gek he lyett a kö zös ér té -
kek re össz pon to sít va fo lyik a kér dés kör vizs gá la ta, el ke -
rül he tõ ek egy eset le ges össze üt kö zés tra gi kus kö vet kez -
mé nyei. Ezt elõ se gí ten dõ az LVSZ Ta ná csa a nagy gyû léstõl
ka pott man dá tu ma alap ján lét re ho zott egy mun ka cso por -
tot, mely nek fel ada ta az el té rõ ér tel me zé sek, gya kor la tok,
tör té nel mi, kul tu rá lis és spi ri tu á lis hát te rek össze gyûj té se,
va la mint ezek bib li ai, teo ló gi ai és eti kai ala po kon tör té nõ
vé gig gon do lá sa. Fon tos, hogy a mun ka cso port te vé keny -
sé gé nek cél ja nem va la mi fé le min den ki re néz ve kö te le zõ
nor ma fel ál lí tá sa vagy egyes gya kor la tok el íté lé se, ha nem
olyan ve zér fo na lak fel vá zo lá sa, me lyek se gít sé gé vel le he -
tõ ség nyí lik a pár be széd re a tag egy há za kon be lül és a tag -
egy há zak kö zött.

A mun ka cso port tag jai a ter vek sze rint az el sõ kör ben
meg ke re sik majd a tag egy há za kat, és meg ké rik õket, hogy
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fog lal ják össze sa ját ál lás pont ju kat és a ná luk ér vény ben
lé võ gya kor la tot. A konk rét fel ada tok ról és az idõ be osz tás -
ról a vég re haj tó bi zott ság dönt ta va szi ülé se so rán. A
mun ka cso port mû kö dé sé rõl a ta nács tag jai ígé ret sze rint
fo lya ma tos tá jé koz ta tást kap nak. A mun ka cso port el nö ke
Kris tin To mas dot tir lel kész (Iz land). To váb bi ta gok: Oti a no
Mal lo pro fesszor (Ke nya), dr. Ali cia Lee (Ta i wan), Ma nu e la
To kat li (Auszt ria), Mind augas Sa bu tis püs pök (Lit vá nia),
Olav Hen rik sen pro fesszor (Nor vé gia), Kris tin An der son-
Ost ram (Egye sült Ál la mok), a dél-ame ri kai ta got az ot ta ni
tag egy há zak a ké sõb bi ek ben je lö lik.

SZE MÉ LYI DÖN TÉ SEK

A ta nács a je lö lõ bi zott ság ja vas la ta alap ján új ra vá lasz tot -
ta Ish ma el No kót az LVSZ fõ tit ká rá vá. Az új ra vá lasz tás a
tör vé nyek ér tel mé ben 7 év re szól, a fõ tit kár azon ban je lez -
te, hogy nem kí ván 2011–ig poszt ján ma rad ni, és a kö vet -
ke zõ nagy gyû lé sen már csak ven dég ként sze ret ne részt
ven ni. A je lö lés és a vá lasz tás so rán kér dé sek me rül tek fel
(például a je lö lõ bi zott ság man dá tu máról, a le het sé ges új -
ra vá lasz tá sok szá máról stb.), és ezek szük sé ges sé te szik a
tör vé nyek fe lül vizs gá la tát. A tör vény mó do sí tá si ja vas la to -

kat az al kot mány ügyi bi zott ság tár ja majd a ta nács elé a
2005. évi ülés al kal má val.

Dr. Pé ri Ra so lond ra i be jö võ már ci u si nyug díj ba vo nu lá -
sá val meg üre se dik a Misszi ós és Fej lesz té si Osz tály (DMD)
igaz ga tói ál lá sa is. Er re a fel adat ra a ta nács a be ér ke zett
pá lyá za tok meg te kin té se után dr. Kjell Bir ger Nord s tok két
ne vez te ki. Az 58 éves nor vég teo ló gus ha zá já ban egy
szám ta lan nem zet kö zi part ner kap cso lat tal ren del ke zõ,
kór há zat és fõ is ko lát is mû köd te tõ dia kó ni ai szer ve zet, a
Di a konh jem met ve ze tõ je. Ko ráb ban misszi o ná ri us ként is
szol gált Bra zí li á ban. Az LVSZ mun ká já ban évek óta sze re -
pet vál lal, 1997 és 2003 kö zött a DMD mun ká ját se gí tõ bi -
zott ság ta nács adó ja volt.

A ta nács itt fel so rolt dön té sei több éven ke resz tül be fo lyá -
sol ják majd az LVSZ mû kö dé sét. A pri o ri tá sok je len le gi for -
má juk ban a konk rét prog ra mok alap ját ké pe zik majd, sze re -
pük kü lö nö sen ak kor vá lik je len tõs sé, ami kor a jö võ év tõl
kezd ve a költ ség ve té si ke re te ket há rom év re elõ re je lö lik
majd ki. A csa lád, há zas ság és sze xu a li tás kér dé se i vel fog -
lal ko zó mun ka cso port man dá tu ma is leg alább kétéves, nyil -
ván va ló azon ban, hogy amennyi ben a pár be széd va ló ban
be in dul, to vább fog tar ta ni, mint két év. A sze mé lyi dön té sek
is több év re meg ha tá ro zó ak. Ad ja Is ten, hogy mind ezek az
irány vo na lak az ál ta la ki je lölt irány ba mu tas sa nak.

A Bib lia tör té ne te a Szent írás ke let ke zé sé vel, el ter je dé sé vel és ha tás -
tör té ne té vel is mer tet meg ben nün ket, gaz da gon il luszt rált, igé nyes
for má ban.

Ára: 5900 Ft

A Kálvin Kiadó két – a Magyar Bibliatársulat
megbízásából megjelent – kiadványát ajánljuk

olvasóink figyelmébe.

A könyvek megvásárolhatók a Luther Kiadó boltjában
(1085 Budapest, Üllõi út 24.)

vagy az interneten a http://bolt.lutheran.hu/ címen.

A Bib lia is me re ti ké zi köny vet ma gyar pro tes táns te o ló gu sok ál lí tot ták
ös  sze. El sõ sor ban te o ló gi ai hall ga tók nak ajánl ják mun ká ju kat, de
lel ké szek és hit ta nár ok is ha szon nal for gat hat ják ezt az ös  sze fog la -
ló mû vet.

Ára: 3200 Ft



A té ma komp lex vol tá ra va ló te kin tet tel két te rü let tel fog -
lal ko zom a kép zés, to vább kép zés té ma kö rén be lül: a gyü -
le ke ze ti ta gok gyü le ke ze ti ke re tek ben tör té nõ kép zé sé vel
és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban most in du ló,
szer ve zett lel kész to vább kép zés sel.

KÜZ DE LEM A HI ÁNY ZÓ „TA NU LÁ SI KED VÉRT”

Bá tor ság ra és le le mé nyes ség re van szük sé günk ma ah hoz,
hogy meg ele ve ned jen a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház ban és gyü le ke ze te i ben a ta nu lá si kedv. Jel lem zõ, hogy
erõ sen kö tõ dünk a min den na pokban meg szo kott mun ka -
vég zés hez, an nak be já ra tott út ja i hoz, rit kán me rünk kez -
de mé nyez ni és va la mi újat ki pró bál ni. Az pe dig egy re szé -
le sebb kör elõtt vi lá gos, hogy egy fo lya ma tos és szé les ré -
te ge ket el érõ kö zös ta nu lás nél kül nem tud meg újul ni az
egy há zi/gyü le ke ze ti élet, nem nö ve ked het meg tar tó, von zó
ere je. So kat be szé lünk a ne ga tí vu mok ról, prob lé mák ról,
ame lyek aka dá lyoz zák
– az új ta nu lá si al kal mak el in dí tá sát, 
– a ré gi ek õszin te fe lül vizs gá la tát,
– az ak tu á lis kér dé sek fel vál la lá sát.

A rend szer vál tás ide jén meg nõtt a fel nõttke resz te lé sek
szá ma a tör té nel mi ke resz tény egy há zak ban. Az a tény,
hogy az óta is jel lem zõ en je len van nak, a ta nu lá si kedv je -
len lé té re utal. Azon ban ön kri ti ku san be kell lát nunk azt
is, hogy a gyü le ke ze tek, il let ve a lel ké szek nem ke ze lik
min den eset ben sú lyuk nak meg fe le lõ en eze ket az al kal -
ma kat. Le het, hogy csak a „kö zel né zet” az oka, de úgy lá -
tom, hogy amíg a ró mai ka to li kus és a re for má tus gyü le -
ke ze tek ben ala pos és mély tar ta lom ra tö rek võ elõ ké szí té -
sek zaj la nak szer ve zet ten, ad dig ná lunk sok kal jel lem zõbb
egy bi zo nyos „nagy vo na lú ság”, ame lyet sok eset ben
könnyel mû ség nek is ne vez het nénk. A gyü le ke ze tek több -
sé gé ben in kább for mai ese mény a fel nõt tek fel ké szí té se a
ke reszt ség re, de egyéb ka zu á lis szol gá la tok ra is (például

es kü võ), és csak rit kán mé lyül el tar tal mi ér te lem ben. Ar -
ról, hogy van ki vé tel és po zi tív pél da, ta nús ko dik például
Ben ce Im re kö zel múlt ban meg je lent ta nul má nya a je gyes -
ok ta tás té má já ról.2

Ma gyar or szá gon sem nö vek szik az egy ház ta gok szá ma,
még ha nem is olyan akut az egy ház ból tör té nõ ki lé pé sek
prob lé má ja, mint Né met or szág ban. A fo gyás a mi egy há -
zunk ban a leg erõ sebb Ma gyar or szá gon a tör té nel mi fe le -
ke ze tek kö zül. Biz tos, hogy nem le het csu pán a fent le írt
„la za ság gal” ma gya ráz ni ezt a saj ná la tos tényt, de va ló -
szí nû, hogy a lét szám csök ke nés hez az is hoz zá já rul, hogy
nem for dí tunk elég nagy fi gyel met a kü lön fé le ka zu á lis
szol gá la tok kap csán hoz zánk for du ló fel nõt tek re. Szá -
mom ra ége tõ a kér dés: mi ért nem fog juk fel nagy sze rû és
egye di le he tõ ség nek a hoz zánk ér ke zõ és az egy há zi gon -
dol ko dás iránt ér dek lõ dõ fel nõt te ket? Ho gyan le het ne
meg sza ba dul ni at tól az ügy in té zésízû kö ze le dés tõl, ami -
vel mi ma gunk vág juk el a be épü lés, a gyü le ke ze ti kö tõ dés
esé lyét a fris sen ér ke zõk elõtt? 

Ezt a ta pasz ta la tot ta lán in kább a ta ní tá si kedv hi á nyá -
nak le het ne ne vez ni. Min den na pi gyü le ke ze ti éle tünk ben
azon ban meg ta pasz tal juk a ta nu lá si kedv hi á nyát is. Ez -
zel kap cso lat ban te gyünk fel né hány kér dést:
– Va jon hány gyü le ke zet hir de tett meg az el múlt évek ben

spe ci á lis kur zu so kat ak tu á lis té mák kal? (L. Gyü le ke zet -
pe da gó gi ai fü ze tek 1–4., il let ve az Ab lak nyi tás címû kö -
tet,3 ame lyek lét re jöt té nek cél ja fel nõtt gyü le ke ze ti ta -
gok kép zé sé nek tá mo ga tá sa.)
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SZA BÓ LA JOS

Kép zés és to vább kép zés az egy ház ban
és a gyü le ke zet ben

1

1 Elõ adás a Pas tor al kol leg ba jor-ma gyar kur zu sán (2004. szep tem ber
20–29.), Rév fü lö pön

2 Ben ce Im re: Je gyes ok ta tás a bu da vá ri gyü le ke zet ben. Lel ki pász tor,
2004/10. 385–389.o.

3 Ci vil kont roll vagy társ szol gá lat? – Gyü le ke zet pe da gó gi ai fü ze tek I.,
Teo ló gi ai Iro dal mi Egye sü let, Bu da pest, 2000.

Mér le gen a lel kész – Gyü le ke zet pe da gó gi ai fü ze tek II. Teo ló gi ai Iro dal -
mi Egye sü let, Bu da pest, 2000.

Ke zed raj tunk – A kon fir má ció gya kor la ti teo ló gi ai meg kö ze lí té se.
Gyü le ke zet pe da gó gi ai fü ze tek III. Teo ló gi ai Iro dal mi Egye sü let, Bu da pest,
2000.

Biz tos, vé dett ki kö tõ – Gyü le ke zet pe da gó gi ai fü ze tek IV. Evan gé li kus
Saj tó osz tály, 2001. 

Ab lak nyi tás. Ke resz tény ön is me ret fa la kon be lül és kí vül. Lu ther Ki -
adó, Bu da pest, 2004
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– A mû kö dõ gyü le ke ze ti hit ok ta tás mel lett pró bál koz tak-
e a gyü le ke zet ve ze tõi az zal, hogy a hit tan ra já ró gyer -
me kek csa lád ját is meg szó lít sák? (Spe ci á lis ren dez vé -
nyek, csa lá di is ten tisz te le tek, szü lõi össze jö ve te lek stb.)

– A pres bi te rek és a gyü le ke ze ti mun ká sok (ön kén te sek)
szá má ra hány he lyen tar ta nak olyan kép zé si al kal ma -
kat, ame lyek se gí tik õket ab ban, hogy fel ada tuk hoz
több ked vet, ví zi ót és tar tal mat ta lál ja nak? Nem rit ka,
hogy a gyü le ke ze ti tiszt ség re vál lal ko zók nem is me rik
iga zán a fel ada tot, ame lyet el vál lal tak, és an nak tar tal -
mi hát te rét sem. Nem elég for ma i lag be töl te ni az egy há -
zi tiszt sé ge ket, ha nem en nek tu da tos vál la lás sal kell
tör tén nie. A di ag nó zi sig ál ta lá ban el ju tunk ezen a té -
ren, a hi á nyok pót lá sá ig már sok kal rit káb ban.4

– A ha gyo má nyos bib lia óra a leg több gyü le ke zet ben va la -
mennyi re mû kö dik, de ez az ese tek több sé gé ben zárt
kö zös sé gi for ma, in kább az idõ sek al kal ma. Va jon hány
gyü le ke zet vál lal ja a bát rabb meg szó lí tás koc ká za tát,
mennyi en ke res nek új for má kat?5

Min den fel ve tett kér dés re tu dunk né hány po zi tív pél dát
em lí te ni. Gyü le ke ze te ket, ahol foly nak pró bál ko zá sok. Ál -
ta lá nos ten den ci a ként azon ban nem be szél he tünk ar ról,
hogy a gyü le ke ze tek meg pró bál ják új for mák fel kí ná lá sá -
val tá gí ta ni az el ér he tõ em be rek kö rét és fel éb resz te ni a
ta nu lá si ked vet. Eh hez min de nekelõtt a lel kész ta nu lá si
ked vé re vol na szük ség. Nem egy sze rû en a je lent ke zõ el vá -
rá sok mi att, ha nem ta lán el sõ sor ban a lel kész sa ját szak -
mai sta bi li tás ér ze te mi att. Volt idõ, ami kor a kö rül mé nye -
ink foly tán csak egy-egy szol gá lat pusz ta el vég zé sét, meg -
tar tá sát te kin tet tük fon tos nak; ma sok kal hang sú lyo sabb
an nak tar tal ma, mi nõ sé ge és ere je. A lel ké szi ta nu lá si
kedv mo ti vá ci ó ja le het az is, hogy sok te le pü lé sen erõs
ver seny szi tu á ció ala kult ki: ke vés bé fon tos, hogy ki mely
fe le ke zet be „szü le tett be le”, egy re fon to sabb az a kér dés,
hogy mennyi re von zó, mit nyújt egy kö zös ség. Nem elég,
ha a lel kész csu pán „vi gyáz a múlt ra” és õr zi a tra dí ci ót.
Sõt az sem elég, ha a meg lé võ gyü le ke ze ti ta gok ra kon -
cent rál, mert el ve szít, mi e lõtt meg nyer ne egy lé te zõ, bi zo -
nyos ér te lem ben még is ano nim tö me get. Fe lejt sük el a
szo kott gát ló mon da tot, hogy úgy sem ér de kel sen kit, amit
újí ta ni, fris sí te ni és tar tal mi lag erõ sí te ni pró bá lunk, és fe -
dez zük fel a ta nu lás szép sé gét mind két ol da lon: lel ké szek
és gyü le ke ze tek egy aránt!

MI ÉRT AK TU Á LIS MA A KÉP ZÉS
ÉS TO VÁBB KÉP ZÉS KÉR DÉ SE AZ EGY HÁZ BAN?

Az egy há zi élet ta gad ha tat la nul sok szí nûb bé vált az utol só
év ti zed ben. Sok kal több te rü let tel fog lal ko zik egy lel kész a
gyü le ke ze té ben, mint tet te ko ráb ban. A gyü le ke ze tek je len -
tõs ré szé ben ta pasz tal ha tó egy bi zo nyos meg úju lás, ame -
lyet el sõ sor ban a vissza ka pott épü le tek re no vá lá sa és a
gyü le ke ze ti cent ru mok ki ala kí tá sa je lez ma még. En nek a
po zi tív kül sõ vál to zás nak azon ban sok eset ben ki ál tó an
hi ány zik a tar tal mi/szel le mi kí sé rõ je. A gyü le ke ze ti al kal -
mak vál to zá sa, fle xi bi li tá sa nem vált ter mé sze tes sé. Nem
en nek oka it sze ret ném most vizs gál ni, ha nem csu pán fel -
raj zol ni azt a hely ze tet, ami ben ma élünk. A gyü le ke ze tek
je len tõs ré sze nagy ener gi át for dí tott épü le tek re, ad mi -
niszt rá ci ós mun ka meg szer ve zé sé re vagy pá lyá za tok el -
nye ré sé vel új pro jek tek ki ala kí tá sá ra. De nem ál ta lá no sít -
ha tó, hogy leg alább ennyi re fog lal ko zott vol na a gyü le ke -
ze ti élet ta ní tá si, spi ri tu á lis és tar tal mi kér dé se i vel, il let ve
ezek kor sze rû té má i val és köz ve tí té si mód ja i val.

Je len van nak a ma gyar or szá gi evan gé li kus gyü le ke ze -
tek ben is azok a krí zistí pu sok, ame lye ket Wolf gang Hu ber
püs pök so rol fel köny vé ben.6 Az ál ta la fel so rolt hét krí zis -
bõl hat tal ne künk is szem be kell néz nünk ma. Ezek a kö -
vet ke zõk:
– az egy ház tag ság krí zi se (ál ta lá nos fo gyás, vissza esés

ta pasz tal ha tó, kü lö nö sen a vi dé ki kis te le pü lé se ken);
– az egy ház pénz ügyi krí zi se (az egy ház ön ál ló gaz da sá -

gi ere je gyen gül);
– a mun ka tár si krí zis (a mun ka erõ-gaz dál ko dást leg több -

ször a kény szer irá nyít ja);
– a szer ve ze ti krí zis (a szer ve zet egy re bo nyo lul tab bá vá -

lik, vi szont a bá zi son nem fej lõ dik);
– a krí zis me ne dzse lés krí zi se (hi ány zik a gyü le ke zet épí -

tést ta ná cso ló, se gí tõ cso port);
– az ori en tá ció krí zi se (nem raj zo lód nak ki a min den gyü -

le ke ze ti tag szá má ra el fo gad ha tó jö võ kép ele mei).
(Ami pe dig nem érint min ket Ma gyar or szá gon, az az

NSZK és NDK egyesülésének krí zi se, bár a rend szer vál tás
meg élé se sem ki sebb krí zis.) Azt is mond hat juk, né hány
év ké sés sel má ra ér ke zett hoz zánk az az ál la pot, ami rõl
Hu ber püs pök 1998-ban írt.

Akár me lyik irány ból kez de nénk el vizs gál ni eze ket a te -
rü le te ket, a fo gyó lét szám vagy a túl zott bü rok ra tiz mus,
de akár a hi ány zó mun ka tár sak fe lõl, min dig el mond hat -
juk: „az adott hely zet re nem va gyunk iga zán fel ké szül ve”.
A fel ké szü lés be pót lá sa le het az egyik sür ge tõ ok, a mo ti -
vá ció a kép zés és to vább kép zés te rü le tén a mai ma gyar
egy há zi élet ben. Fon tos kez de mé nye zés ezen a té ren az
egy ház ke rü le ti és egy ház me gyei to vább kép zé si na pok
meg je le né se az utób bi évek ben. Ah hoz, hogy ke zel ni tud -
juk a krí zi se ket (hogy va ló já ban el kezd jünk ér dem ben fog -
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4 vö. Ri to ók Pál: A pres bi te rek kép zé se ki nek a fel ada ta? „Egy 1999-ben
ké szült fel mé rés alap ján a pres bi te rek leg alább 20%-a egyik hit val lá sun kat
sem ol vas ta, azt ta lán már mon da ni sem sza bad, hogy egy har ma duk (!)
nem ol vas na pon ta Bib li át – er rõl nem ké szült fel mé rés, de tud juk, temp -
lom ba sem jár rend sze re sen.” Re for má tu sok Lap ja, 2004. szept. 19.

5 Lásd például a ba kony cser nyei kí sér letet a bib lia óra te ma ti zált elõ -
adás so ro zat tá ala kí tá sá ra, amelyet az egész köz ség szá má ra meg hir -
det tek.

6 Kirche in der Zeit wen de. Ge sells chaft li cher Wan del und Er ne u e rung der
Kirche. Gütersloh, 1998. Kál vin Ki adó, Bu da pest, 2003. 205kk.



lal koz ni ve lük), a legnagyobb mér ték ben szük sé günk van
fo lya ma tos párbeszéd re az egy ház kü lön bö zõ sze rep lõi
kö zött. Ter mé sze te sen zaj lik egy faj ta be szél ge tés, de en -
nek nem len ne sza bad ki me rül nie a kü lön bö zõ ke gyes sé -
gû és egy ház po li ti kai be ál lí tott sá gú cso por tok bel ter jes vi -
tá já ban. Krí zis ke ze lé si tech ni ka csak akkor ala kul hat ki,
ha meg elõ zi egy kö zös ta nu lá si fo lya mat. Szín vo na las fel -
nõtt kép zés nél kül nem vár ha tó el az, hogy a kö vet ke zõ
gene rá ció so ra i ból ugyan úgy ki ke rül jön vi lá gi ve ze tõ az
egy ház ban, mint ko ráb ban. En nek a hi á nya ma már több
te rü le ten érez he tõ. Az egy ház bel ter jes sé ge, be szû kü lé se el -
len is ta nu lá si fo lya mat tal le het ered mé nye sen vé de kez ni.
Szük sé ges vol na el ér he tõ vé ten ni a Bib lia és az élet kér dé -
sek ke resz tény meg kö ze lí té sét a ha gyo má nyos for má kon
túl is. (Saj ná la tos, hogy mi lyen ke vés sé tud tunk él ni Ma -
gyar or szá gon a Bib lia évé vel mint le het sé ges prog ram mal.
Csak né hány gyü le ke zet – például a pá pai – je lent eb ben
az össze füg gés ben ki vé telt.) A Hu ber püs pök ál tal meg je -
lölt kri ti kus pon tok nak csak né me lyi ké re re a gál tunk a
fen ti ek ben. Va ló szí nûleg va la mennyi kri ti kus pon ton meg
le het ne ta lál ni azo kat a je le ket, ame lyek a kép zés fon tos -
sá gá ra utal nak.

Azért is szük sé ges a kép zé sek fej lesz té se, hogy en nek
kö vet kez té ben tény le ges part ner ré vál junk a tár sa da lom
kü lön bö zõ ré te gei szá má ra. Na gyon szûk az a te rü let a
mai ma gyar tár sa da lom ban, ahol érez he tõ az egy ház ak -
tu á lis prob lé ma fel vál la lá sa, cse lek vé se és gyors el mé le -
ti/teo ló gi ai re ak ci ó ja. Az egy ház ér zé kel he tõ tár sa dal mi je -
len lé tét il le tõ en egyé ni ak ci ók nem se gí te nek, csak az
össze fo gott és egy sé ges fel lé pés. Evan gé li kus vo nat ko zás -
ban jel lem zõ éle tünk re a di asz pó raszi tu á ció. Ah hoz, hogy
egy sé ges tár sa dal mi fel lé pés rõl be szél hes sünk, az el szór -
tan élõ gyü le ke ze tek nek és egy ház ta gok nak szük sé gük
van ar ra, hogy a na gyobb kö zös ség él mé nyé bõl bá tor sá got
me rít se nek.7 Ta lán so kat se gí te ne az, ha a bel sõ egy há zi
kér dé sek hosszas tár gya lá sa he lyett az üze net tar tal mát
fe jez nénk ki több ször, min den ki szá má ra ért he tõ, kor szerû
for má ban. Eh hez pró bá lunk im pul zust ad ni a kö zel múlt -
ban meg je lent Ab lak nyi tás cí mû fel nõtt ok ta tá si se géd -
anyag gal. Ki fe je zet ten az együtt gon dol ko dás, az in ter ak -
tív ta nu lá si mód elõ moz dí tá sa volt az al ko tók gyü le ke zet -
pe da gó gi ai cél ja. 

A kép zés és to vább kép zés cél ja nem más, mint a köz pon -
ti üze net új ra fel fe de zé se, új ra fo gal ma zá sa és ko mo lyan vé -
te le, az az az evan gé li um hirdetése más képp és kor sze rû -
en!8 Bát rab ban kell ta nul nunk azt, ho gyan fe jez he tõ ki a
ta ní tá sunk lé nye ge a mai kör nye zet ben. Na gyon ve szé lyes

hely zet, ha a ser dü lõ ko ri kon fir má ci ó val el in té zett nek te -
kint jük a hí vek ta ní tá sát és ta nu lá sát, mint ha utá na nem
len ne szük ség a ta nu lás ra, még pe dig az élet hosszig tar tó
ta nu lás ra. Rend kí vül fon tos, hogy ki moz dul junk ab ból a
ha mis nyu gal mi hely zet bõl, amely el akar ja hi tet ni ve lünk,
hogy az egy szer meg al ko tott vé le mé nyünk vagy el ért ered -
mé nyünk fel idé zé se és is mé tel ge té se ele gen dõ tu dás. Ez
olyan egy ol da lú és a le het sé ges part ner re nem fi gye lõ gon -
dol ko dás és stí lus, amellyel ma nem le het ered mé nye sen
kép vi sel ni egy egy há zat, gyü le ke ze tet. Az üres frá zisok kal
te li pré di ká ci ók, a kör nye zet tel nem érint ke zõ elõ adá sok
vagy a bár hol, bár mi kor és bár mi lyen hely zet ben el mond -
ha tó egy há zi meg szó la lá sok jel zik ezt a ve szélyt. Az egy -
ház és ben ne a gyü le ke zet nem moz du lat lan, sok kal in -
kább nyug ta lan ta nu ló hely-mû hely (Ler nort-Werk statt),
mert konk rét élet hely ze tek ad ják na pon ta az új, nyug ta la -
ní tó és foly to nos új ra gon do lás ra kész te tõ im pul zu so kat.
Bá tor ság kell ah hoz, hogy eze ket fel fe dez zünk, ész re ve -
gyük és re a gál junk is rá juk.9

MIT NYÚJT A SZE MÉ LYES LEL KÉ SZI ÉLET PÁ LYA
SZÁ MÁ RA A REND SZE RES TO VÁBB KÉP ZÉS?

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban 2004 õszén
szer ve zett lel kész to vább kép zés in dul. Dr. Var ga Gyön gyi
ad junk tus és Né meth Zol tán bán ki lel kész kap ták a meg -
bí zást a Lel kész aka dé mia kur zu sa i nak meg szer ve zé sé re,
igaz ga tó ta ná csá nak el nö ké ül pe dig De me Dá vid nagy ka ni -
zsai lel készt vá lasz tot ták. Egy re ke ve seb ben van nak ma a
MEE lel ké szei kö zött, akik nem ér zik en nek fon tos sá gát és
ak tu a li tá sát. Egy há zunk ban a to vább kép zés ha gyo má -
nyos for má ja in kább az ön kép zés re és erõ sen az ön kén tes -
ség re épí tett ed dig. Szer ve zett teo ló gi ai mun ka a ha von -
kén ti lel ké szi mun ka kö zös sé gi ülé se ken zaj lik, il let ve
éven te 2-3 lel kész kon fe ren ci án. Ko ráb bi évek ben mû kö -
dött még az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ke re te in
be lül a pro tes táns poszt gra du á lis tan fo lyam is, amely
nya ran ta hir de tett kur zu so kat. Ezt a mód szert egé szí ti ki
az új kí ná lat, amely nek min tá já ul a ba jor Pas tor al kol leg
(Ne u en dett el sau) szol gál, amely nek kur zu sa in több mint
egy év ti ze de részt vesz nek ma gyar lel ké szek is. Füg get le -
nül at tól, hogy ezt a to vább kép zést tör vény sza bá lyoz za,
és egy ház kor mány za ti össze füg gést tar tal maz (kö te le zõ
jel leg, el len õr zés stb.), a leg fon to sabb nak azt a men ta li -
tást ér zem, amely ins pi rál ja az egész to vább kép zé si pro -
jek tet. Saj nos az elõ ké szü let és az elõ ze tes meg hir de tés fo -
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7 Az evan gé li kus or szá gos ta lál ko zók, il let ve ezek if jú sá gi vál to za ta, a
Szél ró zsa irán ti ér dek lõ dés iga zol ja en nek szük sé ges sé gét. Eze ken a ta -
lál ko zó kon si ke rült a kö zel múlt ban leg in kább olyan té má kat fel dol goz ni,
ame lyek szé le sebb tár sa dal mi ér dek lõ dést vál tot tak ki.

8 Ér de kes kap cso ló dás, aho gyan az el múlt év ben re for má tus te rü le ten
elõ ke rült Ernst Lan ge teo ló gi á já nak – amely erõteljesen szorgalmazta ezt
az újrafogalmazást – új ra fel fe de zé se. L. Fe ke te Ká roly: Ernst Lan ge. Lel -
ki pász tor, 2004. 292–299.o.

9 Kla us Do ug lass Új re for má ció cí mû köny vé nek ma gyar or szá gi si ke re is
mu tat ja, hogy ér de mes len ne eb be az irány ba el moz dul ni. Jól dön töt tek
azok a gyü le ke ze tek, ame lyek ben al ka lom ról al ka lom ra meg vi tat ták
ennek a köny vnek a fejezeteit. A könyv fel dol go zá sá nak mun ka mód sze -
ré re pél dát adott az Evan gé li kus Ér tel mi sé gi Mû hely is. Ugyan csak po zi -
tív pél da eb ben az össze füg gés ben a bu da hegy vi dé ki gyü le ke zet, amely
egy bib lia órai so ro za tában vé gig tár gyal ta Ch ris ti an Möl ler Ha az Úr nem
épí ti a há zat címû gyü le ke zet épí té si köny vét.
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lya mán erõs hang súlyt ka pott a tör vé nyi ke ret és az egy -
ház kor mány za ti össze füg gés, pe dig az iga zi mo ti vá ló erõ
a ta nu lá si kedv fel fe de zé se, il let ve tá mo ga tá sa, ins pi rá lá -
sa vol na. Fon tos, hogy ez a szem pont a jö võ ben na gyobb
hang súlyt kap jon. Vé le mé nyem sze rint az ins pi rá ció, a ta -
nu lási kedv meg szü le té se az a kulcs kér dés, ame lyen leg in -
kább meg for dul a pro jekt si ke re vagy si ker te len sé ge.

Mit se gít egy lel kész éle té ben a to vább kép zés? Azon nal
hoz zá te het jük a má so dik kér dést is: mit se gít egy gyü le ke -
ze ti tag éle té ben, ha szer ve zett ta ní tás ban ré sze sül? Né -
hány szem pont, amit ér de mes fi gye lem be ven ni:
– Sok lel kész nagy prob lé má ja az el szi ge telt ség. El le ne

nem le het más képp vé de kez ni, csak úgy, ha tu da to san
ki lé pünk be lõ le, és át él jük a le het sé ges ta lál ko zást. So -
kan vég zik úgy a lel ké szi szol gá la tot ma, hogy az ese -
tek több sé gé ben nincs ki vel meg be szél ni ük a ku dar co -
kat vagy az örö mö ket. Ah hoz, hogy a mé lyeb ben lé võ
bel sõ kér dé sek meg fo gal ma zód has sa nak, idõ re van
szük ség egy kö zös ség ben. Er re nem ele gen dõ né hány
órás együtt lét (mint az LMK-ülés). Nem meg ol dás az
elszi ge telt ség gyó gyí tá sá ra az, ha a sa ját gyü le ke ze te
ha tá rát erõ sí ti és fa la it vé di va la ki, ha rá se néz a
szom széd mun ká já ra. A most in du ló lel kész to vább kép -
zés ki moz dít, és le he tõ vé, sõt el ke rül he tet len né te szi a
ta lál ko zást más lel ké szek kel.

– A meg fá ra dás le küz dé se ér de ké ben is fon tos ki lép ni a
min den na pok fe szült sé gé bõl, és a sa ját lel ki élet szá má -
ra biz to sí ta ni idõt és te ret. Ez is mét nem tör tén het más -
ként, csak ha ki lé pünk ab ból a na pi gondözön bõl, ami -
ben egy lel kész ben ne él, és ha „el en ged jük” azo kat a
kér dé se ket, ame lye ket meg old ha tat lan nak lá tunk már
rég óta. Az ak tív lel ké szek nek meg kell sza ba dul ni uk at -
tól a nyo masz tó ér zés tõl, hogy pó tol ha tat lan sá guk mi -
att hosszabb ide ig nem le het nek tá vol a gyü le ke ze tük -
tõl. Fog lal koz hat a to vább kép zés egy köz pon ti teo ló gi ai
té má val, amely nem baj, ha lát szó lag tá vol áll azok tól a
kér dé sek tõl, ame lyek kel a részt ve võk a min den na pi
mun ká juk ban fog lal koz nak. Egy ér de kes te rü let re va ló
szel le mi „ki rán du lás” ki vá ló se gít ség le het a szel le mi és
lel ki fá radt ság le küz dé sé ben. De vá laszt hat egy-egy to -
vább kép zé si kur zus olyan té mát is, amely kö zel áll a
min den na pi mun ka te rü le te i hez. Eb ben az eset ben úgy
gon do lom, na gyon hang sú lyos a ta pasz ta lat cse re, az
egy más ra fi gye lés. A lel kész társ meg hall ga tá sa már ön -
ma gá ban is se gít ség ah hoz, hogy a részt ve võk sa ját
gond ja i kat, meg fá ra dá su kat más meg vi lá gí tás ba he -
lyez zék, és na gyobb eséllyel bir kóz za nak meg ve le.10

– A mun ka vég zés hez szük sé ges kedv és bá tor ság meg -
szer zé sé ben is se gít het a to vább kép zés egy-egy kur zu sa.
Nem könnyû a lel ké szi pá lyá nak az zal a jel lem zõ jé vel
együtt él ni, hogy az ered mény és a si ker rit kán raj zo ló -

dik ki lát ha tó an az el vég zett mun ka köz ben vagy után.
A hely ze tet ront hat ják rossz be ideg zõ dé sek, rossz hang -
sú lyok, például az ál lan dó el is me rés utá ni vágy. A lel -
kész tár sak kal foly ta tott be szél ge té sek és a to vább kép -
zé si cso port tag ja i nak élet tör té ne te se gít het új irányt ta -
lál ni. A lel ké szi pá lyán a kedv és a bá tor ság szo ro san
össze függ az ön bi za lom kér dé sé vel. A gyü le ke ze ten kí -
vü li ta lál ko zá sok, a vá rat lan és nem meg szo kott re ak ci -
ók egy aránt kor ri gál ják és fej lesz tik az ön ma gunk ról al -
ko tott ké pet is. 

– Vé gül, de nem utol só sor ban új tar tal mi for rá sok meg ta -
lá lá sá ra is le he tõ ség nyí lik a to vább kép zés so rán. A pré -
di ká lás és a kü lön fé le cso por tok ban vég zett mun ka
vissza té rõ gond ja, hogy ta lál nunk kell olyan for rá so kat,
ame lyek bõl me rít he tünk, és ame lyek se gít sé gé vel vál -
toz hat és fris sül het a fel ké szü lé sünk. Egyik ol da lon in -
for má ciódöm ping vesz kö rül min ket, ha azon ban a
tény le ge sen hasz nált for rá sa ink ra gon do lunk, úgy tû -
nik, mint ha szû kül ne a va ló ban jól hasz nál ha tó in for -
má ci ós anyag. A to vább kép zés leg fõ kép pen azt szol gál -
ja, hogy meg ta nul juk új ra fo gal maz ni üze ne tün ket,
mon da ni va lón kat, ez pe dig csak küz de lem, ener gia be -
fek te tés árán si ke rül het. A szer ve zett to vább kép zés elõ -
nye az a kü lönb ség, amely az író asz tal fö löt ti ma gá nyos
töp ren gés és az él mény sze rû en át adott tar ta lom ban va -
ló ré sze se dés kö zött hú zó dik. Min den lel kész ab ban a
szo rí tás ban él, hogy nap ról nap ra, hét rõl hét re „fo -
gyaszt ha tó” mon da ni va ló val kell elõ áll nia. Hogy mi
ma gunk után pót lás hoz jus sunk, ah hoz ter mé sze te sen
szük sé günk van az egyé ni ta nul má nyi mun ká ra, de a
fent kö rül írt él mény sze rû ré sze se dés fris sü lést és úju -
lást hoz, ami nél kü löz he tet len, hi szen ugyan ezt vár ja
tõ lünk a kör nye ze tünk. 

Az utób bi idõ ben több gyü le ke zet is szer ve zett egy há zunk -
ban olyan hét vé gét vagy né hány na pos kur zust, amely nek
ke re té ben a gyü le ke ze ti élet át te kin té sén túl a részt ve võk
el mé lyed tek egy-egy teo ló gi ai kér dés ben, és így ju tot tak
vá rat lan im pul zu sok hoz a gyü le ke zet jö võ jét és prog ram -
ját il le tõ en. Ma gam is ré sze se vol tam a kö zel múlt ban több
ilyen össze jö ve tel nek. Ezt a for mát ér zem a fen ti ek ben
rész le te zett lel kész to vább kép zés le het sé ges gyü le ke ze ti
pár hu za má nak, és ugyan olyan fon tos nak és fris sí tõ nek
tar tom gyü le ke ze ti vo nat ko zás ban, mint lel ké szek kö ré -
ben. Ér de mes len ne ezek nek a gyü le ke ze ti hét vé gék nek a
ta pasz ta la tát to vább ad ni, és a „mû fajt” is mer teb bé ten ni
gyü le ke ze te ink szé le sebb ré te ge elõtt.

MÓD SZER TA NI KI TE KIN TÉS

Ta pasz ta la tom sze rint a leg tü rel met le nebb kér dé se ket
mód szer ta ni össze füg gés ben szok tuk fel ten ni. Mi ért nincs
egy szer s min den kor ra ér vé nyes, jó „re cept” a kép zés és
to vább kép zés tárgy kö ré ben? Új ra és új ra meg ta pasz tal juk,
hogy egyet len mód szer sem hat cso da szer ként a gya kor -

10 vö. El mer Ist ván: Mi ért nem érez zük jól ma gun kat a bõ rünk ben? Or vo -
sok és lel ké szek a ki égé si szind ró má ról. Új Em ber, 2004. szept. 12. 8. o.



lat ban. Ha új ke re tek kel és me to di ká val pró bál ko zunk,
könnyen csa lód ha tunk, mert ke ve sen fi gyel nek fel rá, ide -
gen ked nek az új tól, és úgy tû nik, a ha gyo má nyos esz kö -
zök kel ugyan olyan jól el le het bol do gul ni. Ér de mes egy ál -
ta lán kí sér le tez ni és pró bál koz ni új, ér de kes, eset leg má -
sok tól át vett mód sze rek kel? 

A kér dést azért tar tom fon tos nak, mert úgy gon do lom,
min den lel kész és min den gyü le ke zet ma ga ala kít ja ki,
vál toz tat ja és fris sí ti azt a me to di kai esz köz tá rat, amellyel
a leg ha té ko nyab ban tud dol goz ni. Hogy ez mû köd jön, fo -
lya ma to san ta lál koz nunk kell új el kép ze lé sek kel, ame lyek
ins pi rál nak, és ame lyek bõl egy-egy ele met ki vá laszt va
fris sí te ni tud juk sa ját esz kö ze in ket. Két sza bályt azon ban
ta lán min den hol ér vé nyes nek le het te kin te ni: 
– Egy sze mé lyes lel ké szi mun ká ra épít ve nem le het gyü le -

ke ze ti kép zé si pro jekt be kez de ni. Csak a csapatmun ká -
nak van esé lye. (Ez leg alább 3-4 fõt je lent.)

– Úgy kell szer vez ni a to vább kép zést, hogy a prog ram vé -
gén a részt ve võk szá má ra fel ada to kat, meg bí zá so kat
tud junk meg fo gal maz ni. Nincs ér tel me gyü le ke ze ten be -
lü li kép zés nek, ha nincs foly ta tá sa a gyü le ke zet min -
den nap ja i ban. (Ez a részt ve võk közremûködését je len ti
az ak tív gyü le ke ze ti prog ra mok ban.)

Csapatmun ka és a kép zé sen túl mu ta tó konk rét cél ki tû zés,
fel adat: ezt a két szem pon tot meg ke rül he tet len nek tar tom
az ered mé nyes gyü le ke zet pe da gó gi ai mun ká ban.

Vé gül vizs gál junk meg egy mód szer ta ni min tát, egy
gyü le ke zet pe da gó gi ai fej lesz té si kon cep ci ót, ame lyet
Mind map p ing-Met ho de el ne ve zés sel is mer tet He i de Ass -
mann és Cars ten Ha es ke.11 Az el kép ze lés lé nye ge egy tér -
kép sze rû terv, amely meg raj zol ja a gyü le ke zet éle tét (mun -
ka te rü le te it) min den le het sé ges el kép ze lés sel együtt egy
több éves pe ri ó dus ra elõ re te kint ve. Lé nye ges kri té ri um,
hogy min den terv és le he tõ leg min den gyü le ke ze ti mun ka -
te rü let (al ka lom) rá ke rül jön a rajz ra. El sõ lá tás ra hi he tet -
le nül bo nyo lult nak lát szik a meg adott sé ma, de a fo ko za -
tos meg ol dás (a tér kép meg raj zo lá sa lé pés rõl lé pés re) so -
rán vi lá gos rá lá tást ka punk az egész gyü le ke ze ti élet re.
Sok szor be le sem gon do lunk, hogy mennyi fel adat lé te zik
egy át la gos gyü le ke ze ti élet ben. A vi zu a li tás elõ nye it itt jól
ki le het hasz nál ni. A ter ve zést ter mé sze te sen nem a lel -
kész vég zi egye dül. Mi re el ké szül ma ga a rajz, már
hosszú, kö zös és fo lya ma tos mun kát vég zett a gyü le ke zet.
Ez ál tal kö zös sé get épí tett, fe le lõs sé get éb resz tett, ak ti vi -
zált és ta lán fel fe de zett rej tett le he tõ sé ge ket. Ma ga a mód -
szer el sõ sor ban gyü le ke zet épí té si terv re ké szült, de a hat
lé pés, ame lyet ajánl, meg fon to lan dó egy to vább kép zés
ese té re is. 

Az alap kér dé sek tisz tá zá sa, az irány elv meg ta lá lá sa a
ki in du ló pont. Ez több kez de ti mun ka tár si meg be szé lés té -
má ja le het. Majd a hat lé pést vé gig kell ve zet ni a gyü le ke -

zet egész mû kö dé si ská lá ján, de az egyes cso por tok nak
ön ma guk ra vo nat ko zó an is. Ezek a kö vet ke zõk:
1. Ví zió – Mit sze ret nénk? 
2. Ana lí zis – Mi lye nek va gyunk?
3. Cél cso por tok – Kik vál lal koz nak rá?
4. Cé lok – Ho va sze ret nénk el jut ni?
5. Meg va ló sí tás – Ho gyan le het sé ges vég hez vin ni? Mi lyen

lé pé se ink van nak most?
6. Ki ér té ke lés – Mi tör tént? Ho va ju tot tunk? Mit vál toz tas -

sunk?
Ez a hat lé pés ál lan dó an is mét lõ dik, és egy ide jû leg mun -
ka stí lus sá is vá lik. 

Az eh hez ha son ló mód sze rek al kal ma zá sá hoz, lé pé se i -
nek meg tar tá sá hoz min de nekelõtt ön fe gye lem re és fe gyel -
me zett össze han go ló dás ra van szük ség a gyü le ke zet ben.
Sok szor mi ma gunk sza kí tunk ígé re tes mód sze rek kel is,
és vá laszt juk a gyü le ke ze ti mun ka struk tu rá lat lan mód ja -
it, mert hi ány zik az ön fe gyel münk ah hoz, hogy kö vet ke -
ze te sen ki tart sunk egy ál ta lunk vá lasz tott, jó nak tar tott
mód szer mel lett. A gyü le ke ze ti gya kor lat ban már az zal is
nagy vál to zás ér he tõ el, ha csu pán egyet len év re meg pró -
bál juk al kal maz ni azt a mód szert, hogy a ter ve zés és a
meg va ló sí tás, majd a ki ér té ke lés te rü le tén szé les gyü le ke -
ze ti ré te get ak ti vi zá lunk. A mind map p ing hez hoz zá tar to -
zik az is, hogy lát ha tó rajz zal, pla kát tal min den sza kasz -
ban nyo mon kö vet he tõ a gyü le ke zet ré te gei és al kal man -
ként az egész gyü le ke zet szá má ra. Ez a csapatmun ka fá -
rad sá go sabb nak tû nik, mint az egy sze mé lyes mun ka, de
bi zo nyo sak le he tünk ab ban, hogy sok kal ha té ko nyabb.
Ez zel a pél dá val vá lik ta lán lát ha tó vá szá munk ra az, hogy
a gyü le ke zet ben vég zen dõ kép zést csak gyü le ke zet épí té si
össze füg gés ben le het von zó vá és ered mé nyes sé ten ni. Hi -
á ba hir de tünk meg spe ci á lis té mák kal spe ci á lis al kal ma -
kat, ha azok nem kö tõd nek az adott gyü le ke zet na pi éle -
té hez és meg úju lá si ter vé hez. Mon da ni va lónk nak az a
sum má ja, hogy gyü le ke ze ti kép zés és gyü le ke zet épí tés
szer ves egy ség ben va ló sul hat csak meg. Ez ab ban nyil vá -
nul meg, hogy a kép zés ben részt  ve võ gyü le ke ze ti ta gok
szá má ra egy re job ban lát ha tó vá vá lik az a sze rep, amely
le he tõ vé te szi szá muk ra a hely és a fel adat fel is me ré sét
egy gyü le ke ze ti kö zös ség ben. Ter mé sze te sen a lel kész ru -
gal mas sá gá ra és alá za tá ra is szük ség van ah hoz, hogy ez
az ak ti vi zá ló dás meg va ló sul jon. A jö võ gyü le ke ze té re néz -
ve gon dol nunk kell ar ra, hogy azok fog nak leg in kább ak -
tív gyü le ke ze ti tag gá vál ni, akik nek konk rét, sze mély re
szó ló meg bí za tá suk van, és ren del kez nek az eh hez szük -
sé ges is me re tek kel. A lel ké szi pá lya eb ben az ér te lem ben
va ló ban el moz dul a me ne dzser tí pu sú mun ka vég zés fe lé,
de nyi tott ság gal és szak mai hi te les ség gel nél kü löz he tet len
se gí tõk re ta lál. A lel kész nem men te sül a prog ra mok ki ta -
lá lá sá nak és a tar tal mi ve ze tés fe le lõs sé gé nek sú lyá tól, de
a meg osz tott szol gá lat vég zés re egy-egy mód szer ki pró bá -
lá sa nél kül esé lye sincs. 
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11 Re zept für ein Kon zept?! Ein Le it fa den zur ge me in de pa e da go g is c hen
Kon zep tent wicklung mit der Mind map p ing-Met ho de. Ch ris ten leh re/Re li gi -
on sun ter richt-Pra xis, 57. Jahr gang, 2004, Heft 2
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GYA KOR LA TI KON ZEK VEN CI ÁK

Na gyon meg ér né prog ram má ten ni né hány egy há zi mun -
ka éven ke resz tül a to vább kép zést a lel ké szek mel lett a
gyü le ke ze ti tiszt ség vi se lõk és se gí tõk szá má ra is. Azért is
szük sé ges eb ben az irány ban to vább gon dol ni a jö võ szol -
gá la ti te rü le te it, mert nem va ló szí nû, hogy to vább le het
nö vel ni a tel jes mun ka ide jû egy há zi al kal ma zot tak szá -
mát, ha nem ép pen az ön kén tes szol gá lat vég zõk se gít het -
nek a fel ada tok el vég zé sé ben. Gyü le ke ze ti és köz egy há zi
szin ten egy aránt szük ség van ar ra a fel fe de zõ mun ká ra,
amely nek ke re tén be lül rá ta lál az egy ház azok ra, akik vál -
lal koz nak er re a kül de tés re. Csök ke nõ lét szá mú egy ház
csak egy ki sebb és na gyon kon cent rált mun ka vég zé sû
struk tú rá val szá mol hat a jö võ ben. De az ak ti vi zál ha tó és
a to vább kép zé se ken fel ké szí tett gyü le ke ze ti ta gok ön kén -
tes szol gá la ta le het az a for rás, amely hi he tet le nül gaz dag
le he tõ sé ge ket rej te get. Min den ide össz pon to sí tott ener gia
bõ sé ge sen meg té rül. Olyan gyor san vál toz nak a szol gá la -
ti le he tõ sé ge ink, hogy egy kis egy ház kép te len min den
mun ka te rü let re hi va tá sos al kal ma zot tat biz to sí ta ni. A lel -
ké szi to vább kép zés, kü lö nö sen a Lel kész aka dé mia egy
meg úju ló és a je len le ginél rugalmasabb, frissebb lel ké szi
mun ka stí lust ala kít hat ki. 

Mi re ér de mes gon dol nunk egy el in du ló fo lya mat nál?
– A rek re á ció és a szak mai ta nu lás egy szer re va ló sul hat

meg eze ken a kur zu so kon. Nem va ló szí nû, hogy a két
na gyon is igé nyelt te rü let nek le het nek kü lön kur zu sai
egy há zunk ban. Ná lunk jó val na gyobb egy há zak is ezt a
mód szert al kal maz zák már év ti ze dek óta. 

– A lel ké szek to vább kép zé sé nél fon tos fel té tel lesz az,
hogy a meg fe le lõ egy ház kor mány za ti szin tek jól szer ve -
zett he lyet te sí tést biz to sít sa nak a to vább kép zés ide jé re.
Csak ak kor ér ke zik meg va la ki nyu god tan ezek re a na -
pok ra (kü lö nö sen a hosszabb – 9 na pos – tur nu sok nál),
ha efe lõl biz tos le het.

– Az egyes kur zu so kon se gí te ni kell azt a ma ga tar tást,
ame lyik az egy más irán ti to le ran ci át va ló sá go san is
meg te rem ti. Szük ség van a bel sõ fe szült sé gek ki be szé lé -
sé re, de az egyé ni szol gá la ti élet múlt já nak és jö võ jé nek
át gon do lá sá ra is. Egy fris sen in du ló fo lya mat nál bi zo -
nyá ra meg je len nek a so kat be szé lõk, a va ló di ext ro ver -
tált egyé ni sé gek is, de nem kis fe le lõs ség a to vább kép zé -
sek ve ze tõi szá má ra az „el len ke zõ ol dal” tá mo ga tá sa az
egyes al kal ma kon. 

– Már a to vább kép zés elõtt jó ar ra gon dol ni, hogy a rész -
vé tel után még nem vá lik va la ki a té ma ügye le tes „gu -
ru já vá” azért, mert õ most ezt fris sen fel dol goz ta, ha -
nem csu pán ar ra lett al kal ma sabb, hogy a jö võ ben bát -
rab ban fog ku tat ni, ol vas ni és fá ra doz ni.

– A gyü le ke ze ti ta gok szá má ra tar tott kép zé se ken is lé -
nye ges ar ra tö re ked ni, hogy a ta ní tás és is me ret köz lés
mel lett a kö zös ség épí tés gya kor la ti lé pé sei, al kal mai ki
ne ma rad ja nak. A to le ran cia, az egy más el fo ga dá sa és a
má sik irán ti ér dek lõ dés hely ze te i nek vizs gá la ta el ma -
rad ha tat lan ré szei le het nek egy-egy kur zus nak. 

– A lel ki élet re ak kor nyí lik iga zán le he tõ ség eb ben a mun -
ka fo lya mat ban, ha nem ma guk a részt ve võk akar ják azt
– gör csö sen – meg te rem te ni, ha nem va ló ban el fo gad ják
a szer ve zõk szol gá la tát hall ga tók ként. A részt ve võk
meg erõ sö dé sét és fel töl te ke zé sét a lel ki ség változatos
meg je le né si for mái nagy mér ték ben se gít he tik. 

– Egy to vább kép zés ak kor vá lik ered mé nyes sé a részt -
ve võk éle té ben, ha va ló ban az új irán ti vágy mo ti vál -
ja õket már az ér ke zés kor is. Ki ne érez né ma azt a
saját mun ká ját il le tõ en, hogy az in for má ció áram lás
mi att né hány év alatt tel je sen át ala kul az az is me ret -
anyag, amit hasz nál nia kell? A mun ka mód sze rek fej -
lõ dé se pe dig még en nél is gyor sabb. Ér de mes át gon -
dol nunk azt is, aho gyan az egy to vább kép zés sel fog -
lal ko zó szak kon fe ren ci án elõ ke rült, hogy a kon zer vek
ko ra le járt, és a konk rét fel adat hoz és hely zet hez ala -
kí tott, „test re sza bott” to vább kép zés re van szük sé -
günk. A lel ké szi és gyü le ke ze ti össze füg gés ben ez je -
lent he ti azt, hogy az új tar tal mi anya gok mel lett a
nap ra kész kom mu ni ká ció és prog ram szer ve zés is
rend kí vül fon tos sá vá lik. Az pe dig a maj da ni kö zös
be szél ge té sek tit ka, hogy hány olyan kér dés ke rül
majd fel szín re, ame lyek kel ér de mes és ál dá sos le het a
jö võ ben be ha tób ban fog lal koz ni. 

A gya kor la ti kon zek ven ci á kat zár juk az zal a gon do lat tal,
hogy min den to vább kép zõ al ka lom elõ fel té te le, hogy a
részt ve võk az el sõ perc tõl az utol só ig va ló ban je len is le -
gye nek. Az egy há zi to vább kép zés sa já tos sá ga pe dig az,
hogy ezt meg elõ zõ en, majd pe dig a foly ta tás mun ká ját kí -
sér ve „alá zat tal és mél tat la nul” gon dol ha tunk imád ság -
ban kül de té sünk re az apos to li ige fé nyé ben: Le gyen gon -
dod ön ma gad ra és a ta ní tás ra, ma radj meg ezek mel lett,
mert ha így cse lek szel, meg men ted ma ga dat is, hall ga tó i -
dat is. (1Tim 4,16)
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Ere de ti leg a Szél ró zsa ta lál ko zó ürü gyén ír tam vol na le
né hány gon do la to mat az if jú sá gi mun ká val kap cso lat ban.
Köz be jött azon ban va la mi, ami meg vál toz tat ta el sõ szán -
dé ko mat. Szep tem ber kö ze pe tá ján be ál lí tott hoz zám gyü -
le ke ze ti if jú sá gunk egyik tag ja; sõt he lye sebb len ne azt ír -
nom, hogy (egész) gyü le ke ze tünk egyik – a ma ga sze rény
mód ján – leg ak tí vabb, leg oda adóbb tag ja. Sze ged re ér ke -
zé sem óta erõ sí tet te az ak kor még ma rok nyi ti zen éves csa -
pa tot, amely nek el sõ tag jai kö zül egyéb ként már csak ve -
le van rend sze res kap cso la tom. Amint ko ra in do kol ta, lá -
to gat ni kezd te a hu szon éve sek kö ré nek al kal ma it is, de
úgy, hogy a ki seb bek idõ köz ben fel duz zadt tár sa sá gát sem
hagy ta el. Ott van min den tá bo runk ban, idén a Szél ró zsá -
ra is el jött. A rend kí vü li gyü le ke ze ti al kal ma kon (csa lá di
nap, sze re tet ven dég ség) is részt vesz, és nem csu pán fo -
gyasz tó ként; rend sze rint az el sõk közt jön és az utol sók
közt tá vo zik. Ha a csa lád prog ram ja en ge di, a temp lom -
ban is ott van; gon doz za hon la pun kat, és ál ta lá ban min -
den ben se gít sé gem re van. Olyan em ber, aki ért min den lel -
kész (és gyü le ke zet) össze te het né a ke zét.

A be szél ge tést én kér tem, mert ahogy a tan év el in dult,
ki tûnt, hogy a hu szon éves kör al kal ma it nem lá to gat ja.
Ami kor rá kér dez tem, ki de rült, hogy nem át me ne ti hi ány -
zás ról, ha nem hosszú tá vú el ha tá ro zás ról van szó. Az in -
do ka egé szen egy sze rû: nem hisz Is ten ben. Nem drá mai
hit-vál ság ról, lel ki mély pont ról van szó. Egy sze rû en, gon -
dol kod va a mik ro- és mak ro vi lág dol ga in – ame lyek közt
per sze nem egy drá mai je len ség is akad – a ma ga ma te ma -
ti ku si lo gi ká já val fo ko za to san ar ra ju tott, hogy Is ten, leg -
alább is mint sze mély, szá má ra el kép zel he tet len. Meg döb -
ben tõ és za var ba ej tõ. Ám ép pen ennyi re za var ba ej tõ, hogy
oda adá sa, ak tív je len lé te az óta sem vál to zott. Egye dül a
hu szon éves kör bõl ma radt ki, mond ván, hogy ott a be szél -
ge té se ken van a fõ hang súly, ame lyek, ha még oly ér de ke -
sek is, õt – a fen ti ek ér tel mé ben – nem érin tik; azok ban
egy sze rû en nem ér zi kom pe tens nek ma gát. A ti zen éve sek
al kal ma i ra – ahol az idõn kén ti be szél ge té sek mel lett so kat
ját szunk, spor to lunk, ének lünk – to vább ra is szí ve sen jár,
mert, ahogy mond ja, ott egy sze rû en jó len ni, sze re ti a tár -
sa it, ott hon ér zi ma gát. Még va la mi olyas mit is hoz zá tett,
hogy az egyet len do log, ami az is ten-kér dés ben ki ala kult
vé le mé nyét né mi leg gyen gí ti, az ép pen en nek a kö zös ség -
nek a lé te, a ra ci o ná li san csak rész ben meg okol ha tó össze -
tar tó ere jé nek ta pasz ta la ta. (A fi a tal em ber ter mé sze te sen
hoz zá já rult, hogy a fen ti e ket itt le ír jam.)

Az õ sze mé lye és konk rét ese te az én sze mé lyes kí nom
és örö möm (mond hat ni, az én bel sõ szo bám ügye), ugyan -

ak kor szá mos olyan iz gal mas kér dést fel vet, amely az if -
jú sá gi mun ka, il let ve a gyü le ke zet épí tés prob lé má ját ál ta -
lá ban érin ti, és így va la mennyi ünk szá má ra ta nul sá gos
le het.

Min de nek elõtt itt az al ka lom, hogy meg fo gal maz zam
azt, ami rég óta ki kí ván ko zik be lõ lem. Az if jú sá gi mun ka
ta va lyi fel mé ré se óta a mun ka ág vál sá gá ról be szé lünk.
Ezt csak ak kor tu dom el fo gad ni, ha a vál sá got nem csu -
pán az if jú sá gi mun ka hi á nya alap ján lo ka li zál juk. A fen -
ti ek éke sen bi zo nyít ják, hogy egy if jú sá gi cso port meg lé te
még nem ok a nyu ga lom ra. Ter mé sze te sen nem gon do -
lom, hogy kö zös sé ge ink hem zseg nek az ate is ták tól és ag -
nosz ti ku sok tól. In kább ar ról van szó, hogy nem tu dom,
mit gon dol jak. A be szél ge té sek és ál ta lá ban az együtt lé tek
sok min dent el árul nak, de leg alább annyit el is fed nek.
Sza bad-e en nél töb bet akar ni? No ha szó val és gesz tu sok -
kal so kat te he tünk, az, hogy Is ten ho gyan ra gad meg va -
la kit, az õ tit ka ma rad. Az azon ban bi zo nyos, hogy rend -
kí vül in tim és ér zé keny fo lya mat, ame lyet a kény szer, a
sür ge tõ vá ra ko zás, a szín val lás igé nyé nek leg ap róbb je le
meg akaszt hat, vagy ami még rosszabb, el tor zít hat. (Eb ben
a hely zet ben még egy „imád ko zom ér ted” is vég ze tes le -
het.) Egy ál ta lán, sza bad-e azt ér zé kel tet nünk, hogy a ke -
resz tény lét tét je va la mi lyen szint re, ide á lis ál la pot ba jut -
ni? Egy ál ta lán, van-e ilyen ál la pot? Is ten szán dé ka sze rint
va ló-e az a kö zös ség, ahol lé te zik kez dõ és ha la dó cso port,
ahol te hát a ta gok ver seny hely zet ben van nak? És mi rõl
vall mind ez ki fe lé, azok szá má ra, aki ket meg nyer ni sze -
ret nénk? Alig ha el ke rül he tõ a kí sér tés, hogy a kö zös ség
össze tar to zá sát az él csa pat ha mis mi-tu da tá val erõ sít sük.
És vé gül per sze ott a kér dés, hogy ha ennyi min den nel
csín ján kell bán ni, ak kor mi lesz alap ve tõ fel ada tunk kal,
a ha tá ro zott, egye nes bi zony ság té tel lel.

Mi rõl aka runk bi zony sá got ten ni? Ar ról, hogy Is ten a
ma gá é nak akar. Nem tõ lem akar va la mit – le gyen az akár
a meg té ré sem –, nem is azt akar ja, hogy va la mi lyen le -
gyek, ha nem en gem akar, még hoz zá azon az egyet len, ki -
zá ró la gos mó don, hogy Jé zus ban fel té te lek nél kül ér tem,
ne kem ad ja ma gát. Ez nem a ke resz tény lét egyik fá zi sa,
amin túl le het és kell lép ni, ha nem az Is ten nel va ló éle -
tünk alap mo tí vu ma. Min den sza vunk és gesz tu sunk, ami
en nek el lent mond, ha mis bi zony ság té tel, mo ti vál ja akár
az Is ten irán ti oda adás leg hõbb in du la ta.

Fel ada tunk a jó há zas ság szer zõ fel ada ta, aki min dent
meg tesz, hogy a ta lál ka lét re jöj jön, de ér zi, hogy mi kor
lép jen vissza. A frigy lét re jöt te után sem fe lej ti az if jú párt,
hi szen tud ja, hogy az iga zi pró bák a mé zes he tek elmúl tá -

IFJ. CSER HÁ TI SÁN DOR

Itt va gyok(?)
Az if jú sá gi mun ká ról egy be szél ge tés kap csán
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val kö vet kez nek. Tit kon druk kol, és min dig el ér he tõ, de
so ha sem ront a há ló szo bá ba. Ahogy a Bib li á ban az én va -
gyok Is ten leg sa já tabb sza va, úgy a hí võ (Áb ra hám, Já kób,
Mó zes, Sá mu el, Ézsa i ás…) leg sa já tabb vá la sza: itt va -
gyok. Hi va tá sunk, hogy a re ánk bí zot tak kö zül mind töb -
be ket el se gít sünk ar ra a te rep re, ahol meg szü let het ez a
dia ló gus. Eh hez min de nek elõtt itt kell len nünk a szá muk -
ra. Nem Is ten ügy nö ke ként, ha nem társ ként, aki nek van
már né mi ta pasz ta la ta ezen a te re pen, ám még ma ga sem

ért rév be. És per sze az is kell, hogy õk itt le gye nek. Ne jók,
il le del me sek, kész sé ge sek, egy há zi a sak, még csak ne is hí -
võk le gye nek, de le gye nek itt, ab ban a mi li õ ben, amely ben
azért örül nek ne ki, mert van, úgy ahogy van. A töb bi Is ten
mun ká ja.

Mell be vá gott és el szo mo rí tott az if jú sá gi ta gom val lo -
má sa. De õ itt van, az óta is. Sok kal job ban fáj azok nak a
hi á nya, akik – ta lán épp az én fe le lõt len gesz tu sa im mi att
– már nin cse nek itt.

Egy há zunk meg ol dás ra vá ró kér dé sei kö zül egy re erõ tel je -
sebb han got ka pott a gyü le ke ze ti is ten tisz te le tek rend je. La -
i ku sok és lel ké szek egy aránt meg szó lal tak. La borczi Zol tán
nemré gen el tá vo zott kö zü lük. Ami kor a gyõr új ba rát–mén -
fõ csa nak–tény õi gyü le ke ze t ben meg kezd te szol gá la tát, lel -
ki is me re te sen vé gig gon dol ta, me lyek azok a fel ada tok,
amik reá vár nak. Szám ba vet te töb bek kö zött az is ten tisz te -
le ti élet meg ele ve ní té sé nek kér dé se it. Ezek rõl két ta nul má -
nya is meg je lent. Meg kí sé re lem ezek se gít sé gé vel La borczi
Zol tán li tur gi kus szem lé le té nek be mu ta tá sát.

Re mény sé gem sze rint kí sér le te zõ mun ká já nak ered mé -
nyei hasz nos se gít sé get ad hat nak az új li tur gi kus rend ki -
ala kí tá sá val fog lal ko zók nak.

A GYÓ NÁS HE LYE AZ EVAN GÉ LI KUS LI TUR GI Á BAN1

A fo lyó irat szer kesz tõ je a ta nul mány be ve ze tõ je ként eze -
ket a so ro kat ír ta:

„1996. no vem ber 30-án a De ák té ri evan gé li kus gyü le -
ke zet ter mé ben tar tot tak li tur gi kai kon fe ren ci át. Ezen
hang zott el Prõh le Ká roly pro fesszor be ve ze tõ elõ adá sa és
Sze bik Im re elõ adá sa. Kor re fe rá tu mok elõ adói: La borczi
Zol tán és Fe ren czy Zol tán ny. evan gé li kus lel ké szek.”

Elöl já ró ban

A ta nul mány író ja val lo más sal kezd te kor re fe rá tu mát:
„Mon dan dó mat kon fesszi ó nak szá nom, a szó nem teo -

ló gi ai, ha nem ál ta lá nos ér te mé ben, te hát: val lo más nak,
õszin te szó nak.

A li tur gi á ban nem va gyok »szak em ber«, de rég tõl fog va
sze re tet tel fog lal ko zom ve le. Az is ten tisz te let az egy há zi-

gyü le ke ze ti élet leg fon to sabb ré sze. Ezért a ve le kap cso la -
tos kér dé sek – mind tar tal mi, mind for mai szem pont ból –
min dig élén ken fog lal koz tat tak. Ezek iránt a rám b í zot tak
ér dek lõ dé sét is igye kez tem fel éb resz te ni, és a gyü le ke ze tet
ál lan dó an ta ní ta ni.

Kü lö nö sen szív ügyem mé vált az úr va cso ra, nem csak
sze mé lyes ál dá sai mi att, ha nem is ten tisz te le ti gya kor la -
tunk szem pont já ból is. Egy há zunk ban az úr va cso ra ki ke -
rült a »fõ is ten tisz te let« rend jé bõl, és an nak mint egy füg ge -
lé ke lett, ezért rég tõl fog va küz döt tem az úr va cso rá nak is -
ten tisz te le tünk be va ló vissza he lye zé sé ért és rend jé be va ló
szer ves be il lesz té sé ért.”

Gyó nás és úr va cso ra

A szer zõ meg ál la pí tot ta, hogy a gyó nás dog ma ti kai, el vi ala -
pon nem tar to zik az úr va cso rá hoz, vé te le fel té te le ként sem.

„Ép pen a lu the ri re for má ció egy há zá ban még a lát sza -
tát is el kell ke rül nünk an nak, mint ha az úr va cso rá ban
ne künk aján dé ko zott is te ni ke gye lem nek bár mi fé le em be -
ri fel té te le len ne. Ezért a gyó nást és az úr va cso rát li tur gi -
ánk ban egy más tól el kell kü lö ní te nünk.”

„Or szá gos könyv tá runk ban nem rég ke rült a ke zem be
egy zsi neg gel össze kö tött, szét mál lás tól így óvott fü zet.
Po zsony ban nyom tat ták, de dá tum nem ta lál ha tó raj ta.
Si ke rült ki de rí te nem, hogy 1916-ban ad ták ki. Szer zõ je
br. Pod ma nicz ky Pál, ak kor fel sõ sze li lel kész. A sop ro ni
teo ló gi ánk ál tal ki tû zött té mát – »A ke resz tyén is ten tisz -
te let lé nye ge« – dol goz ta fel pá lya mun ka ként. Eb bõl idé -
zek: »Vá lasszuk el a gyó nást az úr va cso rá tól s az úr va -
cso rá nak így lé nye ge sen meg rö vi dí tett ac tu sát il lesszük
be a fõ is ten tisz te let be, mint an nak csúcs pont ját s le gyen
elv, hogy min den is ten tisz te let al kal má val te rít ve az Úr
asz ta la.«”

La borczi Zol tán hang sú lyoz za: „Re for má to ri ele ink nél a
gyó nás nem az úr va cso rai li tur gi á nak, ha nem az úr va cso -

FE REN CZY ZOL TÁN

La borczi Zol tán, a li tur gus

1 Ma gyar egy ház ze ne. A Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa ság ne gyedévi egy -
ház ze nei és li tur gi ai fo lyó ira ta, 1996–1997/2. 143. o.



rá ra va ló elõ ké szü let nek a ré szét ké pez te, s mint ilyen, kü -
lön is ten tisz te le ti al ka lom volt.”

Hadd utal jak itt a ne ves sváj ci teo ló gus ra, E. Thurney -
sen re, aki az úr va cso rá ról mint „egyet len iga zi bûn bá na ti
szent ség”-rõl ír. „Et tõl ne künk, evan gé li ku sok nak nem -
csak teo ló gi a i lag, ha nem li tur gi kus gya kor la tunk ban is el
kell ha tá rol nunk ma gun kat.”

La borczi Zol tán meg ál la pí tot ta: „A gyó nás lu the ri teo ló -
gi ai szem pont ból nem az úr va cso rá val, ha nem sok kal in -
kább a ke reszt sé günk kel van szo ros kap cso lat ban. Sze mé -
lyes val lo más ként is azt kell mon da nom, hogy a gyó nás –
a ke reszt ség gel együtt – a ke resz tyén eg zisz ten ci ánk ál lan -
dó élet-ak tu sa, az evan gé li u mi hit kez de te és fo lya ma tos
éle te. A gyó nás ép pen ezért nem az úr va cso ra ré sze, kü lö -
nö sen nem fel té te le, ha nem ke reszt sé günk és hi tünk ál -
lan dó gya kor lá sa egyé ni éle tünk ben és a gyü le ke zet kö -
zös sé gé ben.”

A gyó nás is ten tisz te le tünk rend jé ben

„Min den ke resz tyén li tur gia el sõ fon tos ré sze a bûn val ló-
gyó nó imád ság, a Con fi te or. He lye sebb, ha ezt a bûn val ló
imád sá got a gyü le ke zet fenn han gon együtt mond ja.”

A ta nul mány író ja a Nagy Ká tét idéz te: „Az úr va cso rás
is ten tisz te let li tur gi á já ban ezért az el sõ fõré sz ben van he -
lye a gyó nás nak. A gyó nást te hát az úr va cso rá tól el vá -
laszt va a li tur gia ele jé re kell he lyez nünk, s a fel ol do zás
nél kü li fél gyó nás he lyett az ab so lu tio-val tel jes sé kell ten -
nünk.”

Be fe je zé sül

„A li tur gia el sõ fõ ré szé ben van a gyü le ke ze ti gyó nás a
bûn val lás sal és a fel ol do zás sal, a má so dik fõ rész az ige -
szol gá lat, a har ma dik az úr va cso ra. Ez a rend áb rá zol ja is -
ten tisz te le tünk kel kap cso la tos szent há rom sá gi kon cep ci ó -
mat. Ben ne az Atya sze re te tét a gyó nás, a Fiú ke gyel mét
az ige szol gá lat, a Szent lé lek kö zös sé gét pe dig az úr va cso -
ra »de monst rál ja«.”

IS TEN TISZ TE LE TÜNK TRI NI TÁ RI US SZEM LÉ LE TE

La borczi Zol tán 1996. ja nu ár 17-én elõ adást tar tott a bu -
dai LMK-ban a fenti cím mel.2 Sok olyan prob lé mát ve tett
fel, ami meg ol dás ra vár.

Elõ adá sa ele jén kö zöl te, hogy Sze bik Im re püs pök úr
elõ adást tar tott az LMK-ban. Azu tán a meg je lent püs pö ki
kör le vél ben kö zöl te, hogy a püs pö kök kö zös ren de le tet bo -
csá tot tak ki a gyó nás és az úr va cso ra kér dé sé ben. A püs -

pök elõ adá sa nem egye zett a püs pö ki kör le vél szö ve gé vel,
ez in dí tot ta La borczi Zol tánt ta nul má nya meg írá sá ra.

Vissza em lé ke zés sel kezd te írá sát. Eb ben ar ra utalt,
hogy sok szor hi á ba küz dött, nem ér tet ték meg teo ló gi ai el -
gon do lá sa it. Ezért azt mond ta ma gá ban: „vég képp le te -
szem a zász lót!” Az es pe res fel ké ré sé re ír ta meg ta nul má -
nyát. El ha tá ro zá sát így in do kol ja meg: „új ra föl ve szem a
zász lót, elõt te tek meg lo bog tat ni.”

A gyó nás és az úr va cso ra

La borczi Zol tán teo ló gi ai lá tá sa sze rint a ket tõ nem tar to zik
össze. Ál lí tá sa it ku ta tó mun ká ja nyo mán egy 1929-bõl va ló
írás sal iga zol ta, amely nek szer zõ je id. Prõh le Ká roly, ere de ti
cí me pe dig: „Ein ige Be mer kun gen die Be ich te be tref fend.”
Ma gya rul: Né hány meg jegy zés a gyó nás sal kap cso lat ban.
Az írás így kez dõ dik: „A gyó nás nem tar to zik az úr va cso rá -
hoz dog ma ti kai, el vi ala pon ki ke rül he tet len fel té tel ként…”

Az 1929-ben meg je lent írás hoz a kö vet ke zõ ál lí tás sal
csat la ko zott: „Az úr va cso rá nak a gyó nás tól füg get len
hasz ná la ta a kö zös ke resz tény tra dí ci ó ban ál ta lá nos. Az
úr va cso ra ön ál ló rész ként sze re pel a ró mai mi se li tur gi á -
já ban, így van az or to do xok nál, így Lu ther Deu tsche Mes -
sé jé ben, így a né met gyü le ke ze tek ben, a bu dai né met is -
ten tisz te le te ken, így van az észa ki evan gé li kus egy há zak,
az ame ri kai lu the rá nus egy há zak li tur gi á já ban is. Az ere -
de ti, re for má ci ó  ko ra be li ma gyar li tur gi ák ban is így ta lál -
ha tó. Csak a ma gyar evan gé li kus li tur gi á ban van más -
ként. A mi ese tünk ben te hát »kény szer há zas ság ról« van
szó. Ezt a ki fe je zést hasz nál va azt kell mon da nom, hogy
a kény szer há zas ság a há zas tár sak egyi ké re néz ve sem le -
het jó. Te hát: sem a gyó nás ra, sem a úr va cso rá ra néz ve.”

La borczi Zol tán gon do lat me ne tét a kö vet ke zõ kép pen
foly tat ta: „Az 1963-ban meg je lent Agen dánk, nagy örö -
möm re, kü lön vá lasz tot ta a gyó nás és az úr va cso ra rend jét.
Úgy gon do lom, hogy az óta sem hasz nál juk egy há zunk ban
ezt kü lön. Mi vel az ak ko ri szer kesz tõk el vá laszt ha tat lan -
nak tar tot ták a gyó nást és a úr va cso rát, az ap ró be tûs
»hasz ná la ti uta sí tás ban« új ra gúzs ba kö töt ték a ket tõt. Ezt
an nak ide jén na gyon szo mo rú an vet tem tu do má sul.”

A ta nul mány író ja föl is mer te a gyó nás nak és az úr va -
cso ra össze kö té sé nek ká ros kö vet kez mé nye it. „A gyó nás -
nak és az úr va cso rá nak össze kap cso ló dá sa azt a lát sza tot
kel ti a gyü le ke zet ben, hogy a ke gye lem nek fel té te le van. A
ki ala kult gya kor la tunk el ho má lyo sít ja Jé zus Krisz tus ke -
reszt ál do za tá nak pá rat lan je len tõ sé gét. Mint ha mi ma -
gunk va la mi lyen val lá si cse lek ménnyel te het nénk va la mit
meg vál tá sun kért és üd vös sé gün kért.”

„Hely te len kö vet kez mé nye a gyó nás és úr va cso ra össze -
kap cso ló dá sá nak az ab so lu tio, a fel ol do zás el je len ték te le -
ní té se. An nak ide jén sa ját gyü le ke ze tem ben fel mé rést csi -
nál tam ar ra néz ve, hogy a gyü le ke zet tag jai hol, mi kor
kap nak-kap tak bûn bo csá na tot. Ki de rült, nem ta lál koz tam
olyan hí vem mel, aki ar ról tett vol na val lo mást, hogy fel ol -
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do zást ka pott, il let ve a fel ol do zás so rán ré sze sült vol na
bûn bo csá nat ban.”

La borczi Zol tán vissza em lé ke zé sét ol vas va fölele ve ne -
dett egy él mé nyem. Úr va cso rás is ten tisz te let után gyü le -
ke ze tünk egyik tag ja ezt kér dez te: „Tes sék meg mon da ni,
mi ért kell ne kem egy is ten tisz te le ten két szer is meg val la ni
bû ne i met: az is ten tisz te let ele jén és a vé gén is? Az el sõ
bûn val lás nem volt hi te les? Azért kell meg is mé tel ni?”
Ezen a kér dé sen ér de mes el gon dol kod ni!

„Az úr va cso rai gya kor la tunk ban – ál la pít ja meg a ta -
nul mány író ja – szin te tel je sen el vész az öröm és a há la,
pe dig az úr va cso ra az ör ven de zõ há la adás szent sé ge is.”

A cikk író be szá mol ar ról, hogy „ré gi óhaj egy há zunk ban,
hogy az úr va cso ra vé te le a meg elõ zõ gyó nás nél kül is le het -
sé ges le gyen… Csak né hány név re és év szám ra uta lok: Ku -
thy La jos 1924-es is ten tisz te le ti ter ve ze té re, az 1929-ben
író dott cikkre, Já nossy La jos 1932-ben meg je lent köny vé re.
Scholz Lász ló Há la adás kely he cí mû köny vé bõl egyet len
pél dát hadd emel jek ki. Har mad éves teo ló gus ként vet tem a
ke zem be. Az úr va cso ra prob le ma ti ká já hoz va ló vi szo nyo -
mat dön tõ en meg ha tá roz ta ez is. Scholz Lász ló eb ben a
köny vé ben úgy jel lem zi a gyó nás nak és az úr va cso rá nak a
prob le ma ti ká ját, mint ame lyik »va jú dó kér dé se« a ma gyar
evan gé li kus egy ház nak. Ez te hát 1938-ban volt, csak nem
60 éve. Hadd te gyem fel a kér dést: mennyi ide ig tart az
ilyen va jú dás? Mi ért nem tud meg szü let ni egész sé ges, jó
meg ol dás?”

Az is ten tisz te le tünk dra ma tur gi á ja

La borczi Zol tán az zal in do kol ta meg a „dra ma tur gia” szó
hasz ná la tát, hogy az is ten tisz te let teo ló gi á já ról akar ta ki -
fej te ni vé le mé nyét. Ezt ír ta: „Nem szí ve sen hasz ná lom ezt
a ki fe je zést. Ez zel sok szo ro san vissza él tünk, mert »lo gia«
ugyan bõ ven van, csak a »the os« ma rad ki be lõ le sok szor.”

A teo ló gia he lyett egy vi lá gi ki fe je zést hasz nál: dra ma -
tur gia. En nek a fo ga lom kö ré bõl a drá ma szót emel te ki.
El ju tott ad dig a meg ha tá ro zá sig: „Az is ten tisz te let az Is -
ten sze re te té nek drá má ja.” Ér ve lé sét az zal tá maszt ja alá,
hogy a Bib lia Is ten sze re te té nek drá má ját tár ja elénk. „Ez
az üdv tör té net köz pon ti té má ja.” Is ten be le akar von ni
sze re te té nek eb be a drá má já ba,  hogy mi en nek a sze re tet-
drá má nak ne szem lé lõi, ha nem sze rep lõi le gyünk. Az is -
ten tisz te let két tényt mu tat be:

1. „Is ten min den is ten tisz te le ten lé nye tit ká ból, misz té -
ri u má ból akar fel tár ni va la mit. Lé nyé nek tit ka pe dig a
Szent há rom ság misz té ri u mát je len ti.” Min den is ten tisz te -
le tün ket ez zel az in vo ca ti ó val kezd jük: „Az Atya, a Fiú és
a Szent lé lek ne vé ben.”

2. „Meg akar aján dé koz ni ben nün ket ke gyel mé vel.”
La borczi Zol tán írá sá ban ezt a val lo mást tet te: „Ma gam

a tri ni tá ri us, szent há rom sá gi fel osz tást lá tom az is ten tisz -
te let leg meg fe le lõbb for má já nak, ame lyet a li tur gi á nak is
ki fe je zés re kell jut tat nia.”

Li tur gi kus ren dünk

A ta nul mány szer zõ je az Agen da be ve ze té sé rõl ezt ír ta:
„An nak ide jén Agen dánk is ten tisz te le ti rend jét há lás
öröm mel hasz nál tam. Hi á nyos sá gá nak tar tot tam azon -
ban, hogy nem tet te a ke gye lem igé jét elég do mi náns ré -
szé vé is ten tisz te le tünk nek. En nek ér de ké ben a ma gam
szá má ra kü lön be tét la pot ké szí tet tem, össze gyûjt ve ezen
az Agen dánk ban le võ ver bum gra tiae-k mel lé a Bib li á ban
ta lál ha tó sok kal ki fe je zõbb ige ver se ket.”

„Kez det tõl fog va az is ten tisz te let el sõ ol tá ri szol gá la tá ban
eze ket a ke gyel mi igé ket is hasz nál tam… Így évek so rán
nemcsak bûn bá nat ra, mél tat lan sá gunk meg gon do lá sá ra
hív tam a gyü le ke ze tet, ha nem igye kez tem rá éb resz te ni ar ra,
hogy itt a ke gye lem min de nek fe lett fon tos. Hí ve ink szí vé be
fá rad ha tat la nul ezt kell be le plán tál nunk, ezt kell hit tel el fo -
gad nunk, mert ha nem így tör té nik, ak kor tu laj don kép pen a
bûn val ló imád ság nak sincs ér tel me. Ez elég meg bot rán koz -
ta tó an hang zik, de kény te len va gyok így hang sú lyoz ni.”

A gyó nás és az úr va cso ra el he lye zé se
is ten tisz te le tünk ben

A fel ol do zás hir de té se Jé zus tól ka pott meg bí za tás szá -
munk ra. „Na gyobb te ret kell biz to sí ta nunk is ten tisz te le -
tünk ben, sõt ige hir de té sünk ben és lel ki pász to ri gya kor la -
tunk ban a fel ol do zás hir de té sé nek.” „Gya kor la ti lag az
1960-as évek má so dik fe le óta ki pró bál tam, hogy az is ten -
tisz te let úr va cso rá val egy óra le for gá sa alatt, min den ne -
héz ség nél kül meg va ló sít ha tó.”

„Az úr va cso rás is ten tisz te le ti ren det – meg fe le lõ elõ ké -
szí tés után – csak a hó el sõ va sár na pi is ten tisz te le tén ve -
zet tem be. A gyü le ke zet egyet ér tõ en fo gad ta. Az úr va cso -
rá zók egy re fo gyó szá ma nö ve ked ni kez dett. Né pe sebb a
temp lo mi gyü le ke zet.”

„Föl bá to rod va a hó el sõ va sár na pi is ten tisz te le te ken szer -
zett jó ta pasz ta la ta im ból, nagy ün ne pe ken is ezt a for mát ve -
zet tem be. Mi e lõtt az is ten tisz te le tet el kezd tük vol na, pár
perc ben, rö vi den tá jé koz tat tam a gyü le ke ze tet ar ról, hogy az
ün ne pi is ten tisz te le tet is a hó el sõ va sár na pi rend sze rint
tart juk. Szá mom ra mind a mai na pig meg ren dí tõ ese mény -
ként ma rad meg az em lé ke ze tem ben az el sõ ilyen nagy ün ne -
pi is ten tisz te let. Az egész gyü le ke zet ap ra ja-nagy ja részt vett
a gyó nás ban, el mond ta a gyó nó imád sá got. A leg ki sebb gye -
rek tõl az öre ge kig fe lelt a gyó nó kér dé sek re, és meg ren dül -
ten fo gad ta a fel ol do zást. Az úr va cso rá nál pe dig együtt ma -
radt az egész gyü le ke zet.” „Lu ther a Deu tsche Mes se elõ sza -
vá ban így ír: az is ten tisz te let ar ra va ló, hogy ál ta la a lel kész
ne vel je a gyü le ke ze tet.” – „Job ban ki kel le ne hasz nál nunk is -
ten tisz te le te in ket is a gyü le ke ze te ink ne ve lé sé re.”

A ta nul mány író be szá mo ló ja után né hány pél da ar ról,
hogy több gyü le ke ze tük mi lyen kí sér le te ket tett is ten tisz -
te le tük meg ele ve ní té sé re.

Akadt gyü le ke zet, mely ben az úr va cso rai ol tár elõtt tér -
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Ami kor e so rok írá sá ra meg kap tam a fel ké rést, el gon -
dol koz tam azon, ho gyan em lé kez zek meg – im már har -
mad szor – La ci ról, aki igen kö zel állt hoz zám. Gyer mek -
ko ri ba rát ság kap csolt össze min ket, és ez éle te utol só
pil la na tá ig tar tott. Szü le i rõl is meg kell em lé kez nem,
akik hí võ – a Fé bé kö zös sé gé ben szol gá ló – em be rek vol -
tak. Szá muk ra igen fon tos volt az öt gyer mek hit ben va -
ló ne ve lé se és az élet be va ló el in dí tá sa. Így ke rül tünk
már gyer mek ko runk ban szo ros kap cso lat ba, ba rát ság -
ba: egy ud var ban nõt tünk fel. Együtt ját szot tunk, együtt
sze ret tük meg temp lo mun kat. A szü lõk azt az ál do za tot
hoz ták gyer me ke i kért, hogy a nóg rá di fa lu ból el köl töz ve
el vál lal ták a rá kos szent mi há lyi gyü le ke zet ben az egy -
ház fi-ha ran go zói ál lást, hogy gyer me ke i ket a fõ vá ros -
ban is ko láz tat has sák. Így let tünk szom szé dok. Így is -
mer tem meg min den na pi éle tét, s fi a tal ko runk ban sem
szakadtunk el egymástól: két év vel utá nam jött a sop ro -
ni teo ló gi á ra. Azu tán a lel ké szi szol gá lat ba nõt tünk be -
le együtt, ab ban az idõ ben, ami kor na gyot for dult a vi -
lág ha zánk ban. Egy el vesz tett há bo rú, ke mény, sok pró -
bát je len tõ meg szál lás és egy ház el le nes, ke mé nyebb
vagy eny hébb ül dö zés tet te a mi éle tün ket is pró bá ra.
Sok szor kel lett erõ sí te nünk egy mást. De nem a ket tõnk
pá lya fu tá sát aka rom meg örö kí te ni. Az a cé lom, hogy

em lé ke zé sem va la mi újat hoz zon a már ed dig le ír ta kon
túl. Meg kí sér lem rö vi den össze fog lal ni éle tét, az ige hir -
de tõ, a teo ló gi át mû ve lõ, a gyü le ke zet nek és kör nye ze -
té nek lel ki éle tét for má ló pász tor élet út ját.

El ol vas tam teo ló gi ai szi gor la ti dol go za tát. A rend sze res
teo ló gia tárgy kö ré bõl, az úr va cso rá ról szó ló evan gé li kus
ta ní tás ról ír ta. Ben ne már az in du lás nál fel vil lan az, amit
vé gig val lott és gya ko rolt. Az úr va cso ra mint a bûn bo csá -
nat for rá sa és mint a com mu nio meg te rem tõ je ke rült csa -
lá di, gyü le ke ze ti, egész egy há zi szol gá la tá nak kö zép pont -
já ba. „Ez a kö zös ség, a com mu nio sanc to rum, a szen tek
kö zös sé ge, az anya szent egy ház. Ezt a kö zös sé get so ha sem
ér tet te, de nem is fog ja meg ér te ni a vi lág. Pró bál ja meg ér -
te ni, a szo cio ló gia ka te gó ri ái val meg fog ni, de hasz ta lan,
mi vel a szo cio ló gia imma nens s ez a kö zös ség transz cen -
dens, te hát a vi lág ban van, de nem a vi lág ból va ló.”

A Krisz tus sal va ló com muni ót igye ke zett él ni és meg va -
ló sí ta ni. Eb bõl in dult ki ige hir de tõi szol gá la ta is. Az ige -
hir de tés min dig bi zony ság té tel. Er rõl így vall egyik írá sá -
ban: „Csak az pré di kál hat, aki ma gá nak is pré di kál tat…
Az ige elõ ször sa ját éle tünk be akar be tör ni… Csak ha min -
ket meg ra gad, ak kor tá mad sa já tos, ere de ti szó a töb bi
em ber szá má ra… Az élõ ige min dig nyug ta la ní tó, szo kat -
lan és meg üt köz te tõ. Nem hagy bé ké ben. Nem tu dom le -

dep lõk – az úr va cso rai je gyek vé te le elõtt – egyéni kéz rá -
té te les fel ol do zás ban ré sze sül tek: „A Jé zus vé ré ért meg bo -
csát tat tak bû ne id.”

Más gyü le ke zet ben a bûn bá nó imád sá got az éne kes -
köny vünk ben ta lál ha tó bûn bá na ti zsol tá rok vagy a bûn -
bá na ti éne kek kö zös ol va sá sá val mond ta a gyü le ke zet.
Van gyü le ke ze tünk, amely ben az is ten tisz te let lép csõ -
imád ság ének lé sé vel kez dõ dik.

Kí sér le tek tör tén tek a gyü le ke zet ta ní tá sa ér de ké ben a
szem lél te tés re. A hir de tés zá ró pont ja ként fo lya ma to san
hang zot tak el is mer te té sek egy há zunk múlt já ról, je le né -
rõl, is ten tisz te le ti rend jé rõl.

Az új is ten tisz te le ti rend be ve ze té se elõtt aján la tos len ne
egy há zunk is ten tisz te le ti éle tét föl mér ni. Ki de rí te ni, mi lyen
gaz da gí tá sok vagy vál toz ta tá sok tör tén tek. Szám ba le het -
ne ven ni, hogy gyü le ke ze ti tag ja ink mit vár nak, mit ké pe -
sek vál lal ni is ten tisz te le ti éle tük meg újí tá sa ér de ké ben.

A ha zai né met és szlo vák gyü le ke ze tek li tur gi á já nak is
el kel le ne ké szí te ni a ma gyar for dí tá sát. Eb bõl az is ki de -

rül ne, hogy va la mennyi né met és szlo vák is ten tisz te let
szö ve ge azo nos-e.

Egy ház tör té né sze ink szá má ra is van fel adat.
La borczi Zol tán ta nul má nyá ban is be szá molt ar ról,

hogy Prõh le Ká rolynak el sõ agen dater ve ze tét be kel lett ad -
nia az ÁEH-nak. Ezt a ter ve ze tet az il le té ke sek nem en ge -
dé lyez ték. Fel kel le ne ku tat ni, hogy mi volt eb ben a kéz -
irat ban. Mi le he tett az oka az en ge dély meg ta ga dá sá nak?

A ta nul mány vé gén a Lel ki pász tor szer kesz tõ jé nek so rai
ol vas ha tók: „Ezt a cik ket ne egy ház jo gi szem pont ból, ha -
nem teo ló gi ai kí sér let ként ol vas suk! – A püs pök jo ga a li -
tur gia el ren de lé se, egy sé ge sí té se, teo ló gu sok azon ban töp -
reng het nek egy lo gi kus, bib li kus ren den.”

La borczi Zol tán li tur gi kus gon dol ko dá sá nak föl vá zo lá -
sa ta lán gaz da gít hat ja az új li tur gia be ve ze té se elõt ti mun -
kál ko dá sun kat.

A Szent lé lek irá nyít son ben nün ket – a Szent írás nak és
hit val lá si ira ta i nknak – meg fe le lõ is ten tisz te le ti rend ki -
ala kí tá sá ban. Mun kál ja kö zöt tünk a teo ló gi ai egy sé get!

Tá borsz ky Lász ló
1927–2004

Krisztusban mindnyájan életre kelnek (1Kor 15,22)
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ráz ni: fe ne kes tül fel for gat ja meg szo kott vi lá go mat; ki ló dít
a ren des ke rék vá gás ból. Ilyen kor meg tör tén het me rõ ke -
gye lem bõl, hogy va ló ban fel hang zik az ige, újon nan, sze -
mé lye sen…”1

Szám ta lan ige hir de té se ma radt meg írás ban. Igen sok
ab ból a ter més bõl, me lyet a Lel ki pász tor szá má ra írt ige -
hir de té si elõ ké szí tõ nek.

El sõ szol gá la ti évei „ne héz te re pen” tel tek. Ta ta bá nyá ra
gon do lok, az öt ve nes évek ele jé re. Eb ben az idõ ben ír ar -
ról, hogy mit je lent szol gá la tá ban „A tá vol ál lók meg kö ze -
lí té se”.2 Át te kin ti az ige hir de tõi szol gá lat ak kor meg lé võ
al kal ma it, és ke re si a meg ol dá so kat, hogy ezek mi ként le -
het né nek misszi ói al kal mak az el ide ge ne det tek meg nye ré -
se szem pont já ból. Kü lö nö sen ke re si a ka zu á lék, a kon fir -
má ció és a hit ok ta tás, va la mint a há zi is ten tisz te le tek
evan gé li zá ci ós ha tá sát.

Év ti ze de ket töl tött a Vi har sa rok ban. Az eb ben a szol gá -
lat ban elé ke rült sú lyos kér dé sek ben is ke res te a teo ló gus
vá la sza it. Kon do ro si szol gá la ta ide jén volt hang sú lyos
kér dé se a csa lád éle te. „A csa lád lel ki pász to ri szem mel” cí -
mû cik ké ben3 fog lal ko zik ez zel. Nem szí ve sen hasz nál ja a
„vál ság” sza vát, in kább így ír ja: „a csa lá di élet nap ja ink -
ban át ala ku ló ban van”. Rész le te sen szól a fér fi és a nõ
kap cso la tá ról a há zas ság ban, a bûn ron tá sá ról. „Min den
há zas ság csak bû nö sen él he tõ, és meg vál tás, meg szen te -
lés és meg újí tás után ki ált.” A szü lõk és gyer me kek vi szo -
nyá nak tag la lá sa so rán a ke resz tény ne ve lés kér dé se i rõl ír.

Bé kés csa bai es pe re si szol gá la ta is szám ta lan ne héz kér -
dés ben igé nyel te a teo ló gus vizs gá la tát, hoz zá szó lá sát.
1972 jú ni u sá ban je lent meg írá sa „Nagy gyü le ke ze tek
gond ja” cím mel.4 Az õ szol gá la tát is fog lal koz tat ta ez a té -
ma. A nagy lé lek szám és a vi szony lag nagy te rü let sok és
szét ága zó szol gá la tot je lent. Ugyan ak kor ke vés a mun kás,

mert sok kal több sze mély kel le ne, hogy ne le gye nek üres -
já ra tok. Sok idõ te lik el az után já rás sal. A nagy gyü le ke -
ze tek ben na gyobb ter hek is je lent kez nek, a több pénz nem
je lent gaz dag sá got. Bé kés csa bán még jel lem zõ volt a két -
nyel vû ség, min den szol gá lat el lá tá sá nál szük ség volt a
szlo vák nyelv tu dás ra is.

A nyelv tu dás és a szlo vá kok kö zöt ti szol gá lat kö vet kez -
mé nye volt, hogy 1996-ban kö ze lebb rõl fog lal ko zott az öt -
ven éve –1946-ban – tör tént la kos ság cse ré vel. Eb ben az
írás ban rész le te ket kö zöl az ak kor kö tött egyez mény bõl.
Egy or szá gos tör té ne ti és mû ve lõ dés tör té ne ti ta nács ko zás
anya gá ból idéz egy ko ra be li cseh szlo vák de fi ní ci ót, mely
sze rint a több szö rö sen is hát rá nyos hely zet ben lé võ ma -
gyar kor mány kény te len volt be le egyez ni a nép cse ré be.
Sze mel vé nye ket mu tat be az egy ház köz ség ak ko ri kép vi -
se lõ tes tü le ti ülé se i nek jegy zõ köny vé bõl, más részt a cseh -
szlo vák pro pa gan da ha tá sá ról, mely nek ered mé nye kép -
pen 7408 sze mély te le pült át Cseh szlo vá ki á ba, és ez zel fo -
gyat ko zott az or szág leg na gyobb gyü le ke ze te. Cik ké ben a
ta nul sá go kat is le von ja: meg ta nul tuk, mit nem sza bad
cse le ked ni, és min dent meg kell ten ni, hogy itt hon bé kes -
ség ben él hes sen min den ki.5

Több gyûj tõt tölt meg kéz ira ta i nak szá ma. Ezek ar ról ta -
nús kod nak, hogy a nagy gyü le ke ze ti és es pe re si mun ka is
azt je len tet te szá má ra, hogy min den kér dés re vá laszt ad -
jon, tá jé koz tas sa, ta nít sa a rá bí zot ta kat, a lel ké sze ket is.

Be fe je zé sül még azt mon dom el, ami vel kez de nem kel -
lett vol na, de úgy lá tom jó nak, hogy éle te, mun ká ja, lel ki -
pász to ri és teo ló gu si te vé keny sé ge rö vid is mer te té se után
mond jam el a tit kot, hogy mi tõl le het ilyen egy lel ki pász -
tor éle te. Már gyer mek ko rá ban is imád ko zó éle te volt min -
den na pi erõ for rá sa. Na gyon mé lyen és hit tel tu dott min -
den hely zet ben és min den ne héz kí sér tés, pró ba és si ker
ide jén imád koz ni, és ez a hi te nem hagy ta cser ben. Ezt az
imád ko zó éle tet a szü lõi ház ból hoz ta ma gá val, és meg tar -
tot ta, gya ko rol ta ha lá lá ig.

Tóth-Szöl lõs Mi hály

1 Tá borsz ky Lász ló: A bi zony ság té tel mint az ige hir de tés alap ele me. Lel -
ki pász tor 1982/7.

2 Lel ki pász tor 1951/1.
3 Lel ki pász tor 1965/1–2.
4 Lel ki pász tor 1972/6. 5 Lel ki pász tor 1996/7–8.
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ÁD VENT 4. VA SÁR NAP JA
• Zsolt 24,7–10

Exe gé zis

Ez a zsol tár a leg több ma gya rá zó sze rint a szö vet ség lá dá já -
nak a kör me ne te al kal má ból han goz ha tott el. A vé le mé nyek
el tér nek azt il le tõ en, hogy ki és ho va, il let ve mi lyen al ka lom -
ból vit te a szö vet ség lá dá ját. Egy har ci gyõ ze lem em lé ke, Dá -
vid je ru zsá le mi kul tusz re form ja vagy ép pen Sa la mon temp -
lom épí té se áll az ese mé nyek hát te ré ben. Fon tos a zsol tár
egé szé nek mon da ni va ló ját át lát ni, mi vel csak ez után le het a
ki je lölt sza kaszt ér tel mez ni. A zsol tár na gyon jól ta gol ha tó,
ahol a tex tus õsi köl tõi, hit val ló mo tí vu mo kat tar tal maz.
Egy ma gya rá zat ar ról be szél, hogy az 1–2. vers a múlt ról, a
3–6. vers a je len rõl, a 7–10. vers pe dig a múlt ból kö vet ke zõ
ki nyi lat koz ta tás ról szól. En nek alap ján le het a zsol tárt ré -
szek re osz ta ni. A be ve ze tés ben a te rem tés rõl szó ló hit val lást
hal lunk. Ezt kö ve ti az Is ten elõtt ál ló em ber eti kai iga zo dá -
sa, ahol cse le ke det ben, gon do lat ban és be széd ben a tisz ta -
ság do mi nál. Ez a tisz ta ság se gít he ti az em bert, hogy el nyer -
je Is ten ál dá sát. A be fe je zés pe dig a di csõ ki rály ér ke zé sét és
nagy sá gát hir de tõ li tur gia. A ki rályt ha tal mas nak ne ve zi, aki
mint egy hõs je le nik meg a har cok ban. Vers sza kok ra oszt va,
dia ló gus sal ki bõ vít ve fog lal ja össze a ki rály be vo nu lá sát és
ha tal mát, a vers sza kok be ve ze té se pe dig li tá ni a sze rû vissza -
té rés sel is mé tel ge ti a ka puk fel emel ke dé sé re vo nat ko zó ké -
rést. A Mid rás ha gyo má nya alap ján ez a be vo nu lá si li tur gia
ab ból ere dez tet he tõ, hogy ami kor Sa la mon fel épí tet te a szen -
télyt, és be akar ta vin ni a frigy lá dát a szen tek szent jé be, ki -
de rült, hogy a ka pu ugyan olyan ma gas, mint a frigy lá da, ily
mó don nem le he tett be vin ni. Mi u tán Sa la mon 24 kö nyör gõ
imát mon dott, és fel em le get te a Dá vid hoz va ló is te ni hû sé -
get, ak kor fel emel ked tek a ka puk, és he lyé re ke rült a szö vet -
ség lá dá ja, ben ne a mó ze si kõ táb lák kal. A be vo nu lás hoz kö -
tõ dik egy má sik ér tel me zés is, amely a zsol tár õsi ere de té re
utal na. Az Is ten ér ke zé sét a fi zi kai nagy ság gal is ér zé kel tet -
ni akar ták. A temp lom ka pu ja az em ber át la gos vagy át la -
gon fe lü li ma gas sá gá hoz van mé re tez ve, de ez Is ten nek „ki -

csi”, így szük sé gel te tik, hogy a ka puk fel emel jék fe jü ket, és
be en ged jék az is te ni ha tal mat. Az elõ ké szü le tem so rán ma -
ra dok an nál az ér tel me zés nél, amely a ki je lölt tex tust a zsol -
tár egé szé nek össze füg gé sé ben lát va a múlt ból ere dez tet he -
tõ ki nyi lat koz ta tás ra hi vat ko zik, ahol a di csõ ki rály cso dá la -
tos be vo nu lá sát szem lél het jük. Eb ben az össze füg gés ben
kap cso lód ha tunk ád vent 4. va sár nap já nak ho mi le ti kai tar -
tal má hoz és az is ten tisz te let mot tó já hoz: „Men je tek elé je ör -
ven de zés sel!” Az ér ke zõ Is ten elé já ru ló gyü le ke zet ör ven -
dez ve fo gad ja a di csõ ki rály be vo nu lá sát.

Ér de kes ige hir de tés len ne, ha azok ban a gyü le ke ze tek -
ben, ahol a ka rá cso nyi mû sort a gyer me kek ezen a va sár -
na pon tart ják, el ját sza nák ezt a bib li ai igét rö vid dia ló gus
for má já ban. A gyer me kek egyik cso port ja „ka pu jel mez -
ben” kér de zi: „Ki a di csõ ki rály?”, a frigy lá da hord árai pe -
dig vá la szol nak: „Erõs és ha tal mas Úr…..”, majd sze re pet
cse rél ve, a hor dá rok kér de zik: „Ki a di csõ ki rály?” és a ka -
puk han goz tat ják a fe le le tet: „Erõs és ha tal mas Úr…”

Váz lat

Za rán dok lat
Re mé nyik Sán dor Pro ces sio cí mû ver sé ben egy vo nu lás ról
van szó, ahol a za rán do kok se re ge egy kö dös ol tár kép fe lé
ha lad, jön a sem mi bõl, megy a sem mi ség fe lé, de vo nul,
vo nul a pro cesszió, mert örök ide lenn a za rán dok út. Ez zel
az örök za rán dok lat tal ta lál ko zunk most is, ami kor az ád -
ven ti ün ne pek pis lá ko ló gyer tya fé nye i ben egy re kö ze lebb
ér ke zünk a vi lág vi lá gos sá gá nak el jö ve te lé hez. A za rán dok
ké pe jól ak tu a li zál ha tó kor szel lem re, tár sa dal mi ré te gek re,
az egy ház ra vagy ép pen az em ber bo lyon gó lel ké re. Egy
ilyen za rán dok lat részt ve või le he tünk eb ben a zsol tár ban,
ahol a di csõ ki rály ér ke zé sét vár ják a tárt aj tók. Egy ki rály
ér ke zé sét, aki olyan, mint egy hõs a harc ban. Is me ret len -
nek tû nik ez a kép. Tud juk, az Örök ké va ló se re gei, kö ve tei
és fel kent jei vagy sár kány ölõ szent jei har col nak és küz de -
nek, si kert is ér nek el a Min den ha tó se gít sé gé vel, de Is ten
ma ga mint ha érin tet len ma rad na a harc tól. Õ te remt, meg -
vált, sza ba dít, nem pe dig stra té gi ák és fegy ve rek ki esz köz -
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lõ je, har cok és had já ra tok ez re de se. Még is, ha az élet kér -
dé sé vel szem be sü lünk, Krisz tus har ca je len het meg sze me -
ink elõtt, ahol az élet és ha lál se re gei az üd vös ség és pusz -
tu lás harc te rén küz de nek. Eb ben a harc ban az is te ni ígé ret
jut di a dal ra, a tel jes ség ke gyel me nyer há bo rút, az üd vös -
ség szép sé ge tri um fál. Így kör vo na la zó dik a di csõ ki rály
alak ja, aki ural ko dik mennyen és föl dön, aki se re ge ket ren -
del ol ta lom ra és ir ga lom ra, aki a za rán dok út ele jén ve zet és
utat mu tat. Így for du lunk át za rán dok lat ból a di a dal me -
net be, hogy ve le együtt ve gyünk részt az ün nep ség ben. 

Aj tó tá rás
Az össze füg gés szem be öt lõ le het a „fel emelt ka puk” szim -
bó lu ma és a „Jer, tár junk aj tót még ma mind” cí mû ád ven -
ti ének kö zött. De ez egy ol da lú an el spi ri tu a li zál hat ja bib -
li ai igén ket, és ke vés szó es het a konk rét üze net rõl. Is ten
igé je nem csu pán a vi szony la gos sá gok ban lé te zik, ha nem
a va ló sá gok ban kell je lent kez nie. Ez a zsol tár sem csu pán
köl tõi fik ció, ha nem a za rán dok lat nak, a vo nu lás nak, a
ka pun va ló be lé pés nek konk rét va ló ság tar tal ma, ahol az
em ber Is ten ha tal má val szem be sül. Ád vent sem le het csu -
pán a gyer tyák ro man ti ká ja, a hi á ba va ló el csen de se dés, a
túl fe szí tett ün nep vá rás misz ti fi ku ma, ha nem a konk rét
szem be sü lést kell meg él nünk Is ten ha tal má val, je len va ló -
sá gát a va ló sá gos élet ben kell meg ta pasz tal ni. 

A Bib li á ban több ször szem be sül nek az õs atyák az zal,
hogy Is ten kül döt tei meg lá to gat ják õket, és ek kor szál lás -
sal, étel lel gon dos kod nak az ér ke zõ kö ve tek rõl. Za rán do kok
ka ra ván ja ér ke zik most hoz zánk, és ná lunk akar szál lást
ta lál ni, tõ lünk kér be te võ fa la tot. Van-e Is ten szá má ra még
tér a mi vi lá gunk ban, ahol szál lást és táp lá lé kot ta lál? Ka -
rá cso nyi be vá sár lás, bi zo nyí tá si mun ka kény szer, évad zá ró
ér té ke lé sek kö zött van-e Is ten kül döt te szá má ra tér, ahol
mél tó tró nust ta lál? Be lép het-e a di csõ ki rály éle tünk be,
vagy zárt ka pu kat ta lál, ahol egy zárt kö rû ren dez vény biz -
ton sá gi õrei tes sé ke lik ki fe lé? Az ének ar ra biz tat, hogy a hit
ál tal szí vünk temp lom má vál hat, ahol he lyet ta lál hat az ér -
ke zõ krisz tu si ir ga lom. Nyi tott szív, nyi tott temp lom, nyi tott
egy ház, ahol ott hon ra ta lál a Se re gek Ura. Sok szor él jük a
zárt ka puk éle tét, ahol a Min den ség sze di a sá tor fá ját, és új -
ra me ne kül Egyip tom ba, mert ki zár tuk és ül döz tük di csõ sé -
gét. Nyi tott aj tó, ahol a bi za lom, az õszin te ség és a tisz ta -
ság ér kez het Is ten sze re te té vel, és er re min den nél in kább
szük sé günk van. Nem a ka pun van a hang súly, nem az a
lé nye ges, hogy nyílt vagy zárt sze mé lyi sé gek va gyunk. A
dön tõ az, hogy az ér ke zõ di csõ sé gét fel is mer jük és be fo gad -
juk. Ér de mes Lu ther gon do la ta it is meg fon tol ni, mert Krisz -
tus rej tett di csõ sé gé rõl be szél, amely elõtt so kan be csap ják
az aj tót, de a ki csi nyek ben, a meg ve tet tek ben és a bal ga ta -
gok ban új ra és új ra kö zénk ér ke zik. A zsol tár ref rén je min -
den eset re biz tat, hogy az aj tó tá rás örök fel ada tunk, mert
csak így ér ke zik el hoz zánk a di csõ ki rály. Így kell min den
gyü le ke zet nek nyi tott gyü le ke zet té vál ni, ahol ka pu kat fe -
sze get nek, hogy a di csõ ki rály el ér kez zen kö zénk.

Soly már Pé ter Ta más

Tallózó

„Ma gasb ér te lem ben: Nyis sá tok föl, an gya lok, az örök ké -
va ló ság ka pu it az Is ten Fi á nak, ki di a dal lal tér vissza
egek be.” (Kál di Bib lia jegy ze tei. In: Bib lia Té ka CD-ROM.
Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Iz rá el ben jó da ra big nem ne vez ték az Urat ki rály nak.
[…] De Ézsa i ás már Ki rály nak, a Se re gek Urá nak ne ve zi
Is tent (Ézs 6:5). […] Itt már ré gi iz rá e li ha gyo mánnyal
van dol gunk.”(Ju bi le u mi kom men tár. In: Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A szö vet ség ün ne pén […] az Úr – ré geb ben a lá dá ban,
ké sõbb a Tórá ban – ki vo nult a szen tély bõl, majd meg for -
dul va meg ér ke zett a temp lom be zárt ka pu ja elé. […]

A sür ge tõ szó ra be lül rõl, a be zárt aj tó mö gül zeng a kér -
dés: »Ki cso da ez a di csõ ség ki rá lya?« A künn dö röm bö lõ
so ka ság szin te fe nye ge tõ leg har san fel: »Az erõs és ha tal -
mas Úr […] Resz kes se tek és hó dol ja tok! […] emel ked je tek
fel, örök ké va ló aj tók, hadd men jen be a di csõ ség ki rá lya!«
(9. v.) Csak a hely zet drá mai fe szült sé gét fo koz za, hogy
be lül rõl a kér dést új ra fel te szik: »Ki cso da ez a di csõ ség ki -
rá lya?« […]

Az Úr így áll az õ vi lá ga elõtt, ame lyet a ma ga szá má ra
te rem tett, de az ki zár ta õt. El akar ja fog lal ni ben ne trón -
ját. Így áll az em be ri szív elõtt, ame lyet szin tén a ma ga
szá má ra te rem tett, s el akar ja ben ne fog lal ni trón ját. A vi -
lág te rem tõ Is ten zör get a vi lág és a szív aj ta ján.

De nem az ere jé vel, a fé lel mes ha tal má val, ha nem a sze -
re te té vel. Nem mint gyõ zel mes had ve zér vé res kard dal, ha -
nem mint a ka rá cso nyi Gyer mek. Nem a vég íté let fé lel mes
je le ne té ben, ha nem a ke resz ten. […]

»Ímé, az aj tó elõtt ál lok és zör ge tek«, és vár ja, hogy tá -
rul ki az aj tó: […] jöjj, Uram, adj bo csá na tot, bé kes sé get,
en ge del mes sé get és bi zo dal mat!” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új -
szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„A te rem tett föld al ko tó já nak be fo ga dá sá ra túl ki csik és
al kal mat la nok (1Kir 8,27) a szen tély ka pui. Köl tõi kép pel:
a ka puk nak fel kell emel ni ök a fe jü ket, hogy a di csõ ség ki -
rá lya be me hes sen […] Mi lyen ki csi vé vá lunk al kal mat lan -
sá gunk ban! S hogy ki ma gas lik a ke gye lem, mi dõn aj ta ja
fel tá rul és be lé pés re hív!” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé -
cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

Illusztrációk

GONDOLATOK
A kül vi lág ra té li köd eresz ke dik, a lé lek re vá ra ko zás. Jön az
Úr. Min de nütt köd van, min de nün nen ér kez het. Egy szer re
kö ze lít min den fe lõl, mint egy koz mi kus mon szun, s a
misz té ri um kö dé be bur ko lóz va hoz za a Lé lek esõ jét. Egy -
szer re jön és min den egyes em ber hez. Nem biz tos, hogy ha -
rang jel zi. Nem biz tos, hogy a ka rá csony ün ne pi kül sõ sé -
gei. Le het, hogy a szo ká sos nál is csüg gesz tõbb egye dül lét -
ben, le het, hogy ól mos fá radt sá gunk ban jön, le het, hogy a
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ha zug sá ga ink tól el éme lyí tõ un dor jel zi. Nem biz tos, hogy
az Úr a várt – sõt, az el várt – úton ér ke zik. Le het, hogy ép -
pen a lé lek ha sa dé kán vi lá gít be egyet len gyer tya láng ként,
s le het, hogy tel jes ka rá cso nyi pom pá ban lép a vá ra ko zó
elé. Akár ho gyan is jön, a vá gya ko zó szí vé nek kel lõs kö ze -
pe fe lé igyek szik, vagy meg áll elõt te a hi deg köd ben.

Nem azért jön az Úr, mert vá sá rol ni és aján dé koz ni aka -
runk, s mert de cem ber ben el kell ad ni a fe nyõ fá kat. Azért
kell jön nie, mert az élet ér tel mé nek ke re sé se köz ben min dig
új ra rá buk ka nunk a sze re tet nél kü li élet ér tel met len sé gé re, s
a Sze re tet az Úr. Ak kor nem fog jön ni, ha meg un juk ke res ni
az élet ér tel mét. Hogy ad vent kor át él jük „lo pa ko dó” kö ze lí -
té sét, azt mu tat ja, élünk, és azt akar juk, él jen a vi lág is.

Sem meg szol gál ni, sem meg ér de mel ni nem tud juk,
hogy itt lesz. Azért jön, mert nem le het õt vissza tar ta ni. De
a meg ér kez te fö löt ti örö mün ket a sze rel mes vá gya ko zás
lob bant ja ma gas ra….

(Va sa di Pé ter: Az em ber re mé nye, 1982)

TÖR TÉ NET
(Ar ról, ho gyan emel te föl a fe jét, hon nan me rí tett bá tor sá -
got há rom bá tor em ber egy kis kap szu lá ba zár va a vég te -
len sö tét ben.)

Egy 30 év vel ez elõt ti ád vent – és mi cso da ád vent – em -
lé ke.

Ami kor 1968. de cem ber 24-e éj sza ká ján az Apol ló-8 ûr -
ha jó fe dél ze tén Frank Bor man, James Lo vell és Wil li am
And res ûr ha jó sok sze mé lyé ben elõ ször ért el az em ber a
Hold kö ze lé be, 11 óra kor ez az üze net hang zott a vi lág ûr -
bõl a föld rá dió- és tv-csa tor nái köz ve tí té sé vel:

„Kez det ben te rem tet te Is ten a mennyet és a föl det. A
föld még ki et len és pusz ta volt, a mély ség fö lött sö tét ség
volt, de Is ten Lel ke le be gett a vi zek fö lött.

Ak kor mond ta az Is ten: Le gyen vi lá gos ság. És lett vi lá -
gos ság…”
A vi lág ûr fa gyos sö tét jé ben a pa rá nyi ûr ka bin ban uta zó
ûr ha jó sok meg ren dült han gon ol vas ták a mik ro fon ba a te -
rem tés tör té ne té nek el sõ 31 ver sét.

KA RÁ CSONY ES TE
• Lk 18,17

Exe gé zis

Elöl já ró ban né hány meg jegy zést sze ret nék ten ni a tex tus
ere de ti szö ve gé hez, szö veg kör nye ze té hez. Az a szö veg egy -
ség, mely a fen ti mon da tot ma gá ban fog lal ja (Lk
18,15–17), ezt a cí met vi se li: Jé zus meg áld ja a gyer me ke -
ket. A 15. vers gyer me kek re uta ló sza va brevfoõ, el sõ ren -
den cse cse mõt, új szü lött kis gyer me ket, még meg nem szü -
le tett mag za tot je lent, mely ki fe je zést az evan gé li u mo kon
be lül csak Lu kács hasz nál ja. A 16. vers át vált a pa i div on
(gyer mek, kis gyer mek) ki fe je zés re. Kis gyer mek nek az 1-2

éves fiú- vagy le ány gyer me ket ne vez ték. A szó ere de ti je -
len té se meg ütött, az az azt a kis gyer me ket je len ti, aki már
fe nyít he tõ. A a{p tw (a{ptomai) ki fe je zet ten kéz zel va ló
meg érin tés re, meg fo gás ra vo nat ko zik. ejpi ti mavw egy ki -
csit erõ sebb ki fe je zés, mint amit a ma gyar pro tes táns bib -
lia for dí tá sunk hoz. Ugyan is szem re há nyást, bosszú sá got,
bosszan ko dást ta kar, az az ezt kö ve tõ en Jé zus erõs szem -
re há nyá sá nak ad han got. Ezt húz za alá a kwluvw ige is,
mely a gá tak, aka dá lyok fel szá mo lá sá ra szó lít ja fel a ta -
nít vá nyo kat: ne gá tol já tok, aka dá lyoz zá tok meg sem mi -
lyen esz köz zel a gyer me kek Jé zus hoz va ló kö ze le dé sét. A
17. vers be ve ze tõ sza va, ajmhvn, a hé ber „úgy le gyen”, „va -
ló ban”, „hû en” át írá sa. Egy ál lí tás ün ne pé lyes be ve ze té se -
ként hasz nál ták, „iga zán”, „va ló ban”, „bi zony” ér te lem -
ben. Egyéb ként az Ószö vet ség gyü le ke ze te is áment mon -
dott a temp lo mi li tur gia be fe je zé se kor, az ének ben vagy
szó ban el hang zot tak meg erõ sí té se ként. Ér de kes gon do lat -
tár sí tást ad hat, hogy a Mes si ás ki fe je zé sé re is hasz nál ták
az ámen szót. A devco mai ige alak (be fo gad, el fo gad, va la -
ki nek a je len lé té be bo csát, el is mer, ke gye i be fo gad) szé pen
asszo ci ál a Jé zus hoz kö ze lí tõ gye re kek és az em ber hez kö -
ze lí tõ Is ten ki rály sá ga ké pé vel. ouj mhv egy ha tá ro zott ta ga -
dást fe jez ki, mely Is ten nel kap cso la to san a leg tel je sebb és
meg vál toz tat ha tat lan ta ga dás ki fe je zõ je, így a je len té se
„sem mi kép pen nem”. Az eij sevrco mai je len té se be megy,
be jön, be lép. Ér de mes még egy rö vid pil lan tást vet ni az
eijõ auj thvn mon dat rész „ab ba” je len té sé re. Az itt sze rep lõ
pre po zí ci ót, mely tárgy ese tet vonz, hasz nál ták a be já rat
vagy irány jel zé sé re. Az az az Is ten ki rály sá gá ba va ló be lé -
pés, a fe lé va ló kö ze le dés eb ben a szö veg össze füg gés ben
az Is ten or szá gá ba va ló konk rét be le ju tást fe je zi ki.

Ezek függ vé nyé ben íz lel ges sük együtt a sza kasz mon -
da ni va ló ját, fó kusz ál va a 17. vers re. Iz rá el éle té ben tel -
jesen el ter jedt szo kás volt ál dást kér ni vagy mon da ni a
má sik ra egy adott élet hely zet ben. Az ál dás a lát ha tat lan
Is ten nek a lát ha tó vi lág ban va ló, az em ber szá má ra a leg -
fõbb jót je len tõ meg ta pasz ta lá sát je len tet te. Az az nem vé -
let len, hogy a szü lõk gyer me ke ik nek sze ret né nek va la mit
Is ten bõl meg ad ni. Eszünk be jut hat az ál dás sal kap cso lat -
ban Lk 2,33–35, ahol az agg Si me on ál dá sát ol vas suk. Itt
el len ben a ta nít vá nyok el uta sít ják a gyer me kü ket Jé zus -
hoz vi võ szü lõ ket. Mi ért? A rab bi ni kus fel fo gás sze rint a
gye re kek be ju tá sa Is ten or szá gá ba prob le ma ti kus, mi vel
nem is me rik a tör vényt, és így meg sem tart hat ják. Úgy
gon dol ták: az oda va ló be ju tás fel té te le a tör vény is me re -
te, de leg alább annyi, hogy áment tud jon mon da ni a tör -
vény re. Az igé ben el len ben Jé zus mond áment. A ta nít vá -
nyok is bi zonnyal ha son ló an gon dol kod tak, vagy leg -
alább is Jé zust hall gat va ha son ló kö vet kez te tés re ju tot tak.
Ezt a fel té telt a gye re kek sem mi kép pen sem tud ják tel je sí -
te ni, így tel je sen fe les le ge sek Jé zus kö ze lé ben. Ez a gon -
dol ko dás mód Jé zus ban jog gal vált ki bosszan ko dást ta nít -
vá nya i val szem ben. A gye re ke ket gá to ló, aka dá lyo zó ta -
nít vá nyok szem re há nyá suk kal Jé zust Is ten or szá gá ról
szó ló ta ní tás ra in dí tot ták. 
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Jé zus ki je len ti: csak gyer me ki be fo ga dó kész ség gel le het
Is ten or szá gá ba be lép ni, mert csak hoz zá juk ha son ló an le -
het azt el fo gad ni. Is ten sze re te té nek ugyan is nem kö ve tel -
mé nyei, ha nem kö vet kez mé nyei van nak. A ta nít vá nyok
azo kat az em be ri kri té ri u mo kat ke res ték, ame lyek alap ján
be le het lép ni Is ten or szá gá ba. Jé zus el len ben a gye re kek
pél dá ján ke resz tül be mu tat ja: itt Is ten sze re te té rõl, és nem
az em ber tel je sít mé nyé rõl van szó. Is ten azo kat a „ki csi -
ket” ke re si, akik még nyi tot tak vagy már nyi tot tak Is ten
or szá gá ra, mert fel ad ták az ön ma guk ere jé re va ló tá masz -
ko dást. Jé zus kül de té sét meg té rés re (me ta vno ia) va ló fel -
szó lí tás sal kez di, az Is ten or szá gá ba va ló be lé pés egyet len
fel té te lé vel. Jé zus Ni ko dé must egye ne sen új já szü le tés re
hív ja (Jn 3,3). Saj nos sok fel nõtt nek van sa ját evan gé li u -
ma, ta ní tá sa, út mu ta tó ja, me lyet kép te len fel ad ni. Jé zus
üze ne tét gyer me ki, nyílt bi za lom mal kell fo gad ni, s eb ben
fo gan meg a krisz tu si hit, mely hal lás ból van, Is ten be szé -
de ál tal. A gyer mek éle te pél da, ugyan is tel je sen más tól
függ (szü lõk), és ez az a hoz zá ál lás, ame lyet Jé zus ke res
hall ga tó i ban. Enél kül sem mi kép pen sem le het be lép ni Is -
ten ki rály sá gá ba.

Ige hir de té si váz lat

Sze rep cse re
Úgy be szé lik, hogy né hány év vel ez elõtt a kö vet ke zõ eset
tör tént Mis kolc fõ te rén. A vá ros ve ze té se min den év ben itt
ál lít ja fel a meg szo kott szí nes bet le he mest. Pász to rok, nap -
ke le ti böl csek, Jó zsef, Má ria, Kis jé zus a já szol ban, ál la tok:
mind az, ami a han gu lat hoz kell, itt meg ta lál ha tó, és ter mé -
sze te sen szól a szép ka rá cso nyi ze ne. Egy szer azon ban va -
la ki vagy va la kik ép pen ka rá csony nap ján el lop ták a Kis jé -
zust a já szol böl csõ bõl. Ha ma ro san meg lett a ba ba is, a tet -
tes is. A „bûn tényt” egy öt-hat éves kis lány kö vet te el. A
tör té net a sa ját el mon dá sá ban va la hogy így hang zott: kér -
tem egy ke rék párt a Kis jé zus tól ka rá csony ra, és meg is
kap tam. Mi vel nem volt hó, ka rá csony dél után ján el men -
tem bi cik liz ni. Ar ra gon dol tam, ha már ilyen jó volt hoz -
zám a Kis jé zus, ak kor el vi szem egy ki csit bi cik liz ni. Így ki -
vet tem a já szol ból, ha za vit tem, azu tán vissza hoz tam.

El gon dol kod ta tó a tör té net. Mi re is gon dol tunk elõ ször,
ami kor az üres já szol böl csõ re gon dol tunk? Mi re gon dolt a
kis lány, és mi re gon do lunk mi a Kis jé zus kap csán? Mit ta -
ní tot tak en nek a lány ká nak a Kis jé zus ról, és mit nem Jé -
zus ról? Mi re fog gon dol ni ez a kis lány Jé zus sal kap cso la -
to san, ha fel nõ, és mi re nem fog gon dol ni?

Mint ha fel cse rél tük vol na a sze re pe ket. Mi let tünk a
nagy fel nõt tek, és õ ma radt a Kis jé zus a já szol böl csõ ben.
Mi „bi cik liz tet jük meg”, fel ül het a „cso mag tar tónk ra”. Ezek
után nem cso da, ha ki nö vünk a ka rá cso nyi Kis jé zus ból. Ez
már csak a gye re kek nek és egy-két na iv em ber nek va ló.
Azért va la mit mind annyi an ér zünk a gyer mek kor sze re te -
té nek a vi lá gá ból, ta lán ez hoz el so ka kat ma is a temp lom -
ba. Ez után ért he tõ, ami kor cseng a te le fon a lel ké szi hi va -

tal ban, és egy fel há bo ro dott te le fo ná ló név te le nül pa na -
szol ja, hogy ki van áb rán dul va a gyü le ke zet bõl, mert nem
éne kel tük el a Menny bõl az an gyal kez de tû éne ket.

Sze rep za var ban, sze rep cse ré ben élünk. Az Is ten or szá -
gá ba, a ha tal mas Is ten or szá gá ba csak „gyer me kek” lép -
het nek. Mi ért?

1. A sa ját evan gé li um ke vés. A ka rá cso nyi ün nep lés las -
san már csak ma gunk ról szól. Ki mit tu dott meg vá sá rol -
ni? Meg vet tük-e a leg újabb mo bil te le font a ka rá cso nyi
csen gõ hang gal? Ha igen, büsz kék le he tünk ma gunk ra. Mi
is va gyunk olya nok, mint má sok. Ha jól be tu dunk fû te ni,
szép a fe nyõ fánk, gaz da gon meg te rít ve az asz ta lunk és
még esik is a hó, az igen. Ez ám a mi iga zi jó hí rünk, per -
sze, ha van hoz zá egész ség. Ez már ma ga az evan gé li um.
Ha ez így jó, ak kor mit ke res ná lunk az a „kol dus” Jé zus
Bet le hem bõl? Ma már sen ki nem akar ja még meg bi cik liz -
tet ni sem. Ugyan már, mit kap hat nék én tõ le? Egyéb ként
is min dent én vet tem, ho gyan jön õ mind ah hoz, ami az
enyém? Va ló ban – a já szol böl csõs kis ded se hogy. Csak -
hogy õ fel nõtt. Meg ren dí tett a na pok ban hal lott, a Pas sió
cí mû fil met hir de tõ rek lám. Mi sze rint: élt egy em ber a föl -
dön 33 évet, amely nek a film azt az utol só 12 órá ját mu -
tat ja be, amely meg vál toz tat ta az egész vi lá got. Ez az a Jé -
zus, aki rõl ka rá csony szól, aki ma is meg vál toz tat ja em be -
rek éle tét, a temp lom pad ban ülõ két is. Ez az iga zi jó hír:
Jé zus evan gé li u ma ne künk.

2. Jé zus sze re te té nek csak egy kö ve tel mé nye van. Saj -
nos mi már hoz zá szok tunk a kü lön bö zõ kö ve tel mény -
rend sze rek hez. Gyer me ke in ket már né hány éve sen nyelv -
tan fo lyam ra írat juk az óvo dá ban, ne hogy le ma rad ja nak a
töb bi ek tõl. Is ko lá ink ban a gyer me ke ink egy jó 40 órás
mun ka he tet le húz nak. He te dik osz tá lyos lá nyom nak év
ele jén a 260 ol da las ha to di kos tör té ne lem könyv anya gát
ad ták fel a kö vet ke zõ he ti dol go zat ra, mert eb ben az is ko -
lá ban tel je sí te ni kell. Ne künk, fel nõt tek nek is tel je sí te ni
kell. Aki le ma rad, az ki ma rad, szól a jól is mert mon dás.
Nem vé let len, hogy Is ten elõtt is tel je sí te ni aka runk. Ami -
kor az egyik gyü le ke zet ben sze ret tem vol na az úr va cso ra -
osz tást rend sze re seb bé ten ni, egyik pres bi te rem mond ta:
tisz te len dõ úr, nincs itt annyi bû nös. Mi ért is len ne, el vég -
re mi jó em be rek va gyunk. Ho gyan is len nénk mi mél tók
a ha lál ra? A jó Is ten mi ért ne len ne meg elé ged ve ve lünk?
Meg tart juk mi a pa ran cso la ta it, meg egyéb ként is meg bo -
csá tunk egy más nak. Õ is há zas ság tö rõ meg én is, ak kor
mi a baj? Meg bo csá tot tunk egy más nak. Ez hoz zá tar to zik
az élet hez, ilyen a mai vi lág. Is ten kö ve tel mé nyét el fe led -
tük, elég ne künk a ma gun ké, az zal is mennyi baj van. Jé -
zus nak el len ben van egy kö ve tel mé nye. Is ten or szá gá ba
egyet len em ber sem lép het be egy pi ciny ke bûn nel sem.
Már pe dig a gye rek még tud ja, bi zony, ve le van nak gon -
dok. Õ azért „né ha” szo kott rossz len ni. Gye rek ké ké ne
vál nunk, mert õk még tud ják azt, amit mi már el fe lej tet -
tünk. Azt is tud ják, ki hez tar toz nak és mit vár hat nak. Ezt
sem ké ne el fe lej te ni. Igen ám, csak hogy Jé zus nem tel je sít -
ményt vár, ha nem õszin te és nyi tott szí vet. Olyat, amely

464



be tud ja val la ni, hogy min den erõl kö dé se ku darc volt Is ten
mér le gén mér ve. Olyat, amely min den hi bá ja el le né re va -
la ki más tól vár ja a meg ol dást, de vár ja. Olyat, amely el
tud ja fo gad ni a ke reszt fa ha tal mát, ahol Jé zus tel je sí tett
he lyet tünk. Olyat, amely a re mény te len ség ben is re mény -
ke dik. Ilyen csak egy gyer mek tud len ni.

3. Jé zus sze re te té nek van kö vet kez mé nye. Ma is van ka -
rá cso nyi cso da. Jé zus ma is meg szü le tik a vi lá gon, de nem
já szol böl csõ ben Bet le hem ben, ha nem itt és most, nyi tott
em be ri szí vek ben. A pisz kos, rossz és könnyes ar cú „gye -
re kek” szá má ra van öröm hír. Van új ru ha, van tisz tu lás, és
a könnyek re van sze re tet. Is ten nél kül sem mit sem te he -
tünk jól, de ve le min den re van erõnk. Eb ben a krisz tu si
sze re tet ben hal meg min den ha mis vá gyunk, pénz imá da -
tunk, há zas ság tö ré se ink, kép mu ta tá sunk, mind az, ami
ki zár Is ten or szá gá ból. Akit be tölt Is ten sze re te te Szent lel -
ké vel, az nem tud ró la nem be szél ni, az nem tud mást ten -
ni, mint sze ret ni. Ezt a „por té kát” kí nál ja az egy ház ka rá -
csony kor. Nem az a sze gény, aki nek nincs sem mi je, ha -
nem aki nek nincs Krisz tu sa. Nem az a gaz dag, aki nek
meg van min de ne, ha nem aki nek van Krisz tu sa. 

Az tud ja, hogy nem ne ki kell el vin nie a Kis jé zust egy kör -
re, ha nem az Úr Jé zus Krisz tus vi szi õt az Is ten or szá gá ba. 

Sán dor Fri gyes

Tallózó

„Iz rá el ben szo kás volt kis gyer me ke ket oda vin ni a rab bik -
hoz, hogy kéz rá té tel lel áld ják meg õket. A ta nít vá nyok til -
ta ko zá sá ra Jé zus le lep le zi a fa ri ze u si ke gyes ség õket is
sok szor meg kí sér tõ ön el lent mon dá sát. Ezek a kis gyer me -
kek cse cse mõk (brep hé), majd csak hosszú évek múl tán
ve ze tik be õket a tör vény is me re té be és a val lá sos élet be.
Most még sem mi fé le val lá sos tel je sít mény re nem hi vat -
koz hat nak, amely nek alap ján kap cso lat ba ke rül het né nek
Is ten or szá gá val. […] A gyer me kek nek és pél dá juk kö ve -
tõ i nek ígé ri Is ten or szá gát, ép pen azért, mert »üres lap pal«
lép nek Is ten elé.” (Ju bi le u mi kom men tár. In: Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

A gyer mek „tel jes bi za lom mal él a fe lé je áram ló sze re tet -
tel. Ezt a sze re te tet ter mé sze tes nek ta lál ja, és ter mé sze tes -
nek ta lál ja a ma ga rá szo rult sá gát is. Mind ez nem erény,
nem ér dem ná la, még ke vésb bé szá mí tás, ha nem az élet
egy sze rû és ter mé sze tes meg nyil vá nu lá sa. Az Is ten ki rály -
sá gá ba csak az me het be, aki min dent Is ten tõl vár, s Is ten -
tõl min dent el fo gad. […] A gyer mek nek Jé zus kar ja i ban
van a he lye, és csak az a szü lõ cse lek szik a gyer mek ér de -
ké ben, aki Jé zus hoz vi szi leg fél tet tebb kin csét.” (Ra vasz
Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„A kis gyer me kek nek nem szük sé ges fel nõt té len ni ük
azért, hogy meg tér hes se nek; de a fel nõt tek nek szük sé gük
van a kis gyer mek egy sze rû hi té re és alá za tos sá gá ra, hogy
be jus sa nak Is ten ki rály sá gá ba.” (Wil li am Mac Don ald: Új -
szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Mk 10,16-tal el len tét ben Lu kács nem mond ja, hogy Jé -
zus meg ál dot ta a gyer me ke ket.” (Je ro mos Bib lia kom men -
tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„A 15. v.-ben olyan ki fe je zés ta lál ha tó, mely az 1,41.44
ese té ben a még meg sem szü le tett mag za tot is je len ti. […]
Más he lye ken pe dig ma szü le tett cse cse mõt je lent (1Pt
2,2); így a 2,12.16-ban Jé zust, az Ap Csel 7,19-ben az
egyip to mi szol ga ság ban pusz tu lás ra ítélt, ki tett cse cse mõ -
ket. Egyet len ki vé tel e sor ban a 2Tim 3,15, ahol is kis gyer -
me ket, kis gyer mek kort je lent. […] Cse cse mõ ket, s bi -
zonnyal ve lük együtt to váb bi ki sebb-na gyobb gyer me ke -
ket vit tek Jé zus hoz.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a
Te igéd. Kál vin Ki adó)

Illusztrációk

TÖR TÉ NET (a gyer me ki lé lek rõl)
An gyal szag
1995 ád vent jé ben tör tént. Szent es te elõtt két nap pal ki fo -
gyott a lég fris sí tõnk. Gyor san el sza lad tam a bolt ba, s ott -
hon per sze ki pró bál tam, be fúj tam ve le az elõ szo bát. Le -
ven du la il la ta volt.

Ne gyed óra múl va meg jöt tek gye re ke ink a ma má tól.
Ahogy a hat éves Má té be rob bant az aj tón, meg der medt,
szi ma tol ni kez dett, majd föl ki ál tott: 

– Anya, itt an gyal ka szag van!
A négy éves Már ti ka, mint a mennyei il la tok szak ér tõ je,

he ve sen bó lo gat va erõ sí tet te: 
– Igen, anya, an gyal ka szag van. An gyal ka szag!
A ka ron ülõ Mag dus ka nem is mer het te a föl di le ven du -

la bok rok il la tát, de le het, hogy em lé ke zett még az égi e ké -
re. Az an gya lok utá ni szi ma to lás fe szült sé gén a be ava tott
könnyed sé gé vel fe lül emel ked ve a szo ká sos mó don kö -
szön tött: 

– Hát te? 
S ha már így meg kér de zett, be kel lett val la nom: én is

úgy hi szem, hogy Má té nak és Már ti ká nak iga za van. An -
gyal szag van. 

Mert ilyen kor ka rá csony tá ján an gyal szag van a le ve gõ -
ben. An gyal sza ga van az ád vent gyer tyá i nak és az ün ne -
pi ízek kel vá ran dós kony hák nak, an gyal sza ga van a cso -
ma go ló pa pír nak, a fe nyõ fák nak….

És an gyal sza gú a fá radt sá gunk is, az ün ne pi elõtt ro ha -
ná sa ink, mert az igye ke ze tünk – a sok szor el hi bá zott –
még is csak an gyal sza gú. És an gyal szag ér zik a be vá sár ló -
köz pon tok pol cai fe lett, mert az ég na gyobb a föld nél, s a
vá sá rok za ja nem tud ja fe lül ír ni az ün nep csend jét – aho -
gyan Bet le hem nyüzs gõ ri deg sé ge sem hall gat tat ta el az
an gya li ka ro kat a me zõk fe lett. És ilyen kor an gyal sza gú -
ak az öreg ott ho nok és a haj lék ta lan szál lók, mert ez idõ tájt
a múlt ba for du ló em lé ke zet nek an gyal il la ta van. 

An gyal sza ga van az ott ho nok nak és a temp lo mok nak.
És vá ra ko zá sunk föl szál ló il la ta i ban va la ho gyan meg szi -
ma tol juk egy idõ re az el fe lej tett égi haj lé ko kat.
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VERS
Dut ka Ákos: Ka rá csony

A ré gi ház ban, hol apánk ilyen kor
arany ba má zolt al mát és di ót
me sél ve kar csú, vi dám an gya lok ról,
kik zsák ban hor da nak ma min den föl di jót.
Em lék szel anyánk bol dog asz ta lá ra,
hol il la toz va gõ zölt a fris sen sült ka lács,
s gyer tya fény bõl, fe nyõ il la tá ból
szö võ dött a de rûs, ün ne pi va rázs?
Is te nem, ha még egy szer le het ne
asz ta lod hoz ül ni, édes jó anyám,
s a Te szí ved nek me le gé vel ég ne
gyer tyánk, – a ka rá cso nyi fe nyõ gallyán,
ha még egy szer öled be bo rul va
Bet le hem re les nénk hit tel, ára dó an
a ré gi ház ban, a Te asz ta lod nál…
Még egy szer… még egy szer ott hon Vá ra don.
A ré gi ház nak ka rá csony fa láng ja,
negy ven év kö dén át hí va fel ra gyog:
szí vem ben Jé zus, künn an gyal ha ran goz
és én új ra tisz ta, jó gyer mek va gyok.
A té li köd ben, is mert ré gi úton,
ál lok a su ga ras Bet le hem elõtt
s a ré gi ház nak szen telt dé li báb ját
rin gat ja elõt tem a ka rá cso nyi köd.

KA RÁ CSONY ÜN NE PE
• Mt 1,20b–23

Meg jegy zé sek az alap igé hez

Egy-egy sá to ros ün nep nek az a kí sér té se, hogy a ne ve ze -
tes nap ho mi le ti ku mát hir des sük, és így ál ta lá nos sá gok -
ban vesszünk el, a ki je lölt ige sza kasz sa já tos üze ne té nek
az ige hall ga tó i nak sa já tos hely ze té re tör té nõ al kal ma zá -
sa he lyett. Most Má té tol má cso lá sá ban hang zik el a ka rá -
cso nyi öröm hír, még csak nem is a szü le tés kö rül mé nye i -
rõl, ha nem an nak Is ten ré szé rõl tör té nõ elõ ké szí té sé rõl, és
ezért le gyünk te kin tet tel a má téi hang sú lyok ra. Az evan gé -
li u mi üze net be az ese mé nyek pusz ta köz lé sén kí vül be le -
tar to zik azok in terp re tá lá sa, ér tel me zé se és a sze mé lyes
ta nú ság té tel is, eb ben az eset ben az ese mé nyek má téi tük -
röz te té se. Ha pe dig a tör tén tek Is ten Lel ké nek mun ká já ra
ve zet he tõk vissza, a ró luk szó ló ér tel me zés és ta nú ság té -
tel sem nél kü löz he ti a Szent lé lek ins pi rá ci ó ját. 

Nagy va ló szí nû ség gel Má té az el sõ, aki a Jé zus-tör té net föl -
di kez de té rõl is ír. Márk evan gé li u ma még meg áll a lá bán a
ka rá cso nyi tör té net nél kül. A to váb bi ha gyo mány fej lõ dés so -
rán azon ban már szük sé ges nek lát szott az evan gé li u mi üze -
net tel jes sé gé nek ér de ké ben Jé zus szü le té sé nek kö rül mé nye it
is fel idéz ni. Alig ha le het két sé ges te hát, hogy a Jé zus ról szó ló

ta nú ság té tel vissza fe lé, a ke reszt ha lál és fel tá ma dás fe lõl tel je -
se dett ki. Azért fi gyel tek fel szü le té sé re, mert fi gye lem re mél tó
volt az éle te. A „mit tett ér tünk?” kér dé se után ki ke rül he tet -
len né vált az a kér dés is, hogy ki volt az, aki mind ezt tet te. A
ka rá cso nyi tör té ne tek er re ad nak fe le le tet. Az a Jé zus, aki a
ke resz ten meg halt, és har mad nap fel tá ma dott, nem a mi ti kus
kép ze let ter mé ke, örök igaz sá gok fog la la ta, ha nem a tör té ne -
lem me ne té be be le szü le tett va ló sá gos em ber volt. Ugyan ak -
kor azon ban nem csu pán egy em ber pa lán ta a sok mil li árd kö -
zött, ha nem egyet len egy a sok mil li árd kö zül, aki vel Is ten tel -
jes mér ték ben kö zös sé get vál lal, aki vel ve le volt az Is ten (Jn
3,2; 8,29; Ap Csel 10,38), és aki vi szont min den ben Is ten nel
volt (Mk 12,14 és párh.; Jn 8,29).

20b–21. v. Má té Jé zus szü le té sé nek kö rül mé nye it Jó zsef
fe lõl kö ze lí ti meg. Õ az, aki nek lel ki is me re ti kér dést je lent
a szü le ten dõ gyer mek el fo ga dá sa, s õ az az esz köz, aki
álom be li út mu ta tás ré vén he lyet ad Jé zus nak csa lád já ban,
s ami en nél is fon to sabb, dá vi di le szár ma zás ban ré sze sí ti.
Õ az, aki nek ne vet kell ad nia az új szü lött nek, és õ ugyan -
csak az, aki álom be li in tés nek en ge del mes ked ve a szá -
munk ra már oly meg hitt nek szá mí tó Jé zus ne vet ad ja Má -
ria gyer me ké nek. A Jé zus név nem volt kü lön le ges ab ban
a kor ban. Élt ilyen né ven pél dá ul egy Jus tus nak is ne ve -
zett ke resz tény Pál kör nye ze té ben a Ko los séi le vél sze rint
(4,11). Bi zo nyá ra Mó zes utód já nak, Jó zsu é nak em lé ké re
ad ta sok apa fiú gyer me ké nek ezt a ne vet. Jé zus ese té ben
azon ban nem csak ez a ke gyes tra dí ció ér vé nye sült. A név
ön ma gá ban is pré di kál, mert ma gyar ra át ül tet ve annyit je -
lent: Is ten meg se gít. A Má té ál tal kö zölt ke resz tény ér tel -
me zés sze rint azon ban több rõl van szó: ez a se gít ség egész
éle tet meg ha tá ro zó sza ba dí tás, te hát mes si á si tett. 

Jé zus szûz tõl va ló szü le té sé nek dog ma ti kai meg fo gal -
ma zá sá val Má té nál még nem ta lál ko zunk. De utal rá, még -
pe dig Ézsa i ás 7,14 ver sé nek Sep tu ag in tá ból vett idé ze té -
vel, ahol a hé ber szó, amely fi a tal asszonyt je lent, par qev -
noõ-ként, te hát szûz ér te lem ben ve he tõ szó ként je lent ke -
zik. Köz vet ve azon ban az a fé le lem is a „szûz tõl szü le tés”
ti tok za tos té nyét sej te ti, ame lyet az Is ten tõl jö võ álom nak
kell le gyõz nie a csa lád fõ szí vé ben. Má té még sem a fo gam -
zás kér dé se it bon col gat ja. „Ar ra tö rek szik – ír ja U. Luz –,
hogy Is ten nek a Lé lek ál tal vég be vitt te rem tõ köz be avat ko -
zá sá ról szól jon, és nem az egyéb ként gö rög ben sem le ges
ne mû, hé ber ben pe dig nõ ne mû szó val je lölt Lé lek rõl, mint
Má ria part ne ré rõl el mél ked jen.” (Komm 104. o.)

Má té ra jel lem zõ, hogy a Jé zus ne vé ben meg hir de tett sza -
ba du lás kul csá nak a bûn bo csá na tot te kin ti. Mt 9,1–8 ver -
sek bõl ez egé szen nyil ván va ló. A Jé zus hoz vitt bé ná nak a
tes ti gyó gyu lá son túl me nõ en az ál ta la hir de tett bûn bo csá -
nat ré vén ren de zõ dik az éle te. A sze rez te té si igék ben egye -
dül Má té eme li ki, hogy Jé zus vé re a „bû nök bo csá na tá ra”
on ta tott ki. Ez a má téi hang súly ak kor lesz iga zán nyo ma -
té kos, ami kor szám ba vesszük, hogy kor tár sai mi lyen sza -
ba dí tás ban, fõ ként po li ti kai vál to zás ban re mény ked tek.
Ná la vi szont egy ér tel mû, hogy Is ten köz be avat ko zá sa ér de -
künk ben az Is ten nel va ló vi szony függ vé nye.
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22–23. v. A mind ez név más ér te lem sze rû en a Jé zus szü -
le té sét elõ ké szí tõ ese mé nye ket fog lal ja össze. Az evan gé lis -
ta sze rint, leg alább is úgy tû nik, ezek az ese mé nyek az zal a
cél lal tör tén nek, hogy Is ten nek az Ószö vet ség ben tett ígé re -
tei iga zo lást nyer je nek. A meg va ló sult ígé re tek ter mé sze te -
sen Is ten sza vá nak meg bíz ha tó sá gát és egyút tal Is ten nek
az ígé re tei meg va ló sí tá sá ban ta nú sí tott hû sé gét is bi zo nyít -
ják. De több rõl van szó, mint Is ten be csü le té rõl. Min den
azért tör tént, hogy a meg szü le ten dõ gyer mek ben Is ten az
em ber rel le hes sen, az em ber pe dig ez ál tal Is ten nel le hes sen.
A gyer mek ne ve te hát a Jé zus név mel lett bíz vást le het ne
Em má nu el is, „amely meg ma gya ráz va azt te szi: Ve lünk az
Is ten!” Így hát a Jé zus név mel lé oda kí ván ko zik az evan gé -
lis ta ér tel me zé se is. Az ál ta la fel kí nált sza ba du lás le he tõ sé -
ge az Is ten nel va ló kö zös ség hely re ál lí tá sá ban nyí lik meg. 

Ké szü lõd ve a nagy ün ne pi ige hir de tés re

Bár min den gyer mek meg szü le té se cso da és re mény ség,
még sem is mer jük min den egyes em ber szü le té sé nek kö rül -
mé nye it. Va la ki nek a szü lõ há zát ak kor je lö lik em lék táb lá -
val, ha élet mû vé vel ki ér dem li azt. Pe tõ fi ki skõ rö si szü lõ há -
zá nak már csak hûlt he lye len ne, ha õ ma ga nem ke rült
vol na a ma gyar iro da lom hal ha tat lan jai kö zé. Jé zus szü le -
té sé rõl sem em lé kez nénk meg, mint annyi más kor tár sá é -
ról sem, ha mind az, ami ve le tör tént, nem vol na év ez re dek
múl tán is meg ha tá ro zó mind nyá junk szá má ra. Igen fon tos
vol na, ha az ün ne pi for ga tag ban ez az össze füg gés nem
sik kad na el, ha mind az, amit Jé zus ban kap tunk, nem vesz -
ne el az ál ta lunk adott aján dé kok hal ma za alatt. 

A ka rá cso nyi ige hir de tés nek ugyan az a fel ada ta, mint
az evan gé lis tá nak. Ahogy Jó zse fet ál má ban jó elõ re fel ké -
szí tet te a Min den ha tó, úgy kell elõ ké szí te nie és rá ve zet nie
min ket ar ra a fel is me rés re, hogy Jé zus ban min dent fe lül -
mú ló aján dé kot kap tunk Is ten tõl. Nem egy nagy sze rû esz -
mét, idõt ál ló élet célt adott út ra va ló ul, ha nem va la kit, aki
ál tal és aki vel kö zös ség ben él ve ma ga az élõ Is ten van ve -
lünk. Fü löp annyi Jé zus sal töl tött al ka lom után is ez zel a
ké rés sel for dul hoz zá: Mu tasd meg ne künk az Atyát, és ez
elég ne künk. Jé zus kis sé szem re há nyó an így vá la szol:
Ennyi ide je va gyok ve le tek, és nem is mer tél meg en gem,
Fü löp? Aki en gem lá tott, lát ta az Atyát. (Jn 14,9k)

Bi zo nyá ra en nek az igé nek alap ján e mos ta ni ka rá cso -
nyon min de nek elõtt ma gát Jé zust kell exe ge tál nunk. Mi
tör té nik ak kor, ami kor ben ne ma ga Is ten sze gõ dik mel -
lénk? Jé zus ban el sõ sor ban az lesz nyil ván va ló, hogy a tá -
vo li Is ten kö ze li vé, el ér he tõ vé lett. Ezért azon az ün ne pen,
ami kor az egye dül lét kü lö nö sen is fáj dal mas, nem ma -
radunk egye dül, Is ten élet utunk tár sá vá sze gõ dik. S ez
vigasz ta ló, mert le het ne el le nünk is, hi szen ezt bõ ven ki -
ér de mel tük. De nem csak hát tér be vo nult né zõ ként van ve -
lünk, ha nem se gít sé günk re is van. Min de nek elõtt út mu ta -
tás sal, hogy Jé zus kö ve té sé ben jól tud junk vá lasz ta ni és
dön te ni. Ha pe dig va la mi fe lül múl ja erõn ket és le he tõ sé -

ge in ket, bát ran el mond hat juk: Ha Is ten ve lünk, ki cso da el -
le nünk? Aki az õ tu laj don Fi á nak nem ked ve zett, ha nem
mind nyá jun kért oda ad ta, hogy ne aján dé koz na ve le együtt
min dent mi ne künk? (Rm 8,31k) Is ten Jé zus ál tal ott lesz
majd vég sõ ma gá nyunk ban is. „El szórt csont ja i mat ke ze -
id ta kar ják” – vall hat juk Is ten rõl Ber zse nyi vel (Fo hász ko -
dás). Ta lán Pál elõbb idé zett sza va it pon to sab ban kel le ne
for dí ta nunk: „Ha Is ten ér tünk van… (uj pe;r hJm wÖn)”.
Mert a ve lünk lé võ Is ten ér tünk ten ni kész Is ten. 

Tel jünk meg hát bi za ko dás sal, de ne le gyünk el bi za ko -
dot tak! Min den ben nem tud hat juk ma gunk mel lett Is tent.
A né met ka to nák öv csat já ra ez volt fel ír va: „Gott mit uns.”
Még sem hi szem, hogy min den tet tük be be le rán gat hat ták a
Min den ha tót. Is ten Jé zus ban aján dé koz meg min ket ön -
ma gá val. Ve lünk van, amennyi ben Jé zus sal va gyunk, de
ak kor bi zo nyo san. Má té szá má ra na gyon fon tos Jé zus
szü le té sé nek ószö vet sé gi hát te re is. Mert így de rül fény Is -
ten meg bíz ha tó sá gá ra és szí vós sá gá ra, jó aka ra tá nak min -
den bûnt és sö tét ha tal mat le gyû rõ, vég sõ di a da lá ra. 

Id. Cser há ti Sán dor

Tallózó

„Krisz tus ban be tel je sed tek a pró fé ták jö ven dö lé sei. Az ese -
mé nye ket nem azért jö ven döl ték meg, mert elõ re lát ták be -
kö vet ke zé sü ket. A zsi dó nép nyelv ugyan is nem tesz szo -
ros kü lönb sé get a cél és kö vet kez mény kö zött.” (A Szent
Ist ván Tár su la ti Bib lia jegy ze tei. In: Bib lia Té ka CD-ROM.
Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Arany szá jú sz. Já nos és a leg több gö rög egy ház atyák
sze rint a 22–23. v. foly ta tá sa az an gyal be szé dé nek.” (Kál -
di Bib lia jegy ze tei. In: Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi -
té ka Kft.)

„A fér fi em be ri ér tel mét ki kap csol va an gya la út ján ál má -
ban […] meg ér te ti ve le, hogy ami em be ri lát szat sze rint
szé gyen és bot rány, az va ló já ban az õ di csõ sé ges mun ká ja,
és eb be a mun ká já ba von ja be Jó zse fet.” (Ju bi le u mi kom -
men tár. In: Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„[…] tu dó sok vi tat koz nak a hé ber al máh ki fe je zés pon -
tos je len té sén, […] ad dig Is ten egy ér tel mû vé te szi, hogy
szûz rõl van szó […]” (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)

„A Jó zsef, Dá vid nak fia meg szó lí tás két ség kí vül azt cé -
loz ta, hogy fel idéz ze ben ne ki rá lyi szár ma zá sá nak tu da -
tát, és fel ké szít se õt Iz rá el Mes si ás Ki rá lyá nak vá rat lan el -
jö ve te lé re.

[…] Nin csen Krisz tus ról olyan fel jegy zés, amely Im má -
nu el nek ne vez te vol na; amíg a föl dön volt, min dig Jé zus -
nak hív ták.” (Wil li am Mac Don ald: Új szö vet sé gi kom men -
tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„A gör. onar ki fe je zés a Bib li á ban csak Mt-nál és csak az
1. és 2. fe je zet ben, va la mint a 27,19-ben ta lál ha tó. […] Az
ÚSz elõtt egy sze rû en nem vi tat ták […] parqevnoõ mint Is -
ten tõl kü lön bö zõ va ló ság anya gi, ér zé kel he tõ, tes ti, még
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ke vés bé sze mé lyes mi vol tát. Úgy lát szik, hogy az úsz-i
szer zõk, kü lö nö sen Má té az, aki el sõ ként azo no sít ja a
nJpe;r hJmwÖn-t egy sze méllyel. De ez az azo no sí tás már Iz
8,8.10-ben meg szi lár dult.” (Je ro mos Bib lia kom men tár.
Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„[…] ak kor lesz te hát a szó he lyes ér tel mé ben »igaz em -
ber«, ha nem ri ad vissza at tól, hogy Má ri át fe le sé gé vé te -
gye. […] »Jé zus« […] elég gya ko ri volt s így nem kelt he tett
fel tû nést. […]

[…] Ezs 7,14 […] Elad dig […] hang zott, de nem telt
meg ele ven élet va ló ság gal. […] A zsi dó írás tu do mány […]
ezt a he lyet nem vo nat koz tat ta a Mes si ás ra. Csak az el sõ
ke resz tyé nek is mer ték fel, hogy ez az ige vált va ló ra Jé zus
szü le té se kor.” (Kar ner Ká roly: Má té evan gé li u ma. Ke resz -
tyén Igaz ság)

Illusztrációk

GON DO LA TOK
(Jó zsef)
„…azt hit te, hogy meg szeg te a ne ki fo ga dott hû sé get. S a
szö veg még di csé ri is Jó zse fet, hogy ti tok ban akar ta el bo -
csá ta ni, mert „igaz em ber volt”, és bi zo nyá ra na gyon sze -
ret te õt.”

(Ro ma no Gu ar di ni)

(és az ün nep: „Ve lünk az Is ten”)
„Hi á ba ke res né te kin te tünk a sö tét, té li égen a bet le he mi csil -
la got, nem ta lál ná. Ami óta a há rom ki rá lyok lát ták, el tûnt. Az
a csil lag az em ber szí vé ben van, és most ma ga a szent ka rá -
csony emel ke dik a szem ha tár ra, akár a haj nal. Be bo rít ja a föl -
det fé nyé vel. Túl nõ az em ber meg ha son lá sán, túl a vér für dõn,
a nem zet kö zi élet ne u ral gi kus pont ja in, túl az õrü le ten, az iz -
gá ga sá gon, a he lyi há bo rú kon, szo ron gá son, re mé nyen.

A ka rá csony át me le gít, mint a tûz. Azért ég, hogy em lé -
kez zünk a meg sza ba dí tó sze re tet re, amit egy em ber hir de -
tett, ki Is ten nek mond ta ma gát. Az õ ne vé ben sze res sük
azt, aki kö zel van hoz zánk, s azt is, aki tá vol van. Aki él,
s aki már meg halt. Mond juk ki a meg bo csá tás sza va it, s
ért sük meg, ezek tõl a sza vak tól a lé lek ha lált oko zó se bei
gyó gyul hat nak be. Aján dé koz zuk meg egy mást…. Éne kel -
jünk és vi gad junk, mert a ha lál lal szem közt hi á ba va ló nak
lát szó élet ka rá csony kor ér tel met ka pott. És örö münk te tõ -
pont ján né mul junk el egy idõ re, mert van nak mil lió szám,
akik sze gé nyek és el nyo mot tak, be te gek, ha lál tu sát vív -
nak, ül dö zést szen ved nek, kín és ag go da lom gyöt ri õket.
De örö mün ket – amely az õ örö mük is – sem mi sem fojt -
hat ja el, mert an nak örü lünk, ami nem egye se ké, ha nem a
Min den sé gé: Bet le hem ben a koz mosz sö tét sé ge ha sadt föl.”

(Va sa di Pé ter)

TÖR TÉ NET
Egy ré gi le gen da mond ja:
Az egyik szent es tén tör tént, hogy ami kor meg szó lalt a

menny ben az an gya li kó rus, hogy éne kel je: Di csõ ség a
ma gas ság ban Is ten nek, és a föl dön bé kes ség, és az em be -
rek hez jó aka rat –, az egyik an gyal fél re állt, s ki je len tet te,
hogy õ nem éne kel.

– Mi ért? – kér dez te tõ le Á ri el, az égi kó rus kar na gya.
– Mert hi á ba ének lünk itt a menny ben, nincs bé kes ség

a föl dön – vá la szol ta az an gyal.
– Ó, ked ve sem – mond ta Á ri el –, mi itt nem azért ének -

lünk, mert oda lent bé kes ség van, ha nem azért, hogy le -
gyen. Kó ru sunk azért zeng, mert a híd el ké szült, és im -
már örök re ott fe szül a föl di bé két len ség és a mennyei
bé ke kö zött.

VERS
Weöres Sán dor: Egy so ros vers
Is ten raj tad: vég te len könny; Is ten ben ned: vég te len mo -
soly.

KA RÁ CSONY MÁ SO DIK NAP JA
• Mt 11,25–30

Sze mé lyes val lo más 

Nem gon do lom, hogy Søren Ki er ke ga ard A ke resz tény élet
is ko lá ja cí mû mû vé nél job bat, töb bet tu dok mon da ni er rõl
az igé rõl. Mun ká ját alap nak te kin tem. Az ige – Jöj je tek én -
hoz zám mind nyá jan… –, amit Ki er ke ga ard fel dol goz,
azon ban most ki bõ vít ve és más össze füg gés ben ke rül
elénk. Új, más tar ta lom mal töl ti meg az, hogy ka rá csony
má so dik nap ján hang zik el. Ez jo go sít fel ar ra, hogy gon -
dol koz zam ró la. 

Hang sú lyok

Tex tu sunk ban há rom té ma fi gyel he tõ meg. A té mák nem
kü lön ál ló ak, nem egy más tól füg get le nül je len nek meg,
ha nem szo ro san össze fo nód nak. Új ból és új ból össze kap -
cso lód nak, mint egy lánc, ki egé szí tik egy mást. Együtt al -
kot nak egy sé get. A könnyebb ség, az át lát ha tó ság ked vé ért
kü lön írok ró luk.

El rej tés és fel fe dés
Igénk sze rint ép pen azok elõtt ma radt Jé zus ki lé te ho mály -
ban, akik nek tu dá suk nál, tisz tük nél vagy nem ze ti-val lá si
ho va tar to zá suk nál fog va meg kel lett vol na lát ni uk Is ten
üd vö zí tõ aka ra tá nak be tel je se dé sét Jé zus ban. A „böl csek
és ér tel me sek” he lyett a meg ve tet tek, ki ta szí tot tak vol tak
fo gé ko nyak az öröm hír re. Is ten em ber ként mu tat ko zik
meg Jé zus ban. En nek a ti tok nak a fel fe de zé sét nem a
szok vá nyos em be ri meg is me rés, ha nem Is ten ki nyi lat koz -
ta tá sa, ön köz lé se te szi le he tõ vé. Ez te szi ér tel mes sé az
em ber meg is me ré si vá gyát, amellyel Is ten fe lé for dul. 
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A „böl csek és ér tel me sek” Is ten dol ga i ban szak ér tõk nek
te kin tik ma gu kat. Úgy vé lik, elõ re tud ják, mi fog tör tén ni. A
szak ér tõ ség hát rá nya ép pen az, hogy a szak ér tõ ta nult ele -
mek kel ren del ke zik, és ép pen a meg ta nul tak alap ján el vá rá -
sai van nak Is ten nel szem ben. Is ten sza bad, nem bir to kol ha -
tó. Aka ra ta, ter ve nem ra gad ha tó meg elõ ze tes el vá rá sok -
kal. Is ten meg ra ga dá sa, meg is me ré se egész em bert kí ván. A
szak ér tõ nek csak ak kor nyí lik meg Is ten, ha Is te nért le mond
el vá rá sa i ról, a sa ját ma ga ál tal ki ala kí tott lo gi kák ról.

A gyer mek ség ér té ke csu pán az, hogy a gyer mek nek nin -
cse nek a vi lág gal, Is ten nel kap cso lat ban alap el vá rá sai. Úgy
fo gad ja a vi lá got, kör nye ze tét, ahogy van. Nyi tott a meg is -
me ré sé re, be fo ga dá sá ra. Õt kör nye ze te for mál ja. Is ten
össze füg gé sé ben a meg is me rés na i vi tá sát hit nek ne vez zük.

A nap ke le ti böl csek is egy faj ta szak ér te lem mel in dul tak
Jé zus hoz. A ki rá lyi pa lo tá ban ke res ték, ki rá lyi aján dé kot
vit tek ne ki. Az tán egy szer csak ott áll tak meg szé gye nül ten
az is tál ló ban a já szol elõtt. Pa lo tá ba in dul tak ki rályt kö -
szön te ni, és egy ron gyos is tál ló ban ta lál tak egy sze gény,
az em be ri haj lék ból ki re kesz tett gyer me ket. Aján dé ko kat
hoz tak, me lyek az is tál ló kont raszt já ban gro teszk ké vál -
tak, így vé gül ma guk let tek meg aján dé ko zot tak. 

Az Atya és a Fiú kö zel sé ge
Igénk má so dik té má ja Jé zus és Is ten össze tar to zá sá ról szól.
Jé zus meg szó lít ja Is tent. Sa já tos mó don „Atyám nak” ne ve -
zi. So ha nem „mi Atyánk nak” (ki vé ve a Mi atyánk imád ság -
ban, de ott el hang zik a fel szó lí tás: ti te hát így imád koz za -
tok), ha nem „az én Atyám” és a „ti Atyá tok”. Az „én Atyám”
azt fe je zi ki, hogy Jé zust egye dül ál ló és bi zal mas vi szony
fû zi az Atyá hoz. Ez a kap cso lat ki zá ró la gos, kü lön le ges és
egye di. Csak Jé zus ál tal szó lít hat juk Is tent a mi Atyánk nak.

Ket te jük vi szo nyát az imád ság az „is me ri” (ejpiginwvskei)
szó val jel lem zi. Az is me ret köl csö nös. „Csak az Atya is me ri
a Fi út”, az az õ vá lasz tot ta, bíz ta meg; kül de té se is csak elõt -
te is me re tes. „Csak a Fiú is me ri az Atyát”, az az egye dül õ
ad ja ma gát át Is ten nek és lát ja õt. 

Ka rá csony öröm üze ne te, hogy Is ten em ber ré lett. Az ak ko -
ri szak ér tõk két sé ge ez volt: le het-e az Is ten em ber? Jé zus
azon ban nem csap ja be a „gyer me ke ket”. Aki nyi tot tan fo gad -
ja Jé zust, az Is ten nel ta lál ko zik. Jé zus éle te azt mu tat ja, sen -
ki nek ne le gyen két sé ge afe lõl, hogy Is ten Jé zus ban ért he tõ
meg, lát ha tó meg leg in kább. Az Atya és Jé zus kü lön le ges egy -
sé gé ben, össze tar to zá sá ban Is ten olyan va ló sá ga raj zo ló dik ki
egy em be ri élet ben, hogy nincs ér tel me el kü lö ní te ni mon da ni -
va lót és élet stí lust, üze ne tet és eg zisz ten ci át. Jé zus Is ten pél -
dá za ta ként je le nik meg az em ber vi lá gá ban. Egész éle te, cse -
le ke de tei, ta ní tá sa azt rep re zen tál ja, hogy ki cso da az Is ten. Az
Atya pe dig Jé zus éle tén ke resz tül min den in for má ci ót kö zöl az
em ber rõl. Is ten mon da ni va ló ja az em ber ség. 

Jé zus kül de té se
Jé zus re á li san lát ja, hogy nem könnyen fog ha tó, ra gad ha tó
meg az, amit sze mé lye hoz az em ber nek. Meg rög zött sé ge -
ink, el hasz nált sá gunk, fá sult sá gunk, ün nep re va ló kép te -

len sé günk, rossz él mé nyek bõl szer zett ta pasz ta la ta ink, tel -
je sít mé nyek haj szo lá sá ban va ló el fá ra dá sunk, meg gyö tört -
sé günk aka dá lyoz nak meg min ket ab ban, hogy „gyer me -
kek”, Is ten va ló sá gá ra nyi tot tak le gyünk. Ép pen ezért Jé zus
ma ga kí nál ja fel a nyu gal mat. (ajnapauvw – meg nyug tat,
meg pi hen tet, más hol meg vi dá mít.) Ér de kes le het pár hu za -
mot von ni a te rem tés tör té net he te dik nap ja – amikor Is ten
meg pi hent – és a Jé zus kí nál ta nyu ga lom kö zött. 

A nyu ga lom vi szont – el lent mon dá so san – csak egy fé le -
kép pen va ló sul meg. Fel kell ven ni Jé zus igá ját. Jé zus igá -
já nak fel vé te le ön kén tes el kö te le zett ség és ki szol gál ta tott -
ság. Nem le het csak be le kós tol ni. Ko runk ban ez kü lö nös -
kép pen is iz gal mas. A val lá sok ke ve re dé sét él jük. So kan
kós tol gat nak a kü lön bö zõ val lá sok, esz mei áram la tok kö -
zött. Majd a sok fé lé bõl ki kap nak va la mit, ami az íz lé sük -
nek, egyé ni lel ki igé nyük nek meg fe lel. Nem kell el kö te le -
zõd ni, tar toz ni va la ho va. 

Aki fel ve szi Jé zus igá ját, az nem vál lal hat má si kat is.
Csak egyet len igát akaszt hat a nya ká ba. Aki fel ve szi az igát,
az min den moz du la tá val az igá hoz kö tött ko csit húz za.
Nem ha tá roz za meg, hogy mer re men jen a ko csi, csak húz. 

Ké pek az ige hir de tés hez

Az ár va
Fló ra öt ven két éve sen el ha tá roz ta, hogy örök be fo gad egy
ár vát. Ma gá nyo san élt, öt ven éves ko rá ig zon go rát ta ní -
tott. Csa lád ja hi á ba akar ta le be szél ni er rõl a ter vé rõl, nem
le he tett. Éle te nagy vál lal ko zá sá ba kez dett. Az Is mer ke dés
ro vat ban fel adott egy hir de tést. Há rom na pig nem ér ke zett
sem mi. Az tán meg jött az ár va le ve le. Nyolc esz ten de je ár -
va, és bár mi kor szí ve sen jön – ír ta. A csa lád ta gok úgy
érez ték, va la mi nincs rend ben az ár vá val, de Fló rát ez sem
té rí tet te el szán dé ká tól. Két hét múl va, ami kor ra az ár va
ér ke zé sét je lez te, el kí sér ték a csa lád ta gok Fló rát az ál lo -
más ra. Iz ga lom mal vár ták az ár vát. A vo nat meg ér ke zett.
Min den ki le szállt, de az ár vát se hol nem lát ták. A pá lya -
ud var las san ki ürült. A vá ra ko zók azt gon dol ták, már nem
jön. Ek kor oda ment hoz zá juk egy na gyon csú nya, kö vér
öreg asszony, és ezt mond ta: – En gem vár nak, ked ve se im. 

Az asszony 74 éves volt. Fló ra szót la nul ha za ment a
ven dég gel. A csa lád fel há bo ro dott. Azt akar ták, hogy Fló -
ra za var ja el az asszonyt, de nem tet te. Las san ként azon -
ban Fló ra el ma radt a csa lád já tól. Tud ta, hogy saj nál ják,
ta lán ma ga is szé gyen ke zett. Fló ra mû velt volt és fi nom.
Az ár va kap zsi, ön zõ és mû ve let len. Ide gen és utá la tos.
Hat évig él tek együtt. Az ár va szív el zsí ro so dás ban hunyt
el. Akik ott vol tak a te me té sén, azok lát hat ták: Fló ra sírt. 

(Má rai Sán dor: Az ár va) 

Egy álom
„Azt ál mod tam, hogy egy nagy elõ adó te rem ben ál lok. A
te rem zsú fo lá sig meg telt em be rek kel. Én be szé lek. Azt
mon dom ne kik: 
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– Em be rek, nem kel le ne mást ten ne tek, csak egy szer egy
hé ten ün nep lõ be öl töz nö tök. Et tõl meg vál toz na az éle te tek. 

A mon da tot több ször el is mét lem. Er re fel áll egy ka la pos
hölgy, és fel há bo ro dot tan ezt mond ja: 

– De hi szen mi mind ün nep lõ ben va gyunk itt! 
– Nem, nem vagy tok ün nep lõ ben. Ti csak azt hi szi tek,

hogy ab ban vagy tok. Fel ötöz tök szé pen, va ló ban nem hét -
köz na pi ru há ban vagy tok, fel ci co máz zá tok ma ga to kat,
va ló já ban azt sem tud já tok, mit je lent ün nep lõ be öl töz ni.
– A ter men erõ tel jes mor gás fut ke resz tül. 

– Hát ak kor mi in nen el me gyünk! – mond ják né há nyan.
Fel áll nak, el in dul nak ki fe lé. Utá nuk az egész ün ne pi tö -
meg ki zú dul a te rem bõl. Ma gam ma ra dok.” (Az álom nem
az enyém.) 

Váz lat

1. Fá rad tan, de szak ér tõ en
2. Kap ha tok-e én is aján dé kot még öre gen? 
3. Az iga zi nyu ga lom

1. Em ber ség: amit el vár nak tõ lünk
2. Em ber ség: amik ti tok ban va gyunk
3. Em ber ség: amit szá munk ra Is ten ad

Ko czor né He i ne mann Il di kó

Tallózó

„A tör vény ren ge teg ben, me lyet a fa ri ze u sok és írás tu dók
össze ál lí tot tak – 248 pa rancs és 365 ti la lom –, még õk
ma guk sem is me rik ki ma gu kat.” (A Szent Ist ván Tár su la -
ti Bib lia jegy ze tei. In: Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té -
ka Kft.)

„Sz. Ágos ton és Ger gely […] kik hisz nek, Is ten ke gyel -
me ál tal ben sõ leg meg vi lá go sít tat nak […], kik nem hisz -
nek, Is ten igaz sá gos ít éle té nél fog va […] vét ke ik mi att
nem vi lá go sít tat nak föl.”(Kál di Bib lia jegy ze tei. In: Bib lia -
Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„De az õ igá ja »prak ti kus« (ch rés tos), így az a te her […]
en nek az igá nak a se gít sé gé vel el hor doz ha tó (el aph ros).”
(Ju bi le u mi kom men tár. In: Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum
Di gi té ka Kft.)

„Meg is me ré se nem lo gi kai mun ka, […] nem elõ fel té te le
a tu do mány, a mû velt ség, de egész mély sé gé ben fel tá rul a
hí võ elõtt.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za -
ta. Kál vin Ki adó)

„Va la ki azt mond ta, hogy ha Jé zus nak lett vol na cég táb -
lá ja az ács mû he lyén, ez lett vol na ol vas ha tó raj ta: »Igá im
jól il le nek.«” (Wil li am Mac Don ald: Új szö vet sé gi kom men -
tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„[…] az iga […]: mint ha szár nyai vol ná nak! […] Iga -
zán be lül rõl, s nem csu pán mon dás után is mer he tõ meg,
mi lyen könnyû és ke gye lem mel te lí tett, ak kor te hát, ha fel

is ve szem az õ sza vá ra és foly vást vi se lem.” (Sza bó An dor:
Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Jé zus te hát azt mond ja, hogy az Atya és õkö zöt te a tel -
jes, tö ké le tes kö zös ség vi szo nya van. […] »Én és az Atya
egy va gyunk« […]

[…] A ké sõi zsi dó ság […]igá nak ne vez te azt, amit mi el -
kö te le zés nek, kö te les ség nek mon dunk. Így be szél tek a
menny ki rály sá gá nak az igá já ról, […] vagy a Tó ra igá já ról,
[…] ha el kö te le zi ma gát a Tó ra ta nul má nyo zá sá ra stb.”
(Kar ner Ká roly: Má té evan gé li u ma. Ke resz tyén Igaz ság)

„Nem csu pán ar ra szó lít ja hall ga tó it, hogy csat la koz za -
nak cso port já hoz, ha nem hogy ra gasz kod ja nak élet esz mé -
nyé hez is.” (Or ten sio da Spi neto li: Má té – az egy ház evan -
gé li u ma. Aga pé)

„[…] Ko ra zim, Bet sa i da, Ka per na um nem tér nek meg.
[…] Az em be rek nem csak el for dul nak tõ le, ha nem vá da -
kat emel nek el le ne. […] A leg na gyobb csa ló dás pe dig az
volt szá má ra, hogy még Ke resz te lõ Já nos hi te is meg ren -
dült ben ne. […]

[…] Aki ve le és ér te vi se li a ke resz tet, an nak könnyû a
ke reszt. Aki ve le és ér te ci pe li az igát, an nak gyö nyö rû sé -
ges ez az iga. A gol go tás út nél kü le po kol, de ve le menny -
or szág.” (Ke ken And rás: Se gít ség. Ke ken And rás né)

Illusztráció

GON DO LA TOK
„Mi is tu laj don kép pen az apos tol?
Ha õszin tén meg akar juk mon da ni, mi lyen ha tást tesz nek
ránk azok a fér fi ak az Új szö vet ség el be szé lé sei és ki je len -
té sei alap ján, ak kor alig ha mond hat juk, hogy vi lá gi ér te -
lem ben vé ve na gyok vol tak, vagy láng el mék – ta lán még
azt sem, hogy „nagy val lá si egyé ni sé gek” let tek vol na…

Nem az az apos tol ság lé nye ge, hogy mint em ber je len -
té keny, szel le mi leg al ko tó, val lá si lag ha tal mas, ha nem
hogy Krisz tus hív ta õt…

En nek fe jé ben majd nem azt mon da nók, ép pen az igaz -
ság vé del mét és meg õr zé sét je len ti az, hogy nem rend kí vül
nagy és te het sé ges….”

(Ro ma no Gu ar di ni)

TÖR TÉ NET
Egy idõs mo gyo ró di asszony így em lé ke zik vissza 1944.
há bo rús ka rá cso nyá ra:

„A front át vo nu lá sa kor, so kak kal együtt egy pin cé ben
ki ala kí tott óvó he lyen ért min ket az ün nep. Nem volt fe -
nyõ fánk, nem volt sza lon cu kor, nem vol tak aján dé kok,
resz ket ve fi gyel tünk a kö ze li ágyú dör gés re.

De akadt kö zöt tünk va la ki, aki elõ vett egy ma gá val ho -
zott fe nyõ gallyat. Szá raz ke nyér da ra bo kat meg ned ve sít ve
ga la csi no kat gyúr tunk, és pa pír ba te ker tük azo kat. Ezek
let tek a „sza lon cuk rok”. Az így fel dí szí tett „ka rá csony fát”
fel akasz tot tuk a lám pa alá.

Ek kor ki vá gó dott az aj tó. Orosz ka to nák áll tak ott, elõ -
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re tar tott gép pisz to lyok kal. Az tán ész re vet ték a tom pa
fény ben him bá ló dzó fe nyõ gallyat. 

– Jé zus Krisz tus? – kér dez ték oro szo san, de ért he tõ en.
És las san le en ged ték a fegy ve rek csö vét… 

(Cser há ti né Sza bó Iza bel la köz lé se)

VERS
Ady End re: Ka rá csony (rész let)

Bánt ja lel kem a nagy vá ros 
Dur va za ja,
De jó vol na ün ne pel ni
Oda ha za.
De jó vol na tisz ta szív bõl
– Ugy mint ré gen –
Fo hász kod ni,
De jó vol na meg nyu god ni.
De jó vol na min dent, min dent
El fe led ni,
De jó vol na ját sza do zó 
Gyer mek len ni.
Igaz hit tel, gyer mek szív vel
A vi lág gal
Ki bé kül ni,
Sze re tet ben üd vö zül ni.

ÓÉV ES TE 
• Mk 13.32–37

A fon to sabb ver sek ér tel me zé se

32. v.: Azt a napot és azt az órát – Nem idõ tar tam ra vo -
nat ko zik, ha nem a vissza jö ve tel idõ pont já ra. Az az ese -
mény, amely hez fog ha tó nem volt elõt te.

…sem a Fiú, ha nem csak az Atya – Az Atya-Fiú egy más
mel lé ren delt sé ge he lyett, amely ha mar ki ala kult a ke resz -
tény teo ló gi ai gon dol ko dás ban, itt alá ren delt ség van: van,
amit még a Fiú sem tud.

33. v.: le gye tek ébren! – Ka to nai ki fe je zés. Az õrök fel ada ta
a vi gyá zás, az éber ség, ne hogy a ka to ná kat meg le pe tés ér je.

34. v.: az ide gen be készülõ em ber… át ad ta szol gá i nak a
ha tal mat – Gyak ran vissza té rõ kép Jé zus pél dá za ta i ban. A
gaz da fel ada tot, mun kát ad a szol gák nak, akik nek ha tal -
ma annyi van, amennyi a szol gá lat el vég zé sé hez kell.

35. v.: A le írás az éj sza ka ko ra be li fel osz tá sát mu tat ja.
37. v.: Az egye te mes ség re ke rül a hang súly.

Ál ta lá no san a sza kasz ról

A sza kasz a pa rú zia, Krisz tus vissza jö ve te le kap csán ad ta -
ní tást. Az el sõ gyü le ke ze tek, majd Au gus ti nus is Is ten or -

szá gá nak kö ze li vissza jö ve te lé ben re mény ke dett. Ké sõbb
az ez red for du lók kö rül, il let ve ami kor va la mi fé le in sta bi li -
tás ala kult ki (há bo rúk, ter mé sze ti ka taszt ró fák, mo rá lis
ki len gé sek stb.), min dig fo ko zó dott a vi lág vé ge vá rás.

A sza kasz két fon tos üze ne tet hor doz, hogy ezen kér -
dés ben vi lá go sab ban lás sunk:

1. Jó sok, jö ven dõ mon dók vi rág ko ra a mai. Sok ke resz -
tény moz gal mat is ma gá val ra ga dott már e ti tok, a vissza -
jö ve tel idõ pont já nak meg ke re sé se. Idõ rõl idõ re vol tak és
lesz nek olya nok, akik azt ál lít ják, hogy „ki je len tést kap -
tak”, és pon tos dá tum mal áll nak elõ. De bár mennyi re is
di va tos ma a jö võ ku ta tás, Jé zus ki je len ti: azt a na pot sen -
ki sem tud ja, sem az an gya lok az ég ben, sem a Fiú, ha nem
csak az Atya.

Je len ál la po tunk ban Gaz dánk – fi zi kai ér te lem ben – tá -
vol van tõ lünk. No ha van nak „is te ni meg lá to gat ta tá sok”,
a ve le va ló kap cso lat el sõ sor ban a hir de tett igé ben és a
szent sé gek ben, vagy is a hit hul lám hosszán re a li zá ló dik.

A tel jes kö zös ség a pa rú zia meg va ló su lá sa kor lesz. En -
nek az idõ pont ját csak Is ten is me ri.

2. A Gaz da vissza ér ke zé se bár mi kor meg tör tén het.
Hogy ta lál na, ha most ér kez ne? Fé lel me tes ta lál ko zás

len ne, mert nem szá mol tam a vissza jö ve tel lel? Fé lel me tes
ta lál ko zás len ne, mert a ka pott ha ta lom mal, ön ál ló ság gal,
rám bí zott aján dé kok kal vissza él tem, sa já tom nak tud tam,
rag ado mány ként ke zel tem?

Jé zus ezért int, fi gyel mez tet: Vi gyáz za tok! Nem le het
akár hogy él ni. Lesz vissza jö ve tel. Hir te len. Vá rat la nul.

Jé zus azért fi gyel mez tet, hogy a vá rat lan vissza jö ve tel
ne érint sen kel le met le nül min ket. Ké szek le gyünk bár mi -
kor a ta lál ko zás ra. Sõt, le gyen ez a ta lál ko zás vá gyott,
mint ami kor ré gen lá tott csa lád tag lá to gat ha za, vagy
mint a le vél ben meg is mert ked ves, akit most sze mé lye sen
lát ha tunk. Le het így is hol na pot, jö võt lát ni.

Az óév re kon cent rál va

A szil vesz te ri mu la to zás nap ja ink ban egy re na gyobb mé -
re te ket ölt. Ezen az es tén, ha tö rik, ha sza kad, mu lat ni
kell… Van eb ben egy faj ta ter mé sze tes igény is, az em ber
ezen a na pon ál ar cot ölt, hogy le dob has sa azo kat a masz -
ko kat, ame lye ket nap mint nap annyi fá rad ság gal vi selt.
Sze ret ne – leg alább ezen a na pon – fel sza ba dul ni, ját sza -
ni, gond ta la nul örül ni, de kam pány sze rû en ez nem megy.
Az ész nél kül fújt pa pír trom bi ták lár má ja nem osz lat ja
szét a lé lek mé lyén lévõ káoszt. Az öröm mes ter sé ges fel -
idé zé se nem azo nos ma gá val az öröm mel.

A mu la to zás mel lett nem sza bad fi gyel men kí vül hagy -
ni, hogy ezen az es tén bi zo nyos meg ren dü lés is el töl ti az
em ber szí vét. Ha rö vid idõ re is, de so kan el gon dol kod nak
az idõ mú lá sán. Ez az az es te, ami kor kü lö nö sen is szá -
mot le het vet ni az idõ mú lá sá val. Jól hasz nál tuk-e fel az
idõt? Ké szen va gyunk-e? Mi len ne, ha ma ér kez ne vissza
Gaz dánk, ha ez az év volt – mint bi zo nyá ra jó né hány gyü -

471



le ke ze ti test vér nek – az utol só évem, és éle tem rõl szá mot
kell ad nom?

Az élet még nem ért vé get, sem hall ga tó in ké, sem az
em be ri sé gé. Is ten ke zé ben van az idõ pont. De Jé zus int: vi -
gyáz za tok, ves se tek szá mot, pó tol já tok hi á nyos sá ga i to -
kat, mert a vissza jö ve tel meg tör tén het az elõt tünk ál ló év -
ben is.

Ér de mes ezen az es tén lel kész nek, gyü le ke zet nek és
min den ige hall ga tó nak szá mot vet ni: mi lyen szol gá ja va -
gyok Uram nak? De rék vagy rest, mu lasz tá sok kal te li vagy
aka ra tát cse lek võ, fel ada to mat be töl tõ? Be töl töt tem-e fel -
ada to mat mun ka he lye men, csa lá dom ban, egy há zam ban,
a Krisz tus-kö ve tés ben és a misszi ói pa rancs ban le ír tak
alap ján? Hang zik a fi gyel mez te tés ke gyel me sen, de
ugyan ak kor sür ge tõ en is: vi gyáz za tok! Az új év re gyak ran
fo gal ma zunk meg fo ga dal ma kat. Fo gad juk most meg azt,
hogy Gaz dánk aka ra tá ra fi gye lõ, azt meg ten ni igyek võ
szol gák le szünk az új év ben (is), hogy bár mi kor ké szen
áll junk a ta lál ko zás ra.

Bá tovsz ky Gá bor

Tallózó

„A Tal mud ban: »Há rom do log je le nik meg ak kor, ami kor
nem is sej tik: A Mes si ás, a föld be rej tett kincs és a skor -
pió«.” (A Szent Ist ván Tár su la ti Bib lia jegy ze tei. In: Bib lia -
Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Mint tö ké le tes szol gá nak, nem ada tott meg az Úr Jé zus -
nak, hogy tud ja el jö ve te lé nek ide jét. Mint Is ten, ter mé sze te -
sen tud ja. Mint szol gá nak, nem ada tott meg ne ki, hogy tud -
ja azt ab ból a cél ból, hogy fel tár ja má sok elõtt.” (Wil li am
Mac Don ald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„[…] ne ki vág nak Krisz tus-vá ró el mék, hogy meg pró bál -
ják me net rend sze rû en sor ba szed ni az utol só idõk vár ha -
tó, egyéb ként meg ígért ese mé nye it. A vég ered mény kép te -
len sé gek so ra, még ha áb rá zol ni is pró bál ják oly kor, hogy
ek kor lesz az ezer éves ura lom, ek kor meg az el ra gad ta tás,
majd meg Iz rá el meg té ré se, az el sõ fel tá ma dás stb. […] A
Fiú sem is me ri azt rész le te i ben. […] Üdv tör té ne ti ér tel me
van te hát e nem tu dás nak, mely át me ne ti. Nem sza bad te -
hát krisz to ló gi ai kö vet kez te té se ket le von nunk be lõ le, az
ari á nu sok örö mé re.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a
Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Aki kö zel re vár, az nem évek ben gon dol ko dik, no ha az
idõ pont is me ret len sé ge szük ség kép pen hagy ja nyit va na -
gyobb idõ köz le he tõ sé gét is. A hang súly azon ban a szû kü -
lõ ten den ci án van: nap – óra. Az az: kö zel van, de a pon -
tos ide jét nem tud ja sen ki. […] Ha ki szá mít ha tat lan, ak -
kor min dig szá mí ta ni kell reá!

[…] Mind a vég ide jét szá mít ga tó apo ka lip ti kus ra jon -
gás, mind a csüg gedt fá sult ság […] A két ve szély kö zel áll
egy más hoz, sõt az utób bi rend sze rint az elõb bi bõl szü le -
tik. […]

[…] A pa ru zia fõ kér dé se ui. nem a mi kor, nem is a ho -

gyan, ha nem a krisz to ló gi ai kér dés: ki az, aki jön? Ez
Márk egész köny vé nek is az alap kér dé se. És er re vá la szol
a szen ve dés tör té net.” (Dó ka Zol tán: Márk evan gé li u ma.
Or dass La jos Ba rá ti Kör)

„A vég gon do lat kö ré ben élés nem le het egyen ér té kû az -
zal, hogy az em ber lá za san só vá rog ja azt a na pot, de az -
zal sem, hogy szá mol gat ja be kö vet ke zé sé nek idõ pont ját.”
(Jo a chim Gnil ka: Márk. Aga pé)

„Min den, ami utol só, meg döb bent, el gon dol kod tat, mert
va la mi képp az idõ és az örök ké va ló ság ha tá rá ra ál lít.”
(Ke ken And rás: Se gít ség. Ke ken And rás né)

Illusztráció

GON DO LA TOK
E vi lág urai jön nek és men nek. A mi Urunk Jé zus azon ban
csak jön.

(né pi mon dás)

Ka len dá ri u mod azt mu tat ja, ho gyan mú lik az idõ. Az ar -
cod azt, ho gyan hasz nál tad fel.

(né met szál ló ige)

„Ne fe led jük: az idõ ön ma gá ban nem ér ték. Ér té kes csak
ak kor lesz, ha he lye sen hasz nál juk fel.

Az idõ nem jön és nem megy: áll és vár mi ránk. Mi azon -
ban az idõ ben élünk: fel hasz nál hat juk jól, ér ték te le nül
vagy bû nö sen. Ke zünk ben a dön tés, raj tunk a fe le lõs ség.”

(Ja kob Koch)

„Ne ka pasz kod jál a mu lan dó dol gok ba, mint ha örök ké va -
lók len né nek, és ne vesd meg az örök dol go kat, mint ha
mu lan dók vol ná nak. Akit meg ra ga dott Is ten, min dig vá -
gyó dik utá na. Aki az elõt te ál ló pá lyá ra, vagy is a jö ven dõ -
re te kint, lé lek ben min dig fi a tal ma rad.” 

(Nagy Szent Va zul)

„Ha va la ki úgy te szi fel a kér dést, mennyi ide ig vár hat
még éle te rend be ho za ta lá val: el ve szí ti a jö võt is meg a je -
lent is, Is tent is és ön ma gát is. A dön tés nek nem va la mi
ki szá mít ha tat lan »vég sõ órán« kell vég be men nie, ha nem
most mind járt.”

(Hans Küng)

„Az esé lyek kö zött nem biz tos, hogy a leg rosszabb a tra gi -
kum. Van an nál sok kal rosszabb vi dám ság is.”

(Hu bay Mik lós)

VERS
Tóth Ár pád: Az óra in ga

Ke tye gé sé ben re kedt, tom pa dal van,
Vir rasz tó éjen gyak ran né zem õt –
S úgy rém lik, len gõ tes te sze li hal kan
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Hiú for gáccsá az örök idõt.
Né zem, mi lyen su nyin jár jobb ra-bal ra,
Üveg ka lit já ból szin te le nyúl,
S bús éle tem re, a csüg gedt fo nal ra,
Mint a pár kák szi sze gõ ké se hull.
S ki ál ta nék: ha hó! fel! em be rek!
Vi gyáz za tok! – De csend van a sö tét ben,
Han gom se fog, moc can ni sem me rek;
Száz mér föl dig csak in gák van nak éb ren,
Zord élü kön tit kos, vak fény inog:
Ko nok ké sek, arany gil lo ti nok…

ÚJ ÉV NAP JA
• Mt 7,24–27

Az exe gé zis hez

Aki hall ja és cse lek szi: a He gyi be széd vé gén ar ra fi gyel -
mez tet Jé zus, hogy ta ní tá sát át kell vin ni a gya kor lat ba.
Aki hit tel hall gat ja ezt az evan gé li u mot, az min dig en ge -
del mes ked ni fog ne ki, és tet te i vel iga zol ni fog ja hi tét. Er re
egye dül Jé zus tesz ké pes sé. Aki hisz, aki Krisz tus sal sze -
mé lyes kö zös ség ben van, az ma gá ra al kal maz za és meg is
va ló sít ja az õ ta ní tá sát.

Kõ szik la: a kép jól is mert az egész Szent írás ban. Nem -
csak a Zsol tá rok köny ve, ha nem Mó zes éne ke és An na há -
la éne ke is így di csõ í ti Is tent: te vagy a kõ szik la (5Móz 32,4;
1Sám 2,2; Zsolt 18,3.32; 31,3). Az Új szö vet ség ben Jé zus
más hol is be szél a kõ szik lá ról. Si mon, Jó na fia kap ja tõ le
ezt a ne vet. Pé ter hi te a kõ szik la, nem ma ga Pé ter. Ezek nek
a sza vak nak a bi zony ság té te le a kõ szik la: Te vagy a Krisz -
tus, az élõ Is ten Fia. Er re a hit re épül az egy ház.

A vi har: ez zel kap cso lat ban van nak, akik csa pá sok ra,
szen ve dé sek re, meg pró bál ta tá sok ra gon dol nak. Mind eze -
ken túl az utol só íté let re utal Jé zus, ami kor ma ga Is ten hív
min ket szám adás ra. Az íté let nap ja fog ja nyil vá nos ság ra
hoz ni, hogy va ló di volt-e a hi tünk vagy ha mis.

A fun da men tum ma ga Jé zus Krisz tus. Aki õrá épít, ve le
ál lan dó, élõ kap cso lat ban van az igén ke resz tül, az szik lá -
ra épít. Pál apos tol is ezt mond ja: Más ala pot sen ki sem vet -
het a meg lé võn kí vül, amely a Jé zus Krisz tus. (1Kor 3,11)

Aki pe dig hall ja, de nem cse lek szi: ha Krisz tus tól el sza -
ka dunk, ha nem en ged jük, hogy õ mun kál kod jon ben -
nünk, ak kor el ve szít het jük az üd vös sé get. Az apos to li le -
ve lek is er re fi gyel mez tet nek (1Jn 1,6; Jak 1,22–25;
2,14–20).

A ho mok: a Jé zus ál tal hasz nált kép jól il lik a pa lesz ti -
nai vi szo nyok ra. Sok fo lyó tel je sen ki szá radt nyá ron, víz
nél kül ma radt a ho mo kos fo lyó me der. Té len azon ban, a
szep tem be ri esõ zés után a szá raz fo lyó me der erõs sod rá sú
fo lyam má vál to zott. Meg tör tén he tett, hogy va la ki, mi köz -
ben ház épí tés re al kal mas he lyet ke re sett, csá bí tó ho mok -
sá vot ta lált, és ar ra épí tet te há zát. Ami kor azon ban el jött

a tél, ki de rült, hogy a fo lyó kö ze pén épít ke zett, és an nak
sod rá sa ma gá val ra gad ta a há zat.

A me di tá ci ó hoz

Az új évi ige hir de tés nagy kér dé se min dig az, hogy mit je -
lent az új ra kez dés a gyü le ke zet éle té ben és sze mé lyes éle -
tünk ben. Le he tõ sé get ka punk ar ra, hogy Is ten szí ne elõtt
gon dol juk vé gig: mi tõl új az új  év? Az ige hir de tés ve szé lye
itt is az, hogy er köl csi pré di ká ci ót tar tunk. Szedd össze
ma gad, és élj a He gyi be széd sze rint, légy alá za tos, meg -
bo csá tó, ada ko zó, sze líd stb. Az ilyen pré di ká ció bûn. A
He gyi be széd há za csak Krisz tu son épül het fel, kü lön ben
össze dõl, mint egy kár tya vár. Az „eti kai ala po kon” épült
ház, az egyé ni tisz tes ség, be csü let, val lá sos ság büsz ke pa -
lo tá ja össze om lik. Ho mok ra épít, aki em be ri cse le ke de tek -
re épít! Az ige hir de tés nek te hát rá kell döb ben te nie ar ra,
hogy ha lá los ve szély ben van az, aki nem Krisz tus ra, ha -
nem bár mi más ra épí ti az éle tét. Aki sa ját cse le ke de te i ben,
er köl csös sé gé ben bí zik, aki ki zár ja Krisz tust az éle té bõl,
an nak össze om lik az éle te. Le het, hogy még nem „dõlt
össze ho mok ra épí tett há za”, de csak azért, mert még nem
ér te íté let idõ. Aki vi szont Krisz tus ra épít, az meg ta pasz tal -
ja, hogy az õ igé je erõ vé és ál dás sá vá lik ben ne, hogy
Krisz tus ha tal ma át for mál ja az éle tét.

Még egy kér dés fel me rül het a ha son la tok kal kap cso lat -
ban: hogy le he tett ilyen bo lond ez a bo lond? Mi ért vá lasz -
tott ho mo kos ta lajt az épít ke zés hez? 

Elõ ször is saj nál ta a fá rad sá got. Nem akart kín lód ni a
kõ szik lá val, dol goz ni, ve rí té kez ni az alap ki ásá sá val. A ho -
mo kon min den sok kal egy sze rûbb, gyor sabb és ké nyel me -
sebb volt. Nem ugyan így akar min dent a ma em be re? Ké -
nyel me sen, azon nal, fá rad ság nél kül. Mind nyá junk elõtt
ott van e ké nyel mes, egy sze rû, szé les út, a sa ját utunk. De
en nek a vé gén ka taszt ró fa vár. Jé zust kö vet ni küz del mes,
fá rad sá gos, sõt ke reszt hor do zást je lent, de ez az egyet len
biz ton ság szá munk ra itt és oda át. Két út kö zül szin te min -
dig a ne he zebb út az iga zi, a job bik, az Is ten sze rint va ló.

Má sod szor: a bo lond em ber rö vid lá tó, rö vid tá von gon -
dol ko dik. Mit ér dek li õt, hogy mi lesz né hány hó nap múl va
a há zá val? Éle tünk ben min den dön tés nél két le he tõ sé günk
van: vagy az azon na li hasz not néz zük, vagy a hosszú tá vú
cél ra te kin tünk. Bol dog az az em ber, aki a jö ven dõ ja va kat,
az iga zi éle tet nem dob ja oda pil la nat nyi örö mö kért, elõ nyö -
kért. Bol dog az az em ber, aki min dent az örök ké va ló ság fé -
nyé ben, és nem csu pán a pil la nat káp rá za tá ban lát.

Az ige hir de tés hez

Mi kor lesz va ló ban új az új  esz ten dõ szá munk ra?
Ha rá döb be nünk ar ra, hogy ha lá los ve szély ben va gyunk,
há zun kat össze om lás fe nye ge ti. Az el múlt év re bûn bá nat -
tal te kint he tünk vissza: mennyi min den össze om lott,
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mennyi min dent el vitt a vi har! Sem mi vé let tek vá gyak, cé -
lok, ter vek. Va jon nem azért, mert ma gunk ra épí tet tünk,
sa ját erõnk ben bíz tunk? Va jon nem azért, mert em be rek re
épí tet tünk, akik cser ben hagy tak?

Le he tõ sé get ka punk ar ra, hogy át gon dol juk, új ala pok -
ra he lyez zük éle tün ket. Kér jünk Is ten tõl vi lá gos lá tást: mi -
re van ala poz va éle tünk? Mit kell le rom bol ni ah hoz, hogy
újat épít sünk?

Le he tõ sé get ka punk ar ra, hogy meg hall juk a fi gyel mez te -
tést, fel is mer jük a ve szélyt: örök éle tünk fo rog koc kán, ha lá -
los ve szély ben va gyunk, ha sa ját cse le ke de te ink ben, er köl -
csös éle tünk ben, val lá sos sá gunk ban bí zunk. Ha min dig a
könnyebb utat, egy sze rûbb meg ol dást, a sa ját utun kat vá -
laszt juk. Ha pil la nat nyi elõ nyö kért oda dob juk az iga zi éle tet,
az örök ké va lót. Ha rö vid tá von gon dol ko dunk, és el ve szí tet -
tük sze münk elõl az iga zi célt. Ha így él jük éle tün ket, ho mo -
kos ta laj ra, sõt ki szá radt fo lyó me der be épít ke zünk, és az ára -
dat elõbb vagy utóbb, de az íté let nap ján biz to san ma gá val
so dor ja há zun kat. Ad ja Is ten, hogy fel is mer jük a ve szélyt!

Az új esz ten dõ ak kor lesz iga zán új, ha Krisz tus ra épít -
jük. Mit te he tünk? Új alap ra he lyez het jük éle tün ket. Más
ala pot sen ki sem vet het a meg lé võn kí vül, amely a Jé zus
Krisz tus. (1Kor 3,11) Az új  év ben sincs más. Ben ne, ve le, ál -
ta la meg újul hat éle tünk. Ha el sza ka dunk az egyet len alap -
tól, pusz tul az élet, rom ba dõl nek a kö zös sé gek, szen ved a
csa lád, egy re több fáj dal munk lesz. Ne künk csak egyet kell
ten nünk, azt, amit az új évi jó kí ván ság ke resz tény ér tel me -
zé se je lent: BÚ ÉK – Bízd új ra éle ted Krisz tus ra! Ha új ra õrá
épít jük éle tün ket, az új  évet is, ak kor õ kezd újat ve lünk.
Bölcs em ber ként épít ke zünk, ha be le ka pasz ko dunk Jé zus -
ba, ha az õ sze re te té vel, in du la tá val, ere jé vel élünk. Ha en -
ged jük, hogy Krisz tus ha tal má ba ve gye min den gon do la -
tun kat, sza vun kat, tet tün ket. Ha tény leg Krisz tus az Urunk,
éle tünk leg fõbb va ló sá ga, ak kor meg is tesszük, amit mond.
Ak kor nincs más vá gyunk, mint hogy en ge del mes ked jünk
ne ki. Hi szen Krisz tus irá nyít ben nün ket be lül rõl.

Az új  esz ten dõ ak kor lesz iga zán új, ha Krisz tus újít
meg min ket! Ha Krisz tus az õ ha tal má val mun kál kod ni
kezd ben nünk, cso dá la to san át ala kít ja az éle tün ket.

Ve le meg újul min den: vissza kap juk az élet jó ízét, tu -
dunk jó ked vû en éb red ni, vi dá man mun ká hoz fog ni, bé kés
lé lek kel nyu go vó ra tér ni. El ma rad nak a rém ké pek, fé lel -
mek, szo ron gá sok, ré gi sé rel me ket, ku dar co kat nem kell
to vább ci pel ni, rég óta hur colt ter he ket le le het ten ni.

Õ az örök élet út ján ve zet min ket: új ra meg ta nít imád -
koz ni, a ré gi, meg ko pott, for ma ság gá vált imák he lyett
szív bõl ki ál ta ni, há lát ad ni. Új ra hir de ti az igét, a ré gi sza -
va kat Lel ke ere jé vel új ra élõ vé te szi. Új ra hív az ol tár hoz,
új ra kí nál ja a bé kes sé get, erõt, gyó gyu lást. Krisz tus rá te -
szi át sze ge zett ke zét éle tünk re, és azt mond ja: ve lem
kezdd, mint ha most kez de néd.

Nem ké nyel mes, könnyû út ra hív min ket Jé zus. El len ke -
zõ leg: ke mény dön té se ket, ra di ká lis vál toz ta tá so kat igé -
nyel a szik lá ra épí tés. Küz de ni fo gunk min den el len, ami
ho mok ra épí tést ajánl. De ezt õ, az élõ Krisz tus vég zi el

ben nünk. Meg ért jük azt, hogy nincs he lyünk ott, ahon nan
el tûnt Is ten Szent lel ke, ahol fo lyik a ho mok kal va ló já ték.
Le het, hogy fel fo gunk bon ta ni ha mis ba rát sá go kat, tûz be
fo gunk dob ni egyes köny ve ket, in kább be se fog juk kap -
csol ni a tv-t, sza kí ta ni fo gunk bi zo nyos le he tõ sé gek kel, le -
szá mo lunk né hány ter vünk kel, és így to vább.

Az új  esz ten dõ el sõ nap ján Krisz tus Urunk így in dít út -
nak: Kö vess en gem, és éle ted meg áll vi ha rok kö zött is. Ta -
gadj meg, ak kor éle ted nem ke rül he ti el a pusz tu lást. Ad jon
Is ten ne künk bölcs szí vet, amely egye dül Krisz tus ra épít.

De chert né Fe ren czy Er zsé bet

Tallózó

„Nem en ge di, hogy […] ki ke res sék be lõ le azt, ami ne kik
[…] ér té kes nek tû nik. […] Jé zus nem sza bad ren del ke zés -
re ad ja sza vát. […] Az igé nek kell meg tar ta nia fö löt tük az
egye dü li ha tal mat. […] Nem ér tel mez ni, fel hasz nál ni, ha -
nem ten ni, en ge del mes ked ni. […]

A cse lek vés mel lett csak a nem cse lek vés le het sé ges.
[…] Aki […] nem […] cse lek szi azt, az nem ad Jé zus nak
iga zat. […] Min den kér de zés, prob lé má zás, ma gya ráz ga -
tás – nem-cse lek vés.” (Di et rich Bon ho ef fer: Kö ve tés. Evan -
gé li kus Saj tó osz tály)

„Rab bi El is ha ezt kér di: »Ki hez ha son lít hat juk azt, aki
gya ko rol ja és so kat ta nul má nyoz za a Tórát?« Majd így vá -
la szol: »Olyan em ber hez, aki szik la alap ra épí tett. Ha jön a
nagy ára dat, nem ren dí ti meg épít mé nyét. Mind az azon -
ban, aki nem cse lek szik jót, olyas va la ki hez ha son lít, aki
agyag tég lá kat rak le alap ként, és csak ezek re he lye zi a kö -
vet.« […] »Ki hez ha son lít suk azt, aki ben a tu dás túl teng a
cse le ke de tek kel szem ben? Olyan fá hoz ha son lít, amely nek
bõ sé ge sen van nak ágai, de csak sze gé nyes gyö kér zet tel
ren del ke zik: ami kor fel tá mad a szél, ki té pi és to va so dor -
ja.«” (Or ten sio da Spi neto li: Má té – az egy ház evan gé li u -
ma. Aga pé)

„Ha […] csak af fé le mû ked ve lõ ke resz tyén vol tál, aki hé -
be-hó ba fel ke res ted a temp lo mot, ke zed be vet ted, mi kor épp
eszed be ju tott, a Bib li á dat, s ha va la mi nagy öröm ért vagy
bá nat súj tott, ak kor imád ság ra kul csol tad a ke ze det, […]
ezért nem vol tál vi har ál ló, s így so ha sem le szel.” (Tú róczy
Zol tán: Posz til lás könyv. Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mia)

„[…] ami kor az el sõ je ru zsá le mi temp lom épült […]
Nem volt meg bíz ha tó az el sõ fal fel hú zás, le kel lett bon ta -
ni. […] Ott volt egy nagy kõ szik la, de az épí tõ mun ká sok
ke rül get ték, […] hát ha ez vol na egye dül al kal mas szeg let -
kõ nek. És mi helyt el he lyez ték fun da men tum nak, ki de rült,
hogy bír ja a meg ter he lést. […]

[…] A kõ szik la fe lõl néz ve a komp ro misszum ör dö gi ta -
lál mány. […]

[…] for dulj el min den ho mok tól. […] Ha mis ba rát sá gok
fel bon tá sá tól kezd ve olyan ma ga tar tás vál la lá sá ig, amely -
ben nyil ván va ló, hogy te az egy ház hoz tar to zol.” (Ba li kó
Zol tán: Is ten is ko lá já ban. Lu ther Ró zsa Ala pít vány)
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Illusztráció

GON DO LA TOK
„A hit nem mond hat le a meg ér tés rõl, a meg ér tés pe dig a
hit rõl.”

(Pa ul Ri coeur)
(Meg jegy zés: a hit be li meg ér tés dön tõ en nem in tel lek tu á lis,
ha nem eg zisz ten ci á lis ese mény, mely nek for rá sa a kö ve tés.)

„Aka ra tod tel je sí té se a mi bé kénk.”
(Dan te)

TÖR TÉ NET (ar ról, hogy csak kõ szik lán áll va tu dunk vi -
gasz tal ni – vi har ver ten is)
Kosz to lá nyi De zsõ ka to li kus ne vel te té se el le né re sem tar -
to zott a hí võk kö zé. Fe le sé ge meg ír ta élet raj zá ban, hogy õt
ugyan el kí sér te a temp lo mig a va sár na pi mi sé re, de so ha -
sem lé pett be ve le a temp lom ba. Alig túl az öt ve ne dik évén
sú lyos íny rák kal fe küdt a Já nos kór ház ban, ami kor a már
szin tén be teg Ba bits Mi hály meg lá to gat ta. So ká ig be szél -
get tek hal kan, ful la doz va, aho gyan a be teg ség meg en ged -
te. Ba bits tá vo zá sa után Kosz to lá nyi ezt mond ta:

– Mind el jöt tek hoz zám ba rá ta im, az írók és köl tõk, de
csak Ba bits tu dott meg vi gasz tal ni. Tu dod, mit mon dott?
Ezt mond ta: „Ne félj, Di de, ne félj a szen ve dés tõl. Van en -
nek va la mi ér té ke.”

Ez a vi gasz ta lás mé lyen meg érin tet te Kosz to lá nyi lel két.
Az ak ko ri kór há zi lel készt he lyet te sí tõ lel ki atya nyi lat ko za ta
sze rint Kosz to lá nyi kb. há rom hó nap pal a ha lá la elõtt el vé -
gez te szent gyó ná sát, még pe dig írás ban, mi vel be szél ni már
nem tu dott a gé ge met szés mi att. Ál doz tat ni sem le he tett
már, mi vel az or rán ke resz tül táp lál ták. Ha lá lá ig több ször
meg is mé tel te gyó ná sát. Nem sok kal ha lá la elõtt As cher Osz -
kár, a jó ba rát vir rasz tott mel let te egy éj sza kán át, és ne ki ezt
ír ta jegy zõ tömb jé be: „Ha meg ha lok, írd meg ezt az éj sza kát
õszin tén, elég té te lül. Szép pil la na tok. Áld jon meg az Is ten.”

VERS
Áp rily La jos: Me ne dék

S mi kor völ gyünk re tört az ára dat
s már hegy se volt, hogy men tõ csúccsal int sen,
egyet len kõ szik la meg ma radt,
egyet len tor nyos szik la szál: az Is ten.

ÚJ ÉV UTÁ NI VA SÁR NAP
• Mt 18,1–5

Mi kor pré di ká lunk?

Va sár na punk a két nagy Krisz tus-ün nep, ka rá csony és
víz ke reszt kö zött fog lal he lyet. „A föld re jött Is ten fi á nak
di csõ sé ge egy re erõ seb ben ra gyog, az in car na tio cso dá -

ja már ki bon ta ko zó ban van tel jes sé ge sze rint ezen a vi -
lá gon.”1

Így ter mé sze tes mó don a meg ígért Mes si ás meg szü le té -
sé nek vi lá gos sá ga fe lõl kap ja fé nyét va sár na punk. Is ten
di csõ sé ge lát ha tó vá lett vi lá gunk ban, ezért nem kell sö tét -
ség ben bo tor kál nunk. Agen dánk a va sár nap sco pu sát az
„Aláz zá tok meg ma ga to kat Is ten ke ze alatt!” föl szó lí tás -
ban ad ja meg. Is ten vi lá gos sá gá ban lát hat juk iga zi va lón -
kat, és csak alá zat tal le he tünk Krisz tus kö ve tõi.

Exe gé zis

Ige sza ka szunk az úgy ne ve zett má téi nagy be szé dek ne gye -
dik da rab já nak ré sze. Az itt meg je le nõ ha gyo mány va ló szí -
nû sít he tõ en a leg ré geb bi for rá so kat, Jé zus köz vet len sza va -
it õr zi meg. Az egész fe je zet min tát akar ad ni a ko ra be li
gyü le ke zet bel sõ kö ré nek fel épí té sé re néz ve. A ko rai és ké -
sei gyü le ke zet ben élõ ta nít vá nyok egy más hoz va ló vi szo -
nyát az alá zat, a má sik sze re te te kell, hogy meg ha tá roz za:
„Az evan gé li um nak ez a fe je ze te mint egy az el sõ és leg ré -
geb bi ká té, mely a gyü le ke zet bel sõ éle tét sza bá lyoz za, és
azt Jé zus irá nyí tá sá nak, Krisz tus aka ra tá nak ve ti alá.”2 A
zsi dó tár sa da lom ban, így a ve le szo ro san össze füg gõ val lá -
si élet ben is fon tos sze re pet ját szott a rang és az el sõ ség kér -
dé se, hogy ki hol áll, és a kö zös ség ben mi lyen he lyet fog lal
el. Sok-sok el mé let ke rin gett ar ra néz ve, hogy az el jö ven dõ
or szág ban ho gyan és mi kép pen is lesz nek a be osz tá sok. Így
például tud juk, hogy a holt-ten ge ri te ker cse ket ránk ha gyó
esszé nus kö zös ség ben a kö zös ét ke zé se ken el fog lalt hely is
a cso por ton be lü li rang sort tük röz te. Sõt, meg gyõ zõ dé sük
sze rint az el jö ven dõ or szág ban el fog lalt po zí ci ók nak is elõ -
ké pe volt a kö zös ét ke zés. Jé zus sza vai az evan gé li u mok ban
ép pen ezért gyak ran ref lek tál nak er re a faj ta becs vágy ra.
Márk nál a ta nít vá nyok szé gyel lik Jé zus elõtt vi tá ju kat az
egy más kö zöt ti rang sor ról, míg Má té nál az apos to lok azok,
akik meg kér de zik a Mes ter tõl: „Ki az, aki na gyobb a
mennyek or szá gá ban?” Itt már azon ban nem a föl di rang -
sor ról és va la mi fé le hi e rar chi á ról vi táz nak a ta nít vá nyok,
ha nem kér dé sük õszin te ke gyes ség bõl fa kad, és a Mes ter tõl
ta ní tást kér nek ar ra néz ve, hogy a mennyek or szá gá ban ho -
gyan le het nek na gyob bá (meivxwn). Jé zus vá la sza egy kis -
gyer mek pél dá vá té te lé nek szim bo li kus cse le ke de te. Az óko -
ri tár sa da lom ban nem vol tak jo gai a gyer mek nek, így szük -
ség sze rû en tel jes mér ték ben szü le i tõl füg gött, és min dent
aján dék ként ka pott. Má té a gyer me ki gon dol ko dás hoz, cse -
lek vés hez és aka rás hoz va ló vissza té rést akar ja hang sú -
lyoz ni. Ne künk is ev vel a bi za lom mal, elõ íté let nél kü li vá -
ra ko zás sal kell Is ten fe lé te kin te nünk. Jé zus ezért ar ról be -
szél na gyon ér zék le te sen, hogy vissza kell for dul ni ar ról az
út ról, amin el in dul tak a ta nít vá nyok. A strevfo (meg for dí -
ta ni, meg for dul ni) ige itt sze rep lõ alak ban (aor. co ni. pas si -
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vum) ér zé kel te ti, hogy ez a vissza for du lás nem a ma gunk
ere jé bõl me het vég be, nem mi va gyunk a cse lek võk, ha nem
egye dül Is ten ke gyel mé bõl és aka ra tá ból le het sé ges ez. A
gyer mek nek sem ön nön tu da tos dön té se a vé de lem re szo -
rult ság ér zé se, ha nem ki csiny sé gé bõl kö vet ke zik a ma ga tar -
tá sa, amit Jé zus pél dá vá tesz. Csak így le het be men ni a
mennyek ki rály sá gá ba. Az evan gé lis ta itt nem csu pán és el -
sõ sor ban az el jö ven dõ or szág ra gon dol, ha nem in kább a
most, itt, e vi lág ban élõ gyü le ke ze tet né zi, mint Is ten or szá -
gá nak elõ ké pét. Meg aláz za ma gát – tapeinovw alá za tos sá,
ala csonnyá ten ni – ked velt ki fe je zé se volt ez a ko ra be li zsi -
dó teo ló gi á nak. Ko moly val lá sos tel je sít mény nek tar tot ták,
és ép pen ezért sok szor ke rül tek el lent mon dás ba az alá zat
lé nye gé vel. Jé zus fi gyel mez te ti a ta nít vá nyo kat, hogy
o{stiõ, az az bár ki, aki így kö ve ti Jé zust, nagy lesz a
mennyek or szá gá ban. Nem föl tét le nül kell írás tu dó nak len -
ni, nem kell va la mi fé le ki vá lasz tott cso port hoz tar toz ni, de
gyer me ki bi za lom mal és alá zat tal kell Is ten fe lé for dul ni. Az
5. vers több exe gé ta vé le mé nye sze rint már egy má sik sza -
kasz hoz tar to zik, sõt van nak olya nok, akik nek az a vé le mé -
nyük, hogy itt Jé zus már tel je sen más ér te lem ben be szél a
gyer mek rõl, mint az 1–4. ver sig ter je dõ sza kasz ban. Itt már
nem a jog ál lás nél kü li em ber kék rõl van szó, ha nem a kö -
zös ség jó szí vû, ál do zat kész tag ja i ról. „Ezek az uta lá sok be -
pil lan tást en ged nek az õs egy ház össze té te lé be is: a gyü le ke -
zet tag jai nem nagy és ha ta lom mal ren del ke zõ sze mé lyek,
ha nem alá za tos, gyen ge és se gít ség re szo ru ló em be rek.”3 A
Mes ter fi gyel mez te ti ta nít vá nya it, hogy a gyü le ke zet kö zös -
sé gé nek Is ten tõl ka pott fel ada ta be fo gad ni, sõt el fo gad ni –
devcomai: el fo gad ni, be fo gad ni, föl ka rol ni – a gyen gé ket és
se gít ség re szo ru ló kat, sõt azt az ígé re tet fû zi hoz zá, hogy
egy „gyer mek” fel ka ro lá sá val ma gát Jé zust fo gad juk be.

Az ige hir de tés fe lé

A tü le ke dés bõl, ami nem csu pán zsú folt uta kon és nagy vá -
ro si tö meg köz le ke dés ben fo lyik, szin te mind nyá jan ki -
vesszük ré szün ket. Sok szor pe dig még az esz kö zök meg vá -
lo ga tá sá ban sem va gyunk finnyá sak. Eszem be jut nak gye -
rek ko rom ví zi lab da edzé sei, ahol na gyon sze ret tük az úgy -
ne ve zett vik tó ri á zást. Itt sem mi más nem szá mí tott, mint a
gyõ ze lem. Nem kel lett fi gye lem be ven ni a ví zi lab da sza bá -
lya it, egy volt a lé nyeg, hogy me lyik csa pat tud több gólt
sze rez ni. Fék te len, õsi ösz tö nök sza ba dul tak fel ilyen kor
ben nünk, és egy-egy ilyen meccs után szin te min den ki nek
fájt va la mi je. Úgy tû nik, ez a „vik tó ri á zás” fo lyik to vább ma
is, de az evan gé li um ta nú sá ga sze rint ré gen is ha son ló volt
a hely zet. A rang kór ság ba már so kan be te ged tek be le. Ko -
runk csúcs me ne dzse rei na gyon fi a ta lon el jut nak a szak mai
rang lét ra leg fel sõ fo ká ra, sõt ma sztár rá is vi szony lag gyor -
san le het vál ni, leg alább is egy rö vid idõ re. Szo mo rú ki égett

és ki élt fi a ta lo kat lát ni, de szo mo rú az idõ sebb kor osz tály
kép vi se lõi kö zött is olya nok kal ta lál koz ni, akik úgy ér zik,
so ha nem kap ták meg a meg ér de melt el is me rést, és ezért
va la mi fé le ál lan dó sult sér tett ség ben él nek, ha ra gud va a fi -
a ta lab bak ra, ha ra gud va a vi lág ra. Ha õszin te ma gá val az
em ber, ak kor bi zony tud ja: a ran gok és em be ri el is me ré sek
utá ni haj sza õt is na pon ta meg kí sér ti. Jé zus sza vai sze ret -
né nek ki jó za ní ta ni ben nün ket, aho gyan ott, ak kor Jé zus a
ta nít vá nyok ha mis lel ke se dé sét is le lo hasz tot ta. A Mes ter
ma elénk is egy kis gyer me ket ál lít, és sze lí den fi gyel mez tet:
ha olya nok nem lesz tek… El kép zel het jük a ta nít vá nyok el -
ké pe dé sét. Sõt, ka rá csony cso dá ja is ilyen meg döb ben tõ a
já szol ban fek võ Is ten Fi á val. Úgy lát szik, még sem min den
az erõ, ra vasz ság, fon dor lat és ki tar tás. Több írás ma gya rá -
zó is fi gyel mez tet ar ra, hogy itt a gyer mek pél dá ja nem
rosszul ér tel me zett ár tat lan ság vagy sze líd ség, ha nem az az
õszin te nyi tott ság, ami vel szü le i re ha gyat ko zik, és min dent
aján dék ként fo gad el. A gyer me ki lel kü let nem azo nos a
gyer me teg ma ga tar tás sal, ami ben saj nos sok eset ben in -
kább ott hon va gyunk, akár az egy ház ban is. Bi za ko dó és
föl tét len rá ha gyat ko zás Is ten re, an nak a tu dá sa, hogy éle -
tünk min den pil la na tá ban Te rem tõnk óvó je len lé té ben
élünk. A ta nít vá nyok sze ret ték vol na, ha va la mi biz tos po -
zí ci ót ígér szá muk ra Jé zus, ha elõ re tud hat nák, hogy majd
az atyai ház ban hol is lesz a he lyük. Sõt, Ze be de us fi a i nak
any ja ke rek pe rec meg is fo gal maz za ezt a ké ré sét. Mi már
tud juk, hogy Is ten Jé zus Krisz tus ban a leg biz to sabb po zí ci -
ót ígér te szá munk ra, hisz gyer me ke ként te kint ránk és akar
ve zet ni éle tünk ben. Jé zus mind nyá junk szá má ra he lyet biz -
to sít, és azt akar ja, hogy gyü le ke ze te ink, evan gé li kus kö -
zös sé ge ink is ké pe sek le gye nek he lyet biz to sí ta ni kí vül rõl
jö võk szá má ra. Sõt, föl kell ka rol nunk a gyen gét és az el -
eset tet, ami nem va la mi fé le fe lü le tes jó té kony ko dást je lent,
ha nem az evan gé li um üze ne té nek a to vább adá sát, azt,
hogy ne kik is van he lyük a kö zös ség ben, Is ten or szá gá ban.

Av ra hám rab bi tól a ta nít vá nyai egy szer azt kér dez ték,
mi ért van az, hogy az em be rek alig fér nek meg egy más sal,
pe dig a Böl csek azt mond ták, hogy nincs do log, ami nek ne
len ne meg a he lye. „Mert min den ki a má sik he lyét akar ja”
– vá la szol ta a rab bi. Is ten né pé nek biz tos he lyet adott, de
csak ak kor, ha gyer me ki bi za lom mal te kin tünk rá.

Az ige hir de tés váz la ta

He lyünk van Is ten or szá gá ban
1. Nem ne künk kell „ki ve re ked ni” a he lyün ket 
Jé zus sza va ma is int ben nün ket, hogy a vi lág ban meg szo -

kott, el fo ga dott(?) mér ték nem meg fe le lõ kö ve tõi kö ré ben,
sõt az ese tek túl nyo mó ré szé ben tel je sen el len té te an nak! Az
alá zat nem gyen ge ség vagy gyá va ság, ahogy azt ma so kan
tart ják, ha nem iga zi erõ. Ezért nem is va gyunk ké pe sek sa -
ját ma gunk tól alá za to sak ká len ni. Az új élet Jé zus Krisz tus -
ban nem „vik tó ri á zás”, még ak kor sem, ha elõ for dul Krisz -
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tus kö ve tõi kö zött is. A kis gyer mek jól ér tett pél dá ját ál lít ja
elénk Jé zus Krisz tus, és hív, hogy ve le for dul junk vissza.

2. Is ten Jé zus Krisz tus ban ké szí tet te el a he lyün ket 
Ma nap ság so kat be szé lünk kor rup ci ó ról, hi szen vi lág -

mé re tû je len ség gé vált. Meg sze rez ni egy jól fi ze tõ mun kát,
meg ren de lést, ál lást, vagy csak be lé põt egy föl ka pott hely -
re vagy kon cert re, csak pro tek ci ó val és/vagy pénz zel le het.
Kap cso la ti tõ két em le ge tünk. Ki mit tud el in téz ni, ho va
tud be rak ni, mit tud el ér ni. Is ten or szá gá ban he lyet csak
Jé zus tud ké szí te ni szá munk ra, és sen ki más. Ha ve le
nincs kap cso la tunk, sem mit nem ér más fé le „kap cso la ti
tõ kénk”.

3. Ezért nincs ér tel me a ran go kért foly ta tott küz de lem nek 
Is ten or szá ga kö zöt te tek van… – mond ta Jé zus. Nem a

tá vo li jö võ ben, majd csak a ha lál után re a li zá ló dik – ter mé -
sze te sen itt eszünk be kell, hogy jus sa nak Pál sza vai a tü -
kör rõl meg a szín rõl szín re lá tás ról –, ha nem már itt és most
a Krisz tust kö ve tõk kö zös sé gé ben. A ran gok utá ni haj szá -
nak nincs és nem is le het itt ér tel me, mert aki ener gi á it er -
re pa za rol ja, nem tud ja föl ka rol ni a gyen gét és rá szo ru lót.

Beke Má tyás

Tallózó

„A gö rög ben a ki csiség a ta pe i noó szó val van ki fe jez ve.
En nek a szó nak a t be tû jét ír ták a ré gi egy ház püs pö kei
ne vük elé, s eb bõl ala kult ki a püs pök ne ve elõtt ál ló ke -
reszt. A ha gyo mány sze rint az a gyer mek, akit Jé zus az
apos to lok elé ál lí tott, an ti ó khi ai szent Ig nác volt.” (A
Szent Ist ván Tár su la ti Bib lia jegy ze tei. In: Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„[…] nem er köl csi pél da ként, hi szen tud juk, hogy a
gyer mek sem ár tat lan; […] ha nem azért a fel tét len bi za lo -
mért, amellyel a se gít ség re szo ru ló gyer mek a se gít sé get el
tud ja fo gad ni.” (Ju bi le u mi kom men tár. In: Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Ezért a becs vágy ép pen olyan erõs em be ri ér zés, mint
az éh ség vagy a sze re lem. […] Az egész gö rög vi lág a mér -
kõ zés és becs vágy gon do la tá ra épült. […] A zsi dó ság ban
a becs vágy és a mér kõ zés, a ver seny ép pen olyan erõs,
mint a gö rö gök nél, csak itt a ke gyes ség ben, az élet szent -
ség ben, a Tör vény be töl té sé ben fo lyik a ver seny. Ter mé sze -
te sen a ta nít vá nyok is be le es tek eb be a ver sen gés be. […]

Jé zus tisz tán meg mu tat ta, hogy min den nek az én köz -
pont az oka, amely szem be áll az Is ten köz pon ti sá gá val.
[…] Te hát a kér dés fel ve té se: ki a na gyobb?, tá ma dás Is ten
di csõ sé ge el len.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya -
rá za ta. Kál vin Ki adó)

„[…] (pa i di on), aki nek nin cse nek jo gai a tör vény sze -
rint. […]

[…] rossz kér dést tet tek fel. Azon kel lett vol na tör ni a
fe jü ket, ho gyan szol gál ják az Urat, és nem a mennyek or -
szá gá ban be töl tött tiszt sé ge ken rá gód ni. […] Az iga zán
alá za tos em ber nem ma gá val tö rõ dik, ha nem az ak tív

szol gá lat nak szen te li fi gyel mét, kü lö nö sen azok fe lé, akik
leg in kább szük ség ben van 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)

„Jé zus nem in fan ti lis ság ról be szél, ha nem ar ról, ami a
gyer mek re leg in kább jel lem zõ; hogy szü le i hez tar to zik,
hogy aty já nak fia. Tév esz me úgy ér te nünk a nagy ko rú
em bert, hogy már ké pes bol do gí ta ni ön ma gát, nincs szük -
sé ge mennyei Atyá ra. Ez az el kép ze lés ön csa lás, s a nyo -
má ban set ten ke dõ bol dog ta lan ság alig lep lez he tõ.” (Sza bó
An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A zsi dó írás tu do mány úgy vél te, hogy az egy éves gyer -
mek még tisz ta min den bûn tõl.” (Kar ner Ká roly: Má té
evan gé li u ma. Ke resz tyén Igaz ság)

Illusztráció

„Az em be rek azért ma gá nyo sak, mert fa la kat épí te nek hi -
dak he lyett.” 

(ano nim)

„A szü le im fá rad ha tat la nul fá rad nak ér tem – és fá rad tak
hoz zám.” 

(mtv1, 1999. jú ni us 8., „Ma radj ve lünk!” cí mû mû sor;
15 éves ka masz fiú)

„A gyer mek fi a tal. A szem és a szív egy sze rû sé gé ben él. Ha
az új jön, a nagy és meg vál tást ho zó, rá néz, fe lé je megy és
be lép oda. Ez az egy sze rû ség, ez a »na tu ra lis ch ris ti anit as«
az a gyer mek ded ség, ame lyet a ha son lat idéz. Jé zus te hát
nem gon dol sem mi szen ti men tá lis ra, sem mi meg in dí tó ra,
sem mi ked ves véd te len ség re és lágy oda si mu lás ra, ha nem
a te kin tet egy sze rû sé gé re; a nyíl tan lá tás, a lé nyeg meg ér -
zés és szán dék nél kü li be fo ga dás ké pes sé gé re.

Alap já ban vé ve gyer mek nek len ni ugyan azt je len ti,
mint amit a „hi szé keny ség” szó fe jez ki; azt a ma ga tar -
tást, amely ben a hit egé szen ter mé sze tes, és az, ami Is ten -
tõl jön, aka dály nél kül ér vé nye sül het ben ne.”

(Ro ma no Gu ar di ni)

VERS
Ba bits Mi hály: Ádáz ku tyám (rész let)

Tu dod, hogy itt va la ki ha tal mas
gon dol ve led, bün tet és ir gal maz,
gyö tör oly kor, si mo gat vagy ját szik,
hol apád nak, hol kín zód nak lát szik:
de te bí zol ben ne. Bölcs be lá tás,
bíz ni ab ban, kit nem ér tünk, Ádáz.
Óh, bár ahogy te pi hensz lá bam nál,
bi za lom mal tud nék én is An nál
meg pi hen ni, aki ve lem ját szik,
hol apám nak, hol kín zóm nak lát szik,
égi gaz da, bosszú, meg bo csá tás,
s úgy nem ér tem, mint te en gem, Ádáz!
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Ked ves Bea és Mi si!
Ugye jó ér zés volt, ami kor a fes tõ kis lány be fe jez te a mun -
kát, és egy hó na pos ro han gá lás, pa ko lá szás után be köl töz -
het te tek a szé pen fel újí tott la kás ba?

Ked ves Zsu zsa és Já nos!
Ugye bol do gan só haj tot ta tok fel, ami kor a kõ mû ves fel -

rak ta a szép ter més kõ bur ko la tot, és az ács vég re be fe jez -
te a te tõ át épí té sét? Nem kel lett több vöd röt ke rül get ni,
nem kel lett min den es te port tö röl ni, vég re pi hen ni le he -
tett egy ke ve set.

Ked ves püs pök úr!
Ugye te is öröm mel néz tél szét a fel újí tott la ká sod ban,

ami kor vég re el men tek a mes te rek és he lyé re ke rült a csa -
lád min den bú to ra? Em lék szem, mennyi re vár tál er re a
pil la nat ra, ami kor leg utóbb ná lunk jár tál.

Ked ves test vé rem!
Ugye te is átél ted már ezt a faj ta örö möt, ami kor épí tet -

ted a há zad, fel újí tot tad a la ká sod, és vég re min den a he -
lyé re ke rült? Mi lyen sok bol dog ar cot lát tam az el múlt esz -
ten dõ ben, ami kor gyü le ke ze ti tag ja ink, na gyot fúj va, elé -
ge det tem mu tat ták meg a fel újí tott ott ho nu kat.

Én is sze re tem ezt az ér zést! Amíg az át ala kí tá sok foly -
tak épü le te in ken, és egye dül vol tam itt hon, es te min dig ki -
men tem a gyü le ke ze ti te rem be, meg néz tem, mit ha lad -
tunk az nap, és szí ve sen ül tem ki es te a kert be, elé ge det ten
néz tem a fris sen ül te tett bok ro kat vagy a fel ásott föl det. 

Is ten ma ezt kí nál ja ne künk!
Ta ta roz zunk, épít sünk együtt va la mi szé pet, épít sük ezt a

gyü le ke ze tet sza va ink kal, hi tünk kel és éle tünk kel. Él jük át
az épü lés örö mét, ak kor is, ami kor nem tég lák és fa lak ke -
rül nek a he lyük re, ha nem em be ri sor sok és ki sik lott éle tek. 

Lel kész ként cso dá la tos, de fe szí tõ ket tõs ség ben élek:
egy részt sze ret ném át él ni a fel épült ott hon fe lett ér zett
örö möt, sze ret nék hát ra dõl ve néz ni a fel hú zott fa lak ra,
elül te te tett bok rok ra. Le for dít va a ké pet, sze ret ném elé ge -
det ten néz ni a las san, de biz to san nö võ if jú sá gun kat, sze -
ret ném csend ben és elé ge det ten fi gyel ni, ahogy gaz da go -
dik ez a kö zös ség, de nem te he tem, mert ab ban a pil la nat -
ban el buk nék.

Mert egy lel kész so ha nem le het elé ge dett! So ha nem
dõl het hát ra, men ni kell, vin ni kell az evan gé li u mot, hi -
szen min dig van egy üres szív, vagy egy szo mo rú arc a kö -

ze lünk ben! Men ni kell lel ke sen és min dent le gyõz ve, mert
a lel ké szi szol gá lat nak csak így van ér tel me.

Ked ves test vé re im!
Né hány per ce na gyon ko moly sza va kat mon dott az ál -

ta lam na gyon sze re tett és tisz telt es pe res úr. 
„…gond ja id ra bí zom a hód me zõ vá sár he lyi gyü le ke ze tet,

hogy pász to rold az Úr Jé zus Krisz tus né pét, ne kény sze re -
det ten, ha nem örö mest,…légy a gyü le ke zet pél da ké pe.”

Nem ta ga dom, so kan jöt tek oda hoz zám az el múlt hó -
na pok ban ha son ló sza vak kal: „La ci, ma ga na gyon jó lel -
kész.” Én ilyen kor min dig ennyit mond tam: „Kö szö nöm,
de nyo mo rult lel kész va gyok, akit na gyon sze ret és meg -
áld az Is ten!”

Ilyen pél da kép kell egy gyü le ke zet nek?
Is ten és a gyü le ke zet sze rint igen. 
S en nek meg erõ sí té se ként, nyo mo rú sá gom fél re té ve, Is -

ten még is rám bíz za ezt a kö zös sé get.
Rám bíz za, mert sze ret ti te ket, és rám bíz za, mert sze ret

en gem is!
Így sze ret, ahogy va gyok. Sze ret, mint egy em bert, aki -

nek ez a faj ta élet és ez a szol gá lat a leg töb bet je len ti ezen
a vi lá gon.

Sze ret, és ne kem ad ja az épít ke zés örö mét, a hát ra dõ lés
ap ró, de bol dog pil la na ta it, hogy utá na azon nal men jek
to vább a tõ le ka pott úton.

Én pe dig szol gá lok – ahogy az alap ige mond ja – av val
a ke gye lem mel, amit kap tam, ami vel az Is ten el kül dött eb -
be a gyü le ke zet be. Igyek szem le he tõ sé ge ket te rem te ni,
hogy em be rek meg ta lál ják éle tük iga zi alap ját, ami re az -
tán bol do gan épít kez het nek.

„…tisz tel jé tek és be csül jé tek õt, mint az egy ház Urá tól
ren delt elöl já ró to kat…”

Sze re tet tel ké rem, hogy sen ki ne tisz tel je a cí mem, a
teo ló gi án töl tött éve im, ne tisz tel je sen ki a hi va tá som,
ha nem tisz tel jen en gem mint em bert, aki lel kész ként
küzd és har col a bû ne i vel, be csül jön meg mint szol ga tár -
sát az Is ten szõ lõs kert jé ben. Tisz tel jük és be csül jük egy -
mást mint test vé re ket, akik együtt épít kez nek eb ben a
gyü le ke zet ben.

Ke vés olyan vá ros van Ma gyar or szá gon, ame lyik nek
hosszabb len ne a ne ve, mint Hód me zõ vá sár hely nek. 16
be tû le ír va, 15 ki ejt ve. Én az el múlt egy év ben, ami óta itt
élek le rö vi dí tet tem a vá ros ne vét 6 le írt be tû re. El tûnt 10
be tû a név bõl, de a lé nyeg nem vál to zott sem mit. Ez a 6
be tû így szól: otthon. Ott hon, ahol elõbb-utóbb fel sza ba -

DE ÁK LÁSZ LÓ

Ige hir de tés ik ta tá si is ten tisz te le ten*

Az Is ten tõl ne kem adott ke gye lem sze rint, mint bölcs épí tõ mes ter, ala pot ve tet tem, de más épít rá.
Vi gyáz zon azon ban min den ki, ho gyan épít rá. (1Kor 3,10)

* El hang zott Hód me zõ vá sár he lyen, 2004. október 9-én.
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dul tan néz he tem a sok mun ka után fel épült föl di la ká -
som, és ott hon, ahol Is ten tõl ka pott lel ke se dés sel épít he -
tem mind annyi unk kö zös ott ho nát.

Mi ért me rem le ír ni, hogy ez a gyü le ke zet az ott ho nom?
Egy mon dás sze rint: „Nem az az ott ho nunk, ahol la kunk,
ha nem ahol meg ér te nek min ket.”

Ott ho nom ez a temp lom, mert itt el fo gad nak, meg ér te -
nek. Ott ho nom ez a kö zös ség, mert vi gasz tal tak, erõ sí -
tet tek, ha úgy érez tem, leg jobb len ne le ten ni a Lu ther-ka -
bá tot, de rá mu tat tak hi bá im ra is, és vissza te rel tek a he -
lyes út ra.

Mi ért ott hon az ott hon? Er re nem le het fe lel ni, ezt érez -
ni kell. Én ér zem azt a sze re te tet, ame lyik eb ben a kö zös -
ség ben van, Is ten és a má sik em ber iránt. Ez a sze re tet
ben ne volt er re az ün nep re ké szü lõ dés ben, az is ten tisz te -
le ti ének lés ben, a be szél ge té sek ben. Ezt nem le het sza -
vak kal ki fe jez ni, ezt érez ni kell! Vá sár hely szá mom ra a
cso dák vá ro sa. Egy év alatt annyi min dent át él tem,
annyit kap tam, hogy szin te kép te len vol tam fel dol goz ni
az él mé nye i met. Egy más után za ka tol nak a na pok, egy -
más után pi pá lom ki a fel ada to kat, de gyak ran csak he -
tek múl va né zek vissza, hogy ho vá is ju tot tam, mi van
mö göt tem. 

Ez a perc most jó al ka lom, hogy meg áll jak, és meg né -
zem az el múlt esz ten dõ ket.

11 éve vár tam er re a perc re. 11 év ta nu lás, küz de lem,
mun ka és ál dás, gyõ ze lem és ve re ség, mind-mind itt van
most ve lem.

És ahogy itt ál lok, nem ér tem, hogy mi ért sze ret en gem
ennyi re az Is ten.

Õszin tén kí vá nom min den ked ves lel kész test vé rem nek
és gyü le ke ze ti tag nak, hogy egy szer ha sít son be le ez a kér -
dés: mi ért sze ret en gem ennyi re az Is ten? Mi ért ad ja ál dá -
sát, ami kor nem ér dem lem meg? Mi ért, mi ért, mi ért? Ta -
nu lom ezt az ér zést. Ta nu lom, mi lyen örül ni an nak, hogy
élek, és meg áld az Is ten.

Ta nu lom, mi lyen örül ni an nak, hogy el in dul hat tam
azon az úton, ame lyen min dig is jár ni sze ret tem vol na.

Mi ért sze ret en gem és min ket ennyi re az Is ten?
A vá laszt ta lán mind annyi an tud juk, de olyan jó új ra és

új ra rá cso dál koz ni: sze ret, mert gyer me kei va gyunk!
Mind ez hol nap tól se lesz más ként.
Sze ret ni fog hol nap is, és mi me gyünk to vább, és hi -

szem, hogy nyo mo rult em ber ként is át él het jük az õ ál dá -
sát. És hi szem, hogy nap ról nap ra épül ni fog éle tünk és ez
a gyü le ke zet!

Már egy ide je ké nyel met le nül ér zem ma gam, ha lát nom
kell, hogy az „el hí vott” pa pok, teo ló gu sok, nyil vá nos ke -
resz té nyek he lyett va la ki a sö vé nyek mel lõl fo gal maz za
meg azt, ami a mi mon da ni va lónk len ne, amit a mi fel ada -
tunk len ne hir det ni, s ilyen kor ke se rû en gon do lok ar ra:
már megint a kö vek ki ál ta nak. De a kö vek nemcsak ilyen
kép le te sen tud nak szól ni, hanem né ha na gyon is konk ré -
tan. A mai va sár nap kon tex tu sa: ok tó ber 15-e és 23-a kö -
zött a nyi las ha ta lom át vé tel re és az 56-os for ra da lom ra
va ló em lé ke zés tõl meg ha tá ro zot tan szó lal meg a pré di ká -
ció. Hadd kezd jem az utób bi val. 

A het ve nes évek vé gén a Jó zsef vá ros ban jár tam gim ná -
zi um ba, két perc nyi re a rá dió épü le té tõl. Az is ko lá ban
nem volt té ma 56, a ta ná rok is hall gat tak (nem is el len for -
ra dal maz tak!), a di á kok sem be szél tek ró la egy más közt,
ki-ki meg tar tot ta ma gá nak, amit tu dott, ol va sott, gon dolt
er rõl a kér dés rõl. De ha ki néz tünk az osz tály te rem ab la -
kán, ott vol tak az 56-os go lyó nyo mok a fa lon, szem közt
is, meg a mi épü le tünk tég lá in is. A mély csend ben a kö -
vek na gyon is vi lá gos nyel ven be szél tek. A kö vek idõn ként

zsol tá roz nak, idõn ként bi zony sá got tesz nek a Min den ha -
tó ról, tud juk, né ha mo rog nak is egy ki csit, de ha kell, ak -
kor ki a bál nak.

Mi nél na gyobb a hall ga tás, an nál han go sab bak a be sza -
kadt fe de lû fa lu si zsi na gó gák és el ha nya golt fa lu si zsi dó
te me tõk kö vei, s ugyan így az om l adó zó sváb temp lom tor -
nyok és a dü le de zõ gót be tûs sír kö vek is. Ezek a sír kö vek
pa ra dox mó don nem azo kért ki ál ta nak, akik alat tuk
nyug sza nak, ha nem azo kért, akik nek nem lett jus sa a ha -
zai te me tõ be tér ni, sõt ta lán sem mi lyen te me tõ be sem. S
ha vé let le nül egy-egy ki glan colt egy ko ri is ten há za más
funk ci ó nak ad ott hont, mint a gyö rei kul túr ház (volt evan -
gé li kus temp lom) vagy a Ma gyar Te le ví zió stú di ó ja az óbu -
dai Du na-par ton (a mû em lék zsi na gó ga), ak kor an nál na -
gyobb a csend, s an nál tisz táb ban hal lik a kö vek hang ja. 

A kö vek ki ál tá sa bán tó, éles, fül sér tõ, mert ró lunk ál lít
ki rossz bi zo nyít ványt, hisz a mi cin kos né ma sá gun kat
vá dol ja. Ami kor az új pes ti rak part kö ve i nek kell ki ál ta ni -
uk, mert más nem te szi meg he lyet tük (de õk meg te szik,
el hi het jük), ak kor baj van. És a Du na még za va ro sabb és
még böl csebb, mint ami lyen nek Jó zsef At ti la lát ta, hisz az -
óta hord ta a há tán az új vi dé ki hi deg na pok ál do za ta it, s
igye ke zett tisz tá ra mos ni a pes ti és vu ko vá ri rak par to kat.

CSEP RE GI ZOL TÁN

Ige hir de tés Lk 19,40 alap ján*

* El hang zott Bé kás me gye ren, 2004. ok tó ber 17-én.



A mély az óta is hall gat, de a kö vek nek nem tud la ka tot
ten ni a szá já ra.

Mi kor Dor ka lá nyom kis cso por tos lett, a 18-as busszal
kezd tünk jár ni min den nap óvo dá ba, óvo dá ból. Míg a
busz cam mo gott a Bé csi úti du gó ban, õ min den re rá kér de -
zett, amit az út men tén lát tunk.

– Mi ez? 
– Is ko la. 
– És ez? 
– Tég la gyár. 
– És ez mi? 
– Te me tõ. 
– Kik van nak itt? 
– Akik meg hal tak. 
– Is mer tük õket? 
– Hát, Bi bó ta tát ta lán is mer tük. 
– És ez mi? 
– Ez is te me tõ. 
– Itt is ha lot tak van nak? 
– Igen. 
– Mért van ket tõ te me tõ? 
– Mert ez zsi dó te me tõ. 
– Itt ha lott zsi dók van nak? 
– Igen. 
– Is mer tük õket? …
Nem tu dom, mi ért ké nyel met len ne kem ez a dia ló gus a

zsú folt bu szon, hisz a zsi dó te me tõ nor má lis in téz mény,
nem bör tön vagy nyil vá nos ház, ami rõl ta lán jobb, ha nem
hall a gye rek. Az óbu dai rá adá sul ren de zett, gon do zott:
sem mi szé gyell ni va ló nincs raj ta. Be szél ge té sünk sem szo -
kott „zsi dó zás”, ami nem tûr né az ava tat lan fü le ket. Dor -
ka még is ér zi, hogy kény sze re det ten vá la szol ga tok, te hát
még ma ka csab bul fag gat nap ról nap ra új ra. Ta lán az za -
var a té má ban, hogy vé let le nül tu dom: nem csak be csü let -
ben meg õszült má m e lék és ágy ban pár nák közt el hunyt
tát elék pi hen nek a Bé csi úton, ha nem töb bek kö zött a Ma -
ros ut cai zsi dó kór ház be te gei, ápo lói és or vo sai, aki ket 45

ja nu ár já ban lõt tek ha lom ra a nyi la sok. Egyik ilyen dél -
után ép pen a zsi dó te me tõ kér dé sét bon col gat juk a szo kott
szó fu kar pár be széd ben, mi kor a mel let tünk ülõ idõs hölgy
sír va fa kad és meg szó lít en gem: kö szö nöm, hogy be szél
ezek rõl a dol gok ról a kis gyer me ké nek. Ha jól meg gon do -
lom, én in kább hall gat tam, mint be szél tem ar ról, ami re a
hölgy gon dol ha tott, de nyil ván va ló, eb ben a hall ga tás ban
meg szó lal tak a sír kö vek, s ki ál tá su kat a há rom éves kis -
lány meg hal lot ta.

A kö vek ki ál tá sát hal la ni kel le met len ugyan, de vi -
gasz ta ló is: ha rü hell jük is a pró fé ta sá got, a pró fé tai szó
még is hang zik, tõ lünk füg get le nül is. Ez ugyan – Zin -
zend orf sza va i val – a lus ta pa pok evan gé li u ma, de így is
evan gé li um. Le he tünk gyen gék, da do gók, né mák, a kõ
kõ ma rad, s ki ált, ha kell. Le le het rom bol ni, be le het épí -
te ni, akár év szá za dok után is ké pes meg szó lal ni, ahogy
a kö zép ko ri há zak hoz fel hasz nált ró mai sír kö vek szó lal -
nak meg a ré gé szek ke zé ben. Hall gat hat nak a túl élõk,
hall gat hat nak a tet te sek, hall gat hat nak a cin ko sok, a
kö vek meg te szik kö te les sé gü ket, mert nin csen olyan rej -
tett do log, ami le ne lep le zõd nék. Né ma le het ké nyel met -
le nül-kény sze re det ten ugyan a köz vé le mény, ke rül he tik
a nyil vá nos nyi lat ko za to kat az egy há zak szó vi või, nyu -
god junk meg, a kö vek ki ál tá suk kal sza va tol ják, hogy
amit most a fül be sú gunk, azt hol nap a ház te tõk rõl hir -
de tik. Úgy le gyen!

Imád koz zunk a 129. ének so ra i val!
Ves sünk szá mot hát, édes Is te nem,
Hogy lel ke met ne kell jen fél te nem,
Hogy le hes sen bát rab ban szó la nom,
Mi dõn meg kell elõt ted ál la nom!
Szí ned elõtt min den nap el esem,
De van ne kem te ná lad ke ze sem,
Ha meg tar tasz hol na pi na pod ra,
Nem for dí tom azt meg bán tá sod ra.
Ámen!
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