
Még gyer mek vol tam, ami kor egy szer meg kér dez tem:
„Mondd, ha egy na pon min den nek vé ge, még ma rad va la -
mi, ami se gít?” Akit kér dez tem, egy sze rû em ber volt, és
na gyon bölcs. Hossza san el gon dol ko dott, majd ezt fe lel te:
„Igen, ma rad va la mi. Azt hi szem, a re mény. Ez hagy ja el
utol já ra a szí vün ket. A re mény, tu dod, úti tár sunk, ba rá -
tunk. Be le ka pasz ko dunk, ami kor na gyon ne héz. És meg -
vi gasz tal ha tunk ve le má so kat, ami kor õk ér zik ki lá tás ta -
lan nak az éle tü ket.” Az zal de rûs-ko mo lyan rám mo soly -
gott, és ma gam ra ha gyott a mon da ta i val.

Ami kor még gyer mek vol tam, egy szer re tûnt mind ez el -
vont nak és gya kor la ti as nak, ide gen nek és is me rõ sen egy -
sze rû nek. Ezért ke res tem új vá la szo kat, új ra és új ra. Az óta
már tu dom, hogy azok a re mény rõl mon dott sza vak az
igaz sá got hor doz ták. Mert ez az élet egyet len, va ló sá gos
táv la ta. A re mény, ha meg sze mé lye sí tem: Jé zus. Ha be lül,
ma gam ban ku ta tom: az Is ten re ha gyat ko zó szív bá tor sá -
ga. Nem saját erõfeszítésem gyümölcse: Is ten tõl ka pott
aján dék ez, amely éle tem úti tár sá ul sze gõ dik.

Tu dod, ami kor még gyer mek vol tam, csak annyit tud -
tam, len nie kell ott, a szí vünk mé lyén va la mi nek, ami se -
gít. Nem ér tet tem, mi ért ka pasz kod nak fog gal-kö röm mel
az em be rek tár gyak ba, hely ze tek be, jó te võk be, ki ve tí tett
vá gyak ba. Raj tuk kí vül lé võ va ló sá gok ba, amik rõl azt
gon dol ják, bir to kol ják vagy leg alább is be fo lyá sol ni ké pe -
sek azo kat. Jó val ké sõbb az tán va la ki nél er re a sor ra buk -
kan tam: „Nem a bir tok lás a szív õr zõ je, ha nem a re mény.”

Ez a re mény azt je len ti: meg pró bá lok el tá vo lod ni bir to -
ka im mal te le zsú folt vi lá gom tól, el en ge dem éle tem be ren -
de zé si tár gya it. Mind ezek he lyett el fo ga dom és ha gyom,
hogy meg érint sen, át for mál jon az Egé szen Más. En ge dem,
hogy szí vem be ír ja a tit kot: azért va gyok em ber, hogy túl -
lás sak a lá tó ha tá ron.

Kap tam egy szer egy ké pes la pot, amely egy fel hõt áb rá -
zolt. A hát ol da lá ra ezt ír ta, aki tõl kap tam: „A fel hõ nem
tud ja, hon nan jön, ho vá száll, és mi ért épp ily ma ga san.
Ér zi a kész te tést: most er re van az út. S tud ni fo god te is,
ha elég ma gas ra szállsz ah hoz, hogy túl láss a lá tó ha tá -
ron.” Az óta sok szor a fel hõk ta ní ta nak ar ra, hogy csüg ge -

dé sek ide jén mi ért ér de mes még is vál lal ni az utat, to vább.
Túl lát ni a lá tó ha tá ron – ez hát a re mény?

Azt hi szem, ma már így él ben nem. A re mény élet: a hol -
nap vál la lá sa. Úgy is mond hat nám: két kö szö nöm kö zé
fog lalt nap. Reg gel há la adás az új na pért, az újabb le he tõ -
sé ge kért és aján dé ko kért. És es te egy má sik kö szö nöm az
öröm pil la na ta i ért, és azért, mert van bo csá nat hi bák ra,
mu lasz tá sok ra, tév utak ra. A re mény a hol nap vál la lá sa Jé -
zus sal.

Nagy pén tek es te gyer tyát gyúj tot tam, és a sze ret te im re
gon dol tam, akik kel már itt, így nem ta lál koz ha tunk. Meg -
pró bál tam fel idéz ni ma gam ban az ar cu kat, lé nyü ket, a fon -
tos mon da to kat, amelye ket tõ lük kap tam. És az után
megint be lém ha sí tott a fel is me rés, hogy hús vét szik lát
rob ban tó ere je, a Fel tá ma dott ha lált tö rõ ha tal ma ma ga a
Re mény. Élet re szó ló an, vég ér vé nye sen. Jé zus re mény sé ge
szá mom ra nem föld höz ra gadt, em be ri re mény ke dés, „tö ré -
keny já ték szer”, ri deg kal ku lá ci ó kon, mér le ge lé se ken ala -
pu ló koc ká zat vál la lás. Az a re mény ség, ame lyet Jé zus sal,
Jé zus ban él he tek, és tõ le el fo gad ha tok, nagy be tûs Re mény -
ség: öröm te li bi za lom és az élet iga zi cél ja fe lé te kin tõ vá -
ra ko zás. Hét köz na po kat fel eme lõ, meg szen te lõ táv lat, ne -
kem is ké szí tett örök ség…

A két sé gek bõl, bi zony ta lan ság ból az egy ség be ve zet az
út. Jé zus kö zös sé gé be. Ami kor a vi lág haj na lán az em ber
ki sza kadt az Is ten nel va ló tel jes egy ség bõl, szí vé be be le -
fész kelt a két ség. És az óta min dig e ket tõs ség ben élünk.
Fény és sö tét, jó és rossz, igaz és ha mis: min dig dön te nünk
kell, mér le gel nünk, vá lasz ta nunk. Va la mi bel sõ bi zony ta -
lan ság: a két ség kí sér mind annyi un kat. Még is, van út, van
vissza út az egy ség be. Ez hús vét re mé nye. Ez Jé zus re mé -
nye és a mi énk. És ezért egy más ba ka pasz ko dunk, hogy
min ket is el ér jen a Szó, az új ra és új ra hang zó biz ta tás. A
re mény ség azt je len ti: egy ség ben va gyok azok kal együtt,
akik már oda át van nak. És a re mény ség aján dé ka, hogy
test vér ré le he tünk mi, itt és most élõk egy más szá má ra.
Szo mo rú ság ban, vi gasz ta lás ban, em lé ke zés ben, bé ké re vá -
gyó dás ban, öröm ben, bi zo nyos ság ban. Azért va gyunk,
hogy egyek le gyünk a re mény ség ben Jé zus Krisz tus ál tal.
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Lu kács – el len tét ben Má té val – nem a pas sió tör té net ré -
sze ként, ha nem a menny be me ne te li és a pün kös di ese mé -
nyek kö zé ékel ve szól Jú dás ha lá lá ról. Az ál ta la Je ru zsá -
lem hez kö tött menny be me ne tel után a fel sõ szo bá juk ba
vissza té rõ ti zen egy ta nít ványt név sze rint meg ne ve zi,1

majd em lí tést tesz a ve lük tar tóz ko dó asszo nyok ról és Jé -
zus csa lád tag ja i ról. Ezt kö ve tõ en be szé dé ben Pé ter fel idé -
zi Jú dás sor sát, majd egy új apos tol meg vá lasz tá sát in dít -
vá nyoz za. Lát ni fog juk, hogy Jú dás ha lá lá nak ilyen kon -
tex tus ba ágya zott le írá sa nem har mo ni zál Má té 27,3–10
tu dó sí tá sá val. 

A Lu kács ál tal meg adott ke ret mes ter kélt sé gé re két pél -
dát em lí tünk. Nem könnyû meg ér te ni, mi ért van szük ség
ar ra, hogy Pé ter rész le te sen vá zol jon a Je ru zsá lem ben tar -
tóz ko dó ta nít vá nyok nak egy olyan ese mény sort, ami „Je ru -
zsá lem la kói elõtt” már köz is mert té vált (1,19a). To váb bá
ar ra is ne héz ma gya rá za tot ta lál ni, hogy az arám anya -
nyel vû ta nít vá nyok nak mi ért kell meg ma gya ráz nia az
Akel da ma szót, rá adá sul olyan for du lat tal, hogy az „a ma -
guk nyel vén” (th/Ö ij di va/ dia levktw/ aujt wÖn) mit je lent (1,19b).
A vá lasz va ló já ban per sze egy sze rû: a szer kesz tett be széd
nem annyi ra a ta nít vá nyok hoz, mint az ol va sók hoz szól.2

En nek meg fe le lõ en a Jú dás ha lá lá ról szó ló rész sem annyi -
ra a tör té ne ti hi te les ség, mint in kább a le gen dá ris el be szé -
lé sek je gye it mu tat ja. Az õs egy há zat nyil ván fog lal koz tat ta
Jú dás sor sa, ezért igen ha mar több fé le ve le kap cso la tos el -
be szé lés ka pott láb ra. Ezek egyi ke Lu kács tu dó sí tá sa. 

Jú dás el ár vult he lyé nek be töl té sé re azért is szük ség van,
mert nél kü le nem tel jes az ere de ti leg Iz rá el tör zse i re uta ló
ti zen ket tes apos to li kör. Ezt a ki egé szí tést ké szí ti elõ a
hall ga tó ság mé re té nek meg adá sa: a száz hú szas szám
(1,15) az apos to lok nak, il let ve Iz rá el ti zen két tör zsé nek
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FA BINY TA MÁS 

El té rõ tu dó sí tá sok Jú dás ha lá lá ról II.*

Jú dás is ten íté let sze rû, tra gi kus ha lá la (ApCsel 1,16–20.25) 

ki tel je se dé sét jel zi. A száz húsz3 a ti zen ket tõ tíz sze re se, és
egy is ten tisz te le ti cso port fel ál lí tá sá hoz tíz fõ re volt szük -
ség.4 Pé ter hall ga tó sá ga így Iz rá el pün kösd elõt ti gyü le ke -
ze tét je lö li.5 A hall ga tó ság száz hú szas mé re te to váb bá
mint egy bá zis szá mul is szol gál, a ké sõb bi nö ve ke dés jel -
lem zé sé re.6

Pé ter egy ál ta la kö ze lebb rõl meg nem ha tá ro zott dá vi di
zsol tár be tel je se dé sé vel hoz za össze füg gés be Jú dás tet tét.
Fel te he tõ en7 Zsolt 41,10-re utal, vagy is ar ra a vers re (még
a leg jobb ba rá tom is, aki ben meg bíz tam, aki ve lem együtt
evett, az is el le nem tá madt), ame lyet az utol só va cso ra
össze füg gé sé ben – sza ba don – Márk 14,18 és 14,20 is idé -
zett.8 ApCsel 1,16 jól mu tat ja az õs ke resz tény her me ne u ti -
ka mû kö dé sét: az idé zett zsol tár ver set Pé ter tel jes ter mé -
sze tes ség gel al kal maz za Jú dás ra. Eb ben a rend szer ben
nem volt kér dé ses, hogy a Szent lé lek – „Dá vid szá ja ál tal”
– Jú dás ról pró fé tált. Az, hogy egy bib li ai ige be tel je se dé se -
ként lát ják Jú dás ha lá lát, egyút tal azt is je len ti, hogy mind -
ez Is ten aka ra tá ból tör tént. A ge nom ev nou oJdh go uÖ to iÖ" sul -
la bo u Ö sin !Ih so u Ön (1,16) vissza utal Lk 22,47-re, és – amint
ott er re utal tunk – a szó szo ros és át vitt ér tel mé ben egy -
aránt ért he tõ. Jú dás tet tét sú lyos bít ja, hogy õ a ta nít vá nyok
kö zé tar to zott,9 és részt ka pott a szol gá lat ból. Az itt sze rep -
lõ klhv ro" sor sot, ki sor solt részt, örök sé get10 je lent, és ar ra

* Je len szá munk ban a Lel ki pász tor elõ zõ két szá má ban kö zölt ha bi li tá -
ci ós dol go zat folytatását ad juk köz re.

1 A sort itt is egy Jú dás – Ja kab fia – zár ja, aki elõtt pe dig „Si mon, a zé -
ló  ta” sze re pel.

2 Rol off, J.: Die Apos tel ge schich te (NTD 5). Ber lin, 1988. 30. o.

TANULMÁNYOK

3 A zsi dó jog (Sanh I 6) sze rint leg alább száz húsz fér fi nek kel lett egy he -
lyi kö zös ség be tar toz nia ah hoz, hogy sa ját ta ná csot hoz has sa nak lét re.
Schil le, G.: Die Apos tel ge schich te des Lu kas (ThHK 5). Ber lin, 1983. 82. o.

4 2Móz 18,21; 1Makk 3,55; Sanh 1,6
5 Pesch, R.: Die Apos tel ge schich te (Apg 1–12). Zü rich, 1986. 87. o.
6 A 120-as szám az el sõ az össze sen há rom lu ká csi lét számmeg ha tá ro -

zás ból: 2,41-ben há rom ez res, 4,4-ben pe dig ötez res kö zös ség rõl lesz szó.
E há rom adat se gít sé gé vel az ol va só szá má ra nem le het két sé ges a gyü -
le ke zet di na mi kus nö ve ke dé se.

7 Rol off 1981, 32. o. Más vé le mé nyek – így pél dá ul Pesch 1986, 88. o.
és Kla uck 1987, 102. o. – sze rint itt a szö veg már 1,20-ra utal elõ re, és
az ott szó sze rint idé zett Zsolt 69,26-ot ér ti itt is.

8 Vö. Jn 13,18
9 Csel 1,17-nek ez a for du la ta is a lu ká csi pas sió tör té net re utal vissza:

Jú dás egyi ke volt a ti zen ket tõ nek. (Lk 22,3)
10 5Móz 10,9 LXX



va ló szí nû, hogy a szö veg asszo ci á ci ós ho ri zont já ban ott
sze re pel Bölcs 4,19 igé je az is ten te len em ber ha lá lá ról:
„Ak kor hul lá vá lesz nek, meg ve tet té, és gúny nak tár gyá vá
a hol tak közt örök re. Mert le ta szít ja õket, úgy hogy meg
sem muk kan nak, ve le jü kig meg ren dí ti õket; vég sõ pusz -
tu lás ra jut nak, gyöt rõd ni ük kell, és el enyé szik az em lé -
kük.” A test bel sõ ré sze i nek ki for du lá sa pe dig a lá za dó
Ama szá csú fos vé gé re em lé kez tet: ki on tot ta be lét a föld re
(2Sám 20,10). 

Kü lön bö zõ ko rok ma gya rá zó it so kat fog lal koz tat ta Lu -
kács na tu ra lisz ti kus le írá sa. Igen ré gi vé le ke dés az, hogy
Jú dás lel ke a ki om ló be le ken ke resz tül tá vo zott. Azért
nem a szá ján ke resz tül, mert aj ka i val meg csó kol ta Jé zust,
így az õ go nosz lel ke nem tá voz ha tott a Jé zus ál tal meg -
szen telt aj kán ke resz tül.20 Wal ter Jens ilyen sza vak kal
idé zi fel ezt a ha gyo mányt: „Jú dás a fán: zsi ge re i vel a ke -
zé ben. Az al fel nyí lá son ke resz tül el szö kõ lé lek: elõt te a
száj, mely meg érin tet te Krisz tus aj kát, el zár atott. Be lei,
ahon nan a ha lá los terv fel to lult, vé res cso mók ban sza na -
szét.”21 Barth Jú dás be le i nek ki for du lá sát lé nye gé ben
pszi cho lo gi zál va-al le go ri ku san ér ti, ami kor ab ból in dul
ki, hogy splavgc na nem csak a bel sõ ré sze ket (be le ket és
zsi ge re ket), ha nem az em ber ér zés vi lá gát is je len ti.22 Sze -
rin te ez a bel sõ fe szült ség „mint egy ki biz to sí tott ké zi grá -
nát” szét sza kí tot ta Jú dás tes tét.23 Ez zel Barth gya kor la ti -
lag a ré gi el be szé lés eg zisz ten ci á lis ol va sa tát nyújt ja. 

Il luszt rá ci ók lé gi ó ja a bi zony ság ar ra, hogy az em be rek
ér dek lõ dé sét mennyi re fel csi gáz ta Jú dás ilyen csúf ha lá la,
kü lö nös te kin tet tel be le i nek ki om lá sá ra. Jú dás ha lá lát va -
la mennyi ál ta lam is mert il luszt rá ció ön akasz tás ként áb -
rá zol ja. A kü lönb ség csak ab ban van, hogy ter mé sze tes
fán vagy ép pen öss sze ácsolt bi tó fán vé gez te. Az áb rá zo lá -
sok je len tõs ré sze oly mó don har mo ni zál ja Má té és Lu -
kács tu dó sí tá sát, hogy a kö té len ló gó Jú dás ki om ló be le it
lát tat ja. Egy Bib lia pa u pe rum-áb rá zo lá son Jú dás egy há -
rom ge ren dá ból ál ló bi tó fán lóg, te he tet le nül szét tárt ka -
rok kal és lá bak kal. Kül se jét el sõ sor ban nem bor zas ha ja

a fel adat kör re utal, amelyet va la ki egy ve ze tõ tõl a meg bí zás
so rán ka pott.11 A ti zen ket tes kör be va ló tar to zás ran got je -
lent.12 1,26 majd ugyan en nek a szó nak a hasz ná la tá val
szól ar ról a sor so lás ról, amely nek nyo mán Má tyást vá laszt -
ják meg Jú dás he lyé re. Összes sé gé ben eb be a klhvro"-ba tel -
jes jog gal be le le het ér te ni azt a duv na mi"-t és ej co u si va-t,
amellyel Jé zus fel ru ház ta ta nít vá nya it, így Jú dást is (Lk 9,1).
Jú dás fe le lõs sé ge ép pen azért igen nagy, mert õ Jé zus ki vá -
lasz tot ta i nak kö ré be tar to zott. 

Lu kács alap ve tõ en el tér Má té Jú dás ha lá lá ról szó ló tu -
dó sí tá sá tól azon a pon ton, hogy õsze rin te a go nosz tet tért
(aj di ki va)13 ka pott fi zet ség bõl (mis qov")14 ma ga Jú dás vá sá -
rol15 egy me zõt, ame lyet azu tán az õ alig ha nem bal eset -
bõl be kö vet ke zett ha lá la után ne vez nek el Vér me zõ nek.
Má té és Lu kács szem lá to mást egé szen kü lön bö zõ ha gyo -
má nya eb ben az etio ló gia alap já ul szol gá ló el ne ve zés ben
ta lál ko zik, de még itt sem tel jes az össz hang, hi szen Mt
27,8 az aj g ro;" ai\ma to", ApCsel 1,19 pe dig a cw ri von ai\ma -
to" ki fe je zést hasz nál ja. Ter mé sze te sen alap ve tõ kü lönb -
sé get je lent az, hogy Má té sze rint Jé zus, Lu kács sze rint vi -
szont Jú dás vé ré rõl kap ta ne vét ez a te rü let! Fel tû nõ to -
váb bá, hogy Lu kács sem a 30 ezüs töt, sem a Za ka ri ás-idé -
ze tet nem em lí ti. Ami rõl vi szont tu dó sít, az lé nye gé ben
egy bal eset: Jú dás „arc ra bu kott” vagy „fej re állt” (prhnh;"
ge nov me no"), és „meg ha sadt” vagy „ket té sza kadt” kö zé pen
(ej lavkh sen mev so"), ami nek kö vet kez té ben egész bel sõ ré -
sze ki öm lött (ej xe cuvqh pavn ta ta; splavgc na) (1,18). A szö -
veg nem em lí ti, hogy Jú dás ta lán egy ház te tõ rõl16 vagy ép -
pen szik lá ról17 va ló esés kö vet kez té ben, eset leg egy sza ka -
dék ba zu han va18 ke rült fej jel le fe lé. Az ol va só fan tá zi á ja
ter mé sze te sen sok más mó do za tot is el tud kép zel ni, egé -
szen egy si ker te len „re pü lé si kí sér le tig”19 me nõ en. Erõ sen
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11 Ilyen ér te lem ben hasz nál ja a qum rá ni kö zös ség kö zös sé gi sza bály za -
ta is, ahol a szek ta ta gok pa pi sors ve tés nyo mán kap ták meg fel ada ta i kat
(1QS II,22k). Köz vet len összefüg gés nincs a két szö veg kö zött, de mu tat -
ja a zsi dó fel fo gást a kö zös ség ben vál lalt szol gá lat ról.
12 „Zwöl fer wür de ist ho he wür de.” Schil le 1983, 83. o.
13 Jól jel lem zi Lu kács szo ci á lis szem lé le tét, ahogy õ az aj di ki va-t a mam -
mon nal kap csol ja össze: Lk 16,9. Ezért az tán a Lu kács stí lu sát is me rõ ol -
va só meg ér ti a „so rok kö zöt ti” üze ne tet: Jú dás az anya gi a kon bu kott el,
hi szen õt meg le he tett vá sá rol ni, vö. Lk 22,5.
14 Lk 22,5 em lí ti a fõ pa pok ígé re tét, hogy – kö ze lebb rõl meg nem ha tá -
ro zott össze gû – ezüst pénzt (ajr guv ri on) ad nak Jú dás nak.
15 Mi vel Lu kács nem tud 30 ezüst rõl, in do ko lat lan an nak a kér dés nek a
fel te vé se, hogy ilyen ke vés összeg bõl mi ként vá sá rol ha tott ma gá nak egy
me zõt.
16 Strack, L. H. – Bil ler beck, P.: Kom men tar zum Ne u en Tes ta ment aus
Tal mud und Mid rasch I–IV. Mün chen, 1922–1928. 595. o. em lít egy rab -
bi ni kus el be szé lést, amely sze rint egy po gány egy szer lá tott egy em bert,
amint az egy te tõ rõl a föld re zu hant, amely nek kö vet kez té ben a bel sõ ré -
szei ki for dul tak (bHul 56b).
17 Conz el mann, H.: Die Apos tel ge schich te (HNT 7). Tü bin gen, 1972. 29. o.
18 A lá za dó Kó rah és tár sai szen ved tek ilyen csú fos ha lált: …meg ha sadt
azok alatt a föld. Meg nyi tot ta szá ját a föld, és el nyel te õket há zuk né pé -
vel együtt, a Kó rah hoz tar to zó össze em be re ket min den jó szá guk kal
együtt. Ele ve nen száll tak le a hol tak ha zá já ba min de nük kel együtt, és be -
föd te õket a föld. Így vesz tek ki a gyü le ke zet bõl. (4Móz 16,31–33)

19 Act Petr 32 nyo mán, ahol Si mon má gus zu han le re pü lé se után, va la -
mint a To le dot Jesu „lé gi csa tá ja” nyo mán még ez a mi ti kus le he tõ ség is
fog lal koz tat ta a ku ta tó kat.
20 Kla uck 1987, 104. o.
21 Jens 2003, 84. o.
22 Var ga Zs. J.: Új szö vet sé gi gö rög-ma gyar szó tár. Bu da pest, 1992. 877.
o. is meg ad ja ezt a je len tést: „az ér zel mek szék he lye, a szív…, ér ze lem,
ér zés, együtt ér zés, kö nyö rü let, rész vét, sze re tet.” Ta gad ha tat lan, hogy az
eb bõl kép zett ej splagc nivsqh ige jut tat ja ki fe je zés re az ir gal mas sa ma ri tá -
nus nak (Lk 10,33), a té koz ló fiú ap já nak (Lk 15,20), a pél dá zat be li úr -
nak (Mt 18,27), sõt ma gá nak Jé zus nak (Mk 6,34) az el eset tek irán ti kö -
nyö rü le tét.
23 „Ju das ist aus sich selbst hera us zu Grun de ge g an gen; er ist an se i ner
ei ge nen in ne ren Un mög lich ke it – die splavgc na sind ja im Ne u en Tes ta -
ment eben das In ner s te des Mensc hen, ind em di e ses In ner s te of fen bar
wurde – zu Schan den und zu nich te ge wor den. Es konn te sei ne ge schöpf -
liche Exis tenz die Un ge he u er lich ke it des Wi der spruc hs, in den er sich ver -
wic kelt hat te, nicht mehr fassen und so musste sie ber sten wie ei ne ent -
si cher te Hand gr anate.” Barth, K.: Die Be st im mung des Ver wor fe nen. In
uõ: Kirch liche Dog ma tik II/2. Zü rich, 1942. 498–563., 522. o.



és gon do zat lan sza kál la te szi ta szí tó vá, ha nem ol da lán ki -
ló gó be lei.24 A be ne ven ti dóm nyu ga ti be já ra tá nak bronz -
ka pu ján is ki ló gó be lek kel lóg a fán – alig ha nem egy pál -
ma fán – Jú dás. Vég tag jai itt is alél tan csüng nek, hosszú
kön tö se elõl nyit va: itt va ló ság gal elõ buk nak a be lek. A
leg fõbb újí tást egy szár nyas dé mon áb rá zo lá sa je len ti, aki
Jú dást át ka rol ja, és bi zo nyá ra a po kol ba vi szi ma gá val.25

Egy har ma dik il luszt rá ció a dé mont szár nyas szörny ként
a szög le tes bi tó fa te te jé re he lye zi, amint az macs ka sze rû
lép tek kel Jú dás hoz kö ze lít. A csu kott sze mû ta nít vány
nya ká ban ott lóg a pén zeszacs kó, ki fa kadt ol da lán pe dig
lát sza nak a be lek. Itt az szá mít egé szen új elem nek, hogy
Jú dás ol da lán ke resz tül a be lek kel együtt egy kis gye re -
mek sze rû lény is tá vo zik. Ez nyil ván azt jel ké pe zi, hogy a
föl di test bõl ki ke rül – mint egy meg szü le tik – egy po kol ra
ke rü lõ test, amely re az tán az örök gyöt rel mek vár nak. A
ha lál ra szü le tés drá mai áb rá zo lá sa ez a rajz.26

Jú dás ha lá lá nak drasz ti kus be mu ta tá sá val Lu kács nak
az le het a cél ja, hogy ab ban Is ten íté le tét mu tas sa meg.
Ezt úgy tud ja ér zé kel tet ni, hogy itt is két zsol tár vers be tel -
je se dé sét lát ja: Le gyen pusz tá vá szál lá suk, sát ra ik nak ne
le gyen la kó ja! (Zsolt 69,26, vö. Csel 1,20), és Ke vés ide ig
él jen, tiszt sé gét más kap ja meg! (Zsolt 109,8, vö. ApCsel
1,20). Az egyik je len tés sík Jú dás ha lá lát Is ten bün te té se -
ként ér tel me zi, a má sik pe dig azt su gall ja, hogy a gyü le -
ke zet nek ki kell kö zö sí te nie azt, aki õhoz zá ha son ló an
mél tat lan ná vált tiszt sé gé re.27 Az el sõ zsol tár idé ze tet tel -
jes ség gel in do kol ja Jú dás la kó he lyé nek és ha lá la hely szí -
né nek el ne ve zé se: a zsi dó ri tu á lis tör vé nyek alap ján nem
is le het kér dé ses, hogy egy Vér me zõ ne vû te rü le ten nem
sza bad lak ni. Em lí tés re mél tó to váb bá, hogy er re a zsol tár -
ra is tör té nik uta lás Jé zus pas sió tör té ne té ben: szom jú sá -
gom ban ecet tel itat tak. (Zsolt 69,22, vö. Mk 15,36) 

Az 1,20 má so dik zsol tár idé ze té ben az óhajt ki fe je zõ op -
ta ti vust a ren del ke zést je len tõ im pe ra ti vus vált ja fel: Jú dás
he lyét más nak kell be töl te nie. A mon dat ban – a LXX nyo -
mán – az ejpis kophv ki fe je zés sze re pel. Itt ter mé sze te sen
nincs még szó a ké sõb bi tiszt ség rõl,28 ám az két ség te len,
hogy Lu kács az apos to li hi va tást min den egy há zi szol gá -
lat min tá já nak te kin ti (vö. ApCsel 20,28). Jú dás ki esett eb -
bõl a tiszt ség bõl, ezért kell he lyét más sal be töl te ni. Ez zel
pe dig Lu kács ügye sen kap csol ja egy más hoz a Jú dás ha lá -
lá ról, il let ve a Má tyás apos tol lá vá lasz tá sá ról szó ló, ere de -
ti leg ta lán két kü lön bö zõ pe rikó pát. 

A két je lölt, Bar sabb ás Jusz tusz és Má tyás kö zöt ti vá -
lasz tás ke re té ben imát mon da nak az apos to lok. En nek ré -
sze ként 1,25-ben még em lí tés tör té nik Jú dás ról: õ volt az,

aki el hagy ta he lyét a szol gá lat ban (di a ko ni va) és az apos -
tol ság ban (avpos tolhv), hogy a „sa ját he lyé re” (oJ tov po" oJ
i[dio")29 jus son. Lu kács evan gé li u má nak össze füg gé sé ben
ez a hely a pok lot je len ti! (Vö. Lk 22,3)30

A oJ tov po" oJ i[dio"-nak Lu kács szo ci á lis ta ní tá sá nak
össze füg gé sé ben le het azon ban me rõ ben e vi lá gi tar tal ma
is. A szer zõ az zal a Jú dás sal kap cso lat ban hasz nál ja az
i[dio" ki fe je zést, aki áru lá sá ért pénzt fo ga dott el (vö. Lk
22,5). A je ru zsá le mi õs gyü le ke zet re ez zel szem ben az volt
a jel lem zõ, hogy sen ki sem mon dott va gyo ná ból sem mit a
ma gá é nak (i[di on), ha nem min de nük kö zös volt (ApCsel
4,32).31 Ha zug sá gá val Aná ni ás és Sza fí ra ép pen ezen a té -
ren bu kott el, hi szen va la mit vissza akar tak tar ta ni ön ma -
guk nak. Ezért ad Lu kács Pé ter szá já ba pon to san olyan
sza va kat, mint ami lye nek Lk 22,3-ban Jú dás sal kap cso lat -
ban hang zot tak el: „Mi ért száll ta meg a Sá tán a szí ve det?”
(ApCsel 5,3, vö. Lk 22,3). Aná ni ás és Sza fi ra tör té ne te ar -
ra ta nít, hogy az Is ten és a Sá tán kö zöt ti koz mi kus küz de -
lem még nem ért vé get, és a go nosz Jú dás mû kö dé se után
is be tud fér kõz ni a gyü le ke zet be. A ve lük szem ben ho zott
sok ko ló an ke mény íté let nek is az a meg gyõ zõ dés az oka,
hogy eb ben a harc ban nem le het en ge dé keny nek len ni. 

Jú dás ha lá lá nak két új szö vet sé gi le írá sát is mer jük te -
hát. Jól le het szám ta lan szor meg kí sé rel ték, e két ha gyo -
mány annyi ra el tér egy más tól, hogy nem har mo ni zál ha -
tó.32 Leg in kább még az iko no grá fi á ban fér meg egy más
mel lett Má té és Lu kács tu dó sí tá sa, hi szen szá mos kép is -
mert ar ról, hogy a fán füg gõ Jú dás nak ki for dul nak a be lei.
Ez a na iv har mo ni zá lá si kí sér let nem ad azon ban vá laszt
ar ra a dön tõ kér dés re, hogy a két ség te le nül meg le võ ha -
son ló sá gok33 mel lett mi okoz za a szö ve gek je len tõs el té ré -
se it. A két ha gyo mány dön tõ kü lönb sé gei a kö vet ke zõ ben
mu tat koz nak meg: Má té sze rint ön akasz tás, Lu kács sze -
rint tra gi kus bal eset a ha lál oka. Má té nem tesz em lí tést
Jú dás ki om ló bel sõ ré sze i rõl. Je len tõs el té rés mu tat ko zik
Jú dás ha lá lá nak ide jét il le tõ en: Má té ezt egy ér tel mû en Jé -
zus ha lá la elé te szi, Lu kács pon tos idõt nem ha tá roz meg,
ám a szö veg kör nye zet több na pos, vagy akár -he tes in ter -
val lu mot su gall. A föl det Má té sze rint a fõ pa pok, Lu kács
sze rint Jú dás vá sá rol ja meg. Má té aj g ro;"-nak, Lu kács

124

24 Köz li és elem zi Wes ter hoff-Sebald, I.: Der mo ral isi er te Ju das. Mit tel -
alter liche Le gen de, Ty po lo gie, Al leg orie im Bild. Frank furt am Ma in, 1996.
17., il let ve 23. áb ra.
25 Köz li és elem zi Wes ter hoff-Sebald 1996, 29., il let ve 47. áb ra.
26 Wes ter hoff-Sebald 1996, 17., il let ve 26. áb ra.
27 Klas sen 1996, 171. o.
28 Vö. Fil 1,1; 1 Tim 3,2; Tit 1,7. 1Pt 2,25 Krisz tust ne ve zi a lel kek pász -
to rá nak és „episz ko po szá nak”.

29 A 4 Móz 24,25-höz fû zött rab bi ni kus kom men tár így ér ti azt, hogy Bá -
lám „ha zá já ba tért vissza”: „Ba la am ivit in lo cum su um, id est in Ge hen -
nam.” Idé zi Schil le 1983, 86. o.
30 Rol off 1981, 34; Schil le 1983, 85. k.: „Der ver fehl te Ort ist die Höl le.”
Ve lük szem ben Kla uck 1987, 108. k. nem zár ja ki an nak le he tõ sé gét,
hogy Lu kács nem a po kol ra, ha nem Jú dás nak ar ra az imént vá sá rolt bir -
to ká ra gon dol, ahol azu tán a ha lá la is be kö vet ke zik.
31 Lk 18,28 is össze füg gés be hoz ha tó ez zel: mi el hagy tuk min de nün -
ket…
32 A leg gyak rab ban úgy pró bál ták ezt a két ha gyo mányt össze bé kí te ni,
hogy Jú dás fel akar ta akasz ta ni ma gát, ám – ta lán a kö tél el sza ka dá sa
mi att – le zu hant, és úgy lel te ha lá lát.
33 Jú dás rend kí vü li ha lál lal hal meg; mind két ha gyo mány több ször utal
az Ószö vet ség re; mind két eset ben egy meg vá sá rolt föld rõl van szó; mind -
két szö veg Je ru zsá lem hez kö ti ezt a he lyet, amely nek a ne ve mind két
eset ben vér rel kap cso la tos.



cwri von-nak ne ve zi ezt a te rü le tet, amely Má té sze rint Jé -
zus, Lu kács sze rint Jú dás vé ré rõl kap ta ne vét. Má té nál
csak köz vet ve tud juk, hogy a Vér me zõ Je ru zsá lem ben ta -
lál ha tó, Lu kács er re ki fe je zet ten utal. Má té el sõ sor ban Zak
11,13, Lu kács vi szont a zsol tá rok be tel je se dé se fe lõl ér tel -
me zi a tör té ne tet. Vé gül ta lán a leg fon to sabb kü lönb ség:
Má té hang sú lyoz za Jú dás bûn bá na tát és ki ál lá sát Jé zus
ár tat lan sá ga mel lett, Lu kács nál sem mi ilyet nem mond Jú -
dás. Sõt az ol va só nak az az ér zé se, hogy hi deg fej jel cse -
lek szik, hi szen az áru lá sért ka pott össze get igyek szik oko -
san be fek tet ni, ezért in gat lant vá sá rol. 

Az ext ra ka no ni kus ira tok ban és az egy ér tel mû en fik ci -
ós mû vek ben lát ni fog juk, hogy va ló já ban még sok kal
több – adott eset ben egé szen ab szurd – vál to zat ban õriz -
ték meg vagy ép pen ala kí tot ták át a Jú dás ha lá lá ra vo nat -
ko zó ha gyo mányt. Ezen a pon ton csu pán Bul ga kov A Mes -
ter és Mar ga ri tájá ra uta lok, amely Jú dás ha lá lát a ha tás -
tör té net ben szin te egye dül ál ló mó don gyil kos ság ként áb -
rá zol ja, amely ben a fel buj tó nem más, mint Pon ci us Pi lá -
tus.34 Ezért nem vé let len, hogy az író a hely tar tó val kap -
cso lat ban utal asszo ci a tív mó don az ApCsel 1,19-ben sze -
rep lõ Akel da má ra.35

A Má té és Lu kács tu dó sí tá sá ban meg mu tat ko zó kü -
lönb sé gek azt mu tat ják, hogy két el té rõ ha gyo mány for -

gott köz ké zen Jú dás ké sõb bi sor sá val és ha lá lá val kap -
cso lat ban. A Cse le ke de tek köny vé nek írá sa kor már ja vá -
ban ben ne élt az egy ház a le gen da kép zõ dés me ne té ben, s
a Jú dás ha lá lá ról szó ló el be szé lést e fo lya mat ré szé nek
kell te kin te nünk.36 Az egy ház egy re tá vo labb ke rül a „tör -
té ne ti” Jú dás tól, aki nek alak já ra mind több le gen dás elem
ra kó dik rá. 

Össze fog lal va el mond hat juk, hogy Lu kács a ma ga Jú dá -
sát egy igen át gon dolt teo ló gi ai rend szer ben he lye zi el. Ez
az em ber nem olyan esen dõ, mint Márk vagy akár Má té
Jú dá sa. Lu kács nem szub jek tív be nyo má sok alap ján áb rá -
zol ja õt ilyen nek, ha nem az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy a
koz mi kus küz de lem ben Jú dás a Sá tán ol da lán áll. Mint
ilyen, nem is ke se red het meg úgy, mint Má té bi zo nyos ér -
te lem ben em be ribb Jú dá sa. Lu kács ilyen teo ló gi ai alap ál -
lá sá ból az is kö vet ke zik, hogy õ Jú dás tra gi kus sor sá ban
nem egy sze rû en csak egy em ber ha lá lát, ha nem Is ten nek
a Sá tán fö löt ti gyõ zel mét lát ja és lát tat ja. Jú dás nak a fõ -
pa pok kal kö tött ügy le té ben – ami kor be ment a Sá tán Jú -
dás ba (Lk 22,3) – egy idõ re vé get ér az a kí sér tés men tes
idõ szak, amely Lk 4,14-gyel vet te kez de tét, de íme, Jú dás
ha lá lá val megint egy új kor szak nyi tá nya ér ke zett el. Sor -
sa – éle te és ha lá la – azon ban fel ki ál tó jel ma rad a gyü le -
ke zet szá má ra: amennyi ben va la ki en ged a Sá tán kí sér té -
sé nek, ugyan így jár hat. A kö zös ség min den tag já nak vi -
gyáz nia kell, mert a Sá tán be lül rõl, a gyü le ke zet ol da lá ról
tá mad. Aki át ad ja ma gát a Sá tán nak, az ha lál lal la kol.
Ezért be szél el Lu kács nem sok kal Jú dás ha lá la után egy
má sik – rá adá sul ket tõs – tra gé di át, Aná ni ás és Sza fi ra
ese tét. Aná ni ás en ged te, hogy a Sá tán meg száll ja a szí vét
(ApCsel 5,3), akár csak Jú dá sét Lk 22,3 sze rint. Sza fi ra ké -
pes volt „meg kí sér te ni az Úr lel két” (pe i rav sai to; pne u Ö ma
ku ri vou, ApCsel 5,9), akár csak a Kí sér tõ tet te Jé zus sal (Lk
4,2.12). En ged tek a kí sér tõ nek, ezért az tán meg kel lett
hal ni uk, akár csak Jú dás nak, aki Lu kács sze rint – mint lát -
tuk – ugyan csak a Sá tán esz kö ze volt.
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34 A re gény ben a mind vé gig töp ren gõ Pi lá tus ön ma ga elõt ti szé gyen ként
éli meg, hogy nem volt ere je fel men te ni az itt Ha-Noc ri nak ne ve zett Jé -
zust. Ta lán a fe le lõs ség át há rí tá sá nak je le is, hogy Af ra ni usszal, a tit kos -
szol gá lat ve ze tõ jé vel vi rág nyel ven köz li szán dé kát: Jú dást el kell ten ni
láb alól. Af ra ni us rá vesz egy Ni sza ne vû asszonyt ar ra, hogy Jú dást még
Jé zus ha lá lá nak éj je lén a Ge cse má né-kert be csal ja, ahol azu tán em be re i -
vel le szúr ja õt. Pi lá tus mind ezek után meg ju tal maz za a tit kos szol gá lat
ve ze tõ jét. Be szél ge té sük ben egyet ér te nek ab ban, hogy Jú dás ön gyil kos sá -
gá nak hí re fog ja be jár ni Je ru zsá le met. Nem sok kal ezt kö ve tõ en az után
ki de rül, hogy Lévi Má té nak is szán dé ká ban állt Jú dás meg ölé se. Egy rész -
let a hely tar tó és a ta nít vány pár be szé dé bõl: 

„– Ter mé sze te sen en gem akarsz meg öl ni, ugye? 
– Nem, ez amúgy sem si ke rül ne – vá la szol ta Lévi rút vi gyor gás sal. –

Nem va gyok olyan os to ba, hogy er re szá mít sak. De a Ke ri áth-bé li Jú dást
meg ölöm, en nek szen te lem hát ra lé võ éle te met. – A hely tar tó sze mé ben
bol dog öröm csil lant fel, kö ze lebb in tet te ma gá hoz Lévi Má tét, és súg va
szólt: 

– Ez nem fog si ke rül ni, ne is fá radj. Jú dást ma éj sza ka meg öl ték. –
Lévi hát ra hõ költ, õr jön gõ pil lan tást ve tett ma ga kö ré, fel or dí tott: 

– Ki tet te ezt? 
– Ne légy fél té keny – mond ta Pi lá tus, és szé les mo sollyal dör zsöl get te

ke ze it. – Raj tad kí vül is vol tak hí vei. 
– Ki tet te? – is mé tel te Lévi súg va. Pi lá tus hal kan vá la szolt: 
– Én tet tem. – Lévi nek le esett az ál la, el ké ped ve me redt a pro ku rá tor -

ra, aki hal kan foly tat ta:
– Ez per sze nem sok, de azért még is va la mi, amit én tet tem.” Bul ga -

kov, M.: A Mes ter és Mar ga ri ta. Bu da pest, 1971. 399. k.
35 Pi lá tus egy al ka lom mal te he tet len dü hé ben föld höz vá gott egy kor só
bort. „A pro ku rá tor lá bá nál el ta ka rí tat lan vö rös tó csa – mint ha vér tó csa
vol na –, és tö rött kan csó cse re pei.” Bul ga kov 1971, 363. o. Ké sõbb ezt a
vö rös tó csát ugyan fel tör lik, ám Pi lá tus nem tud sza ba dul ni tõ le, hi szen
ké sõbb is „ki me re dõ szem mel né ze get te a pad ló mo za ik ját, mint ha va la -
mi fé le írás je le ket akar na be lõ le ki si la bi zál ni” (Bul ga kov 1971, 375. o.).
Bul ga kov egyik mo no grá fu sa sze rint az író jegy ze te i ben a vö rös tó csa
össze füg gé sé ben a Ha ke dal ma ki fe je zés sze re pel, ami azt mu tat ja, hogy
õ Pi lá tus csel szö vé sé vel és Jú dás ha lá lá val kap cso lat ban a Vér me zõ re
utal. Vö. Janovsz ka ja, L.: Bul ga kov. Bu da pest, 1987. 310. k.

36 Kar ner Ká roly már 1935-ben meg ál la pí tot ta, hogy „utóbb a le gen da -
köl tõ kép ze let ki is szí nez te Jú dás tra gi kus vé gét”. Kar ner K.: Má té evan -
gé li u ma. Sop ron, 1935. 184. o.



A lel ki gyü le ke zet ve ze tés lé nye gé ben nem je lent mást,
mint hogy egy gyü le ke zet an nak pres bi te re i vel és lel ké sze -
i vel együtt rá bíz za ma gát a Szent lé lek ve ze té sé re, úgy,
ahogy azt Jé zus bú csú be szé de i ben ta nít vá nya i nak meg -
hagy ta: ami kor azon ban el jön õ, az igaz ság Lel ke, el ve zet
ti te ket a tel jes igaz ság ra; mert nem ön ma gá tól szól, ha -
nem azo kat mond ja, ami ket hall, és az el jö ven dõ dol go kat
is ki je len ti nek tek. (Jn 16,13) Nagy hord ere jû mon dat ez,
amely meg kí ván ja, hogy le for dít suk a hét köz na pi gyü le ke -
ze ti kö zös sé gek szá má ra az egy ház ke rü le ti zsi nat nyil vá -
nos sá ga elõtt. 

Kezd jük ta lán egy egészen egy sze rû va sár nap reg gel lel!
Tíz óra elõtt tíz perc cel szól nak a ha ran gok, és hív ják a
hely ség min den la kó ját az is ten tisz te let re. Ah hoz, hogy az
is ten tisz te let el kez dõd jék, már egy egész sor elõ ké szü let
meg tör tént: az egy ház fi ki ta ka rí tot ta a temp lo mot, az
ének táb lá ra fel rak ta a szá mo kat, ame lye ket a lel kész vagy
az or go nis ta meg adott ne ki, a vi rá go kat el ren dez te az ol -
tá ron, meg gyúj tot ta a gyer tyá kat, és még jó né hány dol got
meg tett an nak ér de ké ben, hogy a temp lo mot mi nél ün ne -
pé lye seb bé te gye. Az or go nis ta már pén te ken vagy szom -
ba ton vé gig ját szot ta az éne ke ket, be gya ko rol ta a be ve ze tõ
és zá ró dal la mo kat, pró bált az ének kar ral, és most ar ra
vár, hogy a ha rang szó vé gez té vel el kezd hes se az or go na -
já té kot. A fel ol va só még ott hon han go san el ol vas ta a le -
vél be li és az evan gé li u mi igét, õ is fel ké szült te hát. A lel -
kész vagy a lel kész nõ el ké szí tet te a pré di ká ci ót és meg ír ta
az imád sá go kat. Egy szó val: min den elõ ké szü let meg tör -
tént, és az is ten tisz te let akár el is kez dõd het ne. Va la mi
dön tõ fon tos sá gú do log azon ban még hi ány zik: a Szent lé -
le kért va ló kö nyör gés. Ezért a lel kész vagy a lel kész nõ és
mind azok, akik elõ ké szí tet ték az is ten tisz te le tet, össze -
gyûl nek a sek res tyé ben, hogy el mond ják a fel ké szí tõ
imád sá got: Küldd el vi lá gos sá go dat és igaz sá go dat: azok
ve zes se nek en gem! Vi gye nek el szent he gyed re és haj lé ka -
id ba, hogy el jus sak Is ten ol tá rá hoz, Is ten hez, aki nek uj -
jong va örü lök. Hadd ma gasz tal ja lak hár fá val, Is ten, én Is -
te nem! (Zsolt 43,3–4) Ta lán a gyü le ke ze ti ta gok is el mon -
da nak egy rö vid imát, mi e lõtt el fog lal ják he lyü ket a temp -
lom pad ban. 

Ez után pe dig – ahogy ez a kur hes se ni egy ház ban szo -
kás – az egész gyü le ke zet he lyé rõl fel áll va új ra a Szent lé -
lek hez for dul ké ré sé vel: „Jö vel, Szent lé lek Úr is ten, / Töltsd
be szí ve in ket bõ ven / Mennyei aján dé kod dal, / Szív bé li
szent buz gó ság gal, / Mely nek is te ni ere je / Sok né pet egy
hit re vi ve. / Légy ve lünk is, te né ped del, / Hogy tel jünk
meg di csé re ted del! / Hal le lu ja, hal le lu ja!” 

Va jon mi ért szük sé ges mind ez? Mi ért nem elég annyi,
mint egy szok vá nyos elõ adás elõtt: az elõ adó tisz tes sé ge -

sen fel ké szül, a ter met ki szel lõz te tik, a ze né szek han gol -
nak, és az el nök ud va ri a san kö szön ti a meg je len te ket. Va -
ló já ban ennyi is elég, több mint elég vol na, ha az is ten tisz -
te le ten nem egy sok kal ta ma ga sabb ran gú ven dég vá rá sá -
ról len ne szó, vagy is ar ról, hogy ma ga Is ten akar ve lünk
ta lál koz ni szent igé je ál tal. Ezt a ta lál ko zást vár ja a gyü -
le ke zet, ami kor a Szent lé lek ve ze té sé re bíz za ma gát, az õ
je len lé tét ké ri, s ily mó don él a lel ki gyü le ke zet ve ze tés sel,
hi szen ta pasz ta lat ból tud ja, hogy az Is ten nel va ló ta lál ko -
zás pusz tán az em ber ál tal nem le het sé ges, csak is a Szent -
lé lek ve ze té se ré vén jö het lét re. 

Ha az is ten tisz te le ten ennyi re a Szent lé lek je len lé tén és
ve ze té sén mú lik min den, ké zen fek võ a kér dés, mi szük ség
van az egy ház fi, az or go nis ta, az ének kar, a fel ol va só, a
lel kész egész hé ten át tar tó fel ké szü lé sé re? Az is ten tisz te -
let lel ki ve ze té sé nek dön tõ mo men tu ma nem a má sik ol -
da lon, Is ten ol da lán van-e? Va ló igaz, hogy üd vös sé günk -
ben a dön tõ sze rep Is ten ol da lán van és nem a mi én ken.
Még sem le het a Szent lé lek va la mi fé le hé zag pót ló a lus ták
szá má ra, hi szen csak oda szo kott be tér ni, ahol az em be -
rek min den tõ lük tel he tõt meg tet tek an nak ér de ké ben,
hogy fel ké szít sék ma gu kat Is ten je len lé té nek fo ga dá sá ra.
Ahogy Jé zus mond ja: Azért te hát ti is, ha tel je sí tet té tek
mind azt, amit pa ran csol nak nek tek, mond já tok ezt: Ha -
szon ta lan szol gák va gyunk, azt tet tük, ami kö te les sé günk
volt. (Lk 17,10) Pál apos tol nál pe dig így hang zik ez: fé le -
lem mel és ret te gés sel mun kál já tok üd vös sé ge te ket, mert Is -
ten az, aki mun kál ja ben ne tek mind az aka rást, mind a
cse lek vést. (Fil 2,12–13) Az is ten tisz te let lel ki ve ze té se
szem pont já ból ez azt je len ti: em be ri ol dal ról min den el -
kép zel he tõt meg kell ten nünk azért, hogy a le he tõ leg job -
ban fel ké szül jünk az Is ten nel va ló ta lál ko zás ra. A Szent -
lé lek ve ze té se és irá nyí tá sa dön tõ en még is ak kor kö vet ke -
zik be, ami kor egy ének, egy imád ság, egy fel ol va sott ige
vagy egy ige hir de tés ál tal a szí ve mig ha tol a szó, amely
éle te met új meg vi lá gí tás ba, új ala pok ra he lye zi. Ezért ér -
vé nyes az, amit az Ó- és Új szö vet ség ben egy aránt ol vas -
ha tunk: Most, ami kor hall já tok sza vát, ne ke mé nyít sé tek
meg szí ve te ket. (Zsolt 95,7; Zsid 3,7) 

De mit is je lent a lel kész szem pont já ból, ha ige hir de té -
se so rán a Szent lé lek je len lé té vel szá mol? Szá mom ra min -
de nek elõtt ki hí vást az imád sá gok és az ige hir de tés mi nél
gon do sabb elõ ké szí té sé re: meg pró bá lok pon to san oda fi -
gyel ni a bib li ai szö veg re és azt oly mó don a gyü le ke zet elé
tár ni, hogy köz ben hall ga tó im ak tu á lis kér dé se it és sa ját
ta pasz ta la ta i mat is szá mí tás ba ve szem. Ugyan ak kor azt is
be val lom ma gam nak, hogy min den em be ri erõ fe szí té se -
met lat ba vet ve a leg jobb eset ben is csak a hall ga tó ság fü -
lé ig jut ha tok el, mi köz ben a Szent lé lek az, aki az em be ri

126

CH RIS TI AN MÖL LER 

Lel ki gyü le ke zet ve ze tés 



sza va kat a szí vek hez el ju tó is te ni sza vak ká for dít ja le.
Hogy va ló ban ezt te szi-e, nem raj tam mú lik. Hogy mi vé
ala kít ja sza va i mat, ugyan csak nem raj tam áll. És ez jól
van így, hisz szá mom ra ez ál tal min den egyes hall ga tó ti -
tok ma rad, a Szent lé lek pe dig egye ne sen ki hí vást je lent,
hogy tud ni il lik min dent meg tet tem-e an nak ér de ké ben,
hogy sza va im mél tók le gye nek az át ala kí tás ra. 

A ki já rat nál azu tán oly kor elõ for dul, hogy egyik-má sik
gyü le ke ze ti tag így szó lít meg: „Nagy tisz te le tû úr, egy
mon da tát kü lö nö sen kö szö nöm!” És ak kor mond egy
mon da tot, amely egy ál ta lán nem sze re pelt a pré di ká ció
váz la tá ban, és ame lyet biz tos, hogy nem is mond tam, õ
azon ban még is hal lott. Pál apos tol egy thes sza lo ni kai pré -
di ká ci ó já ra vissza em lé kez ve így ír egy he lyen: Ezért mi is
szün te le nül há lát adunk az Is ten nek, hogy ami kor hall gat -
tá tok az Is ten nek ál ta lunk hir de tett igé jét, nem em be ri be -
széd ként fo gad tá tok be, ha nem Is ten be szé de ként, amint -
hogy va ló ban az, és an nak ere je mun kál ko dik is ben ne tek,
akik hisz tek. (1Thessz 2,13) Ez az a há la, ame lyet Pál
apos tol ér zett, meg ta pasz tal va a lel ki gyü le ke zet ve ze tést,
és ez az, amit ne künk is meg kell ta nul nunk tõ le. 

A Szent lé lek  ál ta li gyü le ke zet ve ze tés még sok kal meg le -
põbb for má ban is meg nyil vá nul hat, ahogy pél dá ul Jo a -
chim Schar fen berg be szá mol ró la: „Az egyik is ten tisz te let
után meg je le nik a sek res tyé ben B. asszony, hogy meg ha -
tott sza vak kal kö szö ne tet mond jon az az na pi pré di ká ci ó -
ért. El mond ja, évek óta nem lá tott temp lo mot be lül rõl, de
két ség be esé se má ra olyan mé re te ket öl tött, hogy foly vást
az ön gyil kos ság gon do la tá val küzd. Ma egy sze rû en a ha -
rang szót kö vet ve tért be a temp lom ba. Õszin tén be kell
val la nia – mond ja –, hogy ele in te egy ál ta lán nem érez te
jól ma gát, min den olyan ide gen és szo kat lan volt. A pré di -
ká ci ó ból is csak ke ve set ér tett meg saj nos, va ló szí nû leg
azért, mert túl sá go san ön ma gá val volt el fog lal va. Már-
már mély sé ges csa ló dás fog ta el, ami kor az is ten tisz te let
vé ge fe lé lát ta, ahogy fel emelt kéz zel ott ál lok az ol tár
elõtt, és va la mi olyas mit mon dok, ami vil lám csa pás ként
ta lál ja el, és ami tõl va la mi vég te len bé kes ség árad szét
ben ne, s úgy ér zi, hogy tu laj don kép pen sem mi ba ja nem
tör tén het. Olyan ér zés volt ez, ami lyet gye rek ko ra óta
nem ta pasz talt, úgy sze ret né, ha le ír nám ne ki, amit
mond tam, va la mi vi lá gos ság meg arc volt ben ne, meg bé -
kes ség, és Szent Mi hály ark an gyal ra kel lett gon dol nia,
ahogy ott lá tott en gem. Ha fel ír nám ne ki azt a né hány
szót, ami oly nagy ha tás sal volt rá, ak kor fej bõl meg ta -
nul hat ná, és biz tos ben ne, hogy job ban meg bir kóz hat na
a ne héz sé ge i vel, ha eze ket a sza va kat bár mi kor fel idéz -
het né ma gá ban.” (Be ve ze tés a pasz to rál pszi cho ló gi á ba.
Gött in gen, 1985. 61. o.)

Ilyen és ha son ló ese tek alig ha nem so ro za to san for dul -
nak elõ olyan is ten tisz te le te ken, ame lyek tu laj don kép pen
a szo ká sos mó don zaj la nak le: ének, imád ság, ige hir de tés,
kö nyör gés, mi atyánk és ál dás, de hir te len be rob ban va la -
mi, ami alap ja i ban tér el a szo ká sos tól, ami meg vál toz tat
egy éle tet vagy új irányt ad ne ki. Azt a gyü le ke ze tet, ame -

lyik át ad ja ma gát a Szent lé lek ve ze té sé nek, és ilyen ér te -
lem ben ta pasz tal ja meg a lel ki gyü le ke zet ve ze tést, bi zo -
nyá ra érik ilyen meg le pe té sek, még akkor is, ha ezek a
meg le pe té sek leg több ször rejt ve ma rad nak, és csak na -
gyon rit kán ke rül nek nyil vá nos ság ra, ami sze rin tem jól
van így. 

A „lel ki gyü le ke zet ve ze tés” té má ját mind ed dig csak a va -
sár na pi is ten tisz te let össze füg gé sé ben tár gyal tam, no ha
sej tem, hogy a szá mom ra ki je lölt té ma meg fo gal ma zá sa kor
egész más irá nyú el vá rá sok ját szot tak sze re pet, in kább a
gyü le ke zet épí tés, a zsi na ti és pres bi te ri irá nyí tás, va la mint
a gyü le ke zet min den nap jai fe lõl kí ván ták meg kö ze lí te ni a
té mát. Nem sze ret nék ki búj ni az el vá rá sok alól, er re is ki
fo gok tér ni, de még egy szer hang sú lyo zom, meg gyõ zõ dé -
sem, hogy va la mi nincs rend jén, ha a lel ki gyü le ke zet ve ze -
tés nem ott kez dõ dik, hogy a gyü le ke zet a va sár na pi is ten -
tisz te le ten a Szent lé lek ve ze té sét ké ri, ha nem ez áll a köz -
éppont ban. Per sze ha mind ez ki zá ró lag a gyü le ke zet va sár -
na pi ké ré se ma rad, ak kor sincs min den rend jén, hi szen
ami va sár nap el kez dõ dik, az vé gig kel le ne hogy kí sér jen a
hét köz na po kon is. De hogy is ál lunk a lel ki gyü le ke zet ve -
ze tés sel ott, ahol egy ház ta gok be- és ki lép nek, egy há zi
adót szed nek, fa lu ün ne pet ren dez nek, ahol új be te le pü lõk,
ne tán me ne kül tek van nak, ahol a temp lom a fa lu kö ze pén
áll, még is úgy tû nik, a pe rem re szo rul, ahol a pres bi te rek -
nek kell az egy ház fe lõl ér ke zõ bot rá nyos hí re kért fe le lõs -
sé get vál lal ni uk, egy szó val ahol a hét köz na pok ese mé nyei
ugyan úgy érin tik a te le pü lés kö zös sé gét, mint a gyü le ke ze -
tet, s ahol ezt a kü lö nös, hol együtt, hol egy más mel lett,
hol egy más el len zaj ló éle tet sza bá lyoz ni kell? 

En ged jék meg, hogy az ilyen és ha son ló, a hét köz na pi
lel ki gyü le ke zet ve ze tést érin tõ kér dé sek te kin te té ben
megint csak az imád ság ból in dul jak ki. Ez út tal azon ban
nem csu pán a va sár na pi és az is ten tisz te le ti imád ság ra
gon do lok, ha nem a hét köz na pi imád ság ra, amely igen is
lé te zik, ta lán sok kal in kább, mint gon dol nánk: pél dá ul a
min den na pi ha rang szó ide jén, vagy ami kor az em be rek a
be teg ágyon kö nyö rög nek Is ten hez fáj dal muk eny hí té sé ért,
vagy ha va la hol egy ima kör ben egy egész fa lu ért vagy vá -
ro sért imád koz nak, vagy ami kor meg tör té nik az, ami rõl
egy kis vá ros lel ké sze szá molt be nem ré gi ben. „Kö zel hét
esz ten de je min den hét köz nap reg gel hét óra kor reg ge li
áhí ta tot tar tunk temp lo munk ban. A részt ve võk szá ma tíz
és ti zen öt kö zött mo zog. Egyet lenegy szer for dult elõ –
rend kí vül rossz idõ volt egyéb ként – hogy egye dül vol tam
a temp lom ban. A gyü le ke ze ti ta gok azt mond ják, meg -
nyug ta tó és vi gasz ta ló bi zo nyos ság szá muk ra, hogy a nap
kez de tén imád ko zó em be re ket tud hat nak a ki vi lá gí tott
temp lom ban. A sa ját gya kor la ti ke gyes sé gem, a „pra xis pi -
e ta tis” szem pont já ból pe dig rend kí vül fon tos nak ér zem
ezt a na pon kén ti kö zös és nyil vá nos imád sá got.” Ám ha
egy ilyen kö zös áhí tat ra nem ke rül het sor, ha son ló sze re -
pet tölt het be an nak a lel kész nõ nek a reg ge li imá ja, aki a
rábí zott fa lu ért így imád ko zik: „En gedd, Uram, hogy sza -
vak kal és tet tek kel meg elõz zem fa lum éb re dé sét, és mind -
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azt, ami a mai na pon há za ink ban és föld je in ken vég be -
megy. Mi e lõtt meg szó lal a ka kas, mi e lõtt a Go nosz meg -
kez di na pi mun ká ját, állj te a he lye den! Hadd bíz zam rád,
hadd te gyem a te erõs ke zed be a mai na pot! Azért kö nyör -
gök hoz zád, hogy gon dos ko dá sod és ál dá sod kí sér jen ben -
nün ket. Még sem mi nesz, sem mi zaj, nem rez dül sem mi.
Bár csak min dig el sõ ként té ged szó lít hat nánk, té ged ke res -
het nénk, ne ked szol gál hat nánk! Ámen.” (Ge be te für mein
Dorf. Mün chen, 1961. 9. o.). Ilyen imád sá gok ból és áhí ta -
tok ból ki in dul ni azt je len ti, hogy ma gun kért és má so kért
meg nyit juk szí vün ket Is ten el jö ve te le elõtt, hogy szá mo -
lunk az zal a meg le pe tés sel, ame lyet Is ten lel ke sze rez het
ne künk. Itt kez dõ dik a lel ki ve ze tés a hét köz na pok ban, és
nem csak azok nál, akik a gyü le ke zet ve ze té sé re hi va tot -
tak, ha nem sok más ház nál is, ahol ta lán nem is fel té te -
lez nénk. 

Mi lyen kö vet kez mé nyek kel jár a lel ki gyü le ke zet ve ze -
tés re néz ve, ha ilyen, a Szent lé lek el jö ve te lét és irá nyí tá -
sát ké rõ rej tett és nyil vá nos imád sá gok al kot ják a ki in du -
lá si ala pot? A kö vet ke zõ négy pont ban ezt sze ret ném ki -
fej te ni. 

1. Ami kor imád ság gal alá vet jük ma gun kat a Szent lé lek
irá nyí tá sá nak, és meg nyit juk ma gun kat el jö ve te le elõtt,
egy ben el zár kó zunk azok tól a sür ge tõ erõk tõl, ame lyek
egy re ezt su gall ják: „Tör tén nie kell va la mi nek, tör tén nie
kell va la mi nek!”, vagy is mind un ta lan cse lek vés re kész tet -
nek. Va la hogy úgy, ahogy az Bécs kör nyé kén tör tént egy
pap pal, aki min dent meg akart ten ni, hogy a fi a ta lo kat
vissza hoz za a temp lom ba. Min den fé le al kal mat szer ve -
zett, min den nap ra ju tott va la mi, egé szen es te 10 órá ig,
azért, hogy a fi a ta lo kat új ra meg nyer je az egy ház szá má -
ra. Szin te so ha sem aludt, le fo gyott, ide ges lett, mind ez mit
sem se gí tett. Egy szer csak ott ta lál ta ma gát össze tör ten,
úgy szól ván tel jes passzi vi tás ba me rül ten, csak Is ten fe lé
for dul va és imád koz va, egye dül Is ten mû kö dé sé re bíz va
ma gát. Az óta szá zá val jön nek hoz zá a fi a ta lok min den -
nap, mint mond ják, ez az „õ si va ta guk”. 

Így tör tén het meg, hogy a vad, ki me rí tõ cse lek vé si kény -
szer bõl al ko tó passzi vi tás lesz, amely az Is ten és a Szent -
lé lek irán ti nyi tott ság ból táp lál ko zik. Is ten lel ke pe dig el -
ve ze ti õket a si va tag ba, ahol meg je le nik az õs ré gi és min -
dig új kí sér tés, hogy a kö vet ham bur ger ré vál toz tas sák,
vagy is hogy egy-egy „ese mény-is ten tisz te let tel” gyor san
meg tölt sék a temp lo mot, hogy azu tán az ûr még na gyobb
le gyen. A lel ki gyü le ke zet ve ze tés azt je len ti, hogy el len ál -
lunk az ef fé le kí sér té sek nek, ame lyek lát szó lag gyors si -
ker rel ke cseg tet nek, ám ké sõbb an nál na gyobb ha nyat lás -
hoz ve zet nek. Meg gyõ zõ dé sem, hogy az egy ház ma egy re
in kább be le kény sze rül a ma te ri a liz mus és a fo gyasz tói
tár sa da lom si va ta gá ba, és egye lõ re nyi tott kér dés, ho gyan
ke rül ki be lõ le. A si va tag ban nyo mo rul tul el pusz tul hat,
szom jan hal hat az em ber. An nál na gyobb a kí sér tés, hogy
pót meg ol dá so kat ke res sen, ki agyalt ese mé nyek be ka pasz -
kod jon, vagy akár ha mis ura kat szol gál jon, akik el hi te tik
ve le, hogy ily mó don ha ta lom hoz jut hat. Egy ilyen hely -

zet ben kü lö nö sen fon tos az a lel ki gyü le ke zet ve ze tés,
amely to vább ra is az Urat kö ve ti, amely nem hagy ja ma -
gát ál cso dák tól el káp ráz tat ni, ha nem egye dül Is ten nek ad -
ja meg a tisz te le tet. Eb ben az eset ben a si va tag a ke resz -
tény gyü le ke zet meg újí tó já vá vál hat, ahogy a bé csi lel kész
és a hoz zá se reg lõ fi a ta lok ese té ben tör tént. 

2. Vesz te ség- és ígé ret ori en tált gyü le ke zet ve ze tés. A lel ki
gyü le ke zet ve ze tés a vesz te ség köz pon tú lá tás mód he lyett
ígé ret ori en tált szem lé le tet kí nál. A vesz te ség köz pon tú lá -
tás mód az, ami kor nem fo gyunk ki az egy ház ezer fé le hi á -
nyos sá ga fö löt ti ke ser gés bõl, a ki csi nyes ke dés bõl. Ha ilyen
szem mel né zek az egy ház ra, ak kor vé gül már nem is az
em be re ket lá tom, ha nem mind járt az üres pa do kat, és vé -
gül azt mon dom: ma csak ti zen he ten vol tak a temp lom -
ban, azok is szin te mind öre gek. Ha a vesz te ség fe lõl kö ze -
lí tem meg a gyü le ke ze tet, ak kor csak olyan há za kat lá tok,
ahon nan már sen ki nem jön el a temp lom ba, vagy ame lyek
la kói már ki is lép tek az egy ház ból. Ha vesz te ség köz pon tú
szem lé let tel ol va som az új sá got, azon nal a mun ka nél kü li -
ek szá ma, a kö zel gõ há bo rúk, bal ese tek stb. tûn nek fel. Eh -
hez ter mé sze te sen hoz zá já rul az új ság, a rá dió és a te le ví -
zió alap tör vé nye, amely sze rint „a jó hír nem hír”. Így azu -
tán mind in kább ha tal má ba ke rít min den kit a vesz te sé ges
lá tás mód. Hogy mit je lent het ez a lel kész hét köz nap ja i ra
néz ve, azt egy szol gá la tá ra vissza te kin tõ nyug dí jas lel kész
fog lal ta össze nem ré gi ben: „A mun ka nap ele jén oly kor ad -
dig so rol tam ma gam ban a gond ja i mat, míg vé gül már alig
volt ér de mes hoz zá fog ni a mun ká hoz.” (DtPfBl 92, 1992.
294. o.). A hi á nyok ra va ló össz pon to sí tás nem csu pán le -
ír ja a té nye ket, ha nem to váb bi hi á nyo kat szül, re zig nált,
gond ter hes lég kört te remt. És ez a lég kör má ra szin te ál ta -
lá nos sá vált az egy ház ban. Egy há zunk ön ma gá ért ag gó dó,
re zig nált egy ház zá vált. Né ha az az ér zé sem, hogy im már
ez lett az egy ház fõ el fog lalt sá ga, hogy tud ni il lik a gon dok
je gyé ben csak ma gá val fog lal koz zék. A gon dok lég kö ré ben
mind na gyobb bé nult ság vesz erõt az egy há zon, a ne ga tív
mér leg egy re in kább el von ja az erõt a meg újult gon dol ko -
dás tól és cse lek vés tõl. 

Az tán né ha-né ha akad va la ki, aki meg pró bál ki tör ni a
re zig nált ság és a gon dok szo rí tá sá ból, mond ván: „Fel kell
ráz ni az egy há zat!”, és pél da ké pe ket ál lít elénk, be szer zi a
leg újabb ame ri kai gyü le ke zet épí té si si ker re cep tet, cél irá -
nyos ter vet ké szít, a gyü le ke ze tet egyet len épí té si te rü let té
vál toz tat ja, ahol min dent át kell ala kí ta ni. Egy szép na pon
azon ban ezen az épí té si te rü le ten is el ered az esõ. A te rep
egy re ne he zeb bé vá lik. Az esz mény kép egy re el mo só dot -
tabb lesz, mi több, re pe dez ni kezd. Az ak tív irá nyí tó csa -
pat gu mi csiz má ja egy re job ban be le süp ped az épí té si te rü -
let fel ázott ta la já ba, lá buk mind ne he zeb bé vá lik. Egy na -
pon az után új ra fel üti fe jét a vesz te ség köz pon tú gon dol -
ko dás. Annyi min den nincs rend jén az épít ke zé sen, s az
el len õr zés kor még több hi bá ra de rül fény. Új ra itt a gond.
Az irá nyí tó csa pat is mét vissza hú zó dik csi ga há zá ba, is -
mét a gond ja it szám lál ja, és a re zig ná ció be ha tol a re pe dé -
se ken, mind ad dig, amíg va la ki új fent nem ki ált vál to zá -
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sért, nem vá zol fény lõ esz mény ké pet… Ám ami ez után
jön, az már is me rõs: új ra a de fi ci tes szem lé let ör dö gi kö ré -
ben va gyunk. Ta lán nem is ör dö gi kör ez, ha nem ha lá los
ör vény, amely egy na pon tel jes össze om lás hoz ve zet. 

Hogy mi a vesz te ség köz pon tú gon dol ko dás át ka? A hi -
ány nak az a szí vó ere je, amely mind in kább ha tal má ba ke -
rít, amely egy re in kább meg bé nít. Ahogy egy éne künk
mond ja: „Ke resz tün ket és szen ve dé sün ket a szo mo rú ság
csak te té zi.” A Bib lia így ír ja le ezt a szí vó erõt: Mert aki nek
van, an nak ada tik, és aki nek nincs, at tól az is el vé te tik,
ami je van. (Mk 4,25) 

Ami a hi ány köz pon tú szem lé let bõl ki ve zet, az az ígé ret -
ori en tált lá tás mód. Ezt ál lít ja Pál apos tol pél da ként a ko -
rinthu si gyü le ke zet elé, ami kor meg mu tat ja, mit je lent het a
lel ki gyü le ke zet ve ze tés. A ko rinthu si ke resz tény gyü le ke zet
egy ál ta lán nem volt min ta gyü le ke zet, hisz vol tak ben ne vi -
ták, hi bák és még egy sor egyéb prob lé ma. Pál még is e sza -
vak kal kez di a ko rinthu si ak hoz írt el sõ le ve lét: Há lát adok
ér te tek Is ten nek min den kor, azért a ke gye le mért, amely nek -
tek a Krisz tus Jé zus ban ada tott. Mert a ve le va ló kö zös ség -
ben min den ben meg gaz da god ta tok, min den be széd ben és
min den is me ret ben, amint a Krisz tus ról va ló bi zony ság té tel
meg erõ sö dött ben ne tek. Azért nincs hi á nyo tok sem mi fé le
ke gyel mi aján dék ban, mi köz ben a mi Urunk Jé zus Krisz tus
meg je le né sét vár já tok. (1Kor 1,4–7) Az apos tol te hát elõ -
ször nem a vi tá kat és a hi á nyos sá go kat lát ja meg gyü le ke -
ze té ben, ha nem azt, hogy gaz dag és meg aján dé ko zott lett,
hi szen már hat rá Is ten lel ke, ami tu laj don kép pen azt je len -
ti, min den meg van, még ha egye lõ re csak rej tet ten is, mi
több, az el len tét rej tett sé gé ben. Így az tán a gyü le ke zet hi á -
nyos sá ga it és hi bá it is más képp kö ze lí ti meg, mint a ko -
rinthu si le ve lek to váb bi fe je ze te i ben, ahol Pál nem fu kar ko -
dik a kri ti ká val és a ha rag gal sem. 

Hogy mennyi re ígé ret ori en tál tan szó lít ja meg Pál a gyü -
le ke ze tet, ami kor a gaz dag ság ra és a meg aján dé ko zott ság -
ra hi vat ko zik, kü lö nö sen szé pen jut ki fe je zés re az el sõ Ko -
rinthu si le vél 12. fe je ze té ben, ahol Krisz tus tes té nek ado -
má nyá ról van szó. Tu laj don kép pen úgy is meg szó lít hat ta
vol na a gyü le ke ze tet, hogy ar ra a prob lé má ra hi vat ko zik,
hogy van nak egye sek, akik kü lö nö sen ké pes nek, lel ki leg is
kü lö nö sen ké pes nek hi szik ma gu kat, és má sok, akik úgy
ér zik, hogy az elõb bi ek hát tér be szo rít ják õket. Pál azon ban
nem a ké pes ség és te het ség fe lõl kö ze lí ti meg õket, ha nem
az aján dék, pon to sab ban a ke gyel mi aján dék fe lõl, ahogy a
gö rög karizma szó pon tos for dí tá sa hang zik. 

Mi a kü lönb ség ké pes ség és adott ság, vagy is aján dék
kö zött? Nyel vünk ki fe je zõ e te kin tet ben, hisz ha egy em -
ber rõl azt mond ják, „min den re ké pes”, azt jobb el ke rül ni,
mert ve szé lyes. Már pe dig Ko rint hus ban is vol tak olyan
em be rek, akik kü lö nö sen „ké pes nek” és kü lö nö sen jám -
bor nak tar tot ták ma gu kat, s ta lán azok is vol tak. Ha õk
imád koz tak a gyü le ke zet ben, an nak ha tá sá ra a töb bi ek in -
kább hall ga tás ba bur ko lóz tak. Ami kor pe dig ezek a „ké pe -
sek” kü lö nö sen pro fe ti kus be széd be kezd tek, at tól min -
den ki más el né mult. Ám ezek kel a „pne u ma” szem pont já -

ból „ké pes” em be rek kel – mint min den jó ké pes sé gû em -
ber rel – az a gond, hogy be ár nyé kol ják a töb bi e ket, míg õk
ma guk a fény ben süt ké rez nek. 

Va jon ho gyan ke ze li Pál ezt a prob lé mát a lel ki gyü le ke -
zet ve ze tés össze füg gé sé ben? Azt hi szem, ezen a he lyen
kü lö nö sen van mit ta nul nunk Pál apos tol tól, ami a gyü le -
ke zet adott sá ga i nak/ado má nya i nak/aján dé ka i nak fel fe de -
zé sét il le ti. Hang sú lyo zom, Pál nem ké pes sé gek rõl, ha nem
aján dé kok ról be szél, mi vel az aján dék ar ról szól, hogy a
má sik nak adok va la mit. A ke gyel mi aján dé kok, ame lyek -
rõl Pál be szél, a Lé lek ál tal adot tak min den ki szá má ra,
még pe dig úgy, hogy az erõ sek aján dé koz zák meg a gyen -
gé ket, és min den ki a ma ga mód ján ad va la mit a má sik -
nak. Ép pen ez a Szent lé lek mun ká já nak lé nye ge a gyü le -
ke zet ben, hogy a ké pes sé gek nek új mi nõ sé get ad, aján dé -
kok ká te szi azo kat. Et tõl kezd ve a gyü le ke zet épü lé sét
szol gál ják, mert a sze re tet lel ke mû kö dik ben nük. Az lesz
nagy, aki naggyá tud ten ni má so kat. Az lesz bölcs, aki
bölccsé tud ten ni má so kat, az lesz szép pé, aki meg tud
szé pí te ni má so kat és így to vább. Így vá lik a gyü le ke zet az
apos tol sza vai sze rint Krisz tus tes té vé, mi vel Krisz tus lel -
ke már mun kál ko dik ben ne a sze re tet ál tal, hi szen az
egyik test rész nek szük sé ge van a má sik ra. Így ta lál ja meg
min den test rész a ma ga je len tõ sé gét és adott sá gát, a láb
csak úgy, mint a kéz, a fej csak úgy, mint a fül és a száj. És
a test gyen gé nek lát szó ré szei na gyon is szük sé ge sek, ír ja
Pál. Azo kat a test ré sze ket, ame lye ket a test tisz tes ség te len
ré sze i nek tar tunk, azo kat na gyobb tisz tes ség gel vesszük
kö rül, és ame lyek ékes ség nél kül va lók, azok na gyobb meg -
be csü lés ben ré sze sül nek. Ér zé ki, ugyan ak kor sze mér mes
ez az áb rá zo lás, még is – vagy ép pen ezért – na gyon is ki -
fe je zi azt az aján dé ko zá si fo lya ma tot, amely Krisz tus tes -
té ben vég be megy. Egé szen je len ték te len adott sá gok ra irá -
nyít ja a fi gyel met Pál apos tol, és ezek nek fon tos sze re pet
tu laj do nít az egész gyü le ke zet épí té sé ben. Így van ez, ha a
gyü le ke ze tet Is ten ke gyel mi aján dé ka i nak gaz dag sá ga fe -
lõl kö ze lít jük meg. Ek kor már nincs szük ség lát vá nyos ké -
pes sé gek re a gyü le ke zet épí tés ben, csu pán a le he tõ leg je -
len ték te le nebb és leg egy sze rûbb ke gyel mi aján dé kok ra. 

Ho vá ve zet ez az aján dé ko zá si fo lya mat? Pál apos tol
így ír 1Kor 12-ben: Ezen fe lül meg mu ta tom nek tek a leg ki -
vá lóbb utat, és ez zel meg ad ja az alap han got a sze re tet
him nu szá hoz, ame lyet együtt zeng het erõs és gyen ge, ör -
ven de zõ és gyá szo ló: Ha em be rek vagy an gya lok nyel vén
szó lok is, sze re tet pe dig nincs ben nem, sem mi hasz nom
ab ból. Nem arany mon dás, nem is dog ma ti kus ki je len tés
ez, ha nem sze rel mes dal, mely e hí res sza vak ban csú cso -
so dik ki: Most azért meg ma rad a hit, a re mény, a sze re tet,
ezek kö zül pe dig leg na gyobb a sze re tet. (1Kor 13,13) A sze -
re tet min dig fel emel, és rej tet ten is dol go zik a gyü le ke zet -
ben, így le he tõ vé te szi, hogy Pál apos tol a gyü le ke zet ve ze -
tés ben ne a hi á nyos sá gok ból, ha nem a gaz dag ság ból in -
dul jon ki. Ez a gaz dag ság ter mé sze te sen Is ten aján dé ka,
és an nál in kább nö vek szik, mi nél több fe lé oszt ják egy más
kö zött a gyü le ke zet tag jai. 
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3. Van-e cél ja a „lel ki gyü le ke zet ve ze tés nek”? Pál apos -
tol ezt a célt az el sõ Ko rinthu si le vél ele jén már meg ne vez -
te: Azért nincs hi á nyo tok sem mi fé le ke gyel mi aján dék ban,
mi köz ben a mi Urunk Jé zus Krisz tus meg je le né sét vár já -
tok. (1Kor 1,7) Mit ért sük azon, hogy a lel ki gyü le ke zet ve -
ze tés cél ja nem más, mint a vá ra ko zás Jé zus Krisz tus el jö -
ve te lé re? Egyes szek ták nak, mint pél dá ul a Je ho va ta nú i -
nak vagy az ad ven tis ták nak pon tos szá mí tá sa ik van nak a
vi lág vé gé re és Jé zus Krisz tus új ra el jö ve te lé re vo nat ko zó -
an, és ége tõ kö zel ség be he lye zik azt. Ez a faj ta apo ka lip ti -
kus spe ku lá ció nem le het a lel ki gyü le ke zet ve ze tés cél ja
egy há zunk ban, hi szen csak a fé le lem kel tést és a vi lág tól
va ló me ne kü lést szol gál ja. Jól le het a mi éne kes köny vünk -
ben is ta lá lunk ilyen éne ket, az ad ven ti ek kö zött töb bet is,
ame lyek ben Jé zus Krisz tus új ra el jö ve te lé nek és meg je le né -
sé nek vá rá sa szó lal meg, mint pél dá ul Ger hardt Pál hí res
éne ké nek 6. vers sza ká ban: „El jön új ra: meg ítél / Élõ ket,
hol ta kat. / A ben ne bí zó nem fél, / An nak ke gyel met ad. /
Kelj fel, szép Na punk, vá runk! / Vigy or szá god ba el, / Hol
mind örök ké ál dunk / Új há la ének kel!” (EÉ 141) Az úr va -
cso ra ün nep lé se kor pe dig Pál apos tol sza va i val ezt hall juk
a sze rez te té si igék ben: Mert va la hány szor eszi tek e ke nye -
ret, és isszá tok e po ha rat, az Úr nak ha lá lát hir des sé tek,
amíg el jön. (1Kor 11,26) Nyil ván va ló an lé te zik Jé zus
Krisz tus el jö ve te lé nek egy más faj ta kö zel sé ge is, amely
kü lön bö zik a szek ták kal ku lál ta idõ pont tól. A dán teo ló -
gus, Søren Ki er ke ga ard nap ló i ban ol vas tam a kö vet ke zõ
so ro kat: „Gon dolj egy sze rel mes lány ra, akit el sza kí tot tak
ked ve sé tõl; mi nél erõ sebb a sze rel me és mi nél na gyobb
fáj dal mat je lent az el sza kí tott ság, an nál kö ze lebb hoz za
szá má ra ez a fáj da lom a vi szont lá tás re mé nyét. Azt re mé -
li, hogy kö zel a vi szont lá tás, ta lán hosszú éve ket él le így,
egy re ab ban bíz va, hogy ha ma ro san vi szont lát hat ja ked -
ve sét. Ám ami kor a múlt be li ta lál ko zás ról, a sok el telt év -
rõl és ha son lók ról kezd el me sél ni, az an nak a je le, hogy
már nem sze rel mes, azt je len ti rend sze rint, hogy egy új
há zas ság gon do la ta jár a fe jé ben.” Ami Jé zus Krisz tus új -
ra el jö ve te lé nek vá rá sát il le ti, ar ról Ki er ke ga ard így ír: „Iga -
zán ke resz tény nek len ni oly sok szen ve dés sel jár, hogy ki -
bír ha tat lan len ne Krisz tus el jö ve te lé re nem mint egy, a kö -
ze li jö võ ben be kö vet ke zõ ese mény re gon dol ni, míg a gyen -
gü lõ hit ar ról is mer he tõ fel, hogy Krisz tus új ra el jö ve te lét
va la mi lyen ké sõb bi idõ pont ra te szi, vagy akár fel is ad ja a
vá ra ko zást. Iga zán ke resz tény nek len ni a Krisz tus kö ze li
el jö ve te lé re te kin tõ iz zó vá ra ko zás nél kül olyan, mint sze -
rel mes nek len ni anél kül, hogy a ked vest ne itt és most vár -
nánk.” A hit szá má ra a vi lág vé ge min dig kö zel van, mint
ahogy a jó zan em ber szá má ra min dig kö zel van a ha lál,
akár sze ret te i rõl, akár sa ját ma gá ról van szó. A kö zel ség -
nek ez a for má ja azon ban el mé lyí ti a je len be fo ga dá sá ra
irá nyu ló fi gyel met, nem ger jeszt fé lel met, sem me ne kü lést
a vi lág tól, ha nem össze sze det té tesz, és fi gyel mün ket a je -
len ben, a leg kö ze leb bi jö võ ben szük sé ges dol gok ra és em -
ber tár sa ink ra össz pon to sít ja. 

De mi lyen is az a lel ki gyü le ke zet ve ze tés, ame lyet a mi

Urunk Jé zus Krisz tus meg je le né sé nek vá rá sa ha tá roz
meg? A ko rinthu si gyü le ke zet ben az tör tént, hogy egyes
meg old ha tat lan nak lát szó prob lé mák, mint az ál do za ti ál -
la tok fo gyasz tá sa vagy a há za so dás kér dé se má sod la gos -
sá vál tak, mi u tán Pál apos tol a hit leg fõbb kér dé sé nek ki -
já ró he lyet a Krisz tus új ra el jö ve te lé re te kin tõ iz zó vá ra ko -
zás szá má ra je löl te ki. Mi helyt má sod la gos sá vá lik egy
kér dés, meg old ha tó vá lesz, és el ve szí ti ideo ló gi ai jel le gét.
Ezért ír hat ja le Pál: Ezek csu pán em be ri pa ran csok és ren -
de lé sek (Kol 2,22), ami annyit tesz: le het er rõl vi tat koz ni,
a vé le mé nyek el tér het nek, anél kül, hogy ba rá tok ra és el -
len sé gek re, hí võk re és hi tet le nek re sza kad nánk. Et tõl
kezd ve nem kell az erõ sek nek a gyen gé ken ural kod ni uk,
mi u tán meg sze rez ték a szó több sé get, amely fel jo go sít ja
õket ar ra, hogy di a dal mas kod ja nak a ki sebb ség fö lött. 

Va jon nem eb ben áll-e a de mok rá cia ve szé lye, kü lö nö -
sen ma, ami kor az igaz ság kér dés pusz tán több ség kér dés -
sé vá lik? Nem fe nye get-e ez a ve szély a zsi na ti, pres bi té ri -
u mi sza va zás ese té ben is, ami kor a szo ros ered mény di a -
dal mas ko dó több ség re és re zig nált ki sebb ség re oszt ja az
em be re ket? A pá li ér te lem ben vett lel ki gyü le ke zet ve ze tés
azt je len ti, hogy az erõ sek ké pe sek meg vár ni a gyen gé ket
anél kül, hogy ki sa já tí ta nák a ki sebb ség fö lött ara tott sza -
va zá si gyõ zel met. Hogy is áll hat ná nak meg egy ilyen gyõ -
ze lem mel az Úr szí ne elõtt, ami kor meg kér de zi: hol hagy -
tá tok a ki sebb sé get? El ve szí tet té tek õket a cél fe lé ve ze tõ
úton? A pres bi té ri um, a zsi nat szá má ra ez gya kor la ti lag
azt je len ti, hogy oly kor nyit va le het hagy ni egy vi tás kér -
dést egé szen ad dig, amíg egyet ér tés sel, vagy akár egy han -
gú sza va zás sal le het dön te ni. Ez zel nem sé rül a de mok rá -
cia el ve, csu pán he lyé re lép a krisz tok ra ti kus gon dol ko -
dás, ame lyet min den ben az a kér dés ha tá roz meg: Urunk
ér ke zé se kor tud juk-e vál lal ni dön té sünk fe le lõs sé gét? 

4. Mi kell ah hoz, hogy al kal ma sak le gyünk a „lel ki gyü -
le ke zet ve ze tés re”? Pál apos tol nál egy sze rû a vá lasz: Úgy
te kint sen min ket min den em ber, mint Krisz tus szol gá it és
Is ten tit ka i nak sá fá ra it. (1Kor 4,1) A lel ki gyü le ke zet ve ze -
tés te hát nem más, mint az Is ten tit kai fö löt ti sá fár ko dás.
Ez megint csak rop pant igé nye sen hang zik, va ló já ban
azon ban annyit je lent csu pán, hogy a gyü le ke zet nyi tott
ma rad jon mind ar ra, ami ez után vár rá. Ez egy ben azt is
je len ti, hogy nem ra ga dunk le a pil la nat nyi mér leg szá -
mok nál, le gye nek azok akár ma ga sak, akár ala cso nyak,
ha nem el kí sér jük a gyü le ke ze tet a hit és a szem lé lõ dés út -
ján. Aki te hát túl sok ered ményt akar ki pré sel ni gyü le ke -
ze té bõl, azt sa ját és egész gyü le ke ze te ér de ké ben fé kez ni
kell, mert túl so kat akar, s mert fel ült a kí sér tés nek, hogy
min den õraj ta mú lik. Is ten tit kai azon ban nem raj ta múl -
nak. Épp el len ke zõ leg, rend re ki csúsz nak ke zé bõl, míg vé -
gül a gyü le ke ze tet is szem elõl té vesz ti. Már pe dig a sá fá -
rok tól el sõ sor ban azt kö ve te lik, hogy mind egyi kük hû sé -
ges nek bi zo nyul jon – ír ja Pál apos tol ugyan csak 1Kor 4-
ben. Ez min de nek elõtt és vég sõ so ron azt je len ti, hogy hû -
ek ma ra dunk az egy ház hoz, akár jól, akár rosszul megy a
so ra, hû ek ma ra dunk a mun ká ban és a fel ada tok ban, hû -
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ek a hit dol gá ban, és hû en ra gasz ko dunk az imád ság hoz.
Min den más szin te már ma gá tól kö vet ke zik eb bõl. 

Azt, hogy a lel ki gyü le ke zet ve ze tés ho gyan le het az Is -
ten tit kai fe let ti sá fár ko dás, egy Sør en Ki er ke ga ard tól vett
kép pel sze ret ném ér zé kel tet ni: „Aki evez egy csó nak ban,
há tat for dít a cél nak, mely fe lé tart. Így van ez a hol na pi
nap pal is. Ha va la ki az örök ké va ló ság tu da tá ban éli meg
a mai na pot, há tat for dít a hol nap nak úgy, hogy egy ál ta -
lán nem is lát ja azt. Mi helyt meg for dul, el ho má lyo sul sze -
me elõtt, ami örök, és csak a hol na pot lát ja. Ha azon ban
iga zán ne ki fe szül ve, hát tal tart az örök ké va ló ság cél ja fe -
lé, egy ál ta lán nem lát ja a hol na pi na pot, mi köz ben az
örök ké va ló se gít sé gé vel egy ér tel mû en ki raj zo lód nak elõt te
a mai nap fel ada tai. Ha te hát a mai mun kát jól akar ja el -
vé gez ni, eb be az irány ba kell te kin te nie. Ha min den pil la -
nat ban tü rel met le nül hát ra te kint, hogy meg néz ze, kö ze -
lebb ke rült-e a cél hoz, még egy ki csit kö ze lebb, és még egy
ki csit kö ze lebb, az foly to nos meg ál lás sal jár és szét szórt tá
tesz. Ha vi szont az örök ké va ló ság mel lett dön tesz, csak is
a mun ká ra fi gyelsz – a cél nak há tat for dít va. Így tesz az
eve zõs, és ugyan így tesz az, aki hisz.” 

Az az író mond ja ezt, aki Jé zus Krisz tus új ra el jö ve te lé -
nek vá rá sát a ke resz tény hit nél kü löz he tet len ré szé nek
tart ja. A hit ad ven ti be ál lí tott sá ga és a Lé lek je len va ló sá -

ga ko ránt sem el len té tes dol gok, ha nem ugyan an nak az
érem nek egyik és má sik ol da la. 

A lel ki gyü le ke zet ve ze tés te hát a Lé lek je len lé té vel a fel -
ada tok ra kon cent rál, azok ra a fel ada tok ra, ame lyek most
áll nak a gyü le ke zet elõtt, és ame lye ket a le he tõ leg na -
gyobb hû ség gel, itt és most kell el lát ni. Ilyen össz pon to sí -
tás ra per sze csak az ké pes, aki Jé zus Krisz tus el jö ve te lé -
nek fe de ze tét tud ja ma ga mö gött. A gyü le ke zet ha jó ját lel -
ki gyü le ke zet ve ze tés ese tén olyan eve zõ sök vi szik elõ re,
akik nyu god tan há tat for dít hat nak a cél nak, hi szen lel ki
sze me i ket a múlt ra, az egy szer már el jött Jé zus Krisz tus ra
irá nyít ják, és így tel jes bi za lom mal evez het nek a jö võ, a
már el jött új ra el jö ve te le fe lé. Így az tán min de nes tül be le -
vet he tik ma gu kat a most rá juk vá ró fel ada tok ba. A lel ki
gyü le ke zet ve ze tés te hát a Lé lek je len lé té rõl ta nús ko dik,
mert az igaz ság Lel ké re bíz za ma gát, amely min den igaz -
ság hoz el ve ze ti. Ami kor azon ban el jön õ, az igaz ság Lel ke,
el ve zet ti te ket a tel jes igaz ság ra; mert nem ön ma gá tól
szól, ha nem azo kat mond ja, ami ket hall, és az el jö ven dõ
dol go kat is ki je len ti nek tek. (Jn 16,13) Ez zel a Jé zus bú csú -
be szé de i bõl vett mon dat tal kezd tem, és ugyan ez zel sze ret -
ném be fe jez ni a lel ki gyü le ke zet ve ze tés sel kap cso la tos
gon do la ta i mat. 

For dí tot ta: Szûcs né Prõh le Lí via

A re mény ség hit val lá sa
Hi szem, hogy a re mény élet-úti tár sunk. Hi szem, hogy se -
gít túl lát ni a két sé ge ken, szûk élet-lá tó ha tá run kon.

Hi szem, hogy a re mény: Jé zus. Ve lünk, ben nünk él, és
gyó gyít ja gyen ge sé gün ket, erõ sít csüg ge dé se ink ben és
nyug ta lan sá gunk ban.

Hi szem, hogy re mény sé günk õben ne nem szé gye nít
meg, mert hi tet aján dé koz a hol nap vál la lá sá hoz, az élet
vál la lá sá hoz.

Hi szem, hogy a re mény el nyû he tet len, ki olt ha tat lan,
mint a sze re tet. Erõ sebb ha ta lom a ha lál nál is.

Hi szem, hogy a szá lak, ame lyek sze ret te ink kel össze fûz -
nek min ket, azért sza kad nak el, hogy Is ten hez kös se nek.

Tu dom, hogy azo kért, akik re em lé ke zünk, ér de mes to -
vább él ni a hét köz na po kat. To vább vál lal ni em ber lé tünk
fáj dal ma san szép küz del me it, he lyet tük és ér tük is ten ni
azt, amit ten nünk ada tik.

Tu dom, hogy az a dol gunk, hogy to vább ad juk a re -
ményt má sok nak: tisz ta és szép moz du la tok kal, hi te les
sza vak kal, bá tor tet tek kel.

És vé gül tu dom, hogy õ él, és mi is él he tünk mind: mi,
föl di éle tün ket já rók, és azok, akik az oda át vi lá gá ban
van nak – Jé zus Krisz tus ál tal, a re mény ség ere jé ben.
Mind örök ké.

Varga Gyöngyi
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Da ni el L. Mig li o re 1935-ben szü le tett, az Ame ri kai Pres bi -
te ri á nus Egy ház hoz kö tõ dõ Prin ce ton Teo ló gi ai Sze mi ná ri -
um rend sze res teo ló gi ai pro fesszo ra. Mi u tán az anya got
több éven át csi szol ta-ta ní tot ta az el sõ éves teo ló gu sok nak
meg hir de tett kur zu so kon, 1991-ben ad ta ki köny vét. Cél ja,
hogy olyan teo ló gi ai be ve ze tést je len tes sen meg, amely kri -
ti kus tisz te let tel vi sel te tik a ha gyo má nyos teo ló gia iránt,
és kri ti kus nyi tott ság gal for dul a mai teo ló gi ai kí sér le tek
új hang jai és hang sú lyai fe lé. Sa ját ma gát ezek kel a sza -
vak kal mu tat ja be: „Ma a teo ló gia min den mû ve lõ je szá -
má ra el en ged he tet len, hogy ön kri ti ku san ref lek tál jon a sa -
ját szo ci á lis hely ze té re és egy há zi kör nye ze té re. Bár pro tes -
táns, észak-ame ri kai, fe hér fér fi va gyok, köz vet len hát te -
rem és ta pasz ta la ta im nem tel je sen il lesz ked nek az ezek bõl
adó dó szte reo tí pi ák hoz. A ke resz tény kö zös ség gel kap cso -
la tos meg ha tá ro zó ta pasz ta la ta i mat a penn syl va ni ai
Pitts burgh egy ki csi re for má tus gyü le ke ze té ben sze rez tem,
amely nek édes apám a lel ké sze volt. A gyü le ke ze tet szin te
ki zá ró lag küsz kö dõ olasz be ván dor lók al kot ták. Évek kel
az elõtt, hogy kap cso lat ba ke rül tem – a hat va nas évek ben –
a pol gár jo gi moz ga lom mal, ké sõbb, a het ve nes évek ben pe -
dig a kü lön fé le fel sza ba dí tás teo ló gi ák kal, már ott hon meg -
ta nul tam né hány fon tos dol got ar ról, hogy a hit és az élet -
gya kor lat egy más tól el vá laszt ha tat la nok. Eb ben a kör nye -
zet ben az evan gé li um hir de té se so ha sem volt csu pán el mé -
le ti kér dés, a ke resz tény szol gá lat ban pe dig min dig el sõbb -
sé get ka pott a tár sa da lom le mar adott jai fe lé for du ló se gí -
tõ kész fi gye lem.”

Jó ma gam ta ná ri mun kám so rán nö vek võ lel ke se dés sel
hasz ná lom Mig li o re Be ve ze té sét. Amit a kri ti kus tisz te let -
rõl és a kri ti kus nyi tott ság ról ír, ná la nem frá zis, ha nem
hí vo ga tó, ele ven va ló ság. Lát ha tó öröm mel éli meg bart hi -
á nus ve re tû re for má tus sá gát, de köz ben nem hall gat ja el
Kál vint és Bart hot il le tõ kri ti kai ész re vé te le it; a klasszi kus
teo ló gia ál tal szõtt szé les tex tus ba pe dig a leg ter mé sze te -
sebb mó don húz za be le a fel sza ba dí tás teo ló gi ák és a fe mi -
nis ta teo ló gi ák iz gal mas kér dés fel ve té se it, el len pont ja it. A

kri ti ka és az el len pont vi szont so ha nem ön cé lú esz köz:
Mig li o re ál ta luk min dig ah hoz a nor má hoz igyek szik iga -
zí ta ni a teo ló gia ha gyo má nya it és pers pek tí vá it, amely hez
az evan gé li u mok Jé zu sa irán ti ki tar tó fi gye lem ré vén ju tott
el. Mun ká ja együtt gon dol ko dás ra, vi tá ra, oly kor el lent -
mon dás ra hív, olyan szel lem ben, amely ben nem csak az
egyet ér tõ „igen”, de még a ha tá ro zott „nem” is az ol va só
gaz da go dá sá ra szol gál. A kö vet ke zõk ben köny ve egy fe je -
ze té nek for dí tá sát ol vas hat ják.

Már az ed di gi ek bõl ki kel lett de rül nie an nak, hogy a ke -
resz tény te rem tés tan nem egy kvá zi-tu do má nyos el mé let
ar ról, hogy ho gyan ke let ke zett a vi lág, ha nem egy mély sé -
ge sen hit be li meg gyõ zõ dés, ame lyet Is ten Jé zus Krisz tus -
ban meg mu ta tott ke gyel mé nek a ta pasz ta la ta for mált. Azt
a hit be li bi zo nyos sá got fe je zi ki, hogy füg gõ és vé ges lé -
nyek va gyunk, akik nek az éle te Is ten aján dé ka. A te rem -
tés tör té ne tek nem tu do má nyos le írá sok, ame lyek ver se -
nyez ni sze ret né nek a vi lág ke let ke zé sé nek mo dern el mé le -
te i vel, ha nem a hit köl tõi ki fe je zé sei, ame lyek azt az Is tent
di csé rik, aki meg te rem tet te és meg bé kí tet te a vi lá got és
min ket mind annyi un kat.1

A te rem tõ Is ten be ve tett hit és a mo dern ter mé szet tu do -
mány kö zöt ti pár be széd nek szá mos sza bá lya van. Elõ ször
is az zal kell tisz tá ban len nünk, hogy a ter mé szet tu do -
mány és a teo ló gia egé szen kü lön bö zõ nyel ve ket hasz nál,
kü lön bö zõ „nyel vi já té kok ban” (Witt gen ste in) él. Az egyik
nyelv ada tok ban, ta pasz ta la ti bi zo nyí té kok ban, ok-oko za -
ti össze füg gé sek ben és va ló szí nû sít he tõ el mé le tek ben (hi -
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1 Még is meg em lít jük az el sõ te rem tés tör té net ér tel me zé sé nek két le he tõ -
sé gét, azért, mert a tör té net ugyan nem igyek szik ter mé szet tu do má nyos
ma gya rá za tot ad ni a vi lág ke let ke zé sé re, de olyan bel sõ lo gi ká val ren del -
ke zik, amely egy pusz tán köl tõi szö veg nél ko he ren seb bé te szi. Az el sõ
ma gya rá zat sze rint a hatna pos te rem tés tör té net azt a ta pasz ta la tot ír ja
le, aho gyan a no mád em ber min den reg gel át él te a vi lág „új ra te rem té sét”,
az el sõ fény su gár meg je le né sé tõl az em ber ön tu dat ra éb re dé sé ig. A má -
so dik ma gya rá zat sze rint a te rem tés tör té net ha tá ro zott kri ti kát fo gal maz
meg a ba bi lo ni te rem tés mí tosszal szem ben, amennyi ben a ba bi lo ni fõ is -
tent, a Nap pal szim bo li zált Mar du kot, csak a ne gye dik na pon lép te ti fel
a te rem tett va ló sá gok rend jé ben. (A ford.)
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po té zi sek ben) be szél, a má sik pe dig gaz dag szim bo li ká -
ban, ké pek ben és köl tõi rit mu sok ban. Az a kí sér let, amely
meg pró bál ná egy szint re hoz ni a vi lág ere de té nek tu do má -
nyos ma gya rá za ta it a bib li ai hit és teo ló gia szim bo li kus és
me ta fo ri kus ki je len té sé vel, ép pen annyi ra len ne meg gyõ -
zõ, ahogy azt egy szer Karl Barth mond ta, mint egy por szí -
vó és egy or go na hang ja össze ha son lí tá sá nak a kí sér le te.
El kell fo ga nunk a ter mé szet tu do mány nyel vé nek és a teo -
ló gia nyel vé nek a kü lönb sé gét, s nem sza bad bár me lyi ket
a má sik ba be le ol vasz ta nunk. Az a fel té te le zés, hogy a ket -
tõ kö zül csak az egyik ké pes meg ra gad ni a va ló sá got, egy -
sze rû en alap ta lan és ar ro gáns. 

Ezek után vi szont azt is tisz táz nunk kell, hogy ez a két
kü lön bö zõ nyelv még sem tel je sen kü lön bö zõ, és nem ha -
tá ro lód nak el köl csö nö sen és me re ven egy más tól.2 Nem
szük ség sze rû, hogy harc ban áll ja nak egy más sal. Ter mé -
sze te sen, ha a Bib li á ról azt ál lít juk, hogy az a ter mé szet -
tu do má nyos is me re tek té ved he tet len for rá sa, ak kor ez zel
meg is fo gal maz tuk a hit had üze ne tét a ter mé szet tu do -
mánnyal szem ben. Ez for dít va is igaz: ha az evo lú ci ós el -
mé let ha tá ro zott és ki mon dott ate iz mus sal pá ro sul, ak kor
a ter mé szet tu do mány hir det har cot a hit tel szem ben. Ami -
kor Ga li le it ar ra kény sze rí tet ték, hogy von ja vissza azt a
tu do má nyos meg gyõ zõ dé sét, hogy a Föld ke ring a Nap kö -
rül, ak kor tör té ne te a ter mé szet tu do mány és a hit el len té -
té nek a szim bó lu má vá lett. A ti zen ki len ce dik és a ko rai
hu sza dik szá zad so rán a konf lik tus az evo lú ci ós el mé let
kö rül éle zõ dött ki. A Wil ber for ce–Hux ley vi ta, a ma jom per,
a köz le múlt vi tái a „te rem téstu do mány” kö rül mind ar ra
fi gyel mez tet nek, hogy a hit és a ter mé szet tu do mány kap -
cso la tá nak ér tel me zé sé re néz ve még min dig és mind a két
ol da lon mi lyen szé les kö rû a za var. 

Ezt a za vart vi szont le le het gyõz ni, és be le het lát ni,
hogy sem mi bel sõ el len tét nincs ab ban, hogy va la ki egy -
szer re hisz az evo lú ci ós el mé let ben és a te rem tõ Is ten ben.
Az újabb és újabb tu do má nyos fel fe de zé sek fé nyé ben sza -
ba don fe lül vizs gál hat juk ko ráb bi el kép ze lé se in ket ar ról,
hogy Is ten mi lyen hosszú idõ alatt, mi lyen lé pé sek ben és
mi lyen fo lya mat ré vén te rem tet te meg a vi lá got, anél kül,
hogy meg kel le ne kér dõ je lez nünk a te rem tõ Is ten be ve tett
hi tün ket. An nak, hogy az evo lú ci ós el mé let bi zo nyos vé -
del me zõi sze rint a mo dern ter mé szet tu do mány meg dön -
töt te a hit ér vé nyes sé gét, ép pen annyi ra nincs el mé le ti
alap ja, mint an nak, hogy a hit egyet len ál lás pont ja a „te -
rem téstu do mány” le het. Mind a ter mé szet tu do mány, mind
a teo ló gia im pe ri a lis ta tö rek vé se it vissza kell uta sí ta ni.
Ta pasz ta la tunk vi lá gá nak sok kü lön bö zõ szint je van (fi zi -
kai, ké mi ai, bio ló gi ai, sze mé lyes, tár sa dal mi, er köl csi, val -
lá si stb.), mind egyik szint fel fog ha tó a sa ját tar tal ma és
sza bá lyai sze rint, s mind egyik szint nyit va is áll egy ma -

ga sabb szin tû új ér tel me zés fe lé.3 Ez azt je len ti, hogy ku -
tat hat juk a vi lág ér tel me zé sé nek ter mé szet tu do má nyos
vagy teo ló gi ai út ját anél kül, hogy a ku ta tás bár me lyik fá -
zi sá ban szük sé ges nek tar ta nánk az egyik úton meg ér tett
ér vek kel bi zo nyí ta ni vagy cá fol ni a má sik úton el ért ered -
mé nye ket. 

A kö vet ke zõ lé pés ben ar ra is fel fi gyel he tünk, hogy sok
teo ló gus és ter mé szet tu dós kö zött egy re erõ sebb lesz az a
meg gyõ zõ dés, hogy a ter mé szet tu do mány nak és a teo ló gi -
á nak nemcsak nem kell harc ban áll nia egy más sal, ha nem
a két meg kö ze lí tés köl csö nö sen gaz da gí tó ha tás sal is le het
egy más ra. A ter mé szet tu dó sok egy re in kább rá éb red nek
ar ra, hogy mi lyen dön tõ sze re pet ját szik a ter mé szet tu do -
má nyos ku ta tás ban a sze mé lyes rész vé tel, a dön tés és a
te rem tõ kép ze let.4 Azt is hang sú lyoz zák, hogy ma ga a ter -
mé szet tu do má nyos ku ta tás is olyan fel té te le zé se ken és ki -
in du ló me ta fo rá kon ala pul, ame lyek igaz sá gát nem le het
két sé get ki zá ró an be bi zo nyí ta ni. Já ki Sza nisz ló meg gyõ -
zõ en mu tat ja meg, hogy azok a fel té te le zé sek, ame lyek
egy ál ta lán le he tõ vé te szik a mo dern ter mé szet tu do mányt
– hogy a vizs gált dol gok va ló ban lé tez nek, hogy éssze rû
szer ke ze tük van, hogy lé tük ben fel té te le zik egy mást, s
hogy a vi lág egye tem ko he rens egész – tel jes har mó ni á ban
van nak a ke resz tény te rem tés tan nal.5 Egy tu do mány fi lo -
zó fus pe dig ar ra mu tat rá, hogy ma nem csak a teo ló gia ke -
res ér tel met, ha nem a tu do má nyos ér te lem is ke re si a ma -
ga hit be li alap ja it.6

Az érem má sik ol da la pe dig az, hogy a ke resz tény hit -
nek és teo ló gi á nak is sok ta nul ni va ló ja van a mo dern bio -
ló gia és tu do má nyos koz mo ló gia ered mé nye i tõl: hogy Is -
ten va ló ban egy di na mi kus és nyi tott, nem pe dig egy sta -
ti kus és zárt vi lá got te rem tett; hogy Is ten egy na gyon sok -
ré tû, és nem egy mo no li ti kus vi lá got te rem tett; s hogy Is -
ten olyan vi lá got te rem tett, amelyre a fo lya ma tos ság, a
rend és a ko he ren cia mel lett a vál to zás, az új don ság és a
meg ha tá ro zat lan ság is jel lem zõ.7 Az in ga már-már túl sá -
go san is na gyot len dült eb be az irány ba, az zal a fel té te le -
zés sel, hogy a ter mé szet tu do mány vi lá go san ki tud ja je -
len ti azt, amit a hit csak ho má lyo san sejt. Ezt su gall ja leg -
alább is né hány mai nép sze rû el kép ze lés, amely sze rint a
kvan tum fi zi ka vagy az õs rob ba nás el mé le te biz to sab ban
mu tat hat ja meg az utat Is ten fe lé, mint a hit. Az ilyen és
eh hez ha son ló fel szí nes és fe le lõt len igé nyek nem fog ják
se gí te ni a mo dern ter mé szet tu do mány és a hit kö zöt ti dia -
ló gust. 

Ami vi szont elõ re lé pést je lent het ne, az a mind két ol dal
szá má ra le het sé ges nyi tott ság: a ter mé szet tu do mány szá -
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2 Ian Bar bour sze rint „nem le he tünk elé ge det tek az zal, hogy fel fe dez -
zük az egy más tól füg get len nyel vek kü lön fé le sé gét, ha ezek a nyel vek
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Meg is mer ni a vi lá got, meg ér te ni ön ma gunk cse le ke de te -
it és a ve lünk tör té nõ ese mé nye ket, meg ta lál ni a rossz
dol gok okát a vi lág ban, meg tud ni, mi ért szü let tünk ide –
ez a meg is me rés, meg ér tés utá ni vágy hajt ja a leg több
em bert a val lás és a tu do má nyok fe lé. A val lás és a tu do -
má nyok fe lé, hi szen egy szer re me rül nek fel ben nünk tu -
do má nyos és teo ló gi ai is me re te ket érin tõ kér dé sek, egy -
szer re dol go zunk a tu do mány és a hit mód sze re i vel, egy -
szer re érin tünk val lá sos és ter mé szet tu do má nyos prob lé -
má kat. Ön ma gunk, egy má sik em ber, a ter mé szet, a vi -
lág és Is ten meg is me ré se irán ti vágy az, amely szün te le -
nül mo ti vál ben nün ket ak kor, ami kor koz mo ló gi ai, bio ló -
gi ai, krisz to ló gi ai vagy ép pen spi ri tu á lis kér dé se ket te -
szünk fel – le gyünk akár fi zi ku sok, bio ló gu sok, ta ná rok
vagy ép pen lel ké szek, s e vá gyunk el éré sé hez szük sé -
günk van mind a ter mé szet tu do má nyok ra, mind a val -
lás ra. Ak kor is így van ez, ami kor a ter mé szet tu dós nem
sze ret ne a val lás te rü le té re be lép ni, vagy ha a teo ló gus
nem sze ret ne ter mé szet tu do má nyos kér dé se ket érin te ni.
Ami kor a lét re, a lé te zés re kér de zünk rá, szük ség sze rû en
mind a hit, mind a tu do má nyos is me ret prob lé má i ba üt -
kö zünk. 

Ám aho gyan „a tu do má nyos nyelv hasz ná la ta be ha tá -
rol ja a kér dé sek mi nõ sé gét és a le het sé ges vá la szo kat

is”,1 úgy a val lá sos nyelv nek is szük sé ge van ki egé szí tés -
re, ér tel me zés re, „tü kör re” a vi lág le írá sá hoz. Ah hoz,
hogy a kü lön bö zõ mó don szer zett is me re te ket rend sze -
rez ni le hes sen, szük ség van a ter mé szet tu do má nyok és a
val lás cél ki tû zé se i nek, mód sze re i nek, ter mé sze té nek
meg kü lön böz te té sé re. 

ME LYEK A TER MÉ SZET TU DO MÁ NYOS EL MÉ LE TEK
JEL LEM ZÕI?2

A ter mé szet tu do má nyos el mé le tek két fõ alap ele me kö zül
az el sõt a meg fi gye lé sek, em pi ri kus ada tok al kot ják, míg a
má so di kat a tu dós lo gi ká ja, kép ze le te, ko ráb bi tu dá sa se -
gít sé gé vel ezek re épí tett ál ta lá nos el mé le tek, kon cep ci ók
ad ják. Az ész le lé se ket ma gya rá zó, a ta pasz ta la to kat ér tel -
me zõ mo dell al ko tás, va la mint az el mé le tet a meg fi gye lé -
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má ra a ter mé szet ben rej tõz kö dõ ti tok iránt, a hit és a teo -
ló gia szá má ra pe dig an nak fel fe de zé sé re, hogy Is ten az
em be ri vi lág szûk ke re te in kí vül is terv sze rû en és cél lal te -
rem tet te meg és tart ja fenn a vi lá got. A pusz tán em ber köz -
pon tú teo ló gi át új te o cent ri kus teo ló gi á nak és új te rem tés -
tan nak kell fel vál ta nia, olyan nak, amely nem csak a múlt -
ra fi gyel, ha nem ar ra az el jö ven dõ be tel je se dés re is, amely
ma gá ba öle li Is ten egész te rem tett vi lá gát. Ez ter mé sze te -
sen nem az em be ri élet le ér té ke lé sét je len te né, ha nem a
tel jes te rem tett ség új ra ér té ke lé sét. Jür gen Molt mann sza -
vai sze rint „az em be ri élet ma ra dan dó ér té ke ab ból ered,
hogy az em ber részt vesz Is ten te rem tett vi lá gá nak öröm -
te li di a dal éne ké ben. Ezt a di csé rõ éne ket már az em ber
meg je le né se elõtt is éne kel ték, az em ber vi lá gon kí vül is
éne ke lik, és azu tán is éne kel ni fog ják, ami kor az em ber –
ta lán – már el is tûnt a föld szí né rõl.”8

Az az öko ló gi ai krí zis, amellyel ma szem be né zünk, kü -
lö nö sen is fon tos sá te szi, hogy túl lép jünk a ke resz tény hit
és a ter mé szet tu do mány ré gi há bo rús ko dá sán. Nem ré gi
tí pu sú ter mé sze ti teo ló gi á ra van szük sé günk. De a ter mé -
szet teo ló gi á ja dön tõ fon tos sá gú vol na.9 Leg fõbb ide je,
hogy a ter mé szet tu dó sok és az õ fel fe de zé se ik, va la mint a
teo ló gu sok és az õ hit be li lá tá sa ik komp lex vi lá gá ban ma -
gunk mö gött hagy juk tel jes kü lön ál lás vagy a köl csö nös
kö zöny ré gi gya kor la tát. Ma már el ke rül he tet len, hogy a
tu dó sok és a teo ló gu sok egy más ra fi gyel ve, együtt ha lad -
ja nak az Is ten te rem tet te, ezer szá lon össze füg gõ vi lág
komp lex és tö ré keny szép sé gé nek új meg ér té se fe lé. 

For dí tot ta és a be ve ze tõt ír ta: Csep re gi And rás

8 Molt mann: God in Cre a ti on. 197. o. 9 Vö. Bar bour: Re li gi on in an Age of Sci en ce. 183. o.
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2 A ter mé szet tu do má nyos köz vé le mény ben ál ta lá no san el fo ga dott, jól
hasz nál ha tó tu do mány el mé le ti mo dell meg al ko tá sa Tho mas Kuhn ne vé -
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tot tak szol gál ni. L. Tho mas S. Kuhn: A tu do má nyos for ra dal mak szer ke -
ze te. Osi ris Ki adó, Bu da pest, 2002. 24–36. o.



sek kel egy be ve tõ fo lya ma tok egy mást ge ne rál ják.
Amennyi ben az újabb kí sér le tek meg erõ sí tést ad nak, úgy
erõ sí tik a mo dellt, de el ve tik azt, ha el lent mon dás hoz ve -
zet nek. Ha egy adott tu do mány te rü le ten az ad dig ér vé -
nyes el mé let fo gal mai, mód sze rei, ered mé nyei ál tal adott
ma gya rá za tok nagy mér té kû vál ság hoz ve zet nek, ak kor
az el mé le tet fel vált ja egy új mo dell, amely job ban ír ja le a
vi lág mû kö dé sét, de amely nek el fo ga dá sát a tu do má nyos
köz vé le mény ko moly kri ti ká ja elõ zi meg. Az új el mé let ál -
tal mind a ko ráb bi, mind az újon nan fel me rült ered mé -
nyek re ma gya rá za tot le het ad ni, bár – szük ség sze rû en –
min dig lesz nek olyan kér dé sek és prob lé mák, ame lyek
ese té ben az adott el mé let sem lesz ké pes a vá lasz adás ra. 

Egy tu do má nyos el mé let így az aláb bi kö ve tel mé nyek -
nek kell, hogy meg fe lel jen:3

– szük sé ges, de még nem elég sé ges fel té te le az el mé let
iga zo lá sá nak a ta pasz ta la ti ada tok kal, kí sér le ti ered mé -
nyek kel va ló nagy mér té kû egye zés (ki sebb ano má li ák
meg en ged he tõ ek, ame lyek re át me ne ti ma gya rá za tok is el -
fo gad ha tó ak rö vid ide ig, il let ve ame lyek az újabb, tö ké le -
te sebb el mé let fe lé ve ze tõ utat je löl he tik ki),

– más, már el fo ga dott el mé le tek kel va ló össz hang, ko -
he ren cia,

– elõny ben ré sze sül az az el mé let, amely egy sze rûbb, és
amely más el mé le te ket is ké pes egye sí te ni,

– il let ve amely elõ remu tat to váb bi meg ol dá sok fe lé, ki je -
lö li a ku ta tó szá má ra az utat a to váb bi mun ká hoz.  A tu -
do má nyos kö zös ség nagy ré sze el is me ri, hogy min den el -
mé let nek – mi vel az csak em be rek al kot ta mo dell – van -
nak kor lá tai: töb bek kö zött le egy sze rû sít ve tük rö zi a vi lá -
got, an nak is csu pán pil la nat nyi ál la po tát. Így a ter mé -
szet tu do mánnyal fog lal ko zó em be rek so ha nem lép nek fel
a tel jes ség igé nyé vel egy el mé let tel szem ben, nem vár ják
el a mo dell tõl a tö ké le tes, vég sõ ma gya rá za tot. 

ME LYEK A VAL LÁ SI IGAZ SÁ GOK JEL LEM ZÕI? 

A ke resz tény gon dol ko dás sze rint Is ten min den ha tó, min -
den tu dó, örök ké va ló, a fi zi kai té ren és idõn tú li, jó sá gos,
imá dás ra mél tó, lo gi kai vagy on to ló gi ai ér te lem ben szük -
ség sze rû lé te zõ. A leg fon to sabb alap el ve ket kor tól és teo -
ló gi ai irány zat tól füg get le nül vall ják a ke resz tény kö zös -
sé gek. A val lá si ta ní tá sok fej lõ dé sét szá mos té nye zõ be fo -
lyá sol ja, de el fo ga dá sá ról a val lá si kö zös ség a ki nyi lat koz -
ta tás fé nyé ben dönt. 

Ian Bar bour sze rint4 a val lás alap ele mei nagy mér ték -
ben ha son lí ta nak a tu do má nyo ké hoz: egy val lá si kö zös -
ség „ada tai” ugyan úgy a kö zös ség tag ja i nak ta pasz ta la ta -
i ból, él mé nye i bõl, il let ve a val lá si ira tok és szer tar tá sok
üze ne te i bõl áll nak. A fõ kü lönb ség azon ban a ta pasz ta la -

tok meg is mé tel he tet len sé ge, el len õriz he tet len sé ge – bár ez
nem je len ti azt, hogy bi zo nyos ese mé nyek nem is mét lõd -
het nek meg, vagy hogy egy val lá si cso port tag jai nem él -
he tik át ugyan azt az él ményt. A kü lönb ség lé nye ge ab ban
áll, hogy a val lás ese té ben az em ber nek nincs ke zé ben az
a ha ta lom, amellyel egy val lá si él ményt új ra ki esz kö zöl -
het ne.5 Míg a tu do mány ese té ben fon tos el len õr zé si szem -
pont a kí sér le tek meg is mé tel he tõ sé ge, ad dig ez a val lá sok
ese té ben tel je sen le he tet len né vá lik: sem a misz ti kus él -
mé nyek, sem „a Szent tel va ló ta lál ko zás”, sem a bib li ai
tör té ne tek, sem a lel ki is me re ti ki nyi lat koz ta tá sok nem is -
mé tel he tõk meg csu pán em be ri szán dék sze rint. 

KONST RUK TI VI TÁS A KÜ LÖN BÖ ZÕ SÉG BEN 

A val lás alap ele me i nek azon ban nem is kell ugyan azo kat
a kö ve tel mé nye ket tel je sí te nie, ame lyek a tu do má nyos
mo dell ese té ben meg va ló sul nak, hi szen más a cél ja a két
te rü let nek, és más igénnyel is lép nek fel. A val lás kép vi se -
lõi más ér ve lés, más lo gi kai rend szer alap ján más „mo -
dellt” épí te nek fel, ame lyet nem kell és nem is sza bad
ugyan azon kö ve tel mény rend szer alap ján ha son lí ta ni
össze a tu do má nyos mo del lek kel – és for dít va, a tu do má -
nyos el mé le tet sem le het a val lá si ki je len té sek kel össze vet -
ni ugyan azon igé nyek alap ján: a két te rü let ál lí tá sai nem
cse rél he tõk fel, nem he lyet te sít he tõk egy más sal. 

Az egyes tu do mány te rü le te ken szi go rú sza bá lyok sze -
rint szü let nek és él nek az el mé le tek, és nem kí ván ják ér -
vé nye sí te ni azo kat a ha tá ra i kon kí vül, s ugyan ez igaz a
val lá sok ta ní tá sa i ra is. Így pél dá ul nem mond hat juk,
hogy az evo lú ció el mé le te a ke resz tény ta ní tás va la mely
ál lí tá sát ér vény te le ní te ni tud ná, de azt sem je lent het jük
ki, hogy a val lá si igaz sá gok az evo lú ci ós mo dellt he lyet -
te sít he tik. 

Ter mé sze te sen eb ben az eset ben el kell te kin te ni at tól a
két szél sõ sé ges ál lás pont tól, ame lyet a tu do má nyos ma te -
ri a liz mus, il let ve a bib li ai li te ra liz mus kép vi sel.6 E két
utób bi irány zat tal a konst ruk tív pár be széd és az együtt -
mû kö dõ komp le men ta ri tás azért nem va ló sul meg, mert
mind ket tõ túl sá go san ke vés re be csü li a má sik ér de me it,
nem ve szi fi gye lem be an nak és sa ját is me re te i nek ha tá rát,
s így ön nön te rü le té bõl ki in dul va sze ret né fel épí te ni sa ját
val lá sát, il let ve tu do má nyát: a ma te ri a liz mus a tu do má -
nyon túl mu ta tó fi lo zó fi ai meg ál la pí tá so kat tesz, míg a
bib li ai li te ra liz mus egyik jel lem zõ tö rek vé se, hogy a val lás
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3 Ian G. Bar bour: Re li gi on and Sci en ce. Har per Collins Pub lis her s, New
York, 1990. 106–134. o.

4 Uo. 106–115. o.

5 Vö. Lu ther teo ló gi á já ban a De us abs con di tus, Barth ese té ben az ana -
lo gia fi dei ta ní tá sá val.

6 A tu do má nyos ma te ri a liz mus mind episz te mo ló gi ai, mind me ta fi zi kai
ér te lem ben ki zá ró la gos ság ra tö rek szik: a tu do má nyos mód szer és ku ta -
tás az egye dü li meg bíz ha tó for rás az is me ret szer zés hez, va la mint az
anyag – eset leg az anyag és az ener gia – a leg alap ve tõbb va ló ság a vi lág -
egye tem ben. A bib li ai li te ra liz mus a Szent írás szó sze rin ti ér tel me zé sé re
ala poz va épí ti fel sa ját vi lág ké pét, amellyel ké sõbb a tu do má nyos el mé -
le tek igé nyé vel lép fel.



mód sze re i re épít ve akar ja meg cá fol ni és új ra épí te ni a tu -
do má nyos el mé le te ket. 

A tu dó sok szá má ra az evo lú ci ós el mé let „mun ka esz -
köz”, amely nek em lí té se kor a bio ló gu sok tud ják, hogy mi -
lyen meg fi gye lé sek re, ér vek re, ta pasz ta la tok ra, ered mé -
nyek re, lo gi kai ér ve lés re, vagy is mi lyen tu do má nyos el mé -
let re kell gon dol ni uk – a mo dell al ko tás már em lí tett jel -
lem zõ i vel együtt. A val lás alap ján a tu do má nyos kö zös ség
szá má ra el fo gad ha tó mó don meg cá fol ni ezt az el mé le tet
csak ak kor le het, ha a val lás kép vi se lõi a tu do mány te rü -
le té re lép ve, an nak mód sze re i vel, a mo dell al ko tás sza bá -
lya i val dol goz nak. 

Tart ha tat lan gon dol ko dás mód az, ami kor a teo ló gu sok
a tu do má nyos el mé let kor lá ta i ra, még meg nem vá la szolt
kér dé se i re ala poz va ér vel nek a tu do má nyos el mé let hely -
te len sé ge mel lett. Amint ezt a mo del lek jel lem zõ i nél lát -
tuk, az ilyen, még meg vá la szo lat lan kér dé sek ki fe je zet ten
hasz no sak le het nek a tu do má nyos ku ta tás szá má ra,
amennyi ben meg mu tat ják a to vábbve ze tõ utat a tu do má -
nyos fej lõ dés fe lé. Vi szont ezt az – ide ig le nes – episz te mo -
ló gi ai „is me ret lent” ar ra hasz nál ni, hogy a tu do má nyos
ér ve lést el ves sük, s he lyet te a te iz must tá mo gas suk, leg -
alább annyi ra len ne ha szon ta lan és rö vid éle tû pró bál ko -
zás, mint a „hé zag pót ló is ten kép”7 alap ján ér vel ni Is ten
lé te zé se mel lett. 

Bár a cél ki tû zé sek és a mód sze rek kü lön bö zõ ek, en nek
el le né re – vagy ép pen ezért – le het sé ges, sõt szük sé ges a
tu do má nyok és a val lás együtt mû kö dé se – a sza bá lyok
tisz te let ben tar tá sá val. En nek az együtt mû kö dés nek az
igé nye tük rö zõ dik pél dá ul a te rem tés tör té net meg fo gal ma -
zá sá ban – amely a ko ra be li tu do má nyos vi lág kép se gít sé -
gé vel tör tént –, az egy ház atyák és a kö zép kor teo ló gu sa i -
nak írá sa i ban, de akár a mo dern ko ri ter mé szet tu dó sok ki -
je len té se i ben is: „Nem tu dok el kép zel ni olyan ter mé szet tu -
dóst, aki nek nincs mély hi te. A szi tu á ció ta lán ki fe jez he tõ
egy kép pel: a tu do mány val lás nél kül bé na, a val lás tu do -
mány nél kül vak.”8 Ma is össze kell hogy kap cso lód jon a
tu do mány és a val lás, hi szen szá mos te rü le ten szük sé gük
van egy más ra. 

A tu do mány fel fe de zé se i nek leg na gyobb ki hí vá sa ma a
teo ló gia szá má ra az, hogy se gít sen meg ta lál ni a tu do má -
nyos ered mé nyek ér tel me zé sé hez ve ze tõ utat, ne hogy
„ko runk ban a tu do mány Is ten nél kül le rom bol ja a vi lá -
got.”9 Az or vos tu do mány pon to san le ír ja egyes tü ne tek

jel lem zõ it, de azt nem tud ják meg mon da ni, mit je lent ez
a be teg ség az adott em ber éle té ben. A tu do mány fel tár ja
az em be rek köz ti kap cso la tok pszi cho ló gi á ját, de nem
tud ja meg ad ni ezek nek a kap cso la tok nak az ér té két. A tu -
dó sok vizs gál ják a ter mé szet min den ele mét, de nem tud -
ják meg mon da ni, mi az éle tünk ér tel me, lé nye ge, tel osza.
„A tu do mány nem tud ja a Ter mé szet vég sõ tit kát meg fej -
te ni. Tud ni il lik azért nem, mert az utol só elem zés ben mi
ma gunk is ré sze sei va gyunk a ti tok nak, ame lyet meg
aka runk fej te ni.”10

EGYÜTT MÛ KÖ DÕ ÉR TEL ME ZÉS 

A ter mé szet, az em ber rel a kö zép pont ban nem egy sze rû en
van, ha nem je lent is va la mit. A ke resz tény em ber szá má -
ra a lé te zés el sza kít ha tat lan a je len tés tõl. Hi tünk sze rint a
ter mé szet nek ér tel me van, mert Is ten ke ze nyo mát hor doz -
za ma gán:11 Te ve tet tél, Uram, ala pot a föld nek kez det ben;
és a te ke zed al ko tá sa az ég. (Zsid 1,10) Az em ber is több,
mint csu pán a ge ne ti ku sok, pszi cho ló gu sok vagy agy ku ta -
tók vizs gá ló dá sa i nak alá ve tett lény: az em ber Is ten kép -
má sa, ima go Dei: Uram, atyánk vagy te még is! Mi va -
gyunk az agyag, te a mi for má lónk, ke zed al ko tá sa va -
gyunk mind annyi an. (Ézs 64,7) 

A ter mé szet tu do má nyos ku ta tás szá má ra mind ku ta tá -
si mód sze re i ben, mind tár gyá ban el ér he tet len ez az üze -
net, amely ér tel met ad a tu do má nyos ered mé nyek nek, tar -
ta lom mal töl ti meg a tu do má nyok vizs gá ló dá si tár gyát,
ér tel mes sé te szi az em be ri élet szá má ra a ter mé szet tel va -
ló fog lal ko zást. 

Til lich sza va i val fo gal maz va: „A tu do má nyos le írás a fõ
szol gál ta tó ja an nak, hogy for mát ad jon a ter mé szet ér tel -
mé nek, és meg for dí va, az ér te lem biz to sít ja a ter mé szet
tu do má nyos le írá sá nak lé nye gét.”12 Vagy is „a ke resz tény
hit ru ház za fel a ter mé sze ti vi lá got ér te lem mel az ál tal,
hogy a vi lág Is ten tõl va ló füg gé sét ta nít ja, az em be ri lét
pe dig az az ese mény a ter mé szet ben, amely ar ra hi va tott,
hogy ezt a füg gést fel fe dez ze az éle té ben.”13

A 19. szá za dig nép sze rû ter mé sze ti teo ló gia tö rek vé sét,
amely sze rint Is ten lé te zé sét iga zol ni le het a ter mé szet ben
ta lál ha tó, rá uta ló nyo mok ál tal, ma már nem so kan is me -
rik el va ló di is ten érv ként. Can ter bury Ans el mus, Aqui nói
Ta más vagy Wil li am Pa ley gon do la ta it kö vet ve mind un ta -
lan be le üt kö zünk ab ba a lo gi kai prob lé má ba, amellyel
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7 „Kü lö nö sen is át lát szó és vissza ta szí tó érv volt az ar gu men tum ex ig -
nor an tia, vagy is az a mód szer, amely a tu do má nyos és tör té ne ti is me ret -
anyag ré se i ben, hé za ga i ban ke res te a he lyet Is ten és Is ten cse lek vé se szá -
má ra, egy amúgy tel jes mér ték ben át te kint he tõ és »im ma nens« vi lág ban.
Ami kor az tán bõ vült a tu do má nyos is me re tek kö re, azon nal új vé del mi
po zí ci ót kel lett fel ven ni. S lám, hi á ba a fo lya ma tos vissza vo nu lás, a leg -
buz góbb »apo lo gé ták« a fi zi ka és a tör té net tu do mány mo dern fel fe de zé -
se it is ar ra hasz nál ják, hogy a tu do má nyos is me re tek újab ban fel is mert
hé za ga i ba gyö mö szöl jék be le Is tent.” Ld. Pa ul Til lich: Rend sze res teo ló -
gia. Osi ris Ki adó, Bu da pest, 1996. 25. o.

8 Al bert Eins tein: Ide as and Opin ion. New York, 1954. 46. o.
9 Le comp te de No üy

10 Max Planck
11 L. pél dá ul Jób 34,19; Zsolt 8,4; Zsolt 102,26; Zsolt 104,24; Préd 3,11;
Ézs 29,16; Róm 9,20; Ef 2,10.
12 A te rem tés kér dé sé re al kal maz va ezt a gon do la tot: az evo lú ció biz to -
sít ja Is ten ter mé szet ben va ló meg je le né sé nek for má ját, míg Is ten je len lé -
te a ter mé szet ben ad ér tel met az evo lú ci ó nak. L. Pa ul Til lich: The Spi ri tu -
al Si tu a ti on in Our Tech ni cal So ci ety. Mer cer Uni ver sity Press, Ma con, Ge -
or gia, 1988.
13 Phi lip Hef ner: The Hu man Fac tor. Fort ress Press, Min nea po lis, 1993.
213–229. o.



Az em ber is te ni te rem tett sé ge és a dar wi ni evo lú ció kö zöt -
ti lát szó la gos el lent mon dás csak egyik ele me a tu do mány
és a kre a ci o niz mus kö zött zaj ló vi ták nak, hi szen evo lú ció
alatt a dar wi ni evo lú ció el mé let nél sok kal szé le sebb kér -
dés kört kell ér te nünk. Na gyon le egy sze rû sít ve leg alább
két fé le evo lú ci ó ról be szél he tünk: az élet te len vi lág ban az
õs rob ba nás tól (az an gol „big bang” nyo mán oly kor nagy
bumm nak ne ve zett ese mény tõl) a ga la xi sok ki ala ku lá sán
át a Föld mai ál la po tá nak lét re jöt té ig le ját szó dott koz mo -
ló gi ai evo lú ci ó ról és az el sõ szer ves mo le ku lák meg je le né -
sé tõl a ho mo sa pi en sig ter je dõ, sõt az óta is tar tó bio ló gi ai
evo lú ci ó ról. Eb ben a cikk ben ki zá ró lag az elõb bi vel fog lal -
ko zom. 

A fi a ta labb lel kész nem ze dék nek már az is ko lá ban kel -

lett ta nul nia az õs rob ba nás el mé le té rõl, s több, az el mé let
ki dol go zá sá ban alap ve tõ sze re pet ját szó fi zi kus ál tal írt,
de a nagy kö zön ség nek szánt nép sze rû sí tõ könyv ben is le -
het ol vas ni ró la. Ta lán még sem fe les le ges né hány szó ban
össze fog lal ni an nak lé nye gét. 

A ma leg in kább el fo ga dott tu do má nyos el mé let sze rint
egy 10–15 mil li árd év vel ez elõt ti pil la nat ban egy vég te le -
nül ki csi tér fo gat ból óri á si rob ba nás sal rend kí vül for ró, s
ezért a mai ál la po tá ra egy ál ta lán nem ha son lí tó anyag re -
pült szét min den irány ba. Ez a for ró, eg zo ti kus anyag tá -
gu lá sa köz ben rend kí vül gyor san hûlt, és eköz ben jöt tek
lét re elõbb a ma is mert ele mi ré szecs kék, azok ból könnyû
atom ma gok, majd ato mok, vé gül a ga la xi sok. 

Ennyi elõ re bo csá tá sa után ket tõs fel ada tot lá tok ma -
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min den ate is ta gon dol ko dó kri ti kát gya ko rol ezek re az ér -
ve lé si rend sze rek re. 

Azon ban, ha nem – naiv ant ro po mor fiz mus alap ján – a
fi zi kai vi lág ban ke res sük a bi zo nyí té ko kat Is ten lé te zé sé -
re, ha nem – az irányt meg for dít va – Is ten lé té re te kin tünk
úgy, mint a ter mé szet meg ér té sé hez nyúj tott se gít ség re,14

ak kor azt a ké telyt is si ke rül el osz lat ni, mi sze rint Is ten nek
a mi köz re mû kö dé sünk re len ne szük sé ge ah hoz, hogy
meg is mer tes se aka ra tát az em be ri ség gel. En nek az Is ten
és a ter mé szet kö zöt ti új vizs gá ló dás nak nem a ko ráb ban
hasz nált, eset le ges lo gi kai össze füg gés az alap ja, ha nem a
te rem tés óta fenn ál ló on to ló gi ai kap cso lat.15 Az ilyen irá -
nyú gon dol ko dás ered mé nye pe dig a ter mé szet – és ön ma -
gunk – mé lyebb meg ér té se, va la mint a tu do má nyos ku ta -
tá sok ered mé nye i nek ér tel me zé se le het. 

Ho gyan je le nik meg ez a gon dol ko dás a te rem tés tör té -
net és az evo lú ció tan kér dé sé ben? A te rem tés tör té net azt
ta nít ja, hogy a vi lá got Is ten aka ra ta és ter mé sze te ha tá -
roz za meg. A ke resz tény ta ní tás sze rint Is tent a te rem tés
kez de té tõl alap ve tõ en a terv sze rû ség, a sze re tet és a sza -
bad ság ka te gó ri ái jel lem zik.16 A terv sze rû ség – vagy cél -
sze rû ség –, amely Is ten tu da tos ter ve zé si szán dé ká ban és
a vi lá got cél já ra ve ze tõ aka ra tá ban nyil vá nul meg, a sze -

re tet, amely Is ten lé nye ge, és a sza bad ság, amely Is ten
min den ha tó sá gát és a te rem tés elõt ti ab szo lút ha tal mát17

je len ti.18

An nak el dön té se, hogy a te rem tett vi lág nak a terv sze rû -
ség-sze re tet-sza bad ság ka te gó ri á in ke resz tül tör té nõ ér tel -
me zé se ho gyan egyez tet he tõ össze a je len leg el fo ga dott
tu do má nyos el mé let tel – fi gye lem be vé ve a tu do má nyos
mo dell jel lem zõ it és an nak ön ma ga ál tal is el is mert kor lá -
ta it – min den em ber nek sa ját fel ada ta.19

Ho gyan ér tel mez zük te hát a te rem tett vi lá got és ben ne
az em bert a terv sze rû ség, a sze re tet és a sza bad ság ka te -
gó ri á in ke resz tül? Ha Is ten te rem tett vi lá gát az is te ni
szán dé kon, az is te ni „ren de zõ el ve ken” ke resz tül tö rek -
szünk meg is mer ni, ta lán ke vés bé té vesz tünk célt, mint  ha
sa ját, em be ri szán dé ka ink hoz ala kí tott ant ro po morf is ten -
ké pünk alap ján pró bá lunk je len tést tu laj do ní ta ni ne ki.

SÓ LYOM JE NÕ 

Mit mond hat a fi zi ka és egy fi zi kus
a világ egye tem ke let ke zé sé rõl? 

14 John Pol king horne: Be li ef in God in an Age of Sci en ce. Ya le Uni ver sity
Press, New Ha ven–Lon don. 1998. 25–48. o.
15 Ian G. Bar bour: Re li gi on and Sci en ce. Har per Collins Pub lis her s, New
York, 1990. 202. o.
16 Phi lip Hef ner: The Hu man Fac tor. Fort ress Press, Min nea po lis, 1993.

17 Vö. Wil li am Ock ham po ten tia ab so lu ta és po ten tia or di na ta ta ní tá sá -
val.
18 L. pél dá ul Zsolt 33,11; Ézs 46,10; Jer 32,19; 2Kor 3,17; Gal 5,1;
1Tim 1,4; Jak 2,12; 1Jn 4,16.  A terv sze rû ség, amely Is ten kez de tek tõl lé -
te zõ üd vö zí tõ szán dé ka mö gött rej tõ zik, az is te ni sze re tet, amely Krisz -
tus ban nyil vá nult meg, és a sza bad ság, amely a Lé lek ben je lent meg, a
Szent há rom ság há rom te vé keny sé gé nek – te rem tés, meg vál tás, meg szen -
te lés – meg fe lel tet he tõ tu laj don sá gok.
19 Szá mos teo ló gus és hí võ ter mé szet tu dós sze rint mind ez jól össze -
egyez tet he tõ az evo lú ci ós el mé let fõbb gon do la ta i val; eb ben a tu do má -
nyos mo dell ben mû kö dõ moz ga tó erõk össz hang ba hoz ha tó ak az em lí tett
tu laj don sá gok kal.



gam elõtt a te rem tés hit és a mo dern ter mé szet tu do má -
nyok vi szo nyát tag la ló, el sõ sor ban lel ké szek nek szánt
cikk so ro zat eme ré szé ben. Egy részt a fi zi kai tör vé nyek
ku ta tó ja ként azt sze ret ném meg mu tat ni, tu do mány el mé -
le ti kér dé se ket is érint ve, hogy mi ért te kint he tõ az õs rob -
ba nás el mé le te tu do má nyo san meg ala po zott nak; egy ál ta -
lán mit je lent az, hogy egy ál lí tás tu do má nyo san meg ala -
po zott. Más részt mint aki Is tent a vi lág te rem tõ jé nek, Jé -
zust meg vál tó já nak vall ja, azt kí vá nom vi lá gos sá ten ni,
hogy a koz mo ló gi ai evo lú ci ó ról al ko tott mo dern ké pünk
mi ért nem áll szem ben az zal a hit be li meg gyõ zõ dé sünk -
kel, hogy a vi lá got s ben ne az em bert Is ten te rem tõ szán -
dé ka al kot ta. 

A TER MÉ SZET TU DO MÁ NYOS MEG IS ME RÉS
MÓD SZE RE 

Az elõ zõk ben több ször a tu do mány szót hasz nál tam, pe -
dig ter mé szet tu do mány ról, még pon to sab ban an nak ál ta -
lam leg job ban is mert te rü le té rõl, a fi zi ká ról kel lett vol na
be szél nem. Fon tos en nek hang sú lyo zá sa, hi szen az a
mód szer, ame lyet a koz mo ló gi ai evo lú ció tu do má nyos vol -
tá nak alá tá masz tá sá ra hasz ná lunk, a ter mé szet tu do má -
nyos meg is me rés nek a sa ját ja. 

Bár mely je len ség gel, ese ménnyel kap cso lat ban, ha ar ról
va la ki ter mé szet tu do má nyos ál lí tást kí ván ten ni, az le het
az el sõ kér dés, hogy egy ál ta lán a ter mé szet tu do má nyos
meg is me rés kö ré be tar to zik-e a vizs gált kér dés. Pél dá ul
egy iro dal mi al ko tás, egy lel ki je len ség, egy val lá sos él -
mény nem tar to zik ezek kö zé. Ön ma gá ban az sem elég,
hogy egy, a ter mé szet ben le ját szó dott ese mény rõl van szó,
ha nem olyan nak kell len nie, amely jól meg ha tá ro zott, el -
len õriz he tõ kö rül mé nyek kö zött meg is mé tel he tõ, mi köz -
ben mé ré sek vé gez he tõk, vagy – ha egy sze ri, la bo ra tó ri u -
mi kö rül mé nyek kö zött meg is mé tel he tet len ese mény rõl
van szó – leg alább a kö vet kez mé nyei le gye nek nyo mon
kö vet he tõk, mér he tõk. Ter mé szet tu do má nyos ala pon te -
hát nem ál lít ha tó, hogy nem lé tez het nek egy sze ri ter mé -
sze ti cso dák, csak az, hogy azok nem tár gyai a ter mé szet -
tu do má nyos vizs gá lat nak. A vizs gált je len sé gek rõl vi -
szont fel tesszük, hogy azok le fo lyá sát az em ber ál tal meg -
is mer he tõ, ma te ma ti kai for má ba önt he tõ tör vé nyek kel le -
het le ír ni. A koz mi kus evo lú ció fo lya ma tát egy sze ri sé ge el -
le né re eb be a ka te gó ri á ba tar to zó nak te kint jük. 

A klasszi kus gö rög fi lo zó fia sze rint a ter mé szet tör vé -
nyei pusz tán gon dol ko dás út ján is meg ra gad ha tók. Ez a
ter mé szet fi lo zó fia azon ban si ker te len nek bi zo nyult. Alig
van olyan, eb ben a kor ban meg is mert ter mé sze ti tör vény,
ame lyet ma is ér vé nyes nek tar tunk, s ezek pon to san azok,
ame lye ket nem pusz tán gon dol ko dás ered mé nye ként is -
mer tek fel, ha nem ta pasz ta lás ból szûr tek le.  Hosszan tar -
tó fej lõ dés ered mé nye ként ju tot tunk oda, hogy ma úgy
gon dol juk: a ter mé szet tu do má nyo kat ép pen az kü lön böz -
te ti meg más tu do má nyok tól, hogy a meg is me ré si fo lya -

mat nak a ta pasz ta lat ból kell ki in dul nia, és csak a ta pasz -
ta lat tal va ló egye zés bõl le het egy el mé let he lyes sé gé re kö -
vet kez tet ni. 

En nek meg fe le lõ en a ter mé szet tu do má nyos meg is me -
rés nek alap ve tõ en négy fon tos lé pé se van. Az el sõ egy je -
len ség vagy je len ség kör meg fi gye lé se. A má so dik egy hi -
po té zis fel ál lí tá sa, s le he tõ leg egy olyan ma te ma ti ka i lag
ke zel he tõ mo dell ki dol go zá sa, amely a meg fi gyelt je len sé -
ge ket egy ség be fog lal ja. A har ma dik a hi po té zis bõl, il let ve
a mo dell bõl a lo gi ka és/vagy a ma te ma ti ka sza bá lyai sze -
rint kö vet ke zõ, a hi po té zis fel ál lí tá sá hoz még fel nem
hasz nált, új faj ta je len ség „meg jós lá sa” (pre dik ci ó ja), egy
mennyi ség mér he tõ ér té ké nek elõ re va ló meg ha tá ro zá sa.
A ne gye dik pe dig en nek a je len ség nek a meg fi gye lé se vagy
an nak meg mé ré se, hogy egy mennyi ség va ló ban az elõ re
jó solt ér té kû-e. Csak az te kint he tõ ter mé szet tu do má nyos
ál lí tás nak, amely ki áll ta ezt a vég sõ pró bát is. 

A ter mé szet tu do má nyos meg is me rés fo lya mán a fen ti
lé pé se ket új ra és új ra be kell jár ni, hi szen a hi po té zis vagy
a mo dell igen gyak ran hely te len nek bi zo nyul. Ilyen kor új
fel te vé se ket kell ten ni, s meg pró bál ni az el len õr zést. Fon -
tos azon ban hang sú lyoz ni, hogy még ha a várt mó don ját -
szó dik is le a meg jó solt ese mény, ez nem je len ti fel tét le nül,
hogy a mo dell he lyes. Egy hi po té zist csak cá fol ni le het,
iga zol ni nem, hi szen nincs ki zár va, hogy más hi po té zis -
sel, más mo del lel is ugyan er re az ered mény re jut nánk. A
ter mé szet tu do mány te hát nem is mer ab szo lút tör vé nye -
ket, leg fel jebb olya no kat, ame lyek nek ed dig sem mi lyen kí -
sér le ti ta pasz ta lat nem mond el lent. Mind ad dig azon ban,
amíg nincs olyan ta pasz ta lat, amely el lent mon da na egy
el mé let nek, jo go san gon dol hat juk azt he lyes nek. 

„MEG JÓ SOL HA TÓ”-E A JÖ VÕ ÉS A MÚLT? 

A fi zi ká nak azért van ki emelt sze re pe a ter mé szet tu do má -
nyok kö zött, mert a leg messzebb ment el ál lí tá sa i nak ma -
te ma ti ka i lag szi go rú meg fo gal ma zá sá ban és fej lesz tett ki
nagy pon tos sá gú mé rõ be ren de zé se ket, ame lyek ál lí tá sa i -
nak na gyon pon tos el len õr zé sét te szik le he tõ vé. Ezen túl -
me nõ en a mai tech ni kai ci vi li zá ció, a min den na pi éle tünk -
ben hasz nált gé pek mû kö dé se, a leg egy sze rûb bek tõl a leg -
bo nyo lul tab ba kig, mind a fi zi ka alap tör vé nye i nek he lyes -
sé gét lát sza nak alá tá masz ta ni. Vagy gon dol junk a Cas si -
ni-ûr ha jó ra, amely hétév nyi, elõ re ki szá molt pá lyán va ló
re pü lés után az el múlt he tek ben pon to san a Sza tur nusz
elõ re ki sze melt hold já ra vit te el a Huy gens-szon dát. 

Egyes fi zi kai el mé le tek meg döb ben tõ en pon to san el len -
õr zött jós la tai el le né re hely te len len ne azt a be nyo más kel -
te ni, hogy a fi zi ka – ha ma még nem is, de egy szer majd –
min den ter mé sze ti je len sé get meg tud jó sol ni, il let ve
vissza me nõ le ge sen is ki tud szá mol ni. A fel vi lá go so dás
ko rá nak volt az a tév esz mé je – eb ben a for má ban a 19.
szá zad ele jén ta lán Lap lace volt el sõ meg fo gal ma zó ja –,
hogy ha is mer jük a vi lág mai ál la po tát, a me cha ni ka de -
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ter mi nisz ti kus egyen le tei se gít sé gé vel idõ ben elõ re és hát -
ra is min den pon to san ki szá mít ha tó, a be kö vet ke zõ, il let -
ve va la ha le ját szó dott ese mé nyek meg jó sol ha tók. Mint ki -
de rült, két ok mi att sem igaz ez a pon tos meg ha tá roz ha -
tó ság. 

Az egyik az, hogy bi zo nyos je len sé gek ese tén, még ha
de ter mi nisz ti kus egyen le tek kel le het is le ír ni azo kat, a ki -
in du lás nál el kö ve tett leg ki sebb pon tat lan ság a szá mo lás
so rán úgy föl erõ söd het, hogy a ka pott ered mény tel jes -
ség gel meg bíz ha tat lan, ka o ti kus. En nél el vi szem pont ból
fon to sabb, hogy az ato mi vagy an nál ki sebb mé re tek ben
le ját szó dó ese mé nye ket a mai tu dá sunk sze rint he lye sen
le író tör vé nyek, a kvan tum el mé let tör vé nyei már nem de -
ter mi nisz ti ku sak. Nem ál lít ha tó, hogy ez zel a vég sõ igaz -
ság hoz ju tott el a fi zi ka. Eins tein hí res mon dá sa, mi sze -
rint Is ten nem játszik do bó koc ká val, ép pen azt jel zi, hogy
lo gi kai úton nem zár ha tó ki egy még újabb el mé let,
amely bõl új ra de ter mi nisz ti kus ál lí tá sok kö vet kez nek.
Annyi azon ban biz to san igaz, hogy ma egy olyan el mé let
áll ren del ke zé sünk re, amely ezen a mé lyebb szin ten is mét
ren ge teg új, a ké sõb bi ta pasz ta lat ál tal iga zolt je len sé get
tu dott meg jó sol ni. 

Az új el mé let min den na pi éle tünk ben nem te szi al kal -
maz ha tat lan ná pél dá ul a me cha ni ka new to ni tör vé nye it
vagy a vil la mos ság tan klasszi kus egyen le te it, csak azok
tel je sí tõ ké pes sé gé nek kor lá ta it mu tat ja meg. Az új el mé let
vi szont olyan újabb je len sé gek ma gya rá za tát te szi le he tõ -
vé, ame lyek a klasszi kus fi zi ka ke re te in be lül ér tel mez he -
tet le nek. 

AZ ÕS ROB BA NÁS MINT A VI LÁG
KE LET KE ZÉ SÉ NEK TU DO MÁ NYOS EL MÉ LE TE 

Eb be a kör be tar toz nak azok a meg fi gye lé sek, ame lyek a
vi lág egye tem ke let ke zé sé nek tu do má nyos nak val lott el -
mé le te ki dol go zá sá hoz ve zet tek. Bár mennyi re is vál to zat -
lan nak tû nik a csil la gos ég, igen fi nom csil la gá sza ti meg -
fi gye lé sek azt mu tat ták ki, hogy a ga la xi sok egy re tá vo -
lod nak egy más tól, még pe dig mi nél tá vo labb van két ga la -
xis egy más tól, an nál na gyobb se bes ség gel. Eb bõl a ta -
pasz ta la ti tény bõl ki in dul va és vissza fe lé szá mol va adó -
dik az, hogy 10–15 mil li árd év vel ez elõtt az egész uni ver -
zum anya ga egy pont ba le he tett kon cent rál va. Ön ma gá -
ban akár a fan tá zia vi lá gá ba tar to zó nak is le het azt gon -
dol ni, ha va la ki en nek alap ján fel té te le zi az õs rob ba nást.
Mi ért te kint jük még is a vi lág ke let ke zé se tu do má nyos el -
mé le té nek, hi szen akár csak öt ven-hat van év vel ez elõtt is
a ter mé szet tu do mány egé szen más ké pet al ko tott ma gá -
nak a vi lág egye tem ben le ját szó dó fo lya ma tok ról? Mert a

ter mé szet tu do má nyos meg is me rés fo lya ma tá ról mon dot -
tak nak meg fe le lõ en a hi po té zis re olyan fi zi kai mo dell
épült, amely a fi zi ka mind ed dig igaz nak bi zo nyult tör vé -
nye i re tá masz ko dik, ko he rens ké pet ad az õs rob ba nás pil -
la na tá tól a ga la xi sok ki ala ku lá sá ig ter je dõ idõ szak ról,
ugyan ak kor olyan, ko ráb ban nem is mert je len sé gek, té -
nyek kö vet kez nek be lõ le, ame lyek most el vé gez he tõ mé ré -
sek kel kí sér le ti leg el len õriz he tõk. Ezek leg fon to sab bi ka
egy olyan koz mi kus hát tér su gár zás lé te, ame lyet negy ven
éve va ló ban meg fi gyel tek, a vá ra ko zás sal tel jes össz hang -
ban. Mi vel sem mi lyen más hi po té zis bõl ki in dul va ilyen
pon tos ma gya rá za tot ed dig nem le he tett kap ni, ma ezt te -
kint jük a ter mé szet tu do mány vá la szá nak a vi lág ke let ke -
zé sé re és a koz mi kus evo lú ci ó ra. 

CÁ FOL JA-E EZ AZ IS TE NI TE REM TÉST? 

Az el sõ, kis sé for má lis meg jegy zés az, hogy a fi zi ka el mé -
le ti és kí sér le ti mód sze rei csak az õs rob ba nás óta el telt
idõk re al kal maz ha tók. Ar ról, hogy mi volt az elõtt, sem mi -
lyen ter mé szet tu do má nyos ál lí tást nem le het ten ni, ar ra
ma gá nak az idõ nek a fi zi kai fo gal ma sem al kal maz ha tó.
Ha tet szik, úgy is fo gal maz ha tunk: a mo dern ter mé szet tu -
do mány ma ga mu tat rá ar ra, hogy a vi lág idõ ben nem
vég te len. 

En nél lé nye gibb, hogy a ter mé szet tu do mány mû ve lõ i -
nek tisz tá ban kell len ni ük a tu do má nyos meg is me rés ko -
ráb ban em lí tett kor lá ta i val. Két pon tot ta lá lok kü lö nö sen
fon tos nak hang sú lyoz ni. Egy részt még ha a ter mé szet tu -
do mány vizs gá la ti te rü le te eg zak tul nem is de fi ni ál ha tó, a
me cha ni kus ma te ri a lis ta szem lé let ál lí tá sá val szem ben
nem ter jed ki min den re. Más részt a ter mé szet tu do mány
kér dés fel ve té se min dig a ho gyan. Mér he tõ mennyi sé gek
kö zöt ti kap cso la to kat, le he tõ leg mi nél ál ta lá no sab ban ér -
vé nyes tör vény sze rû sé ge ket ke res és tár fel, je len sé gek kö -
zöt ti ok sá gi kap cso lat ra mu tat hat rá,  de nem vá la szol és
nem is vá la szol hat so ha a mi ért kér dé sé re a cél ér tel mé -
ben, még az ant ro pi kus elv vel sem. Egy ter mé szet tu dós,
ha a mi ért rõl be szél, nem ter mé szet tu do má nyos ál lí tá so -
kat fejt ki, ha nem hi tét vall ja meg. 

A ter mé szet tu do mány te hát nem ál lít ja, mert lé nye gé bõl
fa ka dó an nem is ál lít hat ja, hogy Is ten te rem tet te a vi lá got,
al kot ta meg a ter mé sze ti je len sé gek le fo lyá sát meg ha tá ro -
zó ter mé sze ti tör vé nye ket, még ha el is cso dál ko zunk azok
egy sze rû sé gén és szép sé gén. De nem is cá fol ja, mert nem
cá fol hat ja azt. Is ten be ve tett hi tünk nem függ vé nye an -
nak, hogy a ter mé szet tu do mány ép pen hol tart a vi lág
meg is me ré sé ben. Hi tünk alap ja csak a Jé zus Krisz tus ban
testté lett sze re tet át élé se, el fo ga dá sa le het.
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Ki játsz ha tó-e a tu do mány a hit el len – vagy meg for dít va?
E ket tõt egy más nak ug rasz ta ni ka taszt ro fá lis és ál szent
kon tár ság. Olyan vol na ez, mint ami kor bal ga fel nõt tek
azt kér de zik a kis gye rek tõl: „Apu ká dat sze re ted job ban
vagy anyu ká dat?” Két fe lé ha tó meg gon do lat lan ság az
ilyes mi, mert bi zony meg za var hat ja a ki csit, más részt pe -
dig ily mó don az egyik szü lõ kis sé „le ér té ke lõ dik”. A há -
zas ság is em be ri-kap cso la ti ket tõs sé get igé nyel, akár csak
az ál ta lá nos ér vé nyû jé zu si pa ran cso lat: Sze resd fe le ba rá -
to dat, mint ma ga dat! Alig ha nem ter mé sze ti „áb rá nak” is
te kint het jük a ket tõs sé get. Van nak iker igaz sá gok, ame -
lyek job bá ra szo ro san egy más után szü let nek, mint
Ézsau és Jákób, s még is kü lön böz nek, mi köz ben egyik
sem mi nõ sít he ti a test vér ét le né zõ en fö lös le ges nek. Ak kor

sem, ha egyik „ran go sabb nak” szá mít éle tünk ben, mint
pél dá ul test és lé lek pá ro sa – hi szen a ket tõ együtt al kot -
ja az em bert. Ne fe led jük: tes te tek a Szent lé lek temp lo ma
(1Kor 6,19). Ek ko ra meg tisz tel te tés éri a Krisz tus ban hí -
võt! Nem aján la tos te hát sem mi be ven ni az anyag és a
test vi lá gát, mert ef fé le vak me rõ ség gel éle tünk ko csi ján
köd be ro han ha tunk. A „vi lá gí tó to rony” mind emel lett a
Lé lek, s ez zel össz hang ban lett test té az Ige. A min den -
ség nek ele ven, fe le lõs ré sze az em ber. Er rõl írt Kézdy Edit
„Te rem tés és evo lú ció” cím mel szak ava tott el iga zí tó so ro -
kat, mi ként más szak ér tõk is. Hit tu do má nyi szem pont ból
is hang sú lyoz ták: a te rem tés és az evo lú ció nem zár ják ki
egy mást. Fö lös le ges, sõt fe le lõt len min den fe szült ség -
gyár tás.

Te rem tés és/vagy fej lõ dés?
Bod rog Mik lós gon do lat tö re dé ke a te rem tés hit és evo lú ció té ma kör ben meg je lent cik kek kap csán

A hó nap har ma dik va sár nap ja. Reg gel 8 óra 30 perc. A
gyü le ke ze ti te rem ben te rí tett asz ta lok, raj tuk ká vé, ka kaó,
tea és ka lács. Az asz ta lok mel lett kü lön bö zõ ko rú gyer me -
kek szü le ik kel, nagy szü le ik kel. Van nak, akik gyer mek nél -
kül ér kez nek, és olya nok is, akik egye dül. Kö rül be lül
negy ve nen va gyunk. Kö zö sen reg ge li zünk. És köz ben
meg be szél jük, ki vel mi tör tént. Kö zös ség gé for má ló dunk. 

Úgy más fél év vel ez elõtt vág hat tunk be le. Nem sok kal
Ág fal vá ra ér ke zé sünk után egyik fi a tal pres bi te rünk kel
gon dol koz tunk el azon, ho gyan tud nánk el ér ni a hit ta nos
gyer me kek szü le it is, ho gyan le het ne a kö zép ko rú és fi a -
tal szü lõk kor osz tá lyát is be kap csol ni a gyü le ke zet be. Egy
tan év nyi tó is ten tisz te let tel kez dõ dött. 

Mi ben más ez az is ten tisz te let, mint a gyer mek-is ten -
tisz te let? A csa lá di is ten tisz te let nem egy gyü le ke zet be,
gyü le ke zet hez „szok ta tó” al ka lom, és így nem az a cél ja,
hogy is ten tisz te let re szok tas suk a gyü le ke zet fi a tal szü lõi
kor osz tá lyát; nem is an nak az al kal ma, hogy a gyü le ke zet
bib lia is me re ti hi á nyos sá ga it pó tol juk. A csa lá di is ten tisz -
te let a gyü le ke zet csa lá di ün ne pe, ahol együtt hall gat ja Is -
ten igé jét szü lõ és gyer mek, nagy ma ma és uno ka, és a

gyü le ke zet olyan tag jai is csa lád ban ün ne pel het nek, akik
a hét köz nap ja i kat egye dül élik. A részt ve võk kö zött olya -
nok is van nak, akik más gyü le ke ze ti al kal mat nem lá to -
gat nak. Ezért na gyon fon tos, hogy a csa lá di is ten tisz te le -
tek éves te ma ti ká já nak el ké szí té sé nél és a tex tus ki vá lasz -
tá sá nál min den kor osz tály ra és csa lá di ál la pot ra fi gye lem -
mel le gyünk. A csa lá di is ten tisz te let ab ban is kü lön bö zik
más al kal mak tól, hogy jel le gét te kint ve in ter ak tív. Más sá -
ga nem ab ban mu tat ko zik meg, hogy gyer me kek sze re pel -
nek, vagy a pré di ká ció kér dés-fe le let for má já ban je le nik
meg. Más sá ga a kre a ti vi tás ban, a sze mé lyes ség ben, li tur -
gi á já ban, a szem lél te tés ben van. Ün ne pi jel le ge mel lett
fon tos nak tar tom azt is, hogy a csa lá di is ten tisz te let meg -
szó lí tó al ka lom le gyen. 

A csa lá di is ten tisz te le ti al kal mak el en ged he tet len kö ve -
tel mé nye egy elõ ké szí tõ cso port meg lé te. Õk azok az em -
be rek, fi a tal szü lõk, akik az éves te ma ti ka alap ján a lel -
kész se gít sé gé re van nak az is ten tisz te let elõ ké szí té sé ben:
öt le te ik, kre a ti vi tá suk, kéz ügyes sé gük, ak tív rész vé te lük
nél kül nem tu dunk csa lá di is ten tisz te le tet tar ta ni. Jó, ha
az elõ ké szí tõ cso port tag ja it te kint ve idõ rõl idõ re új ta gok -

SÁ GHY KA TA 

Ki nek ka lo da, ki nek fé szek –
avagy mi lyen a csa lá di is ten tisz te let? 



kal bõ vül, mert így ki kü szö böl het jük, hogy a gyü le ke ze ten
be lül kü lön cso por tok jöj je nek lét re. 

Mi lyen gya ko ri ság gal tart sunk csa lá di is ten tisz te le tet?
Én jó nak tar tom a ha von ta egy szer, min dig ugyan azon a
na pon és idõ ben meg tar tott ren det, mert ez a csa lá dok nak
könnyen meg je gyez he tõ, és a csa lá di prog ra mok szer ve zé -
sé nél fi gye lem be ve he tõ. 

A csa lá di is ten tisz te le ti al kal mak ve szé lye i nek ta rom,
hogy csak ezt az al kal mat lá to ga tók a gyü le ke ze ten be lül
kü lön cso port tá vál nak; hogy a kre a ti vi tás és a szem lél te -
tés ke rül elõ tér be, és ez ál tal el sik kad a tar ta lom; hogy lel -
ke se dé sünk és kre a ti vi tá sunk olyan nagy, hogy az is ten -
tisz te let hossza meg ha lad ja az egy órát; vagy eset leg is -
ten tisz te let he lyett csa lá di prog ra mot szer ve zünk. 

Az aláb bi ak ban be mu ta tunk egy, az ág fal vai gyü le ke -
zet ben meg tar tott csa lá di is ten tisz te le tet. 

Az is ten tisz te let kel lé ke: egy-egy hur ka pál cá ra ra gasz -
tott, pa pír ból ké szí tett vi rág, ame lyet min den is ten tisz te -
let re ér ke zõ nek át ad tunk; és egy ha tal mas vi rág cse rép te -
le vi rág föld del, ame lyet az ol tár tér ben he lyez tünk el. 

Kö szön tés: Jó reg gelt! Mai is ten tisz te le tün kön egy kis -
ker tet fo gunk ül tet ni. Ezért is van min den ki ke zé ben egy
szál pa pír vi rág. Ezek a vi rá gok ma imád sá ga in kat fog ják
jel ké pez ni. Is ten tisz te le tünk té má ja az imád ság. Az imád -
sá gos kert be úgy le het vi rá got ül tet ni, hogy az el hang zott
imád sá gok után min dig lesz le he tõ ség csen des imád ság ra,
így ami kor va la ki kér ni, há lát ad ni sze ret ne, vagy di csér ni
sze ret né Is tent, ak kor mi u tán el mond ta csend ben az imád -
sá gát, ül tes se be ide, a vi rág cse rép be a vi rá gját. 

Hir de tés
Ének: EÉ 100 
Lel kész: Az Atya, Fiú, Szent lé lek ne vé ben! 
Gyü le ke zet: Ámen. 
Ima: Sze re tõ Is te nünk! Kö szön jük ne ked, hogy ma reg -

gel is fel éb red tünk, és ezt a mai na pot meg él het jük. Egész -
sé ge sek va gyunk, és min de nünk meg van. Kö szön jük ezt
ne ked! Kö szön jük ál ma in kat, az éj sza ka õr zõ nyu gal mát,
a nap min dent meg vi lá gí tó ere jét! Há la adá sunk té ged di -
csér, mennyei Atyánk. Ké rünk, hall gasd meg ének lé sün ket
és imád sá ga in kat! Ámen. 

Har mó ni um já ték, vi rá gok el he lye zé se 
Zsol tár: Zsolt 27,1–10.13–14 
Ének: EÉ 554 
Ima: Atyánk! Szé gyen tõl pi ros lik ar cunk, ami kor ar ra

gon do lunk, hogy mennyi go nosz dol got cse le ked tünk.
Sze re tet le nek, iri gyek, ön zõ ek, kö ve te lõ zõk, go rom bák, el -
ha mar ko dot tak vol tunk tár sa ink kal, hût le nek vol tunk
hoz zád. Te rem tett vi lá god jól mû kö dõ rend jét sem mi be
vet tük, sze me tet do bál tunk szét, er dõ ket ir tot tunk ki. Ké -
nyel münk elõbb re va ló volt kör nye ze tünk vé del mé nél. Ké -
rünk té ged, se gíts ne künk, hogy ar cunk pír ja el tûn jön, és
bé kés, nyu godt szív vel áll has sunk eléd! Ámen. 

Har mó ni um já ték, vi rá gok el he lye zé se
Fel ol do zás: Öröm hírt mon dok nek tek: Is ten meg bo csá -

tot ta bot lá sa in kat és bû ne in ket. Fi át küld te vi lá gunk ba,

hogy õ ha lá lá val ki ment sen min ket a ha lál ke zé bõl, és az
örök éle tet aján dé koz ta ne künk. Di csõ ség a ma gas ság ban
Is ten nek, a föl dön bé kes ség, és az em be rek hez jó aka rat. 

Hit val lás
Ének: EÉ 573 
Ige ol va sás: Mt 6,5–13 
Ige hir de tés: So kan mond ják: so kat be szé lek. És va ló -

ban, sze re tek be szél ni. De nem sze re tek csak úgy a vak vi -
lág ba be szél ni, „sü ke tel ni”. Sze re tem, ha be szél get he tek
va la ki vel. Jó do log nak tar tom, hogy el me sél het jük egy -
más nak, mi tör tént a su li ban, a mun ka he lyen, mit hal lot -
tunk a bolt ban. Jó ér zés sel tölt el, ami kor el mond ha tom
leg ki sebb örö mö met is, vagy ami kor fé lel me im rõl be szél -
he tek. Sze re tek jó reg gelt kö szön ni reg ge len ként, még ak -
kor is, ha olyan fá radt nak ér zem ma gam, hogy meg moz -
dul ni sincs ked vem. 

Nagy sze rû do log nak tar tom a han gos fil mek vi lá gát, a
tv, a rá dió vagy a te le fon hang át vi te lét. Igaz, Char lie Chap -
lin né ma film jei is ámu lat ba ej te nek, de az má sért van.
Cso dá nak tar tom, hogy nyel vünk, szánk moz ga tá sá val és
egy kis le ve gõ áram lá sá val mennyi min dent ki tu dunk
fe jez ni.

Er re a cso dá ra már a kis lá nyom, Esz ter is rá ér zett, úgy -
hogy õ is igyek szik min den idõt ki hasz nál ni a be szél ge tés -
re. Bár az ál ta la hasz nált nyelv még kis sé za va ros a szá -
mom ra is, még is a kom mu ni ká ció esz kö ze. 

Azt mond ják, min den ki vel és min den nel le het be szél ni.
Tu dó sok ál lít ják, hogy nö vé nye ink job ban nõ nek, egész sé -
ge seb bek, ha be szél ge tünk ve lük. Há zi ál la ta ink né ha
bölcs pil lan tá sok kal nyug táz zák mé lyen szán tó mon da ta -
in kat. Pszi cho ló gu sok gyó gyí tó mód szert lát nak a be szél -
ge tés ben. És né ha ne künk is jól esik meg be szél ni ön ma -
gunk kal tet te in ket, gon do la ta in kat. Ar ról nem is be szél ve,
hogy a be szél ge tés sel, a be széd del fél re ér té sek so ro za tát
ke rül het jük el, prob lé má kat old ha tunk meg. 

A be széd te hát jó. 
De ha ennyi ál dá sos ol da la van a be széd nek, és ha min -

den ki vel le het be szél ni, ak kor Is ten nel mi ért ne be szél ges -
sünk? El len érv le het ne, hogy be szél get ni csak az zal le het,
aki mel let tünk van, és part ner a be szél ge tés ben. És ha ez
tény leg el len érv, ak kor gyor san rá cá fol ha tok: Is ten min dig
mel let tünk van, és õ iga zán a mi part ne rünk. Mert ne ki
min dig van ide je be szél get ni ve lünk. Õ nem ro han se ho va.
Õt nem kö tik a ha tár idõs el fog lalt sá gok: az is ko lá ba, mun -
ká ba me nés, há zi fel adat-írás, mo so ga tás, por szí vó zás. Õ a
nap 24 órá já ban ké pes és tud be szél get ni. Kételkedõk azt
mon da nák er re, hogy jó, de egy be szél ge tés ak kor jó, ha
nem csak én be szé lek, ha nem vá la szo kat és gon do la to kat is
ka pok a sza va im ra. Is ten nek nem csak hogy vá la szol ni van
ide je, de még a prob lé má ink he lyes meg ol dá sát is van ide -
je ki ta lál ni, a le he tõ leg job bat szá munk ra meg ta lál ni. Vá la -
szai min dig õszin ték, so ha sem kell két szí nû ség tõl tar ta -
nunk. És még szó tár sem kell, hogy át kó dol juk mon da ni -
va ló ját. Elég csak tel je sen nyi tott szív vel be szél get ni ve le. 

Ho gyan kell Is ten nel be szél get ni? Jé zus azt mond ja,
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hogy bát ran kér jünk, bát ran szól junk Is ten hez! Jé zus,
ami kor a ta nít vá nyai meg kér dez ték tõ le, hogy ho gyan kell
imád koz ni, vagy is Is ten nel be szél get ni, ak kor sem mi lyen
hó kusz pó kusz ról, sem mi lyen cso dá ról nem be szélt. Sõt ki -
té telt sem szab. Nem mond ja, hogy csak a meg ke resz tel ke -
det tek vagy csak a temp lom ba já rók be szél get het nek ve le.
Õ csak az õszin te sé get eme li ki. Nem kell mást ten nünk,
csak imád koz nunk. Imád sá ga ink nak lé nye ge nem a kéz
össze kul cso lá sa, nem a sze mek be hu nyá sa, nem a temp -
lom áhí ta tos meg hitt sé ge, nem a pap je len lé te, ha nem az
õszin te Is ten fe lé for du lás. Ezért imád ság le het egy szó,
mon da tok so ka sá ga, ne ve té sünk dal la ma, ug rá lá sunk rit -
mu sa, tán cunk lé pé sei, kö szö ne tünk ki fe je zé se. Ezért az
is ten tisz te le ten az ének is imád sá gunk egyik for má ja.
Nem la zí tó szü net, gyü le ke ze tet meg moz ga tó is ten tisz te le -
ti elem. Az imád sá ga ink for mái olyan vál to za to sak, mint
be szél ge té se ink em ber tár sa ink kal. Ezt akar ja a mi vi rá -
gos ker tünk is jel ké pez ni. Bár ezek a pa pír vi rá gok nem
annyi ra sok szí nû ek, mint imád sá ga ink, még is egy-egy új
imád ság gal szeb bé és gaz da gab bá vá lik imád sá gos ker -
tünk. Min den egyes imád sá gunk egy vi rág hagy ma Is ten -
nel va ló be szél ge té se ink ben. Csak biz tat ni tu dok min -
den kit, hogy bát ran nö vel je és szí ne sít se ezt a ker tet. És
mi vel em ber tár sa ink kal foly ta tott be szél ge té se ink nin -
cse nek kor lá toz va, ezért az Is ten nel va ló be szél ge tés
nincs sem hely hez, sem idõ höz köt ve. Egy for mán imád -
ság nak szá mít a ho mo ko zó ban, a bu szon, az is ko la pad -
ban és a temp lom ban el mon dott imád ság. 

Jé zus ta nít vá nya i nak az ál ta lunk Mi atyánk nak hí vott
imád ság gal csak egy pél dát mu tat meg ar ra, mi lyen is le -
gyen az imád ság. Meg mu tat ja, ho gyan for dul junk Is ten -
hez lé nyeg re tö rõ en és egy sze rû en. 

Aho gyan az em be rek kö zött a be széd kap cso la to kat tart
fenn, ugyan úgy az imád ság is fenn tart ja az Is ten nel va ló
kap cso la tun kat. 

Ápol juk ezt a kap cso la tot, úgy, aho gyan kert je in ket
ápol juk, és ak kor lel künk sem lesz gon do zat lan, gaz dát -
lan és ma gá nyos! 

Imád ság: Urunk, ha a csil la go kat vagy a fel ke lõ na pot
lát juk az égen, ha a gyö nyö rû er dõt vagy az ál la to kat
szem lél jük, cso dál koz nunk kell a te rem tett ség tö ké le tes sé -

ge fe lett. A vi lág te le van szép ség gel és ti tok za tos ság gal.
Mind ezek a te jó vol tod ból van nak. Ne künk sem mit sem
kell ten nünk, hogy tes tünk tag jai úgy mû köd je nek, aho -
gyan kell, hogy a nap pa li ég bol ton a nap, az éj sza ka in a
hold tün dö köl jön. Ke zün ket sem kell moz dí ta ni azért, hogy
a föld ta vasszal ki zöl dül jön, õsszel pe dig szí nes sé vál jon.
Há lát adunk ne ked, hogy élet tel aján dé koz tál meg min ket. 

Har mó ni um já ték, vi rá gok el he lye zé se
Di csé rünk té ged, Is te nünk, el nem mú ló sze re te ted aján -

dé ká ért. Di csé re tet zeng szánk, mert te meg hall gatsz és se -
gí tesz min ket. Te nye re den hor do zol, óvsz és táp lálsz min -
ket, még ak kor is, ha mi bot lá sa ink mi att ezt nem ér de -
mel jük meg. Te vagy az Urunk, aki tu dod mind azt is, ami
ve lünk az el múlt hé ten tör tént. Bol do gok vol tunk, de né -
ha szo mo rú ak is, egye sek örö met sze rez tek ne künk, má -
sok pe dig bosszú sá got. De éle tünk szí nes és szép. 

Har mó ni um já ték, vi rá gok el he lye zé se
Urunk, hoz zád for du lunk ké ré se ink kel is: Ké rünk té ged,

hogy te légy ve lünk az elõt tünk lé võ hét min den nap ján.
Kí sérj min ket ál dá sod dal, légy ve lünk ott ho na ik ban, be -
szé de ink ben, tet te ink ben. Adj ne künk egész sé get, jó ked -
vet, sze re te tet, böl cses sé get! 

Har mó ni um já ték, vi rá gok el he lye zé se
Mennyei Atyánk! Te tu dod, hogy mi min den vár min ket

ezen a hé ten. Ki tõl fo gunk sze re te tet kap ni, és ki lesz az,
aki vel sze re tet le nül fo gunk bán ni. Ké rünk té ged, hogy te
légy ba rá ta ink kal és is me ret le nek kel, az em ber tár sa ink kal
is. Ké rünk, adj bé két a vi lág nak min de nütt, add, hogy el -
hall gas sa nak a fegy ve rek a föld szí nén és a lel kekben is!
Se gíts meg min ket, Úr is ten, hogy rád mu ta tó jel zõ táb lák
le hes sünk az em be rek sze mé ben, és így vál junk mun ka -
tár sa id dá. Ké rünk té ged, se gíts ne künk, hogy gon doz zuk
és ápol juk imád sá gos ker tün ket, hogy min dig tün dö köl je -
nek ben ne be szél ge té se ink vi rá gai, és azok, akik meg cso -
dál ják, ne csak cso dál koz za nak, ha nem õk is el kezd je nek
imád sá ga ik kal ker tet ül tet ni. Add, hogy gon dos kod ja nak
is kert je ik rõl! 

Csend, vi rá gok el he lye zé se
Mi atyánk éne kel ve
Ál dás
Ének: EÉ 553

AZ EVAN GÉ LI KUS HIT TU DO MÁ NYI EGYE TEM
a 2005/2006-os tan év re fel vé telt hir det

nap pa li ta go za ton 3 éves dok to ri (PhD) kép zés re
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A köny vek nek az a dol guk, hogy meg je len je nek. Ah hoz
ké pest, hogy egy könyv van vagy nincs, hogy kéz be ve he -
tõ vagy nem, má sod la gos kér dés, hogy iz gal mas vagy
unal mas, hogy ol vas má nyos vagy szá raz, hogy hasz nos
vagy ha szon ta lan. A szó ban for gó mû vi szont elõ ször is
meg író dott, má sod szor kéz ira ta nem kal ló dott el, har mad -
szor szö ve gét lel ki is me re tes ke zek gon doz ták, vé gül ki -
adói jó vol tá ból nyom dá ba ke rül he tett, ami min den olyan
eset ben szen zá ció, ha az el hunyt szer zõ nem bá bás kod hat
sze mé lye sen a könyv szü le té sé nél, nem sür get het lek tort,
nem elõ szo báz hat szpon zo rok nál. Még je len tõ sebb ese -
mény vi szont, ha az em lék író négy év ti zed mun ká já ról
szá mol be, elõbb mint a le gen dás Gy urátz Fe renc püs pök
tit ká ra, majd ké sõbb mint tit kos ta ná csos és fõ ren di há zi
tag, aki hol az utol só ki rály nál tesz tisz tel gõ lá to ga tást,
hol a ké sõbb erõ sza kos ha lált halt mi nisz ter el nö kök nél
igyek szik el ér ni az egy ház büsz ke sé gét je len tõ in téz mé -
nyek meg men té sét. És hogy Ka pi Bé la nem csak köz éle ti
sze rep lõ, szám ta lan zárt kö rû meg be szé lés ta nú ja, ha nem
szép író is, az már több an nál, amit egy ínyenc ol va só el -
kép zel het ma gá nak. 

Ka pi Bé la (1879–1957) Sop ron ban szü le tett, és ugyan -
itt szen tel ték pap pá 1901-ben. Ros to cki és hal lei ösz tön -
dí jas évek, rö vid dö möl ki se géd lel kész ke dés és pá pai püs -
pö ki tit kár ko dás után 1904-tõl kör men di lel kész, majd
1916-tól 32 éven át a Du nán tú li Evan gé li kus Egy ház ke -
rü let püs pö ke, 1937-tõl az evan gé li kus egy ház lel ké szi el -
nö ke. Em lék ira ta i nak na gyobb ré sze idõ rend ben ha la dó
ön élet írás né hány te ma ti kus blok kal (mint a né met kér -
dés, a zsi dó kér dés, a Tú róczy-ügy), ez után ve szi sor ra Ka -
pi az õt kö rül ve võ sze mé lye ket: mun ka tár sa it, csa lád tag -
ja it és a ve le kap cso lat ban ál ló köz éle ti sze mé lye ket (po -
li ti ku so kat, egy há zi ve ze tõ ket). Ezek a port rék hol rö vi -
deb bek, hol hosszab bak, hol el is me rõk, hol kri ti ku sak,
hol ta lá ló ak, hol el na gyol tak asze rint, mi lyen meg ha tá ro -
zó él mény és mennyi sze mé lyes ta pasz ta lat állt mö göt -
tük. Már eb bõl is sejt he tõ, mi lyen gaz dag anya got rej te -
nek ezek a la pok, hi szen Ka pi fe le lõs ve ze tõ ként sok szor
állt vá lasz úton, dön té sei sok töp ren gés be ke rül tek, és
utó lag idõ sebb ko rá ban is szem be sül nie kel lett a kér dés -
sel, hogy egyik-má sik dön té se he lyes volt-e, fõ leg hogy
sok szor két rossz kö zül kel lett a ki seb bet vá lasz ta nia.
Egy-egy fej te ge té se ugyan ön iga zo ló jel le gû, de ez egy
em lék irat ese té ben nem ró ha tó föl. 

Mi lyen ér zés meg fo gal ma zá suk után 50 év vel eze ket a

gon do la to kat ol vas ni? Sok szor szûk nek tet szik az em lék -
író ho ri zont ja, pe dig csak a mi pers pek tí vánk csal: nem
kér he tõ szá mon Ka pi Bé lán, hogy még nem tud ja, mi lyen
íté le tet mond majd a tör té ne lem a fö lött a kor fö lött,
amely ben élt. A jegy ze tek író ja ne héz dön tést ho zott, ami -
kor le mon dott en nek a ho ri zont nak a ki szé le sí té sé rõl, és
bi zo nyá ra nem csak ter je del mi okok ból. El já rá sa vég sõ so -
ron he lye sel he tõ, az ér té ke lés, a hely re iga zí tás nem a köz -
re adó, ha nem az ol va só dol ga. 

Rá tér ve an nak mél ta tá sá ra, amit a szer kesz tõ, Mi rák
Ka ta lin és mun ka tár sai nyúj ta nak a kö tet ben, el is me rés -
sel kell szól nom elõ ször is a majd 40 ol dal nyi jól vá lo ga -
tott, jó mi nõ sé gû kép anyag ról, a több mint 100 ol dal nyi
jegy zet rõl és az ap pa rá tus egyéb kö te le zõ ré sze i rõl (jegy zé -
kek, mu ta tó stb.). A jegy ze te lõ di lem má já ról már szól tam:
le vél tá ri és nyom ta tott for rá sok alap ján si ke rül ta ka ré ko -
san is in for ma tív se géd le tet össze ál lí ta nia. A tár gyi ma -
gya rá za to kat min den eset ben fel ve szi, a tá vo lab bi (kor tör -
té ne ti, szak iro dal mi) uta lá so kat gon do san meg szû ri. Ami
az em lék irat köz vet len meg ér té sé hez szük sé ges, meg ta lál -
ha tó itt, míg a 20. szá zad po li ti ka- és egy ház tör té ne ti stú -
di u ma it Mi rák Ka ta lin meg hagy ja az ol va só nak. 

Meg kell em lí te nem azon ban a bí rá ló di lem má ját is.
Nem de rült ki szá mom ra, pon to san mi lyen ol va só kö zön -
ség nek szán ta a ki adó a kö te tet, csu pán egy té to va meg -
jegy zés (939. o.) árul ko dik ar ról, hogy „a fi a ta labb ol va só -
nem ze dé kek” igé nye it is igye ke zett szem elõtt tar ta ni. A
ko moly kül le mû és tör té né szi el vá rá so kat is ki elé gí tõ
könyv, amely mél tán áll hat köz- és ma gán könyv tá rak pol -
cán, va ló ban szá mos olyan he lyen tar tal maz a szö veg be
ékelt ma gya rá za to kat, ahol leg fel jebb a fi a ta labb kor osz -
tály ra gon dol va kel lett ilye ne ket el he lyez ni. A gyak ran
szük ség te len nek tû nõ ma gya rá za tok saj ná la tos mó don
meg akaszt ják en nek a tar tal mas, gaz dag könyv nek az ol -
va sá sát. 

Csep re gi Zol tán
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Lám pás az ol tár zsá mo lyán*

Ka pi Bé la püs pök fel jegy zé sei éle té rõl és szol gá la tá ról

* Szer kesz tet te és a jegy ze te ket össze ál lí tot ta Mi rák Ka ta lin. Ber zse nyi
Dá ni el Evan gé li kus Gim ná zi um, Sop ron, 2004.
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HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 2. VA SÁR NAP
(MI SE RI COR DI AS DO MI NI) 
• Jn 10,22–29 

Be ve ze tés 

Bár el ter jed tebb és köz na pibb, még sem szí ve sen hasz ná -
lom a „hús vét” ki fe je zést a fel tá ma dás ün ne pé nek meg ne -
ve zé sé re. Oka, hogy ez a ré gi, még is sze ren csét len el ne ve -
zés nem ke resz tény hi tünk lé nye gét fe je zi ki, hi szen a ré -
gi ér te lem ben vett böjt (hús evé si ti la lom) vé gét je len ti,
ami kor a tör vényt még úgy-ahogy be tar tó (ka to li kus) ele -
ink szá má ra vég re el ér ke zett a „hús vé te lé nek”, az az evé -
sé nek az ide je. Mél tat lan nak tar tom a ke reszt ha lál és a fel -
tá ma dás cso dá já nak azt a po gány és orá lis ér tel me zé sét,
amely son ka- és fõtt kol bász evés re szû kí ti le a fen sé ges
ün nep lé nye gét: ke reszt ha lál, po kol ra szál lás és fel tá ma -
dás a ha lál ból. Kü lö nö sen el té rít a lé nyeg tõl a hús vé ti
nyúl és a (fes tett) hús vé ti to jás, amely bõl rá adá sul nyu szi -
to jás lett. Mi, evan gé li kus ige hir de tõk ne le gyünk „nyu -
szik” szem be száll ni – az ün nep meg ne ve zé se szint jén is –
ezek kel a po gány ele mek kel. 

A va sár nap cí me az Agen dá ban: „Az élõ Krisz tus élõ
gyü le ke ze te.” A fel tá ma dás ün ne pe utá ni 2. va sár nap a Jó
Pász tor va sár nap ja, amelynek la tin ne ve Mi se ri cor di as Do -
mi ni: „Az Úr ke gyel me be töl ti a föl det.” Az Úr jó sá ga, ke -
gyel me, ir gal ma, sze re te te az övéi fe lé – ki fe je zõ ké pe min -
den nek az iga zi Jó Pász tor. Jn 10,1kk mel lett ugyan ez zel a
té má val fog lal ko zik 1Pét 2,21b–25 is, bi zo nyos esz ten -
dõk ben pe dig a Jn 21-bõl az a rész ke rül elõ, ahol a nyáj
le gel te té se a tex tus té má ja. De min den meg bí za tás mö gött
csak és ki zá ró lag a Mi se ri cor di as Do mi ni fe dez he tõ fel. 

A tex tus hoz 

22–24. v.: a temp lom új raszen te lé sé nek em lék ün ne pe (ha -
nuk ka) volt ép pen, és Jé zus a temp lom Sa la mon-csar no ká -
ban jár kált (peripavtei). A szo fis ta és az arisz to te lé szi pe -

ri pa te ti kus is ko lá ra, il let ve ta ní tá si mód szer re em lé kez tet
a hely zet, de a lé nyeg egé szen más. A Já nos evan gé lis ta
ko ra be li ol va sók re me kül ér tet ték a pár hu za mot. A gö rö -
gök leg fõbb kér dé se az em ber bol dog sá ga és er köl cse volt,
itt azon ban a Mes si ás ról, a meg vál tó ról van szó, ugyan -
csak bol dog ság ról és er kölcs rõl, de más a ko or di ná ta (ke -
reszt ala kú). 

Temp lom szen te lé si em lék ün nep: ün ne pi, ám har ci as a
lel kü let. A Kr. e. 165-ben tör tént hõ si ese mé nyek rõl em -
lé kez tek meg ép pen (min den esz ten dõ ben de cem ber 25-
én, 8 na pos ün nep ség so ro zat ke re té ben). IV. An ti okhosz
Epi fa nész temp lom gya lá zó ural ko dó túl ere jé vel szem ben
a har ci as Mak ka be u so kat si ker hez se gí tet te hõ si lel ke se -
dé sük, és az ün ne pen részt  ve võk ezek re a hõ sök re em -
lé kez tek. A hõ sök em lé ke ze te az õ em lé ke zõ lel kü ket is
fel tü zel te. Hi szen temp lom- és szent föld gya lá zó ha ta lom
ek kor is volt, csak ró ma i ak nak ne vez ték õket. Olyan ve -
zér kel le ne ne kik most is, ami lyen ak kor volt, Kr. e. 165-
ben. Ha ez a Mak ka be us-fé le mes si ás ve zér most itt vol -
na… Ez zel a har ci as mes si ást aka ró har ci as lel kü let tel
ro han ják le Jé zust: nyi lat kozz! Úgy nyi lat kozz (eijpe;
hJmiÖn parrhsiva), hogy ne künk is meg fe lel jen. Mak ka be -
us fe lel meg! 

Jé zus ezt az igé nyü ket nem elé gí ti ki. Õ nem ezért jött,
és sze rin te nem er rõl a vi lág ról szól a tör té net. A har ci as
lel kü let tel ün nep lõ zsi dók szin te kény sze rí te ni sze ret nék
az Úr Jé zust, hogy az ál ta luk vá gyott Mak ka be us-fé le mes -
si á si kül de tést vál lal ja fel. Hát õ a mes si ás (Krisz tus)? Ak -
kor le gyen az õ ün ne pi vá ra ko zá suk sze rin ti Mes si ás. 

25–29. v.: Jé zus sze rint vi lá gos le het ne elõt tük a vá lasz:
õ a Mes si ás! ta; ejrga aJ ;… ejn twÖ ojnovmati touÖ patrov" mou

Atyám ne vé ben vég zett cse le ke de te im ta nú sít ják (martureiÖ)
ezt! Fel idéz he tõk a mes si á si je lek, ame lye ket egyet len cso -
da gyó gyí tó sem ké pes utá noz ni. Ezek a mes si á si je lek cá -
fol ha tat lan bi zo nyí té kok le het né nek a fa ri ze u sok sze mé -
ben, de õk mak ka be u si vak ság ban szen ved nek, nem lát ják
azt a mennyei Atya ál tal kül dött Jó Pász tort, aki éle tét ad -
ja a ju ho kért. 

Jé zus fé lel me tes di ag nó zi sa sze rint a ju hok nak két fé le
tá bo ra van: akik hall gat nak (ajkouvousin) a Jó Pász tor
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hang já ra és kö ve tik õt (ajkolouqouÖsivn), va la mint akik Jé -
zus ki je len té se sze rint „nem az én ju ha im kö zül va lók”,
vagy is nem hall gat nak a hang já ra. 

Kik le het nek Jé zus ju hai? 

Aki ket a mennyei Atya adott (devdwkevn) át a Fi á nak! A
29. vers ben Jé zus kü lön fel hív ja a fi gyel met er re a lel ki
ap ró ság ra, de nem lé nyeg te len ki je len tés re. Nem a ju hok
dön töt tek úgy, hogy hall gat nak Jé zus ra, a Fõ pász tor
sza vá ra, ha nem Mi se ri cor di as Do mi ni van a tör tén tek
mö gött. Azt pe dig on nan tu dom meg, hogy Jé zus nyá já -
ba tar to zom-e, hogy hall ga tok-e a hang já ra, vagy sem,
és kö ve tem-e azt, amit az igé ben (ige hir de tés ben) hal lot -
tam, vagy sem. Vagy is rend sze re sen hall ga tom-e az igét,
és éle te met esze rint gon dol tam-e át. Sõt, ak kor na pon -
ta, az az min den nap rá hall ga tok. Min den nap táp lál ko -
zom és erõ sí tem ma gam az igé vel. Fé lel me tes, hogy le -
het va la ki val lá sos, de nem hall gat Jé zus sza vá ra, igé jé -
re. Ezek a fa ri ze u sok na gyon val lá sos em be rek vol tak, a
hit tisz ta sá ga ér de ké ben öl ni is ké szek, lá za dó és fegy -
vert fo gó makk ebe u si lé lek la kik ben nük, és ez nem Jé -
zus (Szent)lel ke. Hi szen tör té nel mi tra gé dia, hogy bár le -
ver ték IV. An ti okhosz Epi fa nész túl ere jét, de nem sok kal
e két sé ges gyõ ze lem után meg ér kez tek a po gány ró ma i -
ak. Kezd he tik elöl rõl az öl dök lést. És foly tat hat ják, míg
a vi lág vi lág. A haj da ni vá lasz tott nép buz gó tag jai har -
col ni, öl ni aka ró lel kük kel nem tar toz nak Jé zus ju hai kö -
zé – Jé zus ki je len té se sze rint. 

Mit ígér a Jó Pász tor ju ha i nak? 

Örök éle tet; hogy nem vesz nek el so ha; és sen ki sem ra -
gad hat ja ki õket Jé zus ke zé bõl. Sok szor hang sú lyoz tuk
már, most is meg te het jük: nem fel hõt le nül „happy” ke -
resz tény sé get ígér Jé zus, ha nem azt, hogy biz to sít va van
szá munk ra – ke reszt ha lá la és fel tá ma dá sa ál tal – az örök
élet! Azt ígé ri, hogy sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem
ve szünk el (ajpollumi – ajpovlwntai), és az örök ké va ló ság
szá má ra (eij" to;n aijwÖna) nem ve szünk el. És nincs az a
ha ta lom, amely ki ra gad hat na (aJrpavzei – aJrpavsei) egyet
is Jé zus, il let ve a mennyei Atya ke zé bõl. Le het bár mi fé le
gond, baj, nyo mo rú ság, be teg ség, ül dö zés, szen ve dés, Jé -
zus ígé re te szi lárd. Nem vi har men tes éle tet ígér, ha nem
ve ze tést (ha hall juk a hang ját, az ige hir de tést) és örök éle -
tet. Így gyõ ze lem a mi hi tünk! Mi se ri cor di as Do mi ni = az
Atya (ir gal ma) min den nél na gyobb! 

Mit sze ret ne el ér ni az ige hir de tés? 

Fel is mer tük-e Jé zus alak já ban az iga zi Meg vál tót? Vagy ki -
tõl vár juk éle tünk leg alap ve tõbb kér dé se i nek meg ol dá sát?

Az ige hir de tés se gít sen lát ni az iga zi Krisz tust úgy, hogy
hit tel vall juk: nem aka rok más ról tud ni, csak Krisz tus ról,
ró la is mint a meg fe szí tett és fel tá ma dott Úr ról! (1Kor 2,2;
1Kor 15) 

A Jó Pász tor, aki éle tét ad ja a ju ho kért, mél tó ar ra, hogy
az õ hang já ra hall gas sunk. Nem lé nyeg te len lel ki há zi fel -
adat meg vizs gál ni ma gun kat a Jó Pász tor szí ne elõtt, hogy
hall ga tunk-e az õ hang já ra. En nek meg van nak a fél re
nem ért he tõ je lei: gya na kod va te kint sen ma gá ra az, aki -
nek szí vé ben nin csen vágy az igé re! Gya na kod va néz zen
ma gá ra az, aki he te kig, hó na po kig meg van a lel ki táp lá -
lék, az ige és a szent ség (úr va cso ra) nél kül. S ter mé sze te -
sen nem csak hall ga tó ja az igé nek, ha nem meg tar tó ja is:
„õk pe dig kö vet nek en gem”. Ha Jé zus ra hall ga tunk a 28.
vers ér tel mé ben, ak kor az örök élet nek olyan bi zo nyos sá -
ga jön lét re a szí vünk ben, éle tünk ben, hogy sem mi fé le e
vi lá gi ne héz ség vagy tra gé dia nem tud ben nün ket két ség -
be ej te ni vagy pá nik ba ker get ni, mert örök éle tünk van –
bi zo nyo san. Ha élõ hi tünk sze rint éle tünk vég sõ cél ja
Krisz tus ál tal az örök ké va ló ság, ak kor az a leg szi lár dabb
kõ szik la alap min den idõ ben. 

Bi zony szá mol nunk kell az zal is, hogy két fé le juh ról be -
szél Jé zus: mi hol ál lunk? Kik kö zött? Azok kö zött, akik
nem hall gat nak a hang já ra? Akik hall gat ják, csak nem
hall gat nak rá? Ki re hall ga tunk? Mi vagy ki be fo lyá sol ja a
gon do la ta in kat az örök élet rõl? Van-e mél tóbb a Jó Pász -
tor nál, aki re hall gat nunk kell az örök élet kap csán? E kér -
dé sek cél ja, hogy Jé zus nyá já hoz tar toz zunk, mert õ sem
ma gá nyos ju hok ról be szél, ha nem szent kö zös ség rõl. 

Hogy kik Jé zus ju hai? Na gyon egy sze rû: akik hall gat -
nak a hang já ra (rend sze res ige hall ga tók), akik kö ve tik az
igét (az élet be ren de zé se az ige sze rint), és akik nek a szí -
vé ben ott van an nak a bi zo nyos sá ga, hogy min den e vi lá -
gi ne héz ség el le né re is örök éle tünk van, nem vesz he tünk
el, mert ez a mennyei Atya aka ra ta. En ged jünk az õ szent
aka ra tá nak! 

Ün ne pi örö münk ké le het – ha Krisz tus nyá já hoz tar to -
zunk –, hogy e dön tés mö gött a mennyei Atya ir gal mas
dön té se lel he tõ meg, mert õ adott min ket (29.) az Úr Jé -
zus nak! Er re há rom fé le kép pen le het re a gál ni: öröm mel tu -
do má sul ve szem, el va kul tan el uta sí tom vagy nyug ta lan ná
tesz, hogy va ló ban oda tar to zom-e. De ez a nyug ta lan ság
szent nyug ta lan ság, a Szent lé lek kel tet te nyug ta lan ság,
ezért még is le gyen élõ bi zo nyos ság gá: az övéi, Jé zu séi va -
gyunk! 

Ri bár Já nos

Tallózó

„Aki Krisz tus ke zé be tet te az éle tét, az min den nel és min -
den ki vel szem ben biz ton ság ban van. Ez nem je len ti azt,
hogy men te sül ne a föl di lét hez hoz zá tar to zó nyo mo rú sá -
gok tól, ame lyek a be teg ség, szen ve dés, ha lál, azon ban az
élet árny ol da la it és a föl di lét vé gét is ab ban a re mény ség -
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ben él he ti át az em ber, hogy Krisz tus ve le van, és az Atya
erõs kar jai kö zül sen ki sem ve he ti ki: vé de lem ben, ol ta -
lom ban ré sze sül.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.) 

„Ar ról len ne szó, hogy va la ki meg tér het és azu tán úgy
él het, aho gyan ne ki tet szik, és ûz he ti en nek a vi lág nak
bû nös kedv te lé se it? Nem, mert már nem vá gyik ezek re a
dol gok ra. A pász tort akar ja kö vet ni.” (Wil li am Mac Do -
nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó) 

„Jé zus azért olyan biz tos ön ma gá ban, mert tö ké le te sen
biz tos Is ten ben.” (Gyök össy End re: Já nos evan gé li u ma.
Örök sé günk Ki adó) 

„Kü lö nös azon ban, hogy ami kor ezt az ün ne pet ün nep -
lik és Is ten or szá ga jö ve te lét vár ják, nem is me rik fel, hogy
mind ez el jött. […] Ün nep lik Is ten hû sé gét, hogy õket Kr. e.
165-ben di a dal ra se gí tet te, és hor doz hat ják to vább Is ten
or szá gát. De hogy ez már itt van – pon to san ott a temp -
lom ban, ami kor ün ne pel nek – azt nem ve szik ész re. […]
El jött, aki el hoz ta mind azt, ami ért har col tak, amit Dá ni el
meg hir de tett azok ban a na pok ban, Õt nem tud ják be fo -
gad ni, nem tud ják fel is mer ni. […] 

Azt mond ja Bon ho ef fer […]: »Min den val lás az élet ha -
tár ese te i bõl in dul ki – de Krisz tus ben nün ket éle tünk kö -
ze pet te ra gad meg.« Mi a val lás? – Ahol az em ber csõ döt
mond, ott je le nik meg, hogy vi gasz ta lás le gyen. Marx azt
mond ja, hogy ópi um. […] Krisz tus az em be ri lét gaz dag -
sá gát hoz za el. Nem so vány vi gaszt nyújt azok nak, akik
az élet ben vesz te sek, akik fél re sod ród tak. Õ az élet kö ze -
pet te ra gad ja meg az em bert. – Ha nem le he tek más em -
ber ré, ak kor Krisz tus nem meg vál tóm. Ha az em ber
ugyan az ma rad, aki volt, csak vi gasz tal ja ma gát egy ki -
csit. Ha az em be ri élet nem cse ré lõ dik ki, ak kor csak val -
lás az, ame lyet hir de tünk.” (Szath máry Sán dor: Élõ víz nek
fo lya mai. Lux) 

Il luszt rá ció 

GON DO LA TOK (a pász tor-nyáj kép hez)
„A kö ve tés Krisz tus sal köt össze min ket. Mert Krisz tus lé -
te zik, ezért kö ve tés nek is kell len nie. Egy Krisz tus-esz me és
egy tan rend szer, egy a ke gye lem rõl és bûn bo csá nat ról va ló
ál ta lá nos val lá si is me ret nem te szi szük sé ges sé a kö ve tést,
sõt va ló já ban ki zár ja, össze fér he tet len a kö ve tés sel.” 

(Di et rich Bon ho ef fer) 

„Jir mi jah (Je re mi ás) mély lé leg ze tet vett, s éle té ben most
elõ ször mon dot ta ki da do gó sza vak kal az in tést, me lyet
az tán még oly sok szor kel lett is mé tel nie: 

– Nem jó túl sá go san bi zo nyos nak len ni az Úr ban…” 
(Franz Wer fel: Hall já tok az Igét) 

„Nagy bá tor ság kell ah hoz, hogy Is ten kar ja i ba ves sük
ma gun kat.” 

(Ale xand ri ai Szent Ke le men) 

TÖR TÉ NET 
A fa lu si öreg asszony ról az a hír jár ta, hogy Is ten meg je le -
nik ne ki. A he lyi pap azon ban bi zo nyí té ko kat akart a je le -
nés hi te les sé gé re. 

– Ha  leg kö ze lebb megint meg je le nik Is ten – mond ta –,
kérd meg, hogy mond ja el ne ked a bû ne i met, ame lye ket
csak egye dül õ is mer. Az az tán ele gen dõ bi zo nyí ték lesz. 

Egy hó nap múl va is mét el jött az asszony, és a pap meg -
kér dez te, hogy meg je lent-e ne ki Is ten új ból. Az asszony
igen nel vá la szolt. 

– Meg kér dez ted tõ le, amit mond tam ne ked? 
– Meg. 
– És Is ten mit mon dott? 
– Azt mond ta: „Mondd meg a pa pod nak: én meg bo csá -

tot tam a bû ne it.” 

VERS 
Ba bits Mi hály: Zsol tár fér fi hang ra (rész let) 
Cons o la tio my sti ca

Tu dod hogy ér ted tör tén nek min de nek – mit bu sulsz? 
A csil la gok örök for gá sa né ked fo rog 
és hoz zád szól, rád tar to zik, ér ted van min den do log 
a te bû nös lel ke dért. 
Ó hidd el né kem, ben ned a Cél és ná lad a Kulcs. 
Ma dár ka tol la se hull ki – ég se zeng – föld se re meg, 
hogy az Is ten rád ne gon dol na. Az Is tent sem ért he ti meg, 
aki té ged meg nem ért. 
Mert ked ve dért al ko tott mennyet és föl det és ten ge re ket, 
hogy ben ned tel je sed je nek; – s ko rok tör té ne tét 
sze rez te me sés köny ve dül – s nap ba már tot ta ecse tét, 
hogy ki fes se lel ke det. 

HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 3. VA SÁR NAP (JU BI LA TE) 
• Mt 18,11–14 

A tex tus ról 

Ar ról a bi zo nyos szá za dik juh ról szó ló jé zu si pél dá zat egy -
aránt meg ta lál ha tó Má té és Lu kács evan gé li u má ban. Ér -
de mes azon ban össze ha son lí ta ni a két he lyet. 

Már a ma gyar bib lia for dí tá sok pél dá zat elé írt fel ira tá -
ban ér zé kel he tõ a hang sú lyok kü lönb sé ge. Lu kács szö ve -
gé hez az el ve szett juh, Má té le írá sá hoz vi szont az el té vedt
juh cí met kap csol ták. Lu kács te hát egy olyan szá za dik ról
tud, ame lyet va la mi úton-mó don el ve szí tett a gaz dá ja.
Má té evan gé li u má nak szá za dik ja azon ban el té vely gett.
El té ve lye dé sét ugyan az a szó je lö li, mint a Jé zust pró bá ra
te võ szad du ce u so két, akik nem is mer ték meg sem az Írá -
so kat, sem az Is ten ha tal mát (Mt 22,29). Vagy amint azok
té ve lyeg nek, aki ket meg té vesz te nek a Krisz tus ne vé vel
vissza élõ ha mis ta ní tók (Mt 24,4). 
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A két evan gé li u mi le írás kö zöt ti el té ré sek to vább so rol -
ha tók. Ezek közt ta lán a leg je len ték te le nebb, hogy a meg -
ma radt ki lenc ven ki len cet Lu kács pász to ra a pusz tá ban,
míg Má téé a he gyek ben hagy ja. – Ta lán be le ma gya rá zás,
még is úgy gon do lom, ér de kes el gon dol kod nunk azon,
hogy a pusz ta a Szent írás ban gyak ran a pró bák, a kí sér té -
sek, de egy ben az Is ten nel va ló ta lál ko zás jel ké pes hely szí -
ne, míg a hegy szin tén ez utób bi nak, az is ten kö zel ség nek
a szim bó lu ma, ha a Hó reb re, a Sí nai ra, a 121. zsol tár ra, a
Tá bor he gyé re vagy akár a He gyi be széd re gon do lunk. –
Sok kal szem be tû nõbb kü lönb ség azon ban, aho gyan Lu -
kács nál a gaz da a szá za dik meg le lé sé re re a gál: vál lá ra ve -
szi. Ez a moz za nat Má té nál hi ány zik. Ha za tér ve pe dig va -
ló sá gos la ko mát ren dez, meg hív ja a ba rá ta it és a szom szé -
da it, hogy azok is együtt örül je nek ve le. Má té er rõl az
öröm la ko má ról sem tesz em lí tést. En nek a meg ta lá lás
utá ni moz za nat nak az erõs ki dom bo rí tá sa azt sej te ti,
hogy itt rej lik a lu ká csi le írás leg hang sú lyo sabb üze ne te:
ilyen a gaz da, ilyen Is ten, így örül az el ve szet tek meg ta lá -
lá sá nak. Ezt a gon do la tot erõ sí ti a szö veg kör nye zet: Jé zu -
son a fa ri ze u sok és írás tu dók szá mon ké rik, mi ért vál lal
asz tal kö zös sé get a kö ré se reg lõ bû nö sök kel és vám sze -
dõk kel. Er re vá la szol õ az Is ten el ve szet tek meg ke rü lé se
fe let ti örö mé nek be mu ta tá sá val. Ahol Is ten tõl tá vol ra sza -
kad tak új ra is ten kö zel be ke rü lé sét lát juk, ott nincs he lye a
szûk keb lû vá das ko dás nak, irigy ség nek. Sok kal in kább he -
lye van a Gaz dá val együtt az ör ven de zés nek. Ju bi la te va -
sár nap já n ez  há lás üze net len ne. Ve gyük azon ban ko mo -
lyan azo kat a hang sú lyo kat, ame lye ket ma guk a Lé lek ál -
tal ins pi rált evan gé lis ták meg fo gal maz tak. Tu do má sul
kell ven nünk azt is, hogy ezen a va sár na pon nem Lu kács
15,3–7, ha nem Mt 18,11–14 a ki je lölt alap ige. 

Má té nál a hang súlyt má sutt fe dez het jük fel. Aho gyan
egé szen más a pél dá zat szö veg kör nye ze te is. Itt nem a bû -
nö sök és vám sze dõk szol gál tat ják a hát te ret, ha nem a ta -
nít vá nyok elé pél da ként ál lí tott kis gyer me kek. 

A pél dá zat vé gén vissza uta lást ol vas ha tunk az azt meg -
elõ zõ ver sek ben le ír tak ra: a ti mennyei Atyá tok sem akar ja,
hogy el vesszen egy is e ki csi nyek kö zül. Az el té vedt szá za -
dik tör té ne te Má té meg vi lá gí tá sá ban a ki csi nyek rõl szól. 

A tex tust meg elõ zõ sza ka szon vé gig vo nul az a gon do lat,
hogy ho gyan néz a kör nye ze te a ki csi nyek re. Ho gyan te -
kin te nek pél dá ul a fel nõtt ta nít vá nyok a kis gyer me kek re?
A fel nõt tek fent rõl le eresz ke dõ fö lé nyé vel? Az erõ sebb ma -
ga biz tos sá gá val: te he tek ve led bár mit? Fö löt ted ál lok. Több
va gyok te ná lad. Az a ké sõb bi ek ben vi lá gos sá vá lik, hogy
Jé zus cél ja e ta ní tás sal nem a he lyes fel nõtt–gyer mek vi -
szony tisz tá zá sa. A ta nít vá nyok közt kö zép re ál lí tott gyer -
mek tõl el in dul egy gon do lat me net, amely az el té ve lye dett
szá za dik meg ta lá lá sá ig ve zet. Jé zus el kezd be szél ni a kis -
gyer me kek rõl, ám az 5. ver set kö ve tõ en, ahol még a kis -
gyer me kek be fo ga dá sá ban sa ját be fo ga dá sát lát tat ja, a 6.
vers ben át vált a ki csi nyek em lí té sé re. Itt már azok ról a ki -
csi nyek rõl szól, akik hisz nek õben ne. Aki ket nem sza bad
meg bot rán koz tat ni, az az hi tük nö ve ke dé sé ben meg akasz -

ta ni, sem le néz ni, meg vet ni, mert nagy az õ tisz tes sé gük a
mennyek or szá gá ban, az õ mennyei Aty juk sze mé ben. 

On nan in du lunk te hát, hogy a fel nõtt ta nít vá nyok elé
Jé zus oda ál lít egy kis gyer me ket, és szem be sí ti õket a kér -
dés sel: ho gyan te kin te nek e ki csiny ke em ber re? A má sik
ol da lon vi szont meg je le nik elõt tünk a száz ju hos – jó mó -
dú nak mond ha tó – pász tor ké pé ben a Jó Pász tor. És a
pél dá zat ban fel tá rul az õ in du la ta, amellyel a ki csiny ek
iránt vi sel te tik. Az egy el ve szett a meg ma ra dó ki lenc ven -
ki lenc hez ké pest el enyé szõ ki sebb sé get kép vi sel. Még is
utá na megy. 

Ez a pél dá zat az apok rif Ta más-evan gé li um ban is meg -
ta lál ha tó. Szem be tû nõ azon ban a kü lönb ség Lu kács hoz és
Má té hoz ké pest. Ott ugyan is a pász tor vi sel ke dé sé nek az
a ma gya rá za ta, hogy a leg na gyobb és leg ér té ke sebb ál lat
vész el a nyáj ból, ame lyet a gaz da a leg job ban sze ret.
Ezért in dul el, hogy meg ke res se. Et tõl a szem lé let tõl tel je -
sen ide gen, amit Lu kács és Má té evan gé li u má ban vall. Ná -
luk a ke re sés nem az ál lat töb bi tõl el té rõ ér té ke mi att in -
dul meg. Ami a pász tort moz dít ja, az leg in kább a sa ját jó -
in du la ta. Ez a gaz da nem csak a leg ér té ke seb bért kel út ra,
ha nem a leg ki sebb vesz té be sem haj lan dó be le tö rõd ni.
Aho gyan a pász tor, úgy a mennyei Atya is ab ban le li ked -
vét, ha a leg ki sebb is meg me ne kül. Mert az Em ber fia azért
jött, hogy meg ment se, ami el ve szett. A leg több ku ta tó sze -
rint ez a mon dat ké sõb bi be tol dás, és szá mos kéz irat ban
és for dí tás ban nem is sze re pel. Ha ké sei má so lók ref le xi ó -
já ról van is szó, azt gon do lom, tel je sen egy ér tel mû és he -
lyén va ló az egyéb ként Lk 19,10-ben is meg ta lál ha tó ki je -
len tés idé zé se eb ben az össze füg gés ben. 

Mind ezek alap ján a pél dá zat Má té evan gé li u má ban ki -
fe je zõ dõ hang sú lyát így fog lal nám össze: így te kint Is ten
az el té ve lye dett re. A men tés szán dé ká val. Mert sze mé ben
a leg ki sebb, leg el ve szet tebb is meg men te ni va ló ér ték. 

Ez zel megint csak meg ér kez tünk Ju bi la te va sár nap já -
nak üze ne té hez. Hi szen a gyü le ke zet nek iga zán okot ad -
hat az öröm re a rá cso dál ko zás Is ten nek a ki csiny ben is ér -
té ket lá tó, a té vely gõt is men te ni aka ró, az el tá vo lo dott -
nak is utá na nyú ló sze re te té re. Ar ra a szán dék ra, amely
kéz zel fog ha tó vá vált az Em ber fia élet men tõ ha lá lá ban és
ha lált ron tó fel tá ma dá sá ban. 

Az ige hir de tés fe lé 

Éle tünk szá mos te rü le te iga zol ja: fon tos szá munk ra, ho -
gyan te kin te nek ránk. Ha bi za lom mal, jó in du lat tal ta lál -
ko zunk, az szár nya kat ad hat. Ked vet ad a ta nu lás hoz a
di ák nak, ha ér zi ta ná ra bá to rí tó te kin te tét. Biz ton sá got ad
a társ nak, ha ott hon a meg be csü lést ta pasz tal ja. Szár nyal -
ni se gí ti a pá lya kez dõt, ha idõ sebb tár sai sze mé bõl a biz -
ta tást ol vas sa ki. A kri ti kus pil lan tás, a le né zõ, le saj ná ló,
hi bát für ké szõ te kin tet vi szont a leg több em bert bé nít ja,
el bi zony ta la nít ja. Kü lö nö sen ak kor, ha ma ga is tisz tá ban
van té ve dé se i vel, gyen ge sé gé vel, el esett sé gé vel. 
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Szük sé günk van bá to rí tás ra, fel eme lõ el fo ga dás ra, mert
anél kül el ke se rí tõ en és el ve szet ten ki csi nyek va gyunk. A
ki csiny ség ér ze tét kel tik ben nünk a heggyé tor nyo su ló
gon dok. A meg old ha tat lan nak tû nõ, erõn ket meg ha lad ni
lát szó fel ada tok, az át élt ku dar cok, az el len sé ges, bán tó
tá ma dá sok. Ki kez dik ön ér té ke lé sün ket, bi zal mun kat. 

En nek a pél dá zat nak a kö ze pe az a biz ta tás, hogy a mi
Jó Pász to runk men tõ sze re tet tel néz a ki csi nyek re. Azok ra
is, aki ket má sok tán le ír tak. Aki ket má sok fél re tol nak.
Aki kért úgy mond nem éri meg moz dul ni. Az õ sze mé ben
min den ki fon tos. Nem a tel je sít ményt mé ri, mi ként az
annyi szor meg tör té nik az élet szá mos te rü le tén. Pusz tán
ön ma ga jó sá gá ból fa ka dó an te kint el fo ga dó, ál do zat kész
ir ga lom mal a leg ki seb bek re is. Eb bõl az el fo ga dó sze re tet -
bõl töl te kez nünk le het. 

Ez örö münk for rá sa le het, min den ki csiny ség és té vely -
gés el le né ben. 

Ifj. Cse lovsz ky Fe renc 

Tallózó

„…pá rat lan ér ték, ame lyet az el ve szés tün tet ki; […] az el -
ve szet tért nem kár pó tol, ami meg ma rad. 

[…] a leg drá gább ve szen dõ be ment; az atyai gond az
egész sé ge sek rõl el for dul és a be teg gyer mek re kon cent rá -
ló dik.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta.
Kál vin Ki adó) 

„Fon to sak õk nem csak az an gya lok nak és a pász tor -
nak, ha nem az Atya is ten nek is. […] Ha elég fon to sak,
hogy le kös sék az an gya lok, az Úr Jé zus és az Atya Is ten
fi gyel mét, […] so ha sem sza bad le néz nünk õket, nem szá -
mít, ha eset leg el len szen ves nek vagy sze rény nek tûn -
nek.” (Wil li am Mac Don ald: Új szö vet sé gi kom men tár.
Evan gé li u mi Ki adó) 

„Az evan gé lis ta el té vedt vagy el kó bo rolt ju hok nak ne -
ve zi õket, aki ket a vég ér vé nyes té ve dés ve szé lye fe nye get. 

[…] azo kért ag gó dik, akik el tá vo lod tak a nyáj tól, ezt
szem elõl ve szí tet ték (el té ved tek), jól le het nem zu han tak
még sza ka dék ba. […] A té vely gõt nem sza bad bé kén
hagy ni, mert ez ké nyel mes ki bú vó vol na; […] er köl csi és
anya gi kel le met len sé ge ket vál lal va min dent meg kell ten -
ni jó út ra té rí té se ér de ké ben. Ez ugyan is a test vé ri sze re tet
va ló di meg nyil vá nu lá sa, és fõ ként – te szi hoz zá Má té – ez
a mennyei Atya aka ra ta […].” (Or ten sio da Spi neto li: Má -
té – az egy ház evan gé li u ma. Aga pé) 

„[…] az zal az igénnyel lép fel min dig a vi lág, hogy le -
gyen a gyü le ke zet tisz ta […].

A vi lág nak ez az igé nye, a be lõ le le vont hely te len kö vet -
kez te té sek nél kül, Krisz tus igé nyén alap szik. […] 

Az ige azt mu tat ja, hogy […] A gyü le ke zet a va ló ság ban
nem tisz ta, ha nem ke vert gyü le ke zet. 

[…] Ez per sze nem ment ség a kon koly, az el té vedt bá -
rány és a meg átal ko dott bû nös szá má ra, de a töb bi ek nek
sem ar ra, hogy ezek mi att há tat for dít sa nak az egy ház -

nak.” (Tú róczy Zol tán: Posz til lás könyv. Evan gé li kus Teo -
ló gi ai Aka dé mia) 

„Öröm nél kül nem le het él ni. […] Jé zus el mond ja az
öröm tit kát. 

A ta lál ko zás az öröm for rá sa. […] 
[…] szí ve sen be szé lünk egy ol da lú an ar ról, hogy a sze -

re tet, és csak a sze re tet az egyet len fel is mer he tõ jel […].
Sok kal na gyobb jel, hogy hol van az egy ház, hogy hol
van nak em be rek, akik nek örö mük van.” (Ba li kó Zol tán:
Is ten is ko lá já ban. Lu ther Ró zsa Ala pít vány) 

Il luszt rá ció 

GON DO LA TOK 
„Elõt ted nem di cse ked het sen ki; et tõl ret teg jen min den ki,
és él jen ke gyel med ben.” 

(Lu ther imá já ból) 

„A menny or szág olyan, mint itt, csak a szü le id he lyett Is -
ten ol vas me sét el al vás elõtt.” El isa beth, 7 éves

(D. Hel ler és E. Hel ler: Gyer mek gon do la tok Is ten rõl) 

„Jé zus lá tás mód já ban van va la mi, ami hi ány zik be lõlünk,
em be rek bõl. Mi meg szok tuk, hogy bár ma gunk is gyar ló
bû nö sök va gyunk, ha a bûn nel ta lál ko zunk, önkén te le nül
is el sõ moz du la ta lel künk nek az íté let, a megbé lyeg zés. De
nem csak ez, ha nem si e tünk mind járt el külö nül ni tõ le.
Mint ha lep rás lep ne… 

Ta lán ezen az ala pon kezd ték a 3. szá zad ban a keresz -
tény sé get a „tisz ták” egy há zá nak ne vez ni, és az egy ház
bûn bo csá tó ha tal mát is le szû kí tet ték a meg té rés kor adan -
dó bûn bo csá nat ra. De a vissza esõ ket már nem akarták fel -
ol doz ni bû ne ik tõl. Nagy el mék is ál do za tá ul es tek en nek
az irány zat nak, mint a nagy egy ház atya, Ter tul li a nusz.” 

(Be lon Gel lért) 

„Stat Crux dum vol vi tur or bis: Míg fo rog a vi lág, áll a Ke -
reszt.” 

(Szent Ágos ton) 

TÖR TÉ NET 
Lu ther dok tor egy szer egy szép üveg po ha rat kül dött Jus -
tus Jo nas dok tor nak aján dék ba, mel lé pe dig eze ket a so ro -
kat ír ta: 

Üveg nek üveg ad üve get: 
ta láld ki, va jon ez mi le het? 

(Asz ta li be szél ge té sek)

A Mes ter egyik za var ba ej tõ, de gyönyö rû ta ní tá sa a kö vet -
ke zõ: 

– Is ten kö ze lebb van a bû nö sök höz, mint a szen tek hez.
Mind ezt így ma gya ráz ta: 
– Is ten az ég ben min den em bert egy kis kö té len tart.

Ami kor vét ke zel, el vá god a kö te let. Is ten új ból össze cso -
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móz za a kö telet, s ez zel kis sé kö ze lebb húz ma gá hoz. Bû -
ne id új ból és új ból el vág ják a kö te let, Is ten pe dig min den
újabb cso mó val egy re kö ze lebb és kö ze lebb húz. 

(Ant hony de Mello) 

VERS 
Fried rich Nietz sche: Túl ad tam min de nen

Túl ad tam min de nen, 
hol min, va gyo non, 
egye bem sem ma radt, 
csak te, rop pant re mény ség. 

HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 4. VA SÁR NAP (CAN TA TE)
• Mt 21,14–17 

Exe gé zis 

A tex tu sunk ban le írt ese ményt csu pán Má té õriz te meg
szá munk ra. Ben ne a temp lom tisz tí tás kö vet kez mé nye it
szem lél het jük. Elõ zõ leg Jé zus a temp lo mot hang sú lyo zot -
tan „az Atya há zá nak, az imád ság há zá nak” ne vez te.
Most a temp lom tisz tí tás gyó gyí tá sok kal foly ta tó dik. Jé -
zus hoz jön nek a va kok és a sán ták, akik az elõtt csak a pit -
va rig jut hat tak. Most nyit va van szá muk ra a ka pu, mert
most az a va la ki van a temp lom ban, aki a temp lom nál is
na gyobb. A se gít sé get ke re sõk fé le lem nél kül kö ze lí tik
meg a szent he lyet. Jé zus meg gyó gyít ja a nyo mo rul ta kat.
Ez épp úgy nem meg szent ség te le ní té se a temp lom nak,
mint a szom bat na pi gyó gyí tás. Ami sze re tet bõl tör té nik,
an nak ér de ké ben, hogy az em be rek tes ti-lel ki ba ja in se gít -
sünk, az nem le het ide gen a temp lom tól és az imád ság tól
sem. Az ál tal, hogy Jé zus meg gyó gyí tot ta a va ko kat és a
sán tá kat, temp lom ké pes sé, a gyü le ke zet tag ja i vá is te szi
õket, és új élet le he tõ sé get ad szá muk ra. 

A mes si ás nak szó ló hó do ló ki ál tás a temp lom ban is fel -
hang zik – és pe dig a gyer me kek aj kán: Ho zsán na a Dá vid
Fi á nak! A gyer me kek ösz tö nö sen rá érez nek a hely zet re: ez
az em ber va la mi na gyot tesz. Nem biz tos, hogy ér tik, de az
elõ zõ ek alap ján sej tik, hogy Jé zust meg il le ti a hó do ló, kö -
nyör gõ „él te tés”: se gíts meg, mert te meg se gít hetsz! Nem
le het nem gon dol ni ar ra, hogy Is ten ma ga ké szí tet te el így
az ese mé nye ket. 

A fõ hi va tal vi se lõk és teo ló gu sok re ak ci ó ja azt mu tat ja,
ész re vet ték: Jé zus több, mint pró fé ta (bár a pró fé ták is
gyó gyí tot tak). De Jé zus mes si á si igé nyét most is el uta sít -
ják. Ké sõ rab bi nis ta tan ugyan is, hogy a mes si ás nem he -
lyez ked het a tör vény és a temp lo mi rend fö lé. A temp lom
õrei a temp lom tisz tí tás kor és a gyó gyí tás kor még hall gat -
nak. (Ta lán re mé lik, hogy elül a bot rány, és a ró ma i ak nak
nem kell be avat koz ni uk.) De hogy Jé zus el fo gad ja a Dá vid
Fia meg szó lí tást, ez már a vég sõ kig fel bosszant ja õket. Ezt
nem tûr he tik. Jé zus tól vár nak cá fo la tot. Hal lot tad – köz -

ve tett vád Jé zus el len: te nem vagy a Krisz tus! Jé zus „mint
egy írás tu dó”, „mes te ri mó don” vá la szol er re az ink vi zí to -
ri kér dés re. Az Írás ra hi vat ko zik, Zsolt 8,3-ra, amely a
gyer me kek lel ke se dé sét iga zol ja, és el len fe lei bur kolt el íté -
lé sét is tar tal maz za. El is hall gat tak, hi szen itt az Írás tel -
je se dett be. (Az Új szö vet ség ben a 8. zsol tár jel le gé hez lásd
még: 1Kor 15,27; Ef 1,22; Zsid 2,6–9; Jé zus nak Dá vid Fi -
a ként va ló meg ne ve zé sé hez: Mt 1,17; 9,27; 15,22; 21,9.) 

A zá ró ver set kü lön fé le kép pen ér tel mez het jük. Pél dá ul Jé -
zus nak pi he nés re volt szük sé ge, és er re Be tá nia al kal mas
hely volt. De in kább fi gyel mez te tés és íté let Jé zus tá vo zá sa:
nem ér tet te tek meg, itt hagy lak ben ne te ket. Okul ja tok! Mit
csi nál tok nél kü lem, ma ga tok ban? Az evan gé li um ban az el -
szá radt fü ge fa pél dá za ta kö vet ke zik ez után. A je ru zsá le mi
temp lom még 40 évig állt, azu tán rom hal maz lett. 

Me di tá ció 

Pe rikó pánk ki fe je zet ten mes si á si jel le gû. A va kok és bé nák
gyó gyí tá sa a mes si á si idõk egyik leg szen tebb vá ra dal ma
(Ézs 35,5–6). A tör vény val lás osz tá lyoz za az em be re ket.
Egye sek kö ze lebb van nak Is ten hez, má sok tá vo labb: zsi dó
– po gány, egész sé ges – bé na. Jé zus a bün te tés, meg fi ze tés
el mé le tét (Jn 9,1–8) már az ige hir de té sé ben össze tör te (Lk
13,1–5). Nincs kü lönb ség, mind nyá jan bû nö sök va gyunk
(Róm 3,23), és Jé zus le ron tot ta a vá lasz fa la kat (Ef
2,11–22). Új „há zi ren det” al kot: hozd be ide a sze gé nye ket,
a nyo mo ré ko kat, a sán tá kat és a va ko kat! (Lk 14,21) Ahol
az el ve szet tet ke re sõ ke gye lem ér vé nye sül, nincs se elõ jo -
ga, se hát rá nya sen ki nek. Annyi ban is mes si á si je lek Jé zus
gyó gyí tá sai, hogy elõ re mu tat nak Is ten or szá gá ra, ahol
nem lesz nyo mo rú ság (Jel 21,1–4). 

A je ru zsá le mi temp lom ban bi zo nyá ra vol tak fel nõt tek
is, de õk hall gat tak. A. Ben gel jegy zi meg bib lia ma gya rá -
za ta szél jegy ze te ként: „Ha én ott áll tam vol na, hi tet len -
ség bõl nem ki ál tot tam vol na ho zsan nát.” Is ten leg na -
gyobb cso da tet te, hogy Jé zust Krisz tus nak bi zo nyí tot ta, és
er re mind nyá junk nak sze mé lye sen kell vá la szol nunk. 

Jé zus kü lö nös kép pen kö zel ér zi ma gá hoz a gye re ke ket
(Lk 18,17; Mt 10,40–42; 18,10.14). Az egyik, amit ez a je -
le net üzen ni akar, az, hogy van nak ki csik, Jé zus iga zi ta -
nít vá nyai, akik Is ten ígé re te it Jé zus ban lát ták be tel je sed ni
(Mt 11,25). Ne fe lejt sük el, hogy a gyer mek lé lek nek más a
vi lá ga. A gye re kek fe ke te-fe hé ren lát nak. Nem fon tol gat -
nak, nem mér le gel nek. Nem ér te nek min dent a fel nõt tek
vi lá gá ból, hát még Is ten dol ga i ból, de amit tud nak, utá -
nunk mond ják, rög zül het ben nük. Ta nít suk õket, és hadd
„ki a bál ja nak”, éne kel je nek. Ked ves ez Is ten nek. A gyer me -
kek más kép pen hisz nek, de hisz nek. Egy fog lal koz ta tó
ott hon fi a tal ja i hoz fõ leg ének ben ke rül kö zel Jé zus. Egy
bib li ai tör té ne tet sem tud ná nak he lye sen el mon da ni, de az
ének zeng az aj ku kon. Kö zü lük töb ben meg ke resz tel ked -
nek, kon fir mál nak. Né ha csak egy kér dés re szo rít koz hat a
lel kész ilyen al kal mak kor: hi szel-e Jé zus Krisz tus ban?
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Amely re csil lo gó szem mel vá la szol nak: igen. Gyer me ki en
na iv, de iga zi hit ez. Hi szem, hogy Is ten õket ép pen úgy
ké szí ti elõ, mint a je ru zsá le mi gye re ke ket a ho zsan na ki -
ál tá sá ra. 

A je ru zsá le mi temp lom nak és is ten tisz te let nek szi go rú
rend je volt. „Tud ták”, hogy Is ten nek mi ként kell cse le ked -
nie, az egy ház nak mi lyen nek kell len nie, az is ten tisz te let -
nek mi ként kell foly nia, hogy Is ten ked vét lel je ben ne (E.
Sch we i zer). Jé zus ezt a ke re tet tö ri meg, eb be hoz újat.
Ahol nem vál lal ják azt, hogy Jé zus to vább in dít son, új hoz
szó lít son, ott õ to vább megy. 

A 15. vers ben ugyan az a szó (kravz w – ki ál ta ni) sze re -
pel, mint amellyel az apa hi tért kö nyö rög (Mk 9,24), és
amellyel a Lé lek ál tal ve zé rel tek ki ált ják: Ab bá, Atya!
(Róm 8,15) Bá to rít son ez ben nün ket is „ki ál tás ra”. 

Gon do la tok az ige hir de tés hez 

Jé zus, a temp lom Ura gyó gyít 
Min den is ten tisz te le ten Jé zus hoz me gyünk. Õ van itt, õ
szól és cse lek szik. Mi vá la szo lunk ne ki imád ság ban és
ének ben. Az ál ta la meg szen telt temp lom ban el hang zik a
hí vó szó: „Jöj je tek, be te gek, az Úr ol tá rá hoz!” Az irs ai
temp lom ol tár ké pé nek a cí me: Jöj je tek én hoz zám mind nyá -
jan! A ké pen Jé zus kö rül van nak fér fi ak és nõk, fel nõt tek
és gye re kek, egész sé ge sek és be te gek. 

So kak kér dé se mos ta ná ban: van nak-e, és ha van nak,
hol van nak Jé zus kö ze lé ben tes ti gyó gyu lá sok? Van nak.
Is ten nek van ha tal ma ar ra, hogy hit és imád ság ál tal köz -
vet le nül gyó gyít son. Pél dá kat is me rünk gyü le ke ze tünk -
ben. De egész sé ges ke resz tény gon dol ko dás az is, hogy
Is ten az or vo sok ál tal, az or vo sok Is ten se gít sé gé vel gyó -
gyít ják a be te ge ket. Is ten „Or vost ad, ki se gít het, / Krisz -
tust, aki az élet” (EÉ 336,4). Ez az ének sor rá ta pint a lé -
nyeg re. „Nem az a fõ kér dés, hogy mi lyen mó don gyó -
gyult meg a be teg, ha nem hogy mi vé lett gyó gyu lá sa
után.” (Far kas Jó zsef) Hogy Is tent di csõ í tõ éle tet foly tat-e
azu tán? 

Jé zus, a temp lom Ura éne ket fa kaszt 
Éne kel je tek az Úr nak új éne ket, mert cso dá la to san cse le ke -
dett! – szó lít fel ben nün ket Can ta te va sár nap já nak be ve ze -
tõ zsol tár igé je. Mi tõl lesz új já éne künk? Új szö veg tõl? Új
hang sze rek tõl? Új ének lé si for mák tól? Jó kán to rok tól?
Nem gon do lom. Új éne ket ak kor éne ke lek, ha tu dom, ki -
cso da szá mom ra Jé zus. Ha el fo ga dom, hi szem, hogy az én
Uram és Krisz tu som; se gí tõm, éle tem meg vál toz ta tó ja, cél -
hoz jut ta tó ja. Akit Jé zus meg aján dé ko zott ön ma gá val, az
éne kel szív vel, száj jal, „élet tel”. Is ten di csé re tünk el sõ sor -
ban õér te szól, min den más má sod la gos: te rem tett ség,
gond vi se lés, kö zös sé gek stb. Aki lát ta – leg alább fel vé te len
– a ro mák vagy az af ri ka i ak éne kes-ze nés-tán cos is ten tisz -
te le te it, nem ké tel ked het eb ben. Ami hús vét kor tör tént, ér -
tünk tör tént. Ez elég, egé szen elég, hogy éne kel jünk. 

Ott van nak-e temp lo ma ink ban a gyer me kek és fõ leg az
ének lõ gyer me kek? Né ha igen. Nagy öröm ilyen kor ki hal -
la ni, amint csen gõ han gon mond ják a Mi atyán kot vagy
éne kel nek egy is mert éne ket. Ez min ket is erõ sít: õben nük
foly ta tó dik Is ten imá dá sa. De éne kel nek-e ál ta lá ban? Tud -
ják-e, meg ta nul ták-e, mit je lent a ho zsán na? Hogy az zal
egy szer re „él je nzünk”, di csõ ít jük Jé zust, és se gít sé gét is
kér jük. Irs ai szo kás, hogy vi rág va sár nap a gye re kek ke -
zük ben bar kát len get ve jön nek be a temp lom ba, és köz ben
„ho zsan nás” éne ket éne kel nek. Ezt tar tal mi lag is ala po -
san elõ ké szí tet tük. De visszük-e, ve zet jük-e gyer me ke in -
ket rend sze re sen a temp lom ba, Jé zus hoz, hogy meg is mer -
jék, meg sze res sék? Lu ther Már ton nak van er re egy ke -
mény mon da ta: „a szü lõk nek a gyer me ke ik ré vén a kár ho -
zat is osz tály ré szük le het”, tud ni il lik ha gyer me ke i ket nem
Is ten aka ra ta sze rint ne ve lik (Ef 6,4). Mi alap ján „vá -
lassza nak” majd a gye re kek? Meg ta nít juk-e, ta nít tat juk-e
õket fõ leg a li tur gi á ban hasz nált éne kek re, hogy ott hon
érez zék ma gu kat Is ten há zá ban? 

A gyer me kek ott a je ru zsá le mi temp lom ban a fel nõt tek
he lyé re lép tek, ho zsan nát ki ál tot tak, mert ott vol tak. Mi
mond juk, mon do gat juk, hogy a gye re kek, az if jak a jö võ
gyü le ke ze te. Ez csak fé lig igaz. Õk a ma gyü le ke ze té hez
kell hogy tar toz za nak! Még pe dig ének lõ gyü le ke zet hez. A
gyer mek kor ban meg ta nult ének – és így an nak tar tal ma –
rög zül ben nünk a leg job ban. Ki nek ne len ne ha son ló ta -
pasz ta la ta? A be teg ágyon, a ha lál hoz kö zel a be teg már
nem kom mu ni kál, de egy ének re fel nyit ja a sze mét, ta lán
né mán mond ja is ve lünk, és ez hit ben át se gít he ti élet és
ha lál ka pu ján. 

Tu da to sul-e ben nünk, hogy az úr va cso rai li tur gi á ban
egyek va gyunk a je ru zsá le mi gyer me kek kel, ami kor ho -
zsan nát éne ke lünk? Kü lö nö sen is szár nya ló az éne kes li -
tur gia ho zsan ná ja. Szív vel, gyer me ki lé lek kel tud juk-e
éne kel ni? Nagy baj, ha a gyü le ke zet lel ki leg meg öreg szik! 

Jé zus, a temp lom Ura új ren det te remt 
Egy há zunk nak, gyü le ke ze te ink nek az idõk fo lya mán ki ala -
kult rend je se gít ben nün ket a Szen tek Szent jé hez, Jé zus hoz
jut ni; se gít a hit éb re dé sé hez és meg erõ sí té sé hez. A li tur gi -
kus rend, az ének, a ze ne so kak nak se gít hi tük gya kor lá sá -
ban. Hi szen aki kö zös ség ben éne kel, be le si mul az egész be.
Fi gyel ni kell a má sik ra. Össz hang ala kul ki. Má sok szá má -
ra pe dig ab ban is se gít ség le het az egy há zi ze ne, hogy egy -
ál ta lán át lép jék a temp lom kü szö bét. Nagy ze ne mû vek tõl a
fi a ta lok éne ké ig, a gyü le ke ze ti ének kar tól a gyer me kek éne -
ké ig minden je len le het a temp lom ban a gyü le ke ze ti éne kek,
ko rá lok mel lett. Csak ne le gyünk meg rög zöt ten me re vek!
Még az új li tur gi kus rend del szem ben sem. Egy bap tis ta
gyü le ke ze t ben pél dá ul, hogy min den ki „jól érez ze ma gát”,
min den is ten tisz te le ten éne kel nek gi tá ros if jú sá gi éne ke ket,
gyer mek éne ke ket és elõ de ik ré gi, ked velt éne ke it. És ne ha -
ra gud junk azok ra, akik nem tud nak vagy va la mi lyen ok nál
fog va nem akar nak éne kel ni. Mert éne kel ni jó, de még jobb
sze re tet ben el fo gad ni egy mást. 
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Is ten ne künk is hir det tet te leg na gyobb cso da tet tét, Jé -
zust. Ha el fo gad tuk, hi tünk hit val ló, di csõ í tõ ének ben tör
elõ szí vünk bõl; éne ke lünk. Ha még nem tu dunk vagy már
nem tu dunk éne kel ni, ak kor – mint egy kor a ta nít vá nyok
kér ték: Urunk, ta níts min ket imád koz ni! – kér jük mi is õt:
Urunk, ta níts min ket éne kel ni! 

Si mon fay Fe renc val lo má sa így szól er rõl az igé rõl: „Bi -
zo nyo san tu dom és hi szem azt, hogy egy szer majd, a ha -
za ér ke zés kor, el ma rad min den temp lom, meg szo kott li tur -
gi á já val együtt, de ott is meg ma rad az Is tent ma gasz ta ló
ének.” (Jel 21,22) 

Bár dossy Ti bor

Tallózó

„Ho zsán na a Dá vid Fi á nak! Ez nyil ván va ló an mes si á si
meg ne ve zés […]. Jé zus az zal, hogy el fo gad ta di csõ í té sü -
ket, ki nyil vá ní tot ta, hogy mél tó a Mes si ás nak ki já ró hó do -
lat ra.” (A Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén
Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány) 

„A va kok és a bé nák meg gyó gyí tá sa (vö. 11,5;
15,30–31) a mes si á si prog ram ré sze (vö. Ézs 35,5–6). A
va ko kat és a bé ná kat ki kö zö sí tõ dá vi di Je ru zsá lem mel (vö.
2Sám 5,8; Lev 21,18) el len tét ben az új Je ru zsá lem ben
min den fé le rá szo ru ló em ber me ne dé ket ta lál.” (Or ten sio
da Spi neto li: Má té – az egy ház evan gé li u ma. Aga pé) 

„[…] va kok és sán ták. […] 
[…] A szí vük ben bi zonnyal van há la, de nem jut tat ják

ki fe je zés re. […] Nagy pén te ken sem lát ni kö zü lük egyet
sem. […] a há la el pusz tul, ha nem jut ki fe je zés re. 

[…] a gyer me kek is. […] ki csi szí vük úgy meg telt öröm -
mel, hogy nem tud tak to vább hall gat ni. 

[…] a fõ pa pok és írás tu dók nak az ének lé sért ha rag vó
gyü le ke ze te. 

[…] Aki nek nem kell egé szen Jé zus, aki csak egy, az õ
böl cses sé ge sze rint va ló da ra bot akar be lõ le, az egyál ta lá -
ban nem kell Jé zus nak. […] 

Légy hát buz gó tag ja az ének lõ gyü le ke zet nek! […]
Olyan ének kar lesz be lõ le, mely ben tíz ezer szer tíz ezer és
ezer szer ezer ajak zen gi oda fenn a Bá rány éne két.” (Tú -
róczy Zol tán: Posz til lás könyv. Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka -
dé mia) 

„De sok ke se rû ség, tes ti-lel ki fáj da lom, fé lel mek, szo mo -
rú sá gok so ra. Ki kell éne kel ni! Ne a pa ti ká ba menj csi tí tó -
sze rért. Vedd elõ az éne kes köny ve det. […] Mind an nak el le -
né re, ami Ger hardt Pál éne ké ben is ben ne van a hát tér ben.
Mennyi kín ló dás, amit az a cso dá la tos éle tû em ber át élt. 

[…] De nem is az ének kel volt ezek nek a zsi dók nak a
ba juk, ha nem az zal, hogy Jé zust ma gasz tal ták. Az ének -
nek örül tek. Az éle tü ket a zsol tá rok köny ve ha tá roz ta
meg. […] 

Mi köz ben a gyer me kek éne kel nek, egy fe lõl a va kok lát -
nak, a sán ták jár nak, más fe lõl a pa pok mé reg re lob ban -
nak. Így van, min dig Jé zus a vá lasz út. […] aki mel lett

össze csap a ha lál sö tét hul lám ve ré se, aki mel lett ki nyí lik
az élet aj ta ja.” (Ba li kó Zol tán: Is ten is ko lá já ban. Lu ther
Ró zsa Ala pít vány) 

Il luszt rá ció 

GON DO LA TOK 
„A sze re te te messzi re el ér, még ide le hoz zánk is… és én
en nek bor zasz tó an örü lök.” Mark, 10 éves

(Mi a menny or szág?) 

„Ott lesz nek a kis lá nyok ból an gya lok… az tán Is ten meg -
pró bál ko zik a fi úk kal is.” Bran dy, 7 éves

(Hol ta lál ha tó a menny or szág?) 

„Azt hi szem, a pa pok tud ják, hol van, de Is ten meg es ket -
te õket, hogy nem árul ják el, hadd cso dál koz za nak majd
az em be rek.” Tris ha, 6 éves

(Ho gyan ke let ke zett a menny or szág?) 

„Ki tört egy vul kán, ame lyik ben sze re tet volt lá va he lyett.”
Trent, 11 éves

(D. Hel ler és E. Hel ler: Gyer mek gon do la tok Is ten rõl) 

TÖR TÉ NET 
Az asszony, akit évek óta is mer tem, fél re hí vott, és ti tokza -
tos han gon így szólt: 

– Plé bá nos úr, sze ret nék Ön nek egy tit kot föl tár ni. Jöj jön! 
Be men tünk a szo bá ba. Az ágy ban egy gyer mek fe küdt.

Ez a gyer mek torz szü lött volt. Ak ko ra fe je volt, mint egy
fel nõtt nek… A tes te oly ki csiny, mint a cse cse mõé. Te kin -
te te a szo ba mennye ze té re sze ge zõ dött. Ki nyúj tot ta nyel -
vét, majd mint a kí gyó, vissza húz ta. 

– Is te nem! – ki ál tot tam fel, és só haj tot tam. 
– Plé bá nos úr – szólt az asszony  –, már nyolc éve ápo -

lom a fi a mat. Csak en gem is mer. Na gyon sze re tem. Szin te
sen ki sem tud ró la, hogy ilyen nyo mo rult. – Majd he ve sen
így foly tat ta: 

– Is ten jó, Is ten Atya… 
Majd meg nyu god va fel te kin tett: 
– Le gyen meg a te aka ra tod, ami kép pen a menny ben,

azon kép pen itt a föl dön is. 
Csak ezt mond ta. És ez zel min dent el mon dott. 
Szó nél kül men tem el. Meg döb ben tem. Le vert a fiú lát -

ványa és mé lyen meg ren dí tett az asszony hi te. Csak ez a
mondat ju tott eszem be: 

– Asszony, nagy a te hi ted. 
(Le o nar do Boff) 
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VERS 
Czes law Mi losz: Ve ni Creat or (rész let) 

Ne megy szer kér tem, Ma gad is tu dod, hogy a temp lo mi 
szo bor 

emel je föl ke zét ked ve mért, egy szer, egyet len egy szer. 
De meg ér tem, hogy a jel csak em be ri le het. 
Éb ressz hát föl egy em bert, bár hol a föl dön 
(ne en gem, mert azért tu dom, mi a tisz tes ség) 
és en gedd, hogy õt néz ve Té ged cso dál has sa lak. 

HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 5. VA SÁR NAP (RO GATE) 
• Lk 18,1–8 

Az ün nep rõl 

A va sár nap ne vét – a töb bi tõl el té rõ en – nem a be ve ze tõ
zsol tár el sõ sza vá ról kap ta. A zsol tár már az imád ság
meg hall ga tá sát meg ta pasz talt em ber öröm uj jon gá sa. Már
elõ re meg mu tat ja, mi lyen fon tos az em ber éle té ben az
imád ság, és ez ál tal mi lyen jó Is ten meg aján dé ko zott já nak
len ni. 

A szö veg rõl 

Jé zus a fa ri ze u sok kér dé sé re Is ten or szá gá nak, az az az
Em ber fi á nak el jö ve te lé rõl be szél ezen pél dá zat elõtt.  Mi -
vel Lu kács is össze kö ti (Ar ról is mon dott ne kik pél dá za -
tot…), ezért ez zel a gon do lat tal össze kapcsolva vizs gál -
hat juk a ki je lölt ige sza kaszt. Kü lö nö sen az zal a ki je len tés -
sel, amely a 8. vers ben sze re pel, hogy igaz sá got szol gál tat
ne kik ha ma ro san. Ez egy ben vá laszt ad ar ra is, hogy mi -
kor jön el mind ez. Is ten or szá gá nak el jö ve te le az Em ber fi -
á nak el jö ve te lé vel lesz vég sõ va ló ság. A ha ma ro san meg -
tör té nõ igaz ság szol gál ta tás sal Jé zus biz tat ni akar, újabb
erõt, újabb len dü le tet ad imád sá gunk nak, Is ten nel va ló
kap cso lat fel vé te lünk nek. Igénk te hát nem az imád ság mi -
nõ sé gé rõl, mi lyen sé gé rõl be szél, csak a foly to nos „zak la -
tás”-t te szi elõ tér be. 

Jé zus több ször hasz nál el len tét pá ro kat ta ní tá sa so rán.
Eb ben a pél dá zat ban is két fé le el len té tet ve he tünk ész re. 

Az asszony ké ré sé vel kap cso lat ban (szol gál tass ne kem
igaz sá got el len fe lem mel szem ben) több írás ma gya rá zó is a
nem rég ige hir de té si alap ige ként elénk ke rült Zak 3,1–7
alap ján mu tat ja be az el len fe let. A Sá tán fo lya ma to san ott
áll Is ten szí ne elõtt, és vá dol min ket, nem nyug szik egy
pil la na tig sem. Hon nan vár juk a se gít sé get, ha nem te -
szünk ma gun kért egy lé pést sem? Az igaz ság fé nye csak
Is ten íté le té ben je len het meg. Is ten a Sá tán tól el for dul, de
nem for dul el né pé tõl, gond vi se lé se tár gyá tól. A szö veg -
vál to za tok (ejkdikevw meg bosszul ni, igaz sá got szol gál tat ni)
nem ad nak lé nye gi vál toz ta tást a mon da ni va ló ban. Ez a

szó va ló szí nû leg az ige esz ka to lo gi kus szí ne ze te mi att ke -
rül eb be a sza kasz ba, de a szö veg kör nye zet bõl egy ér tel -
mû, hogy az „igaz sá got szol gál tat ni” je len tés a he lyes. 

A ha mis bí ró és Is ten pár hu za má val Jé zus most is el éri
a cél ját, hi szen a vi lá gi gon dol ko zást ala pul vé ve tud rá -
mu tat ni Is ten sze re te té re. A mi ki csiny, bû nös vol tunk
alap ján tud rá mu tat ni Is ten ha tal má ra és di csõ sé gé re.
Sem mi kép pen sem sza bad azon ban be le vesz nünk a ha mis
bí ró és Is ten pár hu za má ba, mert ez el té rít az ige ér tel mé -
nek ki bon tá sá tól. 

A ha son ló an el len tét pá rok ra épü lõ ta ní tá sok ból ta lán
ki emel he tõ a ma gunk szá má ra az a fél mon dat, amely eb -
be a pél dá zat ba is be le ért he tõ: mennyi vel in kább a ti
mennyei Atyá tok. Preg náns pél da ként ott le beg het a sze -
münk elõtt a szin tén az imád ság ról és an nak meg hall ga -
tá sá ról szó ló jé zu si ta ní tás: Me lyik apa az kö zü le tek, aki fi -
á nak kí gyót ad, ami kor az ha lat kér tõ le, vagy ami kor to -
jást kér, skor pi ót ad ne ki? Ha te hát ti go nosz lé te tek re tud -
tok gyer me ke i tek nek jó aján dé ko kat ad ni, mennyi vel in -
kább ad mennyei Atyá tok Szent lel ket azok nak, akik ké rik
tõ le? (Lk 11,11–13) 

Jé zus ta ní tást le zá ró kér dé se köl tõ i nek tû nik. Ki tud ja
meg mon da ni, hogy ta lál-e majd hi tet, ami kor vissza jön?
Bár az itt használt pivstin szó je len té se nem ennyi re ke -
mény. Ezen a he lyen in kább – a szó tár sze rint – a ke gyes -
ség, val lá sos ság ér tel mé ben hasz ná la tos. 

A Sá tán rom bo ló, éle tet le ron tó, ha lál ba vi võ mun ká ja
ma is sze rez ma gá nak mun ká so kat. Nem kell messzi re
men ni ah hoz, hogy ész re ve gyük ha té kony sá gát. Sa ját éle -
tünk ben, csa lá dunk ban, gyü le ke ze tünk ben fo lya ma to san
je len van. Egy sze rûbb len ne le mon dó an annyit mon da ni:
Jézus úgy sem fog hitet ta lál ni, mi nek erõl köd jünk? A pél -
dá zat ban az öz vegy el len fe le nem a bí ró, ha nem az, aki
meg csor bít ja jo ga it. Jé zus ar ra mu tat rá, hogy tu laj don -
kép pen nem Is tent kell meg gyõz ni, hogy a gyü le ke zet
meg hall ga tást nyer jen – ez bi zo nyo san meg tör té nik –, ha -
nem az imád ko zó nak ön ma gát kell meg erõ sí te nie a hit -
ben, ke gyes ség ben, és azt kér ni, hogy ez mi nél elõbb el ér -
kez zen. 

Az ige hir de tés fe lé 

Imád koz za tok és buz gón kér je tek! 
Jé zus min den kép pen meg akar ja ér tet ni az õt hall ga tók kal,
hogy az imád ság nem csak ke gyes for mu la, és nem csu pán
az Is ten nel va ló kap cso lat tar tás le he tõ sé ge. Ké ré se in ket Is -
ten vár ja! Jé zus eb ben a fur csa és ne héz ér tel mû pél dá zat -
ban is ar ra ta nít, hogy nem sza bad meg fá rad nunk az
imád ság ban. Az Em ber fia el jö ve te le szá munk ra éle tet je -
len tõ le he tõ ség és biz tos re mény ség. An nak el le né re, hogy
sok szor úgy érez zük, imád sá gun kat nem hall gat ta meg Is -
ten, az ér tet len ke dé se ink el le né re ne sza kít suk meg ve le a
kap cso la tot. Az igaz ság Is ten nél van, és õ szol gál tat igaz -
sá got, ami kor szük sé ges nek tart ja, he lyén va ló nak lát ja. 
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Bû nös vol tun kért, Uram, ó, ne vess meg! 
Ahogy a ha mis bí ró és Is ten el len tét pár ként áll elõt tünk
eb ben a pél dá zat ban, úgy meg lát hat juk az öz vegy asszony
és a ma gunk, a gyü le ke zet kö zött fe szü lõ el len té tet is.
Amíg õ tel jes bi zo nyos ság gal áll hat és vár hat ja, kö ve tel he -
ti az igaz sá gát, ad dig mi, sa ját ma gunk ból ki in dul va nem
vár ha tunk sem mit. Sok szor ép pen ez tán to rít el min ket az
íté let si et te té sé tõl, Is ten zak la tá sá tól. Az öz vegy ké pé ben
még is a gyü le ke zet je le nik meg, amely nek épp úgy nincs e
vi lá gi tá ma sza, mint az öz vegy nek az ak ko ri iz rá e li tár sa -
da lom ban, de amely nek tud nia kell, hogy Is ten az õ párt -
ján van, még ak kor is, ha nem azon nal tel je sí ti a ké ré sét.
En nek a je lét mu tat ja meg Is ten ne künk Jé zus Krisz tus ha -
lá lá ban és fel tá ma dá sá ban. 

Mert a mi igaz sá gunk egye dül Jé zus, aki lán con tart ja
a Sá tánt. Lu ther így fo gal maz: az ör dög az Is ten lán cos
ku tyá ja. Ez azt je len ti, hogy az ör dög nek csak egy bi zo -
nyos „ha tó su ga ra” van; csak olyan messzi re me het el,
ami lyen messze Is ten en ge di. Az ör dög ha tal mát Is ten
meg dön töt te eb ben a vi lág ban, és el sõ zsen ge ként elõ hoz -
ta Jé zust a hol tak ha zá já ból. Te hát ne a sa ját ma gad iga -
zá ban le gyél biz tos, ha nem ab ban, hogy Jé zus Krisz tus az
igaz ság, a te igaz sá god is. Ezért áll hatsz meg egy ál ta lán
Is ten szí ne elõtt. 

Tisz ta szí vet és Szent lel ket adj né künk! 
Az öz vegy asszony igaz sá got, mél tán jo gos igaz sá gát sze -
ret né el len fe lé vel szem ben. Azt, ami tõl le he tõ sé ge van a
to váb bi élet re. A mi igaz sá gunk, Jé zus Krisz tus ál tal meg -
kap hat juk azt, ami a to váb bi élet re se gít het min ket. Az
ének szö ve gé vel él ve, tisz ta szí vet és Szent lel ket kap ha -
tunk. Ezek ál tal van éle tünk, tu dunk élet je le ket mu tat ni. 

A tisz ta szív, amely meg tisz tul az úr va cso rá ban. A tisz -
ta szív, amely fel tölt he tõ az Is ten tõl ka pott aján dé kok kal.
A tisz ta szív, amely meg halt a bûn nek, hogy fel tá mad has -
son az Úr ral szebb és örök élet re. 

A Szent lé lek az, aki meg erõ sít min ket, aki se gít a meg -
hal lás ban, és a hi tet ad ja és erõ sí ti ben nünk. Mi, il let ve ki
más ra van még szük sé günk? 

Hall gass meg, Fi ad ne vé ben ha ké rünk! 
Jé zus már meg mu tat ta, mi lyen az Is ten igaz ság szol gál ta -
tá sa. Hi szen õ szol gált ne künk az igaz ság gal, Is ten igaz -
sá gá val, ami kor a ta nít vá nyok lá bát mos ta, ami kor fel vet -
te a ke resz tet, ami kor ezt mond ta: El vé gez te tett! A vég sõ
nagy igaz ság szol gál ta tás azon ban még hát ra van. Mind ez
per sze csak ak kor lesz a mi éle tünk út ja is, ha hit tel és bi -
za lom mal kér jük Is tent. A „nem akar ta egy ide ig” és a
„ha mar” ket tõs sé gé ben, az egye lõ re még nyo mo rú sá gos
hely zet ben a gyü le ke zet nek csak egyet len meg ma ra dá si
le he tõ sé ge van: a hit. 

Jé zus kér dé se bo rú lá tó nak tû nik. Va jon mi me lyik ol da -
lon fo gunk áll ni? A bi zo nyos ság gal ké rõ vagy a vád ló el len -
fél ol da lán? Ami kor el jön az Em ber fia, va jon ta lál-e hi tet
ben ned? 

Nagy pén tek, hús vét, menny be me ne tel, pün kösd. Ezen
ün ne pek üze ne te jó tá masz ként szol gál hat az ige hir de tés -
hez. Vissza- és elõ re te kin tés; a múlt, a je len és a jö võ sod -
rá sa ma is se gít Is ten igé jé nek meg ér té sé ben. Ért he tõ vé te -
szi a meg ért he tet lent, éle tünk ké te szi a meg él he tet lent. Ne
lan kadj meg te sem a ma ga dért, a gyü le ke ze tért, az egész
te rem tett vi lá gért va ló imád ko zás ban, hogy mi nél elõbb
szem tõl szem ben lát hasd igaz sá god. 

Ko czor György

Fel hasz nált iro da lom 

Dr. Kiss Je nõ (szer k.): Gö rög–ma gyar új szö vet sé gi szó tár. Re for -
má tus Saj tó osz tály, Bu da pest. 

Koz ma Zsolt: Jé zus Krisz tus pél dá za tai. Irány tû, 2002. 
Dr. Prõh le Ká roly: Lu kács evan gé li u ma. Evan gé li kus Egye te mes

Saj tó osz tály, 1966. 
E. G. White: Krisz tus pél dá za tai. Ad vent, 1990.

Tallózó

„Az öz vegy és az imád ko zó em ber össze ha son lí tá si alap ja
csak az, hogy egyet len fegy ve rük a szí vós ki tar tás,
amellyel igaz ügyük ben az il le té kes tõl párt fo gást kér nek.
[…] nin csen okuk az imád ság ban a csüg ge dés re, mert itt
nem Is ten re, ha nem csak ön ma guk ra néz ve vet het nek fel
kér dést: meg lesz-e a vá lasz tot tak ban a hit a kel lõ idõ ben.
Mert csak a hit és a be lõ le fa ka dó imád ság te he ti sza ba dí -
tás sá az em ber re néz ve az Em ber fia el jö ve te lét, kü lön ben
íté let té vá lik raj ta […]” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.) 

„[…] ha egy sze gény, el ha gyott öz vegy asszony az õ jo -
gos ké ré sé nek áll ha ta tos han goz ta tá sá val rá bír hat egy bí -
rót ar ra, hogy ne ki igaz sá got szol gál tas son, még hoz zá egy
olyan bí rót, aki ép pen az el len ke zõ je az igaz sá gos igaz lá -
tó nak, mennyi vel in kább szol gál tat igaz sá got Is ten, aki
ma ga az Igaz Bí ró […]” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség
ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó) 

„A dön tõ kér dés nem az, Is ten meg men ti-e az ül dö zött
kö zös sé get; meg fog ja men te ni. A dön tõ kér dés az, va jon
Jé zus ta nít vá nyai hû ek ma rad nak-e hoz zá a vissza té ré -
sé nek kés le ke dé se mi at ti hosszú in ter val lum ban.” (Je ro -
mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia -
tár su lat) 

„Ha a »vá lasz tot tak éj jel-nap pal« szün te le nül ki ál toz nak
[…], ez nem va la mi fé le szok vá nyos krí zis hely zet re utal. A
töb bes szá mú »vá lasz tot tak« ki fe je zés meg erõ sí ti, hogy
nem csu pán né hány sze mély rõl van szó, ha nem olyan pró -
ba té tel rõl, amely az egész kö zös sé get érin ti.” (Or ten sio da
Spi neto li: Lu kács – a sze gé nyek evan gé li u ma. Aga pé) 

„[…] az Em ber fia el jön. […] De úgy ta lál-e min ket, hogy
hi szünk még az Is ten igaz sá gos sá gá ban (18,8)? Ha köz ben
ab ba hagy tuk az imád ko zást, ho gyan fog juk ak kor meg ma -
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gya ráz ni ne ki, mi ért ké tel ked tünk ben ne?” (Da vid Go o -
ding: Az evan gé li um Lu kács sze rint. Evan gé li u mi Ki adó) 

„A hi tet len s csak a baj tól imád ko zás ba haj tott em ber
[…] ezt mond ja: Nem ér de mes imád koz ni. […] A hí võ pe -
dig el kezd töp ren ge ni: Biz to san azért nincs vá lasz az
imád sá gom ra, mert nem Is ten aka ra ta az, ami ért kö nyör -
gök. Mind ket tõ – hí võ és hi tet len – egy aránt el ked vet le ne -
dik, s ab ba hagy ja az imád ko zást. Ezt akar ja Jé zus meg -
aka dá lyoz ni.” (Tú róczy Zol tán: Posz til lás könyv. Evan gé li -
kus Teo ló gi ai Aka dé mia) 

Il luszt rá ció 

GON DO LA TOK 
„Is ten nem tel je sí ti min den kí ván sá gun kat, de tel je sí ti min -
den ígé re tét. Az az: õ az Úr, õ tart ja fenn egy há zát, tõ le kap -
juk a hi tet. Nem he lyez vál lunk ra na gyobb ter het, mint
amit el tu dunk vi sel ni. Bol dog gá tesz kö zel sé ge, meg hall -
gat ja imá in kat, és a leg rö vi debb úton ve zet ma ga fe lé.” 

(Di et rich Bon ho ef fer) 

„En gedd, hogy so ha se le gyek ba rát ság ta lan vagy sér tõ. 
En gedd, hogy min dig meg nye rõ mo do rú le gyek. Le gyen
ben nem egy szik rá nyi hu mor és de rûs ke dély is, ami re oly
nagy szük ség van éle tünk ben. 

Vé gül en gedd, Atyám, azt is, hogy min den kit leg alább
egy ki csit kö ze lebb hoz zak szent Fi ad hoz…” 

(XXI II. Já nos pá pa reg ge li imá já ból) 

TÖR TÉ NET 
„Azt szok ta mon da ni: »…a lel ki em ber éle tét be töl tõ öröm
kö zöm bö sí ti a kí gyó mér gét… Ha azon ban Krisz tus szol -
gá ja sí rós kedvé ben van, el ke se re dik és pa nasz ko dik, ak -
kor könnyen föl emész ti a szo mo rú ság, vagy pe dig a hi á -
ba va ló örö mök fe lé for dul.« 

Ezért a Szent (Fe renc) ál lan dó an azon volt, hogy vi dám
le gyen a szí ve… A leg kö rül te kin tõb ben ke rül te a rossz -
kedv be teg sé gét, úgy, hogy rög tön imád koz ni in dult, va la -
hány szor a szí ve rossz kedv re haj lott. Azt mond ta ugyan -
is: »Ha Is ten szol gá ja va lamely ok ból meg za va ro dott –
ami elõ for dul hat –, azon nal kel jen föl, imád koz zon, s ma -
rad jon mind ad dig a mennyei Atya szí ne elõtt, amíg az
vissza nem ad ja ne ki üd vös sé ges örö mét. Ha azon ban so -
ká ig tart a szo mo rú sá ga, ak kor nö vek szik a baj, s ha nem
mos sák le a könnyek, ma ra dan dó kárt okoz a lé lek ben.«” 

(Ce la nói Ta más As si si Szent Fe renc rõl) 

VERS 
Áp rily La jos: Imád ko zom, le gyek vi dám (rész let) 

Én Is te nem, le gyek vi dám, 
uj jong jon új ra pusz ta lel kem, 
mint rég, mi kor fa lum fe lett 
az el sõ for rás víz re lel tem. 

MENNY BE ME NE TEL ÜN NE PE 
• Jn 20,16–18 

Hét köz na pi ün nep 

Mi ért áll tok itt az ég fe lé néz ve? – kér de zi a két fe hér ru -
hás fér fi a ta nít vá nyo kat az Apos to lok Cse le ke de te i nek el -
sõ fe je ze té ben, az óegy házi epis to lá ban, mi u tán Jé zus el -
tûnt a sze mük elõl. Elõt te Jé zus bú csú zik tõ lük. A ta nít vá -
nyok a vég sõ idõk rõl kér de zik, de Jé zus is, mint az an gya -
lok, az égi, tá vo li, ho má lyos dol gok ról a hét köz na pok fe lé
for dít ja fi gyel mü ket, és kül di õket, hogy le gye nek ta núi a
vi lág ban Je ru zsá lem tõl egé szen a föld vég sõ ha tá rá ig. A
kép zõ mû vé szet ben a menny be me ne telt gyak ran úgy áb rá -
zol ják, hogy a kép kö zép pont já ban egy domb te tõn két láb -
nyo mot lá tunk, a kép te te jén pe dig egy fel hõt, amely bõl Jé -
zus két láb fe je még ép pen ki lóg, mi e lõtt vég képp el tûn ne.
Az alak el tû nik, ma rad a láb nyom. 

A menny be me ne tel tör té ne té ben a ta nít vá nyok az ég re
sze ge zik te kin te tü ket, ha ma ro san nem lát szik az el emel -
ke dõ Jé zus alak ja. Le het, hogy már csak a fel hõk kör vo na -
la i ba kép ze lik oda Jé zust, de nem akar ják õt el en ged ni,
nem me rik el ven ni te kin te tü ket ró la, hát ha vég képp el ve -
szí tik õt. Mi lesz ve lük ez után? Ho gyan dönt se nek Jé zus
nél kül? A ta nít vá nyok ad dig együtt jár tak-kel tek Jé zus sal.
Ha a fa ri ze u sok kér dé se ket tet tek fel, pél dá ul ar ról, hogy
mi ért nem böj töl nek, vagy ar ról, hogy mi ért szed nek
szom ba ton ka lászt, Jé zus meg vá la szol ta he lyet tük. Ha
csõ döt mond tak hi va tá suk ban, mint a né ma lé lek ki ûzé se -
kor (Mk 9,18b), Jé zus jött, és meg ol dot ta. Fel ada tuk csak
az volt, hogy lás sa nak, min de nütt szem ta núk le gye nek.
Mos tan tól azon ban ön ál ló an kell el hi va tott, ta nít vá nyi
éle tet él ni ük, ta nú sá got ten ni ük Jé zus ról. Min den új, is me -
ret len hely zet ben fel kell is mer ni ük Is ten aka ra tát, úgy
kell dön te ni ük, cse le ked ni ük, aho gyan Jé zus ten né. Jé zus
test ben már nem áll mel let tük, de ve lük lesz a Szent lé lek. 

A ma gyar or szá gi egy há zak több nyi re va sár nap ra tol ták
át ezt a „hét köz na pi” ün ne pet. Az evan gé li ku sok meg tar -
tot ták a csü tör tö ki gya kor la tot.1 Szo kás ban volt több he -
lyen, hogy er re a nap ra tet ték a kon fir má ci ót. Mint ha
mind két meg ol dás mö gött az áll na, hogy ne he zen tu dunk
mit kez de ni ez zel az ün nep pel. Ál ta lá ban ke ve sen je len nek
meg a temp lom ban, ami szin tén fel erõ sí ti hét köz na pi ér -
zé sün ket. Menny be me ne tel a nagy ün ne pek, pün kösd,
illetve a kon fir má ció ár nyé ká ba ke rül. Ez a hét köz na pi ság
még sem hát rá nya, ha nem ér té ke menny be me ne tel ün ne -
pé nek. A hang súly itt a láb nyo mo kon van. Ta nít vá nyi kül -
de tés ben Jé zus láb nyo mát kö vet ni, nem az ég fe lé néz ve
me ren ge ni, ha nem a Szent lé lek se gít sé gé vel a fel tá madt
Krisz tus ról bi zony sá got ten ni. 
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A tex tus ról 

A pe rikó pa 3 ver set je löl ki Mag da lai Má ria és a fel tá ma -
dott Jé zus ta lál ko zá sá nak tör té ne té bõl, amely Já nos gyö -
nyö rû tör té ne tei kö zül is a leg szeb bek egyi ke. Ér de mes az
egé szet fel ol vas ni. A ta lál ko zás foly ta tá sa az 1–2. ver sek -
nek, ame lyek ben Má ria az el sõ, aki az üres sírt meg lát ja,
ha son ló an Márk evan gé lis ta tu dó sí tá sá hoz, ahol õ az el sõ
a há rom asszony kö zül. Já nos evan gé li u má ban az epi fá -
nia tör té ne tek kö zött is Mag da lai Má ria tör té ne te az el sõ.
Az Új szö vet ség ben nagy je len tõ sé ge van az el sõ ség kér dé -
sé nek. 1Kor 15,5–8-ban ol vas ha tó a meg je le né sek leg ré -
geb bi fel so ro lá sa. Esze rint a sor rend: Ké fás, a ti zen ket tõ,
az öt száz ta nít vány, Ja kab, is mét a ti zen ket tõ, vé gül Pál.
Sta uf fer sze rint Pál nál két lis ta egy be dol go zá sa ol vas ha tó.
Az egyik Pé ter, a má sik Ja kab te kin té lyét hang sú lyoz za.2

Pál a fel so ro lás ban Mag da lai Má ri át meg sem em lí ti.
1Kor 15 ta nú név so rá nak ugyan is nem csak tör té ne ti je len -
tõ sé ge van, ha nem el sõ sor ban jo gi. Nõ pe dig nem szá mí -
tott hi te les ta nú nak. Sõt, úgy tû nik, gyen gí tet te vol na a
be szá mo lók hi te lét a nõk em lí té se. Az evan gé li u mok ból
ér zõ dik, hogy az õs gyü le ke zet ben a fér fi ak szá má ra
mennyi re prob le ma ti kus volt az asszo nyok nak a fel tá ma -
dás ról adott bi zony ság té te le. Ép pen ezért biz to sak le he -
tünk ab ban, hogy az õs egy ház nem csak úgy ki ta lál ta eze -
ket a hí re ket.3 1Kor 14,34 gon dol ko dás mód ja (az asszo -
nyok hall gas sa nak a gyü le ke ze tek ben, nincs meg en ged ve
ne kik, hogy be szél je nek, ha nem en ge del mes ked je nek) min -
den bi zonnyal ál ta lá nos volt, nem csak Pál ra volt jel lem -
zõ. Já nos evan gé lis ta nagy bá tor sá gá ra vall, hogy Jé zus
szel le mé ben Magdalai Má ria el sõbb sé gét nem en ge di el -
hall gat ni. Jé zus ta nít vá nyi kö ré ben nagy sze re pet ját szot -
tak a nõk (Lk 8,1–3; Mk 15,40). Em be ri en és lo va gi a san4

kö zös sé get vál lalt a meg alá zot tak kal: há zas ság tö rõ
asszony (Jn 8,1kk), sa má ri ai asszony (Jn 4,1kk), asszo -
nyok, aki ket go nosz lel kek tõl sza ba dí tott meg (Lk 8,2). A
leg nyo mo rul tabb még is Mag da lai Má ria volt, aki bõl hét
ör dög ment ki (Lk 8,2). Jé zus te kin té lyi sor rend jé ben nem
Pé ter, nem is Ja kab, ha nem õ lett az el sõ.5 (Lásd Lk 8,1–3,
Mk 15,40 fel so ro lá sai.) 

A tör té net fõ mo tí vu ma az el hí vás és szol gá lat ra kül dés.
Ha son ló an más epi fá nia tör té ne tek hez: az apos to lok ki -
kül dé se (Mt 28,19–20), Jé zus meg je le nik a ta nít vá nyok -
nak (Jn 20,22–23), Pé ter meg bí za tá sa (Jn 21,15kk),
menny be me ne tel (Ap Csel 1,8). Ezt a mon da ni va lót szol -
gál ja a tör té net dra ma tur gi á ja.6 Két meg for du lás je len ti a
tör té net for du la ta it. (14. v. ejstravfh, 16. v. strafeiÖsa:
meg for du lás szó sze rint és át vitt ér te lem ben is.) A sír bolt -

nál sí ró Mag da lai Má ria elõ ször hát ra for dul, de nem is me -
ri fel Jé zust. Fel ol dás ra vá ró fe szült sé get okoz, aho gyan
Má ria a ha lott Jé zus ról be szél az élõ Úr ral. „Ho va tet ték?”
– há rom szor is így em lí ti Má ria: a ta nít vá nyok nak, az an -
gya lok nak, a ker tész nek hitt Jé zus nak. Hang sú lyos sá te -
szi ez a ki fe je zés, hogy holt test rõl van szó, és hogy Má ria
lel két mennyi re fog va tart ja an nak gon do la ta, hogy el vit -
ték a tes tet. Jé zus sze mé lyes meg szó lí tá sá ra – Má ria! – is -
me ri, is mer he ti csak fel õt, és vá la szol: Rab bú ni! – ami azt
je len ti: Mes ter! Pon to sab ban en nél is sze mé lye seb ben:
Mes te rem! Ta ní tóm!7

A tör té net csúcs pont ja, Jé zus kül dõ sza va a kö vet ke zõ,
17. vers ben hang zik el. mh mou a$ptou – ne tar tóz tass, en -
gedj el! Má ria át ka rol hat ta Jé zus lá ba it, aho gyan Má té nál
ol vas hat juk (Mt 28,9). De el kell en ged nie Jé zust, nem
õriz he ti, et tõl fog va más fé le kép pen lesz je len. Lát ha tat la -
nul, de va ló sá go san, a Lé lek ál tal. Tes ti tá vo zá sa ál lan dó
je len té nek fel té te le. Ezt az új lét mó dot fe je zi ki a 17. vers
má so dik ré sze. A Krisz tus sal va ló azo nos sá got ab ban,
hogy Jé zus test vé re im nek ne ve zi a ta nít vá nyo kat. De fi -
nom meg kü lön böz te tést is tesz az zal, hogy az én Atyámról
és a ti Atyá tokról, az Is te nemrõl és a ti Is te ne tekrõl be szél.
Az azo nos ság és a kü lönb ség ki fe je zi fel tá ma dás hi tünk
két ol da lát, a be tel je se dett örö möt és a re mény sé get, a
Krisz tus el jö ve te le fe lõ li bi zo nyos sá got és a má so dik el jö -
ve tel vá rá sát. A 18. vers ben õsi hit val lá si for mu la ol vas -
ha tó: Lát tam az Urat!, ame lyet va ló szí nû leg az apos to lok
hasz nál tak. Krisz tus lá tá sa az apos to li lét fel té te le volt
(1Kor 9,1). Így lesz Magdalai Má ria az apos to lok apos to -
la, hi szen õ hir de ti a jó hírt ne kik a fel tá ma dás ról.8

Az ige hir de tés fe lé 

Va jon ho gyan me sél te el az apos to lok nak Mag da lai Má ria
ta lál ko zá sát a fel tá ma dot tal? Va ló szí nû leg ap ró lé ko san el -
me sél te fél re ér té sét, két meg for du lá sát, a sze mé lyes meg -
szó lí tást, hogy mi lyen ér zé sek és gon do la tok vol tak ben -
ne, ami kor azt lát ta, hogy „el vit ték az Urat”, és hogy ho -
gyan szü le tett meg ben ne a hit val lás: lát tam az Urat. És
azt is, hogy Jé zus már ré gen ott állt mö göt te, de ak kor még
nem is mer te fel. Nagy je len tõ sé ge van an nak, hogy Má ria
hit re ju tá sá nak ilyen for du la tos dra ma tur gi á ja van. A dra -
ma tur gia ki fe je zi azt, hogy hi tünk nek tör té ne te van. Nem
el vont dog ma ti kai té te le ket je lent a hit, ha nem meg szó lí -
tá so kat, em be ri ta lál ko zá so kat, ame lyek ben Krisz tus szó -
lít meg min ket, aho gyan Má ri át egy ker tész, az em ma u si
ta nít vá nyo kat egy ván dor. Nem várt mó don, és oly kor az -
zal a fel is me rés sel aján dé koz meg, hogy „hi szen ré gen itt
állt mö göt tem”. Aho gyan Lu ther fo gal maz za a hit nek ezt
a vissza te kin tõ jel le gét a Szol gai aka ratban: „Ez ak kor
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tör tént, mi e lõtt még fel is mer tem vol na, mi lyen üd vös ez a
két ség be esés, és mennyi re kö zel van a ke gye lem hez!” 

Krisz tus sal tör té ne tek ben, a má sik em ber ben ta lál ko -
zunk. A ta lál ko zás di na mi kus, vá rat lan, nem rög zít he tõ.
Az igé nek és menny be me ne tel ün ne pé nek leg fon to sabb
moz du la ta az el en ge dés. El kell en ged nünk már át élt val -
lá sos él mé nye ket, ame lye ket pró bá lunk föl idéz ni, hát ha
si ke rül új ra át él ni. El kell en ged ni szo ká so kat, el ve ket. Jé -
zus el kül di ma gá tól Má ri át, aho gyan el kül di a ga da rai
meg szál lot tat is ma gá tól, vissza az övéi kö zé. Amit ha tal -
munk ban aka runk tud ni, el ve szít jük, amit el tu dunk en -
ged ni, az zal le het sé ges a va ló di ta lál ko zás. A menny be me -
ne tel ün ne pe azt fe je zi ki, hogy el kell en ged nünk Jé zust,
hogy ta lál koz has sunk ve le, ve le le gyünk mennyei lé té ben,
im már test vé re i ként, az Is ten nel kö zös ség ben. 

A kis gyer me ket még ké zen fog va ve ze tik, nem ön ál ló an
dönt. A ne ve lés cél ja az, hogy fo ko za to san le vál jon a szü -
lõk rõl, és ké pes le gyen fe le lõ sen gon dol koz ni és dön te ni.
A ne ve lés ku dar ca, ha a nagy ko rú in fan ti lis ma rad, ön ál -
ló cse lek vés re, al ko tás ra és fe le lõs ség vál la lás ra kép te len.
A fel nõtt hit is ezt az igényt tá maszt ja. Je re mi ás pró fé ta a
pusz tai ván dor lás ko rát ne ve zi a hit gyer mek ko rá nak. Ké -
zen fog va ve zet tem ki õket Egyip tom föld jé rõl… – így szól
az Úr. Az Is ten nel va ló kap cso lat fel nõtt ko rát e sza vak kal
ígé ri: Tör vé nye met a bel se jük be he lye zem, a szí vük be írom
be. Én Is te nük le szek, õk pe dig né pem lesz nek. Ez a fel nõtt
hit le het sé ges sé vált Jé zus Krisz tus ban. 

A fel nõtt hit el kö te le zõ dést kí ván tõ lünk. Sok szor a lel -
ké szek is meg elé ged nek az zal, ha a gyü le ke ze ti ta gok
csak el jár nak a temp lom ba, passzív ige hall ga tók. Sõt,
nagy ered mény, ha so kan ül nek a temp lom ban. Ami kor
azt kér dez zük, hogy ki nek mit je lent a hit, a val lás, ilyen
vá la szo kat ka punk: meg nyug vást ad, se gít sé gem, tá ma -
szom volt a szen ve dés ben, ba rá tok ra ta lál tam. Mint ha
Má ria azt mon da ná: hét ör dög tõl sza ba dí tott meg. Jé zus
azon ban töb bet kí ván tõ lünk. El kö te le zett, fel nõtt Krisz -
tus-kö ve tést, Jé zus test vé re ként az Atya kép vi se le tét. Te -
rem tõ kö zös sé gi éle tet, kész sé get a má sik em ber szol gá -
la tá ra. En ge del mes ség és meg fe le lés he lyett fan tá zi át és
kre a ti vi tást. 

Ar ra in dít menny be me ne tel ün ne pén az ige, hogy ne ke -
zet ke res sünk, amely ve zet a te kin tély ere jé vel, ha nem le -
gyünk fel nõt tek a hit ben. Eb ben se gít min ket Já nos evan -
gé lis ta az zal, hogy nem te kin té lyek kel akar meg gyõz ni,
ha nem egy meg ve tett nõ tör té ne tén ke resz tül. Sa ját sze -
mé lyét sem akar ja Má ria elé tol ni. A fel tá ma dás tör té net -
ben Já nos nak nem je le nik meg kü lön Jé zus, õ csak lá tott
és hitt (Jn 20,8). Ta más tör té ne té nek sem a bi zo nyí ték kal
va ló te kin tély te rem tés a cél ja, ha nem ez az ige: Bol do gok,
akik nem lát nak és hisz nek. (Jn 20,29) Min den hit. Sem mi
ka pasz ko dó, sem mi bi zo nyí ték, sem mi te kin tély. Magdalai
Má ria tör té ne te en nek a hit nek a tör té ne te. 

A ját szó té ren, ahol a szü lõk kör ben ül nek a tér szé lén,
meg fi gyel he tõ, hogy van nak olyan gye re kek, akik sû rûn
oda sza lad nak szü le ik hez, és mi u tán meg erõ sí tést nyer tek

sze re te tük fe lõl, vissza men nek ját sza ni. Van nak olyan
gye re kek is, akik egy ál ta lán nem mer nek el tá vo lod ni a
szü lõ tõl. És van nak, akik ön fe led ten ját sza nak, an nak
biz tos tu da tá ban, hogy biz ton ság ban van nak, mert van,
aki sze mély sze rint szá mon tart ja õket. Hon nan van a bá -
tor ság for rá sa, amely el me ri en ged ni az atyai ke zet? Má -
ria Mag da lé na tör té ne té ben Jé zus sze mé lyes meg szó lí tá sa
– „Má ria!” – en nek a hit nek az alap ja. 

Kézdy Pé ter

Tallózó

„A fel tá ma dott tu laj don kép pen egy sa já tos köz tes ál la pot -
ban van fel tá ma dá sa után. A ha lál ból vissza tért a lét föl -
di di men zi ó i ba, a menny be vi szont még nem ment fel.”
(Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi -
té ka Kft.) 

„»Má ria!« Ez zel mu tat ja meg, hogy õ is me ri azt, aki vel
be szél. S er rõl is me ri föl õt, aki vel be szél, s aki ed dig nem
is mer te fel õt. 

[…] »Ne érints en gem!« […] De az im pe ra ti vus im per -
fec tum itt sze rep lõ til tó alak ja azt fe je zi ki: »Ne tégy va la -
mit (hagyd ab ba), amit ép pen te szel!« […] »En gedj el!«
[…] Sok fej tö rést oko zott az írás ma gya rá zók nak […]: »Ne
érints en gem, mert még nem men tem fel az Atyá hoz!« 

[…] Já nos evan gé li u má ban a ke reszt ha lál, a fel tá ma -
dás, a menny be me ne tel és a Szent lé lek aján dé ka egyet len
nagy ese mény, amit a szent író rend sze rint […] (»fel me -
gyek«, ti. az Atyá hoz) igé vel fe jez ki.” (Boly ki Já nos: Igaz
ta nú val lo más. Osi ris Ki adó) 

„[…] Az »Atyám« és »Atyá tok« sza va kat még csak vé let -
le nül sem he lyet te sít he ti a le rö vi dí tõ »Atyánk« ki fe je zés. 

[…] elõ ször köz vet len idé zet tel […], majd alá ren delt
mel lék mon dat ban […] Ami ügyet len szer kesz tés nek tû -
nik, […] stí lus esz köz […] fõ mon da ni va ló ja ez a két szó:
»Lát tam az Urat«. […] Az tán szé pen vissza nye ri egyen sú -
lyát, és szó ról szó ra el mond ja, amit lá tott, hal lott. 

[…] Az evan gé lis ta […] ku tat ta az Írá so kat, […] hogy
meg ért se mind azt, ami tör tént. […] Jé zus »võ le gény« volt
köz tünk […] A meny asszony […] Az õrö ket kér de zi,
ahogy Mag dol na […] 

[…] Ha is mét meg fon tol juk az Éne kek éne ké nek pár hu -
za mos szö ve gét, a so kat vi ta tott »No li tang ere« […] ért he -
tõ lesz.” (Far kas falvy Dé nes: Test té vált szó. Prug g Ver lag) 

„Ben nün ket is az a ve szély fe nye get, hogy azért me -
gyünk el Is ten mel lett, az élõ Jé zus mel lett, mert sok kal
kö ze lebb van hoz zánk, mint gon dol nánk, sok kal re á li sab -
ban ott áll elõt tünk, mint aho gyan el kép zel nénk. […]
Hall gat juk ezt a pré di ká ci ót, és azt hisszük, em be ri sza vak
hang za nak a szó szék rõl, pe dig ma ga Jé zus van itt.” (Joó
Sán dor: Min den kor örül je tek. Aj tony Ar túr) 

156



Il luszt rá ció 

GON DO LA TOK 
(Ne vén szó lí tot ta – és „Ne érints en gem!”: így, egy le ve gõ -
vel mond va. A köz vet len ség és a ta bu együtt. A köz vet len -
sé get még ér te ni vél jük, a ta but már alig. S ha a Szent
szám ûze tik a vi lág ból, elõbb-utóbb min dent össze le het
ma sza tol ni, mo hó, pisz kos kéz zel. A ta bu nem a Szen tet
vé di – min ket õriz.)

„Ezért, ga li le ai fér fi ak, ne a fel hõt néz zé tek, ha nem az
ál dást. És ne azon bú sul ja tok, hogy el ment, ha nem azon
ör ven dez ze tek, hogy itt ma radt. 

Ahogy Lu kács nál ír va van: hogy »nagy öröm mel tértek
vissza Je ru zsá lem be«. Já nos ból pe dig azt is tud juk, ma -
gá tól az Úr tól, hogy »örö mü ket sen ki sem ve szi el töb bé
tõ lük«.” 

(Ró nay György: Hit és hu ma niz mus) 

(az én Atyám hoz, és a ti Atyá tok hoz)
„…a vi szony ere de ti alap ja itt az Is ten és az em ber köz ti
ben sõ ro kon ság, egy ség, szét sza kít ha tat lan kap cso lat. Az
em ber el ha gyott sá ga, ma gá nyos sá ga, gyen ge sé ge nem a
ter mé sze tes ál la po ta… Lé tünk… is ten fi ú sá gun kon ala -
pul…” 

(Szem jon Frank, orosz val lás böl cse lõ) 

VERS 
Kem pis Ta más imá ja (rész let) 

Én az Atyá hoz föl me gyek 
s Szent lel kem kül döm el ne ked 
hogy ben ne, mint ben nem, szi ved 
vi dul jon, míg jársz föld fe lett.” 
(Ba bits Mi hály for dí tá sa) 

Kosz to lá nyi De zsõ: Li tá nia (rész le tek) 

Az én ko rom ban: 
zör gött az egek ben a gé pek acél ja. 
Az én ko rom ban: 
nem tud ta az em be ri ség, mi a cél ja. 
Az én ko rom ban: 
be szél tek a fal ban a dró tok, a lel kek. 
Az én ko rom ban: 
vad, bá be li nyelv za va rok fe le sel tek. 
…. 
Az én ko rom ban: 
kín pad ra fe küd tek az ár va, be teg nõk. 
Az én ko rom ban: 
lel kek be ku tat tak a lé lek elem zõk. 
Az én ko rom ban: 
mint kol du sok áll tak a sar kon az épek. 
…. 
Az én ko rom ban: 
mind annyi an ó de ma gunk ra ma rad tunk. 

Az én ko rom ban: 
sír tunk, ami kor ke nye rünk be ha rap tunk. 
Az én ko rom ban: 
nem volt, ki sze gény szi ve ket me le gít sen. 
Az én ko rom ban: 
ál mat la nul ült arany-ágyon az Is ten. 

HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 6. VA SÁR NAP (EXA U DI) 
• Lk 24,46–49 

Be ve ze tés 

Menny be me ne tel és pün kösd ün ne pe kö zöt ti hely zet ben
va gyunk. Ma ga a tex tus in kább még menny be men te li jel -
le gû, de már ka put nyit pün kösd fe lé. Az ige hir de tés hely -
ze té ben már nem annyi ra a bú csú zás ra, in kább a jé zu si
ren del ke zés re kel le ne he lyez ni a hang súlyt. Jé zus föl di éle -
té nek „vég ren de le te” ta nús ko dás ra in dít ja a ta nít vá nyo -
kat. Eh hez a kül de tés hez ígé ri a Szent lel ket. 

Exe gé zis 

Jé zus utol só sza va it „hall juk” eb ben az evan gé li um ban.  Az
utol só mon da tok mind egyik evan gé li um ban lé nyeg re tö rõ -
ek, sû rí tik a ta nít vá nyi kül de tést és elõ re mu tat nak a jö võ -
be. A ta nít vá nyok fel ha tal ma zá sá ról szó ló mon da tok ezek. 

Ja vas lom, hogy a tex tus hoz ölel jük fel a 44–45. ver se -
ket is. Ak kor ki dom bo ro dik, hogy Jé zus hoz mint a fel tá -
ma dott, élõ Úr sze mé lyé hez kö tött az ér te lem meg nyí lá sa
– ha tet szik, a szív meg nyí lá sa – a hús vé ti hit re. Az Írá sok
ön ma guk ban vé ve holt be tû it Krisz tus te szi élõ vé, öröm -
üze net té az õ va ló sá gos meg je le né sé vel éle tünk ben. 

44. v.: Ami meg van ír va ró la az Írá sok ban, az Is ten ki -
je len té se. Is ten aka ra tá nak kel lett tel je sül nie ve le kap cso -
lat ban. 

Jé zus éle te, szen ve dé se, ha lá la és fel tá ma dá sa nem az
Írá so kat iga zol ja vissza, ha nem az Írá sok mö gött rej lõ Is -
tent. Ami meg van ír va, az a mi oku lá sunk ra, ja vunk ra
van meg ír va. Is ten ki fe jez te szán dé kát az em ber rel kap -
cso lat ban. Ez a szán dék ar ról szól, hogy akár mi lyen mesz  -
szi re ke rül tek tõ le, õ vissza kí ván ja hó dí ta ni sze re tõ kö zel -
sé gé be te remt mé nye it. 

45. v.: Ho gyan aján dé koz a Fel tá ma dott hi tet a ta nít vá -
nya i nak? Elõ ször, ami kor még ér tet le nek, és még nem áll
ben nük össze egy kép pé az, amit Jé zus sal kap cso lat ban
át él tek, ak kor Jé zus még az Írá sok te kin té lyé hez ve ze ti
vissza õket. Egé szen bi zo nyos, hogy ed dig is vol tak a ta -
nít vá nyok nak fel is me ré sei Jé zus sal kap cso lat ban, ép pen
az Írá sok pró fé ci ái alap ján. Ez a hit azon ban Jé zus ha lál -
ra íté lé sé ig in kább még csak meg elõ le ge zett bi za lom, fel -
fo ko zott re mény ség volt. A fel tá ma dott Krisz tus, a gyõ ze -
del mes Is ten Fia di csõ sé gé ben és ha tal má ban va ló ré sze -
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se dés, te hát a hús vé ti hit meg szü le té se a ta nít vá nyi szí -
vek ben olyan erõs kap cso la tot te remt az Élõ vel, amely
már érett az erõ pró bák meg ál lá sá ra. 

Az is te ni ígé re tek ne ve lõ ink, biz ta tó ink vol tak egé szen
ad dig, míg el jött az, aki ben be tel je sed tek az ígé re tek. A be -
tel je se dés fel is me ré sé hez még sem a fi zi kai meg lá tás a
dön tõ, ha nem a lel ki meg lá tás, az az a hit re éb re dés (vö. Jn
20,29). Is ten ígé re te i nek be tel je se dé se vég ered mény ben
csak is a hús vé ti hit ál tal „re a li zál ha tó”. 

46–47. v.: Jé zus ön ma ga ér tel me zi, exe ge tál ja ta nít vá -
nya i nak éle té nek ese mé nye it. Éle te, ta ní tá sa, szen ve dé se,
ha lá la és fel tá ma dá sa ezek sze rint nem vá laszt ha tók el
ön ké nye sen egy más tól. Eze ket együtt lát va döb ben he tünk
rá Is ten ígé re té nek cso dá la tos tel je sü lé sé re. 

Ezt meg kell hir det ni mint az em be ri ség leg na gyobb le he -
tõ sé gét, mert Jé zus éle té re, ha lá lá ra és fel tá ma dá sá ra néz ve
le het ré szünk meg té rés ben és a bû nök bo csá na tá ban. 

Az õ ne vé ben, és csak is az õ ne vé ben van új ra kez dé si
le he tõ ség Is ten elõtt. És ha Is ten elõtt van új ra kez dés,
bûn bo csá nat, meg tisz tu lás, ak kor an nak ér vé nyes nek kell
len nie az em be rek kö zöt ti vi szony ban is. 

Akit az Is ten ha za tu dott fo gad ni, azt sen ki, még test vé -
re sem te kint he ti ott hon ta lan nak, ha zul ról ki eb ru dal ha tó -
nak (vö. Lk 15,11kk). 

48. v.: Ta nú bi zony sá gok. Azok a sze mé lyek, akik éle -
tük kel iga zol ják an nak az iga zát, aki rõl ta nús kod nak. 

Jé zus vissza utal ar ra, hogy övéi éle té ben már le ta gad -
ha tat lan vál to zást in dí tott el. Ez a vál to zás jó, bol do gí tó
és cso dá la tos táv la ta van. A Fel tá ma dott ta nít vá nyai el is -
mer he tik, hogy már meg ta pasz tal tak va la mit eb bõl a vál -
to zás ból. Õk cso dák ról, élet úju lás ról, a bûn bo csá nat ál dá -
sá ról, Jé zus hoz ra gasz ko dás ról be szél nek. 

Krisz tus mint ha szem be sí te né õket: ta núk vagy tok, az
én ta nú im, mi vel én idéz tem elõ ben ne tek a vál to zást. 

De azt is mond ja, sõt ren de li: ta núk lesz tek, ta nú im
lesz tek, mert er rõl a vál to zás ról má sok nak is tud nia kell.
Ró lam má sok nak is hal la nia kell. Min den nép hez el kell
jut no tok az öröm üze net tel. 

49. v.: A Szent lel ket az Atya kül di el Jé zus ne vé ben a ta -
nít vá nyok hoz. A Lé lek ve ze ti õket to vább a Jé zus Krisz tus -
ba ve tett hit út ján (vö. Jn 14,26; 15,26; 16,7; Ap Csel 1,4.8). 

A mennyei ere de tû va ló ság ról nem le het csu pán föl di erõ -
vel ta nús kod ni. Mennyei erõ re, Szent lé lek re van szük sé -
günk ah hoz, hogy helyt áll junk a Krisz tus-kö ve tés ben és a
ró la szó ló ta nús ko dás ban (vö. Mt 10,19–20; 1Kor 2,9–13). 

Az ige hir de tés hez 

Kell
Ta nít vá nyai úgy érez het ték: Jé zus di a dal utat jár be az em -
be rek kö zött. Lát ták, ta pasz tal ták ha tal mát, még az írás -
tu dók és fa ri ze u sok fe let ti ere jét is. Úgy érez het ték: Jé zus -
nak ha ma ro san meg kell gyõz nie min den kit ar ról az is te -
ni igaz ság ról, ame lyet kép vi sel. 

Olyan ér zés ez, mint ami kor ked venc fo ci- vagy ko sár -
lab da csa pa tunk nak szur ko lunk, és azt lát juk, hogy az sor -
ban nagy fö lénnyel gyõ zi le el len fe le it. Mit mon dunk egy-
egy áhí tott gól nál vagy ko sár nál? Ez az! Így kell ezt csi -
nál ni…! 

Az tán ez az „így kell” hir te len sem mi vé fosz lott, ami kor
a ke resz tet ci pel ve szen ved ni lát ták. Eb ben a tra gi kus
hely zet ben a ko ráb ban együtt töl tött hó na pok, évek ér tel -
me is el tûn ni lát szott. El hal vá nyult min den olyan em lék
gyó gyí tá sok ról és gyó gyu lá sok ról, ta lál ko zá sok ról és sza -
ba du lá sok ról, amely azt a büsz ke sé get nö vel te ben nük: Ez
az! Így kell ezt csi nál ni!

A ko ráb bi egy ér tel mû „kell”-ek he lyett el ér ke zett a nem
várt ha lál iszo nya ta. Az az ér zés, hogy: ez ne künk egy ál -
ta lán nem hi ány zott, nem kel lett. Sõt, a Mes ter ha lá la ré -
vén most már olyan ki lá tás ta lan a hely zet, hogy nem tud -
ni, mi kell im már ne kik, mi re is van szük sé gük. El ve szet -
tek, el ha gya tot tak, ár vák, akik nek már csak az ér tet len ség
po ko li csend je jut. 

Jé zus kö ze lé ben át él ték, hogy szük sé gük van rá, kell ne -
kik ez az em ber, nagy já ból egyet ér te nek ve le. Most vi szont
azt élik át, hogy nem ér te nek sem mit sem. Nem ér tik a
gúnyt, nem ér tik az os to ro zást, a ke resz tet és a ha lá lát. 

Üres ség ér ze tük nem vé let len. Bár sze ret ték Jé zust, kö -
vet ték õt, de in kább csak ra jong tak ér te. Fe le lõs ség ér ze tük
még nem ki for rott, most még csak ma gu kat fél tik. 

A szen ve dõ, meg halt és fel tá ma dott Úr ép pen ab ban se -
gí tett ne kik, hogy fel ada tu kat, sze mély re sza bott fe le lõs sé -
gü ket meg ta lál ják eb ben az élet ben. Hogy éle tük min den
egyes ré sze Is ten elõt ti fe le lõs ség ben men jen vég be. Hogy
éle tük má so kért élõ élet le gyen. Hogy éle tük ily mó don Is -
ten sze re te té rõl ta nús ko dó élet le gyen. 

A „kell” fo gal ma mint szük ség sze rû ség min dig ott je -
lent ke zik a leg éle seb ben az éle tünk ben, ahol a fe le lõs ség -
ér zet meg nyil vá nul. Gon dol junk csak pél dá ul a gyer mek -
ne ve lés sok szor ter hes „kell”-je i re, de akár a KRESZ-táb -
lák kö te le zõ ma ga tar tást elõ író szim bó lu ma i ra. „Fel kell
öl töz nöd, kis fi am, kü lön ben meg fá zol!” „Be kell tar ta -
nunk a kö ve té si tá vol sá got, kü lön ben be le csúsz ha tunk a
má sik ba!” stb. 

Az ötö dik pe csét cí mû ma gyar film ben is elõ jön a fe le -
lõs ség prob lé má ja. A nyi las idõk ben, ki já rá si ti la lom ban
tit ko san össze jö võ kár tyá zó asz tal tár sa ság be szél get köz -
na pi dol gok ról, ál mok ról, fi lo zó fi á ról, er köl csi ér ték íté let -
rõl és a mar ha szegy el ké szí té si mód já ról. Elõbb-utóbb ki -
de rül, hogy össze jár nak, és így gya nú sak ká vál nak. Be vi -
szik õket a tit kos rend õr ség re, ki hall ga tás ra, val la tás ra. 

Er köl csi ér ték íté le tük nek, be csü le tes sé gük nek vizs gáz -
nia kell, ami kor azt pa ran csol ják ne kik, hogy egy ár tat la -
nul fél holt ra kín zott em bert üs se nek po fon. Csak ezen az
áron sza ba dul hat nak. Egy kö zü lük ott hon ül dö zött gye re -
ke ket búj tat. Csak õ ér zi úgy, hogy po fon kell üt nie a sze -
ren csét lent, mi vel ott ho ná ban vár ják a gond já ba vett gyer -
me kek. Õt vé gül is el en ge dik, a töb bi e ket nem. 

Fe le lõs vagy a ró zsá dért! – mond ja a kis her ceg nek a ró -

158



ka. Ha már el ül tet ted, ha ed dig is gond ját vi sel ted, ak kor
to vább ra is rád van bíz va, tö rõd nöd kell ve le. 

Bib li ai pél dát is tu dunk em lí te ni a fe le lõs ség re, sõt Is ten
fe le lõs ség ér ze té re. Jó nást el kül di Ni ni vé be, hogy ott pré di -
kál jon, mert fel ju tott hoz zá a vá ros go nosz sá gá nak hí re.
Is ten fe le lõs sé get érez te remt mé nye i ért, még azo kért is,
akik nem vall ják ma gu kat hoz zá tar to zó nak: Fel hoz za
nap ját go no szak ra és jók ra egy aránt.

Jé zus tex tu sunk ban rög zí tett „kell”-jei (46–47. v.; ide -
szá mol hat juk a 44. vers be lit is) az õ ér tünk égõ fe le lõs ség -
ér zet ébõl fa kad nak. Az õ fe le lõs ség ér ze te pe dig egyen lõ Is -
ten fe le lõs sé gé vel. Ez a fe le lõs sze re tet nyil vá nult meg ab -
ban, hogy Is ten el ha tá roz ta te remt mé nye i nek meg men té -
sét. Fi át küld te hoz zánk, hogy õ ér vényt sze rez zen en nek
az aka rat nak, hogy be tel je sít hes se raj tunk fe le lõs sze re te -
tét. Is ten nem kö te les ség bõl te szi ezt, mert sen ki nek nem
tar to zik fe le lõs ség gel. Hogy vi szont ön ma ga elõtt vál lal ja
ér tünk a meg men tõ aka rat fe le lõs sé gét, ez irán tunk va ló
sze re te té rõl ta nús ko dik. Nem mond le ró lunk. 

Jé zus Krisz tus pe dig tel je sen azo no sul Aty ja aka ra tá val
eb ben a „men tõ ak ci ó ban”. Õ a kül dött, aki a fel adat tal
együtt a fe le lõs ség ér zet ben is tel je sen osz to zik (vö. Jn
5,19). És mi vel osz to zott az ér tünk ér zett fe le lõs ség ben és
az irán tunk ér zett sze re tet ben, ezért nem vé tet te el kül de -
té sét (vö. Jn 10,14–15). 

Jé zus éle té nek, szen ve dé sé nek, ha lá lá nak és fel tá ma dá -
sá nak szük ség sze rû sé ge az em be ri szük ség hely zet re adott
is te ni vá lasz volt. 

Tu laj don kép pen ez je len ti Jé zus szen ve dé sé nek és ha lá -
lá nak a „kell”-jét. 

Jé zus azt mond ja, hogy mind az, ami ve le tör tént, nem a
vé let len mû ve, nem hi á ba va ló ság, nem ér tel met len ség.
En nek meg kel lett tör tén nie, mert itt vé gül is Is ten ben -
nün ket men tõ aka ra ta van je len. 

Hit re ju tás 
Jé zus meg nyit ja a ta nít vá nyok ér tel mét, hogy ab ból ki in -
dul va, amit már is mer tek (az Írá sok, pró fé ci ák lé nye gi tar -
tal ma), rá éb red je nek ar ra, amit még, akit még nem is mer -
nek: a Fel tá ma dot tat mint élõ Urat. 

Mi u tán hús vé ti hit éb redt szí vük ben és ér tel mük ben(!),
Jé zus meg bí zást ad ne kik. Hir det ni kell azt, ami ben õál ta -
la, az õ ne vé ben ré sze sed tek: a bûn bo csá na tot és azt,
hogy meg tér het tek Is ten hez.

Jé zus eb ben a ki fe je zés ben sû rí ti kül de té sé nek cél ját,
föl di éle té nek mû vét: Is ten hez va ló meg té rés a bû nök bo -
csá na ta ál tal. Ezt vég zi szen ve dé se, ha lá la és fel tá ma dá sa
ben nünk. 

Jé zus azt mond ja, hogy ta nít vá nyai ezt meg ta pasz tal ták.
Meg tér tek, és bû ne i ket Is ten meg bo csá tot ta. Sza ba dok te -
hát az új, fe le lõs ség tel jes is ten gyer me ki élet re. Sze re tet ben
élik meg a Krisz tus-test hez tar to zást, a kö zös sé get. 

Er rõl már ta nús kod hat nak. Ar ról, hogy va la ki már el -
kezd te ben nük a jó mun ká lá sát, és azt ígér te, hogy azt tel -
jes ség re is vi szi. 

Ta núk va gyunk, ta núk le he tünk 
A Fel tá ma dott Úr mai kö ve tei min den nép kö zött. En nek a
fél mon dat nak is mi lyen nagy je len tõ sé ge van! Min den nép
kö zött. Is ten nem kor lá toz za az öröm hírt egy adott föld raj -
zi ré gi ó ra. Ki ter jesz ti, és ami a cso dá la tos, min ket is be le -
von a jó hír, az öröm hír ter jesz té sé be. 

Mi cso da hal lat lan pers pek tí vá ja nyí lik meg en nek a fél -
mon da tos igaz ság nak egy olyan kor ban, mint a mi énk,
ami kor egy re in kább sza ba don át jár ha tók lesz nek a nem -
ze tek és kul tú rák ha tá rai. Egy re több és egy re jobb le he tõ -
sé gek adód nak majd Jé zus Krisz tus ta núi elõtt, hogy tel je -
sít sék a meg bí zás eme ré szét: min den nép kö zött. 

A ta nús ko dás ba be le le het fá rad ni. Fõ leg, ha gúny és
meg ve tés, ér dek te len ség vagy ül dö zés kí sé ri. A ta nús ko -
dás sok szor em ber fe let ti erõt igény lõ fel adat. Nem tud juk
a jó és ál dá sos mód ját, ag gó dunk a ha té kony sá ga mi att,
sok szor ne héz kes szer ve zé si prob lé mák kal pá ro sul. 

A ta nús ko dás még is üd vös sé ges és ki tün te tõ fel adat.
Fe le lõs sé günk tük rö zõ je. Nem sza bad el hagy nunk, meg fe -
led kez nünk ró la. Aki ke resz tény nek vall ja ma gát, an nak
ta nú nak is val la nia kell ma gát. Nem ön ma ga iga zo lá sá -
nak a ta nú ja, ha nem Krisz tus ta nú ja. 

Jé zus meg ígér te, hogy az Atya és õ el kül dik a Szent lel -
ket, aki bá to rít ja és erõ sí ti majd a ta nús ko dók hi tét. A
Szent lé lek meg újít ja és meg sok szo roz za tes ti és lel ki erõn -
ket, fel fris sí ti em lé ke ze tün ket, ki tar tás ra és több tü re lem -
re in dít, elõ ké szí ti a ta nús ko dá sunk ak tu á li san he lyes
mód ját. Min den na pos ta pasz ta la ta ez azok nak, akik nem
szé gyel lik a ta nús ko dást Krisz tus mel lett. 

Pün kösd mint ke gyel mi pil la nat – ami kor erõ vel, ha ta -
lom mal ru ház tat nak fel a ta nít vá nyok – min dig is mét lõ -
dik. Min dig vár nunk le het és kell a Szent lé lek aján dé ká ra,
min dig meg kap ha tó, és azért le he tünk bi zo nyo sak ben ne,
mert a Lel ket, a mennyei erõt az Atya és a Fiú már el küld -
te hoz zánk. 

Lu kács nál a Szent lé lek erõ és ha ta lom. Di na miz mu sa,
di na mi ká ja van. Di na mi kus sá, ha té konnyá te szi a Jé zus
Krisz tus ról mint Meg vál tó ról szó ló evan gé li u mot. 

A mi bol dog sá gunk hoz is er re van szük ség, hogy di na -
mi zál ja, az az fe le lõs ség ben, ér tel mes dol gok ban ha té -
konnyá, más részt má so kért is be vet he tõ vé, szó ban és tett -
ben egy aránt Is ten sze re te té rõl ta nús ko dó vá te gye éle tün -
ket. Ezért ma is kér nünk kell fo lya ma to san a Szent lé lek
ado má nyát, hogy ta nús ko dá sunk ne her vad jon, in kább
sok szo ros ter mést hoz zon. 

Egy le het sé ges váz lat 

1. „Kell” és fe le lõs ség együtt jár nak. 
2. Is ten „kell”-je Krisz tus ban: fe le lõs ség ér tünk. 
3. Jé zus szen ve dé sé nek, ha lá lá nak és fel tá ma dá sá nak

szük sé gét csak az ér ti meg, aki nek „kell” a bû nök bo csá -
na ta és a meg té rés (aki só vá rog ezek után, aki nek szük sé -
ge van ezek re). 
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4. Ha ezt mag ta pasz tal tuk, már is ta núk ká let tünk. 
5. A Szent lé lek mai ta nít vá nyok ta nús ko dá sát is erõ sí ti

– kér ni kell. 
Pé ter Zol tán

Tallózó

„Az üd vö zí tõ mun ka dön tõ for du la ta i ban: az írá sok be tel -
je se dé sé ben, szen ve dé sé ben és a ha lot tak kö zül va ló fel tá -
ma dá sá ban erõ tel je sen ha tott az is te ni »kell«. Szük ség sze -
rû volt, amit ér tünk vé gig küz dött, más mó don nem jut hat -
tunk vol na bûn bo csá nat hoz, nem lett vol na le he tõ sé günk
a meg té rés re. Ugyan ez a szük ség sze rû ség mun kál to vább,
mi dõn Je ru zsá lem tõl kezd ve min den né pek nek hir det te tik
Jé zus ne vé ben a meg té rés és a bûn bo csá nat.” (Sza bó An -
dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó) 

„Aki ket Jé zus meg gyõ zött ar ról, hogy fel tá madt, azo kat
ta nú i vá te szi. Min de nek elõtt sa ját ta ní tá sá ra em lé kez te ti
õket. Jé zus be szé de az apos to li ige hir de tés nek az alap ja.
Ez azon ban szo ros össze füg gés ben ma rad az zal, ami meg -
íra tott. […] Fel ada tuk nem egy sze rû en írás ma gya rá zat,
ha nem ta nú ság ar ról, amit Jé zus mon dott és tett. Nem az
írás ról tesz nek bi zony sá got, ha nem ar ról a meg halt és fel -
tá madt Úr ról, aki rõl a Szent írás is ta nús ko dik.” (Prõh le
Ká roly: Lu kács evan gé li u ma. Evan gé li kus Egye te mes Saj -
tó osz tály) 

„A ki je len tés tör té nel mi alap ja fon tos, de a Ki rály ural -
ko dá sát nem le het elõ moz dí ta ni a tör té nel mi ese mé nyek
egy sze rû fel idé zé sé vel. A kö ve te ket meg kel lett erõ sí te ni
ta nú ság té te lük höz a Szent Szel lem mel […].” (Da vid Go o -
ding: Az evan gé li um Lu kács sze rint. Evan gé li u mi Ki adó) 

„[…] Épp azért hagy ta még õket e föl dön, mert fel adat
vár itt rá juk. Az élõ Krisz tus élõ gyü le ke ze te menny be ké -
szü lõ, ha za vá gyó, de e föl dön szol gá ló gyü le ke zet. 

[…] Min den úgy tû nik fel, mint ha azok a té nye zõk csi -
nál nák a tör té nel met, ami ket a szín pa don lá tunk. […] A
szín pa don an nak kell tör tén nie, amit a nagy ren de zõ el ter -
ve zett. Ezért be szél […] a ta nít vá nyok leg meg rá zóbb em -
lé ke i rõl is úgy, mint amik nek szük ség volt be tel je sed ni ök,
amik nek így kel lett tör tén ni. […] 

[…] Ré gi is me rõs igék kap tak egé szen új fényt, s ho má -
lyos igék let tek egé szen vi lá go sak elõt tük Jé zus írás ma -
gya rá za tai nyo mán. […] Ed dig is bib lia ol va só em be rek
vol tak õk, de most lát ják, hogy Krisz tus nél kül épp a leg -
fon to sab bat nem ér tet ték meg be lõ le. Most nyílt meg az el -
mé jük, hogy ért sék az írá so kat.” (Tú róczy Zol tán: Posz til -
lás könyv. Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mia) 

Il luszt rá ció 

GON DO LA TOK 
(„Kezd ve Je ru zsá lem tõl” – gyö nyö rû fél mon dat:  a „Fe -
szítsd meg!”  vá ro sá ban kell kez de ni. Nem a pe ri fé ri á kon,
óva tos ke rü lõ uta kon kö ze lít ve – ha nem egye ne sen szem be,
a sö tét ség kel lõs kö ze pén, ahol oda fent rõl néz ve leg na -
gyobb az ín ség.)

„Az el vi sel he tet len nek tû nõ konf lik tus azt bi zo nyít ja,
hogy Ön he lye sen él. A bel sõ el lent mon dás nél kü li élet
ugyan is vagy csu pán fél élet, vagy túl vi lá gi élet, de az
csak az an gya lok nak jár. Is ten azon ban job ban sze re ti az
em be re ket, mint az an gya lo kat.” 

(C. G. Jung) 

TÖR TÉ NET (fel ru ház tat tok mennyei erõ vel)
Mo rus Ta más (†1535) a vér pa don (Ha lál ra ítél ték, mert
nem tet te le a hû ség es küt a kis sé vér bõ VI II. Hen rik re.)

Sá pad tan, hosszú, õsz sza kál lal, ke zé ben a ke reszt tel
ment a vesz tõ hely fe lé. A vér pad hoz ér ve így szólt õré hez: 

– Ba rá tom, se gít sen egy kis sé, hogy föl jus sak. Le fe lé
majd ma gam is le ta lá lok! 

Imád ko zott, majd meg ölel te a hó hért, és így szólt hoz zá: 
– Te most  a leg na gyobb jó té te mény ben ré sze sí tesz.

Csak bát ran! 
Le tér delt, de mi e lõtt fe jét a tõ ké re haj tot ta, hosszú

szakál lát fél re si mít va ezt mond ta: 
– Kár vol na le vág ni, ha már ilyen szé pen meg nõtt. Ez

iga zán nem kö ve tett el fel ség sér tést. 
Le vá gott fe jét a ki rály pa ran csá ra a Lon don-híd ra tûz ték. 
De rû je nem ci niz mus ból fa kadt. A To wer ból így írt le á -

nyá nak: „Ar ra a gon do lat ra, hogy hó hér öl meg, föl lá zad
ter mé sze tem. Gyen ge tes tem el len sze gül, a ha lál gon do la -
ta borzon gás sal tölt el. Még is meg erõ sít a hit, hogy az
ilyen ha lál nem vesz te ség, ha nem nye re ség. Is me rem
gyen ge sé ge met, ezért Is ten tõl csak azt ké rem, hogy erõ sít -
sen meg!” (Ké ré se tel je sült.)

VERS 
Kosz to lá nyi De zsõ: Feb ru á ri óda (rész let) 

Én nem sze ret tem ön ma ga mat so ha. 
De te sze ret tél. Egy sze rû és igaz 
jó sá god olyan gyors, lán go ló volt, 
hogy utol ér tél. 
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