
A fi úcs ka ép pen a Kis ká té Tíz pa ran cso lat-ma gya rá za tát
ta nul ta, de se hogy sem aka ró dzott a fe jé be men ni. Ki is fa -
kadt az ap ja elõtt: „Mi nek ne kem ezt meg ta nul nom? Hi -
szen én nem szok tam lop ni, és iga zán nem so kat te he tek
má sok ja va i nak meg õr zé sé ért!”

Va la hogy így va gyok ez zel az igé vel, ahogy a fi úcs ka a
Kis ká té szö ve gé vel. Azt mond ja Jé zus: El jön az óra, és az
most van, ami kor a ha lot tak hall ják az Is ten Fi á nak hang -
ját, és akik meg hal lot ták, él ni fog nak. … Aho gyan az
Atyá nak éle te van ön ma gá ban, úgy a Fi ú nak is meg ad ta,
hogy éle te le gyen ön ma gá ban. … El jön az óra, amely ben
mind azok, akik a sír ban van nak, meg hall ják az õ hang ját,
és ki jön nek. Gyö nyö rû ek ezek az igék. Le het ne is hossza -
san el mél ked ni az Atya és a Fiú egy sé gé rõl. De mi kö zöm
ne kem eh hez? Mit tu dok kez de ni ezek kel az igék kel, ami -
kor ne kem az zal van ba jom, hogy ki jö vünk-e eb ben a hó -
nap ban a jö ve del münk bõl, hogy a gyer me kem jól vá laszt-
e kö zép is ko lát, hogy túl zsú fol tak a nap ja ink, s már egy
hó nap ja nem volt sza bad hét vé génk sem? Mit tud nék én
kez de ni az zal, hogy Jé zus sza vát a ha lot tak meg hall ják, s
Jé zus sza va a ha lot ta kat élet re kel ti?

A fi úcs ka ap ja ép pen az au tó ját sze rel te, ami kor ki fa kadt
elõt te a gye rek. Ki bújt a ko csi alól, meg tö röl te ola jos ke zét,
s azt mond ta: „Lá tod, fi acs kám, a szer szá ma i mat? Évek kel
ez elõtt egyen ként be sze rez tem és meg ta nul tam hasz nál ni
õket. Az után szé pen el he lyez tem õket a szer szá mos lá dám -
ban. S most, ami kor szük sé gem van rá juk, elõ ve szem. Hó -
na po kon vagy éve ken ke resz tül ott ma rad nak érin tet le nül
a szek rény ben, a szer szá mos lá dá ban. De ami kor kel le nek,
ak kor tu dom, mit hol ke res sek. Te most nem ér ted, mi re le -
het hasz nál ni, amit meg ta nulsz. De ami kor szük sé ged lesz
rá, ak kor nem fogsz rá ér ni meg ta nul ni. Most kell meg ta -
nul nod, hogy ami kor szük sé ged lesz rá, ak kor elõ ve hesd
szí ved és ér tel med rej te ké bõl, és hasz nál ni tudd.”

Mi is úgy érez zük – ha meg szo kott ke rék vá gás ban fo -
lyik az éle tünk –, aligha van szük sé günk az íté let rõl szó -
ló igék re. Ta lán nem tu dunk mit kez de ni az zal a szó val,
hogy Jé zus hang ját még a ha lot tak is meg hall ják, amikor
a meg szo kott ke rék vá gás ban fut az éle tünk. Azu tán jön
egy pil la nat, ki tud ja, mi kor, ami kor ki zök ken eb bõl a ke -
rék vá gás ból. Jön egy pil la nat, ami kor az élet és a ha lál
mezs gyé jé re ke rü lünk. Jön egy pil la nat, ami kor össze ku -

szá lód nak gon do la ta ink, ami kor túl ter he lést je lez a bel sõ
fe szült ség mé rõ. Jön egy pil la nat, ami kor üres nek, ki égett -
nek érez zük ma gun kat. Egy szer jön egy pil la nat – s ak kor
nem érünk rá ke res gél ni, hogy mi ad hat erõt. Ak kor nem
lesz idõnk vi gasz és re mény ség után ku tat ni. Ak kor jó elõ -
ven ni a rej tek he lyé rõl a most meg ta nult, gyö nyö rû mon -
da tot: Jé zus sza vá nak ha tal ma van. A lel ki ha lál ban lé võk
és a tes ti ha lál ban lé võk is meg hall ják az õ hang ját. Jé zus
sza vá nak ha tal ma van: élet re tud kel te ni. Élet re tud kel te -
ni el halt hi tet, ki aludt sze re te tet. Élet re tud kel te ni meg fá -
radt szí vet, Jé zus sza va élet re kel ti még a hol ta kat is. Most
ta lán nem tu dok ve le mit kez de ni, de ak kor jó lesz em lé -
kez ni er re a mon dat ra és ke res ni Jé zus sza vát, ke res ni a
Bib li á ban, ke res ni az is ten tisz te le ten, ke res ni az úr va cso -
rá ban, ke res ni ke reszt sé gem bi zo nyos sá gá ban: Ne félj, én
ve led va gyok.

Most ta lán nem tu dok mit kez de ni ez zel az igé vel, de
egy szer jön egy pil la nat. 

Egy szer. Ki tud hat ja, mi kor? Mi lyen jó, hogy már ma
hall ha tom: Jé zus sza vá nak ha tal ma van, s hogy egy szer
szük sé gem lesz er re a ha tal mas szó ra. Mi lyen jó, hogy
már ma hall ha tom, hi szen meg vál toz tat ja nap ja i mat. 

Egy ad ven ti nap tá ron ol vas tam az aláb bi ver set:

Mondj egy jó szót,
mi e lõtt el men nél ott hon ról!
Sok min den tör tén het egy nap,
ki tud ja, vi szont lát juk-e még egy mást?
Kí vánj sze re tet tel jó éj sza kát,
ki tud ja, fel éb re dünk-e még?
Oly gyor san mú lik az élet.
Nem mind egy hát,
mit mond tál ne kem utol já ra,
mit kér tél tõ lem utol já ra.
Ezért hadd le gyen jó
a vég sõ szó.
Gon dolj rá, le het, hogy ez lesz az utol só. 

Ami kor Jé zus sza vát hal lom, ez a vers jut eszem be, s
igyek szem, hogy min den kö szö nés, min den ké rés, min den
kí ván ság ab ban a bé kes ség ben és sze re tet ben szü les sék,
ame lyet azon a bi zo nyos utol són el kép ze lek ma gam kö rül. 
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Szent Er zsé bet (1207–1231) tör té ne te mély és vál to za tos
nyo mot ha gyott az eu ró pai tör té ne lem és mû vé sze tek el -
múlt nyolc év szá za dán. Az egy há zi iro da lom (kö zép ko ri
élet raj zok, li tur gi kus és ha gi o gra fi kus szö ve gek, pré di ká -
ci ók és épí tõ lel ki iro da lom) és a né pi es Er zsé bet-ha gyo -
mány mel lett a kép zõ mû vé sze tek nek is kez det tõl fog va
ked velt té má ja volt Er zsé bet éle té nek és le gen dá i nak áb rá -
zo lá sa, s ezt egé szí ti ki az Er zsé bet tisz te le té re írt ze ne mû -
vek egy re szé le sebb ská lá ja is. E ten ger nyi anyag ára da tán
je lent meg a 18–19. szá zad for du ló ján Wil helm Jus ti köny -
ve, mely elõ ször tett kí sér le tet Er zsé bet éle té nek és az ah -
hoz kap cso ló dó mér he tet le nül sok írás mû nek a tu do má -
nyos kri ti kai vizs gá la tá ra. E két év szá za da el kez dett tu do -
má nyos erõ fe szí tés, mely az óta ugyan csak ha tal mas sá
nõt te ki ma gát, en nek a vál to za tos ha gyo mány anyag nak
a vizs gá la tá ból von ja le kö vet kez te té se it, hogy mi nél kö -
ze lebb ke rül jön Szent Er zsé bet éle té nek és sze mé lyi sé gé -
nek tit ká hoz.

Ha bár a tu do má nyos Er zsé bet-ku ta tás több mint 200
év re te kint vissza, dok to ri ér te ke zé sem ben csak a leg utób -
bi száz esz ten dõt te kin tet tem át. En nek két oka is van.
Egy részt Wil fried Müh len si epen dok to ri disszer tá ci ó já ban
– me lyet a mar bur gi egye tem fi lo zó fi ai fa kul tá sán nyúj tott
be 1949-ben – a ku ta tás el sõ 100 évé nek át te kin té sét el -
vé gez te. Más részt ép pen az 1907-es Er zsé bet-év for du lót
kö ve tõ en bon ta ko zott ki az a fel vi rág zás, mely a kri ti kai
for rás ki adás és an nak nyo má ban a ku ta tói ér dek lõ dés
újabb fel len dü lé sét hoz ta. Így te hát a 20. szá zad ön ma gá -
ban is tár gyal ha tó, szer ves egy sé get mu ta tó kor szak.

A dok to ri ér te ke zés cél ja e ket tõs vo nal ala pos fel dol go -
zá sa volt: az egyik vo na lon a 20. szá za di tu do má nyos
(egy ház)tör té ne ti ku ta tás kér dé se i nek és mód szer ta ná nak
vizs gá la ta, a má si kon an nak a rend kí vü li sze mé lyi ség nek,
Ár pád-há zi Szent Er zsé bet nek a be mu ta tá sa, aki nek tit ka
át su gár zik a fel ku ta tott tör té nel mi té nye ken és hi po té zi se -
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ken is. Így „a ku ta tás ku ta tá sa” egy szer re ad ké pet õró la
és 20. szá za di ön ma gunk ról – így ösz tö nöz ben nün ket to -
váb bi el mé lye dés re és mun ká ra.

WIL HELM MA U RER ÁR PÁD-HÁ ZI
SZENT ER ZSÉ BET RO MÁN KO RI
MEG HA TÁ RO ZOTT SÁ GÁ RÓL

„Er zsé bet ha tá ro zat lan sá ga… kül sõ és bel sõ hely ze té bõl,
va la mint ko rá nak kö rül mé nye i bõl fa kadt… Akár csak
mes te re, Marburgi Kon rád, egy új kor kü szö bén áll, ame -
lyen azon ban nem tu dott át lép ni” – fo gal maz ta meg té zi -
sét Wil helm Ma u rer. De ho gyan is ju tott er re a meg gyõ zõ -
dés re?

Er zsé bet lel ki mes te ré nek, Marburgi Kon rád nak a sze -
mé lye a tör té ne ti Er zsé bet-ku ta tás kez de te i tõl fog va a tör -
té né szek ér dek lõ dé sé nek a kö zép pont já ban állt. Va ló ban
meg ha tá ro zó – ha nem is ki zá ró la gos – sze re pet ját szott
a tü rin gi ai her ceg né val lá sos fej lõ dé sé ben fér je él té ben
épp úgy, mint utá na. Ha er re a spi ri tu á lis kap cso lat ra gon -
do lunk, nem tû nik meg le põ nek az sem, hogy ép pen Kon -
rád éle té nek ku ta tá sa ko mo lyan be fo lyá sol ta az Er zsé bet-
ku ta tást is. Karl Her mann May 1951-ben je len tet te meg
ta nul má nyát Kon rád éle té rõl, ezen be lül is a pre mont rei
rend hez va ló tar to zá sá ról. Ma u rert ezek az újabb fel ve té -
sek ve zet ték el új ha gyo mány tör té ne ti kér dé sek hez és ku -
ta tá si te rü le tek hez, me lyek se gít sé gé vel Er zsé bet éle té nek
ese mé nye it ere de ti kor tör té ne ti kon tex tu suk ban pró bál ta
be mu tat ni: „A jog tör té ne ti és ke gyes ség tör té ne ti össze ha -
son lí tás esz kö zé vel le het sé ges sé vá lik szá munk ra, hogy
Szent Er zsé bet lel ki egye dül ál ló sá gát ko rá nak ke re tei kö -
zött ra gad juk meg.” Há rom ta nul má nyá ban kö vet ke ze te -
sen kö vet te ezt a vo na lat.

El sõ ként meg je lent cik ké nek – „Zum Verständ nis der
he i li gen El isa beth von Thü rin gen” (1953) – el sõ két sza -
ka szá ban Ma u rer May fel ve té se it az Er zsé bet-ku ta tás
szem pont já ból ér té ke li: Marburgi Konrád ke resz tes had já -
ra ti pré di ká tor ként vál lalt po li ti kai sze rep lé sé nek kö vet -

* Le ben und Bio gra p hie: Die he il ige El isa beth von Thü rin gen und Un -
garn im Spi e gel der wis senschaft li chen Forschung des 20. Jahr hun dert s.
Egy ház tör té ne ti dok to ri ér te ke zés. EHE, Bu da pest, 2004.
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kez mé nye it, kü lö nö sen is a tü rin gi ai ud var ban, va la mint
Er zsé bet mel lett vál lalt lel ki ve ze tõi fel ada tá ban a fel té te -
le zett pre mont rei ha gyo má nyok és meg ha tá ro zott sá gok
je len lé tét. Ezek a szem pon tok oda ve zet ték el Ma u rert,
hogy ál ta lá nos ság ban is meg vizs gál ja a ke resz tes had já ra -
ti pré di ká to rok fel ada ta i nak és jo ga i nak össze füg gé se it,
vagy ép pen a tü rin gi ai tar to mány gróf ság hely ze tét a 13.
szá zad el sõ fe lé ben. Fi gye lem re mél tó elem zést ad Er zsé -
bet ke gyes sé gé nek asz ke ti kus vo ná sa i ról és for má i ról a
pre mont re i ek 12. szá zad ból szár ma zó ha gyo má nya i val
össze vet ve, ame lye ket Marburgi Konrád mint a rend tag ja
köz ve tít he tett vol na szá má ra.

A kér dést, hogy mi lyen mély le he tett Kon rád nak ilyen
be fo lyá sa Er zsé bet re, Ma u rer nem vá la szol ja meg egy ér tel -
mû en: „Er zsé bet vé gül még is csak olyan nagy ön ál ló sá got
õr zött meg, amely a kö zép ko ri nõi moz gal mak ad di gi tör -
té ne té ben pél da nél kül állt”, sõt úgy lát ja õt, mint aki
„már ki for má ló dott, mi e lõtt kap cso lat ba ke rült vol na Kon -
rád dal”, és „ere de ti ka rak te rét so ha sem vesz tet te el”. A
má sik ol da lon azon ban Er zsé be tet „csak ab ból a kap cso -
lat ból le het meg ér te ni, amely õt Marburgi Konrád hoz fûz -
te”. Ezért meg kí sér li a jog tör té net se gít sé gé vel meg ha tá -
roz ni azo kat a kül sõ ke re te ket, ame lye ken ke resz tül az ál -
ta la kép vi selt ke resz tes had já ra ti ke gyes sé gi esz mé ket
köz ve tí te ni tud ta, „ame lyek a meg elõ zõ év szá za dok mo -
nasz  ti kus re form moz gal ma i nak szi go rá ból táp lál koz tak”,
és ame lyek ben „Kon rád és Er zsé bet egy aránt osz toz tak”.
En nek nyo mán von ja le azt a kö vet kez te tést, hogy „Er zsé -
bet fej lõ dé sé ben a fe ren ces ele me ket mind ed dig messze
túl ér té kel ték.”

Írá sa har ma dik ré szé ben Er zsé bet bel sõ „át ala ku lá sát”
tár gyal ja, amely a meg öz ve gyü lé se (1227) és a ha lá la
(1231) kö zöt ti idõ ben ment vég be. Ma u rer azon ban itt
sem hagy ta el köz pon ti té má ját, Marburgi Konrád sze re -
pét. „Szi lárd jo gi ala pon a tar to mány úr ha lá lá val be fe je -
zett nek kell te kin te ni (Kon rád) pá pai pro tek to rá tu sát a te -
rü let (Tü rin gia) fe lett”, ha bár val lá si kap cso la tuk még sem
szûnt meg, amely „Er zsé bet ki je lölt vé dõ je ként (de fen sor)
új for má ban foly ta tó dik”. Így azon ban a fe ren ce sek Er zsé -
bet re gya ko rolt ha tá sá nak a kér dé se még nyi tott ma rad:
„Er zsé bet nek nyil ván va ló an volt haj lan dó sá ga az új esz -
mék iránt. Fel kell ten ni azon ban, hogy azok kal nem tisz -
tán, vi lá go san és a ma guk tel jes sé gé ben ta lál ko zott, és
nem újí tás ként fo gad ta õket, ha nem an nak a ke gyes ha -
gyo mány nak a né zõ pont já ból, amely ben élt.” „Er zsé bet
val lá sos éle tet élt (re li gi o sa volt), erõs mon asz ti kus kö tõ -
dés nél kül.” „Re li gi o sa ként élt éle te így mint Is ten nek
szen telt élet fér je lel ki üd vét szol gál ta an nak ha lá la után.”
Eb ben a stá tusz ban „sor or in sa e cu lo”-ként élt, és „bel sõ
meg ta pasz ta lá sai ve ze tik el mind ket te jü ket (ti. Er zsé be tet
és Kon rá dot) ad dig a ha tá rig, ame lyen túl már egy új em -
ber kép tá mad, a val lá si élet meg va ló sí tá sá nak és kö zös sé -
gi le he tõ sé ge i nek új for mái tûn nek fel.” Ezt a ha tárt azon -
ban Ma u rer sze rint so sem lép ték át.

1954-ben köz re adott cik ké ben – „Die He il ige El isa beth
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im Lich te der Fröm mig ke it ih rer Zeit” – Ma u rer ugyan azt
a célt kö vet te, mint ko ráb ban, de már más meg kö ze lí tés -
bõl. Er zsé bet éle té nek azon éve it te kin ti át, me lyek ben fér -
je mel lett mint tar to má nyi gróf né állt, va la mint Kon rád
jo gi és po li ti kai hely ze tét ugyan eb ben az idõ ben. Ez után
szá mos nõi ala kot mu tat be Er zsé bet csa lád já ból és kor -
tár sai kö zül (nagy nén jét, Hed vi get, va la mint a 12–13.
szá za di val lá sos nõi moz gal mak leg je len tõ sebb sze mé lyi -
sé ge it) „az össze ve tés mód sze ré vel”, akik nek a val lá sos
ka rak te re ha son lí tott Er zsé be té re. „Ezek nek a nõk nek az
éle te azo nos rit mus sze rint folyt le… Mind ezek a ha son -
ló sá gok azt mu tat ják, hogy Er zsé bet a ke gyes ség egy vi -
lá go san kör vo na la zott tí pu sát vet te fel és él te meg… A
ke mény asz ké zis ben és a fel tét len en ge del mes ség ben a
pre mont rei örök ség mu tat ko zik meg.” Eb ben az össze -
füg gés ben ér té kel te Assisi Szent Fe renc ke gyes sé gé nek és
élet for má já nak ha tá sát is Er zsé bet re: „Szent Fe renc hez
ha son ló an szá má ra is úgy tûnt fel Jé zus sze gény élet -
mód já nak meg va ló sí tá sa a vi lág ban ma rad va, kí vül a ko -
los to ron, mint a ke resz tény élet leg ma ga sabb for má ja…
Sor or in sa e cu lo – ez zel a ke resz tény nõi moz ga lom tör -
té ne té ben új ke gyes sé gi ide ál tû nik fel… és ez a ke gyes -
ség még is a Clairvaux-i Bernát ál tal kel tett cisz ter ci ek és
pre mont re i ek ke gyes sé gé ben gyö ke re zik.” Ezen túl me nõ -
en lé te zik „egy sze mé lyes, még is pár hu za mos fej lõ dés” a
bra ban ti és al só-raj nai be gi nák és Szent Er zsé bet kö zött:
„A dön tõ mo tí vum min den eset ben azo nos: Krisz tus kö -
ve té se a szen ve dés ben és a sze re tet ben”, a könnyek ado -
má nyá val és az ex tá zis sal egye tem ben – mint ber ná ti
misz ti ka. Itt új ra elõ tû nik Ma u rer ko ráb bi té zi se, mi sze -
rint „Er zsé be tet tü rin gi ai élet sza ka szá ban épp úgy, mint
éle té nek mar bur gi ide jé ben ki zá ró lag a ber ná ti ke gyes ség
ta la ján kell ér tel mez ni.”

Ha bár ki tart e mel lett a né ze te mel lett, most még is ala -
po sabb vizs gá lat alá ve szi a fe ren ces ha tás kér dé sét. Ezt
a be fo lyást egy részt kor lá to zott nak tar tot ta, mi vel – sze -
rin te – egy fe ren ces ko los tor lé te zé se „Mar burg ban csak
ké sõbb iga zol ha tó… Min den kí sér let, hogy már Er zsé bet
éle té nek ide jé ben fel té te lez he tõ le gyen…, pusz tán le gen -
dá ris tá kol mány”, más részt meg elõ le ge zett nek is a ber -
ná ti ke gyes ség ben, kü lö nö sen is né met föl dön. En nek el -
le né re is kény te len szá mol ni Fe renc mé lyebb ha tá sá val
is: „De nem csu pán éle té nek utol só hó nap ja i ban ré szel -
tet te Er zsé bet Szent Fe ren cet val lá sos tisz te let ben”, ha -
nem „a fe ren ces ség új bo rát a ré gi töm lõk be töl töt ték”.
Eh hez ha son ló ki je len té sei el le né re is ki tar tott azon ban a
szent her ceg nõ ro mán ko ri meg ha tá ro zott sá gá nak kon -
cep ci ó já nál.

Egé szen más szem pont ból, új te rü le te ket be von va foly -
tat ta ku ta tá sát Ma u rer egy har ma dik mun ká já ban – „Eli -
sa beth von Mar burg in zeit ge schicht li cher Be le uch tung”
(1958). Er zsé be tet a tü rin gi ai tar to mány gróf ság po li ti kai
hely ze té nek fé nyé be ál lít ja: „Er zsé bet szá má ra ezek a bel-
és kül po li ti kai kö rül mé nyek nagy je len tõ ség gel bír tak.” A
ke resz tes had já rat kri ti kus ide jé ben pél dá ul nagy ban



meg ha tá roz ta éle tét a tü rin gi ai her ceg ség és a ma in zi ér -
sek ség kö zöt ti ha gyo má nyo san fe szült vi szony, amely –
mint ko rát ál ta lá ban is – val lá sos til ta ko zás hoz ve zet te Er -
zsé be tet: „ke resz tény pro tes tá ci ó hoz az erõ szak és az
igaz ság ta lan ság el len, amely a ki épü lõ ál lam ha ta lom és
or gá nu mai tér nye ré sét jel le mez te.” A po li ti kai össze füg gé -
sek mel lett Ma u rer elem zi a fér je há bo rú ba vo nu lá sa után
meg erõ sö dött po zí ci ó hoz ju tó tar to mány gróf né hely ze tét
is: „Min den, amit há zas éle té nek asz ke ti kus le mon dá sai és
gya kor la tai fe lõl tu dunk, össze füg gés ben áll bel sõ rész vé -
te lé vel a ke resz tes had já ra ton”, amit „õ ma ga ál do zat ként
fo gott fel, amely nek hoz zá kel lett já rul nia La jos éle té hez
és a ke resz tes had já rat si ke ré hez.”

A kül sõ kö rül mé nyek után Ma u rer a ke gyes asszony és
öz vegy éle té nek lel ki vo ná sa it ve szi szám ba. Ezen a pon -
ton je lent kez nek ná la új szem pon tok és ered mé nyek. Er -
zsé bet mint sor or in sa e cu lo „a ko los tor és a vi lág kö zöt ti
fe szült ség gel töl ti meg szí vét és éle tét” az asz ké zis út ján,
„a vi lág ban, a vi lá gért”. Itt mu tat koz nak meg az el sõ je lei
an nak is, hogy ko ráb bi né ze te it meg vál toz tat ta: „As si si
Fe renc is va la mi ha son lót ke re sett… Er zsé bet azon ban nõ;
s a rend kí vü li, amit el kép zelt, pél da nél kül va ló volt.”
Nem csak Er zsé bet mint nõ egye dül ál ló vol tát hang sú lyoz -
za egy új tör té nel mi kon tex tus ban, ha nem spi ri tu á lis ro -
kon sá gát is a 12–13. szá zad val lá sos nõi moz gal ma i val is.

Ma u rer még ezen is túl lép, és újabb né ze te ket fejt ki Er -
zsé bet és Fe renc kap cso la tá ról. „A ke resz tes lo vag La jos
em lé ke ze té re szen telt ma radt Er zsé bet éle te és mar bur gi
ala pí tá sa 1228. már ci us 24. után is”, amennyi ben „az asz -
ké zis for mái azon ke mény és szi lárd tör vé nyek nek fe lel tek
meg, ame lye ket Kon rád rend jé nek atyá i tól (a pre mont re i -
ek tõl) vett át”. Ez után kö vet kez nek új meg lá tá sai: „Er zsé -
bet nem volt fe ren ces ren di ér te lem ben, azon ban egy olyan
irány zat ki emel ke dõ kép vi se lõ je, amely a kol du ló ren dek -
ben ta lál ta meg be tel je se dé sét”, és „amennyi ben Er zsé bet
fel tét len ön át adás sal a ré gi nek él, amellyel a sze gény sé gi
moz ga lom át ha gyo má nyo zott mo tí vu ma it va ló sít ja meg,
még is – ma ga és a kor tár sai szá má ra sem tu da to san – az
új hor do zó ja lesz.” Te hát „a ko rok kö zött él” – egy ré gi és
egy új kor sza kot rep re zen tál va. E vi lá gos vé le mény vál toz -
ta tás da cá ra Ma u rer meg is mét li ré gi ki je len té sét: Er zsé bet
„az új kor kép vi se lõi szá má ra ért he tet len ma radt”.

Már ko ráb bi ta nul má nyá ban – „Die he il ige El isa beth
und ihr Mar bur ger Hos p ital” (1956) – meg mu tat koz tak
en nek a tar tal mi mó do su lás nak egyes ele mei. Eb ben az
írás ban Ma u rer a mar bur gi is po tály ala pí tás kö rül mé nye it
ku tat ja (1228–1234 kö zött). Eb ben az össze füg gés ben
vizs gál ja azo kat a kor tör té ne ti kér dé se ket, ame lyek a meg -
öz ve gyült her ceg né utol só éve it meg ha tá roz ták. „Az elõ -
ké szü let” cím alatt vá zol ja azt a „bel sõ konf lik tust”, amely
Er zsé be tet öz vegy sé gé ben az elé a kér dés elé ál lí tot ta: „va -
jon egy ko los to ri kö zös ség rej te ké be kel le ne-e ilyen (misz -
ti kus) él mé nyek után lép nie?” Ma u rer vá la sza már itt is fi -
no mí tást sej tet: „A ke resz tény ség tör té ne té ben el sõ ként kí -
sé rel te meg egy nõ, hogy sor or in sa e cu ló ként él jen… Ez -

zel egy új, ko ráb ban já rat lan utat ke re sett ma gá nak.” Sza -
bad aka ra tá ból lé pett er re az út ra: „nagy pén te ki fo ga dal -
ma kor 1228-ban ön ál ló an cse lek szik, nem akar va, hogy
Kon rád vissza fog ja, ide ál já nak ra di ká lis meg va ló sí tá sa ér -
de ké ben, hogy sor or in sa e cu lo le gyen.”

Ha bár itt Er zsé bet au to nóm cse lek vé sét hang sú lyoz za,
en nek el len sú lya ként rög tön vissza tér Kon rád fõ sze re pé -
nek hang sú lyo zá sá hoz a kór ház ala pí tás ban: „mint ta ní tó -
mes te re, ki fe je zet ten Marburgi Konrád ve zet te er re az út -
ra.” Õ for dí tot ta te kin te tét egy „mon asz ti kus kö zös ség”,
az „is po tály ala pí tás” fe lé. „Ó és új, aho gyan Er zsé bet és
Kon rád szí vé ben is még össze ke ve re dett, az új ala pí tás
ter vé ben is ki egyen sú lyo zat la nul áll tak egy más mel lett. A
kö vet ke zõk ben azt mu tat juk be, mi kép pen szo rí tot ta visz  -
sza is mé tel ten a ré gi az újat.” 

Ez az is po tály kö zös ség, amely „1229. áp ri lis 19. és
1231. már ci us 11. kö zött jog sze rû kép zõd mény ként épült
ki”, sem mi lyen te kin tet ben nem volt kla u zú ra, hi szen ak -
kor Er zsé bet nek „a mar bur gi ide jé bõl sok szo ro san do ku -
men tált uta zá sai nem let tek vol na le het sé ge sek.” Ma u rer
itt is a be gi nák kal lát ha son ló sá got, nem csak egy há zi és
tár sa dal mi hely ze tük okán, ha nem a val lá sos élet te rü le tén
is. Az pe dig „sem ke let ke zé sé ben, sem ki bon ta ko zá sá ban
nem állt kap cso lat ban a fe ren ces ség gel”. To váb bi ér ve lé sé -
ben Ma u rer meg kí sé rel te to vább csök ken te ni a fe ren ces be -
fo lyás je len tõ sé gét, vé gül azon ban még is el is mer ve: „Az
um bri ai szent kö ve tõ je lett, nem úgy, hogy be lé pett vol na
rend jé nek csa lád já ba, ha nem ab ban, aho gyan éle te vé gé ig
élt… En nek so rán Marburgi Konrád dal együtt egé szen ad -
dig a ha tá rig ju tott, ame lyen túl a 13. szá za di kol du ló ren -
dek te rü le te kez dõ dik. Er zsé bet ezt a ha tárt so ha sem lép te
át.” Így lett vé gül is ha lá la után – Kon rád eret ne kek el le ni
pré di ká ci ói nyo mán – „a szent, aki a ka to li kus ke gyes ség
ide ál ját meg tes te sí tet te”.

MA U RER TA NUL MÁ NYAI:
KU TA TÁ SÁ NAK SÚLY PONT JAI

Wil helm Ma u rer ta nul má nyai az Er zsé bet-ku ta tás új sza -
ka szát nyi tot ták meg. Leg na gyobb ér de me az, hogy ku ta -
tá si kon cep ci ó já hoz hû en Er zsé bet éle té nek leg fon to sabb
ese mé nye it és val lá sos össze te võ it „ob jek tív” tör té ne ti té -
nyek ke re tei kö zött vizs gál ta. A meg elõ zõ ku ta tás sok szor
egy ol da lú össz pon to sí tá sát bel sõ val lá sos fej lõ dé sé re és
ka rak te ré re Ma u rer egyen súly ba hoz ta a kül sõ kö rül mé -
nyek össze füg gé se i vel. A jog tör té ne ti össze füg gé sek be vo -
ná sa olyan kro no ló gi ai vá zat ho zott lét re, amely ben le het -
sé ges volt éle té nek sza ka sza it és lel ki kap cso la ta it „a quo
ad qu em” be so rol ni. Ez zel a mód szer rel az is le he tõ vé vált,
hogy az Er zsé bet rõl, Marburgi Konrád ról, a tü rin gi ai ud -
var ról, a mar bur gi Fe renc-is po tály ról ko ráb ban al ko tott
ha mis el kép ze lé se ket fe lül vizs gál ja, más je len sé gek pe dig
meg ta lál hat ták he lyü ket szé le sebb össze füg gé sek ben is.

Ma u rer ke gyes ség tör té ne ti ered mé nye it azon ban más -
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ként kell ér té kel ni. Nagy ér de me, hogy az Er zsé bet-ku ta tás
klasszi kus axi ó má i nak kor sza ka után a ke gyes ség tör té ne -
ti ku ta tás leg újabb ered mé nye it is al kal maz ta, s ez ál tal
meg sza ba dí tot ta a vég ered mény ben ki lá tás ta lan és cél ta -
lan pszi cho lo gi zá lás tól. Itt új té zis sel állt elõ, még pe dig
az zal, hogy Er zsé be tet tel jes mér ték ben a ro mán kor ha tá -
roz ta meg. Ez zel Ma u rer konk rét kor ba ágyaz ta az élet raj -
zot, azon ban olyan kro no ló gi ai-esz me tör té ne ti ha tár vo na -
lat is hú zott, ame lyet sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött sem
akart töb bé át lép ni. Ha bár ké sõb bi ku ta tá si ered mé nyek
nyo mán fel is mer te en nek a té zis nek a prob lé má it, aho -
gyan ez a ké sõb bi ta nul má nyok ban is mé tel ten meg mu tat -
ko zik, kö vet kez te té se ket még sem vont le be lõ le. Ezért azt
mond hat juk, hogy vi tat ha tat lan ered mé nyei még is kor lá -
to zot tak ma rad tak.

Ezért kri ti ku san meg kell ál la pí ta ni, hogy Ma u rer
összes sé gé ben sa ját kon cep ci ó já nak fog lya ma radt. Mi -
köz ben nagy ala pos ság gal ku ta tott a szent her ceg nõ éle -
té nek, leg fõbb jel lem zõ i nek a hát te ré ben meg hú zó dó ob -
jek tív tör té ne ti té nyek, össze füg gé sek és elõ írá sok után,
an  nyi ra el ural ko dott ben ne ez a tö rek vés, hogy Er zsé bet
sze mé lyes ka rak te rét, bel sõ lel ki fej lõ dé sét és meg nyil vá -
nu lá sa it fel tû nõ en a hát tér be szo rí tot ta. Er zsé be tet azon -
ban nem te kint het jük csu pán a kül sõ kö rül mé nyek ter mé -
ké nek, for má ló dá sá ban oly nagy sze re pet ját szott rend kí -
vü li sze mé lyi sé ge. Az a be nyo más ala kul ki a meg fi gye lõ -
ben, hogy Ma u rer tu da to san a ko ráb bi ku ta tás kér dés fel -
ve té se i vel akart konf ron tá lód ni, amely el sõ sor ban a bel sõ,
pszi cho ló gi ai ol dalt vet te fi gye lem be Er zsé bet nél. Ez a ten -
den cia ab ban is fel is mer he tõ, hogy írá sa i ban sok kal töb -
bet ír a kor tör té nel mi, po li ti kai és egy há zi össze füg gé se i -
rõl, mint ma gá ról a tü rin gi ai szent rõl. Kü lö nö sen el sõ,
prog ram adó pub li ká ci ó já ban (Zum Verständ nis der He i li -
gen El isa beth von Thü rin gen) mu tat ko zik ez meg,
amennyi ben an nak na gyobb ré sze – a cím mel el len té te -
ben – Marburgi Konrád dal fog lal ko zik. Ezt az arány ta lan -
sá got ké sõbb is csak rész ben iga zí tot ta ki.

Ma u rer azt a té zist, hogy Er zsé bet va lás sos ága már
Kon rád dal va ló ta lál ko zá sa elõtt ha tá ro zott for mát öl tött,
in di rekt mó don is meg erõ sí ti: „Csak nagy idõ kö zön ként
tud hat ta Kon rád Er zsé bet gon do zá sát el lát ni.” Ezek a kro -

no ló gi ai ûrök, ame lyek ab ból áll tak elõ, hogy Kon rád más
egy há zi te vé keny sé ge mi att (mint ke resz tes had já ra ti pré -
di ká tor és pá pai meg bí zott) so kat uta zott, ki es tek Ma u rer
fi gyel mé bõl, ha bár ala po san meg gyen gí tik azt a né ze tet,
hogy val lá sos sá ga vég sõ for má ját Kon rád, il let ve Kon rád
ren di ho va tar to zá sa ha tá roz ta vol na meg. Ha Kon rád mint
ke resz tes had já ra ti szer ve zõ nem le he tett je len Wart burg -
ban, ki lát hat ta el a lel ki ve ze tés fel ada tát Er zsé bet, ké -
sõbb pe dig is po tály kö zös sé ge mel lett? Ho gyan le het ezen
az ala pon úgy ér vel ni, hogy Kon rád je len lé te meg aka dá -
lyoz ta a fe ren ces be fo lyást? Ho gyan fo gad hat nánk el
Mau  rer vé le mé nyét, hogy Kon rád be fo lyá sa lé nye gé ben ki -
zá ró la gos volt Er zsé bet re? Ezen a pon ton mu tat ko zik meg
érv rend sze ré nek gyen ge pont ja: a sa ját ma ga ál tal vá lasz -
tott mód szert, vagy is a re á lis jo gi és tör té nel mi kör nye zet -
bõl fa ka dó kö vet kez mé nye ket sa ját té zi se ro vá sá ra nem
vi szi kö vet ke ze te sen vé gig. A „kro no ló gi ai ûrök” prob lé -
má ja még sú lyo sab ban je lent ke zik a fe ren ces vi ta ese té ben
az Er zsé bet ha lá lát kö ve tõ ese mé nyek lát tán, ahol szá mos
pél da mu tat ko ráb bi fe ren ces be fo lyás ra, ame lye ket azon -
ban Ma u rer tel je sen fi gyel men kí vül hagy. Mód sze re és té -
zi se te hát, ame lyek az Er zsé bet-ku ta tás alap vo na la it is je -
len tõ sen meg vál toz tat ták, még is el akad tak fél úton. Ezt
mu tat ja az is, hogy Er zsé bet val lá sos for má ló dá sá nak azt
a sza ka szát, amely a Kon rád dal va ló ta lál ko zá sa elõt ti
idõ re ve zet he tõ vissza (1226 elõtt), fi gyel men kí vül hagy -
ja, ha bár ép pen õ ma ga em lí ti, hogy ak kor ra Er zsé bet ke -
gyes sé ge már ki for má ló dott. Csak így lett le het sé ges, hogy
Marburgi Konrádot ilyen ki zá ró la gos és meg ha tá ro zó sze -
rep hez jut tat ja, az egyéb ha tá sok je len tõ sé gét pe dig ilyen
ka te go ri ku san le csök kent se.

Va ló szí nû leg ép pen a tör té nel mi is me re tek bi zo nyí tó
ere je ve zet te Ma u rert to váb bi mód szer ta ni za va rok hoz:
hogy ér ve lé sé ben ele ve fel té te le zi a vég ered ményt. Eh hez
a pe tit io prin ci piihez kap cso ló dik egy to váb bi prob lé ma is:
Ma u rer éles ha tár vo na lat hú zott a ro mán és a gó ti kus kor
kö zé, s így ál lí tot ta Er zsé bet tel je sen ro mán szel le mi sé gû
nõi val lá sos fej lõ dé sét (asz ké zis, ke gyes ség, ka ri tás z). Ha -
bár ké sõb bi ta nul má nya i ban eze ket a té ve dé se ket kor ri -
gál ni akar ta, egy ol da lú és sa ját ku ta tá sai alap ján is két sé -
ges ál lás pont ját so sem ad ta fel.
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ELÖL JÁ RÓ BAN

A fel adat meg ha tá ro zá sa bi zony ta lan. A kon fe ren cia té má -
ja – Az öku me né ered mé nyei és kér dé sei – azt su gall ja, hogy
az öku me né kér dé se van te rí té ken. A szó be li fel ké rés ben a
40 év vel ez elõtt be fe je zõ dött II. vatikáni zsinat ki ér té ke lé se
sze re pel, és ezt erõ sí ti meg a le írt és meg kül dött prog ram:
A re for má ció ere de ti cél jai és a ka to li kus meg úju lás a II.
vatikáni zsinat után. A két té ma kör kö zött bi zo nyos egye -
net len sé get lá tok, mond hat nám azt is, fe szült ség van. Ha
úgy ér tel mez zük, hogy a kon fe ren cia ab ból a szem pont ból
kí ván fog lal koz ni akár a re for má ci ó val, akár a II. vatikáni
zsinat tal, hogy mennyi re fe lel nek meg az öku me ni ci tás -
nak, ak kor az öku me né a vizs gá ló dás nak a mér té ke. Az
egy ház egy sé ge ugyan fon tos, de nem le het a vég sõ és az
egyet len mér ték. El en ged he tet len ugyan is an nak a kér dés -
nek a föl te vé se, hogy az egy egy ház krisz tu si egy ház-e.

ME LYEK VOL TAK A RE FOR MÁ CIÓ ERE DE TI CÉL JAI?

Iz gal mas, lu the rá nus szá má ra hí zel gõ is, ha a ró mai ka to -
li kus egy ház zsi nat utá ni meg úju lá sát a re for má ció ere de -
ti cél ja i hoz kí ván ja va la ki mér ni. Eh hez két meg jegy zés.
Az egyik for mai, a má sik tar tal mi.

For mai szem pont ból az a ne héz ség, hogy a re for má ció
nem úgy vet te kez de tét, mint ami kor egy mi nisz ter el nök
hi va tal ba lép és hoz zá lát gon do san elõ ké szí tett prog ram -
ja meg va ló sí tá sá hoz.

Az 1517-ben ké szült 95 té te lé ben, ame lyet Lu ther meg -
kül dött Al brecht ma in zi ér sek nek is, a bú csú ról foly ta tott
vi tá ra hív ta a tu dó so kat. Az Ágos tai Hit val lás, ame lyet Me -
lancht hon fo gal ma zott meg és egyez te tett a bi ro dal mi ren -
dek kel, 1530-ban nem azt kö ve tel te, hogy Ró ma fo gad ja el
a re for má to rok té te le it, ha nem azt, hogy ne tilt sák az evan -
gé li u mi ige hir de tést és az úr va cso ra két szín alat ti nyúj tá -
sát. A tri den ti zsi nat ra szó ló el sõ meg hí vás nyo mán – az
1537-ben ké szült Schm al kal de ni Cik kek ben – Lu ther már
sok kal éle seb ben fo gal ma zott, de tar tot ta ma gát ah hoz,
hogy bi zo nyos dol gok ban egyet ér tés van, más dol gok ban
nem le het en ged ni, és van nak, ame lye ket „ta nult és ér tel -
mes em be rek kel, vagy ma gunk kö zött kel le ne meg tár gyal -

nunk.”1 A re for má to ri el vá rá sok és cél ki tû zé sek kü lön bö zõ
tar tal mú és stí lu sú fel so ro lá sát még hosszan le het ne foly -
tat ni. Ezek alap ján ért he tõ, ha Lu ther azt mond ta ma gá ról,
hogy olyan volt, mint a vak ösz vér, ame lyet ve zet nek.

Tar tal mi szem pont ból az a kér dé ses, hogy teo ló gi ai
szem pont ból le het-e a re for má ció a ró mai ka to li kus meg -
úju lás nak a mér té ke. Er re csak na gyon ha tá ro zott ta ga dás -
sal vá la szol ha tok. A ka to li kus egy ház nak nem le het mér té -
ke a re for má ció. Hoz zá kell ten nünk: az evan gé li kus egy -
ház nak sem le het mér té ke a re for má ció, sem a kál vi ni, sem
a lu the ri re for má ció, ha nem csak is a Krisz tus evan gé li u -
ma. Ez me re de ken hang zik ma is, és min dig. Ki er ke ga ard,
a dán teo ló gus, lel kész és fi lo zó fus a 19. szá zad kö ze pén
azt ír ta kor tár sa i nak, hogy a fel adat Krisz tust be le vin ni a
ke resz tén ység be. Töb bek kö zött ezért is ne vet tek és gú nyo -
lód tak raj ta a kop pen há ga i ak. Ki nyom ta tott mû ve i bõl pe -
dig jó, ha tíz pél dány nál töb bet meg vá sá rol tak.

He lyes per sze a re for má ció cél já nak a meg iga zu lás ta ní -
tá sá nak ér vé nye sí té sét te kin te ni. Csak jól kell ér te ni a fo -
gal mat. Ak kor érez te Lu ther úgy, hogy a menny tá rul ki
elõt te, ami kor meg ér tet te, hogy a meg iga zu lás nem az
örök Bí ró tet te, aki meg fi zet min den ki nek cse le ke de te sze -
rint, ha nem az ir gal mas Atyáé, aki Jé zus Krisz tus ban fel -
eme li a bûn ben ver gõ dõt, és új já te rem ti. A hit ezért nem
ürügy a sem mit te vés re, ha nem a két ség be esett és el ve szett
em ber egyet len re mé nye. Nem az üd vös ség út ja sze zon 
végi ki áru sí tás ban, ha nem tel jes szív vel oda for du lás ah -
hoz, aki a men tõ övet nyújt ja, aki meg vál tott. Anél kül,
hogy ez elõ ze tes prog ram lett vol na, egy más után sok
min den megvalósult, amit eb bõl kö vet ke zõ nek is mer tek
fel. Az anya nyelv hasz ná la ta az is ten tisz te le ten; az anya -
nyel vû Szent írás kiadása; a Bib lia ta nul má nyo zá sá nak és
az ige hir de tés nek a fel ér té ke lõ dé se; a la i ku sok és a lel ké -
szek in ten zí vebb ta ní tá sa; a la i ku sok sze re pé nek – akár
vi lá gi hi va tá su kat, akár egy há zi fe le lõs sé gü ket te kint ve –
ki eme lé se; az em be ri tel je sít mény le be csü lé se ab ban az
ér te lem ben, hogy az csak Is ten ál tal ki pro vo kált vá lasz le -
het az is te ni cse lek vés re. Eb bõl kö vet ke zett az egy ház tan
vál to zá sa is. Az egy ház mint a meg vál tot tak kö zös sé ge az
Atya meg vál tó mun ká já nak el sõ sor ban ered mé nye, és
csak amennyi ben az evan gé li u mot tisz tán ta nít ja és a
szent sé ge ket Krisz tus ren de lé se sze rint nyújt ja, esz kö ze is
a meg vál tás nak.

RE USS AND RÁS

A re for má ció ere de ti cél jai és a ka to li kus
meg úju lás a II. va ti ká ni zsi nat után*

* Elõ adás a Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti Tár sa ság (KÖT) kon fe ren ci -
á ján. „Az öku me né ered mé nyei és kér dé se.” Bu da pest, 2004. szep tem ber
9. Szer kesz tett vál to zat.
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HOL TART A KA TO LI KUS MEG ÚJU LÁS
A II. VATIKÁNI ZSINAT UTÁN?

Ered mé nyek és meg tor pa ná sok
a ró mai ka to li kus egy ház ban

A zsi nat ér té ke lé se kö rü li vi ta még min dig fo lyik a ró mai
ka to li kus egy ház ban is, a pro tes tan tiz mus ban is. A zsi nat
ha tá sa adott ság és fel adat.2 A lel ke se dés, a fé ke zés óhaj -
tá sa vagy a kö zöm bös ség3 mel lett han got kap a tel jes el -
uta sí tás is („üze mi bal eset”).4 Nem csak kri ti ku sok te szik
fel kér dé se i ket. Ma ga II. Já nos Pál pá pa is meg kér dez te,
hogy „be fo gad tuk-e a zsi na tot, a Szent lé lek e nagy aján -
dé kát a má so dik év ez red vé gén?”5

A zsi nat ered mé nye i nek fel so ro lá sa pusz tán ter je del mi
okok ból is le he tet len. Az al kal mat, ame lyen együtt va -
gyunk, meg ha tá roz za a ke resz tény ség, az öku me né és a
ba rát ság, ezért test vé ri lel kü let tel nem  csak di csé re tet sza -
bad mon da ni. Eh hez bá to rí tást ad nak és se gít sé get is
nyúj ta nak olyan ka to li ku sok, akik egy há zu kat sze re tik és
el kö te le zet tek irán ta. A kö vet ke zõk ben a tel jes ség igé nye
nél kül uta lok ered mé nyek re és meg tor pa ná sok ra.

a) Az anya nyel vû mi se az egyik leg na gyobb és leg szem -
be tû nõbb ered mény. Az em be rek rá cso dál koz tak az ad dig
nem ér tett szö ve gek re. Bár meg ál lás ról is be szél nek, mert
sok szor csak a ré gi la tin szö ve gek le for dí tá sa tör té nik, és
nem a ma nyel vén fo gal maz nak új szö ve ge ket, és vissza -
ko zás ról is, mert egy re szé le sebb kör ben en ge dé lye zik is -
mét a la tin mi sét.6 No ha meg kell je gyez ni, Lu ther el ma -
rasz tal ta a cse he ket, mert csak az anya nyel vük höz ra -
gasz kod nak, így má sok kal nem tud nak érint kez ni. Az
anya nyelv ki zá ró la gos sá ga fog sá got is je lent het te hát. A
kon zer va tív, a múlt hoz ra gasz ko dó tö rek vé sek hat nak
pro tes táns kö rök re is, ami kor úgy gon dol ják, hogy az
egye te mes és ka to li kus, ami ré gi.

b) A ró mai ka to li kus bib lia for dí tá sok is meg je len tek, va -
ló ban ter jesz tik, kéz be ad ták a Szent írást. A bib lia tu do -
mány ban óri á si lé pé sek tör tén tek. Ma már nem könnyû
meg ál la pí ta ni egy bib li ai kom men tár nál, hogy pro tes táns
vagy ró mai ka to li kus a szer zõ je. Az ige elõ rébb ke rült több
pon ton is pél dá ul a ka to li kus ke gyes sé gi iro da lom ban. A
temp lo mi be szé dek nek ta lán még min dig ke vés bé meg ha -
tá ro zó ja. Pro tes táns két ség, hogy a Szent írás nak a Ta ní tó -
hi va tal fö lött dek la rált te kin té lye7 va ló ban meg va ló sul-e?

c) Sok kal in kább jel lem zõ a zsi nat óta egy más el fo ga dá -
sa, mint az elõtt, még ha fenn tar tá sok kal is. Meg kez dõd tek
és egy re gya ko rib bá vál tak a köl csö nös meg hí vá sok elõ -
adá sok tar tá sá ra, ta nul má nyok köz lé sé re, kö zös imád ság -
ra, ün ne pek re. Né met or szág ban, ahol meg kö ze lí tõ en azo -
nos lét szám mal van je len a két fe le ke zet, most már szin te
min den év ben kö zö sen szól  hoz zá az EKD Ta ná csa és a
Né met Püs pö ki Kar bi zo nyos tár sa dal mi és eti kai kér dé -
sek hez. Auszt ri á ban pe dig, ahol a több sé gi nagy ka to li kus
egy ház is tag ja a he lyi öku me ni kus ta nács nak, a ki sebb
egy há zak kal együtt te szi ugyan ezt anél kül, hogy rá erõl tet -
né meg gyõ zõ dé sét a töb bi ek re. Nagy ese mény volt né hány
év vel ez elõtt a Ber lin ben tar tott öku me ni kus egy há zi nap
(Kirchen tag), még ha a ka to li kus egy ház hi va ta lo san nem
is en ge dé lyez te az úr va cso ra kö zös ün nep lé sét. A Hit ta ni
Kong re gá ci ó nak 2000-ben ki bo csá tott Do mi nus Ie sus nyi -
lat ko za ta, amely egy részt lé nye gé ben a pro tes tán sok ra
néz ve je len tet te ki, hogy azok egy há zi kö zös sé gek, és
„nem egy há zak a szó sa já tos ér tel mé ben”,8 más részt
olyan ha tá ro zott ság gal állt ki a val lá si plu ra liz mus kö ze -
pet te Jé zus Krisz tus üd vö zí tõ misz té ri u má nak egyet len és
egye te mes vol ta mel lett, hogy a ké sõbb re for má tus püs pök
Sza bó Ist ván ugyan csak szük sé ges re for má to ri hang vé telt
hal lott ki be lõ le.

d) Eu fó ria.9 Gyõz az egy ház – a te kin té lyé vel, a tö me gé -
vel, a kap cso la ta i val, a dip lo má ci á já val, a tak ti ká zá sá val,
a sze mé lyi po li ti ká já val. Kül sõ sé ge i vel nemcsak az ál ta la
kép vi selt ügy nek a rop pant ér té két, ha nem a sa ját nagy sá -
gát is igyek szik tud tul ad ni, és ez zel hat ni, be nyo mást kel -
te ni, be fo lyást sze rez ni, kér dé se ket el dön te ni és el in téz ni.
Pél da mu ta tó an je len van a ta ní tás min den fé le szint je,
mód sze re és for má ja a ka to li kus egy ház ban a zsi nat óta,
de je len van – nem  csak a tisz te let len pro tes tán sok szá má -
ra ide ge nül – az a tö rek vés is, hogy ne meg gyõ zés sel, ha -
nem ha tal mi szó val jus sa nak meg ol dá sok hoz. A cent ra li -
zá ci ót min dig is so kal lot ták az egy ház ban, de ka to li ku sok
ál la pít ják meg, hogy ma sok kal na gyobb a cent ra li zá ció,
mint va la ha.10

e) Ju ri diz mus. Az egy há zi tör vény könyv (CIC, Co dex Iu -
ris Ca no ni ci) is meg újult a zsi nat óta. Pro tes tán sok szá má -
ra ne he zen kö vet he tõ az a men ta li tás, amely még a szán -
dé kok ra és az imád sá gok ra is elõ írá so kat tar tal maz. El
kell azon ban fo gad nunk, hogy egy föl di, em be ri kö zös ség
nem le het meg pon tos sza bá lyok nél kül, ame lyek med ret
szab nak az em be ri cse lek vés nek és ma ga tar tás nak. Meg -
hall gat juk azt a szán dé kot is, hogy az egy ház jog fel ada ta
min den ben az em ber üd vös sé gét szol gál ni.2 Ha fensc her Ká roly: Bi za lom mal a jö võ fe lé. Egy ház fó rum 2002/4, 3–5. o.

3 Hel mut Krätzl: A zsi nat örök sé ge. A zsém bes öreg urak és if jú utó da ik.
Mér leg 2003/2, 147. o.

4 Krätzl, i. m. 140. o.
5 II. Já nos Pál pá pa: Ter tio Mil len nio Ad ve ni en te. A har ma dik év ez red kö -

ze led té vel kez de tû apos to li le ve le a püs pö kök höz, a pa pok hoz és a hí vek -
hez a 2000. év ju bi le u má nak elõ ké szí té sé rõl. For dí tot ta Di ós Ist ván. Bu -
da pest, é. n. 36. pont.

6 Krätzl, i. m. 145. o.
7 „Dei Ver bum”. Dog ma ti kai kons ti tú ció az is te ni ki nyi lat koz ta tás ról.

10. pont.

8 A Hit ta ni Kong re gá ció Do mi nus Ie sus nyi lat ko za ta Jé zus Krisz tus és
az Egy ház egyet len és egye te me sen üd vö zí tõ vol tá ról. 2000. au gusz tus 6.
For dí tot ta Dr. Di ós Ist ván. 17. pont.

http://www.ka to li kus.hu/ro ma/do mi e sus.html
9 A d)-e)-f) pon tok hoz vö. Ha fensc her Ká roly: Bi za lom mal a jö võ fe lé.

Egy ház fó rum 2002/4, 3–5. o.
10 Õrsy Lász ló: Struk tú rák és egy ház kép. In ter jú. Mér leg 1996/1, 24. o.
Krätzl, i. m. 144. o.
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Az élet sok te rü le tén szer zett ta pasz ta la tunk alap ján
azon ban nem alap ta la nok a fenn tar tá sok a jog nak ez zel a
min den ha tó sá gá val szem ben. Hogy mennyi re nem al kal -
mas a jo gi meg kö ze lí tés min den kér dés ke ze lé sé re, azt jól
mu tat ja a vá lás és új ra há za so dás prob lé má ja, ame lyet még
a ka to li kus egy ház ban élõk is meg ol dat lan nak tar ta nak.11

A köz vé le mény elõtt úgy tün te ti fel ma gát a ka to li kus egy -
ház, hogy nem en ge dé lye zi a vá lást, míg a pro tes tán sok
eb ben a kér dés ben – úgy mond – meg en ge dõ ál lás pon tot
fog lal nak el. Szent sé gi há zas ság fel bon tá sá ról va ló ban
nem le het szó a ró mai ka to li kus egy ház ban, leg fel jebb a
há zas ság ér vény te le ní té sé rõl. En nek a fel té te lei azon ban
olya nok, hogy bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött egy há zi lag
szen te sít olyas mit – pél dá ul a kor hi ány aka dá lyá ra hi vat -
koz va –, amit pro tes tán sok ön ma gá ban egy ér tel mû en vá -
lás nak te kin te né nek.12 Ha son lót le het mon da ni azok ról az
ese tek rõl, ami kor ka to li kus hí vek pol gá ri há zas sá gát vagy
nem ka to li kus temp lom ban meg ál dott há zas sá gát te kin tik
ér vény te len nek. Köz ben per sze a csa lád pasz to ri zá ció szé -
les kö rök ben ki épült, el ter jedt; a sze xu a li tás ér tel me zé sé -
nek új hang sú lya is je len van.13 Meg ma radt vi szont a ter -
hes ségmeg sza kí tás ti lal má nak és a meg en ge dett fo gam -
zás gát lá si el já rá soknak a fe szült sé ge.14

Nem he lye sel he tõ, ha az öku me né lé nye gét csak az egy -
más irán ti test vé ri sze re tet ben látjuk, és a tan je len tõ sé gét
le be csül jük. Krisz tus úr va cso rai je len lé té nek kér dé sé ben
még is meg fon to lan dó, hogy ak kor vesszük-e a va ló sá gos
je len lé tet egé szen ko mo lyan, ha a má sik fél ta ní tá sa min -
den te kin tet ben meg egye zik a mi énk kel, vagy el kép zel he tõ
a va ló sá gos je len lét olyan ér tel me zé se, amely nél ki emel -
jük, hogy az Úr ven dé gei va gyunk, mert õ az meg hí vó és õ
a cse lek võ az úr va cso rá ban, amint az EKD Ta ná csá nak do -
ku men tu ma meg fo gal maz za.15

f) Kle ri ka liz mus. Akár csak fe lü le tes és kül sõ szem lé lõ -
dés alap ján is szem be szö kõ a ka to li kus egy ház ban a la i ku -
sok meg ele ve ne dett, al ko tó és fe le lõs rész vé te le és szol gá -
la ta. Ta lál koz tam olyan meg ál la pí tás sal, hogy a ka to li kus
egy ház ban a vi lá gi hí vek vi lá gi szol gá la tá nak fel be csü lé sé -
vel mint ha csök kent vol na a be fo lyá suk az egy há zon be lül.
Sa ját ta pasz ta lat ból nem tu dom meg ítél ni an nak az ál lí tás -
nak vagy meg fi gye lés nek az igaz sá gát, hogy a vi lá gi hí vek
és pap ság kö zöt ti fe szült ség ma sok kal éle sebb, mint ko -
ráb ban bár mi kor.16

El sõ sor ban a kül föl di püs pö ki ki ne ve zé sek kel kap cso la -

to san le het oly kor kri ti ká kat ol vas ni, ame lyek ki fo gá sol -
ják, hogy ab ba nem szól hat nak be le a vi lá gi hí vek.17

Ön ma gá ban ez a szem pont kül sõ mér té ket igé nyel a ve -
ze tõ tiszt sé gek be töl té sé nél. Ha vi szont be le gon do lunk,
hogy a je len le gi gya kor lat a cent rum hoz iga zo dást pre fe -
rál ja min den nél job ban, hol ott még a ró mai ka to li ciz mu -
son be lül is el kép zel he tõ len ne össz hang ra tö re ked ni a pá -
pa, a püs pö ki kol lé gi um és a vi lá gi hí vek szem pont ja (és
„ér de kei”) kö zött. A ku ri a liz mus és a kon ci lia riz mus fe -
szült sé ge, amely pél dá ul a 16. szá zad ban is té ma volt, to -
vább ra is fenn áll, még ha nem is hasz nál juk eze ket a ki fe -
je zé se ket. Ma a püs pö ki kol le gi a li tás ér tel me zé sé ben és
gya kor lá sá nak mi ként je fe lõl fo lyik eset leg vi ta, vagy csak
hu za ko dás. Ne ve ze te sen, hogy a püs pö kök – a pá pá val
egy ség ben – csak az egye te mes zsi naton vagy pél dá ul a
püs pö ki szi nó du son, ne tán egy ház me gyei zsi na ton is ré -
sze sed nek a Ta ní tó hi va tal ban.18 Mi nél in kább szû kí tik a
jog kö rü ket, an nál in kább ad ja fel Ró ma a püs pö kök bá tor -
sá gát, kez de mé nye zõ kész sé gét, vagy is azt, hogy a he lyi
ki hí vá sok ra fe le le tet tud ja nak ad ni.19

g) Az evan gé li kus–ró mai ka to li kus Kö zös Nyi lat ko zat a
meg iga zu lás tan ról (Augs burg, 1999) hét pont ban meg fo -
gal maz ta a kö zö set, de hét pont ban az el té rõt is. A II.
vatikáni zsinat tal kap cso la tos ez is, hi szen a zsi nat egyik
ha tá ro za ta tet te le he tõ vé a pár be széd meg kez dé sét, amely -
nek so rán – több más do ku men tum után – el fo gad ták és
alá ír ták ezt a do ku men tu mot. En nek azon ban nin csen kö -
vet kez mé nye a köl csö nös kap cso la tok ra. Ez is azt iga zol ja,
hogy az el té rést Ró ma is, Wit ten berg is még igen je len tõs -
nek tart ja. Az evan gé li ku so kat is za var ja, hogy a kö zö sen
meg fo gal ma zott té te lek mel lett még több olyan ta ní tás és
gya kor lat van, ame lyet a meg iga zu lás ta ní tá sá val nem tu -
dunk össze egyez tet ni. Az a meg gyõ zõ dé sünk, hogy ami a
kö zö sön fe lül még a ha gyo mány gaz dag sá gá ban je len van
a ró mai ka to li kus ta ní tás ban és gya kor lat ban, az je len lé té -
vel mó do sít ja az evan gé li um tisz ta sá gát és ve szé lyez te ti
an nak egy ér tel mû sé gét. Az is te ni cse lek vés pá rat lan te rem -
tõ ere je az, amit mi hang sú lyoz ni aka runk, de úgy érez zük,
hogy az em ber nek er re adott vá la sza a ró mai ka to li kus
egy ház ban jó eset ben egyen súly ban van az is te ni és az em -
be ri együtt mû kö dé sé nek ér tel mé ben, oly kor azon ban mint -
ha az em be ri túl sú lya len ne jel lem zõ. Olyan ta ní tá sok ra és
gya kor lat ra gon do lok itt, mint pél dá ul Má ria társ meg vál tó
vol ta, Má ria és a szen tek tisz te le te és köz ben já rá sa, a tisz -
tí tó tûz, a bün te té sek el en ge dé se.

h) II. Já nos Pál Ut unum sint kez de tû en cik li ká já ban fel -
aján lot ta, és a töb bi egy há zat meg hív ta – amint õ fo gal -
ma zott – ar ra a mér he tet len fel adat ra, hogy „ta lál jam meg
a pri má tus gya kor lá sá nak olyan for má ját, mely – kül de té -

11 Õrsy Lász ló: Struk tú rák és egy ház kép. 25. o.
12 Sül lei Lász ló: A kor hi ány aka dá lya. Szent Ist ván Tár su lat, Bu da pest,
1999. 32 o. (Esz ter gom-Bu da pes ti Ér se ki Bí ró ság. Há zas sá gi aka dá lyok I.)
13 Krätzl, i. m. 142. o.
14 Krätzl, i. m. 146. o.
15 Das Abend mahl. Ei ne Ori en ti er ung s hil fe zu Verständ nis und Pra xis
des Abend mahls in der evan gelis c hen Kirche. Vorg elegt vom Rat der
Evan gelis c hen Kirche in Deutsch land. Güterslo her Ver lags ha us,
Gütersloh, 2003. 64 o.
16 Õrsy Lász ló: Struk tú rák és egy ház kép. 23k. Krätzl, i. m. 144. o.

17 Õrsy Lász ló: Struk tú rák és egy ház kép. 26. o.
18 Õrsy Lász ló: Struk tú rák és egy ház kép. 23k. Krätzl, i.m. 144. o.
19 Õrsy Lász ló: Kol le gi a li tás a zsi na ton és a mai egy ház ban. Mér leg
2001/3, 273–279. o.



sé nek egyet len lé nye ges moz za na tá ról sem mond va le –
ki tá rul az új hely zet fe lé.”20

Ezt a rop pant hord ere jû meg hí vást is a II. vatikáni
zsinaton meg in dult és az óta fel erõ sö dött meg úju lá si fo -
lya mat ered mé nyé nek kell tar ta ni, még ha nem is le het
sok meg tett lé pés rõl be szá mol ni ezen az úton.

Ered mé nyek és meg tor pa ná sok
az evan gé li kus egy ház ban

Nem a kö te le zõ ud va ri as ság, ha nem az evan gé li kus egy -
ház irán ti el kö te le zett ség és a Krisz tus ügye irán ti sze re tet
kész tet, hogy a ka to li kus egy ház zal kap cso lat ban föl tett
kér dést az evan gé li kus egy ház zal is szem be sít sük: Milyen
viszonyban vannak a re for má ció ere de ti cél jai a mai evan -
gé li kus egy házzal? Uta lá sok ra kell szo rít koz nunk, a tel -
jes ség igé nye nél kül.

a) A re for má to ri cél el hal vá nyult. A re for má to rok Krisz -
tus ra akar tak fi gyel ni és õt kö vet ni. Prob lé ma, ha mi ehe -
lyett a re for má to rok ra fi gye lünk, és csak õket akar juk
követ ni.

b) A szent írás tu do mány nagy mér ték ben  ra ci o na li zá ló -
dott, és sok szor csak a kri ti kai-ana li ti kus funk ci ó ját tel je -
sí ti, a kér üg ma ti kus-szin te ti kus nél kül. Az igei ke gyes ség
nincs annyi ra elõ tér ben, mint a re for má ció vagy a pi e tiz -
mus ide jén. Még azok is, akik a spi ri tu a li tás meg úju lá sá -
nak mód ja it ke re sik, leg több ször nem a Szent írás és az ige
fe lé for dul nak. Az ige hir de tés sok szor csak ige ma gya rá -
zat, nem pe dig meg szó lí tó és te rem tõ ige.

c) Az úr va cso ra az év szá za dos mar gi na li zá ló dás után,
amely már az el sõ re for má to rok ide jén kez dõ dött, ko runk -
ban kap las san új ra na gyobb je len tõ sé get. Rész ben ró mai
ha tá sok ér vé nye sül nek eköz ben, nem pe dig re for má to ri ak
és ige i ek. Így ér tel me zem, ami kor el sõ sor ban kül sõ kész te -
tés sel, az úr va cso ra gya ko ri meg hir de té sé vel, az úr va cso -
rá nak az is ten tisz te let egyet len rend jé be va ló ta go lá sá val,
de a gyü le ke zet ta ní tá sa és ige hir de tés nél kül, az idõ elõt -
ti el tá vo zás meg aka dá lyo zá sá val, az is ten tisz te le ti rend -
del és nem az aján dék utá ni vá gya ko zás fel kel té sé vel bír -
juk rá a je len le võ ket az úr va cso rá val élés re. A ró mai ka to -
li kus ex ope re ope ra to fe lé haj la nak mind azok a tö rek vé -
sek, ame lyek nem erõ sí te ni vagy új ra élesz te ni szán dé koz -
nak, ha nem fel ad ják a nyo mok ban még min dig fel lel he tõ
egyé ni ott ho ni elõ ké szü le tet.

d) A gyü le ke ze ti kö zös gyó nás nak (ál ta lá nos kér dé sek -
re adott kö zö sen adott egyé ni vá la szok kal) ja va solt el ha -
gyá sa egy új evan gé li kus is ten tisz te le ti rend bõl, és ez zel a
gyó nás és az úr va cso ra el vá lasz tá sa ön ma gá ban nem ki -
fo gá sol ha tó. Meg le põ és el fo gad ha tat lan vi szont egy ilyen
rend mel lett az zal ér vel ni, amint er re van pél da, hogy az
úr va cso ra nem bûn bá na ti al ka lom. Mi je len té se van ak kor
a sze rez te té si ige sza vá nak: „éret te tek ada tik” és „ki on ta -

tik bû nök bo csá na tá ra”? Le het ezek nek a sza vak nak és ál -
ta luk az aján dék nak úgy örül ni, hogy nem kell bû ne ink re
gon dol nunk? Mi az ér tel me ezek nek a sza vak nak a bû ne -
ink nél kül?

e) Tart va at tól, hogy a ró mai ka to li ciz mus bi zo nyos
meg je le né si for má i nak hi bá já ba esünk, el vet jük az ecc le -
sia tri um phans föl di meg je le ní té sét és ódz ko dunk min -
den tõl, ami ilyen be nyo mást kelt het, de el fe led jük, hogy
Ch ris tus Vic tor!

f) Ber zen ke dünk az el len, és el vet jük azt a szem lé le tet,
amely min den te rü le ten jo gi lag tö rek szik ren dez ni az éle -
tet, de – ha akar juk, ha nem – kín ló dunk min den egy ház -
tag gal és kol légá val (és a ben nünk le võ óem ber rel is), akit
az egy ház ban és a gyü le ke ze tek ben nem hat át az evan gé -
li um örö me és ha tal ma.

g) Kle ri ka li zá ló dás: nincs pá pánk, de min den kez dõ és
nem kez dõ lelkész pá pá nak ér zi ma gát, és sok szor úgy  is
vi sel ke dik.

MI AZ ELÕT TÜNK ÁL LÓ KÖ ZÖS PROB LÉ MA?

„Az a tény, hogy a re for má ció még is ön ál ló fe le ke ze ti egy -
ház meg ala ku lá sá hoz ve ze tett, az ere de ti re for má ci ós tö -
rek vés csõd je.”21 E té telt nem csak ka to li ku sok mond ják a
re for má ci ó ról, mi is mond hat juk, hi szen nem új egy ház
ala pí tá sa, ha nem az egyetemes egyház re for má ci ó ja, meg -
újí tá sa volt az ere de ti cél. Ami tör tént, csõd je a re for má ci -
ó nak, de csõd je az egye te mes egy ház nak is, hogy ki re kesz -
tett va la mit, ami nek szá mos fel is me ré sét át ve szi ké sõbb,
de a ki re kesz tést még sem szün te ti meg. S va jon ki elé gí te -
né-e a re for má ció egy há za it, ha tel je sül ne az Ágos tai Hit -
val lás nak az idé zett kö ve te lé se?

A fel adat a kér dé sek új bó li, egé szen ra di ká lis vé gig -
gon do lá sa és vé gig vi te le. Amint iga zán re for má to ri szel -
lem ben Wal ter Kas per bí bo ros, a Pá pai Egy ség tit kár ság
el nö ke fo gal ma zott: „Nem má sok nak kell vissza tér ni ük
hoz zánk, ha nem mind nyá junk nak meg kell tér nünk
Krisz tus hoz.”22 Cso dá la to san egy be cseng ez Lu ther el sõ
té te lé vel: „Mi kor Urunk és Mes te rünk azt mond ta: »Tér -
je tek meg!« – azt akar ta, hogy a hí vek egész éle te bûn bá -
nat ra té rés le gyen (Mt 4,17).”23

Az egy ház egy sé gé nek és meg úju lá sá nak prob lé má ja
olyan fel adat, amely nek meg ol dá sa nem egy elõ adás ra
vár, nem egy fe le ke zet, a ró mai ka to li ciz mus vagy a lu the -
ra niz mus le he tõ sé ge, ha nem a mennyei Atyáé, aki – amint
Krisz tus mond ta és él te – nem akar ja, hogy akár csak egy
is el vesszen a leg ki seb bek kö zül. En nek va gyunk, en nek
le gyünk szol gá lói.

9

20 95. pont.

21 Wal ter Kas per: Egy Úr, egy hit, egy ke reszt ség. A jö võ öku me ni kus táv -
la tai. Mér leg 2002/3, 295. o.
22 Wal ter Kas per: Egy Úr, egy hit, egy ke reszt ség. 295. o.
23 Lu ther Már ton, A 95 té tel. For dí tot ta Zsig mondy Ár pád. In: Lu ther
Már ton 95 té te le és utol só pré di ká ci ó ja. 1517. 1546. Bu da pest 1996.



IN GO BAL DER MANN HER ME NE U TI KÁ JA

Mi a Bib lia?

Bal der mann egyik ma gya rul is meg je lent mû vé nek cí me –
A Bib lia, a ta nu lás köny ve – hû en összeg zi a szer zõ Bib li -
á ról al ko tott fel fo gá sát. Azon ban ah hoz, hogy  ezt a címet
ne ért sük fél re, tud nunk kell, ho gyan ér tel me zi Bal der -
mann a ta nu lást. 

A „li fe long lear ning” jel sza va, amely ma sok össze füg -
gés ben hall ha tó, ijesz tõ mind ad dig, amíg az is ko lá ba já rás
so kak sze mé ben fáj dal mas kö te le zett sé gé nek az élet egé -
szé re va ló ki ter jesz té sét ért jük alat ta. A ta nu lás azon ban
sok kal in kább a fel is me rés re és vál to zás ra va ló kész sé get
és ké pes sé get je len ti.1 Két faj tá ját kü lön böz tet het jük meg
Bal der mann sze rint. Az el sõ a tu dás gya ra pí tá sá ra tö rek -
võ ta nu lás, amely az em bert na gyob bá, ha ta lom mal bí ró -
vá te szi. Ez a tí pu sú ta nu lás ma már – leg alább is el vi leg –
min den ki éle té ben je len van, és ha a ta nu lás nem is, de
leg alább az ál ta la el ér he tõ cé lok, a si ker, a ha ta lom ál ta lá -
ban von zó az em be rek szá má ra. A má sik faj ta ta nu lás ko -
ránt sem ilyen egy ér tel mû en kel le mes. Az eg zisz ten ci á lis
ta nu lás sa já tos sá ga, hogy az em ber éle tét fel tét le nül érin -
ti, ezért fáj dal mas is le het. Vál to zá so kat, új fel is me ré se ket
hoz hat, ré gi sé mák fe lül bí rá lá sát és ki ja ví tá sát is igé nyel -
he ti. Ezt a ta nu lás fel fo gást ta lál hat juk meg a zsi dó kul tú -
rá ban, és ilyen ér te lem ben a ta nu lás köny ve a Bib lia is.

Bal der mann sze rint tév úton já runk, ha a Bib li á ban
min den áron a mon da ni va ló után ku ta tunk, hi szen ez azt
je len ti, hogy a szö veg lep le alatt va la hol mé lyen olyat sej -
tünk, amely nek pon tos ki fe je zé sé re a bib li ai szer zõk nem
vol tak ké pe sek. Pe dig „az ér tel me zés ál ta lá ban ab ból in dul
ki, hogy a mû for má ja a kö zöl ni kí vánt dol got a leg vi lá go -
sabb mó don fe je zi ki. Nem ezt kel le ne fel té te lez nünk a bib -
li ai szö ve gek nél is?”

Ha az el rej tett mon da ni va lót ku tat juk, ak kor ez azt is
fel té te le zi, hogy a Bib lia lé nye ge a ben ne el rej tett ta ní tás.
Azon ban a ta ní tás min dig va la mi ál ta lá nos ra vo nat ko zik,
so ha nem konk rét hely zet re és egye di ese tek re, ezért na -
gyon tá vol áll a Bib lia szán dé ká tól. Az ilyen ta ní tás ra kon -
cent rá ló Szent írás-kö ze lí tés ered mé nye, ha egy zsol tár ból
va la mi ál ta lá nos el mé le tet pró bá lunk ta lál ni a zsi dó élet -
mód ról, hét köz na pi val lá sos ság ról, de nem vesszük fi gye -

lem be, hogy az el sõ sor ban imád ság. Az abszt rak ció, amely
en nek az ér tel me zés nek az egye nes kö vet kez mé nye, ma -
gá ban hord ja azt a ve szélyt is, hogy meg me re ve dik a szö -
veg, s ez ál tal aka dá lyoz za a hit for má ló dá sát.

Ha a Bib li át nem teo ló gi ai ki je len té sek tár há zá nak te -
kint jük, csak ak kor tu dunk fi gyel ni a nyel ve ze té re. Bal der -
mann sze rint ez a nyelv se gít azok ban a hely ze tek ben
meg szó lal ni, ami kor olyan vég le tes ér zé se ket él át az em -
ber, amely ben el fogy nak a sza vai. Ez azért le het sé ges,
mert a ha tár hely ze tek ben nem böl csen meg fo gal ma zott,
le ke re kí tett mon da tok ra van szük sé ge az em ber nek a to -
vább lé pés hez, ha nem meg szó lí tott ság ra és vá lasz adá si le -
he tõ ség re, az az dia ló gus ra. A Szent írás ilyen dia ló gus sze -
rû ta lál ko zá sok ban gaz dag, ez ál tal nem le zár – mint egy
hit val lás, amely hit vi ták összeg zé se ként ke let ke zik –, ha -
nem fel tár, ki nyit, s ez ál tal ve ze ti to vább az em bert út ján.
Ilyen ér te lem ben te hát „a re mény ség köny ve” a Bib lia, er -
rõl bõ veb ben is szól a ta nul mány egy ké sõb bi fe je ze te.

A Bib lia azért is le het a ta nu lás köny ve, mert „em be ri
ar ca van”. Ez azt je len ti, hogy nem misz ti kus könyv, ame -
lyet va la mi fé le meg kér dõ je lez he tet len cso da út ján ka pott
az em be ri ség, mint pél dá ul a Mor mon Köny vét. A Bib lia a
tör té ne lem be ágya zott könyv ar ról az Is ten rõl, aki ma ga is
a tör té ne lem ben nyi lat koz tat ja ki ma gát, s enél kül Jé zus
test té lét ele sem tör tén he tett vol na meg. 

Ami kor ezt a tényt nem vesszük fi gye lem be, ak kor a
Bib li át a meg kér dõ je lez he tet len – dia ló gus kép te len – te -
kin tély sze re pé be kény sze rít jük, s el ide ge nít jük azok tól a
kor tár sa ink tól, akik nem akar nak be hó dol ni egy meg kér -
dõ je lez he tet len te kin tély nek. Ezt a pi e desz tál ra he lye zést
egyéb ként a Bib lia nem is igény li ma gá nak, hi szen „nem
le hen ge rel ni, ha nem meg gyõz ni akar, az em ber nek nem
el fo gad nia, ha nem az igaz sá gát fel is mer nie kell.” Vé le mé -
nyünk sze rint ez a te kin tély köz pon tú kö ze lí tés nem is le -
het sé ges, ha be lát tuk, hogy a Bib lia nem ta ní tá sok, dog -
mák tár há za kí ván len ni, ha nem ta lál ko zást és dia ló gust
kí ná ló könyv.

A Bib lia meg kér dõ je lez he tet len sé gé nek tév hi te szük ség -
te len el ide ge ne dést ho zott olyan kulcs fon tos sá gú tex tu sok
ese té ben, mint a te rem tés, a Bá bel tor nyá ról szó ló el be szé -
lés vagy a sze lí dek bol dog sá gá ról szó ló jé zu si mon dás. A
te rem tés tör té ne tet so ká ig fél re ma gya ráz ták mint a tu do -
mánnyal össze egyez tet he tet len me sét, amely nek ma már
egyet len ér tel mes em ber sem dõl het be. Pe dig ak tu a li tá sa,
pél dá ul az em ber re bí zott te rem tés be li fel adat te kin te té -
ben, egy re lát ha tóbb. Ugyan így a bá be li to rony épí tés rõl
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szó ló mon dat – Most sem mi sem gá tol ja meg õket, hogy
vég hez vi gyék mind azt, amit el ter vez nek (1Móz 11,6) – is
fél re ér té sek ál do za ta lett. Nem a Bib lia tech ni ka el le nes sé -
gé nek alap tex tu sa ez, mint so kan gon dol ják, ha nem in -
kább fi gye lem fel hí vás, hogy az em be rek haj la mo sak rossz
cél ér de ké ben is össze fog ni. A mon dat szo mo rú ak tu a li tá -
sát a há bo rúk ban és a tö meg pusz tí tó moz gal mak ban lát -
ja Bal der mann. A sze lí dek bol dog sá gát ígé rõ mon dat so ká -
ig az el nyo más esz kö ze ként is szol gált. A sze gé nyek nek a
raj tuk ha tal mas ko dók túl vi lá gi bol dog sá got ígér tek az evi -
lá gi sze líd sé gért cse ré be, amely a fenn ál ló vi szo nyok el fo -
ga dá sá ban és el tû ré sé ben nyil vá nult meg. Pe dig ak tu á li san
ér tel mez ve sok kal konst ruk tí vabb ez a bol dog mon dás.
Azok ké pe sek a Föl det, evi lá gi la kó he lyün ket „örö köl ni”,
akik sze lí den, a ter mé szet és az em ber tár sak ki hasz ná lá sa
nél kül ké pe sek él ni raj ta. Azo ké és azok gyer me ke ié a jö võ,
akik a ki ak ná zás he lyett az egyen ran gú együtt élést vá -
laszt ják a min ket kö rül ve võ vi lág gal.

Ki ért he ti meg a Bib li át?

A gyer me kek mint teo ló gu sok
Mi ért sa já tí ta ná ki a teo ló gi át egye te men mû ve lõk szûk
kö re a Bib lia ma gya rá za tá nak elõ jo gát? Ez zel a kér dés sel
szem be sít ben nün ket Bal der mann pró bál ko zá sa, mely nek
ke re té ben kis is ko lá sok kal in dult fel fe dez ni a zsol tá rok vi -
lá gát.2

H. K. Berg, aki Grund riss der Bi bel di dak tik cí mû mû vé -
ben ki emel ke dõ en sok szor utal Bal der mann gon do la ta i ra,
ki egé szí ti a Bib li át „sa ját jo gon” ma gya rá zók kö rét a fel -
nõtt la i ku sok kal. Sze rin te a Bib lia meg ér té se csak nem
teo ló gu sok kal pár be széd ben kép zel he tõ el, hi szen ta pasz -
ta la ta ik se gít sé gé vel a szö veg olyan di men zi ói tá rul nak
fel, ame lyek nél kü lük zár va ma rad ná nak.3 Ez annyi ban
ki egé szí tés Bal der mann hoz ké pest, hogy Bal der mann nem
je len ti ki, hogy a gye re kek nél kül a fel nõt tek nem bol do -
gul hat nak a Bib lia meg ér té sé vel, amíg Berg a fel nõtt nem
teo ló gu sok ér tel me zé sét el en ged he tet len nek te kin ti a he -
lyes ér tel me zés hez. Ter mé sze te sen egyik vé le mény sem vi -
tat ja el, hogy a teo ló gu sok a ma guk esz kö ze i vel to vább ra
is jo go san vizs gál ják a Szent írást. 

Jól lát hat juk itt az ET azon tö rek vé sét, hogy a ta nu lók
ér tel me zé sét ugyan olyan fon tos nak és ér té kes nek te kint -
het jük, mint a teo ló gu so két. 

Annyi ban újít Bal der mann, hogy a hit tan ta ní tás be vett
gya kor la tá val szem ben nem az zal kez di a bib li ai anya got
tár gyal ni, hogy el mond ja, mi lyen tör té nel mi kon tex tus ban
ke let ke zett, s mit akar ki fe jez ni. Szin tén el ke rü li a ta nár -

tól a ta nu lók fe lé irá nyu ló mo rá lis (ki)ok ta tást. Ta lán bi -
zo nyos ese tek ben le het ne lét jo go sult sá ga e szo ká sos el já -
rás nak is, de van nak tar tal mak, ame lye ket ezen az ös vé -
nyen jár va nem le het meg ta nul ni, ilyen pél dá ul az Is ten be
ve tett bi za lom. Két ség te len, hogy a gye re kek bib lia ér tel -
me zé sé nek van nak kor lá tai, a zsol tá rok ese té ben pél dá ul
ab ból ere dõ en, hogy a szö ve gek nyel ve ze te nem könnyen
ért he tõ gyer me kek szá má ra. Nem is vár ha tunk tõ lük ha -
gyo má nyos bib lia ér tel me zést, ami lyet egye te mi kö rök ben
gya ko rol nak. Vi szont ha ki vá lasz tunk olyan mon da to kat,
ame lyek ké pi nyel ve a gyer me kek ta pasz ta la ti vi lá gá val
ta lál ko zik, ak kor ezek be széd re kész te tik a gye re ke ket. Mi -
köz ben sa ját ta pasz ta la ta ik em lék ké pe it hív ják elõ a zsol -
tár ver sek kel kap cso lat ban, sze mé lyes vi szony ba ke rül nek
a szö veg gel, és kon tex tu á lis jel le gû teo ló gi át ûz nek, mely -
ben a kon tex tus az egyé ni éle tük.

A meg ér tés je le: a be széd
Az ele mi él mé nyek el né mí ta nak ben nün ket. Az öröm és
szo mo rú ság, el ha gya tott ság és fé le lem pil la na ta i ban nem
könnyû meg fe le lõ sza va kat ta lál ni. Mi vel a Bib lia szer zõi
fesz te le nül ki mond ták vagy sze rep lõ ik kel ki mon dat ták ér -
zé se i ket, a szö ve gek te le van nak a ha rag, a szen ve dés, a
ki tö rõ öröm, a két ség be esés és a jö võ be ve tett hit lep le zet -
le nül ki mon dott sza va i val. Akik ta lál koz tak a szö ve gek -
kel, azok él mény anya gát és sa ját ta pasz ta la ta i kat kö zel
en ged ték egy más hoz, azok a Bib li á ban olyan hi te les nyel -
vet ta lál hat tak, ame lyek azok ban a pil la na tok ban is ki -
mond ha tók, ame lyek re ko ráb ban nem ta lál tak sza va kat.
Az em be ri ség kö zös el vesz tett anya nyel vét is pó tol hat ja az
ér zel mek nek a Bib li á ban ta lál ha tó nyel ve ze te, amely az
egye dü li le he tõ ség ar ra, hogy a kü lön bö zõ kul tu rá lis és
tár sa dal mi hát tér bõl ér ke zõk össze fog ja nak a jö võ ér de ké -
ben. Így a Bib lia meg ér té sé nek je le nem csak a szö ve gek kel
va ló pár be széd, ha nem a tág ér te lem ben vett öku me ni kus
pár be széd re va ló kész ség és ké pes ség is.

Ami kor te hát a gyer me kek a zsol tá rok kal va ló szem be -
sü lés után ké pe sek ki fe jez ni ko ráb ban ki nem mon dott
örö me i ket, fé lel me i ket, bá na ta i kat, ami kor ké pe sek pa -
nasz kod ni és há lát ad ni, ak kor meg ér tet ték és ma guk szá -
má ra fel dol goz ták a zsol tá rok (egyik) lé nye gét. Le het,
hogy fel sõ ta go zat ban, gim ná zi um ban más jel le gû és to -
váb bi is me re te ket sze rez nek a zsol tá rok ról, de a gyer mek -
ként meg ta nul tak ér té két ez nem csök ken ti. 

Mi lyen esz kö zök se gít het nek
a Bib lia meg ér té sé ben?

Nyel vi esz kö zök
A Bib lia he lyes ér tel me zé sé hez nem csak az ere de ti nyel -
vek is me re te szük sé ges. Bal der mann fel hív ja a fi gyel met
arra, hogy a szen ve dély nyel vi meg je le né se i re és a kulcs -
fo gal mak há ló za tá ra va ló oda fi gye lés új össze füg gé sek re
vi lá gít rá. 
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– A szen ve dély meg je le né se a szö ve gek ben
Az írás ban ha gyo má nyo zott anya gok nál ugyan csak a
sza vak van nak elõt tünk, de emel lett fi gye lem re mél tó a
szö ve gek ér zel mi, han gu la ti töl te te. A mo no ton temp lo mi
fel ol va sá sok tel je sen meg ölik a dia ló gu sok élénk sé gét, a
po li ti kai be szé dek szen ve dé lyes sé gét, a két ség be esés ki ál -
tá sa it és az öröm uj jon gást. Pe dig azért is ér de ke a teo ló gi -
á nak, hogy is mét fel fe dez ze a bib li ai szö ve gek emo ci o na -
li tá sát, mert olyan kor ban élünk, mely ben a jö võ be ve tett
re mény egy re fogy ni lát szik. A re ményt táp lál ni pe dig az
egy ház fel ada ta len ne, eh hez azon ban hi te les sza vak ra
van szük ség, s a hi te les ség mér té ke nem egye dül a teo ló -
gi ai kor rekt ség. A hi te les ség sok kal in kább a sza vak és a
tet tek össz hang já ból fa kad, a ke resz tény ség ese té ben te -
hát a jó teo ló gia és a von zó élet ve ze tés össz hang já ból.
Újat ki ta lál ni nem szük sé ges, elég a Bib lia sa ját nyel vét
fel fe dez ni.4

Emo ci o ná lis tar ta lom ra gya na kod ha tunk a szö veg ben,
ha a kö vet ke zõ jel zé sek kel ta lál ko zunk:

Ne vek: a hét köz na pi be széd ben ész re vét le nül is je len
van nak a kon no tá ci ók. A kon no tá ció az a je len tés több let,
amely a szó val kap cso la tos asszo ci á ci ó ink mi att ta padt az
adott szó hoz. Kü lö nö sen a tu laj don ne vek hez tár sul erõs
ér zel mi töl tés; vá ro sok hoz, ame lyek ben kel le mes él mé -
nyek ben volt ré szünk, vagy ép pen a tör té ne lem ben ját -
szot tak po zi tív vagy ne ga tív sze re pet. Aho gyan ma Cser -
no bil a pusz tu lást asszo ci ál ja ben nünk, úgy Em ma us az
új szö vet sé gi idõk ben kel tett ha son ló ér zé se ket. Ezek a
kon no tá ci ók azon ban idõ vel el hal vá nyul nak, s csak a Bib -
lia egé szé re vagy ká no non kí vü li for rá sok ra tá masz kod va
fe dez het jük föl az egyes sza vak je len tés több le tét.

Ér zel me ket ki fe je zõ sza vak: ezek sok kal egy ér tel mûbb
jel zé se ket ad nak, mint a ne vek. A sze re tet, a gyû lö let, a
ha rag, a kö nyö rü let, a gyász erõs ér zel me ket rej te nek,
ezért nem gyak ran mond juk ki õket, ne hogy el ve szít sék
ere jü ket. Ha azon ban meg ta lál ha tó ak a szö veg ben, ak kor
en nek meg fe le lõ en kell a sza kaszt ol vas ni. Ér zel me ket rej -
te nek a moz gást és be szé det je len tõ sza vak is, pél dá ul ki -
ált, ro han, sut tog, vo nul.

A ter mé szet ké pei: gyak ran olyan erõs ér zel mi töl te tet
hor doz nak, ame lyek re már nin csen egy sze rû szó, csak
kép, pél dá ul: a csil la gok le hul la nak az ég bõl; a nap el vesz -
ti fé nyét; annyi utó dod lesz, amennyi ho mok szem van a
si va tag ban.

Fo ko zás: a fo ko zás gyak ran túl zás is, te le van te hát ér -
ze lem mel. Pél dá ul: há rom, sõt négy vét ke mi att nem bo -
csá tok meg; ho zott har minc szo ros, hat van szo ros és száz -
szo ros ter mést.

Éles kont rasz tok: ez zel az esz köz zel dol go zik pél dá ul

Préd 3, de ugyan így Jé zus a két test vér rõl vagy a szál ká ról
és a ge ren dá ról szó ló pél dá za tok ban.

Pa ra do xo nok, ame lyek sér tik a hall ga tók igaz ság ér ze tét,
pél dá ul az öz vegy asszony két fil lér jé rõl szó ló jé zu si mon -
dat. Ezek nek a cél ja ép pen a fel ka va rás, az el gon dol kod ta -
tás, és az, hogy vé gül a hall ga tó ké pes le gyen is te ni mér -
cé vel mér ni a fe lü le tes em be ri ér té ke lés he lyett.

Az olyan be ve ze tõ mon da tok, mint bi zony, bi zony mon -
dom nék tek vagy így szól az Úr, azért szük sé ge sek, mert
fel té te lez he tõ, hogy az utá nuk kö vet ke zõ ki je len té sek el -
len ke zést vál tot tak ki a hall ga tók ból, ezért már elõ re el -
hang zott a te kin télyt köl csön zõ le gi ti má ció. 

Ez a fel so ro lás a szer zõ sze rint sem tel jes, csu pán azt
hi va tott je lez ni, hogy az ér zel mek fel fe de zé se a szö veg ben
bi zo nyos in di ká to rok se gít sé gé vel mód szer ta ni lag is kö -
vet he tõ mó don tör tén het.5

– A kulcs fo gal mak há ló za ta
M. Bu ber, aki nek bib lia for dí tá sá ra Bal der mann gyak ran
tá masz ko dik, azt az el vet kö vet te, hogy az azo nos hé ber
gyök bõl szár ma zó sza va kat kö vet ke ze te sen azo no san for -
dí tot ta. Így lát ha tó vá vál ha tott az ol va sók elõtt, hogy a
szö ve gek nem el szi ge tel ten ol va san dók. Egy-egy szó
ugyan is em lé kez te tõ funk ci ó val bír, fel idéz az ol va só ban
egy ko ráb ban ol va sott szö ve get s a mö göt te le võ is ten él -
ményt. Így a Bib lia em lé kek és él mé nyek szö ve vé nye, s
óha tat la nul az ezek hez kap cso ló dó ér zel me ké is.

– For má lis és emo ci o ná lis lo gi ka
Bal der mann sze rint a Bib lia meg ér té se ér de ké ben meg
kell kü lön böz tet nünk egy más tól a for má lis és az emo ci o -
ná lis lo gi kát. A két fo ga lom meg vi lá gí tá sá hoz a zsol tá -
rok ból vesszük a pél dát. Gyak ran elõ for du ló gon do lat ta -
lál ha tó Zsolt 6,6-ban: A ha lál után nem em le get nek té ged,
ki ad há lát ne ked a sír ban? Az eh hez ha son ló mon da tok -
ból ar ra szok tak kö vet kez tet ni, hogy a szer zõ ko rá ban a
zsi dó ság ban nem volt el ter jedt a túl vi lág hit, az éle tet csak
a bio ló gi ai ha lál be kö vet kez té ig szá mol ták. Er re az ered -
mény re ju tunk te hát a hét köz na pok ban is hasz nált for -
má lis lo gi ka sza bá lyai sze rint, amely egy szö veg gel kap -
cso lat ban azt a kér dést te szi fel: mit mond ne künk ez a
szö veg egy bi zo nyos kér dés rõl, ese tünk ben a zsi dó ság
túl vi lá gi el kép ze lé se i rõl?6

Az emo ci o ná lis lo gi ka sze rint azon ban fi gye lem be kell
ven nünk, hogy az olyan kér dé sek, mint a Ki ad há lát ne -
ked a sír ban? vagy a so kat idé zett Én Is te nem, én Is te nem,
mi ért hagy tál el en gem? nem ugyan azt je len tik, mint ha
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Gott der be iden Tes ta men te, JBTh Bd. 2. Ne u kirche ner Ver lag, Ne u kirchen,
1987.

5 Ha ed dig két sé ges lett vol na, hogy a gyer me kek va ló ban ké pe sek-e a
Bib li át ér tel mez ni, ak kor a fel so rolt nyel vi in di ká to ro kat lát va vé le mé -
nyünk sze rint a ké te lyek meg szûn het nek. A gyer me kek ugyan is já té ka ik
so rán az ér zel mek szé les kö rét is me rik és je le ní tik meg, és ha jó me sé ket
él ve ze tes elõ adás ban hall gat nak, ak kor a szö ve gek ben rej lõ ér zel mek át -
élé sé ben na gyobb gya kor la tuk van, mint sok fel nõtt nek.

6 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. 29. o.



azt ol vas nánk: „a ha lál után sen ki sem ad há lát Is ten -
nek”, il let ve „a szen ve dõ nem ér ti, hogy Is ten mi ért nincs
ve le a leg ne he zebb pil la na tok ban”. Bal der mann sze rint itt
pro vo ka tív be széd for ma van elõt tünk, az az az imád ko zó
kér dé sé vel Is tent vá dol ja, s azt vár ja tõ le, hogy az el len ke -
zõ jét ál lít sa, mint ami vel meg vá dol ta õt. A várt vá lasz te -
hát a két eset ben így hang za na: „De hogy nem em le get nek
en gem a sír ban, te is ké pes le szel még ott is há lát ad ni ne -
kem”, va la mint: „Ne gon dold, hogy el hagy ta lak, itt va -
gyok ve led!”

Bal der mann sze rint két fé le kép pen is bi zo nyít ha tó az
emo ci o ná lis lo gi ka le gi ti mi tá sa. Az egyik a hét köz na pi ta -
pasz ta la tok ra va ló oda fi gye lés. Ami kor egy sze rel mes azt
mond ja tár sá nak, „Már nem is sze retsz!”, ak kor sem en -
nek meg erõ sí té sét vár ja, nem is a hely ze tet jel le mez te, ha -
nem ar ra vár, hogy a kö vet ke zõ pil la nat ban a má sik el -
lent mond jon ne ki.

A má sik a bib li ai szö ve gek kö zöt ti lát szó la gos el lent -
mon dá sos ság, amely csak ak kor old ha tó fel, ha fel té te lez -
zük az emo ci o ná lis lo gi kát bi zo nyos mon da tok mö gött.
Így pél dá ul a 88. zsol tár pa na sza – A ha lot tak kö zé ke rü -
lök, mint azok, akik le te rít ve fek sze nek a sír ban, akik re
nem gon dolsz töb bé, és ki ke rül tek ke zed bõl – a for má lis lo -
gi ka alap ján nem egyez tet he tõ össze a 23. zsol tár bi zo -
nyos sá gá val: Ha a ha lál ár nyé ka völ gyé ben já rok is, nem
fé lek sem mi baj tól, mert te ve lem vagy: vesszõd és bo tod
meg vi gasz tal en gem. Vi szont meg ta lál ha tó a kö zös ne ve -
zõ, ha fel té te lez zük, hogy a 88. zsol tár ban egy csüg gedt
em ber pro vo kál ja Is tent vi gasz ta lá sért.

Vé le mé nyünk sze rint Bal der mann ol va sa tát alá tá maszt-
ja a 88. zsol tár foly ta tá sa is, hi szen mi más len ne a
11–13. ver sek kér dés lán co la ta, ha nem pro vo ká ció? To -
váb bi ada lék, hogy a há romta gú, lé nye gé ben ugyan ar ra
irá nyu ló fel so ro lást lát va gya na kod ha tunk a fo ko zás stí -
lus esz kö zé nek hasz ná la tá ra is, amely Bal der mann sze rint
szin tén kö ze lebb visz ben nün ket a szö veg mag já hoz. 

Nem ar ról van szó, hogy az emo ci o ná lis lo gi ká nak ki
kel le ne szo rí ta nia a for má lis lo gi kát. Bi zo nyos mû fa jok,
pél dá ul az el be szé lé sek meg ér té sé hez a for má lis lo gi kát
kell fi gye lem be ven nünk. Vi szont a köl tõi és a más pri mer
ér zel me ket ki fe je zõ (pél dá ul pró fé tai) szö ve gek ese té ben to -
vább jut ha tunk az emo ci o ná lis lo gi ka sza bá lya it kö vet ve. 

A tör té net kri ti kai mód szer sze re pe
Az ed di gi ek alap ján lát ha tó, hogy a Bib lia tu do má nyos
vizs gá ló dás nél kül is ért he tõ vé vál hat em be rek és kö zös -
sé gek szá má ra. Bal der mann még sem tar ja fö lös le ges nek a
tör té net kri ti kai vagy bár mely más eg ze ge ti kai mód szer
hasz ná la tát. A tu do má nyos kö ze lí tés re azért van szük ség,
hogy a szub jek ti vi tás eset le ges sé gé nek, ön ké nyes sé gé nek
gá tat ves sünk.

Min den mód sze res szö veg elem zés kri ti kai funk ci ót tölt
be, emi att nél kü löz he tet len a Bib lia meg ér té se szem pont -
já ból. Azon ban e mód sze rek is rá van nak utal va az ele mi
meg ér tés fel is me ré se i re, a szö ve gek kel va ló köz vet len ta -

lál ko zás él mé nyé re, mert azok nél kül élet te len nek. Köl csö -
nös ség jel lem zi te hát a tu do má nyos és az eg zisz ten ci á lis
kö ze lí tést, a Bib lia meg ér té se csak e két di men zió együt tes
lá tá sá ból kö vet kez het.7

Ele mi té mák a Bib li á ban

Az ele mi té mák szá ma a Bib li á ban nem vég te len. A szö ve -
gek mag ját ke res ve új ra és új ra bi zo nyos té mák hoz érünk
el.8 Bal der mann és mun ka tár sai ké szí tet tek egy tan könyv -
so ro za tot,9 amely egy-egy ilyen ele mi té ma kö ré cso por to -
sít ja a tan anya got. A kö vet ke zõk ben két, eb bõl a so ro zat -
ból vett köz pon ti té ma pél dá ján mu tat juk be Bal der mann
her me ne u ti ká ját. A tan köny vek cí me: Hoff nung ler nen10

és Ge rech tig ke it ler nen,11 eb bõl kö vet ke zõ en a most pél da -
ként szol gá ló két té ma a re mény ség és az igaz sá gos ság.

A re mény ség
Bal der mann fel fo gá sa sze rint a re mény ség nem csu pán az
esz ka to lo gi kus tex tu sok tar tal ma, ha nem lé nye gé ben az
egész Szent írá sé. 

A te rem tés idil li ké pei, nem utol só sor ban pe dig a ben ne
áb rá zolt em ber kép, mely sze rint a nõ és a fér fi együtt je -
len ti az em bert, s ket te jük kö zött nincs alá- és fö lé ren delt -
sé gi vi szony, so ha nem szól tak a ta pasz tal ha tó re a li tás ról.
Vi szont elõ re ve tí te nek egy ide á lis ké pet, ame lyet Is ten
aka ra ta sze rin ti nek tar ta nak, s amely re néz ve és ami re tö -
re ked ve az élet nek ér tel me van.

A pró fé tai be szé dek, me lyek a nép nyo mo rú ság gal te li
idõ sza ka i ban szó lal tak meg, szin tén a ta pasz talt sö tét ség
el len ké pe i ként ad ják hí rül a vi lá gos sá got, a re mény tel jes
jö ven dõt – még pe dig nem egy sze rû en a túl vi lá gon, ha nem
itt, a föl di élet so rán. A zsol tá rok a ta nú sá gai an nak, hogy
a sze mé lyes konf lik tu sok ban és fé le lem, csa ló dott ság kö -
ze pet te is le het re mény ked ni Is ten ben, s meg ta lál ni azo kat
a sza va kat, me lyek egy aránt al kal ma sak a meg járt mély -
sé gek és a ma gas sá gok ki fe je zé sé re.

Bal der mann sze rint a Tó ra sem más, mint ha tal mas ví -
zió ar ról a vi lág ról, amely ben az em be rek egy más sal bé ké -
ben él nek és em ber sé ges lég kör ural ko dik. Hi szen a tör vé -
nyek sem a re a li tást fo gal maz zák meg, ha nem azt, ami -
nek meg kel le ne vál toz ni ah hoz, hogy a sze gé nye ket is
em ber szám ba ve võ tár sa da lom ban él hes sünk.
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7 Ez azon ban vé le mé nyem sze rint nem je len ti azt, hogy ugyan an nak a
sze mély nek kell el vé gez nie a tu do má nyos elem zést és az eg zisz ten ci á lis
ta lál ko zást a szö veg gel. A nem teo ló gu sok ez után is tá masz kod ni fog nak
a teo ló gu sok tu do má nyos elem zé se i nek vég ered mé nye i re, de a teo ló gu -
sok nem le het nek meg a köz vet len bib lia ma gya rá zat nél kül.

8 Bal der mann, I.: Zum Verhält nis von Anth ro po lo gie und Theo lo gie im
Re li gi on sun ter richt. 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.
20. o.

9 Meg je lent a Klett Ver lag nál. 
10 Re mény sé get ta nul ni
11 Igaz sá gos sá got ta nul ni



A re mény ség azért is él het a bib li ai szö ve gek ben, mert
azo kat olyan sza vak és gon do la tok szö vik át, ame lyek
em lé kez te tik az ol va sót va la mely má sik ese mény re. A sza -
ba dí tás ról szó ló el be szé lé sek így össze szö võd ve és új ra
meg új ra fel ele ve nít ve fel élesz tik a re mény sé get. Re mény -
ked ni ta nul ni ugyan is azt je len ti, hogy meg ta nu lunk em -
lé kez ni, mert az em lé ke zés tart ja éb ren a sza ba dí tó ta -
pasz ta la to kat.

A leg erõ sebb bá to rí tó szó az Ószö vet ség ben ép pen Is ten
ne ve. A LXX-ban már Lé te zõ nek for dí tot ták Is ten 2Móz
3,14-ben ki nyi lat koz ta tott ne vét, ami el ide ge ní tõ en ha tott,
a ma gyar for dí tás va gyok, aki va gyokja pe dig in kább Is ten
ta lá nyos sá gát és ki is mer he tet len sé gét hang sú lyoz za. De a
hé ber nyelv ben a tet rag ramm ígé re tet fe jez ki, Is ten je len -
lé té nek ígé re tét – ahogy a múlt ban, úgy most és a jö võ ben
is. Pusz tán an nak ki ej té se: „Uram!”, egész sor sza ba dí tó
és re ményt kel tõ ese mény és is ten ta pasz ta lat fel ele ve ní té -
se. Ha eb ben a tu dat ban ol vas suk pél dá ul a pas sió zsol tá -
ro kat vagy más pa nasz szö ve ge ket, ész re ve het jük, hogy
még azok ban is meg je le nik a re mény ség, a jobb jö võ ví zi -
ó ja, mely nek alap ja Is ten je len lé te a vi lág ban.

Az igaz sá gos ság
Az igaz sá gos ság bib li ai ér tel mét plasz ti ku san mu tat ja
meg Jé zus nak a szõ lõ mun ká sok ról szó ló pél dá za ta (Mt
20,1kk). A bé re zés esze rint ak kor igaz sá gos, ha fe de zi a
mun kás és az ál ta la el tar tot tak meg él he té si szük ség le te it,
el len tét ben a hét köz na pi fel fo gás sal, mi sze rint a bér
arány ban áll az el vég zett mun ka ér té ké vel – te kin tet nél -
kül ar ra, hogy az mi re ele gen dõ. Ez utób bi fel fo gást a ró -
mai Ius ti tia is ten nõ sze mé lye sí ti meg az eu ró pai kul tú rá -
ban, aki be kö tött szem mel mér le gel, nem en ge di el ho má -
lyo sí ta ni lá tá sát a kö rül mé nyek vagy a cse lek võ sze mé lye
ál tal. Ez a vak igaz sá gos ság elõny, amennyi ben ar ra gon -
do lunk, hogy az igaz ság szol gál ta tás nak nem sza bad el né -
zõbb nek len ni egy gaz dag és be fo lyá sos em ber rel, mint
egy sze génnyel, aki nek nincs ha tal ma, pén ze az íté le tet
be fo lyá sol ni. Vi szont a tár gyi la gos ság hát rá nya, hogy
nincs te kin tet tel ar ra sem, ha az el ítélt az íté let be be le -
pusz tul.

En nek a visszás ság nak a ki kü szö bö lé sé re tesz kí sér le tet
ma a tár sa da lom, ami kor ér vé nye sí te ni pró bál ja a po zi tív
diszk ri mi ná ció el vét, amely sze rint a gyen gé nek elõnyt
kell ad ni ah hoz, hogy ugyan olyan eséllyel in dul jon egy
hely zet ben, mint az erõ sebb. Ez vé le mé nyünk sze rint az
is ko lai hely zet ben egy részt le he tõ ség, más részt egy ál ta lán
nem egy ér tel mû en meg va ló sít ha tó. Le he tõ ség, amennyi -
ben a ta nár a ta nu lók kal va ló tö rõ dés ben meg va ló sít ja a
gyen gék fe lé el fo gult igaz sá gos sá got. Ugyan ak kor ne héz -
ség, hogy a ta nu lók ezt az el já rást az er köl csi mér le ge lés
fej lõ dé sé nek egy bi zo nyos fá zi sá ban egy ál ta lán nem ta lál -
ják igaz sá gos nak. Te hát a bib li ai igaz sá gos ság fo ga lom mal
va ló hit tan órai szem be sí tés jól il lesz ke dik az ET azon
alap el vé be, hogy egy részt a ta nu lók élet ta pasz ta la tai és a
tan anyag kö zött met szés pon tot kell ta lál nunk, más részt

pe dig hogy nem egy sze rû en kon zer vál nunk kell a ta ní tás
so rán a ta nu lók el kép ze lé se it, ha nem azt to vább fej lesz te -
ni. Ha az igaz sá gos ság gal kap cso lat ban a fej lesz tés meg -
tör té nik, az az is ko lai kö zös ség igaz sá go sab bá vá lá sá ban
is meg nyil vá nul. Ez pe dig az eg zisz ten ci á lis ta nu lás mo -
dell jé nek fe lel meg: va lós szük ség let bõl, kér dés bõl in dul,
és az is me ret bõ ví té sen ke resz tül az élet meg vál toz ta tá sá -
ig jut el. 

Az elõb bi ek alap ján ért he tõ vé vá lik, mi ért ret ten tet te
meg Lu thert Is ten igaz sá gos sá ga. A tár gyi la gos igaz sá gos -
ság, fõ leg ha Is ten az íté lõ bí ró, csak ret te net tel tölt he ti el
az em bert. Vi szont ami kor rá jött a bib li ai igaz sá gos ság lé -
nye gé re, amely a sze mélyt vé di, s csak a tet tet íté li el, meg -
nyug vás ra ju tott, s eb ben lát ta meg az evan gé li um kul -
csát. Ami kor Dá vid a rá mért le het sé ges bün te té sek kö zül
Is ten bün te té sét vá lasz tot ta, és azt mond ta: In kább es -
sünk az Úr ke zé be, mert nagy az õ ir gal ma. Csak em ber ke -
zé be ne es sem! (2Sám 24,14), ak kor e ké rés hit val lás volt
Is ten kí mé le tes igaz sá gos sá gá ról az em be rek tár gyi la gos -
sá gá val szem ben.

Bib li ai ér te lem ben te hát az az igaz ság ta lan, aki nincs
te kin tet tel az em ber em ber sé gé re, mél tó sá gá ra. En nek
egyik mód ja az em ber társ meg szé gye ní té se, jó hí ré nek
meg sér té se, a tisz tes sé gé tõl va ló meg fosz tá sa. Ezen a pon -
ton már a kis is ko lás kor osz tály ban is ta lá lunk kap cso ló -
pon tot a gyer me ki ta pasz ta lat és a Bib lia ele mi tar ta ma
kö zött, ami meg fe lel az ET di dak ti kai alap el vé nek. 

Az igaz sá gos ság azon ban nem csak Is ten le he tõ sé ge,
ha nem az em be ré is. A meg va ló su lás út ját ta lál juk meg a
tör vé nyek ben. A ma gyar ra tör vényként for dí tott szó, a tó -
ra je len té se in kább út mu ta tás, eb bõl kö vet ke zõ en a szó
kon no tá ci ó ja jó val po zi tí vabb, mint a tör vé nyé. A tó rá nak
a zsi dó em ber örül, hi szen meg mu tat ja ne ki az utat. A
tórát sze ret ni le het, s nem áll tá vol az em ber tõl, ha nem ott
van a szá já ban és a szí vé ben (5Móz 30,14). A tórá hoz iga -
zí tott élet ma gá ban hor doz za az ígé re tet, hogy az élet a
föl dön em ber sé ge seb bé vál hat az ál tal, hogy a gyen gék ér -
de ke it vé di és meg mu tat ja, hogy az em ber társ nak mi re
van szük sé ge, mit te he tek ér te. Ezért nem bib li ai a gon do -
lat, hogy a tör vény súlyt he lyez az em ber re. Csak ak kor
tör té nik ez, ha nem lát juk mö göt te az ígé re tet és az elõz -
ményt, ame lyet a Tíz pa ran cso lat be ve ze té se tar tal maz.

Így a tör vény is ol vas ha tó evan gé li um ként, de az evan -
gé li u mot is el tor zít hat ja az ol va só, ami kor ál ta lá nos és
ígé ret men tes kö ve te lést lát ben ne. Bal der mann er re pél dá -
nak Rm 12,12 ver sét hoz za, amely be tart ha tat lan kö ve tel -
mény, ha fe lénk irá nyu ló el vá rás ként ol vas suk. Hi szen ki -
nek nem esik ne he zé re az ül döz te tés kö ze pet te ki tar tó an
imád koz ni, re mény ked ni, örül ni és hosszú tû rést gya ko rol -
ni? Azon ban más csen gést kap a szö veg, ha ész re vesszük
ben ne a le he tõ sé get: min den hely ze ten fe lül le het ke re ked -
ni bel sõ leg, nem kell hely ze tünk fog lya i ként él nünk.

Lát hat juk, hogy a két ele mi té má ról nem le het sé ges egy -
más tól füg get le nül be szél ni. A re mény ség ar ra irá nyul,
hogy le het sé ges igaz sá gos ság ban él ni – ki áb rá zol va ez zel
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Is ten igaz sá gos sze re te tét a vi lág ban, az igaz sá gos ság pe -
dig min dig a re mény ség bõl táp lál ko zik és pil la nat nyi lag –
a ma ga tel jes sé gé ben – még re mény ség tár gya. 

ÖSSZEG ZÉS, ÉR TÉ KE LÉS

A be ve ze tés ben fel ve tet tük a prob lé mát, mi sze rint a bib li -
ai szö veg ér tel me zés az egy ol da lú ob jek ti vi tás és a szub -
jek ti vi tás kö zöt ti kes keny mezs gyén ke re si le he tõ sé ge it.
Könnyû ugyan az egyik vagy a má sik irány ba el moz dul -
ni, de nem ve zet iga zi ered mény re. In go Bal der mann her -
me ne u ti ká ját vizs gál va a hit tan ok ta tás gya kor la tá nak
pró bá ját is ki állt ér tel me zé si mo del lel ta lál koz hat tunk. Ez
tel je sí ti azt az el vá rást, hogy a Bib lia meg is me ré se, ma -
gya rá za ta so rán a ku ta tó egy szer re le hes sen em ber és tu -
dós, hi szen mind két kö ze lí tést egy for mán ér té kes nek és
köl csö nö sen egy más ra utalt nak tart ja. A bib lia ku ta tó a
köz vet len ta pasz ta lat, a szö veg gel va ló sze mé lyes, adott
eset ben koc ká za tos ta lál ko zás nél kül csak olyan le het,
mint az a bio ló gus, aki az élõ vi lág vizs gá la tá hoz elõ ször
kény te len meg öl ni vizs gá la ta tár gyát. A tu dós kri ti kus
hoz zá ál lá sa nél kül vi szont a sze mé lyes ta lál ko zás
(ön)kont roll nél kül ma rad, ami a tör té ne lem so rán szá -
mos vissza élés hez ve ze tett – ál ta lá ban a gyen gék, sze gé -
nyek, ki szol gál ta tot tak ká rá ra. 

Mit je lent mind ez a hit tan ok ta tás szá má ra? Az ET di -
dak ti kai kon cep ci ó ja – mely nek ala ku lá sá ban Bal der -
mann-nak ki emel ke dõ sze re pe volt és van – ab ból in dul ki,
hogy a ta nu lók tól, le gye nek al só ta go za to sak vagy akár
fel nõt tek, tar tal mi szem pont ból is sok hoz zá já ru lást vár -
ha tunk. A teo ló gi át nem ta nul tak is ké pe sek meg ér te ni bib -
li ai szö ve ge ket, mert éle tük ese mé nyei meg ad ják az ér tel -
me zés hez szük sé ges ér zel mi hát te ret. A ta nu lás so rán a ta -
nár fel ada ta, hogy az emo ci o ná lis kö ze lí tés ben ins pi rál ja a
ta nu ló kat, va la mint a kog ni tív szin tû tar tal ma kat ad ja át
ne kik. E két te rü let ta lál ko zá sa le he tõ sé get ad az eg zisz ten -
ci á lis, a sze mélyt tel jes sé gé ben meg érin tõ ta nu lás ra, amely
ide á lis eset ben vál to zást hoz a ta nu lók éle té ben.12 (Eb bõl a
szem pont ból – akár a zsi dó ság ta nu lás fel fo gá sá ban – a ta -
nár is a ta nu lók kö zé tar to zik.) Ez a vál to zás több, mint
egy bib li ai szö veg fel mon dá sá nak ké pes sé ge, több, mint
ed di gi ma gya rá za tok meg is me ré se. Meg nyil vá nul hat pél -
dá ul ab ban, hogy a ta nu ló ké pes sé vá lik fé lel me i nek és
örö me i nek meg fo gal ma zá sá ra, be lát ja ko ráb bi té ve dé sét és
vál toz tat szem lé le tén, ma ga tar tá sán, fel fe de zi, hogy egy
adott hely zet ben mi a fel ada ta, és erõt érez meg ten ni azt,
meg lát ja lé te zé sé nek ér tel mét vagy ké pes lesz más va la kit
el se gí te ni e fel fe de zés hez. És mi más fe lel ne meg job ban a
Bib lia sa ját szán dé ká nak? 

Ahogy egyik kon cep ció sem ké pes vá laszt ad ni a hit tan -
ok ta tás összes kér dé sé re, úgy az ET sem. Ezen be lül Bal -

der mannt az a kri ti ka is ér te, hogy csu pán a bib li ai anya -
gon hajt ja vég re az ele mi vé té telt, hol ott az eti kai, dog ma -
ti kai vagy élet kér dé se ket tár gya ló anya gok épp úgy ele -
men ta ri zál ha tók len né nek.13 Bal der mann sa ját be val lá sa
sze rint sem volt ma gá tól ér te tõ dõ a Bib lia ilyen köz pon ti
sze rep be he lye zé se. A hit tan ta ní tás meg re for má lá sá ra irá -
nyu ló té ma- és prob lé ma köz pon tú, va la mint a cél ori en -
tált, il let ve ta nu ló ori en tált kon cep ci ók mind nyíl tan vagy
rej tet ten a Bib lia kö zép pont ból va ló ki szo ru lá sá ért har col -
tak, mert úgy ta lál ták, hogy az ön ma gá ban nem ké pes fel -
kel te ni a ta nu lók ér dek lõ dé sét. Bal der mann és a sie ge ni
is ko la azon ban ar ra ju tott, hogy a hit tan ta ní tás nem ad -
hat ja fel a Bib lia köz pon ti je len tõ sé gét, ami vi szont nem
mond el lent an nak az el vá rás nak, hogy az ok ta tás so rán
te kin tet tel kell len ni a ta nu lók szük ség le te i re, ér dek lõ dé -
sé re is. Hi szen a Bib lia nem el mé le ti mû, ha nem ere de ti
szán dé ka sze rint is em ber köz pon tú, az em be rek ér dek lõ -
dé sé re szá mot tar tó, éle tük kér dé se i vel szem be sí tõ és az
el iga zo dás ban se gí tõ könyv.14

A má sik kri ti ka, ame lyet Bal der mann-nal szem ben
meg fo gal maz tak, ab ban áll, hogy nem volt ké pes túl lép ni
a teo ló gia szûk ha tá ra in, nem nyi tott a hu mán tu do má -
nyok fe lé. Pe dig az ET alap el vei kö zé tar to zik a ta nu lók
fe lé va ló nyi tás, ami nem le het sé ges, ha pél dá ul a pszi -
cho ló gia szem pont ja it nem vesszük fi gye lem be. Sch wei -
tzer azon ban rá mu tat ar ra, hogy bár Bal der mann nem a
lé lek ta ni fej lõ dés va la mely sé má já ra fûz te fel kon cep ci ó -
ját, ered mé nyei egy be csen ge nek a fej lõ dés lé lek tan ered -
mé nye i vel. Bal der mann ugyan is elõ ször a fé le lem, pa -
nasz, há la, öröm ele mi él mé nye it ki fe je zõ szö ve gek kel
dol go zik al só ta go za to sok kö zött, s csak má sod la gos nak
tart ja a tör té ne te ket, ame lyek már egy bi zo nyos tá vol ság -
ból ref lek tál nak az el sõd le ge sen át élt él mé nyek re. Ugyan -
ezt lát hat juk a gyer mek fej lõ dé se so rán: elõ ször ké pes az
ér zel me it ki fe jez ni, s csak sok kal ké sõb bi élet kor ban tud -
ja vissza te kint ve el me sél ni az át él te ket.15 A kon cep ció
min den gyen ge pont ja mel lett, re mél jük, si ke rült rá irá -
nyí ta ni a fi gyel met leg fõbb erõs sé gé re, még pe dig hogy a
fe le lõs, ér dek lõ dõ és ér tõ szö veg fe lé for du lást öt vöz ni
tud ja a hét köz na pok ta pasz ta la ta i val és ki hí vá sa i val.
Mind ezt pe dig nem te kin ti a teo ló gu sok pri vi lé gi u má -
nak, ha nem nyi tot tá te szi min den Bib lia iránt ér dek lõ dõ
em ber, köz tük a gye re kek fe lé is.

15

13 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. 10. o.
14 „Die For de rung der Ori en ti er ung an den Be dürf nis sen des an de ren
Mensc hen ist so sehr ei ne ge nui ne bib lische For de rung, dass man die
besche id ene re For de rung der Schü le r ori en ti er ung nun wahr haf tig nicht
in ei nen prinz ipi el len Ge gen satz zur Bi bel brin gen kann.” Bal der mann
(1979) 11. o.
15 Sch we it zer, F.: Ele men ta ri si er ung nur der In hal te – oder ele men ta re
For men des Ler nens? 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. 206. o.

12 Így adó dik a tel jes sze mélyt, az az az ér zel me ket, az ér tel met és a cse -
lek vést érin tõ ta nu lás.
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Hely szín a rév fü lö pi ok ta tá si köz pont, ta valy au gusz tus -
ban. Ál lok az elõ adó te rem pul pi tu sa mö gött, az asz ta lon
egy ke hely és egy kan csó, ben ne vér vö rös bor. Ka réj ban öt -
ven har minc év alat ti fi a tal, vagy már dip lo má sok, vagy
azok lesz nek, ol va sot tak, jól kép zet tek, egyik-má sik vi lág -
lá tott, több ször volt ösz tön dí jas. So kan kö zü lük teo ló gi á -
ra jár nak. Va sár nap reg gel van, ki lenc óra. Fel ütöm a Bib -
li át, és fel ol va som be lõ le a Ge cse má né-je le ne tet. Atyám,
ha le het sé ges, vedd el tõ lem e po ha rat… Majd ar ról be szé -
lek, hogy Jé zus szen ve dé se it, ke reszt ha lá lát egy bor ral telt
ke hely jel ké pe zi. Be nyo mom Pe ter Gab ri elnek a Krisztus
utolsó megkísértése címû filmhez írott zenéjébõl azt a szá -
mot, me lyen Nus rat Fa teh Ali Khan éne kel. Lúd bõ rös lesz
tõ le a há tam, mint oly sok szor. Bí zom ab ban, hogy más is
ezt ér zi. Majd oda lé pek, és ön tök né hány csepp bort a ke -
hely be, mond ván, hogy a Ge cse má né-kert kely hé ben va la -
mennyi en, én ma gam is min den bû nöm mel ben ne tu dom
ma gam. Pél dá mat sor ra kö ve ti min den egyes je len lé võ.
Egyen ként min den ki elõ lép, és önt pár csepp bort a ke -
hely be. Azu tán új ra a pul pi tus hoz lé pek, és fel ol va som a
Ze be de us anyu ka ké ré sét, hogy az õ két fia ül jön Jé zus
jobb és bal ke ze fe lõl, majd kö vet ke zik a kér dés: Ki isszá -
tok-e azt a po ha rat, me lyet ne kem ki kell in nom? Majd a
vá lasz és Jé zus he lyes lé se: ki isszá tok. Azu tán ar ról be szé -
lek, hogy Jé zus ko rá ban a gyász ban va ló osz to zás nak, a
rész vét nek a je le volt, ha va la ki a ha lot ti to ron ivott a ne -
ki fel kí nált po hár ból. Idé zem Una mu nót, aki sze rint „nem
az öröm egye sí ti a lel ke ket, ha nem a bá nat.” Oda lé pek új -
ra az asz tal hoz, és most iszom a ke hely bõl, és Jé zus szen -
ve dé sé re, ha lá lá ra gon do lok. Köz ben új ra fel csen dül a ze -
ne, és sor ra is mét egyen ként fel áll min den ki, az asz tal hoz
lép és kö ve ti pél dá mat. 

Az nap va sár nap volt, kü lön is ten tisz te le tet, úr va cso rát
nem tar tot tunk. Volt he lyet te az az ese mény sor, me lyet le -
ír tam: nyil ván so sem fog az agen dá ban sze re pel ni, és jö -
võ re már biz tos más ként csi nál nám, ha csi nál nám egy ál -
ta lán. De 2004 egyik leg na gyobb él mé nye szá mom ra ez a
fél óra volt. Az, ahogy lát tam, amint ez az öt ven, szá mom -

ra fon tos em ber egy más után, nem elõ re meg be szélt rend
sze rint, ha nem spon tán sor rend ben részt vál lalt eb ben a
rend ha gyó kom muni ó ban. Sen ki sem fir tat ta, hogy va jon
le het-e így egy szín alatt, csak bor ral úr va cso ráz ni, hi szen
min den ki tud ta, hogy ez nem volt úr va cso ra. Ne vez zük
per for man ce-nak, per sze szó sincs ön cél ról, sem mi l’art
po ur l’art. Kö zös ség volt ez Jé zus sal és egy más sal, bár a
meg le pe tés ere jé vel ha tott min den ki re, hi szen nem tud ták,
mi fog kö vet kez ni. Én ma gam is né hány nap pal ko ráb ban
ta lál tam ki a vég le ges ko reo grá fi át, jól le het az alap öt let
rég óta mo tosz kált ben nem. 

Egy fel nõtt if jú sá gi kon fe ren cia pil la nat nyi lag az egyet -
len olyan kö zeg egy há zunk ban, ahol sza ba don meg nyil -
vá nul hat nak ilyen ex pe ri men tá lis kö zös sé gi ak tu sok,
mint ame lyet pél dá mul vá lasz tot tam. A fel nõtt if jú sá gi
kon fe ren cia az a hely, vagy in kább al ka lom, ahol fenn tar -
tá sok nél kül, fé lel mek nél kül ki áll hat va la ki, és fel szó lít -
hat ja hall ga tó sá gát, hogy te kint sen va la mit jel kép nek, és
te gyen esze rint. Mert tu dom, hogy aki ar ra a hét re el jött,
az ép pen azért jött, hogy egy mû hely be be ke rül jön. Hogy
be von ják kér dé sek be, hogy részt ve gyen olyan kö zös sé gi
ese mé nye ken, me lyek vá rat la nul is ér he tik ugyan, de cél -
juk, szán dé kuk tisz ta és vi lá gos, még ak kor is, ha nem
elõ zik meg õket te kin té lyes tra dí ci ók. 

Két-há rom éve döb ben tünk rá ve ze tõ tár sa im mal ar ra,
hogy kon fe ren ci ánk va la mi fé le hi ány pót ló ként is funk ci o -
nál. Gyü le ke ze tük ben ak tív, de kel lõ fi gyel met nem ka pó,
vagy nem elég fi gyel met ka pó, kér dé se ik kel egye dül ma ra -
dó, de gon dol kod ni vá gyó, igé nyes, fel ké szült meg ol dá so -
kat, elõ ter jesz té se ket igény lõ egye te mis ták, pe da gó gu sok,
teo ló gu sok kö töt tek ki ná lunk, akik „õszin te prob lé ma fel -
ve tést” lát tak pró bál ko zá sa ink mö gött.

Az ál ta lunk fel ve tett kér dé sek már a kez de tek tõl meg le -
he tõ sen messze es tek az evan ge li zá ci ós szel lem ben fo -
gant, „térj meg és add to vább!” pa ra dig má tól. Pél dá ul az
uni ós csat la ko zást megelõzõ év ben kon fe ren ci ánk be ha -
ran go zó já ban ezt ír tuk: „Mi a kö zös Nóé bár ká ja, a Gol go -
ta, Wit ten berg és Rév fü löp kö zött? Ha akar juk, ha nem,
tu do má sul kell ven nünk, hogy egy bi ro da lom pe ri fé ri á ján
kell majd él nünk. Mennyi ben ag gasz tó ez? Vagy iga za van
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Egon Frie dell nek, aki sze rint „csak nem min dig a pe ri fé ri -
án sza ba dul nak el az új te rem tõ erõk, in nét kez de nek lát -
sza ni a je len tõs szel le mi át ala ku lá sok je lei”?

Mi volt – eb bõl a szem pont ból – Nóé bár ká ja? És a Sí -
nai-hegy? Vagy Jú dea pro vin cia? A Gol go ta?

Kon fe ren ci ánk cí me – Eredj ki õhoz zá! (Zsid 13,13) – a
Zsi dók hoz írt le vél bõl szár ma zik. A le vél nek eb ben a sza -
ka szá ban olyan ki fe je zé se ket ol vas ha tunk, mint Jé zus a
»ka pun kí vül szen ve dett«, és »a tá bo ron kí vül« le het rá ta -
lál ni. Ha Jé zus a vi lág pe re mén van, mennyi re akar az
egy ház ezen a pe ri fé ri án len ni? »Mi ért ne fe dez het nénk fel
az egy ház fél re szo ru lá sá ban va la mi Krisz tus-sze rût, az
Úr hoz mél tót?« – kér de zi Vá lyi Nagy Er vin. Mi kö vet ke zik
Jé zus nak eb bõl a vál lalt pe ri fé ri á ra szo rult sá gá ból ke resz -
tény hi tünk re néz ve?”

Aki ab ban az év ben jött, tud hat ta, hogy ezek re a kér dé -
sek re ke res sük a vá laszt. Nem volt hi ány je lent ke zé sek -
ben, eb bõl pe dig ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy ak kor ez a
té ma va ló ban ak tu á lis is volt. Ta lán az óta is az. Két éve ki -
ta lál tuk azt, hogy nyá ri kon fe ren ci ánk részt ve või ta lál koz -
has sa nak té len is, hogy együtt tölt hes se nek egy hét vé gét,
eset leg olyan kér dé se ket meg vi tat va, me lyek nem fér tek
be le a nyá ri prog ram ba. Meg tar tot tuk, és olya nok is jöt tek
a té li re, akik nyá ron nem vol tak, ami bõl azt a kö vet kez te -
tést von tuk le, hogy a hét vé gi kon fe ren cia ön ál ló mû faj já
is ki nõ he ti ma gát. 

Az is el kép zel he tõ, hogy ki csiny stá bunk év kö zi hét vé -
gék re fog sza ko sod ni, és a nya rat fel ad juk mint le he tõ sé -
get. Ko moly di lem ma elõtt ál lunk. Nem tu dom, ho gyan
foly tas suk ezt a mun kát.

Jól em lék szem a nap ra, ami kor ti zen két év vel ez elõtt a
fa so ri lel ké szi hi va tal ból fel hív tam if jabb Ha fensc her Ká -
rolyt, aki nek ne ve mel lett egy rej té lyes kód sze re pelt az ak -
ko ri if jú sá gi prog ram fü zet ben: S2. Az S Szár szót je len tet -
te, a 2-es pe dig azt, hogy a szár szói if jú sá gi kon fe ren cia
után ugyan ott, egy hét tel ké sõbb lesz egy má sik. Ká roly tól
kér dez tem, van-e már stáb ja? Még nincs, jó is, hogy hí -
vom, mond ta, és meg kér dez te, jön nék-e, és szól nék-e
Ócsai Zol tán nak. Mi hár man a Tol na-Ba ra nyai Egy ház me -
gyé bõl is mer tük egy mást. Még Bart ha Ist ván ne vét ja va -
sol tam. Ez a „né gyes” azu tán idõn ként ki egé szült má sok -
kal az évek so rán. Meg for dult mel let tünk Krá mer György,
Pán gyánsz ky Ág nes, Já nos Zsu zsa, He ge dûs At ti la, Smi dé -
li usz Gá bor, Bör ön te Már ta, Mar ton Ta más, Lé nárt Vik tor,
Bá tovsz ky Gá bor, Ernst Ce cí lia, Ara di And rás és má sok;
szin te szám ba ven ni is ne héz. Vol tak, akik ál lan dó stáb -
tag gá vál tak, Ha fensc her Ká roly ki szál lá sa után csat la -
koz tak a Bart ha–Ócsai–Réz-Nagy hár mas hoz: Ara di
György, Bé res Ta más, Ta kács né Ko vács há zi Zel ma, majd
ké sõbb Né meth Zol tán és fe le sé ge, Tóth Szil via.

De tér jünk még vissza Szár szó ra! A kis üdü lõ inf ra -
struk tú rá ja bi zony idõ vel egy re elég te le nebb nek bi zo nyult
a 110-120 fõ ig fel duz za dó kon fe ren ci ák részt ve võ i nek el -
lá tá sá ra. A zu hany zó hasz ná la tá ra ese ten ként szin te sem -
mi esély nem volt a hét alatt, du gu lás és egyéb tech ni kai

okok mi att. Volt olyan év, ami kor csak a Ba la ton ban fü -
röd tem. Az tán el jött az az év, ami kor a hely zet már-már
tart ha tat lan lett. Ezt kö ve tõ en szin te meg vál tás volt a rév -
fü lö pi ok ta tá si köz pont ban kon fe ren ci át tar ta ni. De a sok
elõny mel lett idõ vel ki üt köz tek azok a ne héz sé gek, me -
lyek kel szem be kel lett néz ni. Szár szón nem volt nagy tét -
je an nak, hogy ki hol kap fek he lyet. Rév fü lö pön ez – a
szo bák nagy kom fort be li kü lönb sé ge mi att – min den igye -
ke ze tünk el le né re fe szült ség for rás volt. Min dent el kö vet -
tünk, hogy a le he tõ leg elõ nyö seb ben hasz nál juk ki a hely -
szín ad ta le he tõ sé ge ket, és fe led tet ni tud juk az egye net -
len sé ge ket. Volt olyan év, ami kor fe le sé gem mel két na pon
ke resz tül agyal tunk a meg fe le lõ szo ba be osz tá son, azu tán
ami kor el ké szült, el akar tuk fa xol ni a szé pen ki nyom ta tott
be osz tást. A por tán ak kor ép pen szol gá lat ban lé võ rév fü -
lö pi al kal ma zott az zal kezd te, hogy ez nem fog men ni, és
kezd te azok nak a szo bák nak a szá mát so rol ni, amit úgy -
mond nem tud ki ad ni, mert né met üdü lõk van nak ben ne.
Kezd het tük vol na elöl rõl az egé szet. Ak kor meg fo gad tuk,
hogy szo ba be osz tást töb bé nem csi ná lunk.

Idén má jus kö ze pe tá ján két ség be eset ten hí vott fel az if -
jú sá gi re fe rens, hogy jó, ha har min can ad ták le a je lent ke -
zé sü ket, mi le gyen? Mert ha ilyen ke ve sen le szünk, ak kor
a „ház” ki fog ja ad ni a szo bák egy ré szét fi ze tõ ven dé gek -
nek. Mi u tán le tet tem a te le font, ma gam ban azt kér dez tem,
mi ez a pá nik han gu lat, mert hogy egyet len év ben sem volt
meg má jus kö ze pé ig a meg fe le lõ szá mú je lent ke zõ. Min -
den év ben az utol só pil la na tig bi zony ta lan volt, hogy ki
jön, ki nem. Olyan év is volt, ami kor a be je lent ke zet tek fe -
le nem jött el, de jött he lyet te ugyan annyi em ber, akik
vagy be sem je lent kez tek, vagy csak az utol só pil la nat ban.
De meg kel lett ér te nem az if jú sá gi re fe renst is, akin nyil -
ván nagy a nyo más, és szer ve zé si kér dé sek ben vé gül is
övé a fe le lõs ség. Vál lal hat tam vol na an nak az ódi u mát,
hogy telt há zat ígé rek, de mint utóbb ki de rült, jól tet tem,
hogy nem erõs köd tem, mert idén hat van em ber nél nem
jött el több a kon fe ren ci ánk ra. A ház ál ta lunk nem hasz -
nált szo bá i ban azon ban két-há rom üdü lõ csa lá don kí vül
nem volt sen ki. Sze met szúrt ez más nak is; az egyik részt -
ve võ el pa na szol ta, hogy öten ke rül ge tik egy mást az eme -
le tes vas ágyak kö zött a 111-es ben, mi a latt a mel let tük lé -
võ szo bák mind üre sek, és hogy õ sze re ti ezt a kon fe ren ci -
át annyi ra, hogy rá ál doz zon egy he tet a sza bad sá gá ból, de
mi ért nem le het ki csit szel lõ seb ben el he lyez ni a részt ve võ -
ket? 

Az idei kon fe ren cia he té nek fe le eltelt már, ami kor va -
cso rá ra igye kez tünk vissza a part ról, és a ki írás sze rint hi -
deg sült lett vol na a va cso ra: ehe lyett há rom vé kony sze let
gép son ka, egy fel sze le telt pa ra di csom és egy pap ri ka, va -
la mint két vé kony sze let sajt ke rült sze mé lyen ként az asz -
tal ra. Azok nak, akik nem tel jes idõ re jöt tek, nyolc száz fo -
rint juk bán ta ezt a va cso rát. Egy részt ve võ kér te a pa nasz -
köny vet, de nem kap ta meg. Ala po san össze kü lön bö zött
az in téz mény ve ze tõ vel, és még az nap ha za ment. 

Nyil ván va ló, hogy eb ben az élet kor ban a már hosszabb
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A szak dol go zat ra, amely a Pé csi Tu do mány egye tem Böl -
csé szet tu do má nyi Ka rá nak Kö zép ko ri és Ko ra új ko ri Tör té -
ne ti Tan szé kén je lent meg 2003-ban, több szem pont ból is
ér de mes fi gyel nünk. 

A misszió tör té net egyik ér de kes alak já val, Ans gar ral
(801–865) fog lal ko zik, aki több fi gyel met is ér de mel ne.
Ak kor, ami kor a Wort mis si on, a Tat mis si on és a Sch wert -
mis si on bi zony már elég gé össze ke ve red tek, Ans gar az ige
misszi ó já hoz tar tot ta ma gát. Ter mé sze te sen „Is ten or szá -
gá nak épí té sé hez fon tos volt a föl di ha ta lom se gí tõ kar ja”
ná la is, amint a dol go zat fo gal maz. De Ans gar „ige hir de -
tés sel, ta ní tás sal és sze mé lyes pél dák kal igye ke zett Krisz -
tus hoz ve zet ni a po gá nyo kat” – ol vas suk. Hoz zá te het jük,
hogy ha kel lett, dip lo ma ta vagy ke res ke dõ is volt, de mun -

ká já nak szí ve az ige hir de tés volt. Eh hez já rult egy má sik
vo nás is éle té ben. Ér de kes, ahogy a dol go zat is le ír ja, ho -
gyan lett a szer ze tes bõl misszi o ná ri us, ahogy élet rajz író ja
fo gal ma zott: „fo ris apos to lus, in tus mo na chus” – kí vül rõl
apos tol, be lül rõl szer ze tes. S eh hez hoz zá ve het jük azt is,
aho gyan alá ren del te ma gát Is ten aka ra tá nak, ve ze té sé -
nek. Ér de ke sek és teo ló gi a i lag még nem elég gé ér té kel tek
„ví zi ói”, ame lyek ben szin te min dig elõ re ka pott uta sí tást
ar ra, ami éle té ben ké sõbb be kö vet ke zett, egy ki vé tel lel: a
már tí ri um mal. Ta lán el mond hat juk, hogy ko rá ban nem -
csak misz ti kus ku ri ó zum, ha nem Is ten meg ra ga dott ja volt.
Jó len ne, ha a dol go zat több fi a talt is Ans gar éle te ku ta tá -
sá ra in dí ta na.

A kor rajz és a tör té ne ti hát tér fel vá zo lá sa is ér de me a
dol go zat nak. A ku ta tott sze mély min dig a jól meg raj zolt
hát tér bõl emel ke dik ki egy jó dol go zat ban. Sztró kay Adél is
rész le te sen fog lal ko zik a frank ál lam mal és az ala ku ló
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ide je pár kap cso lat ban élõ fi a ta lok, akik egy al bér let ben
vagy la kás ban lak nak, nem szí ve sen szán ják rá ma gu kat,
és nem lel ke sed nek túl zot tan azért, hogy kü lön szo bá ban
he lyez zék el õket egy kon fe ren cia he té re, hol mi kö dös er -
köl csi meg fon to lás ból, azon az ala pon, hogy ez ke resz tény
in téz mény. Az a ge ne rá ció, mely a mi kon fe ren ci án kat lá -
to gat ta, las san dip lo mát sze rez és mun ká ba áll. Nyá ri
moz gás te re le szû kül… So kak kal ez már meg is tör tént. És
ha ezek az em be rek sza bad ság ra men nek, olyan el kép ze -
lé se ik, el vá rá sa ik van nak, me lye ket Rév fü löp a szol gál ta -
tás szint jén nem tud nyúj ta ni. Ta lán tud hat na… De pil la -
nat nyi lag nem tud. 

A le ír tak ta lán se gí te nek ké pet al kot ni ar ról a di lem má -
ról, amely elõtt ál lunk. 

Hét éve ve zet tük be kon fe ren ci án kon azt a szo kást,
hogy a zá ró is ten tisz te le ten olyan of fer tó ri u mot tar tunk,
mely so rán a ki ra kott ka lap ba vagy do boz ba ki-ki be dob -
hat ja egy cé du lá ra le ír va azo kat a be nyo má so kat, me lye -
ket a kon fe ren cia he te alatt szer zett. Vé gül a sok év ter mé -
sé bõl vá lo gat tam egy cso kor ra va lót, ab ból a cél ból, hogy
az ano nim meg szó la lá sok ál tal még tel je sebb ké pet kap ja -
nak az ol va sók ar ról, mi lel ke sí tett min ket ennyi éven át: 

Üres nek ér zem ma gam, össze za va rod tam, iga za tok van:
el kell kez de nem gon dol kod ni. De ab ban biz tos va gyok,
hogy Is ten így is sze ret.

Hasz nos volt pél dá ul az em ber is me ret ta nu lá sa mi att is,

és más né ze tek meg is me ré se mi att. Örü lök, hogy mes te rek
kö zött ta nít vány le het tem. És kö szö nöm.

Vég re egy kis szel le mi le ve gõ höz ju tot tam! Kö szö nöm!
Kér dé se im van nak, gon dol ko dom, re mény vesz kö rül, vá -

laszt ka pok. Bo lond va gyok, vagy sza bad? (Kö szö nöm.)
Az ötö dik rév fü lö pi kon fe ren cia igen jó al kal mat te rem tett

az együtt gon dol ko dás ra. A vé le mé nyek sok szí nû sé ge és az
el sõ hal lás ra ta lán meg hök ken tõ új meg kö ze lí té si mó dok ál -
tal úgy ér zem, so kat ta nul tam, és lé nye ges irány ba fej lõd -
he tett az Is ten rõl al ko tott ké pem is. (Kö szö nöm a ve ze tõk
szín vo na las mun ká ját és a részt ve võk ak tív je len lé tét.)

Az R5 olyan volt szá mom ra, mint ami lyen a bo x ut ca a
mo no ton szá gul dó ver seny au tók szá má ra: meg áll hat tam
egy ki csit, üzem anya got töl töt tek itt be lém, ki cse rél ték a
ke re ke i met, s egy ki csit meg újul tam.

„Ez a prak ti kus vi lág nem ér rá ar ra, hogy az okok kal
tö rõd jön. Csak hogy a ne mes em be rek nek az a dol guk, hogy
az okok kal is tö rõd je nek.” (Füst Mi lán)

Rév fü löp rõl egy re ne he zebb el men ni.
Az ide gen te kin te tek ke vés bé tûn tek ide gen nek a vé gé re…
Vég re ol dot tan. Csak meg ta nu lunk együtt gon dol kod ni.
Bá tor sá got sze rez tem, biz tat tok. Hogy itt min dent meg

le het kér dez ni…!
Se gít ség! – ki ál tott, és a fur csa az volt, hogy tény leg se -

gí tet tek raj ta.
A mennyek aj ta ján ko pog tat tunk. Kö szö nöm!

* Sztró kay Adél: Ans gar, Észak apos to la – A krisz ti a ni zá ció kez de tei Dá -
ni á ban és Svéd or szág ban Rim bert: Vi ta An s ka rii tük ré ben

KE VE HÁ ZI LÁSZ LÓ

Egy misszió tör té ne ti szak dol go zat
margó já ra*



A szlo vák rend sze res teo ló gus 2004-ben meg je lent mû ve
nem csu pán dog ma- és egy ház tör té ne ti át te kin tés a té ma -
kör ben, ha nem ak tu a li tá sát ab ból az 1989-es rend szer vál -
to zást kö ve tõ bel sõ egy há zi fe szült ség bõl nye ri, amely a
lel ké szi hi va tal és az egye te mes pap ság el vé nek gya kor la ti
meg va ló su lá sa kö zött fe szül. A mun ka vi tat ha tat lan ér de -
me, hogy le ha tol a teo ló gi ai kér dés kör alap ja i hoz: a bib li ai
alap ve tés komp le xi tá sa, az egy ház tör té ne ti ér tel me zé sek
sok szí nû sé ge és a lu the ri ala pok ma már gyak ran el fe lej -
tett, el tor zí tott örök sé gé nek fel ele ve ní té se egy aránt ala pos
elem zé sek re épít ve tá rul fel. Csak ez után ke rít sort a szer -

zõ ar ra, hogy szem be sít se ez zel az örök ség gel a mai hely -
zet ben egy re nö vek võ igényt a szé les ér te lem ben vett, „de -
mok ra ti kus” egye te mes pap ság ra.

A könyv egyik súly pont ja a re for má to ri, ezen be lül is a
lu the ri egye te mes pap ság ta ní tá sá nak ki fej té se – amely a
mai dis pu tá ban gyak ran tel je sen té ves kép ze tek kel je le nik
meg, s amellyel ép pen ezért a mai ku ta tók nak is fon tos
szem be néz ni ük. Ez pe dig ép pen ab ból a konf ront atív hely -
zet bõl adó dott, amely ben Lu ther a kö zép ko ri egy ház kle ri -
kus-la i kus, éle sen el kü lö ní tõ fel osz tá sá val for dult szem be.
Eb bõl kö vet ke zett, hogy bib li ai ala pon ép pen en nek az el -
kü lö ní tés nek a teo ló gi ai alap ja it ta gad ta, hi szen a meg vál -
tás min den ki re egy aránt ér vé nyes, és az evan gé li um szol -
gá la tá ra min den ke resz tény hí võ al kal mas. Ez azon ban
nem je len tet te azt, hogy Lu ther az egy há zi szol gá la tot
min den ke resz tény re egye te me sen ki ter jesz tet te vol na. Kü -
lö nö sen is igaz ez Lu ther nak az 1525, te hát a pa raszt há -
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frank egy ház zal. Meg raj zol ja a szász egy ház szü le té sét és
ala ku lá sát a frank ura lom alatt. Így lesz azu tán nyil ván va -
ló vá a té zi se: „a szász egy ház lett az észa ki misszió ka pu -
ja”. Így ju tunk el az ak ko ri észa ki or szá gok hoz, a dán és
svéd né pek hez, ahol Ans gar hol re mény te le nül, hol gyü -
möl csö zõ en dol go zott lan ka dat la nul. Így tá rul elénk a dol -
go zat ban a dán és svéd misszió iz gal mas és „út tö rõ” sza -
ka szá nak ala pos fel dol go zá sa is. S hogy a dol go zat író ja
mennyi re já ra tos a rész le tek ben, a teo ló gi ai as pek tus ban
is, azt a dol go zat jegy ze tei mu tat ják nagy sze rû en. Kü lön
ér de kes az „Ans gar és az utó kor” cí mû fe je zet, ame lyik a
misszi o ná ri us mun ká já nak má ig ha tó gyü möl cse it mu tat -
ja, és azt az em lé ke zést, amely Észak apos to la ként tart ja õt
szá mon. Annyi ra, hogy ami kor 1909-ben fi a tal svéd teo ló -
gu sok el in dí tot ták az if jú egy há zi moz gal mat „Svéd or szág
né pe Is ten né pe” jel szó val, ak kor Or dass La jos sza vá val
„va la mi olyas mit akar tak, mint 1100 év vel elõt tük Ans gar:
a svéd né pet Krisz tus szá má ra meg nyer ni.”

A dol go zat író ja for dí tói mun ká ra is vál lal ko zott. S ez
leg alább ak ko ra ér de me, mint az anyag fel ku ta tá sa és
össze ál lí tá sa. Mi Ans gar éle tét jó részt egy fi a tal kor tár sa
és ta nít vá nya, Rim bert élet raj zi írá sá ból, a Vi ta An s ka rii
cí mû mû bõl is mer jük. Ez az élet rajz sok nyel ven meg je lent
már, sok for dí tás ban. Ma gyar nyel ven utol já ra 1909-ben
je lent meg Oláh Mi hály for dí tá sá ban. A dol go zat író ja
nem csak az élet rajz szö veg ha gyo má nyá val fog lal ko zik,
ha nem – la tin sza kos lé vén – an nak la tin sá gá val is. Ez -

után ad ja dol go za tá nak má so dik fe lé ben Rim bert írá sá nak
mai, mo dern, él vez he tõ és ért he tõ ma gyar for dí tá sát. Így
nem csak Ans gar alak já val is mer ke dünk meg a dol go zat -
ban, ha nem elõt tünk áll Rim bert írá sa is tel jes ter je del mé -
ben, mai ma gyar nyel ven. Ar ról nem is be szél ve, hogy
szám ta lan olyan rész let és vo nás ele ve ne dik meg eb ben,
ami a dol go zat ban nem kap ha tott kü lön hang súlyt. 

Ami kor a dol go zat „mar gó ján” be fe je zé sül két meg jegy -
zést te szek, ezt a dol go zat író ja irán ti tisz te let bõl és kö szö -
net bõl is írom.

Az egyik ap ró meg jegy zé sem: ma, ami kor az Eu ró pai
Unió kap csán Eu ró pa és tör té ne te új ra elõ ke rül, sõt ami -
kor vi ta fo lyik ar ról, hogy a ke resz tény ség em lí tést nyer -
jen-e az eu ró pai al kot mány ban, nem kel le ne ne künk Eu -
ró pa ar cu la tá nak vál to zá sát, más szó val Eu ró pa misszió -
tör té ne tét új ra elõ ven ni és fel dol goz ni? Vagy leg alább is
töb bet ku tat ni és ol vas ni er rõl? 

A má sik gon do la to mat „kí vül ál ló ként” írom, nem be le -
szól va a dol gok ba: ta lán ér de mes len ne az egye te mek kel a
kap cso la tot fel ven ni, és a ha son ló egy ház tör té ne ti vagy
teo ló gi át érin tõ dol go za to kat be gyûj te ni, és azok kal fog -
lal koz ni. 

Eb be a „gyûj te mény be” aján lom Sztró kay Adél dol go za -
tát. De en nél több rõl is szó van: min den ki nek aján lom szí -
ve sen, akit az egy ház- és misszió tör té net ér de kel. S re mél -
jük, hogy a szer zõ mun ká i val eb ben vagy ha son ló té má -
ban még ta lál ko zunk.

* Mi loš Klá tik: Die Fra ge nach dem Amt und dem all ge me i nen Pri es ter -
tum be im Ne u a ufb ruc h kirch li cher Ar be it in slo wa kis c hen Ge me in den. In:
Lu the rische Kirche in der Welt. Fol ge 41, 1994. 176–184. o. Mi loš Klá tik:
Všeo bec né knazst vo pokrs tených ve ria cich. Bra tis la va, 2004.

Mi loš Klá tik: A meg ke resz telt hí võk
egye te mes pap sá ga*



Ag nus Dei qui tol lis pec c ata mun di – Is ten nek Bá rá nya, ki
el ve szed a vi lág bû nét – hir de ti a fel irat azon a dí szes táb -
lán, amely a tü rel mi ren de let ko ra be li temp lom ból ma radt
meg az 1913-as át épí tés után a Gyõr-Sop ro ni Egy ház me -
gyé ben ta lál ha tó Ka jár pé cen. Fa lak épül het nek, és le is
omol hat nak, gyü le ke ze tek ala kul hat nak, és el is tûn het -
nek a tör té ne lem vi ha ra i ban, csak Is ten ma rad örök. Õ
meg ma rad örök ké, és lan ka dat la nul hir de ti szá munk ra az
egyet len ki utat bû ne ink bõl, Jé zus Krisz tust. A fá ból ki fû ré -
szelt, fes tett és ara nyo zott táb la szép pél dá ja a ké sõ ba rokk
for ma vi lá gá nak. A bá rány mint Krisz tus-szim bó lum ked -

velt mo tí vu ma a ke resz tény mû vé szet nek már a ka ta kom -
bák óta. Ke resz te lõ Já nos sza vai is rá mu tat nak: Néz zé tek,
az Is ten Bá rá nya! Õ ve szi el a vi lág bû ne it (Jn 1,29). Áb rá -
zo lá sá nak több vál to za ta is is mert, és Ma gyar or szá gon is
szá mos he lyen elõ for dul fa ra gott vagy fes tett vál to zat ban.
Itt a köny vön ülõ, ke zé ben bo ton ke resz tes zász lót tar tó
bá rány a gyõ ze del mes Is ten szim bó lu ma. Em lé kez tes sen
min ket is Is ten sza ba dí tá sá ra ez a bo rí tókép min den al ka -
lom mal, ami kor a Lel ki pász tor 80. év fo lya má nak szá ma it
ke zünk be ves  szük. Ag nus Dei qui tol lis pec c ata mun di, mi -
se re re nob is.
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bo rú utá ni ál lás fog la lá sa i ra. A dol go zat egyik leg fon to -
sabb meg ál la pí tá sa, hogy a mai vi tá ban ez a teo ló gi ai di -
men zió szin te tel je sen hát tér be szo rul a gya kor la ti gyü le -
ke zet- és egy ház szer ve zés kér dé sei mö gött.

Ha son ló képp hang sú lyos az egy ház nak a mai, gyak ran
ka riz ma ti kus hát te rû meg úju lá si moz gal mak kal va ló ta -
lál ko zá sa, me lyek ben leg több ször – s gyak ran vá lo ga tás
nél kül – szé les re nyit ják a ka pu kat a gyü le ke ze ti ta gok
szol gá la ta elõtt. Az egy ház tör té net ben a ve ze tõi karizma
és a ve ze tõi hi va tal fe szült sé gét Klá tik úgy mu tat ja be,
mint amely nek ép pen az õs egy há zi mo dell az al ter na tí vá -

ja, ami kor még e két jel lem zõ nem vált éle sen ket té, ha -
nem egy mást ki egé szí tet te a gyü le ke ze tek éle té ben.

A tar tal mi is mer te tés kor lá tai nem en ge dik meg, hogy to -
váb bi té má kat em lít sünk. Kri ti ka ként azon ban meg kell je -
gyez ni, hogy bár a szer zõ hang sú lyo zot tan a szlo vák egy há zi
hely zet és teo ló gia össze füg gé sé ben akar ta a té mát be mu tat -
ni, a fel hasz nált szak iro da lom ban ez alig tük rö zõ dik, hi szen
több nyi re né met szer zõk höz fo lya mo dik. Saj nál hat juk, hogy a
rend szer vál to zás utá ni re gi o ná lis kon tex tus ad ta ke re te ken
túl ke vés a – ben nün ket is érin tõ – he lyi sa já tos ság.

Korányi András

HARMATI BÉLA LÁSZLÓ

Ag nus Dei

MEGJELENT A CREDO 2004/3–4. SZÁMA

A tartalomból:

• Fõúri ravatalképek

• A tartui teológiai kar

• Hitoktatás a középiskolákban

• A síita iszlám

• Kép és szentség egykor és ma

• Álom és elõérzet

• C. F. Meyer és Strindberg mûveirõl

• Benda Kálmán hagyatékából



Rend kí vü li sze mé lyi ség volt. Nem le het õt az evan gé li kus
lel kész ha gyo má nyos do bo zá ba be zár va el kép zel ni. Pe dig
ízig-vé rig Is ten szol gá ja volt. Még is ki csit más, mint a töb -
bi. Ezért hadd le gyen rend kí vü li ez a me mo ár is.

Min dig büsz kén em le get te, hogy õ már óvo dás kor ában
ta nul gat ta az öku me nét, hi szen a Szent Luj za-apá cák ál -
tal ve ze tett óvo dá ba járt. Nyi tott sá ga és a más fe le ke ze -
tek irán ti tisz te le te vé gig kí sér te éle tét. Te me té sén so kan
rót ták le ke gye le tü ket a kol lé gák kö zül, töb ben igei bú -
csúz ta tó val. 

A Teo ló gi ai Aka dé mi án elõ ke lõ kint la kó ként min dig ele -
gáns fi gu ra volt, a he lyi cse te pa ték ból hû vös ele gan ci á val,
böl csen ki ma radt. S azu tán még is sze ni or, az if jú ság ve ze tõ -
je és kép vi se lõ je lett. Az if jú ság nem bán ta meg a vá lasz tást.

Volt ben ne vi dám ság és szent bo hém ság. Ami kor Mis -
kolc ra ke rült a tal pig óbu dai fi a tal em ber, vissza járt a fõ -
vá ros ba, min dig ün nep lõ ben. A fõ vá ro si öl tö nyét Mis kol -
con nem hordta. Ün nep volt, ha ha za lá to ga tott. Test vér -
öccsét na gyon sze ret te, min den lé pé sé rõl tu dott. És az
édes any ja? El jött lá to ga tó ba Mis kolc ra. Fia örö mé ben az
ölé be ül tet te a tö ré keny ter me tû, de na gyon me leg szí vû
asszonyt.

Pa li a csa lád irán ti sze re te tét mind vé gig meg õriz te. Lá -
nyát, fi át, uno ká it, s a ma ga nem ze dé ké ben az egyik leg -
szebb mis kol ci lányt, ké sõb bi fe le sé gét szí vé ben hor doz ta.

Olyan volt õ, mint Shakes peare szobra Wei m ar ban. Ha
a szob rot bal ol dal ról néz zük, a nagy drá ma író ko moly és
el gon dol kod ta tó kép pel néz ránk, ha át me gyünk a szo bor
jobb ol da lá ra, ak kor az iro dal mi óri ás mo so lyog ránk vi -
dá man, mint ha üzen né min den kor em be ré nek: nem kell
az éle tet olyan ko mo lyan ven ni, nem min den raj tad mú lik.
Van ben ne elég fáj da lom és bú, merj örül ni és fel sza ba -
dult nak len ni. Egy al ka lom mal együtt men tünk finn–ma -
gyar lel kész kon fe ren ci á ra. Ké sett a hel sin ki já rat, ki csit
ke se reg ve ag gód tunk. Lát va han gu la tun kat, õ így szólt:
mind nyá jan a ven dé ge im vagy tok. Mo so lya, nagy vo na lú -
sá ga és a po hár ka to ka ji vissza ad ta jó ked vün ket.

Ve c zán Pál ko mo lyan vet te szol gá la tát. Min den pré di ká -
ci ó ját szó ról szó ra le ír ta. Szí ve sen hall gat ták az egész vá -
ros ban. Ko mo lyan vet te pász to ri kül de té sét is. Ke vés bé
sze ret te az ad mi niszt rá ci ót. Az Úr is ten hu mo rá hoz tar to -
zott, hogy négy hi va tal (Di ós gyõr, Dós gyõr-Vas gyár,
Tállya–Aba új szán tó és az es pe re si hi va tal) bü rok rá ci á ja is

rá ma radt a nagy lel kész hi ány és a hí vek gyors fo gyá sa kö -
vet kez té ben. Alig ha iri gyel te ér te bár ki is.

Az egy ko ri fõ vá ro si if jú ból egy re in kább tõs gyö ke res
mis kol c-di ós gyõ ri pap lett. Meg sze ret te a vá ros evan gé li -
kus sá gát, Lil la fü red és Ta pol ca szép sé gét. El kö te le zett je
ma radt mind ha lá lig en nek a Szin va men ti ipar vá ros nak.
Tel jes szol gá la ti ide jét, 36 évet töl tött Bor sod ban. Az evan -
gé li ku sok õriz tek va la mit a Fel vi dék bá já ból. Cip sze rek,
akik még há rom nyel ven be szél tek, in tel li gen sek és egy -
ház hû ek, szlo vák gyö ke rû ek, akik sem mit nem érez tek a
ma gya rok kal va ló fe szült ség mes ter sé ge sen szí tott lég kö -
ré bõl, ma gya rok, akik a Du nán túl ról és az Al föld rõl ér kez -
tek, vagy ép pen Bu da pest rõl az újon nan ala pí tott egye tem
pro fesszo ra i ként. E kü lö nös és sok fé le evan gé li kus sá got
az õs la kos ság gal kö rül övez ve rin gat ta egy böl csõ ben kö -
zös ség gé a tör té ne lem Ura. Az õ pász to ruk volt Ve c zán Pál
is; 18 évig szol gál tunk egy vá ros ban.

1984-ben máj gyul la dást ka pott. Húsz évig élt együtt e
gyó gyít ha tat lan be teg ség gel. Hû sé ges „Hé rics” dok tor nõ je
ke zel te ered mé nye sen. Pe dig már ak kor so kan le mond tak
ró la. Nem lett bús ko mor, ha nem be le ve tet te ma gát a szol -
gá lat ba. 

A rend szer vál tást kö ve tõ en a vá ro si ön kor mány zat kép -
vi se lõ je lett. Ön zet len sé ge, ke resz tény hu ma niz mu sa a
má sik ol da lon ál lók elõtt is tisz te le tet vál tott ki. Egy ko ri
mun kás pár ti kép vi se lõ tár sa pi ros szeg fû vel bú csú zott tõ -
le. Mû kö dé se alatt hét egy há zi is ko la – köz tük az evan gé -
li kus gim ná zi um – ke rült egy há zi kéz be.

Köz vet len volt, de tisz tel te a má si kat. Pro fesszo ra i ra min -
dig há lá val gon dolt. Be szélt né me tül, ki csit an go lul is. Sze -
ret te a teo ló gi át, kész volt ta nul ni és ol vas ni is. Meg bíz ha tó
kol lé ga, jó ba rát volt; jó lég kört te rem tõ és de rûs han gu la tot
kel tõ sze mé lyi ség. Ezt kü lö nö sen so kan ked vel ték ben ne.

Te me té sén ha tal mas so ka ság, nagy gyü le ke zet volt je len.
Ennyi en egy szer re bi zo nyos, hogy so ha sem hall gat ták Di -
ós gyõ rött. Ke res tem az év fo lyam tár sa it. Nem lát tam õket…
Pe dig szí ve sen em le get te valamennyit. Ke res tem volt káp -
lán tár sa it, akik kel együtt szol gált. Nem lát tam õket… Biz -
tos van iga zo lá suk… De kö szö nöm an nak a kö zel har minc
lel kész nek, akik ott vol tak, akik iga zi ün nep ként át él ték,
mit je lent ke resz tény em ber ként él ni, szol gál ni, s el kö szön -
ni at tól, akit a Te rem tõ úti társ ként, test vér ként, ba rát ként
ne künk adott. Le gyen ér te szí vünk ben há la!
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Krisztusban mindnyájan életre kelnek (1Kor 15,22)

SZE BIK IM RE

Ve c zán Pál (1942–2004)
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Gyá szo ló gyü le ke zet, test vé re im a Jé zus Krisz tus ban!
Ne héz most meg szó lal nom. Ma gam is a gyá szo lók kö zött
ke res ném he lye met. Ve c zán Pál test vé rünk kel 36 évi is me -
ret ség és ba rát ság kap csol össze. Iga za van az ókor nagy
gon dol ko dó já nak, ami kor így ír: Di vel li a ca ro, res est du -
ris si ma, ami co. Leg ke se rûbb él mény a drá ga ba rát tól el -
vál ni.

Ré gi no vel la sze rint ami kor a ha lál ko pog tat a szán tó -
ve tõ aj ta ján, õ még azt ké ri tõ le, hogy leg alább a ter mést
be ta ka rít has sa. A mér nök ter vei utol só si mí tá sa it sze ret te
vol na el vé gez ni, a hi va tal nok ak tá it akar ta ren dez ni, az
or vos leg ked ve sebb be te gét sze ret te vol na meg gyó gyí ta ni.
De a ha lál kér lel he tet len ma radt. Mind nyá jan idõt kér tek
tõ le, de nem ada tott ne kik. Ve c zán Pál test vé rünk nek is
idõt kér tünk vol na, de nem ada tott né ki, csak ez a gyor -
san to va tûnt 62 esz ten dõ. A szí vünk til ta ko zik el le ne, s
együtt kér dez zük a dal szö veg író já val: Va la ki mond ja
meg: a hos  szú évek miért tûn nek úgy, mint egy pil la nat?
Va la ki mond ja meg: mi az, hogy el múlt? Va la ki mond ja
meg: hol ma radt?

Az em ber em lék ké me re ve dik az utol só szív dob ba nás
pil la na tá ban. Ma gunk elé idéz zük most Ve c zán Pál arc vo -
ná sa it, mint akik so ha nem akar juk el fe led ni. Meg ölel -
nénk, mint akik nem akar juk el eresz te ni. Nem te het jük.
Meg áld juk hát, hogy vi gye ma gá val szí vünk sze re te tét in -
nen, a mú ló vi lág ból az örök ké va ló ság ba.

Egyet len me ne dé künk Is ten vi gasz ta ló igé je. Fö léha jo -
lunk s fel idéz zük biz ta tá sunk ra: A ne mes har cot meg har col -
tam, fu tá so mat el vé gez tem, a hi tet meg tar tot tam, s vé ge ze -
tül el té te tett né kem az igaz ság ko ro ná ja, ame lyet meg ad ne -
kem az igaz bí ró, de nem csak ne kem, ha nem mind azok nak
is, akik vár va vár ják az õ meg je le né sét. (2Tim 4,7–8)

Hall juk most fel hí vás ként:
Vál lal juk az élet küz del mét, a ne mes har cot, ame lyet Is -

ten ki szab ne künk!
Nap ja ink élet fi lo zó fi á já hoz in kább a ké nyel mes élet

gon do la ta tar to zik. Mi nél ke ve seb bet fá ra doz ni, töb bet
utaz ni. Mi nél ke ve seb bet dol goz ni, töb bet pi hen ni. Mi nél
töb bet ma gunk nak meg tar ta ni, s csak ke ve set ad ni má -
sok nak. Va ló já ban az em ber a leg ne he zebb har cot, a leg -
ne me sebb küz del met min dig ön ma gá val vív ja. A ma gam
ér de ke it néz zem, vagy a má si ké val is tö rõd jem? A ma gam
szem pont ja it ér vé nye sít sem, vagy a má si ké val is szem be -
sül jek? Az egyén bol do gu lá sa fon to sabb, vagy a kö zös ség
elõ re ha la dá sát se gít sük?

Ve c zán Pál test vé rünk is õszin tén vív ta e ne mes har cot.
36 év vel ez elõtt egy fris sen vég zett fi a tal lel kész nyi tott be
a Mis kolc-bel vá ro si lel ké szi hi va tal aj ta ján. Ak kor még
nem tud ta, hogy az egész eg zisz ten ci á já val, csa lád já val
Bu da pest hez kö tõ dõ if jú egy élet re el kö te le zi ma gát Mis -
kolc vá ros evan gé li ku sa i val, sõt ön kor mány za ti kép vi se lõ -
ként egy idõ re a vá ros egész la kos sá gá val. A több re bí za -
tás esz ten dei elõ ször Di ós gyõr be szó lí tot ták, majd a Bor -

sod-He ve si Egy ház me gye es pe re sé vé vá lasz tot ták a gyü le -
ke ze tek bi zal ma nyo mán. Egy há zá ért élt, na gyon sze ret te
gyü le ke ze te ink hí võ né pét. Tört egész sé gé vel is az utol só
mû té tig hir det te az evan gé li u mot. Igaz örö mét lel te ben ne.

Ne künk, akik kö rül vesszük ra va ta lát, hogy utol só is -
ten hoz zá dot mond junk né ki, ne künk még meg ada tik,
hogy vál lal juk az élet küz del mét, az ön ma gunk kal va ló
har cot, az Is ten nel va ló tu sa ko dást is.

Vé gez zük el kül de té sün ket, fu tá sun kat, amely re el hí vat -
tunk!

Mind nyá junk nak van nak ér té kei, ta len tu mai, ka riz mái.
Azért kap tuk õket, hogy má sok nak szol gál junk ve lük.
Egyi künk ki vá ló a ze né ben, a má sik a ma te ma ti ká ban.
Egyi künk jól ar ti ku lál ja gon do la ta it, a má sik ver se ket szõ.
Is ten is csak azt ké ri szá mon raj tunk, ami vel meg aján dé -
ko zott. De ezt jo go san te he ti.

Ve c zán Pál test vé rünk gaz da gon meg aján dé ko zott em -
ber volt. Szí ve sen hall gat ták ige hir de té sét, min dig Krisz -
tus ra mu ta tó volt pré di ká ci ó ja. Együtt ér zõ, em pa ti kus sze -
mé lyi ség volt, aki tü rel me sen hall gat ta hí vei gond ját, bá -
na tát. Öku me ni kus gon dol ko dá sú, aki azt ke res te a más
fe le ke ze tû test vé rek kel is, ami ke resz té nyek ként egy be -
kap csol ben nün ket. Rend sze re sen szer ve zett kul tu rá lis
ren dez vé nye ket, hogy a mû vé szet nyel vén is meg szó lal -
has son az evan gé li um. Gond ja volt a ki csi nyek re és a na -
gyok ra, idõ sek re és fi a ta lok ra. Az evan gé li kus gim ná zi -
um ban tar tott osz tály fõ nö ki órá i ra, elõ adá sa i ra szí ve sen
em lé ke zik vissza hall ga tó sá ga, ta ná rok és di á kok egy -
aránt.

Õ fu tá sát be fe jez te, föl di kül de té se vé get ért. Mi még ott
va gyunk kül de té sünk fu tó pá lyá ján. Vé gez zük oda adás sal,
ami ránk bí za tott, hogy az utol só na pon szá mot ad has -
sunk ró la!

Ké szül jünk fel az örök ké va ló ság ra, mert ez itt, a föl dön
le het sé ges!

Is ten itt kö ze le dik hoz zánk sze re te té vel. Itt szó lít meg,
kí nál fo gó dzót az élet és a ha lál ha tár mezs gyé jén. Ide
küld te kö zénk Fi át, Jé zus Krisz tust, hogy tisz ta em ber sé -
gé vel pél dát ad jon ne künk a te remt mény hez mél tó élet re,
hogy ha lá lá val bûn bo csá na tot sze rez zen, fel tá ma dá sá val
pe dig meg nyis sa az örök élet ka pu ját.

Ve c zán Pál es pe res test vé rünk is ezt az evan gé li u mot
hir det te. Ez vi gasz ta lá sunk for rá sa. Hány szor állt meg fáj -
dal mat hor do zó, gyá szo ló csa lá dok elõtt! Hány szor tett ta -
nú sá got az élet és ha lál Urá ról, Jé zus Krisz tus ról! Most, az
utol só is ten hoz zád e vissza von ha tat lan pil la na tá ban az õ
ra va ta la mel lett ke res sük a vi gasz ta lást, sze ret tei és a
gyü le ke zet, e vá ros ban élõ tisz te lõi és szol ga tár sai, az
egész Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház.

Nincs más vi ga szunk, mint a fel tá madt Krisz tus. Nincs
más re mény sé günk, mint aki ma ga is fel tá madt, le gyõz te
a ha lált, s utat nyi tott az örök élet re. Ad jon ez táv la tot éle -
tünk nek, s vi gasz ta lást a bú csú zás fáj dal mas órá já ban.

Igehirdetés Ve c zán Pál es pe res te me té sé n
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VÍZ KE RESZT ÜN NE PE
• 1Jn 2,7–11

A tex tus

A le vél cél ja a gyü le ke zet („sze ret te im”, a test vé rek) meg -
tar tá sa az apos to li ha gyo mány sze rin ti Jé zus-hit ben, óvás
a tév ta ní tók tól, a gnosz ti kus gon dol ko dás tól. Ez a tév ta ní -
tás, mely Jé zus is ten fi ú sá gát ta gad ja, he lyet te a meg szer -
zett vi lá gos ság ál ta li fel emel ke dést, ki tel je se dést vall ja, a
já no si gyü le ke ze ten be lül szült bi zony ta lan sá got, vi tát, és
a gyü le ke zet tag jai kö zül ke rül tek ki a hí vei. Az apos tol
egész ér ve lé se, szó hasz ná la ta en nek meg fe le lõ, en nek a
konk rét harc nak a fé nyé ben ért he tõ he lye sen.

Le ve lé nek – a já no si evan gé li um mal jó részt össz hang -
ban – jel leg ze tes ki fe je zé sei van nak, me lyek nek itt, ná la
más a je len té sük, mint akár ma, akár a Bib lia más ré sze i -
ben. Ige hir de té sünk ezen sza vak nyo mán kell, hogy szól -
jon a gyü le ke zet hez, ezért fon tos, hogy tu da to sít suk a ka -
rak te res já no si ter mi no ló gia ele me i nek teo ló gi ai ér tel mét.

Az alap ige né hány meg fon to lás ra ér de mes ki fe je zé se a
kö vet ke zõ:

kez det tõl fog va
El sõ ren den azt je len ti, ami kor Is ten meg szó lí tot ta a

gyü le ke zet tag ja it, te hát a ta nít vánnyá lét el tõl kezd ve hal -
lott és át vett ige. De aka rat la nul is egy be cseng a já no si
pro ló gus sal: Jn 1,1. Ha ezt az össze füg gést néz zük, ak kor
már víz ke reszt ün ne pé nek a tar tal má nál va gyunk: min -
den do log kez de té nél ott van Is ten. Ha va la mi el kez dõ dik,
ak kor az Is ten cse le ke de te. A vi lág fo lyik – ma gá tól is; az
egy ház gé pe ze te „el dö cög” – ma gá tól is; jó kat-szé pe ket
mon da ni le het – ma gunk tól is; Is tenrõl tud ha tunk – ma -
gunk tól is; „va la hogy majd csak lesz” – ma gá tól is. De ha
tör té nik is va la mi – az az te rem tõ ese mény –, ak kor az Is -
ten cse le ke de te, az az tõ le van, az õ aka ra ta, pa ran cso la ta.

pa ran cso lat
Tá gabb ér tel mû szó ez itt, Já nos nál, mint hogy a Tör -

vényt ért sük alat ta, il let ve eti kai tar tal mat tu laj do nít sunk
ne ki. Ez a to váb bi ak ban fél re ér té sek hez ve zet ne Já nos sal

és az igé vel kap cso lat ban. Nem a Tíz pa ran cso lat, il let ve
an nak va la mely rész le te zé se vagy össze fog la lá sa az, amit
át ad az apos tol, il let ve ami re em lé kez tet. Is ten igé jét, aka -
ra tát összes sé gé ben je len ti. Is ten aka ra ta pe dig Jé zus sal
va ló sult meg, tel je se dett ki. Is ten aka ra ta a gyü le ke zet
szá má ra sem mi más, mint az, hogy higgye nek Jé zus Krisz -
tus ban, az Is ten Fi á ban, és e hit ál tal éle tük le gyen. A „ré -
gi pa ran cso lat” te hát, me lyet a ta nít vá nyok át vet tek és
mely ben meg kell, hogy ma rad ja nak, Is ten nek ezt az aka -
ra tát je len ti. Pa ran cso lat – nem ab ban az ér te lem ben, hogy
meg kér dez het nénk: mit akar tõ lem Is ten, mit te gyek meg
az õ tet szé sé re. Pa ran cso lat ab ban az ér te lem ben, hogy Is -
ten aka ra ta, me lyet õ ma ga tett meg ér tünk.

En nek a „ré gi pa ran cso lat nak” az alap ján, an nak a ve -
szély be ke rü lé se mi att szól az apos tol „új pa ran cso lat tal”
ol va só i hoz. Ez sem új ab ban az ér te lem ben, hogy más ról
szól na, el len té tes len ne a „ré gi vel”. Új azért, mert új ra, új
hely zet ben, új ve szély kö ze pet te szó lal meg; eb ben az új
hely zet ben, új mó don em lé kez tet ve a gyü le ke ze tet a „ré -
gi”, kez det tõl fog va át vett igé re; az új ve szély tõl új mó don
véd ve a ta nít vá nyi kö zös sé get. Az zal az „új pa ran cso lat -
tal” ér ke zik Já nos, me lyet már Jé zus is „új pa ran cso lat -
ként” aposzt ro fál va adott át ta nít vá nya i nak (Jn 13,34;
15,12). Ez az új pa ran cso lat a kö zös sé get vé di: a gyü le ke -
zet tag ja i nak mint Jé zus ban test vé rek nek a kö zös sé gét Jé -
zus sal, és raj ta ke resz tül egy más sal. Ezért a le vél kulcs -
sza va: „ma rad ja tok meg (õben ne)!” Fi gyel mez tet: az iga zi
vi lá gos ság ugyan fény lik, de ez a vi lá gos ság Jé zus ban
van, és aki Jé zus ban ma rad, az ma rad a vi lá gos ság ban.

Ezt cé loz za a Jé zus tól va ló el sza ka dás ve szé lyé tõl óvó új
pa ran cso lat: „egy mást sze res sé tek!”

sze re tet – gyû lö let
Is mét teo ló gi ai (dog ma ti kai), nem pe dig eti kai ér te lem -

ben. Nem taj ték zó, gyil kos in du lat ról és ve le szem ben se -
gí tõ kész, el fo ga dó ma ga tar tás ról van szó. Já nos egész
gon do lat vi lá ga a gyü le ke ze ten be lül mo zog! Azok is, akik
„gyû löl nek”, a gyü le ke zet ben van nak, il let ve ab ból sza -
kad tak ki. A gyü le ke zet ben pe dig nem a gyil kos in du lat a
jel lem zõ; vi lá gos, hogy a gyü le ke zet tag jai igye kez nek jót
ten ni. Rossz üz let len ne meg elé ged nünk annyi táp lá lék kal

AZ IGEHIRDETÕ MÛHELYE



az igé bõl, hogy a gyü le ke zet tag jai ne ve sze ked je nek, ne
pe res ked je nek, ne mond ja nak rosszat egy más ról, ha nem
sze res sék egy mást. Adott eset ben en nek a mon da ni va ló -
nak is he lye le het kö zöt tünk, de Já nos en nél több rõl ír, s
szá munk ra is en nél töb bet ad hat a sza va.

A „gyû lö let” dé mo ni lét. Szem ben ál lás a test vér rel, de
nem el sõ sor ban ve le – és nem fel tét le nül lát ha tó an ve le –,
ha nem szem ben ál lás a test vért test vér ré te võ Jé zus sal. En -
nek le het nek a gyü le ke zet ben lát ha tó kö vet kez mé nyei, de
a lé nyeg ugyan az, mint az egész le vél ben egy sé ge sen: a
Krisz tus-hit gyû lö le té rõl van szó.

A „sze re tet” Is ten je len lé te, Jé zus ban va ló meg nyil vá nu -
lá sa. Az õ sze re te te az is, ami meg je le nik a test vé rek egy -
más kö zöt ti vi sel ke dé sé ben. A gyü le ke zet tag ja i nak egy -
más irán ti sze re te te pe dig – nem vé let len, hogy nem ál ta -
lá ban em ber sze re tet rõl vagy az el len ség sze re te té rõl szól
ez az „új pa ran cso lat”, hi szen itt más ról van szó! – a test -
vért test vér ré te võ Jé zus sze re te te, az õben ne va ló meg ma -
ra dás.

Kap cso ló dás az ige hir de tés hez

A le vél az apos tol gnosz ti kus szel lem el le ni har cá nak a
ter mé ke. Mi a je len tõ sé ge az ige hir de té sünk szá má ra en -
nek a harc nak?

Né pünk na gyob bik fe le val lá sos, az az Is ten hez va la mi -
lyen for má ban kö tõ dik. Úgy is fo gal maz ha tunk: „azt
mond ja, hogy õben ne van”. Jó hi sze mû en és jó szán dék kal
vall ja és ra gasz ko dik ah hoz, hogy Is ten ben hisz, Is ten nel
va ló kap cso la ta rend ben van, har mo ni kus és ki elé gí tõ.
Leg alább is nincs szük sé ge több re, más ra.

Eb ben az ál la po tá ban né pünk – és gyü le ke ze tünk – na -
gyob bik fe le nem ta gad ja Jé zus is ten fi ú sá gát. Azért nem ta -
gad ja, mert nem fog lal ko zik ve le. Vagy is nem is vall ja azt.

Az iga zi vi lá gos ság azon ban vi lá gít, és fé nyé vel óha tat -
la nul ket té vá laszt ja az em be re ket. Olyan egy ér tel mû en
(nem nyil ván va ló an, ha nem va ló sá go san!) vá laszt ket té,
aho gyan egy ér tel mû en más a sze re tet és a gyû lö let, a vi lá -
gos ság és a sö tét ség. A kér dés ezért az ige hir de tõ és ige -
hall ga tó szá má ra: hol állsz eb ben a ket té vá lasz tott tér ben?
Hol vagy a vi lá gos ság hoz ké pest? Ben ne vagy kí vü le?

Ezt a kér dést nem a be lõ lünk, ál ta lunk, tõ lünk nyer he -
tõ in for má ció mi nõ sé ge és mennyi sé ge dön ti el (= „szel le -
mi vi lá gos ság”, a gnó zis bir tok lá sa!). Nem az dön ti el,
hogy ho gyan tu dunk szól ni a ter mé szet, a tár sa da lom
vagy a teo ló gia nagy kér dé se i rõl. Nem az dön ti el, hogy a
be lõ lünk (!) ára dó fény há nya kat ve zet igaz ság ra, és há -
nyan, mennyit pro fi tál nak be lõ lünk szel le mi leg, lel ki leg
vagy hit be li leg. Ezek mind Is ten ke gyel mes aján dé kai le -
het nek, me lye ket raj tunk ke resz tül is osz to gat.

A kér dést a sze re tet dön ti el: az, hogy is mer jük-e, ré -
szünk van-e az Is ten tõl jö võ sze re tet ben.

Mi vel pe dig Is ten pa ran cso la ta, sze re te té nek ered mé -
nye, „ma ni fesz tá ló dá sa” az örök élet Jé zus Krisz tus ban,

az Is ten Fi á ban, ezért nem él tet ben nün ket, ha – mint egy
dal mond ja – „dö cög az élet”. Nem tart ja meg a gyü le ke -
ze tet, ha „foly nak a dol gok”, ha „megy a sze kér”. Nem
örök élet, ha be van nak tölt ve a tiszt sé gek, ha min den ki
el lát ja a gyü le ke zet kö rü li ten ni va ló it, ha kü lön bö zõ egy -
ház kor mány za ti szint je ink is ko lá kat ad mi niszt rál nak, ha
el va gyunk lát va kom mu ni ká ci ós esz kö zök kel, vagy ha
szak sze rû en ün ne pel jük az is ten tisz te le tet. Mind ezek nek
ak kor van ér tel me, ha az örök éle tünk el nye ré se utá ni ese -
mé nyek ként je lent kez nek, me lye ket Is ten aján dék kép pen
ad ne künk, azon egy sze rû tény, il let ve ál la pot nyo mán,
hogy „õben ne va gyunk”.

Váz lat

Víz ke reszt: a böl csek, böl cses sé gük da cá ra, „bam bán” kö -
vet ték az Igét. Volt ben nük annyi alá zat, hogy tud ják: a
meg je lent vi lá gos ság több, mint amit õk be fo gad hat ná nak
vagy pro du kál hat ná nak. Amit te het nek, annyi: hisz nek
ben ne, az az le he tõ sé ge ik tõl, kö rül mé nye ik tõl, el vá rá sa ik -
tól, ta pasz ta la tuk tól füg get le nül – vagy ezek el le né re is –
meg ma rad nak ná la.

Ez a vi lá gos ság utat mu tat. Is ten nek aka ra ta van ve -
lünk, nem tét len, ha nem cse lek szik, és mind azt, amit tesz,
mi at tunk te szi. Ez a sze re tet vá lik lát ha tó vá a fel ra gyo gott
vi lá gos ság ban. (Mit kez dünk ve le? Van, aki test vért lát a
test vér ben, örök éle tet az éle té ben, utat ma ga elõtt, mert a
vi lá gos ol da lon van, ezért nem bot rán koz tat meg, buk tat
el sen kit. Van, aki ma gát lát ja, és ma ga ta po gat ja ma ga
elõtt a ma ga út ját, ezért bot la do zik, és ne ki-ne ki megy má -
sok nak.)

Kö zös sé günk lé te et tõl a sze re tet tõl függ. Mi mit te -
szünk ér te? A kér dés át ve rés, mert igye ke ze tünk nem elég:
Krisz tus az, aki meg tart. A gyü le ke zet em ber hal ma za mi -
at ta kö zös ség. A fe le ba rát mi at ta test vér. Itt va ló ván dor -
lá sunk mi at ta élet.

Scher mann Gá bor

Tal ló zó

„A tév ta ní tók újí tók nak, ha la dók nak tar tot ták ma gu kat;
nem ma rad tak meg a ke reszt rõl va ló egy sze rû evan gé li um
mel lett, ha nem ér de kes, iz gal mas, ide ge ket bor zo ló dol go -
kat hir det tek, mond ván, hogy ez az új, ez a Lé lek ki je len té -
se. Já nos vá la sza: a leg újabb a sze re tet.” (Ju bi le u mi kom -
men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Bár egye sek azt tart ják, hogy egy iga zi hí võ so ha sem
gyû löl he ti hí võ test vé rét, ez gyer me teg fel fo gás, és el len -
tét ben áll mind a Bib li á val, mind a ta pasz ta lat tal.” (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 sze re tet pa ran csát – mely a kö zös ség meg kü lön böz -
te tõ je gye, és az alap ja min den Is ten is me re té re vo nat ko -
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zó ál lí tás nak […]” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro -
mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„A »ré gi« és az »új« jel zõ al kal ma zá sa a sze re tet pa ran -
csá ra – nem szel le mes ke dõ nyelv já ték. A ré gi meg je lö lés
tör té ne ti meg ál la pí tás, az új pe dig tar tal mi meg ha tá ro zás.
[…]

Nem szû kí ti-e meg Já nos a ke resz tyén sze re tet ha tár ta -
lan sá gát, me lyet Jé zus ta ní tott az el len ség és az ide gen fe -
lé irá nyu ló sze re tet hang sú lyo zá sá val? Já nos […] min dig
a test vér sze re tet rõl szól. Ez nem je len ti azt, hogy ér vé nyen
kí vül akar ja he lyez ni a fe le ba rá ti sze re tet ke resz tyén pa -
ran csát. Sze me elõtt azon ban a ta nít vá nyok, a ke resz tyén
hí võk egy más hoz va ló vi szo nya le beg. […] Gnosz ti kus
hát te ré bõl kö vet ke zik, hogy szem lé let mód ja két kü lön bö -
zõ te rü let nek tart ja az is te ni va ló sá got és a vi lá got. A sze -
re tet […] az el sõ kör ben mo zog, a hí võ test vé rek re irá nyul.
Ez a kör nem le zárt, ha nem nyi tott. Ezért az egy más iránt
va ló sze re tet nek áram ke rin gé sé be be le ke rül nek a vi lág ból
az em be rek, ami kor a hit be kap csol ja õket az Is ten nel va -
ló kö zös ség kö ré be. Ez Já nos jel leg ze tes lá tá sa.

[…] Nem tud ja, ho vá megy, mert a sö tét ség vak ká tet te
sze mét. A ké pi es ér tel mû meg va ku lást ki fe je zõ szó ige -
alak ja itt a hosszabb idõ óta tar tó tör té nés be fe je zé sét és
ered mé nyét je lö li (Deb run ner). Hu za mo sabb ide ig sö tét -
ben va ló tar tóz ko dás meg ront ja a lá tó ké pes sé get.” (Ve ö re -
ös Im re: Já nos le ve lei. Teo ló gi ai Iro dal mi Egye sü let)

Il luszt rá ci ók

GON DO LA TOK
„Hogy szí ve det meg érin tet te-e már az is te ni sze re tet tü ze,
azt nem ab ból tu dom meg, ho gyan be szélsz Is ten rõl, ha -
nem ab ból, ho gyan szólsz a föl di ek rõl.”

(Si mo ne We il)

„Ha be akarsz pil lan ta ni em ber tár sad szí vé be, hall gasd
meg ak kor, ami kor fe le ba rát já ról be szél.” 

(Vi an ney Szent Já nos)

„Is tent az em ber ben kell sze ret ni, mert Is ten sze re te te az
em be rek sze re te tén ke resz tül ha lad, va ló sul meg. Aki Is -
tent az em ber ki zá rá sá val sze re ti, le fo koz za sze re te tét és
Is te nét egy el vont fo ga lom ra.”

(Elie Wi esel)

TÖR TÉ NET
Egy rab bi föl tet te a kér dést ta nít vá nya i nak: 

– Meg tud ná tok-e ha tá roz ni azt a pil la na tot, ami kor
meg szû nik az éj sza ka, és el kez dõ dik a nap pal?

– Ta lán az az a pil la nat, ami kor már tá vol ról meg tud -
juk kü lön böz tet ni a ku tyát a bá rány tól? – pró bál ko zott az
egyik ta nít vány.

– Nem jól vá la szol tál – mond ta a rab bi.
– Vagy ta lán az a pil la nat, ami kor meg tud juk kü lön -

böz tet ni az olaj fa ágat a fü ge fa ágá tól? – pró bál ko zott a
má sik is.

– Nem jól vá la szol tál – hang zott is mét a rab bi sza va.
– Hát mi kor? – kér dez ték a ta nít vá nyok.
– Ez az a pil la nat, ami kor bár ki sze mé be né zel is, ab ban

fel is me red sa ját test vé re det. Ed dig a pil la na tig az éj sza ka
ural ko dik ben ned.

(Mar tin Bu ber nyo mán)

Ari os to (Lod ovi co, †1533) há zat épí tett ma gá nak Fer ra rá -
ban. Egy szer meg kér dez ték tõ le, mi ért olyan ki csi és pom -
pa nél kü li a ház, hol ott hí res epo sza (L’Or lan do Fu ri oso)
te le van cso dá la to san szép, nagy pa lo ták kal. A köl tõ jó zan
vá laszt adott:

– Azért, mert könnyebb sza va kat össze hor da ni, mint kö -
ve ket. (Ama bi zo nyos lel ki ház ra is áll.)

VERS
Vi gyázz, hogy vi lá go sat gon dolsz-e vagy sö té tet,
mert amit gon dol tál, meg te rem tet ted.

(Weöres Sán dor)

VÍZ KE RESZT UTÁN 1. VA SÁR NAP
• Ef 5,11–14

Kon tex tus

A víz ke reszt ün ne pe utá ni el sõ va sár nap szán dé ka,
hogy lát ha tó vá te gye Is ten di csõ sé gét, amely Krisz tus
je len lé té ben ta pasz tal ha tó meg eb ben a vi lág ban. Az
efe zu si ak hoz írt le vél szer zõ je is ab ban ér de kelt, hogy
Krisz tust je le nít se meg. Azt a Krisz tust, aki ál tal Is ten
mun kál ko dik eb ben a vi lág ban, aki ál tal bár ki ré sze sed -
het az új élet ben, és aki ben min den lé nye ges is me ret
fel tá rul (ta gad va a rej tett is me re tek út ján be ava tás ra
ke rü lõk meg vi lá go so dá sát – gnó zis). Krisz to ló gia és
ekk lé zio  ló gia szer ve sen il lesz ke dik egy más ba a le vél
ké pe i ben, így az egy ház hoz tar to zás a Krisz tus-test be
va ló be ta go zó dást je len ti, ahol meg bé ké lés re és an nak
épí té sé re kap nak hí vást zsi dó- és po gány ke resz tény
hát te rû ek egy aránt. Krisz tus tel jes ség re vi võ mun ká já -
nak a vá lasz tot tak el hi va tás hoz mél tó éle te fe lel meg.
Ezért ter jed ki a le vél mon da ni va ló ja a Krisz tus ban
meg szen telt élet gya kor la ti ta ná csa i ra, in tel mek és sza -
bály sze rû há zi rend kér dé se i re is.

Pe rikó pánk ab ba a na gyobb egy ség be il lesz ke dik, amely
a 4. fe je zet tõl tár gyal ja az el hi va tás hoz mél tó élet sa já tos -
sá ga it. A nagy ko rú hit je le: egy ség a sok szí nû ség ben
(4,1–16); és – ahogy Ba li kó Zol tán fo gal maz – „az élet vi -
tel ra di ká lis meg vál to zá sa” (4,17–32). 

Az 5. fe je zet egé szét át hat ja annak a szent ségnek az
igénye, amely ben csak az le het az Is te né, aki hoz zá ha -
son ló. En nek az em be ri ol dal ról tel je sít he tet len kö ve tel -
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mény nek az a sze re tet kap cso lat ad esélyt, amit Krisz tus -
ban kí nál az Atya, hogy mint gyer me kei imi tál juk (5,1:
mimhtai;) õt. 

A qum rá ni ra em lé kez te tõ szó kincs hasz ná la tá val a
szer zõ szem beál lít ja az en ge det len ség/sö tét ség gyer me ke it
a vi lá gos ság gyer me ke i vel.

Il lu mi ná ció

11. v.: Ne osz toz za tok kö zö sen (mh; sugkoinwneiÖte) a sö -
tét ség gyü mölcs te len/ter mé ket len (ajkavrpoõ) cse le ke de te i -
ben. A sö tét ség nek nin cse nek gyü möl csei. Vi lá gos ság hi á -
nyá ban nem te rem het iga zi gyü möl csöt egyet len élet fa
sem – ma rad az ágas ko dás (Gal 5,19.22). A le lep le zés for -
dí tá si al ter na tí vái: gya láz ni, meg vet ni avagy vi lá gos ság ra
se gí te ni, hely re uta sí ta ni. Sze mély re vo nat koz tat va csak az
utób bi ér te lem ben helyt ál ló.

12. v.: A ti tok ban vég hez vitt tet tek kö rét kár len ne
hosszan ecse tel ni a szó szé ken (lásd 5,3). Aján lott a le lep -
le zés diszk ré ci ó já hoz fel idéz ni Sém, Hám és Jáf et ese tét
ap juk kal (1Móz 9,20–27).

13. v.: Eck hard mes ter az 1Móz 1,3-hoz fû zött ma gya -
rá za tá ban utal er re a sza kasz ra, ami kor meg jegy zi, hogy
az Írás sze rint Is ten a vi lá gos ság te rem té se elõtt nem
szólt. Elõ ször azért nem, mert ma ga az Ige a vi lá gos ság.
(Jn 1,9: Az Ige volt az iga zi vi lá gos ság; Jn 12,46: Én vi lá -
gos sá gul jöt tem e vi lág ba.) Má sod szor, mert a szó lás egye -
tem le ge sen ki nyi lat koz ta tás: „Mert min den, ami nap vi lág -
ra jön, vi lá gos ság.”

14. v.: Az élet nagy ce zú rá já ra em lé kez te tõ so rok, ami -
kor a meg ke resz tel tek a sö tét ség bi ro dal má ból a ke reszt -
ség ál tal át jöt tek a „Krisz tus-fény or szá gá ba” (Ra vasz L.).
A dio; levg ei, „in nen a mon dás” ki fe je zés sel be ve ze tett
mon dat gyö ke re egy ke resz te lé si him nusz ra utal, amit Di -
be li us így ad vissza:

Kelj föl, ki alu szol,
tá madj föl ha lot ta id ból,
vi lá go sít son meg a Pász tor!

Az ószö vet sé gi kap cso ló pon tok gaz dag sá ga mel lett – pél dá -
ul: Bol dog nép az, amely tud ne ked uj jon ga ni, amely or cád
vi lá gos sá gá ban jár hat, Uram! (Zsolt 89,16) – új szö vet sé gi
pár hu za mok: álom ból éb re dés, a vi lá gos ság fegy ve re i nek
fel öl té se (Rm 13,11–12). Akik a Krisz tus ba ke resz tel ked te tek
meg, Krisz tust öl töt té tek ma ga tok ra. (Gal 3,27)

Me di tá ció

A ben nün ket kö rül ve võ sö tét ség bõl va ló sza ba du lás vá -
gya, re mé nye ott mun kál a lel künk ben. De hogy vég le ge -
sen mi lyen mó don sza ba dul ha tunk a sö tét tõl, ar ról meg -
osz la nak a vé le mé nyek, sok fé le kí sér le te zés fo lyik a vi lág -

ban. Van, aki a rég tõl fog va ké te sen, hû vö sen pis lá ko ló in -
tel lek tus fé nyé re vár. („Ha majd a szel lem nap vi lá ga…”)
Van, aki egy sze rû en a fény ûzés se ké lye sebb su gár út ja i ra
té ved. A lu xus sal mért fény te rá pia ha té kony sá ga ugyan -
csak rö vid tá vú. Pa ul McC art ney Ho pe of de li ve ran ce
(…from the dark ness that sur ro unds us) cí mû, té mánk hoz
il lesz ke dõ slá ge ré nek klip je pe dig azt sej te ti, va la mi fé le rá -
ér zés sel, transz cen den tá lis vé let len sze rû ség re ha gyat koz -
va is fel lob ban nak oly kor lán gok. Van, aki tel je sen le mon -
dó an kö röz éle te ki já rat nél kü li tár ná i ban. Kis gye rek ként
Sal gó tar ján ban jár tam osz tály ki rán du lá son édes anyám
osz tá lyá val a bá nya mú ze um ban. Az óta él ben nem an nak
a ló nak az alak ja, ame lyik ki töm ve állt egy ko ri szol gá la ti
he lyén. A de rék jó szág csil lé ket von ta tott a mély ben. Mi vel
hosszú idõn ke resz tül lent élt a sö tét ben, oda ve szett a lá -
tá sa. A fel szí nen, a szik rá zó nap sü tés ben már nem is tu -
dott vol na tá jé ko zód ni. Csak lent a mély ben, a sö tét ben
tud ta, mer re for dul jon, ho gyan ka nya rog nak a já ra tok. A
sö tét ség ter mé ket len cse le ke de te i hez hoz zá le het szok ni.

Mar tin Bu ber gyûj té sé bõl ma radt ránk egy tör té net
Schmel ke rab bi ról, a kö nyö rü le tes sze re tet ré vén elõ ször
megta pasz talt fény rõl és éb re dés rõl:

„Hogy Schmel ke rab bi ta nu lá sát ne sza kít sa meg túl
hosszú szü net, nem tett mást, mint hogy ül ve szo kott
alud ni, fe jét kar já ra haj tot ta, uj jai kö zé egy égõ mé csest
tett, ami azon nal fel éb resz tet te, mi helyt a láng a ke zet
meg érin tet te. Ami kor rab bi Eli Me lek meg lá to gat ta, ágyat
ve tett ne ki, és sok-sok rá be szé lés sel meg gyõz te, hogy egy
kis idõ re azon nyúj tóz tas sa ki tag ja it. Azu tán be zár ta és
be sö té tí tet te az ab la kot.

Schmel ke rab bi csak vi lá gos reg gel éb redt fel. Érez te,
hogy na gyon so ká ig aludt, de nem bán ta meg, mert so ha
nem ta pasz talt vi lá gos sá got lá tott meg. El ment az ima -
ház ba, és imád ko zott a gyü le ke zet elõtt, ami szo ká sa volt.
A gyü le ke zet nek úgy tûnt, mint ha so ha sem hal lot ta vol na.
S amint a Ná das-ten ger éne két mond ta, meg kel lett ra gad -
ni uk a kaf tán juk sze gé lyét, hogy a jobb ról és bal ról ágas -
ko dó hul lá mok ne ned ve sít sék meg. Ké sõbb Schmel ke el -
mond ta Eli Me lek nek: »Csak most tud tam meg, hogy az
em ber az Is tent ál má val is szol gál hat ja.«”

Van-e ked vünk ki száll ni a gyer tyák csonk já val fe nye ge -
tõ, ri asz tó fény bõl, amely vég nél kü li tel je sít mé nyek re ösz -
tö nöz? A sze re tet me leg sé ge nél kül hi á ba sze ret nénk má -
sok nak vi lá gí ta ni. Ér de mes to vábbgon dol ni, hány szor fe -
nye ge ti hit éle tün ket a hi á ba va ló an ter helt, ha lott éber ség.

Két ta lál ko zás sö tét ség és vi lá gos ság ha tá rán: Jé zus nap -
vi lág ra hoz za az el nem mú ló éle tet egy be ár nyé kolt éle tû
asszony szá má ra (Jn 8,1–11). S akik sö tét gon do la tok kal
áll ták kö rül, tá vo labb kel lett, hogy hú zód ja nak a „vi lág vi -
lá gos sá gá tól”. Az evan gé li u mi tör té net tá vo li ro ko na ma -
radt fenn az atyák böl cses sé gét õr zõ egyip to mi gyûj te -
mény ben. Szíriai Szent Ef rém (†373) tör té ne te így hang zik:

„Egy má sik al ka lom mal va la ki nek a ja vas la tá ra egy
pros ti tu ált lé pett oda Eph ra im hoz, ami kor az el ment mel -
let te, hogy er kölcs te len együtt lét re csá bít sa, vagy ha ez
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nem si ke rül, leg alább ha rag ra ger jessze, mert még so ha
sen ki nem lát ta dü hös nek. Eph ra im azt mond ta ne ki: »Kö -
vess!«, és ami kor olyan hely re ér tek, ahol nyüzs gött a tö -
meg, így szólt a pros ti tu ált hoz: »Itt, ezen a he lyen tedd,
amint kí ván tad!« A nõ a tö meg lát tá ra azt mond ta ne ki:
»Hogy te het nénk meg ezt ek ko ra tö meg kel lõs kö ze pén
anél kül, hogy szé gyen kez nénk?« Er re Eph ra im így szólt:
»Ha em be rek elõtt szé gyen ke zünk, mennyi vel in kább kell
szé gyen kez nünk Is ten elõtt, aki nap fény re hoz za a sö tét -
ség tit ka it?« (1Kor 4,5). A pros ti tu ált el szé gyell te ma gát,
és dol ga vé ge zet le nül tá vo zott.” Úgy tû nik, az ma rad sö tét -
ség ben, aki pro vo kál sö tét ség és vi lá gos ság ha tá rán.

A ha lál sö tét jé be Krisz tus fé nyé vel igyek võk jut nak
eszem be. S mert az ef faj ta él mé nyek sza va kon tú li va ló sá -
ga csak igen ne he zen ad ha tó át pon to san, hadd idéz zek
fel egy fest ményt. Pi e ter Bru eg hel A Szûz ha lá la cí mû,
1564-es olaj ké pé re gon do lok. A jé zu si ki je len tés nek meg -
fe le lõ en gyer me ki kö te les sé gét mind vé gig el lá tó Já nos ha -
lá lo san fá radt a be teg ápo lás tól, s a kép bal al só sar ká ban
ül, sá padt fé nyû kan dal ló kö ze lé ben. Ál má ban a he lyi sé -
get el bo rí tó sö tét ben apos to lok ér kez nek a be teg ágyán hal -
ni ké szü lõ Má ri á hoz. Sen ki és sem mi nem su gá roz re -
ményt kel tõ fényt, csak a láb hoz he lye zett ván ko son fe lé
for dí tott kor pu szos ke reszt lát tán ve rõ dik vissza va la mi
kü lön le ges fény az ágyán ülõ Má ri á ról. 

Váz lat

Is ten di csõ sé ge: a meg vi lá gí tott éle tû em ber
1. A med dõ élet is ter mõ re for dul hat a vi lá gos ság kö ze -

lé ben
2. A vi lá gos ság nem azért van, hogy meg szé gye nít sen
– A fél igaz sá gok és a sze re tet len ség sö tét je meg szé gye nít
– A vi lá gos sá got árasz tó szó te rem tõ ere je
3. Krisz tus di csõ sé ges tes té be ke resz tel tet tünk, hogy ve -

le éb red jünk a ha lál és min den bûn el ide ge ní tõ sö tét jé bõl
Ara di György

Tal ló zó

„Ami kor a sö tét ség cse le ke de te it a hí võk más faj ta éle tük -
kel »vi lá gos ság nak te szik ki«, ak kor azok a vi lá gos ság tól
»nyil ván va lók«, »lát ha tók«, és nyil ván el kö ve tõ ik szá má -
ra dön tés re in dí tók.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Is ten az övé it a ma ga szá má ra fog lal ja le. Csak az le het
az övé, ami ha son ló hoz zá. Ami ve le el len té tes, mi nél kö -
ze lebb jut Is ten hez, an nál ször nyûbb a rob ba nás.” (Ra vasz
Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„A ke resz tyé nek […] le lep le zik »a sö tét ség cse le ke de te it«.
Ezek a cse le ke de tek itt az olyan hí võk éle té re is vo nat koz -
nak, akik nem jár nak vi lá gos ság ban.” (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)

„[…] mi ként le het le lep lez ni a szennyes dol go kat, ha
még az is fer tõ zõ le het, ha […] eset leg zárt, gyü le ke ze ti
kör ben be szél jünk ar ról, ami rõl oly kor csak sej té se ink
van nak, de szé gyen még em lí te ni is, amit egye sek vég be
visz nek. […] Aki túl so kat fog lal ko zik a sö tét ség vi selt
dol ga i val, ma ga is sö tét ség gé vá lik. […] A le lep le zõ dés te -
hát raj tam kez dõ dik el, s nem er kölcs csõ szi fej mo sás után,
ha nem hit be li éb resz tés, ige(hir de tés) mun kál ta éb re dés
ál tal. Ha pe dig kö zö sen en ge dünk a fel tá ma dás erõ i nek,
ha tá sa nem fog meg áll ni a gyü le ke zet ha tá rá nál, ha nem
to vább gyû rû zik a le lep le zõ dés fo lya ma ta a kí vül va lók éle -
té ben is (vö. 1Kor 14,23kk) anél kül, hogy a bû nös vi lá got
foly to no san kár hoz tat nánk sa ját kö re ink ben.” (Sza bó An -
dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A dol go kat nap vi lág ra kell hoz ni. […] Csak így le het
meg té rés re kész tet ni em be re ket. […] Rab bi nis ta kö rök ben
a »hely re uta sí tás« a fe le ba rát irán ti sze re tet gya kor lá sá -
nak egyik for má ja volt.

[…] Amint a ke le ti ba zár sö tét, ab lak ta lan he lyi sé gé bõl
a fé nyes ut cá ra lé pett ki a vá sár ló meg vizs gál ni az anyag,
a por té ka mi nõ sé gét. Ne künk is így kell min dent meg vizs -
gál ni Is ten vi lá gos sá gá ban.” (Ba li kó Zol tán: Az efe zu si le -
vél. Evan gé li kus Saj tó osz tály)

„Te hát nem sza bad részt ven nünk […], ha nem in kább
le kell lep lez nünk õket. Le het ugyan, hogy nem akar juk
ezt meg ten ni, de hi á ba, hi szen a vi lá gos ság nak ez el ke -
rül he tet len tu laj don sá ga.” (John Stott: Az efe zu si le vél.
Har mat)

Il luszt rá ci ók

GON DO LA TOK
Ijessz meg en gem, Is te nem,
szük sé gem van a ha ra god ra.

(Jó zsef At ti la: Bukj föl az ár ból)

Ha va la ki nem tit ko lódz ni akar, ha nem akár jó szán dék ból,
akár hi ú ság ból vagy akár mi lyen más in dí ték ból át akar ja
ad ni ta pasz ta la ta it, gon do la ta it, ak kor jön rá, hogy ez
száz szor ne he zebb, mint az el tit ko lá suk.

(Lis ka Ti bor)

Nem a bal lé pés szá mít, ha nem a kö vet ke zõ lé pés.
(Ro bert Mu sil)

Ahol hi ány zik egy olyan cso port, amely hez a fi a ta lok csat -
la koz hat ná nak, min dig van mód egy „mér ték re sza bott”
tár sa ság lét re ho zá sá ra… mint pél dá ul a ham bur gi roc ke -
rek, akik véd te len öre gek ve ré sét tet ték élet cél juk ká.

(Kon rad Lor enz)

TÖR TÉ NET (egy ügyû tan me se a ki te kin tés és a konf ron tá -
ció vál la lá sá nak szük sé ges sé gé rõl)

Volt egy szer egy em ber, aki há zat épí tett ma gá nak. Azt
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kí ván ta, hogy övé le gyen a leg ta ka ro sabb, leg ké nyel me -
sebb ott hon az egész vi lá gon.

Va la ki egy szer se gít sé gért ro hant hoz zá, mert már az
egész vi lág égett. De õ csak a sa ját ott ho ná val volt el fog -
lal va, nem a vi lág gal.

Mi re vé gül be fe jez te a há zat, nem ta lált boly gót, ame -
lyen el he lyez het te vol na. 

(Ant hony de Mello)

VERS
Ba bits Mi hály: Psy cho a naly sis ch ris ti a na (rész let)

Mint a bó kos szen tek áll nak a fül ké ben
kí vül rõl a szem nek ki fa rag va szé pen,
de be fe lé, hol a fal nak for dul há tok,
csak da ra bos szik la s dur va tö rés tá tog:
ilyen szen tek va gyunk mi!
Mi cso da õs szirt bõl vág ták ki lel kün ket,
hogy bús da rab jai még ér de sen csüng nek,
ér de sen, szennye sen s fé lig szü le tet len,
ho va nem süt a nap, ho va nem fér a szem?
Krisz tus urunk, se gíts meg!
Hal lot tunk áj ta tós, ré gi fa ra gó kat,
kik min dent egy for ma tü re lem mel rót tak,
nem tö rõd ve, ki mit lát be lõ le s mit nem:
tud va, hogy min dent lát gaz dá juk, az Is ten.
Bár ilye nek len nénk mi!

VÍZ KE RESZT UTÁN UTOL SÓ VA SÁR NAP
• Ap Csel 26,9–20

A va sár nap jel le ge

A 2005/06. évi egy há zi esz ten dõ meg le põ en szûk re
szab ta szá munk ra a víz ke reszt ün ne pe utá ni va sár na -
pok so rát. Az el sõ va sár nap után mind járt az utol só kö -
vet ke zik, így az epip ha nia ün nep kö rének gaz dag üze ne -
té bõl csak ke ve set tu dunk meg szó lal tat ni. Így két va sár -
nap van al kal munk meg fo gal maz ni, „fel vil lan ta ni”
mind azt a mon da ni va lót, amit a víz ke reszt utá ni va sár -
na pok – ese ten ként hat – ma guk ban fog lal nak. Vé gü lis
nem a va sár na pok szá má tól függ, hogy hang súlyt kap -
jon az ejpifaneiva (meg je le nés, meg mu tat ko zás, nyil -
ván va ló vá lét el), és az ejpifanhvõ (ra gyo gó, fé nyes,
pom pás, di csõ, di csõ sé ges), vagy is Krisz tus di csõ sé gé -
nek meg je le né se, fel ra gyo gá sa.

A víz ke resz ti ün nep kör utol só va sár nap ja a meg di csõ ült
Krisz tust ál lít ja kö zép pont ba. Õt lát hat ták a ta nít vá nyok a
he gyen Mt 17 ta nú sá ga sze rint tel jes ha tal má ban, és ve le
ta lál ko zott a fa na ti kus, õt gyû lö lõ és ül dö zõ Saul is a da -
masz ku szi úton, hogy a ta lál ko zás dön tõ for du la tot hoz -
zon éle té ben. Ezen a va sár na pon te hát tel jes ké pet kap ha -
tunk a föl di lé té ben szol gai for má ban köz tünk ván dor ló,

de el jö ven dõ di csõ sé gé bõl már va la mit meg mu ta tó, fel ra -
gyog ta tó Krisz tus ból. 

A há rom pá li be széd ér tel me zé se

Alap igénk rõl tud nunk kell, hogy az Ap Csel-ben há rom szor
for dul elõ, kü lön bö zõ hely ze tek ben ugyan, de azt le het
mon da ni, hogy na gyon kis el té ré sek kel. Ta lán nem ha -
szon ta lan, ha eze ket egy más sal össze ve tem és rö vi den is -
mer te tem. 

Ap Csel 9,1–7(8-20) az alap tör té net: Pál meg té ré sét, Jé -
zus sal va ló ta lál ko zá sát ír ja le. A 22. fe je zet ben a nagy ta -
nács elõt ti vé dõ be széd ben hag zik el új ra a tör té net. A 26.
fe je zet ben – alap igénk ben – az Ag rip pa elõt ti „vé dõ be széd -
ben” szól Pál új ra éle te for du la tá ról. 

Mind há rom tex tus alap mo tí vu ma a fény (fwÖõ), amely
dél ben áradt ki, és kö rül vet te a fel tá ma dott, meg di csõ ült
Jé zust. A há rom meg fo gal ma zás a kö vet ke zõ kép pen hang -
zik: 1.: mennyei fény vil lant fel kö rü löt te, 2.: va kí tó fé nyes -
ség… su gár zott az ég bõl, 3.: a nap fé nyé nél is ra gyo góbb
vi lá gos ság su gá roz kö rül en gem és úti tár sa i mat (fwÖõ ejk
touÖ oujranou).

Egyéb kü lönb sé gek: 1.: a kí sé rõk hal lot ták a han got, de
nem lát tak sem mit; 2.: lát ták a fényt, de nem hal lot tak
sem mit; 3.: mind nyá jan föld re es tek, a ki je len tés azon ban
ki zá ró lag Pál nak szólt.

Aná ni ás a 9. és 22. fe je zet ben ke rül em lí tés re. El sõ ként
a ke resz tény gyü le ke zet je len tõs tag ja. 22-ben hit hû, tör -
vény tisz te lõ zsi dó. Alap igénk ben vi szont nincs szó ró la. 

Az ere de ti leg gö rög, de az arám kör nye zet ben is szé les
kör ben el ter jedt köz mon dás: ne héz ne ked az ösz tö ke el len
ru gó doz nod, csak a 26. fe je zet ben for dul elõ. 

A tex tus vé gig gon do lá sa

Pál Ag rip pa elõtt mond ja el utol só be széd jét. „Cap ta tio be -
ne vo len tiae”-vel kez di, mely a ki rály ud va ri as mél ta tá sa,
aki is me ri a zsi dó val lást és an nak tör vé nye it. Szét tár ja
ke zét a kor szó no ka i nak szo ká sa sze rint, ma ga tar tá sá ban
ün ne pé lyes ség van. Tud ja, hogy ez az utol só al ka lom
misszi ói mun ká já nak ér tel mé rõl és cél já ról be szél ni. Be -
szé de so rán vé de ke zés re nem is ke rül hang súly. Vi szont
meg is mét li a dön tõ ese ményt, amely meg vál toz tat ta és
meg ha tá roz ta egész éle tét, an nak új irányt és célt adott.
Bi zony sá got tesz ar ról, amit má sutt így mond: en gem is
meg ra ga dott a Krisz tus Jé zus. (Fil 3,12) 

9. v.: A hát tér, a ki in du lá si pont: ejdoxa, el ha tá roz tam,
úgy vél tem, el tö kél tem. Pál meg gyõ zõ dés sel vál lal ta, sõt
bel sõ kény szer ré (dog má vá) lett szá má ra, hogy Jé zus ne -
vé nek árt son, õt és kö ve tõ it ül döz ze és pusz tít sa. Ma ga
ne ve zi ezt az ál la po tát „fék te len õr jön gés nek”. 

13. v.: touÖ hJlivou perilavmyan me fwÖõ A fény, a ra -
gyo gás, amely min den elõ zõ el be szé lés ben meg je lent és
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kö rül su gá roz ta õt, itt ve zér mo tí vum má lett. Amit az elõ zõ
le írás ban Aná ni ás kö zölt ve le, az itt köz vet len mennyei ki -
nyi lat koz ta tás ként áll elõt tünk. Úgy, ahogy 2Kor 4,6-ban
ír ja: õ gyúj tott vi lá gos sá got szí vünk ben.

14–15. v.: A pár be széd. A fény után a meg szó lí tó hang
kö vet ke zik, Jé zus el hí vó sza va: Saul, Saul, mi ért ül dö zöl
en gem? Ne héz az ösz tö ke el len ru gó doz nod. Az is mert
mon dás ér tel me: egé szen a ha tal mam ban vagy, el len ál lá -
sod dal csak ma ga don ütsz se bet. Az tör té nik Pál lal, ami a
ki tör ni aka ró ál lat tal: gaz dá ja az ösz tö ké vel fé ken tart ja,
oly kor meg is seb zi és he lyes irány ba te re li, nem me ne kül -
het. Ki vagy, Uram? – hang zik a le gyõ zött, föld re ke rült
Pál kér dé se. Már tud ja, hogy a küz de lem ben alulma radt.
De még nem tud ja, ki vel áll szem ben.

Az el hí vás. Az ej gwv eij mi – mint má sutt is – a fel tá ma -
dott Jé zus ün ne pé lyes ki nyi lat koz ta tá sa, „be mu tat ko zá -
sa”: én va gyok Jé zus, akit te ül dö zöl. A fel szó lí tás: állj lá -
bad ra!, em lé kez tet az ószö vet sé gi pró fé ták el hí vá sá ra. Az
el hí vás kül de tés is, mely nek tar tal ma: meg té rést hir det ni
a sö tét ség bõl és a sá tán rab sá gá ból, a bûn bo csá nat evan -
gé li u mát meg szó lal tat ni és új élet ben va ló já rás ra hív ni.
Ami a da masz ku szi úton tör tént, mind azt szét tör te és
meg sem mi sí tet te, amit Pál ed dig el tö kélt és igaz ság nak
vélt. Ugyan ak kor nem íté let, bün te tés várt rá, ha nem Jé -
zus új utat, fel ada tot je lölt ki szá má ra: a po gány misszi ót.
– Lu kács kü lö nö sen fon tos nak tar tot ta le ír ni, hogy amint
a töb bi ta nít vá nyok Jé zus sal sze mé lye sen ta lál koz va nyer -
tek el hí vást, úgy nyert most el hí vást Pál is, lát ta és hal lot -
ta az Urat, és ta nú ja lett Jé zus di csõ sé gé nek. Egész éle te
és szol gá la ta en nek a kül de tés nek tu da tá ban tör tént. Pál
nem akart misszi o ná ri us sá len ni, de Is ten ter vé ben ez
volt, az zá kel lett len nie. 

Kí sér let az ige hir de tés re

El jött vi lá gos sá god!
Ez zel az Ézsa i ás köny vé bõl vett idé zet tel le het ne igénk
üze ne tét össze fog lal ni. De mi ért Ézsa i ás köny vé bõl, ami -
kor itt Pál ige hir de té sé rõl van szó? Nem csak azért, mert õ
ma ga is idéz te ezt a mon da tot, ami kor így írt: Éb redj fel,
aki al szol, tá madj fel a ha lál ból, és fel ra gyog ne ked a Krisz -
tus. (Ef 2,14) És nem is csak azért, mert Pál nál a sö tét ség-
vi lá gos ság el len tét pár gyak ran elõ for dul. Ha nem azért,
mert alap igénk Pál éle té nek „epi fá ni á já ról” be szél. El jött a
vi lá gos ság, fel ra gyo gott szá má ra Krisz tus a da masz ku szi
úton. 

Ez a tör té net egy sze ri és meg is mé tel he tet len. „Mi lett
vol na ve lünk, nyu ga ton élõk kel, ha Pál ak kor nem en ge -
del mes ke dett vol na? Pál ala pí tot ta meg a po gány ke resz -
tény egy há zat. Da masz kusz ra gon dol va új ra há lát kell ad -
nunk Is ten nek” – ír ta egy né met teo ló gus. Ez így igaz.
Még is, en nek az igé nek alap ján azt is le het mon da ni, hogy
van egy olyan vo nás, ami min den ke resz tény élet re ér vé -
nyes. Itt kez dõ dik min den ke resz tény élet: el jött vi lá gos sá -

god. Pál sza vát hall gat va fel te het jük ma gunk nak ezt a fur -
csa kér dést is: ne künk sze mé lye sen volt-e már „epi fá ni -
ánk”, fel ra gyo gott-e szá munk ra Krisz tus?

De Pál nem csak a kez det rõl, ha nem foly ta tás ról is szól.
Az „el jött vi lá gos ság” egész ez utá ni éle tét meg ha tá roz ta.
Ez az élet re szó ló „pál for du lás” a mi éle tün ket is át for mál -
hat ja. Ho gyan?

A vi lá gos ság le lep lez. Van nak éle tünk ben szik la szi lárd -
nak vélt meg gyõ zõ dé sek és utak, ame lyek rõl mi is el mond -
hat juk Pál lal: „el ha tá roz tam ma gam ban”. Mennyi zá tony ra
fu tott, ku darc ba ful ladt élet mö gött van ilyen el ha tá ro zás!
Né ha egy egész élet om lik össze. A he lyes út meg ta lá lá sá -
hoz „kül sõ” fény re, Is ten vi lá gos sá gá ra van szük sé günk. Ez
a fény „kel le met len”, mert le lep lez. De az egyet len meg ol -
dás, hogy ki tesszük ma gun kat en nek az „át vi lá gí tás nak”.
Eb ben a fény ben lát juk meg iga zán ma gun kat, utun kat. 

A vi lá gos ság Krisz tust ra gyog tat ja fel. Ki vagy, Uram?
– kér de zi Pál. Olyan va la kit ül dö zött, akit nem is is mert. S
most ez a Krisz tus állt egy szer csak elé. De nem azért,
hogy el ítél je, hogy bün te tést szab jon rá, hogy tönk re te gye.
Ha nem azért, hogy föl emel je meg bo csá tó sze re te té vel, és
lá bát új út ra iga zít sa. Le gyõz te el len ál lá sát és ha tal má ba
von ta. Ta lán más mó don, de Krisz tus fé nyé vel és ha tal má -
val az óta so kan ta lál koz tak. Er rõl szól az egy ház egész
tör té ne te. Ül dö zõk bõl, kö zö nyö sek bõl, tá vol ra ke rül tek bõl
ma is tud kö ve tõ ket for mál ni. S ez ma is ott kez dõ dik,
hogy el jött vi lá gos sá god, fel ra gyog ne ked a Krisz tus.

A vi lá gos ság szol gá lat ba ál lít. Pál szol gá la tá val az egy -
ház éle té ben egé szen új sza kasz kez dõ dött. A zsi dó ság
szel le mi és Eu ró pa föld raj zi ha tá ra it át lép ve in dult a
misszió tör té ne te. De a vi lá gos ság meg ra ga dott jai ma is
szol gál nak. „Nem tu dom, mit tar to gat szá mo tok ra a jö võ,
egy dol got azon ban tu dok: csak azok lesz nek kö zü le tek
iga zán bol do gok, akik ke re sik és meg ta lál ják a mód ját an -
nak, ho gyan le het szol gál ni” – mon dot ta Al bert Sch we it zer. 

Re mé nyik Sán dor Két fény kö zött cí mû ver sé ben ezt ír ja: 

Szem közt a fi u mei ki kö tõ,
Elõl a nagy vi lá gí tó to rony.
Lob ban, fo rog, for gó fény ké vé it
Fut tat ja vé gig a hul lá mo kon.
Há tam mö gött a szik la re pe dés ben
Pa rá nyi fé nyû szent já nos bo gár.
Kis han gya, kó bor pil le, va la ki
Az õ fé nyé nél is ha za ta lál.
Hát én, hát én, vi lá gí tok vaj jon?
Csob ban a ten ger csor ba szik la élen.
Se fá rosz nem let tem, se fény bo gár.
A par ton ál lok két fény közt sö té ten.

Víz ke reszt ün ne pe azt je len ti, hogy „két fény kö zött” élünk
mi is. Fel ra gyo gott ne künk a Krisz tus fé nye, és elõt tünk a
tel jes fény nap ja. A két fény kö zött ne ma rad junk sö té ten,
ha nem le hes sen „fé nyed bõl fény su gár az éle tünk”.

Ke ve há zi né Czégé nyi Klá ra
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Tal ló zó

„Egye sek úgy hi szik, hogy a […] ru gó doz nod ki je len tés ar -
ra utal, hogy Pál bûn tu dat tal küz dött, ami kor ül döz te a
Krisz tus ban hí võ ket. Pál ké sõbb még is azt ír ja, hogy ká -
rom ló erõ sza kos sá ga és a gyü le ke zet ül dö zé se el le né re tu -
dat lan ság ból és hi tet len ség bõl cse le ke dett.

[…] Azt mond ja, hogy elõ ször Da masz kusz ban és Je ru -
zsá lem ben, majd Jú dea la kó i nak […] Pál azon ban azt ír ja
a gala ták nak, hogy Jú dea gyü le ke ze tei nem is mer ték õt
(Gal 1,22). So kan úgy vé lik, hogy va la mi lyen hi ba csúsz -
ha tott a ko rai kéz ira tok ba, és az ere de ti gö rög va la hogy
így hang zott: »a da masz ku szi ak nak, azu tán a je ru zsá le -
mi ek nek, és min den or szág ban a zsi dók nak és a po gá -
nyok nak.« A je len le gi gö rög szö veg köz is mer ten ne héz (ré -
szes ha tá ro zói eset bõl át vált tárgy eset be), de ez a fel té te le -
zés túl zot tan spe ku la tív és szük ség te len.

Va ló szí nû, hogy Pál elõ ször a zsi dók kö zöt ti mun ká ját
fog lal ta össze, és az tán be szélt a po gá nyok nál vég zett
szol gá la tá ról. […] Pál sza va it itt nem úgy kell ér tel mez ni,
mint pon tos idõ ren di fel so ro lást, ha nem szol gá la tá nak ál -
ta lá nos át te kin té sét.” (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)

„Pál hall ga tó sá gá ban nem akadt sen ki, aki el ment vol -
na odá ig, hogy »ke resz tyén né« le gyen.” (Cor ne lis van der
Wa al: Ku tas sá tok az Írá so kat! Irány tû Ki adó)

„Pál be szé de Ag rip pa elõtt egy ál ta lán nem volt vé dõ be -
széd, ha nem ele jé tõl vé gig evan gé li zá ló mó don hí vo ga tó
bi zony ság té tel. Az egész Írás ban nincs egyet len pél da sem,
amely ilyen sze mé lye sen rá me nõs, mint ez. […]

[…] A misszió ma ga két rész bõl áll: szol gá nak és bi zony -
ság te võ nek (ta nú) len ni. A szol ga szó (hy pé re tés) itt annyit
je lent, mint a leg ala cso nyabb és leg ne he zebb mun kát vég zõ
szol ga. Ez áll el sõ he lyen. Csak mint ilyen le he tett Pál ta nú
is. […] A Krisz tu sért va ló szen ve dés vo na la (9,16) egyút tal
az Úr fo ko za tos ki je len té sé nek vo na la is apos to li szol gá la -
ta szá má ra. Csak aki nek sa ját sze mei meg nyíl tak […], az
ké pes má sok sze me it is meg nyit ni.” (Hein rich Langen berg:
Apos to lok cse le ke de tei. Evan gé li u mi Ki adó)

Il luszt rá ci ók

GON DO LA TOK
(Tex tu sunk kü lön le ges ér té ke az õszin te és egy sze rû
vissza te kin tés, aho gyan az apos tol egy ko ri ön ma gát lát ja.
Irigy lés re mél tó, aho gyan min den szen vel gés és ma gya ráz -
ko dás nél kül, tár gyi la go san be szél múlt já ról és kül de té sé -
rõl. Mi ként az is, hogy csak né ha szól a múlt ról, ami kor az
egy ko ri és a mos ta ni ön ma ga köz ti fe szült sé get mint bá to -
rí tó il luszt rá ci ót hasz nál hat ja.)

„Jól le het elõbb õt ká rom ló, az övé it ül dö zõ és erõ sza kos
em ber vol tam, még is ir gal mat nyer tem, mert hi tet len sé -
gem ben tu dat la nul cse le ked tem….

De azért kö nyö rült raj tam, hogy Jé zus Krisz tus el sõ sor ban
én raj tam mu tas sa meg vég te len tü rel mét pél da ként azok -
nak, akik majd hisz nek ben ne, és így az örök élet re jut nak.”

(Pál apos tol, 1Tim 1,13.16)

„Te tet tél en gem ke ménnyé, aki szét esõ és pu ha va gyok, te
ta ní tot tál meg a szá na lom ra, te for dí tot tad ar co mat a sze -
gé nyek és el eset tek fe lé, és ha van va la mi ne mes ség mun -
kám ban a sok szenny és két ér tel mû ség kö zött, van va la -
mi ra gyo gás az éle tem ben, ne ked kö szön he tem…”

(Dé ry Ti bor)

„Nem le het jó vá ten ni, kis asszony. Sem mit sem le het jó vá -
ten ni. Ha lot ta kat nem le het fel tá masz ta ni, a se bek csak
mi mik ri bõl gyó gyul nak meg. Tisz tes sé ge sen kell él ni, kis -
asszony, nem jó vá ten ni.”

(Dé ry Ti bor)

TÖR TÉ NET
An nak a pré di ká tor nak, aki ál lan dó an azt han goz tat ta,
hogy épít sük be Is tent az éle tünk be, a Mes ter azt mond ta:

– Õ már ott van. A mi fel ada tunk az, hogy ezt ész re ve gyük.
(Ant hony de Mello)

VERS
Rol la Mar git: Én Is te nem! (rész let)

Ál das sék a Te szent ne ved,
hogy ily mély gyász ba bo rí tot tál,
s hogy ami fáj, azt el ve hes sed:
új bá na tok kal gyó gyí tot tál.
…
Ál dott légy, hogy ben nem a bá nat
vas eké je oly mély re szán tott,
hogy Te mennyei mag ve té sed
nyo mán uj jong va ki vi rág zott.

HET VE NED VA SÁR NAP JA
• Mt 9,9–13

Az elõt tünk le võ sza kasz két nagy rész re bont ha tó. Má té
el hí vá sá nak szo ká sos tud ni va ló i ra nem té rek most ki. A
vám sze dõ ség po li ti kai, val lá si össze füg gé sei, Má té sze mé -
lyé nek kér dé sei, a ta nít vá nyi el hí vás kü lön le ges sé gei min -
den ki szá má ra is mer tek. Rá adá sul az az ér zé sem, hogy
ige hir de té sünk is mé lyebb re me het, ha nem ra ga dunk le
az el hí vás tör té ne té nél. En nek él mé nye oly annyi ra sze mé -
lyes, hogy szé les  kö rû hall ga tó ság szá má ra ne he zen vál -
hat újat ho zó mon da ni va ló vá. Ugyan ak kor ter mé sze te sen
fon tos az, hogy egy éle té ben egé szen át for má ló dott em ber
élesz tõ jé vé lesz a Jé zus kö rül for má ló dó kö zös ség nek. Oly -
annyi ra igaz ez, hogy a tör té net má so dik ré szé nek kez de -
te kor nem is tud juk, hogy ki re vo nat ko zik az „asz tal hoz
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te le pe dett” ki fe je zés. A mi for dí tá sunk Jé zus ra vo nat koz -
tat ja. 

Ez a vo nat koz ta tás azért lát szik he lyes nek, mert a mon -
dat fû zés szer kesz tett sé gé ben a mennyek or szá gá nak ké pe
raj zo ló dik ki. Jé zus kö rül a vám sze dõk és bû nö sök esz ka -
to ló gi ai kört for mál nak. 

Ta lá lunk az Új szö vet ség ben olyan át hal lá so kat, ami kor
a szer zõ egy-egy szó for du lat tal tu da to san utal ar ra, hogy
az, ami itt tör té nik, va la mi szé le sebb je len tést is hor doz.
Pél dá ul az öt ezer em ber meg ven dé ge lé sé ben, a ke nye rek
meg tö ré sé nél az úr va cso rai li tur gi kus sza va kat hall juk,
amik az tán – na gyon oda il lõ mó don – nem en ge dik az ol -
va sót sza ba dul ni et tõl az asszo ci á ci ó tól.

Ilyen pár hu za mot ta lá lunk a szö veg ben Má té nak a ka -
per na u mi szá za dos ról szó ló tör té ne té ben meg je le nõ szö -
ve gé vel: De mon dom nék tek, hogy so kan el jön nek nap ke let -
rõl és nap nyu gat ról, és asz tal hoz te le ped nek Áb ra hám mal,
Izsák kal és Já kób bal a mennyek or szá gá ban; akik pe dig Is -
ten or szá ga fi a i nak tart ják ma gu kat, ki vet tet nek a kül sõ
sö tét ség re, ott lesz majd sí rás és fog csi kor ga tás. Eb ben az
idé zett szö veg ben a hely cse re zsi dók és po gá nyok kö zött
van, a mi tör té ne tünk ben az iga zak és ha mi sak, az Is ten
fe lé tö rek võk és a bû nö sök kö zött. A bû nö sök asz tal tár sa -
sá ga a menny elõ ké pe. 

Még lát vá nyo sab bá te szi a hely ze tet a ház jel ké pes nek
is fel fog ha tó meg je le ní té se. A ház ban Jé zus sal bent ülõk
kont raszt ba ke rül nek a há zon kí vül re ked tek kel. Az iga -
zak, akik vá ro má nyo sai a menny nek, az el fo gad ta tás nak,
és akik ezt tud ják is ma guk ról, kí vül re ked nek, a ki ta szí -
tot tak pe dig, akik nem is re mél het ték azt, hogy va la ha is
be ke rül nek, most bent van nak. Le het, hogy más szem -
szög bõl vizs gál va: a bû nös há zá ban van bent Jé zus, ami
ez ál tal a menny elõ ké pe lesz. Az igaz, aki so ha nem megy
be a bû nös há zá ba, Jé zus tól is tá vol ma rad.

Vám sze dõk és fa ri ze u sok

Na gyon ne héz meg szó lal tat ni a tör té net mon da ni va ló ját
egy 2000 éve agy mo sott gyü le ke zet kö ré ben. Ugyan is a
bû nös ség ná lunk li tur gi ai kö te les ség. Min den ki há tul áll,
li tur gi ku san ve ri a mel lét, és az ideil lõ mon da to kat da rál -
ja, eset leg la ti nul. A vám sze dõk he lye meg be csült, míg a
fa ri ze u so ké meg ve tett. Ige hir de té sünk egyik fel ada ta az,
hogy a sze rep lõk sze re pét va ló di vá te gye. 

Mi a kü lönb ség a fa ri ze u sok és a vám sze dõk kö zött? Leg -
in kább az Is ten nel va ló ta lál ko zás drá má já nak meg élé se. A
fa ri ze u sok elõ re el ren de zett ke gyes sé gi szá la kon ke res ték az
üd vö zü lés le he tõ sé gét. A fa ri ze us és a vám sze dõ pél dá za tá -
ban Jé zus el fo gad ha tat lan nak tart ja a tel je sít mény ori en tált
gon dol ko zást. Mit te gyek, hogy el nyer jem az örök éle tet? –
teszi fel a gaz dag if jú a fa ri ze u si kér dést, ami re Jé zus el uta -
sí tó vá la sza, hogy az em be rek nél ez le he tet len. A vám sze dõk
ta lál ko zá sa meg le pe tés sze rû. Õk az zal a görccsel él tek, hogy
egy nép ítél te õket is ten nél kü li ség re, tisz tá ta lan ság ra, ha za -

áru ló ság ra. Jé zus meg je le né se szá muk ra lel ki ér te lem ben te -
rem tett új élet le he tõ sé get. Ez az em ber sé gü ket tar tal mi lag
meg rá zó él mény vált azu tán to váb bi élet ve ze té sük ben meg -
ha tá ro zó vá. In nen vál nak ijesz tõ vé ki te kin té se ink.

Tel je sít ménynél kü li ség

Ige hir de té sünk ben nem me he tünk el amel lett, hogy ez a tör -
té net a tel je sít ménynél kü li ség rõl szól. Ami kor Jé zus sze mé -
lyén ke resz tül Is ten nel ta lál ko zunk, ak kor azt lát juk, hogy
ez az Is ten nem azt né zi, hogy ki mit tesz le az asz tal ra, ha -
nem tel je sít mé nyek tõl füg get le nül kí nál ja fel a tel jes em be -
ri élet le he tõ sé gét min den ki nek. A hely zet fur csa, gro teszk
ter mé sze té hez tar to zik, hogy er re a tel jes em ber ség re azok
re a gál nak ér zé ke nyeb ben, akik bû ne ik gör csé ben tel je sen
el tá vo lod tak már et tõl. Szá muk ra ugyan is meg ha tó, fel eme -
lõ, tel je sen éssze rût len él mény ez a le he tõ ség. 

Ak kor, ami kor ke res sük azo kat az egye dül ál ló mon da ni va -
ló kat, me lyek kel a ke resz tény ség meg je le nik a vi lág ban, ak kor
min den bi zonnyal ép pen a tel je sít ménynél kü li ség öröm hí ré rõl
kell el sõk kö zött szól nunk. A lu the ri gon dol ko dás pe dig büsz -
kén vál lal hat ja, hogy eb ben a mon da ni va ló ban a ke resz tény -
sé gen be lül is egyé ni mon da ni va lók kal áll elõ. Ez ko runk ban
kü lö nös kép pen is iz gal mas sá vá lik, ami kor a tel je sít mény ori -
en tált ság be há lóz za a kö rü löt tünk le võ vi lá got. 

Kér dés azon ban, hogy ez az élet stí lus meg je le nik-e az
egy ház kö ré ben. Nem könnyû a vá lasz, hi szen a tel je sít -
ménynél kü li ség nem ke zel he tõ és leg fõ kép pen nem sza bá -
lyoz ha tó. Még ak kor sem, ha egy ügyes trük kel azt ál lít juk,
hogy a temp lom ba já rás, az ada ko zás, a tiszt ség hor do zás
nem vál hat ér dem mé, és így sza lon ké pes sé pró bál juk ten -
ni azt, hogy még is csak kel le nek azok a tel je sít mé nyek. A
gya kor lat az, hogy – mi vel a tel je sít mé nyek mér he tõk –
eze ken mér jük az egy há zi élet mi nõ sé gét. Az a gyü le ke zet
megy jól, ott jó a lel ké szi mun ka, ahol az em be rek tö me ge -
sen jár nak temp lom ba, nagy pén zek gyûl nek, jó prog ra -
mok fut nak, nagy lét szám mal. Nem mér he tõ egy ré gi ige -
hir de tés nyo mán – me lyet va la ki har mad ma gá val hal lott
egy na gyon el ve szett szór vány-is ten tisz te le ten – fel sza ka -
dó, két ség be esett ki ál tás Is ten hez, egy meg hall ga tott imád -
ság há lás kons ta tá lá sa, egy ha lá los ágyon Is ten hez for du -
ló gon do lat. Mind ezek ugyan is ti tok ban zaj la nak. Nem is
biz ta tunk ar ra sen kit, hogy ne jár jon temp lom ba, ne ada -
koz zon, csak gon dol ko dá sá ban tér jen meg, mert az ne künk
– és fõ kép pen Is ten nek – elég. 

Ez a tör té net a tel je sít mény nél kü li ek bõl ala kít kört Jé -
zus kö ré. A tel je sít mé nyek vi lá gá ban élõk pe dig nem ér tik,
hogy le het sé ges ez.

Egy idé zet – nem a Bib li á ból

…És íme, a min den ség Ura fel ült tró nu sá nak moz du lat lan
fény su ga ra i ra, és meg kez dõ dött a vég sõ szám adás…
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És min den ki nek nya ká ba akasz tot ták az õ iga zi tör té -
ne tét, ép pen úgy, ahogy a köl tõ meg ál mod ta, és a táb lá -
kon vö rös be tûk kel vi lá gí tot tak a bû nök és sze líd kék
fénnyel a jó  cse le ke de tek. És min den ki fél ve le sett a sze me
sar ká ból, hogy jobb ra vagy bal ra kell-e tér nie, az üd vös -
ség ben ré sze sü lõk vagy a kár ho zat ra ta szí tot tak kö zé.

De bal ra nem ment sen ki sem! Mert ami kor va la ki az Úr
tró nu sá nak su gár kö ré be lé pett, íme, tisz tán ra gyo gott a
táb lá ja, nem volt azon egyet len szó, sem kék kel, sem vö -
rös sel, mert a fény su gár min dent le tö rölt ró la.

És ak kor a jó sá go sak és az iga zak mor go lód ni kezd tek,
hogy mi nek tar tóz tat ták meg ma gu kat a bû nök tõl, mi ért
mond tak le annyi él ve zet rõl, pénz rõl, ha ta lom ról az üd -
vös sé gü kért. Mert íme, ju tal muk nem kü lön bö zött azo ké -
tól, akik min den er köl csi tör vény nek és is te ni pa rancs nak
fittyet hány va él tek ké nyük és ked vük sze rint. Zú go lód tak
hát a jók, az is ten fé lõk, a fe hér er köl csi pa lást ju kat be
nem mocs ko lók, és za jon gá suk fel ha tott az Úr tró nu sá ig.

– Meg bán tá tok-e, hogy hû sé ge sek ma rad ta tok tör vé -
nye im hez és tör vé nye im szel le mé hez? Saj nál já tok-e,
hogy mennyi föl di öröm tõl fosz tot tá tok meg ma ga to kat
éné ret tem?

És so kan fe le lé nek:
– Ha így áll a do log, bi zony meg szán tuk sza már sá gun -

kat. Mert akár hogy is néz zük, ez az egyen lõs di nem igaz -
ság, Uram! Ó, ha tud tuk vol na!…

És ki zá ró lag õk kár hoz tak el, csak is õk, és sen ki más.
(Pop per Pé ter: Ho gyan öl jük meg ma gun kat? Pszi -

chosz to rik. Szí nes po kol. Tü re lem Há za Bt. Bp. 1996.)

Az ige hir de tés hez

1. Böjt könnyen vá lik fel hí vás sá az ál do zat ra. Ké szek va -
gyunk min dent meg ten ni azért, hogy va la hogy job bá, ér té -
ke seb bé vál junk. Evan gé li kus ne vel te té sünk meg aka dá lyoz
ab ban, hogy éhez zünk, asz ké tamu tat vá nyo kat mu tas sunk
be, za rán dok me ne tek re in dul junk, de lel künk szí ve sen
küz de né le be lül hor do zott go nosz sá gun kat. 

Ha még is ké pe sek va gyunk va la mit ten ni, már is el önt min -
ket a „jól vi sel ked tünk” ér zé se. Egy szer  csak kö ze lebb érez zük
ma gun kat Is ten hez, hi szen hogy te het né Is ten, hogy nem fo -
gad el min ket, akik pe dig már egy egész nap ja kop la lunk az õ
ked vé ért? Lel künk meg tisz tul, rend ben va gyunk ma gunk kal.
Iga zá ból Is ten nél kül is meg tud juk ol da ni dol ga in kat.

2. Az egész vi lág er re hív. Vi sel kedj jól! Iga zodj, en ge del -
mes kedj, tel je síts! Ha jól vi sel kedsz és tel je sí tesz, elõbb re
jutsz. El fo gad a vi lág, sze ret nek az em be rek, po zí ci ó hoz és
pénz hez jutsz. 

3. Csu pán az a ször nyû be zárt szo ba üvöl ti csen des pil -
la na ta id ban, hogy még sincs rend ben sem mi. Tel je sít -
hetsz, de nincs bé kes sé ged. Le het pén zed és po zí ci ód, de
ti tok ban tu dod, hogy az egész be csa pás. Le hetsz val lá sos,
de tel je sít mé nye id kö zött csak te lát szol, Is ten pe dig hall -
gat. Min den üvölt ha zug sá god ról, csak Is ten hall gat.

4. Jé zus teo ló gi á ja az em ber fe lõl kö ze lít. Nem tag lóz za
le Is ten nel az em bert, hogy meg tud ja ér tet ni ve le, ki cso da
õ. Eb ben az em ber ség ben az em ber Is ten re ta lál. 

5. Ami kor Jé zus be lép, az üvöl tés hir te len el hall gat.
Ami kor Jé zus le te lep szik asz ta lod hoz, a rej tett zá rak fel -
pat tan nak. Ami kor a rej tett ha zug sá gok, bû nök és
könnyek elõ tör nek, Jé zus meg szó lal: Is ten sza va szól. 

Ko czor Ta más

Tal ló zó

„Én az em ber sze re tet cse lek vé nye it elé je te szem a csu pán
kül sõ is te ni tisz te let nek […] a kül sõ is te ni tisz te le tet nem
ve tet te meg, […] a mó ze si tör vény nek ma gát min den ben
alá ja ve tet te.” (Kál di Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM.
Ar canum Di gi té ka Kft.)

„[…] a be teg nem azért van kö zöt tünk, hogy ir tó zat tal el -
hú zód junk tõ le, ha nem azért, hogy meg gyó gyít suk. […]
Hogy ki szá mít ja ma gát az iga zak kö zé, az ki nek-ki nek a
ma ga dol ga. De az bi zo nyos, hogy amíg ezek kö zé szá mít ja
ma gát, nem fog ja meg hal la ni Jé zus hí vó sza vát.” (Ju bi le u -
mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Az Úr vá la szá ból ki de rül, hogy ne ki csak azok fe lé van
szol gá la ta, akik fel is mer ték, hogy baj ban 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)

„[…] ami kor bû nö sök kel evett együtt, so ha sem vett
részt azok go nosz út ja i ban, és nem kö tött komp ro misszu -
mot bi zony ság té te lé ben. Ki hasz nál ta az al kal mat, hogy
igaz ság ra és szent ség re hív ja az em be re ket.” (Wil li am
Mac Don ald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„[…] Hós 6,6-ból. Ez a szö veg fon tos sá vált a Yo ha nan
ben Zak ka i hoz ha son ló rab bik szá má ra (Kr. u. 70-tõl),
hogy el len sú lyoz ni tud ják a temp lo mi ál do za tok nak mint
a bûn bo csá nat el nye ré se esz kö ze i nek el ve szí té sét. A Tó ra
ta nul má nyo zá sát és a sze re tõ ked ves ség tet te it he lyet te sí -
tõ ér té kû nek tar tot ták.” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent
Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„Van kü lönb ség az el hí vás és a hí vás kö zött. Jé zus ese -
té ben a sze mé lyes rá ha tás egyen ér té kû volt a szó val,
amint az tük rö zõ dik is az itt ol va sot tak ban.

[…] Jé zus nem vissza uta sít ja az írás tu dó kat, ha nem az -
zal a for mu lá val kül di el õket ta nul ni, föl is mer ni Is ten
szán dé kát, ami vel a ko ra be li rab bik bo csá tot ták el ta nu -
lás ra ta nít vá nya i kat.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a
Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A fa ri ze u sok úgy gon dol ják, hogy a bû nö sök kel kö zös -
ség re lép ni nem le het más ként, mint csak úgy, hogy az
em ber osz to zik a bû nö sök bû nös örö me i ben. Jé zus pél dá -
za ta ar ra mu tat rá, hogy van más kö zös ség is, az a kö zös -
ség, ame lyet az or vos vál lal be te gé vel, a vég bõl, hogy õt
meg gyó gyít sa. Aho gyan Jah ve ígé ri né pé nek, hogy gyó gyí -
tó or vo sa lesz.” (Kar ner Ká roly: Má té evan gé li u ma. Ke -
resz tyén Igaz ság)
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Il luszt rá ció

(Rend ha gyó mó don egy hosszabb vá lo ga tás Ró nay György
egyik írá sá ból, vagy in kább ige hir de té sé bõl.)

Ki nek kell az or vos?

Mi ért ép pen õrá né zett? Mi ért ép pen õt szó lí tot ta meg?
Rej tély. Mi ért néz rá va la ki re Jé zus? Mi ért szó lít meg va -
la kit? So sem le het tud ni, ez az õ tit ka. Megy az úton…
egy szer csak meg las sít ja lép te it, rá néz va la ki re és meg -
szó lít ja.

És ha már min den kép pen meg szó lít va la kit, mi ért ép -
pen egy vá most? … Va gyunk ott tí zen, szá zan, akár ez ren
is; csak egy ki csit kö rül kel le ne néz ni, hogy meg lás son
min ket, és min ket szó lít son meg. 

De õ csak a vá most lát ja; mint ha meg ba bo náz ta vol na
ez a pénz fö lött ku por gó em ber a vám nál, ez a nem igaz,
ez a bû nös, akit min den íz lé ses em ber ke rül…

Csak áll Má té mel lett, ru há ja sze gé lye az asz talt érin ti.
Most meg moz dul a ke ze is, és az iga zak ban még egy szer
fel vil lan a re mény: ez a kéz azért moz dul, hogy egyet len
ha ra gos len dü let tel le sö pör je az asz tal ról a pénz ap ró ku -
pa ca it. Hogy vég re ki de rül jön az iga zak igaz sá ga és a vá -
mo sok bû nös sé ge. Pa lam et pub li ce, itt min den ki elõtt,
örök idõk re szó ló ta nul sá gul.

De a kéz nem söp ri le az asz tal ról a pénzt…
Õ pe dig „föl kelt és kö vet te”. Nem szá mol ta meg, mennyi

pénzt hagy az asz ta lon… Egy sze rû en „föl kelt és kö vet te”;
mi mást tett vol na, ha egy szer hív ják? …

Má té fö löt tébb cso dál koz nék raj ta, ha va la ki hõ si es ség -
rõl be szél ne ne ki. Má té va ló szí nû leg így fe lel ne: „Hõ si es -
ség? Ah hoz kell hõ si es ség, hogy va la kit hív ja nak, és ne
men jen. Ab ban van in kább a hõ si es ség, ha a hí vás ra há -
tat for dít ap já nak, el lö ki az ap ja kar ját és ne ki vág egy ma -
ga az ir dat lan bo zót nak.” – Így szól na Má té, ha va la ki hõ -
si es ség rõl be szél ne ne ki. De sem er rõl, sem ar ról nem be -
szél nek ne ki. Ki csit el hú zód nak tõ le; mert ki sze re ti, ha a
bû nö sök hoz zá tör lesz ked nek? Ha el kell tûr nünk, mert ez
az Úr ért he tet len sze szé lye: jól van, el tûr jük. De szó ba
azért nem ál lunk ve le…

HAT VA NAD VA SÁR NAP JA
• Mt 13,10–17

A va sár nap ról

A böjt elõt ti idõ sza kot s ben ne a hat va nad va sár na pot már
a 6. szá zad ban ün ne pel te a nyu ga ti ke resz tény ség.1 Az
idõk fo lya mán a hús vé ti öröm rõl a nagy pén tek gol go tai

ke reszt jé re esett a hang súly, s ez meg ha tá roz ta nem csak a
böj ti, ha nem az azt meg elõ zõ idõt is. Ró mai ka to li kus test -
vé re ink egy sze rû en év kö zi va sár na pok nak ne ve zik eze ket
a va sár na po kat, s ez zel tu laj don kép pen pár hu zam ban áll
a li tur gi kus szín, amely nem a bûn bá na tot és a vá ra ko -
zást, ha nem a nö ve ke dés re mény sé gét hor doz za. 

Já nossy en nek a va sár nap nak mon da ni va ló ját ab ban
lát ja, hogy „is te ni auk to ri tás nél kül ma sem le het el Krisz -
tus egy há za, az ige szol gá lat.”2

Agen dánk té má ja: „Sü ket ség bõl az ige hal lá sá ra!” Ez a
cím szin tén Is ten igé jé re, az ige hir de tés re te re li fi gyel mün -
ket. Amíg az ige szól, ad dig tart a ke gye lem ide je. Fél re ér -
tés re ad azon ban okot a meg fo gal ma zás. Úgy tû nik, mint -
ha az em be ren múl nék, hogy el jut-e az ige hal lá sá ra. Ma -
gassy Sán dor gyûj te mé nyé ben a „Szük ség nék tek újon nan
szü let ne tek” össze fog la ló té ma mel lett a „Szük sé günk
van böl cses ség ta nu lá sá ra” je le nik meg.3 Szin tén meg je -
le nik ben ne az ige, az ige hall ga tás és be fo ga dás nél kü löz -
he tet len vol ta, s az is, hogy ez igény be ve szi az em bert. A
„böl cses ség” szót azon ban csak teo ló gi ai je len tés tar tal -
mát is mer ve ért jük he lye sen. A Jer, ör vend jünk, ke resz tyé -
nek! cí mû kö tet er re a hét re az „Is ten igé jé nek sor sa” gon -
do lat kör ben vá lo gat ige hir de té se ket.4 Az ige hir de té sek
egy ér tel mû vé te szik, hogy na gyon is ránk vo nat ko zó,
hoz zánk tar to zik ez a kér dés. Dr. Ha fensc her Ká roly az
ige hir de tés va sár nap já nak ne ve zi ezt a vasárnapot.5

A he ti ige a Zsi dók hoz írt le vél bõl va ló: Ma, ha az õ
hang ját hall já tok, meg ne ke mé nyít sé tek szí ve te ket! Gon -
do la ta in kat még irá nyít ja a le vél be li tex tus: 2 Kor
11,19–33; 12,1–9, amely ben Pál apos tol sa ját sor sán ke -
resz tül be szé li el ugyan azt, amit Jé zus a mag ve tõ pél dá za -
tá ban, il let ve a mi ige sza ka szunk ele jén; azt ugyan is,
hogy az ige hir de tés mennyi re nem kap el is me rést a föl -
dön, s hogy mennyi re aka dá lyoz ni tö rek szik a sá tán. A 2
Kor 12,10 len ne a jó föld be hul lott mag pár hu za ma, ezért
nem vo na kod nék ezt sem fel ol vas ni. Az ószö vet sé gi igénk
pe dig a 95. zsol tár, amely a he ti igét is tar tal maz za. Na -
gyon jól il lik az evan gé li u mi sza kasz hoz, mert a zsol tár
má so dik fe le tar tal maz za az igé vel szem be ni ke mény ség
kö vet kez mé nyét (nem men nek be nyu gal mam he lyé re;
hogy meg ne tér je nek, és meg ne gyó gyít sam õket), az el sõ
rész pe dig Is ten né pé nek örö mét (uj jong junk sza ba dí tó kõ -
szik lánk elõtt; a ti sze me tek pe dig bol dog, mert lát).

Az igé rõl

Amit va ló szí nû leg nem vi szek a szó szék re
Ér de mes össze ha son lí ta ni Má té evan gé li u má nak ezt a
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sza ka szát el sõ sor ban Márk evan gé li u má nak pár hu za mos
he lyé vel. A kü lönb ség szem be öt lõ. Márk ószö vet sé gi idé -
ze te cél ként (vagy ered mény ként) je lö li meg, hogy akik
néz nek, nem lát nak (Mk 4,12: hogy), míg Má té idé ze te ok -
sá gi (Mt 13,13: mert).6 A már ki meg fo gal ma zás a mag ve -
tõ pél dá za tá nak meg va ló su lá sát lát ja a Jé zust hall ga tók
kö ré ben, de a szív mi lyen sé gét nem a hall ga tó ha tá roz za
el, ha nem az Is ten ti tok za tos és ki is mer he tet len aka ra ta
sze rint tör té nik. Mo u le azt fel té te le zi, hogy Má té egy sze rû -
sí ti és fi no mít ja Márk ne he zen ért he tõ s a meg szo kott is -
ten kép tõl el té rõ szö ve gét. Le het sé ges, mert bár Má té meg -
fo gal ma zá sa szó ról szó ra egye zik a LXX szö ve gé vel, az
ézsa i á si ige he lyen is az ÚR dön té se a nép ér tet len sé ge.
Márk evan gé li u ma sem egy ér tel mû en ke mény, hi szen
4,33–34-ben ar ról szól, hogy azért be szél Jé zus pél dá za -
tok ban, hogy meg ért hes sék õt. 

A má sik kü lönb ség a két pár hu za mos hely kö zött az Is -
ten tit ka egyes szá mú, il let ve töb bes szá mú alak ja. Márk
evan gé li u má ban az egyes szám nyil ván va ló an Jé zus ra
utal: õ a mennyek or szá gá nak tit ka. Má té evan gé li u má -
ban töb bes szám ban sze re pel: „tit kai”, sõt nem ar ról van
szó, hogy a ti tok ada tik, ha nem a tit ka i nak is me re te. Jé zus
ta ní tá sá nak ér té se áll hat e mö gött. 

A har ma dik kü lönb ség már nem sza ka szunk ban ta lál -
ha tó, még is ide tar to zó nak vé lem: a mag ve tõ pél dá za ta
ma gya rá za tá nak kez de te. Márk evan gé li u má ban Jé zus
sza va i ból ki tû nik, hogy a ta nít vá nyok ér tet le nek. Õk sem
ér tik a pél dá za tot. Márk evan gé li u má ban te hát a so ka ság
és a ta nít vá nyok kö zött nem az ér tés a kü lönb ség, ha nem
hogy ne kik ké sõbb – hús vét után – meg ada tik az ér tés.7

Má té evan gé li u má ban er rõl nincs szó. Ott a ta nít vá nyok
el kü lö nül nek a so ka ság tól. Ta lán – Kál vin nal együtt – le -
het mon da ni, hogy a ta nít vá nyok az Új szö vet sé get, a so -
ka ság az Ószö vet sé get jel ké pe zi.8 Má té evan gé li u má ban a
ta nít vá nyok nem ma guk mi att, ha nem a misszió mi att
kér dez nek. 

Ami szó szék re is va ló
Nyil ván va ló an nem csu pán a ta nít vá nyok, ha nem az egy -
ház kér dé se, hogy Jé zus sza va, az ige hir de tés mi ért ma rad
rej tély a hall ga tók szá má ra. Mi ért van az, hogy azok kö -
zül is, akik szim pa ti zál nak Jé zus sal, so kan csak egy nek
tart ják a pró fé ták kö zül? Er re a kér dés re az el sõ vá lasz az
ézsa i á si idé zet. A vá laszt be ve ze ti az a mon dás, amit Jé zus
is több eset ben hasz nált: Aki nek van, an nak ada tik, aki -
nek nincs, at tól az is el vé te tik, ami je van. Ez a mon dás jel -
zi a so ka ság hi tet len sé gét. A le he tõ ség szá muk ra is adott
volt, nem ke vés bé, mint a ta nít vá nyok nak. A ta nít vá nyok
is több ször ki csiny hi tû ek (Mt 14,31; 16,8; 17,20; 21,20;

28,17), a so ka ság azon ban nem nyí lik meg Jé zus elõtt.
Ezért tõ lük el vé te tik az is, ami jük van.9 En nek a vá lasz -
nak vég le ges sé gét igyek szik fel ol da ni né hány for dí tás
(fran cia öku me ni kus, új ró mai ka to li kus) nyelv ta ni lag le -
gá li san, amely az ézsa i á si idé zet utol só so rát vagy a „de”,
vagy az „és” kö tõ szó val ve ze ti be: én meg gyó gyí tom õket.
A Die gu te Nach richt for dí tá sa is ezt az irányt kö ve ti. 

Szá mom ra a má so dik vá lasz a fon to sabb: A ti sze me tek
pe dig bol dog. Itt vá lik nyil ván va ló vá, mi rõl is van szó tu -
laj don kép pen. Ar ról ugyan is, hogy Jé zus ban meg je lent az
Is ten or szá ga. A zsi dó ság kü lön bö zõ kép pen vár ta Is ten or -
szá gá nak meg je le né sét, de a nagy vá ra ko zás köz ben nem
vet te ész re, hogy Jé zus ban meg ér ke zett Is ten or szá ga.10 Ez
az öröm nem Jé zus ta nít vá nyi nem ze dé ké nek ju tott, ha -
nem az Új szö vet ség né pé nek, te hát ne künk, akik Jé zus
ige hir de té sét hall hat juk. 

A bol dog ság nem el sõ ren den az öröm ál la po ta, ha nem
an nak a re mény ség nek ál la po ta, hogy mi énk Is ten or szá -
ga.11 S mi vel Jé zus sal ez el ér ke zett, ezért nem ve he tõ el tõ -
lünk. Már nem tá vo li re mény ség, ha nem Jé zus ban, és csak
õben ne je len va ló tény. A ta nít vá nyok kér dé se te hát jo gos,
de célt té veszt. Sok szor a ne ga tív dol go kat vesszük in kább
ész re, s ez zel együtt azt vall juk, hogy a jó jár ne künk.
Ami kor Jé zus a ta nít vá nyok fi gyel mét ál dott ál la po tuk fe -
lé for dít ja, ak kor azt hir de ti ne kik, hogy ez a ke gye lem ál -
la po ta, ez nem tõ lük ered, ha nem Is ten aján dé ka. 

Is ten or szá gá nak el ér ke zé se ket tõs: ma gá ban hor doz za
az íté le tet azok szá má ra, akik el uta sít ják, de azok nak, akik
meg nyíl nak elõt te, a gyó gyu lást, az üd vös sé get hoz za. 

Az ige hir de tés fe lé

Is ten igé jé nek ku dar ca és ere je
Az év ele je szám ve té sek, köz gyû lé sek idõ sza ka: ho gyan
áll a gyü le ke zet. 

Egész év ben hang zott az ige, ke resz tel tünk és kon fir -
mál tunk: mennyi en jöt tek, mennyi en ma rad tak meg? Mi -
ért nem tu dunk 100%-os ha tás fok kal dol goz ni? Mi ért nem
va gyunk olyan von zó ak, mint a sza bad egy há zak és a
szek ták kö zül egy né mely?

Meg ka pó Is ten alá za ta: õ, aki nek ha tal ma len ne, nem
erõ szak hoz fo lya mo dik. El uta sít ha tó sze re tet tel kö ze le dik
hoz zánk. Az egy ház „ku dar ca” Jé zus alá za tá ból fa kad. Ez
te szi tel jes sé a ta nít vány és a Mes ter örö mét, ami kor egy -
más ra ta lál nak, ami kor a ta nít vány meg ér ti Mes te rét, ami -
kor rá döb ben, hogy ben ne el ér ke zett Is ten or szá ga. 

A mi sze münk is lát, és fülünk hall. Ter mé sze te sen nem -
csak Is ten sza vát, ha nem a vi lág sza vát is hall juk. Ta lán el
is bi zony ta la no dunk, hogy van-e mi ért örül nünk. Ha mé lyen
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be le gon do lunk a vi lág sor sá ba, nem ze tünk ál la po tá ba, va -
jon nem jo gos-e, ha ked vün ket veszt jük? Ezért dön tõ, hogy
új ra és új ra em lé ke ze tünk be vés sük: a lát ha tó és a hall ha tó
ige ne künk ada tott. Mi lyen ere je van en nek az igé nek, a ke -
reszt ség nek és az úr va cso rá nak: ez tart ja az egy há zat! Tart -
ja ak kor is, ami kor Jé zus sal együtt el uta sí tást szen ved. 

(Ez a gon do lat sor iga zán ak kor hasz nál ha tó, ha me -
rünk konk rét pél dá kat hoz ni: ha örö mün ket fe jez zük ki,
ha va la kik Jé zus ha lá lá ban és fel tá ma dá sá ban meg is mer -
ték Is ten or szá gá nak tit kát; ha gyü le ke ze tünk rõl tény le ges
ada to kat köz lünk, és ha sa ját ko runk nak gyü le ke ze tet el -
uta sí tó ma ga tar tá sát nem hall gat juk el.) 

Aján lott éne kek: EÉ 286, 287, 284.
Ben c ze And rás

Tal ló zó

„A pél dá zat a sé mi exp res sio [ki fe je zés mód] ter mé ke, épp -
úgy, mint a dia ló gus [pár be széd] vagy a dia tri bé [vi ta be -
széd] a gö rö gé. Szem lé le tes, epi kai [el be szé lõ] for ma, ok -
ta tó és gya kor la ti.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma -
gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„A ta nít vá nyok azon nal ész re vet ték, hogy vál to zás állt
be Jé zus ta ní tá si mód sze ré ben. […] Elõ ször is azért be szél
pél dá za tok ban, hogy foly tas sa az igaz sá gok fel fe dé sét a
ta nít vá nyok szá má ra […]

Má sod szor Jé zus azért be szélt pél dá za tok ban, hogy el -
rejt se az igaz sá got a hi tet le nek elõl. […]

Har mad szor azért is be szélt pél dá za tok ban, hogy be tel -
je sed jen Ézs 6,9–10.” (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 ti tok szó itt a Dán-ben és QL-ben ta lál ha tó se mi ta raz
szó ér tel mé ben sze re pel; Is ten rej tett ter ve it je len ti a tör té -
ne lem szá má ra, kü lö nö sen is igaz sá gos ural má nak meg va -
ló sí tá sát a go nosz erõ i nek le gyõ zé se ál tal.” (Je ro mos Bib lia -
kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„A két rész let úgy vi szony lik egy más hoz, mint az alap -
ige és az ige hir de tés, ami ben föl is mer he tõ az el sõ gyü le ke -
ze tek ta pasz ta la ta is, hogy szük ség van a ma gya rá zat ra
(Ap Csel 8,31), mert túl sá go san tö mör volt, ha csak ol vas -
tak a szent ira tok ból, de nem ma gya ráz ták meg.” (Sza bó
An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Mi vel az em be rek meg bot rán koz tak Jé zus ta ní tá sán, az
Úr át tért a rejt vé nyek re és pél dá za tok ra. […] A más ál az -
zal a cél lal áb rá zol va la mi lyen konk rét hely ze tet, hogy va -
la mi lyen ál ta lá nos igaz sá got fe jez zen ki ve le. En nek a for -
má nak a szel le me az ösz tö nös be le élõ meg is me rés ben, az
in tu í ci ó ban van, s nem a lo gi kai pon tos ság ban.

[…] Né me lyek sze rint a pél dá za tok az Írás leg ért he tõbb
ré szei. S még is, mi u tán Jé zus el mond ta a mag ve tõ rõl szó -
ló pél dá za tot a so ka ság nak (egy ha lász ha jó ból, ame lyet
szó szék ként hasz nált), a ma gya rá za tot már csak a ta nít -
vá nya i nak ad ta meg.” (Cor ne lis van der Wa al: Ku tas sá tok
az Írá so kat! Irány tû Ki adó)

„A »mennyek or szá gá nak misz té ri u mai« ki fe je zés az
apo ka lip ti kus iro da lom ból szár ma zik. ([…] Az evan gé li -
um ban ez az egyet len hely, ahol a »misz té ri um« szó sze re -
pel.)” (Or ten sio da Spi neto li: Má té – az egy ház evan gé li u -
ma. Aga pé)

Il luszt rá ci ók

GON DO LA TOK
„…nem iga zod nom kell bi zo nyos sza bá lyok hoz, ha nem
dön te nem kell az élet dol ga i ban. Föld rõl és ka lász ról, kon -
koly ról és bú zá ról, ve tés rõl és ara tás ról.”

(Ró nay György)

„Lát ni mást tesz, mint amit a tü kör csi nál, amely kö zöm -
bö sen fog ja föl, ami elé je ke rül. A lá tás az élet bõl fa kad és
vissza hat az élet re.”

(Ro ma no Gu ar di ni)

„Mi nél erõ seb ben fész ke li be ma gát a fé le lem vagy az el len -
szenv, an nál ke mé nyeb ben zá ró dik be a szem a nem lá tás ba,
míg vég re egy ál ta lán nem tud ja már a má si kat ész re ven ni.”

(Ro ma no Gu ar di ni)

„A te remt mény Te re mõ jé vel szem ben nem az adó, ha nem
az el fo ga dó hely ze té ben van.”

(François Var il lon)

„Ki Is ten ben bí zik, már is föl épült lel ké ben.”
(Goe the)

TÖR TÉ NET
„…A temp lo mok üre sek. De a ka pu kon föl írá sok és föl hí -
vá sok. Tu dó sí tá sok, min den fé le szer ve ze té és moz ga lo mé.
Szer ve ze tek mû köd nek és moz gal mak mo zog nak. Szer ve -
ze tek mû köd nek Is ten ne vé ben, és moz gal mak mo zog nak
Is ten ügyé ért. Az Ügyért.

Az Ügy mö gött, va la hol a hát tér be hú zód va, vagy tes sé -
kel ve ta lán, ott az Is ten. Szer ve zet nél kül, moz ga lom nél -
kül. Csönd ben. Egy pi ros seb bel a mel lén. Hall gat és vár.
Reg gel tõl es tig. Egész nap. Na pos na po kon és kö dös na po -
kon…. És nem jön sen ki.

Nem ér nek rá; azt a kis idõt, ami kor rá ér nek, igény be
ve szi az Ügy, a Szer ve zet, a Moz ga lom.

Mö göt te pe dig, mö göt tük pe dig nõt tön nõ az Is ten ma -
gá nya.

(Ró nay György: Is ten ma gá nya
– rész let bé csi úti be szá mo ló já ból)

VERS
Baude laire: Ábel és Ka in (rész let)

Ka in fa ja, törj az egek be,
és döntsd le Is ten tró nu sát!
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ÖT VE NED VA SÁR NAP JA
• Mt 23,23-36

Ho gyan ke rül egy há zi esz ten dõnk szer ke ze té be ez a há -
rom va sár nap: a böjt elõt ti idõ, het ve ned, hat va nad és öt -
ve ned va sár nap ja? Mit akar ki fe jez ni és szí vünk be vés ni
ez a fe hér és li la szí nek kö zé be éke lõ dõ há rom zöld va sár -
nap? Hús vét nyol ca dá tól (fe hér va sár nap tól) vissza fe lé
szá mít va az idõt, a böj töt meg elõ zõ elõ ké szü le ti idõ el sõ
va sár nap ját het ve ned nek, a kö vet ke zõ két va sár na pot hat -
va nad, il let ve öt ve ned va sár nap nak ne vez te el a ko rai egy -
ház a 6. szá zad tól kezd ve. Jé zus Krisz tus szen ve dé sé vel és
ál do za ti ha lá lá val hoz ta kap cso lat ba ezt az idõ sza kot is,
ezért ez az elõ böjt a ma gunk ba szál lás, a bûn bá nat és az
el csen de se dés ide je.

Öt ve ned va sár nap há rom össze tar to zó va sár nap le zá rá -
sa, mint egy csúcs pont ja: a böjt kü szö bé re ér kez tünk. Já -
nossy ír ja: „Az evan gé li um meg vi lá gít ja az ál do zat út ját,
és meg akar ja nyit ni a sze mün ket, hogy a Fáj dal mak Fér -
fi ában meg lás suk a bûn sö tét sé gé be me rült vi lág Vi lá gos -
sá gát, Sza ba dí tón kat, Meg vál tón kat.” 

A meg té rés, Is ten hez kö ze lí tés ide je ez, ami kor el bi za ko -
dott ság ból oda adó is ten tisz te let re, sü ket ség bõl az ige hal -
lá sá ra, vak ság ból is te ni böl cses ség re sze ret ne jut ni a ke -
resz tény gyü le ke zet. El bi za ko dott ság, lel ki sü ket ség, lel ki
vak ság: mind-mind olyan ne ga tí vu mok, il let ve hi á nyos sá -
gok, me lyek a ke resz tény éle tet megne he zí tik és el le he tet -
le ní tik. De van jó or vo sunk, aki hez for dul ha tunk. Aki
nem csak di ag nosz ti zál, ha nem gyó gyít is, még hoz zá ho -
lisz ti ku san és a mi be vo ná sunk kal, ak tív rész vé te lünk kel.
Per sze eh hez el en ged he tet len a be teg ség tu da tunk: a bû nö -
ket be is me rõ és bá nó szív. Ezen a va sár na pon a kép mu ta -
tás tól sze ret nénk meg sza ba dul ni: szó és tett, be széd és
élet kö zöt ti el lent mon dás tól, amely gyü le ke ze ti tag ja in kat
is gyak ran jel lem zi, és per sze min ket, lel ké sze ket is
ugyan úgy fe nye get. (Ha nem job ban…)

Exe gé zis

A fa ri ze us szó el sõd le ges je len té se: a tör vényt be tû kig
meg tar tó zsi dó ke gyes sé gi irány zat tag ja. Ez a tény ön ma -
gá ban még nem je lent ne ga tí vu mot. Át vitt ér te lem ben
azon ban pe jo ra tív töl tést ka pott az év szá za dok alatt, hi -
szen ma már nem rit kán az ál szent, kép mu ta tó em ber re
al kal maz zuk. Jé zus nak ez a rop pant sú lyú be szé de olyan
tá ma dást in té zett a lel ki ki zsák má nyo lást vég zõ fa ri ze u -
sok és írás tu dók el len, hogy nem volt két sé ges: en nek a
be széd nek el hang zá sa után meg kel lett hal nia.

Tex tu sunk köz vet len elõz mé nye ként (Mt 22,41–46) ol -
vas ha tunk ar ról, hogy Jé zus kér dez ge ti a fa ri ze u so kat,
de sen ki sem tu dott ne ki fe lel ni egyet len szót sem, és
meg kér dez ni sem mer te õt töb bé sen ki at tól a nap tól fog -
va. (Mt 22,46) Ta lán ezért nem sza kít ja fél be õt sen ki vi -

szony lag hosszú tex tu sunk so rán? Se hol egy el len ve tés,
egy vé de ke zés.

A 23. fe je zet ben Jé zus több irány ba in té zi a fa ri ze u sok -
ról szó ló mon dan dó ját. A nép fe lé (2–7), a ta nít vá nyok nak
(8–12), a kép mu ta tó írás tu dók nak (13–33), majd vé gül az
egész nép fe lé, Je ru zsá le met ki emel ve (34–39). 

Most a kép mu ta tó írás tu dók nak szánt 7 jaj ki ál tás ból az
utol só né gyet vesszük na gyí tó alá.

23. v.: 4. jaj ki ál tás: gyógy nö vé nyek bõl adott ti zed
Az ótes ta men tu mi tör vény sze rint ga bo ná ból, bor ból,

olaj ból, gyü mölcs bõl, ba rom ból és juh ból ti ze det kel let ad -
ni (de ci ma, dézs ma). Az írás tu dók ezt a lis tát ki bõ ví tet ték
az ap ró gyógy nö vé nyek kel (men ta, ka por, kö mény). Tu laj -
don kép pen ne vet sé ges ap ró sá gok, mel lé kes dol gok vol tak
ezek a lé nyeg hez ké pest, de jók vol tak ar ra, hogy el te rel -
jék a fi gyel met a va ló ság ról, ar ról, hogy a szi go rú, em ber -
te len tör vé nyek be tart ha tat la nok.

23. v.: szú nyog-te ve ha son lat
Egy na gyon ki csi és a leg na gyobb tes tû pa lesz ti nai ál -

lat, mind ket tõ tisz tá ta lan. Ez a jé zu si szem lél te tõ esz köz
(tu laj don kép pen túl zás) igen ha son lít a gyü le ke zet elõtt is
jól is mert szál ka-ge ren da ha son lat hoz.

24. v.: 5. jaj ki ál tás: a po ha rak kül sõ-bel sõ tisz ta sá ga
Per sze, hogy a bel sõ tisz ta ság a lé nyeg, úgy, mint az em -

be rek nél: a szív tisz ta sá ga. Ha csak kí vül rõl tisz tít juk
meg, ak kor bár csil log-vil log, még is fer tõ zést kap ha tunk a
be lõ le el fo gyasz tott étel tõl-ital tól.

25. v.: A sok töb bes szá mú mon dat kö zött csu pán ez az
egy gon do lat ta lál ha tó egyes szám ban: ez az egyet len ja -
ví tó szán dé kú jó ta nács (Lk 11,44).

27. v.: 6. jaj ki ál tás: me szelt sí rok
Éven te egy szer, a pás ka ün nep kez de te elõtt meg je löl ték

(fe hér re me szel ték) a sí ro kat, hogy va la ki vé let le nül rá lép -
ve tisz tá ta lan ne le gyen tõ le. A sí rok érin té se ugyan is (a
ben ne fek võ te tem mi att) tisz tá ta lan volt. (Lk ez zel szem -
ben jel te len sí rok hoz ha son lít ja a fa ri ze u so kat, akik mint -
egy csap dát ál lí ta nak a mit sem sej tõ já ró ke lõ nek.)

29. v.: utol só, 7. jaj ki ál tás: a pró fé ták kegy he lyei
Dá vid, Áb ra hám, Áron ma u zó le u mai ab ban az idõ ben

emel tet tek. Atyá ik tól el kü lö nül ni aka rók még is csak azok
fi a i nak ne ve zik ma gu kat. Így te hát bû ne ik ben is osz toz -
nak ve lük az apák vét ke mi att. Jé zus itt rö vid össze fog la -
lá sát ad ja az ószövetségi már tí rom ság nak.

33. v.: má téi le zá rás, lásd még Mt 3,7.
34. v.-tõl a ki je lölt sza kasz vé gé ig: zá ró böl cses sé ge ket

hall ha tunk a „test té lett Böl cses ség tõl”, Jé zus Krisz tus tól
(el tér a lu ká csi for má tól, ahol az Is ten böl cses sé ge szól).
Jé zus éle te be fe je zõd ni lát szik, õ az utol só kül dött, pró fé -
ta, akit elõ de i hez ha son ló an nem fog nak kí mél ni. A bûn -
tet teket, me lyek el le nük irá nyul nak (meg ölés, ve rés, ül dö -
zés) mind-mind az el hall gat ta tás szán dé ká val követik el.
Aki Is ten igé jét hir de ti és nem a több ség fü lé nek ked ves
sza va kat, azt elõbb-utóbb el né mít ják. 
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Ké pek, ha son la tok ma gya rá za ta, ki fej té se 

Avagy kell-e kor tör té ne ti ér de kes sé gek kel bom báz ni a gyü -
le ke ze tet?
Öt kép, ami nek át élé se, meg ér té se két ezer év alatt ren ge -
te get vál to zott: mind ez az ak ko ri és a mai hall ga tók kö -
zöt ti alap ve tõ hit éle ti, gon dol ko dá si, élet ve ze té si kü lönb -
sé gek re mu tat rá.

Ami egy hit hû zsi dó nak ter mé sze tes volt, azt Jé zus óta
egé szen má ig a vi lág leg több pont ján ma gya ráz ni kell a
„nem zsi dó” hall ga tó ság nak. Nem könnyû úgy de rül ni
egy vic cen, hogy meg ér tés hi á nyá ban el ma gya ráz zák, mi
a po én, hol kell ne vet ni. Tu laj don kép pen a lé nyeg vész
így el. Én is óv nék a ké pek tü ze tes és ki me rí tõ ele mez ge -
té sé tõl, mert már a má so dik kép nél be le bo nyo ló dik a
hall ga tó ság a rész le tek be, és ne hogy a lé nyeg, az üze net
szen ved jen emi att csor bát. Va jon fi gye lünk-e (gyü le ke ze -
ti tag ként fi gyel nénk-e) elég gé a ké nyel mes/ké nyel met len
temp lom pad ja ink ból fel kec me reg ve a csu pán egyet len -
egy szer fel ol va sott igé re? (Bap tis ták nál lát tam, hogy a
lel kész ap ró lé kos ige helymeg je lö lé se alatt va dul la poz -
nak és meg ke re sik a tex tust, sõt pré di ká ció alatt be le-be -
le pil lan ta nak a szö veg be…) Nem len ne rossz az egyes
pél dák egy sze rû kép pel va ló áb rá zo lá sát ki ve tí te ni a vi -
zu á lis szem lél te tés hez szo kott hall ga tó ság nak, biz to san
több meg ma rad na ben nük. Hasz nos se gít ség le het eb -
ben egy-egy tárgy fel mu ta tá sa is, ami a kü lön bö zõ, cse -
rép ben is ne vel he tõ gyógy nö vény faj ták és a tisz ta-ko -
szos po hár, edény ese té ben még jár ha tó út, a te ve és a
me szelt sír pél dá já nál azon ban fe let tébb ne héz kes és ki -
vi te lez he tet len.

Az ige hir de tés hez 

A bûn val lás és a tisz tu lás mi ként je
A ké pek mind-mind ar ra a fa ri ze u si ál ke gyes ség re mu tat -
nak rá szem lé le te sen, hogy sze re tünk szebb nek, jobb nak,
iga zabb nak, hí võbb nek lát sza ni, mint amilyenek va ló já -
ban va gyunk. Va gyunk, ez a töb bes szám el sõ sze mély
na gyon fon tos. Ne le gyint sünk a cím zet tek hal la tán –
írás tu dók és fa ri ze u sok –, mint ha az itt el hang zot tak
ránk egy ál ta lán nem vo nat koz ná nak. Év szá za dok, év ez -
re dek múl nak, de az em be rek nem vál toz nak.

Jé zus nem szé pí ti a szo mo rú va ló sá got, és elõ sze re tet tel
hasz nál nem túl hízelgõ jel zõ ket is: va kok, bo lon dok, kép -
mu ta tók, kí gyók, vi pe rák faj za ta (a pa ra di csom be li bûn -
eset re va ló uta lás), és az a sok fül be  ha sí tó „jaj nek tek”!
Cél ja a meg döb ben tés és a fi gye lem fel hí vás. Õt hall gat va
ket tõt te het az em ber: vagy el íté li, és meg pró bál ja el hall -
gat tat ni, vagy el fo gad ja, és meg pró bál ja kö vet ni.

Ér de kes tény, hogy míg Jé zus mint egy mo no lóg sze rû -
en mond ja a gon do la ta it, ala po san meg mos sa a fe jü ket,
a hall ga tók kö zött nincs el len ve tés, cá fo lat (Mt 22,46).
Jé zus fél re ért he tet le nül rá mu tat ar ra, hogy az ilyen vi -

sel ke dés (a kép mu ta tás) bí rá lan dó, el íté len dõ, és sem -
mi kép pen nem kö ve ten dõ.

A kí vül rõl, min den szem nek jól lát ha tó mó don kép vi selt,
hang sú lyo san szer tar tá sos tisz ta ság és a be lül rõl „ve le jé -
ben” rom lott szív kö zöt ti tart ha tat lan ál la pot az, ami re Jé -
zus most ben nün ket is rá akar döb ben te ni. A má so kon szá -
mon kért, ma gunk ban pe dig meg nem lé võ meg bo csá ta ni
tu dás, ön zet len sze re tet, oda szánt, ál do zat vál la ló élet le -
gyen a mi énk is! Nem elég, ha csak úgy te szünk, mint ha
meg lenne, mert az zal ide ig-órá ig meg  le het té vesz te ni, el 
lehet bû völ ni má so kat, de Is tent nem csap hat juk be! Az ál -
arc egy szer csak le hull; ne hogy ak kor már ké sõ le gyen!

Mai pél da: A ti né dzser ko ri prob lé más bõr ke ze lé sé re
szin te na pon ta ta lál nak ki egy-egy cso da szert. Tisz tí tó,
pó rus össze hú zó, seb gyó gyí tó kré mek mil li ói ván do rol nak
be na pon ta a si ma, prob lé ma men tes bõr után áhí to zók be -
vá sár ló ko sa ra i ba. Azon ban szin te min den hi á ba va ló, ha
csu pán kül sõ le ges be avat ko zás tól vár juk a ja vu lást, mert
az iga zi tisz tu lás be lül rõl fa kad. Vér tisz tí tó gyógy te ák fo -
gyasz tá sá val, a fû sze res, zsí ros éte lek tõl va ló tar tóz ko dás -
sal, eset le ges bel sõ gyógy sze res ke ze lés után vár ha tó iga -
zán job bu lás. Olyan tar tós gyó gyu lás, ami tény le ge sen
„ki ül az ar cunk ra”.

Ha son ló kép pen nem elég, ha pén zünk bõl ti ze det (vall -
juk be, in kább szá za dot, vagy még ke ve seb bet) ado má -
nyo zunk gyü le ke ze tünk nek; ad nunk kell sze re te tünk bõl,
oda fi gye lé sünk bõl, sza bad idõnk bõl is a rá szo ru lók nak.
Gyü le ke ze te ink több sé gé ben még ma is nagy di vat, hogy
ki hir det jük a szó szék rõl az ada ko zót és az ado mány mér -
té két. (Ha pe dig csu pán egy ma gát meg ne vez ni nem aka -
ró sze mély rõl szó lunk, he te kig megy a ta lál ga tás, hogy
va jon ki le he tett az.) 

Ra gasz ko dunk év szá za dos nak tar tott, nem ze dé ke ken
át hú zó dó ha gyo má nyok hoz, és ez a ra gasz ko dás már-már
olyan gör csös, hogy fon to sabb nak tart juk, mint az Is ten
igé jé hez va ló iga zo dást.

Ta nul junk Jé zus Krisz tus tól alá za tot, min den ben az
Atyá ra hall ga tó szí vet, rá né zõ te kin te tet, re á  bí zott hét -
köz na po kat! 

Má sok sze mé ben sze re tünk szebb nek-jobb nak lát sza ni,
és ezért meg annyi ál ar cot öl tünk. Igye ke zünk min den ki -
nek olyan áb rá za tot mu tat ni, ami vel elõny re te he tünk
szert. So ka kat szem be mo soly gunk, és há tuk mö gött „jó -
ízû en” plety kál ko dunk ró luk. Olyan „ke gyes ha zug sá go -
kat” ter jesz tünk ma gunk ról, amelyeket a vé gén még ma -
gunk is el hiszünk. Olyasmit  vá runk el csa lád tag tól, mun -
ka társ tól, ami nek mi a gyö ke res el len té tét tesszük, vagy
„jobb eset ben” mi egy szal ma szá lat sem te szünk ke reszt -
be. Ez mind a kép mu ta tás ka te gó ri á já ba tar to zó álke resz -
tény élet vi telt jel lem zi. Is ten mást mond és kér igé jé ben.
Meg hall juk, meg lát juk, vagy in kább ma ra dunk a ké nyel -
me sebb sü ket ség ben, vak ság ban?

Is ten igé je rá döb bent bû ne ink re, el né mít ja ha zug sá ga -
in kat, le tö ri nagy ra vá gyá sun kat. Jé zus Krisz tus ér tünk
vál lalt szen ve dé se, ke reszt ha lá la és a ben ne va ló hit ben
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ka pott sza bad sá gunk új ra ér tel mez te ti mindenna pi ke resz -
tény élet vi te lün ket. Nem le het Krisz tus-kö ve tõ, aki csak a
szá má ra kel le mes-ké nyel mes pon tok ban akar ke resz tény -
ként él ni. Nem le het Jé zus ta nít ványa az, aki ta nít ja, de
nem él az Is ten igé jé nek út mu ta tá sa sze rint. A böjt elõi idõ -
szak az el csen de se dés, a Krisz tus hoz té rés le het sé ges ide -
je; ne hagy juk el ve szí te ni a le he tõ sé get! Le gyünk csend -
ben, hogy meg hall juk az Úr sza vát.

Bogdányi Mária

Tal ló zó

„Aki így be szél, an nak meg kell hal nia. Ezek után for dul
Jé zus ta nít vá nya i hoz, […] meg jó sol ja, hogy ha son ló sors
fog vár ni re á juk is.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma -
gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„[…] az ál tal, hogy ilyen tisz te le tet mu tat tak a ha lott
pró fé ták iránt, ezt mond ták: »Csak a ha lott pró fé tá kat sze -
ret jük.« Eb ben az ér te lem ben is apá ik fi ai vol tak.

[…] A meg tes te sült sze re tet ki ejt het ilyen ke gyet len sza -
va kat? Igen, mert az iga zi sze re tet nek igaz sá gos nak és
szent nek is kell len nie. Jé zus ról az a nép sze rû el kép ze lés,
hogy mint ár tal mat lan re for mer kép te len más ér zés re,
mint sze re tet re, bib lia el le nes. A sze re tet le het ke mény, és
min dig igaz sá gos nak kell len nie.” (Wil li am Mac Don ald:
Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„De ezek a ja jok sa ját egy há zá nak is szól nak, fi gyel -
mez te té sül, ne hogy ön tel tek le gye nek.” (Je ro mos Bib lia -
kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„Az íté let ab ban van, hogy úgy be szél Jé zus a fa ri ze u -
sok ról, hogy azok nin cse nek ott. Az is ke gye lem, ha sze -
münk be mond ja, ami hely te len.

[…] min den nép és kor szak nyug ta lan lel ki is me re té nek
mu ta tó ja, hogy csak utó lag, te hát kés ve is me rik fel, hogy
pró fé ta, elõ re mu ta tó tet tek vég hez vi võ je volt az, akit míg
élt, meg csú fol tak, sõt meg öl tek kor tár sa ik. Ezen nem so -
kat se gít az utó kor jó vá té te le, mi dõn dí szes sír em lé ke ket
emel nek sír ja ik fö lé. […] Nagy He ró des dí szes épít ményt
emel te tett Dá vid és Sa la mon sír ja fö lé, mi u tán azt ki fosz -
tot ta. […]

[…] ha az atyák ide jé ben él tek vol na, nem vál lal tak vol -
na kö zös sé get a pró fé ták vé ré nek ki on tá sá val. Azt azon -
ban nem mond ták ki, hogy a pró fé ták kal vál lal tak vol na
kö zös sé get. A bi zony ga tott sem le ges ma ga tar tás azon ban
ar ról árul ko dik, hogy õk sem job bak atyá ik nál.” (Sza bó
An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Az iz ra e li ta tör té ne lem két szá lon fut: az egyik az iga -
za ké, a már tí ro ké, a má sik pe dig a hó hé ro ké. […] Úgy lát -
szik, mint ha Jé zus azt su gall ná ne kik, hogy az el le ne szõtt
gyil kos sá gi terv meg va ló sí tá sa ál tal »tölt sék be« (plé ró sza -
te) elõ de ik gyil ko lá si vá gya it.” (Or ten sio da Spi neto li: Má -
té – az egy ház evan gé li u ma. Aga pé)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
„A tiszt sé gek ben va ló emel ke dés meg vál toz tat ja az er köl -
csö ket, de rit kán a jobb irány ba.”

(la tin mon dás)

„Ha zug szív si ke ré hez ha zug arc kell.”
(Shakes peare)

„Gaz da gabb légy a lát szat nál.
Szólj ke ve seb bet, mint mond hat nál.”

(Shakes peare)

„Csak az szé gyen, ha va la ki nem is mer szé gyent.”
(Pas cal)

„Azt a ke gyes sé get, ame lyet erény nek szok tak fel tûn tet ni,
egy szer hi ú ság ból gya ko rol ják, más kor lus ta ság ból, gyak -
ran fé le lem bõl, és majd nem min dig a há rom ok ból egy -
szer re.”

(La Ro che fo u ca uld)

TÖR TÉ NET
A ré gi ke le ti le gen da Ah med szul tán ról szól, aki egy ma -
gas szik lá ra kí ván ta meg épít tet ni a vi lág leg pom pá sabb
vá rát. 

De rék épí té szét, Je ku bot bíz ta meg a mun ká val. Ami kor
az épí tész a hely szín re ért, az ott la kó né pet éh ín ség ben
ta lál ta. Ezért a ne ki adott pén zen ke nye ret vett, és azt ki -
osz tot ta az éhe zõk kö zött. 

Ah med hi á ba ér ke zett a mun ká la tok meg te kin té sé re,
nem ta lált sem mi fé le vá rat. Ha rag já ban így ki ál tott: 

– Hol nap meg halsz! Meg lop tad az ural ko dó dat!
De azon az éj sza kán a szul tán ál mot lá tott. Ál má ban a

menny ben járt. Ott szín arany ból épült vá rat lá tott, mely
nap nál fé nye seb ben ra gyo gott. 

– Ez az ir gal mas ság vá ra. Ezt épí tet te szá mod ra Je kub.
És en nek a fé nye ak kor is meg ma rad, ha oda lent a föl dön
min den el mú lik – szólt hoz zá az an gyal.

VERS
Hein rich Hei ne: An no 1829

Lát nék bár nagy bû nö ket,
gaz tet tet, vé re set, óri ást;
csak ne ezt az ön telt erényt, 
jól fi ze tõ mo rált.

Dan te: Is te ni szín já ték (rész let a Pa ra di csomból)

Az égi Kard nem is mer ké se del met, 
sem si e tést; – csak úgy tû nik föl an nak, 
ki fél ve vár ja, vagy vá gyá ra ger jed.
(Ba bits Mi hály for dí tá sa)
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Ün nep lõ gyü le ke zet, test vé re im az Úr Jé zus Krisz tus ban!
A tör té nel met is me rõ em ber tud ja, hogy 487 év vel ez elõtt
meg boly dult Wit ten berg né pe, mert Lu ther Már ton nem -
csak 95 té telt sze ge zett ki a vár temp lom aj ta já ra, ha nem
az aj tó kül sõ fe lé re tet te azt. Ez zel vi lág gá kür töl te azt,
hogy Is ten né pé nek vissza kell ka nya rod nia a tisz ta for -
rás hoz, az evan gé li um hoz. Ez a re for má ció, az az a szel le -
mi új kor kez de te.

A mai nap hoz fû zõ dõ má sik ese mény Augs burg hoz
kap cso ló dik. Öt év vel ez elõtt – ezen a na pon – a Va ti kán
és a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség alá ír ta a hit ál tal va ló
meg iga zu lás ról szó ló kö zös nyi lat ko za tot.

A har ma dik ese mény solt vad ker ti: ez a temp lom, ahon -
nan kö szönt he tem a tv-né zõ ket is, 1837. ok tó ber 31-én
há la adó is ten tisz te le ten kö szö nte meg Is ten nek, hogy
négy évi fá ra do zás után az ügy höz mél tó temp lo ma lett.

Igen, a há rom ese mény nem az em ber rõl, ha nem Jé zus
Krisz tus evan gé li u má ról szól. Mit mond ne künk az evan -
gé li um? Is ten nek nem vád lot tak ra van szük sé ge, ha nem
ta núk ra. De vád lók ra sincs szük sé ge, csak ta núk ra. Mi
tesz az zá, mit kell tud nia a ta nú nak? Igénk szól er rõl:
töb bek va gyunk a ve re bek nél, még a haj szá lun kat is szá -
mon tart ja.

Ha vissza te kin tek az el múlt idõk re, ak kor hadd kö szön -
jem meg az evan gé li kus ság nak, a tör té nel mi egy há zak
tag ja i nak a 40 éves pusz tai ván dor lást, azt, hogy nem lép -
tek ki, nem ad ták fel azt, amit meg fo gad tak kon fir má ci ói,
egy há zi es kü ben, nem áll tak a sur ra nók, a sut to gók kö zé,
ha nem ki ál lás sal har col tak a ke nyé rért. Sor ban áll tak esõ -
ben-hó ban a na pi 20 dkg ke nyé rért, ugyan így sor ban áll -
tak esõ ben, ami kor hit tan ra írat ták gyer me ke i ket ké tes jó -
aka ra tú in téz ke dések el le né re, hogy a kö vet ke zõ nem ze -
dék ne csak a mér he tõ ke nyé rért hajt son, ha nem ar ra is
odafi gyel jen, ami Is ten szá já ból szár ma zik.

Ezért me rek úgy a sze me tek be néz ni, s ezt a meg szó lí -
tást szám ra ven ni: ba rá ta im. Kö szö nöm, hogy nem vád -
lók, ha nem ta núk let te tek, vol ta tok és ma rad ta tok.

Mi tör tént teo ló gi a i lag ezen a na pon? Nem bír ta Lu ther
a kincs tá ri op ti miz must, a min den be va ló si lány be le tö rõ -
dést, a má sok bõ ré re me nõ jó lé tet, a váll vo no ga tó bár gyú -
sá got, a ci ni kus mo solyt, a fel szí nes le be gés könnyed sé -
gét, a ne szólj szám, nem fáj fe jem ra vasz ki egyen sú lyo -
zott sá gát, a sug do só jószán dé kát, mert ko mo lyan kell
ven ni, hogy min dent a ház te tõ rõl ki ál tot tak ki, pe dig nem
is kér dez tünk sen kit. A re for má ció jut tat ta el a sváj ci teo -
ló gust, Karl Bart hot is ah hoz, hogy „a bol dog Is ten bol dog

tu do má nyá nak” ne vez het te a teo ló gi át. Ezt a teo ló gi át, ezt
az evan gé li u mot hir det jük ma is, most is, in nen is.

E fel is me rés után mond ha tom el nap mint nap: nél kü -
led – Is ten nél kül – min dent el ron tot tam vol na. Így mond -
hat juk el, hogy szent an gya lod le gyen ve lünk, hogy a go -
nosz el len ség erõt ne ve hes sen raj tunk, azért, hogy ne
szisszen jünk min den kis szi lánk hoz. Pe dig 37 évi it te ni
szol gá la tom alatt volt és van szi lánk, ami ész re vét le nül
szú ró dik láb ba és szív be. Odanyom ják! Kicsit olyan ez,
mint ami kor a fiatalok a divat áram la tá ba ke rül ve kü lön -
bö zõ mintá kat te to vál tat nak ma guk ra, csak el fe lej tik,
hogy a di vat el mú lik, de amit be vés tek, az ki tö röl he tet le -
nül meg ma rad azon, aki meg fe led ke zett ön ma gá ról. Ez a
szív vel is így van. Ál do za tul es te tek azok nak, akik eb bõl
üz le tet csi nál tak ma guk nak. Idõs kor odra nem lesz ki tõl
szá mon kér ni, de te hor dod a nyo mát. An nak is, hogy nem
kap tál ke resz tény ne ve lést!

Ho gyan ma rad ha tunk meg? A gá lya ra bo kat ar ra is
kény sze rí tet ték, hogy ne csak húz zák az igát meg a ha jó -
la pá tot, ha nem éne kel jék azok da lát, akik rab szol gá vá tet -
ték õket. Õk er re így re a gál tak: van sa ját éne künk, van sa -
ját imád sá gunk. Ide sze ret ném el se gí te ni hall ga tó i mat,
hit test vé re i met… A sa ját éne kek, imád sá gok, hit val lá sok
is me re té hez.

Nem az a ké ré sem, hogy hagy já tok él ni egy mást, ha -
nem hogy se gít sé tek egy más élet ben ma ra dá sát. Ho gyan?
Óv lak ben ne te ket a fa ri ze iz mus tól, a kép mu ta tás tól. Sen -
ki ne gon dol ja, hogy nem üt vissza az, hogy „mást hi -
szek, mást gon do lok, mint amit be szé lek, hiszen úgysem
tud ja meg sen ki.” És te ki vagy? Sen ki? Ezt nem le het rej -
te get ni. Az evan gé li um nak az a fe szí tõ ere je, hogy azt hir -
det ni kell. Le het bib lia is me re tet ta ní ta ni, de csak az a hit -
ok ta tás, ami be épít a gyü le ke zet éle té be, és csak az hit ok -
ta tó, aki az egy há zat, a jö võ egy há zát ve szi ko mo lyan. Az
sem elég, ha va la ki egy há zi óvo dá ba, is ko lá ba, in té zet be
já rat ja gyer me két, de istentiszteletre már nem jön. Jó, ha
meg ta nul juk, az egy ház nem pa tyo lat, aho va be visszük
az el szennye zõ dött, agyon gyû rött ru hát, s va sal tan kap -
juk vissza. Hadd õriz ze lek meg a csa ló dás tól, nél kü led
nem megy. Ne ta lál gass ott, ahol egy ér tel mû en be szél Jé -
zus. Jó csak Is ten és em ber kap cso la tá ban jö het lét re, nél -
kü le csak rom lás van. Nem ab szur dum az, hogy gaz dag
pol gá rok él nek sze gény or szág ban? Nem ab szur dum az,
hogy bé ké ben élünk és nem fé ke zõ dik a gyû lö let? Nem
ab szur dum az, hogy kí mél jük gyer me ke in ket, s nem fi -
gye lünk ar ra, hogy több ér ték ke rül jön a kép er nyõk re? Ki -
nek va ló az, ami csak fel nõt tek tár sa sá gá ban te kint he tõ
meg? At tól er köl csö sebb lesz a da rab, épí tõbb? At tól ne -
ve lõbb ha tá sú?
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Ige hir de tés re for má ció ün ne pén*

Lk 12,1–10. 

* A solt vad ker ti is ten tisz te le tet köz ve tí tet te a Ma gyar Te le ví zió.



ja nu ár 1. Mikler Ká roly egy ház jo gász †1955
14. Langh Ja kab Amb rus, Rá kó czi or vo sa †1725

feb ru ár 5. Phi lipp Ja cob Spener, a pi e tiz mus aty ja †1705
22. Bor ne mi sza Pé ter püs pök sz. 1535

már ci us 16. Pod ma nicz ky Pál teo ló gi ai ta nár sz. 1885
17. id. Pröh le Ká roly teo ló gi ai ta nár sz. 1875
30. Má ria Do rottya ná dor né †1855

má jus 3. Gy urátz Fe renc püs pök †1925
5. I. Li pót csá szár †1705

26. Brez nyik Já nos sel mec bá nyai ta nár sz. 1815
jú li us 13. Csen gey Gusz táv teo ló gi ai ta nár †1925

Szi mon idesz La jos tört énész †1965
szep tem ber 9. Zsi rai Mik lós nyel vész †1955

12. szé csé nyi or szág gyû lés 1705
13. Thö köly Im re fe je de lem †1705
30. Nagy Ele mér épí tész †1985

ok tó ber 1. Bachát Dá ni el püs pök ik ta tá sa 1905
4. Zsi linsz ky Mi hály tör té nész †1925

16. Né meth Sá mu el sop ro ni ta nár †1975
23. Hu szár Gál re for má tor †1575
29. Per li czy Já nos Dá ni el tu dós or vos sz. 1705

de cem ber 8. Fride li us Gy. Dá ni el kõ sze gi lel kész †1705
20. Ká nya Emília, az el sõ nõi evan gé li kus szer kesz tõ †1905

Össze ál lí tot ta: id. Fa biny Ti bor
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Ta lá lok-e ke gyel mes Is tent? – kér dez te Lu ther. Ne ké tel -
kedj! Van ke gyel mes Is ten! Ezért nem va gyok vád pró fé ta,
vész ha rang. Nem ve szett el a meg té ré sünk le he tõ sé ge. Ez
nem azt je len ti, hogy ke resz tény er kölcs re ta ní tunk. Az Is -
ten meg ta lá lá sá ból kö vet ke zik a ma ga tar tás, a szó és szó -
fo ga dás. Nem vicc a szent, és nem já ték az egy ház. Az ön -
telt em ber kép te len az ön vé de lem re, az az ar ra, hogy ne -

met mond jon a kí sér té sek nek. Aki a vi lág te te jén ér zi ma -
gát, az a sa ját já ba rúg.

Azt kí vá nom min den ki nek, ami a kon fir man du sok val lás -
té te lé ben ol vas ha tó: „Ké rem a Szent lé lek vi lá gos sá gát és ere -
jét, hogy a bûn el len har col jak, a sze re tet ben nö ve ked jek, és a
hit ben meg áll jak mind ha lá lig.” Er re van szük sé günk. Ámen.

Ká posz ta La jos

Egy há zi év for du lók 2005-ben
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