
Éb redj fel, aki al szol, tá madj fel a ha lál ból,
és fel ra gyog ne ked a Krisz tus. (Ef 5,14)

Is mer tem egy lányt, aki 15 éve nagy ha tás sal volt az éle -
tem re. Egy né met or szá gi pün kös di gyü le ke zet bõl ke ve re -
dett ha za, hogy ren dez ze kap cso la tát édes any já val és be -
pó tol ja az el mu lasz tott érett sé git. Ti zen hat éve sen szá -
mom ra iga zi ka land nak tûnt az éle te: egy fiú mi att „le lé -
pett ott hon ról”, disszi dált, majd egy szer csak ott állt 18
éve sen el ha gyot tan egy ide gen or szág ban. Kö vet ke zés kép -
pen a lej tõ adott volt, csú szott is va la med dig, ám ez a pün -
kös di gyü le ke zet meg ál lí tot ta. Én már úgy is mer tem meg,
mint meg tért em bert. Nem túl zok, ha azt mon dom, ki ló -
gott a gyü le ke zet bõl, az if jú ság ból. Sok min den rõl más vé -
le mé nye volt, mint az evan gé li kus kö rök ben meg szo kott.
De volt egy ha tal mas ado má nya: a lel kes sé ge. Lel ke se dett
Jé zu sért, a gyü le ke ze tért, s köz ben lel ke sí tett min ket is.
Vol tak kö zöt tünk egye net len sé gek, ta ní tás be li fe szült sé -
gek, ám a hit ben na gyon meg erõ söd tünk, mert a Lé lek is
ki áradt. Egy kis há zi kör ala kult fi a tal lá nyok ból: ked den
dél utá non ként ta lál koz tunk. Meg be szél tük a hét ese mé -
nye it, majd ki-ki a ma ga sza va i val imád ko zott. Ki csit még
most is mo soly gok ma gam ban, ha eszem be jut, mi lyen
imád sá gok vol tak ezek: erõ tel jes ke gyes sé gi kü lönb sé gek
mu tat koz tak a cso port ban. De min den kü lön bö zõ ség el le -
né re kö zösség let tünk.

5 éves lel ké szi pá lya fu tá so mat né ha ke vés nek ér zem,
hogy nyi lat koz ni mer jek va la mi rõl – más kor pe dig sok -
nak, hogy szó nél kül hagy jak dol go kat. Most új ra eszem -
be ju tott en nek a lány nak az alak ja, s nem vé let le nül. Mi -
lyen jó len ne, ha meg fá radt evan gé li kus gyü le ke ze tek, lel -
ké szek, if jú sá gi csoportok ész re ven nék Is ten kül döt te it,
akik éb resz tõt fúj nak, akár hon nan jön nek is kö zénk! Le -
het ta nul ni tõ lük, de nem csak mód sze re ket és esz kö zö ket,
ha nem lel kü le tet. Vagy még pon to sab ban: lel kes sé get.
Büsz kén ta ní tom én is a hit ta no sa im nak, mit je lent evan -
gé li kus egy há zunk el ne ve zé se, csak az a kár, hogy ha

meg kér de zem tõ lük, so sem jön nek rá ma guk tól… En nél is
na gyobb baj, ha a ma gya rá zat után pe dig nem ér zik.

Ma, ami kor „le fa gyott or szág nak” ti tu lál hat juk ma gun -
kat, s a rend szer vál to zás lel ke se dé se már ré gen a múl té,
még egy kis „lég moz gás nak” is örül he tünk. Idõs pro fesszo -
runk a so kat em le ge tett ne héz negy ven évet „a meg lá to ga -
tás ide jé nek” ne vez te. Én meg lá to ga tás ként gon do lok ar ra
a pár év re is, ami kor a nyo más alól fel sza ba dult öröm mel
ve tet tük be le ma gun kat az if jú sá gi mun ká ba. Is ten Lel ke
len dü le tet adott, utá na pe dig erõt a foly ta tás hoz. Bo tor ság
len ne azt gon dol ni, hogy ma nem ad. Ma még sok kal job -
ban vá gya koz nak az em be rek az iga zi em be ri ér té kek re:
sze re tet re, tö rõ dés re, hû ség re, s ezek mind Is ten bõl fa kad -
nak. Az egy ház nak ép pen ezért – e név leg ke resz tény, ám
igen csak Is ten tõl el ide ge ne dett kö zeg ben – új ra a krisz tu si
szó val, lel kü let tel kell kül de té sét to vábbvin nie.

Né ha el szo mo ro dom, ami kor hit ta no sa im a pár hó nap -
pal az elõtt nagy át élés sel el mon dott bib li ai tör té net bõl
sem mi re sem em lé kez nek… Ám ki mond ha tat la nul jól esik,
ami kor elém sza lad nak a fo lyo són, és szin te csim pasz kod -
nak be lém. Ilyen kor ar ra gon do lok, ha a túl ter helt ki csi
agyak kal nem is bol do gul tam, a szí ve i ket ta lán el érem Is -
ten üze ne té vel.

Mert úgy ér zem, a leg na gyobb cso da a lel kész szol gá la -
tá ban egy szár ba szök ke nõ ma gocs ka. Szin te fél ve írok er -
rõl az él mény rõl, mert annyi ra ben sõ sé ges és egy ben meg -
ren dí tõ, hi szen Is ten je len lé té tõl át ita tott. Is mét van egy fi -
a tal lány, aki nagy ha tás sal van az éle tem re. A meg té ré se,
Is ten re esz mé lé se olyan erõ vel és sze re tet tel hat ja át szol -
gá la tát, hogy el akad a sza vam. Olyan szá mom ra ez az él -
mény, mint a friss szel lõ a ta vasz ér ke zé se kor. Hoz za ma -
gá val az is me rõs, fi nom il la tot, ami még is min den év ben
új. Tel ve van az ál dás ígé re té vel, ki ûzi a be zár kó zás, a le -
ál lás, a mi ni ma li zá lás te lét.

Igyek szem most tõ le ta nul ni, s há lás va gyok, hogy Is ten
nem hagy rin ga tóz ni a rég múlt vi ze in. Új idõk, új le he tõ -
sé gek – meg úju ló erõ. Új don sült mun ka tár sak ál tal…
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Egy olyan fo ga lom nak sze ret nék utá na jár ni, amely ma di -
vat szó, an nak el le né re, hogy csak nem rég lé te zik nyel -
vünk ben. Ez a szó a spi ri tu a li tás. A fran cia do mi ni ká nus
ren di teo ló gi á ból ered, a spi ri tu a li té fo gal má ból. A ka ta ba -
ti kus moz ga lom így ír ja le ezt az alap fo gal mát: „a Lé lek
test té lesz”; „a Lé lek élet for ma lesz”; „a Lé lek tet té lesz”.1

A ka ta ba ti kus ma gya rá zat ép pen el len té te az ana ba ti kus -
nak, amely sze rint a spi ri tu a li zá ló dás a lel ki dol gok ban
va ló el me rü lést je len ti. Ha te hát a spi ri tu a li zá ló dást „lel ki -
e se dés nek” for dít juk, úgy a spi ri tu a li tás ra azt mond hat -
juk: „tes ti e se dés”. A spi ri tu a li té lé nye ge, hogy a val lás for -
mát nyer jen az éle tünk ben, és gya kor lat tá vál jék. A spi ri -
tu a li tás a be gya kor lás hoz kö tõ dik, sõt, a test gya kor lás -
hoz. Ülés hez és ál lás hoz, lé leg zés hez és gya log lás hoz. Re -
pe ti tio est ma ter spi ri tu a li ta tis, mond hat nánk. Ter mé sze -
te sen a spi ri tu a li tás nak van nak „ri tu á léi”, ame lyek se gí te -
nek, hogy a va ló ság el rej tett ol da lát fel fe dez zem, amely
an nál in kább el rej tõ zik elõ lem, mi nél in kább a funk ci o na -
li tás ra és az anya gi as ság ra kon cent rá lok. 

A spi ri tu a li tás szó je len té se a 20. szá zad ban oly mér -
ték ben ki tá gult, hogy ez zel a szó val ma min dent ki le het
fe jez ni, ugyan ak kor sem mit sem. Még sem tu dom el fo gad -
ni, hogy ki ke rül jük ezt a szót, és át en ged jük min den fé le lé -
leknek. Meggyõ zõd ésem, hogy a teo ló gi á nak és az egy ház -
nak oda kell áll ni a spi ri tu a li tás mel lé, még pe dig az zal a
cél lal, hogy le gyõz ze a lel ke ket, ame lyek a szó ban és a szó
kö rül össze gyûl tek. 

Ta nul má nyom el sõ ré szé ben azt mu ta tom be, mi cso da
gyõ ze del mi me net ben ha ladt a spi ri tu a li té a 20. szá zad -
ban, és hogy mennyi re inf lá ló dott: kö dös, még is ha tá sos
di vat szó ma a spi ri tu a li tás. A má so dik rész ben bib li ai és
re for má to ri gon do la tok se gít sé gé vel sze ret ném meg ha tá -
roz ni a lel kek meg kü lön böz te té sét,2 hogy a fo ga lom va lós
je len té se hoz zá fér he tõ le gyen szá munk ra. A har ma dik
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Gon do la tok egy di vat szó va ló ság tar tal má ról 

rész ben gya kor la ti pél dá kat adok az evan gé li kus spi ri tu a -
li tás új ra fel fe de zé sé hez. 

I. 

A fran cia do mi ni ká nus „spi ri tu a li té” le for dí tá sá nak és el -
ter je dé sé nek fon tos ál lo má sa volt és ma is az a ta izéi kö -
zös ség. „Küz de lem és kon temp lá ció” a spi ri tu a li tás két ol -
da la, ame lyet a ta izéi test vé rek meg él nek. Két fé le moz -
gás ról van szó. Az egyik a küz de lem be lül rõl kife lé irá -
nyu ló moz gá sa, harc az igaz sá gos sá gért, a bé ké ért és a
te rem tett vi lág vé del mé ért. A má sik a kon temp lá ció, a
szem lé lõ dés kí vül rõl be fe lé tar tó moz gá sa, amely bõl a
küz de lem lélegzethez jut és ki tar tást nyer. Ez a két irá nyú
moz gás te szi a spi ri tu a li tást olyan ér dek fe szí tõ vé, mi vel
egy aránt cse lek vés ori en tált és me di ta tív, egy for mán irá -
nyul be fe lé és ki fe lé. Ez zel szem ben a „ke gyes ség”, leg -
alább is a pi e tiz mus ban va ló el ter je dé se óta már csak a be -
fe lé irá nyu ló moz gást õriz te meg: „Édes Is ten, tégy ke -
gyes sé (sze líd dé), hogy a menny be jus sak!” Míg Mt 25,21
szép lu the ri for dí tá sá ban – „jól van, ke gyes és hû sé ges
szol gám”3 – a ke gyes szó a tett erõs ol dal ra vo nat ko zik,
ad dig az 1984-es re ví zió mel lõz te azt a „jól van, ren des és
hû szol gám”4 meg fo gal ma zás ked vé ért. Sõt, ha ló ke res ke -
dõk „sze líd (ke gyes) ló ról” (from men Pferd) be szél nek, az
va ló já ban ki vén hedt ge be. Egyes sza vak annyi ra meg té -
pá zot tak és el hasz nál tak, hogy csak hosszú pi hen te tés
után tud nak új ra élet re kel ni. Ezek kö zé so ro lom ma a ke -
gyes sé get. 

Az an gol spi ri tu a lity el ter je dé sé nek fon tos ál lo má sa
volt az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak 5. ta lál ko zó ja Nai ro bi -
ban (1975), amely meg fo gal ma zott egy üze ne tet a vi lág -
ke resz tény ség szá má ra. Ez prog ram sze rû en ki mond ja,
hogy „új spi ri tu a li tás után só vár gunk, amely át jár ja ter -
ve in ket, gon dol ko dá sun kat és tet te in ket”. A spi ri tu a li tás

1 Vö. An ton Rot zet te (hrsg. von): Ge ist wird Le ib. Theo lo g ische und
anth ro po lo g ische Vor aus set zun gen des ge ist li chen Le bens. Köln, 1979.
/Se mi nar Spi ri tu a lität 1./

2 Vö. 1Kor 12,10

TANULMÁNYOK

3 „Ei, du from mer und get re u er Knecht!”
4 „Recht so, du tüch ti ger und tre u er Knecht!”



hogy a spi ri tu a li tás be gya kor lá sát so kak szá má ra egy ér -
tel mû, alap ve tõ úton kí nál ják fel, amely a meg ta pasz talt
én meg ha la dá sá hoz és a va ló sá gos én meg vi lá go so dá sá -
hoz ve zet. Az ilyen uta kért tör ni fog ják ma gu kat az em be -
rek, el kép zel he tet len mér té kû ál do za tot hoz nak ér tük.
Ha son ló ak a te rá pi ás kö rök, ahol az ön fej lesz tés és az ön -
meg va ló sí tás új uta it ke re sik a hét köz na pi tu da tos sá gon
túl. En nek a ke re sés nek szin te ma gá tól lett spi ri tu a li tás a
ne ve. A zü ric hi pszi chi á ter, Ch ris ti an Schar fet ter 1992-
ben ki adott Über sicht für Ber ater und The ra pe u ten zum
spi ri tu el len Weg und se i nen Ge fah ren8 cí mû mû vé ben azt
ír ja, hogy „a spi ri tu a li tás bel sõ ma ga tar tás, a kor lá tok kö -
zé szo rí tott hét köz na pi ön tu dat ápo lá sa, fej lesz té se, ki tel -
je se dé se, meg nyi tá sa az egón túl ra; élet ve ze tés, amely át -
lé pi az in di vi duum ha tá ra it, transz cen den tá ló, ezért
transz per szo ná lis nak ne ve zett tu da ti te rü let re ve zet. A
spi ri tu a li tás olyan éle tet je lent, amely az Egy hez ori en tá -
ló dik, hoz zá ren de li ma gát. A tu dat, hogy az egyes in di vi -
duum ré sze sül az in di vi duum fö löt ti lét bõl, je len ti az ön -
meg ta pasz ta lást, hogy lé nyünk (at man) iga zi ter mé sze te,
mag ja, szubsz tan ci á ja ez az át fo gó Egy, amely na gyobb,
mint min den em be ri alak- és tu laj don ság meg je lö lés, ame -
lyet ép pen ezért alak nél kü li nek, üres nek ne vez nek. A kü -
lön bö zõ kul tú rák ban kü lön bö zõ ne ve ket vi sel, ame lyek a
meg sej tett re utal nak.” A spi ri tu a li tás te hát pre-, il let ve
szup ra kon fesszi o ná lis ér te lem ben vett val lá sos tu dat tá -
gu lás, amely „az Egy re irá nyu ló fi gyel mes ma ga tar tás,
gon dos meg fon tolt ság, amely min den egye di for má nak
rend szert és vi szo nyí tá si ala pot ad.”9

Ezek ter mé sze te sen na gyon ál ta lá nos meg ha tá ro zá sok.
Ám ért he tõ vé te szik, mennyi re át fo gó lett a spi ri tu a li tás
fo gal ma, és hogy mennyi re el ter jedt a ke resz tény ség ha tá -
ra in túl is. Ér tel mez he tõ még egy ál ta lán, ha a ke resz tény -
ség lé nye gé rõl vagy csak va la mi lé nye gi rõl be szé lünk ben -
ne? Ké zen fek võ nek tû nik, hogy le te gyünk egy ennyi re
inf lá ló dott fo ga lom ról, hogy a ke resz tény ség lé nye gét bib -
li a i lag pon to sab ban, tör té ne ti leg gon do sab ban, dog ma ti -
ka i lag pre cí zeb ben, fe le ke ze ti leg éle seb ben ha tá roz zuk
meg. Meg gyõ zõ dé sem, hogy ez az út még is a ke resz tény -
ség és az egy ház get tó so dá sá hoz ve zet, amely nek so rán
az egy há zak ré gi igaz sá ga i kat a má so dik év ez red vé gén
exe ge ti ka i lag, tör té ne ti leg, eti ka i lag, a gya kor lat ban még
egy szer vé gig játsszák. Ehe lyett azt ja vas lom, hogy ve -
gyünk tu do mást a vá gyó dás ról és az éh ség rõl, ame ly a
spi ri tu a li tás fo gal má ban meg szó lal. Va jon nem él mény
utá ni éh ség ez? Au ten ti kus, tel jes él mény utá ni vá gyó dás
a szét tö re de zett, el ide ge ne dett vi lág ban? Va jon nem vá -
gyó dás-e az egye sí tõ Lé lek után a lé lek te len, ré szek re sza -
kadt vi lág ban? Az im pul zu sok kal és fel hí vá sok kal szí nül -
tig te le vi lág ar ra in dít, hogy ér zé ke lõ i met ne olyan lé lek

itt is egy részt az igaz sá gos sá gért foly ta tott küz del met és a
sze gé nyek kel vál lalt szo li da ri tást je len ti, más részt azt,
hogy ez a harc Is ten Lel ké nek ké ré sé ben gyö ke re zik. 

A Né met or szá gi Evan gé li kus Egy ház lét re ho zott egy
mun ka cso por tot, amely nek fel ada ta volt ki dol goz ni az
evan gé li kus spi ri tu a li tás új irány vé te lé nek le he tõ sé ge it.
Az evan gé li kus egy ház te hát hi va ta lo san is fel vet te a spi -
ri tu a li tást a prog ram já ba, mert egy ér tel mû lett szá má ra,
hogy ez al ter na tí vát je lent a „ké sõ pro tes táns vagy egy ol -
da lú an szó-, tett- vagy han gu lat ori en tált ke gyes ség gel”
szem ben. A spi ri tu a li tás ab ban kü lön bö zik az evan gé li kus
ke gyes ség szó tól, hogy „össze von ja a hi tet, a ke gyes gya -
kor la tot és az élet ve ze tést”. Az egy ház mai hely ze té nek
leg na gyobb prob lé má ja te hát a spi ri tu á lis szük ség, ame -
lyet szer ve ze ti leg nem le het meg ol da ni, ugyan is a spi ri tu -
a li tás nem „csi nál ha tó”, de to vább adó dik pél dák ál tal, kí -
sé rés ál tal, pél da ké pek ál tal és nem utol só sor ban a Szent -
lé lek mû kö dé se ál tal. A spi ri tu a li tás a hi te les ta pasz ta lá -
son és a meg gyõ zõ élet ve ze té sen mú lik.5

Ter mé sze te sen a Né met or szá gi Ka to li kus Egy ház ban is
el ter jedt a spi ri tu a li tás szó. Ám hogy a gya ko ri hasz ná lat -
ban mennyi re inf lá ló dott, azt jel zi az aache ni püs pök,
Kla us Hem mer le meg fo gal ma zá sa a Né met Püs pö ki Kar
Aus dem Ge ist le ben. Hil fen zur Spi ri tu a lität der La i en im
pas toralen Di enst6 cí mû 1983-as ki ad vá nyá ban: „Fel te -
szem, hogy a spi ri tu a li tás szó a val lá sos és egy há zi té má -
jú ki ad vá nyok ban és pub li ká ci ók ban jó száz szá za lék kal
gyak rab ban for dul elõ, mint 25 éve. De mit je lent ez a
szó? Ta lán jót ten ne, ha egy idõ re le mon da nánk a hasz -
ná la tá ról, és va la hány szor úgy vél jük, ki kel le ne mon da -
nunk, in kább ar ról a do log ról be szél nénk, ami re gon do -
lunk. Va ló szí nû leg ar ra a fel is me rés re jut nánk, hogy sok -
szor spi ri tu a li tást mon dunk, hol ott egy sze rû en imá ra, a
szent ség be fo ga dá sá ra, a Bib lia ol va sá sá ra, lel ki gya kor -
lat ra gon do lunk”. De hoz zá te szi: „per sze tel je sen nem le -
het meg szün tet ni”. A spi ri tu a li tás több, mint amit mon -
dunk vagy te szünk. A spi ri tu a li tás sok kal in kább az,
amink nincs, amit Is ten ne künk aján dé koz, és ami ép pen
mint aján dék vá lik sa ját erõnk ké, amely bõl élünk, ami ál -
tal kap cso lat ba lé pünk Is ten nel és az em be rek kel. „Is ten
Lel ké bõl úgy él ni, hogy ben ne épp ma gam ból élek, Is ten
Lel két úgy sa já tom má ten ni, hogy az en gem sze mé lye sen
for mál jon és meg ha tá roz zon, ez a spi ri tu a li tás.”7

1983 óta a spi ri tu a li tás szó hasz ná la ta va ló szí nû leg
még száz szá za lék kal nõtt, de nem az egy há zon be lül
vagy az egy há zak kö zött, ha nem val lás kö zi hasz ná lat ban
és a val lá sos te rü le ten kí vül egé szen a te rá pi ás te rü le te -
kig. Az te szi a tá vol-ke le ti val lá so kat is olyan von zó vá,
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5 Evan gelische Spi ri tu a lität. Über le g un gen und Ans töße zur Ne u ori en -
tier ung. Vorg elegt von ei ner Ar be its gruppe der EKD, Gütersloh, 1979.

6 Lé lek bõl él ni. Se gít ség a pasz tor á ci ó ban dol go zó la i ku sok spi ri tu a li -
tá sá hoz

7 Aus dem Ge ist le ben. Hil fen zur Spi ri tu a lität der La i en im pas toralen
Di enst. Sek re te ri at der Deu tsc hen Bis chofs kon fer enz (Ar be its hil fen; 33).
Bonn, 1983. 13 k.

8 Át te kin tés ta nács adók és te ra pe u ták szá má ra a spi ri tu á lis út ról és an -
nak ve szé lye i rõl

9 Ch ris ti an Schar fet ter (hrsg. von): Der spi ri tu el le Weg und sei ne Ge fah -
ren. Stutt gart, 1997.



fe lé nyújt sam ki, ame lyik azon nal be in dít, ha nem afe lé,
ame lyik en ge di, hogy ki pi hen jem ma gam, vagy akár ma -
ga mon kí vül le gyek az öröm tõl vagy bol dog ság tól, hogy
így kí vül rõl meg sza ba dul va vissza jus sak ön ma gam hoz.
Ezt és még sok kal töb bet hal lok az egy re több fe lé hall ha -
tó, spi ri tu a li tást ké rõ ki ál tás ban, akár a ke resz tény sé gen
be lül, akár azon kí vül. Meg ne he zí tem a sa ját dol go mat az -
zal, hogy nem du gom be a fü le met e ki ál tás hal la tán. Sok -
kal in kább meg ér tem, hogy Er langen ben Man fred Se itz ve -
ze té se alatt már 1980 óta lé te zik egy úgy ne ve zett Stu di um
Spi ri tu a le a gya kor la ti teo ló gi á ban, amely azt a célt szol -
gál ja, hogy „ké pes sé te gyen a lel ki gon do zás ra, for mát ad -
jon a hit nek, el tel jen teo ló gi á val”.10 És meg ér tem a nem -
rég el hunyt egy ház tör té nész, Ger hard Ruh bach tö rek vé se -
it Bet hel ben, hogy a teo ló gi ai stú di u mok nak spi ri tu á lis
ala kot ad jon. Én ma gam is pró bál ko zom He i del berg ben
lel ki gon do zás sal és gyü le ke zet épí tés sel össze kö tött Stu di -
um Spi ri tu a le in dí tá sá val. 

Ka to li kus rész rõl a dol gok már sok kal to vább fej lõd tek,
el sõ sor ban a ren di fõ is ko lá kon, mint a fe ren ce sek és ka pu -
ci nu sok müns te ri fi lo zó fi ai-teo ló gi ai fõ is ko lá ján, ahol
1979 óta mûködik spi ri tu á lis in té zet. Svájc ban or vo sok és
pszi chi á te rek fog lal koz tak in ter disz cip li ná ri san és val lás -
kö zi jel leg gel a spi ri tu á lis út tal és an nak ve szé lye i vel. Mi -
vel az Egye sült Ál la mok ban a ke res let egy re in kább a
„Pas tor al Edu ca ti on” fe lõl a „Spi ri tu al For ma ti on” fe lé irá -
nyul, az olyan fõ is ko lák is, mint az at lan tai Co lum bia
Theo log i cal Se mi nary, kép zõ prog ra mo kat in dí ta nak „Spi -
ri tu al Di rec ti on” cím mel. Az at lan tai prog ram tar tal maz 4
be ve ze tõ egy sé get, 18 he tes kur zust a vá lasz tott té má ból,
4 egy ség gya kor la tot és vé gül spi ri tu á lis za rán dok la tot
olyan lel ki köz pon tok ba, mint Ta izé, Je ru zsá lem vagy San -
ti a go de Com pos te la. A ha son ló kí ná la tok fel so ro lá sá nak
nem tud nánk a vé gé re ér ni. A spi ri tu á lis kép zés utá ni éh -
ség óri á si. Ha a teo ló gia és az egy ház nem tö rõ dik ez zel az
éh ség gel, ak kor az más táp lá lé kot fog ta lál ni az egy há zon
és a teo ló gi án kí vül. 

A spi ri tu a li tás fo gal má nak lét re jöt té rõl és el ter je dé sé rõl
szó ló in for ma tív gon do la ta im vé gén meg koc káz ta tom egy
le he tõ ség sze rint át fo gó de fi ní ció meg fo gal ma zá sát ar ról,
mi is a spi ri tu a li tás: nyi tott ság és be fo ga dó kész ség a min -
ket kö rül ve võ va ló ság tit ká ra, még pe dig a misz ti ka mód ján,
aho gyan azt Ger hard Ter ste egen éne ke ki fe je zi: „Le ve gõ,
amely min dent be tölt, amely ben min dig le be günk, min den
dol gok alap ja és éle te, alap és vég nél kül, tit kok tit ka: el me -
rü lök ben ned. Én ben ned, s te ben nem, en gedd, hogy egé -
szen el tûn jek, s csak té ged lás sa lak és ta lál ja lak meg.”11

II. 

Bár mennyi re ál ta lá nos ság ra tö rek szik a de fi ní ci óm, Ter -
ste egen hí res éne ké vel, az „Itt az Is ten köz tünk”-kel ter -
mé sze te sen irá nya a ke resz tény spi ri tu a li tás fe lé for dult
anél kül, hogy gnosz ti ku so kat, ezo te ri ku so kat és má so kat
egy szer s mind ki akarnék zár ni. Még is meg va gyok gyõ -
zõd ve, hogy a spi ri tu á lis „pi ac” tág me ze jén ma csak az
tud fenn ma rad ni, aki a sa ját val lá si ha gyo má nyá nak
meg ha tá ro zott sá gát le he tõ ség sze rint mi nél meg fe le lõb -
ben tud ja ki fe je zés re jut tat ni. Pél dá ul ha el tud ja mon da -
ni, hogy õt mi te szi a min ket kö rül ve võ va ló ság ener gi ái,
rez gé sei és lel ki ere je iránt fo gé konnyá, be fo ga dó vá, és
hogy ezek mi lyen ener gi ák, rez gé sek és lel ki erõk, il let ve
ho gyan hat nak az em ber re, és ho gyan te szik lé lek ben je -
len va ló vá. Mi a sa já tos sá ga a ke resz tény, sõt re for má to ri
spi ri tu a li tás nak, aho gyan azt Lu ther tõl ta nul hat nánk?
Ez zel a kér dés sel sze ret nék rá tér ni a lel kek meg kü lön böz -
te té sé re, amely karizma azt a kö döt osz lat ja el, amely be
ma ez a di vat szó, a spi ri tu a li tás bur ko ló zik. 

Ah hoz sze ret nék csat la koz ni, amit Lu ther Már ton dön -
tõ nek tar tott a pá li teo ló gi á ban. Õ ezt „mag ni fi ca re pec  -
catum”-nak, a bû nök fel na gyí tá sá nak ne vez te. Mit je lent
ez a „mag ni fi ca re pec c atum”? A bûn lé nye ge el len irá nyul,
amely igyek szik mi nél ki sebb nek és je len ték te le nebb nek
lát tat ni ma gát, hogy an nál iszo nyúb ban ter jed jen el, mint
egy ví rus, amely azért olyan ve szé lyes, mert el rej tõz ve fej -
lõ dik ki. A bûnt fel na gyí ta ni egy részt azt je len ti, hogy nap -
fény re hoz zuk és lát ha tó vá tesszük. Pál szá má ra ez egy ér -
tel mû en csak an nál le het sé ges, akit Is ten szá munk ra bûn -
né tett, hogy tõ le meg ta nul juk, ami kor bo csá na tot kér
azok  bû ne i ért, akik nem tud ják, mit cse lek sze nek. Jé zus
Krisz tus ke reszt jén a sza ka dás és a szét tö re de zett ség nyil -
ván va ló és lát ha tó lesz min den egyes em ber ter mé sze té -
ben, per sze anél kül, hogy azt ma ga mon fel is mer ném. Sõt
min dent meg te szek, hogy lep lez zem a sza ka dást, el rejt -
sem, és ma ga mat hi bát lan nak mu tas sam, és olyan ügye -
sen ta kar jam el a lel ke met, mint a tes te met, hogy el ér he -
tet len le gyen, és kí vül rõl sem mi se jut has son be, ami meg -
se bez het ne. Épp ezek a két ség be esett erõl kö dé sek mu tat -
ják meg a ho mo in se in vo ca tust, aki min den el kép zel he -
tõt meg tesz an nak ér de ké ben, hogy kö rös-kö rül vé dett és
fe dett le gyen. De pont ez a min den irány ból va ló vé dett ség
és fe dett ség okoz za a foj to ga tó le ve gõ hi ányt, ami kor a Lé -
lek oxi gén je hi ány zik, amely kív ül rõl be akar jut ni hoz -
zám, és Is ten nel kö zös lég zé si rit mus hoz akar ve zet ni.
„Le ve gõ, amely min dent be tölt, amely ben min dig le be -
günk, min den dol gok alap ja és éle te…” Mi nél job ban vé -
dem és ta ka rom ma gam a vi lág fe lé, an nál ke vés bé tu dom
be lé le gez ni Is ten Lel ké nek en gem kö rül ve võ le ve gõ jét, és
an nál foj to ga tóbb lesz szá mom ra az élet. A mag ni fi ca re
pec c atum el len ben azt je len ti, hogy a bû nö ket mint lé tem
sza ka dá sa it fel na gyí tom és nyit va ha gyom, és ez tesz
majd át eresz tõ vé és lé leg zõ vé Is ten Lel ke és az en gem kö -
rül ve võ va ló ság tit ka szá má ra. A mag ni fi ca re pec c atum
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kez de tû ének (EÉ 280) ma gyar ra le nem for dí tott vers sza ka.



csak õben ne le het sé ges, aki ér tünk bûn né, bû nös sé lett.
Más szó val a bûnt csak jó ér te lem ben le het fel na gyí ta ni,
ak ko rá vá, hogy meg bo csá tas sék (E. Jün gel). Meg bo csá tott
bû nöm gyó gyí tó sza ka dás sá lesz lé te men, ame lyen át Is -
ten Lel ke be lém árad hat. Ezt ta pasz tal ja meg Pál is: a tö -
vis nek, amely foly ton mar ja és szag gat ja, ben ne kell ma -
rad nia a tes té ben, és nem húz ha tó ki, hogy a ke gye lem,
amellyel Krisz tus ban ta lál ko zott, to vább ra is be lé árad has -
son. Ez zel a tö vis sel a tes té ben Pál meg en ged he ti ma gá -
nak, hogy gyön ge le gyen, és meg vall ja: ami kor erõt len va -
gyok, ak kor va gyok erõs. (2Kor 12,10) Pál azért erõs, mert
le het gyön ge, és nem kell töb bé be va kol nia a lé tén lé võ
sza ka dást. Ezért be lé árad hat a cha ris, a ke gye lem, amely
ben ne ka riz má kat tesz nyil ván va ló vá, és ép pen ez ad ja
Pál spi ri tu a li tá sá nak egye di sé gét. 

Sok kal egy sze rûb ben fe je zi ki Pál a spi ri tu a li tás mi ben -
lé tét, ami kor Róm 6-ban meg mu tat ja a sza ka dást, amely a
ke reszt ség gel jön a ke resz tény éle té be. Hi szen a ke reszt -
ség ben Krisz tus sal együtt meg fe szít te tünk, el te met te tünk
és fel tá ma dunk, de még is eb ben a mu lan dó élet ben kell
ma rad nunk; hogy éle te met, amely a szü le tés tõl a ha lá lig
tart, ke resz tez ze egy má sik élet, amely a ke reszt sé gem tõl
el ér egé szen az örök éle tig. És pont ez a sza ka dás, ame lyet
a ke reszt ség okoz Pál éle té ben, te szi szá má ra le he tõ vé,
hogy Róm 7-ben nyíl tan meg vall ja és ki mond ja bû ne it,
egé szen két ség be esett ki ál tá sá ig: Én nyo mo rult em ber! Ki
sza ba dít meg eb bõl a ha lál ra ítélt test bõl? A vá lasz már
rög tön a 7. fe je zet vé gén ott van, és a 8.-ban vég leg, ami -
kor ar ra te kint, aki a bûn sza ka dá sa in át, ame lye ket Pál
nyit va ha gyott és fel na gyí tott, be tud árad ni az örök élet
Lel ké vel és a bi zo nyos ság gal, ame lyet Pál meg vall: meg
va gyok gyõ zõd ve, hogy sem ha lál, sem élet… sem sem mi -
fé le más te remt mény nem vá laszt hat el min ket az Is ten
sze re te té tõl, amely meg je lent Jé zus Krisz tus ban, a mi
Urunk ban. (Róm 8,38–39) 

A ke resz tény ér te lem ben vett spi ri tu a li tás, aho gyan azt
Lu ther Au gus ti nus ta nít vá nya ként Pál nál új ra fel fe dez te,
szo ro san össze függ a bûnel fe dés le gyõ zé sé vel. Mert a bûn
el fe dé se, ami cse le ke de tek kel akar ja a bûnt jó vá ten ni,
meg fojt ja az em bert, mi vel nem hagy ja nyit va Krisz tus ra
te kint ve azt a rést, ame lyen be ára mol hat na a Szent lé lek
gyó gyí tó le ve gõ je. A bûn fel is me ré se Lu ther nél és Pál nál
csak a má sik ol da la a Krisz tus fel is me ré sé nek. 

Lu ther Me lancht honhoz írt le ve le i ben egé szen egye di
mó don tá rul fel, mi lyen is a gya kor lat ban egy ba rát lel ki -
gon do zá sa, ami kor egy olyan gát lá sos és ma gát min den
ol dal ról vé dõ em bert kell rá ven ni, mint Me lancht hon,
hogy hagy ja nyit va bû nét mint a lé tén va ló sza ka dást
Krisz tus mû ve elõtt. „Es to pec cator et pec ca for ti ter, sed
for tu is fi de et ga ude in Ch ris to, qui vic tor est pec cati, mor -
tis et mun di” – így hang zik Lu ther klasszi kus mon da ta,
ame lyet még az 1521. au gusz tus 1-i wart bur gi él mény
elõtt ír, hogy a ba rá tot és kol lé gát Wit ten berg ben rá ve gye:
le gyen olyan spi ri tu á lis em ber ré, aki nyit va áll az erõk
elõtt, ame lye ket nem tud ter vez ni és irá nyí ta ni, hi szen

ezek épp olyan kor jön nek se gít sé gé re, ami kor Krisz tus
elõtt bû nös nek is me ri fel és vall ja meg ma gát. Mert így
nyit va fog áll ni a ter vez he tet len, az elõ idéz he tet len és a
meg le põ szá má ra, amely ép pen a bû nök sza ka dá sán ára -
mol hat be. 

Még en nél is drasz ti ku sab ban fo gal maz Lu ther, ami kor
ba rát já nak, Spa la tinnak ír, aki a vá lasz tó fe je de lem ud va -
rá nál volt kan cel lár, és akit ké sõbb Al ten burg szu per in ten -
den sé vé ne vez tek ki. Mint ilyen nek na pon ta szem be sül nie
kel lett a ki csi nyes dol gok tö me gé vel, ami ma is ter he li a
szu per in ten den se ket, mint a lel ké szek lus ta sá ga, a há zas -
sá gi tör té ne tek stb. Mind ez két ség be ej tet te Spa la tint, aki
ma gát okol ta ér te, oly annyi ra, hogy a fe le sé ge fél te ni
kezd te, és Lu ther tõl kért le vél ben se gít sé get. Mi lyen volt
Lu ther lel ki gon do zá sa? 

„Úgy tû nik, ked ves Spa la ti nom, hogy a bûn, a lel ki is -
me re ti vál sá gok el le ni vagy a tör vény be tar tá sá ért va ló
har cá ban nem ta pasz tal ta meg a vi gasz ta lást, vagy a Sá -
tán ki tö rölt az em lé ke ze té bõl min den vi gaszt, ami rõl az
Írás ban ol va sott… Biz to san na gyon kis tö ré keny bû nös le -
he tett ed dig, aki ma gát csak je len ték te len bû nök kel vá dol -
ta. Ezért azt ké rem alá zat tal, azért ese de zem, hogy csat la -
koz zék hoz zánk, nagy és ke mény bû nö sök höz, ne hogy
Krisz tust annyi ra ki csi nek és je len ték te len nek ítél je, mint -
ha õ csak kö dös gyer me ki bû nök nél tud na se gí te ni. Nem,
nem, az nem len ne jó ne künk, mert Is ten õt Üd vö zí tõ ül
küld te, aki egye dül tud és akar meg sza ba dí ta ni min ket az
iga zi, nagy, ne héz és át ko zott túl ka pá sok tól, go nosz tet -
tek tõl, min den a föl dön va la ha el kö ve tett iszo nya tos bûn -
tõl. Így vigasz talt en gem dr. Sta u pitz, ami kor én is épp eb -
ben a kór ház ban, ez zel a be teg ség gel fe küd tem, mint ön
most, és ahol, gon do lom, a nagy szen ve dés tõl és fáj da -
lom tól meg is hal tam vol na, ha õ nem vi gasz talt vol na. Ej-
ej, mond ta, ki ta lált, sõt fes tett bû nös akarsz len ni, de ak -
kor az üd vös sé ged is csak el kép zelt és fes tett lesz. Be le kell
mé lyed ned a do log ba, és el fo gad ni, hogy Krisz tus iga zi
üd vö zí tõd, te pe dig iga zi, nagy, át ko zott bû nös vagy. Is ten
nem vic cel, nem kép zelt dol go kat, ha nem sa ját Fi át kül di
és ad ja ér tünk.” Ezt ne ve zem én pec c atum mag ni fi ca -
rénak, a bû nök Jé zus meg bo csá tá sá nak fé nyé ben va ló fel -
na gyí tá sá nak, ami kor meg lát juk Krisz tus bo csá na tá nak
nagy sá gát, és ezért nyit va tar tom, sõt meg nyi tom a lé tem
sza ka dá sát – ame lyet az zal is be fol toz ha tok, ha csak
bábbû nök re, kép zelt vagy fes tett bû nök re kon cent rá lok –,
és ép pen ez zel te re lem el fi gyel me met lé tem sza ka dá sá ról
és meg té pá zott sá gá ról, és irá nyí tom a te kin te tet az ér tünk
bûn né lett Krisz tus ra. Ha le ra ga dunk a pusz tán mo ra li zá -
ló bûn ér tel me zés nél, az azt je len ti, hogy vissza lö köm az
em bert sa ját ma gá hoz és hi bá i hoz, hogy azok még job ban
össze zúz zák, és így még in kább be le süllyed bû né be és
bûn tu da tá ba, aho gyan Spa la tin és Me lancht hon is. Ez zel
szem ben Lu ther nél a mag ni fi ca re pec c atum azt je len ti,
hogy a bû nö ket a meg bo csá tás fé nyé ben ak ko rá ra nö ve -
lem, hogy már ne kell jen bán kód nom mi at ta, ha nem fel
tud jak nõ ni hoz zá, s amely a ke gyel met nyert bû nö sök kö -
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zös sé gé ben ve lem össze nõ, és meg bo csá tott bû ne i met sza -
ka dás nak te kin ti lé te men, ame lyen ke resz tül a ke gye lem
be lém árad hat. És mi vel a fel is mert és meg bo csá tott bû -
nök nyi tot tá és át eresz tõ vé, és eb ben az ér te lem ben spi ri -
tu á lis sá tesz nek, ezért hang sú lyoz hat ja Lu ther min dig új -
ra: „Erõs, iz mos, vi dám bû nö sök nek kell len nünk!” 

Akik pe dig el be szél tek a bû nök mel lett, te hát a bû nök -
rõl meg fe led kez ve spi ri tu a li tás ról be szél nek, már gya nút
kel tet tek Lu ther ben is, aki õket ra jon gók nak ne vez te.
Azért volt szük sé gük a Lé lek re, hogy bû ne i ket szé pít ges -
sék, és lel ki leg túl nõ je nek ma gu kon. Eb ben az ér te lem ben
a spi ri tu a li tás val lá si ke nõ anyag len ne, amellyel va ló já -
ban el vá lasz tom ma gam az en gem kö rül ve võ va ló ság tit -
ká tól, hogy le má zol jam, ami a ha lál ban fé lel me tes, hogy
le smin kel jem a lát ha tat lan ban, ami meg ijeszt, és „flo wer
po wer”-rel ve gyem kö rül ma gam, min den lé te zõ vi rág gal,
amit a leg kü lön fé lébb val lá sok ból sze de get tem össze
nagy hir te len. Ez a tö rek vé sem azu tán kéz a kéz ben jár a
leg va dabb val lá si pró ba té te lek kel és me di tá ci ós tech ni -
kák kal, ame lyek kel akár vé res se be ket is ejt he tek ma ga -
mon, csak hogy el te rel jem fi gyel me met ar ról a sza ka dás -
ról, lé tem nek tö re de zett sé gé rõl, ame lyet Pál bûn nek ne -
vez. Ak kor azon ban meg fo gom pró bál ni át ug ra ni a ha lált
mint a bûn zsold ját, mond juk a re in kar ná ci ó ba ve tett hit -
tel, amellyel ma a né me tek 70%-a lep lez ni akar ja a ha lál -
tól va ló fé lel mét. Ter mé sze te sen eb ben a ke resz tény ség is
bû nös, hi szen az el múlt öt ven év ben annyi ra sze ku la ri -
zál ta és eti zál ta ma gát, hogy adós ma radt an nak meg ma -
gya rá zá sá val, hogy a bûn val lás a Krisz tus meg val lá sá -
nak má sik ol da la, és így szin te min den spi ri tu á lis tar tal -
mát el ve szí tet te. 

III. 

Vé gül en ged jék meg, hogy át gon dol juk, ho gyan is néz ne
ki a gya kor lat ban, ha új ra ab ban az ér te lem ben gya ko rol -
nánk a spi ri tu a li tást, aho gyan azt Lu ther a mag ni fi ca re
pec c atumban gon dol ta, és amellyel a bûn val lás a Krisz tus
meg val lá sá nak má sik ol da la lett. 

Lu ther szá má ra en nek az lett az el sõ fo lyo má nya, hogy
a gyó nás új ra ér té kes sé és nél kü löz he tet len né lett,
amellyel õ min dig új ra és új ra élt, sze mé lye sen vagy nyil -
vá no san. Az, hogy ma vissza nyer het nénk-e a gyó nást,
nem csak ne künk, evan gé li ku sok nak, de a II. va ti ká ni zsi -
nat óta a ka to li kus egy ház nak is lát szó lag ki lá tás ta lan és
re mény te len kér dé se. Még is sze ret nék be szá mol ni egy
egé szen meg döb ben tõ gya kor la ti kí sér let rõl, amely a gyó -
nást a lel ki gon do zás ban el rejt ve ve ze ti be új ra, ter mé sze -
te sen va la mi lyen pro fán el ne ve zés alatt, és így te szi ke re -
set té. Jo a chim Li e big pe tersha ge ni szu per in ten dens le ve le
így szól: 

„Már ti zen há rom éve tartok temp lo munk sek res tyé jé ben
he ten te két szer egyfajta fogadóórát. Idõ köz ben ez ál lan dó
prog ram lett, és az »Ahol min dent el mond ha tok« cí met

kap ta. Egyet len egyez te tett idõ pont tal kezd tem, amely má -
ra két tel jes dél után ná nõt te ki ma gát a nagy ér dek lõ dés
mi att. Va ló szí nû leg egy har ma di kat is be kel le ne már ik -
tat nom. Temp lo munk sek res tyé je elég nagy, és egé szen
egy ér tel mû en szak rá lis jel le gû. A temp lom ol dal aj ta ján ke -
resz tül kö ze lít he tõ meg. Ál ta lá ban 2-5 em ber jön el. Nem
szok tunk elõ re idõ pon to kat egyez tet ni. A sok éves ta pasz -
ta lat ra vissza te kint ve a be szél ge tést ke re sõ ket há rom
nagy cso port ba tud nám osz ta ni: 

1. szak mai jel le gû kér dé sek (a temp lom lá to ga tás, ka zu -
á li ák, mint pél dá ul arany la ko da lom be je len té se, ke resz te -
lés vagy je gyes ok ta tás). 

2. ha tá ro zott teo ló gi ai kér dé sek (a ti pi kus be ve ze tés:
amit min dig meg akar tam kér dez ni Ön tõl). 

3. va ló di lel ki gon do zói be szél ge té sek. 
Az elsõ két cso port tag jai az idõ kb. 40%-át töl tik ki, a

lá to ga tók 60%-a lel ki prob lé má val jön, túl nyo mó rész ben
há zas sá gi prob lé mák, ne ve lé si kér dé sek és ha son lók
miatt. 

Min dig be bi zo nyo so dik, hogy ami a leg fon to sabb, az
egy részt a tel jes bi zal mi hely zet, más részt hogy be je len tés
nél kül, tel je sen za var ta la nul be szél het nek. Eh hez hoz zá -
já rul a he lyi ség szak rá lis jel le ge is. Ha töb ben ér kez nek
egy szer re, úgy a temp lom ban vá ra koz nak. Ezt a hely ze tet
több nyi re meg nyug ta tó nak és erõt adó nak élik meg. 

A sö tét té li idõ szak ban gyak ran hal lom, hogy a ki vi lá gí -
tott sek res tye a biz ton ság és a vé dett ség üze ne tét su gá roz -
za, mert oda „csak úgy be le het men ni”. A sek res tye be li
be szél ge té sek gyak ran csa lád lá to ga tás sal foly ta tód nak.
Má sok egy adott krí zis – mint pél dá ul egy há zas sá gi prob -
lé ma – ide jén lá to gat nak meg rend sze re sen, ilyen kor a be -
szél ge tés kö zép pont já ban ál ta lá ban a bûn kér dé se áll. Ti -
zen öt éves szol gá la tom ide je alatt min den egyes gyó nás ra
ezek nek a sek res tye be szél ge té sek nek a ke re té ben ke rült
sor. A ha tás új ra meg új ra meg döb bent. Nem rit ka, hogy
olyan em be rek kel ta lál ko zom, akik mö gött már „te rá pi ás
kar ri er” áll. Per sze na gyon óva to san kell ki pu ha tol ni, me -
lyik szi tu á ci ó ban van szük ség új te rá pi á ra. Még is nyil ván -
va ló, hogy a te rá pi ás ke ze lé sek a bûn kér dé sét nem meg -
fe le lõ mó don dol goz zák föl. Is ten bo csá na tá nak ki mon dá -
sa so kak szá má ra rend kí vü li és mély re ha tó él mény. 

A sek res tye be szél ge té sek ha tó su ga ra már messze túl -
nyú lik a gyü le ke ze ten. Be uta ló és egyez te tett idõ pont nél -
kül mond hat ni va la mit, ez fon tos az em be rek nek. Még az
egy ház tól tá vo li ak vagy a ki lé pet tek is él nek ez zel a le he -
tõ ség gel.” 

A le vél nek kü lö nö sen egy mon da ta gon dol koz ta tott el:
„Is ten bo csá na tá nak ki mon dá sa so kak szá má ra rend kí vü -
li és mély re ha tó él mény.” Épp az adott a re for má ció ko rá -
ban új és nagy len dü le tet a gyó nás nak, hogy Lu ther új ra
fel fe dez te a gyó nást a fel ol do zá son ke resz tül. A fel ol do zás
azt je len tet te: az em ber úgy kap ta vissza a bû nét, hogy
azon töb bé nem kel lett gyöt rõd nie, ha nem nö ve ked ni kez -
dett ál ta la, mert az fel ix cul pává, bol dog bûn né lett. Ép pen
ez a kü lö nös ab ban, aho gyan Jé zus meg bo csát a há zas -
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ság tö rõ asszony nak. Az zal eme li bû ne fö lé, hogy azok nak
ad ja az asszony bû nét, akik õt meg akar ják kö vez ni, ami -
tõl õk el ej tik kö ve i ket, mert el hang zik a mon dat: Aki kö -
zöt te tek bûn te len, az ves se rá az el sõ kö vet. Ez után Jé zus
ké pes nek tart ja az asszonyt ar ra, hogy min dent meg vál -
toz tas son az éle té ben a pa rancs ál tal: Menj el, és töb bé ne
vét kez zél. Ép pen ez len ne te hát fon tos, nem csak a sze mé -
lyes lel ki gon do zás ban, ha nem az is ten tisz te le ten is, hogy
a fel ol do zást új for má ban a meg sza ba dí tás in téz mé nyé vé
te gyük, amely se gít ab ban, hogy a lu the ri fel sza ba dí tó ér -
te lem ben fel na gyít suk a bûnt, mert az meg bo csát ta tik. 

Nem le het ne ugyan így az úr va cso rá nak is meg ad ni az õt
meg il le tõ mély sé get, hogy a kö zös bûn val lás és az azt kö -
ve tõ kér dé sek után – „val lod-e ma ga dat bû nös nek, bá nod-
e iga zán bû ne i det, meg bo csá tot tál-e, hi szed-e, hogy Jé zus
Krisz tus megbocsát…” – olyan va cso ra le gyen, amely a fel -
ol do zás, a bû nök bo csá na tá nak kö zös sé gé be visz? Ez ép -
pen az el len té te len ne a ré gi kér dés nek, amely ar ra vo nat -
ko zik, mél tó-e az em ber Krisz tus tes té nek és vé ré nek vé te -
lé re, ame lyet Gru i ten ben még fel kel lett ten nem, hogy az
úr va cso rá ra jö võk kö zül ki vá lasszam a mél tó kat és a mél -

tat la no kat. „El len ben a bû nü ket meg nem bá nók és a hi tet -
le nek tud ják meg, hogy bû ne ik meg tar tat nak.” Ami kor
1976-ban Gru i ten ben a pres bi té ri um egyet ér té sé vel le szá -
mol tunk ez zel a gyó ná si szer tar tás sal, az az egész gyü le ke -
zet nek fel sza ba du lás volt. Még is ah hoz ve ze tett, hogy ki -
ön töt tem a gye re ket a für dõ víz zel együtt, hi szen min den -
ne mû gyó nás és meg bo csá tás el há rult az úr va cso rá hoz ve -
ze tõ út ról, és így hi ány zott a le he tõ ség, hogy a bûn bo csá -
nat fé nyé ben éhez zük és íz lel jük az úr va cso rá ban a fel ol -
do zást. Ez pe dig hosszú tá von az úr va cso ra el la po so dá sá -
hoz ve zet, amely ben az pusz tán kö zös sé gi ét ke zés lesz,
mint ha a kö zös ség ön ma gá ban már ke resz tény ér ték len -
ne. A kér dé sem az: va jon nem a gyó nás és a meg bo csá tás
mel lõ zé se az úr va cso rá hoz ve ze tõ úton az, ami az evan gé -
li kus egy ház ban ál ta lá no san egy faj ta bûn fe lej tés hez ve ze -
tett? Hi szen ez úgy te kin tett a bûn re, mint nyo masz tó és
meg be te gí tõ te her re, hol ott ma már ép pen az len ne a fon -
tos, hogy fel na gyít suk a bû nö ket Lu ther ér tel mé ben, és
mint fel sza ba dí tó dol got új ra fel fe dez zük is ten tisz te le tünk -
ben és lel ki gon do zá si gya kor la tunk ban, hogy így nyer jük
vissza a spi ri tu a li tás evan gé li kus jel le gét.
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A ró mai ka to li kus egy ház ban Szent Izi dort tart ják az in -
ter net vé dõ szent jé nek. Ez az 560-ban, az Ibé ri ai-fél szi ge -
ten mû kö dõ tu dós volt az, aki a hel lén ala pok ra épü lõ ró -
mai mû velt sé get át men tet te a kö zép kor szá má ra. En cik lo -
pé di kus tu dá sa és szin te ti zá ló ké pes sé ge mi att vá lasz tot -
ták õt az in ter net vé dõ szent jé nek. Tõ lünk, evan gé li ku sok -
tól tá vol áll a szán dék, hogy pat ró nust ren del jünk egy-egy
ré geb bi vagy újabb je len ség mel lé, de azért meg be csül jük
a tu dást és an nak az Izi do ré hoz ha son ló al kal ma zá sát. A
fel hal mo zott óri á si is me ret anyag ban el kell ugyan is iga -
zod ni, szük ség van to váb bá a kü lön fé le ha gyo má nyok
szin te ti zá lá sá ra. Az in ter net eb ben va ló ban óri á si se gít sé -
get tud nyúj ta ni. 

Lu ther Már tont sem sze ret nénk amo lyan pro tes táns
szent té avat ni, de azt jó szí vel el is mer het jük ve le kap cso -
lat ban, hogy jól tu dott él ni ko ra tech ni kai és in for ma ti kai
esz kö ze i vel. Azt is mond hat juk, hogy iga zi mé dia sze mé -
lyi ség volt. Gon dol junk csak ar ra, hogy mit je len tett a 95
té tel el ter je dé se szem pont já ból a nyil vá nos ság. A könyv -
nyom ta tást is azon nal az evan gé li um ter jesz té se szol gá -
la tá ba tud ta ál lí ta ni, hi szen en nek se gít sé gé vel ké szül het -
tek a bib lia- és ká té ki adá sok. Alig ha túl zás azt ál lí ta -
nunk, hogy ha Lu ther ma él ne, ak kor ira ta it ha bo zás nél -
kül fel ten né az in ter net re… Szól ni kell még ar ról a hal lat -
la nul ki ter jedt le ve le zés rõl, amely a re for má to ro kat jel le -
mez te: tud ni akar tak egy más ról, a má sik szol gá la tá ról,
örö me i rõl és gond ja i ról, Eu ró pa bár mely szög le té ben
mun kál kod tak is. Ez zel a szin te nap ra kész tá jé ko zott ság -
gal szin te a ké sõb bi hír ügy nök sé gek alap ja it tet ték le. De
úgy is mond hat juk, hogy az egy más sal le vél ben is kap -
cso la tot tar tó re for má to rok a ma guk ko rá nak „fra ter net”-
ét te rem tet ték meg… 

E két egy ház tör té ne ti pél da után a gyö ke re kig, az evan -
gé li u mig kell vissza men nünk. A He gyi be széd ben ezt
mond ja Jé zus: A ti be szé de tek ben az igen le gyen igen, a
nem pe dig nem. (Mt 5,37) E mon dat nak a szá mí tás tech ni -
ká ra is al kal maz ha tó ér vé nyes sé ge van. Köz is mert, hogy
az in for má ció alap egy sé ge a „bit”. Ez az an gol szó ha ra -
pást je lent. A mér ce te hát „egy ha ra pás nyi in for má ció”. A
bit csak 0 vagy 1 le het, az az „nem” vagy „igen”. A szá mí -

tó gép nyel ve a ket tes szám rend szer, amely ben csak „igen”
és „nem” lé te zik. E ket tõ vel min den ki fe jez he tõ, akár csak
a bar koch ba já ték ban. Mi re ta nít mind ez? Ar ra, hogy nem
óva tos kö rül írás ra, fi nom ko dó fo gal ma zás ra, tö kély re vitt,
ám sem mit mon dó dip lo má ci ai nyel ve zet re van szük ség,
nem az „egy fe lõl – más fe lõl” kö dö sí té sé re, az „ám bár –
no ha – jól le het” örök tom pí tá sá ra, ha nem az „igen – igen”
és a „nem – nem” egy ér tel mû sé gé re. Igen – igen, nem –
nem: mind ez olyan egy sze rû, akár csak az egy szer egy.
Mun kánk nem vé let le nül vi se li az „evan gé li kus egy szer -
egy” cí met. 

MO TI VÁ CIÓ, CÉL CSO POR TOK 

On li ne Hit tan. Ezt a fur csán csen gõ ne vet egy út tö rõ mé -
dia ter mék vi se li, amely a nap 24 órá já ban el ér he tõ az in -
ter ne ten. Hit tan órát tar ta nánk a vi lág há lón? Még en nél is
töb bet sze ret nénk: meg szó lí ta ni azo kat, aki ket ér de kel az
evan gé li kus egy ház, kér dé se ik van nak, de egy ki csit tar ta -
nak is a hi va ta los egy ház tól. A vi lág há ló ki vé te les le he tõ -
sé get biz to sít a ta po ga tó zó ér dek lõ dõk nek: az ano ni mi tás
rej tett sé gét egé szen ad dig, amíg ki nem akar lép ni be lõ le.
Le het ér dek lõd ni, ke res ni és kér dez ni. Akár egy lel kész tõl
is, in ter ne ten ke resz tül. El le het ol vas ni, mi tör té nik a
temp lom ban, az is ten tisz te le ten, ho gyan ké szül jünk az
egy há zi es kü võ re. Meg le het hall gat ni egy há zunk ta ní tá -
sát, vi de ón meg néz ni egy lel kész ava tást, vé gig néz ni a ké -
pe ket a temp lom ré sze i rõl, és meg ér te ni, me lyik mi re va ló,
mi az ér tel me. 

Mi ért ké szí tet tük el az On li ne Hit tant? Nem könnyû né -
hány mon dat ban össze fog lal ni, de ta lán az ve zet leg kö ze -
lebb a mo ti vá ci ónk hoz, ha össze ha son lít juk ál ma ink egy -
há zát a va ló sá gos egy ház zal. Min den lel kész ben, sõt min -
den el kö te le zett hí võ ben él egy kép ál ma ink egy há zá ról,
ahol min den va sár nap te le a temp lom, és a gyü le ke zet
tag jai ak tí van szer ve zik a kö zös sé gi éle tet. Eb ben az álom -
egy ház ban min den fel nõtt hí võ pon to san tud ja az egy há -
zi al kal mak rend jét és ren del te té sét. A va ló sá gos egy ház -
ban azon ban ez nem így van: ke ve sen van nak, akik rend -
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Evan gé li kus egy szer egy min den ki nek 
„Az igen le gyen igen, a nem pe dig nem” 
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sze re sen jár nak temp lom ba – a nagy több ség rit kán, éven -
te egy-két al ka lom mal vagy még en nél is rit káb ban vesz
részt az is ten tisz te le te ken. Éle tük for du ló pont ja in igény lik
az egy há zi szol gá la to kat, a ke reszt sé get, es kü võt, te me -
tést, de az egy ház ról csak som más el kép ze lé se ik van nak.
Ezt egy ki csit szé gyel lik is, hi szen hí võ nek gon dol ják ma -
gu kat, és egy hí võ nek il le ne tud ni, mit ta nít és ho gyan
mû kö dik az egy ház. De ki em lék szik már a kon fir má ci ói
ok ta tás ra, és hol tud ma gyor san utá na néz ni pél dá ul az
is ten tisz te let rend jé nek, mi e lõtt ka rá csony kor temp lom ba
megy? Mert jó len ne tud ni, mit kell mon da ni, mi kor kell
fel áll ni és hány al ka lom mal, ne kell jen szé gyen kez ni a
töb bi ek elõtt, hogy még ezt sem tud ja az em ber… 

Ép pen azért ta lál tuk ki az On li ne Hit tant, hogy a „va -
ló sá gos egy ház ba” tar to zó több ség, a temp lom ból el ma ra -
do zók, a kon fir má ci ói órák ta ní tá sát el fe lej tõk is el tud ja -
nak iga zod ni a hí võ élet ben. Ne ta szít sa õket, hogy az
egy ház zal va ló rit ka kap cso la tuk mi att sok min dent el fe -
lej tet tek: le gyen egy hely, ahol bár mi kor utá na néz het nek
a hit kö rü li el vi és gya kor la ti as tud ni va lók nak. Sõt fel te -
hes sék kér dé se i ket is, meg õriz ve az in kog ni tó ju kat. Egy
ré gi film cí mét pa ra fra ze ál va így is fo gal maz ha tunk:
„Amit min dig tud ni akar tál az egy ház ról, de so sem mer -
ted meg kér dez ni.” 

A cél te hát az, hogy ki lép jünk a temp lom fa lai kö zül. 
Gon dol tunk azok ra is, akik most ta nul ják a hí võ éle tet:

a hit ta no sok ra, az egy ház zal is mer ke dõ fi a ta lok ra, je gye -
sek re. Õk is re mek út mu ta tást ta lál hat nak in ter ne tes
anya gunk ban, hi szen egy sa já tos, gya kor la ti as rend szer be
szed ve ta lál ják meg az egy ház ban va ló el iga zo dás hoz
szük sé ges in for má ci ó kat. 

Kik re gon dol tunk még mind eze ken túl? Az evan gé li kus
mé dia stra té gi á ban már évek kel ez elõtt el ter vez tük az On -
li ne Hit tan el ké szí té sét. Ka pó ra jött az eMa gyar or szág
prog ram, amely nek kap csán az In for ma ti kai és Hír köz lé si
Mi nisz té ri um tá mo ga tá sá val ta valy 39 evan gé li kus egy -
ház köz ség ben nyílt eMa gyar or szág pont. Bí zunk ben ne,
hogy az e-pon tok ba olya nok is be tér nek, aki ket nem csak
az in ter net ér de kel, ha nem egy ki csit az egy há zunk éle te
is. Ta lán el cso dál koz nak raj ta, mi cso da temp lom az,
amely nek az alag so rá ban nyil vá nos in ter net ká vé zó mû -
kö dik. És ha van ben nük egy csöpp nyi ér dek lõ dés, in ter -
ne tes anya gunk kal is sze ret nénk be mu tat ni, ho gyan él és
mû kö dik a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház. Ezt a tö -
rek vést az eMa gyar or szág prog ra mot el in dí tó In for ma ti kai
Mi nisz té ri um kép vi se lõi oly annyi ra meg ér tet ték, hogy az
On li ne Hit tan költ sé ge i nek há rom ne gye dét a Mi nisz té ri um
tá mo ga tá sa biz to sí tot ta. 

HO GYAN AKAR TUK EL KÉ SZÍ TE NI? 

Nyil ván va ló, hogy az evan gé li kus egy ház éle tét és szol gá -
la tát be mu ta tó is me ret ter jesz tõ anyag el ké szí té se nem ke -
vés mun ká val járt. A ta va lyi év so rán rend sze re sen ta lál -

koz tunk az öt let mes ter Bog dá nyi Gá bor ve ze té sé vel,
össze sen ki len cen, eb bõl he ten lel ké szek. A kö zös mun ka
so rán fo ko za to san for má ló dott, mi lyen is le gyen az On li -
ne Hit tan. Há rom szem pon tot sze ret nék ki emel ni: le gyen
in for ma tív, gya kor la ti as és él vez he tõ. In for ma tív nak len ni
egy in ter ne tes hon la pon azt je len ti, hogy rö vid és ve lõs ré -
szek re oszt juk fel az anya got, egy-egy rész nek igyek szünk
frap páns cí met ad ni, és át te kint he tõ vé tesszük a na vi gá ci -
ót an nak ér de ké ben, hogy egy újon nan ér ke zõ is pil la na -
tok alatt meg ta lál has sa az õt ér dek lõ té mát. Nem sza bad
el fe lej te ni, hogy az in ter ne ten min den csak egy kat tin tás -
nyi ra van: ha va la ki nek a ter jen gõs ség el ve szi a ked vét,
rög tön más hon lap ra fog kat tin ta ni, és meg le het, so se tér
vissza oda, ahol ko ráb ban járt. Vi szont ha si ke rül meg -
gyõz ni ar ról, hogy itt ér té kes in for má ci ó kat ta lál, más kor
is vissza fog tér ni, ha ha son ló kér dé sei van nak. 

A má so dik szem pont a gya kor la ti as ság. Lel kész vol -
tunk el le né re sem akar tuk túl zás ba vin ni a teo ló gi ai is me -
re tek köz ve tí té sét. In kább ar ra fi gyel tünk, hogy a hét köz -
na pi hí võk hét köz na pi kér dé se i re ad junk vá laszt. Pél dá ul
olyan kér dé sek re gon do lunk, hogy „nõ sül het nek a pa -
pok?”, „mi a kü lönb ség az egy ház fõ és az egy ház fi kö -
zött?”, „ho gyan zaj lik egy evan gé li kus es kü võ?” Fon tos -
nak tar tot tuk, hogy a kü lön bö zõ egy há zi szol gá la tok ér tel -
mén, je len tõ sé gén túl rész le te sen is mer tes sük a li tur gi át,
pél dá ul hogy mi a ke resz te lõ me ne te, ki mit mond, ho gyan
vi sel ked jünk. Ki tér tünk a fel ké szü lés mód já ra is, ami nek
kü lö nö sen az es kü võ ese tén van je len tõ sé ge: el ké szí tet -
tünk egy je gyes ok ta tá si ve zér fo na lat, kér dé sek kel és a
gon dol ko dást se gí tõ váz lat tal. Igye kez tünk fel ol da ni az
egy há zi al kal mak és em be rek túl zott misz ti fi ká lá sát: kü -
lön fe je zet ben mu tat juk be a lel kész mun ká ját, fel ada ta it,
és be szé lünk még az olyan ta bu té mák ról is, mint pél dá ul
„mennyi vel tar to zom, lel kész úr?” A te me tés rõl szó ló fe je -
zet ben szin tén rit kán föl ve tett té mák ke rül nek elõ: kö rül -
jár juk a ha lál kér dé sét és írunk a gyász fo lya ma tá ról. A
gya kor la ti as sá got még in kább hang sú lyoz za, hogy az
evan gé li kus hit rõl szó ló össze fog la ló az utol só fe je zet be
ke rült, mint egy füg ge lék ként. Az utol só fe je zet azon ban
ko ránt sem az utol só he lyet je len ti a sor rend ben, csak
annyit, hogy a hét köz na pi ér dek lõ dõt nem akar tuk el ri -
asz ta ni egy teo ló gi ai be ve ze tõ vel, de min den kép pen össze
akar tuk fog lal ni egy há zunk ta ní tá sát egy ér dek fe szí tõ
szel le mi ki rán du lás for má já ban. 

Mind ed dig a tar tal mi szem pon tok ról volt szó. Ha csak
ennyi bõl áll na az On li ne Hit tan, pusz ta szö ve get tet tünk
vol na köz zé az in ter ne ten. A vi lág há lón ször fö zõk azon -
ban nem csak a jól meg fo gal ma zott, in for ma tív szö ve ge ket
igény lik, ha nem a fi gye lem fel kel tõ gra fi kát és a mul ti mé -
di ás kí sé rõ ele me ket is. Mi is meg pró bál tunk él ni a mo dern
esz kö zök kel, és mi nél in kább él vez he tõ vé ten ni is me ret ter -
jesz tõ anya gun kat. Hit ta nunk min den fe je ze te kü lön szín -
ár nya la tot és jel vényt, lo gót ka pott. Az egyes té mák hoz
jel lem zõ fény ké pe ket vá lo gat tunk vagy ké szí tet tünk. El ké -
szült a tel jes hang anyag: az On li ne Hit tan ele jé tõl a vé gé -
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ig meg hall gat ha tó! Ez zel kí ván juk se gí te ni a vak és gyen -
gén lá tó ér dek lõ dõ ket, hogy szû kö sebb le he tõ sé ge ik el le né -
re is tel jes egé szé ben el jut has sa nak hoz zá juk az in for má -
ci ók. Per sze a hang anya got bár ki meg hall gat hat ja, hi szen
so kan nem sze ret nek hosszan ol vas gat ni, és job ban oda
tud nak fi gyel ni a „han gos hit tan ra”. Rá adá sul a hang -
anyag el ké szí té sé vel to vább bõ vít jük az al kal ma zás le he -
tõ sé ge it, pél dá ul a klasszi kus hit tan órai fel hasz ná lás szá -
má ra. Vé gül pe dig, hogy az össze fog la lók tár gyi la gos sá -
gán túl lép jünk, a fe je ze tek le író anya gát in ter júk, sze mé -
lyes be szá mo lók egé szí tik ki, ame lyek ben a té má hoz kap -
cso ló dó be szél ge tést, val lo mást ol vas ha tunk el vagy hall -
gat ha tunk meg – ked vünk sze rint. A mul ti mé dia esz köz -
tá rá ba tar toz nak a vi deó il luszt rá ci ók, ame lyek kel egy-egy
té mát igye kez tünk pon to sab ban meg vi lá gí ta ni, él mény -
sze rû vé ten ni. Rö vid vi de ó kat néz he tünk meg pél dá ul a
lel kész ava tás ról, az es kü võ rõl, a kon fir má ci ó ról, az is ten -
tisz te let egyes ré sze i rõl, egy moz gás sé rült tá bor ról. A
hang- és vi de ó anya gok egy aránt két fé le tö mö rí tés ben ér -
he tõk el, a mo de mes és szé les sá vú in ter net-hoz zá fé rés nek
meg fe le lõ en. 

TAR TAL MI ÁT TE KIN TÉS 

Te gyünk egy vir tu á lis ki rán du lást a www.onlinehittan.hu
cí men, és te kint sük át, mi bõl is áll az el ké szült is me ret ter -
jesz tõ anyag! Tíz fe je zet ben dol goz tuk fel az evan gé li kus
egy ház zal kap cso la tos tud ni va ló kat: az el sõ öt fe je zet ál -
ta lá nos be ve ze tõ ként mu tat ja be egy há zun kat, a gyü le ke -
ze ti éle tet, a temp lom ré sze it, a va sár na pi is ten tisz te le tet
és a lel kész mun ká ját. Ezt kö ve ti a kü lön bö zõ egy há zi
szol gá la ti al kal mak be mu ta tá sa: ke reszt ség, kon fir má ció,
es kü võ és te me tés. Vé gül hi tünk alap ve tõ ta ní tá sa i nak
össze fog la ló ja zár ja a sort. 

Ki rán du lá sun kat kezd jük rög tön az el sõ fe je zet nél! Ho -
gyan is mu tas suk be a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há -
zat a vi lág há ló ván do ra i nak? Elsõ ként egy há zunk szol gá -
la ti te rü le te it fog lal juk össze, kezd ve a mint egy 300 gyü -
le ke zet ben zaj ló kö zös sé gi élet tel. Be szé lünk ok ta tá si in -
téz mé nye ink rõl, hi szen egy há zunk az óvo dá tól a fel sõ ok -
ta tá sig min den szin ten fon tos nak tart ja, hogy mi nél szé le -
sebb kö rû kép zést biz to sít son a fe le ke ze ti ok ta tás iránt ér -
dek lõ dõk nek. A kö vet ke zõ szol gá la ti te rü let a sze re tet szol -
gá lat, a bib li ai in te lem je gyé ben: egy más ter hét hor doz zá -
tok. Szót ej tünk mé dia mun kánk ról, az írott és elekt ro ni -
kus saj tó ról, majd öku me ni kus kap cso la ta ink szám ba vé -
te lé vel zár juk a szol gá la ti te rü le te tek fel so ro lá sát. 

So kan nem is tud ják, mit je lent az, hogy „evan gé li kus”.
Fon tos nak tar tot tuk ezt tisz táz ni, ezért há rom rö vid rész -
ben be szé lünk ar ról, mi kö ze az evan gé li ku sok nak az
evan gé li um hoz, mit je lent tu laj don kép pen az evan gé li kus -
ság, és mi ért ne ve zik lu the rá nu sok nak is az evan gé li ku so -
kat. Ezen a pon ton úgy érez tük, be szél ni kell Lu ther Már -
ton éle té rõl is. Dió héj ban össze fog lal juk Lu ther éle tét,

kezd ve szer ze te si el hi va tott sá gán, és foly tat va a dön tõ to -
rony él ménnyel. Írunk a 95 té tel rõl és en nek kö vet kez mé -
nye i rõl. Foly tat juk a bib lia for dí tás sal, majd be szé lünk Lu -
ther csa lád já ról és élet mû vé rõl. Szin te mind egyik rész hez
néz he tünk a ké pe ken túl vi de ót is, és aki ben to váb bi ér -
dek lõ dés van, kap cso ló pon to kat ta lál a Lu ther éle tét be -
mu ta tó hon la punk hoz. 

Nem sza bad meg fe led kez nünk Lu ther mun ka tár sa i ról
és más re for má to rok ról sem. Ezért írunk Me lancht hon
mun ká já ról és az ál ta la ké szí tett Ágos tai hit val lás ról,
amely nek tel jes ma gyar szö ve ge el ér he tõ már in ter ne ten,
és egy kat tin tás sal elõ is hív ha tó. A lu the ri re for má ció ma -
gyar foly ta tá sa, ha zánk bé li ter je dé se kö vet ke zik, meg em -
lít jük Dé vai Bí ró Má tyás mun kás sá gát, és írunk az ének -
lés pro tes táns gya kor la tá ról. Be szé lünk a lu the rá nus és
kál vi nis ta irány za tok szét vá lá sá ról és az el len re for má ci ó -
ról is. A nem ze ti evan gé li kus egy há zak össze tar to zá sa
kap csán mu tat juk be a Lu the rá nus Vi lág szö vet sé get. Vé -
gül lu the rá nus iden ti tá sunk be mu ta tá sa kap csán meg em -
lé ke zünk a evan gé li kus de rû rõl. 

Az evan gé li kus ság ról szó ló fe je zet vé gé nek el ma rad ha -
tat lan tar to zé ka, hogy jel ké pe ink rõl ejt sünk né hány szót.
Ke ve sen tud ják, mit je lent a Lu ther-ró zsa és hon nan szár -
ma zik. Akik nem ott ho no sak egy há zunk ban, meg le põd -
nek az „Erõs vár a mi Is te nünk!” kö szön té sen is – nem árt
egy kis ma gya rá zat, hogy mind ezek hon nan ered nek és mi
a je len té sük. 

El sõ fe je ze tünk rész le tes be mu ta tá sa után ta lán még
job ban ért jük, mit is akar tunk az in ter ne tes hit tan nal: rö -
vi den és frap pán san össze fog lal ni egy adott té má val (je len
eset ben az evan gé li kus ság gal) kap cso la tos leg fon to sabb
tud ni va ló kat. Áll jon ez a fe je zet pél da ként elõt tünk: a kö -
vet ke zõ fe je ze te ket már nem is mer tet jük ilyen rész le te sen,
csak rö vi den mu tat juk be õket. 

Az egy ház gyü le ke ze tek bõl áll. Evan gé li kus sá gunk át fo -
gó be mu ta tá sa után he lyi kö zös sé gi éle tünk kö zép pont ja,
a gyü le ke zet kö vet ke zik. Be szé lünk a kü lön bö zõ kis cso -
por tos al kal mak ról: hit tan órá ról, gyer mek- és if jú sá gi
össze jö ve te lek rõl, bib lia órák ról, gyü le ke ze ti kö zös sé gek -
rõl. Ki emel jük, hogy az egy ház köz ség éle té nek kö zép pont -
ja az is ten tisz te let, ahol min den kor cso port hoz és ér dek lõ -
dé si kör höz tar to zók ta lál koz nak, és kö zö sen élik meg Is -
ten hez tar to zá su kat. 

A temp lom – Is ten há za. Aki iga zán meg akar ja is mer ni
a temp lo mot és ér te ni an nak min den üze ne tét, vé gig kell
néz nie a leg ap róbb rész le te ket is. En nek je gyé ben ka la u -
zol juk az ér dek lõ dõt „a pin cé tõl a pad lá sig”, ol tár tól az or -
go ná ig, szó szék tõl a ha ran gig. Akik nem ott ho no sak a
temp lom ban, azok nak szól nak a temp lom ott ho nos sá gá -
ról és szent sé gé rõl szó ló ré szek és egy kis út mu ta tó ah -
hoz, ho gyan vi sel ked jünk a temp lom ban. 

Az is ten tisz te let rõl szó ló fe je zet a kö vet ke zõ. Be ve ze tés -
ként is mer tet jük az is ten tisz te let kö zös sé gi funk ci ó it,
majd dió héj ban át te kint jük tör té ne tét. Rész le te sen be mu -
tat juk a va sár na pi is ten tisz te let me ne tét, el ma gya ráz va a
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kü lön bö zõ ré szek ér tel mét és je len té sét. Ezek a ma gya rá -
za tok még az ak tív temp lom ba já rók szá má ra is új don sá -
got je lent het nek. Írunk a gyó nás ról és az úr va cso rá ról,
majd a gya kor la ti tud ni va lók után két in ter jú val zár juk a
fe je ze tet. 

Hat na pon át lát ha tat lan, a he te di ken ért he tet len – ez a
ré gi mon dás jár ja a lel ké szek rõl. Hogy ne így le gyen, és
föl old juk a lel ké szek kö rül len gõ misz ti kus ho mályt, meg -
pró bál tuk be mu tat ni a lel ké szi mun kát. Írunk a sok ré tû
fel ada tok ról, ame lyek kel egy lel kész fog lal ko zik, és föl ve -
tünk gya kor la ti kér dé se ket, mint a ko ráb ban már em lí tett
„mennyi vel tar to zom, lel kész úr?” A lel ké szi hi va tás be -
mu ta tá sát egy idõs és egy fi a tal lel kész sze mé lyes val lo -
má sa te szi tel jes sé. En nél a rész nél a fil mes il luszt rá ci ót
egy nyír egy há zi lel kész ava tás be mu ta tá sa je len ti. 

A kö vet ke zõ fe je ze tek az egy há zi szol gá la tok ban iga zí ta -
nak el. Min de nütt írunk a lé nyeg rõl, pél dá ul a ke reszt ség
ér tel mé rõl és az al ka lom pon tos me ne té rõl is. Ki emel jük
azo kat a pon to kat, ame lyek rõl ál ta lá ban ke ve set tud nak az
ér dek lõ dõk: ilyen pél dá ul a fel nõtt ke reszt ség. A kon fir má ci -
ó ról szó ló fe je zet ben is mer tet jük az ok ta tás té ma kö re it is,
így a vi lág há lós anyag akár az egyé ni fel ké szü lés alap já ul
is szol gál hat. Ha son ló an rész le tes je gyes ok ta tá si kér dés sor
vár ja az ér dek lõ dõ ket az es kü võ rõl szó ló fe je zet ben. Ter mé -
sze te sen itt is le ír juk a temp lo mi es kü võ me ne tét, pon tos li -
tur gi á ját, és be szé lünk olyan össze tett kér dé sek rõl is, mint
az öku me ni kus es kü võ és az el vál tak es ke té se. Vé gül az
egy há zi te me tés rõl szó ló fe je zet bõl meg is mer het jük, ho -
gyan gon dol ko dik a ke resz tény ség a ha lál ról, és ezt ho -
gyan tük rö zi vissza a te me tés li tur gi á ja. 

Vi lág há lós hit ta nunk sor rend ben utol só fe je ze te egy kép -
ze let be li ki rán du lás ra in vi tál a ke resz tény hit bi ro dal má ba.
Lé tünk alap ve tõ kér dé se it vet jük fel, és ke res sük rá juk a hi -
tünk ál tal dik tált és a Bib lia ál tal nyúj tott vá laszt. A sze re -
tõ Is ten rõl szó ló üze net meg fo gal ma zá sá val ju tunk el egé -
szen a Jé zus sal va ló sze mé lyes kap cso lat le he tõ sé gé ig. 

KIK NEK AJÁNL JUK AZ ON LI NE HIT TANT? 

A vir tu á lis ki rán du lás vé gez té vel gon dol koz zunk el azon,
kik nek ér de mes fel hív nunk a fi gyel mét az On li ne Hit tan ra.
Min de nek elõtt a cél cso port nak, azok nak az evan gé li ku -
sok nak, akik szí vük mé lyén fon tos nak tart ják hi tü ket és
egy ház hoz tar to zá su kat, de va la mi lyen ok ból rit kán jut -
nak el temp lom ba, ke ve set vesz nek részt egy há zi szol gá -
la to kon. Nem mo zog nak ott ho no san az egy há zi kö zeg ben,
de szí ve sen ke res nek vá laszt kér dé se ik re. Õk úgy hasz nál -
hat ják in ter ne tes hit ta nun kat, mint egy vir tu á lis le xi kont,
ahol gyor san meg ta lál ják a vá laszt a kér dé sek re. 

Szí ve sen ajánl juk a vi lág há lós hit tant a lel ké szek nek:
hasz nál ják gyü le ke ze ti mun ká juk ban! Von ják be a hit tan -
ok ta tás ba, ad ja nak di ák ja ik nak olyan fel ada to kat, ame -
lyek re az in ter ne tes anyag ban ta lál ják meg a he lyes vá -
laszt. Ar ra már most is van pél da, hogy az egy ház köz sé gi

hon la pok szer kesz tõi sa ját temp lo muk, te vé keny sé gük be -
mu ta tá sa kor az On li ne Hit tan le írá sa it, szó cik ke it hív ják
se gít sé gül. Bá to rí tunk min den kit, hogy él jen a le he tõ ség -
gel, és hasz nál ja fel a ren del ke zés re ál ló gaz dag in for má -
ci ós kí ná la tot. A lel ké szek mun ká ját se gí ti majd a Lel ki -
pász tor kö zel jö võ ben meg je le nõ egyik szá ma, amely ben
mód szer ta ni szem pont ból is ta ná cso kat adunk az in ter ne -
tes hit tan hasz ná la tá hoz. A Lel ki pász tor mostani száma
pe dig CD-mel lék let tel je le nik meg, így el ér he tõ vé tesszük
az On li ne Hit tan anya gát azok szá má ra is, akik nem ren -
del kez nek in ter net el érés sel. 

A hit tan ok ta tá son túl más te rü le te ken is be vet he tõ a vi -
lág há lós anyag: pél da ként em lí te ném a je gyes ok ta tá si ve -
zér fo na lat, ame lyet ép pen azért dol goz tunk ki, hogy a je -
gye sek akár egyé ni leg, akár a lel késszel kö zö sen gon dol -
koz has sa nak el éle tük for du ló pont já nak ki hí vá sa in. Ha -
son ló kép pen a fel nõtt ke reszt ség re és a kon fir má ci ó ra va ló
fel ké szí tés so rán is ad ha tó há zi fel adat ként egy vir tu á lis
ki rán du lás a vi lág há lós hit tan anya gá ban. 

STA TISZ TI KA ÉS IN TER AK TI VI TÁS 

A fo gad ta tás ról: az On li ne Hit tan 2004 ka rá cso nyá ra ké -
szült el, nyil vá nos hir de té se pe dig az idei év ele jén kez dõ -
dött. Ada ta ink sze rint az el telt két hó nap ban mint egy
5500-an lá to gat ták meg in ter ne tes hit ta nun kat, és össze -
sen mint egy 60 ezer ol dalt néz tek meg. Ez azt je len ti, hogy
ál ta lá ban nem hagy ták ott rög tön a vi lág há lós hit tant, ha -
nem el idõz tek ben ne, kö rül néz tek és ke res gél ték va la mi -
lyen té má ban. A lá to ga tá sok idõn kén ti hir te len meg sza po -
ro dá sa a saj tó hí rek hez köt he tõ: hír adás je lent meg min de -
nek elõtt az Evan gé li kus Életben, majd ké sõbb a Met ro új -
ság ban, a Bé kés Me gyei Hír lapban, a Vas Né pében, a Du -
nán tú li Ha rang szóban. Hit ta nunk kal fog lal ko zott a Ma -
gyar Rá dió evan gé li kus mû so ra, és egy reg ge li in ter jú ke -
re té ben hall hat tunk ró la a Hír Tv-ben, a Du na Tv-ben és a
Ma gyar Te le ví zi ó ban. 

A szá raz szám ada to kon túl lép ve, hit ta nunk fo gad ta tá -
sá nak má sik ol da lát a sze mé lyes vissza jel zé sek je len tik.
Ha tá ro zott szán dé kunk volt, hogy a gya kor la ti as in for má -
ci ó kon túl le he tõ sé get ad junk a vissza jel zés re. Bart ha Ist -
ván ba las sa gyar ma ti lel kész vál lal ko zott rá, hogy vá la szol
a be ér ke zõ kér dé sek re. En nek alap ján az On li ne Hit tan
min den ol da lá nak al já ra oda ke rült egy fel hí vás, amely fel -
ajánl ja a kér de zés le he tõ sé gét. A kér de zõk egy sze rû ûr la -
pon ír hat ják meg gon do la ta i kat, és né hány na pon be lül
vá laszt kap nak rá e-ma il ben. Az el telt két hó nap ta pasz ta -
la tai alap ján lát szik, hogy so kan kér nek ta ná csot teo ló gi -
ai és gya kor la ti kér dé sek ben, út mu ta tást kü lön bö zõ, hittel
és egy ház zal kap cso la tos gond ja ik ban. 

Össze fog lal va azt gon dol juk, hogy út tö rõ kez de mé nye -
zé sünk fon tos, rég óta meg lé võ igé nye ket elé gít ki, és so -
kak nak lesz hasz nos se gít ség az egy ház dol ga i ban tör té nõ
el iga zo dás kap csán. Kér jük a lel ké sze ket és mun ka tár sa i -
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Hit tan köny vek ügyé ben érin tett va gyok. Eb bõl a tel je sen
szub jek tív ok ból kezd tem el „la poz gat ni” egy há zunk új
hon lap ját, az On li ne Hit tant. Be val lom, jó le sett. Csak a kö -
vet ke zõ órá ra hí vó be csön ge tés rán ga tott ki be lõ le. 

Evan gé li kus egy szer egy min den ki nek – ez az íz lé se sen,
át te kint he tõ en, szem mel lát ha tó an sze re tet tel és hoz zá ér -
tés sel szer kesz tett hon lap al cí me. 

„Hi va tá sos ként” néz he tem a hon la pot mód szer ta ni
szem pont ból, és te kint he tek rá úgy, hogy ta nár ként ho gyan
tu dom al kal maz ni a hit ok ta tás ban. Kez dem az el sõ vel. 

Szép ki ál lí tá sú, jól át te kint he tõ, kö vet ke ze tes lo gi ká val
egy más hoz ren de zett ol da la kon la poz gat hat az ér dek lõ dõ.
Vi lá gos ta go lá sa ar ra csá bít, hogy el in dul jak egy kér dés
nyo mán, a rö vid, pon to san fo gal ma zott, jól sú lyo zott in -
for má ci ók pe dig se gí te nek, hogy vé gig is ha lad jak raj ta.
Nem ri aszt el se hol hosszú tömb szö veg, a ma gya rá za tok
nem fel szí ne sek, ugyan ak kor nem ter he lik fö lös le ge sen az
ol va sót. A ké pek jó il luszt rá ci ók, nem csak fel la zít ják, de
ér tel mez ni is se gí tik az ol va sot ta kat. Több he lyen pe dig az
ér zel mi meg kö ze lí tést erõ sí tik. 

Hasz nos se gít ség az ide gen sza vak ma gya rá za ta, ami
egé szen alap ve tõ fo gal ma kat is tar tal maz, ked vez ve ez zel
az egy há zat, evan gé li u mot va ló ban nem is me rõ ol va sók -
nak. Mai meg fo gal ma zás jel lem zi azo kat a ré sze ket is,
ahol könnyû lett vol na a ká na á ni nyel ve zet csá bí tá sá nak
en ged ni. 

Min den té ma kör höz kap cso ló dik la i ku sok sze mé lyes vé -
le mé nye, él mé nye is, be mu tat va, ho gyan élik át a gyü le ke -
zet tag jai az adott ese ményt. Ezek nek a ré szek nek is je len -
tõs sze re pe le het ab ban, hogy az ol va só azo no sul ni tud jon
az ol va sot tak kal. 

Sok alap ve tõ prak ti kus út mu ta tás jel zi: nem szé gyen tá -
jé ko zat lan nak len ni, föl sza bad ten ni a leg alap ve tõbb kér -
dé se ket is. Ez a nyi tott ság bi zo nyá ra szim pa ti kus lesz a
hon la pot meg lá to ga tók nak. Mint ahogy ta nár szem mel az
is fon tos, hogy pár be széd ala kul has son ki a fel me rült gon -
do la tok ról. Kü lö nö sen fon tos nak ér zem, hogy min den ol -
da lon ott a kér de zés le he tõ sé ge. Min den tisz te le tem Bar -
tha Ist vá né, aki föl vál lal ta ezt a szol gá la tot. 

Az em be ri élet út ese mé nye i hez kö tõ dõ ol da lak, ame lyek
a messzi rõl jött lá to ga tó nak ta lán elõ ször fel kel tik az ér -
dek lõ dé sét, olyan nyi tó gon do la tok kal in dí ta nak, ame lyek
a min den na pi em ber ér zés- és gon do lat vi lá gá ból in dul nak
ki, és el jut nak olyan mély sé ge kig, ame lyek va ló ban se gít -
het nek egy adott élet hely zet meg élé sé ben. Jó volt lát ni,
hogy ha egy ke re sõ prog ram ba be írom pél dá ul az es kü võ
szót, ak kor gyor san rá buk kan ha tok az On li ne Hit tan meg -
fe le lõ ol da la i ra. Bi zo nyá ra so kan ér kez nek majd így er re a
hon lap ra. 

Hogy mi lyen té mák ma rad tak ki eset leg az egyes ol da -
lak ról, azt majd a be ér ke zõ kér dé sek mu tat ják meg leg job -
ban. Biz tos va gyok ben ne, hogy a fej lesz tõ csa pat szí ve sen
bõ vít majd, ha szük sé ges lesz. 

Má sik né zõ pon tom hit tan ta nár ként az le het, ho gyan
tu dom al kal maz ni a hon la pot sa ját hit ok ta tói mun kám -
ban. Ma már is ko lá ink zö mé ben hoz zá fér nek a ta nu lók
az in ter net hez, és há la a sok, gyü le ke ze tek ál tal üze -
mel te tett e-pont nak, a gyü le ke ze ti hit ok ta tás ban is van
esély ar ra, hogy szá mí tó gé pet hasz nál has sunk, in ter ne -
tes fel ada tot ad junk. A gye re ke ket jól mo ti vál ja, ha ma -
guk sze rez het nek is me re te ket az in ter net rõl, és vég re
egy szer nem le be szél jük õket a szá mí tó gé pe zés rõl, ha -
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kat, hogy mi nél több ször hasz nál ják fel mun ká juk so rán a
vi lág há lós hit tan anya gát, épít se nek rá és ad ják hí rül hí -
ve ik nek. 

(VI LÁG)HÁ LÓ 

Jé zus nak egy, a He gyi be széd bõl idé zett mon da tá val kezd -
tük, zár juk is egy tõ le vett pél dá zat tal: Ha son ló a mennyek
or szá ga a ten ger be ki ve tett há ló hoz, amely min den fé le hal -
faj tát össze gyûjt. Ami kor meg te lik, ki von ják a part ra, és le -

ül ve a jó kat edény be gyûj tik, a hit vá nya kat pe dig ki dob ják.
(Mt 13,47–48) A pél dá zat be li há ló és a vi lág há ló kö zött
sok a ha son ló ság. Utób bi ra is ér vé nyes, hogy se gít sé gé vel
sok hit vány dol got is össze le het gyûj te ni, amit bi zony ki
kell dob ni! Ám eb ben az eset ben is el mond hat juk, hogy a
jó kat an nál in kább ér de mes edény be gyûj te ni. 

Ta lán ké pe sek vol tunk ez zel a há ló val – a vi lág há ló val
– hasz nos ha la kat is össze fog dos ni, amelyeket ér de mes
össze gyûj te ni, amelyek so ka kat fog nak táp lál ni. Egy-egy
bit tel, egy ha ra pás nyi in for má ci ó val, egy ha ra pás nyi
evan gé li um mal.

SÓ LYOM ANI KÓ 

Az On li ne Hit tan –
egy hit tan ta nár sze mé vel 



nem mi ma gunk biz tat juk õket, néz ze nek utá na en nek
vagy an nak. 

Per sze kor osz tály füg gõ, hogy mely té ma kö rö ket ve het -
jük elõ, alap ve tõ en úgy ér zem, hogy a kon fir má ció utá ni
kor osz tály nál egy-egy té ma be ve ze té se ként, el sõ át te kin -
tés ként, az ér dek lõ dés fel kel té sé re al kal maz ha tunk meg -
ha tá ro zott ol da la kat. Vagy – ben ne már egy té ma kör tár -
gya lá sá ban – egy-egy rész let kér dés tisz tá zá sá ra ke res tet -
he tünk meg adott in for má ci ó kat. Sok szor egy sze rû en csak
mo der nebb, ha a gé pen ke re si ki a gyer mek például a gyó -
ná si kér dé se ket és a gyó nó imád sá got, nem pe dig az éne -
kes könyv ben. De ez zel a cse ré vel el ér het jük azt, hogy a ta -
nu ló lát ja: nem va la mi ré gi fe ke te könyv po ros tar tal má ról
be szél ge tünk. Sok szor azon ban je len tõs pluszt ad az On li -
ne Hit tan, hi szen ennyi re köz ért he tõ meg fo gal ma zás ban

sok té mát nem ta lál nánk meg ren del ke zé sünk re ál ló köny -
ve ink ben. (Ép pen a 8. és 12. év fo lyam tan köny ve hi ány -
zik ége tõ en, amely év fo lya mo kon az On li ne Hit tan ál tal
tár gyalt té mák leg in kább elõ ke rül nek.) A sze mé lyes ref le -
xi ók pe dig min tát ad hat nak ar ra, hogy a té ma le zá rá sa -
kép pen ho gyan fo gal maz hat ja meg a gyer mek a sa ját él -
mé nye it. 

Van nak hely ze tek, ami kor nem ül tet het jük a gye re ke ket
a gép elé. Ak kor is ta lál ha tunk ki nyom ta tás ra al kal mas
össze fog la ló kat, bár el vész az ön ál ló fel fe de zés él mé nye,
és kár a szí nes ké pe kért is. 

Sze re tet tel aján lom min den kí sér le te zõ ked vû hit tan ta -
nár nak, hogy bo ga rássza és al kal maz za bát ran ezt a ke -
zünk be / kép er nyõnk re ka pott vir tu á lis köny vet, és kö szö -
nöm az al ko tók nak a lel kes, el is me rés re mél tó mun kát!
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ÉR TEL ME ZÉS – ÖN ÉR TEL ME ZÉS 

Az egy ház, a gyü le ke zet min den nyil vá nos meg nyi lat ko -
zá sa ön ér tel me zés is egy ben. Ami kor meg szó la lunk, meg -
nyi lat ko zá sa ink kal meg ha tá roz zuk azt is, hogy kik va -
gyunk, mit aka runk, mik a cél ja ink, mi ért aka runk kap -
cso la tot te rem te ni az zal, akit meg szó lí tunk. Ez az ön ér tel -
me zés nem csak an nak fon tos, akit meg szó lí tunk, ha nem
ne künk is az, akik ér tel mez zük ön ma gun kat. Az On li ne
Hit tan cél ja a kap cso lat te rem tés. Kap cso lat te rem tés azok -
kal, aki ket az evan gé li kus egy ház zal kap cso lat ban va la -
mi lyen ok nál fog va ér de kel nek a „kik va gyunk? mit aka -
runk? mik a cél ja ink?” kér dé sek. 

A gyü le ke ze ti mun ka és az On li ne Hit tan kap cso la ta
ezen a pon ton szü let het meg. Nap mint nap ér kez nek
hoz zánk olyan em be rek, akik nem tud ják, de sze ret nék
tud ni, vagy nem tud ják, de mi sze ret nénk, ha tud nák,
hogy mi a vá lasz az elõbb fel tett kér dés sor ra. Le gyen szó
ke resz te lést elõ ké szí tõ be szél ge tés rõl, es kü võ re ké szü lõ
pár ról, le gyen szó hit ta no sok ról vagy kon fir man du sok ról,
a fel ada tunk egyik ré sze ab ból áll, hogy in for má ci ót
adunk át. Eb ben az in for má ció köz lés ben, an nak el sa já tí -
tá sá ban le het nagy se gít sé günk re az On li ne Hit tan. Az
On li ne Hit tan mint „in for má tor” min den szem pont ból
meg fe lel a mai kor kö ve tel mé nyé nek. A köz lés for ma már
ön ma gá ban is ön ér tel me zés. A web lap meg je le né se, kom -
mu ni ká ci ós esz köz tá ra (ké pek, vi de ók, meg hall gat ha tó
szö ve gek, in ter ak ti vi tás), tar tal mi igé nyes sé ge pe dig re -
ményt kel tõ en vá la szol ar ra a kér dés re, hogy kik va -
gyunk, mer re tar tunk ép pen! 

LÉ PÉS ELÕNY 

Per sze mond hat juk azt is, hogy a leg job ban ak kor jut el az
in for má ció a má sik hoz, ha sze mé lye sen ad juk át, ami le -
het akár igaz is, de sem mi kép pen nem va ló sít ha tó meg, ha
kró ni kus idõ hi ány ban szen ve dünk. A kon fir man du sok kal
25-35 al ka lom mal ta lál ko zunk a fel ké szü lés so rán, ha két
évig jár nak, ak kor va la mi vel több ször. A ke resz te lés re je -
lent ke zõk kel vagy a há zas ság ra ké szü lõk kel már csak né -
hány órát tu dunk együtt len ni. Ott az ál lan dó kér dés: va -
jon in for má ció köz lés a fel ada ta az ilyen ta lál ko zá sok nak,
vagy in kább az in for má ció fel dol go zá sa a cél? Va jon az
ere de ti cé lunk, hogy lel ké szi fel ada tunk spe ci á lis vol tát
ezek ben a ta lál ko zá sok ban be tölt sük, ho gyan va ló sul hat
meg job ban? Mi ad na gyobb esélyt a lel ki pász to ri kap cso -
lat ki épí té sé re? Úgy gon do lom, az in for má ció kö zös fel dol -
go zá sá ban na gyobb le he tõ ség rej lik, mint an nak egy sze rû
köz lé sé ben. Az On li ne Hit tan biz to sít ja azt a le he tõ sé get,
hogy az in for má ció már ren del ke zés re áll jon, és a kö zös
ta lál ko zás ide jét an nak fel dol go zá sá ra for dít suk. Az On li -
ne Hit tan te hát lé pés elõnyt ad. Ezt a lé pés elõnyt mind -
annyi an ki hasz nál hat juk a már em lí tett lel ki pász to ri szi -
tu á ci ók ban. 

Lé pés elõnyt je lent ez a for rás a gyü le ke ze ti mun ka tár -
sak nak is. Akár gye re kek kel fog lal koz nak, akár hit tant ok -
tat nak, akár idõ sek tesz nek fel ne kik olyan kér dé se ket,
ame lyek re ne héz vá la szol ni, az On li ne Hit tan szin te ké zi -
könyv ként hasz nál ha tó se gí tõ jük le het. A gyü le ke ze ti
mun ka tár sak to vább kép zé sé ben pe dig te ma ti kus fo na lat
ad hat a lel kész nek ez az anyag. 

KRÁ MER GYÖRGY 

Lé pés elõny 



Ami kor az if jú sá gi mun ká ban vagy a kon fir má ci ós ok -
ta tás nál hív juk se gít sé gül az On li ne Hit tant, az elõnyt az
je len ti majd, hogy a fi a ta lok az in for má ció szer zés szá -
muk ra meg szo kott, könnyen ke zel he tõ for má já val ta lál -
koz nak. Nem csak szí ve seb ben ke res nek rá egy in ter ne tes
ol dal ra, de a ké pi meg je le ní tés, a hang anyag se gít sé gé vel
könnyeb ben is ta nul hat nak. Egé szen mást je lent het így a
ta nu lás, a há zi fel adat. 

Lé pés elõny, amit olyan rit kán ka punk a mun kánk so -
rán. Hoz zá szok tunk már azok hoz a hely ze tek hez, ami kor
ép pen for dít va, hát rá nyos hely zet bõl kell meg ol da ni prob -
lé má kat. Ta lán kül de té sünk nek ez az új ön ér tel me zé se ab -
ban is se gít, hogy ko mo lyan ve gyük: hi tünk kel, meg gyõ -
zõ dé sünk kel ma sem va gyunk min den ki tõl két lé pés sel le -
ma rad va, sõt lé pés elõny ben va gyunk.

174

Na pon ta át la go san két le ve let ka pok az On li ne Hit tan ol -
da lá ról. Tar tal mu kat, fel adó ik sze mé lyét ter mé sze te sen bi -
zal ma san ke ze lem, de ön ma gam szá má ra ar chi vál tam, és
utó lag át te kint ve az alább is mer te tett szem pon tok sze rint
cso por to sí tot tam õket. Mind egyik té ma kör je len lé te
vissza iga zo lá sa an nak, hogy a kez de mé nye zés va lós
igényt kí ván ki elé gí te ni. 

ÉR TEL MI SÉ GI ÉR DEK LÕ DÉS 

Iz gal mas kér dést vet föl az egy ház mai tár sa da lom ban va -
ló je len lé te szem pont já ból azok je len lé te, akik nem val lá -
sos lé tük re kat tin ta nak rá az ol dal ra. Ér dek lõ dé sük ön ma -
gá ban is fi gye lem re mél tó. Az pe dig, hogy to váb bi kér dé -
se ket tesz nek fel az egy ház mi ben lé té vel kap cso lat ban, azt
je len ti, hogy ér de mes jó ér te lem ben vett „pro pa gan da te vé -
keny sé get” foly tat nunk a kül vi lág fe lé. 

Van, aki azt ké ri, ajánl jak iro dal mat vagy konk rét egy -
há zi té má hoz se géd anya got. Van, aki az el sõ lé pést sze -
ret né meg ten ni az evan gé li kus ság nak, a lu the ri re for má -
ci ó nak vagy ma gá nak az egy ház nak a meg is me ré se fe lé,
és ké ri, hogy ajánl jak ne ki egy alap ve tõ is me ret ter jesz tõ
köny vet ez zel kap cso lat ban. Szük ség ese tén nem va gyok
rest ki kér ni ma gam nál fel ké szül tebb kol lé gák ta ná csát. 

„LA I KUS” PROB LÉ MÁK 

A leg töb ben az egy ház éle té nek azon ol da la i ról te szik föl
kér dé se i ket, ame lyek kap csán lel ké szi szol gá la tunk so rán
is a leg több ta lál ko zá sunk van sze ku la ri zált em be rek kel.
Le het sé ges-e há zas ság kö tés kü lön bö zõ fe le ke ze tû ek kö -
zött? Tart hat nak-e temp lo mi es kü võt el vál tak, meg nem
ke resz tel tek? Ha va la ki gya kor ló evan gé li kus csa lád ba há -

za so dik, mit fon tos tud nia ah hoz, hogy új csa lád ja szo ká -
sa it ma gá é nak érez ze? 

Lel ké szi gya kor la tuk ban ta lán bá tor, hit val ló ma ga tar -
tás ként élik meg né me lyek, ami kor a temp lo mi es kü võt
csu pán an nak ün ne pé lyes sé ge mi att ké rõk kel ki ok ta tó an
be szél nek, és ren dez vény szer ve zõ iro dá hoz uta sít ják õket;
pe dig az is le het, hogy ez egy sze rû en a lel ki pász to ri hoz -
zá ál lás tel jes hi á nyá ról árul ko dik, és a szak mai csõd egyik
szük ség sze rû tü ne té rõl van szó. 

Gya ko ri prob lé ma még, hogy a gye rek ko ruk ban meg
nem ke resz telt fi a ta lo kat ba rá ti, ro ko ni kör ben ke reszt szü -
lõ nek ké rik fel, és emi att ta nács ta la nok. Ilyen ese tek ben
min dig ké nyel met len nek ér zik a kér dés föl ve tést. Fon tos
len ne job ban tu da to sí ta nunk, hogy a fel nõtt kor ban tör té -
nõ ke resz tel ke dés nem va la mi ter mé szet el le nes és szé -
gyell ni va ló do log. Jel lem zõ, és ez nyil ván ha zánk ka to li -
kus több sé gi vol tá ról árul ko dik, hogy a ka zu á lis szol gá la -
tok kal kap cso la tos prob lé mák több nyi re a ka to li kus ká -
non jog gal és a ka to li kus val lás gya kor lás rend jé vel függ -
nek össze. 

„TEO LÓ GI AI” KÉR DÉ SEK 

A ki fe je zet ten teo ló gi ai jel le gû kér dé se ket há rom na gyobb
cso port ba le het ne osz ta ni. Az egyik be azok tar toz nak,
ame lyek a ha gyo má nyos egy há zak val lás gya kor la tá val
kap cso la to sak. Több al ka lom mal vá la szol hat tam már
öröm te li igen nel ar ra a kér dés re, hogy az evan gé li kus és a
re for má tus egy há zak kö zött van-e úr va cso rai kö zös ség.
Olyan is elõ for dult, hogy va la ki szak dol go za tá hoz kért se -
gít sé get. Más va la ki egy meg hök ken tõ jé zu si pél dá zat ma -
gya rá za ta fe lõl ér dek lõ dött. Nem rit kák azon ban a li tur gi -
kus szo ká sa ink kal, szó hasz ná la tunk kal kap cso la tos kér -
dé sek sem. A ka to li kus túl súly mel lett nem el ha nya gol ha -

BART HA IST VÁN 

Kér dé se van? Te gye fel egy lel kész nek! 
Az On li ne Hit tan pos ta lá dá já ról 



tó je len tõ sé gû tény, hogy ha zánk ban a „pro tes táns” és a
„re for má tus” szin te szi no ni mái egy más nak. Az evan gé li -
kus egy ház szo ká sa it, ha gyo má nya it – már aki egy ál ta lán
tud ró lunk – tel je sen ter mé sze te sen azo no sít ják a „pu ri -
tán nak” is mert re for má tus gya kor lat tal. Meg le põd nek
azon, hogy temp lo ma ink ban ol tár, raj ta fe szü let is ta lál ha -
tó. Oly kor elõ ke rül a „ke resz tény” il let ve „ke resz tyén” szó -
hasz ná lat kér dé se a mai ma gyar nyelv ben. 

A teo ló gi ai kér dé sek má sik cso port já ba azo kat so rol -
nám, ame lyek in kább a sza bad egy há zi val lás gya kor lás fe -
lõl kö ze lí tik meg egy há zun kat. Ezek kö zött akad nak kri ti -
kus, pro vo ka tív vagy épp sa ját vé le mé nyük re meg erõ sí tést
vá ró kér dé sek. Ed dig na pi rend re ke rült té mák közt sze re -
pel az egye te mes pap ság, a ti zed fi ze té sé nek kér dé se, a pa -
rú zia, va la mint az ószö vet sé gi tör vény ál tal til tott val lá -
sos je len sé gek, pél dá ul a jós lás. De ér dek lõd tek már az új -
já szü le tés, a lé lek mi ben lé te fe lõl és a fel tá ma dás ról is. 

Vé gül elõ for dul nak szkep ti kus, ma te ri a lis ta hát te ret sej -
te tõ pro vo ka tív kér dé sek, pél dá ul a Bib lia el lent mon dá -
sos sá gá ról. Né ha ér kez nek olyan le ve lek, ame lyek sti lisz -
ti kai, tar tal mi hi á nyos sá ga i kon túl annyi ra hem zseg nek a
gé pe lé si és fo gal ma zá si hi bák tól, hogy ne héz el dön te ni ró -
luk, va jon ko mo lyak-e, vagy va la ki csak vic ce lõ dik. Ezek -

ben az ese tek ben is kö te les sé gem nek ér zem, hogy ko mo -
lyan vá la szol jak rá juk. 

LEL KI PÁSZ TO RI BE SZÉL GE TÉ SEK 

Idõn ként elõ for dul, hogy va la ki lel ki prob lé má já val je -
lent ke zik. Ter mé sze te sen ez je len ti az egyik leg na gyobb
ki hí vást. Jól esõ ér zés vissza jel zést kap ni ar ról, hogy vá -
la szom va la ki nek el osz lat ta fél re ér té sét teo ló gi ai, in tel -
lek tu á lis té ren. Az iga zán je len tõs fe le lõs ség, egy ben
öröm is azon ban még is az, ha sze mé lyes jel le gû prob lé -
mák meg ol dá sá nál se gít het az em ber. Elõ for dul olyan is,
hogy bi zal mas, ba rá ti nak mond ha tó le ve le zés ala kul ki
egy-egy ilyen kér dés bõl. A se gít ség ké ré se ken túl olyan is
meg tör tént már, hogy va la ki sze mé lyes bi zony ság té te lét
mond ta el, ho gyan ta pasz tal ta meg Is ten ha tal mát sa ját
éle té ben. Leg na gyobb örö möm azon ban még is az volt,
ami kor nem sok kal a kon fir má ci ói óra után, ame lyen a
gye re kek fi gyel mé be aján lot tam az On li ne Hit tant, az
egyik ba las sa gyar ma ti hit ta nos kis lány tól kap tam le ve -
let, amely ben a gyü le ke ze ti hon la pun kon va ló el iga zo -
dás hoz kért se gít sé get.
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A Polis Könyvkiadó, a Kálvin Kiadó és a Luther Kiadó örömmel adja hírül,
hogy közös kiadásukban megjelent a

Reményik Sándor Összes verse
címû kötet.

E kiadás az 1943-as Összes versek és a 2002-ben megjelent
Hátrahagyott versek címû kötet teljes anyagát – a Végvári versekkel együtt – tartalmazza,

valamint a kötet végén betûrendes címmutató is található.



A te rem tés ho gyan ja a fo lyó irat cikk so ro za tá nak té má ja. E
ta nul mány fel ada ta pe dig a te rem tés sel kap cso la tos né ze -
tek eti kai kö vet kez mé nye i nek tár gya lá sa. 

AZ EVO LÚ CIÓ EL MÉ LET 

A ta pasz ta la ti is me re tek re és fel té te le zé sek re épü lõ tu do -
má nyos el mé le tek az em ber ál tal is mert ter mé sze ti tör vé -
nyek se gít sé gé vel igye kez nek vá laszt ad ni a fel ve tett kér -
dé sek re. Ki in du ló pont juk és alap ve tõ gon do la tuk ter mé -
szet tu do má nyos, amennyi ben úgy tö re ked nek ki elé gí tõ
ma gya rá za tot ad ni, hogy min den je len sé get im ma nens
okok ra ve zet nek vissza, ab ban a meg gyõ zõ dés ben, hogy
er re ké pe sek is. Így fel té te le zik az evo lú cióel mé let kép vi se -
lõi, hogy a vi lág ki ala ku lá sa meg ma gya ráz ha tó egy „kül -
sõ” ha tá sok nél kü li, vé let len sze rû ele mek kel jel le mez he tõ,
spon tán fo lya mat tal, amely nek is mét lõ dé se még is le het sé -
ges, ha nem is gya ko ri, hi szen ed dig egyet len egy ilyen – az
élet te len bõl az élet hez, az egy sze rû fe lõl az össze tett élet -
hez ve ze tõ – evo lú ci ós fo lya mat ról van biz tos tu do má sa
az em be ri ség nek. Il le té kes sé gü kön kí vül esõ nek te kin tik
an nak a kér dés nek még fel ve té sét is, nem hogy vizs gá la -
tát, hogy van-e ok, és ha van, mi lyen ok van az im ma nens
ta pasz ta la ton túl vagy amö gött. 

Nem en nek a ta nul mány nak a fel ada ta a Dar win ne vé -
vel jel zett el mé let bí rá la ta. Õ ma ga is lát ta a pon to kat,
ahol to váb bi ada tok szük sé ge sek. Még olyan kor tár sa is,
mint Fried rich En gels, aki egyéb ként lel ke se dett ér te,1 el -
ma rasz tal ja azon tö rek vé se mi att, hogy a lé tért va ló küz -
de lem „egy ol da lú és so vány frá zi sá ba gyö mö szöl je be le”2

az egész tör té nel mi fej lõ dést, amely ben – En gels sze rint –
nem csak küz de lem van, ha nem össze mû kö dés is, nem -
csak össze üt kö zés, ha nem össz hang is.3 A sze lek ci ót ön -
ma gá ban te hát már a 19. szá zad sem tar tot ta ki elé gí tõ
ma gya rá zat nak. Az óta egy részt bõ vül tek az is me re tek,
más részt az el mé le tet so kan le het sé ges fe le let nek tart ják
bi zo nyos fa jok ki pusz tu lá sá ra, má sok túl élé sé re és ke let -
ke zé sé re. S az el mé let töb bé-ke vés bé hasz nál ha tó fe le le tet

ad ar ra a kér dés re, hogy – a je len vi lág ban szer zett is me -
re te ink alap ján – mi ként gon dol hat juk el az élõ vi lág hal -
lat lan for mai gaz dag sá ga mel lett el ké pesz tõ egy sé gét is,
akár a kül sõ for má kat, a fel épí tést, az egyes szer vek ha -
son ló sá gát néz zük, akár a mo le ku lá ris szin tû egye zé se ket,
il let ve a kü lön bö zõ ség „ki csiny” vol tát.4

TE REM TÉS HIT 

Az itt vá zolt evo lú cióel mé let pár ja a ke resz tény te rem tés -
hit, amely vall ja, hogy az egész vi lág a Te rem tõ mû ve. A
te rem tett vi lág nem vé let le nül, ha nem Is ten szu ve rén aka -
ra tá ból jött lét re, mert nem kül sõ té nye zõk kész tet ték õt
te rem tés re, és nem is aka ra ta nél kül szár ma zott tõ le a vi -
lág. Min den lé te zõ ne ki kö szön he ti lé tét, még ha a lé te zõk
nem is ma ra dék ta la nul olya nok, mint ami ere de ti, te rem -
tés be li ren del te té sük. 

AZ EVO LÚ CIÓEL MÉ LET ÉS A TE REM TÉS HIT
ETI KAI KÖ VET KEZ MÉ NYEI 

Az itt vá zolt nem te is ta evo lú cióel mé let és a te is ta te rem -
tés hit el len té tes eti kai kö vet kez mé nyei el sõ lá tás ra evi -
dens nek tûn nek. Ezek sze rint a nem te is ta evo lú cióel mé -
let bõl ké zen fek võ ar ra a kö vet kez te tés re jut ni, hogy az
em ber az ura a ter mé szet nek, aki meg is mer ve an nak tör -
vény sze rû sé ge it, a ma ga szem pont ja és ér de ke sze rint
ural kod hat raj ta. A te is ta te rem tés hit bõl ugyan csak ké zen -
fek võ a kö vet kez te tés, hogy az em ber nem a ma ga ura, hi -
szen ura a te rem tõ Is ten. Az elõb bi ben nincs eti ka, a ter -
mé szet nek nincs cél ja. Ha pe dig min den vé let len, ak kor
min den meg en ge dett, így a ter mé szet ki zsák má nyo lá sa
is.5 Az utób bi ban van eti ka, eb bõl pe dig fe le lõs ség nek és
kör nye zet tu da tos ság nak kell kö vet kez nie. 

A hely zet azon ban nem ilyen egy sze rû. 
Még ha az em ber nek nem is kell a ter mé szet mû kö dé si

tör vé nye in kí vül más tör vénnyel vagy más te kin téllyel
szá mol nia, amint a nem te is ta evo lú cióel mé let ja va sol ja,
és ezért min den sza bad, a ter mé szet be va ló em be ri be avat -
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RE USS AND RÁS 

Evo lu ci o niz mus – kre a ci o niz mus
és az eti kai kö vet kez mé nyek 

1 Vö. A ter mé szet dia lek ti ká ja (Rész le tek). [1873–1886 kö zött.] In: Marx
és En gels vá lo ga tott mû vei. Har ma dik kö tet. Kos suth, Bu da pest, 1975.
361., 368., 369. o.

2 En gels le ve le Pjotr Lav ro vics Lav rov hoz, 1875. no vem ber 12–17. In:
Marx és En gels vá lo ga tott mû vei. Har ma dik kö tet. Kos suth, Bu da pest,
1975. 780. o.

3 Uo.

4 A je len so ro zat ban vö. Kézdy Edit: Be ve ze tés az evo lú ció bio ló gi á ba.
Lel ki pász tor 2005/3. 89–91. o.

5 Honec ker, Mar tin: Grund riss der So zia let hik. Gruy ter, Ber lin – New
York, 1995. 244. o.



ko zá sok ka taszt ro fá lis kö vet kez mé nyei val lá sos és hit be li
meg fon to lá sok nél kül is elég sé ge sen fi gyel mez tet nek a
kor lá tok ra. A Ró mai Klub nak az em be ri ség hely ze té rõl ké -
szí tett el sõ je len té se (1972) sem eti kai vagy val lá si ala -
pon, ha nem a né pes ség nö ve ke dés, az ipa ri ter me lés, az
élel mi szer ter me lés, a nyers anyag-fel hasz ná lás és a kör -
nye zet szennye zés ada ta i nak fi gye lem bevé te lé vel raj zolt
szá mí tó gé pes elem zés se gít sé gé vel drá mai ké pet. Olyan
prog nó zis ez, amely nem a te rem tett vi lág tisz te le té bõl,
ha nem a vi lág és a kör nye zet ag go da lom ra okot adó fo lya -
ma ta i nak is me re té ben szü le tett. A fi gyel mez te tés ép pen
ami att volt szük sé ges, mert az em ber úgy gon dol ta, ural -
ma kor lát lan,6 de már a 19. szá zad is szá mos pél dát is -
mert az ókor ból és az új kor ból ar ra, hogy tá vol ról sem ez
a hely zet.7

Jog gal le het ar ra hi vat koz ni, hogy a bib li ai te rem tés tör -
té net mai egy ön te tû ér tel me zé se sze rint a kul túr pa rancs
(1Móz 1,26-28) és a kert mû ve lé sé re-õr zé sé re vo nat ko zó
pa rancs (1Móz 2,15) nem kor lát lan ural mat, nem ki zsák -
má nyo lást, ha nem gon dos ko dó ural ko dást je lent.8 Az is -
ten ké pû ség ér tel me – hang sú lyoz zák – ép pen az, hogy az
em ber Is ten he lyet te se, kép vi se lõ je, meg bí zott ja: nem kí -
mé let len le igá zás ról, ha nem hasz ná lat ról, a föld lak ha tó -
vá té te lé rõl van szó. Mind ez össz hang ban van az zal az
óko ri fel fo gás sal, amely akár a ki rály, akár a pász tor fel -
ada tá nak te kin ti a rá bí zot tak ról va ló gon dos ko dást.9 Az
ókor ban a te rem tés tör té ne tet úgy ér tet ték, hogy ha az em -
ber ural ko dás ra ren del te tett, ak kor nem szol gál hat a szen -
ve dé lye i nek, és nem le het a bûn szol gá ja.10 A ke resz tény
te rem tés hit ben pe dig ma fon tos elem nek tart juk, hogy az
em ber ki emelt hely ze te Is ten tõl ka pott man dá tum, amely
ma gá ban fog lal ja a fe le lõs sé get is, te hát – akár a cél ját,
akár a mér té két néz zük – az em be ri ura lom kor lá ta it is. 

A tech ni kai for ra da lom kez de tén, ami kor az ember
újabb és újabb pon to kon avat ko zott a ter mé szet be, a ke -
resz tény hit és gon dol ko dás – ezt sem vol na sza bad fe led -
ni – sok szor in kább a fé ke zõ sze re pé re vál lal ko zott. Sok
olyan gyó gyí tó vizs gá lat és em be ri te vé keny ség volt, ame -
lyet kez det ben el le nez tek, mert úgy gon dol ták, hogy már
Is ten il le té kes sé gé be avat ko zik az em ber. Így el le nez ték
pél dá ul a kö zép kor ban a holt tes tek bon co lá sát, a 19. szá -
zad ban az ér zés te le ní tést, a 20. szá zad ban ta lán a szív át -
ül te tést, majd az em ber mes ter sé ges meg ter mé ke nyí té sét. 

Az ipa ri for ra da lom ide jén, ami kor a fen ti ek ben vá zolt
ma ga tar tás mi att „a ha la dás el len sé ge” vád já val il let ték a
ke resz tény hi tet, a te rem tés tör té net nek egy má sik ol va sa -
ta ke rült elõ tér be. A bib li ai el be szé lés nek ar ra a vo ná sá ra
fi gyelt ez az ér tel me zés, amely Is tent min de nek te rem tõ jé -

nek, az egész vi lá got pe dig te remt mé nyé nek vall ja. Ha pe -
dig Is te nen kí vül min den te remt mény, és az em ber fel ada -
ta, hogy ural ma alá hajt son min dent, ak kor nin cse nek ta -
buk. Elõ tér be ke rült a bib li ai te rem tés tör té net  mí tosz ta la -
ní tott ér tel me zé se. A jé zu si sze re tet is – tet ték hoz zá – ar -
ra in dít, hogy a ter mé szet rõl szer zett min den em be ri is me -
re tet nem csak sza bad, de igény be is kell ven ni a fe le ba rát
ja vá ra. Bi zo nyá ra nem vé let len, hogy ép pen a ke resz tény -
ség ben ért el hal lat lan ma gas szin tet a ter mé szet tu do -
mány, a bio me di ci ná lis kul tú ra és a tech ni kai ci vi li zá ció –
fel be csül he tet len ér té kei mel lett –, olyan fel mér he tet le nül
pusz tí tó kö vet kez mé nyek kel együtt, mint tá vo li föld ré szek
és né pe ik gyar ma to sí tá sa, az újabb és újabb tech ni kai esz -
kö zök kel ví vott há bo rúk, a kör nye zet és a lét fel té te lek
pusz tí tá sa szá ra zon, víz ben és le ve gõ ben, va la mint a
pénz- és szó ra ko zás köz pon tú gaz da ság és élet vi tel el ural -
ko dá sa az egész gló bu szon. 

Az an tik gon dol ko dás még ér ték nek te kin tet te a ter mé -
sze tet, az em bert pe dig a ter mé szet ré szé nek. Ez meg ha tá -
roz ta az óko ri ke resz tény ség ma ga tar tá sát is. Az új ko ri fel -
vi lá go so dás ez zel szem ben az em bert le vá laszt ja a ter mé -
szet rõl, és ta gad ja a ter mé szet cél ját. Az em ber is ten ké pû -
sé gé re uta lás olyan jel szó vá vá lik, amely a ter mé szet re
úgy te kint, mint ami nem egyéb, mint az em ber vi lág for -
má ló te vé keny sé gé nek a nyers anya ga. Az ered mény a mo -
dern kor ban, hogy az em ber a ter mé szet ré szé nek mond ja
ma gát, ha ösz tö ne i rõl van szó, de el há rít ja ter mé sze ti lény
vol tát, ami kor az utó dok vál la lá sa és a kar ri er kö zött kell
vá lasz ta ni. Az em ber és a ter mé szet nem csak kü lön vá lik,
ha nem szem be is ke rül egy más sal. A kö vet kez mény, hogy
még ak kor sem be szél tek az em ber fe le lõs sé gé rõl a ter mé -
szet ká ro sí tás és -rom bo lás össze füg gé sé ben, ami kor már
sú lyo san je lent kez tek a ba jok. A fel vi lá go so dás ban kez dõ -
dõ gon dol ko dás a ke resz tény ség re is ha tott, amely nem
tu dott el len áll ni von zá sá nak, sõt rész ben ma ga is bá to rí -
tó ja volt.11

A kör nye zet tu da tos ság, az öko ló gi ai eti ka azon ban a
ke resz tény ség ben is fel éledt, és erõt nyert sa ját teo ló gi ai és
hit be li gyö ke re i bõl, ame lyek nek hosszú idõn át nem tu laj -
do ní tott je len tõ sé get. 

Bár a ter mé szet tisz te le te és a kör nye zet tu da tos gon dol -
ko dás leg alább lap pang va min dig is je len volt a ke resz -
tény ség ben, a ke resz tény hit és gon dol ko dás nem tud ta
meg aka dá lyoz ni az ipa ri kor szak kör nye zet pusz tí tá sát. Az
1960-as évek ben let tek is mer tek a kör nye zet ál la po tá val
kap cso la tos el sõ ko moly jel zé sek, ame lye ket ha ma ro san
sú lyos kör nye ze ti ka taszt ró fák is kö vet tek. Ezek el in dí tot -
ták a kü lön fé le kör nye zet vé dõ moz gal ma kat, majd az egy -
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6 „…azért ne kér ked jünk túl sá go san a ter mé sze ten ara tott em be ri gyõ -
zel me ink kel. A ter mé szet min den ilyen gyõ ze le mért bosszút áll raj tunk.”
En gels 1975, 375. o.

7 En gels 1975, 375., 377. o.
8 G. Li ed ké re hi vat koz va Honec ker 1995, 249. o.
9 Kla us Koch ra hi vat koz va Honec ker 1995, 250–251. o.

10 Nagy Ba szi le i osz: Az em ber te rem té sé rõl. Ho mi lia I. In: ÓÍ 16, 95. o.

11 A zöld moz gal mak nak ezt az egy ol da lú vád ját vi tat ja: Pas tircak, Da ni -
el: To Own, to Sur rend er and to Ad mi nist ra te. Ch ris ti a nity and Eco logy.
In: A Pen ta to nic Lands ca pe. Cent ral Euro pe, Eco logy, Ecu men ism. Ant ho -
logy I of the WSCF Cent ral Euro pe an Sub re gi on. Edi ted by Nagy pál, Sza -
bolcs & Saj da, Pe ter. Bé kés Gel lért Öku me ni kus In té zet & WSCF-CESR:
Bu da pest, 2002. 9–15. o. – Jo han n es sen, Hal vard: Lear ning to Ca re.
Theo logy and the Eco log i cal Cris is. In: uo., 18–24. o.
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há zi kez de mé nye zé se ket és a teo ló gi ai ref le xi ót is. Szem be
le het ne ál lí ta ni a gya kor la ti ate iz mu son ala pu ló öko ló gi ai
kö zöm bös sé get a te rem tés hi ten ala pu ló kör nye zet tu da tos -
ság gal, de ez a va ló ság szimp li fi ká lá sa len ne. Rá le het ne
mu tat ni en nek az el len ke zõ jé re is, ar ra a két pó lus ra, ahol
az egyik az em ber ál tal ve szé lyez te tett ter mé szet irán ti ér -
zé keny fe le lõs ség ér zet, a má sik pe dig egy olyan ke resz -
tény ség, amely a kör nye zet tu da tos ság hang sú lyo zá sát
úgy te kin ti, mint a meg vál tás evan gé li u má nak el áru lá sát.
Ör ven de tes, hogy a te rem tett vi lág irán ti em be ri fe le lõs ség
ott is mû kö dik, ahol a vi lá got nem Is ten te rem té sé nek tart -
ják. S meg for dít va az is, hogy a tu do má nyos ság kép vi se -
lõ i vel foly ta tott pár be széd adott eset ben a ke resz té nyek
bib lia ér tel me zé sét mé lyí ti el. 

AZ EVO LU CI O NIZ MUS 

A ke resz tény ség ben meg je lent az evo lu ci o niz mus, amely a
te rem tés hi tet össze egyez tet he tõ nek tart ja az evo lú cióel mé -
let tel. Ez a har mo ni zá lás az egyik ol da lon fel té te le zi, hogy
a ter mé szet tu do mány ál tal elõ adott mun ka hi po té zi sek – a
ter mé szet tu do mány lé nye gé bõl fa ka dó an – nem ad hat nak
vá laszt az im ma nens okok mö göt ti ok ra, a má sik ol da lon
vi szont meg gyõ zõ dés sel vall ja, hogy en nek a fel té te le zett
evo lú ci ó nak a moz ga tó ja és ura a te rem tõ Is ten. Nem fo gad -
ja el ez az irány zat, hogy ha va la mit ra ci o ná lis ok-oko za ti
össze füg gés ben el tu dunk gon dol ni, az zal ki ik tat nánk vagy
meg ta gad nánk Is ten cse lek vé sét. A (ke resz tény) evo lu ci o -
niz mus a te rem tést Is ten in di rekt mun ká ja ként kép ze li el,
ami kor Is ten re úgy te kint, hogy meg te rem tet te egy fo lya mat
fel té te le it, és el in dí tot ta azt, s en nek so rán jött lét re min den
– nem vé let le nül, ha nem is te ni terv sze rint. 

A KRE A CI O NIZ MUS 

A te rem tés hit nek az az irány za ta a kre a ci o niz mus, amely
a bib li ai te rem tés tör té ne tet nem egy adott kor nyel vén és

is me re te i vel meg szó la ló bi zony ság té tel nek te kin ti csu pán,
ha nem a vi lág lét re jöt té nek im ma nens fo lya ma tá ra vo nat -
ko zó olyan is te ni köz lés nek, ame lyet tu do má nyos hi te le
ér de ké ben a ter mé szet tu do mány nak is el kell fo gad nia.
Ezért úgy tart ja, hogy a bib li ai ki je len té sek alap ján ter mé -
szet tu do má nyos igé nyû ál lí tá so kat le het meg fo gal maz ni,
il let ve azok ma guk ilyen igényt tá masz ta nak. A kre a ci o -
niz mus a te rem tést úgy gon dol ja el, hogy Is ten köz vet len
mun ká ja min den te remt mény (tu laj don kép pen 1Móz
2,7–9 le írá sa ér tel mé ben). 

Vi ta tott kér dés, hogy a te rem tés hit és a te rem tés teo ló -
gi á ja fog lal-e ma gá ban vi lág né ze tet, vagy pe dig „csak” a
te rem tõ Is ten ha tal má nak, rend jé nek és ke gyel mé nek kér -
üg ma ti kus meg szó lal ta tá sa.12 A kér dés vizs gá la ta nem e
ta nul mány fel ada ta. 

AZ EVO LU CI O NIZ MUS ÉS A KRE A CI O NIZ MUS
ETI KAI KÖ VET KEZ MÉ NYEI 

A ke resz tény evo lu ci o niz mus és a kre a ci o niz mus meg -
egye zik ab ban, hogy mind ket tõ a te rem tõ Is ten nek tu laj -
do nít ja a vi lág lét re jöt tét, akár mennyi idõ alatt is jött lét -
re. Mind ket tõ Is ten ural ma alatt tud ja a vi lá got, akár mint
kép ze li is el en nek a vi lág kor mány zás nak a rész le tes mû -
kö dé sét. Mind két irány zat el mond hat ja Is ten rõl, hogy „in -
tel li gens ter ve zõ”; s azt is, hogy cél ja van a vi lág gal és az
em ber rel, és a ve le va ló vi szony ra te rem tet te az em bert. 

Ezek ben a ta ní tá sok ban nem ta lá lok ala pot ar ra a kér -
dés re, hogy el té rõ eti kai fe le lõs ség vál la lás és a kör nye zet -
tu da tos ság kü lön bö zõ fo ka kö vet ke zik-e a te is ta (ke resz -
tény) evo lu ci o niz mus ból és a kre a ci o niz mus ból. S az át te -
kin tett teo ló gi ai iro da lom ban se hol nem ta lál koz tam en -
nek nyo má val. Ha eset leg még is len né nek kü lönb sé gek
kö zöt tük a kör nye zet tu da tos ság te kin te té ben, an nak oka
bi zo nyá ra má sutt ke re sen dõ.

12 Honec ker 1995, 238. o.



179

„Elõ ször fel ver jük a port, az tán azt mond juk, hogy nem le -
het lát ni.”1 (Berke ley)

Esz mék és ta nok em be rek fe jé ben szü let nek. Nem „lég üres
tér ben” fo gal ma zó dik meg egy-egy tan té tel, ha nem sze mé -
lyek ben, akik éle tük so rán ta pasz ta la to kat sze rez nek, sa ját
meg gyõ zõ dést, élet- és vi lág szem lé le tet ala kí ta nak ki. Min -
den em ber ön ál ló, sa já tos sze mé lyi ség szer ke zet tel ren del ke -
zik, amely nek fel épí té sét, ki ala ku lá sát, fej lõ dé sét, vál to zá -
sa it a pszi cho ló gi án be lül a sze mé lyi ség lé lek tan vizs gál ja. A
sze mé lyek kö zöt ti in ter ak ci ók egyik kö vet kez mé nye a kü -
lön bö zõ cso por tok szer ve zõ dé se. E fo lya ma tok kal, va la mint
a cso por tok mû kö dé sé nek jel lem zõ i vel a pszi cho ló gia egy
má sik ága, a szo ci ál pszi cho ló gia fog lal ko zik. A te rem tés hit
és a mo dern ter mé szet tu do má nyok kap cso la tát vizs gá ló
cikk so ro zat te hát hi á nyos ma rad na a pszi cho ló gi ai meg kö -
ze lí tés nél kül. A lé lek tan ol da lá ról vizs gál va a dog ma ti kai
és eti kai té mák, az írás ma gya rá za ti el vek és mód sze rek
vagy pél dá ul az ige hir de tés tar tal mi és mód szer ta ni jel lem -
zõ i vel kap cso la tos tu do má nyos és szak mai vi ták hát te ré ben
olyan té nye zõk (tu da tos és tu dat ta lan ér zel mek, in du la tok,
gon do la tok) is meg hú zód nak, ame lyek dön tõ ek le het nek a
szak mai vi ta lé nye gé nek meg ér té sé ben és ala ku lá sá ban. 

A te rem tés hit nem csak a kre a ci o nis ta né ze tet val lók2

sa ját ja, még is õk azok, akik szá má ra ez a kér dés a mo dern
ter mé szet tu do má nyok ered mé nye i vel, el sõ sor ban Dar win
nyo mán az evo lú ci ós szem lé let tel konf ron tá lód va kar di -
ná lis je len tõ ség re tett szert. Szá muk ra alap ve tõ en fon tos
az a ta ní tás, a bib li ai te rem tés tör té net re hi vat koz va, hogy
Is ten köz vet le nül és ter mé szet fe let ti mó don te rem tet te
meg a vi lá got és a kü lön bö zõ bio ló gi ai fa jo kat, olyan fo -
lya ma tok ál tal, ame lyek töb bé már nem hat nak.3 A kre a -
ci o nis ta meg gyõ zõ dés nem kö tõ dik egy bi zo nyos egy ház -
hoz vagy fe le ke zet hez, a ke resz tény sé gen be lül el sõ sor ban
a fun da men ta lis ták kö ré ben ter jedt el. 

A fun da men ta liz mus olyan, fe le ke ze tek tõl füg get len
teo ló gi ai és írás ma gya rá za ti irány zat, amely a li be rá lis
teo ló gia el len re ak ci ó ja ként el uta sít ja a pro tes táns or to do -
xia hit el ve i nek és a Bib lia te kin té lyé nek bár mi fé le meg kér -
dõ je le zé sét. Az el ne ve zés ere de te egy 1912–1914-ben,
Észak-Ame ri ká ban The Fun da men tals cím mel meg je lent
trak tá tus so ro zat.4 Az 1920-as és 30-as évek ben a Bib lia
te kin té lyé nek vé del me zé se fõ ként az em be ri ere det kér dé -
sé re kon cent rá ló dott, az evo lú ció el mé le te ugyan is tel je sen
össze egyez tet he tet len nek tûnt a bib li ai te rem tés tör té net -
tel. A fun da men ta liz must – idõn ként har cos „hit vé dõ”
meg nyil vá nu lá sai mi att – a mai teo ló gi á ban gya kor la ti lag
a bár mi fé le kri ti kai kér dés fel te vést el uta sí tó, a ha gyo má -
nyok hoz me re ven ra gasz ko dó tu laj don sá gok kal jel lem -
zik.5 Ta nul má nyom ban a kre a ci o niz must a fun da men ta -
liz mus hoz tar to zó, azon be lül a te rem tés kér dé sé re össz -
pon to sí tó irány zat nak te kin tem. 

Pa ul Til lich sze rint a teo ló gia min dig két pó lus kö zött
mo zog: alap já nak örök igaz sá ga, a ke resz tény üze net
igaz sá ga, va la mint az idõ höz kö tött szi tu á ció kö zött,
amely ben az örök igaz sá got ér tel me zi. A fun da men ta liz -
mus lé nye gét te kint ve ab ban lát ja a prob lé mát, hogy az
min den kor a „teg nap teo ló gi ai igaz sá gát vé del me zi a ma
és a hol nap teo ló gi ai igaz sá gá val szem ben. A fun da men -
ta liz mus nem tud kap cso la tot te rem te ni a je len szi tu á ci ó -
já val, de nem azért, mert idõt len tá vol ság tar tás sal be szél,
ha nem mert a múlt egyik szi tu á ci ó já ban szó lal meg. (…)
Le rom bol ja az igaz ság ke re sés alá za tos tisz tes sé gét, lel ki -
is me re ti vál ság ba so dor ja és fa na ti kus sá te szi gon dol ko -
dás ra még kész hí ve it, mert ar ra kény sze rí ti õket, hogy el -
fojt sák azo kat az igaz ság ele me ket, ame lyek re ho má lyo san
már rá érez tek.”6

A szi tu á ció vál to zó igé nyé vel – amely Til lich sze rint az
em ber ön ér tel me zé sé nek tel jes sé ge egy adott kor ban7 – a
fun da men ta liz mus a vál to zat lan, örök igaz sá got ál lít ja

GÖM BÖCZ EL VI RA 

Né hány vo nás a kre a ci o niz mus
és a fun da men ta liz mus pszi cho ló gi ai
hát te ré bõl 

1 Idé zi: Watz la wick, Pa ul – Wea k land, John – Fisch, Ric hard: Vál to zás.
A prob lé mák ke let ke zé sé nek és meg ol dá sá nak el vei. Gon do lat, Bu da pest,
1990. 61. o.

2 A kre a ci o niz mus fo gal má nak tisz tá zá sa és tör té ne té nek vá zo lá sa
meg ta lál ha tó a té má val fog lal ko zó so ro zat egy ko ráb bi ta nul má nyá ban,
Orosz Gá bor Vik tor „Kre a ci o niz mus és kre a ci o nis ták” cí mû cik ké ben. Lel -
ki pász tor. 2005/3; 91–93. o.

3 Vö. i. m.

4 A mû az el sõ ki adás óta több ször is meg je lent. A leg fris sebb ki adás:
Di xon, A. C. (ed.) – Tor rey, R. A. (ed.): The Fun da men tals. A Tes ti mony to
the Truth. Ba ker Bo oks, 2003.

5 Vö.: Har vey, Van A.: Hand bo ok of Theo log i cal Terms. To uchs to ne,
1992. 103–104. o. McGrath, Al is ter E.: Be ve ze tés a ke resz tény teo ló gi á ba.
Osi ris, Bu da pest, 1995. 115. o.

6 Til lich, Pa ul: Rend sze res teo ló gia. Osi ris, Bu da pest, 1996. 23. o.
7 Uo. 24. o.



szem be. Mi lyen pszi chi kus igény van e mö gött a tan be li
meg ál la pí tás mö gött? 

Az el múlt szá zad ban a vál to zás üte me rop pant mó don
fel gyor sult. A nyu ga ti tár sa dal mak ban a ré gi kö zös sé gek
mû kö dé sét az egyén fó ku szú gon dol ko dás mód és élet for -
ma vál tot ta fel. A fo gyasz tói tár sa da lom szlo gen jei va lós
és mély igé nye ket igye kez nek meg szó lí ta ni: har mó nia,
bol dog ság, va la ho va tar to zás, kö zös ség stb., azon ban eme
alap ve tõ em be ri szük ség le tek ki elé gí té se a kon zu má lás vi -
lá gá ban messze me nõ en hi á nyos ma rad. 

A fun da men ta liz mus az ál tal, hogy kész és ha tá ro zott
vá la szo kat ad az em be ri élet és az élet ere de té nek kér dé -
sé re, lát szó lag óri á si ter het vesz le az em ber vál lá ról, hi -
szen meg kí mé li õt bo nyo lult kér dé sek fel te vé sé nek és vé -
gig gon do lá sá nak ne héz sé gé tõl, sõt még a leg bo nyo lul tabb
hely ze tek ben is egy ér tel mû és ha tá ro zott út mu ta tást ad.
Ez ál tal biz tos tá jé ko zó dá si pon tot, fun da men tu mot nyújt
a gyor san vál to zó vi lág zûr za va rai kö ze pet te. 

Úgy gon do lom, té mánk szem pont já ból kulcs fon tos sá gú
té nye zõ a vál to zás és vál to zat lan ság, il let ve a vál to zás hoz
va ló al kal maz ko dás kér dé se. A vál to zás va la mi lyen szem -
pont ból is me ret lent hoz, ezért bá tor sá got kö ve tel. All port
meg ál la pít ja, hogy a kül sõ vi lág ról al ko tott ké pünk össze -
függ az zal, hogy mi lyen nek ítél jük meg a bel sõ vi lá gun -
kat. A kog ni tív ru gal mat lan ság és haj lé kony ság vizs gá la -
tá ra vég zett kí sér let ered mé nyét így fog lal ja össze: „Az
olyan sze mély, aki bi zony ta lan, ön ma gá ban sem bí zik,
akit az élet ret te gés sel tölt el, vagy aki más szem pont ból
in kom pe tens nek bi zo nyul, gyak ran olyan egy sé ges kog ni -
tív stí lust ala kít ki, amely me rev… El len tét ben áll ez zel a
te vé ke nyebb, jobb ké pes sé gû, ma ga biz to sabb, ke vés bé fe -
szes egyén, aki ru gal mas csa tor ná kon át tud ész lel ni és
gon dol kod ni; egé szé ben vé ve job ban al kal maz ko dik a
min den ko ri hely zet ob jek tív kö ve tel mé nye i hez.”8

A kí sér let ered mé nye te hát ar ra utal, hogy van nak a
bi zony ta lan sá got job ban tû rõ egyé nek és van nak, akik
ne he zeb ben vál toz tat ják meg ki ala kult ál lás pont ju kat. A
fun da men ta lis ta irány zat kép vi se lõi a ko ráb bi meg ha tá -
ro zás és a til li chi elem zés alap ján az el sõ cso port hoz tar -
toz nak. 

Fritz Ri eman né met pszi cho ló gus négy fé le sze mé lyi ség -
tí pust kü lön böz tet meg asze rint, hogy ki nek mi lyen alap -
fé le lem ha tá roz za meg a vi sel ke dé sét: kény sze res, hisz té -
ri kus, ski zo id és de presszív. Fon tos hang sú lyoz ni, hogy
bár Ri emann be teg sé gek ne ve it hasz nál ja, a fen ti el ne ve -
zé sek kel nem be teg ség le írá so kat, ha nem sze mé lyi ség tí pu -
so kat je löl. Az aláb bi ak ban e sze mé lyi ség tí pu so kat ve -
szem sor ra rö vi den.9

A kény sze res sze mé lyi ség tí pu sú em ber leg in kább a vál to -
zás tól fél, a ren det és a vál to zat lan sá got ke re si min den -

ben.10 Szá má ra ez ad ja a biz ton ság ér zé sét. Is ten ren de lé se -
i tõl va ló leg ap róbb el haj lás is ko moly prob lé mát okoz szá -
má ra. Az éle tet sza bá lyok rend sze ré nek te kin ti. Az élet bár -
mely olyan te rü le te, ahol nem al kal maz ha tó sza bály rend -
szer, nyug ta lan sá got okoz, és újabb sza bá lyok meg al ko tá -
sá ra ösz tö nöz.11 A kény sze res tí pu sú em bert min den fé le
sza bá lyo zat lan ság rend kí vü li mó don nyug ta la nít ja. A kö -
vet ke ze tes szi go rú rend ben a be tû vá lik dön tõ je len tõ sé gû -
vé, amely le he tõ leg min den faj ta vé let len sze rû sé get ki zár. „A
fun da men ta liz mus ins pi rá ció ta nát a töb bér tel mû ség tõl, az
ön ké nyes ség tõl, a meg ha tá ro zat lan ság tól va ló fé le lem ins -
pi rál ja. Ha a hit nek nin csen min den élet hely zet re egy ér tel -
mû tám pont ja, ak kor a kény sze res sze mé lyi sé gû em bert
két sé gek kez dik gyö tör ni. (…) Dön tés re nincs töb bé szük -
ség, csak en ge del mes ség re. A dön tés egyéb ként min dig
több esé lyes do log és a sza bad ság lég kö re len gi kö rül, ezért
ez már ön ma gá ban is ve szé lyes a kény sze res em ber szá má -
ra. Min den vagy fe hér, vagy fe ke te, tisz ta vagy tisz tá ta lan,
meg en ge dett vagy ti los, jó vagy rossz, Is ten tõl vagy ör dög -
tõl va ló.”12 A kény sze res sze mé lyi sé gû em ber éle te ál lan dó
küz de lem a rosszal, a kí sér tõ vel. Az egy ér tel mû ség és egy -
sze rû sí tés ára az élet be szû kü lé se. Ál lan dó an pró bál ja ki kü -
szö böl ni az élet bõl mind azt, ami ne ga tív, amit ve szé lyes nek
vél, így egy re szû kö seb bé vá lik élet te re. A per fek ci o niz mus -
ra va ló tö rek vés má sik ol da la az idõn ként ag resszív tü rel -
met len ség má sok kal, a más ként gon dol ko dók kal szem ben.
Az ag resszi ó nak el sõ sor ban ön vé del mi sze re pe van: ön ma -
gát sze ret né vé de ni mind at tól, amit ve szé lyes nek vél. A má -
sik nak azért nem le het iga za, mert ak kor a sa ját fel fo gá som
igaz sá ga kér dõ je le zõ dik meg vagy vá lik re la tív vá. Ezért
vagy meg kell sza kí ta ni a kö zös sé get a más ként gon dol ko -
dók kal, vagy el kell ér ni, hogy vál toz tas sa nak né ze te i ken.
Az is ten kép te kin te té ben a bün te tõ Is ten a meg ha tá ro zó, aki
mint szi go rú apa meg to rol ja a bûnt. Az Is ten irán ti en ge del -
mes ség eb ben az eset ben fé lel men ala pul. 

A hisz té ri kus sze mé lyi ség tí pu sú em ber alap prob lé má ja
az ön ér té ke lés bi zony ta lan sá ga. Fé lel me ezért a ki sebb ren -
dû sé gi ér zés és az ön túl be csü lés kö zött in ga do zik. Hi ány -
zik éle té bõl a szi lárd tám pont. Az iden ti tás tu dat hi á nyos -
sá gai és az eb bõl adó dó ki a la ku lat lan ság ér zé se mi att fél
a vál to zat lan ság tól, a meg cson to so dás tól. Az új és a vál -
to zó ke re sé se jel lem zi leg in kább. Sza bad ság ra vá gyik,
emi att nem sze re ti el kö te lez ni ma gát. 

A ski zo id tí pu sú em ber alap fé lel me az ön át adás tól va ló fé -
le lem, ezért me ne kül a túl szo ros em ber tár si kap cso la tok tól.
A kö rü löt te le võ vi lá got ide gen nek ta lál ja, ma gát pe dig ki -
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8 All port, Gor don: A sze mé lyi ség ala ku lá sa. Ka i rosz, 1998. 294. o.
9 A sze mé lyi ség tí pu sok össze fog la lá sá ban Né meth Dá vid mun ká já ra tá -

masz ko dom: Né meth Dá vid: A szek tás lel kü let jel lem zõi és lel ki gon do zói
fel ada ta ink kér dé sei. Lel kész egye sü let 1995/3. 6–11. o.

10 Mi vel té mánk szem pont já ból a vál to zás és vál to zat lan ság kér dé sét
kulcs fon tos sá gú nak te kin tem, ezt a sze mé lyi ség tí pust rész le te seb ben
mu ta tom be.
11 Pe ter Gre e na way: A raj zo ló szer zõ dé se cí mû film je (1982) a mû vé szet
esz kö ze i vel mu tat ja be ezt a faj ta gon dol ko dás- és ma ga tar tás mó dot,
amely sze rint az élet min den moz za na ta és te rü le te egy négy zet rá csos ke -
ret be fog lal ha tó, a jog és a ra ci o ná lis gon dol ko dás esz kö ze i vel ma ra dék -
ta la nul sza bá lyoz ha tó és meg ért he tõ.
12 Né meth 1995, 7–8. o.



szol gál ta tott nak ér zi. A bel sõ és a kül sõ vi lág kö zöt ti ha tár
el mo só dó ma rad. Kör nye ze te iránt sok szor ér zé ket len, al kal -
maz ko dá si kész ség he lyett in kább ön tör vé nyû ség jel lem zi. 

Vé gül a ne gye dik tí pus, a de presszív sze mé lyi ség tí pu sú
em ber fé lel me pon to san el len té tes irá nyú: az ön ál ló so dás -
tól, má sok el vesz té sé tõl fél. Hit éle te kö zép pont já ban a
sze re tet pa rancs be töl té se áll, de ez zel kap cso la tos ku dar -
cai mi att ál lan dó bûn tu dat gyöt ri. Jo gos sé rel me ket vagy
kö ve te lé se ket is ne he zen tud szó vá ten ni, ön ma gá tól vi -
szont meg kö ve te li az ál do zat ho za talt, hogy ez zel má sok
sze re te tét ki ér de mel je, vagy el ne ve szít se. 

A fen ti sze mé lyi ség tí pu sok ter mé sze te sen nem „vegy -
tisz ta” for má ban lé te zõ ka te gó ri ák. A sze mé lyi ség szer ke -
ze te sok kal bo nyo lul tabb an nál, mint  hogy egy-egy em ber
egy bi zo nyos tí pus hoz be so rol ha tó len ne ál ta luk. Leg fel -
jebb ar ról le het szó, hogy a fen ti négy alap tí pus va la mi -
lyen arány ban ke ve re dik, és je len van min den em ber sze -
mé lyi ség szer ke ze té ben. A fel so rolt sze mé lyi ség je gyek te -
hát nem ké pe sek meg ma gya ráz ni a kre a ci o nis ta és a fun -
da men ta lis ta gon dol ko dás mód hát te ré ben rej lõ össze tett
pszi cho ló gi ai mo tí vu mo kat. Csu pán né hány olyan jel lem -
zõt ír nak le Ri emann sze mé lyi ség lé lek ta ni ku ta tá sai nyo -
mán, ame lyek össze füg gés be hoz ha tók a fun da men ta lis ta
gon dol ko dás mód egyes ele me i vel. 

Pa ul Watz la wick, John Wea k land és Ric hard Fisch szer -
zõ hár mas köny vük ben utó pia szind ró má nak ne ve zik azt a
je len sé get, ami kor „egy egyén (vagy egy cso port, vagy egy
egész tár sa da lom) meg pró bál ja pre misszá já nak meg fe le lõ -
en el ren dez ni az egész vi lá got, s ha azt lát ja, hogy kí sér -
le te ku dar cot vall, ti pi kus eset ben nem azt vizs gál ja, hogy
nem tar tal maz-e a pre missza va la mi lyen kép te len vagy ir -
re á lis ele met, ha nem (…) kül sõ té nye zõ ket hi báz tat (pél -
dá ul a tár sa dal mat), vagy sa ját al kal mat lan sá gá nak tud ja
be a csõ döt. Az az el kép ze lés, hogy a pre misszák hi bá sak
le het nek, el vi sel he tet len, mert a pre misszák al kot ják az
igaz sá got, a va ló sá got… Ugyan ez zel az ál lás pont tal ta lál -
ko zunk a si ker te len ku ta tá si ter vek ese té ben…”13 En nek
egyik pél dá ja ként mu tat ják be a szer zõk a pro jekt ív utó pi -
át, amely azon a meg gyõ zõ dé sen ala pul, hogy va la ki meg -
ta lál ta az igaz sá got, és ezért misszi o ná ri u si fe le lõs ség tu -
dat hat ja át a vi lág meg vál toz ta tá sá ért. Azt re mé li, ha egy -
szer si ke rül meg vi lá gí ta nia az igaz sá got, ak kor azt min -
den jó aka ra tú em ber meg ér ti. 

Úgy vé lem, eh hez ha son ló lo gi ka és fe le lõs ség tu dat irá -
nyít ja a kre a ci o nis ta meg gyõ zõ dés el szánt apo lo ge ti kus

ma ga tar tá sát, amellyel bi zo nyí ta ni pró bál ja a te rem tés tör -
té net iga zát, va la mint cá fol ni a ter mé szet tu do má nyos
meg kö ze lí tés éssze rût len vol tát. Tel je sen ha son ló eh hez a
fun da men ta lis ta be ál lí tó dás, amely meg kér dõ je lez he tet len
igaz ság nak te kin ti „pre misszá it”, alap té te le it, és ezek be -
lá tá sá ra pró bál rá bír ni min den „té vely gõt”. 

Az evo lú ció tan és a kre a ci o niz mus vi tája hosszú tör té -
ne té nek pszi cho ló gi ai (és szo ci ál pszi cho ló gi ai) szem pon tú
rész le te sebb elem zé se va ló szí nû leg sok ér de kes meg le pe -
tést tar to gat na a ku ta tó szá má ra. A vi ta (bár mely vi ta)
fenn ál lá sá nak té nyét Mé rõ Lász ló már ön ma gá ban is az
evo lú ci ós struk tú ra esz mék szint jén tör té nõ meg va ló su -
lás nak lát ja: „Ahogy a ter mé szet ben éles harc fo lyik az
élõ lé nyek kö zött, a ma gasszin tû kog ni tív sé mák is el ke se -
re dett har cot vív nak a túl élé sü kért. E harc esz kö ze a vi ta.
A vi lág szem lé le tek, a kü lön fé le ész já rá sok kö zöt ti vi ták
ezért el ke rül he tet le nek. Más részt vi szont vég te le nek, mert
leg több ször olyan kér dé sek rõl szól nak, ame lyek gö de li ek
(te hát: ga ran tál tan el dönt he tet le nek) ab ban a kö zös, szû -
kebb gon do lat kör ben, ame lyet a vi ta mind két részt ve võ je
el fo gad, s amely nek alap ján meg gyõ zés egy ál ta lán el kép -
zel he tõ.”14 A vi ta azon ban még sem ér tel met len, mert: „A
más faj ta gon dol ko dás mód ból meg is mert böl cses sé gek a
sa ját ész já rá sunk sze rin ti in tu í ci ón kat is erõ sít he tik. Gya -
ko ri eset, hogy egy vi ta ele ve nem vég zõd het egyik fél gyõ -
zel mé vel sem, de ma ga a vi ta még is se gí ti sa ját vi lág ké -
pünk fon tos és ne héz kér dé se i nek tisz tá zá sát.”15

Úgy gon do lom, iga zat kell ad nunk Mé rõ Lász ló nak ab -
ban, hogy a vi ták – le gyen szó az élet, a vi lág ke let ke zé sé -
rõl vagy bár mi más ról – vég te le nek és el dönt he tet le nek
ab ban a szûk gon do lat kör ben, ame lyet a vi ta mind két
rész ve võ je el fo gad. Sok eset ben ér vé nyes a vi tá ban részt -
ve võ fe lek re Berke ley mot tó ként idé zett gon do la ta, hogy
csu pán fel ve rik a port, az tán meg azt mond ják, hogy nem
le het lát ni. Sü ke tek pár be szé de fo lyik mind ad dig, amíg az
egyik vagy a má sik fél – ide á lis eset ben mind ket tõ – nem
haj lan dó sa ját gon do lat rend sze ré bõl ki lép ni, és kí vül rõl,
egy ra di ká li san más szem szög bõl meg vizs gál ni a prob lé -
mát. A meg szo kott ke re tek, fel té tel rend szer és gon do lat -
me ne tek el ha gyá sa és egy kül sõ (más) szem lé le tû meg kö -
ze lí tés olyan fel is me ré sek re ve zet het, amely az ál tal, hogy
sa ját né ze te ink mé lyü lé sét, kér dé se ink tisz tá zá sát se gí ti
elõ, a té má val kap cso lat ban foly ta tott vi tát gyü möl csö zõ
pár be széd dé te he ti mind két fél szá má ra.
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14 Mé rõ Lász ló: Új ész já rá sok. A ra ci o ná lis gon dol ko dás ere je és kor lá tai.
Ter ci um, 2001. 348. o.
15 Uo.
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Nem csak ün ne pe, ha nem há la ün ne pe van a ma gyar evan -
gé li kus ság test vé ri sze re te tet kö zös sé gé nek, a Fé bé Evan -
gé li kus Di a ko nissza egye sü let nek. Nyolc van éves, meg pró -
bál ta tá sok ko hó já ban is hit tel helyt állt tör té nel me szer ve -
sen be ágya zó dik a ma gyar or szá gi pro tes tan tiz mus 20.
szá za di éle té be. Már a szá zad for du ló li be rá lis teo ló gi á já -
nak és er köl csi la za sá gá nak mint egy el len pó lu sa ként szel -
le mi-lel ki moz gás jött lét re több, bib li ku san gon dol ko dó
evan gé li kus és re for má tus kö zös ség ben. Olyan evan gé li u -
mi cso por tok szer ve zõd tek az el sõ vi lág há bo rút meg elõ zõ
év ti ze dek ben, mint a Bet há nia, a Fil adel fia, a ProCh ris to
vagy a Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let, a KIE (CVJM). A szer -
ve ze ti ke re te ket, a jog al ko tást és az egy ház po li ti kát irá nyí -
tó egye te mes egy ház több ke gyes sé get és mé lyebb Krisz -
tus-hi tet igény lõ tag jai ezek ben a cso por to su lá sok ban ta -
lál ták meg iga zán a he lyü ket. Akik a csá bí tó, ám gyak ran
vál to zó kor szel lem nek el len áll tak, ha mar iga zi test vé rek re
ta lál tak, és szer ve ze ti, több nyi re egye sü le ti ke re tek ben tö -
mö rül tek. 

Mint a leg több em be ri kö zös ség, ez a fo lya mat sem volt
prob lé ma men tes. Hit val lá si kér dé sek, fe le ke ze ti ér de kek,
fél té keny ség és nagy ra vá gyás ugyan úgy be fér kõ zött a pi -
e tisz ti kus kö zös sé gek éle té be, mint a köz egy ház ba vagy
más em be ri or ga ni zá ci ók ba. A bû nök õszin te meg val lá sa
azon ban az egy ház Urá tól ka pott fel ol do zás bi zo nyos sá ga
ré vén lehetõvé  tet te az új kez dés, a meg újult élet kö zös ség
ki ala ku lá sát. Az élõ Krisz tus-hit mel lett, an nak gyü möl -
cse ként az ir gal mas ság cse le ke de te i nek szol gá la ta lett az
a konk rét cél, amely egy be ko vá csol ta a ta go kat, és vé get
ve tett a ko ráb bi, fe szült sé gek kel ter hes idõ szak nak. 

A hu szas és har min cas évek lel ki éb re dé sé nek több ka -
riz ma ti kus ve ze tõ je szor gal maz ta a Krisz tus ban ka pott
vált ság öröm üze ne té nek nem csak misszi ói, ha nem a hí võ -
ket sze re tet ben egye sí tõ ere jét. Így jött lét re 80 év vel ez -
elõtt, 1924. ok tó ber 1-jén 45 tag gal egy ide ig le ne sen meg -
ala ku ló Evan gé li kus Nõ egy let Raf fay Sán dor püs pök jó vá -
ha gyá sá val és az egy ko ri egyip to mi misszi o ná ri us-di a ko -
nissza, Pa u er Ir ma ve ze té sé vel. Alap sza bá lyát Fé bé Evan -
gé li kus Di a ko nissza Egye sü let név vel fel ter jesz tet ték jó vá -
ha gyás ra a Bel ügy mi nisz té ri um ba. Szer ve ze tét Pál apos tol
hû sé ges ko rinthu si mun ka tár sá ról, az el sõ di a ko nisszá ról,
Fé bé rõl ne vez ték el, aki nek gö rög ne ve fény lõt, ra gyo gót,
fényt su gár zót je lent. 

Pa u er Ir ma, a Fé bé el sõ fõ nök asszo nya édes any já tól a
würt tem ber gi ke gyes ség szel le mét és gya kor lá sát örö köl te.

Fi a ta lon részt vett a fre i en wal di bib lia is ko lá ban, azu tán
több ma gyar ke resz tény kö zös ség ben vitt ve ze tõ sze re pet,
majd a wi es ba de ni Szu dán Út tö rõ Misszió kül de té sé ben 3
éven át vég zett kopt le á nyok és ka i rói el eset tek kö zött
misszi ói mun kát. Mi u tán a ki tö rõ vi lág há bo rú ha za kény -
sze rí tet te, a bu da pes ti Bet há nia egye sü let ben (C. E.) szol -
gált. A pi lis csa bai Klo tild li ge ten sa ját há zá ba gyûj töt te
össze ha son ló lel kü le tû tár sa it, és ve lük al kot ta meg a már
rö vid éle té ben is sok gyü möl csöt ter mõ Fé bé kö zös sé get. 

Pa u er Ir ma hi he tet len ener gi á val ala kí tott ki mind össze
5 év alatt olyan mun ka ága kat, mint be teg ápo lás, kór há zi
mun ka, el sõ se gély, nyom da, lap ki adás. Sor ra szer ve zett
bib lia kö rö ket és kon fe ren ci á kat. Éle te vé gén még meg vá -
sá rol ta azt a szép bu dai, hû vös völ gyi pan zi ót, amely
utóbb a min den ko ri ve ze tõ ség nek lett ott ho na, ma pe dig
az egye sü let anya há za. Még Pa u er Ir ma ha lá la elõtt a Fé -
bé meg vá lasz tot ta el sõ lel ké szét, az evan gé li kus lel ki éb -
re dés egyik ve ze tõ egyé ni sé gét, Gáncs Ala dárt.

Az el sõ fõ nök asszony ha lá la után he lyet te se, Tra u -
schen fels El za lett a lel ki ve ze tõ. Éle tét ugyan foly to nos
be teg ség kí sér te, de õ is so kat al ko tott, va gyo nát pe dig
egye sü le tünk re hagy ta. Mint ál dott éle tû elõd jé nek, ne ki
is csu pán 50 esz ten dõ volt a föl di élet re ki szab va. Utó da -
ként ke ze lõ or vo sa, dr. Far kas Má ria se bész or vos di a ko -
nissza állt a Fé bé-csa lád élé re. Az egye sü let újon nan meg -
hí vott lel ki pász to ra két év ti ze den át, egé szen a szo mo rú
fel osz la tá sig, 1951-ig Zu la uf Hen rik lel kész volt. Ket te jük
irá nyí tá sa mel lett kez dõ dött meg töb bek kö zött egy új
anya ház épí té se (ez ma az evan gé li kus egy ház Sa rep ta
ne vû sze re tet ott ho na). A 2. vi lág há bo rút meg elõ zõ évek -
ben in ten zív ka ri ta tív mun ka jel le mez te a Fé bé egye sü let
szol gá la tát. Meg kezd te mun ká ját a Fé bé Le ány Nép fõ is -
ko la. Lé te sült há rom ár va ház, két le ány in ter ná tus, há rom
üdü lõ és egy ven dég ház, va la mint meg in dult a di a kó nus -
kép zés. Vi dé ken is sze re tet ott ho nok, nap kö zi ott ho nok
jöttek lét re, sok di a ko nissza pe dig kü lön fé le kór há zi szol -
gá lat ban te vé keny ke dett. Töb ben részt vet tek a va sár na pi
is ko lák, evan gé li zá ci ók, kon fe ren ci ák szer ve zé sé ben.
Misszi ói fel ada tot lá tott el az egye sü let nyom dá ja és
könyv ke res ke dé se is. 

E nagy sze rû fej lõ dés nek elõbb Bu da pest ost ro ma, majd
az orosz be vo nu lás ve tett vé get. Át me ne ti leg ugyan rö vid
ke gyel mi idõ kö vet ke zett. Ez alatt még si ke rült né hány fiú -
in ter ná tust, cse cse mõ- és gyer mek ott hont lé te sí te ni. 1947-
ben üdül te tés re al kal mas in gat lant sze rez tünk a Mát ra
hegy ség ben, Ba goly ir tá son. Ugyan csak 1947-ben Or dass
La jos püs pök köz ben já rá sá ra, skan di ná vi ai se gít ség gel
egy ter ve zett evan gé li kus kór ház cél já ra meg vá sá rol hat -
tuk az úgy ne ve zett Bel ve de re Pan zi ót, de an nak bir tok ba -

FA BINY TI BOR (ID.) 

Meg em lé ke zés a Fé bé nyolc van évé rõl*
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vé te lé re már nem ke rül he tett sor. Ez az épü let ma az
északi püs pö ki hi va tal cél ja it szol gál ja. 

1951-ben azu tán be kö vet ke zett egye sü le tünk nek a kom -
mu nis ta dik ta tú ra ál tal el ren delt fel osz la tá sa, és ez zel
együtt összes in gat la nunk ál la mo sí tá sa. Negy ven év „pusz -
tai ván dor lás”, négy év ti ze des szét szó ra tás lett a sor sunk.
Ne héz, de hit tel és re mény ség gel vál lalt idõ szak! Az egye sü -
let több tu cat in gat la na, in gó sá ga és min den va gyo na át ru -
ház ta tott az egye te mes egy ház ra, az zal a fel té tel lel, hogy az
kü lön le gyen ke zel ve egy eset le ges új ra in dí tás ese té re. A cél -
va gyon kü lön ke ze lé se saj nos nem tör tént meg, ez ér zé keny
vesz te sé get je len tett a rend szer vál to zás után is. 

A ne héz év ti ze dek ben ál dott em lé kû köl tõ nõnk, Túr me -
zei Er zsé bet tar tot ta ben nünk a lel ket. Mi köz ben „fej tet te
szür ke test vér-ru há ját”, szí ve te le volt há lá val. Má ig ma -
ra dan dó ver se ként Lu ther „Te De um la u da mus”-át for dí -
tot ta és örö kí tet te meg. Mély mondanivalójú evan gé li u mi
köl te mé nye i vel biz ta tott, hogy „a sö tét alag úton át a vég -
te len nek tû nõ éj sza ká ban… ha za fe lé tar tunk a fény be,
ha mar el ér jük a ka put, és ak kor min den sö tét ség vé ge! Ne
félj! Ne sírj! Hi szen csak alag út…” 

A sö tét alag út ból 1990-ben csak ugyan ki ér tünk a fény -
re. A tu do mány egye tem ma gyar–né met sza kán vég zett di -
a ko nissza-köl tõn ket ek kor egy han gú an fõ nök asszonnyá,
Ma do csai Mik lós bu da vá ri lel készt pe dig lel ké szünk ké vá -
lasz tot tuk. A ki lenc ve nes évek új re ményt kel tõ test vé ri
együtt mû kö dé se szá mos ér té kes gyü möl csöt ter mett. 

Az új év ti zed kez de tét a Fé bé 65. ju bi le u má nak ün nep -
sé ge ve zet te be. Ek kor az egy ko ri anya ház temp lo má ban
Nagy Gyu la püs pök és Günt her Frey tag, a kaiser s wert hi
Dia kó ni ai Szö vet ség el nö ke mon dott be szé det. El sõ íz ben
le he tett ek kor köz tünk a ké sõbb oly sok se gít sé get nyúj tó
Bad Kre uz nach-i fõ nök asszony, Gert rud He ub le in is. Mint
„po ra i ból meg ele ve ne dett fõ nix”, úgy ka pott len dü le tet a
90-es évek új ra kez dé se. Fel vet tük a kap cso la tot egy há -
zunk ve ze tõ sé gé vel és kül föl di test vé re ink kel. Az utób bi ak
anya há zai va ló ban test vé ri se gí tõ kész ség gel já rul tak hoz -
zá az új já épí tés hez. Több ha zai jó te võ is hoz zá já rult, hogy
csak nem sem mi bõl 40 év után új ra in dul has sunk. Az el sõ
fõ nök asszony ke reszt fia, Mül ler Pál vég ren de le té ben szép
ker tes csa lá di há zát hagy ta ránk Sas hal mon. Be állt a szol -
gá lat ba Csep re gi Zsu zsa lel kész nõ, aki elõbb Sas hal mon,
majd a Gert rud He ub le in ál tal kez de mé nye zett gyûj tés bõl
meg vá sá rolt bu dai, Ma ros ut cai la kás ban, a „Re mény ség
ott ho ná ban” vál lal ta – mint egye sü le tünk lel kész-tit ká ra –
a rá bí zott fi a tal egye te mis ta le á nyok fel ügye le tét és szel le -
mi-lel ki gon do zá sát. Sú lyos be teg ség gel vég zõ dõ rö vid éle -
té ért ez úton is há lát adunk Is ten nek. 

Az egy ko ri hû vös völ gyi pan zi ót az új ra kö zös sé gi élet re
vá gyó idõs di a ko nisszák szá má ra anya ház zá ala kí tot tuk át
és bõ ví tet tük ki. Eb be köl tö zött és itt szol gált a 2001-ben
90-ik élet évé ben el hunyt Túr me zei Er zsé bet is. Ma is há lá ra
in dít az a kö zös él mény, ami kor 1994-ben ma gyar rész rõl
ve le, né met rész rõl pe dig Her mann Scho e nau er ne u en dett el -
sa ui rek tor ral és Irm t ra ut Sch renk fõ nök asszonnyal kö zö -

sen ír hat tuk alá a két in téz mény to váb bi kap cso la ta it biz to -
sí tó meg ál la po dást, ame lyet ta valy to váb bi 5 év re meg -
hosszab bí tot tunk. Ez az ed di gi part ne ri kap cso lat to váb bi
bõ ví té sét ered mé nye zi: köl csö nös tá jé koz ta tást és lá to ga tá -
so kat, ki ad vá nyok és mun ka tár sak cse ré jét és az Eu ró pa In -
té zet ke re té ben új mun ka te rü le tek, pél dá ul új egész ség ügyi
in téz mé nyek ki ala kí tá sát te szi le he tõ vé. 

Új év ez re dünk kez de té vel új ve ze tõ ség állt be az ál dott
em lé kû elõ dök so rá ba. A ke re ken egy év ti ze den ke resz tül
ve ze tõ Fé bé-lel kész, Ma do csai Mik lós  nyu ga lom ba vo nu -
lá sa után a vá laszt mány a teo ló gus ott hon ko ráb bi igaz -
ga tó ját, Zász ka licz ky Pált vá lasz tot ta meg lel ké szé nek,
Ma gassy Ka ta lin di a ko nisszát, majd le mon dá sa után Túr -
me zei Er zsé bet ad di gi he lyet te sét, Tasch ner Er zsé betet pe -
dig fõ nõk asszo nyá nak. Ami kor Zász ka licz ky Pál vissza vo -
nult a ve ze tés tõl, az egye sü let Veper di Zol tánt igaz ga tó lel -
ké szé ül, Herczog Csa bát pe dig má sod lel ké szé ül vá lasz tot -
ta meg. Az anya ház ban ha von ta ülé se zõ vá laszt mány ra,
va la mint a ku ra tó ri um ra az új vi szo nyok kö zött szá mos új
és meg ol dan dó fel adat vár. Kü lö nö sen két olyan te rü let
van, amely nek nem csak a múlt já ért va gyunk fe le lõ sek,
ha nem amely nek a jö võ je is a Fé bé egye sü let to váb bi fej -
lõ dé sé nek a zá lo ga. E két te rü let a pi lis csa bai Si ló és a
mát rai Ná zá ret. 

Mint Is ten né pé nek a tör té ne té ben már olyan sok szor,
1989-ben a Si ló kö zös sé ge elõtt is új, ad dig is me ret len
utat nyi tott meg az Úr is ten. Az volt a fel adat, hogy sé rült
em be rek kü lön bö zõ tes ti, lel ki, szel le mi gond ja i nak eny hí -
té sé re egy mo dell sze rû kis köz pon tot hoz zon lét re. A di a -
ko nisszák és ba rá ta ik imád sá gos hát te ré vel, a sem mi fé le
anya gi for rás sal nem ren del ke zõ Fé bé egye sü let nek ez a
mun ka ága 1991-tõl hat év alatt mint egy 300 mil lió fo rin -
tos be ru há zás sal lét re hoz ta a Si ló Ön ál ló Élet Köz pon tot. 

Is ten cso dá la tos mû kö dé se azon ban foly ta tó dik. 2003-
ban fel ava tás ra ke rül he tett a Re ha bi li tá ci ós Tech ni kai Mû -
hely épü le te, és 2004-ben el kez dõ dött egy szol gá la ti csa lá -
di ház épí té se. Az elõb bi a dia kó ni ai szol gá la tunk egy új
ágá hoz, a re ha bi li tá ci ós esz kö zök egyé ni szük ség le tek nek
meg fe le lõ adap tá lá sá hoz ad he lyet a „Ti na pard” el ne ve zé -
sû hol land-ma gyar prog ram ke re té ben. Az utób bi majd a
dr. Ga dó Pál igaz ga tó ed di gi szol gá la tát kö ve tõ új ve ze tõ -
nek, a né hány he te meg vá lasz tott Endre ffy At ti lának kí nál
ott hont. Az elõt tünk ál ló fel ada tok nak sze ret nénk az el -
múlt évek ered mé nye i nek ta la ján áll va Jé zus Krisz tus ba
ve tett hit tel ne ki fe szül ni. 

A má sik je len tõs és fej lesz tés re vá ró te rü let a Mát ra
hegy ség ben meg épült Ná zá ret-temp lom és kör nyé ke,
amely nek lel kes gaz dá ja Herczog Csa ba test vé rünk. Egye -
sü le tünk mátraszentimrei üdü lõ jé ben tíz éve vég zi meg -
újult for má ban bel misszi ói szol gá la tát. Bel- és kül föl di if -
jú sá gi cso por tok pi hen het nek és lel ki leg töl te kez het nek az
ár nyas fák alatt. Hív juk a be te ge ket is, akik nek a ma gas -
la ti le ve gõ je lent het gyó gyu lást. Ta vasz tól õszig hang zik
temp lo munk ban a va sár na pi ige hir de tés, Is ten öröm üze -
ne te és az Urat di csé rõ ének. Ter ve ink kö zött sze re pel egy
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új, té len is lak ha tó, eu ró pai szin tû igé nye ket is ki elé gí tõ
üdü lõ fel épí té se, amely a té li spor to lók ked ve lõ i nek is
meg fe le lõ szál lást biz to sít. 

Nyolc van év, alig két em ber öl tõ nem nagy idõ az örök -
ké va ló ság ban, de még az egy ház éle té ben sem. A 20. szá -
zad ka tak liz mái azon ban nem csak Eu ró pá nak, ha nem a
ma gyar ke resz tény ség nek is sú lyos tra gé di á kat okoz tak. A
tri a no ni bé ke dik tá tum ál tal meg cson kí tott Ma gyar or szág
evan gé li kus sá ga 1 mil li ó ról 310 ezer re csök kent. Vi lág -
égés, zsi dó ül dö zés, ki te le pí tés, de por tá lás, jobb- és bal ol -

da li dik ta tú ra, ká de re zés, meg fé lem lí tés, be bör tö nö zés és
ál lan dó zak la tás – mind meg pró bál ták Is ten né pé nek az
éle tét. 

Ma, ami kor há lát ad ha tunk az Úr sza ba dí tá sá ért, az õ
ke zé be tesszük le egy há za ink és ben ne a Fé bé Evan gé li kus
Di a ko nissza egye sü let múlt ját, je le nét és jö võ jét. 

Aki pe dig min dent meg te het sok kal bõ sé ge seb ben, mint
ahogy mi kér jük vagy gon dol juk a ben nünk mun kál ko dó
erõ sze rint: azé a di csõ ség az egy ház ban Krisz tus Jé zus ál -
tal nem ze dék rõl nem ze dék re, örök kön örök ké!
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A lel ké szek kö zül ke ve sen is mer ték a Ka polc son negy ven -
hét esz ten de ig hû sé ge sen szol gá ló lel kész test vért. A
Veszp ré mi Egy ház me gye pap ja in kí vül csak né há nyan
tud tak ró la. Csen des em ber volt, de ha meg szó lalt, sza va
nem ma radt nyom ta lan a hall ga tók ban. Sze rény is volt,
ér té ke it nem tud ta lát vá nyo san meg je le ní te ni, ha son ló an
szá mos ér té kes tu dó sunk hoz. Igaz, el is hall gat tat ták. A
tör té ne lem és a po li ti ka meg ti por ta õt. Pe dig éle te más ként
in dult. 

Pa pi csa lád ból szár ma zott. Anyai nagy ap ja és édes ap ja
sop ro ni teo ló gi ai ta ná rok vol tak. Apai nagy ap ja a szom -
bat he lyi gyü le ke zet temp lom épí tõ pap ja volt. Kiss Já nos
1920-ban szü le tett Sop ron ban. Is ko lá it is eb ben a vá ros -
ban vé gez te, be le ért ve teo ló gi ai ta nul má nya it. Lel késszé
ava tá sa után (1942) kez dõ dtek há nyat ta tá sai a tör té ne -
lem sodrában. Ka pi püs pök Kör mend re he lyez te se géd lel -
kész nek, de más fél nap múl va be hí vót ka pott tá bo ri lel ké -
szi tan fo lyam ra. 1943 õszén a bu da pes ti Páz mány Pé ter
Tu do mány egye tem böl csé sze ti ka rá ra irat ko zott be ma -
gyar–tör té ne lem szak ra, emel lett ki se gí tõ tá bo ri lel ké szi
szol gá la tot is vég zett. 1944-ben a né met meg szál lás kö -
vet kez té ben le he tet len né vált egye te mi ta nul má nyai foly -
ta tá sa. Ek kor ha za ke rült Sop ron ba, ahol se géd lel ké szi
szol gá la tot vég zett, majd val lás ta ní tó lel kész lett. Sze re -
tett vol na a teo ló gi án könyv tá ro si ál lást kap ni, ami mel -
lett a dok to rá tus ra is fel ké szül he tett vol na. Té má ja már
ak kor is az evan gé li kus éne kes könyv tör té net volt. Az egy -
re erõ sö dõ dik ta tú ra azon ban meg szün tet te a teo ló gia
egye te mi jel le gét, és ez zel a dok to rál ta tá si jo gát is el vet te. 

Kiss Já nost 1947-ben, teo ló gus koromban a sop ro ni
szó szék rõl is mer tem meg. Szi go rú lu the ri pré di ká tor volt.

Sop ron ban nem ma rad ha tott hu za mo sabb ide ig, mert az
is ko lák ál la mo sí tá sa kor egyik pré di ká ci ó já ban fel ol vas ta
Re mé nyik Sán dor ver sét, amely nek ref rén je: „Ne hagy já tok
a temp lo mot, A temp lo mot s az is ko lát!” Ezért kel lett el -
hagy nia a vá rost. Püs pö ke Ta pol cá ra küld te ki he lye zett
lel kész nek. Ja va dal ma a cse kély ke lel ké szi kong rua volt, a
kis gyü le ke zet tõl csak sor kosz tot kap ha tott. Fe le sé gét, há -
rom gyer me két ott el tar ta ni nem tud ta, õket szü lei és fe le -
sé gé nek szü lei lát ták el. 

Két és fél évi ta pol cai szol gá lat után 1953-ban lett a ka -
polc si gyü le ke zet lel ké sze. Ka polc s hoz több kis gyü le ke zet
tar to zott: Ta li án dö rögd, Pu la, Vi gántpe tend, Mo nos tor -
apá ti. Az öt fa lu ban össze sen nem volt két száz evan gé li -
kus lé lek. Kiss Já nos csak úgy tu dott csa lád já val meg él ni,
hogy el vál lal ta a he lyi ter me lõ szö vet ke zet köny ve lõi ál lá -
sát. Húsz évig volt köny ve lõ, in nen kap ta nyug dí ját. Ke -
ser ves lel ké szi szol gá lat volt osz tály ré sze. Az ál ta la gon -
do zott te rü le ten éven te csak egy-két te me tés re ke rült sor,
ke resz te lés re és es ke tés re nem min den év ben. Még is hû sé -
ge sen gon doz ta a kis, el nép te le ne dett gyü le ke ze tek hí ve it.
Fal van ként egy-két gyer mek nek tar tott hit tan órát. Volt fa -
lu, amit esõs idõ ben csak gya log tu dott el ér ni, mert a ke -
rék pár ral be le ra gadt vol na a sár ba. De nem is volt min dig
ke rék pár ja. Er re sem tel lett. 

Sze ret te az egy ház ze nét. Kán to ra nem volt, így az is ten -
tisz te let há rom na gyobb éne két az or go ná tól õ ma ga ve -
zet te. Be csül te és örült a ka polc si mû em lék or go ná nak. 

Tu do má nyos ku ta tá si te rü le te a him no ló gia volt, azon
be lül a ma gyar or szá gi éne kes köny vek éne ke i nek tör té ne -
te. Ku ta tómun ká ját 1948-ban az 1805-ben meg je lent Du -
nán tú li éne kes könyv fel dol go zá sá val kezd te. Tud va le võ,

TRAJT LER GÁ BOR 

D. Kiss Já nos 
1920–2005 

Krisz tus ban mind nyá jan élet re kel nek (1Kor 15,22)



Jé zus ek kor azt mond ta ne ki: „Én va gyok a fel tá ma dás és
az élet, aki hisz én ben nem, ha meg hal is, él. Hi szed-e ezt?”
(Jn 11,25–26) 

Sze re tett gyá szo ló csa lád, gyá szo ló gyü le ke zet, ked ves
test vé re im ! 

A bú csú, a te me tés órá ja min dig az em lé ke zés órá ja is.
Akik is mer ték és sze ret ték Kiss Já nos test vé rün ket – és ke -
gye let tel õr zik em lé két –, vé gig gon dol ják az el múlt élet -
utat, a raj ta ke resz tül és tõ le ka pott él mé nye ket, szám ba
ve szik vesz te sé ge i ket, és em lé kez nek… Igen, a bú csú órá -
ja min dig az összeg zés, az em lé ke zés órá ja – és idõn ként
a ké sei há la adás órá ja is. Te le va gyunk ér zé sek kel, gon do -
la tok kal. Én ma gam is így va gyok itt. Fel idé zõ dik ben nem
az az 1960-as évek de re kán tör tént nap, ami kor elõ ször
jár tam eb ben a fa lu ban, elõ ször lép tem be a ka polc si pa ró -
ki á ra. Kiss Já nos nagy tisz te le tû úr tól if jú teo ló gi ai hall ga -
tó ként bölcs ta ná cso kat és so kat mon dó, mély, csen des
per ce ket kap tam aján dék ba. 

Eszem be jut nak a vesz te sé gek és hi á nyok is, ame lye ket
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház oko zott Kiss Já nos
test vé rünk nek, sze ret te i nek, egész egy há zunk nak. Leg -

alább ezen a he lyen han goz zék el, hogy egy há zunk adó sa
ma radt a tu dós teo ló gus nak. Bár a ké sõn jött dísz dok to rá -
tus sal tör lesz te ni vél tük ezt a ne héz adós sá got – még is
adó sai ma rad tunk, mert sok kal töb bet, tá gabb öle lé sû,
töb be ket gaz da gí tó szol gá la tot kér het tünk vol na tõ le, bíz -
hat tunk vol na rá. De õ már csak ilyen volt: nem pa nasz -
ko dott, nem vá das ko dott. Le he tõ sé gei sze rint helyt állt, s
ta lán nem csak ki lo mé te rek ben itt a he gye ken ke resz tül, de
élet út já nak mé te rek ben, ki lo mé te rek ben nem mér he tõ
ván dor út ján ha tal mas uta kat járt be lé lek tõl lé le kig, szív -
tõl szí vig, a sa ját szí vé tõl a reá bí zot tak szí vé ig. Van mi re
em lé kez nünk, és te gye meg min den ki asze rint, ahogy a
szí ve-lel ke er re in dít ja, akár ki suno ka, akár a köz ség ve ze -
tõ je, akár szol ga tár sa, akár csak is me rõ se volt Kiss Já nos -
nak. S még is jól tesszük, ha az em lé ke zés fon tos gon do la -
tai, mon da tai után és fö lött meg szó lal hat szí vünk ben vá -
laszt vá ró an az az Úr, aki nek szol gá la tá ban él te s el éget te
éle tét, ta len tu ma it, ké pes sé gét Kiss Já nos, a him no ló gia
dok to ra, el köl tö zött lel kész test vé rünk. 

Hogy ki volt Kiss Já nos, sok fé le kép pen tart juk szá mon.
De most ar ra a kér dés re is ke res het jük a vá laszt, hogy ki -
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hogy a ra ci o na lis ta éne kek Ma gyar or szá gon eb ben a
könyv ben je len tek meg elõ ször. Szer zõk ként Kis Já nos,
Zat hu recz ky Sá mu el, Per la ky Gá bor és Be li czay Jó nás sze -
re pel tek. Kiss Já nos a ko ra be li né met éne kes köny ve ket ku -
tat va az éne kek nagy ré szé nek ere de ti szö ve gét meg ta lál -
ta, így de rí tet te ki, hogy a fen ti szer zõk nagy részt csak for -
dí tók vol tak. Ku ta tá si te rü le tét ké sõbb ki ter jesz tet te az
1911-es éne kes könyv ke let ke zé sé nek tör té ne té re. En nek
az or szág szer te hasz ná la tos éne kes könyv nek az éne ke it
már teo ló gi ai, for dí tá si hû ség és pro zó dia szem pont já ból
is vizs gál ta. Ku ta tó mun ká já nak ered mé nyét négy kö tet -
ben do ku men tál ta. E mû több pél dány ban áll már egy há -
zunk ku ta tó i nak ren del ke zé sé re. Az el sõ kö tet az 1805-ös
és az 1811-es ra ci o na lis ta ének gyûj te mé nyek lét re jöt té nek
tör té ne tét dol goz za fel. A má so dik kö tet e két je len tõs du -
nán tú li ki ad vány éne ke it ér té ke li egyen ként, fel fed ve azok
eset le ges ere de ti for rá sa it. A har ma dik kö tet fog lal ko zik az
1911-es könyv vel. A ne gye dik him no ló gi ai adat tár: szer -
zõk és for dí tók élet raj za ta lál ha tó ben ne, és az éne kek ere -
de ti sor kez de te i nek jegy zé ke. Nyom dai szab vá nyok sze rint
e négy kö tet ter je del me meg ha lad ná az ezer ol dalt. Ki adá -
sá ra mind ed dig nem ke rült sor. E nagy sza bá sú mû vön kí -
vül Kiss Já nos az 1982-es, ma is hasz ná la tos éne kes köny -
vet is fel dol goz ta, mely ben szá mos ed dig pub li ká lat lan
élet raj zi ada tot is össze gyûj tött. Ku ta tá sa i nak je len tõ sé ge,
hogy olyan te rü le te ket tárt fel, ame lyek kel ad dig sen ki
sem fog lal ko zott. A 16–18. szá za di ének anyag nak fõ ként
Schu lek Ti bor volt tu dó sa. A 20. szá za di éne kes köny vek -
kel töb ben is fog lal koz tak. De a ra ci o na lis ta ének anyag ról
és ezek nek az éne kek nek a ké sõb bi éne kes köny vek ben va -

ló to vább élé sé rõl egye dül Kiss Já nos mû vé ben ol vas ha -
tunk. Je len le gi éne kes köny vünk rõl írt ob jek tív ér té ke lé se a
kö vet ke zõ éne kes könyv-szer kesz tõk nek nyújt majd nagy
se gít sé get. 

Ezt a tu do má nyos mun kát a szak ér tõk, Só lyom Je nõ pro -
fesszor és Schu lek Ti bor him no ló gus-lel kész sok ra ér té kel -
ték. Biz tat ták Kiss Já nost, nyújt sa be dok to ri disszer tá ci ó -
ra. Ami kor teo ló gi ánk vissza kap ta dok to rál ta tá si jo gát,
Kiss Já nos je lent ke zett, de vá laszt nem ka pott, nyil ván va -
ló an „po li ti kai meg bíz ha tat lan sá gá ra” va ló te kin tet tel. 

Ezt a mu lasz tást kor ri gál ta va la me lyest a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ké nek és a ka polc si gyü le ke -
zet nek együt tes in dít vá nya: Kiss Já nos lel kész nek az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ado má nyoz zon tisz -
te let be li dok to ri cí met a him no ló gia te rü le tén ki fej tett
nagy ér té kû tu do má nyos mun ká ja el is me ré se ként. 2002.
áp ri lis 27-én a Hit tu do má nyi Egye tem tõl Kiss Já nos meg -
kap ta a dísz dok to ri cí met. Kér dés, le het-e egy ilyen ne héz,
rossz em be ri dön té sek so ro za tá tól meg nyo mo rí tott éle tet
egy dísz dok to rá tus sal re ha bi li tál ni? Ez volt a leg ke ve sebb.
Min den eset re Kiss Já nos a ki tün te tés nek na gyon örült. 

Kiss Já nos 2000 áp ri li sá ban vo nult nyug díj ba. Ez után
Fel sõ örs re, kis csa lá di há zá ba köl tö zött sú lyo san be teg fe -
le sé gé vel együtt. Itt már nem érez te jól ma gát. A ké sõi át -
köl tö zést, az új klí mát nem tud ta töb bé meg szok ni, egész -
sé ge meg romlott. Fe le sé ge és egyik fia ha lá la is mé lyen
meg ren dí tet te. 

Te me té se 2005. ja nu ár 27-én volt. A te me tés szol gá la tát
Itt zés Já nos püs pök, Ör dög End re es pe res és Ve ress Ist ván
he lyi lel kész vé gez ték. 

Ige hir de tés D. Kiss Já nos te me té sén 



cso da az a Jé zus Krisz tus, aki az õ Ura és a mi re mény sé -
günk is. Ne en ged jük, hogy más vá la szol ja meg ezt a kér -
dést, ne hall gas sunk sa ját szí vünk két sé ge i re, de kor tár sa -
ink gú nyo ló dó, Is tent trón fosz tot tá ten ni aka ró gon do la ta -
i ra sem. Jé zus tól ma gá tól kér jük a vá laszt. Õ így vá la szol:
én va gyok. Nem csak szak kép zett teo ló gu sok nak, ha nem a
gyá szo ló gyü le ke zet nek is jó új ra és új ra meg ér te ni, hogy
ami kor Jé zus Urunk így kez di sza vát, mon da ta it: én va -
gyok – hány szor te szi ezt! –, nem be mu tat ko zik, mint az
az is me ret len, aki ép pen be ko pog az aj tón. Nem be mu tat -
ko zik, ha nem ki nyi lat koz tat ja sze mé lyé nek tit kát. A Sí nai-
hegy fen sé gé tõl a fel tá ma dott Úr sza vá ig vé gig zeng
ugyan ez a mon dat: ani hú, ego ei mi, én va gyok az Is ten.
Ne ki van ha tal ma nem csak szí ve ken, sze gény pa pi szí ve -
ken, de a most erõ sebb nek lát szó ha lá lon is. Hi á ba
szisszen a ka sza éle, az ér tünk át szö ge zett kéz meg nyit ja
a ha lál aj ta ját. Akár a bet há ni ai te me tõ ben Lá zárt ta kar ja
a szik la sír szá ját le zá ró kõ, akár a ka polc si te me tõ ben hul -
la nak Kiss Já nos ko por só já ra a han tok. Én va gyok az Is -
ten fen sé gé ben, az Is ten ha tal má ban, ha lált le gyõz ve, bû -
nö ket meg bo csát va, szét szórt ké vé jû éle te ket új ra össze -
gyûjt ve, én va gyok kö zöt te tek itt, ezen az órán is – mond -
ja a Mes ter. 

Rá szo ru lunk er re a szó ra. Egy 85 éves em ber ha lá la kor
olyan könnyen ki csúsz nak szánk ból a sem mit mon dó,
meg szo kott sza vak: érett ka lász, bár csak én él nék ennyi
idõs ko ro mig. És a ha son ló frá zi sok: meg szü let tünk, s eb -
be be le kell hal nia más nak is. De ami kor majd mi szem be -
sü lünk ez zel a sors sal, ami kor min ket te rí te nek ki, ha lesz
még, aki sze ret és el si rat – mert hogy ki te rí te nek úgy is, az
nem csak Jó zsef At ti la val lo má sá nak igaz sá ga –, ak kor is
ez zel in téz zük el? Be le kell hal ni az élet be? Ez az élet
rend je? Majd meg szok juk? 

Test vé re im! Mi töb bet és job bat tu dunk en nél! Mert ki -
vi rág zik a szí vünk ben az élet és ha lál fö lött Úr, Meg vál -
tónk, Jé zus sza va: csak ugyan én va gyok a fel tá ma dás és
az élet. Nem túl élé si tech ni kák ra, nem ar ra a mû vé szet re
ta nít, ho gyan néz zünk át a csont váz bor dái kö zött, ha -
nem meg ta nít a re a li tást ko mo lyan ve võ szív vel a fel tá -
ma dott Úr ban va ló hit tit ka i ra. Ez a mi egyet len re mény -
sé günk! A gyá szo ló csa lád nak, a gyá szo ló gyü le ke zet nek,
a gyá szo ló püs pök nek és pap tár sak nak, a köz ség nek, a

gyá szo ló evan gé li kus egy ház nak, né künk mind ahá -
nyunk nak. 

Szám lá lat la nul ad ja a ha lál ár nyé ká nak völ gyé ben az õ
vi gasz ta lá sá ra szo ru ló szí vünk nek az evan gé li um ere jét,
sze re te tét, vi lá gos sá gát Jé zu sunk. Ezért va gyunk jó re mény -
ség ben Kiss Já nos fe lõl, elõ re ment sze ret tei fe lõl, a társ és a
túl ko rán elõ refu tott gyer mek fe lõl is. És mind azok fe lõl,
akik nek ne vét õr zik itt a fej fák és a sír kö vek, és min den te -
me tõ ben nyug vó fe lõl, és re mény ség ben le he tünk ön ma -
gunk fe lõl is, ha el jön az utol só óra. Jé zus ér vé nye sí ti ha tal -
mát, és ab ban részt akar ad ni ne künk is. S ezért kér dé sé vel
a vi gasz ta lás mel lé oda te szi azt az egyet len fel té telt, ame -
lyik szük sé ges ah hoz, hogy meg vi gasz ta lód has sunk, és ne
úgy gyá szol junk, mint akik nek nincs re mény sé gük: Hi szed-
e ezt? Ho gyan is hi het nénk? Ki hûlt a test, múlt tá lett az élet
– mond ja az em ber. S még is, az evan gé li um ban je len lé võ,
a fel tá ma dás ról ta nús ko dó Úr meg gyõ zi, le gyõ zi szí vün ket.
És nem csak kér dez, hogy nyug ta la nít son, ha nem elénk tár -
ja igé jé nek egy má sik tör té ne té ben a meg szo rult lé lek esen -
gõ imád sá gát is. Ami kor a vi as ko dó, ag gó dó, baj ban lé võ
édes apa ki ált két ség bees ve, és még is re mény ked ve: Hi szek,
Uram, légy se gít sé gül az én hi tet len sé ge men!

Én ezt hoz tam nek tek vi gasz ta lá sul, test vé re im. Szí ve -
tek tit ka it nem is me rem, de azt tu dom, hogy ezt az imád -
sá got is meg hall gat ja az Úr. És ak kor az egy kor Már tá nak
mon dott, de most ne ked szó ló kér dé sé re vá la szol ha tod te
is: Hi szem, Uram, te vagy a fel tá ma dás és az élet. Ben ned
je len van a bûnt meg bo csá tó, ha lált le gyõ zõ, az élet nek ér -
tel met adó, a sí ro kat meg nyi tó, az egész min den sé get új -
já te rem tõ is te ni sze re tet ha tal ma. 

Ezért bo csát juk el bé kes ség ben Kiss Já nos test vé rün ket,
s imád ko zunk azért, hogy azok a sza vak, ame lyek kel egy -
kor õ vi gasz talt – eb ben a te me tõ ben vagy más hol – gyá -
szo ló kat, most min ket is vi gasz tal ja nak. Ad ja Is ten, hogy
a raj ta ke resz tül ka pott örök ség so ha ne ve szít se el fé nyét,
ha nem se gít sen, bá to rít son, vi gasz tal jon, és egy kor majd
az üd vö zül tek se re gé ben ve le együtt lát has suk, amit ma
még csak hi he tünk, ta pasz tal juk, amit ma még csak re -
mél ni sza bad: Jé zus megint iga zat mond. Én va gyok a fel -
tá ma dás és az élet, aki hisz én ben nem, ha meg hal is, él.
Hi szed-e ezt, test vé rem?

Itt zés Já nos
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PÜN KÖSD ÜN NE PE
• 4Móz 11,24–29 

Pün kösd ün ne pén nincs könnyû dol ga az ige hir de tõ nek.
Aki nek van ha tal ma, aki ben van Lé lek, aki nek van hoz -
zánk bi zal ma, õ te remt het a test vé rek szí vé ben, a gyü le ke -
zet kö zös sé gé ben új ra hi tet, és õ ele ve nít he ti meg új ra is -
ten tisz te le tün ket. 

Ó jöjj, te rem tõ Szent lé lek, lá to gasd meg a te
né ped! 

Mó zes tör té ne te a Lé lek irá nyí tá sá val megy vég be. Aki ben
van Lé lek, an nak van irá nyí tó, te rem tõ sze re pe. Sõt irigy -
lés re mél tó sze re pe. Hi szen tud nak szól ni más hoz is, szól -
ni a raj tuk kí vü li rõl, a fe let tük va ló ról! És nem is akár ho -
gyan szól ni, kö zel ke rül ve a szét esett nép tá bo rá hoz. Mó -
zes ne gye dik köny vé ben, és ma gá nak a zsi dó nép nek az
éle té ben is a rend köz pon ti he lyet fog lal el. Rend a tá bor -
ban, rend a csa lád ban, rend a csa ta té ren, rend a szen tély -
ben. A rend azon ban csak ide ig-órá ig le het meg. Gyor san
össze za var ja a min dent fel ka var ni ké pes di a bo li kus erõ.
Iz rá el né pé nek harc az éle te. A ren det tar tóval, ren det kö -
ve te lõ vel – és a ren det össze ku szá ló val. 

A pusz tai ván dor lás so rán Iz rá el meg pró bál iga zod ni a
rend hez, a kö ve tel mé nyek hez. És fel is lá zad el le ne, fel is
bo rít ja azt. Nem bi zo nyul tar tós nak és nem vá lik be ez a
faj ta rend, esz köz. Le het nek ká ték, tör vé nyek, elõ írá sok,
ad ha tunk jó ta ná cso kat, ki dol goz hat juk ter ve in ket igé nye -
sen, pre cí zen, meg al kot hat juk ren de le te in ket, a va ló ság
azon ban nem a pa pír for ma sze rint ala kul. A Tó ra – még
ha van is, aki el hi szi, hogy a szel le mi sé gén túl fény, erõ is
rej lik ben ne, amely vissza hoz za a hi tük ben meg lan kad ta -
kat is – csak be tû. 

Mó zes, akit Is ten vá lasz tott ve ze tõ nek és meg aján dé -
koz ta lel ké vel, egy ma ga küzd a ter hé vel, a fel lá zadt nép
se re gé vel, akik be le ga ba lyod tak a Tó ra mel lett is a kí sér tõ
szé pen szö vö ge tett szá la i ba. Õk ki csi nyes ürü gye ik kel,

egyé ni ér de ke ik kel van nak el fog lal va, és szét esett sé gük -
ben el is hang zik aj kuk ról: lel künk ki szá radt, nincs sem -
mi más, csak a man na. Most pe dig el epe dünk, mert sem -
mit sem lá tunk a man nán kí vül. (4Móz 11,6) Döb be ne tes,
hogy Iz rá el tud ja, mi hi ány zik, hogy rá jön: nem elég csak
a man na. Min den ki el ke se re dett, Mó zes sem tud ja to vább
ve zet ni a né pet. 

Egy ide ig megy te hát a verk li, csak hogy azt idõn ként fel
is kell húz ni. Mert ki fogy a len dü let. Ki szá rad a lé lek, el -
eped, ki apad a ben sõ. Is ten Lel ké nek ki ára dá sa át se gí tet -
te a holt pon ton ezt a ver gõ dõ csa pa tot. Is ten lel ket ön tött
a pró fé tá lók lel ké be, és a pró fé tá lók to vább ad ták, lel ke sí -
tet ték õket. 

Ez a lel ke sí tõ erõ azon ban ma is könnyen le het olyan –
és ta lá lunk ilyet a pi a con –, hogy csak ide ig-órá ig hat, ha -
mis pót szer nek bi zo nyul. Az a Lé lek, ame lyet kap tak, nem
ilyen volt; a baj csak az volt, hogy nem volt min den kié!
Nem nyu go dott meg min den kin. Nem volt össze ír va min -
den ki, és Is ten het ven re kor lá toz ta azok szá mát, akik nek
Lé lek ada tik. Is ten igé je fel fe di szá munk ra, hogy Lel ke
konk ré tan ada tik. Tud ha tó, fel is mer he tõ, ki nek ad ta. 

So vány vi gasz len ne, ha ma is kor lá to zott és szûk re
sza bott len ne a Lé lek. Per sze ma is ak kor van, ha Is ten ad -
ja, és a Lé lek ott fúj, ahol és ami kor akar. Ma is ott lán gol
a pün kös di tûz, ott he ví ti szí vün ket, ahol Is ten ad ja, láng -
ra lob bant ja, mert az õ tu laj do na. 

Bár csak az egész nép pró fé ta vol na, és ne kik is ad ná lel -
két az Úr! A Szent lé lek ün ne pén Is ten sza va szí vün ket el ér -
ve újabb kö nyör gést fa kaszt az egy ház ban, hi szen a ki áradt
pün kös di Lé lek nek hí ján va gyunk, és bi zony ki szá radt, el -
epedt lélek kel csa tan gol nak a kör nye ze tünk ben élõk. 

Ami meg va ló sult az óta, a Lé lek nem pusz tán lel ke sít, a
Lé lek bár ki ben ren de zõ erõ. Õ te remt ren det, õ ad egye nes
utat, utat a pusz tá ban, õ nyit ja meg sze mün ket lá tás ra, õ
di csõ í ti ben nünk a Krisz tust. Meg lát tat ja üd vö zí tõ szán dé -
kát is ma gá ban az üd vö zí tõ Krisz tus ban. A Szent lé lek tel -
je sen és nem rész le tek ben mû kö dik. Ha meg kap tam, raj -
tam ke resz tül Is ten szór ja szét ál dá sa it, Krisz tust ma gasz -
ta lom és szol gá lom. Rá mu tat Krisz tus ra, aki, mint a vi zet
fa kasz tó kõ szik la, meg üt te tett, de nem csak egy szer, és
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nem egy kis bo tocs ká val. Elõ bu gyo gott be lõ le az a vér,
amely test vé ré vé tett, s test vér ként egyen lõ vé tesz min -
den kit a Lé lek aján dé ká nak el nye ré sé re. Lu ther mond ja:
az Ószö vet ség böl csõ, amely ben meg le led a pó lyát, Krisz -
tus fek võ he lyét. Be le van ágyaz va a kö nyör gés: add,
Uram, a Lel ket! Add, hogy bi zony sá got te hes sünk ró lad,
bi zony sá got te hes se nek Krisz tus ról so kan, de ki sza bad
mon da nunk: bár csak min den ki meg lát ná az Em ber fi á ban
meg je lent ke gye lem cso dá ját! Mert ez az élet kul csa, meg -
ol dá sa, hogy a meg szü le tett Krisz tus ál do zat tá lett és fel -
tá madt! A pró fé tá lás aján dé ka, a ve ze tõ aján dé ka. De ki
ne len ne éle té ben ve ze tõ sze rep ben? Apák böl cses sé ge,
édes anyák sze re te te hány szor vá lik ve ze tõ sze rep pé? Sa ját
éle tünk cél ja i nak ki tû zé se, azok el éré se megint csak meg -
kí ván ja a ve ze tõ sze re pet. Pün kös di éne ke ink te le van nak
ké rõ szó val. „Is ten élõ Lel ke, jöjj!” (EÉ 244) „Szent lé lek,
Lel ke Atyá nak, Fi ú nak, jöjj se bes, zen dü lõ szél szár nya -
kon!” (EÉ 245) „Leg drá gább aján dé ko dért kö nyör gök, Is -
te nem!” (EÉ 244) „Jö vel, Szent lé lek Úr is ten, töltsd be szí -
ve in ket bõ ven!” (EÉ 229) 

Ab ban a pil la nat ban, ami kor Is ten fel hõ ben le száll, és
el vesz ab ból a Lé lek bõl, amely Mó zes ben volt, és ad be lõ -
le min den ki nek, tu laj don kép pen azt köz li: nem va gyok tõ -
le tek messze, aho gyan ti hi szi tek azt! Nem ke vés az én
erõm, nem rö vid az én ka rom. Is ten vá la sza te hát a Lé lek
aján dé ka a bû nös em ber nek. Meg is mer te ti ön ma gát: ez
va gyok… és oda is ad ja ön ma gát. Hi szen ami kor a Szent -
lel ket ad ja, nem egy erõ köl tö zik lel ke sí tõ szer ként éle -
tünk be, ha nem ma ga a Meg vál tó, aki ren det tett eb ben a
fe je te te jé re állt vi lág ban egyet len ke reszt tel. Adas sék a Lé -
lek, hogy tud juk, kit di csõ í tünk ezen az ün ne pen! 

Fe ren czy And rea 

Tal ló zó 

„»Az nap pró fé tál tak, de ké sõbb so ha« (Szif ré). Nem volt a
fel ada tuk, hogy ál lan dó an osz toz za nak Mó zes sel ve ze tõi
sze re pé ben. Ma i mon idesz azo kat az em be re ket, akik is te ni
ki nyi lat koz ta tá sok ban ré sze sül nek, olya nok hoz ha son lít ja,
akik nek az éj sza ká ját vil lám fé nyek vi lá gít ják meg. Egye -
sek nek meg ada tik, hogy a vil lám ló fényt gyor san egy más
után kö vet ke zõ so ro za tok ban fog ják fel; ezek olya nok,
mint ha foly to nos ra gyo gás ban len né nek; és az õ éj sza ká -
juk olyan vi lá gos, mint a nap pal. Ez a pró fé tá lás nak az a
ki ma gas ló fo ka, ame lyet Mó zes, a leg na gyobb pró fé ta ért
el. Má sok a pró fé tai vil lám fényt nagy idõ kö zön ként kap -
ják; ezen a fo kon áll a leg több pró fé ta. Van nak vi szont
olya nok, akik egész éj sza ka csak egy szer lát ják a vil lám fé -
nyét. Ez azok ra vo nat ko zik, akik rõl a Szent írás azt ír ja,
hogy »pró fé tál tak, de töb bé nem« (…).” (Hertz Bib lia jegy -
ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.) 

„(…) a 70 és 72 (…) még a Sep tu ag in ta ke let ke zé sé nek
a ha gyo má nyá nál is sze rep lõ va ri ánsszám. (…) Ez a
szám szim bo li ká nak lát szó kom bi ná ció azon ban pél da sze -

rû tör té net té vá lik és azt mu tat ja, hogy Is ten Lel ke bár hol
és bár mi kor meg ra gad hat »szám fe let ti« em be re ket is (…).”
(Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi -
té ka Kft.) 

„A pró fé tá lás itt nem jö ven dö lés, nem is va la mi nek a
hir de té se, ha nem di csõ í tés (ének kel vagy be széd del), és
há la adás kép zett ség nél kül (lásd Saul ha son ló ese tét az
1Sám 10,9–11-ben). Ilyen pró fé tá lást csak a lé lek kü lön le -
ges lá to ga tá sá nak ered mé nye kép pen le he tett vé gez ni.” (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) 

„El dád és Me dád Mó zes ál ta li pró fé tai ka riz má já nak el -
fo ga dá sa (…) ar ra szol gál, hogy meg óv ja a pró fé tai szol -
gá lat füg get len sé gét azok tól, akik azt in téz mé nyi el len õr -
zés alá von nák.” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos
Ka to li kus Bib lia tár su lat) 

„Aján dé ka i val el bi za kod ni dõ re ség, de le be csül ni, meg -
ol ta ni, vagy iri gyel ni a má si két megint csak ér tel met len
do log. (…) Jól le het Mó zes sza va i ban to vább ra is ott mun -
kál a Lé lek, õ to vább ra is meg ma rad az ért he tõ be széd nél,
nem esik eksz tá zis ba.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses
a Te igéd. Kál vin Ki adó) 

Il luszt rá ció 

GON DO LA TOK 
(a Szent lé lek rõl)
„So kan azt gon dol ják, hogy a Lé lek re va ló hi vat ko zás ide -
gen az evan gé li kus teo ló gi á tól… 

Mi, evan gé li ku sok „lé lek te le nül” élünk? 
(Fa biny Ta más) 

„A Lé lek nek kö szön he ti az egy ház mind azt, ami egy ház -
zá tet te, ami vel meg aján dé koz ta: ere de tét, lé tét és fenn -
ma ra dá sát. Az egy ház eb ben az ér te lem ben a Szent lé lek
al ko tá sa.” 

(Hans Küng) 

„Ha a ke resz té nyek tö ké le tesen meg len né nek gyõ zõd ve ar -
ról, hogy az egy ház ban és az egy ház ál tal meg nyi lat ko zó
Szent lé lek az egész vi lág Urá nak sza bad Lel ke – aki ott
mun kál ko dik, ahol akar –, nem len né nek ak kor va la mi vel
óva to sab bak, nyi tot tab bak és igaz sá go sab bak íté le te ik ben
és tet te ik ben a nem keresz tény nagy vi lág val lá sok kal
szem ben?” 

(Hans Küng) 

(az irigy ség rõl)
„Min den más bûn nel, Sancho, jár va la mi kel le mes is
együtt, de az irigy ség gel sem mi egyéb, mint ked vet len ség,
ha rag és dü hön gés.” 

(Cer van tes) 
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TÖR TÉ NET 
(a Szent lé lek mun ká já ról)

A ta nít vá nyok, a Mes ter köz lé keny han gu la tán fel bá to rod -
va, meg kér dez ték: 

– Mondd, mit kap tál a meg vi lá go sodás tól? Is te ni vé vál -
toz tál? 

– Nem. 
– Szent té let tél? 
– Nem. 
– Hát ak kor mi vál to zott? 
– Fel éb red tem. 

(Ant hony de Mello) 

(a Lé lek kü lön le ges ado má nya i ról)
Egy fi a tal ze ne szer zõ Mo zart tól kért ta ná csot, hogy ho -
gyan fej leszt het né te het sé gét. 

– Azt ta ná csol nám, hogy kezd je egy sze rû dol gokkal –
vá la szol ta Mo zart. – Da lok kal pél dá ul. 

– De ön már gye rek ko rá ban is szim fó ni á kat kom po nált!
– til ta ko zott az em ber. 

– Igaz. De ne kem nem kel lett sen ki tõl sem ta nácsot kér -
nem, hogy ho gyan fej lesszem a te het sé gemet. 

VERS 
(az irigy fél té keny ség rõl)
Jó zsef At ti la: Ko moly lett már (rész let) 

Mi vol tam én?… Ok ta lan pró fé ta, 
Cif ra szó vá gyö tört aka rás, 
Irigy, ha a má sik szeb ben mond igét. 
Hi u s ág ból vágy tam tö vis ko szo rú ra. 

PÜN KÖSD 2. NAP JA 
•Zsolt 51,12–15 

Az utób bi idõ ben töb bek kö zös ta pasz ta la ta az, hogy a
nagy ün ne pek két nap ja kö zött az is ten tisz te le ten részt ve -
võk szá má ban és ará nyá ban egy faj ta ki egyen lí tõ dés fi -
gyel he tõ meg. Ta lán kis sé az el sõ nap ro vá sá ra is, a má -
so dik na pon is igen szép szám mal vesz nek részt hí ve ink
az ün ne pi is ten tisz te le ten – ha nem töb ben, mint az el sõn.
Töb bek kö zött ezért is el len kell áll ni a kí sér tés nek, hogy
az ün nep má so dik nap já ra va ló ké szü lést ru tin ból meg -
old juk. Meg gyõ zõ dé sem, hogy a má so dik nap ige hir de té se
nem old ha tó meg az el sõ nap len dü le té bõl, mint egy an nak
há tán fel ka pasz kod va, vagy az el sõ nap ma ra dé kát, mor -
zsá it össze se per get ve. Tar tal mi, lo gi kai kap cso lat ter mé -
sze te sen le het a két ige hir de tés kö zött, de mind ket tõ nek
ön ál ló len dü le te, mon da ni va ló ja kell le gyen. 

A ki je lölt ószö vet sé gi tex tus iga zi pün kös di üze ne tet
hor do zó ige sza kasz. Dá vid bûn val ló imád sá ga ar ról a
meg úju lás ról és szol gá lat ról szól, amely egye dül Is ten te -

rem tõ mun ká ja ként kép zel he tõ el. Nagy ün ne pe ink el sõ
nap ján min dig azt lát hat juk, hogy mit tett ér tünk Is ten,
míg a má so dik na pon az eb bõl fa ka dó (misszi ói) szol gá lat
meg lá tá sa és be tel je sí té se a hang sú lyos. Is ten elõ ször
min dig ad, mi e lõtt kér ne. Jé zus elõ ször hív: Jöj je tek én hoz -
zám mind nyá jan…, majd küld: Men je tek el te hát, te gye tek
ta nít vánnyá min den né pet… Mi vel pün kösd ün ne pe az
anya szent egy ház Szent lé lek ál tal va ló szü le té sé rõl szól,
ezért az ün nep má so dik nap ján a köz pon ti üze net: mit
tesz Is ten a Lé lek ál tal? Mit cse lek szik ve lünk, mi re in dít
ben nün ket a Lé lek? 

A Lé lek tisz ta szí vet és erõs lel ket ad 

Szá mom ra min dig meg ra ga dó Dá vid pél dá ja. A ha tal ma,
nép sze rû sé ge te tõ pont ján ál ló ki rály Is ten elõtt sír, mint
egy gyer mek. Nem ta gad ja, nem ma gya ráz za, nem iga zol -
gat ja vét két. Meg pró bál ta a bûnt el rej te ni, tör vé nyes ke re -
tek kö zé szo rí ta ni (Bet sa bé fér jé nek ha za hí vá sa a harc me -
zõ rõl, majd a si ker te len pró bál ko zás után meg öle té se).
Mily nagy kí sér tés, hogy a bûn min den for má ját gyû lö lõ
Is ten min den ha tó sá gát fél re té ve, meg elég szünk az em be -
rek elõt ti lát szat tal! Ta lán még Is ten is meg elég szik az zal,
aho gyan mi meg ol dást ke re sünk a bûn re, s utó lag jó vá ha -
gyá sát ad ja. Dá vid lel ke ro mok ban he ver, mert most már
vi lá go san lát ja: meg pró bál ta a le he tet lent, ra fi nált mó don
ki ját sza ni a szent Is tent. A meg kez dett úton to vábbha lad -
ni sem mi ér tel me, hi szen szem beta lál ko zott az íté lõ Is ten -
nel. Ak kor ta lál ko zott ve le, ami kor nem gon dol ta vol na,
hi szen Dá vid ré szé rõl már le volt zár va az ügy. Egyet len új
út ma rad szá má ra, az igaz, õszin te bûn bá nat, az Is ten
elõtt va ló tel jes meg aláz ko dás. Óri á si bûn ter hé tõl csak így
sza ba dul hat meg. A Szent lé lek mun ká ja már az is, hogy
tisz ta szív re és erõs lé lek re vá gyik. Gyõ zel me it el len sé gei
fe lett, trón ját, ha tal mát an nak kö szön he ti, hogy tisz ta szí -
vû, Is ten tõl ve zet he tõ em ber volt. Bet sa bé val va ló pa ráz -
na sá ga Is ten nel va ló meg hitt, élõ kap cso la tát tör te szét,
most már lát ja, mit ve szí tett. Vissza akar ja kap ni Is tent.
Nem egy kis re no vá lá sért, ki iga zí tá sért, kor rek ci ó ért kö -
nyö rög, ha nem Is ten tel je sen újat te rem tõ mun ká já ért. A
hé ber „bá rá” je len té se: (meg)te rem te ni, elõ hoz ni, sõt ter -
mé ket len föl det ter mõ vé ten ni. A szív az Ószö vet ség né pe
szá má ra nemcsak a test egyik ré sze, ha nem a tel jes em -
bert je len ti mint ér tel mi, ér zel mi és aka ra ti lényt. Tisz ta
szí vet és erõs lel ket kér. Ezt csak is aján dék ként kap hat ja
meg a Lel ke és sza va ál tal te rem tõ Is ten tõl. Meg kap ta. 

Dá vid te hát nem azért ma rad ha tott to vább ra is ki rály,
mert er köl csi tö kély volt, ha nem azért, mert õszin tén be -
val lot ta ál la po tát, s csak is az ilyen em ber kap hat új szí -
vet. Nem más (em ber) kény sze rí tet te bûn bá nat ra, ha nem
a Szent lé lek nek en ge del mes ked ve val lot ta meg nyo mo rú -
sá gát. 

A to váb bi szol gá lat elõ fel té te le az új szív. Enél kül (ap ró,
kül sõ, eset leg sok szor ide ig-órá ig még ha tá sos nak is tû nõ

189



190

vál toz tat ga tá sok mel lett is) min den ma rad a ré gi ben. Is -
ten tõl ka pott új szív vel Is te nünk meg en ge di, hogy új ra
szol gá la tá ba áll junk. Mert te rem tõ Lel két nem ve szi el tõ -
lünk, ha nem raj tunk ke resz tül más ra is ki tud ja árasz ta ni. 

A Lé lek vi dám sá got és szol gá lat ra va ló
kész sé get ad 

Amíg a bûn kö vet kez mé nye a le hor gasz tott fej (Ka in), sö -
tét gon do la tok, a za va ros te kin tet, ad dig a Lé lek ál ta li sza -
ba du lás kö vet kez mé nye az öröm, a vi dám ság, a ra gyo gó
szem. Nem a drá ga pén zen vá sá rolt, gyors, „mû anyag”
örö mök rõl van szó, ame lye kért va ló küz de lem ben so kan
ha lá lo san ki fá rad nak, ha nem a bör tön bõl sza ba du ló ra -
bok örö me ez. Az Is ten tõl ka pott bûn bo csá nat és a Krisz -
tus ban va ló új élet örö me. 

Sok szor kö töz nek meg ben nün ket sa ját elõ íté le te ink. Ha
öröm rõl és vi dám ság ról hal lunk, az gya nús, azon nal
össze von juk a szem öl dö kün ket, s azon nal va la mi ex ta ti -
kus, ka riz ma ti kus kö zös ség ben ta pasz tal ha tó „ki len gé -
sek re” gon do lunk. Pe dig milyen vi lá gos a Szent írás ta ní tá -
sa a Lé lek ál ta li öröm rõl Mó zes köny ve i tõl kez dõ dõ en, a
Zsol tá ro kon és Lu kács evan gé li u mán át egé szen a Je le né -
sek köny vé ig! Nem kell fél ni az öröm tõl, sõt be kell lát -
nunk, hogy csak az öröm mel vég zett (lel ké szi) szol gá lat
le het ha té kony. Az Is ten tõl va ló öröm nél kül szol gá la tunk
gé pi es, iz zadt ság sza gú ke nyér ke re set té vá lik, a lel ke se dést
fel vált ja a meg fá radt kö te les ség sze rû ség. Az is te ni sza ba -
dí tás vi dám sá gá nak egyé ni, gyü le ke ze ti és egy há zi szin -
ten is meg kell je len nie, csak így le het jö võ je. Ki cso da az
az ér tel mes em ber, aki vá gya ko zik szo mor ko dó, so pán ko -
dó, pa nasz ko dó kö zös ség be? Ezt meg te szik az em be rek a
csa lád ban és a mun ka he lyen is. Csak is a mást, a krisz tu -
si örö möt su gár zó kö zös ség le het von zó. A Szent lé lek se -
gít sé gé vel mi ma gunk is, gyü le ke ze tünk és egy há zunk is
le het ör ven de zõ. 

Au gus ti nus mi lyen vi lá go san be szél ar ról az öröm rõl,
ame lyet Is ten tõl meg té ré se kor ka pott! Val lo má sa i ban a
kö vet ke zõ ket mond ja: „Ölt sé tek ma ga tok ra az Úr Jé zus
Krisz tust, a tes tet pe dig ne úgy gon doz zá tok, hogy bû nös
kí ván sá gok éb red je nek ben ne. Nem akar tam már to vább
ol vas ni. Nem is volt er re szük ség. E mon dat vé gez té vel
tüs tént a bi zo nyos ság de rû je öm lött el szí vem ben, és a ké -
tel ke dés min den ho má lya szer te fosz lott. Uj jam mal, vagy
nem tu dom mi fé le jel lel meg je löl tem a köny vet és az tán
be csuk tam. Ar com nyu godt volt már, ami kor Aly pi us nak
min dent el be szél tem… In nét a hír rel anyám hoz si et tünk.
Meg örült anyám. Tö vi rõl he gyi re el mond tuk a tör tén te ket.
Föl uj jon gott gyõ zel mes bol dog ság ban. Té ged ál dott: »Ki
min dent meg te hetsz bõ ven azon túl is, mit is ké rünk,
avagy meg ér tünk.« Lát ta, hogy sok kal töb bet ad tál ne ki
ben nem, mint amennyit szo ká sa sze rint õ kért könnyes,
ke ser ves só ha ja i ban… Drá gább, tisz tább öröm ra gyog ta
be, mint ami lyen re vé rem bõl sar jadt uno ká i ban vá gya ko -

zott.” (VI II. könyv 12. fe je zet) Majd Au gus ti nus éle té ben is
kö vet ke zett a szol gá lat. 

A Lé lek ad ja a vét ke sek meg té ré sét 

Szem be öt lõ, hogy Dá vid nem csak ön ma gá ért kö nyö rög
ak kor, ami kor Is ten aján dé ka it ké ri. Nem áll meg ön zõ mó -
don azon a pon ton, hogy Is ten tisz tít sa meg õt. Cél ja az,
hogy meg tisz tult szí vé vel, új misszi ói len dü let tel Is ten út -
ja i ra ta nít has sa a hût le ne ket, és a vét ke sek meg tér je nek
Is ten hez. Ez ter mé sze te sen tel je sen Is ten mun ká ja, de Dá -
vid kö nyö rög ér te, mert bi zo nyos ab ban, hogy szük sé ges
és Is ten nek tet szõ az ilyen imád ság. 

Szá munk ra is biz ta tó és el gon dol kod ta tó ez a kö nyör -
gés. A ki rály, aki egy nem zet fö lé van emel ve, s õr kö dik fö -
löt te, nem elég szik meg a kül sõ biz ton ság gal, a ha di si ke -
rek kel. Lát ja, hogy né pe sor sa nem csak eze ken mú lik.
Szá mol az er köl csök kel. Az igaz sá gos ság fel ma gasz tal ja a
né pet, a bûn pe dig gya lá za tuk ra van a nem ze tek nek. (Péld
14,34) A tör té ne lem is iga zol ja, hogy az er kölcs te len ség be
süllyedt né pek, ha tal mak elõbb vagy utóbb szét es tek. Dá -
vid ezért né pe meg té ré sé ért ki ált Is ten hez. Mi u tán õ új ra
meg kap ta Is ten ke gyel mét, né pé nek is ezt kí ván ja. 

Egy há zi éle tünk, lel ké szi szol gá la tunk köz pon ti kér dé -
sé nél va gyunk. Sok szor le ter hel nek ben nün ket a ne ga tív
sta tisz ti kák, gyü le ke ze te ink bé nult sá ga, pres bi te rek ér tet -
len sé ge, ön ma gunk te he tet len sé ge. Kí sér tés ként je lent ke -
zik a gon do lat, hogy tu laj don kép pen nem is szá mít sem -
mit a szol gá la tunk, úgy is a ré gi me der ben ha lad nak a dol -
gok. Mer jünk hin ni s imád koz ni egy há zunk meg úju lá sá -
ért! Sok kér dés más ként nem is old ha tó meg, csu pán gyö -
ke res sze mé lyes élet úju lás sal. Mer jük kér ni Is ten Lel két
ezen a pün kös dön is: ve gye el szí vünk sö tét hi tet len sé gét,
te gye új ra naggyá elõt tünk a meg halt, de fel tá madt Jé zus
Krisz tust, ad jon bá tor sá got szol gá la tunk ba. 

Sza bó And rás

Tal ló zó 

„»Tisz ta szí vet te remts ben nem« (…) van egy le hel let a
pün kös di szél zú gá sá ból és a tü zes nyel vek for ró sá gá ból.
Az új já szü le tés egé szen új tes ta men to mi gon do la tá nak (Tit
3,5) ez az ótes ta men to mi pre for má ci ó ja. (…) Be szélt er rõl
Je re mi ás (…), Ezé ki el (…), de csak az 51. zsol tár író ja kö -
nyö rög ér te, mint va la mi olya nért, ami nél kül nem le het
el. Ezt az aján dé kot egy szer s mind ko ri nak gon dol ja, de
olyas va la mi nek, amit ál lan dó an táp lál ni, épí te ni kell. (…)
Fo ga da lom, di csé ret és há la adás. Nem csak ma gá nak ké ri
ezt. Szol gá lat ra, misszi ó ra ajánl ja fel ma gát: »hadd ta nít -
sam a bû nö sö ket a Te uta id ra, hogy a vét ke zõk meg tér je -
nek Hoz zád!« (15. v.) Így ter jedt el és épült fel a ke resz tyén
egy ház.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta.
Kál vin Ki adó) 



„Az Új szö vet ség ben a Szent lé lek nem hagy ja el a hí võ -
ket. A meg té rés pil la na tá ban be lé jük köl tö zik (…) Azon -
ban a ke resz tény em ber a bû ne mi att el tá vo lít ha tó a szol -
gá lat ból (…).” (A Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke -
resz tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány) 

„Ilyen mély a bûn rõl va ló meg gyõ zõ dés, ennyi re mély -
sé ges és õszin te a bûn bá nat, ilyen igaz a bûn val lás,
ennyi re ér zé keny a szív, ilyen tö re del mes, ilyen buz gó a
vá gya ko zás a meg úju lás után, ennyi re alá za tos, ilyen
gyer me ki a bi za lom Is ten bûn bo csá tó sze re te té ben! Ez az,
amit bi zo nyá ra el vár ha tunk »az Is ten szí ve sze rin ti fér fi -
tõl«.” (Ar no C. Ga e be le in: Ószö vet sé gi kom men tár. Evan -
gé li u mi Ki adó) 

„(…) Az egész Zsol tár könyv egyet len he lye, ahol az,
hogy Is ten »el for dít ja ar cát«, nem rosszat je lent. Itt nem Is -
ten nem tet szé sé nek (…), ha nem meg bo csá tó ke gyel mé nek
je le.” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus
Bib lia tár su lat) 

„A 12k. olyan erõ tel jes szót hasz nál, amellyel a Bib lia
el sõ lap ja in ta lál ko zunk: »te remts« tisz ta szí vet ben nem
(…). Bent most min den sö tét, lent ka va rog a mély ség; te -
rem tõ sza vad dal be lül rõl, szí ve men el kezd ve, s on nan ki -
fe lé ha tol va tégy új já min dent. Hadd ke rül jön min den az
õt meg il le tõ he lyé re, és szûn jön meg a zûr za var. Pezs dül -
je nek tõ led adott élet tel a vi zek, s le gyek »erõs«, mint aki
lát ja a lát ha tat lant (Zsid 11,27).” (Sza bó An dor: Lá bam
elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó) 

Il luszt rá ció 

GON DO LA TOK 
(az erõs lel ket újítsd meg ben nem)
„De rûs va gyok, örül je tek ti is ve lem. Ör ven dez ve imád koz -
zunk…” 

(II. Já nos Pál sza vai ha lá la elõtt) 

Ráz ga Pál po zso nyi evan gé li kus lel kész imá ja ki vég zé se
elõtt: 

„Uram, ha le het sé ges, vedd el tõ lem a szen ve dés kely -
hét, de ne az én, ha nem a te aka ra tod sze rint! 

Itt ál lok elõt ted, Uram, szem ben a ke lõ nap pal, s vé gig -
te kin tek él temen. Fáj da lom vesz kö rül, de a lel kem nyu -
godt. 

Meg ál dok min dent, amit a sze mem lát. Ál dom Po zsony
la kó it, drá ga kö zös sé ge met, ál dom sze gény, vét len gyer -
me ke i met, ál dom sze re tett nõ met, ál dom a csá szárt – azo -
kat is meg ál dom, akik el ítél tek. Ál dom drá ga ha zá mat, s
kí vá nom, hogy mi e lõbb sza bad és sze ren csés le gyen! 

(Köz li Kum lik Emil: A sza bad ság harc
po zso nyi vér ta núi) 

TÖR TÉ NET 
(hogy ta nít has sam uta id ra a hût le ne ket)
Ab ra ham Lin coln ról fenn ma radt, hogy a pol gár há bo rú

min den ször nyû sé ge kö ze pet te is min dig jó in du lat tal be -
szélt a dé li ek rõl. 

Egy szer egy po li ti kus tár sa sze mé re hány ta: 
– Mi ért akarsz ba rá to kat csi nál ni az el len sé ge ink bõl?

Tönk re kell õket ten ni, le kell õket ver ni! 
Lin coln nyu god tan vá la szolt: 
– Hát nem ak kor gyõ zöm le leg in kább el len sé ge in ket,

ha ba rá to kat csi ná lok be lõ lük? 

VERS 
(vi dá míts meg új ra sza ba dí tá sod dal)
Ba las si Bá lint: Bor ivók nak va ló (rész let) 

Ál dott szép Pün kösd nek gyö nyö rû ide je, 
Min dent egész ség gel lá to ga tó ege, 
Hosszú úton já ró kot könnyeb bí tõ sze le! … 

Újul még az föld is min de nütt te tõ led, 
Tisz tul ho má lyá ból az ég is te vé led, 
Min den te rem tett ál lat meg in dul te ben ned. 

Ily jó idõt ér vén Is ten ke gyel mé bõl, 
Di csér jük szent ne vét fe jenk int jó szív bõl, 
Igyunk, lak junk egy más sal ví gan, sze re tet bõl! 

Fo dor And rás: Pün kösd (rész let) 

És föl csat tan a gyer me ké nek, 
föl búg az or go na: 
Jö vel szent lé lek! – vi gyél el a nyár ba, 
hol égig ér a já ték pa lo tá ja, 
sza bad ság ott ho na. 

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE 
• 5Móz 6,4–7.14–15 

Szent há rom ság ün ne pén az Atya, Fiú, Szent lé lek Is ten rõl,
a Szent há rom ság ról ta nús ko dunk. Ta nús ko dá sunk tar tal -
ma nem a nagy ti tok fel ol dá sa vagy a meg ma gya rá zá sá ra
tett kí sér let, ha nem a Szent há rom ság mun ká já nak imá da -
ta és di csõ í té se. Meg vall juk és imád juk a tit kot. A ke resz -
tény hit ben a Con fes sio és a Te De um szét vá laszt ha tat lan
tar tal mi egy sé get al kot nak. 

Az ün nep rõl 

Szent há rom ság ün ne pe az egyet len a ke resz tény ün ne pek
kö zött, amely nem üd vös ség tör té ne ti ese mény hez, ha nem
a ke resz tény ta ní tás hoz, a ke resz tény hit köz pon ti je len -
tõ sé gû ta ní tá sá hoz kap cso ló dik. A Szent há rom ság hit tit -
ká nak ki for má ló dá sa és ün nep lé se a Krisz tus is ten sé ge
kö rü li vi ták hoz és az ari a niz mus sal foly ta tott teo ló gi ai
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küz del mek hez tár sul. Ez a teo ló gi ai küz de lem nem csu -
pán a „szak em be re ket”, a teo ló gu so kat iz gat ta, ha nem a
hí võk szé les ré te ge it is fog lal koz tat ta. Fel iz zí tot ta az ér -
dek lõ dést az Is ten rõl va ló ta ní tás iránt, se gí tett a ke resz -
tény hit tu dat egész sé ges for má ló dá sá ban, és erõ tel jes ha -
tást gya ko rolt a hit ki fe je zé si for má i ra, az imád ság ra, és
ál ta lá ban az is ten tisz te le ti élet, a li tur gia szö ve gé nek ala -
ku lá sá ra is. A 8. sz. kö ze pé tõl már is me rünk egy Szent há -
rom ság-pre fá ci ót, és 800 kö rül már sa ját mi se for mu lá val
ren del ke zõ ün ne pet, amely nek rend jét pün kösd és ad vent
kö zött gyak ran hasz nál ták, így ezek a va sár na pok tri ni -
tá ri us jel le get nyer tek. A Szent há rom ság ál tal meg ha tá ro -
zott ke gyes ség nek és az ün nep szü le té sé nek va ló szí nû leg
a ben cés ko los to rok vol tak a böl csõi. Er re vo nat ko zó lag
az ez red for du ló kör nyé ké rõl van nak ada lé ka ink. A pá pák
hosszú ide ig vonakodtak elfogadni, általánossá tenni ezt
az ünnepet, és elõ ször az 1570-es ró mai mi se könyv fo -
gad ta be. 

Az evan gé li kus egy ház át vet te Szent há rom ság ün ne pét,
hi szen a Szent há rom ság ról va ló ta ní tás so ha sem volt vi -
ta té ma Ró ma és a re for má torok kö zött. A ke le ti ort ho do -
xia vi szont nem is me ri ezt az ün ne pet, tar tal mi lag pün -
kösd höz kap csol ja. Ugyan ak kor az ort ho do xi át éne ke i ben,
imád sá ga i ban, sõt egész li tur gi á já nak szer ke ze té ben erõ -
tel jes tri ni ta riz mus jel lem zi. 

Szá munk ra Szent há rom ság ün ne pe az üdv tör té ne ti ese -
mé nyek, az egy há zi esz ten dõ ün ne pe i nek és ün nep kö re i -
nek a fog la la ta, dog ma ti kus zá ró pont ja. Egyút tal szin te
nyi tá nya az utá na kö vet ke zõ va sár na pok hosszú so rá nak,
amely szí ne i re bont ja a Szent há rom ság Is ten gaz dag sá gá -
nak, böl cses sé gé nek és is me re té nek (Róm 11,33–36) egy -
há zá ban és ke resz té nye i ben ha tó mun ká ját. 

A tex tus ról 

Az ige hir de tés nek bi zo nyo san sa já tos színt köl csö nöz,
hogy az alap ige a „Sö má”, vagy is az Ószö vet ség „cre dó -
ja”. „A mo no te iz mus hit val lá sa, amellyel a zsi dó nép hi -
tet tesz az egy is ten hit mel lett.”1 Ez a hit val lás azon ban a
hí võ zsi dó szá má ra nem csu pán el vi teo ló gi ai dek la rá ció,
ha nem az egész éle tét meg ha tá ro zó ta ní tás. „Az ima rend -
ben na pon ta négy szer for dul elõ: két szer a reg ge li imá -
ban, egy szer az es ti imá ban és utol já ra le fek vés elõtt. A
Tal mud sze rint, ha nincs rá más le he tõ ség, leg alább a
»Sö má« el mon dá sá val tel je sí te ni kell a na pi Tó ra-ta nu lás
pa ran csát.”2

A kulcs szó az echád: egyet len. A Sul c hán Áruc h cí mû
val lá si tör vény könyv ma gya rá za ta sze rint az echád szó
egy faj ta szám ér té kek re uta ló rö vi dí tés: a Vi lág Ura egyet -
len (alef) a hét ég ben és a föl dön (dal et) és a vi lág négy tá -

ján (het). Az alef szám ér té ke egy, a he té nyolc, a dal eté
négy. In nen az uta lás a szá mok ra. A há rom be tû össze ol -
va sá sa al kot ja az echád szót, amely nek szó sze rin ti for dí -
tá sa: egy. 

Ugyan ez az imád sá gos könyv azon ban a Sö má szö ve gé -
ben az echádot nem eggyel, ha nem az egyet lennel ad ja
vissza. Az Egyet len, aki nek a fen sé gét a ma gya rá zat sej tet -
ni pró bál ja, ugyan ak kor vég te len kö ze li, aki az egyes em -
ber nek is meg ad ja a lé te zés és az elé je já ru lás aján dé kát.
Le nyû gö zõ az a ter mé sze tes ség és re a li tás ér zék, amely az
egyet len elé olyan imád ság gal já rul, amely re ke vés ke resz -
tény me rész ked nék. „Ál dott vagy Te, Örök Is te nünk! Vi lág
Ura, aki éssze rû en al kot ván meg az em bert, üre gek kel és
nyí lá sok kal lát tad el. Nyil ván va ló és tu dott do log fel sé ges
tró nod elõtt, hogy ha ezek kö zül bár me lyik fe les le ge sen ki -
nyíl na vagy el zá ród na, nem tud nánk lé tez ni és eléd já rul -
ni. Ál dott vagy Te, Örök ké va ló, min den élõ lény or vo sa, ki -
nek cso dá sak a mû vei.” Úgy gon do lom, nagy szük sé günk
van ar ra, hogy a zsi dó ke gyes sé gi gya kor lat nak az egyet -
len hez kap cso ló dó táv la tát meg szív lel jük! 

Ne künk azon ban nem a Sö m át kell exe ge tál nunk, ha -
nem a Szent há rom ság Is tent kell pré di kál nunk. Ho gyan
lesz a Sö má alap igé bõl szent há rom sá gi ige hir de tés? Ho -
gyan vi szo nyul a tex tus a ke resz tény ség cre dó já hoz, akár
az Apos to li hit val lás ról, akár a Ni ca e no-Cons tan ti no po li -
ta num ról van szó? 

Meg gyõ zõ dé sem sze rint le kell mon da nunk azok ról a
ne mes szán dé kú kí sér le tek rõl vagy fel té te le zé sek rõl, ame -
lyek a for má lis ana ló gia se gít sé gé vel ke re sik az Ószö vet -
ség ben a ves tigia trin ita tist, ku tat ják a Szent há rom ság
ótes ta men tu mi nyo ma it. Gon do lok itt Áb ra hám lá to ga tó i -
ra: Áb ra há mot meg lá to gat ta az Úr, és õ há rom fér fit lá -
tott… Az áro ni ál dás hár mas ta go zó dá sá ra vagy az ézsa -
i á si ví zió trisz ha gi onjá ra is gon dol ha tunk. In nen azon ban
nem ve zet út a Szent há rom ság hoz. W. El ert, ami kor dog -
ma ti ká já ban a tri ni tá ri us dog ma szük sé ges sé gé rõl be -
szél,3 óv az egyes ige he lyek exe gé zi sé tõl és múlt szá za dok
kü lön le ges vi lág szem lé le té nek vagy fi lo zó fi á já nak ilyen
irá nyú ér tel me zé sé tõl. Tõ le füg get le nül so ha nem avul el a
kér dés, hogy a mo no te isz ti kus el kö te le zett ség ho gyan vi -
szo nyul a Fi ú nak az Atyá hoz és a Szent lé lek hez va ló vi -
szo nyá hoz. 

A vá lasz fe lé a Sö má egyet lenje fe lõl ve zet az út. Jó,
hogy a ma hi va ta lo san hasz nált ma gyar nyel vû Bib lia
szin tén egye dü linek for dít ja az echádot. Ek kor már hall juk
is a cre do-ran gú Te De um la u da mus him nusz Krisz tus-di -
csé re tét: „Mert egye dül te vagy a szent, egye dül te vagy az
Úr, egye dül te vagy a fen sé ges, Jé zus Krisz tus, a Szent lé -
lek kel együtt az Atya di csõ sé gé ben.” A Sö m áról csak Jé zus
Krisz tus fe lõl le het pré di kál ni Szent há rom ság ün ne pén.
Aki õt lát ta, lát ta az Atyát, a Szent lé lek pe dig õt di csõ í ti.
Nem csak a Sö m át, ha nem a Szent há rom sá got is csak fe lõ -
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le kö ze lít het jük. A szent há rom ság ün ne pi pré di ká ció is
Krisz tus-pré di ká ció! (Jn 12,45.49; Jn 16,14) 

Az ige hir de tés rõl 

1) Szent há rom ság ün ne pén is Jé zus Krisz tus van a kö zép -
pont ban, aki ben az Atya tel jes sé ge van, és akit a Szent lé -
lek di csõ ít. Krisz tus nél kül az Atyá ban va ló hit va la mi fé le
gond vi se lés-hi e de lem mé si lá nyul, a Szent lé lek ben va ló hit
pe dig csá po ló lel ken de zés sé. A „so lus Ch ris tus” nem egy a
sok fé le „so la” kö zött. Õ az egye dü li! A Sö m á ban meg hir -
de tett tör vény nem ve szít sú lyá ból, ha az zal együtt a test -
ben meg je lent, üd vö zí tõ ke gye lem élet for má ló ere jé rõl val -
lunk. (Tit 2,11–13) 

2) A Sö má a fél tõn sze re tõ egye dü lit hir de ti. Az egye dül
szent Krisz tus evan gé li u ma a fél tõn, sõt ma gát ál do za tul
adó an sze re tõ Atyát vall ja. 

3) A Sö má Krisz tus jó hí ré ben adan dó to vább. Túl mu tat
min den el kép zel he tõ kö te lé ken, mi vel az evan gé li um ma -
ga te rem ti meg fi a it, az az szü li meg egy há zát. Nem csa lá -
di örök ség, ha nem Is ten né pé nek új csa lád ját te rem tõ, Jé -
zus Krisz tus sze mé lyé hez kö tött ha ta lom. Ami kor Krisz tus
ke resz tel ni és ke resz tel tet ni in dít, ami kor ma gát ad ja az
„édes fi ak ven dég sé gé ben”, az „úton já rók ele de lé ben”,
ami kor min dent oda ad, amit az Atyá tól ka pott, aköz ben
te rem ti meg a Szent lé lek az egye dü li Úr imá dó it. 

Fe hér Ká roly

Tal ló zó 

„Lel ked min den gon do la tát, szí ved min den moz du la tát,
éle ted min den cse le ke de tét ah hoz irá nyozd, a ki tõl lel -
ked, szi ved és éle ted függ. (Sz. Ágos ton) (…) Te hát az Is -
ten nek sze re te té re, (…) is me re té re kell min de nek elõtt a
gyer me ket tani ta ni, s hány szor ha gya tik ez utól já ra, elé -
je té tet vén a hiú és po gány sze rû dol gok ta n it ta tá sa!”
(Kál di Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di -
gi té ka Kft.) 

„Itt elõ ször for dul elõ az em be ri ség tör té ne té ben, hogy
egy val lás sze re te tet kö ve tel Is ten iránt. (…) Is ten sze re te -
te azt je len ti, hogy az em ber vá gyód jék Is ten kö zel sé ge
után és tö re ked jék el ér ni az Õ szent sé gét, amint el akar ér -
ni bár mely tár gyat, amely után szen ve dé lyes vá gyat érez.
(…) Ké szen kell len nünk ar ra, hogy fel ál doz zuk leg rej tet -
tebb vá gya in kat és haj la ma in kat Is ten sze re te té nek. (…)
Az ilyen lel ki alá zat, ter mé sze te sen, nem gon dol ju ta lom -
ra vagy bün te tés re a túl vi lá gon. (…) »Nem vá gyó dom a Te
pa ra di cso mod ba, sem a jö võ élet él ve ze te i re. Csak Te utá -
nad vá gyó dom egye dül.«” (Hertz Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té -
ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.) 

„(…) »az Úr egyet len« (…) az Úr egye dül ál ló an fe lül múl
min den más is ten nek tar tott lényt, (…) az Úr nak nin cse -
nek kü lön fé le ma ni fesz tá ci ói, egé szen lé nyé nek (sze mé -

lyé nek) az oszt ha tat lan sá gá ig. (Ezért nem fo gad hat ja el a
zsi dó ság a tri ni tás tan nak vagy az is ten fi ú ság nak a ke -
resz tyén ér tel me zé sét sem.)” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia -
Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.) 

„Ez a mo no te is ta hit val lás nem mond el lent a Szent há -
rom ság bib li ai ta ná nak. Az »Is ten« szó töb bes szá mú (…)
ta lán a Szent há rom ság ra utal. Õ egye dül (ehád) az Úr, ami
az egy sé get je lez he ti az is ten ség ben (ugyan ez az egy ség re
uta ló szó sze re pel Ádám mal és Évá val kap cso lat ban). (…)
A gyer me kek er köl csi és bib li ai ne ve lé se nem kö tött, rend -
sze res is ko lai órá kon ér vé nye sült leg job ban, ha nem ami -
kor a szü lõk sa ját éle tük és gyer me ke ik éle té nek fél té sé bõl
Is ten igé jét a be szél ge té sek ter mé sze tes té má já vá tet ték,
me lyek bár hol és bár mi kor elõ for dul hat tak nap köz ben (7.
v.).” (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) 

Il luszt rá ció 

GON DO LA TOK 
(a szel lem vak sá ga…)
„A szent há rom ság tan ból a vi lá gon sem mi sem nyer he tõ a
gya kor lat szá má ra.” 

(Kant: Der Stre it der Fa kultä ten) 

„Hit tem Is ten ben, a ter mé szet ben, a jó gyõ zel mé ben a
rossz fö lött; ám ez a jám bor lel kek nek nem volt elég, azt
is hin nem kel lett, hogy a Há rom Egy és az Egy Há rom; en -
nek igaz sá gát azon ban leg be lül nem tud tam el fo gad ni; azt
sem lát tam be, hogy ez akár a leg cse ké lyebb mér ték ben a
ja vam ra vált vol na.” 

(Goe the Ec ker man nak, 1824) 

(…és meg vi lá go so dá sa)
„A Tri ni tás: a ke resz té nyek Is te ne nem ma gá nyos mo nász,
nem sû rí tett min den ha tó ság, nem egyed ural ko dó szu per-
atya, aki – Schil ler rel szól va – va la hol „a csil la gok sát ra
fö lött” ho nol. Épp el len ke zõ leg: az egy és egyet len Is ten
com mu nio és com mu ni ca tio, meg va ló su ló kö zös ség.” 

(Gis bert Gres hake: A ke resz té nyek hár mas-egy Is te ne) 

„Nagy té ve dés… F. Sch lei er ma cher ál lí tá sa, mi sze rint a
szent há rom ság tan el ejt he tõ anél kül, hogy meg vál toz na
va la mi a hit ben… A Há rom ság már a te rem tés kor ha té ko -
nyan je len van, mi dõn a sze re tõ Is ten lé té bõl ré sze sít ben -
nün ket…” 

(Wal ter Kas per) 

TÖR TÉ NET 
(is mé tel gesd azo kat fi a id elõtt)
Egy hi tet len ná po lyi egye te mi ta nár, Gi o van ni Bovio egyik
es te ha za tér ve az ebéd lõ ben ta lál ta öreg édes any ját, amint
ép pen ró zsa fü zé rét imád koz ta. Bovio gyen gé den üd vö zöl -
te any ját, de azu tán így szólt: 
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– Mit csi nálsz, anyám, az zal a já ték szer rel? Ugyan,
dobd el! 

Any ja en ge dett a fiú fel szó lí tá sá nak, csen de sen az asz -
tal ra tet te a „já ték szert”, és így fe lelt: 

– Jó, Gi o van ni, meg te szem a ked ve dért. Fél re te szem –
de mit adsz he lyet te? 

Más nap Bovio el mond ta ezt az ese tet a ba rá ta i nak,
majd hoz zá tet te: 

– Ezek a sza vak mint va la mi kés pen ge ér ték szí ve met.
Meg csó kol tam az én drá ga anyámat, ke zé be tet tem megint
ró zsa fü zér jét, és si et ve el men tem ott hon ról. 

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 1. VA SÁR NAP 
• Ézs 42,18–21 

Be ve ze tõ gon do la tok 

Da vid Mc Don ald rend kí vül szem lé le tes kép pel kez di Ézsa -
i ás köny ve 40–66. fe je ze te i nek ma gya rá za tát.1 Né hány
év vel ez elõtt úgy ne ve zett szir ti hor gá szá son vett részt. Az
óce án fö lé ma gas ló, majd’ tíz mé te res szik lá kon má szott
az éj sza ka sö tét jé ben. Zseb lám pá ja pi ciny fé nyén túl tel jes
mér ték ben ba rát ja irá nyí tá sá ra kel lett ha gyat koz nia. Vol -
tak sza ka szok, ame lye ket a ke zé ben tar tott lám pás sem
tu dott be vi lá gí ta ni. Csak sej tet te az alat ta hú zó dó fe ne ket -
len mély sé get. Egyet te he tett csu pán, kö vet te az elõt te ha -
la dó ba rát hí vó hang ját. De mi lett vol na, ha nem hall ja
tisz tán, vagy ha fél re ér ti? „Rá kel lett bíz nom az éle te met
a sza vá ra” – összeg zi ka lan dos él mé nyét Mc Don ald, majd
így foly tat ja: de hi szen De u te ro-Ézsa i ás köny vé nek üze ne -
te is ép pen ez! A pró fé tán ke resz tül Is ten hív ja a né pét,
hogy bíz za rá ma gát a sö tét ben. Ígé re te, hogy a fog ság éj -
je lé bõl ki ve ze ti õket a sza ba du lás haj na lá ra. A Szent há -
rom ság ün ne pe utá ni 1. va sár nap té má ja így hang zik: Fi -
gyelj a hí vó szó ra! A fi gyel mez te tés egy be cseng De u te ro-
Ézsa i ás ige hir de té sé vel. Is ten, a Szent há rom ság mind há -
rom sze mé lye üd vös sé gün kön mun kál ko dik. Azon, hogy
ígé re te i re bíz va ma gun kat ki ve zes sen a bûn fog sá gá ból, a
sö tét ség út vesz tõ i bõl. 

Gon do la tok a tex tus hoz 

Ki je lölt ige sza ka szunk prob le ma ti ká ja ez: a nép vak és
sü ket. Az exe gé ták közt né zet kü lönb ség van a tex tus ér -
tel me zé sé ben. El té rõ en ál la pít ják meg min de nek elõtt azt,
hogy ki re vo nat ko zik a sü ket ség és vak ság el ma rasz ta ló
íté le te. Kla us Wes ter mann2 nyo mán én afe lé haj lok, hogy
itt a pár be széd Is ten és né pe kö zött zaj lik. Iz rá el pa na sza

nincs ugyan köz vet le nül meg fo gal maz va a tex tu sunk
elõt ti vers so rok ban, még is egész ma ga tar tá sa er re utal:
úgy ér zi, Jah ve ma gá ra hagy ta õt a fog ság ban. El for dult
tõ le az Úr, sü ket a ki ál tá sá ra, vak ín sé gé nek meg lá tá sá ra.
Aho gyan két fe je zet tel ko ráb ban utal er re a pró fé ta: Mi ért
mon dod ezt, Já kób, mi ért be szélsz így, Iz rá el: Rejt ve van
sor som az Úr elõtt, nem ke rül ügyem Is ten elé. (Ézs 40,27)
Tex tu sunk Is ten vá la szát tar tal maz za ar ról, hogy az igaz -
ság ép pen az el len ke zõ je en nek. A nép tért el Urá tól.
Annyi ra el van foglalva a nyo mo rú sá gá val, hogy nem ve -
szi ész re Is ten sza ba dí tá sá nak je le it. Na gyon fon tos kér -
dés, hogy mi ként ér tel mez zük Is ten sza va it. Sok exe gé ta
íté le tet ol vas ki a 19–20. ver sek bõl. A fel szó lí tás – Ti sü -
ke tek, hall ja tok, va kok, néz ze tek fel! – sze rin tük az Úr ne -
hez te lé sét, sõt ha rag ját fe je zi ki. Ez azon ban nem il lik be -
le a könyv egé szé nek kon cep ci ó já ba. Is ten a sza ba du lást
ké szí ti elõ, te kin tet nél kül a nép mél tat lan vol tá ra. Nem
vé let le nül ne ve zik úgy De u te ro-É zsa i ást, hogy õ „az
Ószö vet ség evan gé lis tá ja”. Kö ze lebb áll nak te hát az igaz -
ság hoz azok a ma gya rá zók, akik vi gasz ta lást hal la nak ki
a lát szó lag kor ho ló so rok ból. Ezt tá maszt ja alá a 18. vers
fur csa pa ra do xo na. Sü ke tet hal lás ra, va kot lá tás ra, vagy -
is fi zi kai, bio ló gi ai kép te len ség re szó lít fel a pró fé ta. De
ami az im ma nens vi lág ban le he tet len, az – tud juk – Is ten -
nél le het sé ges. Csat la koz va te hát Wes ter mann meg lá tá sá -
hoz, bát ran fe dez het jük fel a vers ben Is ten ir gal mas sze -
re te tét. 

Ér de kes do log ra hív ja fel a fi gyel met kom men tár já ban
Hell muth Frey.3 Utal az óko ri vi lág gon dol ko dá sá ra, amely-
ben a ha lott ál la pot jel lem zõi közt kü lö nö sen a vak sá got
és a sü ket sé get emel ték ki. Idéz a ba bi lo ni is ten, Tam múz
ha lot ti éne ké bõl: 

„Em ber, aki lá tó, nem va gyok… 
Em ber, aki lá tó, nem va gyok… 
A hely, hol nyug szom, föld po ra.”4

Szám ta lan szor ha son lít ja a Szent írás a hi tet len sé get a lel -
ki ha lál ál la po tá hoz. Ám ar ról is bi zony sá got tesz, hogy
van élet re ke lés, fel tá ma dás. Ef 5,14 még össze is kap csol -
ja a két ké pet: Éb redj fel, aki al szol, tá madj fel a ha lál ból,
és fel ra gyog ne ked a Krisz tus. Aki élet re kel, az lá tó vá lesz,
az fel is me ri a sza ba dí tást! 

A 19. vers ere de ti, hé ber szö ve ge két fé le ér tel me zés re ad
le he tõ sé get. Egy részt ma gya ráz ha tó úgy, hogy Iz rá el az,
aki hez az Úr a szol gá ját küld te. A vá lasz tott nép te hát Is ten
misszi ó já nak cél pont ja. Ak kor a Vul ga tá nak meg fe le lõ en
így for dít ha tó a szö veg: ha csak az nem sü ket, aki hez kö ve -
te i met küld tem (nisi ad qu em nun ci os me os mi si). De úgy is
ér tel mez he tõ a szö veg, hogy ma ga Iz rá el az a szol ga, aki
sü ket sé ge és vak sá ga mi att nem töl ti be kül de té sét. Azt a
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fel ada tát nem tel je sí ti, hogy – aho gyan a 6. vers ben ol vas -
suk – a po gá nyok vi lá gos sá gá vá le gyen. (Az in ter ne ten rá -
buk kan tam egy isz lám írás ma gya rá zat ra, ame lyik ép pen er -
re a vers re ala poz ta, hogy mi ért nem le het Iz rá el a vá lasz -
tott nép.) Mind két ér tel me zés helyt ál ló. Nem csak azért,
mert a szö veg ilyen sza bad sá got en ged meg a for dí tás ban,
ha nem azért is, mert e két do log össze függ. Is ten a né pé hez
kül di szol gá ját sza ba dí tó igé jé vel, egy ben kül di is né pét má -
sok hoz a meg ér tett és fel is mert üze net tel. Fel ada ta, hogy az
Úr sza vá ra fi gyel jen, ugyan ak kor fi gyel mez tes sen is! 

A mo dern nyel vû for dí tá sok nyo mán még szem be tû -
nõbb, hogy mennyi re össze fo nó dik Is ten és szol gá ja sor sa.
A kö vet oda szen telt éle tû, hû sé ges, alá za tos, en ge del mes,
tö ké le tes (per fect, ami ez eset ben azt fe je zi ki, hogy össz -
hang ban van Urá val).5 A szol ga ku dar ca, al kal mat lan sá -
ga a kül dõ Is ten nek is fáj. 

A kö vet ke zõ, 20. vers már min den két sé get ki zá ró an a
nép hez szól. Má so dik sze mély ben szó lít ja meg Is ten Iz rá -
elt. Ki egé szí ti a 18. vers pa ra dox meg fo gal ma zá sát. Bár a
nép lá tott és hal lott sok min dent, nem is mer te fel Is ten ve -
ze té sét. Egé szen konk rét tá vá lik Is ten pa na sza a vak ság -
ról és sü ket ség rõl. Tör té nel me so rán szám ta lan szor él te át
Is ten ha tal mas tet te it a vá lasz tott nép, lát ta be tel je sül ni az
Úr ki nyi lat koz ta tott ígé re te it, még is úgy tesz, mint ha sem -
mi sem tör tént vol na. Mi ez, ha nem vak ság és sü ket ség?
Vagy is: hi tet len ség. Aho gyan Jé zus ak tu a li zál ja az ézsa i á -
si so ro kat a mag ve tõ pél dá za tá ról szó ló ta ní tá sa után:
Mert meg kö vé re dett e nép szí ve, fü lük kel ne he zen hal la nak,
sze mü ket be huny ták, hogy sze mük kel ne lás sa nak, fü lük -
kel ne hall ja nak, szí vük kel ne ért se nek, hogy meg ne tér je -
nek, és meg ne gyó gyít sam õket. (Mt 13,14) 

A 21. ver set né hány exe gé ta egy tó ra ke gyes sé gi kör be -
tol dá sá nak tart ja. A sor így hang zik egy né met for dí tás -
ban: „Is ten nek úgy tet szett hû sé ges aka ra tá ra te kin tet tel,6

hogy tör vé nyét (ta ní tá sát, ve ze té sét) ma gasz tos sá te gye.”
Ezt a mon da tot – nem vé let le nül tar to zik még a ki je lölt
ige sza ka szunk hoz – rend kí vül fon tos nak kell tar ta nunk.
Mert a még is szó lal meg ben ne. Né pe sü ket sé ge és vak sá -
ga el le né re Isten szól, hív, ve zet, és el vég zi sza ba dí tá sát. 

Ige hir de té si váz lat 

Tév hit ben (vak ság ban) 
Ami kor ezt az elõ ké szí tõt most le tisz tá zom, hús vét má so -
dik nap ján es te, döb ben ten hall ga tom a hír adá so kat. In do -
né zi át is mét ter mé sze ti ka taszt ró fa súj tot ta. Ugyan ott,
ahol de cem ber 26-án. Két ezer ha lott ed dig a föld ren gés ál -
do za ta i nak szá ma. Ti zen két éves, gyer me ki hi té vel küsz -
kö dõ le á nyom rá me red a té vé kép er nyõ re, az tán ne kem
sze ge zi a kér dést: „És hol van ilyen kor Is ten?” Ki fa ka dá -

sá ban ugyan azt a két ség be esett fé lel met vé lem fel fe dez ni,
mint ami Iz rá el né pét is el tölt het te a fog ság ban. Is ten
idõn ként el for dul tõ lünk? Épp a nyo mo rú ság ban ma gunk -
ra hagy? 

A vá laszt tud juk. Is ten az íté let ben is ve lünk van. Hi -
szen ígér te. Ne héz még is meg ér te ni, és fõ leg meg ér tet ni. A
tex tu sunk ban fur csán bá to rít Is ten. Úgy vi gasz tal, erõ sít,
hogy köz ben meg fedd. Te sü ket, te vak, hát nem vet ted
ész re, hogy ott va gyok, hogy mel let ted va gyok? 

Ame ri ká ban hal lot tam egy szer egy so fõr szá já ból a ki fe -
je zést: blind mir ror. Ezt mi úgy ne vez zük: holt tér, vagy is
az a pont, amit nem lá tunk be ve ze tés köz ben. Õ így
mond ta: vak tü kör. At tól, hogy nem lát juk, nem ér zé kel jük
olyan egy ér tel mû en, még ha lad mel let tünk va la ki… 

Tév úton (vak vá gá nyon) 
Ami kor Iz rá el Is tent vá dol ta hût len ség gel, ak kor vak sá gá -
ban ön ma gát hi bát lan nak kép zel te. A nép egy ré sze mél -
tány ta lan nak érez te a fog sá got, a szen ve dést. Na gyon
könnyen jut hat eb be a csap dá ba Is ten mai né pe is. Azt hi -
szi, jó szol ga, az Úr út ján jár, pe dig már ré gen le tért ró la.
A 19. vers nyo mán az az iga zi kö vet, aki úgy tö ké le tes,
hogy össz hang ban van az Urá val. Ér de mes fi gyel nünk a
gaz dag if jú tör té ne té re. Min den pa ran cso la tot be tart, de
nem Is ten az, akin a hi te, éle te nyug szik. (Mt 19,16–26) 

Egy ilyen szol gá nak a szol gá la tán sem le het ál dás. Meg -
szív le len dõ Pál in té se: Meg va gyok gyõ zõd ve ar ról is, hogy
te a va kok ve ze tõ je vagy, meg a sö tét ben já rók vi lá gos sá ga
(…) Aki a tör vénnyel di csek szel, a tör vény meg sze gé sé vel
gya lá zod az Is tent? Bi zony „mi at ta tok ká ro mol ják az Is ten
ne vét a po gá nyok kö zött”, úgy, amint meg van ír va. (Róm
2,19.23–24) 

Igaz úton (lá tás ban) 
A Szent há rom ság Is ten még is cso dák ra ké pes. Nem ránk
va ló te kin tet tel, ha nem mert lé nye ge az ir gal mas ság. Sza va
meg szó lal. Spi ri tu a li tás ra sü ket fü lek meg hall ják és ér tik.
Lel ke nyo mán élet tá mad. El va kí tott sze mek fel is me rik a
sza ba dí tást. Szám ta lan tör té net se gít het ben nün ket en nek
il luszt rá lá sá ra. Ké szü lés köz ben a nagy ige hir de tõ, Spur -
geon éle té rõl ol vas tam.7 Tud juk, hogy 27 en cik lo pé di á ra
va ló anya got írt éle te so rán, 34 évi szol gá la ta alatt kö zel 10
mil lió em ber nek pré di kált. Meg té ré se, szol gá la ta így in dult.
Ti zen öt éve sen egy he ves hó vi har mi att a me to dis ta is ten -
tisz te let re tért be. Csak né há nyan jöt tek el, nem ér ke zett
meg a pré di ká tor sem. Az egyik pres bi ter állt fel kény sze re -
det ten a pul pi tus ra, hogy az a pár egy be gyûlt hi võ még se
ma rad jon ige hir de tés nél kül. Ézsa i ás 45,22-t ol vas ta fel:
„Tér je tek én hoz zám, hogy meg tar tas sa tok, föld nek min den
ha tá rai, mert én va gyok az Is ten, és nin csen több.” Za va rá -
ban több ször is mé tel get te ma gát. De egy szer csak a fi a tal
Spur geon ra né zett, és hoz zá kez dett be szél ni: 
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„Fi a tal em ber, na gyon szá nal mas nak lát lak. Ha nem en -
ge del mes kedsz az ol va sott igé nek, mind örök re ilyen szá -
nal mas és nyo mo rult ma radsz. De ha most en gedsz, meg
vagy ment ve.” Kis szü ne tet tar tott, majd foly tat ta: „Fi a tal -
em ber, nézz, nézz, nézz Jé zus ra!” 

Így tör tént, hogy a pa ra dox pa rancs va ló ság gá vált. A
vak fel né zett, és lá tott! A sü ket pe dig meg hal lot ta a hí vó
szót. 

Brebovszkyné Pin tér Már ta

Tal ló zó 

„Az új já éle dés (res ta u ra tio) Iz rá el nek al kal mat ad, hogy
meg kezd je is te ni ren del te té sé nek mun ká ját. De mily nagy
az el len tét az esz mé nyi és a va ló sá gos Iz rá el kö zött! Iz rá -
el misszi ó ja Iz rá el nél kez dõ dik. (…) E sza vak ér tel me: »Ki
olyan vak, mint az, aki nek az én szol gám nak kel le ne len -
nie, (…) ki olyan sü ket, mint az, ki nek elõt tem tö ké le tes -
nek kel le ne len nie?«” (Hertz Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.) 

„Két ség te len nek lát szik, hogy az »Úr szol gá ja« itt nem
ugyan azt je len ti, mint az Ebed-Jah ve-éne kek ben: ott a
szol ga nem vak és en ge det len, ha nem jó ta nít vány ként fi -
gyel az Úr ki je len té sé re. (…) Hi á ba hir det ték a pró fé ták Is -
ten sza va it, hi á ba ta pasz talt cso dá kat a nép, nem tért
meg. Ezért bün tet te meg né pét az Úr.” (Ju bi le u mi kom -
men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.) 

„A vak és sü ket (…) szol ga (19. v.) Iz rá el re utal és nem
a Mes si ás ra. Iz rá el nek kel lett vol na vi lá gos ság nak len nie
a po gá nyok szá má ra (6. v.), se gít ve má so kat, hogy meg is -
mer jék Is tent. (…) Bár lá tott és hal lott bi zo nyos ese mé -
nye ket, még sem vet te fi gye lem be azo kat (…).” (A Bib lia is -
me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tõ
Ala pít vány) 

„Az íté le tes idõ ve le já ró ja volt a 6,10: »tedd sü ket té a
fü lét, és kösd be a sze mét.« A mo tí vum most hal lat lan pa -
ra do xon nal tér vissza: nincs va kabb a szol gá nál és sü ke -
tebb a kül dött nél (19)! Ez csak Iz rá el le het, akik so kat lát -
tak, hal lot tak, ta pasz tal tak, de kép te le nek vol tak ügyel ni
rá, hin ni ne ki.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te
igéd. Kál vin Ki adó) 

„Ézsa i ás (…) nem kí mé li hall ga tó sá ga ér zel me it. Mint
jó lel ki pász tor tud ja, hogy nem is mer he tik meg Is ten vi -
gasz ta lá sát, és nem tölt he tik be kül de té sü ket, (…) amíg
nem szem be sül nek sa ját bû nös vol tuk kal, és bûn bá na tot
nem tar ta nak. Ugyan ak kor azon ban nem ítél ke zik fe let tük
a vélt fel sõbb ren dû ség hely ze té bõl. Fi gyel jük meg a töb bes
szám el sõ sze mélyt a 24. vers ben: aki el len vét kez tünk.
So ha nem fe lej tet te el azt a pil la na tot, ami kor lát ta az Urat
a mennyei tró non, s fel is mer te, hogy õ ma ga is épp olyan
tisz tá ta lan és bû nös, mint min den ki más (6,5). Úgy be -
szél, mint aki már ma ga is át él te a meg bo csá tás cso dá ját,
és sze ret né, ha ezt má sok is meg is mer nék.” (Barry Webb:
Ézsa i ás köny ve. Har mat) 

Il luszt rá ció 

GON DO LA TOK 
(a va kok lá za dá sá ról)
„Csak is Is ten szen ve dé se, a leg nyo mo rul tabb szen ve dés
eny hít het te az em ber hal dok lá sát… 

De mi helyt a ke resz tény ség gyõ ze del mes sza ka szán túl -
jut va, alá ren de lõ dött az ész kri ti ká já nak, s pon to san
annyi ra, amennyi re Krisz tus is ten sé gét ta gad ták, a fáj da -
lom új ból az em be rek osz tály ré sze lett.” 

(Al bert Ca mus: A lá za dó em ber) 

Ki er ke ga ard… azt ír ta, hogy „korunk sze ren csét len sé ge…
az en ge det len ség, az en ge del mes ked ni nem aka rás.” A kö -
vet ke zõ mély re ha tó di ag nó zist ad ja ne künk: „Be csap ja
ma gát, s má so kat is be csap, aki azt sze ret né el érni, hogy
úgy kép zel jük, ez (az en ge det len ség – K.I.) ké tel ke dés.
Nem, ez füg ge lemsér tés: nem ké tel ke dés a val lá si igaz ság -
ban, ha nem füg gelem sér tés a val lá si au to ri tás sal szem -
ben. Ez a vét kes hi ba a sze ren csét len sé günk ben, ez sze -
ren csét len sé günk oka. Az en ge det len ség ko runk val lá si
za va ro dott sá gá nak a tit ka.” 

(Mol nár Ta más: Az au to ri tás és el len sé gei) 

(a fõ haj tás mél tó sá ga)
„Hi szem azt, amit az Egy ház hisz.” 

(Pa ul Cla udel) 

TÖR TÉ NET 
(az ide gen ta nok hoz iga zo dó Egy ház tra gi ko mi ku má nak
pa ra bo lá ja)

Polyc le tes, a hí res gö rög szob rász mû vész egy szer két
egy for ma szob rot fara gott, az egyi ket nyil vá no san, a má -
si kat ti tok ban. 

A nyil vá no san ké szí tett szobor nál min den ta ná csot
meg fo ga dott, és a kri ti ku sok kí ván sá ga sze rint for mál ta. 

Ami kor el ké szült, ki ál lí tot ta õket egy más mel lé. Az em -
be rek az el sõt le szól ták, míg a má si kat, ame lyet ti tok ban
ké szí tett, nem gyõz ték ma gasz tal ni. 

– Athé ni ek – szólt ek kor a mû vész –, a szo bor, ame lyet
le szól tok, a ti mun ká tok, az pe dig, ame lyet ma gasz tal tok,
az enyém. 

VERS 
(akik par tot ke res né nek, de nincs ki mu tas son ne kik)
Jó zsef At ti la: Bukj föl az ár ból (rész let) 

Ijessz meg en gem, Is te nem, 
szük sé gem van a ha ra god ra. 
Bukj föl az ár ból hir te len, 
ne ránt son el a sem mi sod ra. 
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SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 2. VA SÁR NAP 
• Ézs 5,20–24 

Vers rõl vers re 

20. v.: A jó és a rossz össze ke ve ré sé nek le he tõ sé ge nem
cso port spe ci fi kus, ami vel egyes cso por to kat azo no sít hat -
nánk, má so kat (több nyi re ma gun kat) fel ment het nénk.
Tex tu sunk ban Ézsa i ás el sõ sor ban azt a bûnt kár hoz tat ja,
ami kor szánt szán dék kal ke ve rik, ke ver jük össze a jót a
rosszal, a sö tét sé get a vi lá gos ság gal, a ke se rût az édes sel.
De ez ön ma gá ban még nem több, mint „egy sze rû” ha zug -
ság. Azon ban lé nye ge sen több rõl van itt szó a ha zug ság -
nál. Nem ér te nénk jól a bûn fo gal mát, ha le szû kí te nénk
pusz tán va la mi lyen konk rét eti kai nor ma meg sér té sé re. A
jó és a rossz kö zöt ti kü lönb ség té tel és azok össze ke ve ré se
en nél sok kal mé lyebb és tra gi ku sabb tu laj don sá ga em ber -
sé günk nek. 

Ez az ige vers a ben ne hasz nált ké pek kel ép pen a le szû -
kí tés ve szé lyé nek el ke rü lé sé ben se gít, az zal, hogy rög tön
eszünk be jut tat ja a bib li ai õs tör té ne tet, a bûn be esés tör té -
ne tét. Így szól az is te ni in tés az em ber nek: a jó és rossz tu -
dá sá nak a fá já ról nem ehetsz, mert ha eszel ró la, meg kell
hal nod. Majd a kí sér tõ sza va így szól: ha esz tek be lõ le,
meg nyí lik a sze me tek, és olya nok lesz tek, mint az Is ten:
tud ni fog já tok, mi a jó, és mi a rossz. A tör té net a ma ga
szim bo li kus nyel vén ép pen ar ról be szél, hogy a kü lönb -
ség té tel ké pes sé ge egyút tal az össze ke ve rés le he tõ sé gét,
sõt „tör vény sze rû” be kö vet kez tét hor doz za ma gá ban. Hi -
szen nem tör té nik más Ádám és Éva szán dé ká ban, mint -
hogy az ere de ti leg jó, az is te ni in tés (Is ten igé je) szá muk -
ra kor lát tá, az az rosszá vá lik. Az egy kor az em bert a „kert -
be” he lye zõ Is ten bõl (Atyá ból), a Jó ból, aki pél dá ul fo lya -
ma to san hoz zá il lõ se gí tõ tár sat ke res az em ber nek, és –
már-már meg ha tó an ked ves kép pel él ve – „pró bál ko zá sa -
it” szép sor já ban oda ve ze ti az em ber elé, hogy „lás sa, mi -
nek ne ve zi” õket, te hát eb bõl az Is ten bõl az em ber szá má -
ra ré mí tõ va ló ság, „rossz” vá lik, aki tõl el kell rej tõz nie. 

Az Is ten nel va ló, mély sé ge sen össze tett és el lent mon dá -
sok kal te li kap cso la tunk hoz ju tot tunk, ami ben az el lent -
mon dá so kat mind annyi an ma gunk ban hor doz zuk. 

21. v.: A Bib lia ta nú sá ga sze rint az em be ri böl cses ség
kér dé se el vá laszt ha tat la nul függ össze az em ber Is ten hez
fû zõ dõ kap cso la tá val. A böl cses ség ön ma gá ban nem, az
em be ri gon dol ko dás struk tú rá ja sze rint is csak va la mi lyen
vi szony ban ér tel mez he tõ. A bölcs az, aki az õt kö rül ve võ
és ben ne lé võ va ló sá got he lye sen tud ja ér tel mez ni. A he -
lyes kö vet kez te té sek le vo ná sá nak egy ál ta lán nem fel té te le
a mennyi sé gi té nye zõ – ezért le het sé ges, hogy egy egy sze -
rû pa raszt em ber, aki a kö rü löt te lé võ vi lág ból csak na gyon
ke vés tény sze rû ada tot is mert meg, sok kal na gyobb böl -
cses ség gel lát ja meg a va ló sá got, mint az öt dip lo más ér tel -
mi sé gi. A böl cses ség a va ló ság he lyes fel is me ré se, így a
leg mé lyebb böl cses ség a leg vég sõ, az ön ma gá ban lé te zõ

va ló ság, Is ten fel is me ré se. A bölcs em ber so ha nem ma gát
di csé ri, ha nem a fel is mert Va ló sá got. 

22. v.: Na gyon egy sze rû nek tû nõ, de na gyon té ves kö -
vet kez te tés, ha a vers kár hoz tatott ja it azo no sít juk a min -
den ko ri al ko ho lis ták kal, szen ve dély be te gek kel. Tud juk: a
be teg ség gé vá ló al ko hol rab ság mö gött szám ta lan te her,
konf lik tus, tra gé dia vagy ép pen – Kun dera regény cí mét
hasz nál va – „a lét el vi sel he tet len könnyû sé ge” hú zó dik
meg, amely nek el hor do zá sá ra kép te len né vá lik az em ber.
Ter he it, konf lik tu sa it, tra gé di á it va ló sá go san szen ved te el,
és ép pen ez a va ló ság vá lik el vi sel he tet len né. Me ne kül nie
kell tõ le – el a va ló ság tól. (De nem is lát tam még va ló ban
be teg al ko ho lis tát, aki „hõs köd ne, vi téz ked ne” élet hely ze -
té vel…) A bor ivás ban hõs kö dõ, ital ke ve rés ben vi téz ke dõ
(fi gyel jünk a sza vak ér zel mi töl té sé re) bû ne ugyan az, mint
az elõ zõ vers „böl cse i nek”: kép te len meg ér te ni, hogy a
meg élt fel szín alatt/fe lett olyan mély sé ges va ló ság rej te -
zik, amely nek meg is me ré se a tény le ges, vég sõ öröm re, a
böl cses ség re ve zet het né el. Meg elég szik a fel szín nyúj tot -
ta él ve ze ti le he tõ sé gek kel, más élet örö möt nem is akar ke -
res ni, nem is tud el kép zel ni. Per sze eb ben is van va la mi
szá na lom ra mél tó an tra gi kus vo nás. Sõt ez ma ga a szá na -
lom, rész vét, együtt ér zés, meg vál tás után ki ál tó tra gi kus
élet hely zet. 

23. v.: Az ál tal, hogy a Va ló ság, az Is ten el tû nik az em -
ber ér ték íté le te mö gül, és mert a „böl cses ség”, az íté let al -
ko tás min dig csak vi szony rend szer ben ér tel mez he tõ, így a
va ló ság vesz tett em ber új vi szo nyí tá si ala pot ke res. Az új
alap pá az ese tek több sé gé ben a leg kéz zel fog ha tóbb, leg -
sok ol da lúb ban kon ver tál ha tó va ló ság vá lik: a pénz.
Ahogy Is ten sza vá ra a fa le ve le zöld lett, úgy le het az ezt
az ala pot el ve szí tett em ber szá má ra a pénz sza vá ra a fa -
le vél kék ké, az igaz bû nös sé, a bû nös igaz zá. A ma ga ko -
or di ná ta rend sze ré ben még azt is gon dol hat ja: iga za van.
Min den íté let a vi szo nyí tá si alap tól függ. Ha nincs „Is te -
nem”, ak kor csak ma gam ma rad ha tok sa ját ér de ke im mel.
Dön té se im, íté le te im irá nyát pe dig az ha tá roz za meg, mi a
jó ne kem. És for dít va is igaz: dön té se im bõl, íté le te im bõl
le szûr he tem, tény le ge sen mi is áll min de nem mö gött. 

24. v.: És bi zony a bün te tés… Fi gye lem re mél tó, mi lyen
„lé gi es” me ta fo rá kat hasz nál a pró fé ta. A tar lót (be lül üre -
ges, a nö vény összes tö me gé hez ké pest ne héz ka lá szá tól
„meg fosz tott”, el szá radt bú za szál) meg emész tõ láng nyelv,
tûz ben össze ros ka dó el szá radt fû szál, „vi rá guk el száll,
mint a por”. Súly ta la nul mú lik (el) a Va ló ság, az alap, az
Is ten fel is me ré se nél kü li élet. Szin te nyo mot sem hagy, lé -
nye ge, ami meg ma radt be lõ le, egy ma rék ha mu ban össz -
pon to sul. Ez az Is ten hez va ló kö tõ dés nél kü li lét irá nya –
ami „csak” azért ve zet ide, mert né ha ha zu dunk, né ha
meg dönt he tet len nek tar tott íté le tet al ko tunk, mert lus ták
vol tunk, hogy a fel szín alatt is ke res sük az élet örö mét,
mert né ha ön ér de künk mi att be le-be le gá zo lunk a má sik
em ber ér de ke i be, éle té be, szen tül meg gyõ zõd ve ar ról, hogy
iga zunk van. De mind ezek nél is több tör tént – mé lyeb ben,
sú lyo sab ban. 
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Az íté lõ szék tõl a szó szék fe lé 

Ab ból, hogy Ézsa i ás min den bi zonnyal kö zel állt a je ru -
zsá le mi ki rá lyi ud var hoz, ere de ti tár sa dal mi po zí ci ó ját te -
kint ve a ve ze tõ ré teg hez tar to zott, könnyen adó dik a csá -
bí tás: azo no sul junk a pró fé ta sze rep meg ha tá ro zá sá val,
és te kin te tün ket irá nyít suk a tár sa da lom ban ural ko dó
ano má li ák fe lé. Az elénk ke rü lõ tex tus nak le het ilyen ol -
va sa ta is, és nem is len ne ne héz be azo no sí ta ni je len ko ri
tár sa dal munk élet je len sé ge i ben mind azon bû nö ket, ame -
lye ket tex tu sunk meg em lít. Hasz nál hat nánk az os to ro zó
íté le tet a tár sa da lom, a köz élet fe lett: mind az, amit Ézsa -
i ás pró fé tált, nyo mo rí tó an vá lik va ló ság gá mai köz éle -
tünk ben is. Rög tön azo no sít hat nánk is az egyes ver se ket
ko runk szel le mi, po li ti kai irány za ta i nak, tár sa dal mi cso -
port ja i nak – leg alább is ál ta lunk ne kik tu laj do ní tott – jel -
lem zõ i vel: 20. vers: li be ra liz mus (li ber ti niz mus), 21. vers:
fa na tiz mus, fun da men ta liz mus, 22. vers: új ra csak a li be -
ra liz mus (li ber ti niz mus) és per sze „ezek a mai fi a ta lok”,
23. vers: a gaz da sá gi, po li ti kai, ha tal mi ér de ke ket ki szol -
gá ló igaz ság szol gál ta tás. És in dul hat nánk rög tön a szó -
szék re, ér de sen kö szö rül ve nyel vün ket e vi lá gon. Azon -
ban a va sár nap jel le gé bõl adó dó an (Agen dánk így fo gal -
maz za ezt meg: Is ten hív min ket – Meg ne ves sétek azt,
aki szól), kü lö nö sen is az óegy há zi evan gé li um ból, lek ci -
ónk ból (A nagy va cso ra, Lk 14,15–24) sok kal in kább a
ház urá nak ba rá ti, ro ko ni kö re ke rül elõ tér be. Azok, akik -
kel ko rább ról ilyen-olyan kap cso lat fû zi össze, és ez a
kap cso la tuk fel té te le zi, hogy ré sze sed je nek a meg hí vás -
ban. Azok pe dig, akik még is me ret sé gi vi szony ban sin cse -
nek a ház urá val (az ál ta lá no sí tó an le bû nö sö zött, Is tent
nem is me rõ, „fo gya té kos”, „jött ment” nagy vi lág) ép pen
az el len té tes pó lust kép vi se lik: õk azok, akik vé gül meg -
töl tik a he lye ket az asz tal mel lett. Ezt szem elõtt tart va
íté lõ szé künk ta lán új ra szó szék ké vál hat. 

Bûn és bün te tés… Nem gon do lom, hogy a pa dok ban
ben nün ket hall ga tók nak ar ra len ne szük sé ge, hogy új ra
rá vi lá gít sunk ar ra, mi lyen bû nös vi lág ban, egy ház ban
élünk. Ha csak azért nem, hogy a min den ko ri je len lé võk
ter mé sze te sen ki vé tel nek érez ve ma gu kat meg erõ söd hes -
se nek a ma guk „szent sé gé nek” tu da tá ban, fel sza ba dít va
ma gu kat az õsi mon dat tal: Is ten, há lát adok ne ked, hogy
nem va gyok olyan, mint a töb bi em ber. (Lk 18,11) Bár -
mennyi re is tú lon túl egye di ek az Ézsa i ás ál tal fel so rolt je -
len sé gek, bû nök, ame lyek szó sze rin ti „cím zet ti kö ré bõl” –
pél dá ul a 21. vers ese té ben – az absz ti nens ige hall ga tó
rög tön ki is húz hat ja ma gát, ál ta lá nos, a ben nün ket is ke -
se rí tõ, meg kí sér tõ bûn rõl szól igénk. Az is ten kap cso la tunk
össze tö re de zett sé gé rõl, szét esé sé rõl. A va lós élet örö münk
el vesz té sé rõl, „böl cses sé günk” ki üre se dé sé rõl. 

De már hal lom is Gé za bá csi el len ve té sét az is ten tisz te -
let után: „Már megint mi ért raj tunk kell el ver ni a port,
akik itt va gyunk? Mi ért min dig ben nünk kell erõ sí te ni a
bûn tu da tot?” És Gé za bá csi nak iga za van. Na gyon
könnyû po pu lá ri san os to roz nunk ige hall ga tó ink vélt vagy

va lós bû ne it, sok kal ne he zebb a meg újult is ten kap cso la -
tért együtt küz de ni ve lük. Ige hir de tõk ként pe dig er re hi -
vat tunk el. Mert az a Krisz tus ha tal ma zott fel er re ben -
nün ket, akin a „súly ta lan ság bün te té se” ki töl te tett, aki -
ben ma ga Is ten vá lik ré szé vé en nek a küz de lem nek. Hogy
új ra sú lya le gyen a Va ló ság nak, az Élet nek, a Jó nak. 

Ken deh K. Pé ter

Tal ló zó 

„Az el vi lá gi a so dott gaz da gok min den er köl csi tör vényt a
fe je te te jé re ál lí tot tak. Azt mond ták jó nak, ami a sa ját ér -
de ke i ket szol gál ta. De rossz nak és ká ros nak mond ták Is -
ten szent tör vé nye it, ki gú nyol ták az õsök tisz ta hi tét. Nem
fo gad ták el a dor gá lást a pró fé tá tól. (…) Nem csak gaz da -
sá gi és er köl csi té ren, ha nem egész gon dol ko zá suk ban el -
sza kad tak Je ru zsá lem gaz da gai az atyák Is te né tõl. A vi lá -
gi, fõ leg egyip to mi »böl cses ség« meg tá mad ta a hi tü ket is.
A nem zet meg ma ra dá sát nem Is ten ha tal má tól és hû sé gé -
tõl vár ták, ha nem sa ját po li ti kai ügyes sé gük tõl. Azon ban
a böl cses ség kez de te az Úr fé lel me. (…) a bí rák csak te he -
tet len esz kö zök a gaz da gok ke zé ben, Ám 2,6. Ahe lyett,
hogy az igaz ság és jog ér vé nye sí té sé ben, a jog fosz tot tak
vé del mé ben len né nek ret tent he tet le nek, az ivás ban, az
ita lok ke ve ré sé ben és fû sze re zé sé ben »hõ sök«.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.) 

„A jaj mû faj (rend sze rint hôy + par ti ci pi um) a ha lottsi -
ra tó egyik pró fé tai al kal ma zá sa le het (…) Va ló szí nû, hogy
a 10,1–4-ben ol vas ha tó jaj (a 4b-ben ta lál ha tó ref rén ki vé -
te lé vel) a hat má sik, e fe je zet ben ta lál ha tó jaj jal ere de ti leg
egy hét jaj ból ál ló so ro za tot al ko tott.” (Je ro mos Bib lia kom -
men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat) 

„A pró fé tai »jaj« õszin te szó (6,5) és a vissza von ha tat -
lant kény te len kö zöl ni. (…) Mint ha fel len ne füg geszt ve a
bûn bá nat le he tõ sé ge, mert vég be kell men nie, amit Is ten
el ha tá ro zott. (…) Hir de ti to váb bá a szent Is ten kö zel sé gét,
aki a meg átal ko dot ton is meg bi zo nyít ja majd szent sé gét
az zal, hogy sza bad já ra en ge di ha rag já nak esz kö ze it.”
(Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó) 

„Ézsa i ás nem játssza az ál szent kí vül ál ló sze re pét; az
utol só jajt sa ját ma ga fö lött mond ja ki (6,5). (…) Ami kor
bû ne ik kel szem be sül tek, ezek az em be rek vagy ar cát la nul
vi sel ked tek (18–19), vagy kör mön font ér ve lés hez fo lya -
mod tak, hogy iga zol ják tet te i ket (20). Sem mi nem tud ta
el rej te ni azon ban azt a tényt, hogy meg ve tet ték a Se re gek
Urá nak ta ní tá sát (…).” (Barry Webb: Ézsa i ás köny ve.
Har mat) 

Il luszt rá ció 

GON DO LA TOK (to vább gon do lás ra)
(a jót jó nak, a rosszat rossz nak érez ni, s utá na mon da ni
– s nem csak eti kai ér te lem ben)
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„…ha egy fér fi a fe le sé ge kar jai kö zött a túl vi lág után
vá gya ko zik, eny hén szól va íz lés te len ség és sem mi kép pen
sem Is ten aka ra ta. Is tent ab ban kell meg talál nunk és sze -
ret nünk, amit ép pen ad. Ha úgy tet szik Is ten nek, hogy le -
nyû gö zõ föl di sze ren csé ben ré sze sít, ak kor ne le gyünk
kegye seb bek Is ten nél… Nem hi á nyoz nak azon ban majd
olyan órák, ame lyek ben ar ra em lé kez tet te tünk, hogy min -
den föl di még csak ide ig le nes, és jó, ha szí vünk ben az
örök ké va ló ság gon do la tát for gat juk. An nak, aki Is tent a
föl di bol dog ság ban meg ta lál ja, s ezért Ne ki há lát ad, leg -
vé gül nem ma rad nak ki olyan órák, melyek ben õszin tén
ki mond ja: ha za vá gyom. Min den nek meg van a ma ga ide -
je, s az a fõ, hogy Is ten nel lé pést tart sunk…” 

(Bon ho ef fer: Lé pést tar ta ni Is ten nel) 

(az alap: a fel tét len au to ri tás ki kez dé sé rõl)
„A sza bad gon dol ko dók és a szabad gon dol ko dó mû vé -
szek új meg ha son lást idéz tek elõ, ami kor Krisz tus er -
kölcs ta nát és is ten sé gét tá mad ták, egye lõ re óva tosan…
kez det ben titok ban rö hög nek, de rö hö gé sük Mo li é re Don
Ju an já val vé gül fel csap az égig. A két év szá zad alatt,

mely a 18. szá zad vé gé nek for ra dal mi, s ugyan ak kor
szent ség tö rõ fel for du lá sát elõ ké szí tet te, a sza bad gon dol -
ko dók min den erõ fe szí té se ar ra irá nyult, hogy ár tat lant
vagy egy ügyût fa rag ja nak Krisz tus ból, az em be rek vi lá -
gá hoz kap csol ják, ah hoz, ami ne mes vagy mulat sá gos
ben nük. Így nyí lik meg a tér a tá ma dás ra az el lensé ges
ég gel szem ben.” 

(Ca mus: A lá za dó em ber) 

VERS 
Pi linsz ky Já nos: Kér dés

Hol já runk már az éden fá i tól! 
Vi lá gunk büsz ke ma da rá nak 
csõ ré ben por la dunk. 
Hul lám be fagy, 
lük te tés, cso bo gás el áll, 
meg ha sad nak az evi den ci ák. 
Akár hon nan, 
ér kez het mon dat 
akár hon nan?
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Ked ves test vé re im! 
Az el múlt he tek va la me lyik reg ge lén mun ká ba jö vet a Pan -
nó nia exp resszen együtt utaz tam a Gyõ ri Ütõ együt tes ala -
pí tó já val. A be szél ge tés so rán egy el gon dol kod ta tó pél dát
em lí tett, ami az óta sem ment ki a fe jem bõl. 

A kon cert elõtt a hall ga tó iz gal má ban meg kér de zi ta ná -
rát, aki a má sik pult nál áll: „Ta nár úr már nem iz gul?” A
vá lasz: „Saj nos már nem.” El gon dol kod va eszem be ju tott,
hogy a szó szék re lép ve ben nünk, lel ké szek ben ez a szent
iz ga lom meg van-e, vagy a ru tin el nyom ja? 

Fér fi a san be kell val la nom, ré gen oko zott már ak kor ra
gon dot szá mom ra pré di ká ció, mint ez a mos ta ni, és ez
nem azért van, mert ezen a szó szé ken most ál lok elõ ször.
He tek vagy in kább hó na pok óta ka va rog nak a fe jem ben
bib li ai ige he lyek, je len nek meg gon do lat so rok és frap -
páns nak sej lõ szó szer ke ze tek, de mind egyik után ott ma -
radt a kér dés: va ló ban er rõl kell-e ma pré di kál nom? Már
az is meg for dult a gon do la ta im közt, va ló ban ne kem kell-
e itt áll nom… 

Elõ ször, a sze mé lyi be szél ge tés ide jén, ok tó ber ben még
Jó nás köny ve le be gett a sze mem elõtt, ami ben biz tos köz -

re ját szott az is, hogy a na gyob bik fi am és osz tá lya ta valy
ezt ad ta elõ Ba bits Mi hály fel dol go zá sa sze rint. Tet sze tõs -
nek tûnt vol na a pár hu zam a ni ni vei kül de tés alól sza ba -
dul ni aka ró Jó nás ese té vel, ahogy sa ját éle tem be im már
so kad szor lép be a ka to nai szol gá lat, il let ve a tá bo ri lel -
kész ség. 

Azu tán ja nu ár ban, ami kor át vet tem a ki ne ve zé se met, a
pá li le ve lek gyöngy sze mei kö zül már majd nem el ké szül -
tem az efe zu si le vél Krisz tus-him nu szá ról szó ló ige hir de -
tés sel, ko or di ná ta rend szer rel és egye bek kel, ami kor egy re
gyak rab ban és erõ tel je sebben fel vil lant elõt tem a bib lia ol -
va sás nem zet kö zi evan gé li kus se géd esz kö zé nek, a Herrn -
hut ból szár ma zó Út mu ta tó nak az évi igé je a ma ga rö vid,
ám de mag vas for má já ban: Jé zus mond ja: kö nyö rög tem ér -
ted, hogy el ne fo gyat koz zék a hi ted. (Lk 22,32)

Fé lel me tes dra ma tur gi á ja van en nek a fe je zet nek: Jé zus
ta nít vá nya i val az Olaj fák he gyén van, vár ja Jú dást és a
temp lom õr ség em be re it, je len lé võ ta nít vá nyai köz ben
rang vi tát foly tat nak egy más sal – mert nem iga zán tud nak
a Mes ter rel most mit kez de ni – ar ról, ki a na gyobb. Is mer -
jük mi is a kér dést, hi szen hi e rar chi ku san ta go zott kö ze -
gek ben élünk: mind az egy ház, mind a had se reg az. A tá -
bo ri lel kész pe dig – a do log ter mé sze té nél fog va, hi va tal -
ból is – mind ket tõ höz kö tõ dik. Ve ze tõ ként már ma gam is

LACK NER PÁL 

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

* El hang zott a Bu da pest–De ák té ri temp lom ban, 2005. már ci us 9-én, a
tá bo ri püs pök be ik ta tá sán.



jól tu dom en nek a fel épí tés nek az elõ nye it, el vi és gya kor -
la ti szem pont ból egy aránt, még ha ve ze tett ként nem is
vol tam min dig meg gyõ zõd ve er rõl. Ez az egész fe je zet ar -
ról szól, hogy itt még sem ez a leg fon to sabb. Jé zus Pé tert
nem ki ok tat ja, nem is va la mi fé le for ra dal már ként szól a
rend szer, il let ve a kér dés fe les le ges vol tá ról, ha nem egy -
sze rû en a va ló di hang súlyt hoz za elé: Kö nyö rög tem ér ted,
hogy el ne fo gyat koz zék a hi ted. Nap ról nap ra vi lá go sabb
szá mom ra, hogy ez nem csak Pé ter nek szól, an nak az egy -
ko ri ha lász nak, aki ez után még fo gad koz ni is fog, azu tán
meg jön a hár mas ka kas szó. Nem, ez nyil ván va ló an min -
den em ber szá má ra szól, nem csak az apos to lok hely szí -
nen tar tóz ko dó él csa pa tá nak, a nagy han got gyak ran
hasz ná ló Pé ter nek és a menny dör gés fi a i nak: Ja kab nak és
Já nos nak, akik csa lá di tra dí ci ó ik hoz mél tó an ma guk is ké -
pe sek ve he men sen vi tat koz ni. Szól a hit ben ön ma gu kat
erõs nek tar tók hoz, a kér de zõk höz, a két ke dõk höz, a ke re -
sõk höz, az in ga do zók hoz, hoz zád és hoz zám, min den ki -
hez ál ta lá no san és egye te me sen, ki vé tel nél kül. Ér de mes
pár pil la nat ra meg áll nunk e ka te gó ri ák mel lett. 

So kan gon dol ják ma guk ról, hogy õk a hit ben erõ sek.
Lel ké szi ta pasz ta la tom sze rint az ese tek mar káns ré szé -
ben ez a ki je len tés in kább va la mely el vá rás nak meg fe lel ni
aka rás, mint sem õszin te tény. Az erõs hit szük ség sze rû en
nö ve li az alá za tot, hi szen mi nél szo ro sabb a kap cso lat
Krisz tus sal, an nál in kább ér zi az em ber sa ját rá utalt sá gát,
rá szo rult sá gát. 

A jól in for mál tak ko rát él jük. Most nem di vat a kér de zõk
kö zé tar toz ni, hi szen ez zel be vall juk, nem mi va gyunk
azok, akik min dig min dent tud nak, ép pen ezért rend kí vül
fon to sak, és eb bõl ki fo lyó lag nél kü löz he tet le nek. A vi lág
trend je ez, de a dol gok rend je az, hogy kér dé se ink re ka -
punk vá laszt. A hit hal lás ból lesz – vall juk rég óta. A sze -
mé lyes hit is a ki mon dott kér dé se ken ke resz tül épül. E té -
ren az erõ sö dés re min den ki rá szo rul. 

Az in ga do zókból sok szor az el szá nás hi ány zik: tu dom,
hogy fut ni ké ne, de… Ta nul ni kel le ne va la mit, csak -
hogy… Mu száj ki mon da nom, ám bár… A lis ta sza ba don
foly tat ha tó, pél da könnyen akad. A krisz tu si úton nem
jár ni ne héz, ha nem el in dul ni. Túl kell lép ni a men ni vagy
ma rad ni di lem má ján: a cél adott, az idõ mú lik. 

A két ke dõk nem fel tét le nül al kot nak ne ga tív cso por tot.
Ese ten ként az in tel lek tu á lis kor rekt ség mi att nem tud nak

vagy nem mer nek szem be néz ni azok kal a kér dé sek kel,
ame lyek szét fe szí tik az em be ri meg is me rés és lo gi ka ha tá -
ra it. Két ség te len, hogy a ké tel ke dés ki mon dá sa igé nyel né -
mi bá tor sá got, de ez csak ál lo más az em be ri pá lyán, nem
le het vég cél. Le het azon ban fi gye lem fel hí vás vagy se gély -
ki ál tás a kör nye zet nek, jel, mint Ady vers so ra: „…mert
hin ni aka rok”, csak még nem me rek a ra ci o ná lis vi lág lát -
szó biz ton sá gá tól – vagy biz ton ság lát sza tá tól – el sza kad -
va Is ten re ha gyat koz ni. 

So kan van nak a ke re sõk. Akik ér zik, va la mi hi ány zik az
éle tük bõl, de még nem tud ják azt meg ha tá roz ni. Egy fû -
szer ké ne még az étel be, hogy iga zán jó le gyen, egy szín a
cso kor ba, hogy har mo ni ku san néz zen ki, egy jó ze ne a
prog ram hoz, hogy le ke re kít se azt. A hi ány meg ha tá ro zá sa
nagy lé pés a meg ol dás hoz. Csak az ta lál, aki tud ja, mit ke -
res. A té to va ke re sés sel fel fe dez he tünk, rá lel he tünk. Ez
azon ban nem más, mint a „majd jó lesz egy szer va la mi re”
ef fek tus. Krisz tus azon ban nem ez a ka te gó ria. Eb be a cso -
port ba tar toz nak azok is, akik ke re sik azt az utat, amit is -
mer tek, amin jár tak, ami rõl a tör té ne lem for du la tai le so -
dor ták õket. Ne kik ki csit könnyebb, mert még rém lik va la -
mi ar ról, hogy mit ke res nek, bár le het, hogy ne he zebb is a
hely ze tük, mert tar ta nak at tól, mi lyen fo gad ta tás ban lesz
ré szük azok fe lõl, akik ott ma rad tak az úton. 

E mi ni rend szer tan bár mely cso port já ban is ér zed ma -
gad ott hon, ked ves test vé rem, lát szik, hogy egyik sem tö -
ké le tes, mind egyik igény li a se gít sé get. Ez, ha em be ri mó -
don tör té nik, nem ve zet a tel jes ség re. Csak egye dül Krisz -
tus, az õ sze re te te és tá mo ga tá sa se gít iga zán va la mennyi -
ünk nek. A harc ban fon tos a jó szö vet sé ges. A hit har cá ban
a leg jobb és a leg ha té ko nyabb szö vet sé ges áll a mi ol da -
lun kon, a „hõs ve zér”, ahogy a be ve ze tõ ben éne kel tük Lu -
ther sod ró ere jû éne ké ben, egy há zunk him nu szá ban. Õ
kö nyö rög ér tünk, fo lya ma to san. Nem ne künk, ha nem ér -
tünk. De nem csak ér tünk, ha nem min den em be rért egy -
aránt. 

Min den lel ké szi szol gá lat, így ter mé sze te sen a tá bo ri
lel kész ke dés alap ve tõ fel ada ta eh hez a Krisz tus hoz se gí -
tés. Min den más, le gyen az lel ki gon do zás, ta ní tás vagy
kul tu rá lis te vé keny ség, en nek a mel lék ter mé ke és tá mo ga -
tó ja. Akár mun ka társ nak, akár a szol gá la tot igény be ve võ -
nek tar tod ma gad, ne fe ledd: Jé zus ne ked mond ja: kö nyö -
rög tem ér ted, hogy el ne fo gyat koz zék a hi ted. Ámen. 
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