
(A sza na tó ri um ban) „At ti la fej jel az ab lak hoz, ágy ban fe -
küdt. Szem hé jai da gad tak és vö rö sek voltak, vo ná sai gyö -
tör tek, de nem tett ijesz tõ be nyo mást. Nyu god tan, majd -
nem de rû sen fo ga dott… 

– Va la mi mo tosz kál ben nem – mond ta s a pap la nán he -
ve rõ pa pír ra mu ta tott… 

Ütem je lek vol tak raj ta… meg né hány szó: tar ló, al kony,
nyúl. Így dol go zott… A stró fá ból ez lett:

Pi ros vér ben áll a tar ló
s amed dig a lan ka nyul,
ké ken al vad. Sír az ap ró
gyen ge gyep és le ko nyul.
Lá gyan ül nek ki a bol dog
hal mo kon a hul la fol tok.
Al ko nyul.

– Mit gon dolsz, med dig tar ta nak még itt? – fag ga tott…
– Meg mon dom õszin tén, At ti la – fe lel tem. – Õrült nek tar -

ta nak. 
Ször nyû do log kö vet ke zett.
At ti la két kéz zel a szí vé hez ka pott, fel zo ko gott, fe jét ide-

oda do bál ta.
– Õrült nek tar ta nak, õrült nek tar ta nak – nyö szö rög te

fáj dal ma san. És om lot tak a könnyei, mint a zá por esõ.”
(Né meth An dor vissza em lé ke zé sé bõl) 

Ma is így tart ják so kan. Né há nyan ta lán csak ön vé de lem -
bõl – mert ve szé lyes köl tõ, de ha bo lond volt, nem kell túl
ko mo lyan ven ni. De az volt-e va ló ban? 

Igen, ha õrült ség a kis gyer mek vá gya az apá ra és az
anyá ra, az „itt akar nak en gem” ér zé sé re. Ha õrült ség fel -
nõtt ként be val la ni, hogy ezek hi á nyá ban ér zel mi leg gyer -
mek ma radt, s er rõl ír ni ver se ket a sze re tett nõ nek. 

Igen, ha õrült ség a tu dat tisz tes sé gé nek da cos vál la lá sa
a leg vég sõ kig. „Mért ne le gyek tisz tes sé ges! Ki te rí te nek
úgy is.” Ha õrült ség ez zel a tisz tes ségigénnyel szem be néz -
ni Is ten hi á nyá val, a sem mi vel. 

Ha õrült ség a min den ség gel mér ni ön ma gát, és va cog ni

a sem mi ágán. Ha õrült ség sze mé lye sen is meg él ni a sem -
mi kon zek ven ci á ját, egé szen a vas út ál lo má sig me nõ en.
Ha õrült ség tud ni: a vég sõ ér te lem hi á nya ma gá val ránt
min dent, ami be ka pasz kod hat az em ber, s még a ka pasz -
ko dást is le he tet len né te szi, mert em beralat ti vá: ér tel met -
len élet ösz tön né ala cso nyít ja. 

Igen, ha õrült ség azt hin ni, hogy a sem mi ben sod ród va
ját sza ni le het. Skan dál juk el a fen ti vers sza kot, hi szen ha
azt mond juk, tro che us, az nem so kat je lent: lá-lá-lál lá, lá-
lá-lál lá, lá-lá-lál lá, lá-lá-lá… Majd a rit must ves sük össze
a tar ta lom mal: nincs iro dal munk nak hát bor zon ga tóbb
vers sza ka, mint ez. 

Va ló ban pró bált „csa lás nél kül szét néz ni, könnye dén”.
De úgy lát szik, ezt nem le het. „A sem mi lé nye ge a nem le -
ges sé te vés” – mond ja a ké sei Hei deg ger. A fi lo zó fus csak
ki mond ja a té telt, a köl tõ be is mu tat ja az ál do za tot. 

Bo lond volt, ha bo lond ság az em bert, a vi lá got, s kü lö -
nö sen is az egész vég sõ ér tel mét túl sá go san ko mo lyan
ven ni. 

Ka masz ként in kább da cos, ké sõbb mind gyer me kibb
han gú ver se ket írt Is ten nek. Meg ren dí tõ, hogy ezt a gyer -
me ki han got ké sei ver se i ben hit nél kül is õr zi. Az utol só -
ban már tud ja: nem fog itt ne ki se gí te ni. A há ta mö gött
áll, vagy is nem ar ra fe lé, amer re õ má szik. Tud ja már:
láng, nem ha mu. Mó zes nek, az apos to lok nak még láng
volt, õben ne ha mu vá lett ko rá nak „rö hö gé sé tõl”, azo ké tól,
akik hez iga zod ni pró bált, hogy ne le gyen egye dül. 

A dol gai elõl rej te ge tett Is ten ki vet te bo lond fi át eb bõl a
vi lág ból. Mert „nem em ber szí vé be va ló nagy kí nok ké se i -
vel ját szott”, és eh hez ide lent nem ta lál ha tott ját szó tár sa -
kat. S ami kor már a ver set is – az egyet lent, amit tu dott,
és ez sem kel lett – el rán tot ta a sod rás, „a csönd be tér tek a
da lok”, és el jött ér te, Bor bá la nap já nak elõ est éjén, „a ha -
lott, ki szült, ki daj kált éne kel ve.” 

„Ne le gyen más Is te ned!” A mi vi lá gunk nem sze re ti a
pa ran cso la to kat. De ép pen ezért ad ha tunk há lát Jó zsef At -
ti lá ért, aki ku tyá ul meg szen ved ve meg mu tat ta – igaz, a
fo nák já ról –, hogy ez a leg fél tõbb és leg alap ve tõbb kö -
nyör gés, amely ér tünk meg íra tott.
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A le vél nek ez a rész le te az össze füg gés bõl gyak ran ki ra ga -
dott, sok szor idé zett és vi lág iro dal mi gyûj te mé nyek ben is
elõ sze re tet tel kö zölt gyöngy sze me a Bib li á nak, ame lyet ál -
ta lá ban a „sze re tet him nu sza” né ven tar tunk szá mon. A
ve le fog lal ko zó szak iro da lom szin te ki me rít he tet len, s en -
nek meg fe le lõ en sok a fel te vés és a vi tás kér dés is ve le
kap cso lat ban. Aki eb ben a ren ge teg ben tá jé ko zód ni sze ret -
ne, se gít sé gül hív hat ja Sch ra gé nak az el sõ Ko rinthu si le -
vél rõl írt ala pos és rész le tes ma gya rá za tát a meg fe le lõ he -
lyen (III. 273. kk.), és Oda Wisch meyer nek egy kis sé ko -
ráb ban ke let ke zett, de ki mon dot tan ez zel a fe je zet tel fog -
lal ko zó hosszabb ta nul má nyát (Der höchs te Weg). 

Itt most csak a meg ke rül he tet len és dön tés re vá ró iro da -
lom kri ti kai, val lás tör té ne ti és teo ló gi ai kér dé sek ke rül het -
nek szó ba. Meg bíz ha tó vé le ményt a kü lön bö zõ ál lás pon -
tok iga zá ról vagy kér dé ses vol tá ról pe dig majd csak a szö -
veg ala pos elem zé se és ma gya rá za ta után ala kít ha tunk ki
(vö. O. Wisch meyer: Der höchs te Weg 22. o.). 

Mi vel a „sze re tet him nu sza” meg sza kít ja a ka riz mák kal
fog lal ko zó 12. fe je zet gon do lat me ne tét, amely vi tat ha tat la -
nul a 14. fe je zet ben foly ta tó dik, a leg töb bet fe sze ge tett iro -
da lom kri ti kai kér dés, hogy a 13. fe je zet a le vé len be lül ere -
de ti he lyén van-e. We iss sze rint ter mé sze te seb ben kap cso -
lód na 1Kor 8,13-hoz. Hér ing és Sch mit hals vi szont úgy
gon dol ja, hogy a 14. fe je zet után kel le ne áll nia. A meg elõ -
zõ és reá kö vet ke zõ mon da ni va ló val ki mu tat ha tó kap cso -
lat mi att azon ban a leg több írás ma gya rá zó a le vél ben je -
len leg el fog lalt he lyét te kin ti ere de ti nek. Bar rett jog gal utal
ar ra, hogy Pál ha son ló kép pen ik tat ja a le vél 9. fe je ze tét a
8. és 10. fe je zet kö zé (Komm 299. o.). Én hoz zá ten ném,
hogy így éke lõ dik a 7. fe je zet ben a fér fi és nõ vi szo nyá nak
kér dé se it tag la ló gon do lat me net be a Krisz tus ban hí võ em -
ber esz ka to lo gi kus hely ze tét fel idé zõ rész is (29–31. vers). 

Ha vi szont a sza kasz szö veg kör nye ze té tõl el ütõ emel ke -
dett, him ni kus jel le gét vesszük fi gye lem be, nem ke rül het jük
ki azt a kér dést, hogy mi lyen úton-mó don ke rült a le vél szö -
ve té be. Ta lán nem is ma ga az apos tol ik tat ta be le, ha nem
utó lag egy má so ló, aki ne ki tu laj do ní tot ta ezt a meg ra ga dó
al ko tást – té te le zi fel Sc hen ke és Fis cher (Ein le i tung, 99. o.),
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A sze re tet min dent fe lül mú ló út ja
(1Kor 12,31b–13,13) 
I. rész 

va la mint E. L. Ti tus (id. Conz el mann: Komm 257. o. 8. j.).
En nek az el kép ze lés nek is el le ne mond az a kö rül mény,
hogy a him nusz ban szá mos uta lás ta lál ha tó a meg elõ zõ és
rá kö vet ke zõ gon do lat me net egyes ele me i re. Má sok, mint
pél dá ul Conz el mann, nem von ják két ség be a pá li ere de tet,
de le het sé ges nek tart ják, hogy a szer zõ egy már ko ráb ban
meg írt szö ve get dol go zott be le le ve lé be, és en nek meg fe le -
lõ en a ma gya rá zat is csak ma gá ból a him nusz ból in dul hat
ki, töb bé-ke vés bé füg get le nít ve ma gát a szö veg kör nye zet tõl
(Komm 257. o.). Ha son ló ál lás pon tot kép vi sel Bar rett
(Komm 299. o.) és Orr & Walt her (Komm 290. o.). 

Meg gyõ zõbb azon ban azok nak az ál lás pont ja, akik
sze rint a mon da ni va ló oly annyi ra szer ve sen ágya zó dik a
ka riz mák kér dé sé vel fog lal ko zó 12. és 14. fe je zet be, hogy
a him nuszt Pál ih le tett rög tön zé sé nek kell te kin te nünk, és
a ma gya rá za tá nál a leg na gyobb mér ték ben te kin tet tel kell
len nünk a szö veg kör nye zet re (lásd O. Wisch meyer i. m.
31. o.; Wolff: Komm II. 118. o.; Fee: Komm 266. o.; Schra -
ge: Komm III. 276. o.; Lind emann: Komm 281. o.). Leg fel -
jebb a sze re tet ter mé sze té rõl szó ló 4–7. ver sek szár maz -
hat nak a ko ráb bi idõ bõl, bár Sch ra gé nak ez zel a be kez -
dés sel kap cso lat ban is az a vé le mé nye, hogy több uta lást
is rejt a ko rinthu si ak ka riz mák kal kap cso lat ban ta nú sí -
tott ma ga tar tá sá ra (Komm 276. o.). Az emel ke dett, him -
ni kus pró za pe dig sem mi kép pen sem szól hat a pá li szer -
zõ ség el len, hi szen õ ne megy szer jut ilyen ma gas la tok ra
(lásd 1Kor 15,54 kk.; Róm 8,31 kk. Vö. V. Sie gert: Ar gu -
men ta ti on 231. o.) 

Ha a le vél rész le tet mû fa ji lag him nusz nak te kint jük, ak -
kor azt kell mon da nunk, hogy a „sze re tet him nu sza” há -
rom vi lá go san el kü lö nü lõ vers szak ra bont ha tó. Az 1–3.
ver sig ter je dõ sza kasz, kap cso lód va az elõ zõ fe je zet ben
mon dot tak hoz, a sze re tet nél kül lat ba ve tett ke gyel mi aján -
dé kok hasz nát kér dõ je le zi meg. El ma rasz ta ló vé le mé nyét
Pál ez al ka lom mal az ún. hi per bo la, ma gya rul a túl zás stí -
lus ele mé vel te szi nyo ma té ko sab bá. A 4–7. ver se ket ma gá -
ban fog la ló rész ben, mond hat nánk, a sze re tet ter mé sze tét
jel lem zi. Kü lö nös, de az óko ri iro da lom ban nem egye dül -
ál ló, hogy itt úgy be szél va la mi rõl, tör té ne te sen a sze re tet -
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nyér rá8 let tem;9 /2/ és ha pró fé ci á nak10 va gyok bir to ká -
ban, és fel fo gok min den tit kot és min den is me re tet,11 és
ha igen nagy hi tem12 van is, úgy hogy he gye ket moz dít -
ha tok el,13 sze re tet pe dig nincs ben nem, sem mi14 va -
gyok; /3/ és ha min den va gyo no mat éhe zõk táp lá lá sá ra
for dí tom,15 és ha tes te met oda szá nom, hogy tûz emész  -
szen meg,16 sze re tet pe dig nincs ben nem, sem mi hasz -
nom be lõ le.17

/4/ A sze re tet hosszan tûr,18 jó sá gos,19 a sze re tet20 nem
vak buz gó,21 a sze re tet nem kér ke dik,22 nem fu val ko dik
fel, /5/ nem vi sel ke dik il let le nül,23 nem ke re si a ma gá ét,
nem ger jed ha rag ra, nem ró ja fel a rosszat, /6/ nem örül a
jog ta lan ság nak,24 de együtt örül má sok kal az igaz ság -
nak.25 /7/ Min dent vé del mé be vesz,26 min dent hit tel fo -
gad,27 min dent re mél, min dent ki bír. 

/8/ A sze re tet so ha nem bu kik el.28 Vi szont akár pró fé -
ci ák ról le gyen szó, tárgy ta lan ná vál nak,29 akár nyel vek -
rõl, el fog nak hall gat ni, akár is me ret rõl, tárgy ta lan ná vá -
lik. /9/ Mert tö re dé kes, ami alap ján is me re tün ket sze rez -
zük,30 és tö re dé kes, ami alap ján pró fé tá lunk. /10/ Ami kor
pe dig el jön a tö ké le tes, ami tö re dé kes, tárgy ta lan ná vá lik.
/11/ Ami kor gyer mek31 vol tam, úgy szól tam, mint gyer -
mek, úgy gon dol kod tam, mint gyer mek, úgy vé le ked -
tem,32 mint gyer mek, ami kor fér fi vá let tem, fel hagy tam33

a gyer me ki dol gok kal. /12/ Most ugyan is tü kör ál tal ta lá -
nyok ban34 lá tunk, ak kor pe dig szín rõl szín re. Most tö re -
dé kes, ami alap ján is me rek, de ak kor úgy fo gok is me ret re
szert ten ni, ahogy en gem is meg is mert az Is ten.35 /13/
Most pe dig meg ma rad a hit, re mény, sze re tet, ez a há rom.
Ezek kö zött pe dig leg na gyobb36 a sze re tet.  

A szö veg ér tel me

1. Egy szer s mind: A gö rög szö veg ben ezen a he lyen a
ka iv szó ta lál ha tó, ami kö tõ szó nak („és”) is te kint he tõ. A
ma gya rá zók több sé ge így is ér ti, és ezért a most kez dõ -
dõ mon da tot a meg elõ zõ (12,31a) foly ta tá sá nak ve szi.
Ha vi szont az elõ zõ mon dat ban, mint ahogy mi is tet -
tük, fel szó lí tást lá tunk („De tö re ked je tek a je len tõ sebb
ke gyel mi aján dé kok ra!”), a ka iv-t ha tá ro zó szó nak (is –
„egy sze smind”) fo gad hat juk el, s ak kor a kö vet ke zõ
mon dat ér tel me sze rint a „sze re tet him nu sza” nem ma -
rasz tal ja el a je len tõ sebb ke gyel mi aján dé kok ra va ló tö -
rek vést, ha nem a meg fe le lõ „út ra” te re li. (Lásd Sch ra ge
Komm III. 282. 28. j.) 

2. min dent: Az egyik gö rög szö veg vál to zat sze rint itt eij
tiv ta lál ha tó, és esze rint a mon dat így for dí tan dó: „És ha
van va la mi kü lön le ges út, meg mu ta tom nek tek.” Bár nyo -
ma té kos kéz ira tok (P46,D) hoz zák, fél re ér tés bõl ered het.
Ezért bíz vást az e[ti vál to zat mel lett ma rad ha tunk. Eb ben
az eset ben vi szont nyo ma té ko sít ja azt a szó össze té telt,
amely re vo nat ko zik („még an nál is”). Je len eset ben a „fe -
lül mú ló utat”. De a fo ko zás fo ko zá sa ma gya rul nem le het
más: „min dent fe lül mú ló utat”. 

rõl, mint ha em ber tõl füg get len, ön ál ló, cse lek võ sze mély
len ne. A 8–13. ver sek ben ta lál ha tó és a him nuszt le zá ró
vers szak a sze re te tet esz ka to ló gi ai táv lat ba ál lít ja, és örök
idõ sze rû sé gét hang sú lyoz za. A fel ada tot Pál eb ben a rész -
ben ha son la tok és me ta fo rák hal mo zá sá val old ja meg. 

Az el sõ és a har ma dik vers szak annyi ra kö tõ dik a ke -
gyel mi aján dé kok kal fog lal ko zó szö veg kör nye zet hez, hogy
bíz vást te kint het jük õket az apos tol al ka lom ál tal ih le tett
fo gal ma zá sá nak. Ha a him nusz ban va la mi iro dal mi és val -
lás tör té ne ti elõz mé nyek re ve zet he tõ vissza, vagy eset leg
Pál nak egy már ko ráb ban ke let ke zett al ko tá sa (Vö. Lang:
Komm 181. o.), ak kor az a má so dik vers szak. A ha son ló
stí lus ele met al kal ma zó elõz mé nyek kö zül több ku ta tó is a
leg kö ze lebb ál ló nak az ószö vet sé gi ká no non kí vül re kedt
3Ezs drás 4,34–40-ben ta lál ha tó és a meg sze mé lye sí tett
igaz sá got (ajlhv qe ia) ma gasz ta ló köl te ményt te kin ti (Conz -
el mann: Komm 260. o.; O. Wisch meyer: Der höchs te Weg
210. o.; Wolff: Komm 119. o.; Sch ra ge: Komm 278. o. stb.).
De hi vat koz ni le het a má sod la go san ka no ni kus Sa la mon
böl cses sé gé re is, amely nek 7,22–30 ver se i ben az is te ni Böl -
cses ség je lent ke zik mint sze mé lyes va ló ság. Pál ese té ben
azon ban a zsi dó ha tá son kí vül gö rög ere de tû ih le tés sel is
szá mol ha tunk. Bi zo nyá ra szé les kör ben is mert le he tett a
pla tó ni sze re tet fo ga lom nak, az Erósz nak ha son ló mó don
meg fo gal ma zott di csé re te (Pla tón I. A la ko ma 197 d e; 979
k.). Pla tón him nu szá ban is szó van az Erósz hi á nyá nak ál -
dat lan kö vet kez mé nye i rõl, de azu tán an nál bõ sé ge seb ben
az ál dá sa i ról. Ám ha ezek az elõz mé nyek min tá ul is szol -
gál hat tak az apos tol nak, tar tal mi szem pont ból a „sze re tet
him nu szát” min de nes tõl krisz tu si gon do lat vi lág ban fo gant
al ko tás nak kell mi nõ sí te nünk. 

Teo ló gi ai fel adat ként min de nek elõtt az aj gavph-nak, a
sze re tet bib li ai fo gal má nak tisz tá zá sa vár a ma gya rá zó ra.
De fe lel ni kell Conz el mann ál lí tá sá ra is, aki sze rint az iro -
dal mi és val lás tör té ne ti pár hu za mok oly annyi ra meg ha tá -
roz zák a fe je ze tet, „hogy a krisz to ló gia tel je sen hi ány zik
be lõ le” (Komm 261. o.). Krisz tus ról a „him nusz ban” va ló -
ban nem esik szó, s ez te szi ki ke rül he tet len né azt a kér -
dést, hogy ki nek a sze re te tét ma gasz tal ja, Is te nét vagy
Krisz tu sét-e, mint ahogy Ny g ren gon dol ja (Aga pé, 93. o.),
vagy em be rek egy más irán ti sze re te tét. Ny g ren sze rint
ugyan is egye dül Is ten sze re te té rõl ál lít ha tó, hogy „so ha el
nem fogy”. A sze re tet ter mé sze té rõl szó ló fel so ro lás (4–7.
vers) vi szont in kább em ber és em ber kö zöt ti vi szo nyo kat
fel té te le z. A him nusz teo ló gi á já nak meg ér té sé hez azon -
ban nem jó elõ fel te vé sek kel kö ze led ni. Ér vé nye sül jön itt is
in kább a ma gya rá zat! 

SZÖ VEG ÉR TEL ME ZÉS 

/12,31b/ Egy szer s mind1 egy min dent2 fe lül mú ló3 utat4

mu ta tok nek tek: 
/1/ Ha em be rek nyel ve in5 szó lok, sõt an gya lo kén6, de

sze re tet nincs ben nem,7 kon gó érc cé vagy lár más cin tá -
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3. fe lül mú ló: A kaq  juJ per bolhvn for du lat a uJ per bolhv
(át ha jí tás, túl zás, szer te len ség, rend kí vü li do log) szó  mó -
do su lá sa: szer fe lett, túl sá gos (lásd Solt ész–Szi nyei 679.
o.). Pál ra jel lem zõ en nek a for du lat nak a hasz ná la ta (2Kor
1,8; 4,7.17; 12,7; Gal 1,13: fék te le nül ül döz tem az Is ten
egy há zát; Róm 7,13). 

4. utat: „To posszá”, iro dal mi fo ga lom má vált õsi, egye -
te mes em be ri köz kinccsé lett és ma is élõ, köz is mert ha -
son lat, me ta fo ra. Össze füg gõ és iránnyal ren del ke zõ cse -
lek vés re, tör té nés re utal. Eb ben az át vitt ér te lem ben fon tos
sze re pet ka pott a kí nai fi lo zó fi á ban („tao”), fõ ként an nak
egyik je len tõs irány za tá ban, a ta o iz mus ban. Je lent ke zik a
Pro di kosz nak tu laj do ní tott és a gö rög Xen op hón ál tal
ránk ha gyott (Mem 2, 1,21–34.; id. ThWb V. 43. k.) „tan -
me sé ben”, amely sze rint a hõs Hé rak lész az erény és a bûn
vá lasz út já hoz ér ke zik. Mind két út ra egy-egy nõi alak csá -
bít ja. A bûn út ja „si má nak és kel le mes nek lát szik”, míg az
eré nyé „iz zad sá gos nak és rö gös nek”. A hõs ter mé sze te sen
az utób bit vá laszt ja. De gyak ran ka pott sze re pet az „út”
me ta fo rá ja az Ószö vet ség ben is, kü lö nö sen a köl tõi szö ve -
gek ben. Például: „vét ke sek út ja” (Zsolt 1,1), „az iga zak út -
ja” (Zsolt 1,6), „az Úr nak min den út ja” (Zsolt 25,10. Lásd
még: ThWB V. 576. o. uta lá sa it). Ta lán még en nél is na -
gyobb je len tõ sé gû az út me ta fo rá ja az új szö vet sé gi és a
nyo má ban ke let ke zett ke resz tény iro da lom ban. Fõ ként a
lu ká csi ira tok ban (Lk, Ap Csel) vá lik fon tos ele mé vé, szin -
te tar tó pil lé ré vé a teo ló gi á nak, úgy  is, mint Jé zus Ga li le á -
ból Je ru zsá lem be va ló sá go san meg tett út ja (Lk 9,51), mint
Is ten tõl ka pott kül de té sé nek „ki me ne te le, exo du sa” (9,31)
az Atyá hoz (24,50k), sõt mint a Fel tá ma dott tör té nel mi út -
ja a ben ne hí võk kö zös sé gé ben, az õ „út ján já ró ké ban”
(Ap Csel 9,2; 18,25; 24,14) a vi lág min den né pé hez (Lk
24,47). Az út-mo tí vum fel tû nik Já nos evan gé li u má ban is,
ahol Jé zus a ma ga sze mé lyé ben töl ti be az Is ten hez ve ze -
tõ út sze re pét (14,4 kk.). Fel tû nõ, hogy Pál ószö vet sé gi
idé ze tek ben elõ for du ló ese te ket ki vé ve (Róm 3,16 k.;
11,33) csak két he lyen él az út me ta fo rá já val. Az egyik ben
min den va ló szí nû ség sze rint ma ga tar tá sá nak azok ra az
út ja i ra utal, ame lyek Krisz tus kö ve té sé ben jel lem zik õt
(1Kor 4,17). Ezenkí vül azu tán itt, ahol a sze re tet ál tal
meg ha tá ro zott élet ve ze tést kí ván ja a ko rinthu si ak lel ki is -
me re té re he lyez ni (lásd még: M. Völ kel in EWNT II. 1201.
kol.). A két út és a dön tést kí vá nó vá lasz út hel le nisz ti kus
mo tí vu ma (lásd fen tebb) is meg je le nik az Új szö vet ség ben,
pon to sab ban a He gyi be széd ben, a kes keny és a szé les út
szem be ál lí tá sá val (Mt 7,13 k.). Ez a ha gyo mány to vább él
az óke resz tyén iro da lom ban. Meg ta lál ha tó a Bar na bás-le -
vél ben (18–20. fejezet), va la mint a Di da khé ban (1–6.
fejezet). 

5. em be rek nyel ve in: A for dí tá si elõz mé nyek után a vá -
lasz tott meg ol dás szo kat lan le het az ol va só szá má ra, pe -
dig csu pán igyek szik nyelv ta ni lag és szó ren di leg vissza -
ad ni a gö rög szö veg ben ta lál ha tó sa já tos sá go kat. Nem le -
het ugyan is vé let len, hogy Pál a nyelv rõl töb bes szám ban
be szél. Ha son ló kép pen ke vés az, ha a gö rög ere de ti ben ál -

ló „em be rek” (ajnqrwvpwn) szó bir to kos rag ját eb ben az
eset ben jel zõ nek ér tel mez ve „em be ri” for má ban (gen. qua -
li ta tis) ad juk vissza, ezért azu tán „em be ri nyelv rõl vagy
nyel vek rõl” be szé lünk, és a for du la tot en nek meg fe le lõ en
az „an gya li nyel vek” el len tét pár já nak te kint jük. Bár nem
meg ala po zott az az óegy há zi vé le mény, amely sze rint itt a
több nyel ven ér tés és szó lás je len sé gé vel van dol gunk (pl.
Amb ro si as ter e hely hez in: An ci ent Ch rist. Komm 130. o.),
még is kü lön bö zõ, de együtt je lent ke zõ, be szélt em be ri nyel -
vek re utal hat az apos tol. O. Wisch meyer jár hat leg kö ze lebb
az igaz ság hoz, ami kor eb ben az össze füg gés ben va ló ban
be szélt nyel vek bõl ke vert mû nyelv re, vagy pe dig sé mi
vagy ar cha i kus be széd mó dot után zó nyelv re gon dol (Der
höchs te Weg 39. k.). Az 1Kor 12,10-hez írt 11. szö veg ér -
tel me zõ jegy zet ben óko ri pél dá kon pró bál tuk be mu tat ni a
Ko rint hus ban is gya ko rolt nyel ve ken szó lást, és azt lát tuk,
hogy ab ban em be ri be széd nek össze füg gé sük bõl ki ra ga -
dott ele mei ke ve red nek kü lön fé le in du lat sza vak kal. Ha er -
re gon do lunk, ak kor már itt, a mon dat el sõ for du la tá ban
Pál a nyel ve ken szó lás gond ja it érin ti, és nem csak az „an -
gya lok nyel vé nek” em lí té sé nél te szi ezt.  

6. sõt an gya lo kén: A ja va solt for dí tás te kin tet be ve szi
az ere de ti szö veg szó rend jét, és az „an gya lo kat” em lí tõ
mon dat részt el kü lö ní ti az elõt te ál ló mon dat tól. A kap cso -
la tot lé te sí tõ kö tõ szó is mét a ka iv (és), de így, a „szó lok” ál -
lít mány után vet ve min den va ló szí nû ség sze rint fo ko zást
fe jez ki, és eb ben az eset ben az egész mon dat ér tel me az,
hogy nem csak „em be rek nyel ve in” szól va la ki, ha nem
„még az an gya lo kén is”. A „sõt” kö tõ szó al kal ma zá sa a
for dí tás ban ezt az ér tel me zést kí ván ja ki fe je zés re jut tat ni.
Már itt je lent ke zik te hát az a re to ri kai esz köz, amely rõl a
fe je ze tet be ve ze tõ so rok ban már szó esett. A hi per bo la, a
túl zás fél re ért he tet len né, meg gyõ zõb bé te szi a mon da ni -
va lót. Jé zus kü lö nö sen is gyak ran és elõ sze re tet tel élt ez -
zel az esz köz zel. Hi vat koz ha tunk köz mon dá sos ki je len té -
sé re az em ber sze mé be ke rült szál ká ról és ge ren dá ról (Mt
7,3kk). Az a[gge loõ szó val meg ne ve zett mennyei lé nyek rõl
már több ször is szó esett a le vél ben (1Kor 4,9; 6,3; 11,10),
ezért te kin tet be ve en dõk az ezek hez az ige he lyek hez fû -
zött szö veg ér tel me zõ meg jegy zé sek. Most az an gya li lé -
nyek „nyel ve i re” ke rül a hang súly, je lez vén azt, hogy a
mennyei se re gek nyel vi kap cso lat ban áll nak egy más sal.
Kü lö nö sen az apo ka lip ti kus iro da lom ban se sze ri, se szá -
ma azok nak az ese tek nek, ami kor az an gya lok va la mi lyen
for má ban meg szó lal nak. Össze fog la ló an ér de mes idéz ni
O. Wisch meyert: „Az an gya lok nyel ve in az an gya lok kü -
lön bö zõ osz tá lya i nak imád ság ban és ma gasz ta lás ban
meg szó la ló nyel ve it kell ér te nünk, ame lyek be azu tán az
em ber ki vé te le sen be le is kap cso lód hat.” (Der höchs te Weg
40. o.) Ezt még ki egé szít het jük a szer zõ ál tal kö zölt 8. láb -
jegy zet tel: „Ez az ér tel me zés nem az an gya lok ál tal gya ko -
rolt nyel ve ken  szó lás ra utal, amint ezt Li etz mann (Komm
65. o.) gon dol ja, ha nem a mennyei se re gek is ten tisz te le ti
for má i ra, min de nek elõtt az imád ság ra és a ma gasz ta lás -
ra.” A Je le né sek köny ve szá mos pél dát hoz ezek re, de ezen
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túl me nõ en ma ga Pál is be szá mol el ra gad ta tá sá nak em lé -
kei kö zött a pa ra di csom ban hal lott „ki mond ha tat lan be -
szé dek rõl, ame lyek rõl em ber nek nem sza bad szó la nia”
(2Kor 12,4). 

7. de sze re tet nincs ben nem: Ha az ere de ti gö rög ki fe je -
zést pon to san sze ret nénk for dí ta ni, így kel le ne ki fe jez -
nünk ma gun kat: „ha sze re te tem nin csen” (aj gavphn de; mh;
e[cw). Ez azon ban su tán hang zik ma gya rul. Vi szont a
nyel vi leg is el vi sel he tõ for dí tás azt su gall ja, hogy a sze re -
tet va la hol az em ber ben rej tõ zik. Egy ilyen el kép ze lés
azon ban tá vol áll Pál tól. A sze re tet, ha va ló ban az, az em -
ber nek min den meg nyil vá nu lá sá ban ér vé nye sül („we ist er
auf” = „fel mu tat ja”. Lásd: ThW II. 825. 52. j. Fil 2,2; Fi -
lem 5). – Az aj gavph az Új szö vet ség ben szin te ki zá ró la gos
meg je lö lé se a sze re tet je len sé gé nek. Az e[roõ vagy e[rwõ
(„sze re tet, sze re lem, vágy, sze re lem is ten” Solt ész–Szi nyei
251. o.) és szár ma zék sza vai tel je sen hi á nyoz nak az Új -
szö vet ség bõl, hol ott igen fon tos he lyet töl te nek be a gö rög
fi lo zó fi á ban és szép iro da lom ban. Még a fi li va, amely nek
je len té se in kább a ba rát ság fe lé to ló dik, el vét ve – és fõ ként
igei alak ban – fel tû nik az Új szö vet ség lap ja in, de a Krisz -
tus hoz fû zõ dõ vi szonyt érin tõ en csu pán 1Kor 16,22-ben:
„Ha va la ki nem sze re ti (fi le iÖ) az Urat, le gyen átok ká!” Vi -
szont az aj gavph szó nak és fo ga lom nak ez az Új szö vet ség -
ben meg fi gyel he tõ egyed ural ko dó sze re pe már a Sep tu ag -
in tá nak, az Ószö vet ség gö rög for dí tá sá nak is jel lem zõ vo -
ná sa. A fi li va és a fi levw a Sep tu ag in tá ban csu pán 21 al -
ka lom mal for dul elõ a sze re te tet ki fe je zõ hé ber szó (Stäh -
lin in: ThWB IX. 123. o.), az hbha for dí tá sa ként. Kü lön ben
min de nütt az aj gavph töl ti be ezt a sze re pet, még az Éne -
kek Éne ké ben is (1,3–4; 3,1 kk.), ahol pe dig a szó tar tal -
ma egy ér tel mû en a sze rel mi von zó dás. – Az aj gavph szó
tar tal mi ki fej té sét most en ged jük át az apos tol nak, aki az
el sõ Ko rinthu si le vél so ron kö vet ke zõ sza ka szá ban ép pen
ezt sze ret né meg ten ni (lásd még: Sta uf fer: ThWB I. 20.
kk.; G. Sch ne i der: EWNT I. 19. kk.). 

8. kon gó érc cé vagy lár más cin tá nyér rá: Az apos tol nyil -
ván va ló an ko ra be li ze ne szer szá mok ra utal. A meg ne ve zé -
sük for dí tá sá nál a for dí tók több nyi re ál do za tul es nek a
hang zás csá bí tá sá nak, ahe lyett, hogy fi gye lem be ven nék a
kor tör té ne ti ku ta tás ered mé nye it. A ma gyar for dí tá sok ban
a szó ban for gó hang sze rek szin te ki vé tel nél kül mint
„zen gõ érc és pen gõ cim ba lom” sze re pel nek, hol ott a cal -
ko võ ugyan va ló ban érc, csak nem zen gõ, a kuvm ba lon vi -
szont már sem mi kép pen nem „cim ba lom”, ame lyen „mun -
ká ló dik a cim bal mos” pél dá ul Pe tõ fi ver sé ben („Fa lu vé gén
kur ta kocs ma”. Összes ver sei, Ma gyar Köl té szet Kin cses tá -
ra, Uni kor nis 1993. III. 94. o.), ha nem két egy más nak ütö -
ge tett érc tá nyér, ha son ló a mai fo gal mak sze rint cin tá -
nyér nak mon dott hang szer hez (Solt ész–Szi nyei szó tár
371. o. Zsolt 150,5 LXX). Az apos tol ál tal hasz nált jel zõ -
ket pe dig ezek hez a kor tör té ne ti ada lé kok hoz kel lett iga zí -
ta ni, gon dol va ar ra, hogy nem ép pen kel le mes hang zás ér -
zé kel te té sé re tö rek szik. A „zen gõ” érc he lyett job ban il lik
ide a „kon gó” érc, a „pen gõ” cin tá nyér ról be szél ni meg

egye ne sen kép te len ség. A „lár más” jel zõ em lé kez tet leg in -
kább a ha lot tat si ra tó asszo nyok jaj ga tá sá ra, ami re a gö -
rög szö veg aj la lavzw sza va el sõ sor ban utal (Mk 5,38). Az
apos tol ugyan is nem ab ban a hí zel gõ ér te lem ben hi vat ko -
zik er re a ze ne szer szá m ra, mint Ti bé ri us csá szár, aki Api -
on nyel vészt „cym ba lum mun di”-nak, a föld ke rek ség cin -
tá nyér já nak ne ve zi (idõ sebb Pli ni ust id.: Wolff: Komm
120. o.). Pál ta lán in kább a cin tá nyér Ky be lé or gi a sz ti kus
ün ne pén tör té nõ hasz ná la tá ra gon dol (lásd ugyan ott). 

9. let tem: A gö rög ige ra go zás le he let fi nom kü lönb ség té -
te lek re ké pes. Er re hív ja fel eb ben az eset ben Lind emann
a fi gyel mün ket. „A cse lek vés bõl (lal wÖmh; e\cw pra esens
mer fec tum) ál la pot ba (gev go na – per fek tum) tör té nõ át -
me net je len tõs moz za na tot tar tal maz: Ak kor »én« pusz tán
hang zás, csu pán »lár ma« va gyok. Vagy is: sze re tet nél kül
a nyel ve ken szó lás ér tel mét vesz tett meg nyi lat ko zás.”
(Komm 282. o.) 

10. pró fé ci á nak (va gyok bir to ká ban): Nem könnyû a
gon do lat me net nek meg fe le lõ en vissza ad ni, ami re a gö rög
szö veg ben ta lál ha tó meg fo gal ma zás cé loz ni kí ván. Sem -
mi kép pen nem fe lel meg az apos tol szán dé ká nak a
profh te iva-t „jö ven dö lés re” le szû kí te ni, aho gyan ezt a
Kár oli- és a re vi de ált Kár oli-for dí tá s te szi. A leg több ma -
gya rá zó 1Kor 12,10 és 14,39-re hi vat koz va ma gá ra a pró -
fé tá lás ké pes sé gé re, ka riz má já ra gon dol (O. Wisch meyer:
Der höchs te Weg 49. o.; „gift of prop hecy” Bar rett: Komm
300. o. és Orr & Walt her: Komm 289. o.; Sch ra ge: Komm
III. 287. o. Lind emann: Komm 283. o. stb.). A gö rög ki fe -
je zés az e[cw (bir to kol ni, ren del kez ni va la mi vel) igé vel
együtt azon ban in kább ma gá ra a mond ani va ló ra, mint a
cse lek vés re irá nyít ja a fi gyel mün ket. Er re en ged kö vet kez -
tet ni a 14. fe je zet ben ta lál ha tó szó hasz ná lat (22 kk.; 26).
De a szó nak ez a je len té se il lik be le a 13,2-ben ta lál ha tó
fel so ro lás ba is, ame lyet a „tit kok kal” és „is me ret tel”
együtt al kot. Mind há rom ugyan is – Sch ra ge meg fo gal ma -
zá sá val él ve – olyas mi, „ami ki nyi lat koz ta tás nél kül rejt -
ve ma rad na” (Komm 287. k.). Merk le in sze rint a pró fé ci á -
nak az Új szö vet ség ben hé zag ki töl tõ sze re pe van. 1Thessz
4,13–18 és 1Kor 15,50–58-ra hi vat koz va ál lít ja, hogy a
pró fé cia el sõ sor ban az utol só idõk drá má já nak olyan rész -
le te it vi lá gít ja meg, ame lyek ad dig ho mály ban ma rad tak
(Der Theo lo ge als Prop het. SNTS Me e ting Bet hel. 1991.).
Ha vi szont 1Kor 14,24-re fi gye lünk, a pró fé ci á nak a je lent,
még pe dig az ige hall ga tó já nak adott hely ze tét érin tõ sze -
re pé re ta lá lunk uta lást. 

11. fel fo gok min den tit kot és is me re tet: A musthv ri on
(ti tok) fo ga lom je len tõs sze re pet töl tött be a hel le nisz ti kus
köz gon dol ko dás ban. Ked vel tek vol tak az ún. misz té ri um-
kul tu szok, ame lyek fõ ként val lá sos is me re tek ben nem
gon dol ko dás, ha nem bi zo nyos szim bo li kus ese mé nyek be
tör té nõ be ava tás ré vén akar ták ré sze sí te ni a je lent ke zõ ket.
Az Új szö vet ség ben el sõ sor ban Pál él a „misz té ri um”, „ti -
tok” ki fe je zés sel, rá adá sul leg gyak rab ban az el sõ Ko -
rinthu si le vél ben (2,1.7; 4,1; 14,2; 15,51). Azok a tit kok,
ame lyek rõl eb ben az össze füg gés ben szó van, ter mé sze te -
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sen a rej té lyes dol gok nak Is ten tõl adott ér tel mé re vo nat -
koz nak. Nem egy ma gya rá zó a le lep le zés re vá ró tit kok te -
rü le tét Is ten nek „esz ka to lo gi kus, a vég idõk re tar to zó dön -
té se i ben” lát ja (Wolff: Komm II. 121. o.; Sch ra ge: Komm
III. 288. o.; Bar rett: Komm 301. o. „mys te ri es . . . a per fect
un der stand ing of the escha to log i cal si tu a ti on.”). Két ség te -
le nül mind ez a tit kok so rá ba tar to zik. Ám a musthv ri on
szó nak Pál nál ta lál ha tó elõ for du lá si he lye it ala po sab ban
meg vizs gál va ki tû nik, hogy az evan gé li um hir de té se a ma -
ga egé szé ben „sá fár ko dás az Is ten tit ka i val” (1Kor 4,1),
hi szen ki vé tel nél kül mind azt, ami rõl az evan gé li um szól,
egye dül Is ten te he ti nyil ván va ló vá az em ber szá má ra. –
An nak az „is me ret nek” (gn wÖ siõ), amellyel eb ben az
össze füg gés ben dol gunk van, szin tén Is ten ki nyi lat koz ta -
tá sá ban rej lik a for rá sa. Ez az is me ret irá nyul hat ma gá ra
Is ten re. Er re en ged kö vet kez tet ni a fe je zet 12. ver sé ben ta -
lál ha tó össze füg gés. Még is a „ti tok kal” össze kap csol va
Pál va ló szí nû leg 1Kor 8,1kk-ban ta lál ha tó ér te lem ben szól
az „is me ret rõl”. Ott vi szont a hit fel is me ré se i bõl adó dó kö -
vet kez mé nyek ké pe zik az is me ret tar tal mát (lásd a 8,1-hez
írt 2. sz. és 8,7-hez írt 1. sz. szö ve gértelmezõ jegy ze te ket).
Bar rett sze rint a szó ban for gó „is me ret” a ke resz tény ki -
nyi lat koz ta tás ból le vont er köl csi és más kö vet kez te tés le -
het (Komm 301. o.). 

12. igen nagy hi tem: En nek a szó össze té tel nek a for dí -
tá sá nál meg al ku vás ra kény sze rü lünk, mert tu laj don kép -
pen „min den” vagy „tel jes” hit rõl kel le ne be szél nünk, de
ez ma gya rul ne héz kes nek hat na. A Solt ész–Szi nyei szó tár
sze rint a pa Öõ név más „gyak ran csak a leg na gyobb fo kot
je len ti” (499. o.). Ez a le he tõ ség ad ala pot a meg adott for -
dí tás hoz. – A hit nek ez a mi nõ sí té se, amely a hit ere jé nek
kü lön bö zõ fo ko za ta it fel té te le zi, nem jel lem zõ a meg szo -
kott pá li hit fo ga lom ra. Az Is ten jó sá ga és ke gyel me fe lé
meg nyí ló bi zal mas hit vagy van, vagy nincs (lásd töb bek
kö zött: Gal 2,16; Róm 5,1 k.; vagy ép pen 1Kor 13,13).
Oly kor azon ban Pál fel té te le zi a hit koc ká zat vál la ló, il let -
ve tel je sí tõ ké pes sé gét, ami kor a „hit mér té ké rõl” (Róm
12,3), a „hit nek va ló meg fe le lés rõl” (Róm 12,6), a „hit ben
erõ sek rõl” vagy a „hit ben gyen gék rõl” (14,1 és 15,1) és a
„hit ke gyel mi aján dé ká ról” be szél. A hit nek ez a mi nõ sí tett
for má ja azon ban nem ját szik sze re pet az Is ten hez fû zõ dõ
vi szony hely re ál lá sá ban, a meg iga zu lás ban. (Nem így lát -
ja Lind emann: Komm 284. o.) 

13. úgy hogy he gye ket moz dít ha tok el: A he gye ket moz -
ga tó – Lu kács nál a fát gyö ke res tõl ki sza kí tó – hit rõl szó ló
mon dás is me rõs az evan gé li u mok ból is (Mk 11,23; Mt
17,20; 21,21; Lk 17,6). A rab bi nis ta ha gyo mány ban is ta -
lál koz ha tunk ha son ló ki je len té sek kel a le he tet lent is le he -
tõ vé te võ vál lal ko zá sok ról (lásd: Bill I. 759. o.). De hel le -
nisz ti kus pár hu zam ra is buk kan ha tunk Lu kianosz nál (Na -
vi gi um 45. o.). Azon ban mind a rab bi nis ta, mind pe dig a
hel le nisz ti kus ada lék ké sõb bi kel te zé sû, s ezért nem is
szol gál ha tott min tá ul Pál nak. Bár akad nak ma gya rá zók,
akik két ség be von ják, több sé gük még is ha gyo mány tör té ne -
ti kap cso la tot fel té te lez Pál és az evan gé li u mi mon dás kö -

zött. Oda Wisch meyer ezt még meg told ja az zal is, hogy az
idé zett sza vak „ta lán ma gá ra Jé zus ra men nek vissza” (Der
höchs te Weg 71. o. – A szer zõ a vi tát is is mer te ti a 71. ol -
da lon ta lál ha tó 160. láb jegy zet ben.) A bi zony ta lan ko dás
ezen a té ren min den bi zonnyal Bult mann te kin té lyé re ve -
zet he tõ vissza, aki sze rint Pál 2Kor 5,16-ban meg fo gal ma -
zott ál lás pont ja az, hogy „sen ki ne akar ja Krisz tust  ka ta;
savr ka, az az em be ri leg meg ra gad ha tó tes ti adott sá gá ban
meg is mer ni” (Gla u ben und Vers te hen I. 211. o.), és en nél -
fog va az apos tol nem is akar ja tu do má sul ven ni a Jé zus
föl di éle té re vo nat ko zó ha gyo mányt. Az igaz ság azon ban
az, hogy Pál le ve le i ben nem egy szer kap cso ló dik Jé zus sza -
va i hoz (Cser há ti: Pál apos tol és a Q-for rás. In: Ta nít vá nyok.
98. kk.). A he gye ket moz ga tó mus tár mag nyi hit olyan vég -
le te kig fe szí tett hi per bo la (túl zás), ami Jé zus ra vall, s ezért
alig le het két sé ges, hogy Pál reá em lé kez ve szö vi a mon -
dást ugyan csak hi per bo li kus meg fo gal ma zás ban ér ve lé sé -
be. (Lásd: O. Wisch meyer: Der höchs te Weg. 72. o.) 

14. sem mi: Az ere de ti szö veg ben sem le ges ne mû név -
mást ta lá lunk (ouj qevn), és en nek meg fe le lõ en a szi go rú vé -
le mény nem a sze mélyt ma gát mi nõ sí ti és ír ja le, ha nem
élet vi te lé nek mér le gét von ja meg. Aki te hát hit te kin te té -
ben nem mond ha tó je len ték te len sen ki nek, va ló di ér té ke
Is ten elõtt a sem mi vel egyen lõ (lásd: O. Wisch meyer: Der
höchs te Weg 75. o.). 

15. ha min den va gyo no mat éhe zõk táp lá lá sa for dí tom
is: Az ere de ti szö veg ben ta lál ha tó mon dat nem egé szen
egy ér tel mû, és ezért a for dí tás ban alig ha ta ka rít hat juk
meg ma gunk nak a ki egé szí tés nek va la mi lyen for má ját. A
gon dot a gö rög yw mivzw szó je len té se okoz za. A szó tár ban
(Solt ész–Szi nyei 732. o.) így ta lál juk: „meg rá gott fa la to -
kat rak szá já ba; táp lál, dug gat, híz lal”. Majd így kö vet ke -
zik az elem zés: yw mi von ki csi nyí tõ szó, eb bõl: yw mo võ =
ha ra pás, fa lat, mor zsa. A yw mivzw igé hez ál ta lá ban tárgy -
eset já rul, amely azo kat je lö li, akiket – mint Róm 12,20-
ban is – az ige ala nya táp lál. Wolff sze rint ilyen te vé keny -
ség fe lel meg az 1Kor 12,28-ban em lí tett „se gít ség nyúj tá -
sok” ka riz má nak (Komm II. 121. o.). Je len eset ben vi -
szont a „Sze re tet him nu szá ban” ilyen tárgy ese tet nem ta -
lá lunk, és en nek meg fe le lõ en Pál úgy is ért he tõ, hogy
„még az egész va gyon szét mor zsá lá sa, el her dá lá sa sem
ér sem mit sze re tet nél kül”. (Lásd Lind emann: Komm 279.
o.) De ha igaz, hogy a him nusz nak eb ben a be kez dé sé ben
az apos tol túl zó mó don, hi per bo li ku san be szél, ak kor az
elõ ször em lí tett je len tést kell elõny ben ré sze sí te nünk, és
a mon da tot eh hez iga zod va ma gyar ra for dí ta nunk. Mert
va ló ban rend kí vü li eset, ha va la ki az egész va gyo nát ily
mó don for dít ja az éhe zõk táp lá lá sá ra. Az Apos to lok cse -
le ke de te i rõl írt könyv meg is em lé ke zik Bar na bás ról, aki
er re a lé pés re szán ta el ma gát (4,36 k.). Pál ilyen szél sõ -
sé ges eset re akar hi vat koz ni, hogy ér zé kel he tõ vé vál jon a
kép te len ség: sze re tet nél kül vé gez ni az éhe zõ ket táp lá ló
sze re tet szol gá la tot! 

16. hogy tûz emésszen meg: Az apos tol nak ezen a he -
lyen meg fo gal ma zott ál lí tá sa a gö rög kéz ira tok ban két vál -
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to zat ban ma radt re ánk: ka uchvsw mai (di cse ked jem) és
kauq hvsw mai (tûz emésszen meg), és már Hy eron imus is a
Kr. u. 4. szá zad ban ez zel a hely zet tel ta lál ko zott. Lát ha tó,
hogy for ma i lag csak egy be tû kü lönb ség van a két vál to -
zat kö zött, tar tal mi lag vi szont a kü lönb ség an nál je len tõ -
sebb. Ki vé te le sen ne héz szö veg kri ti ka i lag dön te ni a két
vál to zat kö zött, és kö zü lük ki vá lasz ta ni a Pál ál tal hasz -
nált ere de ti ki fe je zést, mert mind ket tõ mel lett je len tõs szö -
veg ta núk, kéz ira tok szól nak, ezért a Nest le–Aland gö rög
szö ve gé ben a szö veg kri ti kai bi zott ság ki adá son ként hol
egyi ket he lye zi el a fõ szö veg ben, és vi szi le ugyan ak kor az
ap pa rá tus ba a má si kat, hol pe dig for dít va. (Er re az el já -
rás ra utal a ke reszt je le az ap pa rá tus ban kö zölt vál to zat
elõtt.) Míg A. Har nack és nyo má ban más ma gya rá zók (The
Gre ek New Tes ta ment, Conz el mann, Stro bel, Bar rett, Tõ -
kés, Wolff, Sch ra ge, Lind emann, K. L. Sch midt in: ThW III.
466. o. 4. j., az EWNT 583. o. ugyan is a ka uchvsw mai mel -
lett fog lal  ál lást) sze rint a mér leg nyel ve a „tûz emésszen
meg” ol va sat fe lé bil len, nem cse kély azok nak a tá bo ra
sem (a Nest le–Aland 26. és 27. ki adá sa, Metz ger: Tex tu al
Comm 563. k., O. Wisch meyer: Der höchs te Weg 81. kk.,
Orr & Walt her: Komm), akik a „di cse ked jem” vál to zat mel -
lett kar dos kod nak. Ez utób bi ak az zal ér vel nek, hogy em -
be rek meg ége té se szo kat lan je len ség volt ab ban a kor ban,
a „di csek vés sel” vi szont unos-un ta lan ta lál koz ha tunk a
pá li szö ve gek ben, és így jól be le fér a gon do lat me net be. A
má sik ol dal nak is van nak azon ban ér vei. Ha az ókor ban
a tûz ha lál ki vé te les és szo kat lan ese mény nek szá mí tott,
ak kor a „ne he zebb ol va sat elõnyt él vez” ben ge li szö veg -
kri ti kai elv e mel lett az ér tel me zés mel lett szól. De az az
ál lí tás sem áll meg, hogy az ókor ban hal lat lan eset nek
szá mí tott az ön kén tes tûz ha lál. (Mert az apos tol meg fo -
gal ma zá sa két ség kí vül ön ége tés rõl szól.) Ki je len té se te hát
nem vo nat koz hat azok ra az ese tek re, ame lyek má sok ál -
tal elõ idé zett tûz ha lál hoz ve zet tek. Ezért nem va ló szí nû,
hogy Pál a rab szol gák tü zes vas sal tör té nõ meg bé lyeg zé -
sé re (vö. a Wolff nál ta lál ha tó uta lás sal: Komm II. 122. o.)
vagy a gö rög mi to ló gi á ban (He rak lész vagy Aszk le pi osz
ha lá la), de a Szent írás ban is nem egy szer em lí tett tûz ha -

lál ré vén el szen ve dett már tí ri um ra (Dán 3,19 kk.; 2Makk
7,3 kk.; Zsid 11,37; 1Kel 45,7) gon dol. Vi szont ke ring tek
az apos tol ko rá ban olyan szó be szé dek, ame lyek az ön sa -
nyar ga tás be te tõ zé se ként vál lalt tûz ha lál ról szól tak, mint
pél dá ul Ka lam osz in di ai fa kí ré ról Nagy Sán dor (lásd Con -
z el mann 263. o. 47. j.) vagy egy má sik in di ai fa kí ré ról Au -
gus tus ko rá ból (lásd Bar rett: 303. o.). De meg em lít het jük
Lu kianosz no vel lá ját is a Kr. u. II. szá zad ele jé rõl. Eb ben a
szél há mos csa var gó Pro te usz, aki so ká ig élõs kö dött ke -
resz tény gyü le ke ze te ken is, hír ne ve fenn ma ra dás ér de ké -
ben „meg ás ta sa ját sír göd rét, fá kat hor dott mág lyá já hoz,
és va la mi fé lel me tes erõ rõl igye kez ve ta nú sá got ten ni”,
meg éget te ma gát (Pe reg ri nosz ha lá la. In Lukianosz:
Összes Mû vei II. 488. o.). De azon túl me nõ en, hogy a kor -
tör té ne ti ada tok tük ré ben nem el kép zel he tet len Pál ré szé -
rõl a ka uqhvsw mai szö veg vál to zat dik tá lá sa, mû fa ji okok is
emel lett szól nak. 1Kor 13,1–3-ban az apos tol ugyan is hi -
per bo li kus esz kö zök kel él, vagy is a vég sõ kig el me nõ val lá -
sos tel je sít mé nyek leg szél sõ sé ge sebb ese te it hoz za fel an -
nak ér de ké ben, hogy azok ér ték te len vol tát mu tas sa be,
amennyi ben az em ber hí já val van a sze re tet nek. Egy ilyen
so ro zat ba job ban il lik az ön ége tés har sány szí ne, mint a
„di csek vés” nem sok rend kí vü li sé get fel mu ta tó je len sé ge.
Az ér ve lés ez utób bi eset ben „le ül ne”, ve szí te ne ere jé bõl.
Ha son ló mó don fog lal ál lást töb bek kö zött Li etz mann,
Born kamm, Bar rett, Fee (lásd: Sch ra ge Komm III. 291. o.
78., 79. j.). 

17. sem mi hasz nom be lõ le: Meg le põ nek tû nik a gon do -
lat me net ilyen for mán tör té nõ le zá rá sa. Az em ber azt vár -
ná, hogy a va ló di sze re tet a má sik em ber hasz nát tart ja
szem elõtt, nem a ma gá ét. Amint  az 5. vers ben ez ki fe je -
zés re is jut: a sze re tet „nem ke re si a ma gá ét”. Még is, bár -
mennyi re til ta ko zik el le ne teo ló gi ai jó ér zé sünk, a gö rög
szö veg ben ta lál ha tó wj fel ou Ö mai nyelv ta ni lag vi tat ha tat la -
nul me di á lis ige alak, és ezért vissza ha tó ér tel mû, vagy is a
cse lek vés az alany ra irá nyul. A le vél nek hoz zá fér he tõ ma -
gya rá za tai ki vé tel nél kül te kin tet be ve szik és ér vé nye sí tik
ezt a nyelv ta ni tény ál lást. Más kér dés, hogy mi ként il -
leszt he tõ be ez az ol va sat Pál teo ló gi á já nak össz ké pé be.
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BE MU TA TKO ZÁS 

A fen ti cí men szü le tett dip lo ma dol go za tot múlt év jú ni u -
sá ban véd tem meg a 2002 szep tem be ré ben in dult bu da -
pes ti And rássy Gyu la Né met Nyel vû Egye te men. Ta lán so -
kan hal lot tak már er rõl az in téz mény rõl, még is né hány
szót szó lok ró la. Az egye tem a Du na ál tal össze kö tött né -
met nyel vû ál la mok (Né met or szág: Ba den-Würt tem berg,
Ba jor or szág; Auszt ria), va la mint Ma gyar or szág és má so -
dik éve Svájc együtt mû kö dé sé vel és tá mo ga tá sá val ala -
kult meg még az Or bán-kor mány ide jén, 2001 feb ru ár já -
ban, ami kor Ma gyar or szág és a né met tag ál la mok mi nisz -
ter el nö kei, va la mint Auszt ria szö vet sé gi kan cel lár ja alá ír -
ták az Ul mi Nyi lat ko za tot az egye tem meg ala pí tá sá ról. 

Az egye tem élet re hí vá sa be le il lett Ma gyar or szág „eu ró -
pa i zá ló dá si” fo lya ma tá ba, a né met nyel vû ál la mok nak
pe dig óri á si le he tõ sé get je len tett és je lent a né met nyelv
és kul tú ra ter jesz té sé re, mi vel nem né met nyelv te rü le ten
más né met nyel vû egye tem a prá gai Ká roly egye tem be zá -
rá sa óta Eu ró pá ban nincs, s ez a fo lya mat egy faj ta al ter -
na tí vát is kí nál a ma szin te lin gua fran ca ként mû kö dõ
an gol mel lett. 

A két éves kép zé si ide jû, poszt gra du á lis in téz mény há -
rom szak iránnyal in dult: össze ha son lí tó nem zet kö zi jog,
kö zép-eu ró pai ta nul má nyok és nem zet kö zi kap cso la tok –
dip lo má cia, il let ve nem zet kö zi kap cso la tok – gaz da ság. Je -
len so rok író ja nem zet kö zi kap cso la tok – dip lo má cia sza -
kon vég zett 2004 szep tem be ré ben, az el sõ vég zõs év fo -
lyam ban. Az egy há zi té ma egye dül ál ló volt a töb bi po li ti -
kai, konf lik tus ke ze lõ és egyéb dip lo má ci ai kér dé sek kel
fog lal ko zó dol go zat kö zött. 

* * *
Az egy há zi dip lo má cia cí met az egyik dip lo má cia sza kon
ta ní tó pro fesszor, dr. Kiss J. Lász ló öt le te nyo mán vá lasz -
tot tam.1

Az ere de ti, né met nyel ven írt dol go zat hat fe je zet bõl áll,
a be ve ze tõ rész után elõ ször a nem zet kö zi szin tû egy há zi
dip lo má ci ai fó ru mo kat mu tat ja be, ki emel ve az Egy há zak
Vi lág ta ná csát mint pro tes táns fó ru mot, majd a har ma dik
fe je zet le szû kí ti a kört az evan gé li kus ság dip lo má ci ai te -
vé keny sé gé re a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség be mu ta tá sá -
val. Ez után a ma gyar hely zet elem zés kö vet ke zik, majd a
jö võnk az Eu ró pai Uni ó ban. 

Most azon ban nem az egy ház tör té ne ti rész le te ket eme -
lem ki, hi szen azok ról sok kal rész le te sebb, tel je sebb mun -
kák lát tak már nap vi lá got. Sok kal ér de ke sebb le het lel ké -
szek szá má ra is ta lán az egy ház híd sze re pe a múlt rend -
szer ben, va la mint az Eu ró pai Uni ón be lü li le he tõ sé gek az
egy re szû kü lõ po li ti kai ki lá tá sok kö ze pet te. 

AZ EU RÓ PAI UNIÓ SZE RE PE 

A dol go zat ak tu a li tá sát ha zánk eu ró pai uni ós csat la ko zá -
sa ad ta, ez az egy há zak szá má ra is tel je sen új pers pek tí -
vát nyit a nem zet kö zi élet ben, hi szen az át jár ha tó ság, az
aka dály nél kü li kom mu ni ká ció le he tõ sé get nyújt az egy -
há zak nak az együtt mû kö dés re. Az egy há zak az Uni ó ban
az ún. NGO-k (non-govern men tal or ga ni sa ti on) cso port já -
hoz tar toz nak, az az a nem kor mány szer ve ze tek hez, ame -
lyek azon ban a glo ba li zá ció ál tal meg ha tá ro zott vi lá gunk -
ban szin tén ál lan dó kül po li ti kát foly tat nak (gon dol junk
csak a Greenpe ace-re ). Az egy há zak spi ri tu á li san gaz da -
gab bak, mint a töb bi nem zet kö zi szer ve zet. Az egy há zak
az Eu ró pai Uni ó ban mind emel lett be fo lyás sal bír hat nak a
dön tés ho zó szer vek nél és más nem zet kö zi fó ru mo kon.
Ha tá suk te hát ha tá ro kon át íve lõ, glo bá lis. A fe le ke ze tek
elé el sõ sor ban a mai vi lág ál lít ja a fel ada to kat: ezek fõ -
ként a „har ma dik vi lág ban” élõk éle té nek könnyí té sét
szol gál ják, de fon tos fel adat az eu ró pai in teg rá ció mind a
csat la ko zó, mind a „be fo ga dó” or szá gok szá má ra, il let ve a
nem zet kö zi há bo rús hely zet a Kö zel-Ke le ten. 

Mind ezek kel együtt azon ban nem sza bad az egy há zak
sze re pét túl be csül nünk, hi szen az EU még is csak egy gaz -
da sá gi, po li ti kai szer ve zet, amely nek pre am bu lu má ban

CSE LOVSZ KYNÉ DR. TARR KLÁ RA 

Egy há zi dip lo má cia 
Híd épí tés a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház fel ada ta ként 1945–1989 kö zött és nap ja ink ban 

1 A mun ka ki dol go zá sá ban ta lán a leg töb bet dr. Ha fensc her Ká roly nak
kö szön he tem, aki nem csak teo ló gi ai alap ér tel me zé se ket adott és a la i kus
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nem sze re pel he tett uta lás Eu ró pa ke resz tény gyö ke re i re.
Az egy há zak nak ezért el sõ sor ban a szo ci ál po li ti ká ra, a
kép zés re és a hu má num meg õr zé sé re ér de mes kon cent rál -
ni uk. 

A dol go zat cél ja el sõ sor ban an nak be mu ta tá sa volt,
hogy az evan gé li kus egy ház mind nem zet kö zi, mind ha zai
sí kon ren del ke zik olyan le he tõ sé gek kel, ame lye ken ke -
resz tül a min den ko ri po li ti kát dip lo má ci ai uta kon töb bé-
ke vés bé be fo lyá sol ja, ta ná csa i val el lát ja, de leg alább is
han got ad vé le mé nyé nek adott kér dé sek ben. 

MIT IS ÉR TÜNK EGY HÁ ZI DIP LO MÁ CI ÁN? 

A dip lo má cia ál ta lá no san fo gal maz va a hu má num hoz,
va la mint a tör té ne lem hez kö tõ dõ fo ga lom, amely új ra és
új ra nyil ván va ló vá te szi, hogy a prob lé má kat tár gya lá sok,
dia ló gu sok út ján, erõ szak nél kül is meg le het ol da ni. A
Du den né met ér tel me zõ szó tár sze rint „a dip lo má cia az ál -
lam kö zi kap cso la tok sza bá lyo zá sá ra szol gál, de ügyes tár -
gya ló kész sé get, óva tos szá mí tást is je lent”. A Ma gyar Ér -
tel me zõ Ké zi szó tár ezt a kö vet ke zõ ma gya rá zat tal egé szí -
ti ki: „1. Az ál la mok kö zöt ti po li ti kai ügyek in té zé se, il let -
ve en nek sza bá lyai és mód sze rei összes sé gük ben, va la -
mint az ez zel kap cso la tos in téz mé nyek és sze mé lyek
összes sé ge. 2. Bá nás mód, dol gok in té zé sé ben haj lé kony -
ság, ta pin tat, ügyes ség.” Az egy ház va ló já ban misszi ó ját
tel je sí ti még a dip lo má ci án ke resz tül is: igyek szik örök sé -
gét, fel ada ta it spe ci á li san ke resz tény szem pont ból ér té kel -
ni, men te ni, meg õriz ni, to vább ad ni és gaz da gí ta ni. De az
egy há zi dip lo má cia kö ré be tar to zik: 1. a tör té nel mi egy há -
zak köz ti kap cso lat, 2. az egy há zunk és más val lá sok köz -
ti vi szony, 3. a Nyu gat és Ke let egy há zai kö zöt ti kap cso -
lat, Eu ró pá ra és a vi lág más ré sze i re vo nat ko zó an is, 4. az
egy ház és a ma gyar tár sa da lom re lá ci ó ja (szo ci á lis, mo rá -
lis kér dé sek ben), 5. az egy há zunk és a min den ko ri ma gyar
ál lam köz ti kap cso lat (jo gi, fi nan ci á lis, is ko lai, po li ti kai
kér dé sek ben). 

Le kell szö gez nünk, hogy az egy há zi dip lo má cia egé -
szen mást je lent a pro tes táns egy há zak, mint a ka to li kus
egy ház szá má ra. A ka to li kus egy há zat ugyan is a nem zet -
kö zi élet ben a Va ti kán mint ál lam kép vi se li. Más részt ál -
lam ként is ke ze lik, s en nek meg fe le lõ en dip lo ma tái is ál -
la mi szin tû ki kép zés ben ré sze sül nek. Ez a kép zés több év -
szá za dos ha gyo mány ra te kint vissza: a Va ti kán dip lo ma -
tái ka to li kus szak ér tõk, akik több éves dip lo ma ta kép zé sen
vesz nek részt. In nen is lát szik fel ké szült sé gük ko moly sá -
ga. Még egy fon tos kü lönb ség van a ka to li kus és a pro tes -
táns egy há zi dip lo má cia közt: mi vel a ka to li kus egy ház
hi e rar chi kus fel épí té sû, ott a leg fel sõbb dön tés jo ga min -
dig a pá páé és a püs pö ki szi nó du sé, ak kor is, ha a vi lág
ka to li kus nem ze ti egy há zai más vé le ményt kép vi sel nek.
Ez zel szem ben a pro tes táns egy há zak dip lo má ci ai te vé -
keny sé ge más: nem kö tõ dik egyet len ál lam hoz, mi vel
nincs egy egy sé ges pro tes táns ál lam. A pro tes táns hang

el sõ sor ban a vi lág fó ru mo kon ke resz tül hall ha tó: pro tes -
táns egy há zi dip lo má ci át kép vi sel az Egy há zak Vi lág ta ná -
csa, a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség, a Re for má tus Vi lág szö -
vet ség, az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á ja stb., ezek köz -
ve tí tik a pro tes táns vé le ményt, gon dol ko dás mó dot a vi lá -
gun kat érin tõ kér dé sek ben. Nincs egy sé ges fó ru ma, köz -
pon ti „szó csö ve” a pro tes táns egy há zi dip lo má ci á nak, mi -
vel ezek az egy há zak tag egy há zan ként egy más közt de -
mok ra ti ku san struk tu rál tak, erõs a gyü le ke ze ti kö tõ dé -
sük, így a lo ká lis hely zet nagy ban be fo lyá sol ja az ép pen
ak tu á lis dön té se ket. Ez sok szor hát rányt is je lent, ami az
ér de kek ér vé nye sí té sét il le ti, ugyan ak kor azon ban elõ nyös
ab ból a szem pont ból, hogy ez az egy há zi dip lo má cia va ló -
ban a vi lág leg kü lön fé lébb pro tes táns egy há za i nak ér de -
ke it pró bál ja össze han gol ni és kép vi sel ni. 

NEM ZET KÖ ZI EGY HÁ ZI DIP LO MÁ CIA
ÉS A GLO BA LI ZÁ CIÓ 

Nem zet kö zi szin ten el sõ sor ban az Egy há zak Vi lág ta ná csa
(EVT 1948 óta) és a fe le ke ze ti vi lág szer ve ze tek te vé keny -
sé gét kell ki emel nünk. 2002. szep tem ber 11. óta az EVT
in ten zí veb bé tet te mun ká ját an nak ér de ké ben, hogy kü -
lön bö zõ prog ra mo kon ke resz tül vá la szo kat ta lál jon a há -
bo rúk és a fegy ve res konf lik tu sok meg ol dá sa ér de ké ben.
Ezt az utób bi évek glo ba li zá ci ós tö rek vé sei egy re nyil ván -
va lób bá tet ték, a transz na ci o ná lis (nem ze te ket át fo gó), vi -
lág mé re tû struk tú rák a kom mu ni ká ció, a pénz ügy és a
gaz da ság te rü le tén nagy árat kö ve tel nek. Az ár pél dá ul a
nem ze ti tár sa dal mak nö vek võ szét for gá cso ló dá sa: a tár -
sa dal mi ol ló nyí lá sa, az em be ri ség egyes ré sze i nek to váb -
bi ki zá rá sa a ja vak el osz tá sá ból. Ez a faj ta „fej lõ dés” ko -
moly ve szélyt és vál to zást je lent az öku me ni kus moz ga -
lom egy ség tö rek vé sé re is. A glo ba li zá ció kö vet kez mé nyei
kér dé ses sé vál nak az éle tet igen lõ teo ló gia szem pont já ból.
Öku me ni kus cent ru mok pró bál ják meg szin te min den ál -
lam ban, min den kon ti nen sen esz kö zök so ka sá gá nak se -
gít sé gé vel el ér ni a nem zet kö zi fó ru mo kat. Ilyen dip lo má -
ci ai esz kö zök: nem ze ti és nem zet kö zi hi va tal no kok és
egy há zi szak ér tõk pár be szé de, sze mé lyes je len lét a kor má -
nyok ban, nyi lat ko za tok és el len ve té sek köz zé té te le, öku -
me ni kus meg fi gye lõ cso por tok mun ká ja, köz éle ti te vé -
keny sé gek ál lan dó el len õr zé se (mo ni tor ing), elem zé se és
in terp re tá ci ó ja. 

Az Egy há zak Vi lág ta ná csa meg ala kí tá sa óta szo ro san
együtt mû kö dik az ENSZ szer ve ze te i vel. Az EVT kül ügyi
bi zott sá ga és an nak New Yor k-i hi va ta la há ló za tot mû -
köd tet szo ci á lis se gély és el lá tás cél já ból az ENSZ-szer ve -
ze tek kel kö zö sen: mint UNHCR (Egye sült Nem ze tek Me ne -
kült ügyi Fõ biz to sa), UNI CEF (Egye sült Nem ze tek Gyer -
mek vé del mi alap ja), UNDP (Egye sült Nem ze tek Fej lesz té si
Prog ram ja), FAO (Egye sült Nem ze tek Élel me zé si és Me zõ -
gaz da sá gi Szer ve ze te), WHO (Egész ség ügyi Vi lág szer ve -
zet), ILO (Nem zet kö zi Mun kás szer ve zet) stb. 
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Az EVT a leg fon to sabb vi lág po li ti kai kér dé sek ben nem -
zet kö zi fó ru mo kon hal lat ja hang ját: így 2002 szep tem be -
ré ben pél dá ul fel szó lí tot ta az ira ki re zsi met, hogy tart sa be
az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csá nak ha tá ro za ta it. Ugyan ak -
kor ez zel egy idõ ben óva in tet te az USA kor má nyát, hogy
Irak el len „meg elõ zõ há bo rút” in dít son. 

Az Egy há zak Vi lág ta ná csa szá mos más kér dés ben is vé -
le ményt nyil vá nít a vi lág po li ti kát il le tõ en, ezt nem zet kö zi
szin ten kép vi seli és egy há zi dip lo má ci ai uta kon a dön tés -
ho zó szer vek hez to váb bítja.

HÍD ÉPÍ TÉS MINT DIP LO MÁ CI AI REN DEL TE TÉS 

Ezen a he lyen a dol go zat ne héz te rep re ért, mi vel el sõ sor -
ban ma gyar–kül föl di vo nat ko zás ban le het sé ges vá la szo -
kat pró bál ke res ni ar ra a kér dés re, hogy mit je len tett az
egy há zi dip lo má cia 1989 elõtt, il let ve után. Kü lönb sé get
kell ten nünk az 1945–48-ig, az 1948–56-ig, az 1956–68-
ig és az 1968–89-ig ter je dõ idõ sza kok közt. Az 1989 elõt -
ti éve ket há rom, a kül föl di egy há zi dip lo má ci ai le he tõ sé -
ge ket is jól is me rõ egy há zi ve ze tõ, lel kész (dr. Har ma ti Bé -
la, dr. Ha fensc her Ká roly, dr. Nagy Gyu la) vá la sza i ra, va la -
mint kül föl dön meg je lent szak iro da lom ra tá masz kod va
idé zi fel a dol go za tom. A pro tes táns egy há zi dip lo má ci át
el sõ sor ban a nagy vi lág fó ru mok fog ták össze. En nek épp -
úgy ré sze sei vol tak a ma gyar egy ház kül döt tei, mint a kül -
föl di ek. A hi deg há bo rús po li ti kai fe szült sé gek mi att azon -
ban az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak el sõ gyû lé se az all on
each place, az az min den ki a ma ga he lyén mot tót kép vi sel -
te. Vagy is min den ki a ma ga he lyén pró bál ta az öku me nét,
il let ve az egy ház sze re pét erõ sí te ni. Vol tak évek, köz vet le -
nül a II. vi lág há bo rú után és 1952–54 kö zött, ami kor2

szin te ki zá ró lag egy há zi szá la kon ke resz tül tar tot ták fenn
a kap cso la tot a nyu ga ti egy há zak kal és or szá gok kal. Min -
dent egy be vet ve az egy há zi dip lo má cia el sõd le ges fel ada -
ta volt a szo ci a liz mus ide jén, hogy Ke let és Nyu gat közt
érint ke zé si pon to kat te remt sen. Ez a fel adat lé nye ges se -
gít sé get ka pott 1975-ben Hel sin ki ben, az Eu ró pai Biz ton -
sá gi és Együtt mû kö dé si Ér te kez le ten, ahol az em be ri jo gok
„ko sa rá ban” sze re pelt a sza bad val lás gya kor lás hoz va ló
jog is. Hel sin ki a po li ti kai eny hü lés szim bó lu ma lett, hi -
szen a szer zõ dést 35 or szág, köz tük a Szov jet unió is alá -
ír ta. Ahogy dr. Nagy Gyu la fo gal ma zott: ez a kon fe ren cia
az egy há zi dip lo má cia si ker tör té ne te volt. Mind ez nem azt
je len tet te, hogy nem ze ti szin ten rög tön sok kal jobb lett a
hely zet, hi szen pél dá ul min dent el len õr zött az Ál la mi Egy -
ház ügyi Hi va tal (ÁEH). A kül föl di könyv kül de mé nyek, a
nyu ga ti ösz tön díj-le he tõ sé gek, kon fe ren ciameg hí vá sok,
az anya gi tá mo ga tás azon ban mind óri á si le he tõ sé get je -
len tet tek az egy ház szá má ra ne héz hely ze té ben. Az egy -
ház ugyan ak kor nem csak Nyu gat fe lé pró bált kap cso la to -
kat épí te ni, ha nem sa ját kör nye ze té ben is. Az egy ház kap -

cso ló pont le he tett az ál lam és a tár sa da lom közt, ugyan -
ak kor ré sze is volt a tár sa da lom nak. Az, hogy az egy ház
ké pes volt túl él ni a kom mu nis ta re zsi met, egy részt az
egyes lel ké szek bá tor sá gá nak, hû sé gé nek, egyé ni el szá ná -
sá nak volt kö szön he tõ, másrészt – és nem utol só sor ban –
a nem zet kö zi hely zet ala ku lá sá nak. 

Fon tos dá tum még a ’89 elõt ti egy há zi dip lo má ci á ban a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség bu da pes ti nagy gyû lé se 1984-
ben. Ez volt az el sõ al ka lom, hogy az LVSZ ke let-eu ró pai
ál lam ban tar tot ta nagy gyû lé sét, ezért szá mít ez a gyû lés
mér föld kõ nek a po li ti kai híd épí tés szem pont já ból. Hogy a
szo ci a lis ta ma gyar ál lam mi ért já rult hoz zá a gyû lés meg -
tar tá sá hoz, an nak több oka is le het: ta lán meg akar ta mu -
tat ni a Ká dár-éra Nyu gat fe lé, hogy Ma gyar or szá gon val -
lás sza bad ság van. Más részt olyan or szá gok ból is ér kez tek
részt ve võk, ame lyek kel a ma gyar ál lam nem állt sem mi fé -
le dip lo má ci ai kap cso lat ban. Újabb köl csönle he tõ sé gek kel
is ke cseg tet he tett a val lá si en ge dé keny ség az ál lam szá -
má ra, va la mint a „leg vi dá mabb ba rakk” ké pé nek meg õr -
zé se is cél le he tett. 

Min den eset re a nyu ga ti egy há zak szá má ra nyil ván va ló -
vá vált, hogy a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház élõ
egy ház, sõt ak ti vi tá sá ban nincs mit szé gyell nie a nyu ga ti
egy há zak hoz ké pest. 

Az egy há zi dip lo má cia árny ol da lát is meg kell em lí te -
nünk: sok szor for dult elõ ezek ben az év ti ze dek ben, hogy
a kap cso lat tar tás fõ ként a ma gyar fél nek volt fon tos.
Ezen kí vül gyak ran nem tet tek kü lönb sé gek Ke let és Ke let
közt, vagy is a vas füg gö nyön túl min den Szov jet uni ó nak
szá mí tott, füg get le nül at tól, hogy jó né hány or szág volt
még Uk raj na és Auszt ria közt. 

Mind eze ket azon ban ha ma ro san fe lül ír ta a tör té ne lem,
vagy is a rend szer vál tás. 

A ne héz sé gek kö zé tar to zik to váb bá az után pót lás hi á -
nya. 1989 óta na gyon sok vál to zá son ment ke resz tül
mind Ma gyar or szág, mind az evan gé li kus egy ház éle te. A
dol go zat be fe je zõ ré sze az egy ház és az egy há zi dip lo má -
cia jö võ jé vel fog lal ko zik. 

AZ EGY HÁ ZI DIP LO MÁ CIA JE LE NE ÉS JÖ VÕ JE 

Az utol só fe je zet az egy há zi dip lo má cia je le nét és jö võ jét
mu tat ja be, el sõ sor ban a ko ráb bi egy há zi dip lo má ci ai te -
vé keny sé get foly ta tó evan gé li kus egy há zi kép vi se lõk, va -
la mint a je len le gi ve ze tõk gon do la tai alap ján. 

Az egy há zi dip lo má cia je le nét és jö võ jét a té ma há rom
irá nyá nak ál ta lá nos el mé lyí té sé ben lát ja dr. Har ma ti Bé la. 

– Az egy há zon be lül: az evan gé li kus egy ház ban tö re -
ked ni kell a ge ne rá ci ók, az egy há zi cso por to su lá sok vé le -
mény kü lönb sé ge i nek meg ol dá sá ra, óva tos ke ze lé sé re, a
kon szen zu s kialakulására. 

– Az egy há zi dip lo má cia fon tos ele me a két, il let ve több
fe le ke zet kö zöt ti kap cso lat erõ sí té se: mint pél dá ul az
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evan gé li kus és ró mai ka to li kus egy ház és az or to dox egy -
ház vi szo nyá nak fej lesz té se. 

– Az egy ház és a tár sa da lom kap cso lat tar tá sa, kö ze lí té -
se, hi szen min dig a vi lág, a tár sa da lom ál lít ja újabb fel -
ada tok elé az egy há zat.

PERS PEK TÍ VÁK AZ EU-BAN 

Ami az eu ró pai uni ós jö võt il le ti, új pers pek tí vák nyíl nak
meg egy há zunk szá má ra is: nem csak a ko ráb ban már em -
lí tett új kap cso la tok, új gyü le ke ze tek meg is me ré se le het
ki hí vás, de a ré gi ek fel újí tá sa, új ra lé lek kel meg töl té se is. 

A ko ráb bi Ke let–Nyu gat el len tét na gyon nyo masz tó volt
az egy ház szá má ra, ugyan ak kor volt egy faj ta sti mu lá ló ha -
tá sa is: va la mit ten ni kel lett az el len té tek eny hí té sé re. Ma
annyi ban vál to zott a hely zet, hogy Ma gyar or szág töb bé már
nem kü lö nö seb ben ér de kes a vi lág öku me ni kus fó ru mai
szá má ra, hi szen fel sza ba dul tunk, már jog ál lam ban élünk.
Most Af ri ka, Ázsia, La tin-Ame ri ka áll a fó kusz ban, s ez így
is ter mé sze tes. Egy há zunk nak azon ban új ra fel kell mér nie
le he tõ sé ge it, adott sá ga it, mert a ré gi struk tú rák már nem
al kal ma sak a meg vál to zott hely zet bõl va ló to vább lé pés re,
vál toz ni kell, hogy kör nye ze tünk nél to vább is lás sunk.3

Mind ezek azon ban ál ta lá no san meg fo gal ma zott fel ada -
tok. A cé lok vi szont min dig konk ré tak, és nagy ered mény -
nek szá mít, ha az egy ház a tár sa da lom tól konk rét meg bí -
zá so kat kap. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház nak is
sok fé le ki hí vás nak kell meg fe lel nie épp úgy, mint a vi lág
bár mely egy há zá nak, s ezek mind tár sa dal mi prob lé mák
is: ter ro riz mus, mun ka erõ pi ac az EU-ban, a kép zés kér dé -
sei a ne ve lés re, ta nu lás ra, anya gi for rá sok ra va ló te kin tet -
tel, be- és ki ván dor lás, nem ze ti egy ség, kör nye zet vé de lem,
an ti sze mi tiz mus új ra éle dé se stb.4

A kér dé sek sür gõs tár sa dal mi prob lé ma föl ve té sek, ame -
lye ket az egy ház ön ma ga so ha sem lesz ké pes ön ma gá ban
meg ol da ni. Part ne re i vel együtt azon ban van esé lye a hely -
zet ja ví tá sá ra. Bár a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
kis egy ház, s ez sok szor hát rányt je lent, hi szen nem tar ta -
nak szá mon nagy tár gya ló part ner ként, a mi no ri tás még is
le het elõ nyös. Ez az elõny a moz gé kony ság, füg get len ség.
Egy há zunk nem annyi ra mennyi sé gi, mint mi nõ sé gi vi -
szony lat ban kap hat hang súlyt, hi szen a ’89 elõt ti egy há zi
dip lo má ci á ban is je len tõs spi ri tu á lis po ten ci ált kép vi selt a
ma gyar evan gé li kus ság, ki sebb sé gi egy ház lé té re is. 

Ma 15 év anya gi és szel le mi új já épí té sé nek táv la tá ból
szem lél ve egyen ran gú part ner ség rõl be szél he tünk, el sõ -
sor ban a kül föl di–ma gyar kap cso lat rend szer re vo nat ko zó -
an. Míg ko ráb ban min dig a ma gyar evan gé li kus ság volt a
se gé lye zett, 15 év alatt si ke rült sok ér te lem ben egyen ran -
gú sá got el ér ni. Az is ko lai ok ta tás, a szo ci á lis dia kó nia, a

gyü le ke ze tek sze mé lyes kap cso la ta i nak te rü le tén rég óta
mû köd nek part ner kap cso la tok, s ezek gyak ran he lyi kez -
de mé nye zé sû ek. 

Az egy há zi dip lo má ci á nak ak kor van ér tel me, ha át fo gó
vo nal ve ze tést tud kép vi sel ni. Ma az evan gé li kus egy há zi
dip lo má cia át ala ku ló ban van, mi vel a vi lág szer ve ze tek is
ré sze sei en nek az át ala ku lás nak: mint ko ráb ban el hang -
zott, már nem Ke let–Nyu gat szem ben ál lá sa, ha nem Af ri -
ka, a Kö zel-Ke let, Észak és Dél hely ze te él vez pri o ri tást. 

Meg kell ta lál nunk he lyün ket az új sze rep ben: szük ség
van az össze fo gás ra. Az egyes egy há zak egy há zi dip lo má -
ci ai te vé keny sé gét egy sé ge seb bé kel le ne ten ni, egy kö zös
csa pa tot ki ala kí ta ni, amely nek tag jai a kü lön bö zõ fe le ke -
ze tek ré sze se ként egy mást in for mál nák és egy sé ges dip lo -
má ci ai vo na lat kép vi sel né nek. Így az egy há zak az Eu ró pai
Uni ó ban is egy sé ge seb ben lép het né nek fel, ak kor is, ha
vég sõ so ron az egy há zi je len lét és je len tõ ség nem a gaz da -
sá gi vagy no mi ná lis fon tos ság ban ke re sen dõ, ha nem az
egyház „élesz tõ” mivoltában. Mi vel az Eu ró pai Unió cél ja
egész Eu ró pa tár sa dal ma, az egy ház nak nem ak tu ál po li ti -
kai rész vé telt, ha nem jó zan hát te ret kell biz to sí ta nia,
még pe dig a meg lé võ tár sa dal mi és dip lo má ci ai kap cso la -
ta in ke resz tül. Fon tos szem pont még az egy há zi dip lo má -
ci á ban, hogy az egy ház nak so ha sem sza bad párt po li ti kai
füg get len sé gét fel ad nia. Bár az ál lam és az egy ház el vál -
tak, még is a tár sa da lom és az egy ház egy más ra utalt ma
is. Az egy ház mot tó ja le het ne a jö võ re néz ve: konst ruk tív
sem le ges ség és szo ci á lis el hi va tott ság.5

Mind ezt alá tá maszt ja az a vi ta is, hogy mi lyen sze re pe
le gyen a ke resz tény ség nek az Eu ró pai Uni ó ban. So kak, fõ -
ként a ka to li kus egy ház ban szí ve sen lát ták vol na az Unió
pre am bu lu má ban a ke resz tény gyö ke rek re va ló hi vat ko -
zást. Dr. Sza bó Ist ván, a Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház -
ke rü let püs pö ke így fo gal ma zott: fon tos len ne az egy há zat
mint kö zös sé get ke zel ni, hogy ne kor lá to zód jék a val lás
kér dé se a ma gán szfé rá ra. Az egy ház ugyan is sui ge neris
kö zös sé ge ket hív élet re. A ke resz tény ség nem csak az
egyes val lá sos em be rek ne vé ben lép fel, ha nem sa ját val -
lá sos kö zös sé gei, sõt az egész em be ri ség ne vé ben is. Gon -
dol junk csak a hu ma ni tá ri us se gí tõ szol gá la tok ra, például
az Öku me ni kus Se gély szer ve zet mun ká já ra, vagy a dél-
ázsi ai szö kõ ár után nagy erõ fe szí té se ket te võ Bap tis ta
Sze re tet szol gá lat ra. 

Ugyan ak kor el gon dol kod ta tó, hogy a ke resz tény ség ön -
ma gá ban már két ezer éve egy bi zo nyos egy sé get al kot, s
nem fel tét le nül kell, hogy be le ke rül jön egy gaz da sá gi, po -
li ti kai ala pú kö zös ség alap ok má nyá ba – fo gal maz Gáncs
Pé ter, a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke. A va ló -
sá gos kér dés az, ho gyan le het jó dip lo ma ta ként az EU fó -
ria és EU fó bia kö zött a he lyes utat meg ta lál ni, és az Eu ró -
pai Unió jobb kom mu ni ká ci ó ját, át jár ha tó sá gát egy há zi
dip lo má ci ai cé lok ra fel hasz nál ni. 
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AZ ÖKU ME NÉ JE LEN LE GI HELY ZE TE

Ta lán nem té ve dek, ha az 1999. ok tó ber 31-i ese ményt
mér föld kõ fon tos sá gú tör té nés ként em lí tem. Igaz ugyan,
hogy két egy ház, je le sül a ró mai ka to li kus egy ház kép vi se -
le té ben a Va ti kán, az evan gé li kus egy ház ne vé ben pe dig a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség el nö ke és fõ tit ká ra ír ta alá azt
a kö zös nyi lat ko za tot, amely a meg iga zu lás ról val lott
együt tes teo ló gi ai ál lás fog la lást tar tal maz ta. Ez zel egy ide -
jû leg köl csö nö sen vissza von ták a tren tói zsi nat és a pro tes -
táns hit val lá sok egy mást ki át ko zó ki té te le it. 

Jól le het a kö zös nyi lat ko zat két ke resz tény egy ház ál lás -
fog la lá sa, ér dem ben még is az egész pro tes tan tiz mus ál tal
el fo ga dott meg iga zu lás köz pon ti ta ní tá sa nyert ka to li kus
rész rõl el is me rést és bi zo nyos fenn tar tá sok kal el fo ga dást.
Most csat la koz nak hoz zá hi va ta lo san a me to dis ták is. 

Ket tõs kö vet kez ményt ta pasz tal tunk. Az egyik fáj dal -
mas ese mény a Do mi nus Jesus címû ál lás fog la lás meg je le -
né se volt, amely ben a pro tes tán sok egy ház vol tát meg kér -
dõ je le zi a ta nul mány, egyéb ként jog gal hív ja fel a fi gyel -
met a kü lön bö zõ vi lág val lá sok kal va ló szünk retis ta egy -
be mo só dás ve szé lyé re. A má sik él mé nyünk pe dig a Char -
ta Oe cu me ni ca pá ri zsi, il let ve ha zai alá írá sa volt. Mind ket -
tõ nagy vá ra ko zás sal töl töt te el az öku me né el kö te le zett -

je it, tény le ge sen azon ban nem sok gya kor la ti hasz na mu -
tat ko zott az ün ne pé lyes el fo ga dás dek la rá lá sá nak. Ha zai
vi szony lat ban ugyan is elõbb meg szü le tett a kö zös es kü või
rend tar tás el fo ga dá sa, ami vi szont biz ta tást je len tett a ve -
gyes há zas ság ra ké szü lõ fi a ta lok nak az együt tes ál dás el -
nye ré sé re. Más ok ból pe dig tény ként kell meg ál la pí ta ni,
hogy ál ta lá ban az es kü võk szá ma je len tõ sen vissza esett,
és or szá gunk ban az új szü löt tek 32%-a há zas sá gon kí vül
lát ja meg a nap vi lá got. Min den 1000 há zas ság kö zül 552
fel bom lik. 

Nap ja ink ban di va tos do log az öku me né jég kor sza ká ról
be szél ni. Ez azon ban el túl zott kép. Nem annyi ra fa gyos a
lég kör sem az egy há zak, sem a lel ké szek kö zött. Az azon -
ban igaz, hogy a het ve nes évek ent hu zi az mu sa és kö ze li
egy házegye sí tõ han gu la ta vé get ért. Nem is volt meg ala -
po zott ez a vá ra ko zás. 

Tény ként kell meg ál la pí ta nunk, hogy a volt kom mu nis -
ta or szá gok egy há zai ön ma guk szer ve ze ti új já épí té sé vel
vol tak el fog lal va a rend szer vál tást kö ve tõ idõ ben, s így alig
ma radt ener gi á juk a test vér egy há zak ra fi gyel ni. Más fe lõl
az öku me né gon do la tát le ter hel te a fel dol go zat lan múlt
kény szer me cha niz mu sainak szö ve vé nye. A kö te le zõ po li ti -
kai ál lás fog la lá sok sok eset ben ki ke rül he tet len nyi lat ko -
zatso ro za tá ra és a múlt le zá rá sá nak de fi cit jé re gon do lok. 

Ta lán nap ja ink ra ér kez tünk el ab ba a tör té nel mi fá zis -
ba, ami kor az egyes egy há zak ki ala kí tot ták kül sõ szer ve -

SZE BIK IM RE 

Né hány gon do lat az eu cha risz ti á ról*
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ÖSSZEG ZÉS 

Mit is je lent het az egy há zi dip lo má cia a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház szá má ra? Ta lán so kak sze rint hi ány -
zik a po li ti ku sok pro fiz mu sa, a cél irá nyos dip lo má ci ai te -
vé keny ség, s eb ben van is mit ta nul nunk a ná lunk kép zet -
teb bek tõl. Még is úgy gon do lom, zár szó ként ide il lik az
aláb bi ars po e ti ca, ame lyet dr. Ha fensc her Ká roly kéz ira tá -
ból is me rek. 

A meg fo gyat ko zott ke resz tény ség nek van he lye a 21.
szá zad Eu ró pá já ban és más kon ti nen seken is. Az egy ház -
nak vi gyáz nia kell, hogy ne vál jon ke resz tény re zer vá tum -
má a nyi tott nak mon dott tár sa da lom ban, de ne is sze ku -
la ri zá lód jék. Pél dá ul evan gé li kus mun ka eti kánk, csa lád ér -
té ke lé sünk és gya kor la tunk a 21. szá zad ban is va ló ság gá
vál hat és tar tást, sõt pél dát ad hat. Val lá sos sá gunk nem
kor lá to zód hat a pri vát szfé rá ra, a köz ügyek ben is részt kí -
vá nunk ven ni az igaz ság sze re te té vel. Az egy há zi dip lo -
má cia azt je lent he ti ma, hogy ér té ke in ket fenn tart va és

gya ko rol va kí vá nunk egyen lõ part ner ként részt ven ni a
tár sa da lom éle té ben. Ahogy ed dig is ta nu lá si fo lya mat nak
va gyunk ré sze sei, le het, hogy dip lo má ci ai ama tõ rök nek
szá mí tunk a hi va tá sos po li ti kai dip lo ma ták kö zött, még -
sem sza bad ki vo nul nunk a tár sa da lom ból és az Eu ró pai
Uni ó ból. Nem no mi ná lis meg ne ve zé sért kell küz de nünk,
ha nem a va ló sá gos je len lé tért. Szám sze rû leg ki csiny egy -
há zunk a vi lág evan gé li kus sá gá val együtt fon tos nak tart -
ja szol gá la tát: nem a glo ba li zá ció vagy a bank vi lág, eset -
leg a po li ti kai ho va tar to zás ha tá roz meg min ket, ha nem
ke resz tény hi tünk és er köl csi sé günk. Tu da to san kell je len
len ni tra dí ci ónk meg tar tá sá val és jö võké pünk kel a tran zit -
po zí ci ó ban ma és a 21. szá zad ban. Krisz tust tart sá tok
szent nek szí ve tek ben, és le gye tek ké szen min den kor szá -
mot ad ni min den ki nek, aki szám adást kér tõ le tek a ben ne -
tek élõ re mény ség rõl. Ezt pe dig sze lí den és tisz te let tu dó an,
jó lel ki is me ret tel te gyé tek, hogy ami vel rá gal maz nak ti te -
ket, ab ban meg szé gye nül je nek azok, akik gya láz zák a ti
Krisz tus ban va ló jó ma ga tar tá so to kat. (1Pt 3,15–16) 

* Az elõadás elhangzott a MEÖT elnökségi ülésén, 2005. március 17-én.



ze ti struk tú rá ju kat, s ugyan ak kor fel sza ba dul tan gon dol -
hat nak a jé zu si ige kény sze rí tõ meg bí za tá sá ra, hogy
mind nyá jan egyek le gye nek úgy, aho gyan te, Atyám, én -
ben nem, és én te ben ned, hogy õk is ben nünk le gye nek,
hogy el higgye a vi lág, hogy te küld tél el en gem. (Jn 17,21) 

ESÉ LYE INK A KÖ ZE LE DÉS RE 

Az egy ház az Új szö vet ség ben kü lön bö zõ ké pek hasz ná la tá -
val nyer meg ha tá ro zást. Így be szél Pál apos tol az egy ház ról
mint Is ten né pé rõl, mint Is ten nagy csa lád já ról, mint a
Krisz tus tes té rõl. A ké pek más-más tar ta lom mal ugyan ar ról
a kö zös ség rõl be szél nek, ko i nó ni á ról, com muni ó ról, ahol
Krisz tus nak mind nyá jan meg vál tot tai és egy más nak test vé -
rei va gyunk. Mi lyen egy sze rû vol na a fel ada tunk, ha to vább
nem kel le ne kér dez nünk és gon dol koz nunk! 

Elég, ha ar ra uta lok, hogy az Új szö vet ség is me ri a há -
rom fé le egy há zi szol gá lat meg kü lön böz te tõ rend jét: a püs -
pö ki szol gá la tot, a di a kó nu si fel ada tot és a pres bi te ri meg -
bí za tást. A kér dés az, hogy e há rom el ha tá ro ló dik-e egy -
más tól, vagy sok át fe dés van köz tük. Alá- és fö lé ren delt -
ség ben vi szo nyul nak egy más hoz, vagy egyen ran gú hi va -
tás ban áll nak? Már Hi e rony mus utal a püs pö ki és pres bi -
te ri szol gá lat egy sé gé re. A püs pök ugyan is a he lyi gyü le -
ke zet pász to ra, és nem a mai ér te lem ben vett ré gió vagy
egy ház me gye lel ki ve ze tõ je. 

A II. va ti ká ni zsi nat az öku me niz mus ról szó ló dek ré tu -
má ban a pro tes tán so kat a püs pö ki hi va tal össze füg gé sé -
ben a de fec tus or di nis vád já val il le ti, vagy is a püs pö ki
szol gá lat hi á nyos, mert az apos to li szuk cesszió (succ es sio
apos to li ca) nem tö ret len. Ez a teo ló gi ai fel fo gás fel té te le zi
a pres bi te ri és püs pö ki szol gá lat köz ti hi e rar chi át, és el fe -
le di azt az új szö vet sé gi tényt, hogy a két szol gá lat kor re -
lá ci ós vi szony ban van egy más sal, más fe lõl a püs pö ki
szol gá lat lé nye ge sze rint nem más, mint Is ten tõl ren delt
ige hir de té si meg bí za tás (Pre dig tamt). 

Ér de mes fi gyel ni Ge org Kra us bam ber gi ka to li kus dog -
ma ti kapro fesszor ra, aki sze rint a ka to li kus püs pö ki szuk -
cesszió és a pro tes táns pres bi te ri á lis szuk cesszió kö zött
ekv i va len cia áll fenn, épp úgy, mint a lel kész szen te lés és a
ka to li kus pap pá szen te lés szent sé ge kö zött. 1Tim 4,14
sze rint Ti mó te us, Efe zus püs pö ke a vé nek, az az a pres bi -
te rek kéz rá té te le alap ján nyer te el a meg bí za tá sát. Vagy is
az Új szö vet ség ko rá ban a püs pö ki és a pres bi té ri u mi or di -
náció egyen ran gú. 

Auszt rá li á ban az ang li ká nok és az evan gé li ku sok kö -
zöt ti pár be széd so rán tör tént kö ze le dés a hi va tal (Amt, mi -
nistry) kér dé sé ben. Kö zö sen el is me rik, hogy a szol gá lat ra
szen te lés nem más, mint az ige hir de té sé re és a szent sé -
gek ki szol gál ta tá sá ra az Úr tól ren delt hi va ta li meg bí za tás.
E te kin tet ben mind egy, hogy ezt lel kész, egy ház el nök vagy
püs pök nõ vég zi. Az ang li ká nok meg erõ sí tik, hogy a püs -
pök ség pri mér mó don lel ki szol gá lat, az evan gé li ku sok pe -
dig vall ják, hogy a lel ké szi szol gá lat is lé nye ge sze rint spi -

ri tu á lis szol gá lat, így a püs pö ki fel adat is az. Együtt hi -
szik, hogy a szol gá lat az imád ság és a kéz rá té tel út ján ad -
ha tó to vább. 

Vi lá gos sá te he tõ te hát, hogy az apos to li szuk cesszió
ere de ti ér tel me és ké sõb bi de fi ní ci ó ja kö zött kü lönb ség áll
fenn. Az óegy ház ban az apos to li szuk cesszi ót az elõ dök és
utó dok püs pök lis tá ja ként ér tel me zik, míg az igaz és he -
lyes ta ní tás hi ány ta lan to vább adá sá nak lánc so ro za ta ként
ga ran tált fel fo gás ké sõb bi kor ter mé ke. A 2. és 3. szá zad -
ban ke let ke zett, ún. ko rai ka to li kus ira tok tet ték nor má vá
a szuk cesszió foly to nos sá gá ról és az igaz ta ní tás ról szó ló
fel té te le zést és a ket tõ egy be kap cso lá sát. 

Iga zat le het ad nunk Wal ter Kas per bí bo ros nak, aki a
pro tes tán so kat más tí pu sú egy há zak nak mond ja (Kirchen
an de ren Typ). A dön tõ, hogy a pro tes tán sok is egy há zak,
ha más tí pu sú ak is. 

LE HET SÉ GES, HOGY AZ EGY FOR MA SÁG VÉ TEK? 

Ezt a kér dést te szi fel Jo han nes Fried rich evan gé li kus püs -
pök Mün chen ben. Ami kor ugyan is Pál apos tol 1Kor
12,4–31 sze rint Krisz tus tes té rõl és an nak tag ja i ról szól,
ta nú sá got tesz az egy ség rõl a sok fé le ség ben és a sok fé le -
ség rõl az egy ség ben. Hogy a sok fé le ség még is egy sé get te -
remt, a Szent lé lek mun ká já nak kö szön he tõ. Az uni for mi -
zá lás vé tek a Szent lé lek el len. 

Os car Cull mann apel lál két fél re ér tés re az egy ház bib li -
ai szem lé le te so rán. Az egyik az anar chi kus ér tel me zés. Ez
eset ben nem lá tunk to vább a sa ját temp lom tor nyunk nál,
csak a sa ját egy há zun kat vesszük fi gye lem be. Mint ha a
ki zá ró la gos ság igé nyé vel igaz len ne, hogy min den egy -
ház nak pro tes táns sá kel le ne vál toz nia, mert a Szent lé lek
csak a re for má to ri egy há zak ban van je len, és csak ott fej -
ti ki ál dá sos te vé keny sé gét. Vagy mint ha a ka to li kus egy -
ház len ne egye dül az üd vös ség le té te mé nye se, és nem
Krisz tus. Ext ra ecc le si am nul la sa lus. 

Ugyan csak ta nul sá gos 2Kor 8,1–24 ér tel me zé se. A tex -
tus ban a misszi ói gyü le ke ze tek gyûj te nek a je ru zsá le mi
sze gé nyek nek. Gyak ran vél ték úgy, hogy a gaz dag vi dé ki
misszi ói gyü le ke ze tek a hi he tet le nül sze gény fõ vá ro si ak -
nak hoz nak ál do za tot. Ma már pon to san tud juk, hogy a
misszi ói gyü le ke ze tek egy ál ta lán nem vol tak gaz da gok. A
misszi ó ban sem volt egy sze rû a sze gé nyebb ré te ge ket az
evan gé li um ügyé nek meg nyer ni. Pál apos tol azon ban
min de nütt gyûjt, sze gé nyek és gaz da gok kö zött egy aránt.
Ez zel az egész egy ház össze tar to zá sát kí ván ta ki fe je zés re
jut tat ni. A gyûj tés nem szo ci á lis cse le ke det volt, ha nem
ekk léz io ló gi ai jel zés min den gyü le ke zet szá má ra. Az egy -
ház nem egyes gyü le ke ze tek bõl áll, ha nem ka to li ku sok -
ból, orto do xok ból és pro tes tán sok ból, és az egy ház egé -
szé nek van nak kü lön bö zõ gyü le ke ze tei. 

Le gyen sza bad itt utal nunk Jn 17,21-re, ahol Jé zus a ta -
nít vá nyok egy sé gé ért imád ko zik. Ha imád ko zik ér te, ak -
kor nem volt adott. A ma egy há zá ban még ke vés bé. Le het-
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e cél az egy ház egy sé ge? Ha Jé zus imád ko zik ér te, ak kor
min den bi zonnyal. Ugyan nem le het ki dol goz ni, nem le het
em be ri erõl kö dés sel lét re hoz ni, de le het re mél ni és imád -
koz ni ér te. Az egy ség min dig aján dék. Ahogy az Atya, a
Fiú és a Szent lé lek a Szent há rom ság egy sé gé ben tö ret len,
za var ta lan egy ség ben él nek, ak ként él het az egy ház is bi -
za lom te li test vér sze re tet ben. Ugyan csak Já nos evan gé li u -
má ban ol vas suk: Jé zus a szõ lõ tõ, mi a szõ lõ vesszõk, s éle -
tünk ak kor van, ha a szõ lõ tõ kén ma ra dunk. Így függ
össze ekk léz io ló gia és krisz to ló gia. Az egy ség fel adat,
min de nekelõtt azon ban aján dék az egy ház Urá tól. 

Az Ágos tai hit val lás sze rint ele gen dõ az egy ház egy sé gé -
hez az üd vös ség kér dé sé ben va ló egyet ér tés. A mag nus
con sen sus vo nat ko zik a so lus Ch ris tus, so la gra tia, so la fi -
de, so la scrip tu ra el fo ga dá sá ra. Ha te hát az egy há zak ezt a
ta ní tást és egy mást köl csö nö sen el is me rik, ak kor szent sé -
gi, szak ra men tális com mu niót gya ko rol hat nak, mint
ahogy ez az új szö vet sé gi idõk ben fenn állt. A már em lí tett
Ge org Kra us ka to li kus teo ló gus pro fesszor úgy lát ja, hogy
ha a ka to li kus egy ház el tud ja fo gad ni, kész el fo gad ni a
pres bi te ri á lis szuk cesszi ót és a lel ké szi or di ná ci ót a pro tes -
tán sok nál (evan gé li ku sok nál), ak kor nincs már el vá lasz tó
kü lönb ség és aka dály az úr va cso ra kö zös ün nep lé se elõtt. 

Ernst Kä se mann tü bin ge ni teo ló gus már ko ráb ban ar ra
az új szö vet sé gi fel is me rés re ju tott, hogy az úr va cso rá hoz
nem az egy ház, ha nem Jé zus Krisz tus hív ja övé it. Más
szó val nem a hely, ha nem a meg hí vó sze mély a dön tõ. Õ
pe dig min den kit hív. Mi mó don uta sít ha tunk mi vissza
bár kit is? Ezért nyi tott kö zös sé gek a pro tes táns eu cha risz -
ti kus gyü le ke ze tek. 

Ezen a he lyen kell em lí tést ten nünk ar ról az ör ven de tes
ku ta tá si ered mény rõl, ame lyet a há rom öku me ni kus in té -
zet mun ka tár sai Bens he im ben, Stras bourg ban és Tü bin -
gen ben köz zé tet tek. A cím így hang zik: Le het sé ges az úr -
va cso rai kö zös ség. Az eu cha risz ti kus ven dég ba rát ság té zi -
sei. Az in té ze tek egyetértenek abban, hogy ér dem ben
nincs aka dá lya, nincs teo ló gi ai alap ja an nak, hogy ka to li -
ku sok és pro tes tán sok egy mást Jé zus Krisz tus egy há za -
ként ne is mer jék el és a kö zös úr va cso ra vé telt az eu cha -
risz ti kus ven dég ba rát ság je gyé ben egy más tól meg ta gad -
ják. Az in téz mé nyek té te le i ket az egy há zak nak szó ló éb -
resz tõ ként ér tel me zik. Ez zel kí ván ják elõ se gí te ni a ve gyes
há zas ság ban élõk kö zös úr va cso ra vé te lét. Hang sú lyos az
„eu cha risz ti kus ven dég ba rát ság kö zös sé gé nek” ki fe je zé se. 

A succ es sio apos to li ca dön tõ je len tõ sé gû a ke resz tény -
ség két nagy ága köz ti kon szen zus lét re jöt té ben. Mél tán
ál lít ja Eber hard Jün gel tü bin ge ni pro fesszor, hogy az apos -
to lok utó da it nem egy sze rû en a püs pö kök ben kell szem lél -
nünk, ha nem az új szö vet sé gi ká non ban. En nél fog va az
írás ma gya rá za ti ér tel me zés dön ti el, mi az apos to li. Ami

nem ke ve seb bet je lent, mint azt, hogy ahol a Szent írás
sze rint ta ní ta nak és él nek, ott je len van az iga zi, va ló sá -
gos apos to li foly to nos ság. A ke vés bé prog resszív gon dol -
ko dá sú Rat zin ger bí bo ros sze rint azon ban en nek meg kell
tes te sül nie egy sze mély ben, aki a dön tõ szót ki mond ja. S
ez a ta ní tói hi va tal alap ja s lé nye ge. Ez a fel fo gás azon ban
már egy más tól el vá ló utak kü lön bö zõ sé gét jel zi. 

Az imént idé zett, ép pen most 70 éves Eber hard Jün gel
pro tes táns teo ló guspro fesszor a bá tor ság hi á nyá ban, egy -
faj ta szo ron gá sos ke resz tény ség té nyé ben lát ja a leg na -
gyobb aka dályt az egy há zak egy más hoz kö ze le dé sé ben. A
Szent lé lek biz ta tá sá ra, igaz ság ra ve ze tõ böl cses sé gé re,
egy sé get te rem te ni tu dó ha tal má ra kü lö nö sen rá szo ru -
lunk. Le het, hogy õ mind ezt a 21. szá zad ban, a sze ku la -
riz mus ol vasz tó té ge lyé ben vég zi el köz tünk? – te szi fel a
kér dést a pro fesszor nak a ri por ter. 

Ha az Írás ér tel me zé sé ben alap ve tõ kon szen zus ra ta lá -
lunk a Krisz tus ál ta li üd vös ség el fo ga dá sá ban és az úr va -
cso rai kö zös ség köl csö nö sen ki fe je zés re jut ta tott új szö vet -
sé gi ér tel me zé sé ben, ak kor lét re jö het az egy ház egy sé ge.
Ezt le het mint „ar ti cu lus stan tis et ca den tis ecc le si ae et oe -
cu me ni cae”-t ér tel mez ni (ezen áll vagy bu kik az egy ház és
az öku me né lé te és ér tel me). Er re se gít sen min ket kö zös
Urunk, s ezt ad ja meg aján dék ként a kes keny ös vé nyen já -
rás örö mé ben. 

KONK RÉT LÉ PÉ SEK 

a) A Bib lia tár su lat 2007-et ja va sol ja a Bib lia éve ként a
ró mai ka to li kus egy ház zal és a Bib lia tár su lat más tag ja i -
val együtt ün ne pel ni. Eh hez a gon do lat hoz ér de mes vol na
csat la koz ni. 

b) Pün kösd 2. ün ne pe nem rég vált hi va ta los mun ka szü -
ne ti nap pá. Több egy ház ban a csa lád gon do la tá nak je gyé -
ben ün nep lik. Kí vá na tos vol na öku me ni kus ke ret ben a
csa lá dok erõ sí té sé re más egy há zak kal együtt szer vez ni ezt
az ün ne pet. 

c) Ad dig is azon ban ér de mes meg fon to lás tár gyá vá ten -
ni, hogy nem ze ti ün ne pe in ken (már ci us 15., au gusz tus
20. és ok tó ber 23.) le het ne-e az egyes te le pü lé se ken kö zös
is ten tisz te le tek tar tá sát kez de mé nyez ni, kü lö nös te kin tet -
tel a nem zet tu dat el hal vá nyu lá sá ra is. 

Az öku me né to vább lé pé sé nek fo lya ma tá hoz – ír ja Wer -
ner H. Rit ter bay re ut hi pro fesszor – szük ség van moz ga -
tó erõ re, nyom ele mek re és ál mok ra (fan tá zi á ra). Ez a né -
hány gon do lat sem akar mást, mint hogy az öku me né au -
tó ja ne ket tes se bes ség ben ha lad jon, ha nem leg alább hár -
mas ba te gyük a vál tót. Ve ni Creat or Spi ri tus! Ave crux
spes uni ca!
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ÖN IGA ZO LÁS 

Az aláb bi, tel je sen szub jek tív gon do lat me net a kre a ci o niz -
mus-evo lu ci o niz mus vi ta je le né ben és jö võ jé ben pró bál ta -
po ga tóz ni, pró bál ja mér le gel ni a nyi tott le he tõ sé ge ket és a
zsák ut cá kat. Mint ilyen írás, lé nye ge sze rint leg ke vés bé
sem ab szo lút tény meg ál la pí tá sok ra tö rek szik, ha nem a
foly ta tó dó pár be széd szá má ra sze ret ne pro vo ka tív kér dés -
fel te vés len ni. 

Fel tét le nül el kell mon da nom, hogy tény leg, õszin tén
nem akar tam sen kit meg sér te ni a de ma gó gia szó hasz ná -
la tá val, de saj nos egy ál ta lán nem ta lál tam he lyet te olyan
ki fe je zést, ami va ló ban kul tu rált, to le ráns mó don ki fe jez -
né azt, amit mon da ni aka rok ve le. 

KOR SZA KOK 

Vég le te sen le egy sze rû sít ve és a tel jes ség igé nye nél kül
mond hat juk, hogy a 19. és 20. szá zad te szi ki a mo der niz -
mus idõ sza ká nak zö mét. Ez az a kor szak, ami kor a ter mé -
szet tu do mány rob ba nás sze rû fej lõ dé se olyan ideo ló gi á kat
ger jesz tett – aka rat la nul is –, amelyek a kör nye zõ vi lág
tel jes ma gya rá za tát ígér ték. A ter mé szet tu do má nyos fel fe -
de zé se ket to vább gon do ló, kez det ben el sõ sor ban po zi ti vis -
ta ideo ló gu sok a val lás és a ba bo na ki töl töt te fe hér fol tok
tel jes meg szün te té sét ígér ték, azt, hogy el jön az ér te lem
arany ko ra, ami kor a tu do mány min den tit kot és rej télyt
meg tud ma gya ráz ni. A ter mé szet tu do mány má ig is foly -
ta tó dó ro ha mos fej lõ dé se el le né re fo ko za to san gyen gült a
mo der niz mus „meg vál tó” esz mé je, pél dá ul He i sen berg ha -
tá ro zat lan sá gi re lá ci ó ja ma ga a tu do mány ré szé rõl is
kezd te alá ás ni a mo der niz mus ab szo lút ideo ló gi á it. Egy -
sze rû: ahogy nõtt a vi lág ból meg is mert te rü le tek hal ma za,
a leg ke vés bé sem csök kent az is me ret le ne ké, a tu do má -
nyos iga zo lás ra vá ró kér dé sek csak sza po rod tak. 

Itt kap cso ló dott be a mo der niz mus mun ká já ba az ant -
ro po zó fia és a new age is, ami kor tu do má nyos nak hang -
zó ki fe je zé sek kel a ter mé szet tu do mány ha tá ra in túl nyú ló
transz cen dens, lel ki te rü le tek fel tér ké pe zé sét vál lal ja ma -
gá ra. Is ko la pél da a nyel ve ze té ben meg döb ben tõ en fi zi ka -
könyv sze rû di a ne ti ka vagy a kép le tek kel és ma te ma ti kai
je lö lé sek kel dol go zó agy kont roll. 

Kor társ fi lo zó fu sok és a tu do má nyok leg kü lön fé lébb te -
rü le te in al ko tók ko runk ban újabb pa ra dig ma vál tás ról be -
szél nek, egy faj ta poszt mo dern kor kez de té rõl, ami mo dern
igé nyû eg zakt ság gal nem iga zán de fi ni ál ha tó, még is le het

rá jel lem zõ tö rek vé sek rõl be szél ni. Ilyen össze ha son lí tó
táb lá zat ra az egyik le he tõ ség Has san hí res pá ro sai,1 ahol
a mo der niz mus ol da lán töb bek kö zött ilyen tu laj don sá gok
sze re pel nek, mint hi e rar chia, je len va ló, szin té zis, me ta fi -
zi ka, meg je lölt és ok ság, míg a poszt mo dern ol da lán ezek
pár jai: anar chia, hi ány zó, an ti té zis, iró nia, meg je lö lõ és
já ték. Has san fo ga lom pár jai kö zül is az al ko tás/to ta li zá ció
– de konst ruk ció2 pár ta lán a leg fon to sabb, ami a poszt mo -
dern gon dol ko dás ve zér el vé nek te kint he tõ, és ami a pl.
Der ri da ál tal meg hir de tett prog ram foly ta tó ja akar len ni. 

Vé le mé nyem sze rint a kre a ci o niz mus nap ja ink ban nagy
ütem ben, új ra egy re nép sze rûb bé vá ló esz mé je a mo der -
niz mus és a poszt mo dern ha tá rán hú zó dó ideo ló gia szép
pél dá ja. 

BE SO RO LÁS 

Alap ve tõ en ta nács ta lan va gyok – szá mos ol vas mány után
is – ab ban a kér dés ben, hogy a kre a ci o niz mus va ló já ban a
val lás vagy a ter mé szet tu do mány te rü le tén be lül he lyez ke -
dik-e el. Ami ez zel kap cso lat ban meg ál la pít ha tó: (1) A kre -
a ci o niz mus ön ma gát – meg lá tá som sze rint – ter mé szet tu -
do mány ként, leg alább is tu do mány ként, pon to san szól va
te rem tés tu do mány ként ha tá roz za meg.3 A tu do má nyos -
ság igé nyé nek elõ fel té te le szük sé ges ah hoz, hogy jo gos al -
ter na tí vá ja le hes sen az evo lú ci ó nak például a köz ok ta tás -
ban, illetve konk rét kri ti kát gya ko rol has son tu do má nyos
ered mé nyek kel kap cso lat ban. Az, hogy el hi va tott tag sá ga
zö mé ben tu dó sok ból áll, szin tén ezt az igényt tá maszt ja
alá. (2) A ter mé szet tu do mány egy han gú lag val lá si moz ga -
lom ként ér tel me zi a kre a ci o niz must,4 amelynek meg ál la -
pí tá sai nem ren del kez nek a tu do má nyos hi te les ség leg -
alap ve tõbb nor má i val sem. (3) A teo ló gia és a fi lo zó fia lé -
nye gé ben csak val lá si ideo ló gi a ként tud kom mu ni kál ni a
kre a ci o niz mus sal, kép te len rá más ként te kin te ni.5

NO VOTNY DÁ NI EL 

Kre a ci o niz mus: poszt mo dern teo ló gia 
avagy kre a ci o niz mus mint de ma gó gia és de konst ruk ció 

1 Has san: The Cul tu re of Post mo der nism. The ory, Cul tu re and So ci ety,
Vol. 2., 1985. 123–124. o. A ki ra ga dott pá rok an gol ere de ti ben: hi e rarchy
– anarchy, pre sen ce – ab sen ce, synt he sis – an tit he sis, me tap hi sics –
irony, sig ni fi ed – sig ni fi er, pur po se – play.

2 I. m. Az an gol ere de ti ben: cre a ti on, to ta li za ti on – de con struc ti on.
3 Pl. té te les meg ha tá ro zás: Szil ágyi Im re Mik lós és Sí pos Ete Zol tán: Te -

rem tés ku ta tók. Bib lia és gyü le ke zet, 2004. de cem ber, XVI. év fo lyam, 4.
szám, 13–15. o.

4 Ter mé szet tu dó sok ami cus cu riae ira ta, l. Orosz Gá bor Vik tor: Kre a ci o -
niz mus és kre a ci o nis ták. Lel ki pász tor, 2005/3. 92. o.

5 Például Szûcs Fe renc meg ál la pí tá sa: „A kre a ci o niz mus a ke resz tény
apo lo ge ti ka egyik új ko ri meg nyil vá nu lá sa…” Teo ló gu sok a kez de tek rõl.
Lel ki pász tor, 2005/3. 96. o.



Ez utób bi érv alap ján, illetve azon meg gon do lás ból, mi -
vel a kre a ci o niz mus lé nye gé ben val lás ként ér tel me zi a ter -
mé szet tu do mány ural ko dó vol tát, illetve ki fe je zet ten az
evo lu ci o niz must, ami az ön ma ga tu do mány ként ér tel me -
zé sét is ér tel met len né te szi, én a to váb bi ak ban val lá si-fi -
lo zó fi ai irány zat ként tár gya lom. 

KRE A CI O NIZ MUS MINT DE MA GÓ GIA 

A kre a ci o niz mus szik la szi lárd alap ja a Bib lia szó  sze rin ti
ih le tett sé gé be ve tett hit ben rej lik. „…hisszük, hogy a tel -
jes Írás Is ten tõl ih le tett. Ezért hit be li, er köl csi, tu do má nyos
és tör té ne ti ada tok vo nat ko zá sá ban té ved he tet len és ab -
szo lút te kin té lye van ön ma gá ban is.”6 Ez az a ki in du ló -
pont, ami meg ha tá roz za a kre a ci o niz mus alap ja it. Egyet -
len ve zér elv, ami in nen tõl kezd ve min dent meg ma gya ráz. 

Ha az élet és a gon dol ko dás min den te rü le tét egyet len
szi go rú elv ha tá roz za meg, ami hez szi lárd fun da men tum -
ként min dent iga zí ta ni kell, ak kor a rend szer ter mé sze té -
bõl adó dik, hogy bár mely ki csit is más né zet szö ges el len -
tét be ke rül, di rekt el len ség gé vá lik. (Még a long-age kre a -
ci o nis ta is gya nús a yo ung Earth kre a ci o nis ta szá má ra,
hi szen tá vo labb van a te rem tés tör té net tisz tán szó  sze rin -
ti ér tel me zé sé tõl, ami vel tu laj don kép pen komp ro -
misszum ra lé pett az el len sé ges tu do má nyok kal.) 

Az éles szét vá lasz tás ab ban a pil la nat ban vá lik ra di ká -
lis sá, ami kor a kre a ci o niz mus azo no sul a ke resz tény hit -
tel, mint an nak egyet len le he tõ sé ge; bár mely nem kre a ci -
o nis ta, és fõ leg a ter mé szet tu do má nyos koz mo ló gia pe dig
eb bõl kö vet ke zõ en csak ate is ta és is tenel le nes le het. A vi -
lág kez de té rõl szó ló tu do má nyos (ge nu in em be ri) kí ván -
csi ság hir te len hí võ és hi tet len, üd vös ség és kár ho zat kér -
dé sé vé vá lik. 

Meg lá tá som sze rint a pa le on to ló gia, il let ve az evo lú ci ó -
val fog lal ko zó töb bi tu do mányág biz to san nem tö rõ dik Is -
ten lé té nek vagy nemlé té nek kér dé sé vel. Ez a mes ter sé ge -
sen ger jesz tett ate iz mus/te iz mus fe szült ség biz to san egy -
ol da lú nak te kint he tõ a kre a ci o niz mus ré szé rõl. Vi szont az
evo lú ció ter mé szet tu do má nyos vizs gá la ta va ló ban ál lít
va la mit, ami drasz ti ku san sért bi zo nyos ke resz tény ke -
gyes sé get, de ez az ál lí tás egy ál ta lán nem Is ten rõl, ha nem
pont az em ber rõl szól. Az evo lú ció el mé le té nek tük ré ben
le he tet len az em bert (és így bi zony sa ját ma gun kat) mint
tö ké le test, ki vá lasz tot tat, a te rem tés ko ro ná ját te kin te ni,
ter mé szet tu do má nyos szem pont ból saj nos az em ber sem -
mi vel sem ér té ke sebb és fon to sabb, mint bár mely élõ lény,
ami a ma ga kör nye ze té ben he lyet te sít he tet len mó don, ön -
ma gá ban tö ké le tes. Az evo lú ció ezen a pon ton sér ti vé rig
a kre a ci o niz mus mö gött is szi lár dan ál ló em ber köz pon tú
vi lág ké pet, és így sar kall ja sa já tos bi zony ság té te lek re:
„(…) A di nók Is ten cso dá la tos és vál to za tos te rem tõ mun -

ká já nak hír nö kei. A szen ve dõ Jób szá má ra a Min den ha tó
óri á si al ko tá sa it mu tat ta be – öröm hír ként. A vi lág min -
den ség ura nem fe led ke zett el leg ér té ke sebb te remt mé nyé -
rõl: az em ber rõl; hoz zánk szó ló be szé de i ben az egész te -
rem tett sé get fel hasz nál ja ar ra, hogy fi gyel mün ket ön ma -
gá ra irá nyít sa, és Jé zus ban le ha jol jon hoz zánk.”7

KRE A CI O NIZ MUS MINT DE KONST RUK CIÓ 

Nem tu dok egyet ér te ni Te il hard de Char din bõl dok to rált fi -
lo zó fus ba rá tom mal, ami kor a leg utób bi be szél ge té sünk
so rán ki fa kadt, hogy nem tud ja fel fog ni, ho gyan él het még
egy ál ta lán bár mi lyen for má ban is a kre a ci o niz mus kö zép -
ko ri esz mé je a 3. év ez red kü szö bén. Va ló ban, el sõ lá tás ra
kü lö nös, hogy nemcsak vul gá ris, ha nem tu do má nyos –
be le ért ve a teo ló gi át mint hit tu do mányt – szin ten is ko -
moly fó ru mo kon ho gyan ke rül het új ra és új ra elõ a té ma.
Pont en nek okát ke res ve ju tot tam ar ra, hogy a kor társ fi -
lo zó fi át egy re in kább meg ha tá ro zó poszt mo dern el vek ad -
ják a kre a ci o niz mus lét jo go sult sá gát. 

Végh Lász ló a 20. szá zad ra a me cha nisz ti kus gon dol ko -
dás mód egyed ural má nak ki ala ku lá sá ról be szél, szem ben
a ter mé szet tu do mány ban ko ráb ban még lé te zõ arisz to te lé -
szi (cél sze rû sé get ke re sõ és val ló) és új pla to ni kus (terv sze -
rû sé get ke re sõ és val ló) szel le mi sé gek kel.8 En nek ve zér -
mo tí vu ma it így fog lal ja össze: „A tu do má nyos gon dol ko -
dás meg ha tá ro zó já vá a ma te ri a liz mus, an nak is a me cha -
nisz ti kus szem lé le te vált. Esze rint az anyag ré szecs kék bõl
áll. A ré szecs kék kö zül a leg egy sze rûb bek az anyag épí tõ -
kö vei. Mint ilye nek, tö meg gel ren del ke zõ, szer ke zet nél kü -
li, pont sze rû nek ve he tõk, vál to zat lan, vál toz tat ha tat lan,
örök ké lé te zõ nek te kin ten dõk. Nyu ga lom ban van nak vagy
mo zog nak, egy más sal köl csön hat ni ké pes ré szecs kék. A
vi lág fo lya ma ta it az ál lan dó nak te kin tett ré szecs kék egy -
más sal va ló köl csön ha tá sa ma gya ráz za. (…) Vi lá gos kap -
cso lat van az ok és oko zat kö zött, az anyag szi go rú an
meg ha tá ro zott ma te ma ti kai tör vé nyek sze rint vál to zik, vi -
sel ke dik. A vi lág ese mé nyei tel je sen meg ha tá ro zott rend -
ben kö ve tik egy mást, ide gen szó val a vi lág de ter mi nisz ti -
kus, te hát jö võ je rög zí tett.”9 El mond hat juk, a vi lág egye te -
met gé pe ze t ként ke ze lõ szem lé let óri á si si ke re ab ban áll,
hogy ezen az ala pon rend kí vül ter mé keny le he tett a tu do -
má nyok fej lõ dé se. 

A dar wi ni evo lú cióel mé let szi go rú an ezen a ta la jon vált
tu do má nyos mo del lé. Dar win kulcs fo gal ma, a ter mé sze tes
ki vá lasz tó dás a me cha nisz ti kus rend sze ren be lül ön ma gá -
ban is hi bát lan ered mény re ve zet, fe les le ges sé tesz bár mi -
lyen egyéb ér tel me zé si le he tõ sé get. Az evo lú ció tu do má -
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6 Szil ágyi Im re Mik lós és Sí pos Ete Zol tán: Te rem tés ku ta tók. Bib lia és
gyü le ke zet, 2004. de cem ber, XVI. év fo lyam, 4. szám, 13. o.

7 We ber Ist ván: A te rem tés hír nö kei. Bib lia és gyü le ke zet, 2004. de cem -
ber, XVI. év fo lyam, 4. szám, 13. o.

8 Végh Lász ló: Ter mé szet tu do mány és val lás. Kál vin Ki adó, Bu da pest,
2002. 115–118. o.

9 I. m. 118. o.
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nyo san ál ta lá no san el fo ga dott és hasz nált el mé le te egy -
sze rû struk tú rá val ma gya ráz za a fe jõ dés moz ga tó ru gó it,
és mi vel gé pi es rend szer ként ér tel me zi a vi lá got, tá vo li te -
rek és idõk egy sze rû ext ra po lá ci ó val le ír ha tók, per sze fi -
gye lem be vé ve a pa le on to ló gia, a geo ló gia és egyéb tu do -
mány ágak ál tal fel tárt re fe ren ciapon to kat. 

Mind ezek nyo mán el mond ha tó: a kre a ci o niz mus egyi ke
azon poszt mo dern esz mék nek, amelyek fel vál lal ják az
evo lu ci o niz mus de konst ruk ci ó já nak fel ada tát, szé pen ha -
lad va az ele jén em lí tett an ti té zis, anar chia és iró nia10 el -
vei men tén. Egyet kell ezért ér te nem az ame ri kai tu do -
mányfi lo zó fus, az anar chi kus tu dás el mé le tet11 meg fo gal -
ma zó Pa ul Feye ra bend vé le mé nyé vel: „A tu do mány nem
hét pe csé tes ti tok, ame lyet csak több éves fel ké szü lés után
le het fel nyit ni és meg ér te ni, (…) amely csak azért tû nik
ne héz nek és mély nek, mert tu dó sok ha da foly tat szisz te -
ma ti kus kö dö sí tõ kam pányt azért, hogy ilyen nek tûn jön.
(…) A tu do má nyos est ab lish ment erõ tel jes so vi niz mu sát
te kin tet be vé ve azt mond hat juk: mi nél több Li szen ko-
ügy,12 an nál jobb. (Nem az a baj, ha az ál lam be avat ko zik,
csak az a baj, ha e be avat ko zás to ta li tá ri us, vagy is ha

nem csak fi gyel men kí vül hagy ja el len fe lét, ha nem meg is
öli.) Há rom szo ros hur rá te hát a ka li for ni ai fun da men ta lis -
ták nak, akik el ér ték, hogy a tan köny vek bõl egy ide ig ki -
ma rad jon az evo lu ci o nis ta el mé let dog ma ti kus meg fo gal -
ma zá sa, s he lyé re a Te rem tés Köny vé nek is mer te té se ke -
rül jön.”13

A ter mé szet tu do má nyos vi lág szem lé let egyed ural má -
nak anar chi kus de konst ruk ci ó ja fel tét le nül iga zol ja a kre -
a ci o niz mus lét jo go sult sá gát a 3. év ez red kü szö bén is. Vé -
le mé nyem sze rint ma gá nak a ter mé szet tu do mány nak is
hasz na szár ma zik ab ból, ha tu do má nyos el mé le tei – mint
például az evo lú ció – tisz ta for mában vo nul nak vissza a
tár sa dal mi, po li ti kai és per sze teo ló gi ai szín te rek rõl a ku -
ta tás te rü le te i re. A kre a ci o niz mus pe dig mind ad dig – és
sze rin tem csak ad dig – ér vé nyes üze net, amíg an ti té zis és
de konst ruk ció tud ma rad ni. A fen tebb idé zett sza kaszt
sze ren csé re ma ga Feye ra bend is így foly tat ja: „Ter mé sze te -
sen tisz tá ban va gyok ve le, hogy ha [a kre a ci o nis ták nak]
le he tõ sé gük nyíl na, hogy egye dül kor má nyoz zák a tár sa -
dal mat, õk is ugyan olyan to ta li tá ri us és so vi nisz ta mó don
lép né nek fel, mint ma a tu dó sok. Az ideo ló gi ák nagy sze -
rû ek, amíg más ideo ló gi ák kal együtt hasz nál juk õket, de
egy bõl unal mas sá és dokt ri ner ré vál nak, ha ér de me ik
alap ján jo got nyer nek el len fe le ik el ûzé sé re.”14

10 Az iro ni kus ér ve lés mód kü lö nö sen jel lem zõ a kre a ci o nis ta írá sok ra és
ér ve lé si rend sze rek re. Például Phil lip E. John son nagy elõ sze re tet tel hasz -
nál ja. Phil lip E. John son: Dar win on Tri al. In ter Var sity Press; 2nd edi ti on,
1993.
11 Pa ul Feye ra bend: Aga inst Met hod. Out li ne of an Anar chis tic The ory of
Know led ge. Hu ma ni ti es Press, 1975.
12 A Li szen ko-ügy rõl az egyik leg jobb írás: Be recz kei Ta más: Tu dás és
ha ta lom: a Li szen ko-ügy. Ter mé szet Vi lá ga, 1998. 129. évf. 3. sz.

13Pa ul Feye ra bend: Mi lyen lesz a tu do mány fi lo zó fia 2001-ben? (1974) In:
A ké sõ új kor jó zan sá ga I. Ol va só könyv a tu do má nyos-tech ni kai vi lág fel szá -
mo lás tu da to sí tá sa kö ré bõl. Vá lo gat ta és szer k.: Till mann J[ózsef] A[tti la].
Gön cöl Ki adó, Budapest, 1994. 190–205. o. Idé zet: 200. k.
14 I. m. 201. o.

„Vi lág szer te meg kö ze lí tõ leg 6000 kü lön bö zõ nyelv él
(dia lek tu sok nél kül) nap ja ink ban. Az em ber ké pes ar ra,
hogy a ki ej tett hang zók se gít sé gé vel kü lön bö zõ kép pen fe -
jez ze ki ma gát. El len ben az ál lat vi lág ban ha son ló pél da
nem lé te zik” – ol vas ha tó Roger Li e bi evo lú ció és a nyel vé -
szet vi szo nyát elem zõ köny vé ben, amely 2003-ban je lent
meg Né met or szág ban. A szer zõ teo ló gus, a bib li ai nyel -
vek, to váb bá az ak kád jó is me rõ je, a nyel vek ere de té nek
ku ta tó ja.1

Li e bi té zi se it, ame lyek a teo ló gia és a nyel vé szet szem szö -
gé bõl alap já ban meg kér dõ je le zik a dar wi ni evo lú ció tant, az
idé zett mon da tok ra, az az az em ber és az ál lat köz ti alap ve -
tõ kü lönb ség re épí ti. Tu do má nyos ku ta tá sa i ban a nyel vé szet
vizs gál ha tó 5000 évé nek ered mé nye it ve ti össze a Bib lia hi -
te les sé gé vel, így mond va el lent a dar wi ni törzs fej lõ dés nek.
Az aláb bi írás ezen gon do la tok össze fog la lá sát kí ván ja meg -
osz ta ni az Ol va só val egy olyan kor ban, amely ben a dar wi ni
ala pú ta no kat az is ko lák ban egy ér tel mû tény ként, utol só
igaz ság ság ként ta nít ják, és amely ben a ter mé szet tõl el tá vo -
lo dott em ber már alig-alig érez fe le lõs sé get a kör nye ze té ért.
Li e bi sze rint ide je át gon dol nunk az 1960-as évek tõl ere dez -
tet he tõ ha nyat lás kap csán (drog, rock ze ne, ezo te ri kus áram -
la tok, cél ta lan ság ér zé se, kal ló dás stb.), hogy van-e a dar wi -
niz mus nak olyan al ter na tí vá ja, amely re mény sé get és jö võ -
ké pet köz ve tí te ne a tár sa da lom nak. 

BA LOG ESZ TER 

Nyel vÉsz ér vek az evo lú ci ó val szem ben 

1 Roger Li e bi: Her kunft und Ent wicklung der Spra chen. Lin gu is tik cont -
ra Evo lu ti on. Hänss ler – Ver lag, Holz ger lin gen, 2003. A szer zõ mû vét ar -
ra ala poz za, hogy a mo dern nyel vé szet ta pasz ta la ti úton meg ál la pít ha tó
té nyei el lent mon da nak az evo lu ci o nis ta el mé le tek nek, ame lyek az em ber
ere de té re vo nat koz nak. A nyel vé szet ál tal ki mu tat ha tó ered mé nyek vi -
szont har mo ni zál nak a Bib li á ban le ír tak kal a nyel vek ere de té re vo nat ko -
zó an.



A könyv ben iz gal ma san meg fo gal ma zott so rok ad ják
vissza azo kat a gon do la to kat, ame lyek a maj mok és az
em ber agya kö zöt ti kü lönb sé get ír ják le. Bár a maj mok ké -
pe sek ar ra, hogy je le ket meg ta nul ja nak, még sem tud nak
be szél ni, mi vel a ne u ro bio ló gi ai ala pok hi á nyoz nak
agyuk ból. Chom s kyra, a „nyel vé szek pá pá já ra” hi vat koz va
jut el Liebi ar ra a kö vet kez te tés re, hogy az em be ri nyelv
egye di, nincs sem mi lyen meg fe le lõ je az ál lat vi lág ban, az
em be ri és ál la ti „nyelv” alap ja i ban kü lön bö zik egy más tól.
Chom s ky 1972-ben ki fej tett né ze te sze rint nincs sem mi -
lyen alap ja an nak, hogy ez a sza ka dék át hi dal ha tó.2 Az
ál la tok ugyan is nem ren del kez nek Bro ca-te rü let tel, amely
az em be ri bal agy ban a be széd irá nyí tá sá ban ját szik sze -
re pet, sem Wer nic ke-te rü let tel, amely szin tén a bal agy fél -
te ké ben a nyelv meg ér té sé ben ját szik sze re pet3. Az em be -
ri agy ban e ket tõ ter mé sze te sen össze kö tte tés ben van egy -
más sal – az ál la tok nál per sze tel je sen hi ány oz na. Ez zel el -
len tét ben egy cse cse mõ már kom mu ni kál az em be rek kel,
olyan dol go kat is mond, ame lye ket ko ráb ban még nem is
hal lott. Így ér ke zünk el oda, hogy a nyelv szo ro san össze -
függ a gon dol ko dás sal, hi szen a gon dol ko dás a meg is me -
rés, a meg kü lön böz te tés, az em lé ke zés és a kom bi ná lás
ered mé nye. Te hát nyelv nél kül a ma ga sabb szin tû gon dol -
ko dás le he tet len. Vi szont ma ga sabb szin tû gon dol ko dás
nél kül a nyelv le he tet len. Er re épül a Süss milch ál tal
1756-ban meg ál la pí tott, nyel vé sze ti szem pont ból fon tos
pa ra do xon: az em ber a gon dol ko dás bir tok lá sa nél kül egy -
ál ta lán nem tud ta vol na fel ta lál ni a nyel vet, a nyelv bir -
tok lá sa nél kül pe dig egy ál ta lán nem tud na gon dol kod ni.
Ez te hát a fej lõ dés el mé let szá má ra Li e bi sze rint a „tyúk –
to jás prob lé ma”. 

Li e bi ku ta tó mun ká ja össze fog lal va ar ról szól, hogy az
evo lú ci ós mo dell al kal mat lan a nyel vek ere de té nek a tisz -
tá zá sá ra, il let ve hogy a Bib li á ban le írt te rem tés tör té net
nem mond el lent a nyelv tör té ne ti ku ta tá sok ered mé nye i -
nek. Lás suk, mi ként tá maszt ja alá meg gyõ zõ dé sét: 

– A leg ré geb bi nyel vek össze tet tek, egy ál ta lán nem pri -
mi tí vek – ahogyan az az evo lú ció ta ná ból kö vet kez ne –,
hi szen komp lex mor fo ló gi ai struk tú rák jel lem zik õket.
Ezek a nyel vek kez det tõl fog va fej let tek vol tak, mi vel a
kul tú ra fej lõ dé se és a nyel vi fej lõ dés közt nincs köz vet len
össze füg gés (gon dol junk csak ar ra, hogy míg egy adott
kul tú ra vi rág zik, a nyelv akár vissza is fej lõd het, pél dá ul
a szin ta xis le épü lé sé vel). Te hát nincs olyan pri mi tív nek
ne vez he tõ em be ri nyelv, amely nél kü löz né a sok szí nû és
lo gi kus gon dol ko dást. Elég csak né hány õs ré gi nyel vet
meg vizs gál nunk, hogy tel je sen fej lett nyel vi szer ke ze te ket
ta lál junk.

– Az em ber is ko lá zott ság nél kül is hasz nál ni tud ja egy
bi zo nyos nyelv tel jes szer ke ze tét (ért sük ezen a fel nö vek -
võ gyer me ke ket). Li e bi sze rint olyan dol gok ról is tu dunk a

be szé dünk fej lõ dé se kor, ami rõl nem is tud juk, hogy tud -
juk. Hogy ezt job ban meg ért sük, az aláb bi pél dát hoz za:
egy gyer mek pu ber tás ko rá ig anya nyel vi szin ten több nyel -
vet ké pes el sa já tí ta ni. De a sem mi bõl ezt kép te len ség meg -
va ló sí ta ni, a sem mi bõl nem szü let het új nyelv.

– A nyel ve ket in kább a le épü lés fo lya ma ta jel lem zi,
sem mint az épü lé sé, hi szen a nyelv tör té net azt mu tat ja,
hogy az alak tan drasz ti ku san sze gé nye dik (vall juk be
õszin tén, ki akar na új ese tet vagy szá mot, sze mélyt be ve -
zet ni?). Az agg lu ti ná ló és a flek tá ló nyel vek az izo lá ló hoz
kö ze led nek, az el len ke zõ jé re nincs pél da.

– A nyelv azon te rü le tei, ame lyek a leg in kább kre a tí van
for mál ha tók, így a szó kincs, a sze man ti ka és a szin ta xis,
már fenn ál ló rend szert té te lez nek fel. Ez el lent mond an -
nak az evo lu ci o nis ta el kép ze lés nek, amely sze rint eze ket
az em be rek ex ni hi lo fej lesz tet ték vol na ki. Mind ezek után
az eti mo ló gi ai ku ta tá sok ra rá tér ve, és a leg ré geb bi sé m ita
szó gyö kö ket vizs gál va meg ál la pít hat juk, hogy még azok
sem hang után zás ból ala kul tak ki – ahogy azt az evo lú ció
ta na fel té te le zi az õs nyelv vel kap cso lat ban.

– Ha nem szó lunk a gyer me kek hez, nem fog nak meg ta -
nul ni be szél ni. Ezt tá maszt ja alá az olyan vé let le nül meg -
ta lált „far kas em be rek” ese te is, akik az em be ri ci vi li zá ci ó -
tól elszigetelten, magányosan felnõve nem terem tet tek
ma guk nak ön ál ló nyel vet. A nyelv és a ma ga sabb szin tû
gon dol ko dás egy mást fel té te le zi. Az evo lú ció ta na nem
tud ja fel ol da ni a ko ráb ban már em lí tett Süss milch-fé le pa -
ra do xont.

– Amíg az evo lú ció egy õs nyelv re kon cent rál, ad dig a
nyel vé szet egy más tól füg get len õs nyel ve ket vizs gál, 1Móz
11-nek meg fe le lõ en. Nem le het meg gyõ zõ en pl. a sé mi és az
in do eu ró pai nyel ve ket egyet len kö zös nyelv re vissza ve zet -
ni. Ugyan ez vo nat ko zik pl. a sum ér és a baszk nyelv re is. 

– Az özön víz, a bá be li to rony épí tés, a nyel vek össze ke -
ve re dé se mind olyan bib li ai tör té ne tek, ame lyek vi lág szer -
te elõ ke rül nek a né pek kul tú rá já ban, így akár tör té nel mi
alá tá masz tás nak ve he tõk a vi lág, a né pek, a nyel vek ke -
let ke zé sé rõl. A né pes sé gi sta tisz ti kák ada tai és té nyei is
be il leszt he tõk a bib li ai õs tör té net be, ami az evo lú ció gon -
do la tát kö ve tõk szá má ra prob lé má kat okoz. Az Új szö vet -
ség nyel ve ken va ló szó lás ról adott le írá sai köz vet ve hi he -
tõ vé te szik az éde ni és a bá be li tör té ne te ket, hi szen a nyel -
ve ken va ló szó lás ese té ben is „hir te len”, az az elõ ze tes tu -
dás nél kül ju tot tak egy új nyel vi rend szer bir to ká ba.

To váb bi te rü le tek, ame lyek cá fol ják az evo lú ció ta nát: 
– A ma te ma ti kai va ló szí nû ség-szá mí tá sok szem pont já -

ból sem áll ja meg a he lyét az evo lú ció ta na, amely sze rint
az em be ri nyelv a már em lí tett ne u ro bio ló gi ai fej lõ dés vé -
let len pro duk tu ma, ame lyet a mu tá ció és a sze lek ció ha tá -
roz meg – egy bi zo nyos „me ta mu tá ció” ered mé nye ként.
Li e bi cá fo la tá ban azt hang sú lyoz za, hogy még csak „mik -
rom utá ci ó ról” sem be szél he tünk, te hát ezt a fel té te le zést,
amely a vé let len re ala poz, el kell uta sí ta nunk.

– Köz is mert az az el len érv is, hogy a ma jom és az em -
be ri agy kö zött hi ány zik az „át me ne ti sza kasz”, az ún.
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2 Choms ky mû ve ma gya rul is ol vas ha tó: Mon dat ta ni szer ke ze tek –
Nyelv és el me. Osi ris Ki adó, Bu da pest.

3 Ri ta L. Atkin son: Pszi cho ló gia. Osi ris Ki adó, Bu da pest, 2003.
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„mis sing link”. Te hát a pa le on to ló gia eb ben is az evo lú ci -
ós fo lya mat el len van.

Li e bi össze fog la lá sá ban le ír ja, hogy mind ezek alap ján
az evo lú ci ót pusz tán ter mé szet fi lo zó fi ai spe ku lá ci ó nak
tart ja, el len ben a te rem tés tan a Bib li á ra ala pul, amely a
be tel je se dett pró fé ci ák ál tal is Is ten sza vát iga zol ja. Is ten
a nyel vek te rem tõ je, a Bib lia Is ten sza va. Az em ber te hát
sem mi eset re sem be szé lõ ma jom, ha nem Is ten ál tal, az õ
sa ját ké pé re te rem tett lény, aki kez det tõl fog va ké pes a
kom mu ni ká ci ó ra Is ten nel és egy más sal. Jé zus ban Is ten új -
faj ta kom mu ni ká ci ót ke re sett az em ber hez, ezért a könyv
a leg vé gén azon akar ja el gon dol kod tat ni az ol va sót, hogy
mi lyen a kap cso la ta az õt te rem tõ Is ten nel. 

A kér dés gyak ran fon to sabb, mint a vá lasz – íme egy
gon do lat, amely sze rint olyan kér dé se ket is fel kell ten ni,
ame lyek re ha nem is ad ha tó konk rét vá lasz, de leg alább
me der be te re lik gon do la ta in kat, így for mál va vi lág lá tá -
sun kat. Az em ber he lye az uni ver zum ban, össze függ ésben
a vi lág, az em ber és a nyel vek ere de té nek te rü le té vel, ti pi -
ku san ilyen kér dés. Ahány fel tett kér dés, annyi fel té te lez -
he tõ és va lós nak hitt vá lasz is szü let het, ame lyek vagy
meg gyõ zõ en alá tá maszt ha tók, vagy nem. A bib li ai te rem -

tés tör té net mel lett, az evo lú ció ta na mel lett, sõt a ket tõ öt -
vö zé se mel lett is so kan ér vel nek tu do má nyos szin ten – a
tá bo rok közt in du la tok tól sem men tes pár be széd fo lyik
mind a mai na pig. 

Li e bi evo lú cióel le nes gon do la tai ah hoz se gí tik el az ol -
va sót, hogy vi lá go san lás sa: amennyi ben a nyelv ere de te
nem do ku men tál ha tó és a je len ben sem fi gyel he tõ meg,
ak kor csak egyet len le he tõ ség ma rad: va la mi lyen, szin tén
nyelv vel bí ró, in tel li gens – vég te le nül in tel li gen sebb, gon -
dol junk csak az el en ged he tet len fi zi kai-ne u ro bio ló gi ai fel -
té te lek meg te rem té sé re – for rást kell ke res nünk. Eb ben az
eset ben vi szont az egész mai ere det mo dell fel bo rul. Hi -
szen ha nem le het sé ges ter mé sze tes ma gya rá za tot ta lál ni
a nyelv ki ala ku lá sá nak ere de té re, ak kor ho gyan le het az
em ber ere de tét vizs gál ni? Vagy ha – te gyük fel, mert a
nagy kö zön ség nek így tá lal ják – min dent meg tu dunk ma -
gya ráz ni az evo lú ció ta la ján, még is úgy tû nik, hogy
„csak” az utol só lé pést nem, ak kor nem éssze rûbb-e azt
fel té te lez nünk, hogy az utol só lé pés ma gya rá za tá tól függ
az összes elõ zõé?!4

4 Szent pé tery Pé ter rel va ló kon zul tá ció alap ján

Is ten szól, ke gyel me sen, cso dá san cse lek szik sza vá val, s
ez a szó az em bert vá lasz ra kész te ti. Vagy hall gat az Is ten,
amit a szen ve dõ nem tud na el vi sel ni, ha csa ló dott sá gát
nem ki ál ta ná be le a met szõ né ma ság ba. A bib li ai Zsol tá -
rok köny ve ilyen ki ál tá sok gyûj te mé nye. Õszin te, mert
em be ri, s még is épí tõ, mert ön ma gunk fö lé eme lõ ki ál tá -
so ké. Az el ve szett, ko no kul ke re sett, s vé gül min dig uj -
jong va meg ta lált re mé nyé. Ta lán ezért sze ret jük annyi ra
az Ószö vet ség nek e szép köl te mé nye it. Mint imád sá gos
köny vet gyak ran nyom tat juk ki és köt jük egy be az Új szö -
vet ség gel, s az is ten tisz te le te in ken is szí ve sen hall gat juk
vagy éne kel jük kö zö sen õket. 

Ugyan ak kor a zsol tá rok az Új szö vet ség né pé nek Krisz -
tus ról tesz nek bi zony sá got. Amit az ár tat la nok szen ve dé -
sé rõl, a ha lál ret ten tõ kö zel sé gé rõl, a meg me ne kü lés be ve -
tett bi za lom ról és a sza ba du lás örö mé rõl ír nak, azok
Krisz tus szen ve dé se i ben, ha lá lá ban és fel tá ma dá sá ban
jut nak be tel je se dés re. A zsol tá ro sok él ni aka rá sa és az Is -
ten ha tal má ba ve tett re mény sé ge ugyan még nem lép he -
tett túl a ha lál kü szö bén, de Krisz tus meg vál tó mû vé nek
fé nyé ben a ha lál ha tal má nak meg tö ré sét és az örök élet
re mény sé gét hir de tik. 

Pa ul Be a uc hamp (1924–2001) je zsu i ta szer ze tes, exe -
gé ta az utób bi év ti ze dek egyik nagy  ha tá sú bib li kus teo -
ló gu sa volt. A zsol tá rok vi lá ga cí mû mû vé ben e ket tõs
pers pek tí vá nak ele get té ve ve ze ti vé gig a zsol tá ro kon az
ol va sót, egy részt hogy „egy bib li ai könyv meg fej té sé vel
tu laj don éle tün ket ta nul juk meg fej te ni” (77. o.), más részt
hogy az evan gé li u mok se gít sé gé vel ki ol vas suk Is ten nek
Jé zus Krisz tus sal kap cso la tos szán dé kát – az Ószö vet ség -
bõl (34. o.). 

A könyv ere de ti, fran cia vál to za tá nak alap ja egy cikk-
so ro zat, amely két, la i ku sok nak szánt fo lyó irat ban je lent
meg. Ezek a rö vid kis írá sok al kot ják a könyv el sõ húsz fe -
je ze tét, ame lye ket a szer zõ e könyv ben, to váb bi tíz fe je zet -
tel tol dott meg. A mû a Ben cés Ki adó jó vol tá ból 2003-ban
im már ma gya rul is meg je len he tett. 

Az el sõ négy rész bib liateo ló gi ai elem zés gya nánt a
zsol tá rok egy-egy nagy té má ját vagy mo tí vu mát is mer te -
ti, össze gyûjt ve és rend sze rez ve a Zsol tá rok köny vé nek
vo nat ko zó ki je len té se it, míg az ötö dik rész ben a szer zõ
fe je ze ten ként egy-egy zsol tár ma gya rá za tán át fej ti ki
gon do la ta it. Szin tén egy faj ta kom men tár nak te kint he tõ
az utol só, összeg zõ rész: itt a 22. zsol tár se gít sé gé vel fó -
kusz ál ja Be a uc hamp a Zsol tá rok köny vé nek Krisz tus fe lé
mu ta tó fény su ga ra it, hogy az tán az Úr szen ve dõ szol gá -

KUS TÁR ZOL TÁN 

Pa ul Be a uc hamp: A zsol tá rok vi lá ga*

* Ben cés Ki adó, Pan non hal ma, 2003
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já nak ne gye dik éne ké vel (Ézs 52,13–53,12) ve zes sen át
ben nün ket a Krisz tus-ese mény rõl bi zony sá got te võ Új -
szö vet ség fe lé. 

A szer zõ ugyan a bib liatu do má nyok leg jobb ered mé nye -
i re épít, még sem ter he li fö lös le ge sen iro da lom tör té ne ti
kér dé sek kel és láb jegy ze tek kel az ol va sót. A cél a la i ku sok
szá má ra is ért he tõ mó don ta ní ta ni. Stí lu sa tö mör, több -
ször köl tõi ma gas sá gok ba ra gad ma gá val, mi köz ben, né -
hány ké sõb bi fe je zet rész le té tõl el te kint ve, mind vé gig
könnyen ol vas ha tó ma rad. A szer zõ a zsol tá rok gon do la -
ta it min dig to vább fû zi, s ket tõs cél ki tû zé sé nek meg fe le lõ -
en fel mu tat ja sa ját éle tünk re, hi tünk re vo nat ko zó ta nul sá -
ga it, il let ve meg húz za az adott gon do lat Új szö vet ség fe lé
ve ze tõ vo na lát. Az ol va só szin te ész re sem ve szi, hol tért
át az ér dek fe szí tõ bib lia is mer te tés bõl a csen des, el mé lyült
me di tá ci ó ba, hol ke rült vizs gá ló dá sá nak fó ku szá ba egy
óko ri imád sá gos köny vön át sa ját éle te, Krisz tus ba ve tett
hi te, örö me és két ke dé se, egy szó val õ ma ga. 

Az egyes fe je ze tek min dig to vább vi szik egy lé pés sel az
ad dig el mon dot ta kat. En nek el le né re e hét-nyolc ol da las

sza ka szok ön ma guk ban is ke rek el mél ke dés nek te kint he -
tõk. Ta nul sá ga i kat a szer zõ rend sze re sen össze fog lal ja, s
egy-egy na gyobb sza kasz ha tá rá hoz ér ve az ad dig el mon -
dot ta kat tö mö ren em lé ke ze tünk be idé zi. En nek kö szön he -
tõ en a könyv, mint egy bre vi á ri um, na pi sza ka szok ban is
jól ol vas ha tó. Min den fe je zet érett, bib li kus böl cses sé gek
egész kin cses tá ra; le he tet len, hogy leg alább egy-egy, tö ké -
le tes re csi szolt mon dat, fe led he tet len afo riz ma ként, meg
ne ra gad ja lép ten-nyo mon az ol va sót. 

A bib li ai idé ze tek a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni -
kus Ta ná csá nak 1975-ben el ké szült for dí tá sát kö ve tik. E
vá lasz tás meg fe lel a szer zõ öku me ni kus nyi tott sá gá nak:
mû ve, akár csak az utób bi év ti ze dek nem zet kö zi bib lia tu -
do má nya, fe let te áll a tan be li el ha tá ro ló dás ra tö rek võ,
egy ol da lú in terp re tá ci ók nak. A mû bár mely fe le ke zet tag -
ja i nak jó lel ki is me ret tel ajánl ha tó. 

Az ol va só Be a uc hamp mû vé vel iga zi re mek mû vet ve het
a ke zé be. E könyv ta nít va épít, és épít ve gyö nyör köd tet.
Bár csak mi nél több ilyen igé nyes ki ad vány je len ne meg a
Krisz tus-hí võk lel ki épü lé sé re!

If jú ko rom ban ra jong tam Gye ne sért, a Ka per na um ban fo -
lyó szol gá la tért. Her nád Ti bor, az in téz mény ak ko ri ve ze -
tõ je „fo ga dott fel” elõ ször, s ak kor el ha tá roz tam, hogy ha
majd „nagy le szek”, én fo gom Gye nes di ást irá nyí ta ni. Né -
hány év alatt két ve ze tõvál tás is volt Gye ne sen. Mi – né -
hány tár sam mal – a ve ze tõvál tá sok el le né re ki tar tot tunk a
nyá ri mun ka és a már meg szo kott kö zös ség mel lett. Ek kor
is mer tem meg Má tis Ist vánt. Aj kai szol gá lata után ke rült
a Ka per na um élé re, s fo ga dott mun ka tár sá vá mint har -
mad éves teo ló gust. Õ ak kor már 69 éves volt. Ha ja hó fe -
hér, de tar tá sa egye nes, já rá sa für ge. Mél tó ság tel jes em -
bert is mer tem meg ben ne. Szí ve sen fo ga dott min ket. Mi
se gí tet tünk ne ki a ré gi kap cso la tok ré vén az ott hon ve ze -
té sé ben. So fõr köd tünk, be vá sá rol tunk, gon doz tuk az
öreg ott hon la kó it, az üdü lõ ven dé ge i nek ké szí tet tünk
prog ra mo kat, s azu tán, egy gyors ve ze tõ vál tás mi att – elõ -
for dul ha tott ilyen a 70-es évek vé gén – ki szo rul tunk a Ka -
per na um ból. Õ nyug díj ba ment, én pe dig né hány évig nem

te het tem be oda a lá bam. Út ja ink ak kor el vál tak. De ak kor
még nem sej tet tem, hogy éle te utol só sza ka szá ban ta lál -
ko zunk majd új ra. Ami kor a vá ri szol gá la to mat meg kezd -
tem, öröm mel fe dez tem fel a rend sze res ige hall ga tók so rá -
ban Pis ta bá csi meg nem öre ge dett ar cát. Így az tán az éle -
te utol só ese mé nye i nél is mel let te vol tam. 

Az a né hány adat, ame lyet most il lik fel so rol ni, leg fel -
jebb ar ra al kal mas, hogy egy szol gá la ti pá lya íve ki raj zo -
lód jon elõt tünk. De akik is mer het ték vagy gyü le ke ze té hez
tar toz hat tak, azok min den bi zonnyal sok em lé ket tud nak
fel ele ve ní te ni ró la. 

1908. au gusz tus 15-én kap ta éle tét a pál fai le vi ta ta ní -
tó Má tis Ist ván és fe le sé ge, Gye ni zse Má ria gyer me ke -
ként. Kö zép is ko lai ta nul má nyai után ment a sop ro ni teo -
ló gi á ra. Ta nul mány úton járt Észt or szág ban. Or di ná ci ó ja
Szé kes fe hér vá ron tör tént, s ott volt az el sõ idõk ben se -
géd lel kész, majd tá bo ri lel ké szi fel ada to kat is ka pott. Rö -
vid ko má ro mi se géd lel kész ség után a Fel sõ sze li Egy ház -

BEN CE IM RE 

Sze mé lyes han gú em lé ke zés
Má tis Ist ván ny. lel kész re
(1908–2005)

Krisz tus ban mind nyá jan élet re kel nek (1Kor 15,22)
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Vég tisz tes sé get té võ gyü le ke zet! Ked ves szol ga tár sak! Gyá -
szo ló csa lád, gyá szo ló test vé re im az Úr Jé zus Krisz tus ban! 

Akik sze mé lye sen is mer tük – a Ki rá lyok Ki rá lyá hoz elõ -
re ment test vé rün ket, szol ga tár sun kat – Scholz Lász lót,

tud juk, hogy mi lyen sze rény, egy sze rû és köz vet len ta nít -
vá nya volt Jé zus nak. Egész éle tét a fel tá ma dott Krisz tus -
ba ve tett ren dít he tet len hit jel le mez te, ezért is ren del ke zett
éle te al ko nyán úgy, hogy te me té sén ne han goz zék más,
csak az evan gé li um, eset leg a 397-es ének, illetve hogy a
szol gá la tot a ke len föl di gyü le ke zet lel ké szei vé gez zék. 

köz ség lel ké sze lett. 1939–45-ig tar tott az it te ni szol gá la -
ta. Eb ben az idõ ben kö tött há zas sá got Ra isz Li vi á val, s
így már csa lá dos em ber ként él te át a Szlo vá ki á ból va ló
dur va ki to lon col ta tást. A fel sõ sze li gyü le ke zet szét szó ró -
dott nyá ja még év ti ze dek kel ké sõbb is ked ve sen em lé ke -
zett lel ki pász to rá ra. Egyik le á nya 90 éves ko rá ban ké szí -
tett édes ap já ról do ku men tum fil met „Még min dig ül te tek
fá kat…” cím mel. A kép so ro kat néz ve ele ve ne dett meg,
hogy mi lyen volt 50 év táv la tá ban a ta lál ko zás a fel szõ -
sze li evan gé li ku sok és egy ko ri lel ké szük kö zött. Meg ha tó -
dó sze mek, me leg kéz szo rí tá sok, em lé ke zõ sza vak tük -
röz ték azt a mély kap cso la tot, amely egy kor a lel kész és
a gyü le ke zet kö zött volt. A ki uta sí tás utá ni ne héz élet -
hely zet ben elõ ször csák vá ri se géd lel kész ség gel bíz ták
meg, majd a Vas me gyei Ná dasd evan gé li kus né pét szer -
vez te anya gyü le ke zet té. Min dig Is ten irán ti há lá val me -
sélt ar ról, hogy az 50-es évek ele jén mi lyen volt meg ta -
pasz tal ni a gyü le ke zet él ni aka rá sát és az elõ re mu ta tó lé -
pé se ket. Éle te leg hosszabb szol gá la ti he lye Aj ka volt, ahol
a szo ci a lis ta ipa ri vá ros ban sok küz de lem mel vé gez te a
szol gá la tát. Itt kel lett fe le sé ge, hat gyer me ké nek édes any -
ja ko por só ja mel lé is oda áll nia 1974-ben. 1977-ben ke rült
Gye nes di ás ra, ahon nan azu tán 1980-ban vo nult vég leg
nyug díj ba. Ak kor köl tö zött Bu da pest re.

A gye ne si szol gá la ta alatt sze rel me se dett be le a za lai táj
szép sé gé be, s vett egy kis pa raszt há zat Ti la jon. Na gyon
sze re tett itt len ni. A fû té si sze zo non kí vül szin te egész év -
ben itt volt. Mé hész ke dett, ker tész ke dett, gyö nyör kö dött a
táj ban, rá cso dál ko zott a vi rág zó fák ra, és tet te az ép pen
szük sé ge set a kert ben. A csend, a jó le ve gõ, az el mél ke dés -
re al kal mas kert, a test fel üdü lé sét je len tõ ker ti mun ka s a
szom szé dok kal va ló ba rát ság sok-sok örö met szer zett ne -
ki. A lel ké szi szol gá la tát, az ige hir de tést és a ta ní tást
szép írá sa i val is gaz da gí tot ta. Az Evan gé li kus Élet ben és
az Evan gé li kus Nap tár ban je len tek meg no vel lái, 1996-
ban pe dig no vel láskö te te Kü szöb elõtt cím mel. Az évek
múl tak. Az öreg ség je lei nem na gyon lát szot tak raj ta. Leg -

fel jebb azt vet tük ész re, hogy egye dül már nem, csak va -
la me lyik gyer me ké vel jön a temp lom ba, s egy re job ban
meg kel lett szer vez ni a ti la ji he te ket. De gyer me kei – Bu -
da pest rõl és Vas me gyé bõl, de még Ame ri ká ban élõ idõ -
sebb fia is – rend sze re sen se gí tet ték. 

Az el múlt év ben kü lö nös színt adott a kap cso la tunk -
nak, hogy a ná lunk szol gá ló lel kész je lölt Fel sõ sze li rõl és a
la kos ság cse ré rõl ír ta szi gor lati dol go za tát. Az õ nagy szü -
le it meg is mer ve még kö ze lebb ke rült hoz zám Má tis Ist ván
szol gá la ta. 

2005. már ci us ele jén egy ked ves dél elõt töt töl töt tem
ná la. A csa lád ak kor már gon do zó se gít sé gét kér te, mert
fél tet te a 97 éves öre get. Szel le mi fris ses ség ben me sélt,
em lé ke it fel idéz ve be szél get tünk. Az elõ szo bá ban meg áll -
va nem csak a csa lá di fény ké pek rõl kez dett me sél ni, ha -
nem ar ról a fo to grá fi á já ról is, amely no vel láskö te té nek
cím lap já ra is fel ke rült. Ke reszt a fény ben, ott füg gött az
elõ szo ba fa lán, a kép alatt áll tunk. Õ, ka ron fog ta gon do -
zó ja, és én. S nem csak azt me sél te el, hogy mi ként ké -
szült a kép, s mi lyen dí jat ka pott ér te, ha nem azt is, hogy
mennyi re sze re ti. 

Más nap el esett, kór ház ba ke rült, majd né hány nap múl -
va már az „õr zõ ben” áll tunk meg csa lád tag ja i val együtt az
ágya mel lett, hogy úr va cso rát ve gyen. Ott nincs he lye a li -
tur gi á nak, de a kér dés re, hogy hisz-e az Úr Jé zus ban, akit
egész éle té ben pré di kált, egy ér tel mû en vá la szolt. Né hány
nap múl va a csa lád ha za vi tet te ott ho ná ba, s csend ben, fé -
le lem nél kül ott ment ha za. Utol só mon da ta i ra így em lé -
kez tek csa lád tag jai: „Egész éle tem ben Jé zus ra néz tem, és
tu dom, hogy hoz zá me gyek. Sze res sé tek egy mást!” Már ci -
us 17-én meg halt. 

A nagy csa lád, volt gyü le ke ze te i nek kép vi se lõi és szol -
ga tár sai bú csúz tak tõ le a De ák té ri temp lom ban, D. Sze bik
Im re el nök-püs pök em lé ke zett éle té re szol gá la tá ra, és e
so rok író ja hir det te ham vai mel lett az evan gé li u mot, az
alap ján az ige alap ján, amely egész éle té nek és szol gá la -
tá nak meg ha tá ro zó ja volt: Ne félj, csak higgy! (Mk 5,36)

BLÁZY ÁR PÁD 

Scholz László*

(1911–2005)

* Temetési igehirdetés 2005. má jus 5-én.
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A Re mény ség gyü le ke ze tét épí tõ és szer ve zõ lelkész, az
evan gé li zá tor, szám ta lan vers és ének szer zõ je, Hit tu do -
má nyi Egye te münk dísz dok to ra, Scholz La ci bá csi ra va ta -
la mel lett áll va egy kér dés fo gal ma zó dik meg ben nem: Mi
min den fér be le 94 esz ten dõ be? Élet út ja – Or dass La jos
püs pö ké hez ha son ló an – bá to rí tást és pél dát ad hat mind -
annyi unk nak a hit val ló élet re eb ben az egy re ka o ti ku sabb -
nak tûnõ és a te rem tõ Is tent las san tel je sen fi gyel men kí -
vül ha gyó 21. szá zad ban. Élet út já ból meg ta nul hat juk, mit
je lent Krisz tus ta nú ja ként él ni egy vér zi va ta ros, el lent -
mon dá sok tól sem men tes szá zad ban. Meg ta nul hat juk,
mit je lent a ko ráb bi ate is ta és egy ház el le nes ál la mi ve ze -
tés vég zé se foly tán, az oly hõn sze re tett anya szent egy há -
zá ban – egy kör mön font, mond vacsi nált ügy alap ján – fél -
re ál lí tott nak, meg alá zott nak len ni, és azt Jé zus sal, a Mes -
ter rel el vi sel ni, el hor doz ni. 

Ké ré sé re most hall gas suk meg ked ves igé jét – az ál ta la
oly nagyon sze re tett Kár oli-for dí tás sze rint –, ame lyet
meg ír va ta lá lunk az Efe zusbe li ek hez írott le vél 2. fe je ze té -
nek 8. és 9. ver sé ben a kö vet ke zõ kép pen: 

Ke gye lem bõl tar tat ta tok meg, hit ál tal; és ez nem tõ le tek
van: Is ten aján dé ka ez; nem cse le ke de tek bõl, hogy sen ki ne
di cse ked jék.

Gyá szo ló test vé re im! 
„Ke gye lem, nagy ke gye lem, hogy Jé zust is me rem…” –

hang zik az egyik jól is mert if jú sá gi éne künk ben. Hall va
ezt a jól is mert ige ver set ugyan ak kor eszünk be jut hat a
köl tõ, Re mé nyik Sán dor Ke gye lem cí mû ver sé nek utol só
so ra is: „a ma gá tól: az a ke gye lem”. 

Ke gye lem, min den ke gye lem! Ke gye lem, hogy meg szü -
let tünk, hogy édes anyánk ál tal éle tet kap tunk. Ke gye lem,
hogy vol tak/van nak szü le ink, ne ve lõ ink, ta ná ra ink, akik
el in dí tot tak az élet re. Ke gye lem, ha meg aján dé koz tat tunk
egy sze re tõ, hû sé ges és min den ben mel let tünk ál ló hit ves -
sel. Ke gye lem a gyer mek ál dás, ha gyer me ke ink le het nek,
és gyer me ke ket ne vel he tünk. És vé gül mi az, ha nem ke -
gye lem, hogy hit re jut hat tunk, meg is mer het tük Jé zus
Krisz tust, és hit val ló ta nít vány ként egész éle tün ket ve le
együtt küzd het tük vé gig? Mi ként az apos tol is mond ja: ke -
gye lem bõl tar tat ta tok meg, hit ál tal, és ez nem tõ le tek van:
Is ten aján dé ka ez.

Aján dék, amit nem le het meg szol gál ni, ki ér de mel ni.
Aján dék, amit csak el fo gad ni le het. Aján dék, ami iga zán
nyil ván va ló vá Krisz tus ban lett az el sõ hús vét kor az egész
em be ri ség ja vá ra. Is ten vég te len ke gyel me a gol go tai ke -
resz ten lett egé szen kéz zelfog ha tó vá. A Te rem tõ, az élet és

ha lál Ura tu laj don Fi át sem kí mél te, hogy ne künk re mény -
sé günk, örök élet be ve tett re mény sé günk le hes sen. 

Azért va gyunk együtt, hogy elõ re ment szol ga tár sunk
ra va ta la mel lett se a ha lá lé, az enyé sze té le gyen az utol só
szó, ha nem – mi ként õ is hir det te egész éle té ben és egész
éle té vel – Jé zu sé, a fel tá ma dott Úré! Is ten ugyan is nem
hagy ta õt a ha lál ban, ha nem fel tá masz tot ta õt az el sõ
hús vét kor, és mi is, mi ként az el sõ ke resz té nyek, en nek le -
he tünk – ke gye lem bõl – ta núi. 

A ke gyel mes Is ten úgy ren del te, hogy Fi á val bár mit
meg te het tek: meg aláz hat ták, meg vet het ték, ko holt vá dak -
kal el ítél het ték, le köp dös het ték, tö vis bõl ko ro nát te het tek
a fe jé re, meg os to roz hat ták, és vé gül, mint va la mi gaz em -
bert, a szé gyen fá ra, a ke reszt fá ra fe szít het ték. Te het ték,
hogy Is ten meg vál tói mû ve be tel je sed jen. Te het ték, hogy
ez ál tal a leg na gyobb név adas sék ne ki itt a föl dön. 

Jé zus Krisz tus sal bár mit meg te het tek – egyet ki vé ve: az
éle tét, az örök éle tét nem ve het ték el. Hús vét haj na lát kö -
ve tõ en nyil ván va ló vá lett, hogy gyõ zött az élet! Gyõ zött az
élet, hogy ne künk is éle tünk le hes sen. Mit is mond E. Mo -
der sohn? „Is ten min dent meg te het, egyet ki vé ve, hogy
csa lat koz za nak azok, aki ben ne bíz nak!” Ez zel az örök re -
mény ség gel kí sér jük majd utol só föl di út já ra Scholz Lász -
ló lel kész test vé rün ket is. 

A zug lói temp lom ban 1959 õszén – töb bek kö zött – így
bú csú zott sze re tett gyü le ke ze té tõl, hí ve i tõl: „Is te né a di csõ -
ség, hogy nem akar tam tud ni egyéb rõl köz te tek, mint Jé zus
Krisz tus ról, a Meg fe szí tett rõl. Bi zonnyal ez volt egész szol -
gá la tom köz pont ja: az evan gé li um. Et tõl nem tá gí tot tam,
et tõl tá gí ta ni nem is aka rok, mert nin csen más ban üd vös -
ség, egye dül a ke reszt Urá ban!” E né hány sze mé lyes gon do -
lat után – ah hoz kap cso ló dó an – hall gas suk meg az Út mu -
ta tó nak má ra, menny be me ne tel ün ne pé re ki írt új szö vet sé gi
igé jét: Jé zus így szólt hoz zá juk: meg van ír va: a Krisz tus nak
szen ved nie kell, de a har ma dik na pon fel kell tá mad nia a ha -
lot tak kö zül, és hir det ni kell az õ ne vé ben a meg té rést és a
bûn bo csá na tot min den nép kö zött. (Lk 24, 46–47)

Gyá szo ló test vé re im! Most együtt kö szön jük meg mind -
azt, amit a Min den ha tó Is ten szol ga tár sun kon ke resz tül
ne künk aján dé ko zott: a hit ve si hû sé get, sze re te tet, az
atyai gon dos ko dást, út mu ta tást és pél dát, a hit val ló éle tet
és a hû sé ges, pél da ér té kû szol gá la tot. 

Vé ge ze tül pe dig új ra vés sük szí vünk be ezt a drá ga apos -
to li igét: Ke gye lem bõl tar tat ta tok meg, hit ál tal; és ez nem
tõ le tek van: Is ten aján dé ka ez; nem cse le ke de tek bõl, hogy
sen ki ne di cse ked jék. Ámen.
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SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁ N 3. VA SÁR NAP 
• 1 Móz 32,14.21b–31 

A va sár nap ról 

Pün kösd és Szent há rom ság ün ne pe után Is ten hí vá sa ke -
rül a kö zép pont ba, aho gyan ma is, most is hív, meg szó lít.
Ezen a va sár na pon ar ra fi gye lünk, hogy Is ten hí vá sa bû -
nö sö ket szó lít meg: az el ve szet te ket, be te ge ket akar ja
meg ta lál ni, meg gyó gyí ta ni. 

A Já kób-tör té net 

Az õs atyák tör té ne té nek egyik leg fon to sabb epi zód ja tá rul
elénk Já kób tör té ne té ben. Ne ve szár maz hat a „sa rok”,
vagy ép pen a csa ló – két szer fél re ve ze tett – szó ból, má sok
sze rint az „Is ten ol tal maz za” rö vi dült vál to za ta. Ahogy vé -
gig ol vas sa, vé gig me di tál ja az em ber en nek a fér fi nak, Is -
ten vá lasz tott já nak a tör té ne tét, két kér dés merül fel: (1)
Ho gyan vá lik Já kób Is ten né pé nek õs aty já vá, és (2) ho -
gyan tölt he ti be az Áb ra hám nak és Izsák nak adott ígé re -
tet, ha el hagy ja azt a föl det, ame lyet Is ten ne kik ígért? A
tör té net kö ze pe min den kép pen az a pont, ami kor Já kób el
akar in dul ni ha za fe lé Jó zsef szü le té se kor (30,24–25). Tu -
laj don kép pen ez az ese mény oszt ja ket té Já kób tör té ne tét.
A kö vet ke zõk ben a Já kób-tör té net pár hu za mos sík ja it fi -
gyel het jük meg: 

A nem vá lasz tott fiú (Iz ma el) (25,12–18)
A.Kez de tek. Szü le tés, jö ven dö lés, ko rai konf lik tus Já kób és Ézsau kö zött (25,19–34) 

B. Kap cso la tok ide gen nép pel (26,1–22) 
C. Az el lo pott ál dás [El vet te (la qah) az ál dá so mat (be ra ka)] (27,1–40) 

D. Já kób me ne kül Ézsau elõl (27,41–28,5) 
E. Ta lál ko zás Is ten kül döt te i vel (28,10–22) 

F. Ér ke zés Há rán ba: Rác hel, Lá bán (29,1–30) 
G. Gyer me kek: Já kób csa lá dot ala pít (30,1–24) 

Já kób vissza té ré se Ká na án ba Jó zsef szü le té sé vel kez dõ dik el.
G’. Va gyon: Já kób gaz dag ság ra tesz szert (30,25–43) 

F’. El in du lás Há rán ból. Rác hel, Lá bán (31,1–32,1) 
E’. Ta lál ko zás Is ten kül döt te i vel (32,2–3) 

D’. Já kób kö ze le dé se Ézsa u hoz (32,4–33) 
C’. A vissza adott ál dás [Fo gadd el (la qah) ál dá so mat (be ra ka)] (33,1–20) 

B’. Kap cso lat ide gen nép pel (34. fej.) 
A’. Be fe je zés. Ha lál, tel jes ség, Já kób és Ézsau együtt (35. fej.)

A nem vá lasz tott fiú (Ézsau) (36. fej.)

A fen ti fel osz tás min den kép pen egy faj ta meg vi lá gí tást ad,
ho gyan ala kít ja Is ten en nek az em ber nek az élet út ját, ho -

gyan je le nik meg ben ne az em ber, és raj ta ke resz tül ho -
gyan tel je se dik be még is Is ten ígé re te. (ABD, 1992) 

AZ IGEHIRDETÕ MÛHELYE



A ta lál ko zás 

Já kób nak – éle te ta lán leg na gyobb for du ló pont ján – szem -
be kell néz nie az zal: ki cso da ön ma ga, és ki cso da az az Úr,
aki már Há rán ba me net is meg szó lí tot ta õt Bé tel ben. Im -
má ron Há rán ból, Lá bán há zá tól tér ha za húsz év után,
hogy is mét ta lál koz zon báty já val, Ézsa u val, és be tel je sed -
jék Is ten ígé re te: Já kó bé és utó da ié lesz az a föld, ame lyet
már Áb ra hám nak ígért meg Is ten. Csak hogy ami kor leg -
utol já ra el vált Ézsa u tól, õ az éle té re tört csa lá sa mi att.
Nem tud ni, mi, ho gyan vál to zott meg Ézsau szí vé ben ez
alatt a 20 év alatt. Nem tud ja, még most is ha rag szik-e rá,
meg akar ja-e öl ni, vagy meg bo csát. Egyet tud: en nek a ta -
lál ko zás nak meg kell tör tén nie. Is ten sza va – térj vissza
atyá id föld jé re – és ígé re te ha za hív ta. De fél, és fé lel me tet -
te in meg mu tat ko zik. Egy szer igyek szik lo gi ku san cse le -
ked ve fel ké szül ni a ta lál ko zás ra (kö ve tek, aján dé kok, a
ve le le võk ket té osz tá sa), egy szer pe dig imád ko zik, és ké ri
Bé tel Is te né nek se gít sé gét, aki ha za ve zet te és ed dig is
meg se gí tet te õt. Tud ja, hogy mél tat lan. Tud ja, hogy mind -
az, ami je van, amit szer zett, Is ten tõl van. Õ ma ga csak egy
ván dor bot tal lép te át a Jor dánt, most pe dig két tá bo ra is
van. Még is fél. En gesz tel ni akar. Mi u tán elõ rekül di aján -
dé ka it, éj sza ká ra a tá bor ban ma rad csa lád já val. De az éj -
sza ka kö ze pén hir te len õket is át kül di a Jab bók-gáz lón, és
egye dül ma rad. Egye dül ma rad fé lel me i vel, szo ron gá sá -
val, bû ne i vel, le csu pa szít va, le mez te le nít ve. Csak õ. 

És ak kor Va la ki küz de ni kezd ve le. Em ber és Is ten. Csak
õk áll nak egy más sal szem ben. Nem könnyû az em bert
még fé lel mé ben, szo ron gá sá ban, egye dül ma radt sá gá ban
sem le gyõz ni. Mert ne he zen né zünk szem be ön ma gunk -
kal. Ne he zen en ged jük el el ért ered mé nye in ket. Gör csö sen
ra gasz ko dunk ah hoz, akik va gyunk. Ne he zen né zünk
szem be az zal, kik is va gyunk – va ló já ban. Por szem. Por és
ha mu. Ami kor már csak a fi zi kai fáj da lom, az el mú lás fáj -
dal ma üti meg, ráz za meg, döb ben rá, hogy éle tét csak Is -
ten ál dá sa tart hat ja meg, õriz he ti meg, amely ed dig is kí -
sér te, hor doz ta. Ál dást kér. És a Va la ki meg áld ja: Iz rá el,
az az: „Is ten bi zo nyul jon úr nak” (Noth). [Ez szem ben áll a
nép eti mo ló gia sze rin ti „Is ten har co sa” ere det tel.] (Ha ag,
1989) Vagy is Já kób gyõ zel me: Is ten ural má val gyõz het ön -
ma ga fe lett – Is ten nel küzd ve. Ez az Is ten nel va ló ta lál ko -
zás ne héz, küz del mes, fáj dal mas. De ál dás sal és élet tel ér
vé get. Meg sza ba dí tott élet tel. 

Is ten bû nö sö ket hív 

1. …el ve szet te ket 
Fé le lem ben élõ ket. Akik ma guk ban bíz va mond tak csõ döt
az élet ben. Akik bi zony ta lan ná vál tak ed di gi biz tos nak
hitt éle tük ben. Akik egye dül ma rad tak. Se ne ca ír ja egyik
mû vé ben: „Zé nok ra tész, mi kor egy fi a tal em bert lá tott fél -
re vo nul tan sé tál ni, meg kér dez te, mit csi nál ott egye dül.
»Ma gam mal tár sal gok« – fe lel te az. Mi re Zé nok ra tész: »Vi -

gyázz, kér lek, s légy na gyon ré sen, ne hogy rossz em ber rel
tár sa logj.«” (Eck hart, 1992) Így ta lá lunk gyak ran mi is
rossz em be rek tár sa sá gá ra, ami kor ma gunk ra ma ra dunk
bû ne ink kel, ön vá dunk kal, és meg pró bál juk fel men te ni-
meg men te ni ma gunkat. Meg ma gya ráz ni azt, mit mi ért tet -
tünk, mit mi ért gon dol tunk. 

Meg kell ta nul nunk egye dül ma rad ni – Is ten nel. Nem
má sok tól vár ni sze mé lyünk meg erõ sí té sét, ta lán te kin -
téllyel, ta lán erõ szak kal, és nem ma gunk tól vár ni a fel -
men tést, ta lán hi ú ság gal, ta lán ál szent ség gel-kép mu ta -
tás sal, ha nem meg áll ni Is ten elõtt. Ahol nem mi irá nyít juk
a küz del met. Ahol nem mi va gyunk a biz tos gyõz te sek. De
ahol egye dül le het sé ges a va ló sá gos gyõ ze lem. 

2. …Já kób (Iz rá el) né pét – az egy há zat 
Mos ta ná ban so kat fog lal ko zik a köz élet a múlt szem be sí -
té sé vel. Ki, mit, ho gyan – az elõ zõ rend szer ben. És per sze
az egy há zak is… Mos ta ná ban so kat fog lal ko zom az zal:
mit csi nált az egy ház a rend szer vál tás óta? Ered mé nye -
ink: … Per sze sok min dent fel tu dok so rol ni, ami ért há lá -
sak le he tünk Is ten nek (gyü le ke ze te ink, épü le te ink, in téz -
mé nye ink stb.). De nem va gyok nyu godt. Va la mit na gyon
el fe lej tet tünk. Szem be néz ni ön ma gunk kal. Egye dül ma -
rad ni – Is ten nel. El vo nat koz tat ni min den tõl, amit a vi lág
ránk ag gat, és meg kér dez ni: mi a fel ada ta, kül de té se, ígé -
re te az egy ház né pé nek? Lát tuk-e, aho gyan em be rek
lecsúsz nak, az éle tük bi zony ta lan ná, cél ta lan ná vá lik?
Lát tuk-e, aho gyan egy tár sa da lom rend szer vál tás he lyett
al kut köt – és eb ben ott volt az egy ház is! –, hogy ke ve sek
gaz da sá gi ha tal má ért (pri va ti zá ció) so kak, fõ leg ér tel mi -
sé gi ek po li ti kai ha tal mat kap va le já ras sák azt a ki fe je zést,
hogy po li ti kai fe le lõs ség? (Far kas, 2005) Lát juk-e, hogy
na gyon rossz irányt kezd ven ni ez a vi lág, mert fel bom la -
nak sta bil nak hitt em be ri kö zös sé gek: mun ka hely, ci vil
szfé ra, fa lu kö zös ség, gyü le ke zet, sõt csa lád? (Sza bó,
2000) Ész re vesszük-e, hogy sza bad sá got és esély egyen lõ -
sé get han goz tat va pon to san az esélyt nem ad juk meg an -
nak, aki nek szük sé ge van kö zös ség re?

Va la ho gyan el kel le ne csen de sed nünk. Fél re vo nul ni a
vi lág ból. Egye dül len ni – Is ten nel. Meg val la ni, hogy sok -
szor az egy ház né pe, Iz rá el né pe is vesz tes, el ve szett. 

Bon ho ef fer sza vai jut nak eszem be: „Az egy ház be vall ja,
hogy az egy igaz Is ten rõl, aki ma gát Jé zus Krisz tus ban
min den idõk re ki je len tet te – aki ma ga mel lett nem tûr meg
más ist ene ket – nem ta nús ko dott elég nyíl tan és vi lá go -
san. … Az egy ház be vall ja bû nét: vét ke zett mind a tíz pa -
ran cso lat el len, s ez zel Krisz tus tól el sza kadt. … Vét ke zett
az egy ház né ma sá gá val, hogy a fe le lõs cse lek vés meg -
szûnt, nem volt bá tor sá ga a helyt ál lás ra és kész sé ge a fel -
is mert jó ügyért va ló szen ve dés vál la lá sá ra. … Aki az egy -
ház bûn val lá sát el fojt ja, re mény te le nül vét ke zik Krisz tus
el len. Amennyi ben az egy ház el jut a bûn val lá sig, nem
men te sí ti az em be re ket a sa ját bûn meg val lá sá tól, ha nem
a bûn val lás kö zös sé gé be hív ja õket. Csak Krisz tus ál tal
meg ítél ten tud az el esett em be ri ség Krisz tus elõtt meg áll -

224



ni. Ez alá az íté let alá hív ja az egy ház mind azo kat, aki ket
el ér.” (Bon ho ef fer, 1988) 

3. …a jö võ tár sa dal ma it is 
Sok szor kér de zem ma gam tól gyer me ke im re néz ve: mi re
szá mít hat nak a jö võ ben? Mi lyen éle tük lesz? Mi ni má lis
ál lam. Ru gal mas, mun ká hoz al kal maz ko dó élet. Mo bi li -
tás. Ru gal mas át kép zé sek, ru gal mas mun ka idõ, ru gal mas
mun ka fel té te lek, ati pi kus fog lal koz ta tá sok. (Sza bó, 2000)
Ter mé sze te sen mind ez az esély te rem tés szlo gen jét han -
goz tat va. Egy ál ta lán, mi lesz az, ami biz tos ma rad szá -
muk ra? (Idõ rõl idõ re fel sej le nek az em ber ben az utó pis ták
fa lansz te rei.) És mi lyen lesz az egy ház – egy olyan tár sa -
da lom ban, ahol a jól meg szo kott kö zös sé gek fel bom la -
nak? Ami re per sze ed dig épí tet tünk. Va jon mit je lent majd
ez a szó tíz év múl va: misszió? Ta lán új ra fel fe dez zük az
ere de ti ér tel mét? És meg szó lí tot tá vál nak – nem csak a re -
giszt rált, vagy ép pen hír bõl tu do má sunk ra ju tott evan gé -
li ku sok, de – a sze gé nyek. Mun ka nél kü li ek. El vál tak. Ár -
vák. De presszi ó sok. Szen ve dély be te gek. Vagy ép pen nem -
ze ti sé gük nél fog va ki ta szí tot tak – ro mák. Szó val az el ve -
szet tek. És ak kor nem az lesz fon tos, hogy mi lyen öl tö zé -
ket hord a lel kész, nem az lesz fon tos, ho gyan for mál juk
meg al kal ma in kat, ha nem hogy meg szó lí tott le gyen az el -
ve szett. Hogy ta lál koz zon – a ben nün ket meg gyõz ni tu dó
Is ten nel. Hogy ta lál koz zon – Is ten men tõ sze re te té vel. És
per sze ad junk en ni, ad junk haj lé kot, ad junk bé kes sé get,
ad junk or vost azok nak, akik nek nem ju tott. Akik a tár sa -
da lom sze mé ben rá szo ru lók.

Nem tu dom, hogy mint egy ház mi kor ju tunk el oda,
hogy egye dül ma rad junk Jab bók gáz ló já nál, és tu sa kod -
junk Va la ki vel, de szük sé günk van õrá. Szük sé günk van
az ál dá sá ra.
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Aradi András

Tallózó

„(…) ezen küz dés egy szer s mind ké pe éle tünk nek, mely ben
kül sõ és bel sõ el le ne in ket csak ak kor gyõz het jük le, ha buz -
gó imád sá gunk ál tal Is te nen mint egy szent erõ sza kot te -
szünk, és õt kö nyör gé se ink kel meg gyõz zük (…)” (Kál di Bib -
lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.) 

„(…) ami kor Já kób Ézsau bosszú ja elõl me ne kült, Bé tel -
ben volt egy rend kí vü li ál ma. Most, a test vé ré vel va ló ta -
lál ko zás elõtt, a Jab bók fo lyó gáz ló já nál egy nem ke vés bé
je len tõs ál ma volt. Ez a két álom lá tás Já kób éle té nek a két
leg ki ma gas lóbb lel ki él mé nye lett. Mind a két szer Is ten kö -
zel sé gé be ke rült és mind a két szer a kí nos lel ki is me re ti
ver gõ dés bõl ka pott fel ol do zást (…)” (Ju bi le u mi kom men -
tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.) 

„Nem le het fi gyel men kí vül hagy ni itt Já kób éle tét. A
múlt tal és je len nel va ló kap cso la tot meg erõ sí ti a ne vek kel
tör té nõ szó já ték. (…) Ezek rög tön fel kel tik a hé ber ol va só
fi gyel mét a más sal hang zók ha son ló sá ga mi att (y, q, b). Mi -
e lõtt Já kób (ja’aqób) át kel het ne a Jab bó kon (ja bóq) az ál dás
föld jé re, meg kel lett küz de nie (jé’ábéq). (…) an nak a föld -
nek a ha tá rán tör tént, amit Is ten Áb ra hám mag vá nak ígért.
Is ten, a föld va ló di »tu laj do no sa«, el len állt an nak, hogy
»Já kób ként« jöj jön be az or szág ba.” (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) 

„le csil la pít: Szó sze rint »be ta kar ja az ar cát« – azért, hogy
Ézsau ne lás sa bû nét. Bo csáss meg ne kem: Szó sze rint
»emeld fel ar co mat«. Az »arc«-ra va ló öt uta lás a 21-22.
ver sek ben a pe nu eli epi zód szán dé kos elõ ké szí té sé nek tû -
nik (»Is ten ar ca«; 31–32. v.) (…) Gun kel ír ta er rõl a hí res
sza kasz ról, hogy »ér té kes, mint egy Remb randt« (Ge ne sis,
365), és olyan ta lá nyos, mint Mo na Li sa. (…) Spe i ser vé le -
mé nyé vel szem ben az ál dás nem a név meg vál toz ta tá sa
(…) »Túl él tem.« Mind a név nek ez a ma gya rá za ta, mind az
ese mé nyé iga zo dik a be vett ószövetségi ér tel me zés hez, mi -
sze rint az em ber nem lát hat ja Is ten ar cát anél kül, hogy ha -
lált ne von na ma gá ra (…) Pa ra dox mó don pon to san azok,
akik lát ták Is tent, él tek, és me sél ték el!” (Je ro mos Bib lia -
kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat) 

Illusztráció

GON DO LA TOK 
(Já kób ügyes ke dé se)
„Csak a szán dék a mi enk, nem a vég.” 

(Shakes peare: Ham let)

„Sze gény em ber szán dé kát gaz dag Is ten bír ja.” 
(köz mon dás)

(Is ten köz vet len, sze mé lyes bir kó zá sa az em ber rel)
„Ti tok za tos szó ju tott hoz zám, de csak sut to gást fo gott fel
be lõ le a fü lem, éj sza kai lá to má sok tól fel iz gat va, ami kor
mély álom száll az em be rek re. Ret te gés és resz ke tés fo gott
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el en gem, és ret te gés töl töt te el min den cson to mat. Szel lõ
su hant el az ar com elõtt, fel bor zo ló dott a szõr tes te men.
Meg áll, de nem is me rem fel, amit lá tok. Egy alak van a
sze mem elõtt, halk han got hal lok: Igaz-e Is ten elõtt a ha -
lan dó? Al ko tó ja elõtt tisz ta-e az em ber?” 

(Jób 4,12–17) 

„Hi szen szól az Is ten így is meg amúgy is, de nem tö rõd -
nek ve le. Álom ban, éj sza kai lá to más ban, ami kor mély
álom ba me rül az em ber, vagy a fek võ he lyén szen de reg,
ak kor ad ki je len tést az em ber nek, és in tel me i re pe csé tet
tesz. Így té rí ti el az em bert a rossz cse le ke det tõl, és így óv -
ja meg az em bert a ke vély ség tõl. Így akar ja meg õriz ni lel -
két a sír tól, és éle tét, hogy ne döf je át fegy ver.” 

(Jób 33,14–18) 

TÖR TÉ NET
(ma ga a szûk sza vú tex tus, amely hez mai lé lek ta ni pár hu -
za mo sok húz ha tók)

VERS 
(Já kób éj sza ká ja és re mé nye)
Tom pa Mi hály: Tor ná co mon (rész let) 

Vég té re el bo rul s nyo masz tó nagy éj lesz; 
A le vert lé lek egy sö tét vá gyat érez: 
Nem él ni! Nem él ni! 
De egy-egy csil lag gyúl a fel hõk ben tá vol, 
fel lob ba nó fé nye lel kün kig vi lá gol: 
Re mél ni! Re mél ni! 

(Mi ért kér de zed a ne ve met? És meg ál dot ta õt… és [Já kób-
Iz rá el] sán tí tott csí põ jé re.)

Ró nay György: Kút 

So ká ig él tem 
gya lá za tos ma gány ban. 
Ke vély sé gem oda lett éve im mel. 
Meg szé gye nül tem. Meg aláz tat tam. Meg tö ret tem. 
Nyi tott va gyok, 
mint po hár, mely bõl min den ki ihat, ha szom jas. 
Mint kút, ami bõl min den ki me rít het. 
amit min den ki be szennyez het, meg gya láz hat. 
Kér lek, ti is 
ir gal maz za tok ma ga tok nak. 

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁ N 4. VA SÁR NAP 
• Ézs 48,12–19 

Be ve ze tés ta ni kér dé sek ál ta lá ban nem tar toz nak az elõ ké -
szí tõ anya gá hoz. Itt azon ban ki ke rül he tet len a 40–55. fe -
je ze te ket író De u te ro-Ézsa i ás el hí vá sá nak tör té ne te és sza -

ka sza. Írás ma gya rá zók meg egyez nek ab ban, hogy ez
40,6–8-ban van le ír va. A pró fé ta hall ja a fel szó lí tást: ki -
álts! Fel te szi a kér dést: mit ki ált sak? S meg kap ja a to váb -
bí tan dó üze ne tet is: min den test fû… de Is te nünk igé je
örök re meg ma rad. Itt most nem tér he tünk ki ar ra, hogy
min den ige hir de tés elõtt en nek kell az óta is le ját szód nia!
Rö vi den: a pa rancs – a kér dés – az üze net. Szív bõl kí ván -
nám, hogy er re az ige hir de tés re is ez zel és így ké szül jünk! 

De u te ro-Ézsa i ás a pusz tu ló vi lág ban örök ige hir de té sé -
re ka pott pa ran csot a Kr. e. 6. szá zad ban, ak kor, ami kor
né pe fog ság ban volt. Ez az ige volt a „vi gasz ta ló”, a sza -
ba dí tást elõ ké szí tõ és az új éle tet te rem tõ szó. A re mény -
te len hely zet ben egye dül az ige tud utat te rem te ni! 

Eh hez kap cso lód va ol vas suk és gon dol juk vé gig az eb -
ben a sza kasz ban el he lyez ke dõ tex tu sun kat. 

Rö vid exe gé zis

Úgy vá lik ért he tõ vé mind az, amit az elõbb ír tam, hogy
mind a 48. fe je zet, mind pe dig tex tu sunk ez zel a fel szó lí -
tás sal kez dõ dik: Hall gass rám… Az örök ige min den kor és
min den hely zet ben hang zik, er rõl Is ten gon dos ko dik. A
nagy kér dés azon ban az, hogy Is ten né pe hall gat-e er re a
szó ra. Kü lön ér de mes a hall ga tás sal kap cso lat ban ezek re
is fi gyel ni: Gyûl je tek össze mind, és hall gas sa tok ide. – És:
Jöj je tek ide hoz zám, hall já tok meg ezt. Wes ter mann sze rint
ez a fel hí vás vagy össze hí vás olyan, mint egy bí ró sá gi tár -
gya lás ra idé zõ szó. S ben ne a Bí ró vád ja: ti nem hall gat ta -
tok rám! Sú lyos bít ja a hely ze tet, hogy az elõ zõk ben ha -
son ló sza vak hang zot tak el a né pek fe lé. Most Is ten sa ját
nép nek mond ja ugyan eze ket! Ilyen ér te lem ben bát ran
mond hat juk, hogy ez a be széd vád be széd is. 

Pe dig aki a hall ga tást igény li, az min de nek Ura. Õ a te -
rem tõ Is ten. Az „el sõ és utol só” nem ke ve seb bet je lent,
mint azt, hogy õ a vi lág kez de te és vé ge is. Írás ma gya rá -
zók sze rint ezek a sza vak Is ten mél tó sá gát hang sú lyoz -
zák, és azt, hogy a ki lá tás ta lan hely zet ben is õ a te rem tõ
és min dig mun kál ko dó Úr. S en nek alá hú zá sá val Is ten Iz -
rá el bi zal mát akar ja új ra meg nyer ni. 

De Is ten nem csak a rég múlt ban és a még nem lát ha tó
jö võ ben Úr. Ura a min den ko ri tör té ne lem nek is. Aho gyan
õ volt, aki a ba bi lo ni fog ság ba küld te né pét, õ lesz az, aki
a sza ba du lást is el hoz za. Õ a tör té ne lem ben is je len lé võ,
sõt azt irá nyí tó Úr. 

A 14. vers má so dik fe le több fé le kép pen is for dít ha tó. Így
egyes szám har ma dik sze mély ben is: Jah ve sze re ti õt, õ te -
szi aka ra tát. De el sõ sze mély ben is: akit sze re tek, vég hez -
vi szi aka ra to mat. Tör té ne ti leg itt Cí rus ról van szó, hoz zá -
te het jük a könyv ben ró la el hang zot ta kat is: „pász to rom”
– „fel ken tem” – „ter vem em be re.” Is ten ter vét – Iz rá el nek
meg bot rán koz ta tó mó don – most a po gány Cí rus hajt ja
vég re. De ter vé nek meg kell va ló sul nia min den mó don. A
már idé zett Wes ter mann sze rint Is ten, aki az újat mun kál -
ja, ez zel a „ré gi Is ten ké pét” össze tö ri. De hát õt nem le het
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be fog ni ké pek be, ke re tek be, el gon do lá sok ba. A „va gyok,
aki va gyok” így is ért he tõ: én az va gyok, aki majd le szek!
Egy sze rû en szól va: majd meg lá tod, ki va gyok! 

A kö vet ke zõk ben ép pen er rõl az „új ról” van szó. A ké -
szü lõ sza ba dí tás ról, ami most még ért he tet len, fel fog ha -
tat lan. Az új út ról, a sza ba du lás út já ról. Még ta lán ezt a
ki fe je zést is hasz nál hat juk: a meg vál tás ról! Be bi zo nyo so -
dik, hogy a „rej té lyes” szó va ló ság lesz és vi lá gos sá vá lik.
Ki de rül, hogy Is ten sza va hasz nos, és az élet út ján akar
ve zet ni min ket. 

Itt hang zik el egy „kí ván ság” , amely azon ban sú lyos fi -
gyel mez te tés és in tés is. Az igét fi gyel ni, a pa ran csot pe dig
meg tar ta ni kell! Zsolt 81,14 idé zé se, vagy ép pen en nek a
szó nak a zsol tá rok ban va ló hasz ná la ta azt mu tat ja, hogy
ez az in tés át ment is ten tisz te le ti hasz ná lat ba. Mert Is ten
né pé nek min den al ka lom mal és min dig egyet len fel ada ta
van: hall gat ni a Te rem tõ, a tör té nel met for má ló, a sza ba -
dító és jó úton ve ze tõ szó ra.

A Szent há rom ság ün ne pe utá ni ne gye dik va sár nap is
ezt hang sú lyoz za. Az el sõ va sár na pok át fo gó üze ne te: Is -
ten hív min ket (Ma gassy: Is ten szól hoz zánk), és ami eb -
bõl kö vet ke zik. Ezen a va sár na pon ezt ol vas suk Agen -
dánk ban: „Is ten hí vá sa és föl di hi va tá sunk”. Az evan gé li -
um „föl di hi va tá sun kat” az ir gal mas ság ban je lö li meg
egyet len szó val. Így le szünk Atyánk gyer me kei vi lá gunk -
ban, kör nye ze tünk ben. De ez úgy va ló sul hat meg, ha va -
ló ban Atyánk fi ai és le á nyai le szünk, vagy is ha fi gye lünk
sza vá ra és út ján já runk. Az ézsa i á si tex tus most er re a
pont ra te szi a hang súlyt. Ha a tex tust akar juk meg szó lal -
tat ni, ha fon tos a „mit ki ált sak”, ak kor ne künk is õrá és
er re a tex tus ra kell fi gyel nünk, hogy meg szó lal has son ál -
ta lunk is. 

Me di tál junk együtt, gon dol koz zunk el igén ken!

Négy szer hall juk va la mi lyen for má ban az igényt, a fel szó -
lí tást: „hall gass rám…” A ke resz tény élet „mû vé sze te” õrá
hall gat ni, tõ le ta nul ni. 

Mert Is ten sza va te rem tõ szó. Ami kor itt a te rem tés ak -
tu sá ról van szó, ér de mes azon is el gon dol koz nunk, mind -
ezt sza vá val tet te: „le gyen!” Sza vá ban te rem tõ erõ rej lik.
Meg te rem tet te vi lá gun kat, élet kö rül mé nye in ket. S ezek -
ben a ke re tek ben éle tet adott ne künk is. De meg te rem tet te
Iz ráelt is, s ta lán eh hez sza bad hoz zá ten nünk: új né pét, az
egy há zat is. Te rem tõ sza va ma is erõ, éle tet, új éle tet te -
rem tõ szó. 

De Is ten sza va sza ba dí tó szó is. Aki kí vül és fe lül van,
aki meg ra gad ha tat lan, nem csak je len van tör té nel münk -
ben, ha nem cse lek szik is. A min de nek Ura itt van ve lünk
is. Sõt, sza ba dí tó cse lek vé sé ben ott is ott van, ahol iga zán
nem gon dol nánk. A leg le he tet le nebb hely zet ben is sza ba -
dí tó Úr! És eh hez hoz zá te het jük: ne künk Fi át küld te, „akit
sze ret és aki vég re haj tot ta aka ra tát”. Ál ta la ké szí tett utat
a jö võ, sõt az örö k é let fe lé. Amott Cí rus, itt pe dig Krisz tus

ál tal. S hir det te ti ma is sza ba dí tó evan gé li u mát. Ez a szó
sza ba dí tó erõ, át tud se gí te ni ha lá lon, át az örö k é let re is.
Más erõ, sza ba du lás itt nincs! 

Is ten sza va vi lá gos szó. Le het, hogy sok szor „rej té lyes -
nek” tû nik, vall juk meg. A ma gya rá zók sze rint az eh hez
kap cso ló dó 16c „nem il lik ide”. De hát nem úgy van-e,
hogy ezt a szót ma ga a Lé lek tel jes sé gét hor do zó Jé zus
Urunk ma gya ráz za meg? Nem így volt-e a hús vé ti ese mé -
nyek ben? Nem így volt-e az óta is sok szor? Sõt, ne künk
még ta lán ar ra is sza bad gon dol nunk, hogy a mi ta ní tónk
a Lé lek. Õ ma gya ráz za, jut tat ja eszünk be, vé si szí vünk be
és te he ti éle tünk ben is gyü möl csö zõ vé. Amit teg nap nem
ér tet tünk, ta lán ma vi lá go sabb, s amit ma még nem ér -
tünk, hol nap ta lán ért he tõbb lesz. Ha fi gye lünk a szó ra, s
ha kér jük vi lá go sí tó ere jét is. 

Mert Is ten sza va jó úton ve ze tõ és ta ní tó szó is. Nem ott
ron tot tuk-e el min dig, hogy nem fi gyel tünk er re iga zán,
vagy nem vet tük ko mo lyan nap köz ben, éle tünk ben? Nem
ott gu ban co ló dott össze sok szor éle tünk? De sok szor volt
ér vé nyes egy há zunk ban és éle tünk ben: „Bár csak fi gyel tél
vol na pa ran csom ra!” Sok szor ta lán ép pen így: ha fi gyel tél
vol na, nem tör tént vol na meg sok min den. Pe dig sza va ta -
nít, ve zet. „Hogy min dig jó úton ha ladj!” – kap tam éle tem
el sõ au tó stér ké pét. S min dig jó úton ha lad tam? Mennyi le -
té rés, el sza ka dás, mennyi kacs ka rin gó el ma rad ha tott vol -
na! Ezért ér vé nyes az óhaj: „bár csak…!” Ezért ér de mes er -
re a szó ra na pon ta fi gyel ni: Szólj, Uram, mert hall ja a te
szol gád!

Mert Is ten sza va vé gül is ál dó szó. „Is ten ígé re te i nek
egész tar tal ma két szó ban fog lal ha tó össze: jó lét és igaz ság.
Ezek nek a hé ber ben nagy je len tés te re van: a jó lét ma gá ban
fog lal ja a si kert és a bé kes sé get, az igaz ság itt nem em be ri
te vé keny sé get je lent, ha nem Is ten se gí tõ be avat ko zá sá nak
meg ta pasz ta lá sát” (Bib lia ma gya rá zó jegy ze tek kel). Az ál -
dás át fog ja egész éle tün ket. És az ál dás gya ra pí tó szó is. Itt
Is ten né pé nek gya ra pí tá sá ról van szó. Nem er re az ál dás ra
van szük sé günk ma is? Sõt az ál dás szá munk ra nemcsak
éle tünk meg ál dá sa, ha nem ez is: jöj je tek, én ál dot ta im, és
örö köl jé tek az or szá got. Eszem be jut va la ki, aki a ko por só -
já ba sa ját hús vé ti pré di ká ci ó ját te tet te be. Az zal vár ta az ál -
dó, fel tá masz tó szót. Ez per sze azt je len tet te, hogy éle té ben
is ez a szó volt ere je, bé ke ssé ge, ál dá sa. 

Mi re in dít ez az ige?

Egyet len szó val: hall ga tás ra. Nem biz tos, hogy el hall ga -
tás ra, idõn ként ta lán az sem ár ta na. De itt nem csak
csend rõl, szót lan ság ról van szó, ha nem Is te nünk re fi gye -
lés rõl. Ahogy Is ten sza va hang zott Jé zus meg di csõ ü lé sé -
nél: Õt hall gas sá tok! Igen, ez a ke resz tény élet tit ka, kul -
csa. Bib li át ki nyit va, ott hon, egye dül. Együtt, „össze -
gyûl ve” is ten tisz te le ten. Az al kal ma kat meg ra gad va. Va -
la hol itt rej lik éle tünk ere je, vagy in nen ve zet he tõ le an -
nak erõt len sé ge. 



Váz lat 

Hall gass rám! Hány szor mond juk ezt egy más nak: Szü lõ a
gyer mek nek, ta ní tó a ta nít vány nak, há zas társ a há zas -
társ nak. Eb ben a szó ban éle tünk si ke re vagy csõd je rej lik. 

Ma Is ten mond ja ezt a szót. S nem kí vül ál lók nak, ha -
nem né pé nek. Evan gé li kus né pé nek, „az ige egy há zá nak”.
Ezen áll vagy bu kik éle tünk. Ez a szó, kü lön bö zõ hang sú -
lyok kal, hang zik igénk ben. 

Hall gass rám – ez le het vád is. Van egy ré gi mon dás: ha
hall gat tál vol na, bölcs ma rad tál vol na. Itt azon ban nem
dol gok el hall ga tá sá ról volt szó. Is ten más ként mond ja: ha
hall gat tál vol na rám, nem csak bölcs ma rad tál vol na, ha -
nem éle ted nem ve ze tett vol na annyi ku dar con át. Iz rá el
ba bi lo ni fog sá gá nak oka: nem hall gat tak Is ten re. S az
egy ház „ba bi lo ni fog sá ga i nak” okai? És éle tünk ku dar ca -
i nak okai? Hall gass rám, ezt ért het jük vád ként is: mi ért
nem hall gat tál rám? Jé zus nem ar ról be szél-e, hogy majd
azok az igék és al kal mak fog nak vá dol ni az utol só na pon,
ami ket nem vet tünk ko mo lyan? 

Hall gass rám – ez le het óhaj is. Igénk ben ilyen for má -
ban is hall juk: „bár csak…” Mert ez a ke resz tény élet gyö -
ke re. Eb bõl le het táp lál koz ni. Is ten nek azért óha ja ez, mert
ez zel is ja vun kat, hasz nun kat akarja. Ta ní ta ni tud és akar.
Ve zet ni tud na pon ta. Éle tün ket ál dot tá, mi több: ál dás sá
tud ja ten ni. 

Hall gass rám – ez az ígé ret sza va is. Ha Is ten új uta kon
akar ja ve zet ni né pét, ak kor ez min dig úgy kez dõ dik, hogy
fi gyel ni kell rá, hall gat ni kell õt. Nem  csak Iz rá el éle té ben
volt így, s nem  csak az egy ház tör té ne té ben. Így le het pon -
to san mind nyá junk éle té ben is. Az egyet len „új úton” is
csak így tud ve zet ni, a kes keny úton, amely az élet re visz.
De sza va nem csak ígé ret és evan gé li um, ha nem erõ is az
úton já rás hoz. 

Ezért ma, ha az õ sza vát hall já tok, meg ne ke mé nyít sé -
tek szí ve te ket!

Ke ve há zi Lász ló 

Tallózó

„A 17–19. (…) mint ha meg sza kí ta ná az öröm üze net hir -
de té sét. Wes ter mann azon ban rá mu ta tott ar ra, hogy a 81.
zsol tár szer ke ze te is ha son ló: az üdv ígé ret után in te lem
kö vet ke zik. Eb bõl nagy va ló szí nû ség gel kö vet kez tet he tõ,
hogy De u te ro-Éz sa i ás is is ten tisz te le ti al kal ma kon szólt a
fog ság né pé hez. 

A nép csüg ged ten kér dez te a fog ság ban: Hol ma rad az
Áb ra hám nak szó ló ígé re tek be tel je se dé se? (…) Iz rá el el ját -
szot ta az ígé re te ket! Is ten, mint Iz rá el ta ní tó ja, meg ma gya -
ráz za né pé nek a múl tat: Iz rá el en ge det len volt (…) nem -
csak fed de ni akar, ha nem a jö ven dõt is meg mu tat ja. Hi -
szen az az »út«, amin a múlt ban kel lett vol na jár nia a nép -
nek, a jö ven dõ ben is jó és hasz nos út ma rad.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.) 

„A pró fé cia ki ala kít ja a mély hi tet ab ban, hogy Jah ve
sze mé lye sen irá nyít ja a tör té nel met, amely (…) a vi lág -
min den ség meg újí tá sá ban éri el csúcs pont ját. (…) Is ten
ki hív ja az is te ne ket, akik be a krip to-iz ra e li ták bi zal mu kat
ve tet ték. Egye dül Jah ve jö ven dö li meg az ese mé nye ket és
tel je sí ti be azo kat, és mi köz ben ezt cse lek szi, ál lan dó an je -
len van.” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to -
li kus Bib lia tár su lat) 

„Ami (…) a le írt alap ve tõ bû nö ket és ku dar co kat il le -
ti, épp úgy fi gyel mez te té sül szol gál hat tak (…) ko runk
egy há za szá má ra. Nem kell kü lön le ges kép ze lõ erõ ah -
hoz, hogy kí mé let len fed dé se i ben ma gunk ra is mer jünk.
(…) a ha za té rés ön ma gá ban nem old ja meg a prob lé -
mát, te hát Cí rus kül de té sé nél is több re van szük ség. Ez
a le ve gõ ben ló gó vá ra ko zás ké szí ti elõ az Úr Szol gá já -
nak újabb meg je le né sét a 49. fe je zet ben (…) De va ló szí -
nû leg már a 48. fe je zet ben is az õ hang ját hal lot tuk. (…)
az én Uram, az Úr el kül dött en gem és lel két ad ta ne kem.
A leg több bib lia ku ta tó ál lás pont ja sze rint itt vagy ma ga
Ézsa i ás be szél, vagy pe dig egy is me ret len szer zõ, akit
De u te ro-Ézsa i ás nak ne vez tek el. A lé lek em lí té se azon -
ban éle sen em lé kez tet a Szol ga be mu ta tá sá ra (…): »Lel -
kem mel aján dé koz tam meg«.” (Barry Webb: Ézsa i ás
köny ve. Har mat) 

Illusztráció

GON DO LA TOK 
(Is ten sze mé lyes – csak így tud juk meg szó lí ta ni. De ve szé -
lyes, ha ez a sze mé lyes ség egy ol da lú vá vá lik kép ze tünk -
ben. Ez kü lö nö sen is a zsi dók és a ke resz té nyek kö zös kí -
sér té se. Ilyen kor meg fe led ke zünk ar ról, hogy ez a sze mély
– Is ten: lé tünk For rá sa és Alap ja. Ha sza vát fi gyel men kí -
vül hagy juk, nem egy sze rû en va la kit ta ga dunk; az Alap ról
csú szunk le. For rás he lyett özön vi zet ta lá lunk. – Ezért kez -
di Ézsa i ás tex tu sun kat ilyen „tá ga san”.)

„Is tent so ha nem tud tam el kép zel ni, va ló szí nû leg, mert
nem em be ri és föl di, ha nem is te ni.” 

(Má rai Sán dor: Fü ves könyv)

(a né pért va ló ag go da lom ról)
„Ne héz ugyan az hi va tal né kem, de ha az Is ten az ha zám -
hoz va ló sze re te tet re ám tet te, ímé ki ál tok, ímé üvöl tök:
hallj meg en gem élõ ma gyar, ihon a ve sze de lem, ihon az
emész tõ tûz!” 

(Zrí nyi Mik lós: A tö rök áfi um el len va ló or vos ság)

TÖR TÉ NET 
(az Ige szol gá já nak két fron tos küz del mé rõl)
A pró fé ta azért jött a vá ros ba, hogy meg té rít se az ott la kó -
kat. Az em be rek egy da ra big fi gyel me sen hall gat ták pré di -
ká ci ó it, de az tán fo ko za to san el szál lin góz tak. Nem ma -
radt ott egyet len lé lek sem, hogy a pró fé tá ra fi gyel jen. 

Egy szer egy ar ra já ró uta zó meg kér dez te a pró fé tát: 
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– Mi ért pré di kálsz még min dig? Nem lá tod, hogy kül de -
té sed tel je sen re mény te len? 

A pró fé ta így vá la szolt: 
– Ami kor el kezd tem pré di kál ni, ab ban a re mény ben tet -

tem, hogy meg vál toz ta tom az em be re ket. Hogy még min -
dig pré di ká lok és ki ál tok, az pe dig azért van, mert nem
sze ret ném, ha õk vál toz tat ná nak meg en gem. 

VERS (Bár csak fi gyel tél vol na pa ran csa im ra!)
Weöres Sán dor: Vonj su ga rad ba (rész let) 

Vonj su ga rad ba Is te nem! 
mint a ma dár a fész ké re, száll nék hoz zád, 
de lá tod, a rét örö mei közt 
el pat tant a szár nyam csont ja. 
Végy ko sa rad ba Is te nem! 
mint hal a ho rog ra, si et nék hoz zád, 
de lá tod, a gy ürü zõ mély nek 
rám-te ke re dett ezer nyi hi nár ja.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁ N 5. VA SÁR NAP
• Ézs 43,10–15 

Az is ten tisz te let té má ja:
a ta nú ság ter mé szet raj za 

A pró fé ci át ol vas va ki in dul ha tunk az Agen da-té má ból: Hí -
vás bi zony ság té tel re. Az az fel adatot kap Is ten né pe: ta nú ja,
hir de tõ je le gyen az Úr nak. Ezt a ki in du ló pon tot vá laszt va
azon ban nem sza bad meg ijed nünk, ami kor szem be ta lál juk
ma gun kat a fel adat ter mé sze té vel. Ez a fel adat ugyan is
nem meg ta nu lan dó, elsa ján tí tan dó cse lek vés, el ren delt ten -
ni va ló, ha nem sors. Ami kor a 10. vers ben azt mond ja: „ki -
vá lasz tot tam, hogy…”, ak kor nyelv ér zé künk va la mi ak tív,
a ki vá lasz tot tak aka ra tán és igye ke ze tén mú ló cse lek vést
vár na. He lyet te azon ban olyan ér té kek rõl szól, ame lye ket
úgy ka punk, nincs ha tal munk ban, nem dön té sün kön mú -
lik. Ami kor pe dig a 12b vers ben azt mond ja: „ti vagy tok a
ta nú im, hogy…”, ak kor ide a ta núk ál tal bi zo nyí tan dó ál lí -
tás kí ván koz na. Azt azon ban, hogy „én Is ten va gyok”, nem
az em ber fel ada ta be bi zo nyí ta ni. Be van az már bi zo nyít va,
a lé tünk kel, hely ze tünk kel, adott sá ga ink kal. 

Jel le gét te kint ve az zal a meg rá zó is te ni aka rat tal szem -
be sü lünk, amely Ezé ki el hez szól fe le sé ge ha lá lá val (Ez
24,15kk), vagy amely Hó se ás ta nú ság té te le kü lö nös csa -
lá di éle té ben (Hós 1). Ezek az ige hir de té sek tu laj don kép -
pen Is ten aka ra tát hir de tõ sor sok. A pró fé ták eze ken, il let -
ve az ezek ben ta nú sí tott ma ga tar tá su kon kere sztül hir de -
tik Is ten ter vét, íté le tét vagy sza ba dí tá sát. 

Ér de kes eb bõl a szem pont ból a lek ció (Lk 5,1–11). Jé zus
nem azt mond ja Pé ter nek: „légy em ber ha lász”, ha nem:
„em ber ha lász le szel”. Ez is olyan „hí vás”, amit in kább „el -
ren de lés nek”, eset leg „oda ál lí tás nak” ne vez nék. 

A ta nú – aki nek sze mé lye sem a meg szo kott: nem egy
el hí vott sze mély, ha nem egy nép – mi ben lé te De u te ro-
Ézsa i ás pró fé ci á já ban sem az, hogy meg is mer je és el -
mond ja (bár mi fé le esz köz zel, ki fe je zés mód dal) az üze ne -
tet, ha nem hogy vé gig él je, át él je a sor sát. Ön ma gá ban ez -
zel va ló sul meg a ta nús ko dás. 

A Szent há rom ság ün ne pe utá ni 5. va sár nap té má ja te -
hát – ese tünk ben – ilyen át vitt ér te lem ben va ló sul meg. 

A szö veg: lük te tõ, élet re szó ló mo no te iz mus 

Vi ta hely zet van. Is ten hív ja ki vi tá ra az em be ri sé get. Ar ról
kell dön te ni, pon to sab ban azt kell meg ál la pí ta ni, iga zol ni
és tu do má sul ven ni, hogy ki is ten, ki tett bár mit is a vi lá -
gon. En nek iga zo lá sá ra és be lá tá sá ra szó lít ja Is ten az em -
bert (9. vers), il let ve en nek bi zo nyí té ká ul ál lít ja oda né pét. 

A le tisz tult, vég sõ kig kö vet ke ze tes, min den ki nek min -
dig min dent az Úr tól ere dez te tõ egy is ten hit szív hez szó ló,
erõ tel jes ér ve lé se és biz ta tá sa ez az ige. Tel je sen ho mo gén,
egyet hang sú lyoz, egyet is mé tel. Tu laj don kép pen tar tal mi -
lag egyet len tõ mon dat va ri á lá sá ból áll az alap ige: Én va -
gyok Is te ned. Eh hez két nyel vi esz közt hasz nál: 

Ön ma gá ra mu tat 
Te szi ezt egy részt a sze mé lyes név más sal („ani” il let ve
„ano ki”), amely min den vers ben elõ for dul, ahol nem, ott
is azért, mert ki vált ja az ige rag gal. Nem vé let len: dü bör gõ -
en hang sú lyos sá te szi ez zel, amit mond. Ki fe je zi Is ten
egye dül va ló sá gát, oda hív ja, ki ált ja né pét ön ma gá hoz. Ki -
a bál nak a hal mo zó dó „én”-ek: ne más ra fi gyelj már, né -
pem, én va gyok az! 

Hal mo zód nak más részt az is tenne vek a pró fé ci á ban. Ve -
gye sen for dul elõ a „JHVH” és az „él”, utób bi köz né vi és tu -
laj don né vi ér te lem ben is („…va la me lyik is ten…” = „…én
Is ten va gyok…”), en nek meg fe le lõ en – s van, ahol ez ki fe -
je zet ten a for dí tók szö vegér tel me zé sét tük rö zi – ír ja a ma -
gyar ki adás kis, il let ve nagy i-vel. Eze ken kí vül szól így: „Iz -
rá el te rem tõ je”, „szen te tek”, „meg vál tó tok”, „ki rá lyo tok”. 

A sza ba du lást – ez zel né pét – ön ma gá hoz kö ti 
Hi á ba a sok „én”, még is egy foly tá ban az em ber hez, az em -
ber rõl, az em be rért be szél. Az is tenne vek hez rend re 2. sze -
mé lyû bir tok rag tár sul, né pe „kül de té se ként” ép pen az ön -
ma gá val va ló kö zös sé get je lö li meg, meg ta gad min den
szem pon tot, erõt, ha tal mat, amely raj ta kí vül áll na. Né -
hány ide tar to zó elem az alap igé bõl és kör nyé ké rõl: 

– Né pe ket adok cse ré be azért, hogy te ha za tér hess. 
– Kez det tõl fog va én sze ret te lek és én men tem hoz zád,

szol gál tam ne ked. 
– Elõt tem nem lett is ten – vagy is nem volt más, aki a

fog ság ba ide ho zott ti te ket. Nem más erõ az, ami mi att fog -
ság ban vagy tok. És utá nam sem lesz is ten – vagy is nem
lesz más, aki meg sza ba dít, ha za visz in nen. 

Eköz ben új ra és új ra meg szó lal a biz ta tás: ne félj! A hit
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mes te re De u te ro-Ézsa i ás: fel sem me rül, hogy Is ten tõl, az
õ ha tal má ban le võk kel kap cso lat ban fél ni kel le ne. Már pe -
dig min den a ke zé ben van: or szá gok, a nép jö võ je, a tör -
té ne lem, a sor sunk. A „Ne félj!” biz ta tá sá nak ez a kris tály -
tisz ta lo gi kai alap ja. 

Kap cso ló dás az ige hir de tés hez: Is ten és is ten ará nya 
Össze ke ve red nek a te remt mé nyek és a Te rem tõ. Utób bit
be so rol ja az em ber az elõb bi ek kö zé: úgy gon dol ko zik ró -
la, úgy ke ze li, mint egy ér té ket, sze mélyt, erõt, szem pon -
tot a töb bi kö zött. 

Hogy ezt el ke rül jük, szem lél tet ni kell a kü lönb sé get, il -
let ve azt, hogy mi ben kü lön bö zik egy hal maz ele me i nek a
lét re ho zó ja a hal maz ele me i tõl. Ha gye re kis ten tisz te let
len ne, ta lán raj zol tat nék a gye re kek kel né hány ap ró, gyors
raj zot, majd meg kér dez ném õket, ott van nak-e a raj zok
kö zött, mi ben kü lön böz nek õk ma guk a raj za ik tól. Nos,
ek képp kü lön bö zik Is ten min den tõl, ami rõl mi sza vak kal
be szél ni tu dunk. 

A bü rok rá cia meg ta nít ja az em bert ar ra, hogy min dig
tü rel me sen meg ke res se, hogy ab ban az ügy ben, amit el
kell in téz nie, ho va for dul jon. Meg ta lál ni a leg al kal ma sabb
em bert, aki az ügyünk elõ moz dí tó ja le het, jó szán tá ból
vagy va la mi kép pen ki hasz nál va õt; meg ta lál ni a leg frap -
pán sabb kis ka put, ame lyen át a buk ta tó kat és ne héz sé ge -
ket leg in kább meg ke rül ve ér he tünk célt – ez a si ker tit ka. 

En nek a vi lág nak az ana ló gi á ja az is te nek vi lá ga. Aho -
gyan az em ber szem be sül a te rem tett vi lág po zi tív és ne -
ga tív erõ i vel, ér té ke i vel, ki hí vá sa i val, le he tõ sé ge i vel, úgy
épül fel gon do la ta i ban en nek a vi lág nak az or ga ni kus, is -
te ni erõk össz hang já ból ál ló kép ze te. A kü lön bö zõ erõk és
ér té kek sze mé lyi sé get nyer nek, és az em be rek kö zöt ti elõ -
re ju tás alap el vei és mód sze rei át te võd nek er re a szel le mi
szint re: a kü lön bö zõ cé lok el éré se ér de ké ben meg kell ta -
lál ni a leg meg fe le lõbb utat, a leg meg fe le lõbb is tent, aki a
leg in kább se gít sé gé re le het a meg va ló su lás ban. 

Ez az is te nek kö zött fel osz tott vi lág él a ré gi po li te is ta
val lá sok ban, de érez te ti ha tá sát Iz rá el hi té ben és az Ószö -
vet ség gon dol ko dás-fej lõ dé sé ben csak úgy, mint nap ja ink
dez ant ro po mor fi zált bál vány-is te ne i nek „val lá sá ban”. Et -
tõl a vi lág tól De u te ro-Ézsa i ás vég sõ kig kö vet ke ze tes mo no -
te iz mu sá ig (43,10–11; 45,5–7) hosszú út ve zet.1 Az ele in -
te tör zsi, csak sa ját né pé hez kö tõ dõ Is ten ké pe fo ko za to san
ter jed ki az egész te rem tett ség re; fo ko za to san vá lik Is ten a
né pe hi té ben az is te nek kö zül leg na gyobból egye dül va ló vá;
fo ko za to san vál nak a bál vá nyok Iz rá el szá má ra til tott más
is te nek bõl ha szon ta lan és élet te len tár gyak ká. Fo ko za to -
san ve ze ti Is ten az em bert ar ra, hogy ne men jen más hoz,
ne vár jon más tól, ne ke res sen más hol meg ol dást „ügye i re”. 

Kap cso ló dás az ige hir de tés hez: a sza ba dí tás tar tal ma 
Biz tos ra mond ja Is ten a sza ba du lás té nyét. Ez a sza ba du -
lás lesz – mond ja Kr. e. a 6. szá zad ban – az „Is ten-bi zo nyí -
ték”! Az, hogy né pem meg sza ba dul, mu tat ja meg min den
nép nek, hogy „én va gyok”! 

A sza ba du lás Ba bi lon ból meg tör tént, s még annyi min -
den utá na. Sem eh hez, sem ama zok hoz nincs kö zünk. Az
ige még is itt ma radt, to vább ada tott ne künk, mert min dig
töb bet je lent a pró fé ta ko rá nak ese mé nye i nél, an nál, ami -
rõl a pró fé ta ak kor be szélt. A sza ba du lás meg tör tént. Még
biz to sabb, mint ak kor volt. Ve le a pró fé cia ki tá rult, és a
po gá nyok nak ada tott. Az ige most – tar tal mi lag – nagy já -
ból így szól: 

Ti vagy tok a ta nú im, aki ket ki vá lasz tot tam, hogy meg -
is mer je nek, higgye nek, meg ért sék, hogy csak én va gyok.
Sem elõt tem, sem utá nam nincs más. Sem Ézsa i ás ko rá -
ban nem volt más az Is ten, mint én, sem az uno ká i tok ko -
rá ban – ha lesz nek még – nem lesz más. Ak kor, Krisztus
elõtt, és ak kor, az ûr kor szak ban, teg nap, ma és mind -
örök ké ugyan az va gyok. Iz ráelt sem sza ba dít hat ta meg
más, mint én, és ve le tek is én va gyok. Ne kem ada tott
min den ha ta lom – ki má sít hat ja meg, amit tet tem? A Sá -
tán le vet te tett az ég bõl, és tud ja, hogy ve re sé get szen ve -
dett. Ér tem, ál ta lam ne vez nek ti te ket szent nép nek, ki rá -
lyi nem zet nek. 

Váz lat 

„Él az Úr, s áll ígérete…” (EÉ 260,3) 
– Az Ószö vet ség pró fé tá ja sza ba du lást hir de tett. Ígé re te

be tel je se dett. Meg kel lett ta nul nia Is ten né pé nek, hogy
sen ki más nem hoz ta rá juk a bajt, mint Is ten, és sen ki sem
ve he ti el ró luk, csak õ. 

– Is ten ígé re te so ha nem ma rad ré gi ko rok ha gya té ka.
Min dig ér vé nyes a pró fé cia, a kér dés csak az, ma gunk ra
vesszük-e. Sor sunk sem a vég zet, a vé let len, a ránk mért
ke reszt, ha nem Is ten meg tar tó és sza ba dí tó sze re te te. Ez a
sze re tet so ha nem volt más, mint a min den ko ri né pé ért
vérál do za tot ho zó Is ten sze re te te. 

– Is ten pró fé tai ígé re te ál lan dóbb, ezért biz to sabb, mint
vi lá gunk tu do má nyo san alá tá masz tott ígé re tei. Az em ber
meg sac col ja a jö võt, és meg pró bál ja meg va ló sí ta ni. Is ten
tud ja a múl tun kat és jö võn ket, és ezek el le né re is tö ret len
nyu ga lom mal tart a te nye rén.

Scher mann Gá bor

Tallózó

„(…) az Úr nak van ta nú ja: sa ját né pe! Igaz, hogy ez a
nép még vak és sü ket, még nem ér ti Is ten dol ga it, (…) De
az a hi va tá sa, az lé te ér tel me, hogy ta nús kod jék Urá ról!
(…) Iz rá el lé te nem ön cé lú (…) két fé le kép pen ta nú: sor -
sá val, lé té vel is, de tu da to san, bi zony ság té te lé vel is. (…)
A po gá nyok is te nei (…) ke let kez nek és el múl nak (…) De
Is ten nem »for mál ta tott«. »Én va gyok az« – eb ben a tö -
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mör, az exo dus-tra dí ci ó ból szár ma zó (5Móz 3,14) mon -
dat ban ki fe je zés re jut Is ten egyet len sé ge. De u te ro é sa i ás
mo not he iz must hir det. De ez nem csu pán el mé le ti igaz -
ság (…), ha nem tör té nel mi ta pasz ta lat is. (…)  Az új szö -
vet sé gi gyü le ke zet lé té nek is a ta nús ko dás a cél ja és ér tel -
me.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar -
canum Di gi té ka Kft.) 

„A ta nú és a szol ga, a mar tüsz és az apos tol, ahogy Jé -
zus át él te és meg fo gal maz ta, már itt meg kap ja fõ jel lem -
zõ it.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin
Ki adó) 

„Ma ga az Úr áll bí ró ság elõtt. Azt ál lít ja, hogy egye dül
õ az Is ten, de ha zug ság gal vá dol ják. El len fe le i nek, a po -
gány is te nek nek az õket imá dó tö me gek a ta núi. Az Úr nak
csu pán vak és sü ket fog lyok áll nak ren del ke zé sé re (8).
(…) ezek a gyen ge ta núk meg dönt he tet len bi zo nyí té kok -
kal áll nak elõ (…): egye dül Õ volt az, aki elõ re meg mond -
ta azo kat a dol go kat, ame lyek most tör tén nek meg, kü lö -
nö sen Cí rus fel emel ke dé sét (…) A ta nú ság té tel nem sú lyos
te her, ha nem óri á si ki vált ság. (…) Ézsa i ás már azt a na -
pot is elõ re lát ta, ami kor a ta nú ság té tel te vé keny köz re -
mû kö dést je lent; hír nö kök men nek majd min den fe lé, szer -
te a vi lág ba (…) Ez jó val túl mu ta tott Ézsa i ás sa ját ta pasz -
ta la tán, vagy akár azo kén, akik a ha lá lát kö ve tõ sö tét
idõk ben él tek (…) a büsz ke ba bi ló ni a i ak – szám ki ve tet tek,
akik fej veszt ve me ne kül nek, ami kor Cí rus, akit az Úr kül -
dött, észak ról be vo nul a vá ros ba! Ba bi lon min den bi -
zonnyal ré misz tõ va ló ság volt, az Úr ab szo lút ural ma és
tán to rít ha tat lan hû sé ge azon ban sok kal ma ga sabb ren dû
va ló ság.” (Barry Webb: Ézsa i ás köny ve. Har mat) 

Illusztráció

GON DO LA TOK 
„Is ten az, aki tõl az em ber min den jót vár és aki hez min -
den baj ban me ne kül. »Is te nem van« te hát azt je len ti, hogy
szí vem sze rint bí zom és hi szek Ben ne; vagy is egye dül a
szív bi zo dal ma és hi te al kot Is tent, vagy ha mis is tent. (…)
Ha igaz a te hi ted és a te bi zo dal mad, igaz a te Is te ned is;
ahol vi szont té ves és ha mis a bi zo da lom, ott nincs az igaz
Is ten sem. Mert e ket tõ: hit és Is ten össze tar to zik. Mon -
dom te hát: ami re szí ve det ha gyod és bí zod, va ló já ban az
a te is te ned.” 

(Lu ther Már ton: Nagy ká té)

„Hogy a bál vány imá dás je len sé gét a ma gunk szá má ra
meg vi lá gít suk, in dul junk ki egy egy sze rû, min den ki szá -
má ra is me rõs meg fi gye lés bõl: az idõ- és pénz kér dés tény -
kér dés. Egy olyan do log ra, amely a szí vünk nek ked ves,
min dig van idõnk és pén zünk… 

Ha meg vizs gál juk te hát, hogy mi is az, ami ne künk
olyan mér ték ben fon tos nak tû nik, hogy min dig van rá
idõnk és pén zünk, ak kor azt ta pasz tal juk, hogy (…) az
éle tünk ben (…) a leg fõbb do log. A „lé nyeg” te hát az a fõ

do log az éle tünk ben, amely (…) min de nek fö lé ma ga so dik
(…), ami hez fe jünk iga zo dik. Ez zel azon ban a lé nyeg azo -
nos nak bi zo nyul az zal, ami re a val lás tör té net ben az „is -
ten” fo ga lom hasz ná la tos. „Is ten” az az em ber nek, ami
szá má ra az élet ben a fõ do log, és ami nek leg fõbb do log gá
té te lén egész éle té ben fá ra do zik. 

He inz Zahrnt: Mi re jó a ke resz tény ség? 

TÖR TÉ NET 
(a „lé nyeg” okoz ta vak ság ról)

– Hol ta lá lom Is tent? 
– Itt van ép pen ve led szem ben. 
– De ak kor mi ért nem lá tom? 
– Mi ért nem lát ja a ré szeg a sa ját há zát? 
Ké sõbb még hoz zá tet te a Mes ter: 
– Ta láld meg, hogy mi az, ami ré szeg gé tesz. Hogy láss,

jó zan nak kell len ned. 
(Ant hony de Mello) 

VERS 
(raj tam kí vül nincs sza ba dí tó…)
Ke resz tury De zsõ: Es ti imád ság (rész let) 

Én Is te nem, hívj vissza en gem! 
Ma gam ma rad tam, el té ved tem. 
Légy bá tor sá gom, bi zo dal mam; 
ó, légy úr rá megint Te raj tam! 

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁ N 6. VA SÁR NAP 
• Lk 3,7–14 

A tex tus ról 

Mind a négy evan gé li um Ke resz te lõ Já nos meg té rés re hí vó
sza vá val ha tá roz za meg Jé zus mû kö dé sé nek kez de tét. Fel -
fe dez he tünk né mi el té rést az evan gé li u mok le írá sá ban.
Márk fo gal maz a leg rö vi deb ben. Té nye ket kö zöl. Ige hir de -
té sé nek csúcs pont ja: Utá nam jön, aki erõ sebb ná lam… Én
víz zel ke resz tel lek ti te ket, õ pe dig Szent lé lek kel fog meg ke -
resz tel ni.

Já nos evan gé lis ta is eb be az irány ba ve zet ben nün ket.
Ott Já nos pa pok kal és lé vi ták kal be szél get ar ról, hogy nem
õ a Krisz tus. A csúcs pont azon ban itt is ez: Én víz zel ke -
resz te lek. De kö zöt te tek áll az, akit ti nem is mer tek, aki
utá nam jön, és aki nek sa ru ja szí ját meg ol da ni sem va gyok
mél tó. Má té és Lu kács az, aki meg õriz te eze ken fe lül Já -
nos nak a hoz zá tó du ló so ka ság hoz in té zett ke mény sza -
vát is. Eb bõl van ki je löl ve alap igénk. Né mi el té rés azon -
ban itt is meg fi gyel he tõ. Má té nál Já nos a fa ri ze u sok nak és
a szad du ce u sok nak mond ja: Vi pe rák faj za ta…, Lu kács nál
azon ban a so ka ság nak. Sõt, Lu kács még to vább megy.
Nem csu pán ezt mond ja: Te rem je tek hát meg té rés hez mél -
tó gyü möl csö ket, ha nem egé szen konk rét vá la szo kat ad a
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kér de zõk nek: Aki nek két ru há ja van, ad jon an nak, aki nek
nincs…, s ugyan így ad ja ké sõbb a konk rét vá laszt a kér -
de zõ vám sze dõk nek és ka to nák nak egy aránt. 

Lu kács evan gé li u má ra jel lem zõ az egye te mes ség. A
klasszi kus meg fo gal ma zás, mi sze rint Lu kács azt hir de ti,
hogy Jé zus a vi lág Meg vál tó ja, már itt, Ke resz te lõ Já nos
tör té ne té ben tet ten ér he tõ. A so ka sá got szó lít ja meg Já -
nos. Az ere de ti szó tar tal má ba be le fér a csõ cse lék, a pór -
nép ér tel me zés is. Igénk szem pont já ból en nek lé nye gét
ab ban lá tom, hogy ez azt az üze ne tet hor doz za ma gá -
ban, hogy a meg té rés le he tõ sé ge, esé lye min den kié. Ki -
csi ké és na gyo ké egy aránt. A leg kü lön bö zõbb em be rek
áll nak a Jor dán part ján, ke res ve, vár va az el jö ven dõ ha -
rag elõ li me ne kü lés le he tõ sé gét. Min den ki fe lé hang zik,
hogy a me ne kü lés mód ja nem a vi pe rák út ja, akik egy -
sze rû en csak me ne kül nek a pil la nat nyi bo zót tûz bõl, s ha
el múlt a ve szély, min dent úgy tesz nek, mint ré gen. Az az
a me ne kü lés út ja nem az, hogy meg van-e hi vat ko zási
alap: Áb ra hám a mi atyánk! A fák ról szó ló pél da egy ér -
tel mû: el jön az a pil la nat, ami kor a fát már nem a bo ta -
ni kai szár ma zá sa, ha nem a gyü möl cse alap ján íté lik
meg. A me ne kü lés egye dü li út ja – hir de ti Já nos – a bûn -
bá nat, a meg té rés, a vál to zás, s a nyo má ban fa ka dó gyü -
mölcs ter mõ élet. 

Ugyan ezt a gon do la tot erõ sí ti a vám sze dõk höz és a ka -
to nák hoz in té zett já no si mon dat. Mindkét cso port – mint
a ró ma i ak ki szol gá ló ja – a nép el nyo mó ja ként volt is me -
re tes. Egy ál ta lán nem vol tak ked velt em be rek, hi szen nem
volt mi ért ked vel ni õket. A Jor dán part ján azon ban ott
van nak õk is, szá muk ra is adott a meg té rés le he tõ sé ge,
hoz zá juk is van sza va Ke resz te lõ Já nos nak. Ugyan az:
bûn bá nat, meg té rés, vál to zás, gyü mölcs ter mõ élet. Nem
kö ve te li tõ lük, hogy hagy ják el he lyü ket – ami két ség kí vül
könnyebb len ne –, ha nem ar ra in ti õket, hogy ahol, ami -
ben van nak, ott él je nek és dol goz za nak be csü le te sen. 

Így hir det te Já nos a meg té rés ke reszt sé gét a bû nök bo -
csá na tá ra. (Lk 3,3) 

A Szent há rom ság ün ne pe utá ni ha to dik va sár nap nak
az Agen dánk ban meg fo gal ma zott cí me: „Ke reszt ség ál tal
meg té rés re.” Ki je lölt tex tu sunk a bûn bá na ti ke reszt ség rõl
szól. Ma ga Já nos fo gal maz za meg né hány sor ral lej jebb a
kér dés kap csán, hogy ke vés, amit õ ad. Va jon nem õ-e a
Krisz tus? Én víz zel ke resz tel lek meg ti te ket, õ majd Szent -
lé lek kel és tûz zel ke resz tel ti te ket. Fon tos, de nem min den.
Két kép. Víz és tûz. Meg tisz tu lás és új já szü le tés. 

„Ami Já nos ke reszt sé gé nél kö ve tel mény és ígé ret, azt az
Erõ sebb ke reszt sé gé ben meg va ló sít ja a Szent lé lek új já te -
rem tõ ere je.” (Prõh le Ká roly) 

S bár Ke resz te lõ Já nos meg té rés re hí vó sza va ki je lölt
tex tu sunk, nem sza bad fi gyel men kí vül hagy nunk a pá li
súly pontel to ló dást sem, hogy a gyü mölcs ter mõ új élet tit -
ka nem a mi bûn bá na tunk mély sé gé ben, el ha tá ro zá sa ink -
ban, meg vál toz ni és meg tér ni aka rá sunk ban van, ha nem
egye dül Krisz tus ban. 

A ke reszt ség ál tal ugyan is el te met tet tünk ve le a ha lál ba,

hogy ami kép pen Krisz tus fel tá madt a ha lál ból az Atya di -
csõ sé ge ál tal, úgy mi is új élet ben jár junk. (Róm 6,4) 

Az ige hir de tés fe lé 

Éle tünk szám ta lan te rü le tén él jük át a kér dés sú lyát: mit
te gyünk? Mennyi vel könnyebb len ne el iga zod nunk a vi -
lág ban, ha mint a Ke resz te lõ kor tár sai, mi is ha tá ro zott
vá laszt kap nánk a kér dé sünk re. Ha nem csu pán éle tünk
át gon do lá sá hoz kap nánk kí vül rõl se gít sé get, ha nem ma -
gá ban a dön té se ink meg ho za ta lá ban is len né nek olya nok,
akik se gí te né nek, akik, ha kell, dön te né nek is he lyet tünk.
Ugyan ak kor ránk ne he ze dik a kér dés má sik ol da la is. Ki -
nek van ma bá tor sá ga ah hoz, hogy konk ré tan meg fo gal -
maz za a má sik fe lé, hogy mit kell ten nie? Vál lal va a fe le -
lõs sé get, a dön tés sú lyát s az tán an nak kö vet kez mé nye it? 

Já nos azon ban nem zár ja rö vid re a kér dést az ál tal, hogy
meg mond ja a kér de zõk nek, mit kell ten ni ük. Nem té ved
„ka zu isz ti kus ki csi nyes ke dés be” (Prõh le), ha nem olyan
utat mu tat, amely en az em ber sza bad sá ga meg ma rad. 

A tet te ink, cse le ke de te ink mér cé jé vé a má sik em bert te -
szi. Nem egy sze rû en az a kér dés, hogy amit te szünk, a fel -
ada tunk jó vagy rossz ön ma gá ban (l. vám sze dõk), ha nem
hogy hasz ná ra, ja vá ra van-e a má sik em ber nek. Úgy
élünk-e az zal, amink van, hogy az nem ká rá ra, ha nem ja -
vá ra van a má sik em ber nek. 

Si mo ne We il ír ja: „Hogy va la ki nek a lel ké ben ott él-e az
is te ni sze re tet láng ja, ész re ve szem a sza va i ból. Nem ami -
kor Is ten rõl be szél, ha nem ami kor föl di dol gok ról szól.” 

Nem le het gyü mölcs ter mõ élet té az, ame lyik az em ber
ro vá sá ra akar teocent ri kus len ni. Já nos, aki oly ke mé nyen
hir det te a bûn bá nat szük sé ges sé gét, sem áll meg ezen a
pon ton. A meg té rés hez kell még va la mi. Ez már nem az
em ber ke zé ben van, nem em be ri el ha tá ro zás ból szü le tik.
Fe lül rõl, kí vül rõl jön. Csak ez a fe lül rõl jö võ erõ ad ja az
em ber éle té be a gyü möl csö ket. 

A Kon fir má ci ós ká té meg fo gal ma zá sa szép (Ho gyan él a
hí võ em ber? – Cse lek szi Is ten aka ra tát… pa ran csá val kö -
te lez rá), de meg él ni nem ilyen egy sze rû. Ha az len ne,
nyu god tan meg áll hat nánk Ke resz te lõ Já nos nál, szo mor -
kod va bû ne ink fe lett, és uj jong va idõn kén ti gyõ zel me ink
fe lett. 

De az Új szö vet ség né pe ként to vábblép he tünk, s él he tünk
ab ból, aki re Já nos mu ta tott, aki tûz zel ke resz tel. Aki nem
csak a bûn re mu tat. Nem íté le tet, ha nem ke gyel met hir det.
Aki nél nem az szá mít, ami volt, ha nem ami lesz. Nem az
szá mít, hogy kik vol tunk, ha nem hogy ki le het be lõ lünk.
Már nem az szá mít, hogy tu dunk-e vál toz ni, ha nem csak
az, aki vál toz tat, aki for mál ben nün ket. Már nem csak az
szá mít, hogy el tud juk-e en ged ni azo kat a dol go kat, ame -
lyek perc rõl perc re be sá roz nak min ket, ha nem sok kal in -
kább az, aki hoz za he lyé be az újat. A Lé lek ál tal. 

Hogy meg szü les sen az a cso da, hogy föl di dol gok ról be -
szél ve is ész re ve he tõ az em ber ben az is te ni sze re tet láng ja. 
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Igénk köz pon ti üze ne te ezért az, hogy Já nos ott a Jor dán
part ján úgy ad ja a ta ná csot a kér de zõ so ka ság nak, vám -
sze dõk nek, ka to nák nak, hogy ön ma guk he lyett a fe le ba -
rát ra irá nyít ja a fi gyel mü ket, õt te szi cse le ke de te ik mér cé -
jé vé. Ez zel már egy ér tel mû en Jé zus ra mu tat, aki ugyan ak -
kor nemcsak ta nács ként tud ja ad ni ezt, ha nem Lel ke ál tál
va ló ság gá is te szi, min den em be ri tö ré keny ség, esen dõ ség
és bûn el le né re. 

Ba ra nyay né Rohn Er zsé bet 

Tallózó

„Va ló szí nû, hogy vol tak olya nok, akik az zal az el gon do -
lás sal jöt tek, hogy a meg ke resz tel ke dés ön ma gá ban biz to -
sít ja az üd vös sé get. (…) Já nos vi lá go san ki mond ta, hogy
az Iz ra el né pé hez va ló tar to zás sen kit sem fog üd vö zí te -
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) 

„Já nos sza vai és ki fe je zé sei kard hoz ha son ló an jöt tek ki
a szá ján: »vi pe rák faj za tai«, »be kö vet ke zõ ha rag«, »fej -
sze«, »ki vá gat ta tik«, »tûz re vet te tik«. Az Úr pró fé tái so ha -
sem vol tak mé zes má zo sak: ma gas er köl csi mér cét ál lí tot -
tak, és sza va ik gyak ran úgy csap tak a nép re, mint õse ink
csa ta bárd jai el len sé ge ik si sak já ra.” (Wil li am Mac Don ald:
Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó) 

„Já nos (…) nem úgy kép zel te a meg té rést, hogy az az õ
élet for má já nak fel vé te le len ne: a pusz tai élet (…).” (Je ro -
mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár -
su lat) 

„Min den fenn tar tá sa, s ker te lés nél kü li szó ki mon dá sa
el le né re sem von ja két ség be meg té ré sük õszin te sé gét, s
nem ol vas suk, hogy meg ta gad ta vol na tõ lük a ke reszt sé -
get! De azt kö ves se a tet tek ben va ló bi zo nyí tás. A fát gyü -
möl cse men ti meg a fej sze va sá tól. (…) Ke resz te lõ Já nos
vá la sza; s ez igaz a ka to nák kér dé sé re adott fe le le té re is,
el ké pesz tõ en egy sze rû: Jár ja tok el tisz te tek ben sza bály sze -
rû en, ne él je tek vissza hely ze ti elõ nyök kel. Mond hat ták
vol na rá: hi szen ezt ma gunk tól is tud tuk. Vég sõ so ron
meg té rés kell hoz zá, hogy az em ber ké pes le gyen tar ta ni is
ma gát ah hoz, amit eset leg jól tud.” (Sza bó An dor: Lá bam
elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó) 

„Az üd vös ség nem jo gi ha gyo má nyok hoz vagy li tur gi -
kus for ma liz mu sok hoz kö tõ dik, ha nem az Is ten tör té nel -
mé ben fo ga na to sí tott konk rét cse le ke de tek hez.” (Or ten sio
da Spi neto li: Lu kács a sze gé nyek evan gé li u ma. Aga pé) 

„Tes sék a min den na pi gon dol ko dás mó dun kat (…) egy
ki csit Is ten elõt ti fény ben be csü le te sen meg te kin te ni. Hol
van eb ben az a bá nat, ami azo kat ott még is csak össze -
tör te? Pe dig ka to nák is vol tak ott, vám sze dõk, pénz em -
be rek, akik min dent vál lal tak, csak  hogy pén zük le gyen.
Ilyen em ber kezd ki csor du ló könnyek kel szé gyen kez ni a
ma ga bû ne mi att. Ez óri á si do log. Igen, ná lunk még ez is
rit ka.” (Ba li kó Zol tán: Is ten is ko lá já ban. Lu ther Ró zsa
Ala pít vány) 

Illusztráció

GON DO LA TOK 
(rész le tek Ró nay György „Fej sze a fák gyö ke rén” címû me -
di tá ci ó já ból)

– Mi re vagy tok büsz kék, Áb ra hám iva dé kai – kér de zi ki -
ált va a Ki ál tó. – Tép jé tek szét a ne me si ku tya bõrt, ves sé -
tek a láng ba… Ne haj to gas sá tok sze me te ket for gat va,
hogy: Uram, Uram… 

Er re a ven dég ség re az út fe lek rõl csõ dí tik be a né pet, és
el jö het nek mind azok, akik meg fo gad ják a hí vást. Akik pe -
dig oda bent ter pesz ked nek, ab ban a hi szem ben, hogy
övék a Ház, mert a ke rí té sen be lül szü let tek: azo kat ki fog -
ják szór ni. Mert itt nem asze rint mé rik az em bert, hogy hol
szü le tett, ha nem asze rint, hogy ho vá ér ke zett… 

A nép áll és né zi csüg ged ten a he gye ket, hal mo kat. –
Mit te gyünk? – kér de zik. – Míg egy ösz vér te te mét el te met -
jük: egy nap be le te lik. Ho gyan hord has sunk el ak kor he -
gyet és hal mot? 

– Ben ne tek, ma ga tok ban – mond ja a Ke resz te lõ. – Las -
san, ki tar tó an, lé pés rõl lé pés re. La pá tonkint, ka na lank int,
mor zsánk int, a he gye ket és a hal mo kat, ma ga tok ban. Ami -
tek van, meg oszt va az zal, aki nek nincs. Nem kö ve tel ve
töb bet a jo gos nál. Sen kit se bánt va, sen kit se zsa rol va… 

– Ne héz – mond ja a Ke resz te lõ. Tu dom, ne héz… Es te
csüg ged ten le te szed a szer szá mot. Uram, Is ten, mi kor lesz
már ez a hegy-völgy olyas mi, ami re rá le het mon da ni,
hogy sík ság? És reg gel re kel ve, ki tud ja, nem lesz-e sí -
kabb, mint ahogy teg nap es te hagy tad? Éj sza ka va la ki
egyen get te he lyet ted… 

A fej sze már a fák gyö ke ré re té te tett. Jön… a Ván dor,
olyan po ro san, fá rad tan, egy sze rû en, mint akár mi lyen
más ván dor. Vi gyáz za tok, ne te gye tek kü lönb sé get a ván -
do rok közt… 

Azt a fej szét azon ban el is le het ven ni. Ha jön a Ván dor
és en ni kér, és ha csak egy si et ve érett, hit vány kis fü gét ta -
lál is raj ta tok, egy igyek võ, nyo mo rú sá gos kis gyü möl csöt,
de egyet len kés ve ter mett gyü möl csöt még is: el ve szi ró la -
tok a fej szét. De ha „csak le ve let ta lál”, csak hiú díszt, lágy
ru hát, hí mes sza va kat (…), ak kor így szól: „Ne te rem jen
raj tad gyü mölcs so ha töb bé!”; és „a fa tüs tént el szá rad.” 

A töb bi már a fej sze dol ga. Mert „ki vág nak és tûz re vet -
nek min den fát, mely jó gyü möl csöt nem te rem”.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁ N 7. VA SÁR NAP 
• Jn 12,44–50 

Alap igénk a temp lom tisz tí tás tör té ne té hez kap cso ló dó be -
szé dek kö zé tar to zik. Köz vet le nül azu tán hang zik el, hogy
Já nos el mond ja: még a ve ze tõk kö zül is so kan hit tek ben -
ne, még sem val lot tak színt, ne hogy a zsi na gó gá ból ki zár -
ják õket. 
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Meg fé lem lí tés és hit áll egy más sal szem ben. A bel sõ, lel -
ki küz de lem nek ez a szín te re Já nos evan gé li u má nak eb -
ben a sza ka szá ban. Eb ben a bel sõ küz de lem ben lé võ em -
be rek nek szól ez a be széd, ame lyet egyéb ként úgy ér tel -
mez he tünk az evan gé li um idõ rend jé ben, mint Jé zus utol -
só sza vát a vi lág hoz. 

Jé zus mint kül dött 

Mi ért ér de mes hall gat ni Jé zus sza vá ra? A hall ga tók szá -
má ra, akik a zsi dó kül de tés jog gal tisz tá ban vol tak, Jé zus
ér ve lé se azt fe jez te ki, hogy a Fiú Atyá val va ló egy sé ge
nem el vont on to ló gi ai ki fe je zés, ha nem funk ci o ná lis, jo gi.
A kül dött min den jo got él vez, ami a kül dõ nek jár na. Pon -
to san ugyan az az el bá nás jár ne ki, mint an nak, aki küld -
te. Ugyan ez a jo gi, funk ci o ná lis szem lé let ha tá roz za meg
Mt 10,40-ben a ta nít vá nyi ki kül de tést is. Jé zus és az Atya
egy sé gé nek alap ja a kül dõ és a kül dött kül de tés jo gi ala -
pon vett majd nem azo nos sá ga. 

Pe der Bor gen ír ja Já nos-kom men tár já ban,1 hogy az
ószö vet sé gi, in ter tes ta men tá lis és rab bi ni kus zsi dó gon -
dol ko dás sze rint is a kül dött (sa liah) majd nem a kül dõ vel
azo nos jo gok kal bír. A Ha lák ha sze rint: „Az ural ko dó kül -
döt te olyan, mint ma ga az ural ko dó.” 

Bor gen ki mu tat ja, hogy Jé zus az Is ten nel va ló kap cso la -
tát eb ben a fo ga lom ban pre zen tál ja: sa liah, vagy is „kül -
dött”, vagy „kép vi se lõ” (agent). Aki nek meg bí za tá sa, hogy
rep re zen tál ja kül dõ jét. Az Atya és Jé zus kap cso la tát Bor -
gen nyo mán hat pont ban le het össze fog lal ni: 

– A kül dött ha son lít ah hoz, aki kül di (Jn 12,44–45; és
Jn 15,23) 

– A kül dött olyan ma ga san áll, mint az a sze mély, aki
kül di (Jn 5,23) 

– A kül dött a kül dõ jé nek a meg bí za tá sát tel je sí ti (Jn 6,38) 
– A kül dõ át ad ja a jo ga it és tu laj do nát a kül dött nek (Jn

17,6) 
– A kül dött je len tést tesz a kül dõ nek (Jn 13,3) 
– A kül dött más kül döt te ket kell, hogy ki je löl jön ön ma -

ga he lyett (Jn 20,21)
Ezért te hát Is ten, a kül dõ Jé zu son, a kül döt tön, az õ

kép vi se lõ jén ke resz tül cse lek szik a vi lág ban. Kü lö nö sen is
a the o lo gia cru cis össze füg gé sé ben fon tos ez a konk lú zió.
Jür gen Molt mann ír ja a „Meg fe szí tett Is ten”-ben: „Is ten
nem na gyobb, mint Jé zus az õ alá za tá ban, nem di csõ sé ge -
sebb, mint Jé zus az õ meg adá sá ban, nem ha tal ma sabb,
mint õ eb ben a te he tet len sé gé ben, és nem is te nibb, mint õ
eb ben az em ber sé gé ben.”2

Fény tõl va ló ret te gés

Ham vas Bé la mond ja, hogy a sö tét ség nem a fény el len té -
te, ha nem a fény tõl va ló ret te gés. Jó al kal ma zá sa ez Já nos
evan gé li u ma szem lé let mód já nak. Jé zus el uta sí tá sa en ged -
mény, be hó do lás a sö tét ség nek. A zsi na gó gá ból va ló ki zá -
rás fe nye ge tõ le he tõ sé ge még az elv ben egyet ér tõ ket is el -
tán to rít ja. Ezen a kon tex tu á lis hát téren kell a sö tét sé get
ér tel mez nünk. A sö tét ség és a fé le lem – vagy an nak ak tív
for má ja, a meg fé lem lí tés – egy más szi no ni mái. Jé zus az
Atya ne vé ben lép fel a fé le lem mel, a meg fé lem lí tés sel
szem ben. Ahogy Eu gen Bi ser ír ja egyik ta nul má nyá ban:3

„(…) [Jé zus] sza kí tott a szol ga ság és a fé le lem val lá sá val,
át tör te az is te ni meg kö ze lít he tet len ség fa lát, szám ûz te az
is ten kép bõl a fé lel me tes ség ár nyé kát, hogy ab ban a fel tét -
le nül sze re tõ Atya ar cát jut tas sa ér vény re.” 

Jé zus ezért jött vi lá gos sá gul eb be a vi lág ba, hogy aki
hisz ben ne, ne ma rad jon a sö tét ség ben, ne a szol ga ság és
a fé le lem val lá sát él tes se és rep ro du kál ja to vább. 

Igen el gon dol kod ta tó, amit Ale xan der S. Ne ill a fe gye -
lem, a val lás és az ör dög ben va ló hit össze füg gé sé rõl ír4.
Gon do lat me ne té ben a fe gye lem és a fé le lem kel tés esz kö ze -
i vel va ló élés igé nye bel sõ ku darc ból táp lál ko zik. Azt
mond ja, a fe gye lem az ön utá lat ki ve tí té se. A fel nõtt azért
küz dött egész éle té ben, hogy tö ké le tes le gyen, szá nal mas
ku dar cot val lott, és a tö kélyt most a gye re ke i ben akar ja
meg va ló sí ta ni. Min den nek az az oka, hogy kép te len sze ret -
ni. Mert úgy fél az öröm tõl, mint az ör dög tõl. Ter mé sze te -
sen ezért ta lál ta ki az em ber az ör dö göt, azt a fic kót, aki -
nek a leg jobb dal la mai van nak, aki imád ja az éle tet, az
örö möt és a sze xet. A tö ké le tes ség cél ja az ör dög le gyõ zé se.
És eb bõl a cél ból fa kad a val lás…

Ne ill val lás ról al ko tott vé le mé nye nyil ván ré mes egy há -
zi ta pasz ta la tok ból táp lál ko zott, de vé le mé nyé bõl meg ért -
jük, mi ért olyan fon tos, hogy sem mi lyen dog ma ti kai tel -
jes ség igény nem áll hat út já ba an nak a vi lá go san meg fo -
gal ma zott jé zu si igé nek, hogy: …Aki hisz én ben nem, ne
ma rad jon a sö tét ség ben. (Jn 12,46) 

El szen ve dett el uta sí tás 

Jé zus el szen ve di az el uta sí tást. Az õ kül dött je i nek is ez a
sor sa. A pró fé ták a ku darc ban él nek és lé le gez nek, mond -
ja Bu ber. Ahogy Jé zus lát ha tó lag tu dott ró la és szá molt az
el uta sí tás sal, úgy kel le ne ne künk is – jé zu si mél tó ság gal –
el tûr ni. Bon ho ef fer „Kö ve té sé ben”5 fog lal ko zik az el uta sí -
tás kér dé sé vel: A buz ga lom, mely nem ve szi fi gye lem be az
el len ál lást, egy gyõz tes esz mé vel cse ré li össze az evan gé li -
um sza vát. Az esz me fa na ti ku so kat kö ve tel, akik nem ve -
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szik fi gye lem be az el len ál lást. Az esz me erõs. Is ten sza va
azon ban olyan gyen ge, meg en ge di, hogy az em be rek meg -
ves sék és el ves sék. Van nak az Ige szá má ra meg átal ko dott
szí vek és aj tók. Az ige fel is me ri az el len ál lást, mely be üt kö -
zik, és el szen ve di. Ez ke mény fel is me rés, az esz me szá má -
ra nincs le he tet len, az evan gé li um szá má ra van nak le he -
tet len sé gek… Az Ige ta núi gyen géb bek ez zel az Igé vel,
mint az esz me pro pa gan dis tái. Vi szont eb ben a gyen ge sé -
gük ben sza ba dok a vak buz gók be te ges nyug ta lan sá gá tól,
hi szen az igé vel szen ved nek… Mit kell ten ni ük a ta nít vá -
nyok nak a be zárt szí vek lát tán? Ott, ahol nem si ke rül be -
jut ni a má sik hoz, be kell val la ni uk, hogy sem mi lyen mó -
don nincs jo guk vagy ha tal muk a töb bi ek fe lett, hogy sem -
mi fé le köz vet len be já rá suk nincs hoz zá juk, szá muk ra ezért
a töb bi ek hez ve ze tõ út egye dül ah hoz a sze mély hez visz,
aki nek õk ma guk és a töb bi ek is a ke zé ben van nak.

Va ló ban csak ak kor van lét jo go sult sá guk ezek nek a
bon ho ef fe ri sza vak nak, ha a ho mi lé ta min den kér dés ben
tisz táz ta sa ját am bí ci ó já nak hát te rét, bel sõ mo ti vá ci ó it, és
en nek a bel sõ ön vizs gá lat nak a tük ré ben éle sen meg kü -
lön böz te ti egyé ni cél ja it, vá gya it at tól, amit mint szol gá -
lat te võ nek, ver bi di vi ni mi nis ternek kell el ér nie. Hi szen
sok eset ben az a konf lik tus for rá sa, hogy el mo sód nak a
ket tõ kö zöt ti ha tá rok, és a szol gá lat te võ a sze mé lyé nek
szó ló el uta sí tást nem ké pes meg kü lön böz tet ni az Igé nek
szó ló zárt aj tó tól. Ha ta gad juk egyé ni am bí ci ó in kat, ha
nem mer jük még ma gunk szá má ra sem meg fo gal maz ni,
az zal csak nö vel jük a konf lik tus le he tõ sé gét. 

Le gi ti má ci ós kér dés 

Jé zus eb ben a sza kasz ban ki fe je zet ten hang sú lyoz za,
hogy Nem ma gam tól szól tam! (Jn 12,49) Em lé kez tet het ez
ben nün ket ar ra a tal mu di elv re, amely sze rint: „aki pa -
rancs ra cse lek szik, ma ga sabb he lyen áll, mint aki nem pa -
rancs ra cse lek szik”. 

Szá munk ra, akik az okos utó kort kép vi sel jük, egy kér -
dés szin te min den vi tát kö rül vesz, meg ha tá roz, és ez a le -
gi ti má ció. Mint ha Jé zus nak vé gig ez zel a kér dés sel kel lett
vol na küsz köd nie, hogy az tán a tal mu di utó kor ezt a som -
más mon da tot hagy ja hát ra: „Jesu Ha noc ri va rázs lást
ûzött és fél re ve zet te Iz rá elt.” Ez zel meg is van in do kol va a
reá ki mon dott ha lá los íté let. 

Le gi ti má ci ós kí sér le tei sü ket fü lek re, be zárt aj tók ra ta -
lál tak. Bár min dent el kö ve tett, hogy ön ma gán túl ra mu ta -
tó bi zony ság té te lét el fo gad tas sa, ez még sem lett ered mé -
nyes ab ban az ér te lem ben, hogy kel lõ el len súly le he tett
vol na a „szol ga ság és fé le lem val lá sá val” szem ben. Sze -
mé lyén, egyé ni sé gén so kan még sem lát tak túl. Csak õt lát -
ták, és nem lát ták mö göt te azt, aki el küld te, a Kül dõt, az
Atyát. Is tenköz ve tí té sét csu pán ön ki fe je zés nek vél ték.
Üze ne tét il le gi tim nek tar tot ták. 

„A pap vé ge” cí mû ré gi, hat va nas évek be li cseh szlo vák
film ben a Jé zus-tör té net ilyen jel le gû adap tá ci ó já ra tet tek

kí sér le tet. A fõ sze rep lõ egy sek res tyés, aki egy há zi ügy ben
az egyik kö ze li fa lu ba kell, hogy men jen, ahol nincs plé bá -
nos. A kö rül mé nyek úgy hoz zák, hogy pap nak né zik. Til -
ta ko zá sát nem ve szik ész re, vagy nem ve szik fi gye lem be,
és cso dá kat kez de nek ne ki tu laj do ní ta ni. Rö vid mû kö dé se
alatt a fa lu meg vál to zik. Az em be rek új ra temp lom ba jár -
nak, nagy az ada ko zó kedv. A gyón ta tás hoz so rok ban áll -
nak az em be rek. Míg vé gül el ér ke zik a püs pö ki vi zi tá ció
ide je. Ki de rül a csa lás, és az ál pap me ne kü lés köz ben bal -
ese tet szen ved és meg hal. Hely re áll a „rend”. Az il le gi tim
pász tor im már „nem ve ze ti fél re” a fa lu be li e ket. 

Gon dol juk vé gig: meg vál tá sunk, üd vös sé günk sem
múlt má son, mint egy rö vid, pár évig tar tó „rend bon tá -
son”, né mi il le gi tim nek tar tott in ter mez zón. 

Réz-Nagy Zol tán 

Tallózó

„A sö tét ség ma gá ban is szív szo ron ga tó, nem le het ben ne
tá jé ko zód ni, a vi lág ide gen és el len sé ges. Te le van ezer fe -
nye ge tés sel, s az em ber ki van szol gál tat va is me ret len és
rossz in du la tú el len sé ge i nek. A vi lá gos ság tá jé koz tat (…).
»Én vi lá gos sá gul jöt tem e vi lág ra, hogy sen ki se ma rad jon
a sö tét ség ben, aki én ben nem hisz.«” (Ra vasz Lász ló: Az
Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó) 

„Az Atya sza vá nak el uta sí tá sa, – az az ige, amit Jé zus
mon dott (…) – a ha lál ban ma ra dást je len ti. Mó zes jö ven dölt
a nagy pró fé ta el jö ve te lé rõl (aki Is ten ne vé ben szól). Mó zes
ezt mond ta: »õreá hall gas sa tok« (…)” (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) 

„Csak ki vé te les ese tek ben és dön tõ pon to kon ki ál tott
Ke resz te lõ Já nos (1,15), majd pe dig Jé zus (7,28.37). Mos -
ta ni ki ál tá sa ki fe je zi, fel hí vá sa az utol só, amit vég szó -
ként, so kak elõtt még egy szer el mond.” (Sza bó An dor: Lá -
bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó) 

„Ki je len tés nél kül a vi lág csak sö tét ség, a Ki je len tés vi -
lá gos sá ga meg sza ba dít a vi lág sö tét sé gé bõl.” (Boly ki Já -
nos: Igaz ta nú val lo más. Osi ris) 

„Já nos evan gé li u mát ol vas va össze ha son lít hat juk Pál
le ve le i vel. Az »en ge del mes ség« (hü pa koé) fo gal mát,
amely nek ér tel mé ben az em ber oda fi gyel Is ten re és en nek
meg fe le lõ en cse lek szik, Pál ve zet te be az Új szö vet ség be.
(…) a »hí võ en ge del mes sé get« (…), il let ve egy sze rû en a
»hi tet« hang sú lyoz za (…) A ne gye dik evan gé lis ta szá má -
ra oly annyi ra kép te len ség nek tû nik a cse le ke det, ame lyet
az em ber sa ját tel je sít mé nye ként mu tat hat na fel, hogy ki -
fe je zet ten nem is óv et tõl. Ehe lyett pél da ként ál lít ja elénk
Jé zust, aki nek egyet len vá gya az Atya aka ra tá nak tel je sí -
té se (…) Is ten leg na gyobb mû ve azon ban, ame lyet ben -
nünk és ál ta lunk meg va ló sí tott nak kí ván lát ni, az, hogy
»higgyünk ab ban, akit õ kül dött« (…)” (Be ne dikt
Schwank: Já nos. Aga pé) 

„Itt na gyon nyis suk ki a fü lün ket és szí vün ket. (…) Jé -
zus utol só (…) ki ál tá sa a nép hez. Ta nít vá nya i hoz még
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lesz sza va, Is ten hez is, Pi lá tus hoz is, a nép hez – hadd
mond juk most így: a vi lág hoz – ezek az utol só sza vai. (…)
itt sum má zó dik Jé zus ta ní tá sá nak a lé nye ge.” (Gyök össy
End re: Já nos evan gé li u ma. Örök sé günk Ki adó) 

Illusztráció 

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

(Ro ma no Gu ar di ni)

„Vak ká lesz ve le szem ben” – min den el len sé ges ke dés tör -
té ne té nek ez a me ne te. Itt már nem se gít sem mi be széd,
sem mi fi gyel mez te tés… A szem már egy ál ta lán nem fo -
gad ja be az elõt te ál lót. Hogy ezen va la mi vál toz zék, ah -
hoz az ér zü let nek kel le ne meg vál toz nia.” 

(Ro ma no Gu ar di ni)

TÖR TÉ NET
A tojás

Nasz red din to jás el adás sal ke res te ke nye rét. Egy nap va -
la ki be ál lí tott hoz zá, és így szólt hoz zá: 

– Ta láld ki, mi van a ke zem ben! 
– Se gíts egy ki csit, adj va la mi lyen tám pon tot! – kér te

Nasz red din. 

– Töb bet is adok. Olyan a for má ja, mint a to jásé, és a
mé re te is ak ko ra, mint egy to jás. Úgy néz ki, mint egy to -
jás, az íze is olyan, sõt még a sza ga is. Be lül fe hér és sár -
ga. Mi e lõtt meg fõz zük, fo lyé kony, de ha meg fõz zük, meg -
ke mé nye dik. És mind ezt egy tyúk toj ta… 

– Aha, tu dom már! – ki ál tot ta Nasz red din. – Ez va la mi -
lyen sü te mény le het. 

A szak ér tõ nek kü lön le ges ér zé ke van ah hoz, hogy a nyil -
ván va lót ne lás sa meg. A fõ pap nak nagy sze rû ér zé ke van
ah hoz, hogy ne ve gye ész re a Messi ást.

(Ant hony de Mello) 

VERS 
Csa ná di Im re: Ki ke le ti kán ta (rész let) 

Mi Urunk Jé zus 
meg in dul va la fe lénk, 
se nem bot tal, 
se nem ba tyu val, 
egy szál arany su gár ral. 
Nem fi nom fa ri ze u sok hoz, 
in kább bé két len bél pok lo sok hoz, 
nem pa pi fe je del mek pa lo tá já ba, 
nyit in kább nyáj õr zõk nyû ves ak lá ba. 
Mink is azért ma gun kat meg aláz zuk, 
vál lunk ról mind e vi lág hív sá gát le mál ház zuk, 
hogy az Örök Di csõ sé get meg lás suk.

Ked ves je len lé võk, ke resz tény test vé rek, tör té nel mi pil la -
na tok ta núi! 

Igen, egy ál ta lán nem túl zás úgy érez nünk, hogy tör té -
nel mi pil la na tok ta núi va gyunk. Nem pusz tán azért, mert
sze mé lyes tör té ne tek nél kül nin csen vi lág tör té ne lem, és
hi tünk sze rint csep pet sem mel lé kes a vi lág szem pont já -
ból, hogy mi tör té nik Szol no kon, a vá ros egy ki csiny kö -
zös sé gé ben. Hi á ba pró bál nánk akár a föl det sar ká ból ki -
for dí ta ni, leg alább azt a sar kot érez zük tel je sen a ma gun -
ké nak, ahol meg ra gad juk – bár mi, ke resz tény em be rek,

nem fel for gat ni pró bá lunk, ha nem hely re rak ni min dent.
Eb ben va ló igye ke ze tünk ben Is ten igé je, út mu ta tá sa, sza -
va ve zé rel, amely nem ál ta lá ban a nagy vi lág ba mint pusz -
tá ba ki ált, ha nem egyes em be re ket, szür ké ket, át la go so kat
– ben nün ket – szó lít meg. 

Ez azon ban min den kor meg tör tén het. Nem csak ezért
tör té nel mi ek te hát e pil la na tok. A dá tum az, amely va ló -
ban nagy je len tõ sé gû em lé ke ket idéz ve he lyez ben nün ket
tör té nel mi fo lya mok sod rá ba. Egé szen kü lö nös mó don. 

73 év vel ez elõtt ugyan így va sár nap ra esett áp ri lis 17-e.
Ugyan így a hús vét utá ni 3., Ju bi la te va sár nap ja volt. A
szol no ki evan gé li ku sok ugyan így lel ke sen gyûl tek össze,

GYÕ RI PÉ TER BEN JÁ MIN 

Az élõ Krisz tus élõ gyü le ke ze te –
az uj jon gó gyü le ke zet*

Jn 15,1–8 

* Ige hir de tés ik ta tá si is ten tisz te le ten, Szol no kon, 2005. ápr. 17-én
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és hív ták ven dég ség be a vá ros ke resz tény sé gét együtt ün -
nep lés re, nyi tot ták meg ka pu i kat a vá ros és raj ta ke resz -
tül a vi lág nyil vá nos sá ga fe lé, hogy együtt örül hes se nek a
pa rá nyi gyü le ke zet örö mé nek. Je len volt a püs pök, Ge duly
Hen rik, és az egy ház kü lön fé le szint je i nek fe le lõ sei, a más
ke resz tény fe le ke ze tek kép vi se lõi. Ter mé sze te sen itt volt a
vá ros és a me gye ve ze té se is, töb bek kö zött Ale xan der Im -
re, Jász-Nagy kun-Szol nok me gye al is pán ja, aki tör té ne te -
sen az ak kor alig két esz ten de je ön ál ló sult misszi ói egy -
ház köz ség fel ügye lõ je, vi lá gi ve ze tõ je volt, s aki nek a ne -
vét itt, Szol no kon em lék táb lák is meg örö kí tet ték. So kan
má sok is el jöt tek az egész or szág ból. 

Egy kü lönb ség volt: nem a temp lom ban gyü le kez tek
össze, ha nem a sza bad ég alatt. No nem azért, mert egyéb -
ként is ne he zen fér tek vol na el eb ben az ilyen né pes ven -
dég se reg szá má ra szû kös haj lék ban, ha nem azért, mert az
épü let ak kor még nem állt: ak kor tar tot ták az alap kõ le té -
tel ün nep sé gét. Ki-ki el mond ta jó kí ván sá ga it, imád sá ga it
a gyü le ke ze tért és az épü lõ is tenhá zá ért, amely az ak kor
ép pen sar ja dzó, erõ tel je sen nö ve ke dõ lel ki élet szim bó lu -
má vá lett. 

Azt is tud juk, hogy nem vé let le nül vá lasz tot ták ép pen
áp ri lis 17-ét az ün nep idõ pont já ul. 411 év vel ko ráb ban
ezen a na pon kel lett meg áll nia Lu ther Már ton nak a né met
bi ro dal mi gyû lés elõtt. Ar ra igye kez tek rá kény sze rí te ni,
hogy von ja vissza ta na it, mint olya no kat, ame lyek a ke -
resz tyén ség tö vé tõl el haj lot tak. Ek kor hang zott el a hí res -
sé vált mon dat: „Itt ál lok, más ként nem te he tek. Is ten en -
gem úgy se gél jen! Ámen.” Vagy is nem von vissza sem mit
mind ad dig, amíg be nem bi zo nyít ják a Szent írás alap ján,
hogy ál lí tá sai té ve sek. 

Mi lyen jó, hogy er rõl már úgy be szél he tünk, hogy
együtt van nak mind a ke resz tény gyü le ke ze tek – ka to li ku -
sok és pro tes tán sok –, és ma már együtt vall hat juk, hogy
bár majd nem le sza kadt hol egyik, hol má sik, de a szõ lõs -
gaz da ke gyel mé bõl meg tisz tít va, meg met sze get ve ma rad -
hat tunk, és va gyunk ugyan an nak a szõ lõ tõ nek kü lön bö zõ
irány ba haj ló ágai. 

Sok fé le kép pen fo gal maz hat juk meg egy-egy ün nep lé -
nye gét. Mos ta ni együtt lé tünk is több ol dal ról meg kö ze lít -
he tõ. Hadd emel jem ki most egyet len fon tos vo ná sát! Ez a
mai a ma ra dás ün ne pe. Ha son lít ah hoz a 73 év vel ez elõt -
ti hez: az ala pok meg van nak – há la az elõt tünk jár tak nak
–, de va la mi szent el ha tá ro zás sal most to vább épí tünk,

együtt: gyü le ke zet és lel ké sze, szol no ki ke resz té nyek és az
egy ház Ura, Jé zus Krisz tus. 

El sõ szó – mint a ke resz té nyek min den ün ne pén – a kö -
szö ne té: há la Is ten nek, meg ma rad tunk! Há la Is ten nek,
hogy hosszú, fa gyos, aszá lyos esz ten dõk nem pusz tít hat -
ták el tel je sen a ki csiny haj tá so kat! Sze re te te meg õr zött,
gon dos ko dott az élet le he tõ sé gé rõl. 

Má so dik sza vunk egy ki je len tés: ma ra dunk. Ma ra dunk
Is ten nek egy más ra bí zott gyer me kei. Ma rad a gyü le ke zet
bi zal ma – kö szö net ér te –, és ma rad a pász tor. Ma ra dunk
együtt Jé zus Krisz tus ban. 

És a har ma dik egy ké rés: ma rad ja tok! Eb ben lát juk fel -
ada tun kat itt, aho va Is ten he lye zett ben nün ket. Hi szen
mi re is jut nánk nél kü le? 

Ha el sza ka dunk hi tünk tõl – ma rad a val lá sos ság Is ten
nél kül: ba bo na, hi szé keny ség. A hi tet len em ber hi szé keny,
fél re ve zet he tõ, ma ni pu lál ha tó. 

Ha el sza ka dunk a gyö ke rek tõl – ma ra dunk ha zát lan, él -
te tõ ha gyo má nyok, ta nul sá gos tör té ne lem nél kül sod ró dó,
élet unt, meg ke se re dett – de presszi ós – em be rek, akik nek
nin csen test vé re, ap ja, any ja, gyer me ke, akik nek sem mi
sem szent. 

Ha el sza ka dunk a Sze re tet tõl – ma rad az ön zés, esz te -
len ké nyez te tés ne ve lés nél kül. A sze re lem ösz tö nök ki élé -
se, fe le lõt len és hût len él ve zet ke re sés. 

Tõ le el sza kad va mi az élet ér tel me és cél ja? Ta lán a va -
gyon – öröm nél kül?! 

Éle te vé gén az tán vissza te kint az em ber, és azt mond ja:
szép le ve le ket haj tot tam, te re bé lyes fá vá nõt tem. De gyü -
möl cse im sen kit nem üdí tet tek, táp lál tak. 

Ezért te hát ma ra dunk. Itt, Szol no kon, itt, a vá ros szí vé -
nek kö ze pé ben. Ma ra dunk a ki csi össze kö tõ ve nyi ge az
élet for rá sa és a le ve lek kö zött. Ma ra dunk hû sé ge sek, ha
min den ki hût len lesz is. Ma ra dunk hí võk, ha már sen ki
sem hisz. Ma ra dunk a temp lo munk kal együtt me men tók,
ég re mu ta tó uj jal. Ma ra dunk a szõ lõ ka csok, ame lyek utá -
na nyúl nak a mel let tük el ha la dók nak, be le aka dunk ru há -
juk szé lé be, ha be le sza ka dunk is, hogy akit le het, Is ten kö -
ze lé ben, az élet for rá sa, az Úr Jé zus kö ze lé ben ma -
rasszunk. Ma ra dunk. Itt ál lunk, nem te he tet le nül és tét le -
nül, de más kép pen nem te he tünk. 

Is ten úgy se gél jen ben nün ket! Ámen. 
Ma ra dok tisz te let tel mi nis ter ver bi Dei – Is ten igé jé nek

szol gá ja.
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Mert mon dom nek tek, ha a ti igaz sá go tok messze fe lül nem
múl ja az írás tu dó két és fa ri ze u so két, ak kor sem mi kép pen
sem men tek be a mennyek or szá gá ba. (Mt 5,20)
Teo ló gus gyü le ke zet, test vé re im az Úr Jé zus Krisz tus ban! 

Sze re tem a má just. Nem csak a nya rat elõ csa lo ga tó szí -
ne kért és il la to kért, de a len dü le tért, a tem pó ért is, ami
ilyen kor a tan év vé gét jel lem zi. Ilyen kor min den fel pö rög.
Alig fér nek el a nap ban a kol lok vi u mok, vizs gák, egy mást
szo rít ják ki a nap tár ból a le adan dó dol go zatok ha tár ide jé -
nek be jegy zé sei. Meg fe szí tett mun ka a gyü le ke zet ben is,
pün kösd és kon fir má ció. Ha ket tõ len ne be lõ lem, ak kor
sem unat koz nék. Nincs is en nél szebb. Min den es te úgy
ke rülsz az ágy ba, mint ha le fu tot tál vol na egy ma ra tont.
És min den es te be tölt het a meg nyug ta tó ér zés: ma egész
nap dol goz tam, ma megint min dent meg tet tem az ügyért. 

Mennyei nyu ga lom, mennyei fá radt ság, mennyei elé ge -
dett ség. Sze re tem a má just. 

Az tán pont ez a szét ára dó nyu ga lom kezd el nyug ta la -
ní ta ni. Nem gya nús ez egy ki csit? Min den rend ben? Min -
den a he lyén? Min dent meg tet tünk? Vé gül is mind azt,
amit ilyen kor az év vé gén te szünk, szer ve zünk, ló tunk-fu -
tunk, le het egé szen más ként is lát ni. Mert mi is tör té nik
ilyen kor? 

Az em ber fe let ti, erõt meg ha la dó ta nu lás cso dá kat a vizs -
gák elõtt ne vez het nénk akár fe le lõt len idõ be osz tás nak. Az
ilyen kor fel tor nyo su ló dol go zat le adá so kat hív hat nánk
rossz mun ka szer ve zés nek. A sok szor meg szü le tõ gyen ge
tel je sít mé nyün ket, amit min dig min den ki elõtt meg tu -
dunk vé de ni, ne vez het nénk szé gye nünk nek, hi va tá sunk -
hoz mél tat lan és ért he tet len ko moly ta lan ság nak. De
ugyan így el gon dol kod nék azon, hogy a büsz kén ki mon -
dott szám, hogy a pi li si gyü le ke zet ben az idén 50 kon fir -
man du sunk lesz, va jon azt is je len ti, hogy bár me lyi kük kel
kap cso lat ban nyu godt va gyok és azt mon dom: igen, min -
dent meg tet tem azért, hogy az Is tent meg is mer jék. Vagy
in kább azt kér dez ném, len ne-e leg alább egy kö zöt tük, aki -
rõl meg gyõ zõ dés sel mon da nám, jól fel ké szí tet tük? 

És nem va gyunk-e ha son ló an a leg több egy há zi szer ve -
zés sel? Nyá ri tá bo rok, evan ge li zá ci ók gyü le ke zet ben, egy -
ház me gyé ben, ke rü le ti szin ten. Sze re tet ven dég sé gek, teo -
ló gus na pok, szupp li ká ci ók, ün nep sé gek és ik ta tá sok,
szen te lé sek és vá lasz tá sok, misszi ói na pok, he tek, lel kész -
kon fe ren ci ák. A „win word” fi gyel mez tet is, olyan sza vak,
hogy evan ge li zá ció, meg szupp li ká ció, meg misszi ói nap,
nin cse nek is, szé pen alá húz za õket pi ros sal. 

Ló tunk-fu tunk rend kí vül el fog lal tan, min den erõn ket

meg fe szít jük, ál do za tot ho zunk és éj sza ká kat éb ren töl -
tünk dol goz va, rend kí vül fon tos em ber lát sza tát kelt ve, el -
fá rad va, el te rül ve. Ma is min dent meg tet tem az ügyért. 

De mit is tet tem? Mit is te szünk? Teo ló gus és pro -
fesszor, dok to ran dus, lel kész, gyü le ke zet, egy ház – mi -
lyen ügyért is? 

Ka pá lóz nak… – mond hat ja va la ki kí vül rõl szem lél ve az
egy há zat min den fé le érin tett ség nél kül. Ezek két ség be es -
ve ka pá lóz nak. 

És tény leg, ka pá ló zunk. Olya nok va gyunk, mint a tör té -
net be li sza kács, aki a hen tes nél vett két ki ló húst, hogy
meg sü ti. A bi cik li kor má nyá ra akasz tot ta a szaty rot, az tán
be ment a fû sze res hez fû sze re kért. Köz ben oda kint egy kó -
bor ku tya le lop ta a húst a bi cik li rõl, és el inalt. A sza kács
ki ro hant, fu tott a ku tya után, az tán li heg ve meg állt, le -
gyin tett és utá na ki ál tott: Úgy se mész ve le sem mi re, a re -
cept ná lam van! 

Ka pá lóz nak… Két ség beeset ten ka pá lóz nak. Ki a bál nak
va la mit ar ról, hogy a re cept ná luk van, de va ló já ban már
nem fi gyel rá juk sen ki. 

És ez így van, ki csú szott a lá bunk alól a ta laj. Az utol -
só száz, vagy in kább húsz, meg tíz év ben olyan gyor san
vál to zott meg min den, hogy sem egy ház ként, sem sze mé -
lyes hi tünk kel nem ta lál juk a he lyün ket az új ki hí vá sok
kö zött. Azt hisszük, a ré gi vá la szok jók. Pró bál gat juk,
erõl tet jük a ré gi vá la szo kat, haj lít gat juk õket, hát ha még -
is passzol nak az új hoz. Igaz, a leg több ször fo gal munk
sincs ar ról, hogy mi a kér dés ma, de hát a ke zünk ben ott
van nak a vá la szok, mi nek is ké ne is mer ni a kér dé se ket?
Ar ra úgy sem tud juk meg fo gal maz ni az õszin te vá laszt,
hogy mi ért ér de mes él ni. Vagy mi az ér ték az em ber ben?
Õszin te sza vunk úgy sincs ar ra, hogy mit le het kez de ni az
erõ szak kal, az igaz ság ta lan ság gal, a sze gény ség gel, a
szel le mi si vár ság gal. In kább ta nács ta la nul hall ga tunk, és
zso lozs máz va is mé tel get jük: kol lok vi um és szupp li ká ció,
evan ge li zá ció, misszi ói nap, sze re tet ven dég ség. Mind alá -
húz va pi ros sal. Ilyen sza vak nin cse nek is. 

Vagy da co san meg sér tõ dünk, és azt ki a bál juk, mi nem
si mu lunk eh hez a mai vi lág hoz, vagy kell ne kik, amink
van, vagy nem, de mi õriz zük az iga zit, a ré git, a szen tet.
Utá nuk ki a bá lunk, hogy úgy sem men tek majd sem mi re,
mert a re cept ná lunk van! 

De ha a mi igaz sá gunk messze fe lül nem múl ja az írás -
tu dó két és a fa ri ze u so két, ak kor sem mi kép pen sem me -
gyünk be a mennyek or szá gá ba. 

A mi igaz sá gunk. Nem má sé, nem a ré gi vá la szok igaz -
sá ga, ha nem a tar tal mát tisz tán õr zõ, de meg je le né sét
min dig az adott kor adott em be ré nek adott élet hely ze tét

KRÁ MER GYÖRGY 

Mennyei nyug ta lan ság*

* Reg ge li áhí tat az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men 2005. má jus
9-én.
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ko mo lyan ve võ igaz sá ga. Ezt kell meg ta lál nunk. Az „én
va gyok az igaz ság” élõ, moz gó, ha tó igaz sá gát. 

Ka pá ló zunk, nem vi tás. De leg alább ka pá lóz zunk
õszin tén. Úgy, mint akik tud ják, hogy nincs a ke zük ben
ez az igaz ság. Úgy, mint akik tud nak fi gyel ni a kér dés re,
mi e lõtt a vá laszt meg pró bál nák meg ke res ni. Úgy, mint
akik õszin tén szem be mer nek néz ni a ki ke rül he tet len kér -
dé sek kel. Mint akik tud ják, hogy a fa ri ze u sok és az írás -
tu dók igaz sá ga le járt, és aki csak ál tat ja ma gát eb ben a
kér dés ben, az sem mi kép pen, is mét lem, sem mi kép pen
nem megy be az Is ten or szá gá ba. Õszin tén két ség be es ni,
fél ni, mint akik tud ják és be vall ják, hogy az egy ház, a
gyü le ke zet, a lel kész, a teo ló gus és a teo ló gi ai ta nár ka -

pá lóz va pró bál ja meg ta lál ni ezt az igaz sá got, pró bál így
élet ben ma rad ni. Ha már ez a hely zet, leg alább ka pá lóz -
zunk õszin tén. 

Az el vég zett mun ka meg ér de melt nyu gal ma, jól esõ fá -
radt ság, szét ára dó elé ge dett ség? Nem is olyan rossz õszin -
tén ka pá lóz ni. Az iga zit ke res ni min den erõd del. Meg fo -
gal maz ni jól a kér dést, ami az övé is. Áll ni üres kéz zel,
nyi tott te nyér rel. Iz gul ni, mert tu dod, mi lyen nagy a tét. 

Ne szo ron gasd azt, ami nincs is a ke zed ben. Míg a meg -
elé ge dett ség el tá vo lít tõ le, a bi zony ta lan ság, a két ség be -
esés, a fé le lem oda kény sze rít az Is ten elé. Az igaz ság elé. 

Mennyei nyug ta lan ság, mennyei resz ke tés, mennyei fé -
le lem. Ámen.

Ke resz tény gyü le ke zet, ked ves test vé re im a Jé zus Krisz -
tus ban! 

Az el múlt he tek ben sok szor gon dol tam éle tem nek bõ
év ti zed del ez elõt ti sza ka szá ra. 1993–94-ben ma gam mö -
gött tud hat tam egy részt a teo ló gi án a má sod év utá ni alap -
vizs gát, más részt ma gán éle tem ben egy sor csa ló dást.
1994 nya rán meg ta pasz tal tam az ad di gi leg na gyobb lel ki
mély sé get, bu kást, ma gányt, re mény te len sé get, és meg -
pró bál tam újat kez de ni. Mun ká ban, ma gán élet ben. És né -
hány hó nap pal ké sõbb – több fé le kül sõ ha tás ra – meg kap -
tam az újat kez dés le he tõ sé gét, fe lül rõl. An nak a kö zös -
ség nek a tag jai, akik ak kor szá mom ra a be fo ga dó lel ki ott -
hont ad ták, töb ben most is je len van nak. 

Rö vi den össze fog lal va így él tem át azt, amit meg té rés -
nek ne ve zünk. És ami nél kül nin csen iga zi ke resz tény ség.
A mód le het sok fé le, de min den em ber rá kell, hogy éb red -
jen elõbb-utóbb, hogy Is ten hez ké pest a sza ka dék má sik
ol da lá ra szü le tett. És át kell men ni a sza ka dék fö lött a hí -
don, aki nem más, mint Jé zus Krisz tus. 

Ezt él tem át én is ak ko ri ban. Éle tem utób bi tíz éve pe dig
már az a tör té net, amely a mai nap hoz ve ze tett. És – re -
mény ség sze rint – ve zet to vább is. Vissza tér het tem a hit tu -
do má nyi egye tem re, és ta nul má nya i mat be fe jez tem. Ta lál -
koz tam az zal az em ber rel, aki az óta a tár sam – ma gán élet -
ben és hi va tás ban –, s aki so kat el vi selt tõ lem és ve lem. 

El kez dõd he tett lel ké szi szol gá la tom, amely re a ne héz sé -
gek el le né re úgy em lék szem vissza, mint ed di gi éle tem

leg gaz da gabb éve i re. Úgy sej tem, hogy leg alább ennyi re
gaz dag esz ten dõk jön nek ez után is. Ne he zen fe lejt he tõ él -
mé nyek, ne he zen fe lejt he tõ em be rek egész so ra. Most pe -
dig itt ál lok a gyü le ke zet elõtt, amely ket tõn ket lel ké szé vé
vá lasz tott. Kö szön jük a bi zal mat! 

Gon do lom, ilyen kor vá ra ko zás sal te kin te nek a be ik ta -
tott lel ké szek re. A ré gi-új lel ké szek re. Va la ki még ’99-ben,
lel késszé ava tá som elõtt azt mond ta: na gyon so kat vár tõ -
lem, na gyon szá mít rám. Majd nem biz tos va gyok ab ban,
hogy csa ló dást okoz tam az il le tõ nek. Le het, hogy most is
ha son ló lesz a hely zet. Le het, hogy most is csa ló dást fo -
gok okoz ni so kak nak. 

Ugyan is évek óta ér le lõ dik ben nem egy gon do lat, ame -
lyet most meg osz tok, és le het, hogy ün nep ron tó le szek.
Évek óta mo tosz kál ben nem, oly kor meg is pen dí tet tem bi -
zo nyos kö rök ben. So kat gon dol koz tam raj ta, nem ha gyott
nyu god ni, új ra meg új ra mér leg re tet tem ma gam ban, mert
hi he tet len nek tû nik, hogy ezt a gon do la tot osz tat lan, egy -
ön te tû lel ke se dés, egyet ér tés fo gad ja. 

Mi rõl is van szó? So kat pa nasz ko dunk a vi lág nak eb -
ben a szeg le té ben ar ra, hogy a mai egy ház, a mai ke resz -
tény ség olyan erõt len, mint ha csak ar ra len ne jó, hogy rá -
ta pos sa nak az em be rek. Csök ken a lét szám, las san be -
csuk hat juk a ka put. Töp ren günk azon, hogy mi le het en -
nek az oka. So kan haj la mo sak kül sõ oko kat ta lál ni. Én
azon ban nem. 

Mi le het a baj? Nos, sze rin tem az egyik ok: a lel ké szek.
És el sõ hal lás ra ez zel bár ki egyet is ért het. Per sze! Nem
elég jók a lel ké szek! Nem elég rá ter met tek, nem elég oda -

NAGY ERVIN

Ger jeszd fel az Is ten ke gyel mi aján dé kát!
2Tim 1,6 

* Ige hir de tés Nagy Er vin és Nagy Er vin né lel készik ta tá sán 2005. áp ri lis
23-án, Oros há zán.
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adók, nem elég ál do zat ké szek, hogy el ég je nek a szol gá lat -
ban. Az ok: a lel ké szek, hát per sze! 

Én azon ban más ként ér tem ezt a mon da tot. Meg pró bá -
lom pon to san meg fo gal maz ni, hogy mi nél ke ve sebb fél re -
ér tés szár maz zon be lõ le. 

Sze rin tem az a gond, hogy egy ál ta lán van nak lel ké szek.
Meg is mét lem: sze rin tem Eu ró pá ban a tör té nel mi fe le ke ze -
tek egyik leg na gyobb nyo mo rú sá ga ab ból fa kad, hogy
van nak fõ ál lá sú lel ké szek. Ugyan is ha nem len né nek, ak -
kor az „egy sze rû” hí võ em ber len ne kény te len száz szá za -
lé kos tö rek vés sel, oda adás sal ke resz tény éle tet él ni… 

A lel készlét szá mom ra két fé le – nem túl ké nyel mes – él -
ményt je len tett ed dig. Oly kor vagy aré ná ban, vagy vit rin ben
érez tem ma gam. A kö zös az, hogy mind ket tõ nél a fi gye lem
kö zép pont já ban, a po ron don, ri val da fény ben va gyok. Má -
sok pe dig úgy ér zik: meg te he tik, hogy pusz tán a hát tér bõl,
a né zõ tér rõl fi gyel je nek, és per sze óha tat la nul ér té kel nek is. 

Hol aré ná ban, ahol én va gyok a küz dõ té ren, és azt né -
zik, ho gyan bir kó zom meg – nem a vad ál la tok kal, ha nem
– a fel ada tok kal. Hol meg vit rin ben, és át élem azt a faj ta
– sze rin tem né ha túl zott – tisz te le tet, amely csak a lel ké -
szi sze rep nek jár. Pl. ami kor va la ki bõl ki csú szik egy trá -
gár ság, és nem a lel ki igé nyes ség mi att, csak a je len lé tem
mi att kap ész be. Így let tem élõ ti la lom fa, mint Tol di Mik -
lós, csak nem olyan erõs. 

Ked ves gyü le ke zet be li fe le ba rá ta im! Ne csak szur kol ja -
tok ne künk, ha nem gyer tek be ti is a ring be, ve re ked jünk
együtt a Sá tán nal! A jö võ egy há zá ban nin cse nek el sõ ren -
dû és má sod ren dû ke resz tény em be rek. Csak olyan em be -
rek van nak, aki ket így vagy úgy meg szó lí tott Krisz tus.
Min den más kü lönb ség csak mel lé kes, ár nya lat nyi, a ta -
len tu mok szá má ban és faj tá já ban van. 

Ket tõnk szá má ra a lel kész ség mint so kak ál tal el várt
sze rep, vi sel ke dés mód nem iga zán test hez ál ló. Tu dom,
nem iga zán va gyunk pa po sak. Nem is aka runk azok len -
ni. Az iga zán õszin te em be ri kap cso la tok ban úgy sem a lel -
készt lát ják ben nünk, ha nem az em bert, akit Zsu zsi nak és
Er vin nek hív nak. Ezt sze ret tük vol na meg mu tat ni a meg -
hí vón lé võ kép pel is. 

És mel let te az ige: ger jeszd fel az Is ten ke gyel mi aján dé -
kát! Azt hi szem, az elõb bi ek alap ján ért he tõ: ami kor ezt az
igét vá lasz tot tuk, nem csak ön ma gunk ra gon dol tunk. Ha -
nem ar ra, hogy mind annyi an ta lál juk meg ke gyel mi aján -
dé ka in kat, és kezd jünk el él ni ve lük. Kö nyö rög jünk Is ten
Szent lel ké ért, a Szent lé lek vi ha rá ért (le gyen ez a vi dék lel -
ki Vi har sa rok). Hi szem, hogy ott szunnyad ben nünk Is ten

meg annyi aján dé ka, amely ar ra vár, hogy fel fe dez zük és
hasz ná lat ba ve gyük. 

Két fé le em ber van a gyü le ke zet ben: van, aki ki szol gá -
lás ra, és van, aki szol gá lat ra vár. Mert ér zi, hogy ott van
elõt te az al ka lom, és ott van ben ne a le he tõ ség. Ed dig is
há lás va gyok azo kért és azok nak, so kak nak, akik szí ve -
sen, öröm mel, nagy sze re tet tel tet tek a gyü le ke ze tért. Há -
lás va gyok azok nak, akik szü lõ ként, nagy szü lõ ként ké zen
fog ják gyer me ke i ket, uno ká i kat, és el hoz zák a gyü le ke zet -
be. Há lás va gyok di á kok nak, akik ugyan ezt meg te szik ba -
rát tal, test vér rel, osz tály társ sal. Há lás va gyok pe da gó gu -
sok nak, óvó nõk nek, ta ná rok nak, akik úgy te kin te nek a
rá juk bí zott em be rek re, mint a pász tor a nyá já ra. Cse kély -
ség nek tû nik mind ez? Pe dig na gyon fon tos, hi szen ezek -
bõl épül az élõ, egész sé ges gyü le ke zet! 

Elég va la ki vel pár mon da tot vál ta ni, és már le het érez -
ni, hogy leg szí ve seb ben rög tön in dul na, és ten né a fel ada -
tát. És nem hogy utá nam, ha nem mel let tem, elõt tem, sõt
ta lán he lyet tem is! Ez a leg gyö nyö rûbb az egész ben. Van
olyan di ák, akit öt perc alatt rá ve het nék ar ra, hogy hol nap
õ ve zes se a gyer mek-is ten tisz te le tet. És elõbb-utóbb meg
is fog ja ten ni. Ha son ló pél dá kat em lít het nék még. Ilyen és
hoz zá ha son ló em be rek bõl fog áll ni a jö võ egy há za. 

Sze re tett test vé re im! 
Lesz két rö vid mon dat, amit sok szor fog nak, fog tok tõ -

lem hal la ni. Az egyik: „nem!”, a má sik: „légy szí ves!”.
Mert lesz nek dol gok, ami ket tõ lem vár nak, még sem fo gom
meg ten ni. Mert nem csak én va gyok rá ké pes, al kal mas és
mél tó. És ugyan eze ket a dol go kat, sõt sok egye bet is má -
sok tól fo gok kér ni. Mi vel má sok is ké pe sek, al kal ma sak és
mél tók rá. Mi, lel ké szek pe dig a gyü le ke ze ti élet nek hadd
ne a fõ sze rep lõi le gyünk, ha nem a ren de zõi! Mert az iga -
zi, evan gé li u mi ke resz tény ség ben alig van olyan do log,
amit csak lel kész te het ne. A ke resz tény élet nek csak úgy
van ér tel me, ha az az élet haj lan dó nö ve ked ni. 

Ezért nemcsak ró lunk szól ez a mai ün nep, ha nem
mind annyi unk ról! Ve gyük ko mo lyan, és ör ven dez zünk
an nak, hogy mind annyi an meg aján dé ko zot tak va gyunk.
A gö rög ki fe je zés – karizma – ma gá ban hor doz za azt,
hogy Is ten meg aján dé ko zott ben nün ket oly sok min den -
nel, ami nek sza bad örül ni. És eze ket az aján dé ko kat bát -
ran sza bad hasz nál ni. Ér té ke sek, drá gák va gyunk az Úr
szá má ra, aki sze ret min ket, és vá gya ko zik utá nunk. 

Vé gül: ha te het ném, most meg vá lasz ta nám, és egyút tal be
is ik tat nám ezt a gyü le ke ze tet pa ró kus gyü le ke ze ti szol gá lat -
ba. Hi szem, hogy a Szent lé lek Is ten meg is te szi ezt. Ámen.
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