
Mert ami meg is mer he tõ az Is ten bõl, az nyil ván va ló elõt tük,
mi vel Is ten nyil ván va ló vá tet te szá muk ra. (Róm 1,19) Mi -
vel te hát a vi lág a sa ját böl cses sé ge út ján nem is mer te
meg Is tent a ma ga böl cses sé gé ben, tet szett Is ten nek,
hogy az ige hir de tés bo lond sá ga ál tal üd vö zít se a hí võ ket.
(1Kor 1,21) 

Íme, egy más mel lett a so kak ál tal ve sze del mes nek ítélt
„ter mé szet teo ló gia” klasszi kus hi vat ko zá sa és a lu the ri
ve re tû „ke reszt teo ló gia” egyik pil lé re. Mind má ig na pi ren -
den lé võ vi ták for rá sa, hogy va jon meg is mer he tõ-e Is ten
az igén kí vül? Ta ní tunk ugyan if ja ink nak az egye te mes ki -
nyi lat koz ta tásról, ám so sem fe lejt jük el hang sú lyoz ni,
hogy ez elég te len nek bi zo nyul, ezért szól hoz zánk Is ten az
õ igé jé ben is. 

De va ló ban ezt mond ja az ige, mely mé cses ként vi lá gít
lá ba ink elõtt? Nem csak a mi sa já tos ol va sa tunk ez? Pál
ugyan is en nek épp az el len ke zõ jét ál lít ja. A ki nyi lat koz ta -
tást nem is me rõ po gá nyok hi tet len sé gé rõl ki je len ti, hogy
„nincs ment sé gük”. A te rem tett vi lág éssze rû vizs gá la ta
ugyan is egy ér tel mû vé te szi szá munk ra Is ten min de ne ket
meg ala po zó ha tal mát és di csõ sé gét. A Lu ther ál tal ke mé -
nyen az „ör dög szaj há já”-nak ne ve zett em be ri ér te lem
nem ta lál hat ment sé get az õt ter he lõ fe le lõs ség alól. Min -
den fel té tel ad va van szá má ra, hogy szem be sül jön Is ten -
nel. Ha még sem te szi meg, ez nem az egye te mes ki nyi lat -
koz ta tás elég te len vol tát iga zol ja, ha nem az em be ri gon -
dol ko dás el ké pesz tõ kö vet ke zet len sé gét. Ezt ne vez zük bib -
li ai szó hasz ná lat tal bûn nek. 

Ha ki csit fi gyel me seb ben ol vas va össze ha son lít juk a
Ró mai le vél és az el sõ Ko rinthu si le vél el sõ fe je ze tét, ak -
kor könnyen be lát ha tó, hogy Pál ugyan azon kér dé sek kel
ví vó dik mind két he lyen. Is ten igé je sze rint nincs el lent -
mon dás az éssze rû gon dol ko dás és a ki nyi lat koz ta tás
kö zött. Ez fur csa is len ne. Ami az igé vel el len ke zik, az
nem az éssze rû gon dol ko dás és a va ló di böl cses ség, ha -
nem ép pen ség gel a vak, el bi za ko dott és kép mu ta tó, ma -
gát bölcs nek tar tó kö vet ke zet len ség. Ez a gon dol ko dás
lát ja „bo lond ság nak” a ke reszt evan gé li u mát, és ugyan -
ezen gon dol ko dás meg nyil vá nu lá sa az is, ami kor „Is ten

igé je ként” tün te ti fel az em ber a sa ját szûk lá tó kö rû, ön -
ké nyes és az ih le tett szer zõ ere de ti in ten ci ó it meg erõ sza -
ko ló bib lia ol va sa tát. 

Ami kor ige hir de té se ink ben elõ sze re tet tel szem be ál lít juk
a böl cses sé get az evan gé li um mal, ak kor – ha bár büsz kén
ezt ál lít juk – még sem az igé re fi gye lünk, ha nem épp bû nös
haj la ma ink nak, in tel lek tu á lis tu nya sá gunk nak ke re sünk
ments vá rat. Mint ha leg alább is Pál azt ta ní ta ná, hogy az
os to ba ság üdv szer zõ ér dem vol na Is ten or szá gá ban, és ha
már lus ták va gyunk gon dol koz ni, ak kor leg alább kér ked -
jünk is az zal, hogy egy, a jó zan ész szá má ra tel jes ség gel
el fo gad ha tat lan, ir ra ci o ná lis tan kö ve tõ i vé let tünk; ami
rá adá sul ar ra is fel jo go sít min ket, hogy Is ten ne vé vel ta -
ka róz va le fity mál juk az em be ri el me tel je sí tõ ké pes sé gét és
az éssze rû gon dol ko dást. Ezért lett vol na Is ten em ber ré?
Ezért gyó gyí tott és ta ní tott Jé zus – be jár ván Ga li lea és Jú -
dea po ros út ja it? Ezért vál lal ta vol na ér tünk a meg ve tést,
a gya lá za tot és a ke reszt ha lált? Nem ne héz be lát ni – jó za -
nul és éssze rû en – hogy ez a leg na gyobb ká rom lás, amit
az em ber Is ten rõl gon dol hat. 

Is ten meg is mer he tõ az igén kí vül? A ter mé sze ti is ten is -
me ret ele gen dõ az üd vös ség hez? Két sze res „nem” a vá -
lasz. Is ten ugyan is ma ga az Ige. Ho gyan vol na meg is mer -
he tõ más képp, mint ön ma ga ál tal? Nem igé jé ben „is” szól
hoz zánk, ha nem mind az, amit mond ne künk, az ige. Az
em ber gon dol ko dá sa pe dig re mény te le nül éssze rût len.
Ezért épp az igét nem ér ti. Ter mé sze tes és ki nyi lat koz ta tott
for má já ban sem. Ezért nin csen más ban üd vös ség, csak
Krisz tus ke reszt jé ben. Az eb ben va ló hit sem az em ber tel -
je sít mé nye, ha nem a Szent lé lek mun ká ja mi ben nünk.
Tud juk, hogy a Bib li át ci tál ni a Sá tán is ké pes. Az ige te -
hát nem ott szól, ahol örök ké rá hi vat koz nak, ha nem ahol
tisz tán, böl csen, kö vet ke ze te sen és jó zan be lá tás sal meg -
ér tik az õ aka ra tát, és meg is cse lek szik azt. De va jon te -
het-e szert az em ber ilyen böl cses ség re más ként, mint a
Szent lé lek hi tet te rem tõ mun ká ja ál tal? És le het-e más
alap ja a Szent lé lek eme hi tet te rem tõ mun ká já nak, mint
Krisz tus egy sze ri és meg is mé tel he tet len ál do za ta? Ter mé -
sze te sen nem.
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Ter mé sze te sen a ke reszt ál tal 

MÉCSES A TE IGÉD



Az evan gé li u mok kö zül egye dül Má té nál ol vas ha tunk Jú -
dás ha lá lá ról (Mt 27,3–10). Lu kács mint szer zõ nem a
pas sió tör té net ke re té ben, ha nem Má tyás apos tol lá vá lasz -
tá sa kap csán, Pé ter be szé dé nek ré sze ként em lí ti Jú dás ha -
lá lát (Ap Csel 1,16–20). Ez a le írás azon ban alig ha har mo -
ni zál ha tó Má té szö ve gé vel. 

JÚ DÁS ÖN GYIL KOS SÁ GA (MT 27,3–10) 

Mt 27,3–10 meg sza kít ja Jé zus pe ré nek le írá sát, ami bõl né -
mi kö vet ke zet len ség is adó dik: 27,2 és 27,12 sze rint a fõ -
pa pok és a vé nek Pi lá tus pa lo tá já ban, 27,6 sze rint vi szont
a temp lom ban van nak. Ez a meg fi gye lés azt va ló szí nû sí -
ti, hogy az ön ál ló el be szé lés ként tra dá ló dott 27,3–10-et a
re dak tor, Má té he lyez te ép pen ide.1 Jú dás meg ke se re dé sét
köz vet le nül a nagy ta nács ál tal ki hir de tett dön tés után
(tov te ijdw;n 27,3)  ír ja le, amely sze rint Jé zust ha lál ra íté -
lik. Fel tû nõ, hogy jól le het 27,5-ben majd azt ol vas suk,
hogy Jú dás „el tá vo zott”, a pe rikó pa ele jén nem ér te sü lünk
ar ról, hogy oda ér ke zett vol na. Ez nem fel tét le nül szer kesz -
tõi kö vet ke zet len ség, ha nem imp li cit mó don azt is je lez he -
ti, hogy Jú dás – mi köz ben a har minc ezüst már éget te a
mar kát – je len volt ak kor, ami kor azt a ha tá ro za tot hoz ták
Jé zus el len, hogy ha lál ra jut tat ják (27,1). Ta lán ez a vég le -
ges nek szá mí tó dön tés ren dí tet te meg Jú dást. 

Jú dás meg ke se re dé sé nek le írá sát meg elõ zi egy má sik
ta nít vány drá mai meg in gá sá ról szó ló tu dó sí tás: Pé ter há -
rom szor meg ta gad ja Jé zust (Mt 26,69–75). A két cse le ke -
det ilyen kö ze li áb rá zo lá sa2 is in do kolt tá te szi, hogy ket te -
jük meg ke se re dé sét össze ha son lít suk. A ho mi le ti kai és lel -
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FA BINY TA MÁS 

El té rõ tu dó sí tá sok Jú dás ha lá lá ról 
Fe je zet egy ha bi li tá ci ós dol go zat ból II.*

ki gon do zói al kal ma zá sok min dig csak Pé ter bûn bá na tát
ér té ke lik po zi tí van, szem ben Jú dás meg ke se re dé sé vel. Fel -
tû nõ ugyan ak kor, hogy Má té sze rint csak Jú dás tesz bûn -
val lást és hit val lást. A hJvmarton (27,4) ép pen az a szó,
amellyel a té koz ló fiú tér vissza az atyai ház hoz (Lk
15,21)! A té koz ló fi ú hoz ha son ló an Jú dás is a ko ráb bi,
ere de ti hely zet hely re ál lí tá sát sze ret né. Mt 27,3 sze rint
vissza vi szi a har minc ezüs töt – nyil ván azért, hogy cse ré -
be Jé zust kap ja vissza.3 Et tõl a bûn val lástól el vá laszt ha -
tat lan a hit val lás: pa ra dou; ai ajqw/Öon (27,4).4 Jú dás bûn -
val lá sa és hit val lá sa eb ben áll: õ ma ga bû nös (ha), akit
vi szont el árult, az ár tat lan (ajqw/Öon).5 Alig ha túl zás azt ál -
lí ta ni, hogy ez zel a mon da tá val Jú dás ko ro na ta nú vá vá lik
Jé zus ár tat lan sá ga mel lett! (Az is el gon dol kod ta tó, hogy a
nagy ta nács ban a je lek sze rint meg sem pró bál koz tak az -
zal a ké zen fek võ meg ol dás sal, hogy Jú dást Jé zus ra néz ve
ter he lõ ta nú ként vo nul tas sák fel.) Ez zel nem akar juk Jú -
dást fel men te ni vagy re ha bi li tál ni, csu pán Má té szö ve ge -
zé sé nek ár nyalt sá gá ra hív juk fel a fi gyel met. Jú dást a
„meg bá ná sa” kész tet te er re a bûn val lás ra és hit val lás ra,
azon ban itt nem a me ta no evw, ha nem a me tam ev lo mai ige
sze re pel.6 En nek je len té se ugyan is nem a meg té rés hez
van kö zel, ha nem ah hoz, hogy va la ki meg gon dol ja ma gát
(vö. Mt 21,30.32).7 Klas sen – 2Kor 7,9-re is hi vat koz va,
ahol az ige két szer is elõ for dul – így for dít ja: „meg gon dol -

* Az el sõ rész meg je lent: Lel ki pász tor 2005/2. 42–50. o.
1 A sza kasz az egész pas sió tör té net ben a leg hosszabb má téi kü lön

anyag.
2 Ezt már a ko ráb bi el be szé lé sek is elõ ké szí tik, hi szen az utol só va cso -

ra ele jén elõbb maj da ni el árul ta tá sá ról vagy át ada tá sá ról (26,20–25),
majd pe dig a va cso rát kö ve tõ en Pé ter ál tal tör té nõ meg ta ga dá sá ról
(26,31–35) szól elõ re Jé zus.

TANULMÁNYOK

3 „Meg pró bál ja vissza ad ni a har minc ezüst pénzt, fel mond va a ko ráb ban
meg kö tött egyez sé get. Az ál tal, hogy a fõ pa pok nak és a vé nek nek vissza -
ad ja a ne ki adott pénzt, vissza akar ja kap ni azt, akit ér te el árult: Jé zust!”
Thor day A.: Ér tünk ad ta ön ma gát. Jé zus szen ve dés tör té ne te a szi nop ti -
kus evan gé li u mok ban. Sze ged, 1998. 112. o.

4 Az ár tat lan vér ki on tá sa a zsi dó tör vé nyek sze rint a leg sú lyo sabb bû -
nök kö zé tar to zott, vö. 2Móz 23,7; 5Móz 27,25; 1Sám 19,5; 1Kir 2,5;
Zsolt 94,21.

5 Spi neto li, O. da: Má té. Az egy ház evan gé li u ma. Sze ged, 1998. 735. o.
6 Or ten sio da Spi neto li ol va sa tá ban: „lel ki is me ret-fur da lás tól hajt va”.

„Az evan gé lis ta nem meg bá nás ról vagy meg té rés rõl be szél, ha nem lel ki -
fur da lás ról, amely csak elõ fel té tel a bá nat hoz.” Spi neto li 1998, 735. o.

7 Luz, U.: Das Evan ge li um nach Matthäus I/4. (EKK) Düs sel dorf, 2002.
233. k. sze rint ki csi a kü lönb ség a két szó kö zött.



szé gyen le tes nek tar tot ta-e az ön gyil kos sá got.17 Tény,
hogy az Ószö vet ség ben igen rit kán for dul elõ. A ke vés
eset egyi ke Dá vid ta ná cso sá nak, Ahi tófel nek az ön gyil -
kos ság ra, amely rõl a LXX ugyan csak az aj pelqw;n ajphvg -
xa to sza vak kal szá mol be (2Sám 17,23). Az egy be esés
nem le het vé let len: Ahi tófel hût len lett urá hoz, Dá vid hoz,
és az össze es kü võ ket ve ze tõ Ab so lon ol da lá ra állt (2Sám
15,12.31.34; 16,15). Ahi tófel áru lá sa és ez zel össze füg gõ
csú fos ha lá la bi zo nyá ra el ret ten tõ pél dá nak szá mí tott a
zsi dó ság kö ré ben. 

Ter mé sze te sen ószö vet sé gi hát te re van 27,9–10 pró fé ci á -
já nak, ame lyet Má té a be tel je se dés fe lõl,18 rá adá sul egy etio -
ló gi ai le gen da19 köz lé sé vel ér tel mez. A leg fõbb prob lé mát itt
az je len ti, hogy – szem ben a re dak tor meg jegy zé sé vel – az
idé zet na gyobb ré sze nem Je re mi ás nál, ha nem Za ka ri ás nál
ta lál ha tó: Ki fi zet ték a bé re met: har minc ezüs töt. (Zak
11,12c)20 Zak 11,13 mon da tai for dí tott sor rend ben ke rül -
nek elõ Má té nál, hi szen Jú dás már az idé zet el hang zá sa
elõtt a za ka ri á si ige vers má so dik fe lé nek ér tel mé ben cse le -
ke dett: el dob ta az ezüs tö ket a temp lom ban (27,5). Még sem
te kint he tõ tel je sen hi bás nak az, hogy Má té Je re mi ás nak tu -
laj do nít ja az idé ze tet.21 Ki sebb-na gyobb fe lü le ten há rom je -
re mi á si sza kasz érint ke zik ugyan is ez zel az el be szé lés sel,
ami meg ma gya ráz hat ja azt, hogy Má té Je re mi ás ra asszo ci -
ált. A kap cso la tot az etio ló gi ai le gen da alap já ul szol gá ló Fa -
ze kas me zõ je len ti, így az el sõ szá mí tás ba jö he tõ ige hely Jer
18 (a pró fé ta fa ze kas-pél dá za ta), a má so dik Jer 32 (a pró fé -
ta me zõt vá sá rol), a har ma dik pe dig Jer 19,1–13 (a pró fé ta
össze tö ri a cse rép kor sót). Ez utób bi tû nik a leg va ló szí nûbb -
nek, hi szen itt egye bek mel lett pa pok ról és vé nek rõl (19,1),
„ár tat lan vér rõl” (19,4), egy hely meg ne ve zé sé rõl (19,6), il -
let ve te met ke zés rõl (19,11) van szó.22

A sza kasz vizs gá la ta so rán fel tû nik, hogy Má té ér dek -
lõ dé se nem annyi ra Jú dás ra, mint inkább a fõ pa pok ra irá -
nyul. Pusz tán mennyi sé gi leg is ér vé nyes ez: Jú dás nak

ta ma gát” (c hang ed his mind).8 Túl zó hi ba vol na te hát Jú -
dás meg té ré sé rõl szól ni, vi szont exp res sis ver bis Pé ter ese -
té ben sem ol va sunk er rõl Má té nál. Ne ki az egész evan gé -
li um ban leg utol só meg je le né se az, hogy ke ser ve sen sír
(26,75), az után már nem em lí ti õt név sze rint Má té. Ezek
után leg alább is el gon dol kod ta tó, hogy a ha tás tör té net
egyi kü ket a menny be9, má si ku kat a po kol ba10 he lye zi…
Pé ter va la mi lyen for má jú „re ha bi li tá lá sá ra” a töb bi há rom
evan gé lis ta sze rint hús vét után ke rül sor.11 Jú dás tra gé di -
á ja, hogy õ ezt a hús vé tot nem tud ta ki vár ni. 

Ez után a be ve ze tés után kö vet kez zék a sza kasz rész le -
tes elem zé se. A szö veg – Má té ra jel lem zõ mó don – te le van
köz vet len vagy köz ve tett ószö vet sé gi uta lá sok kal.12 A ko -
ráb ban már em lí tett 30 ezüst mo tí vu ma (vö. Zak 11,13)
mint vö rös fo nál hú zó dik vé gig az el be szé lé sen.13 Ar ra,
hogy Jú dás el ke se re dé se – túl a meg bá ná sá ból adó dó sze -
mé lyes fáj dal mon – mi ért olyan nagy, 5Móz 27,25 is me re -
te vi lá gít rá: Át ko zott, aki vesz te ge tést fo gad el azért, hogy
ár tat lan em bert meg öl jön! Az egész nép mond ja rá: Ámen!
Esze rint Jú dás ar ra döb bent rá, hogy cse le ke de té vel átok
alá he lyez te ma gát. Grund mann utal ar ra a ko ra be li tör -
vény re, amely sze rint a ha mis vád lót olyan bün te tés sel
kell súj ta ni, amellyel az õ vád jai nyo mán va la kit súj tot tak
vol na.14 A té ma ha tás tör té net ébõl Jó zsef At ti la Tu dod,
hogy nincs bo csá nat cí mû ver se kí ván ko zik ide, an nak is
kü lö nö sen ez a két so ra: „Ha mis ta nú vá let tél / sa ját igaz
pö röd nél.”15 Jú dás az íté le tet ma ga hajt ja vég re.16 Az aj -
pelqw;n ajphvg xa to (27,5) ha pax le go me non. Az zal kap -
cso lat ban meg osz la nak a vé le mé nyek, hogy a zsi dó ság
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8 Klas sen, W.: Ju das: Be tra yer or Fri end of Jesus. Min nea po lis, 1996.
162. o.

9 Mt 16,19a-ra épít ve a né pi ke gyes ség, köz tük szá mos anek do ta és vicc
a menny or szág „ka pu sa ként” áb rá zol ja Pé tert.
10 Jú dás kár ho za tá ról és po kol já rá sá ról a kö vet ke zõ fe je zet ben fo gunk
szá mos el be szé lést idéz ni, va la mint iko no grá fi ai pél dát be mu tat ni.
11 Leg lát vá nyo sab ban Já nos nál, aki a há rom „nem” után há rom „igent”
mon dat ki Pé ter rel (Jn 21,15–19). Márk nál köz vet ve 16,7 uta lá sa je lent -
he ti Pé ter re ha bi li tá lá sát: „mond já tok meg ta nít vá nya i nak és Pé ter nek”.
Lu kács nál – a leg ré geb bi kéz ira tok ból hi ány zó – 24,12 szól ar ról, hogy
Pé ter sze mé lye sen is meg gyõ zõ dik az üres sír té nyé rõl, majd a menny be -
me ne telt kö ve tõ en is mét ter mé sze tes mó don áll az apos to lok lis tá já nak
élén (ApCsel 1,13), és szó lal fel ál ta lá no san el fo ga dott te kin tély ként
(ApCsel 1,15kk).
12 „Ez a ti pi ku san rab bi ni kus és mid rás for má jú exe gé zis egé szé ben vé -
ve ar ra tö re ke dett, hogy szent írá si il luszt rá ci ót ta lál jon az apos tol sze ren -
csét len ha lá lá ra.” Spi neto li 1998, 737. o.
13 27,3: ta; triav kon ta ajr guv ria, 27,5: ta; ajr guv ria, 27,6: ta; ajr guv ria
… auj ta;, 27,7: ejx aujt wÖn, 27,9: ta; triav kon ta ajr guv ria, 27,10: auj ta;.
14 Grund mann, W.: Das Evan ge li um nach Lu kas. Ber lin, 1974. 550. o.
15 Nincs ada tunk ar ra, hogy a mû ke let ke zé sé re ha tott-e a Jú dás-el be szé -
lés, de a vers szá mos mo tí vu ma a Jú dás-to poszt idé zi. A két idé zett sor
mel lett ilyen már a vers in dí tá sa („Tu dod, hogy nincs bo csá nat, / hi á ba
hát a bá nat”) vagy az utol só elõt ti vers szak: „Meg csal tak, úgy sze ret tek,
/ csal tál s így nem sze ret hetsz. / Most hát a töl tött fegy vert / szo rítsd üres
szi ved hez.”
16 „Di e ses Selbst ge richt zeigt den Ernst se i ner Re ue.” Grund mann 1968,
550. o.

17 Luz 2002, 236–238. o. bõ sé ges pél dá kat hoz a kü lön bö zõ mó do za tok -
ban vég re haj tott ön gyil kos sá gok ko ra be li val lá si és tár sa dal mi meg íté lé -
sé re. Ra di ká lis ál lás pon tot fog lal el Klas sen: „It is of cri ti cal im por tan ce
to rem em ber that su i ci de in and of itself was not cons idered a cri me or
sin in Ju da ism of that pe ri od, and in the lar ger so ci ety of the Gre co-Ro -
man world it was cons idered by many pe ople a nob le exit from li fe.” Klas -
sen 1996, 165. o.
18 A né met „Er fül l ung szi tat”-ra a ma gyar szak iro da lom még nem iga zán
ta lált meg fe le lõ for dí tást.
19 Ezért hív ják ezt a me zõt a mai na pig is Vér me zõ nek. (Mt 27,8) Az etio -
ló gia lo gi ka i lag és for ma i lag 1Móz 26,33-at (Ezért Be ér se ba an nak a vá -
ros nak a ne ve még ma is.) és 2 Sám 6,8-at (Ezért ne ve zik azt a he lyet Pe -
rec-Uz zá nak mind má ig.) kö ve ti.
20 Mt 26,15 kap csán, a har minc ezüst össze füg gé sé ben már meg is vizs -
gál tuk ezt a he lyet.
21 El kép zel he tõ, hogy Je re mi ás Má té sze mé ben az Is ten ügyé nek tisz ta -
sá gá ért kö vet ke ze te sen har co ló pró fé tá nak szá mí tott. Köny ve ele jén – a
bet le he mi gyer mek gyil kos ság össze füg gé sé ben –  Je re mi ást idéz te (Mt
2,18 – Jer 31,15), most a könyv vé gén ugyan ezt kí ván ja ten ni. Mind két
he lyen és mind két al ka lom mal vér folyt, hi szen ár tat la no kat gyil kol tak
meg: elõbb a bet le he mi gyer me ke ket, majd az ugyan csak Bet le hem ben
szü le tett Jé zust.
22 Luz 2002, 231. o.



mint egy két és fél ver set (27,3–4a.5), a zsi dó ve ze tõk nek
pe dig mint egy hét és fél ver set (4b.6–10) „szen tel”.23 Fel -
tû nõ az a ri deg el uta sí tás, amellyel a fõ pa pok és a vé nek
Jú dás sza va it fo gad ják. A né mi leg 1Móz 4,9-re24 rí me lõ
tiv pro; hJ maÖ el há rí tá sa ki egé szül a su; o[yh/ ci niz mu sá -
val.25 Ez utób bit ha ma ro san – ez út tal töb bes szám ban –
is mét hasz nál ja majd Má té, még pe dig Pi lá tus szá já ba ad -
va: uJ me iÖõ o[yes qe (27,24). Fel tû nõ, hogy mind két eset ben
Jé zus vé ré vel össze füg gés ben hang zik el ez a mon dat!
Kon no tá ci ó sze rû en két to váb bi ige is eb be a lán co lat ba
tar to zik. Pi lá tus sza va i ra így re a gál „az egész nép”: Száll -
jon ránk és gyer me ke ink re en nek az em ber nek a vé re! (Mt
27,25), il let ve Mt 23,35 sze rint Jé zus ezek kel a sza vak kal
il let te a zsi dó ve ze tõ ket: Rá tok száll min den igaz vér, ame -
lyet ki on tot ta tok a föl dön, az igaz Ábel vé ré tõl Za ka ri ás -
nak, a Ba ra ki ás fi á nak vé ré ig. Eb bõl az össze füg gés bõl ki -
de rül, hogy Má té a fõ pa po kat és a vé ne ket leg alább annyi -
ra – ha nem job ban – el íté li, mint Jú dást. 5Móz 27,25
átok for mu lá ja im már in kább õrá juk vo nat ko zik, hi szen õk
hoz ták meg Jé zus ha lá los íté le tét, és – Jú dás sal el len tét ben
– õk rá sem döb ben tek bû nük re.26 Jú dás be val lot ta a fõ pa -
pok nak, hogy ár tat lan vért árult el. Ép pen a fõ pa pok és a
vé nek kö te les sé ge lett vol na ilyen eset ben a ki en gesz te lõ -
dés rõl va ló gon dos ko dás.27 Õk azon ban sa ját tör vé nye ik
ren del ke zé se it sem ve szik fi gye lem be, sõt ci ni kus kö -
zönnyel fo gad ják Jú dás be je len té sét. Mu lasz tá suk an nál
sú lyo sabb, mert a vér díj fel hasz ná lá sá val kap cso lat ban
an nál ak ku rá tu sabb dön tést hoz nak.28 A har minc ezüst

sor sa job ban fog lal koz tat ja õket, mint Jú dá sé. Õ a bû né vel
egy ma ga ma rad – és ez az éle té be ke rül.29 A zsi dó ve ze tõk
fe le lõs sé gé nek alá hú zá sá ul szol gál a za ka ri á si idé zet
olyan ki egé szí té se, hogy az „Iz rá el fi a i ról” (27,9) be szél. A
pró fé ta egy vers sel ké sõbb em lí ti Iz rá elt, ak kor is olyan
össze füg gés ben, hogy fel bom lik a test vé ri vi szony Iz rá el
és Jú da kö zött (Zak 11,14). Má té a so rok kö zött még sú -
lyo sabb tö rés rõl, Iz rá el és Is ten szö vet sé gé nek meg rom lá -
sá ról be szél. Jú dás, va la mint a fõ pa pok és a vé nek egy -
aránt ezen a szö vet sé get fel mon dó ol da lon áll nak. Má té
te hát Jú dást és a nép ve ze tõ it ugyan úgy sú lyos kri ti ká val
il le ti.30

Össze gez ve el mond hat juk, hogy Má té igen szûk sza vú -
an szól Jú dás ha lá lá ról. A ké sõb bi kép zõ mû vé sze ti áb rá zo -
lá sok an nál szí ne seb ben áb rá zol ják ezt a je le ne tet. Egyet
nem sza bad el fe lej te ni: Mt 27 nem egy, ha nem két em ber
pas sió tör té ne te. Azt a Má té ál tal biz to san ál lí tott tényt,
hogy Jú dás – ha csak órák kal is – elõbb halt meg, mint Jé -
zus, Órige nész tõl kezd ve szí ve sen ma gya ráz ták úgy, hogy
õ meg akar ta elõz ni Jé zust: úgy akart a po kol ba jut ni,
hogy Jé zus  leg alább ott utol ér je, és meg ment se õt: „Exis -
tima vit enim pra eve ni re in mor te mo ri tu rum Mag ist rum et
oc cur re re ei cum ani ma nu da, ut con fi tens, de prec ans, mi -
se ri cor diam me re re tur.”31

Ta lán mind ez az exe ge ti kai ered mé nyek tõl már el sza ka -
dó spe ku lá ció te rü le te. Az azon ban bi zo nyos, hogy Má té
Jé zust és Jú dást egy aránt vég te le nül ma gá nyos nak áb rá -
zol ja.32 „Ket tõs pas sió tör té ne tet” je le nít meg, és az õ le írá -
sa sze rint Jú dás és Jé zus idõ ben és tér ben egy aránt kö zel
halt meg egy más hoz. Wal ter Jens ál fik ci ós teo ló gi ai esz -
me fut ta tá sá nak egyik utol só mon da ta is ezt a szem lé le tet
kép vi se li: „Ne fe led jük: Je ru zsá lem ben két fér fi ló gott a
fán. Két ál do zat volt. Vér me zõ és Ko po nyák he lye egy más -
hoz tar to zik.”33
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23 Eb ben az össze füg gés ben ta lán in do kolt ezt a szót idé zõ jel be ten ni…
24 Jú dást pár hu zam ba szok ták ál lí ta ni Ka in nal is (vö. Lap i de, P.: Von Ka -
in bis Ju das. Un ge wohn te Ein sich ten zu Sün de und Schuld. GTB 1439.
Gütersloh, 1994.). A mi kö zünk hoz zá? (Mt 27,4) és a ta lán õr zõ je va gyok
én a test vé rem nek? (1Móz 4,9) kér dé sek két ség te le nül egy tõ rõl fa kad nak
– ám az elõb bi nem Jú dás, ha nem a fõ pa pok és a vé nek aj kán hang zik el!
25 Ernst Loh meyer sze rint az el sõ ki fe je zés egy szin te vul gá ris hel le nis ta
for du lat, a má so dik pe dig la ti niz mus. Sze rin te a Bib lia nyel vé ben élõ és
azt be szé lõ szer zõ ez zel is ki fe je zés re akar ta jut tat ni a fõ pa pok ide gen sé -
gét és ér zé ket len sé gét. Loh meyer, E. – Sch ma uch, W.: Das Evan ge li um
nach Matthäus. (KEK) Gött in gen, 1967. 375. o. Idé zi Kla uck, H. J.: Ju das
– ein Jün ger des Herrn. 1987. (QD 11) 94. o.
26 A bib li kus ha gyo mány sze rint azt kel lett vol na ten ni ük, amit a Tó ra
elõ írt: Szó lal ja nak meg, és mond ják: Nem a mi ke zünk on tot ta ki ezt a vért,
és a sze münk kel sem lát tuk. Bo csáss meg, Urunk, né ped nek, Iz rá el nek,
ame lyet meg vál tot tál, és ne tu laj do nítsd az ár tat lan vért né ped nek, Iz rá el -
nek! Így bo csá na tot nyer nek a vé rért. Te pe dig úgy tisz tí tod meg ma gad az
ár tat lan vér tõl, ha meg te szed, amit he lyes nek lát az Úr. (5Móz 21,7–9)
27 Er re szol gá ló for mu la 5Móz 21,7k-ban: Nem a mi ke zünk on tot ta ki
ezt a vért, és a sze münk kel sem lát tuk. Bo csáss meg, Uram, né ped nek, Iz -
rá el nek, ame lyet meg vál tot tál, és ne tu laj do nítsd az ár tat lan vért né ped -
nek, Iz rá el nek! Így bo csá na tot nyer nek a vé rért.
28 Mt 27,6 a temp lom kin csé re a kor ba naÖ-t hasz nál ja. Kroll sze rint kü lö nös,
hogy a rab bi ni kus iro da lom ban – el len tét ben ez zel a hellyel – a kor ba naÖ nem
je len ti a temp lom kincs tá rát ál ta lá ban. A Mis na rész le te sen szól ar ról, mi ként
kell gyûj te ni a temp lom cél ja i ra szánt ado má nyo kat. A ti zen há rom trom bi ta
ala kú per sely kö zül hét vi selt fel ira tot, hogy mi re is gyûj te nek ab ban (például
szár nya s ál do zat ra, tû zi fá ra, töm jén re), hat per sely nek vi szont nem volt kü -
lön fel ira ta. „Va ló szí nû nek lát szik, hogy a nép az ilyen meg ha tá ro zat lan cé -
lú ado má nyo kat ne vez te »kor ban«-nak, aján dék nak, amint ezt Má té nál má -
sutt (15,5) lát juk, s in nen ment át a szó az egész temp lom kincs tár je lö lé sé -
re.” Kroll, G.: Jé zus nyo má ban. Bu da pest, 1993. 458. o.

29 Goldsch midt, H. L. – Lim beck, M.: He il vol ler Ver rat? Ju das im Ne u en
Tes ta ment. Stutt gart, 1976. 72. o.
30 Kla uck utal ar ra, hogy Má té szö vet ségteo ló gi ai szem lé le té ben a po -
gány ság lép Is ten új né pe ként Iz rá el he lyé be. En nek je lét lát ja a Mt 27,7-
ben em lí tett Fa ze kas me zõ azon funk ci ó já ban, hogy az ide ge nek szá má ra
szol gál te met ke zé si he lyül: „Da mit wird aber auch für die He i den ein
Platz in Je rusa lem ge schaf fen.”  Kla uck 1987, 100. o.
31 Órige nész, Comm Mt 117 (1767A PG 13), idé zi Kla uck 1987, 96. o.
32 „Nach der Ge fan gen nah me sind Jesus und Ju das die be iden gros sen
Ein sa men.” Hrsg. v. Kri eg, M. – Zang ger-Der ron, G.: Ju das. Ein li te ra -
risch-theo lo g is ches Le seb uch. Zü rich, 1996. 23. o.
33 Jens, W.: A Jú dás-ügy. Bu da pest, 2003. Ford. Ke ré nyi Gá bor. 103. o.
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BE VE ZE TÉS 

A Mis si on in Con text (Misszió a je len kon tex tu sá ban)
címet viselõ dokumentum az 1988-as LVSZ misszi ói do ku -
men tum (To get her in God’s Mis si on – Együtt Is ten misszi -
ó já ban) alap ja i ra épül, de a misszió más fé le her me ne u ti -
kai meg kö ze lí té sét kí nál ja, így erõ sít ve meg a teo ló gi ai
ala po kat a misszió 21. szá za di ér tel me zé sé hez és gya kor -
la tá hoz. Ezek az ala pok – töb bek kö zött – a kö vet ke zõk: a
mis  szió rész vé telt je lent Is ten mis  szi ó já ban, át fo gó, ho -
lisz ti kus ér tel me zés ben: az az je len ti az ige hir de tést, az
igaz ság kép vi se le tét és szol gá la tát. To váb bá a mis  szió
mint gya kor lat rá mu tat Is ten ural má nak va ló sá gá ra Krisz -
tus ban. A do ku men tum a misszió gya kor la tát ar ra az ér -
tel me zés re épí ti, hogy a misszió az egy ház lé tét je len ti, és
az egész egy ház ügye. 

A do ku men tum cél ja – ha son ló an az elõ zõ höz –, hogy
ön vizs gá lat ra és a misszió is mé telt meg erõ sí té sé re buz dít -
sa az egy há za kat és szer ve ze te i ket. Ar ra tö rek szik, hogy
meg erõ sít se és el mé lyít se az egy ház misszi ói egy ház ként
va ló ön ér tel me zé sét és an nak hi te les misszi ói gya kor la tát. 

A „Misszió a je len kon tex tu sá ban” her me ne u ti kai spi rá -
lis meg kö ze lí tést hasz nál. A do ku men tum a misszi ói kon -
tex tus vál to zá sa i nak és ki hí vá sa i nak meg ne ve zé sé vel kez -
dõ dik. Azu tán a misszi ói teo ló gia pár be széd be bo csát ko -
zik a kon tex tus sal, majd a misszió gya kor la tá ra tér rá,
amely egy aránt vissza tük rö zi és be fo lyá sol ja a teo ló gi át és
össze füg gé se it. A her me ne u ti kai spi rál nem ér vé get a do -
ku men tum ban, de re mél he tõ leg ki fog bon ta koz ni az egy -
ház misszi ói el kö te le zett sé gé ben. A do ku men tum ép pen
ezért nem csak egy sze rû en le ír ja és ér té ke li az össze füg -
gést, ha nem hoz zá se gí ti az egy há zat sa ját kon tex tu sá nak
meg ne ve zé sé hez és meg szó lí tá sá hoz. Az em ma u si út tör -
té ne tét mint bib li ai mo dellt ar ra hasz nál ja, hogy meg vi lá -
gít sa a her me ne u ti kai spi rá lis meg kö ze lí tést, és új szem -

pont ból kü lön bö zõ misszio ló gi ai kon cep ci ó kat mu tas son
be, például együtt a misszió út ján, pár be széd más val lá sú
em be rek kel (ide ge nek ugyan azon az úton), misszi ós za -
rán dok lat stb. 

A MISSZIÓ KON TEX TU SA 

Az egy ház nak az a hi va tá sa és meg bí za tá sa, hogy fel is -
mer je, meg ne vez ze és ki hasz nál ja misszi ó já nak kon tex tu -
sát. Az össze füg gé sek meg ér té se meg kí ván ja, hogy meg -
ne vez zük azo kat a té nye zõ ket és erõ ket, ame lyek a vi lág -
ban mû köd nek; ide ért ve mind az ör dög ha tal má nak,
mind Is ten ha tal má nak meg ne ve zé sét. Bûn, pusz tí tás,
szét sza kadt kö zös sé gi és egyé ni kap cso la tok, öko ló gi ai
pusz tí tás mind olyan élet re utal nak, amely nem fe lel meg
Is ten aka ra tá nak. Még is a kon tex tu sok ban adód nak a he -
lyek és hely ze tek, ahol Is ten mun kál ko dik azon, hogy
meg ígért or szá gát el hoz za. Is ten em be rei kü lön bö zõ he lye -
ken és kü lön bö zõ hi va tá sok ban te vé keny ked nek. Kü lön -
bö zõ hely ze tek ben hir de tik az evan gé li u mot, az el nyo mot -
tak hang ját meg hall ják, az igaz ság ta lan sá got ki mond ják,
és a te rem tés és min den em ber egész sé ge hely re áll. 

Ah hoz, hogy át fo gó an ér tel mez zük és ala po san ele mez -
zük az egy ház kon tex tu sát, az egy ház nak min den olyan
han got meg kell hal la nia, amely meg ne ve zi az össze füg -
gést. E han gok min de nek elõtt: a sze gé nyek és a ki re kesz -
tet tek, a nõk és a fi a ta lok, az Írás és a hit val lá sok hangja,
va la mint a pró fé ták ki ál tá sa a tár sa da lom ban. 

A pél dák, ame lyek a misszió kon tex tu sát meg vál toz tat -
ják és ki hí vá sok elé ál lít ják, adot tak: a glo ba li zá ció és an -
nak össze tett ha tá sai, a szá mí tás tech ni ka ígé re tei és prob -
lé mái, egész ség ügyi kér dé sek, kü lö nö sen is a HIV/AIDS ki -
hí vá sa. Azu tán az erõ szak: po li ti kai és szo ci á lis, al kal mi és
rend szer bõl adó dó, kö zös sé gi és csa lá don be lü li. A mul ti -
kul tu rá lis és -val lá sos össze füg gé sek elem zé se meg vi lá gít -
ja a poszt ke resz tény ki hí vá so kat, a poszt mo dern, na gyon
is sze ku la ri zált és a pi ac ál tal be fo lyá solt össze füg gé se ket,
kü lö nös kép pen Észa kon. Ezek bõl adód nak a ki hí vá sok és
a le he tõ sé gek az egy ház misszi ó ja szá má ra. 

Misszió a je len kon tex tu sá ban:
átalakulás, meg bé ké lés, meg bí za tás*

Az LVSZ ta nul má nya a misszió ér tel me zé sé hez és gya kor la tá hoz – Össze fog la lás 

KITEKINTÉS

* Az ere de ti do ku men tum cí me: Mis si on in Con text: Trans for ma ti on, Re -
con ci lia ti on, Em po wer ment. An LWF Cont ri bu ti on to the Un der stand ing
and Prac ti ce of Mis si on. An Ab st ract. Szü le tett az LVSZ Ta ná csá nak ülé -
sén, 2004. szep tem ber 1–7., Genf.



A MISSZIÓ TEO LÓ GI Á JA 

A misszió teo ló gi á ja rá mu tat Is ten misszi ó já ra és az egy -
ház vá la szá ra, ame lyet Krisz tus ke gyel mes, kö ve tés re szó -
lí tó hí vá sá ra ad. A Szent há rom ság Is ten misszi ó ja, amely
Jé zus Krisz tus ban nyil ván va ló vá lett, a sze re tet és a ke -
gye lem misszi ó ja. A Te rem tõ ke gyel mes misszi ó ja, aki
min den élet for rá sa, aki fenn tart ja, meg erõ sí ti, át ala kít ja
és meg újít ja az éle tet a vi lág ban, a bûn kö vet kez mé nyei
el le né re. Is ten eb ben a misszi ó ban sze re tet ben ré sze sít
min den em bert, aki ket a ma ga ké pé re te rem tett, hogy
mun ka tár sai és sá fá rai le gye nek a te rem tés meg õr zé sé -
ben. Is ten ígé re té nek be tel je sü lé sé re vár va (íme, új já te rem -
tek min dent), ke resz té nyek és min den jó aka ra tú em ber ar -
ra hi va tott, hogy részt ve gyen Is ten nek a vi lág jö võ jét
elénk tá ró je le i nek meg erõ sí té sé ben: úgy mint át ala ku lás
(transz for má ció) és igaz ság, meg bo csá tás és meg bé ké lés,
gyó gyí tás és az erõ el nye ré se. 

Ez a Meg vál tó misszi ó ja, amely Jé zus éle té nek tel jes sé -
gé ben: ta ní tá sá ban, mun ká já ban, szen ve dé sé ben, ha lá lá -
ban és fel tá ma dá sá ban mu tat ko zott meg. Is ten misszi ó ja
meg vál tó Fi á ban tük rö zõ dik, ne ve ze te sen az in kar ná ci ó -
ban (a transz for má ció és a meg bé ké lés út ja), a ke resz ten
(meg bé ké lés és az erõ el nye ré se) és a fel tá ma dás ban
(transz for má ció és az erõ el nye ré se). 

Ez a Meg szen te lõ misszi ó ja, Is ten erõt adó Szent lel kéé,
aki min den kor ban el hív ja, el kül di, fel ru ház za és ké pes sé
te szi Is ten egész né pét kü lön bö zõ lel ki aján dé kok ál tal
(karizma) arra, hogy részt ve gyen a misszi ó ban. A Lé lek
te rem ti az egy há zat, amely, bár még tö ké let len, még is
meg íz lel te ti a meg ígért jö ven dõt. 

Az egy ház részt vesz Is ten misszi ó já ban. Ez Is ten ke -
gyel mi aján dé ka, olyan aján dék, amely Is ten nek Krisz tus
ál tal meg va ló su ló or szá gá ra épül és ab ból szár ma zik. Az
egy ház, amely ke gye lem bõl te rem te tett, hogy ré sze se le -
gyen az is te ni kö zös ség nek, nem sa ját ma gá nak, ha nem
Is ten nek és a vi lá gért él. Ezért a misszió az egy ház lét mód -
ját je len ti. Az egy ház jel lem zõi: egy, szent, egye te mes és
apos to li, az egy ház lé té nek alap já ra mu tat nak, ne ve ze te -
sen ar ra, hogy a misszi ó ban le gyen egy ház, vagy misszi o -
ná ló egy ház le gyen. 

A Szent há rom ság Is ten kö zös sé gé ben gyö ke rez ve Krisz -
tus ál tal, az egy ház a misszi ó ban éli meg egy sé gét mint
kö zös sé get. A misszió irán ti el kö te le zett ség mi nõ sé gi kü -
lönb sé get hoz a misszi ó ba és az egy sé gért foly ta tott öku -
me ni kus tö rek vés be. A misszi ós te rü le te kért ví vott küz del -
met a vi lág kü lön bö zõ ré sze in, va la mint a ver sen gést,
hogy egy fe le ke zet vagy szer ve zet a sa ját ma ga ál lás fog la -
lá sát vagy ha tó kö rét ki ter jessze, az együtt mû kö dés nek és
a kö zös cse lek vés nek kell fel vál ta nia. A ver sen gés és a
„hó dí tás” esz mé je, amint a pro ze li tiz mus is (más ke resz -
té nyek csá bí tá sa a sa ját fe le ke zet be), ve szé lyez te ti és alá -
ás sa mind Is ten misszi ó ját, mind pe dig az egy ház egy sé -
gét. Azok az egy há zak, ame lyek kö zö sen vég zik a misszi -
ót, sok kal könnyeb ben meg ma rad nak az egy ség, a köl csö -

nös ség, a ta nu lás, a ja vak meg osz tá sá nak és a kö zös sé gi
élet ál dá sa i nak lel ki sé gé ben. 

Az ige ál tal fel ha tal ma zott ként és Lé lek ál tal ve ze tett -
ként meg ha tá roz va a misszi ót, a do ku men tum misszi ói
spi ri tu a li tás ról be szél. Ez ka riz ma ti kus ként jel lem zi az
egy há zat a misszi ó ban, az az va la mely egy ház nem csak fel
van ru ház va spi ri tu á lis aján dé kok kal a misszió vég zé sé re,
ha nem a Szent lé lek ve z ete té sé vel és fel ha tal ma zá sá val
hasz nál nia is kell eze ket az aján dé ko kat a vi lág gyó gyí tá -
sá ra. A do ku men tum ban szó van a misszi ói spi ri tu a li tás
új ér tel me zé sé rõl. Ez pe dig az igé ben és a szent sé gek ben,
a Szent lé lek ve ze té sé vel és meg vi lá go sí tá sá val fe lénk ára -
dó ke gye lem irán ti hí võ oda adás ra épül. 

A do ku men tum a misszió há rom fõ te rü le tét eme li ki: át -
vál to zás, meg bé ké lés és fel ha tal ma zás. A misszió e di men -
zi ói tük rö zõd nek Is ten te rem tõ, meg vál tó és meg szen te lõ
misszi ó já ban, és eze ket a di men zi ó kat hang sú lyoz za Krisz -
tus út já nak hár mas misszi ói ér tel me zé se: a meg tes te sü lés
út ja, a ke reszt út ja és a fel tá ma dás út ja. Ezek a misszi ói di -
men zi ók min den misszi ói tö rek vést át hat nak (pél dá ul ige -
hir de tés, szol gá lat, az igaz ság hoz ra gasz ko dás, fe le ke zet -
kö zi dia ló gu sok, a te rem tés vé del me), és kri té ri u mo kat
szol gál tat nak ah hoz, hogy az egy ház meg ítél hes se misszi -
ó já nak hi te les sé gét Krisz tus elõtt, aki el kül di a vi lág ba. 

A transz for má ci ót nem sza bad össze té vesz te ni a vál to -
zás sal és a fej lõ dés sel, és a ve lük já ró tri um fal iz mus sal.
Ez el sõ sor ban Is ten ke gyel mé nek mun ká ja a ter mé szet -
ben, és a Szent lé lek fo lya ma tos mun ká ja – az egyes em -
ber ben Krisz tus és az egész vi lág ban az egy ház ál tal. 

Az át vál to zás az egyé nek szá má ra a meg iga zu lás aján dé -
ka, ahol a hí võ bû nös em ber erõt kap ah hoz, hogy higgyen
Is ten ke gyel mé ben, hogy fel ad ja és le lep lez ze a go nosz sá got
és a go nosz ha tal mát, hogy tag ja i to kat is ad já tok át az
igaz ság fegy ve re i ként az Is ten nek (Róm 6,13), és hogy el -
szen ved je a ke reszt út ját, még a ha lált is, má sok gyó gyu lá -
sá ért. A Szent lé lek ve ze ti és fel ha tal maz za az egy há zat az
át vál to zás misszi ó já ra az ál tal, hogy rá mu tat a tár sa da lom
struk tú rá i ra és vi szo nya i ra. Az egy ház, mi köz ben Krisz tus
út ján jár a meg seb zett és erõ sza kos vi lág ban, ma ga is mély
és gyak ran fáj dal mas át vál to zá son megy ke resz tül. 

A meg bé ké lés alap ve tõ en az Is ten és az em ber kö zöt ti
kap cso lat hely re ál lí tá sát je len ti. Az Is ten nel Krisz tus ál tal
va ló meg bé ké lés min den em be ri vi szony ra ki ter jed: a csa -
lád ra, más cso por tok ra, a tár sa da lom ra és a nem ze tek vi -
szo nyá ra. A meg bé ké lés és bé ke te rem tés kö ve te ként az
egy ház a nem ze tek kö zött is ki ter jesz ti a meg bé ké lés
misszi ó ját. Ko ráb bi hó dí tók és meg hó dí tott nem ze tek az
egy ház bé kél te tõ misszi ó ja ál tal meg ta lál hat ják a mód ját,
hogy meg sza ba dul ja nak a nyo masz tó múlt tól. És rá ta lál -
hat nak az igaz ság ra, amely hely re ál lít ja a vi szo nyo kat,
amely el nyo más és igaz ság ta lan ság ál do za ta i nak le he tõ vé
te szi em be ri mél tó sá guk vissza nye ré sét. 

A meg bí za tás min de nek elõtt Is ten re utal, aki ha tal mat
(dü na misz) ad az em be rek nek ah hoz, hogy misszi ó já ban
részt ve gye nek. A meg bí za tás ugyan ak kor a meg ke resz telt
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hí võk aján dé ka i nak köl csö nös meg osz tá sát is je len ti a
misszió ér de ké ben. Is ten meg bí zá sa a tár sa da lom ra mint
egész re is ki ter jed az egy ház szol gá la ta és dia kó ni á ja ál -
tal. A meg bí za tást je len tõ misszió nem csu pán ala mizs na
és ma ga mu to ga tás. Az egy ház ke re si a mód ját, hogy se gít -
se a szük ség ben lé võ ket, te kin tet nél kül szár ma zá suk ra és
hi tük re, hogy éle tük ön ál ló irá nyí tá sá val vissza nyer jék
em be ri mél tó sá gu kat. 

A do ku men tum tisz táz ni kí ván né hány szer te ága zó
misszio ló gi ai kér dést, ame lyek ál lan dó an vi tát és szét hú -
zást okoz tak a ke resz té nyek kö zött, és ne ga tí van ha tot tak
a misszió ér tel me zé sé re és gya kor la tá ra. A kér dé sek tisz -
tá zá sa gyü möl csö zõ en hat az egy ház misszi ói el kö te le -
zett sé gé re. Ige hir de tés és szol gá lat/dia kó nia, meg iga zu lás
és igaz ság, üd vös ség és gyó gyu lás, misszió és val lás kö zi
pár be széd meg kü lön böz te té sét és vi szo nyát (meg kü lön -
böz te ten dõk, de nem szét vá lasz tan dók) elõ re mu ta tó an
meg le het vi tat ni. 

A MISSZIÓ GYA KOR LA TA 

A misszió Is ten aján dé ka az egész egy ház nak (az az min -
den meg ke resz telt sze mély nek, min den gyü le ke zet nek,
nem ze ti egy ház nak, az egy há zak vi lág mé re tû kö zös sé gé -
nek és az egész vi lág nak). Min den egy ház nak vál lal nia
kell a misszió el sõd le ges fe le lõs sé gét köz vet len kör nye ze -
té ben és te rü le tén. Is ten el hív és el küld ke resz té nye ket
test vér egy há zak ban va ló szol gá lat ra, kü lön bö zõ föld raj zi
te rü le tek re és tár sa dal mi-kul tu rá lis hely ze tek be is, szer te
a vi lá gon. Így a part ner kap cso lat kü lön bö zõ mo dell jei ala -
kul nak ki a misszi ó ban. A misszió ily mó don va ló gya kor -
lá sa elõ se gí ti a szo li da ri tást és a part ner kap cso la tot a
misszi ó ban, el ke rül vén a fe les le ges pár hu za mos sá go kat
és a rom bo ló ver sen gést. 

A misszió: egy ház mun ka köz ben. Min den te vé keny sé ge
lé te zé sé nek oká ból ered, az az, a misszió egy há za. Ami kor
az egy ház együtt – bûn bo csá na tot nyert bû nö sök kö zös sé -
ge ként – is ten tisz te le tet tart, Is ten je len lé võ ke gyel mét di -
csõ í ti az igé ben és a szent sé gek ben, ta nú sá got té ve Is ten
or szá gá nak va ló sá gá ról Krisz tus ban. Az egy ház nak kü lö -
nö sen fon tos, ki emelt misszi ói fel ada ta, hogy Is ten né pét
ne vel je és ta nít vány ság ra ké pez ze a mis szió ban. A ke resz -
tény és teo ló gi ai ok ta tás ál lan dó imád sá gos élet tel együtt
ré sze a misszió erõ sí té sé nek. A misszi o ná ló egy ház hír vi võ
kö zös ség, a meg bo csá tás, a meg vál tás és az át ala ku lás ha -
tal mas és fel ha tal ma zó üze ne té vel meg bíz va. Az egy ház
fo lya ma to san ke re si a leg ál dá so sabb uta kat az üze net to -
vább adá sá hoz szer te a vi lá gon. Az egy ház szol gá ló kö zös -
ség ként vég zi a misszi ót, az egyé ni és csa lá di dia kó ni án, a
szo ci á lis mun kán ke resz tül, amely fõ ként az em be ri és a
kö zös sé gi ne héz sé gek eny hí té sé re tö rek szik, és ez transz -
for má ló fo lya ma to kat ered mé nyez a szer ve ze tek és kö zös -
sé gek éle té ben. Gyó gyí tó kö zös ség ként az egy ház fi zi kai,
men tá lis, sõt a kap cso la ta ik ban be teg em be re ket is gon doz,

mind a kór há zi és kli ni kai te vé keny ség, mind az imád ság
ál tal. Az egy ház a tár sa da lom prob lé má i ra és be teg sé ge i re
is fi gyel, és dol go zik a mély se bek és tar tós sé rel mek gyó -
gyí tá sán, ame lye ket a ha ta lom és anya gi ha szon irán ti só -
vár gás, elõ íté let és erõ szak okoz a vi lág ban. 

A do ku men tum be szél a misszi ót vég zõ egy ház ról mint
az öku me né kö zös sé gé rõl (oi ku me ne com mu nity), amely -
nek a misszió irán ti el kö te le zett sé ge fe di az oi kosz (az ott -
hon) há rom ér tel me zé sét: öku me ni kus, öko nó mi ai és öko -
ló gi ai. Az öku me ni kus el kö te le zett ség nagy hang súlyt fek -
tet az egy ház egy sé gé re a misszió ér de ké ben. Az egy há zak
kö zöt ti és az egy há zi szer ve ze tek kö zöt ti szám ta lan konf -
lik tus és né zet el té rés ne ga tí van hat az egy ház éle té re és ta -
nú sá gá ra. Meg bé kél ve és egy ség ben, a misszi ói egy ház ki -
emel ten fon tos nak te kin ti, hogy bé két, igaz sá got, egész sé -
get és bõ sé ges éle tet vi gyen a há zak ba (oi kosz). Az öko nó -
mi ai el kö te le zett ség ál tal az egy ház fel eme li pró fé tai sza vát
az el nyo más, az igaz ság ta lan gaz da sá gi struk tú rák és
rend sze rek el len. Az egy ház uta kat ke res, hogy meg erõ sít -
se a neo li be rá lis gaz da sá gi glo ba li zá ció árny ol da lá nak ál -
do za ta it, fel szó lít a „szo li da ri tás glo ba li zá ci ó já ra” – amely
az „el len ál lás spi ri tu a li tá sá val” tár sul. 

Az egy ház öko ló gi ai el kö te le zett sé ge bûn bá nat ra szó lít
fel az em be ri ura lom év ez re de i ért, Is ten te rem té sé nek ki -
zsák má nyo lá sá ért és pusz tí tá sá ért. Az egy ház nak mint
gyó gyí tó kö zös ség nek az egész te rem tés re fi gyel nie kell az
evan gé li um fé nyé ben, és le he tõ sé ge ket kell ke res nie boly -
gónk egész sé gé nek hely re ál lí tá sá ra. 

A dia ló gus irán ti el kö te le zett ség kü lön bö zõ hi tû em be -
rek kel és a ci vil tár sa da lom mal fon tos az oi kosz szá má ra,
mi vel hoz zá já rul az em be rek jó lé té hez és a tár sa da lom
kap cso lat rend sze ré hez. A val lás kö zi dia ló gus ré sze az
egy ház misszi ói el kö te le zett sé gé nek, de nem sza bad
össze té vesz te ni az evan gé li zá ci ó val. Ez sok ol da lú kap cso -
lat te rem tés kü lön bö zõ hi tû em be rek kö zött, amely nek cél -
ja a bé kés együtt élés, a bé ké ért és az igaz sá gos sá gért va -
ló kö zös fá ra do zás a vi lág ban, a köl csö nös meg ér tés és
egy más hi té nek tisz te let ben tar tá sa, va la mint a spi ri tu a li -
tás és az igaz ság ke re sé se. 

A misszió sok új ki hí vás és le he tõ ség elõtt áll. Né há nyat
úgy le het ne jel le mez ni, mint misszió a „ föld vé gé ig”,
olyan he lye ken, ahol Krisz tust még nem is me rik vagy
nem  régóta is me rik. Ilyen he lyek például a vá ro si és üz le -
ti élet színterei a vi lág vá ro sok ban, ame lyek szü lõ he lyei a
tech ni kai fej lett ség nek és a ki zsák má nyo ló pro fesszi o ná lis
spor tok nak. Le het, hogy ezek föld raj zi lag nin cse nek mesz  -
sze tõ lünk, de új misszi ói ki hí vá so kat je lent het nek. Más
ki hí vá sok és le he tõ sé gek jö het nek a szá mí tás tech ni ka vi -
lá gá ból, an nak min den ígé re té vel és prob lé má já val. 

A misszi ó ra hí vás jó hír (evan gé li um) az egy ház szá má -
ra; en nél fog va az egy ház nak gon do san meg kell ter vez nie.
Az (em be ri, anya gi és pénz ügyi) erõ for rá sok misszi ói fel -
hasz ná lá sá nak elõny ben kell ré sze sül nie. Egy erõs gyü le -
ke zet gon do zá si prog ram, amely a misszi ói for rá sok fej -
lesz té sét cé loz za, alap ja le het a füg gé si szindró ma vissza -
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for dí tá sá nak, amely sok egy há zat meg bé ní tott az el adó so -
dott or szá gok ban. 

A misszi o ná ló egy ház za rán dok úton já ró, no mád egy -
ház. A za rán dok lat misszi ói gya kor lat ként va ló új já élesz -
té se jó ha tás sal len ne a mai egy há zak ra. Gya kor la ti le he -
tõ ség ként szol gál na a za rán do kok nak, hogy ta nul ják, át -
él jék és ki fe jez zék a szo li da ri tást, va la mint hogy ha té kony
esz kö zzé le gye nek az „el len ál lás spi ri tu a li tá sá nak” ter -
jesz té sé ben, ami kor az egy ház szem be száll a ma te ri a liz -
mus, sze ku la riz mus és kon zu miz mus tá ma dá sá val. 

ZÁR SZÓ 

Az egy ház nak kri ti ku san meg kell vizs gál nia, ho gyan is
vég zi a misszi ót. Iga zi hit gya kor lás-e a misszió, és ha
igen, ak kor tu da to san irá nyul-e a ha té kony vál to zás ra, a

meg bé ké lés re és a tár sa dal mi meg bí za tás ra, vagy csu pán
gya kor lat, szo kás? E do ku men tum fé nyé ben az egy ház
meg tud ja vizs gál ni, mennyi re tel jes és kon tex tu á lis a
misszió gya kor la ta. Az egy ház ve zet het misszi ós gya kor -
la ti ér té ke lést, hogy el dönt se, hogy például az egész egy -
ház el kö te le zett je-e az egész misszi ó nak, vagy a misszió
kü lön bö zõ ele mei (például ige hir de tés, szol gá lat, párt fo -
gás, a te rem tés vé del me) se gí tik-e elõ az át ala ku lást, a
meg bé ké lést és a meg bí za tást. Akár az egy ház misszi ós,
he lyi for rá sa it is fel le het be csül ni. Az egy ház így tu da to -
sít hat ja új le he tõ sé ge it a misszi ó ra, ezek hez ren del he ti a
for rá so kat és a part ner kap cso la to kat, hogy mi nél ha té ko -
nyab ban él jen ve lük. 

For dí tot ta: Ba log Esz ter
Lek to rál ta: Szent pé tery Pé ter, a do ku men tu mot meg szö -
ve ge zõ bi zott ság tag ja (2000–2003)
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K4 
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Dr. Csepregi András, dr. Varga Gyöngyi, Németh Zoltán 
a kurzuson 2 napos kerékpártúrát tervezünk a Balaton körül 
Jelentkezés: május 1-ig 

K5 
Október 10–17., Balatonszárszó, Evangélikus Konferencia- és
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November 28–december 2., Balatonszárszó, Evangélikus
Konferencia- és Missziói Otthon 
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textusokkal 
Dr. Varga Gyöngyi, Németh Zoltán 
Jelentkezés: november 5-ig 
A jelentkezéseket a következõ címre kérjük: 
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A bát rabb meg je le nés nél kül na gyon hát rá nyos hely zet be
ke rül nek a mai gyü le ke ze tek a tár sa da lom ban. Eh hez a
köz éle ti nyi tott ság hoz szük ség van több gyü le ke zet együt -
tes prog ram ja i ra, de az egy há zi élet na gyobb ren dez vé nye -
i nek a konk rét gyü le ke ze ti élet re gya ko rolt ha tá sá ra is
(például egy há zi na pok vagy ta lál ko zók a gyü le ke ze ti élet -
re vo nat ko zó konk rét ter vek kel, fel ada tok kal, pro jek tek kel).

A na gyon kü lön bö zõ le he tõ sé gek kel ren del ke zõ gyü le -
ke ze tek nek van ma egy jól lát ha tó kö zös jel lem zõ je: ke re -
sik a kor sze rû élet for mát. Sok szor ez nem fe je zõ dik ki
meg hir de tett, elõ re el ké szí tett prog ra mok ban, de sok azo -

nos te vé keny ség zaj lik a gyü le ke ze tek ben úgy, hogy ta lán
nem is tud nak egy más ról. Ha mo del lek rõl nem is szól ha -
tunk a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban olyan ér te -
lem ben, aho gyan azok a nyolcvanas évek ben például Né -
met or szág ban di va to sak vol tak, a ten den ci ák még is azt
mu tat ják, hogy a gyü le ke ze tek küz de nek a kor sze rû kom -
mu ni ká ci ó ért, a meg je le né sért és az ak tív rész vé tel ért az
át ala ku ló ma gyar tár sa da lom ban. Ezek mö gött a kül sõ
küz del mek mö gött érez he tõ egy bel sõ küz de lem is, an nak
vi lá gos lá tá sa, hogy az evan gé li um hir de té sé nek fo lya ma -
tos sá ga igény li a kor sze rû te o ló gi ai mun kát. 

HELYREIGAZÍTÁS

Tisztelt Olvasóink! A Lelkipásztor 2005/02-es számában Szabó Lajos Misszió és gyülekezetépítés Magyarországon címû
tanulmányába sajnálatos hiba csúszott. Helyreigazításul itt közöljük a tanulmány végérõl lemaradt részt.



Fel eme lõ el kép ze lés ez, amely sze rint a Te rem tõ az éle tet a
ma ga kü lön fé le erõ i vel együtt ere de ti leg csu pán né hány,
vagy csak egyet len for má ba le hel te be le, és mi a latt boly -
gónk a gra vi tá ció meg má sít ha tat lan tör vé nyét kö vet ve ke -
rin gett kör be-kör be, eb bõl az egy sze rû kez det bõl ki in dul va
vég te le nül sok fé le, cso dá la tos és gyö nyö rû for ma bon ta ko -
zott ki – és te szi ma is. (Charles Dar win: A fa jok ere de te) 

Az evo lú ció el mé le te kö zel 150 éves, még sem csi tul tak el
kö rü löt te az ádáz vi ták. Eb ben a cikk ben az evo lú ci ós
gon do lat ki ala ku lá sát, lé nye gét és mai ku ta tá si irá nya it
kí vá nom be mu tat ni, hogy azu tán át en ged jem a te ret a
teo ló gu sok meg gon do lá sa i nak. Az evo lú ció tu do mány és
is ten hit kap cso la tá ra most nem té rek ki, hit val lás he lyett
idéz tem fent Charles Dar win (1809–1882) an gol ter mé -
szet tu dós so ra it. 

Dar win éle té ben meg ha tá ro zó volt az a ha jó út, amely -
nek cél ja Dél-Ame ri ka part ja i nak fel mé ré se volt.1 Dar wint
az élõ vi lág le írá sá ra hív ta ma gá val Ro bert Fitz Roy ka pi -
tány. Ha tal mas le let anya got gyûj tött az út so rán, mely nek
rend sze re zé se kor szü le tett meg evo lú ci ós el mé le te. 1859-
ben je lent meg alap ve tõ mû ve, A fa jok ere de te.2

ELÕZ MÉ NYEK 

Cu vi er (1769–1832) fran cia geo ló gus3 hív ta fel a fi gyel met
ar ra, hogy mi nél mé lyebb rõl ke rül elõ egy õs lény kö vü le te,
an nál job ban kü lön bö zik a ma élõ élõ lé nyek tõl. Cu vi er
nem val lot ta a fa jok át ala ku lá sát, ta pasz ta la ta it ka taszt -
ró fa el mé let tel ma gya ráz ta. Esze rint a föld tör té net so rán
kü lön bö zõ ka taszt ró fák kö vet kez tek be, ezek után Is ten
min dig új te rem tés sel né pe sí tet te be a Föl det. 

Dar win uta zá sa alatt Ly ell an gol geo ló gus (1979–1875)
mun ká ját ol vas ta. Ly ell „egy sé ge sí tõ” el mé le te sze rint a
föld fel szín je len le gi for mái, he gyei, part vo na lai, fo lyó med -
rei, szik lái olyan erõk nyo mán jöt tek lét re, ame lye ket ma
is meg fi gyel he tünk: szél, víz, jég for mál ta õket. Nagy ha -
tást gya ko rolt Dar win ra Mal t hus (1766–1834) né pe se dés -
el mé le te. Mal t hus az éh ség, a nyo mo rú sá gok okát ke res te,
és ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy ezek ki ke rül he tet le -
nek, mert a né pes ség nö ve ke dé se meg ha lad ja a ren del ke -
zés re ál ló for rá sok nö ve ke dé sé nek üte mét. Azok bol do gul -
nak, akik ke mény küz del met foly tat nak az élet ben ma ra -
dá sért. 

A fa jok át ala ku lá sá nak el mé le tét val lot ta Dar win elõtt
La marck fran cia tu dós (1744–1829). El sõ ként fej tet te ki,
hogy a fa jok bo nyo lult sá guk sor rend jé ben je len tek meg a
Föl dön. Azt val lot ta, hogy az élõ lé nyek éle tük so rán al kal -
maz kod nak az õket kö rül ve võ kör nye zet hez, és a szer ve -
ze tük ben be állt vál to zá so kat utó da ik ra örö kí tik. Ezt a
gon do la tot ma a „szer zett tu laj don sá gok örök lõ dé sé nek”
ne vez zük. Klasszi kus el kép ze lé se, hogy a zsi rá fok min dig
nyúj to gat ták nya ku kat a fák le ve le i ért, és ki csi nye ik egy re
hosszabb nyak kal jöt tek a vi lág ra. 

Az evo lú ció el mé le tét ma a ge ne ti ka nyel vén tud juk
meg fo gal maz ni. Dar win el mé le té nek meg al ko tá sa kor
azon ban a ge ne ti ka klasszi kus tör vény sze rû sé gei sem vol -
tak is mer tek. Gre gor Men del br ün ni szer ze tes, aki az örök -
lõ dés alap tör vé nye it le ír ta, Dar win kor tár sa volt, de köny -
ve ol va sat la nul ke rült elõ Dar win ha gya té ká ból. 

AZ EVO LÚ CIÓ EL MÉ LE TE 

Az evo lú ció szó ki bon ta ko zást, fej lõ dést je lent. A fa jok
át ala ku lá sá nak, az élõ vi lág idõ be ni ala ku lá sá nak el mé -
le tét ért jük alat ta. Sok szor za vart okoz, hogy a „fej lõ -
dés” bo nyo ló dást su gall, hol ott egy sze rû sö dés is meg fi -
gyel he tõ a fa jok át ala ku lá sa kor. At tól, hogy va la mi ha -
lad, nem biz tos, hogy fej lõ dik. (Mi ért len ne a Bos nyák
tér rõl in du ló pi ros 7-es fej let tebb, mi re a Kosz to lá nyi
tér re ér?) 
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A dar wi ni el mé let lé nye ge,4 hogy az élõ lé nyek egy más -
ból fej lõd tek az év mil li ók so rán. A fa jok po pu lá ci ó i ban
(sza po ro dá si kö zös sé ge i ben) vál to za tok sok fé le sé ge fi -
gyel he tõ meg. Az egyik egyed job ban tû ri a szá raz sá got, a
má sik ma ga sabb, a har ma dik ha té ko nyab ban hasz no sít ja
a táp lá lé kot. A vál to za to kat mai tu dá sunk sze rint az örö -
kí tõ anyag (DNS) vé let len sze rû meg vál to zá sai, mu tá ci ói
hoz zák lét re. Ezek a for mák hosszú ide ig él het nek egy más
mel lett, de a kör nye zet bi zo nyos vál to zá sai elõnyt je lent -
het nek va la me lyik tí pus szá má ra. Az adott kör nye zet ben
„rá ter met tebb” for má nak na gyobb az esé lye ar ra, hogy so -
ká ig él jen, és sok élet ké pes utó dot ne vel jen fel. Kö vet ke -
zés kép pen a kö vet ke zõ ge ne rá ci ók ban na gyobb arány ban
kép vi sel te ti ma gát, mint a töb bi vál to zat. Ezt hív juk ter -
mé sze tes ki vá lasztó dás nak, sze lek ci ó nak. A fo lya mat so -
rán a po pu lá ció adap tá ló dik, al kal maz ko dik az adott kör -
nye zet hez. 

Az adap tív vál to zá sok mel lett több fé le vé let len me cha -
niz mus is ala kít ja a po pu lá ci ók össze té te lét. Egye dek ván -
do rol hat nak át egy má sik po pu lá ci ó ból, vagy né hány
egyed pél dá ul egy szi get re sod ród hat, ahol új po pu lá ci ót
ala pít, amely nek össze té te le nem egye zik az anya po pu lá -
ció össze té te lé vel. Ezek a po pu lá ci ós szin tû ge ne ti kai vál -
to zá sok ma is meg fi gyel he tõk. 

FAJ KE LET KE ZÉS 

Két egyed egy faj ba so rol ha tó, ha egy más sal iva ro san sza -
po rod va ter mé keny utó do kat ké pe sek lét re hoz ni. En nek a
ré gi de fi ní ci ó nak a ma gya rá za tát is a ge ne ti ka ad ja: az
örö kí tõ anya got hor do zó kro mo szó mák nak kell na gyon
ha son lók nak len ni ük ah hoz, hogy az ivar sej tek egy más ra
ta lá lá sa élet ké pes, sza po ro dó ké pes utó dot hoz zon lét re.
Érez zük, hogy a fen ti kis mik ro e vo lú ci ós vál to zá sok még
na gyon messze van nak az új fa jok ki ala ku lá sá tól. A fa jok
ke let ke zé se két lé pés ben tör té nik. Az el sõ lé pés, hogy két
po pu lá ció va la ho gyan el szi ge te lõ dik egy más tól. En nek
oka le het szö kõ ár, víz fo lyás vagy más föld raj zi gát, de elõ -
for dul hat az is, hogy az egyik po pu lá ció ki csit ké sõbb éb -
red té li ál má ból, mint a má sik (ezt fi gyel ték meg a ke le ti
és nyu ga ti sü nök nél), és mi re a nyu ga ti ak fel éb red nek, a
ke le ti ek nõs té nyei már vem he sek. Izo lá lód hat nak nö vé -
nyek a vi rág por kép zés el té rõ ide je mi att, vagy ál la tok úgy,
hogy kü lön bö zõ táp lá lék ra spe ci a li zá lód nak (pél dá ul a fej -
te tû és a ru ha te tû). Ezek az izo lá ló dott kö zös sé gek még
sza po rod hat ná nak egy más sal, pél dá ul egy la bo ra tó ri um -
ban. Új faj nak ak kor te kint jük õket, ha az idõk so rán ge -
ne ti kai anya guk annyi ra kü lön bö zõ vé vált, hogy már sem -
mi kép pen nem le het sé ges iva ros szaporodási fo lya mat kö -
zöt tük. (Még lom bik bé bi jük sem le het.) Gyor sab ban is ke -
let kez het nek új fa jok, pél dá ul ha két faj egye dei még is csak

sza po rod ni tud nak egy más sal, hib ri di zá lód nak. Ilyes mi
fõ ként a nö vé nyek kö ré ben fi gyel he tõ meg. (Egyes nö vé -
nyek fittyet hány nak a bio ló gu sok jól ki mun kált de fi ní ci -
ó i ra.)  A faj ke let ke zés nek eze ket a fo lya ma ta it a ve lünk
együtt élõ élõ vi lág ban is tet ten ér het jük, ne héz sé get csak
az okoz, hogy éle tünk igen rö vid ezek nek a fo lya ma tok -
nak az idõ lép té ké hez ké pest. 

EVO LÚ CI ÓS „BI ZO NYÍ TÉ KOK” 

Az evo lú ció el mé let bi zo nyí té kai is ha tal mas fej lõ dé sen
(evo lú ci ón) men tek ke resz tül az el telt 150 év alatt. 

Köz vet len bi zo nyí té kok a kö vü le tek, fosszí li ák. A föld mé -
lyé bõl szá mos olyan élõ lény kö vü le te ke rül elõ, ame lyek a
ma i ak hoz ha son ló ak le het tek, de va la mi ben még is kü lön -
böz nek azok tól. Ezek ko rát a ré teg zõ dé sük alap ján so ká ig
csak egy más hoz vi szo nyít va le he tett meg ha tá roz ni (re la tív
kor meg ha tá ro zás). A fosszí li ák ál ta lá ban tö re dé ke sek, ezek
alap ján pró bál ják re konst ru ál ni a bio ló gu sok az egy kor élt
for má kat. Új és új le le te ket ta lál nak, ame lyek alap ján mó -
do sít ják a ko ráb bi el gon do lá so kat, ha son ló an a ré gé szek
mun ká já hoz. A 20. szá za di fi zi ka a kor meg ha tá ro zás új
mód sze rét ad ta a bio ló gu sok ke zé be: ez az ab szo lút kor -
meg ha tá ro zás. Az élõ lé nye ket fel épí tõ ato mok kis szá za lé -
ka ra dio ak tív su gár zás köz ben bom lik, ezért a kö vü le tek -
ben ezek nek az ato mok nak a szá ma az el telt idõ vel ará -
nyo san csök ken. Mennyi sé gük bõl kiszá mít ha tó a le le tek
ko ra. Ilyen a szén atom 14-es izo tóp já nak mennyi sé gi meg -
ha tá ro zá sán ala pu ló ra dio kar bon mód szer. 

Köz ve tett bi zo nyí té kok. Dar win má sik klasszi kus bi zo -
nyí té ka a kü lön bö zõ élõ lé nyek emb ri o ná lis fej lõ dé sé nek
ha son la tos sá ga volt. Köz is mer tek azok a fo tók, ame lyek a
kü lön bö zõ ge rin ce sek (ha lak, két él tû ek, hül lõk, ma da rak,
em lõ sök) emb ri ó i nak ko rai ál la po ta it ha son lít ják össze. 

Az össze ha son lí tó ana tó mia a kü lön bö zõ ál lat cso por -
tok meg fe le lõ szer ve it vizs gál ja. A ro kon fa jok meg fe le lõ
szer vei ha son ló alap szer ke ze tû ek. Pél dá ul a szá raz föl di
ge rin ce sek vég tag jai egy más tól na gyon kü lön böz nek, de
a bé kák ug ró lá bá nak, a ma da rak szár nya i nak, a bál nák
vég tag csonk ja i nak alap fel épí té se meg egye zik. Eze ket az
azo nos ere de tû, de kü lön bö zõ élet mód nak meg fe le lõ en
ala kult szer ve ket ho mo lóg szer vek nek ne vez zük. Ki ala -
ku lá suk ra azt a mo dellt ál lít hat juk fel, hogy az új for mák
min dig a meg lé võk bõl ke let kez het tek, és a kü lön bö zõ
élet mó dok hoz mó do sul tak. 

A nö vény- és ál lat föld rajz meg fi gye lé se it a kon ti nens -
ván dor lás el mé le té vel ve tik egy be. Így ma gya ráz hat juk,
hogy Auszt rá lia élõ vi lá ga erõ sen kü lön bö zik a töb bi kon -
ti nen sé tõl, ez a föld rész már vagy 150-200 mil lió év vel ez -
elõtt el szi ge te lõ dött a töb bi tõl. 

A bio ké mia és a sejt tan fej lõ dé se le he tõ vé tet te, hogy a
kü lön bö zõ élõ lé nyek mo le ku lá it összeha son lít suk. A szer -
ves ve gyü le tek szá ma, ame lyek bõl élõ lé nye ket le het ne épí -
te ni, vég te len. Még is az összes élõ lény ugyan ab ból a né -
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4 Vi da Gá bor (szer k.): Evo lú ció I–V. I. Az evo lú ció ge ne ti kai alap jai. Na -
tu ra, Bu da pest, 1981.



Az igaz ság nem árt a Szent írás nak. (Dr. Mun tag An dor) 

Sok idõt töl töt tem az zal, hogy kis ka pu kat ke res gél tem a
Bib li á ban. (W. C. Fields) 

A kre a ci o nis ták azt a né ze tet vall ják, hogy Is ten a Szent -
írás au to ri tá sá nak meg fe le lõ en köz vet le nül és ter mé szet -
fe let ti mó don te rem tet te meg vi lá got és a kü lön bö zõ bio ló -
gi ai fa jo kat, olyan fo lya ma tok ál tal, ame lyek töb bé már
nem hat nak.1

Az észak-ame ri kai ke resz tény fun da men ta lis ták2 kö ré -
ben el ter jedt kre a ci o niz mus kü lö nö sen is a dar wi niz mus -
sal száll szem be, és azt tu do má nyo san té ves, szo ci á li san
és mo rá li san er kölcs te len vi lág né zet nek aposzt ro fál ja. A
60-as évek tõl fog va az em lí tett bib li ai kre a ci o niz mus az

úgy ne ve zett tu do má nyos kre a ci o niz mus sal vagy te rem tés -
tu do mánnyal egé szült ki. En nek tö rek vé se az, hogy a bib -
li ai te rem tés tör té net le írá sát tu do má nyos bi zo nyí té kok kal
tá massza alá. 

Az el sõ kre a ci o nis ta tu dó sok közé tar to zott Atha na si us
Kircher (1602–1680), aki har mad ran gú köny ve ket írt kü -
lön fé le té mák ról, a hi e rog li fák tól kezd ve egé szen a mág -
ne ses sé gig. Ha son ló an kor tár sa i hoz, Mó zes el sõ köny vét
nem me ta fo ri ku san ér tel mez te, ha nem a ben ne fog lal ta kat
té ny nek te kin tet te. Kircher biz tos volt ab ban, hogy a tu do -
mány csak meg erõ sít he ti azo kat a cso dá kat, ame lye ket az
Úr a te rem tés so rán vég hez vitt.3

Az 1700-as évek vé gén a ter mé sze tes sze lek ció el ve és
az evo lú ció el mé le te rend kí vül gyor san ér ke zett meg, és
mély re ha tó vál to zá so kat ho zott a tu do má nyos köz élet ben,
va la mint sok ke resz tény szá má ra ra di ká lis kér dé se ket tett
fel a te rem tett vi lág ról al ko tott el kép ze lé sé vel kap cso lat -
ban. Ch ri stop her To u mey mu tat rá ar ra, hogy Ame ri ká ban
a 19. szá zad ban az evan ge li kál-pro tes tan tiz mus és a tu -
do mány annyi ra egy be csen gett, hogy egy ter mé szet tu dós
és egy lel kész könnye dén egyet ért he tett, ami kor a ter mé -
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hány ezer szer ves ve gyü let bõl épül fel. Ez le he tõ sé get ad
ar ra, hogy egy ki vá lasz tott mo le ku lát össze ha son lít sunk
kü lön bö zõ fa jok ban. Az így raj zolt mo le ku lá ris törzs fák azt
mu tat ják, hogy a ro kon fa jok meg fe le lõ mo le ku lái job ban
ha son lí ta nak egy más ra, mint a tá vo li a ké. Jól pél dáz za ezt
a sejt lég zés hez nél kü löz he tet len fe hér je, a ci tok róm-c. Az
em ber nek ez a fe hér jé je egy ami no sav ban kü lön bö zik a
csim pán zé tól, 10-ben a ku tyá é tól, 13-ban a ló é tól. 

A ge ne ti ka ered mé nyei a leg újab bak, és kü lö nö sen ér de -
ke sek, mert mint lát tuk, a gén ál lo mány vál to zá sa it tart juk
az evo lú ci ós me cha niz mus alap já nak. Már a 20. szá zad
kö ze pén nyil ván va ló vá vált, hogy a ge ne ti kai kód az egész
élõ vi lág ban egy sé ges. Ezért le het sé ges, hogy a gyógy szer -
gyá rak em be ri fe hér jé ket ter mel tet nek bak té ri u mok kal. A
szá zad vé gé re szá mos faj tel jes ge ne ti kai ál lo má nyát fel -
tér ké pez ték, és szá mí tó gé pes elem zés sel ezek az ered mé -
nyek jól egy be vet he tõk. A ge ne ti ku so kat is meg lep te, hogy
az em ber és a csim pánz gén ál lo má nya csu pán 1%-ban kü -
lön bö zik. Kaf kát idé zi, hogy be bi zo nyo so dott: a ro va rok
pot ro há nak szel vé nyes sé gét ugyan az a gén ala kít ja ki,
mint az em ber ge rinc ve lõszel vé nye it. 

AZ EVO LÚ CIÓ BIO LÓ GIA MA 

A tel jes ség igé nye nél kül meg kí sé rel tem be mu tat ni, hogy
az evo lú ci ós szem lé let a mai bio ló gia min den ágát át hat -
ja. Az evo lú ci ós mo dell azon ban szá mos pon ton ma is vál -
to zik, ala kul. Az újabb is me re tek alap ján ma te ma ti kai és
szá mí tó gé pes mo del lek kel pró bál ják re konst ru ál ni az élet
tör té ne té nek ese mé nye it. Ezek nek a mo del lek nek a ré szei
erõ sen vál toz nak, kü lö nö sen a pre bio ló gi ai evo lú ció ese -
mé nye it il le tõ en. A leg egy sze rûbb élõ lé nyek nem ren del -
kez tek szi lárd vá zzal, ezért fosszí li ák he lyett le nyo ma to -
kat, kõ ze tek be zárt gáz bu bo ré ko kat vizs gál nak, hogy az
õs idõ ese mé nye it mo del lál has sák. Iz gal mas ered mé nye ket
vár nak a Nap rend szer töb bi boly gó já nak vizs gá la tá tól is.
Ki ala kult-e más hol is a mi enk hez ha son ló élet? Ala kul az
el mé let a fo lya ma tos és az ug rás sze rû vál to zá sok össze -
ha son lí tá sá val is. 

Iz gal mas és fá rad sá gos szel le mi ka land az evo lú ció tu -
do mány, de meg éri a ve szõd sé get. Na gyon örü lök, hogy
lel ké szi fo lyó irat ban ír hat tam ró la. Sze re tet tel és ér dek lõ -
dés sel vá rom a teo ló gu sok írá sa it.

OROSZ GÁ BOR VIK TOR 

Kre a ci o niz mus és kre a ci o nis ták*

* A dol go zat az MTA–EHE Szo ci ál eti kai és Öku me ni kus Ku ta tó cso port
mun ká já nak ke re té ben ké szült.

1 Mad dox, Mar ty Mil ler: Art. Kre a tion is mus in: RGG4, Bd. 4. 1738. o.
2 A 18. szá zad ban Ame ri ka val lá si tér ké pe rend kí vül meg osz tott ké pet

mu ta tott: az egyik ol da lon több, Eu ró pá ból ér ke zett fun da men ta lis ta kö -
zös ség, míg a má sik ol da lon a fel vi lá go sult, több nyi re sze ku la ri zá ló dott
ér tel mi ség. A két cso port lé te már ön ma gá ban is sok szor adott okot el vi
össze üt kö zés re. A fun da men ta lis ta fo ga lom a chi ca gói Mo ody Egy ház lel -
ké sze, A. C. Di xon szer kesz té sé ben meg je le nõ „The Fun da men tals” röp -
irat cí mé bõl ered.

3 Vö. Dia mond, Ja red: Voya ge of the Over lo a ded Ark. Dis co ver 6. 1985.
83. o.



szet rõl be szél get tek egy más sal. En nek oka az volt – ál la -
pít ja meg To umy –, hogy a pro tes táns tu do mány ér tel me -
zés szí ve a „ket tõs ki nyi lat koz ta tás” volt, vagy is az a ta -
ní tás, hogy Is ten az em be ri ség szá má ra ön ma gát a Szent -
írás ban és a ter mé szet ben nyi lat koz tat ta ki.4 Ezért a ket tõ
meg is me ré sé nek mód ja és üze ne té nek meg ér té se nem üt -
kö zött egy más sal. Sõt a „pro tes táns mo dell” a ké sõb bi ek -
ben is alap já ul szol gált a tu do mány és a val lás kö zöt ti
pár be széd nek. 

1900–1970 kö zött a kre a ci o nis ta írók és a kre a ci o nis ta
moz ga lom tag jai az ér vek és el len ér vek szé les ská lá ját vo -
nul tat ták fel. So kan nem vol tak ké pe sek mo dern al ter na -
tí vá ját ad ni egy kon zer va tív, short-age (rö vid kor)5 kre a ci -
o nis ta vi lág né zet nek. Lát szó lag mind egyi kük long-age
(hosszú kor) kre a ci o nis ta lett az idõk so rán, ám né há nyan
ra gasz kod nak a short-age el mé let hez, és ahol csak le het,
en nek han got is ad tak. 

A kre a ci o niz must vizs gál va ér de mes és ta nul sá gos
meg em lí te ni azt az el sõ „pen ge vál tást”, amely alig né hány
hó nap pal Charles Dar win A fa jok ere de te a ter mé sze tes ki -
vá lasz tás út ján cí mû köny vé nek meg je le né sét kö ve tõ en
Tho mas Hux ley és Sa mu el Wil be for ce, Ox ford püs pö ke kö -
zött zaj lott le 1860-ban, az ox for di Ter mé szet tu do má nyi
Mú ze um ban. A vi ta pro és kont ra ér vei jel lem zõ en ve tí tet -
ték elõ re a mai vi ták ban is sok szor hasz nált ér ve ket. A
püs pök a szó vál tás so rán ál lí tó lag ne ki sze gez te a kér dést
Hux ley nak: „va jon a nagy ap ja vagy a nagy any ja ágán
szár ma zik-e a ma jom tól? Hux ley az anek do ta sze rint így
vá la szolt: nem szé gyel li ma jom õse it, de azt igen is szé -
gyel li, hogy lé tez nek olyan em be rek, akik a te het sé gü ket
az igaz ság el fer dí té sé re hasz nál ják.”6 Min de nest re tény,
hogy a te rem tés és a te rem tõ Is ten ta ga dá sá ra fel hasz nált
dar wi niz mus sok em bert el tá vo lí tott a ke resz tény ség tõl.7

A kre a ci o nis ták és evo lu ci o nis ták kö zöt ti össze üt kö zés
má sik ér de kes ál lo má sa volt az 1925-ös day to ni ma jom -
per, ame lyet egy bio ló gia ta nár el len in dí tot tak. A pert John
Tho mas Scop es el ve szí tet te, és a bí ró száz dol lá ros pénz -
bün te tés re ítél te. Ez után az evo lú ció szó év ti ze dek re el -
tûnt a bio ló gia köny vek bõl. Jól le het ma nap ság az egye sült
ál la mok be li tan köny vek fog lal koz nak az evo lú ci ó val, lé -
tez nek olyan ál la mok (Ala ba ma, Ok la ho ma), ame lyek ben
el áll tak a fo ga lom tan köny vek be va ló be il lesz té sé tõl, mi -
vel az evo lú ció sze rin tük csu pán el mé let és nem tény.8

A má sik ol dal ré szé rõl 1986-ban 72 No bel-dí jas tu dós

és 23 tu do má nyos tár sa ság (me lyek ak tív tu dó sok tíz ez re -
it kép vi se lik) egy úgy ne ve zett ami cus cu riae (ön zet len ta -
nács adói) ira tot jut ta tott el az Egye sült Ál la mok Leg fel -
sõbb Bí ró sá gá hoz, ki fe jez ve el len zé sét az zal kap cso lat -
ban, hogy a Bib lia szó sze rin ti ér tel me zé sét tu do mány ként
ok tas sák az is ko lák ban.9

A kre a ci o niz mus és az evo lú ció tár sa dal mi vissz hang -
já ra te kint ve szem lé le te sek azok a sta tisz ti kák, ame lyek
az Egye sült Ál la mok ban eb ben a kér dés kör ben ké szí tet -
tek. Ezek sze rint az ame ri kai la kos ság csu pán 9 szá za lé -
ka hi szi azt, hogy az em ber több mil lió éven át fej lõ dött
és ér te el mai alak ját.10 Ez óri á si sza ka dé kot je lent em be -
rek tö me gei és a tu dó sok, ta ná rok kö zött. 1997-ben egy
Gal lup-fel mé rés sze rint az ame ri ka i ak 68 szá za lé ka
tartotta fon tos nak, hogy az evo lú ci ó val együtt ok tas sák a
kre a ci o niz must is az ál la mi is ko lák ban, és egy má sik fel -
mé rés sze rint 40 szá za lék elõny ben ré sze sí ti a kre a ci o niz -
mus ok ta tá sát az evo lú ció ok ta tá sá val szem ben. Más fel -
mé ré sek olyan ered mény re ju tot tak, hogy az ame ri ka i ak
80 szá za lé ka sze ret né azt, hogy a kre a ci o niz must ok tas -
sák ál la mi is ko lák ban.11 Az ada tok ma gu kért be szél nek,
még is sok szak író szá mol be ar ról, hogy több bio ló gia ta -
nár szá má ra ta bu té ma lett az evo lú ció ok ta tá sa, fél nek a
konf lik tu sok fel vál la lá sá tól, vagy nem tud nak mit kez de -
ni az evo lú ció fo gal má val.12 Ar ra a kér dés re, hogy mi ért
nem ta nít ha tó a kre a ci o niz mus ál la mi is ko lák ban, az
ame ri kai Nem ze ti Tu do má nyos Aka dé mia ki ad vá nya a kö -
vet ke zõ fe le le tet ad ja: a bí ró ság ál lás pont ja sze rint a „te -
rem tés tu do mány” (cre a ti on sci en ce) je len leg val lá sos né -
zet. Mi vel az ál la mi is ko lák nak val lá si sem le ges sé gü ket
meg kell õriz ni ük, ezért tör vény el le nes a kre a ci o niz mus
ok ta tá sa.13 A ma gya rá zat ban ben ne rej lik az ál lam és az
egy ház el vá lasz tá sá nak kér dés kö re. 

Az evo lú ció el len zõ i nek két cso port ját le het meg kü lön -
böz tet ni. Az egyik cso port hoz az úgy ne ve zett pa ra evo lu ci -
o nis ták, más né ven vi ta lis ták tar toz nak, akik tá gabb ér te -
lem ben el is me rik az evo lú ci ót, azon ban nél kü löz he tet len -
nek tart ják egy in tel li gens lény lé te zé sét, aki irá nyít ja az
ese mé nye ket. Az an ti e vo lu ci o nis ták az evo lú ciótan alap ja -
it vi tat ják. A kre a ci o nis ták leg na gyobb cso port ját a fun da -
men ta lis ták al kot ják, akik ra gasz kod nak a bib li ai te rem -
tés tör té net szó sze rin ti ér tel me zé sé hez, va la mint vall ják,
hogy min den egyes fajt egy szer re te rem tett meg az Is ten.
Jól le het ezek a cso por tok egy sé get mu tat nak dar wi niz -
musel le nes sé gük kel, ugyan ak kor több el té rés van kö zöt -
tük a pa le on to ló gi ai és geo ló gi ai is me re tek in terp re tá ci ó -
já val kap cso lat ban. 
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4 To u mey, Ch ri stop her: God’s Own Sci en tists. Cre a tio nists In A Se cu lar
World. Rut gers Uni ver sity Press, New Bruns wick, NJ, 1994. 14. o.

5 A vi lá got Is ten hat nap alatt te rem tet te, a Mó zes el sõ köny vé ben ta lál -
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A gap the ory (hé zag el mé let) sze rint a kez det sok kal ko -
rább ra he lyez he tõ az is te ni te rem tés nél. Ez az el mé let nem
zár ja ki a Föld többmil li árd éves lé te zé sét, és vall ja: a hat -
na pos te rem tés hosszú szü net után ment vég be. A day-age
the ory (nap-kor el mé let) alap ján a ge ne zis nap ja it nem kell
szó sze rint ven ni, azok akár évek mil li ó ját is je lent he tik. A
hu sza dik szá zad ban Ge or ge McC re ady Pri ce ezt az el mé le -
tet az özön víz-te ó ri á val egé szí tet te ki. E sze rint a te rem tés
köny vé nek hét nap ja elõtt hosszú ide ig lé te zett a vi lág, de
élet nél kül. És egy ké sõb bi, vi lág mé re tû ár víz a kü lön bö zõ
le le tek kor meg ha tá ro zá sát meg kér dõ je lez he tõ vé tet te. A yo -
ung Earth (fi a tal Föld) kre a ci o niz mus a Föld ke let ke zé si
ide jét Mó zes el sõ köny vé nek kro no ló gi á ja alap ján 6 ezer
év re te szi, má sok ezt az ál lás pon tot két ség be von va 10 ezer
év rõl be szél nek, mi vel a szá mí tá so kat hi bás nak tart ják. A
cre a tio ex ni hi lo elv ér tel mé ben nem csu pán a Föld, de az
egész uni ver zum egy szer re ke let ke zett. Ezt az ér vet kö vet -
ve ala kult ki a kre a ci o niz mu son be lül egy újabb cso port,
aki ket yo ung uni ver se (fi a tal vi lág egye tem) kre a ci o nis ták -
nak ne ve zünk.14 A kre a ci o nis ták ér vei kö zül a leg fon to sab -
bak: 1. A tu do mány sok min den re nem tud vá laszt ad ni,
pél dá ul koz mo ló gia. 2. Egy nagy, az egész vi lág ra ki ter je dõ
ár víz majdnem min dent meg ma gya ráz hat. 3. Az evo lú ció -
el mé let tu do mány ta lan, mi vel nem iga zol ha tó. 

A kö vet ke zõk ben né hány kre a ci o nis ta szer ve zet be mu -
ta tá sá ra ke rül sor. Az ame ri kai kre a ci o nis ta moz ga lom ra
ta lán a leg na gyobb ha tás sal az An gol Evo lú ció el le nes
Moz ga lom (Bri tish Evo lu ti on Pro test Mo ve ment, EPM) volt,
amely kez det ben long-age kre a ci o nis ták ból állt, majd ké -
sõbb tag jai kö zül egy re töb ben let tek a short-age irány zat
hí ve i vé. Meg ala pí tó ja Do ug las De war or ni to ló gus, Sir
Amb ro se Flem ing, dr. Ba sil Atkin son, a camb ridge-i egye -
tem könyv tá ro sa és Co lon el Skin ner volt. A leg je len tõ sebb
brit kre a ci o nis ta Amb ro se Flem ing (1849–1945), a mo -
dern elekt ro ni ka aty ja volt, aki az EPM el nö ke ként több
kre a ci o nis ta köny vet is írt, ame lyek kö zül a leg je len tõ sebb
ta lán a The In ter sec ting Sphe res of Re li gi on and Sci en ce
and Evo lu ti on or Cre a ti on (A val lás és a tu do mány, az evo -
lú ció és a te rem tés met szés pont jai) cí mû volt.15

A 20. szá zad el sõ fe lé ben az eu ró pai kre a ci o nis ta egye -
te mi pro fesszo rok kö zött az egyik leg hí re sebb Al bert
Fleisch mann volt, aki ana tó mi át és geo ló gi át ok ta tott az
er lange ni egye te men. Több köny ve kö zül a leg je len tõ seb -
bek: Die Des cen denz The orie (A le szár ma zás el mé le te,
1933) és a Die dar wi nische The orie (A dar wi ni el mé let,
1903). Mind két írá sá ban ha tá ro zot tan száll szem be a dar -
wi niz mus sal. Olasz or szág ban a pa dovai egye tem zoo ló gia
pro fesszo rá nak, D. Ca raz zi nak köny ve, Il Dog ma dell’ Evo -
lu zi o ne (Az evo lú ció dog má ja, 1920) vi tat ta he ve sen Dar -
win né ze te it. 

Az EPM utol só el nö ke Ver na Wright, a Uni ver sity of
Leeds tan szék ve ze tõ pro fesszo ra volt. An nak a szer ve zet -
nek, amely be töb bek kö zött H. Enoch, a Mad ras Uni ver -
sity zoo ló giai pro fesszo ra, dr. D. B. Go wer, a Guys Hos -
pital bio ké mi ku sa is tar to zik a het ve nes évek óta, The Cre -
a ti on Sci en ce Mo ve ment a ne ve. Ez a szer ve zet je len te ti
meg a Cre a ti on cí met vi se lõ és két ha von ta meg je le nõ fo -
lyó ira tot is.16

A leg el sõ ame ri kai kre a ci o nis ta szer ve ze tek kö zé tar to -
zik a The Re li gi on and Sci en ce As so ci a ti on (Val lás és Tu do -
mány Tár sa ság), ame lyet a har min cas évek ben ho zott lét -
re Dud ley Whit ney, egy me zõ gaz da sá gi szak lap szer kesz tõ -
je. McC re ady Pri ce, egy he ted na pi ad ven tis ta gyü le ke zet hez
tar to zó ké mi kus, aki a tár sa ság egyik leg be fo lyá so sabb
kép vi se lõ je volt, 1902 és 1955 kö zöt ti idõ ben 25 kre a ci o -
niz mus sal fog lal ko zó köny vet írt. Val lot ta, hogy a vi lág 6
nap alatt jött lét re mint egy 6-10 ezer év vel ko ráb ban, és a
fosszí li ák, va la mint a geo ló gi ai le le tek több sé gé ért az
özön víz a fe le lõs. Pri ce meg jegy zi: „Az egyet len lé nye ges
do log a kre á ciótan ban, hogy a mi vi lá gunk ere de te és az
azon kí vü li dol go ké az idõ egy múlt bé li sza ka szá ban az is -
te ni erõ köz vet len és szo kat lan meg je le né se ál tal jött lét re.
És az az ere de ti te rem tés óta más és kü lön bö zõ ha ta lom -
ként és erõ ként ér vé nye sül, hogy fenn tart sa és meg tart sa
az élet for má it, sõt az egész vi lá got úgy, aho gyan azt lét re
hív ta.”17

Eh hez a tár sa ság hoz és le ány szer ve ze te i hez több evan -
gé li kus lel kész és pro fesszor is tar to zott. Így By ron Nel -
son lel kész 1931-ben The De l uge Story in Sto ne (A víz -
özön kõ be zárt tör té ne te) cím mel je len te tet te meg köny -
vét, és 1948-ban Be fo re Ab ra ham (Áb ra hám elõtt) cím mel
egy kre a ci o nis ta ant ro po ló gi át. Nel son egyéb ként a long-
age kre a ci o nis ták köz é tar to zott, és az 1Móz 5–11 versek -
ben ta lál ha tó ge nea ló gi á ban lé võ hi á nyos ság nak volt a
szó szó ló ja. The o dore Gra eb ner, aki ugyan csak evan gé li -
kus long-age kre a ci o nis ta volt, és St. Lo uis- ban a Con cor -
dia Theo log i cal Se mi nary ta ná ra, több hí res mû vé ben
fog lal ko zott az evo lú ci ó val (Es says in Evo lu ti on; Evo lu ti -
on: An In vestiga ti on and a Cri tic ism). Ugyan csak a Con -
cor dia Theo log i cal Se mi nary pro fesszo ra volt Alfred M.
Reh win kel, aki geo ló gi á ból is mes ter fo ko zat tal ren del ke -
zett, és írá sa i nak több sé gét az özön víz geo ló gi ai ha tá sa i -
nak szen tel te. 

INS TI TU TE FOR CRE A TI ON RE SE ARCH 

A „tu do má nyos te rem tés tan”, ame lyet a Te rem tés ku ta tó
In té zet18 tag jai kép vi sel nek, Mó zes el sõ köny vé nek szó
sze rin ti, fun da men ta lis ta ér tel me zé sé vel mind ke resz té -
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Vá lasz adók: 
– Dr. Szent pé tery Pé ter (Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -

tem, Val lás- és Tár sa da lom tu do má nyi Tan szék ve ze tõ je) 
– Dr. Szûcs Fe renc (Kár oli Gás pár Re for má tus Egye tem Hit -

tu do má nyi Kar, Rend sze res Teo ló gia Tan szék ve ze tõ je) 
Kér de zõ: 
– Ko dá csy Ta más (Kár oli Gás pár Re for má tus Egye tem,

egye te mi lel kész) 

Kodácsy Tamás: Mit je lent személye sen egy ke resztény
em ber számára az, hogy Is ten te rem tet te a világot?

Szûcs Fe renc: Min de nek elõtt azt, hogy a sze mély te len
vi lág egye tem kez de tén és vé gén a sze mé lyes sze re tet áll.
Az Új szö vet ség ta nú ság té te le sze rint a koz mosz „alap ja it”
az Atyá nak a Fiú irán ti örök sze re te te je len ti (Jn 17,24). Ez
egé szen egye dül ál ló ma gya rá zat a ko ra be li koz mo gó ni ák
kö zött. A vi lág nem a jó és a rossz koz mi kus har cá ból szü -

nyek, mind ve ze tõ tu dó sok ré szé rõl ko moly el len ál lás sal
ta lál ko zik. 

Henry M. Mor ris, aki meg ala pí tó ja és ké sõbb el nö ke volt
a Cre a ti on Re se arch So ci etynek19, va la mint az Ins ti tu te for
Cre a ti on Re se arch-nek, egyi ke a mo dern yo ung Earth kre -
a ci o nis ták ve ze tõ te o re ti ku sa i nak. A már em lí tett Pri ce és
Ir win A. Mo on (aki az Ame ri can Sci en ti fic Af fi lia ti on és
1945-ben a Mo ody Ins ti tu te of Sci ence meg ala pí tó ja) vol -
tak nagy ha tás sal gon dol ko dá sá ra. Mor ris és John C. Whit -
comb kö zös ki adá sú köny ve: The Ge ne sis Flo od, új erõt
adott és vi rág zás nak in dí tot ta a mo dern kre a ci o nis ta moz -
gal mat.20 Mor ris ne vé hez köt he tõ a kö vet ke zõ ál lí tás is:
Ádám bû nét kö ve tõ en lé pett élet be a ter mo di na mi ka má -
so dik tör vé nye, vagy is az ent ró pia, mely sze rint min den
zárt rend szer a szét esés, a ren de zet len ség fe lé tart. 

A TKI a Föld kor á  nak meg ha tá ro zá sá ról így nyi lat ko zik:
„Az egyet len mód szer a Föld ko rá nak meg ha tá ro zá sá ra
az, hogy Is ten meg mond ja ne künk, hogy az mennyi. És
mi vel meg is mond ta ne künk na gyon vi lá go san a Szent -
írás ban, hogy több ezer év és nem több, ez kell le gyen a
Föld min den fé le kro no ló gi á já nak ki in du ló pont ja.”21 A TKI
mes ter fo ko za tot adó kép zé se ket in dít aszt ro- és geo fi zi ká -
ból, bio ló gi á ból és geo ló gi á ból, és a hoz zá tar to zó ki adón
ke resz tül (Cre a ti on-Li fe Pub lis her, ké sõbb Ma s ter Bo oks)
köny ve ket, ha vi la pot (Acts and Facts) ad ki. 

A fun da men ta lis ta kre a ci o nis ta irány za tok mel lett lé -
tez nek az úgy ne ve zett kon kor dis ta kí sér le tek, ame lyek
össze kí ván ják egyez tet ni a tu do má nyos fel is me ré se ket a

Bib li á ban fog lalt el be szé lé sek kel. Így pél dá ul vol tak, akik
az õs rob ba nás sal (big bang) pró bál ták azo no sí ta ni a te -
rem tést. Ezek az el mé le tek gyak ran fi gyel men kí vül hagy -
ják, hogy a te rem tõ Is ten lé té nek el fo ga dá sá hoz el sõ sor -
ban hit re van szük ség.22

IN TEL LI GENS TER VE ZETT SÉG 

Ma gyar or szá gon az Ér tel mes Ter ve zett ség Mun ka cso port
(ÉR TEM) kép vi se li az in tel li gent de sign (in tel li gens ter ve -
zett ség)23 el mé le tet. A Mun ka cso port ala pí tó tag jai kö zött
mû sza ki és ter mé szet tu do má nyos vég zett sé gû szak em be -
rek, ta ná rok, kü lön bö zõ val lá sok és fe le ke ze tek lel ké szei és
egye te mi hall ga tók sze re pel nek. Kö zös ál lás pont juk, hogy
az evo lú ció el mé let nem te kint he tõ bi zo nyí tott nak, csu pán
fel té te le zés, ezért egyet len vál to za ta sem fo gad ha tó el. Azt
vall ják, hogy a vi lág egy fel sõbb ren dû in tel li gens lény
mun ká já nak ered mé nye. „Hely te len nek te kin tik a te rem tés
és az evo lú ció kom bi ná lá sán ala pu ló fel te vé se ket. Mi vel az
evo lú ció mind a mai na pig csu pán egy fel té te le zés, ezért
vé le mé nyük sze rint sem mi nem in do kol ja en nek »be ol -
vasz tá sát« a ha gyo má nyos val lá sos vi lág né ze tek be.”24

Össze fog la lá sul iga zat ad ha tunk Do ro thy Nel kin-nek
ab ban, hogy a kre a ci o nis ta moz ga lom rend kí vül sok fé le és
a nagy kre a ci o nis ta tár sa sá gok ala pí tói kö zül so kan tar -
toz nak az evan gé li kus, pres bi te ri á nus, he ted na pos ad ven -
tis ta, bap tis ta fe le ke ze tek hez.25 És ta lán még egy szer ér -
de mes em lé ke ze tünk be idéz ni vá lasz tott mot tón kat: „az
igaz ság nem árt a Szent írás nak.”
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Teo ló gu sok a kez de tek rõl 
Mit mond hat nak a teo ló gu sok a kez de tek rõl, a vi lág egye tem lét re jöt té rõl, a te rem tés rõl,
az evo lú ci ó ról, a kre a ci o niz mus ról? 

19 Ame ri ká ban má ig a leg na gyobb kre a ci o nis ta szer ve zet, mely pro -
fesszo rok és ku ta tók egy más sal va ló le ve le zé se nyo mán jött lét re 1963-
ban a wilm o re-i As bury Col l e ge-ben. A szer ve zet meg ala pí tó i nak több sé -
ge evan gé li kus volt.
20 Mor ris, Henry M.: His tory of mo dern Cre a tion ism. Ma s ter Bo oks, San
Di e go, 1993. 210. o.
21 Uo.

22 Vö. Ne messz e ghy Er vin: A hit és tu do mány: el len tét vagy har mó nia?
In uõ: Tu do mány, hit, böl cse let. Kor da Ki adó, Kecs ke mét, 1995. 49. o.
23 In tel li gent De sign Net work: http://www.in tel li gent de sign net work.org/
24 http://www.szkep szis.hu/cim la pon/elix ir.html



le tett, ha nem egy olyan min dent meg elõ zõ sze re tetkom -
mu ni ká ci ó ból, ami az Ige (Fiú) és az Atya kö zött van. Min -
den az ál tal lett, aki szem tõl szem ben, mint egy az Atya tü -
kör ké pe ként volt ma ga is Is ten (Jn 1,1–3). Mind ez ki egé -
szül még az zal is, hogy a Fiú nem csak oka, ha nem cél ja is
a te rem tés nek: min den… rá nézve te rem te tett (Kol 1,16).
Sze mé lye sen pe dig azt je len ti, hogy én ma gam is „Is ten te -
remt mé nye va gyok” (Lu ther), he lye met és éle tem ér tel mét
a vi lág egye tem ben ez ha tá roz za meg. To váb bá, Ady val
szól va: „az nem le het, hogy sen kié, vagy em be ré le gyen az
Élet, az Élet.” 

Szentpétery Péter: Min de nek elõtt azt, hogy nincs ma gá -
ra hagy va. Re mény ked het ab ban, hogy az a Te rem tõ, aki
az élet aján dé kát ad ta, ezt az aján dé kot nem akar ja vég -
leg vissza ven ni. Bár a te rem tés bõl ön ma gá ban még nem
kö vet ke zik a meg vál tás, azért va gyunk ke resz té nyek,
hogy te rem tés hi tünk ne ma rad jon az ál ta lá nos el gon do lás
szint jén. Mi vár juk a szen ve dés, bûn és ha lál nél kü li új vi -
lá got. Ez a vi lág még hi á ba va ló ság alá vet tet ve (Róm
8,20) is gyö nyö rû, nem vé let le nül, ha nem az em be rért.
Hadd utal jak éne kes köny vünk 253. éne ké re: „Áld juk Te -
rem tõnk, ér tünk al ko tott…” 

Kodácsy Tamás: Ho gyan vi szo nyul egymáshoz a ke -
resztény te remtéshit és a természet tu dományos (stan dard)
koz mológia?

Szentpétery Péter: Itt min de nek elõtt fo gal mi tisz tá zás
szük sé ges. Ha ter mé szet tu do má nyos koz mo ló gi án azt ért -
jük, hogy a koz mo ló gia és ér te lem sze rû en az evo lú ció tel -
jes egé szé ben ter mé szet tu do má nyos, ak kor na gyon rossz
nyo mon va gyunk. A vi lág (te gyük hoz zá: az élet és az em -
ber) lét re jöt té re vo nat ko zó bár mi lyen el mé le tet le he tet len
(ter mé szet)tu do má nyo san bi zo nyí ta ni, hi szen egy sze ri,
meg is mé tel he tet len, a je len ben nem meg fi gyel he tõ ese mé -
nyek rõl van szó. Ez zel együtt per sze nem kell ele ve ki zárt -
nak tar ta nunk, aho gyan er rõl már ír tam, hogy sok-sok
rész igaz ság ra rá jö he tünk, ezek össze ra ká sa azon ban so -
ha sem tart hat igényt a vég sõ igaz ság ra. A hí võ vall ja,
hogy Is ten az al ko tó, hogy örök ha tal ma és is tensége … al -
kotása i nak értel mes vizsgála ta révén meglátható (Róm
1,20). Csak õ tud biz tos fel vi lá go sí tás sal szol gál ni mun ká -
já nak le fo lyá sá ról. 

Szûcs Fe renc: A ke resz tény te rem tés hi tet a ter mé szet tu -
do má nyos koz mo ló gia vál to zá sai sem meg ren dí te ni, sem
meg erõ sí te ni nem tud ják, mert egé szen más ala pok ra
épül. A vi lág kép pel és a vi lág ér tel me zé sé vel vi szont egé -
szen más a hely zet. A koz mo ló gi á ban, de fõ képp a bio ló -
gi á ban vég be ment ha tal mas fej lõ dés el mé lyí tet te a sza ka -
dé kot a bib li ai te rem tés tör té net be tû sze rin ti ér tel me zé se
és a tu do má nyos ma gya rá za tok kö zött. A zsák ut cát én ab -
ban lá tom, hogy mind két ol dal ha tár sér té se ket kö vet el.
Ilyen például a kre a ci o niz mus-evo lu ci o niz mus szem be ál lí -
tá sa, mert ele ve azt su gall ja, hogy nem hisz a te rem tõ Is -
ten ben az, aki a vi lá got a fej lõ dés el mé let hi po té zi se sze -
rint ma gya ráz za. Eh hez tár sul az írás ma gya rá zat rö vid -
zár la ta, amely a Szent írás mû fa ji sa já tos sá ga it hagy ja fi -

gyel men kí vül. A má sik ol da lon az evo lú ció ideo ló gi ai
rang ra eme lé se és az a tu do má nyos gõg je len ti a ve szélyt,
amely a tu do mányt a bib li ai hit el le né ben hasz nál ja fegy -
ver nek. A két front vo nal köz ti elõ íté le tek és sze mé lyes ke -
dé sek így ele ve ki zár ják az ér tel mes pár be széd le he tõ sé gét. 

Kodácsy Tamás: Le het-e pon tos leírást ad ni arról, hogy
„ho gyan” te rem tet te Is ten a világot?

Szûcs Fe renc: A Szent írás a „ho gyan?”-ra egyet len vá -
laszt ad: Isten sza va, Igé je ál tal. A bib li ai te rem tésel be szé -
lés koz mo ló gi ai ré sze ugyan ak kor csak egyet len mon dat:
Is ten mennyet és föl det te rem tett. Ez után csak a föld el -
ren de zé sé rõl ol va sunk, hogy az az em ber szá má ra la kó -
hely le hes sen. A fo lya mat és vég ered mény te hát meg egye -
zik mind a bib li ai, mind a tu do má nyos szem lé let ben. Az
utób bi ter mé sze te sen más faj ta vá laszt kény te len ad ni a
ho gyanra. A le he tõ sé gei sze rint igyek szik „pon to sat” ad ni,
de so ha sem ad hat vég le ge set. 

Szentpétery Péter: El né zést ké rek, ha meg is mét lem az
Evan gé li kus Élet ka rá cso nyi szá má ban le ír ta kat. Na i vi tás
azt ál lí ta ni, hogy a Szent írás csak azt akar ja mon da ni,
hogy Is ten te rem tet te a vi lá got, a „ho gyan” és ve le együtt
a „mi kor” kér dé se pe dig tel jes egé szé ben a ter mé szet tu do -
má nyok ra tar to zik. A jó zan ész alap ján eb bõl az kö vet -
kez ne, hogy õ min dig úgy hoz ta vol na lét re a vi lá got, az
éle tet és az em bert, aho gyan az adott kor ku ta tói több sé -
gük ben el kép ze lik. Hadd utal jak itt ar ra, hogy az el múlt
nyá ron több mint száz tu dós nyílt le vél ben pa na szol ta,
hogy a nem õs rob ba nás ala pú ku ta tá sok ra szin te nem jut
pénz. Hol van itt a tu do mány sza bad sá ga és ob jek ti vi tá -
sa? Ha egy ná lunk vég te le nül in tel li gen sebb lény mû vei
va gyunk, ak kor a tu do mány ki zá ró la gos il le té kes sé gé nek
hir de té se a „ho gyan” kér dé sé ben leg in kább hübrisz nek,
su per biának ne vez he tõ. Pon tos le írást egyéb ként sem le -
het ad ni, hi szen a tu do mány mo del lek kel dol go zik. Azt
kell meg vizs gál ni, hogy az Al ko tó adott-e leg alább va la -
mi lyen tám pon to(ka)t a mo del le zés hez, és me lyek azok a
meg fi gye lé sek, je len sé gek, ame lyek az er re épí tõ mo -
dell(eke)t alá tá maszt (hat) ják. 

Kodácsy Tamás: Állíthat ja-e egy te ológus azt, hogy Is ten
úgy te rem tet te a világot, aho gyan azt õ érti a Szent írás -
ból? Le het-e a szó sze rin ti vagy bármi lyen más értel mezés
kizáróla gos a ki je lentés megértése kor?

Szentpétery Péter: Teo ló gus nak csak az ne vez he tõ, aki
nem akar ja szem elõl té vesz te ni a teo ló gia alap kér dé sét:
Is ten med dig ment el a ki nyi lat koz ta tás ban? A Ge ne zis és
az Új szö vet ség szem lé le te egy ér tel mû: Is ten rö vid idõ alatt
te rem tet te a vi lá got, és a vi lág nem áll hat fenn túl hosszú
ide je. A rész le te ken per sze ren ge te get le het vi tat koz ni, at -
tól kezd ve, hogy a nö vé nyek te rem té se mi ért az égi tes te ké
elõtt tör tént, ad dig, hogy van nak-e hé za gok a nem zet ség -
táb lá za tok ban. 

Szûcs Fe renc: Az Írás ér tel me zé sé ben egyet len teo ló gus
sem jár hat el ön ké nye sen. Bár a pro tes táns egy há zak ban
nincs ta ní tói hi va tal, az Írás ma gya rá zá sá nak meg van nak
a hit val lá sos sza bá lyai, és fon tos szem pont az is, hogy az
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egyé ni vé le mé nyek az egy ház kon szen zu sá nak kont roll ja
alá es se nek (Róm 12,6; Ef 3,18). Ki zá ró la gos sá got csak a
hit és az üd vös ség alap ve tõ kér dé se i ben is mer nek hit val -
lá sa ink, a te rem tésel be szé lé sek ma gya rá za tát én nem so -
rol nám ide. 

Kodácsy Tamás: Mi a különbség an nak az em ber nek a
hi te között, aki el fo gad ja az evolúciót mint tu dományos
elméle tet, és an nak az em ber nek a hi te között, aki a kre a -
ci o nis ta fel fogás mi att nem fo gad ja el tu dományos elmélet -
nek az evolúciót? Több-e, jobb-e, iga zabb-e az egyik hit a
másiknál?

Szentpétery Péter: Új ra tu da to sí ta ni kell az alap prob lé -
mát: igaz-e a mai stan dard evo lu ci o nis ta mo dell vagy
sem? Kü lön kér dés, hogy mennyi re te kint he tõ tu do má -
nyos nak. Aki fi gyel me sen ta nul má nyoz za az evo lú ció
mel lett fel ho zott ér ve ket, az min den fé le kre a ci o nis ta elõ -
fel te vés nél kül is el jut hat ar ra a kö vet kez te tés re, hogy
nem le het igaz, ilye nek kel ta lál ko zunk is. Ha pe dig az evo -
lú ció nem tény, ak kor sem mi szük ség a „meg ke resz te lé sé -
re”. Te hát – akár tet szik, akár nem – az a jobb hit, ame lyik
job ban meg fe lel a té nyek nek. 

Kodácsy Tamás: Tegyük fel, hogy a feltámadás után,
ami kor már színrõl színre látunk, az tárul elénk, hogy Is -
ten pon to san úgy te rem tet te meg a világot, aho gyan ma a
kre a ci o niz mus leírja. Lesz-e an nak az em ber nek szégyen -
kez ni valója, aki el fo gad ta az evolúciós elméle tet mint tu -
dományos hi potézist?

Szûcs Fe renc: Egé szen bi zo nyos, hogy a te rem tõ Is ten
sok kal na gyobb, mint ahogy azt a ter mé szet tu do mány
vagy a teo ló gia el gon dol ni ké pes. A meg le pe té sek ezért
mind a tu do mány, mind a hit ter mé sze té hez hoz zá tar toz -
nak. Nem hi szem, hogy az Új szö vet ség sze rint az apos to -
lok szé gyen kez tek vol na ami att, hogy ko ráb ban sok min -
dent nem, vagy nem jól ér tet tek. A tü kör ál ta li lá tás ra ta -
lán nem a szé gyen ke zés, ha nem az alá zat len ne a jobb
szó. A Bib lia em be rei egyéb ként ez zel a meg hó do lás sal be -
szél tek a te rem tõ Is ten rõl. Ha szé gyen kez nünk kell majd
va la mi ért, az in kább gõ günk, sze re tet len sé günk, jobb
sors ra ér de mes tes ti és szel le mi ener gi á ink el té koz lá sa
lesz. Eset leg ami att is, hogy túl sok pénzt for dí tot tunk ar -
ra, hogy be bi zo nyít sunk va la mit, ami bõl Is ten or szá gá nak
vaj mi ke vés hasz na szár ma zott. 

Kodácsy Tamás: Szükséges-e egy természet tudósnak el -
fo gad nia a bib li ai te remtéstörténet kre a ci o nis ta értel -
mezését ah hoz, hogy helytálló tu dományos mo delljét
felépítse a világ ki ala kulásáról? Igen vagy nem?

Szentpétery Péter: Er re rész ben már vá la szol tam. Ha a
vi lág in tel li gens te rem tõ mû ve, ak kor bár mi lyen mo dell

meg al ko tá sá nál szá mol nunk kell az zal, hogy a lét re jöt té -
re nem vagy csak rész ben vo nat koz nak ugyan azok a sza -
bá lyok, mint a mû kö dé sé re. A mû kö dés sza bá lya it is õ ál -
la pí tot ta meg! A ter mé szet tu dós pe dig ezek után dönt se el,
hogy be áll-e a sor ba, vagy vál lal ja a más vé le ményt és
mind azt, ami ve le jár. Ter mé sze tes, hogy tö ké le tes, min -
den kér dést, meg fi gye lést meg ma gya rá zó kre a ci o nis ta mo -
dell sem le het sé ges. 

Kodácsy Tamás: Szükséges-e egy em ber nek szakíta nia
az evolúcióval mint tu dományos mo del lel, hogy valódi ke -
resztény le gyen? Igen vagy nem?

Szûcs Fe renc: Nem. 
Kodácsy Tamás: Azt gon do lom, hogy a kre a ci o niz mus és

az evo lu ci o niz mus vitája el sõsor ban nem a világegye tem
létrejöttérõl szól, ha nem arról a vitázó em berrõl, aki a
világegye tem – és ben ne önma ga – ere detére kérdez rá. Ha
ez igaz, ak kor a személyes kedésen és az elõítéle te ken túl
mi lyen valódi kérdések és problémák sûrûsödnek itt össze?

Szent pé tery Pé ter: Én is így gon do lom. Annyi ra a vi tá zó
em ber rõl, ere de te ürü gyén éle té nek ér tel mé rõl és cél já ról
szól, hogy az iga zi kér dés az em ber sza bad sá ga és ve le
együtt a te o di cea kér dé se. A szen ve dés, a ha lál, a kór oko -
zók, ter mé sze ti ka taszt ró fák (l. cu na mi) nem tar toz hat nak
a jó te rem tés hez! Az Új szö vet ség alap ján ezt nem tu dom és
nem is aka rom el hin ni! Aho gyan an nak ide jén Vol taire a
lissza bo ni föld ren gés mi att, ma is so kan ilye nek mi att áb -
rán dul nak ki a ke resz tény hit bõl. Pusz tán lo gi ka i lag azt
mond hat juk, hogy ha egy vég te le nül na gyobb in tel li gen cia
mû vei va gyunk, ak kor õ „is” tisz tá ban van a prob lé má val.
Ke resz tény ként pe dig akár kre a ci o nis ták, akár (te is ta) evo -
lu ci o nis ták va gyunk, ab ba az ígé ret be ka pasz kod ha tunk,
hogy ma ga az Is ten lesz ve lük, és le tö röl min den könnyet a
sze mük rõl, és ha lál sem lesz töb bé, sem gyász, sem jaj ki ál -
tás, sem fáj da lom…, mert az el sõk el múl tak. (Jel 21,3–4) 

Szûcs Fe renc: A kre a ci o niz mus a ke resz tény apo lo ge ti ka
egyik új ko ri meg nyil vá nu lá sa, amely a ki je len tés és a Szent -
írás hi te les sé gé nek vé del mé ben lé pett fel. Kér dé sei közt szá -
mos olyan ta lál ha tó, amely az evo lú ció hi po té zi sé nek gyön -
ge pont ja i ra vi lá gít rá, ame lye ket a tu do mány gõg jé vel nem
le het a szõ nyeg alá sö pör ni. Az úgy ne ve zett tu do má nyos vi -
lág né zet egyed ural má ról ezért ezen az ol da lon is il le nék
sze ré nyeb ben be szél ni. Be kel le ne val la ni, hogy a kez det és
a vég kér dé sei fi lo zó fi ai és teo ló gi ai szem pont ból nem sem -
le ge sek. Ez a be lá tás ta lán ol da ná az apo lo ge ti ká nak azt a
kény sze rét is, hogy min denáron az ész elõtt pró bál ja „tu do -
má nyos esz kö zök kel” bi zo nyí ta ni a ki je len tés igaz sá gát. Így
a vi tá ban a rosszul ér tel me zett prob lé mák ra ta lán ke ve sebb
rossz vá lasz szü let ne mind két ol da lon.
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Kon fir má ci ós szín da ra bunk kis kon fir man dus cso port
szá má ra ké szült. Az al le gó ria az egy ház ha jó já ról szól.
En nek a ha jó nak min den al kat ré sze az egy ház fon tos lét -
ele me. Ilyen for mán ez az al le gó ria a kon fir man dus anyag
vé gig gon do lá sá ra is al kal mas. A ha jó tes te a Bib lia, a kor -
mány az ige hir de tés, a tér kép a tör vény, mely ben Is ten
ke resz ten meg mu tat ko zó sze re te te az el iga zí tó vi lá gí tó to -
rony. A hit irány tû je is nél kü löz he tet len. Az ár boc az is -
ten tisz te let. A vi tor lák a szent sé gek. Lát szó lag min den
meg van. Még a ha jó ja ví tá sá ról, re no vá lá sá ról is szó esik,
a ha jó még is áll. Ugyan is nincs szél. A ha jón azon ban
van egy Uta zó, aki a meg fe le lõ idõ ben fel éb red és – el len -
tét ben az is mert bib li ai tör té net tel – fel tá maszt ja a ha jót
moz dí tó Szent lel ket. 

Az elõ adás szá má ra va ló di ha jót épí tet tünk. Meg emel -
tük az ol tár tér szint jét, asz tal la pok ból ol dal fa lat ké szí tet -
tünk, le pe dõk bõl vi tor lá kat. A ha jó ol da lá ra fel ír tuk a ha -
jó ne vét gö rög be tûk kel: ekk lé zia. A tér ké pet va ló ban meg -
raj zol tuk, irány tût ké szí tet tünk. Jól ha tot tak a jel me zek, a
mat róz ru hák és -sap kák. 

Nem áb rá zol tuk a sze let, nincs Jé zus sze rep lõ. A da rab
éne kek kel körülbelül 45 perc. A szö veg sza ba don ke zel he -
tõ. Akit ri aszt pél dá ul ez a szó: dön get ni, bát ran ja vít sa ki
más ra! Az éne kek a ref rén sze rû zá rá sok kor szó lal nak
meg, ezen is le het vál toz tat ni. 

A da rab fõ leg az egy ház ról szól. Ter mé sze te sen így egy
sor olyan té mát nem em lít, amely a kon fir má ci ó ban meg -
je le nik. Eze ket in kább evi den ciaként kezeli. 

A szín da rab sze rep lõi: Utas, Ka pi tány, Má sod ka pi tány,
Ha jó ács, Ács se géd, Kor má nyos, Vi tor la mes ter, Na vi gá tor,
1. Mat róz, 2. Mat róz, 3. Mat róz

(Az Utas kí vül rõl jön be. Ki ál to zik. A ha jón nem lát szik
sen ki. Vég re elõ bú jik a Ka pi tány.)

Utas: Hé, van itt va la ki? 
Ka pi tány: Jö vök már! Itt va gyok. Mit kí ván, uram? 
Utas: Azt mond ták, hogy eb bõl a ki kö tõ bõl in dul olyan

ha jó, ame lyik el visz en gem ab ba ki kö tõ be, aho vá min -
dig is men ni akar tam. 

Ka pi tány: Hát, nem tu dom, hol van az a ki kö tõ, de egyet
tu dok: itt van ez a ha jó, nem so ká ra in dul is. Ed dig csu -
pán egyet len uta sunk van. 

Utas: Nagy sze rû. Mi a ha jó ne ve? 
Ka pi tány: A ha jó ne ve Ekk lé zia.
Utas: Mi ez? Va la mi gö rög név? Elég fur csa. 
Ka pi tány: Igen. Gö rög. Ma gya rul azt je len ti: egy ház. 
Utas: Szép név. Saj nos van egy kis prob lé mám. 

Ka pi tány: Mi len ne az? 
Utas: Na gyon fé lek a ha jó zás tól. 
Ka pi tány: Ó, ez nem rit ka. Ren ge te gen van nak, akik fél -

nek. Van nak, akik meg ve szik a je gyü ket, még sem száll -
nak fel. Má sok fel száll nak, de az in du lás elõtt le ug ra -
nak. Mit te het nék önért? 

Utas: Be mu tat hat ná pél dá ul a ha jó ját. Ha is me rem a fel -
sze re lést, ta lán könnyebb szív vel in du lok út nak. 

Ka pi tány: Itt jön a má sod ka pi tány, õ majd se gít ön nek. 
Másodka pi tány: Jó na pot! Mi ben se gít he tek? 
Utas: Meg mu tat ná a ha jót? Szí ve sen meg is mer ném, mi e -

lõtt fel szál lok rá. 
Másodka pi tány: Ó, en nek a ha jó nak tör té ne te van. Már az

épí té se is na gyon ér de kes volt. Egy ré gi ha jó ból sze rez -
ték a ha jó szer ke ze té hez va ló don gá kat. 

Ha jó ács: Igen, igen! Mi is volt a ne ve? Ószö vet ség. Igen.
Ez volt an nak a ha jó nak a ne ve: Ószö vet ség. Szép, erõs
fá ból ké szült. Az el sõ don ga Iz rá el tör té ne te volt. 

Másodka pi tány: Ez azt je len ti, hogy en nek a ha jó nak a
leg ré geb bi ele mei egy csa lád tör té ne té hez kö tõd nek. Áb -
ra hám volt az el sõ olyan em ber, akit Is ten ki vá lasz tott
ar ra, hogy üze ne te it köz ve tít se a vi lág szá má ra. A ve le
kö tött szö vet ség nem csu pán ar ról szólt, hogy kap egy
or szá got, ahol él het, ha nem ar ról is, hogy az õ né pé bõl
szár ma zik majd a Meg vál tó, aki meg sza ba dít ja az em -
bert at tól, hogy a bûn ha tá roz za meg az éle tét. 

Ha jó ács: Áb ra hám fia Izsák, az õ fi ai Já kób és Ézsau, azu -
tán Já kób fi ai az el sõ né hány nem ze dé ke a zsi dó nép -
nek. Hosszú és ér de kes tör té ne tük so rán min dig ve lük
volt Is ten. Õ men tet te meg õket, ha ve szély ben vol tak.
Ami kor el ke rül tek Egyip tom ba, rab szol ga sor ba, Mó zes
se gít sé gé vel õ sza ba dí tot ta meg õket. 

Ka pi tány: Ez már a má so dik don ga. 
Ha jó ács: Le te le pe dé sük ide jén, a bí rák ko rá ban és a ki -

rály ság alatt min dig azon múlt a nép bol dog sá ga, hogy
mennyi re ra gasz kod tak Is ten hez. Ezek az itt lát ha tó kö -
vet ke zõ don gák. 

Utas: Ez a tör té net a ha jó al kat ré sze? 
Ka pi tány: Igen, ez egy kü lön le ges ha jó. 

Ének: EÉ 280/1 

Utas: Mit le het még lát ni itt? 
Ács se géd: Vár jon még! A ré gi ha jó ele me it be épí tet ték az

új szer ke zet be. Az volt ám a nagy épít ke zés! 
Ha jó ács: Tu laj don kép pen azért tud men ni ma a ha jó, mert

a ré gi don gák ra rá épült az új test. 
Ka pi tány: Mi vel a ré gi ha jó ne ve, ami bõl a don gák szár -

Ami kor fel tá mad a szél 
Al le gó ria 



maz tak, Ószö vet ség volt, ezért gyak ran mond juk, hogy
ez a ha jó az Új szö vet ség ha jó ja. 

Utas: Ha az Ószö vet ség ben tör té ne tek és em be rek van -
nak, gon do lom, hogy az Új szö vet ség ben is. 

Ács se géd: Igen, igen. Itt van pél dá ul ez a négy, csak nem
egy for ma elem. A négy evan gé li um. Má té, Márk, Lu -
kács, Já nos. 

Másodka pi tány: Azu tán az apos to lok út jai és le ve lei. 
Ács se géd: Há tul pe dig a Je le né sek köny ve. 
Ka pi tány: Mind ez azon ban csak írás ma rad, csak olyan,

mint a ha jó tes te. Így ma gá ban so ha nem in dul na el.
En nél sok kal több kell. Er rõl majd be szél a mi kor má -
nyo sunk. 

Kor má nyos: Lát tam már olyan ha jót, ame lyik re nem épí -
tet tek mást. Azt hit ték, elég csak a ha jó test, a Bib lia. Így
az tán sod ród tak össze-vissza. 

Ha jó ács: Per sze a ha jó test na gyon fon tos. Ez tart min dent.
Nem rop pant hat ja össze könnye dén hol mi vi har vagy
hul lám. 

Utas: A ha jó test te hát a Bib lia. 
Másodka pi tány: Igen. De néz zük meg azt, ami meg aka dá -

lyoz za a sod ró dást. 
Kor má nyos: Itt há tul lát ha tó a kor mány. A kor mány az

ige hir de tés. 
Másodka pi tány: Azért kell ige hir de tést hall gat nunk, hogy

meg ért sük a Bib lia üze ne te it. 
Vi tor la mes ter: Enél kül csak há nyód na a ha jónk. 
Kor má nyos: Igen, igen. De azért van itt va la mi nagy ti tok.

A töb bi ha jó nak is van kor má nya, ami vel a kor má nyos
irá nyít ja a ha jó tes tét. 

Utas: Így igaz. Itt nem így van? 
Kor má nyos: Saj nos nem. Ez a ti tok. Itt ugyan is úgy van,

mint ha a ha jó test irányítaná azt, hogy mer re men jünk.
Per sze el le het ne tér ni et tõl, de ak kor – ezt én kor má -
nyos ként na gyon jól tu dom – va la mi rossz do log tör tén -
ne. Így még nem is volt so ha bá tor sá gom eh hez. 

Utas: Te hát a Bib lia szö ve ge élet re kel? 
Kor má nyos: Pon to san. Ez a jó szó: élet re kel. Van nak, akik

ezt so ha nem ér tik és nem hall ják, de õk nem is iga zi
kor má nyo sok. Az iga zi kor má nyos hall ja és ér ti, hogy
mit je lez a ha jó. Kü lö nö sen, ha fel tá mad a szél. 

Mind: Igen, ami kor fel tá mad a szél. 
1. Matróz: Ak kor dön ge tünk csak iga zán! 
Másoda pi tány: Már alig vá rom! 

Ének:  EÉ 286/1 

Utas: Van nak még más fel sze re lé sek is? 
Na vi gá tor: Igen. Ilyen pél dá ul a tér kép. A tér kép meg mu -

tat ja azo kat a vi ze ket, szi ge te ket, par to kat és zá to nyo -
kat, ame lyek kö zött ha lad nunk kell. 

Utas: Hadd néz zem! 
Na vi gá tor: (ki gön gyö li a tér ké pet) Itt van! A leg fon to sabb

en nek a fõ áram lat nak a raj za. Azt mond ja: Ne le gyen
más Is te ned! 

Ács se géd: Mit je lent ez? 
Ka pi tány: Min den nél job ban kell Is tent fél nünk, sze ret -

nünk, és ben ne bíz nunk. 
Na vi gá tor: A má so dik áram lat itt van, ezt még a nagy ha -

jó sok kö zül is so kan sem mi be ve szik. Ol vas suk csak: Ne
vedd hi á ba Is te ned ne vét! 

Utas: Mit je lent ez? 
Másodka pi tány: Is tent fél nünk és sze ret nünk kell, hogy

ne vé vel ne át ko zód junk, ne es kü döz zünk, ne igéz zünk,
ne ha zud junk, se ne csal junk, ha nem ne vét min den baj -
ban se gít sé gül hív juk, imád juk, és há la adás sal di csõ ít -
sük! 

Ha jó ács: A har ma dik áram lat fel raj zo lá sa fõ leg a ha jó test
és vi tor lák szem pont já ból fon tos. 

3. Matróz: Tény leg, a vi tor lá kat még nem is mu tat tuk! 
Kor má nyos: Szó val itt van ez az áram lat. Az a ne ve: Szen -

teld meg az ün nep na pot! 
Másodka pi tány: Mit je lent ez? 
Kor má nyos: Is tent fél nünk és sze ret nünk kell, hogy igé jét

és az ige hir de tést meg ne ves sük, ha nem szent nek tart -
suk, örö mest hall gas suk és ta nul juk! 

Vi tor la mes ter: Azu tán a tér ké pen még fon to sak a kis szi -
ge tek, zá to nyok, ame lye ket ki kell ke rül nünk. Rög tön az
in du lás nál van a mi szi ge tünk, ahol la kunk, de a part -
ján ve szé lyek is le sel ked nek. A tér kép re itt az van ír va:
Tisz teld apá dat és anyá dat! 

2. Matróz: Mit je lent ez? 
1. Matróz: Is tent fél nünk és sze ret nünk kell, hogy szü le in -

ket és elöl já ró in kat meg ne ves sük és meg ne ha ra gít -
suk, ha nem tisz tel jük, sze res sük és be csül jük õket, ne -
kik szol gál junk és en ge del mes ked jünk! 

Kor má nyos: Azu tán itt jön egy ne héz szo ros. Ha jós le gyen
a tal pán, aki itt át tud ver gõd ni. 

Ka pi tány: Me lyik ez? 
Kor má nyos: A ne ve: Ne ölj! 
3. Matróz: Mit je lent ez? 
Ha jó ács: Is tent fél nünk és sze ret nünk kell, hogy fe le ba rá -

tunk tes tét és éle tét meg ne sért sük, meg ne bánt suk, ha -
nem se gít sük õt min den tes ti baj ban és élet ve szély ben. 

Na vi gá tor: Sze szé lyes szik lák, víz alat ti ör vé nyek lát sza -
nak itt. Az van rá ír va: Ne pa ráz nál kod jál! 

2. Matróz: Mit je lent ez? 
Na vi gá tor: Is tent fél nünk és sze ret nünk kell, hogy tisz tán

és sze mér me sen be szél jünk és cse le ked jünk, és hogy
hit ves tár sát min den ki sze res se és meg be csül je. 

Vi tor la mes ter: Ez pe dig itt egy al ga me zõ. Ide nem sza bad
be té ved ni, mert a ví zi nö vé nyek le húz zák a ha jót. Az a
ne ve: Ne lopj! 

2. Matróz: Mit je lent ez? 
Ács se géd: Is tent fél nünk és sze ret nünk kell, hogy fe le ba rá -

tunk pén zét és ja va it el ne ve gyük, se ha mis áru val vagy
ra vasz ko dás sal meg ne sze rez zük, ha nem se gít sünk ne -
ki ja va it meg tar ta ni és ke re se tét ja ví ta ni. 

Utas: A kö vet ke zõt is me rem! 
Na vi gá tor: Tény leg? Itt mély ví zi áram la tok van nak. 
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Utas: Igen, hal lot tam ró la. Igaz, csak min den fé le men de -
mon dát, de biz tos, hogy er rõl volt szó. 

Ka pi tány: Az könnyen le het. Ez ugyan is ép pen er rõl szól,
a plety kák ról, ha zug sá gok ról és ítél ge tés rõl. 

Másodka pi tány: Az a ne ve: Ne tégy fe le ba rá tod el len ha -
mis ta nú bi zony sá got! 

3. Matróz: Mit je lent ez? 
Utas: Is tent fél nünk és sze ret nünk kell, hogy fe le ba rá tun -

kat ha zug ság ba ne ke ver jük, el ne árul juk, há ta mö gött
meg ne szól juk, se rossz hí rét ne költ sük, ha nem in kább
ment sük, jót mond junk ró la, és min dent ja vá ra ma gya -
ráz zunk. 

1. Matróz: Itt van még két nagy folt egy más mel lett. Ez mit
je lent? 

2. Matróz: Ez a gon do la tok ról és a vá gyak ról szól. Két
nagy köd folt. Az egyik: Ne kí vánd fe le ba rá tod há zát! A
má sik: Ne kí vánd fe le ba rá tod há zas tár sát vagy bár mi fé -
le tu laj do nát! 

Utas: Mit je lent ez? 
Ács se géd: Is tent fél nünk és sze ret nünk kell, hogy fe le ba rá -

tunk há zá ra vagy örök sé gé re ál no kul ne tö re ked jünk,
sem a jo gos ság lát sza tá val azo kat meg ne sze rez zük, ha -
nem se gít sük és tá mo gas suk, hogy azo kat meg tart has sa. 

3. Matróz: Is tent fél nünk és sze ret nünk kell, hogy fe le ba -
rá tunk fe le sé gét, há za né pét vagy bar mát tõ le el ne ide -
ge nít sük, erõ szak kal el ne von juk, vagy hût len ség re ne
csá bít suk, ha nem ar ra int sük õket, hogy ná la meg ma -
rad ja nak, és tel je sít sék kö te les sé gü ket. 

Utas: Nem le het vi dám az uta zás. Min den hol aka dá lyok,
til tá sok, tör vé nyek. 

Ka pi tány: Nem, nem. A sza bá lyok nem csak azt mu tat ják
meg, hogy mer re nem sza bad ha józ ni, hogy hol vár ránk
ve sze de lem, ha nem azt is, hogy sok kal több az a víz,
ahol ve szély nél kül, bol do gan me he tünk. Fõ leg, ami kor
fúj a szél. 

Mind: Igen, ami kor fel tá mad a szél. 
Vi tor la mes ter: Ak kor dön ge tünk csak iga zán! 
2. Matróz: Már alig vá rom! 

Ének: EÉ 273/1–2 

Kor má nyos: Nem elég csak a szi ge tek rõl, zá to nyok ról és
tér kép rõl be szél ni. Mond juk el a tit kot most is! Én az
elõbb már be szél tem ar ról, hogy a ha jó test hogy szól be -
le a kor mány zás ba. Most ti mond já tok el, hogy már ré -
gen zá tony ra fu tot tunk vol na a vi lá gí tó to rony nél kül. 

Ka pi tány: Igen. Ez igaz. Va ló ban van itt va la mi ti tok. Va -
la hány szor ne ki ál lunk, hogy a szi ge te ket és zá to nyo kat
ke rül ges sük, min dig be le üt kö zünk va la me lyik be.
Olyan kor szin te ki lá tás ta lan hely zet be ju tunk. 

Kor má nyos: Mint ha min den zá to nyok ból, aka dá lyok ból,
ör vé nyek bõl áll na. 

Másodka pi tány: De a vi lá gí tó to rony se gít. 
Utas: Hogy se gít het ne egy vi lá gí tó to rony? Hi szen az csak

áll va la hol. Nem tud kor má nyoz ni. 

Vi tor la mes ter: Igen, de ez más. Ez a to rony mint ha von za -
na. Mint ha át se gí te ne a zá to nyo kon. Mint ha õ kor má -
nyoz ná cse le ke de te in ket. 

Utas: Hol van ez a to rony? 
2. Matróz: Egy hegy te te jén áll. A hegy nek kü lö nös ko po -

nya alak ja van. 
1. Matróz: A hegy ne ve Gol go ta. 
Utas: Gol go ta? Úgy, mint az a hegy, ahol….? 
Kor má nyos: Pon to san. Fur csa, de tény leg így van. 
Ács se géd: Szó val ott áll a to rony. 
Ka pi tány: Le het, hogy azt a tor nyot csak mi lát juk. Az

ekk lé zia, az egy ház ha jó ja nem me het más irány ba,
csak a Gol go tán meg mu tat ko zott Is ten irá nyá ba. 

2. Matróz: Já nos evan gé li u má ban Jé zus ezt mond ta ta nít -
vá nya i nak: „Még egy kis ide ig kö zöt te tek van a vi lá gos -
ság. Ad dig jár ja tok a vi lá gos ság ban, amíg ná la tok van,
hogy a sö tét ség ha tal má ba ne ke rít sen ti te ket; mert aki
a sö tét ség ben jár, nem tud ja, ho vá megy. Amíg ná la tok
van a vi lá gos ság, higgye tek a vi lá gos ság ban, hogy a vi -
lá gos ság fi ai le gye tek!” 

1. Matróz: Jé zus Krisz tus ke reszt jén is mer jük meg iga zán
azt, hogy Is ten mennyi re sze ret ben nün ket. 

Vi tor la mes ter: Pál apos tol ezt ír ja a Ró mai le vél ben: Is -
ten… ab ban mu tat ta meg raj tunk a sze re te tét, hogy
Krisz tus már ak kor meg halt ér tünk, ami kor bû nö sök
vol tunk. Sõt ezen kí vül még di csek szünk is az Is ten nel
a mi Urunk Jé zus Krisz tus ál tal, aki ál tal ré sze sül tünk a
meg bé ké lés aján dé ká ban. 

Kor má nyos: Amíg tör vé nyek kel, zá to nyok kal, aka dá lyok -
kal szen ve dünk, nem ha lad az egy ház ha jó ja. Is ten sze -
re te te vonz min ket. Így tu dunk he lye sen él ni. 

2. Matróz: Ami kor az tán meg lát juk, csak úgy rö pül a ha -
jó. Fõ leg, ami kor fúj a szél. 

Mind: Igen, ami kor fel tá mad a szél. 
3. Matróz: Ak kor dön ge tünk csak iga zán! 
Vi tor la mes ter: Már alig vá rom! 

Ének: EÉ 189/1 

Utas: És van olyan, ami kor nem lát já tok a tor nyot? 
1. Matróz: Bi zony, hogy van. Ak kor van csak nagy ijed ség! 
Na vi gá tor: De még ak kor is van re mény sé günk. Ugyan is

van a ha jón egy irány tû. Elég ócs ka, sok szor el rom lik,
de még is van. Ne kem nél kü löz he tet len. 

Utas: Ez az, ami re az van rá ír va: a hit? 
Na vi gá tor: (Meg mu tat ja az arány ta la nul nagy irány tût.)

Igen, ez a hit irány tû je. 
Kor má nyos: Az irány tû azért ér de kes, mert min dig ugyan -

ar ra mu tat. Ahogy ide ál lunk vagy oda, min dig más fe lé
áll a szer ke zet ben, de a mu ta tó min dig a cél fe lé mu tat. 

Ka pi tány: A hit ti tok za tos do log. Foly ton mo zog. So ha nem áll
egy hely ben, még is irányt mu tat. Emi att tu dunk biz to san
ha lad ni a cél fe lé. Nagy aján dék szá munk ra a hit irány tû je. 

2. Matróz: Bár a ha jó tar to zé ka, még is in kább a kör nye zõ
vi lá got hoz za be ide a mi ha jónk ba. 
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3. Matróz. Is ten aján dé ka a hit. Ma gunk tól nem tud nánk
so ha, mer re van észak. 

Vi tor la mes ter: Na, most már majd nem min dent lát tál. De
még nem mu tat tam meg ne ked a vi tor lá kat. 

Na vi gá tor: A vi tor lák fog ják fel a sze let. Fõ leg, ami kor fúj
a szél. 

Mind: Igen, ami kor fel tá mad a szél. 
Kor má nyos: Ak kor dön ge tünk csak iga zán! 
Ka pi tány: Már alig vá rom! 

Ének: EÉ 362/1 

3. Matróz: A vi tor lá kat az is ten tisz te let ár bo ca tart ja. Az ár -
boc ez a ma gas rúd, amely az ég fe lé mu tat. So kan azt
hi szik, le het men ni a ha jó val ár boc és vi tor lák nél kül, de
ez nem igaz. Is ten tisz te let nél kül ne he zen men ne a ha jó. 

Utas: Mik ezek a be vé sé sek az ár boc rúd ján? 
Ha jó ács: Az évek so ka sá ga alatt min den ki hoz zá tett va la -

mit az is ten tisz te let rend jé hez. Né ha meg újí tot ták, más -
kor a ré gi, ha gyo má nyos ren dek vol tak a fon to sab bak. 

Másodka pi tány: A be vé sé sek éne kek, imád sá gok, zsol tá -
rok, bib li ai sza ka szok, együtt li tur gi á nak ne vez zük. Eh -
hez tar to zik még az ün ne pek so ka sá ga, a dí szí té sek. 

1. Matróz: Elég hosszú lesz majd az út ah hoz, hogy vé gig -
ta nul má nyozd. De nézd csak a vi tor lá kat! 

Vi tor la mes ter: Két vi tor la van. A két szent ség. 
Ha jó ács: Evan gé li kus egy há zunk ban két szent ség van: a

ke reszt ség és az úr va cso ra. 
Másodka pi tány: A mi ha jón kon is ez a két vi tor la van: a

ke reszt ség és az úr va cso ra. Ezek be kap csak iga zán be -
le a szél. 

3. Matróz: (Ke zé be ve szi a ke resz te lõ kan csót. A ke reszt ség -
rõl be szé lõk mind kö rül áll ják majd, ami kor meg szó lal -
nak.) A ke reszt ség ben Is ten gyer me ké vé fo ga dott min -
ket. Ne vün kön szó lí tott. Bû nün ket meg bo csá tot ta, és a
fel tá ma dás ba ve tett hit hez kö tött min ket. 

Vi tor la mes ter: Jé zus pa ran csol ta meg, hogy hasz nál juk ezt
a vi tor lát, ami kor ezt mond ta: „Né kem ada tott min den
ha ta lom mennyen és föl dön. Men je tek, te gye tek ta nít -
vánnyá min den né pet, meg ke resz tel ve õket az Atyá nak,
Fi ú nak és Szent lé lek nek ne vé ben, ta nít ván õket, hogy
meg tart sák mind azt, amit én pa ran csol tam nek tek. És
íme, én ve le tek va gyok min den na pon a vi lág vé ge ze té -
ig. Aki hisz és meg ke resz tel ke dik, üd vö zül, aki pe dig
nem hisz, el kár ho zik.” 

Kor má nyos: (Az úr va cso rá ról szó lók mind a kegy sze rek kö -
ré gyûl nek.) A má sik vi tor la az úr va cso ra. Ez is, mint a
ke reszt ség, az is ten tisz te let ár bo cá hoz van erõ sít ve. 

Utas: Ezt is Jé zus ren del te el? 
Na vi gá tor: (ke zé ben a pa té na) Igen. A mi Urunk, Jé zus Krisz -

tus azon az éj sza kán, ame lyen el árul ta tott, ke zé be vet te a
ke nye ret, há lát adott, meg tör te, ta nít vá nya i nak ad ta, és
ezt mond ta: „Ve gyé tek, egyé tek, ez az én tes tem, amely ti -
ér te tek ada tik. Ezt cse le ked jé tek az én em lé ke ze tem re.” 

Ka pi tány: (ke zé ben a ke hely) Ha son ló kép pen, mi u tán va -

cso rált, ke zé be vet te a po ha rat is. Há lát adott, ne kik ad -
ta, és ezt mond ta: „Igya tok eb bõl mind nyá jan, e po hár
az új szö vet ség az én vé rem ben, amely ti ér te tek és so ka -
kért ki on ta tik bû nök bo csá na tá ra. Ezt cse le ked jé tek az
én em lé ke ze tem re.” 

Másodka pi tány: Az úr va cso rá ban Jé zus Krisz tus va ló sá -
gos tes tét és vé rét kap juk ke nyér ben és bor ban. 

Vi tor la mes ter: Vi tor lák nél kül nem megy a ha jó. Fõ leg,
ami kor fúj a szél. 

Mind: Igen, ami kor fel tá mad a szél. 
Mat róz1: Ak kor dön ge tünk csak iga zán! 
Kor má nyos: Már alig vá rom! 

Ének: EÉ 245/4 

Kor má nyos: Most már min dent meg mu tat tunk. 
Utas: Igen. Ér tet tem is min dent. Szó val a ha jó tes te a

Bib lia. 
Ács se géd: A ré gi don gák ra, az Ószö vet ség re épült az Új -

szö vet ség. Per sze ez va ló já ban egé szen új mon da ni va lót
ho zott. 

Utas: A tér kép a tör vény. Ez ad út mu ta tót a ha la dás hoz. 
Na vi gá tor: Igen, de a vi lá gí tó to rony nél kül nem jut nánk

elõ re. 
Vi tor la mes ter: A vi lá gí tó to rony Krisz tus ke reszt je, az evan -

gé li um iga zi mon da ni va ló ja. Is ten sze re te te ve zet min -
ket a bûn út vesz tõ i ben. 

Ha jó ács: És itt van még az irány tû, ami a hit. Ez min dig a
ke reszt re mu tat, éle tünk min den hely ze té ben. 

Utas: Az is ten tisz te let ár bo cán a két szent ség. 
3. Matróz: A ke reszt ség és az úr va cso ra. 
Ka pi tány: Ezek nél kül nem megy az egy ház ha jó ja. 
Utas: És mind ezt Jé zus épí tet te? 
Ha jó ács: Nem, ez en nél bo nyo lul tabb. Jé zus nem épí tett

so ha ha jót, sõt azt sem mond ta, hogy épít sünk. 
Ács se géd: Még is min den, amit el mon dott, meg ta ní tott,

meg mu ta tott, ti tok za tos mó don ha jó vá állt össze. In -
kább olyan, mint ha õ ma ga len ne a ha jó. Ezért szok ták
azt mon da ni, hogy az egy ház Krisz tus tes te. 

Vi tor la mes ter: Õ mu tat ta meg szá munk ra az iga zi em ber -
sé get. Emi att épült a ha jó al já ra a tõ ke súly. Ez az em -
ber ség nem en ge di, hogy a ha jó fel bo rul jon. 

Másodka pi tány: Õ mu tat ta meg szá munk ra a víz iga zi tit -
ka it, az áram la to kat és út vo na la kat. Mert eze ket már ré -
gen el ve szí tet tük. 

2. Matróz: Pe dig Is ten te rem tet te eze ket. 
1. Matróz: Õ a ma ga ké pé re és ha son la tos sá gá ra te rem tett

min ket. Ez azt je len ti, hogy az em ber sé günk, amellyel
meg al ko tott, al kal mas sá tett min ket ar ra, hogy ta lál koz -
zunk ve le, hogy meg szó lít suk õt az imád ság ban, hogy
meg hall juk üze ne te it, hogy meg ért sük szán dé ka it. A
víz, a ten ger szá munk ra már jár ha tat lan. 

3. Matróz: Jé zus ta ní tott meg min ket új ra ha józ ni. Vagy in -
kább el ül tet te ben nünk azt a vá gyat, hogy ten ger re
száll junk. 
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Utas: És so ha nem rom lik el ez a ha jó? 
Ács se géd: De még mennyi szer! Szám ta lan szor kel lett már

re no vál ni. Sõt min dig re no vál ni kell. 
Na vi gá tor: A leg je len tõ sebb re no vá lást a nagy ha jós, Lu -

ther Már ton és tár sai tet ték 1517-ben. Ad dig ra már
szin te min den rossz volt a ha jón. Az ol da lát al ga bo rí -
totta. A vi tor lák olyan sza kad tak vol tak, hogy csak nem
a fe le hi ány zott. Egy cso mó ide gen elem mel pó tol ták a
va ló di fel sze re lést, amik csak nem el süllyesz tet ték  sze -
gény ha jót. Vég képp mû kö dés kép te len né vált. 

Vi tor la mes ter: Azt a nagy re no vá lást ne vez zük re for má ci -
ó nak. Az óta ne vez nek min ket az evan gé li um ról, a Jé zus
Krisz tus ról szó ló öröm hír rõl evan gé li ku sok nak. 

1. Matróz: Per sze ez nem vál toz tat azon, hogy a ha jó mai
uta sa i nak is min dig fi gyel ni ük kell, hogy nem rom lik-e
el va la mi. Jobb azt azon nal hely re hoz ni. 

Utas: Sze ret nék én is fel száll ni er re a ha jó ra. Tu dom, ez
az a ha jó, ami el visz en gem ab ba a ki kö tõ be, aho va
min dig is men ni akar tam. 

Ka pi tány: Szállj föl hát! Csak egy uta sunk volt ed dig, te
vagy a má so dik. Azt sem ígé rem, hogy so ká ig utas ma -
radsz. Mi mind, akik itt va gyunk, utas ként ér kez tünk,
de már mind egyi künk nek van va la mi fel ada ta. 

3. Matróz: Mi kor in du lunk már? 
Kor má nyos: Itt a szép ha jó. Min den ké szen áll. Bár csak

fel tá mad na a szél! 
Mind: Igen, ami kor fel tá mad a szél. 
2. Matróz: Ak kor dön ge tünk csak iga zán! 
Másodka pi tány: Már alig vá rom! 

Ének: EÉ 241/1 

Utas: Tény leg. Mi van a szél lel? Azt hit tem, hogy ez az
Is ten tõl meg ál dott ha jó megy szél nél kül is. 

Kor má nyos: Saj nos nem. Igaz, a szél, ami rõl be szé lünk,
ki csit más. A szél ne ve: Szent lé lek. Nem is annyi ra va -
la mi, in kább va la ki. A Szél sze mély. Él, mo zog, hat,
szól. Õ hajt ja a ha jót. 

Ka pi tány: Nél kü le hi á ba szép a ha jó. Hi á ba mû kö dik raj ta
min den. Hi á ba va gyunk mi erõ sek és bát rak. Bi zony
nem ha la dunk egy lé pést sem. 

1. Matróz: Ez a leg rosszabb. Amíg az elõ ké szü let rõl vagy
a ha jó zás ról van szó, ad dig az a lé nyeg, hogy mit tu -
dunk. De ilyen kor meg áll a tu do má nyunk. Csak vár ni
tu dunk, és imád koz ni. 

Na vi gá tor: Az azért nem sem mi! Sok szor ép pen az imád -
ság mi att in dul el a ha jó. 

Másodka pi tány: Most vi szont ál lunk. Nyo ma sincs sem mi -
lyen szél nek. És így van ez már rég óta. 

Ács se géd: So kan azért hagy tak már itt min ket, mert nem
re mél ték, hogy va la ha föl tá mad. 

Ha jó ács: Mit te het nénk? 
2. Matróz: Túl so kat nem. 
Utas: (Meg lát ja az Uta zót.) Õ ki cso da? 
Ka pi tány: (Min den ki ar ra néz.) Õ a mi uta sunk. Nem hit -

tem, hogy elõ jön. Azt hit tem, al szik. 
Ács se géd: Úgy lát szik, fel éb redt. 
Na vi gá tor: Néz zé tek, mit csi nál! 
Kor má nyos: Oda áll a ha jó or rá ba. Csak be le ne es sen a

víz be! 
3. Matróz: Most ki nyújt ja a ke zét a fel hõk fe lé. 
Másodka pi tány: Meg ka pó lát vány. Néz zé tek a fel hõ ket,

mint ha a ke zé vel moz gat ná õket! 
Ha jó ács: (cso dál koz va) Em be rek! Fel tá mad a szél. Néz zé -

tek! Néz zé tek! Fel tá mad a szél! 
1. Matróz: Moz dul nak a vi tor lák! (Ki a bá lás, ro han gá lás

kez dõ dik, ki sebb zûr za var tá mad; vi gyáz zunk, ne hogy
le es sen va la ki!)

Ka pi tány: Mit moz dul nak? Da gad nak a vi tor lák! In dul ha -
tunk! Hor gonyt fel! Gyor san, hor gonyt fel! In du lás! 

Másodka pi tány: Hor gonyt fel! Mat ró zok, in du lás! Da gad -
nak a vi tor lák. 

Na vi gá tor: Ezt õ tet te! 
Ács se géd: Ki cso da? Az uta sunk? Ezt õ tet te? 
2. Matróz: Õ hoz ta meg a sze let? 
Utas: Ez le he tet len. Nem le het a szél nek pa ran csol ni. 
Ka pi tány: Már pe dig ezt õ tet te! Õ tá masz tot ta fel a sze let. 
Mind: Ki ez az em ber, hogy a szél és a fel hõk en ge del mes -

ked nek ne ki? 
Ha jó ács: Ak kor õ nem le het más, csak Jé zus, aki ural ko -

dik föl dön és égen. 
2. Matróz: Õ Jé zus, Is ten egy szü lött Fia. 
1. Matróz: Õ Jé zus, az ér tünk meg halt Krisz tus. 
Ács se géd: Õ Jé zus, aki har mad nap ra fel tá madt! 
Na vi gá tor: Õ Jé zus, az egy ház Ura. 
Ka pi tány: Õ Jé zus, a mi Urunk. 
Utas: Õ Jé zus, az én Uram. 
Vi tor la mes ter: Fel tá madt a szél! 
Kor má nyos: Most dön get he tünk csak iga zán! 
Ka pi tány: Már alig vár tam. 

Ének: EÉ 443,1–4 

Ko czor Ta más
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BÖJT 6. VA SÁR NAP JA (PAL MA RUM) 
• Zof 3,14–17 

Be ve ze tés – exe gé zis után és he lyett 

Mi vel Az Ószö vet ség a szó szé ken so ro zat ak tu á lis ki ad vá -
nyá ban ala pos exe gé zist ta lá lunk, itt nem té rek ki rész le -
te sebb írás ma gya rá za ti kér dé sek re, és ké rem, hogy az ige -
hir de tés re ké szül ve ve gyük ala pul az ott le ír ta kat. Pé ter
At ti la ta nul má nya je len tõs se gít ség a sza kasz meg ér té sé -
hez, bel sõ lo gi ká já nak be fo ga dá sá hoz. 

Az egész könyv kon tex tu sa igen plasz ti ku san ál lít ja
elénk, hogy egyé ni és kö zös sé gi éle tünk íté let és élet fe -
szült sé gé ben zaj lik. Az ige sza kasz az is ten fé lõ egyén és
nép Urá ba ve tett bi zo nyos sá gát tük rö zi: a ke gyel mes Is -
ten mi att re mél het jük a po zi tív vég ki fej le tet. Az tex tus
meg ér te ti, hogy az ígé ret és az öröm re biz ta tás meg ala po -
zott, az adott tár sa dal mi, po li ti kai élet össze füg gé sé ben
ér ten dõ, és csak az Is ten nel va ló ta lál ko zás ban és élet kö -
zös ség ben va ló sul meg. Ez azon ban nem va la mi fé le meg -
fog ha tat lan együtt lé tet je lent, ha nem konk rét ese mé nyek -
ben, fo lya ma tok ban, re giszt rál ha tó té nyek ben je le nik
meg. A jö võ be mu ta tó pró fé cia azt a prog ra mot ad ja Is ten
né pé nek, hogy ke res se meg éle té ben, az ak tu á lis hely zet -
ben Is ten se gí tõ je len lé tét, an nak min den ál dá sát. Ez le -
het az öröm for rá sa. 

Az ün nep rõl 

Böjt fo lya ma tá ban va gyunk, még is ki emel ke dik ez a nap a
6 va sár nap kö zül. Ne fe led jük azt sem, hogy li tur gi kus és
ke gyes sé gi szem pont ból az egy há zi esz ten dõ ere de ti kon -
cep ci ó ja sze rint a va sár na pok nem böjt na pok (így már kö -
ze lebb ju tunk an nak a kér dés nek a meg ol dá sá hoz, hogy
mi ért szá mít juk a 49 na pos idõ sza kot 40 na pi böjt nek). 

Az el sõ vi rág va sár nap ra va ló em lé ke zés – mint min den
li tur gi kus és ho mi le ti kai meg em lé ke zés – a meg je le ní tést
je len ti. Je len va ló vá kell ten ni, je len va ló nak kell en ged -

nünk az ak ko ri ese mé nye ket. Jé zus be vo nul, a ké sõbb
alább ha gyó lel ke se dés még nagy, a pil la nat nyi han gu lat -
ban meg fe led kez het az em ber a pas sió ár nyé ká ról, ugyan -
ak kor a meg vál tás tör té ne té nek nagy ívé be be le tar to zik a
Jé zus-ér ke zés, -be fo ga dás, a ke reszt fe lé in du lás. A sza ma -
ras ki rály el lent mon dá sos ké pe (jól le het a hát tér ben ott a
Za ka ri ás-fé le pró fé cia) csak jel zés ar ra, hogy mennyi el -
len tét re utal a nap tör té ne te és tel jes tex tu ári u ma. Nem vé -
let len, ho gy még a ta nít vá nyok sem ér tik – aho gyan mai
lek ci ónk (Jn 12,12–19) el árul ja. Az óegy há zi epis to la gyö -
nyö rû en és plasz ti ku san áb rá zol ja ezt a ket tõs sé get, sõt
fe szült sé get, és egy ér tel mû vé te szi, hogy csak Krisz tus ban
ol dó dik fel az az egész éle tün ket vé gig kí sé rõ fe szült ség,
amely az em be ri és is te ni, égi és föl di, je len va ló és el jö ven -
dõ, már igen és még nem hely ze té bõl adó dik. De ben ne
már itt va ló ság le het a jö ven dõ örö me, a be tel je sü lés, ami -
kor majd min den a he lyé re ke rül. 

Vi rág va sár nap a li tur gi kus élet ben a pas sió ol va sás kez -
dõ nap ja. A Má té-fé le pas si ót ol vas ta-éne kel te-me di tál ta
vé gig az egy ház nagy hét kez dõ nap ján (a nagy hét is, mint
min den hét, va sár nap kez dõ dik). 

Már a 4. szá zad ból van nak pon tos le írá sa ink ar ról,
hogy ezen a na pon a gyü le ke zet el kezd te el ját sza ni (a leg -
szen tebb já ték ez!) az ese mé nye ket – va sár nap a vi rág va -
sár na pi be vo nu lást. Le het, hogy en nek az ese mény sor nak
nem csak sza vak ban, ha nem moz gás ban és vi zu a li tás ban
is több hang súlyt kel le ne ad nunk. Hit ta no sa ink, fi a tal ja -
ink ilyen irá nyú kre a ti vi tá sa nagy se gít sé get je lent het ne
az ige ér tés ben – be le ért ve a zo fó ni á si ige hir de té si tex tust. 

Le gyen ez a va sár nap lel ki leg-szel le mi leg-tes ti leg a ma -
gunk szá má ra fel ké szü lés, a gyü le ke zet nek pe dig fel ké szí -
tés ar ra, hogy a nagy hét va ló ban naggyá le hes sen. 

A szó szék fe lé 

Em lé ke zünk a je ru zsá le mi be vo nu lás ra. Ör ven de zõ tö meg
fo gad ta Jé zust. Ho zsan náz tak, éne kel tek. Ör ven de zés re
szó lít fel ige hir de té si alap igénk – s az öröm alap já ról is be -
szél. Ha son ló an az ád vent ben hang zó Fil 4,4-hez, itt is
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meg dup lá zó dik az öröm re va ló fel hí vás. Ta lán nem vé let -
len. Az em ber, a gyü le ke zet rá szo rul er re a biz ta tás ra. A
kör nye zet, a kül sõ-bel sõ kö rül mé nyek, a bûn mu lan dó vi -
lá ga nem sok öröm re ad nak okot. S az, amit öröm ként ma
kí nál nak, in kább mu lan dó ér zés, mint va ló di, mély rõl
mun kál ko dó öröm. Örülj, uj jongj, hang zik hát nagy hét
kez de tén. Mert akár mi lyen szo mo rú ese mé nyek so rá ra
em lé ke zünk ezek ben a na pok ban, mind ben Is ten vég te len
sze re te te, jó sá ga va ló sul meg és di a dal mas ko dik. Is ten
gyer me ke i nek, né pé nek a ki vált sá ga, hogy még is le het
örül ni. 

Az ige hir de tõ fel ada ta, hogy a sze mek nyi to ga tá sá val,
az Is ten nél va ló me ne dék és biz ton ság meg mu ta tá sá val, a
Krisz tus tól ára dó sze re tet meg is mer te té sé vel kí nál ja fel az
öröm le he tõ sé gét és aján dé kát. 

Is ten né pé nek van oka örül ni – de úgy tû nik, ez ki vált -
ság… Nem vé let le nül te szi oda a pró fé ta a fel szó lí tás mel -
lé: Si on le á nya, majd má sod szor ra: Je ru zsá lem le á nya.
Nem azért, mert itt va la mi fé le bel sõ kör tit kos örö mé rõl
van szó. Nem azért, mert más hol nem lé te zik öröm. Azért,
mert Is ten né pé nek ki vált sá ga, hogy sza bad örül nie, és
örö me ma ra dan dó le het. Azért, mert a kör nye zet örö me
nem biz tos, hogy igaz, meg ala po zott, hosszú tá vú… Sok -
fé le örö möt kí nál a vi lág. S bi zo nyá ra egy ol da lú, sõt ra -
jon gó len ne, ha azt csu pán a „mú ló” jel zõ vel il let nénk.
Van po zi tív ki in du lá sú és ha tá sú öröm a min ket kö rül ve -
võ vi lág ban is. Csak a mi nõ ség re és a tar tós ság ra kell rá -
kér dez nünk. A mi nõ ség re: hogy tény le ge sen olyan ér ték
vált ja-e ki, amely Is ten sze rint va ló ér ték, a Te rem tõ vi lá -
gá ba be le si mu ló ér ték, vagy csak fel szí nes, lát szat az
öröm. Amit a zsol tá ros így mond: tel jes öröm van te ná -
lad, az jel zi ezt a mi nõ sé get. A tar tós ság pe dig egy ér tel -
mû: a mu lan dó vi lág mu lan dó örö möt ad hat. Ha más kor
nem, az utol só szív dob ba nás sal el tû nik. Mi azon ban az
örök élet re meg ma ra dó öröm le té te mé nye sei le he tünk.
Nem sze ret ném hát a ket tõt szem be ál lí ta ni. De Is ten né -
pé nek meg kell ta nul nia mér le gel ni, kü lönb sé get ten ni,
fon tos sá gi sor ren det fel ál lí ta ni. 

És szük sé ges a biz ta tás azért is, mert nem biz tos, hogy
Is ten né pe szo kott, tud, ké pes örül ni… El gon dol kod ta tó
disszo nan cia. Szem be kel le ne már néz ni az ok kal, hogy
mi tõl olyan öröm te len a ke resz tény ség. Kü lö nö sen is tü -
kör be kell néz nünk ne künk, evan gé li ku sok nak, aki ket az
öröm hír rõl ne vez nek. Min dig elõt tem van egy tóra ün ne -
pen lá tott kép. A rab bi ne vet ve tán colt az Is ten tör vé nyét
tar tal ma zó te ker csek kel. Is ten sza va, igé je szá má ra az
öröm for rá sa volt. Mi a tör vény mel lé evan gé li u mot is
kap tunk. Szok tunk-e örül ni? (Nem vé let lenül ér so ka kat
oly fel ké szü let le nül az úr va cso rá val kap cso lat ban az eu -
ka risz tia hang sú lyá nak erõ sö dé se: a há la adás, az Úr ral
va ló ta lál ko zás öröm ün ne pe ez a szent ség.) Le het, hogy
nem csak nem szo kott, de nem is tud örül ni a ke resz tény -
ség. Ak kor pe dig még na gyobb az ok az ön vizs gá lat ra, hi -
szen mi nem a múlt ból, ha nem a jö võ bõl élünk. Is ten azt
ké szí tet te el az övé i nek, amit szem nem lá tott, fül nem

hal lott… Ki rá lyi me nyeg zõ re, nagy la ko má ra, es kü või
öröm ün nep re ké szül az egy ház! Ta lán már nem is ké pes
az öröm re. A de presszi ós be te gek nél ta pasz tal ja az em -
ber: már nem tud örül ni. Ke se rû idõ sek nél lát juk: nem ké -
pe sek örül ni. És az egy ház, a ke resz tény em ber? Az öröm -
re va ló ké pes sé gün ket at tól kap juk, aki ka rá csony éj sza -
ká ján nagy örö möt hir det te tett… Fel kell fris sí te ni, tré -
nin gez ni kell! 

Igénk kü lön le ges és nagy sze rû mon da ni va ló ja a má sik
ol dal: Is ten örö me. Örül majd ne ked. Mennyi re össze -
cseng ez a Lu kács evan gé li u má ban ta lál ha tó, ör ven de -
zés rõl szó ló pél dá za tok kal! Na gyobb öröm van a menny -
ben – ol vas suk ott – egyet len bû nös em ber meg té ré sén…
Nem csak min ket biz tat az ige öröm re, ha nem ar ról is tu -
dó sít, hogy ör ven de zõ Is te nünk van. Bol do gan örül majd
ne ked, meg újít sze re te té vel, uj jong va örül ne ked. Így de -
rül ki, hogy a sze re tet és az öröm együtt jár. Az öröm hát -
te ré ben hú zó dik meg az el fo ga dó, be fo ga dó, meg újí tó
sze re tet. 

Az em be ri és az is te ni öröm le írá sa kö zé te szi a pró fé ta
a ki bon tó, ma gya rá zó, el mé lyí tõ sza va kat: el ve szi ró lad az
íté le tet, el tá vo lít ja el len sé ge i det, ve led van, nem kell töb bé
ve sze de lem tõl fél ned. Mind a négy egy-egy új vi lá got bont
ki, amit sze mély re és gyü le ke zet re szab va le het rész le tez -
ni, konk re ti zál ni. 

El ve szi ró lad az íté le tet: ez a mon dat pró fé ci á ból va ló -
ság lett Jé zus Krisz tus ban. Az Új szö vet ség cso dá la tos íve
ezt hoz za kö zel. 

El tá vo lít ja el len sé ge i det – megint csak új szö vet sé gi il -
luszt rá ci ók so rá val ért he tõ és ér tel mez he tõ. A Gyõz tes
párt ján ál ló em ber, az egye dül a sze re tet „fegy ve ré vel”
küz dõ em ber él mé nye ez. 

Ve led van. Nem el le nem van, nem is csu pán kö zöm bös,
ha nem ve lem, ve lünk van. S ha Is ten ve lünk, ki cso da el le -
nünk? 

Nem kell töb bé fél ned a ve sze de lem tõl. Nem azt mond -
ja, hogy nincs ok a fé le lem re, ha nem ar ról szól, hogy nincs
ere je már. Aki mel lett ál lunk, áll ha tunk, az na gyobb. Még
a fé lel me ink nél is na gyobb. Még a ve sze del met ho zó erõk -
nél is na gyobb. 

Evan gé li u mot hir de tünk 

Ez a fon tos. Ez a man dá tu munk. Er re es küd tünk fel. S a
fen ti uta lá sok mu tat ják iga zán, ho gyan vá lik az ószö vet -
sé gi öröm hír az új szö vet sé gi üze net ben tel jes sé. Min den
Krisz tus hoz, a jé zu si evan gé li um hoz ve zet. Ki vált sá gos
hely ze te az evan gé li kus ige hir de tõ nek, hogy a rossz hí rek -
kel te li vi lág ban (ahol csak a baj nak, a ha lál nak, a ka taszt -
ró fá nak van hír ér té ke) öröm hírt hir det het. Ez a va sár nap,
ez az ige kü lö nö sen is ma gas lab dát ad az ige hir de tõ nek:
ta lál jon egy más ra az ige hir de tés nyo mán a gyü le ke zet és
Is ten. Az új ra ör ven de zõ gyü le ke zet és a ne künk örü lõ
Is ten. 
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A váz la tom te hát ilyen egy sze rû 

1. Az em ber örö me – az ap ró örö mök, a ré szörö mök, a
mu lan dó örö mök. A ki vált sá gos em ber örö me az Is ten ben
va ló öröm. Mi ilyen ki vá lasz tot tak le he tünk. 

2. Is ten örö me – Is ten ör ven de zõ Is ten, nem va la mi nek,
va la ki nek: ne künk örül. 

3. S a ket tõ ta lál koz hat! Az öröm kö zös sé get te remt. Is -
ten és em ber össze kö tõ kap csa az öröm. 

Mind ez nem csak vi rág va sár na pon ak tu á lis. Az egy ko ri
uj jon gók ha mar ab ba hagy ták az ör ven de zést, a mi örö -
münk azon ban ma ra dan dó le het. 

Mi re akar ja „in dí ta ni” a pré di ká ció
a gyü le ke ze tet? 

A ho mi le ti kai cél meg fo gal ma zá sa ter mé sze te sen min den
ige hir de tõ el ke rül he tet len, ön ma gát is se gí tõ kö te les sé ge.
Va ló di öröm re, iga zi re mény ség re, tu da tos jö võ épí tés re hí -
vunk ezen a va sár na pon… Nem az öröm rõl pré di kál va,
ha nem öröm mel pré di kál va, az öröm alap ját meg hir det ve. 

Ha fensc her Ká roly 

Tallózó

„A mind össze két vers bõl ál ló kis köl te mény a trón ra lé pé -
si him nu szok ra em lé kez tet, me lye ket az Úr trón ra lé pé si
ün ne pén ad tak elõ. Az író itt an nak örül, hogy az Úr meg -
õriz te vá ro sát az el len ség tá ma dá sá tól és el fog lal ta trón ját
né pe kö zött. 

[…] Itt van az idõ, ami kor ör vend né pé nek. A bol dog
sze re tet olyan, hogy egy szer el hall gat, s szót la nul örül,
másszor uj jon gás ban tör ki.” ( Ju bi le u mi kom men tár. Bib -
lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.) 

„A nem zet re ugyan a kö zel jö võ ben bá nat és gyöt re lem
vár (1., 5–7. v.), de el fog jön ni az a nap, ami kor a ma ra dék -
hoz tar to zók fé lel me i nek he lyé be az uj jon gó di csé ret lép. 

[…] Ha rag ja (Zof 3,8) és az el len sé ges el nyo más (vö. 19.
v.) meg fog szûn ni […]. 

[…] Ar ra fog ják biz tat ni Iz rá elt […], hogy ne fél jen, és ne
es sen két ség be. […] A »lan ka dó ke zek« […] az ijedt ség és
az ag gó dás mi at ti két ség be esést ér zé kel te tik […]. Iz rá el
ehe lyett fel eme li majd ke ze it, je lez ve azt a di a dalt, ame lyet
az Úr je len lé te […] és ha tal ma […] ered mé nyez. Is ten amel -
lett, hogy meg vál tott ma ra dé ká val lesz, és meg sza ba dít ja
õket, bol do gan örül majd ne kik.” (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) 

„[…] hall gat az õ sze rel mé ben: Sa bott ka sze rint a hrš
[…] bár mi lyen mû vé szi te vé keny ség, be le ért ve az ének lést
is, há rom szi no nim tag mon da tot hasz nál az ün nep lés re.”
(Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib -
lia tár su lat) 

„A hit örö me azon ban nem dé li bá bos ön ál ta tás. Meg -

ala po zott öröm az, ke mény elõ fel té te lek fun da men tu mán
nyug szik, amint az aláb bi ak ból – az ige nyo mán – ki de -
rül.” (Sza bó An dor:  Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin
Ki adó)

Il luszt rá ci ó 

GON DO LA TOK 
„…ahol a sze líd ség és a tü re lem sem mit sem te het, elég az
öröm, Is ten örö me, amellyel mi fös vé nyen bá nunk.” 

(Ge or ges Ber na nos) 

„Mi lyen nagy a tá vol ság Is ten meg is me résé tõl Is ten sze re -
te té ig!” 

(Blaise Pas cal) 

„Az ön át adás az em be ri sza bad ság leg sza ba dabb tet te.” 
(Edith Ste in) 

„A reg ge li nap fény ben fel tûnt már a vá ros és a temp lom.
Krisz tus nem ve szi le ró luk töb bé a sze mét. Láz árért hul -
lat ta el sõ könnye it. Most a vá rost si rat ja meg. Nem át koz -
za meg, fel tár ja ir tó za tos tör té ne tét.” 

(Franço is Ma u riac: A pál ma ágak) 

TÖR TÉ NET 
„Bor man ûr ha jós a Hold kö rü li pá lyán így imád ko zott:
»Add ne künk, Is te nünk, hogy meg lás suk sze re te te det a vi -
lág ban, az em be ri hi bák el le né re is! Add ne künk a hi tet, a
bi zal mat, a jó sá got, tu dat lan sá gunk és gyen ge sé günk el -
le né re! Add ne künk a meg ér tést, hogy ér tõ szív vel imád -
koz has sunk!« 

Ez az epi zód so kat mon dó. Az em ber a tu do mány csú -
csán meg vall ja Is tent… Az em ber, aki tel je sen ura a tech -
ni ká nak, nem azt ké ri Is ten tõl, hogy irá nyít sa ûr ha jó ját,
ha nem azt, hogy vál toz tas sa meg lá tás mód ját és szí vét.” 

(Sza bó Fe renc SJ) 

VERS 
Kas sák La jos: Úr nap ja (rész let) 

…ta lál koz hat nak Ve le, aki nek a di csõ sé gét ün nep lik. 
Mind egy, hogy ki ho gyan kép ze li el alak ját, mit 
ért meg majd hang ja zen gé sé bõl. Akár, mint 
fe hér be öl tö zött cse cse mõ tû nik fel elõt tünk, 
akár, mint ács le gény mel lén bõr kö ténnyel, ke zé- 
ben szer szá mok kal, min den ki tud ja: Õ ma ga az 
Esz me – az igaz ság és a tisz ta ság jel ké pe. Ezért 
hó dol ne ki a nép, a dol go zók, mint ha tü kör be 
néz né nek, ön ma gu kat lát ják ben ne s ezért nem 
tud nak el sza kad ni tõ le. Hoz zá ha son ló ak sze ret- 
né nek len ni és bol do gok, hogy ma guk kö zül 
va ló nak tisz tel he tik. 
Sem az egy ház prak ti kái, sem a po li ti ku sok 
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irigy ke dé sei nem me rít he tik Õt alá. A he gyek 
ki tér nek elõ le s a vi zek meg ju hász kod nak lép tei 
alatt. Most azon ban le het, hogy a vi rág gal fel- 
hin tett ut cán meg ér ke zik a fa lu ba. Szól nak a 
ha ran gok, tar ka ga lamb ra jok hin tá z nak a nap 
su ga ra in.

NAGY CSÜ TÖR TÖK 
• Jel 19,6–8 

A jö võ rõl nem so kat tu dok, 
De a vég íté le tet ma gam elõtt lá tom. 
… 
Ak kor azt mond juk: sze ret lek. Azt mond juk: 
Na gyon sze ret lek. S a hir te len tá madt tü le ke dés ben 
Sí rá sunk még egy szer föl sza ba dít ja a ten gert, 
Mi e lõtt asz tal hoz ül nénk. 
(Pi linsz ky Já nos: Mi e lõtt) 

Nagy csü tör tök Krisz tus-ün nep, er re utal az ol tár te rí tõ fe -
hér szí ne. Il len dõ, hogy a pré di ká ció kö zép pont já ban is az
éret tünk ön ma gát adó Úr alak ja, a Bá rány szim bó lu ma
áll jon. 

Agen dánk té má ja: „az új szö vet ség szer zõ je” a nap
óegy há zi evan gé li u má ra utal, az úr va cso ra sze rez te té sé -
nek le írá sá ra. Míg Má té az úr va cso ra ere de té re, tör té ne ti
szi tu á ci ó já ra irá nyít ja fi gyel mün ket, ad dig e pró fé tai
könyv be fe je zõ ré szé bõl szár ma zó tex tu sunk a jö võ be né -
zés re in vi tál ja a gyü le ke ze tet. 

A Bá rány és meny asszo nya nagy ta lál ko zó ja, a még be -
tel je sü lés re vá ró me nyeg zõ fe let ti öröm ha tá roz za meg ezt
a sza kaszt. Eb bõl az öröm bõl kell, hogy va la mi fel ra gyog -
jon nagy csü tör tö kön a nagy hét ko mor ese mé nye i nek hát -
te rén. Já nossy La jos is így fo gal maz: „öröm ün nep, amely
fe hé ren ra gyog fel a nagy hét gyá szá ban. Le gyen ezen az
ün ne pen ige hir de té sünk szó val és tet tel hí vo ga tás a Krisz -
tus szent tes te és vé re ál dott szent sé gé nek gya ko ri, buz gó
él ve zé sé re!” 

A je len gyü le ke ze te nagy csü tör tö kön be kap cso lód hat az
Is tent ma gasz ta ló hal le lu já ba. A múlt és a jö võ ben nünk
eggyé le het: Krisz tus ál do za ta ré vén már most ré sze sül he -
tünk a mennyei öröm ün nep elõ í zé ben! 

Exe gé zis 

Alap igénk a 19,1–10 na gyobb egy sé gé nek, a J. Rol off er -
lange ni új szö vet sé ges pro fesszor ál tal him ni kus fi ná lé nak
ne ve zett sza kasz ré szét ké pe zi. A 18. fe je zet ben ezt meg -
elõ zõ en a nagy Ba bi lon bu ká sá nak le írá sa, az íté let meg -
va ló su lá sa ta lál ha tó. A tex tus foly ta tá sá ban pe dig Krisz -
tus má so dik vissza jö ve te lé rõl, a vég sõ ese mé nyek be kö -
vet kez té rõl ol vas ha tunk. A fé lel me tes, ko mor ese mé nyek

kö ze pet te fel üdü lés a mennyei és a föl di gyü le ke zet Is tent
di csõ í tõ éne két hall gat ni, amely elõ re ve tí ti a vég sõ gyõ ze -
lem ün ne pét. 

A 19,1–5 ver sek a menny ben fel zen gõ hal le lu já ról,
gyõ zel mi öröm ének rõl szá mol nak be. A fel szó lí tás ra vá la -
szul az uj jon gást vissz han goz za a föl di egy ház di csõ í tõ
sza va a 6–8. versekben. En nek a li tur gi kus ének nek a té -
má ja: Is ten ural ko dik. Õ a tör té ne lem Ura, ezért di csér jük!
Ba bi lon pusz tu lá sá val nyil ván va ló vá lett a föld né pei
elõtt a min den ha tó Is ten ha tal ma. Eh hez az öröm höz tár -
sul a mes si á si idõk ígé re te i nek be tel je sü lé se: el ér ke zett a
Bá rány me nyeg zõ je, és itt áll ké szen fe hér ru há ban a
meny asszony! 

Tex tu sunk meg ha tá ro zó fo gal mai a Bá rány, me nyeg zõ,
meny asszony. A Bá rány a Je le né sek köny vé ben dön tõ he -
lye ken for dul elõ: Jel 5,6–11; 6,1; 7,9–14; 12,11 és 14,1–5.
A 17,14-ben ezt ol vas suk: A Bá rány azon ban le gyõ zi õket,
mert urak nak Ura és ki rá lyok nak Ki rá lya. Ezek bõl egy ér tel -
mû en ki de rül, hogy az ér tünk vé rét on tó, meg öle tett Jé zus
Krisz tus ról van szó. Õ a mi hús vé ti Bá rá nyunk. Eb ben a
szim bó lum ban ben ne fog lal ta tik Krisz tus ál do za ti ha lá la,
vált ság mû ve. Ez a nagy hé ten min dig kö zel ke rül hoz zánk. 

A me nyeg zõ. A mes si á si üdv kor jel ké pe a me nyeg zõ és
az öröm. Az Ószö vet ség ben Is ten né pé vel va ló kap cso la tát
ír ja le a há zas ság, a férj és fe le ség ha son la tá val, pél dá ul
Hós 2; Ézs 54,6; Ez 16. Jé zus a mes si á si idõk be tel je se dé -
sé re vo nat koz tat ja: Mk 2,19 és pár hu za mos he lyei. Pél dá -
za ta i ban pe dig össze kap cso ló dik az öröm és a me nyeg zõi
va cso ra az utol só idõk kel. Mt 22,1–14, ahol a fe hér ru ha
is fon tos sze re pet kap. Mt 25,1–13: a võ le gény vá rá sa. 

A meny asszony ma ga a Krisz tust vá ró gyü le ke zet. Fe hér
ru há ja, tisz ta sá ga, szent vol ta „ada tik” ne ki, nem sa ját ja,
nem õ pro du kál ta. Az igaz cse le ke de tek sem ér dem szer zõ -
ek, a bûn bo csá nat ke gyel mi aján dé ká ból fa kad nak. A Bá -
rány vé ré ben meg mo sott, meg fe hé rí tett ru hák már Jel
7,14-ben elõ ke rül nek a vér ta núk kal kap cso lat ban. 

A lát nok cél ja ezek kel a ké pek kel az, hogy hû sé ges
helyt ál lás ra biz tas sa a gyü le ke ze tet, hogy a ne héz sé gek el -
le né re is ra gasz kod ja nak Jé zus bi zony ság té te lé hez. A je len
idõ a me nyeg zõ re va ló fel ké szü lés ide je, eh hez erõt ad a
re á juk vá ró öröm ün nep szem lé lé se. 

Me di tá ció

„A Bá rány hord ja csen de sen / Föl di ek min den vét két. /
Vál lal ja tisz tán, bûn te len / Bû nö sök bûn hõ dé sét. / El in dul,
hor doz szen ve dést, / Gúnyt, ha lált, át kot, meg ve tést, /
Nem kí ván könnyebb sé get. / El vi sel, hor doz bûnt és bajt, /
Gol go ta fá ján kínt és jajt, / És szól: el tû röm ér ted!” (EÉ
370,1) 

Nagy csü tör tök ke vés gyü le ke zet ben je lent iga zán ki -
emel ke dõ ün ne pet. Hí ve ink több nyi re vagy nagy pén te ken,
vagy hús vét kor já rul nak a szent ség hez. A ra ci o na liz mus
ha tá sa kép pen hát tér be szo rult ez a nap, mi vel az úr va cso -
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ra tit ká nak ün nep lé se, a szent ség bõl fa ka dó erõ nem tar -
to zik az ésszel meg ma gya ráz ha tó, fel fog ha tó dol gok kö ré -
be. Jó re mény ség re ad azon ban okot, hogy a sza po ro dó
csa lá di és if jú sá gi is ten tisz te le tek szer ves ré szét je len ti is -
mét az úr va cso rai kö zös ség, s így las san vissza ke rül a
köz tu dat ba an nak fon tos sá ga. Ta ní ta ni kell a gyü le ke ze tet
a szent ség gaz dag je len té sé re, mert nin cse nek ve le tisz tá -
ban hí ve ink. 

Ja vas la tok az ige hir de tés re 

Az ige hir de tés re ké szül ve két fé le meg kö ze lí tést is sze ret -
nék aján la ni: egy te ma ti kus és egy ho mí lia jel le gû utat. 

Ige hir de té si váz lat: Az úr va cso ra asz tal kö zös ség Jé zus sal 
Az úr va cso ra teo ló gi á ját há rom idõ be li di men zió kö ré
cso por to sít hat juk: múlt, je len, jö võ. Tex tu sunk ban a
mos ta ni al ka lom mal a jö võ re te võ dik a hang súly. A há -
rom di men zió: Jé zus utol só va cso rai asz ta la ta nít vá nya -
i val, Krisz tus ven dé gei va gyunk a je len ben az ol tár nál,
és a Bá rány me nyeg zõi asz ta lá nak meg hí vot tai le he tünk
a jö võ ben. 

Be ve ze tés ként el gon dol kod ha tunk az asz tal kö zös sé gek
fon tos sá gá ról csa lá di éle tünk ben. Mi lyen rit kán ülünk le
egy más mel lé! Mit ve szí tünk ez zel? Mit nyer he tünk a kö -
zös csa lá di ét ke zé sek vissza ál lí tá sá val? Mi lyen fur csa len -
ne pél dá ul egy es kü võ, ahol el ma rad na a fe hér asz tal, és
nem vol na sem mi lyen le he tõ ség az egy be gyûlt ro kon ság -
nak a be szél ge tés re. 

1. Be szél he tünk ar ról, hogy Jé zus mi lyen fon tos nak tar -
tot ta az asz tal kö zös sé ge ket a lá tó kö ré be ke rü lõ em be rek -
kel, le gye nek azok bû nö sök, szám ki ve tet tek vagy ép pen
ta nít vá nyi körének tagjai. Leg fon to sabb ét ke zé se övé i vel
az utol só va cso ra volt, ahol el ren del te szá munk ra a ve le
va ló to váb bi kö zös ség foly ta tá sa ként az úr va cso rát. En -
nek lé nye ge, hogy ön ma gá val táp lál min ket, bo csá na tot,
erõt ad. 

2. Hang sú lyoz hat juk az úr va cso rá nak mint Jé zus sal va -
ló asz tal kö zös ség nek mai nagy sze rû le he tõ sé gét. Él jünk
mi nél több ször a szent ség gel! Ke res sük a Jé zus asz ta lá nál
meg él he tõ öröm te li kö zös sé get egy más sal, és vi gyük ezt
ma gunk kal hét köz nap ja ink ba! 

3. Vé gül el jut va tex tu sunk hoz a jö võ fe lé irá nyul te kin -
te tünk: Urunk kal va ló asz tal kö zös sé günk nem szû nik
meg az örök élet ben sem. Vár ben nün ket a Bá rány me -
nyeg zõi va cso rá ja. Ez cso dá la tos, öröm te li al ka lom lesz.
Is ten né pe meny asszony ként fel éke sít ve vár ja a ta lál ko -
zást a Võ le génnyel. Pi linsz ky ver se ideil lik: en nek a be tel -
je sü lés nek elõ íze, örö mös al kal ma le het min den úr va cso -
ra vé tel már most. 

Be fe je zés: az úr va cso rá ban te hát egy szer re él het jük át
hi tünk há rom di men zi ó ját, a meg vál tás cso dá ját, a je len -
be ni erõ for rás és a jö võ be ni öröm al kal mát. Él jünk mi nél
gyak rab ban ve le! 

Ho mí lia a tex tus ról: Krisz tus, ár tat lan Bá rány 
Be ve ze tés: fel ol va sott igénk nagy csü tör tö kön a jö võ be irá -
nyít ja a te kin te tün ket. Is ten íté le tet hir det a bûn és a go -
nosz ság fe lett, és Ba bi lon bu ká sán gyõ zel mi éne ket éne -
kel nek a mennyei lé nyek. Ez az ének foly ta tó dik és vissz -
hang zik a föl dön, a gyü le ke zet ma gasz tal ja a tör té ne lem
Urát. Egy ben el hang zik a jó  hír: el jött a Bá rány me nyeg -
zõ je! Meny asszo nya fel ké szült az öröm ün nep re. 

1. „Krisz tus, ár tat lan Bá rány” – éne kel jük gyak ran az
úr va cso ra vé tel kor. Ki ez a Bá rány, aki meg je le nik itt a Je -
le né sek köny ve vé gén? Mit tu dunk ró la? Õ a gyõz tes (l.
exe gé zis). Az ér tünk szen ve dõ, bû ne in kért meg fi ze tõ (l.
Pa ul Ger hard éne ke). Egy szer el fog jön ni, hogy ta lál koz -
zon a meny asszonnyal. 

2. Ki cso da a meny asszony? Mit je lent fe hér ru há ja? Ró -
lunk van szó! Is ten a né pé vel va ló kap cso la tá ra a há zas -
ság ké pét hasz nál ja (l. exe gé zis). Ho gyan ké szül he tünk fel
a Võ le génnyel va ló ta lál ko zás ra? Ho gyan õriz het jük meg
fe hér ru hán kat? Eb ben se gít ben nün ket az úr va cso ra. 

3. Meg hí vot tak va gyunk a me nyeg zõ re. A cél von zá sá -
ban: ho va tart Is ten né pe? Jó len ne, ha a só haj to zás, pa -
nasz ko dás he lyett a ránk vá ró ün nep örö me töl te ne el
min ket. Aho gyan egy gyer mek tud öröm mel ké szül ni szü -
le tés na pi ün nep sé gé re, leg alább úgy kel le ne ne künk is
min dennap örül ni a mennyei ün nep nek. Az úr va cso ra eb -
bõl az öröm bõl ad elõ ízt ne künk, él jünk ve le mi nél gyak -
rab ban! 

„Ha cél hoz érek egy ko ron, / S vár örök égi ré szem, /
Hadd le gyen vé red bí bo rom, / Az fed jen el egé szen! / Az le -
gyen fény lõ ko ro nám, / Ha égi trón ján vár re ám / Szent fel -
sé ge Atyám nak, / Ki ve led el jegy zett en gem, / Hogy égi
ékes sé gem ben, / Mint je gye sed, ott áll jak!” (EÉ 370,4) 

Gerõ fi Gyu lá né 

Tallózó

„Krisz tus meny asszo nya, az egy ház az üdv tör té net cél já -
hoz ér ke zett: »ké szen van«, hogy hosszú vá ra ko zás, szen -
ve dés és küz de lem után egye sül jön Urá val, an nak üd vö zí -
tõ je len lé té ben él jen.” (Ju bi le u mi kom men tár.  Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.) 

„Itt az ör ven de zés oka pró fé ti kus, vagy is azért örül nek,
ami ez után fog tör tén ni, és nem azért az íté le tért, ami már
meg tör tént.” (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) 

„Az »igaz sá gos cse le ke de te ket« a pré di ká to rok gyak ran
ér tel mez ték úgy, mint Krisz tus igaz sá gát, ame lyet a szen -
tek nek be szá mí tot tak. Bár ez egész sé ges ta ní tás, a gö rög
di ka i o ma ta szó ki zár ja ezt az ér tel me zést. A szó töb bes
szám ban van (nem az el vont egyes szám, amely a di ka i o -
su ne). Ezen kí vül »szen ve dõ« vég zõ dé se van, ami itt olyas -
mit je löl, amit meg tet tek (eb ben az eset ben az »igaz sá gos
cse le ke de te ket«).” (Wil li am Mac Don ald:  Új szö vet sé gi kom -
men tár. Evan gé li u mi Ki adó) 
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„Kö ze le dik a Bá rány me nyeg zõi va cso rá ja. Ez éles el len -
tét ben áll »Is ten nagy va cso rá já«-val, amely a fe ne vad, a
ha mis pró fé ta és kö ve tõ ik meg bün te té sé nek a jel ké pe.”
(Cor ne lis van der Wa al:  Ku tas sá tok az Írá so kat! Irány tû
Ki adó) 

„Hogy a »hal lél u ja« mint ün ne pé lyes li tur gi kus for ma
már az új szö vet sé gi kor elõtt is hasz ná lat ban volt hel le -
nis ta zsi na gó gák ban, azt ta nú sít ja Tób 13,18; 3Makk
7,13 is. Az Új szö vet ség ben csak itt for dul elõ, de le het,
hogy a ke resz tény gyü le ke ze tek az is ten tisz te let be már az
új szö vet sé gi kor ban is át vet ték.” (Kar ner Ká roly: A po ka lip -
szis. Evan gé li kus Saj tó osz tály) 

„Úgy szü le tünk va la mennyi en, hogy ter mé sze tünk a sí -
rás. Az örö möt meg kell ta nul ni, és csak Is ten is ko lá já ban
le het meg ta nul ni. […] 

[…] Va la mi cso dá la tos kép az, ahogy eb ben az apo ka -
lip ti kus szö veg ben jö võ ide jû ál lít mány, múlt ide jû, je len
ide jû re cse ré lõ dik. 

Az el sõ tu dós azt mond ta, ez va la mi szö veg hi ba, a má -
so dik azt mond ta, ez má so lá si hi ba, a har ma dik azt
mond ta, ezt nem le het meg ér te ni. Hát hogy le het ar ról a
jö ven dõ rõl úgy be szél ni, mint ami már van, hogy le het a
most ben nün ket meg ha tá ro zó múlt ról úgy szól ni, mint
ame lyek már nin cse nek, csak vol tak? De hát ez a tit ka az
egész nek.” (Ba li kó Zol tán: Is ten is ko lá já ban. Lu ther Ró zsa
Ala pít vány)

Il luszt rá ci ó 

GON DO LA TOK 
„…va jon mi ért kel lett az egyik apos tol nak áru ló vá, a má -
sik nak pe dig az egy ház szik la alap já vá vál nia? A két em -
be ri sors ugyan ott, ugyan az zal in dult. Együtt men tek min -
den ho vá. Pé ter es kü dö zött és fo gad ko zott, Jú dás pe dig le -
haj tot ta a fe jét és ki ment… 

Pé ter ugyan úgy áru ló já vá lett mes te ré nek, mint a má -
sik. Jú dás is ke ser gett és sírt, mint Pé ter, és vissza akar ta
ad ni a bér gyil kos nak já ró pénzt, de nem bír ta el vi sel ni ter -
hét… 

Mi az igaz ság? Ki va gyok én: egy gyön ge Pé ter, vagy egy
gyön ge Jú dás? 

Ta lán nem is ezek re a kér dé sek re kell vá laszt ad ni, hi -
szen Pé ter is va gyok, Jú dás is va gyok, Já nos is, Má ria is.” 

(Kriz osz tom test vér) 

„Én va gyok a ke hely. Az ital Is te né. És Is ten a szom ja zó.” 
(Dag Ham marsk jöld) 

„Õ az, akit össze tör tek, de na gyobb min den ve te mény nél.
Õ az, aki ben ta nyáz nak az ég ma da rai, az az a pró fé ták,
apos to lok és az összes hi va ta lo sak. Õ az, aki me le gé vel
meg gyó gyít ja lel künk be teg sé ge it, aki nek ár nyé ka meg véd
e vi lág he vé tõl. Õ az, aki el vet te tett ha lá lá val a föld ben, és
ott ter mést ho zott, har mad nap ra fel tá masz tot ta a szen te -

ket a hol tak sír ja i ból. Õ az, aki a föld bõl az ég be vi rág zott,
õ a mag ja az élet nek, akit az Atya Is ten ve tett el a föld be,
õ a halha tat lan ság haj tá sa. 

E fa ár nyé ká ban vi ga dozz, bár ki vagy is, és végy részt
ma, most és éle ted min den nap ján az an gya lok kó ru sá -
ban…” 

(Arany szá jú Szent Já nos) 

VERS 
T. S. Eli ot: Te  De um (rész let a Gyil kos ság a ka ted rá lis ban
zá ró kó ru sá ból) 

Há lát adunk ne ked ir gal ma dért a vér ben, és meg vál tá so dért 
a vér bõl. 
Mert szent je id és vér ta nú id 
vé ré tõl gaz dag szik a föld, és szen tül nek meg a he lyek. 
Mert ahol szent la kott, ahol vér ta nú vé re öm lött Krisz -
tu sért: 
szent té lesz az a hely, s a szent ség so ha nem tá vo zik töb -
bet on nan, 
hi á ba ti por ják le se re gek, s hi á ba szi ma tol ják a tu ris ták, 
ke zük ben úti ka la uz zal. 

NAGY PÉN TEK 
• Zsid 9,24–28

Kor tör té ne ti, teo ló gi ai hát tér 

Ha gyo má nyok és kul tú rák nagy ol vasz tó té ge lyé ben él tek
a Zsi dók hoz írott le vél ben meg szó lí tott ke resz té nyek. A ju -
da iz mus val lá si hát te ré vel, a gö rög gon dol ko dás mód tól
át itat va ke res ték az utat Is ten hez. Ré gi és új, ha gyo mány
és ak ko ri ban nép sze rû gon do la tok pró bál tak utat ta lál ni
az em be rek szí vé hez. 

A hely ze tet to vább élez te, hogy a ke resz tény ül dö zés mi -
att egy re töb ben hagy ták el az egy há zat – míg a zsi dó val -
lás a be vett val lá sok kö zé tar to zott. A hit el ha gyá sa, az
aposz tá zia ko moly fe nye ge tést je len tett. Sok zsi dó ke resz -
tény tért vissza a zsi dó val lás hoz, de so kan en ged tek a
kor szel lem nek, leg fõ kép pen az an gya lok kal be né pe sí tett
vi lág nak.  Ab ban a szel le mi, kul tu rá lis és spi ri tu á lis kör -
nye zet ben nem em be ri lé nyek vol tak a fon to sak, kü lö nö -
sen nem egy meg fe szí tett em ber. 

A le vél író já nak cél ja az apos to li hit, az egye dül Jé zus
Krisz tus tól jö võ meg vál tás üzenetének az át adá sa. A le vél
konf lik tus hely ze tét a zsi dó is ten tisz te let elég te len vol ta
ad ja a Jé zus tól jö võ meg vál tás egye dül ér vé nyes vol tá val
szem ben. A szer zõ lel ki kis ko rú sá guk ra hív ja fel a gyü le -
ke zet  tag ja i nak a fi gyel mét – el tom pult a hal lá suk, és már
az alap ve tõ ke resz tény ta ní tá so kat is el fe lej tet ték. Leg fõ -
kép pen a he lyes krisz to ló gi á ról sze ret ne ne kik bi zony sá got
ten ni – az Ószö vet ség Jé zus elõ hír nö ke, és tel ve van krisz -
to ló gi ai elõ ké pek kel. A Zsi dók hoz írt le vél író ja Jé zust mint
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az esz ka to ló gi ai, fõ pa pi Mes si ást ál lít ja a kö zép pont ba. Ér -
zék le te sen, pél dák kal alá tá maszt va sze ret né meg ala poz ni
az Új szö vet ség nek az Ószö vet ség ben rej lõ gyö ke re it, mi -
köz ben rá vi lá gít az ószö vet sé gi is ten tisz te le ti gya kor lat
idõi kor lá ta i ra. Az Ószö vet ség in téz mé nyei és gya kor la ta
ide jét múlt és idõ ben kor lá to zott, ugyan ak kor elõ ké pe az el -
jö ven dõ igaz ság nak, Jé zus Krisz tus nak. Az üd vös ség
egye dül Jé zus tól, a Krisz tus tól jön. 

Az egész le vél (és ben ne ki emel ten tex tu sunk is) na -
gyon hang sú lyo zot tan vi szi vé gig e vi lág (a te rem tett vi -
lág) és az el jö ven dõ vi lág ta lál ko zá sá nak a kér dé sét. A
föl di va ló ság és az el jö ven dõ vi lág kö zött kap cso ló pont -
ként áll Jé zus, aki örö kö se min den nek, amit Is ten e vi -
lág ra te rem tett (1,2), de az el jö ven dõ új kor ban is min -
den az õ ural ma alatt fog áll ni (2,8). A kor an gya lok kal
be né pe sí tett vi lá gá nak né ze te sze rint az em ber sor sá ról
az an gya lok dön te nek. Az em ber sem mit nem te het,
csak vár ja, hogy mi kor és ho gyan dön te nek a sor sá ról a
ter mé szet fe let ti ele mek. 

Az el jö ven dõ vi lág Krisz tus ke zé ben van. Ez a vi lág ál -
lan dó, ha tal mas és el pusz tít ha tat lan, túl megy em be ri fel -
fo gá sunk ha tá ra in. Min den, ami nek föl di vi lá gunk ban ér -
té ke van (mint pél dá ul a hit, a 11. fe je zet alap ján), már az
el jö ven dõ vi lág hoz tar to zik. Min den, ami ré sze sül a krisz -
tu si meg vál tás ból eb ben az idõ ben (kro nosz), már az örök -
tõl fog va lé te zõ el jö ven dõ vi lág ré sze. A Zsi dók hoz írt le -
vél teo ló gi a i lag és fi lo zó fi a i lag is el mond ja, hogy Is ten a
Krisz tus-ese ményt föl di éle tünk ide jé ben he lyez te el. A Fiú
em be ri mi vol ta nem mi ti kus vagy idõn kí vü li ese mény, ha -
nem a mi föl di tör té nel münk be, a mi idõnk be he lyez ke dik
be le. Krisz tus az utol só idõk ben halt meg, és a ke resz té -
nyek föl di éle tü ket az õ menny be me ne te le és el jö ve te le
(pa rú zia) kö zött élik. A Zsi dók hoz írt le vél hang sú lyoz za
Jé zus em be ri mi vol tát, ugyan ak kor rá mu tat, hogy min -
den nek, amit Jé zus tett, va ló sá gos ha tá sa van a menny -
ben. Ez a kö vet kez te tés ide gen nek és is me ret len nek ha tott
ab ban a spi ri tu á lis és fi lo zo fi kus at mo szfé rá ban, amely -
ben leg fel jebb em be ri ta pasz ta la tok ra le he tett rá mu tat ni,
de élõ, em be ri va ló ság ra nem. A Jé zus tól jö võ meg vál tott -
ság el fo ga dá sá nak fo lya ma ta csak ak kor ér het cél já hoz,
ha az em ber meg tud küz de ni az em be ri élet leg na gyobb
prob lé má já val. Az em be ri szen ve dés el fo ga dá sa és fel dol -
go zá sa min den em ber szá má ra a leg na gyobb ki hí vás – ezt
ta pasz tal ta meg Jé zus is meg kí sér té se so rán (2,18). 

Ta lál ko zás a tex tus sal 

A Zsi dók hoz írt le vél ószö vet sé gi vo nat ko zá sai a pa pi
szol gá lat ról, a szö vet ség rõl és a szen tély be li szer tar tás ról
Krisz tus meg vál tó ha lá lá ban tel je sed nek be. Az em ber kéz
al kot ta szen tély he lyett Jé zus egye ne sen a menny be megy.
Az ószö vet sé gi ha gyo mány szen té lye an ti tí pus ként je le nik
meg – nem ha szon ta lan, már em lí tés re sem mél tó gya kor -
lat ként, ha nem az elõ kép, az an ti tí pus ki vált sá gos aján dé -

ka ként. Jé zus egy szer s min den kor ra el tö röl te ál do za tá val
a bûnt. Nem éven te, nem ál ta lá nos gya kor lat ként, is ten -
tisz te le ti szer tar tás ként, ha nem egy szer s min den kor ra el -
hoz ta a meg vál tást a bû ne i bõl va ló meg vál tás ra szo ru ló
em be ri ség nek. 

Az ószö vet sé gi gya kor lat, amely re a tex tus utal, Mó zes
3. köny vé nek 16. fe je ze té ben ta lál ha tó: az en gesz te lés
nap já nak ün ne pi szer tar tá sa. Ez zel az éven te is mét lõ dõ
szer tar tás sal szem ben hang sú lyoz za a le vél szer zõ je a
meg vál tás idõ be ni egye di sé gét – az egy szer (ha pax) és
„egy szer és min den kor” ki fe je zé sek több ször elõ ke rül nek,
hi szen a leg po zi tí vabb ér te lem ben vett egy sze ri és meg is -
mé tel he tet len pil la na tot je lö lik. 

A tex tus utol só ver se a le vél idõ sík já nak má sik je len tõs
ese mé nyé re hív ja fel a fi gyel met: a je len és a jö võ kö zött
is Jé zus Krisz tus a kap cso lat. Akik eb ben az át me ne ti, már
igen és még nem idõ szak ban él nek, vár hat ják Jé zus má -
sod szo ri, bû ne ink hor do zá sá tól már men tes el jö ve te lét,
ahol Is ten új já te rem tõ aka ra ta el nye ri vég sõ for má ját. 

Tex tus me di tá ció 

Ige hir de té sünk köz pon ti mon da ni va ló ja min dig a ke reszt -
re épül, nagy pén te ken még is min dig kü lö nös és szo kat lan
erõ vel ér ke zik hoz zánk a ke reszt va ló sá gá ról szó ló üze net.
Meg vál tá sunk pil la na ta it „lát juk” le ját szód ni a pas sió ol -
va sá sa kor, Is ten meg men tõ üze ne te szó lal meg a leg na -
gyobb em be ri bor zal mak el le né re is. Még is, az ige hir de tõ -
nek meg kell bir kóz nia a hall ga tó ság nyi tott sá gi, ké szen -
lé ti ál la po tá val egy ilyen min dent át moz ga tó üze net nek a
be fo ga dá sá ra. 

A le vél író já nak át kel lett tör nie a kor szel lem fa la it, a
ke resz tény kis ko rú ság ké nyel mét és más ta ní tá sok után
va ló na iv ér dek lõ dé sét. Egyet len cél ja volt, hogy meg szó -
lal jon az egy sze ri, meg is mé tel he tet len, a múlt ban gyö ke -
re zõ, de most alap ja i ban min dent meg vál toz ta tó meg vál -
tás üze ne te. Itt, eb ben az em be ri élet ben, eb ben a vi lág -
ban, em be ri szen ve dé se ken ke resz tül tör tént az, ami a
min den ha tó Is ten em ber sze re te té nek egy sze ri és örök ké -
va ló zá lo ga. 

Ezt az üze ne tet kell ne künk is át ad nunk nagy pén te ken.
A ke reszt áll a kö zép pont ban, az ér tünk éle tét oda ál do zó
Jé zus sal. Ott, ab ban a pil la nat ban tör tént meg a „most”,
ami az óta is meg ha tá roz za éle tün ket és ha lá lun kat. Oda
tud-e áll ni az ige hir de tõ is úgy a ke reszt fa alá, hogy a
töb bi em ber rel együtt õ is ugyan úgy meg vál tás ra, bû ne i -
bõl va ló sza ba du lás ra szo rul? Át gon dol juk-e mi ma gunk
is úgy az éle tün ket, hogy fel tét len bi za lom mal he lyez zük
azt Is ten ke zé be? El tud juk-e mi ma gunk is fo gad ni az
élet ne héz sé ge it, fáj dal ma it, tra gé di á it úgy, hogy ha még
nem is ért jük õket, az Is ten ke zé be mer jük ten ni az el hor -
do zá su kat? 

A ke reszt fáj dal ma és öröm üze ne te csak ki pró bált, meg -
har colt hit ben ad ha tó to vább. Ke mény lel ki táp lá lék, de Is -
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ten Lel ke mun kál ja az el fo ga dá sát és a ben ne va ló meg -
erõ sö dést. En nek az em bert meg men tõ jó  hír nek le he tünk
mi ma gunk is át adói. 

Ige hir de tés 

Egy szer s min den kor ra. A ná ciz mus ide jén Né met or szág -
ban lét re jött Hit val ló Egy ház Finkenwaldban ala pí tott lel -
kész kép zõ in té ze té nek hall ga tói ti tok ban, a tor na te rem -
ben tar tot ták is ten tisz te le te i ket. A tor na te rem fa lá ra ezt az
egy szót ír ták: ha pax. Egy szer. A szó így ön ma gá ban és
kü lön bö zõ for má i ban is gyak ran sze re pel a Zsi dók hoz írt
le vél ben, hogy Jé zus meg vál tói tet té nek egy sze ri és meg is -
mé tel he tet len je len tõ sé gét alá tá mas  sza. A má so dik vi lág -
há bo rú tra gé di á ját a sa ját éle tük ben meg szen ve dõk eb ben
az egy sze ri és fe lül múl ha tat lan is te ni tett ben re mény ked -
tek. Jé zus meg vál tást ho zott min den ki nek – azok nak is,
akik ilyen bor zal mak ra ké pe sek. Jé zus Krisz tus nak az
egész em be ri sé gért, és ér tük, az egye dül Krisz tus ban va ló
hi tü kért szen ve dõ kért is meg ho zott egy sze ri ál do za ta re -
mény sé get adott a szí vük be. Dietrich Bonhoeffer né met
lel kész, a lel kész kép zõ in té zet ve ze tõ je ezt mond ta egy cel -
la tár sá nak, mi e lõtt a ka to nák a ki vég zés re vit ték: „ez a
vég, de ne kem egy új kez det”. 

A leg na gyobb ál do zat. Az eg zisz ten ci á lis kér dé se ket fel ve -
tõ em ber meg tor pan a bûn, a ha lál, az el mú lás kér dé se i nél.
Nincs az az éven te meg is mét len dõ ál do zat, az a fel té te le ket
sza bó em be ri meg bo csá tás, az el mú lás nak az a szív szag ga -
tó fáj dal ma, ami ön ma gá ban vá laszt tud na ad ni az em be ri
élet leg alap ve tõbb kér dé se i re. Egye dül az em be ri idõ be be lé -
põ Is ten tud ja kö zel hoz ni az em ber hez a vá laszt. Az is te ni
örök eg zisz ten cia em be ri tö ré keny ség ben meg je le nõ tö ké le -
tes sé ge te szi kéz zel fog ha tó vá, ért he tõ vé, él he tõ vé és a leg -
ne me sebb ér te lem ben vé ve hi he tõ vé az em be ri sor sot. 

Az em ber is tud ja, hogy a bûn szen ve dést okoz – oko -
zó nak és el szen ve dõ nek egy aránt. Az em ber is tud ja,
hogy a ha lál bor zal mas – nem te lik el nap, hó nap, év
anél kül, hogy ne kel le ne szem be néz nünk va la ki nek vagy
va la kik nek a fáj dal mas, ször nyû ha lá lá val. Csend ül az
el mú lás döb be ne tes fáj dal mán – mi vég re él az em ber, ha
ez lesz a vég? 

Krisz tus ke reszt je min dig ott van a ke resz tény em ber
sze me elõtt, de nagy pén te ken a ha lál mély sé ge i be szál -
lunk le Krisz tus sal, hogy Is ten fel emel hes sen ben nün ket
az új élet, a re mény ség bi ro dal má ba. Sír az em be ri ség a
ke reszt alatt, sí runk bû ne ink, Is tent el ha gyó uta ink mi att,
de re mény ség szü le tik a szí vünk ben Is ten bûn bo csá na ta,
a fel tá ma dás ígé re te hal la tán. 

Is ten ván dor ló né pe, az an gya lok ban bí zó gö rög vi lág -
kép, a pénz ha tal má ra éle te ket épí te ni kí vá nó 21. szá za di
em ber ne he zen szán ja rá ma gát, hogy egy meg fe szí tett
em ber sze re te té re és bûn bo csá na tá ra bíz za rá az éle tét. A
meg ol dás, amit ke res, vagy le gyen csil lo gó an eg zo ti kus,
vagy in kább épül jön az em be ri el me le he tõ sé ge i re. A gol -

go tai ke reszt üze ne te még is át tud ja tör ni eze ket az Is ten
kö ze le dé sét gá tol ni szán dé ko zó fa la kat, és hi tet tud te -
rem te ni min den em be ri szív ben. 

A jö võ ígé re te. A Krisz tus tól jö võ meg vál tás a mi idõnk -
ben, konk rét tör té nel mi hely zet ben ment vég be, de a jö võ -
nek, a re mény nek az ígé re tét hoz ta ma gá val. A meg vál tás
ese mé nye túl mu tat e vi lág kor lá ta in, és Is ten or szá gá nak
irá nyá ba for dít ja a ke resz tény em ber te kin te tét. A bû ne i vel
és Krisz tus ha lá lá nak je len tõ sé gé vel szá mo ló em ber már
éle té ben el kö te le zi ma gát Is ten or szá gá nak. 

Nagy pén tek és nagyszombat ünnepén csend üli meg az
egy há zat – a jö võ ígé re te bon ta ko zik ki eb ben a csend ben,
hogy majd hús vét haj na lán az an gya lok va ló di hi va tá suk -
nak meg fe le lõ en zeng hes sék ne künk az öröm hírt: a ke -
reszt fáj dal mát fel vált ja a fel tá ma dás öröm hí re! Az em ber
el ve szett sé gét fel vált ja az ott hon ra, az Is ten re ta lá lás
öröm hí re! 

Pán gyánsz ky Ág nes 

Tallózó

„Az ál do zat, en gesz te lés, bû nök bo csá na ta a vér rel van a
leg szo ro sabb kap cso lat ban. Ez mind két szö vet ség re néz ve
ér vé nyes. […] A ket tõ úgy vi szony lik egy más hoz, mint az
ár nyék a va ló ság hoz, mint a kép más a kép hez.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.) 

„Krisz tus az új szö vet ség fõ pap já vá lett fel szen tel ve,
hogy kép vi sel je a bû nös em be re ket magá ban a menny ben,
vagy is Is ten szí ne elõtt.

[…] A szer zõ ügye sen jel zi, hogy »akik vár ják õt«, azok
ke ve seb ben van nak, mint akik ál dást nyer tek ha lá lá ból.”
(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) 

„Nyil ván min den szem meg fog ja lát ni, […] de most
azo kat szán dé ko zik erõ sí te ni az ige, akik re mény sé gük -
ben meg bi csak lot tak.” (Sza bó An dor:  Lá bam elõtt mé cses
a Te igéd. Kál vin Ki adó) 

„Amit Is ten el ren delt, azon em ber nem tud vál toz tat -
ni[…] bûn rõl és ha lál ról bõ ven tud világunk, de el fe lej tõ -
dött a har ma dik, az íté let.

[…] a bûn ha tal ma alatt va gyunk. Nem kell má sok bû -
nén olyan nagy mér ték ben meg bot rán koz ni. Kezd jük ön -
ma gun kon. Az ará nyok csak ná lunk je len tõ sek, Is ten elõtt
nin csen kvan ti ta tív kü lönb ség. […] a bûn lé nye ge sze rint
min dig sza ka dás. […] A bûn lé nye ge a ha lál. […] 

De a ha lál után jön a har ma dik, az íté let. […] 
[…] Õ az, aki Is ten nek ezt a meg má sít ha tat lan rend jét

szá munk ra egy csa pás ra meg vál toz tat ja. […] Nem erõ -
szak kal ve tik rá, nem sors sze rû en vagy vé let le nül […], ön -
ként – ez a sze re tet. […] 

Mondd, lát tad már a te vét ke i det a ke reszt fán? Ott kez -
dõ dik az em ber gyó gyu lá sa […]. 

[…] A vi lág so dor, Jé zus vonz. Ke rülj ki a sod rás ból, és
ke rülj be le ab ba az el len áll ha tat lan von zás ba, amely ben
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lá tod Jé zust, amint vi szi a bû ne i det […].” (Ba li kó Zol tán:
Is ten is ko lá já ban. Lu ther Ró zsa Ala pít vány)

Il luszt rá ci ó

TÖR TÉ NET
Edith Ste in rõl 
Or to dox zsi dó csa lád ban szü le tett, és már 23 éves volt,
ami kor elõ ször ta lál ko zott a ke reszt tit ká val. Fi a tal mun -
ka tár sa, Adolf Re inach ha lá la al kal má val meg lá to gat ta
öz ve gyét. Meg ren dí tõ en ír ja le Edith az evan gé li kus
asszony nagy hi tét: „Bár a fáj da lom ér zé keny lel két mé -
lyen át jár ta, a ke reszt üdv szer zõ, ti tok za tos ál do za ta
mint a meg di csõ ü lés fé nye su gár zott az asszony ar cán.
Ez volt az el sõ ta lál ko zá som a ke reszt tel, és az zal az is te -
ni erõ vel, amely ben hor do zói ré sze sül nek. Ek kor lát tam
elõ ször ma gam elõtt a Krisz tus meg vál tói szen ve dé sé bõl
szü le tett egy há zat, amint gyõ ze del mes ke dik a ha lál ful -
lánk ja fö lött. És eb ben a pil la nat ban össze tört ed di gi hi -
tet len sé gem, el hal vá nyult zsi dó sá gom, és fel ra gyo gott
ben nem Krisz tus a ke reszt tit ká ban… ezért nem tud tam
be öl tö zé sem elõtt sem mást kí ván ni, mint hogy a rend ben
a Szent Ke reszt rõl ne vez ze nek el.” 

Éve ken át ké szült a ke reszt ség szent sé gé nek fel vé te lé re.
1922-ben 31 éve sen áttért a ka to li kus hit re, s nem sok kal
ké sõbb fel vé telt kért a Kármel be. A tu dós és ak kor már el -
is mert pro fesszor nõ alá za tos apá ca lett, akit ké sõbb szár -
ma zá sa mi att a ná cik el hur coltak, és 1942 au gusz tu sá ban
Ausch witz ban gáz kam rá ban megöltek. A tá bor ba ér ke zõ
va gon fa lá ra ezt a fel ira tot pin gál tat ták a hit le ris ták: „El -
me be te gek.” Mint ha csak Pált idéz ték vol na: a ke reszt rõl
szó ló ta ní tás azok nak, akik el vesz nek, bal ga ság ugyan, de
ne künk, akik üd vö zül tünk, Is ten nek ere je. (1Kor 1,18) 

VERS 
Be ney Zsu zsa: Nagy pén tek (rész let) 

Csak Te érez ted, aki nek a tes te 
egy kor egy volt tes té vel, a sze gek 
fe szü lé sét. Te, ki nek az öröm 
min den mély sé gét ki tár ta, Te lát tad 
mély sé gek be zu han ni Õt. 

Kar dos Ti bor: Ré gi  ma gyar drá mai em lé kek: Gyer mek si ra -
tó ének (rész let) 

Jaj, nagy ked ven tar tott sze rel mes szü löt tem, 
Ki nél kül már ez vi lág ban hol tig ár va löt tem. 
Hol vagy, két sze mem nek tün dök lõ vi lá ga, 
El epe dett bús szí vem nek csen des bol dog sá ga, 
Hol vagy, én szí vem nek buz gó kí ván sá ga, 
Éle tem nek méz zel fo lyó ked ves vi gas sá ga? 
Mond já tok meg né kem, ó, ti ma gos he gyek, 
Szü löt tem ke res ni va jon mer re men jek?

NAGY SZOM BAT 
• Róm 8, 38–39 

Az al ka lom 

Nagy szom bat a nagy hét „Ha mu pi põ ké je”. Ná lunk elõ ször
csak az 1963-ban meg je lent Agen da tar tal maz nagy szom -
ba ti li tur gi kus ren det és tex tu so kat. A né met ige hir de té si
elõ ké szí tõk ben sem ta lál ha tó ez az ün nep. Raf fay Sán dor
1932-ben meg je lent Agen dá já ban ezt ol vas suk: „Nagy hét
min den nap ján szok tunk, kü lö nö sen az es ti órák ban is -
ten tisz te le tet tar ta ni… Szom ba ton: Jé zus sír ba té te lé rõl
szól jon az ige hir de tés.” Já nossy La jos egy ko ri teo ló gi ai
pro fesszor Az egy há zi év út mu ta tá sa (1942) cí mû mun ká -
já ban ez áll: „Csend ben, imád koz va és Is ten igé jé re vi gyáz -
va üli meg az egy ház a ha lál ban zsen dü lõ élet nap ját, a
nagy szom ba tot is! Az »ün ne pek ün ne pe« (hús vét) fel vir ra -
dá sá ra a »nagy éj sza ka« ve zet át.” 

Is me re te im sze rint több gyü le ke ze tünk ben ezen a na -
pon nem is tar ta nak is ten tisz te le tet. Van nak gyü le ke ze te -
ink (saj nos egy re ke ve sebb), ame lyek ben nagy hét min den
es té jén van pas sió ol va sás, rö vid ige hir de tés sel. Ez eset ben
nagy szom bat a pas si ói is ten tisz te le tek zá ró ak kord ja. Az
ün nep üze ne tét még az is el ho má lyo sít ja, hogy ró mai ka -
to li kus test vé re ink már ezen a dél utá non tart ják a fel tá -
ma dá si kör me ne tet. 

Mi az ün nep üze ne te? Jé zus meg vál tói mun ká já nak ré -
sze még sír ba té te le is. Em be ri sor sunk tel jes sé gét vál lal ta,
el szen ved te ér tünk még a kí nos ke reszt ha lált és az el te -
met te tést is. Ez is ré sze irán tunk ta nú sí tott ha tár ta lan sze -
re te té nek. 

Exe gé zis 

A pepisma a peithó ige (rá ven ni, rá be szél ni, el hi tet ni, meg -
gyõz ni) perf. pas si vu ma, amely nek je len té se pas si vum -
ban: meg va gyok gyõ zõd ve, biz tos va gyok va la mi ben. Két -
ség te len, meg dönt he tet len bi zo nyos sá got fe jez ki. Pál üdv -
bi zo nyos sá gát koz mi kus és me ta fi zi kai ki fe je zé sek kel
mond ja el. Sem mi sincs, ami el sza kít hat na Is ten Jé zus
Krisz tus ban meg je lent sze re te té tõl. Az utol só el len ség, a
ha lál (1Kor 15,26) és el len té te, az élet: az em be ri lét két lé -
nye ges ál la po ta. Ezek áll nak a tíz el len té tes ha ta lom élén.
A fe je del mek és an gya lok föl dön tú li szel le mi ha tal mak. Ez
a „ha tal mak” je len té se is. A ma gas ság és mély ség ere de ti -
leg aszt ro nó mi ai ki fe je zé sek. Pál a szi de ri kus (csil la gá sza -
ti) ha tal mak ra gon dol, ame lyek a vi lág min den ség ma gas -
sá ga i ban és mély sé ge i ben ural kod nak. Ezek is a te rem tett -
ség hez tar toz nak, és ezért Is ten ke zé ben van nak. Vagy is a
tér és idõ vég te len sé gei is Is ten ke zé ben van nak, és nem
sza kít hat nak el Is ten sze re te té tõl. 

A mai „fel vi lá go sult” em ber ezek he lyett a ha tal mak he -
lyett in kább sor sot, vég ze tet, kény szert vagy ta lán ép pen
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vért, fajt és át örök lést em le get ne. A ke resz tény bi zo nyos -
ság szá má ra vég ered mény ben mind egy, hogy mi lyen ha -
tal mak ról van szó. Sor sunk épp úgy Is ten ke zé ben van,
mint ahogy át örök lött haj la mok és vég zet sze rû en de ter mi -
nált élet utak fö lött is di a dal mas ko dik Is ten nek Jé zus ban
fe lénk su gár zó sze re te te. (L. Kar ner Ká roly: Is ten igaz sá -
ga. 62. o.) 

A szó szék fe lé 

Az üdv bi zo nyos ság gyõ zel mi éne ke 
A ta valy de cem ber 26-ai tá vol-ke le ti föld ren gést kö ve tõ
szö kõ ár ál do za ta it sok ez ren igye kez tek azo no sí ta ni.
Akik nek si ke rült meg ál la pí ta ni a sze mély azo nos sá gát,
azo kat ha zá juk ba szál lí tot ták, hogy ott nyer je nek vég sõ
nyug he lyet. A te me tés az utol só vég tisz tes ség, amely ben
ré sze sül het nek az el huny tak. A ke resz ten meg halt Jé zust
is sír ba he lyez ték. Ezt mind a négy evan gé lis ta fon tos nak
tar tot ta el mon da ni. Já nos meg jegy zi: aho gyan a zsi dók nál
szo kás te met ni. A töb bi evan gé lis ta pe dig fel je gyez te Jé zus
sír ba he lye zé sé nek szem ta nú it is. 

Ha ma ke res sük Jé zus sír ját, két kü lön bö zõ he lyet mu -
tat nak. Az egyik egy ré gi kert ben lé võ sír. Itt egy kor egy ki -
csi temp lom állt, ezt a ke resz tes vi té zek is szent hely ként
tisz tel ték. A má sik hely a Szent Sír-ba zi li ka. Eb ben egy
nagy szik la lát ha tó, s tõ le né hány lé pés re egy sír. Kü lön -
bö zõ fe le ke ze tû egy há zak itt em lé kez nek Jé zus ha lá lá ra. 

Hol volt va ló já ban Jé zus sír ja? Ma már nyi tott kér dés.
Hi tünk szá má ra nem az a dön tõ, hogy hol ta lál ha tó Jé zus
sír ja. Dön tõ azon ban a Szent írás bi zony ság té te le: az éret -
tünk meg halt Jé zust el te met ték. Még eb ben is vál lal ta em -
be ri sor sun kat. Ha csak rö vid idõ re is, de osz to zott min den
ha lan dó em be ri sor sá ban. Nem ma radt azon ban a sír fog -
lya. Hús vét haj na lán le gyõz te a ha lált. Fel tá ma dott és él! 

So kan em lé kez nek még ar ra, hogy a moszk vai Vö rös té -
ren min den reg gel hosszú em ber so rok kí gyóz tak a Le nin-
ma u zó le um elõtt, hogy lát has sák ha lott ve zé rü ket. Büsz -
ke hó do lat tal áll tak meg üveg ko por só ja elõtt. Más em lék -
he lyek is ré sze sül nek ha son ló tisz te let adás ban. Pá rizs ban,
az in va li du sok dóm já ban Na pó le on sír ja, a pots da mi hely -
õr sé gi temp lom ban Nagy Fri gyes nyug he lye, a lon do ni
West mins ter-apát ság ban az an gol ki rá lyok te met ke zé si
he lye ré sze sül ha son ló tisz te let ben. Ne künk, ke resz té -
nyek nek nincs szük sé günk fel ra va ta lo zott ha lot tunk elõt -
ti tisz tel gés re. Még Jé zus sír já nak a he lyét sem tud juk biz -
to san. „Csak” a Fel tá ma dott ról van éle tes bi zony sá gunk.
Ez a csak azon ban min den nél több. 

Ez a „csak” je len ti a se gít sé get szá munk ra. „Meg fe szí -
tet ték, meg halt és el te met ték” – vall juk az Apos to li hit val -
lás sza va i val. Em be ri mér ték kel mér ve ez után már sem mi
nem jö het. Az el te me tés meg pe csé te li: Jé zus ha lá la vissza -
von ha tat lan. Nagy szom bat „nagy éj sza ká ja” azon ban
hús vét ra, a fel tá ma dás ra vir radt. Hús vét nagy kér dé se:
Mi ért ke re si tek a hol tak kö zött az élõt? Nem a ha lott Jé zus -

ban, ha nem a Fel tá ma dott ban, az Élõ ben hi szünk. Ha
hisszük, hogy éle tünk ben Jé zus Krisz tus ál tal Is ten ke zé -
ben va gyunk, hi het jük, hogy ha lá lunk ban is az övéi ma -
ra dunk. A ha lá lunk ban sem ma ra dunk ma gunk ra. Ezt
meg gyõ zõ dés sel vall hat juk. Ez a meg gyõ zõ dés a Jé zus ban
va ló hi tünk pró bá ja. Ezen mú lik min den. Jó, ha nagy a
bib lia is me re tem, ha teo ló gi a i lag tá jé ko zott va gyok. Má sok
hi té nek bi zony ság té te lei erõ sít het nek, vagy két sé gei és hi -
tet len ke dé sei gá tol hat nak a hi tem ben. De ne kem kell bi zo -
nyos nak len nem, meg bi zo nyo sod nom ab ban, hogy Is ten
sze ret en gem. 

Ez a bi zo nyos ság még sem ma gá tól ér te tõ dõ. Sok min -
den el akar sza kí ta ni en gem Is ten tõl, gyen gí te ni akar ja hi -
te met. Meg pró bál le be szél ni ar ról, hogy Is ten sze ret en -
gem. Hi tem ben bi zony ta lan ná, sõt oly kor ne vet sé ges sé
akar ten ni. Sok ré gi és mo dern ba bo na ság igyek szik ki kez -
de ni, gyen gí te ni a hi te met. Csak egy se gít: ha hi szem, ha
tu dom, ha meg va gyok gyõ zõd ve arról, hogy sen ki és sem -
mi nem sza kít hat el Is ten sze re te té tõl, ami meg je lent Jé zus
Krisz tus ban, az én Uram ban. 

Ezért szó lal meg Pál aj kán is az üdv bi zo nyos ság gyõ zel -
mi éne ke. Meg van gyõ zõd ve, tud ja, mi lyen nagy se gít sé -
ge van Is ten nél. Ez a sze re tet emel ki min ket is éle tünk
mély sé ge i bõl és tart meg min den ha tal mas ság gal szem -
ben. Er re szi lár dan rá bíz hat juk ma gun kat, eb ben biz to sak
le he tünk. 

Ar no Leh mann, a hal lei misszió- és val lás tu do má nyi
pro fesszor ha lá lát meg ha tó mó don ír ja le fia, Theo. „1984
nagy szom bat ján meg lá to gat tam be teg apá mat – ír ja
vissza em lé ke zé sé ben. – Nyolc van há rom éves volt, és tud -
ta, hogy már nem él so ká ig. Min dent el ren de zett és min -
dent meg be szélt ve lünk. Fel ké szí tett ben nün ket és sa ját
ma gát a ha lá lá ra. És még is pö röly csa pás ként ért en gem,
ami kor azon a dél utá non ha lá los ágya mel lé lép tem. A ha -
lált vár ni és át él ni per sze nem ugyan az. A vég sõ küz de lem
el kez dõ dött, és há lás vol tam, hogy mel let te le het tem. Órá -
kon át ül tem ágya mel lett. El jött a pil la nat, amely ben tisz -
tán érez tem, aho gyan a ha lál szo bá já ba lé pett. Tud tam:
ed dig tar tott. Ak kor apám Bib li á ját a ke zem be vet tem. Fi -
a tal em ber ként hit re jut va, lel ki pász tor ként gyü le ke ze té -
nek, misszi o ná ri us ként a po gá nyok nak, pro fesszor ként az
egye te mis ták nak ma gya ráz ta a Szent írást. Me lyik ré szé -
nél üs sem fel most, ami kor hal dok lik? Ró ma 8-at vá lasz -
tot tam, ezt az egye dül ál ló gyõ zel mi éne ket. S mi a latt han -
go san ol vas tam ne ki: »…nem vá laszt hat el min ket az Is -
ten sze re te té tõl, amely meg je lent Jé zus Krisz tus ban, a mi
Urunk ban« – ha za tért Urá hoz.” 

Eb ben a meg gyõ zõ dés ben le he tünk hit ben el hunyt sze -
ret te ink re és test vé re ink re gon dol va is. A hit min dig sze -
mé lyes bi zo nyos ság, de egyút tal kö zös ség azok kal, akik
Jé zust ve lem együtt Uruk nak vall ják. A sze mé lyes val lo -
más ban min dig meg szó lal Krisz tus né pé nek kö zös hi te is.
Né met or szág egyik leg ré geb bi fel ira ta az ess lin ge ni vá ro si
temp lom ban ta lál ha tó. A Kr. u. 725-ik esz ten dõ bõl szár -
ma zik, és egy ti zen két éves fiú ko por só ján ol vas ha tó: in
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nomine Dei. Je len té se: az Úr ne vé ben. A szü lõk nagy fáj -
dal muk ban gyer me kü ket nem csak el te met ték, ha nem sze -
ret tü ket mint egy Jé zus sír já ba he lyez ték, az õ meg tar tó ke -
zé be. Õhoz zá tar to zott éle té ben, és õhoz zá tar to zik ha lá lá -
ban is. El vá laszt ha tat la nul van együtt Jé zus sal a ha lál sö -
tét völ gyé ben épp úgy, mint a fel tá ma dás ban és Is ten örök
di csõ sé gé ben. 

Egy kor a temp lom kö rül volt a te me tõ. A temp lo mot kö -
rül öle lõ sír kert az elõ re ment test vé re ink kel va ló kö zös ség
szép és be szé des jel ké pe. Aho gyan együtt éne kel jük: „Ó,
ál dott egy ség! / Bol dog, szent se reg! / Még mi itt küz dünk,
õk ott fény le nek. / Mind egyek még is ben ned és ve led, /
Hal le lu ja, hal le lu ja! Hal le lu ja!” (EÉ 454,5) 

Sár kány Ti bor 

Tallózó

„Sem mi te remt mény sem sza kaszt hat el min ket az Is ten
sze re te té tõl, úgy mond sz. Ber nárd; csak tu laj don aka ra -
tunk te he ti ezt. Azért mond ja Oze ás […]: Ve sze del med ten -
ma gad tól va gyon, Iz rá el!” (Kál di Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té -
ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.) 

„A fel so ro lás nem sza ba tos ság ra, ha nem »plé ro fo ri á ra«
tö rek szik, ezért egyes tag ja i nak ér tel me sej tel mes, nem
fejt he tõ meg tel jes biz ton ság gal.” (Ju bi le u mi kom men tár.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.) 

„Is ten sze re te te: ge ni ti vus ob jec ti vus vagy ge ni ti vus
sub jec ti vus? Az is nagy do log, ha ge ni ti vus ob jec ti vus: mi
sze ret jük Is tent. De en nél sok kal na gyobb, hogy õ sze ret!”
(Ra vasz Lász ló:  Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki -
adó) 

„Eb ben a lis tá ban az Is ten al kot ta vi lág egye tem szél sõ -
sé ge it ta lál juk meg. A lét vég le tei […] szel le mi se re gek két
szél sõ sé ge […] az idõ vég le tei […] az ûr vég le tei […].”(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 ta lán olyan erõ ket so rol fel, ame lye ket az óko ri ak
az em be rek kel el len sé ges nek te kin tet tek. […] ma gas ság,
sem mély ség: Ezek va ló szí nû leg az óko ri aszt ro ló gia ki fe -
je zé sei, ame lyek egy csil lag leg na gyobb kö zel sé gét vagy
tá vol sá gát je löl ték a ze nit tõl, ami ál tal be fo lyá sát mér ték.”
( Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib -
lia tár su lat) 

„[…] a szen ve dés ré sze an nak, hogy Is ten tö ké le te sen
bölcs szán dé kai meg va ló sul ja nak ve lünk, és sem csa pás,
sem sem mi más nem aka dá lyoz hat ja ezt meg, vagy is nem
ke resz tez he ti Is ten vég sõ szán dé ka it. […] 

[…] A  dü na misz szó itt nem csak an gya li ha tal mak ra
vo nat ko zik, ha nem em be ri ha tal mas sá gok ra is, mint a ha -
son ló ér tel mû e xo u szia szó ese té ben […] A  dü na misz és e -
xo u szia köz ti kü lönb ség, hogy a  dü na misz ál ta lá ban ha -
tal mat je lent, az e xo u szia pe dig ké pes sé get an nak fel hasz -
ná lá sá ra. 

[…] A kü lön bö zõ dol gok vál ta ko zó cso por tok ban van -

nak asze rint, hogy sze mé lye sek vagy sze mély te le nek […]:
(a) sem ha lál, sem élet (sze mély te len); (b) sem an gya lok,
sem fe je de lem sé gek (sze mé lyes); (a) sem je len va lók, sem
kö vet ke zen dõk (sze mély te len); (b) sem ha tal mas sá gok
(sze mé lyes); (a) sem ma gas ság, sem mély ség (sze mély te -
len); (b) sem sem mi más te remt mény (sze mé lyes).” (W. E.
Vi ne: A ró ma i ak hoz írt le vél. Evan gé li u mi Ki adó)

Il luszt rá ci ó

GON DO LA TOK 
„Ha va la ki be bi zo nyí ta ná ne kem, hogy Krisz tus nem
egyen lõ az igaz ság gal, és Krisz tus va ló ban nem vol na
egyen lõ az igaz ság gal, ak kor én in kább Krisz tus sal kí ván -
nék ma rad ni, mint sem az igaz ság gal.” 

(F. M. Dosz to jevsz kij) 

„Az em be ri élet ke reszt jei olya nok, mint a kot tá ban a ke -
resz tek: föl emel nek.” 

(Lud wig van Bee tho ven) 

„A ke reszt nem ön cél. Irányt mu tat fel fe lé.” 
(Edith Ste in) 

TÖR TÉ NET 
Be da Ve ne ra bi lis ben cés szer ze tes, a ko ra kö zép kor leg na -
gyobb tudó sa utol só be teg sé ge alatt Já nos evan gé li u mát
for dí tot ta an gol szász nyelv re. Ha lá la nap já nak reg ge lén
tit ká ra, gyön ge sé gét lát va, így szólt hoz zá: 

– Még egy fe je zet hát ra van, és úgy lá tom, ne he zed re
esik a be széd. 

– Nem lesz ne héz – szólt Be da –, vedd elõ a tol la dat, és
írj olyan gyor san, ahogy csak tudsz. 

A fe je zet vé gén az ír nok így szólt: 
– El vé gez tük. – Be da így fe lelt: 
– Iga zat mond tál: Con sum ma tum est (el vé gez te tett). 
Ek kor szét osz tot ta cse kély va gyo nát szer ze tes tár sai kö -

zött. Kér te, hogy vi gyék ar ra a hely re, ahol imád koz ni szo -
kott, majd így szólt: 

– Di csõ ség az Atyá nak és a Fi ú nak és a Szent lé lek nek. 
Az utol só szó ki mon dá sa után el szállt a lel ke. 

VERS
Rat kó Jó zsef: Em ber, fa (rész let) 

Min den em ber ben fa la kik, 
ága i ra fész kel a hit, 
s da lol, mint va la mi ma dár, 
míg le nem üti a ha lál. 

Ró nay György: Es te a Gol go tán (rész let)

Mag dol na ott állt az üres ke reszt 
tö vén. A Mes tert al ko nyat kor le vet ték. 
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Sírt. Félt. S egy szer re lát ta: az ijedt ég 
alatt a szé gyen fá ja nõ ni kezd, 
s kar ja it a vég te len be tár ja, 
s az al vó Föld re rá bo rul az ár nya.

HÚS VÉT ÜN NE PE 
• Jel 1,9–18 

Mû hely

Az alap igénk, Já nos el hí vá sá nak tör té ne te, be ve ze tés ként
szol gál az „egy ke resz tény tol lá ból szár ma zó el sõ nagy
apo ka lip szis hez” (J. Behm), és rá ve zet a hét gyü le ke zet nek
cím zett le vélgyûj te mény re (2–3. fe je zet). Az ige sza kasz há -
rom rész re ta go ló dik: Já nos el ra gad ta tá sa és az au dí ci ó ban
ki nyi lat koz ta tott kül de tés (9–11); Já nos lá to má sa (12–16);
va la mint az „Em ber fia” igé je (17–18). A tex tus csúcs pont -
ja a 17–18. v., amely ben Já nos sze mé lyes ta nú ság té te lén
ke resz tül szó lal meg a Krisz tus-ki nyi lat koz ta tás. 

Já nos, Is ten igé jé nek hir de tõ je és Jé zus bi zony ság te võ je
az égei-ten ge ri Spo rá dok szi get cso port já nak szin te la kat -
lan kis szi ge tén ré sze sült a ki nyi lat koz ta tás ban, mint egy
100 km-re Efe zus tól, at tól a gyü le ke zet tõl, amely va ló szí -
nû leg lel ki ott ho ná ul szol gált. Do mi ti a nus csá szár (Kr. u.
81–96) ural ko dá sá nak ide jén va gyunk; õ az el sõ ural ko -
dó, aki el vár ta alatt va ló i tól, hogy sze mé lyét is ten ként tisz -
tel jék. Já nos a po gá nyok kö zött vég zett szol gá la ta mi att
ke rült össze tû zés be a ró mai ha tó sá gok kal. Pat mosz szi ge -
te min den bi zonnyal szám ûze té sé nek hely szí ne volt, bár
mind ez a szö veg bõl köz vet le nül nem de rül ki. (L. Ter tul li -
a nus De pra esc ript io ne ha ere ti co rum cí mû mû vét.) 

Az „apos tol” vagy „pres bi ter” Já nos test ben ugyan tá vol
van gyü le ke ze té tõl, „el szi ge tel ten” él, a ma gány idõ sza ká -
ban még is ta pasz tal ja a ko inw nia össze tar tó ere jét. Test -
vé re i vel és hittár sa i val osz to zik a Jé zust kö ve tõk szen ve -
dé sé ben, szo ron gat ta tá sa i ban. Áll ha ta to san vár ja Krisz tus
pa rú zi á ját, mert bi zo nyos ab ban, hogy Is ten igé je, Jé zus
sza va övé i nek nemcsak ne héz küz del met hoz, ha nem szá -
muk ra Is ten ki rály sá gá ban va ló ré sze se dést is ígér. Jé zus
„lá tá sa” nem Já nos kü lön le ges sze mé lyes él mé nye csu -
pán, ha nem az egész gyü le ke zet nek is szól, akik kel az Élõ
egy élet kö zös ség be hív ta. 

En nek a ko i nóni á nak ak tu á lis meg je le né si for má ja
most az együtt szen ve dés (l. a „szim pá tia” ki fe je zést!). Já -
nos nyo ma té ko san is ki fe je zés re jut tat ja kö zös sé gét a gyü -
le ke zet tag ja i val: test vér nek (ajdel fo;õ) és ré szes társ nak
(sug ko inw no;õ) ne ve zi ma gát. A (sors)kö zös sé get há rom
gon do lat tal mu tat ja meg a szer zõ: a szo ron gat ta tás (je -
len), a ki rály ság (jö võ, mint táv lat) két pó lu sát az áll ha ta -
tos Jé zus-vá rás kap csol ja össze. 

Já nos az „Úr nap ján” (ejn thÖ ku ri akhÖ hJ mev ra) ré sze sül
a ki je len tés ben: az Új szö vet ség ben egye dül itt sze re pel a
va sár nap nak ez az el ne ve zé se. A ki nyi lat koz ta tás min den

bi zonnyal az „ott ho ni ak” is ten tisz te le ti össze jö ve te lé nek
ide jé vel pár hu za mo san tör tént. A fel tá ma dás em lék nap ja
az új te rem tés ün ne pe, a vi lág min den ség cél hoz ér ke zé sé -
nek re mény nap ja is. A Ró mai Bi ro da lom ban gyak ran tar -
tot tak „úr na po kat” a csá szár tisz te le té re, az el sõ ke resz -
té nyek ezt a ki fe je zést ül tet ték át is ten tisz te le ti gya kor la -
tuk ba. 

Já nost a Lé lek ra gad ta el: a pró fé tai kül de tés ki in du ló -
pont ja, alap él mé nye ez a moz za nat. Az ex tá zis (ki ál lás,
kí vül ál lás) ta pasz ta la ta az õ szá má ra krisz to fá nia: Jé zus
je len lé té nek sze mé lyes, erõ tel jes át élé se. En nek a meg ra -
ga dott ság nak egy cél ja volt: nyil vá nos sá, át él he tõ vé ten -
ni Jé zus igé jét, ön ki je len té sét azok szá má ra is, akik köz -
vet le nül nem ré sze sül het tek ben ne. 

Já nost egy trom bi tá hoz ha son ló hang szó lít ja meg,
amely a há ta mö gött hang zik fel (vö. Ez 3,12). Le ír ha tat -
lan, föl dön tú li és fé lel me tes az „is me ret len” hang ja; a 15.
vers vi zek zú gá sá hoz ha son lít ja. Já nos azt a pa ran csot
kap ja, hogy ír ja le mind azt, amit lát (11. v.). A 17–18. ver -
sek „rög zí tik” Krisz tus ki mon dott sza va it is. Is ten „írás ba
ad ja” ki je len té sét: ez az „Írás” kö ti õt, de az ige hall ga tó it
is, min den kor ban, min den he lyen. Já nos az ál tal, hogy
írás ra szó lít ja fel a hang, egész ha bi tu sá ban köz ve tí tõ vé
vá lik: írá sá ból „Írás” szü le tik. 

Ezen a pon ton ér zé kel he tõ a kü lönb ség az ószö vet sé gi
és az új szö vet sé gi pró fé ta ság kö zött. A Je le né sek köny vé -
ben, 1,1-ben és 11,1–13-ban Já nos az egész gyü le ke ze tet
pró fé tai gyü le ke zet nek te kin ti: olyan kö zös ség nek, amely
a Lé lek mun ká ja ré vén al kal mas sá vá lik az evan gé li um
köz ve tí té sé re. Ahol Krisz tus ta núi kö zös sé get al kot nak,
ott kör nye ze tük szá má ra élet for má juk kal „nyil vá no san
meg hir de tik”, fel tár ják Is ten va ló sá gát – a profh te uvw
szó alap je len té se ez –, ez zel a vi lág vi lá gos sá gá vá vál nak. 

A tex tus ban fel so rolt hét gyü le ke zet mind egyi ke köz -
igaz ga tá si hi va ta lok kal ren del ke zõ te le pü lé se ken jött lét -
re, ahol a bi ro dal mi csá szár kul tusz köz pont jai mû köd tek.
A he tes szám jel ké pes ér te lem mel is bír: a ki nyi lat koz ta tás
egye te mes va ló sá gá ra mu tat rá. A ki s ázsi ai gyü le ke ze tek
tér ben és idõ ben min den gyü le ke ze tet, az egész egy há zat
rep re zen tál ják. 

Az au dí ci ót ví zió kö ve ti: Já nos a hang irá nyá ba for dul,
hogy lás sa is an nak for rá sát. A lá to más nem ab ból a vi -
lág ból ered, ame lyet ér zék szer ve ink kel ki ku tat ha tunk. Az
elõ ször még né ma ké pek „há tul ról” ér kez nek, majd az
apo ka lip ti ka ószö vet sé gi gon do lat- és kép vi lá ga tel jes
transz pa ren ci á já ban je le nik meg Já nos sze me elõtt. 

A hét gyer tya tar tó ban, ame lyet elõ ször meg pil lant, még
nem a hang for rá sát látja meg, ha nem a hét gyü le ke zet jel -
ké pét, ame lyek a ki nyi lat koz ta tás ré sze se i vé vál nak majd.
A me nó ra (vö. 2Móz 25,31–40; Zak 4,2) mint Is ten je len -
lé té nek je le a zsi dó ság ál ta lá no san el is mert szim bó lu má -
vá vált. A ré gé szek Efe zus ban óri á si lám pa tar tó kat ta lál -
tak, ame lyek a csá szár kul tusz e szék he lyén az ural ko dó
szob ra, il let ve ké pe kö rül áll hat tak egy kor. Já nos lá to má -
sá ban azon ban nem a csá szár áll a kö zé pen. 
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Já nos Dán 7,9.13; 10,5–6.16 em ber fia-lá to má sá nak
mo tí vu ma it ve szi át, hogy meg pró bál ja le ír ni a le ír ha tat -
lant, a fen sé gest, a ké pek ben, sza vak ban alig ki fe jez he tõt.
Az, aki „olyan, mint” az em ber fia, ott áll a gyer tya tar tók
kö zött fõ pa pi öl tö zet ben, mint is te ni bí ró (vö. Dán 7,9). Az
„em ber fia” meg je lö lés és cím, amely az evan gé li u mok ban
egy ér tel mû en Jé zus sze mé lyé vel kap cso ló dik össze, itt ke -
vés bé konk rét, in kább a je le nés le írá sá nak ver bá lis esz kö -
ze. A Krisz tus-je le nés nek a 14–16. vers ben kö vet ke zõ
rész le tes be mu ta tá sá ban Dá ni el köny vé nek mo tí vu ma in
túl Ezé ki el lá to má sá nak ele mei is fel fe dez he tõk (l. Ez 1; 9;
11; 12). A fõ pap alak já ban a szö veg a bí rói funk ci ót ál lít -
ja a kö zép pont ba: a fe hér ha jú, su gár zó alak mennyei
fény ter mé szet tel bír, mél tó ság tel jes, tisz te le tet pa ran cso ló
fen ség. A Je le né sek köny ve ter mé sze te sen nem em lít
„öreg ko rút”, az ószö vet sé gi ké pet itt egy ér tel mû en Jé zus
alak já ra vo nat koz tat ja. 

A tûz ele me a tisz ta ság gal, igaz ság gal, ugyan ak kor a
pusz tí tó, kí mé let len íté let va ló sá gá val kap cso ló dik össze
(vö. Jel 2,18; 19,12). A láng, az iz zó arany érc ké pe a 16.
vers ben még ki egé szül a nap ra gyo gá sá val, a tel jes ere jé -
vel su gár zó égi test tel: mind ez Krisz tus di csõ sé gét ér zé kel -
te ti. Az em ber fi á hoz ha son ló lény meg szó lal: aho gyan az
alak ját, úgy hang ját is csu pán kö rül ír ni tud ja Já nos. A tûz -
szim bó lum mel lett most a víz is meg je le nik: hang ja, mint
nagy vi zek zú gá sa (vö. Ez 1,24; 43,2). Eb ben a mo raj lás -
ban min den más hang el ve szik, meg hall ha tat lan ná vá lik. 

A bí ró ke zé ben hét csil la got tart: ez a kép ószö vet sé gi
pár hu zam nél kül va ló. A ko ra be li el kép ze lé sek sze rint a
„hét csil lag” a Nagy med ve csil lag kép re, il let ve a Nap, a
Hold és az öt boly gó együt te sé re vo nat ko zott, vagy is a vi -
lág min den sé get jel ké pez te. Ezért tart ja a ró mai pénz ér mé -
ken ke ze fö lött a hét csil la got a csá szár is, mint a vi lág
ura. A csil la go kat is ten sé gek nek, az em be ri sor sok irá nyí -
tó i nak is tar tot ták. Aki azo kat ke zé ben tar tot ta, azt te kin -
tet ték a leg ma gasz to sabb lé te zõ nek. Já nos szá má ra a csil -
la gok a hét gyü le ke zet an gya la it je le ní tik meg. 

A krisz to fá nia le írá sa Krisz tus igé jé hez ér el. Mi e lõtt az
em ber fia meg szó lal, még egy kép pel ér zé kel te ti Já nos az
ige ha tal mát. A Bib lia vi lá gá ban a kard az íté let esz kö ze;
gyak ran ha lált ho zó sza va kat is je löl (vö. Zsolt 57,5; Péld
5,4; 12,18). Az Úr szá já ból szár ma zó be széd éle tet je lent
(Mt 4,4), azon ban íté let té is vál hat. Ezért annyi ra fon tos a
kér dés, hogy ho gyan hall gat ja, egy ál ta lán meg hall ja-e az
em ber az õ üze ne tét a ke gyel mi idõ ben. 

Já nost le tag lóz za a lá to más él mé nye: szin te ha lott ként
esik az em ber fia lá bai elé. Ez a moz du lat itt nem az imá -
dás, ma gasz ta lás moz du la ta, sok kal ele mibb, em be ribb
an nál. Já nos az el vi sel he tet len is te ni vel, a De us tre men -
dum mal ta lál ko zik. Még is, en nek a majd nem-ha lál nak be
kell kö vet kez nie, hogy az el sõ és az utol só, az örök ké élõ
ki nyi lat koz tas sa ön ma gát. 

A ha lál ból élet tá mad: ket tõs ér te lem ben is. Aki ha lott
volt, íme, örök ké él, mert di a dal mas ko dott a ha lá lon. Já -
nos pe dig hall ja az élet adó, fel eme lõ igét: „ne félj!” Az íté -

let va ló sá gát, a vi lág bí ró ját meg je le ní tõ ké pek, han gok
után egy egé szen sze mé lyes hang, vi gasz ta ló ige hang zik
fel. És ez a bá to rí tás ve zet Krisz tus ön ki nyi lat koz ta tá sá -
nak lé nye gé hez. Az Ószö vet ség is ten att ri bú tu ma it a Je le -
né sek köny ve a gyõ zel mes Krisz tus sze mé lyé re vo nat koz -
tat ja. Õ az el sõ és az utol só (l. Ézs 44,6; 48,12): lé te zé se
össze kap cso ló dik a vi lág min den ség kez de té vel és be tel je -
se dé sé vel. Õ, aki kez det ben volt (Jn 1), a kez de tek tõl az
Atya sze re te té ben lé te zett, õ az utol só is, aki nek ki rá lyi
ural ma be kö szönt az idõk vé gén. Mi vel Krisz tus az örök -
ké va ló sá got bir to kol ja, túl múl ton és jö võn, ezért a lé te -
zés a ma ga tel jes va ló sá gá ban is az övé. Is te ni di csõ ség -
be emel te tett mind az zal együtt, amit itt, föl di éle té ben el -
vég zett üd vös sé günk re. Át ment a ha lá lon: el szen ved te és
le gyõz te azt. Most õ ren del ke zik a ha lál ka pu já nak kul -
csá val: õt il le ti egye dül, aki be ment a ka pun és ki is ju tott
raj ta – el sõ zsen ge ként a ha lot tak kö zül. Jé zus Krisz tus
ha lá lá val ér te el, hogy élet te rem tõ ha tal ma át for mál ja az
em be rek vi lá gát. Him ni kus lük te té sû, ün ne pé lyes mon da -
tok zár ják Já nos bi zony ság té te lét: az üze net így is szin te
szét fe szí ti a sza vak ad ta ke re tet. Ho gyan is fo gad hat ná
be a vé ges a vég te lent? 

Szó szék

Sza vak, ké pek döb be ne tes ka val kád ja, ta lán ide ge nül
hang zó, nem min den na pi mon da tok, akár egy tá vo li vi lág
üze ne te. Szub jek tív él mény az ob jek tív Va ló ság ról? Egy
szám ûzött em ber lel ki ha za té ré se? Szen ve dés ben is egy re
erõ sö dõ rop pant re mény? Le ros ka dás és fel emel te tés? Mi
az, ami mind eb bõl a mi énk ezen a hús vétün ne pen?  

Ez az ige ki nyi lat koz ta tás. A ki nyi lat koz ta tás, ame lyet
az em ber aján dék ba kap Is ten tõl, nem „tar ta lom” el sõ sor -
ban, ha nem je len lét, vagy is a meg érin tett ség bõl (a meg tar -
tás ból) fa ka dó erõ. Is ten ki je len té se egy ben min dig meg je -
le nés is: a je len-lét össz pon to sí tá sa, vagy is a kö zép. Eb ben
az igé ben Jé zus áll a kö zép pont ban – há rom te kin tet ben
is. Egy részt a szö veg szer ke ze tét, nyel vi esz kö ze it, más -
részt az ige sza kasz ké pi vi lá gát, har mad részt pe dig teo ló -
gi ai tar tal mát te kint ve. Min den mon dat erõ tel jes üze net
Krisz tus ha tal má ról. Az ige sza kasz el sõ ver se i ben még Já -
nos ra te kin tünk, majd sze mé lye egy re in kább hát tér be
szo rul, hogy át ad ja he lyét a leg fon to sabb nak. A tex tus kö -
ze pén, a 13–14. vers ben Krisz tus az, aki kö zé pen áll, a hét
gyer tya tar tó kö zött: össze kö ti, ön ma gá ba in teg rál ja a gyü -
le ke ze te ket. Ez a ko i nó nia Jé zus, Já nos és a gyü le ke ze tek
kö zött té ren és idõn tú li re a li tás. Hús vét iga zi lé nye ge,
cso dá ja ez. Hús vét: Jé zus-em lé ke zet, Jé zus-je len lét és Jé -
zus-vá rás. Jé zus a kö zép, min dig, min de nütt: az élet for -
rá sa, a fel tá ma dás. A Nap, amely kö rül élünk, moz gunk és
va gyunk. És amely tel jes ere jé vel fény lik, be le vi lá gít a ha -
lál sö tét jé be és el ûzi azt. 

Hús vét az Úr nap ja: íté let nap a ha lál fö lött. Ke gye lem -
nap a ha lál ár nyé ká nak völ gyé ben já rók szá má ra. Min den
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va sár nap hús vét, sõt min den új nap, új kez det hús vét. Fel -
emel te tés. 

A föld del pár hu za mos mí nusz vo nal ho ri zon tá lis lé te zé -
sünk re mu tat, az exi tus je le a mo ni to ron. A fe lül rõl ér ke -
zõ ke gye lem egy pon ton át sze li a vo na lat: mi nõ sé gi vál to -
zást hoz lét re. Is ten vi lá ga össze ér az em be ri vel. A ke reszt
ko i nó nia: a nagy össze adás jel. Az a pont, ahol a ke gye lem
be le ha sít a mí nuszvo nal ba, a leg fáj dal ma sabb, leg fé lel me -
te sebb hely a vi lá gon, ez a vi lág-fáj da lom a ke reszt re fe -
szí tett ar cán. 

Hús vét a fé le lem bõl sza ba du lás egyet len út ja, a fé lel -
men ke resz tül. Já nost a De us tre men dum eg zisz ten ci á lis
él mé nyén ke resz tül eme li ma gá hoz az Em ber fia. Ne félj! –
az ir ga lom sza va ez, a leg iga zabb biz ta tás a „ha lál ra vált”
szá má ra. Azon a reg ge len a ta nít vá nyok nak hang zott,
most ne künk szól. A Ha tal mas, aki le gyõz te a leg na gyobb
el len sé get, a ha lált, õ szól így az em ber hez, ilyen sze lí den,
sze re tet tel, az ir ga lom hang ján. A nagy vi zek zú gá sá nak
mo ra ján túl hal la ni az élet igé jét az Élõ tõl. 

Hús vét: a di csõ sé ges Krisz tus meg je le né se, ami kor a
Nap tel jes ere jé vel fény lik. Még ez a ha son lat is mennyi re
tö re dé kes és erõt len! Krisz tus fen sé ge nem ha son lít ha tó
sem mi hez, leg ke vés bé föl di ha tal mas sá gok ural má hoz;
egye dül áll, a leg ma gasz to sabb a vi lág min den ség ben. Õ
azért ma gasz tal ta tott fel, mert meg aláz ta ma gát az em be -
rért. És ép pen ezért nem ma rad csu pán fé lel me tes ta pasz -
ta lás az em ber szá má ra, ami kor ha tal ma nyil ván va ló vá
vá lik, ami kor sze mé lyes él ménnyé lesz a ve le va ló ta lál ko -
zás. Mert õ a sze re tet ben ha tal mas Is ten. 

Já nos ké pe i nek, sza va i nak ez a döb be ne tes ka val kád ja
vol ta kép pen a Gyõz tes ma gasz ta ló him nu szá vá forr össze.
Ez hús vét da la, az Élet éne ke.

Ma gasz tal tas sék hát a Gyõ ze del mes, mert övé az or -
szág: az ott hon lét gyö nyö rû sé ge; övé a ha ta lom: a sze re -
tet vi lág ural ma; és övé a di csõ ség is: a Lé te zés ra gyo gá sa
a fel tá ma dás ere jé ben, mind örök kön örök ké. 

Var ga Gyön gyi 

Tallózó

„[…] »kon cent rá ló eksz tá zis ban« kap ja a ki je len tést. Bár
tes ti sze mei elõtt a föl di vi lág be zá rul, tu da ta nem kap cso -
ló dik ki, sõt erõ sen kon cent rál a ki je len tett va ló ság ra. A
pró fé tai eksz tá zis kü lön bö zik a misz ti kus eksz tá zis tól,
amely ben ki kap cso ló dik a tu dat és el mo só dik a ha tár Is -
ten és em ber kö zött. […] 

[…] A hang o lyan, mint a trom bi táé. A hós ilyen jel le gû
hasz ná la ta gya ko ri a pró fé tai stí lus ban, utal a lá tot tak, il -
let ve hal lot tak em be ri nyel ven va ló ki fe jez he tet len sé gé re
[…]. A könyv itt nem pa pi rusz te kercs, ha nem per ga men -
kó dex. A zsi dó ság ban a szent szö ve ge ket a tar tó sabb, bõr -
bõl ké szült anyag ra, per ga men re ír ták. […] 

[…] Az Apos to li hit val lás »szál la alá pok lok ra« té te lé -
nek leg fon to sabb bib li ai alap ját és tar tal mát Jel 1,18 ad ja

meg.” (Ju bi le u mi kom men tár.  Bib lia Té ka CD-ROM. Ar -
canum Di gi té ka Kft.) 

„Az eksz tá zist az ideg or vo sok ne u ro ti kus je len ség nek
mond ják […]. A pszi cho ló gu sok sze rint csak ugyan van
ne u ro ti kus eksz tá zis is, de az eksz tá zis ma ga olyan egye -
te mes […], mint az álom. […] Erõs fan tá zi á jú em be rek nél
ez nem is megy olyan ne he zen. Goe the […]  Di ckens […]
Bal zac […] Ke le ten a val lá sos ér zés, az Is ten kö zel sé ge
sok kal erõ sebb és re á li sabb, mint ná lunk; a lé lek alap ve tõ
ma ga tar tá sa. […] az eksz tá zis és a je le nés Is ten nek cso dá -
la tos, de ha gyo má nyos esz kö ze […] a ki nyi lat koz ta tás ra.
[…] Já nos nem kép ze lõ dött, nem ál mo dott, […] mi kor Jé -
zust lát ta […]. Hi tet len szem mel néz ve az em ber te rem ti
is te nét, a hí võ tud ja, hogy Is ten […] meg mu tat ja ma gát
ne ki.

Ezért a Szent írás ban min den lá tás nak, min den ki je len -
tés nek meg van a ma ga pró bá ja. Ez pe dig: ma ga Krisz tus.”
(Ra vasz Lász ló:  Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki -
adó) 

„Ez elõ ször az Ézs 44,6, il let ve 48,12-bõl is mert ki fe je -
zés sel fe je zi ki Krisz tus igé nyét is te ni mél tó ság ra. Az,
hogy Is ten az el sõ és az utol só, Ézs 44,6 sze rint azt je len -
ti, hogy »raj ta kí vül nincs Is ten«, mert õ a Te rem tõ, aki al -
kot ta és ke zé ben tart ja a min den sé get […].”(Kar ner Ká -
roly: A po ka lip szis. Evan gé li kus Saj tó osz tály)

Il luszt rá ci ó

TÖR TÉ NET 
(Üze net va la ki tõl, aki fi a tal éle té nek utol só órá i ban már ott
járt va la hol a hét arany gyer tya tar tó kö ze lé ben.)

A le vél Véz e lay-ben ke rült a nyil vá nos ság elé, egy Te il -
hard de Char din rõl tar tott ta nul má nyi hé ten, 1963-ban. 

Roger bú csú ja szü le i tõl: 
„Drá ga jó szü le im! 
Ha ma ro san agyon lõ nek, dél ben – most ne gyed tíz. 
Öröm és meg in dult ság tölt el. 
Bo csás sa tok meg min de nért: min den fáj da lo mért, amit

okoz tam nek tek, és azért is, amit most oko zok. 
Bo csá nat min den rosszért, amit tet tem, és min den jó ért,

amit el mu lasz tot tam. 
Vég ren de le tem rö vid: kér ve kér lek, õriz zé tek meg hite te -

ket. 
Fõ ként sem mi gyû lö let azok el len, akik agyon lõ nek. 
Sze res sé tek egy mást, mond ta Jé zus, és mond ja a val lás,

amely ben élek, és amely tõl nem sza bad el tá vo lod no tok: ez
a val lás a sze re tet val lá sa. 

Szí vem min den ideg szá lá val ölel lek ben ne te ket. 
Ne veket nem idé zek: szí vem be van nak vés ve. 
Fi a tok és uno ká tok, aki for rón sze ret ben ne te ket:

Roger.” 
„Ne gyed ti zen egy. 
Nyu godt va gyok, de rûs. Meg szo rítot tam õre im ke zét.

Nagy öröm. 
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Bol dog va gyok. Is ten jó.” 
Egy szent kép há tán, amely a ke resz tet áb rá zol ja, tö -

visko szo rú val és te te jén ko ro ná val s ez zel a föl irat tal: El -
utasí ta ni a szen ve dést annyi, mint el uta sí ta ni ko ro nán kat
– Roger ezt ír ja: 

„Õriz zé tek meg ezt a ké pet, utol só hó nap ja im fog lala -
ta ez.” 

Egy má sik kép há tán: „Mo soly gok, írá som egy re nyu -
godtabb, pe dig egy re kö ze le dik az óra. Nem cso dá la tos?
Tér je tek meg Jé zus hoz. 

Tíz óra húsz. De rûs nyu ga lom ár ján úszom.” 
Roger Pi ron neau, szü le tett 1920. no vem ber 9-én; a né -

met ka to nai tör vény szék 1942. már ci us 23-án ítél te halál -
ra. 1942. jú li us 29-én lõt ték agyon, ti zen egy ha vi fog ság
után, a Mont Va lé ri en-en. 

VERS 
Pi linsz ky Já nos: Apok rif (rész let) 

Ha za akar tam, ha za jut ni vé gül, 
ahogy meg jött õ is a Bib li á ban. 

HÚS VÉT 2. NAP JA 
• 1Kor 15, 20–24 

Ámde

Tu laj don kép pen sem mi más nincs a ke zünk ben a ha lál lal
szem ben, mint ez az egyet len ki csiny ke szó: ám de. 

A ha lál ere je és ha tal ma nyil ván va ló, konk rét, fáj dal -
mas ta pasz ta lat. Nem vi ta tár gya és nem meg gyõ zõ dés
kér dé se. Tény. A ha lot tak fel tá ma dá sa, il let ve az örök élet
nem tény. Vi ta tár gya és meg gyõ zõ dés kér dé se. Ahogy a
ha lál té nye az egész em be ri ség re és min den egyes em ber -
re ugyan úgy vo nat ko zik és min den kit ugyan úgy érint, úgy
a ha lál prob lé má já ra adott vá la szok egé szen kü lön bö zõ ek
és el lent mon dá so sak. Elõ ször csak ne vet sé ges sé, ál lás -
pont já hoz ma ka csul ra gasz kod va azon ban na gyon ha mar
szá nal mas sá vá lik ma az az em ber, aki ta gad ja a ha lál
egye dü li, vég sõ ha tal mát. S mi nél tény sze rûb ben te szi ezt
va la ki, an nál ne vet sé ge sebb és szá nal ma sabb. Pál apos -
tol nak a ha lot tak fel tá ma dá sá ról szó ló ok fej té se az Új szö -
vet ség egyik  leg ne vet sé ge sebb és leg szá nal ma sabb spe ku -
lá ci ó ja. Erõl te tett gon do lat me net, sán tí tó pél da, ér tel met -
len se ma ti zá lás, ön ké nyes kö vet kez te té sek, az Atya és
Krisz tus kap cso la tá ba, il let ve az Úr is ten vég sõ ter ve i be va -
ló be ava tott ság lát sza ta. Nyil ván va ló, hogy itt az apos tol
cél ja el éré se ér de ké ben el ra gad tat ja ma gát, és messze túl -
lé pi ha tás kö rét. De néz zük meg kö ze lebb rõl! 

20. v.: az „el sõ zsen ge” em lí té se akár az ószö vet sé gi ál -
do za ti gya kor lat ból adó dó, akár az ar che tí pus ér tel mé ben
az ese mé nyek szo ros, egy mást kö ve tõ, egy más sal köz vet -
len kap cso lat ban ál ló so ro za ta ese tén ér tel mez he tõ. (Jé zus

ha lá la – fel tá ma dá sa – menny be me ne te le – pa rú zia – ha -
lot tak fel tá ma dá sa – íté let.) A tisz tes sé ges teo ló gi ai gon -
dol ko dás nem en ge di meg, hogy ne ve gyünk tu do mást az
el sõ zsen ge óta el telt két ezer év rõl, amely sem mi kép pen
nem il leszt he tõ be le az Új szö vet ség ben már meg tör tént és
köz vet len kö zel re várt ese mé nyek di na mi kus egy más utá -
ni sá gá ba. (Ak kor sem, ha az Úr is ten azért vár, hogy so kan
meg tér je nek, és ak kor sem, ha õe lõt te ezer esz ten dõ
annyi, mint egy nap. Itt ugyan is nem egy sze rû en ar ról van
szó, hogy az ese mé nyek meg tör tén nek-e va la mi kor vagy
sem, ha nem sok kal in kább ar ról, hogy az ese mé nyek egy -
más sal szo ro san és köz vet le nül össze függ nek.) 

21–22. v.: a Ró mai le vél ben fej ti ki Pál rész le te sen
Ádám és Krisz tus „össze ha son lí tá sát”, amit itt in kább
csak meg em lít. Ádám és Krisz tus szem be ál lí tá sa csu pa
elõ nyö ket lát szik hor doz ni a ke resz tény hit tar tal má nak
ért he tõ be mu ta tá sá ra, egyet len pon ton azon ban ve szé lyes
kö vet kez te tés von ha tó le be lõ le. Ha ugyan is Ádám en ge -
det len sé ge min den em ber szá má ra a bûn és a ha lál ha tal -
mát hoz ta el, ak kor Jé zus en ge del mes sé gé nek ugyan így
ki vé tel nél kül min den em ber szá má ra a ke gye lem és az
örök élet va ló sá gát kell – kel le ne – je len te nie. (Róm 5,18:
Már most, aho gyan egy nek a vét ke lett min den em ber szá -
má ra kár ho zat tá, úgy lett egy nek az igaz sá ga min den em -
ber szá má ra az élet meg iga zu lá sá vá.) Pál is érez te, hogy
esz me fut ta tá sa az egye te mes üd vös ség gon do la tá nak ve -
szé lyé vel fe nye get, ezért tom pí ta ni pró bál ja sa ját gon do la -
ta i nak élét, mind járt a kö vet ke zõ, 19. vers ben: Aho gyan
az egy em ber en ge det len sé ge ál tal so kan let tek bû nö sök ké,
úgy az egy nek en ge del mes sé ge ál tal so kan let tek iga zak ká.
(Nyil ván va ló, hogy nem so kan let tek bû nö sök ké, ha nem
mind annyi an bû nö sök ké let tek. Ak kor azon ban mi ért nem
let tek – let tünk  – Krisz tus ban mind annyi an iga zak ká?) 

23. v. (és a kö vet ke zõk is): ki zá ró lag lel ki gondo zói,
pász to ri vo nat ko zá sá ban fo gad ha tó el a pá li esz me fut ta -
tás a fel tá ma dás ese mé nye i nek sor rend jét, mi ként jét il le -
tõ en, de nem kö ze lít he tünk fe lé dog ma ti kai igénnyel. Pál
cél ja egy kri ti kus gyü le ke ze ti szi tu á ció or vos lá sa, nem pe -
dig a vég sõ dol gok ról szó ló ta ní tás le fek te té se, a gyü le ke -
zet ben fel ve tõ dõ kér dé sek tõl füg get le nül. Ha son ló ve lünk
is tör té nik, ami kor a gyü le ke zet ben fel me rü lõ va la mi lyen
prob lé má ra ref lek tál az ige hir de té sünk, ugyan ak kor nem
fel té te lez zük, hogy egy adott kér dés re adott vá la szunk a
ki nyi lat koz ta tás sal len ne egyen ér té kû. 

A ke resz tény hit el sõ nagy krí zi se a pa rú zia ké sé se volt,
il let ve ez zel szo ros össze füg gés ben a ke resz tény hit test -
vé rek ha lá la ha tott va ló ság gal sok ko ló an az el sõ gyü le ke -
ze tek tag ja i ra. Két ezer év táv la tá ból va ló szí nû leg nem is
tud juk fel mér ni e prob lé ma sú lyát és ve szé lyét. Az Új szö -
vet ség „teo ló gu sai” – az el sõk kö zött Pál – ezen a krí zi sen
se gí tet ték át si ker rel a ke resz tény hi tet. Mind azon ál tal
csak eb ben az össze füg gés ben ért jük meg, hogy mi ért
hang sú lyoz za  – több he lyen, más le ve lé ben is –, hogy a
Krisz tus ban el huny tak meg elõ zik az élõ ket az Úr vissza -
jö ve te le kor. Nem mint ha tud ta vol na va ló ban a sor ren det,
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csu pán a ha lál té nyét kel lett el fo gad ha tó vá, majd hogy -
nem óhaj tot tá ten nie. 

Mit te gyünk hát? 
Meg te het jük, hogy úgy pré di ká lunk a ki je lölt sza kasz ról,

mint ha az el sõ ke resz té nyek ide jé ben él nénk, mint ha a pa -
rú zia ké sé se és a hí võk ha lá la len ne a leg na gyobb prob lé -
mánk. Meg te het jük, hogy va la mi lyen, a fen ti ek ben már
em lí tett meg ol dás sal nem ve szünk tu do mást az el sõ zsen -
ge óta el telt két ezer év rõl, vagy is a va ló já ban meg ma gya -
ráz ha tat la nul és el fo gad ha tat la nul hosszú szü net rõl az Új -
szö vet ség ben már meg tör tént ként és ha ma ro san be kö vet -
ke zõ ként meg je le nõ ese mé nyek di na mi kus so ro za tá ban.
Meg te het jük, hogy kri ti ka nél kül el fo gad juk a pá li gon do -
la to kat mint is te ni ki nyi lat koz ta tást. Meg te het jük, és nem
is fog ja ezt sen ki szá mon kér ni raj tunk, sem el le ne mon da -
ni en nek. Ép pen el len ke zõ leg. Akik hús vét más nap ján el -
jön nek a temp lom ba, ép pen ezt akar ják hal la ni. Mi pe dig
le te het jük is ten tisz te let után a Lu ther-ka bá tun kat, és fel lé -
le gez he tünk: ezen az ün ne pen is túl va gyunk. Meg te het -
jük, de ak kor ige hir de té sünk nem lesz va ló já ban ige hir de -
tés, nem lesz õszin te, nem lesz mél tó a mai kor ige hir de tõ -
jé nek kül de té sé hez és a mai ige hall ga tó hely ze té hez. 

És meg te het jük azt is, hogy õszin tén be vall juk: Pál hoz
ha son ló an ne vet sé ges és szá nal mas fi gu rák va gyunk. Akik
Pál hoz és az õ kor tár sa i hoz  ha son ló an meg fog nak hal ni,
és kö dös el kép ze lé se ken kí vül sem mit sem tud nak a ha lál
ri deg té nyé vel szem be ál lí ta ni. Az em bert nem csak bi zo nyos
ké pes sé gei és tu laj don sá gai eme lik ki a te rem tett ség élõ lé -
nyei kö zül, ha nem azon jel leg ze tes sé ge is, hogy sa ját ha lá -
lá nak ál lan dó tu da tá ban kell él nie az éle tét. Ször nyû tu dás
ez. Ré misz tõ és bé ní tó. Az em ber va ló já ban nem is tud
sem mi mást, sem mi egyéb bi zo nyo sat sa ját sor sát il le tõ en,
mint hogy meg fog hal ni. A ha lál ri deg va ló sá gá val szem -
ben egy két ezer év vel ez elõtt ke let ke zett ne vet sé ges és szá -
nal mas le gen da áll, mi sze rint a Ná zá re ti Jé zus – so kak sze -
mé ben szin tén ne vet sé ges és szá nal mas sze mély – fel tá -
madt a ha lál ból. Már ak kor, ke let ke zé se kor a ke resz tény hit
gyen ge pont ja volt a Jé zus fel tá ma dá sá ról szó ló ta ní tás és
hit val lás. Szü le té se tény, cso dá it még el len sé gei is el is mer -
ték az ál tal, hogy Bel ze búb szö vet sé ge sé nek mond ták, ta ní -
tá sán kik ál mél kod tak, kik meg üt köz tek, ha lál tu sá ját
együtt néz ték vé gig kö ve tõi és el len sé gei. Fel tá ma dá sát
azon ban csak azok a ne vet sé ges és szá nal mas ta nít vá nyai
ál lí tot ták, akik ép pen a leg na gyobb baj ban hagy ták ma gá -
ra, hagy ták cser ben õt. 

A fel tá ma dás hi te úgy áll a ha lál va ló sá gá val szem ben,
ahogy pél dá ul az Áb ra hám nak szó ló is te ni ígé ret állt szem -
ben a vén em ber nem zés kép te len sé gé vel, ahogy a Mó zes -
nek adott kül de tés állt szem ben a be széd hi bás gyil kos al -
kal mat lan sá gá val, vagy ahogy a harc me zõ re lá to ga tó ba ér -
ke zõ bir ka pász tor Dá vid állt oda a harc edzett Gó li át elé, és
foly tat hat nánk a sort a Szent írás szá nal mas és ne vet sé ges
em be re i vel, a ta nít vá nyo kon át a Sau lus ból lett Pa u lu sig. 

Em be rek, akik ép pen a ne kik szánt fel adat hoz, a ne kik
adott kül de tés hez mér ve vol tak szá nal ma sak és ne vet sé -

ge sek. Nem is a kül de té sük si ke ré ben hit tek, ha nem csu -
pán Is ten ben. Áb ra hám nem ab ban hitt, hogy annyi utó da
lesz, mint égen a csil lag, ha nem Is ten ben, aki ké pes ezt
meg cse le ked ni. Mó zes nem ab ban hitt, hogy ké pes ki ve -
zet ni a né pet, ha nem Is ten ben, aki ké pes ezt vég hez vin ni.
Dá vid sem ab ban bí zott, hogy erõ sebb nek bi zo nyul Gó li át -
nál, ha nem hogy az Is ten mel léáll. 

Va la hogy így van ez a fel tá ma dás sal is. Nem kell hin ni
ben ne. Nem is le het. Is ten ben le het hin ni, a fel tá ma dás pe -
dig egé szen egy sze rû en meg tör té nik, ak kor és úgy, ami kor
és ahogyan Is ten akar ja. Mert Jé zus tól ta nult bi za lom mal
Is ten iránt a ha lál sze mé be mond hat juk: nagy a te ha tal -
mad, ám de nem a ti éd a vég sõ szó! 

Ter mé sze te sen ahogy ezt ki mond juk, ab ban a pil la nat -
ban ne vet sé ge sek le szünk és szá nal ma sak. Nem baj, vál -
lal juk fel. An nak tu da tá ban, hogy ez ál tal Áb ra hám, Mó -
zes, Dá vid és a sok hoz zá juk ha son ló Is ten bo lond já nak
az utó dai va gyunk. Kö zöt tük nem utol só sor ban a Ná zá re -
ti Jé zu sé. 

Né meth Zol tán 

Tallózó

„Krisz tus »az el alud tak« zsen gé je, […] a klasszi kus gö rög
nyelv ben ar ra utalt, hogy a ha lál nem vég le ges ál la pot.
Pál nál […]: az Úr ban el alud ni, Ve le kö zös ség ben hal ni
meg […].” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar -
canum Di gi té ka Kft.) 

„Krisz tus fel tá ma dá sa te hát kez de te egy olyan ese mény -
so ro zat nak, ami lyen pl. a vi lág te rem té se volt.” (Ra vasz
Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó) 

„Ezt a ver set né ha ar ra hasz nál ták, hogy az ál ta lá nos
üd vö zü lést ta nít sák. Úgy ér vel tek, hogy ugyan azok, akik
meg hal tak Ádám ban, meg fog nak ele ve ned ni Krisz tus ban,
és vé gül üd vö zül ni fog nak. De nem ez az, amit a vers
mond. […] Min den ki, aki Ádám ban van, meg hal. Min den -
ki, aki Krisz tus ban van, meg ele ve ne dik, vagy is csak az Úr
Jé zus Krisz tus ban hí võk fog nak fel tá mad ni a ha lot tak kö -
zül, hogy örök ké ve le lak ja nak.” (Wil li am Mac Don ald: Új -
szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó) 

„[…] a fel tá ma dás jö võ be li ese mény, de bi zo nyos, mert
össze függ Krisz tus nak  a múlt ban be kö vet ke zett fel tá ma -
dá sá val.” (Da vid Pri or:  Pál el sõ le ve le a ko rin tu si ak hoz.
Har mat) 

„[…] az Anya szent egy ház ál lan dó hús vét ban él. Az el -
sõ hús vét ja nem […] mö göt tünk el ma radt dá tum, an nak
per ma nen sebb ha tá sa van. Hús vét nél kül nincs egy ház,
[…] nincs ke resz tény em ber. 

[…] hús vét […] nagy és pá rat lan el ha tá ro lást je lent az
em be ri ség ben. Hús vét után van nak em be rek, akik Krisz -
tus ban él nek, és van nak, akik Ádám ban él nek. […] Ádám
egy nem zet ség fe je, hús vét óta Krisz tus egy új nem zet ség,
egy új em be ri kö zös ség fe je. […] 

De az »em be rek Krisz tus ban«, õk is Ádám ban szü let tek,
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de […] új éle tet kap tak, a szent ke reszt ség nek ere je át tört
a Szent lé lek jöt te kor, va la mi cso dá la tos el len áll ha tat lan
for du lat tal új em ber új éle te kez dõ dött el. […] 

[…] Mi lyen fel mér he tet len ke gye lem vol na az, ha bár -
me lyi künk rõl, ha üt a föl di éle tünk utol só órá ja, föl dön já -
ró, re mény ke dõ egy há zi ta gok is el mond hat nák, de el mon -
da nák az an gya lok a menny ben […], ki volt ez a fér fi, ki
volt ez a nõ? Egy em ber a Krisz tus ban.” (Ba li kó Zol tán:  Is -
ten is ko lá já ban. Lu ther Ró zsa Ala pít vány)

Il luszt rá ci ó

GON DO LA TOK 
„Nincs más tör té net, mint a lé le ké, nincs más jó lét, mint a
lé le ké.” 

(Dag Ham marsk jöld) 

„Va jon nem süt-e a nap ugyan úgy min den ki re? Nem szív -
juk-e mind nyá jan ugyan azt a le ve gõt? Nem azért halt-e
meg Krisz tus, hogy vissza ad ja mind nyá junk nak õs szü le -
ink di csõ sé gét?” 

(Ci rill és Me tód ked ves mon dá sa) 

„Fent rõl vár juk, ami a szív nek bé két tud ad ni. Adj erõt,
Uram, hogy gyõz zek ön ma gam fe lett.” 

(Lud wig van Bee tho ven) 

„Urunk Jé zu sunk a Gol go tá ra lé pett és meg halt ér tünk, de
fel is tá madt. E tény vi lá gá nál kell szem lél nünk az élet for -
gan dó sá ga it. Fáj da lom és ha lál, szen ve dés és baj ránk ne -
he zed het, de össze nem tör het.” 

(XXI II. Já nos pá pa)

VERS 
Ró nay György: Té li te me tõ (rész let) 

Té len a hol ta kat 
ke ve sen lá to gat ják. 
Fe hér, hó sza gú csönd alatt 
dom bo rul nak a sí rok. 
Mécs nem lo bog, vi rá gok nin cse nek, 
s ha még is, né ha, itt-ott egy cse rép 
cik lá men, egy szeg fü cso kor: 
éj sza ka le le ge lik a nyu lak. 
… 
Ilyen kor el ma rad nak 
a sí rok közt kis kan nák kal nap es tig 
haj lon gó öreg asszo nyok, 
s a leg ma ka csabb öz ve gyek se jön nek 
ki, leg föl jebb va sár nap. 
De ez a vas utas 
most is min den nap itt áll, 
mint egy õr ház elõtt 
EGYET LEN CSIL LA GOM ÉLT 3 ÉVET 

s egy re mény te len szar vas bõr-da rab bal 
ka pu zá rá sig fé nye sít ge ti 
a már ványt.

HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 1. VA SÁR NAP
(QUASI MODO GENITI)
• Jn 5,24–25 

A hús vét utá ni el sõ va sár nap – Qu a si mo do ge ni ti – alap -
hang ját a fel tá ma dás té nyé bõl fa ka dó új élet és nö ve ke dés
gon do la ta ha tá roz za meg. Tex tu sunk mon da tai Jé zus ha -
lá la és fel tá ma dá sa elõtt hang zot tak el, de ugyan úgy ér -
vény ben vol tak a fel tá ma dás után és ér vé nye sek ma is –
„Jé zus él, én is ve le”. Õ nem vált mí tosszá, ha nem ma is
hoz zánk lép, nyi to gat ja ér tel mün ket, új élet re, hit ben va ló
nö ve ke dés re ösz tö nöz. 

Exe gé zis 

Ajmh;n ajmh;n – ez a be ve ze tés min dig ün ne pé lyes, ki nyi -
lat koz ta tó jel le get ad Jé zus sza va i nak. Amit ilyen be ve ze -
tés sel mond az Úr, az nem „a tu do mány mai ál lá sa sze rin -
ti” de fi ní ció, nem is ma gán vé le mény, ha nem tér és idõ fö -
löt ti ki nyi lat koz ta tás. Ezt erõ sí ti Jé zus nak a Kül dõ re va ló
hi vat ko zá sa: twÖ pevmyan tiv me – a Kül dõ, aki a pa ran -
csot ki ad ta, ma ga az Atya, aki Jé zus sal a leg tö ké le te sebb
egy ség ben van. Ez a for ró pont ja az új ra és új ra fel lob ba -
nó vi tá nak, amelyet Jé zus a zsi dó val lá si ve ze tõk kel foly -
tat, amely vé gül a ke reszt ha lál hoz ve zet. Ez a for ró pont -
ja ma is a krisz to ló gi á nak. En nek az exe ge ti kai fel is me rés -
nek nem sza bad fel hí gul nia, el kal lód nia a szó szék re me -
net, mert oka fo gyot tá és erõt len né lesz a pré di ká ci ónk.
Nagy a kí sér tés, hogy az egy ház meg fe led kez ve Kül dõ jé rõl
és kül de té sé rõl, csak a kor ki hí vá sa i ra fi gyel jen és fe lel jen.
A „kor sze rû” pré di ká ció nem tud mit kez de ni a zwh;n aijwv -
ni on, az örök élet fo gal má val, ami sok kal több, mint vég -
te le ní tett lé te zés. A zwh; = moz gás, nö ve ke dés, nemcsak
bio ló gi ai, ha nem szel le mi, lel ki ér te lem ben is. Az „örök”
jel zõ nemcsak idõi, ha nem mi nõ sé gi ka te gó ria. (Ezt a pá -
li le ve lek a plhrw ma ki fe je zés sel ad ják vissza. Vö. Ef
3,19: meg is mer jé tek Krisz tus nak min den is me re tet meg ha -
la dó sze re te tét, hogy tel jes ség re jus sa tok, az Is ten min dent
át fo gó tel jes sé gé ig.) 

Ho gyan ér tel me zen dõ a meg le põ ki je len tés: eijõ kriv sin
oujk ejvr ce tai? A krí zis nem csak a vál sá got, ha nem a vég -
ered ményt is jel zi. A vég ered mény le het örök élet és örök
kár ho zat. Mi tõl függ? A Krisz tus ban va ló hit tõl, mely be -
fe je zett ténnyé te szi a ha lál ból az örök élet re va ló fel tá ma -
dást. Mély je len tés tar ta lom mal bír a me ta ba ivnw szó, ami
el tá vo zást, lé pés rõl lé pés re va ló át me ne telt je lent. me ta -
bevbh ken ejk to uÖ qa nav tou eijõ th;n zwhvn – át lé pett a ha -
lál ból az élet be, át ju tott a holt pon ton. Kü lön fi gyel met ér -
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de mel az ejk to uÖ qa nav tou ki fe je zés. Mi lyen ha lál ról van
szó, és kik a ha lot tak? Jé zus tel je sen más ér tel me zést ad a
ha lál nak, mint az az ókor ban ál ta lá nos volt. A ha lál nem
a bio ló gi ai fo lya ma tok le ál lá sát, az anya gi test bom lá sát,
meg sem mi sü lé sét je len ti, ha nem a lé te zés olyan for má ját,
amely bõl az em ber szá má ra mind ad dig van vissza út,
amíg (meg)hall ja az igét. Lá zár a bio ló gi ai osz lás ál la po -
tá ban is meg hal lot ta Jé zus sza vát, a té koz ló fiú bio ló gi a i -
lag még lé te zett, de lel ki leg már ha lott volt, ami kor „meg -
hal lot ta” az atya hí vó sza vát. 

Lé nye ges üze ne te van a oJv ti ejvr ce tai wJv ra kai; nu Ön ej -
stin mon dat nak. Ami kor el jött Jé zus órá ja, és el in dult a
ke reszt fe lé, el jött a mi óránk, a sza ba du lás órá ja. A most
van azt je len ti, hogy a ke gye lem ide je nem csak a kor tár -
sak, ha nem min den ki szá má ra el ér he tõ vé vá lik. Nem
azért, mert az em ber föl ta lál ta az idõ gé pet, ha nem azért,
mert Jé zus kor társ ként je le nik meg min den kor ban az em -
be ri ség tör té nel mé ben, ahogy meg ígér te: Ve le tek va gyok
min den na pon… Így le het sé ges az, hogy az utol só óra két -
ezer éve tart.

A szó szék fe lé 

Bi zony ga tás vagy bi zo nyos ság? 
Bi zony, bi zony, mon dom nék tek: aki hall ja az én igé met, és
hisz ab ban, aki el kül dött en gem, an nak örök éle te van. Jé -
zus ki je len té sei – így tex tu sunk is – le he tet len né te szik az
õ fel tá ma dá sá nak és a mi fel tá ma dá sunk nak mi ti kus ér -
tel me zé sét. Az Új szö vet ség sze rint a fel tá ma dás tör té ne ti
tény és vissza for dít ha tat lan fo lya mat. A té nyek mí tosszá
vá lá sa még is ko rán meg in dult, hi szen Jé zus va ló sá gos föl -
tá ma dá sát so ká ig ma guk a ta nít vá nyok sem tud ták tény -
ként el fo gad ni. A mai nap óegy há zi evan gé li u ma (Jn
20,19kk) sze rint Ta más hit re éb re dé se „ma te ri á lis” meg -
erõ sí tést igé nyel. Ma a kü lön fé le val lá sok, fi lo zó fi ák ta ní -
tá sai be szi vá rog nak hi tünk re pe dé se in, és ke ve red nek az
evan gé li u mi üze net tel. Az ige hall ga tó gyü le ke zet tag jai is
kü lön bö zõ mó don re a gál nak ar ra, ami a hús vé ti pré di ká -
ci ó ban tör tént. De tör tént-e va la mi a hús vé ti ige hir de tés -
ben? Át él tük-e az ün nep el sõ nap ján a ta lál ko zást az zal,
aki ezt mond ja: ha lott vol tam, de íme élek örök ké (Jel
1,18)? Meg erõ sí tett-e hi tünk ben a má so dik nap igé je: el sõ
zsen ge ként tá madt fel Krisz tus, azu tán az õ el jö ve te le kor
kö vet kez nek azok, akik a Krisz tu séi (1 Kor 15,23)? 

Sze mé lyes bi zo nyos ság nél kül nem sza bad fel men ni a
szó szék re – ezért Ta más sal ké tel ked ve „sem mi kép pen el
ne higgyük”, hogy a fel tá ma dott Jé zus nél kül hi te le sen
szól ha tunk a fel tá ma dás ról. Ezt a pré di ká ci ót nem le het
kom men tá rok ból, exe gé zi sek bõl ki ol ló zott teo ló gi ai meg -
ál la pí tá sok ból össze ál lí ta ni, mert ige hir de té sünk üres bi -
zony ga tás sá vá lik. De ho gyan le het az em be ri szó bi zony -
ság té tel lé és a gyü le ke zet szá má ra bi zo nyos ság gá? Mi
gyõz te meg az asszo nyo kat? Mi gyõz te meg Ta mást, az
em ma u si a kat és a töb bi e ket? 

Ho gyan éb red het hit a mai ige hall ga tók szí vé ben? 
Ke resz tény hi tünk tit ká nak kö zép pont ja ez, az új szö vet -

sé gi égõ csip ke bo kor, ahol csak le bo rul va, le ol dott sa ruk -
kal le he tünk je len, mint Já nos, aki holt ra vál tan esik az
Em ber fia lá ba elé, hogy azu tán min den két sé get ki zá ró an
él je át a fel tá ma dást, és hir des se a fel tá ma dott Krisz tust.
Hall gas suk, hir des sük õt ma gát, aki hi te le sen mond hat ja:
Bi zony, bi zony, mon dom nék tek: aki hall ja az én igé met, és
hisz ab ban, aki el kül dött en gem, an nak örök éle te van…

Aki át ment a ha lál ból az élet re – min ket is át ment 
…sõt íté let re sem megy, ha nem át ment a ha lál ból az élet -
be. „Át men ni” – nem is olyan könnyû, mond juk egy for -
gal mas út test má sik ol da lá ra, vagy egy olyan ha tá ron,
ami vi lá go kat vá laszt el; gon dol junk az egy ko ri vas füg -
göny két ol da lá ra. Nem könnyû át men ni egy vizs gán, egy
tes ti vagy lel ki tra u mán. Nem könnyû a mag za ti lét bõl vi -
lág ra jön ni. Adott eset ben az át me ne tel egy irány ban
könnyen le het sé ges, de el len té te sen le he tet len. Élet bõl ha -
lál ba men ni, ha lál ba kül de ni va la kit na gyon egy sze rû,
míg az el len ke zõ je le he tet len. Ho gyan le het sé ges az, ami -
rõl Jé zus be szél: át men ni a ha lál ból az élet re? Csak egy fé -
le kép pen: az, aki át ment a ha lál ból az élet re, min ket is át -
ment. Az át me ne tel nem bio ló gi ai okok ból le he tet len az
em ber szá má ra. A ge ne ti ka cso dák ra ké pes, el jö het az idõ,
ami kor ké pe sek le szünk egy õs sejt bõl az em bert is rep ro -
du kál ni – de ez nem lesz át me ne tel, csak hely ben já rás. Az
át me ne tel iga zi aka dá lya az íté let. Olyan vizs ga, ame lyen
az em ber so hasem len ne ké pes át men ni, csak Krisz tus ál -
tal, aki át ment, hogy át ment sen ben nün ket. Az íté le tet
csak õál ta la le het el ke rül ni, õál ta la van sza bad utunk az
Atyá hoz. (Gim ná zi u mi ta ná rom mon do gat ta: aki négy
éven át fo lya ma to san leg alább ket tes re ta nul, az nem fog
meg buk ni az érett sé gin, már át ment.) 

Hal ló ha lot tak! – örök élet most… 
Bi zony, bi zony, mon dom nék tek, hogy el jön az óra, és az
most van, ami kor a ha lot tak hall ják az Is ten Fi á nak a
hang ját, és akik meg hal lot ták, él ni fog nak.

Ezé ki el nek a szá raz cson to kat kel lett meg szó lí ta nia (Ez
37), és a cson tok meg hal lot ták a pró fé ci át. Jé zus ugyan -
ilyen meg le põ dol got ál lít, ami kor hal ló ha lot tak ról be szél.
Van nak ilye nek? Nin cse nek! Aki nek van fü le a hal lás ra,
hall ja… – de a cson tok nak nincs fü le… A ha lot tak nem
hal la nak. Ke se rû en él jük át gyak ran, hogy mennyi re nem
fog ják hí ve ink az ige hir de tést – per sze a hi ba ko ránt sem
csak a hall ga tók ban le het. És még is meg va ló sul, amit Jé -
zus mond, mert az Ige te szi hal ló vá az em bert. Szól junk
így Ezé ki el pró fé tá val: Hal ló ha lot tak! Mond juk Pál lal: Éb -
redj fel, aki al szol, tá madj fel a ha lál ból, és fel ra gyog né ked
a Krisz tus! Az már a Szent lé lek tit ka, hogy mi kor hall ja
meg, mi kor szü le tik meg egy új élet re. Csak meg ne ijed -
jünk, ha va la ki hit re éb red az ige hal lá sá ra. Ne gon dol juk,
hogy va la mi fun da men ta lis ta je len ség gel ál lunk szem ben,
ha nem gon doz zuk az új szü löt tet, táp lál juk az Ige te jé vel! 
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Mi kö vet ke zik a fel tá ma dás té nyé bõl? Az, hogy az em -
ber, mint a ma szü le tett cse cse mõ, él ni, táp lál koz ni, nö ve -
ked ni kezd. Aki az igé bõl épül, nö ve ke dik, an nak je len ide -
jû vé vá lik a fel tá ma dás, az örök élet. Most van az óra –
mond ja Jé zus. Ezt mond ja Már tá nak is, aki hi szi az utol só
na pi fel tá ma dást: „Én va gyok… itt va gyok… most van a
fel tá ma dás…” 

Fel tá ma dás, örök élet – most! Ámen. 
Gyõ ri Gá bor 

Tallózó

„Meg lesz va ló ban vált va az em ber, ha egy sze rû en hisz Is -
ten ben? So kan vall ják, hogy hisz nek Is ten ben, pe dig so -
ha sem tér tek meg. Nem, itt az a gon do lat sze re pel, hogy
va la ki nek úgy kell Is ten ben hin nie, mint aki el küld te az Úr
Jé zus Krisz tust a vi lág ba.” (Wil li am Mac Don ald:  Új szö vet -
sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó) 

„Jé zus nál a be széd és az ige azo no s, min den sza va ige
volt, amit sen ki más nem igé nyel het ma gá nak.” (Sza bó
An dor:  Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó) 

„A ha lott ter mé szet nek s a tes ti leg ha lott em be rek nek
nincs el len ál lá si jo guk és ké pes sé gük, ezek »va kon« kény -
te le nek en ge del mes ked ni az éle tet te rem tõ igé nek, az élõ
ha lot tak azon ban nem kény sze rít he tõk. Is ten az em bert
er köl csi lény nek te rem tet te, ami az zal jár, hogy az em ber -
nek, amíg él, vá lasz tá si sza bad sá ga van. […] 

[…] Csak a hí võ ben és a hit ál tal te remt éle tet. […] Az
élet te hát csu pán […] ab ban az ese mény ben fo gam zik
meg, ami kor a hir de tett és hal lott ige az em ber hi té vel pá -
ro sul. […] Aki hisz, az túl van már az íté le ten és a kár ho -
za ton, an nak már örök éle te van. Az ere de ti szö veg ben a
24. vers ben a krí zis szó áll. […] A krí zis ne héz hely zet. Bo -
rot va élen áll min den. A be teg ben ek kor dõl el, hogy az élet
gyõz-e vagy a ha lál. Le het, hogy utá na még jó ide ig nyom -
nia kell az ágyat, de ha a kri zis jól dõlt el, még is gyõ zött
ben ne az élet. 

Túl vagy-e te már ezen a lel ki krí zi sen?” (Tú róczy Zol -
tán: Posz til lás könyv. Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mia) 

„A lel ki ha lál te hát nem el ve te mült ség, ha nem bûn nel
va ló fer tõ zött ál la pot. Nem ok vet le nül gaz em ber ség, ha -
nem egy Is ten tõl va ló el sza ka dá si lét for ma, olyan élet,
amely bõl hi ány zik az örök élet!” (Joó Sán dor: Ha lál ból
élet be. Aj tony Ar túr ki adá sa) 

„A kár ho zat azt je len ti, hogy éle tem ku darc lett. […] 
Na gyon sok em ber azt mond ja: nincs fel tá ma dás, nincs

örök élet. […] õk sem mit sem ta pasz tal nak meg a fel tá ma -
dás ból és az új já szü le tés bõl. Bi zony, aki eb ben az élet ben

nem éli át, nem is fog hin ni ben ne. […] Hin ni, re mény ked -
ni a ha lá lon túl csak ak kor le het, hogy ha a ha lá lon in nen
el ju tok az élet re.” (Szath máry Sán dor:  Élõ víz nek fo lya -
mai. Lux)

Il luszt rá ci ó

TÖR TÉ NET 
(Di et rich Bon ho ef fer ír ja 1944. dec. 28-án, ber li ni bör tön -
cel lá já ból) 

„Ked ves Ma ma! Nagy örö möm re ép pen most kap tam
en ge délyt ar ra, hogy szü le tés na pod ra ír jak. Si e tek, mert a
le vél nek még gyor san el kell men nie. Tu laj don kép pen csak
egyet len kí ván ságom van, az ugyan is, hogy ezek ben a
szá mo tok ra oly szo mo rú na pok ban va la mi lyen örö met
sze rez hes sek. 

Ked ves Ma ma, tudnod kell, hogy min den nap szám ta lan
al ka lom mal Re ád és Pa pá ra gon do lok, s meg kö szö nöm Is -
ten nek, hogy itt vagy tok szá mom ra és az egész csa lád nak.
Tu dom, hogy Te éret tünk él tél és sa ját életed nem is volt.
In nét van az, hogy min den, amit át élek, csak vele tek
együtt tu dom át él ni… 

Meg kö szö nöm Ne ked mind azt a sze re tet, amely az el -
múlt évek ben a cel lám ba el ju tott s szá mom ra min den na -
pot könnyeb bé tett. Hi szem, hogy ezek a ne héz évek még
szo ro sabban össze kap csol tak min ket, mint va la ha is. 

Kí vá nom Ne ked, Papá nak és Má ri á nak és va la mennyi -
ünk nek, hogy az új esz ten dõ ne künk itt és ott egy fény su -
ga rat hoz zon, hogy még is még egyszer együtt ör ven dez -
hes sünk. Is ten tart son meg ti te ket jó egészség ben. 

Szü le tés na po don kö szönt Té ged, ked ves Ma ma és egész
szívbõl gon dol re ád 

a Ti há lás Di et rich tek.” 

VERS 
Ró nay György: Lá ba do zás

El me re ved tek az ízü le tek. 
Be rozs dá sod tak a for gók. 
El pety hüd tek az iz mok. 
Fáj nak az inak, sa jog nak a cson tok. 
– Még is, 
kelj föl, és pró bálj jár ni. 
Min dig egy lé pés sel kö ze lebb hoz zám. 
Ha szé dülsz is, 
ne félj: 
én itt va gyok. 
Min dig meg ka pasz kod hatsz ben nem. 
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