
Nem mond hat ja a szem a kéz nek: „Nincs rád szük sé gem!”
(1Kor 12,21b)

A ma gyar tár sa da lom utób bi he te i nek vissza tet szõ ese mé -
nyei töp ren gés re kész tet nek: mi a for rá sa és mi a kri té ri u -
ma az egy ség nek? Mi lyen az ide á lis vagy a szük sé ges
meg je le né si for má ja? Mi lyen ha tá ron be lül egész sé ges, kí -
vá na tos vagy tûr he tõ a sok fé le ség? Mi az a sa já tos ke resz -
tény egy ség, ami csak ránk jel lem zõ? Bi zo nyos, hogy van
ilyen? Mi lyen is mer te tõje gyei van nak? Mennyi ben tér el
bár mi más ter mé sze tû egy ség tõl? Iga zunk van-e, ami kor
hi á nyát fáj lal juk? Re á li san gon dol ko dunk-e, ami kor azt
hisszük, messze el tá vo lod tunk tõ le, s ha vissza nem ta lá -
lunk, egész egy há zi lé tün ket ve szély be so dor juk? 

A ke resz tény egy ség gyö ke re, egy ben a leg jel lem zõbb
sa já tos sá ga ab ban áll, hogy nem esz me vagy vi lág né zet
kö rül ala kul ki. Nem ér de ken, be lá tá son vagy ér zel me ken
ala pu ló ál lás fog la lás hív ja élet re. A ke resz tény egy ség or -
ga ni kus egy ség. Élet te li egy ség, amely egy sze mély ben va -
ló sul meg. Krisz tus tes té nek egy sé ge. Alap ja te hát nem
ideo ló gia. Ne mes, be csü len dõ, ér té ket hor do zó ideo ló gia
sem. A ke resz tény egy ség Krisz tus tes té ben, a Krisz tus hoz
tar to zás ban, a Krisz tus- kö ve tés ben va ló sul meg. Il let ve in -
kább szü le tik, mert lét re jöt te olyan ti tok, amely a ma ga
tel jes sé gé ben so ha sem lesz a bir to kunk ban. Ez a szép sé -
ge, de eb ben rej lik ne héz sé ge is, ami leg fõ kép pen ab ban
áll, hogy nem bir to kol hat juk, nem áll ren del ke zé sünk re,
nincs ki szol gál tat va ne künk. Nem mú lik raj tunk, mégis
min den oda adá sun kat igény li. 

A ke resz tény egy ség nem egy sze rû kép let. Az ideo ló gi ai
egy ség sok kal lát vá nyo sabb. Könnyeb ben le het be fo lyá -
sol ni. Le het cél ki tû zés, és le het jel szó is. Bi zo nyos ha ta -
lom bir to ká ban meg le het pa ran csol ni, jó ré to ri ké pes ség -
gel zász la ja alá le het to bo roz ni em be re ket. Rö vi debb idõ re
tö me ge ket is. Az or ga ni kus egy ség, pon to san azért, mert
élõ, in kább éli a ma ga éle tét. Sok kal ne he zebb be fo lyá sol -
ni, gya kor la ti lag le he tet len im pe ra ti vus ban elõ ad ni. Pa na -
szol hat juk a hi á nyát, kí ván hat juk a meg lé tét, de nem le -
het a cse lek vé sünk tár gya, nem tud juk elõ ál lí ta ni. Az ideo -

ló gi ai egy ség tet sze tõ sebb, job ban a ke zünk re áll és lát vá -
nyos, mint például a ka to nák egy sé ge. De ilyen a szek ták
egy sé ge is, ahol a ve zér és az el fo ga dott ideo ló gia egy szer -
re vé del mez és meg ha tá roz. Kor lá toz és biz ton sá got ad.
Szánk ba ad ja a szót és fe jünk be a gon do la tot. Csak hogy
az uni for mis egy sé ge is, az agy mo sott egy ség is ideo ló gia.
A ke resz tény egy ség pe dig a Krisz tus- kö ve tés ve le já ró ja.

Krisz tus tes té nek egy sé gét a sok fé le ség jel lem zi. Fon tos
tu do má sul ven nünk, hogy ez nem esen dõ ség. Nem olyan
ne ga tí vum, amit nagy lel kû ke resz tény sze re tet tel meg kell
ta nul ni át hi dal ni. Nem, a Krisz tus ban va ló egy ség a sok -
szí nû ség, a sok fé le ség egy sé ge. Ezért na gyon ki fe je zõ ké pe
a test, amely ben nincs két egy for ma tag és nincs két azo -
nos funk ció. A sok fé le ség és a kü lön bö zõ ség al kot ja meg a
har mó ni á ját és a mû kö dõ ké pes sé gét. Gerd The is sen az õs -
ke resz tény ség val lá sá ról szó ló köny vé ben a ká non rög zí té -
sét úgy ér té ke li, mint a plu ra li tás meg val lá sát és vál la lá sát.
A kánonnak nem volt célja az ideo ló gi ai egy sé ge sí tés, ha -
nem vál lal ta, hogy az Ó- és Új szö vet ség ben meg je le nõ sok -
fé le teo ló gi ai lá tás egy be tud fo nód ni Krisz tus tes te ként, és
mû kö dõ ké pes lesz, épp a sok szí nû sé ge okán. Tud juk, hogy
az idõ iga zol ta ezt a dön tést. A sok fé le ség kö zös ne ve zõ je
két alap axi ó ma: a mo no te iz mus és a hit a Meg vál tó ban. 

Ha meg néz zük az Egy há zak Vi lág ta ná csa alap sza bá -
lyát, sem mi más, egy sé get ki fe je zõ al ko tó ele met nem lá -
tunk ben ne, mint a fent idé zett két axi ó mát. Ha pe dig a mi
sa ját szí nünk alap ve tõ ira tá ra, az Ágos tai hit val lás ra te -
kin tünk, tud juk, hogy mi lyen nagy vo na lú an, tág ke re tek -
ben ha tá roz za meg az egy ház mi ben lé tét. Ez ugyan azt a
vo na lat kö ve ti, amit az õs ke resz tény ség nél meg fi gyel tünk,
és ar ra bá to rít, hogy a Krisz tus ban va ló egy sé get nem fel -
tét len szük sé ges be biz to sí ta ni kü lön fé le, ideo ló gi ai tí pu sú
egy ség vo ná sok kal. Az ideo ló gia pa rancs ba ad ja az egy sé -
get, és hoz zá tet sze tõs, ám ideo ló gi ai ter mé sze tû ma gya -
rá za tot ad. Az or ga ni kus egy sé get az te rem ti, aki meg en -
ge di, hogy a kéz is hoz zá  tar toz zon, meg a szem is, és egy -
for mán fon tos nak tart ja mind egyi ket. Egy for mán el fo gad -
ja õket és ra gasz ko dik hoz zá juk. Ezért nem mond hat ja a
szem a kéz nek: nincs rád szük sé gem.
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18. hosszan tûr: Két olyan új szö vet sé gi gö rög szó van (uJ -
po monhv és mak ro qu mi va), amely a tü re lem mel jel le mez he tõ
ma ga tar tást ne ve zi né ven. Az új pro tes táns for dí tás ezen
a he lyen a „tü re lem” szó val él. Jobb nak tû nik azon ban
vissza tér ni a Kár oli-for dí tás hoz, és hosszú tû rés rõl be szél -
ni. A mak ro qu mi va fo gal má ban ugyan is meg je le nik az idõi
össze te võ is (mak ro võ = hosszú, tá vo li), vagy is hosszú tá -
vú tü re lem rõl van szó. A né met (lang mü tig) és an gol for -
dí tá s (long-suf fe ring) is job bá ra ki fe je zés re jut tat ja a ki tar -
tó el vi se lés nek ezt a moz za na tát. 

19. jó sá gos: Kis sé kö rül mé nyes len ne a gö rög ki fe je zést
pon to san, igei alak ban visszad ni ma gya rul. Az ere de ti ben
im per fek tu á lis, te hát be fe je zet len ige alak van, amely –
mint a „hosszan tûr” – nem tu laj don sá got, ha nem fo lya -
ma tos vi sel ke dés mó dot fe jez ki. A „jó sá gos” mel lék név al -
kal ma zá sa ezen a he lyen azért meg fe le lõ, mert ép pen ezt
az ál lan dó sá got tük rö zi. (Vö. Gal 5,22)

20. a sze re tet: En nek a kulcs szó nak a fel so ro lás ban el -
fog lalt he lye szö veg kri ti ka i lag bi zony ta lan. Mi vel a gö rög
kéz ira tok ban jó ide ig hi ány zott a köz pon to zás, s ezért a
sze re tet jel lem zõ tu laj don sá ga i nak so rát nem vá lasz tot ta
el vesszõ, nem tud ni, hogy a „sze re tet” szó je len eset ben
az elõ zõ, a sze re tet jó sá gos vol tá ról szó ló ál lí tás hoz tar to -
zik-e, vagy pe dig a kö vet ke zõ höz, amely ben ar ról ol vas ha -
tunk, hogy a sze re tet el ha tá ro ló dik a vak buz gó ság tól. Tar -
tal mi szem pont ból azon ban a kér dés nem per dön tõ. 

21. nem vak buz gó: Az új for dí tás sze rint a „sze re tet
nem irigy ke dik”. Ha son ló kép pen az „irigy ség” for dí tás ta -
lál ha tó 1Kor 3,3-ban is, ahol szin tén a gö rög zhÖ loõ szó áll
az ere de ti szö veg ben. Gal 5,20 ver sé ben a „test cse le ke de -
te i nek” so rá ban vi szont már a „fél té keny sé get” ta lál juk,
ugyan csak a zhÖ loõ for dí tá sa ként. De a szó csa lád vizs gá -
la tá nak foly ta tá sa to váb bi meg le pe té se ket tar to gat. Mert
jel le mez he ti a zhÖ loõ azt, aki va la mit oda adás sal csi nál,
le gyen a buz gó sá ga di csé re tes, mint a ko rinthu si gyü le ke -
ze té Pál iránt (2Kor 7,7), de le gyen akár el ma rasz tal ha tó,
mint az egy ház ül dö zõ Pál apos to lé (Fil 3,6; Gal 1,14). Úgy
tû nik, hogy az ér zel mi túl fû tött ség az a jel lem vo nás,
amely össze kap csol ja a sok fé le je len tés tar tal mat hor do zó
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fo ga lom kört. Így nem cso da, ha Is ten sze re te tét is a zhÖ loõ
jel lem zi, amit „fél tõ sze re tet tel” pró bá lunk vissza ad ni
(2Kor 11,2). Ugyan csak ezt az egész em bert igény lõ oda -
adást kí ván ja meg az apos tol a leg je len tõ sebb ke gyel mi
aján dé kok el nye ré se ér de ké ben a ko rinthu si gyü le ke zet
tag ja i tól is (1Kor 12,31; 14,1.12). Vég ered mény ben nem
te he tünk mást, mint hogy a szó csa lád gaz dag szín ké pé -
bõl a szö veg kör nye zet re te kin tet tel vá laszt juk ki a meg fe -
le lõ je len tést. Ha ezt tesszük, úgy tû nik, je len eset ben sem
ha nya gol hat juk el a buz gó ság ele mét, és va la mi képp ér -
vé nye sí te nünk kell a for dí tás ban. Mi vel pe dig az apos tol
ezt a lel ki ál la po tot el uta sí tó an em lí ti, jó nak lát szik „vak -
buz gó ság gal” vissza ad ni a mon da ni va lót. 

22. a sze re tet nem kér ke dik: A per pe re u vo mai ige csak
itt for dul elõ az Új szö vet ség ben (ún. ha pax le go me non),
és má sutt is csak mel lék né vi alak ban ta lál koz ha tunk ve -
le (lásd Ba u er-szó tár 1296. kol.). A Solt ész–Szi nyei szó tár
sze rint a je len té se: nyeg lén, kér ke dõ en vi sel ked ni (521.
o.). A „sze re tet” (aj gavph) szó né hány gö rög szö veg ta nú -
ban (B, 33, 104 stb. és a ré gi for dí tá sok ban) ezen a he lyen
nem sze re pel, a P46-ban pe dig a per pe re uv tai után ke rül
a szö veg be. Úgy lát szik, a má so lók a mon da ni va ló rit mu -
sa ér de ké ben lát ták szük sé ges nek az aj gavph he lyé nek
meg vál toz ta tá sát. 

23. nem vi sel ke dik il let le nül: Az új for dí tás ban ezen a
he lyen a „nem vi sel ke dik bán tó an” meg ol dást ta lál juk. A
Kár oli-for dí tás és re vi de ált vál to za ta sze rint vi szont a sze -
re tet „nem cse lek szik ék te le nül”. Ez utób bi már in kább
meg fe lel a gö rög ige (ajsch mo ne iÖ) je len té sé nek, amely a
szó ere de tét te kint ve tu laj don kép pen va la mi lyen el fo ga -
dott „sé mát” fi gyel men kí vül ha gyó vi sel ke dést je lent. Ez
le het va ló ban „bán tó” is, de bán tó szán dék nem fel tét le -
nül tar to zik hoz zá. Mi vel az „ék te le nül” vál to zat már ré -
gi es nek hat, a vá lasz tás az „il let le nül” ki fe je zés re esett.

24. a jog ta lan ság nak: Az új pro tes táns for dí tás hû en
kö ve ti Kár oli meg ol dá sát, aki sze rint a sze re tet nem örül
a „ha mis ság nak”. Pe dig a gö rög szö veg ben en nél több rõl
van szó. Az aj di ki va a gö rög em ber szá má ra va la mi na -
gyon fon tos nak, a divkh-nek, a szo kás jog nak, ál ta lá ban a
jog nak, az er kölcs nek, a rend nek és igaz ság nak a meg sér -
té se, vagy is jog tip rás (lásd Solt ész–Szi nyei 251. o.). De
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té sek re („min dent hit tel fo gad…” stb.) fi gye lünk, ak kor a
„te tõ” be fe dõ, ol tal ma zó sze re pé nek ké pe a leg ké zen fek -
võbb for dí tá si vál to zat. 

27. min dent hit tel fo gad: A sze re tet him nu szán be lül eb -
ben a mon dat ban ke rül szó ba má sod íz ben a „hit”, de a szó
tar tal má nak meg fej té sé ben nem se gít raj tunk sem a 2. vers -
ben, sem pe dig a ké sõb bi ek ben, a 13. vers ben ta lál ha tó elõ -
for du lá sa. Bár mind há rom eset ben kö zös vo ná sa a hit nek
az a bá tor ság, amellyel rá tud ha gyat koz ni olyas mi re, ami -
re néz ve em be ri leg nincs biz to sí ték, még is, míg ez a bá tor -
ság a 2. vers sze rint a rend kí vü li tet tek re vál lal ko zó me rész -
ség ben, a 13. vers ben pe dig az Is ten re ha gyat ko zó bi za lom -
ban nyil vá nul meg, ad dig a 7. vers össze füg gé sé ben „sok kal
in kább az em be ri kap cso la tok ban nél kü löz he tet len bi za lom -
ra kell gon dol nunk”. „Hi szen itt nem le het szó úgy ál ta lá ban
a ke resz tény hit rõl. Er rõl ugyan is nem mond ha tó el, hogy
»min dent hisz«.” (Vö. Wolff: Komm 125. o.)

28. so ha nem bu kik el: Az apos tol ün ne pé lyes mon da ta
az ere de ti szö veg ben azt ál lít ja a sze re tet rõl, hogy ouj dev po -
te pivp tei, vagy is szó sze rint: „so ha el nem esik” (pivp tei
lásd 1Kor 10,12). Ez a ki je len tés megint me ta fo ri kus, és
en nél fog va át vitt ér te lem ben ér ten dõ, hi szen a sze re tet
még meg sze mé lye sít ve sem sze mély, és ezért nem is bo tol -
hat meg és nem es het el. Ép pen ezért a for dí tók kü lön bö -
zõ kép pen pró bál ják át ül tet ni a szót sa ját nyel vük re. A né -
me tek ál ta lá ban meg ma rad nak az ere de ti kép nél, és azt
mond ják: a sze re tet „fällt ni emals” (so ha nem esik el).
Sch ra gé nál ta lál ha tó így: „hört ni emals auf” (so ha nem
szû nik meg, nem ér vé get). Az an gol szá szok in kább a „ne -
ver fa ils” (so ha nem hi ány zik, so ha nem mond csõ döt) for -
du la tot vá laszt ják. A ma gyar for dí tá sok vi szont több nyi re
„a sze re tet so ha el nem fogy” (Kár oli), „so ha el nem mú -
lik” (új for dí tás), „meg nem szû nik” (Tõ kés), „so ha sem
vész el” (Var ga Zs. 778. kol.) for má ban old ják meg a mon -
dat át ül te té sét. Mint ha azt kel le ne hang sú lyoz ni, hogy a
sze re tet nem olyan, mint a gyer tya, amely las san le ég, el -
fogy. Csak hogy a pivptw igé nek ez az ér tel me zé se már
meg le he tõ sen el tá vo lo dott az alap je len tés tõl. Ez zel szem -
ben eb ben az eset ben ta ná csos a 8–13. ver sig ter je dõ sza -
kasz egé sze fe lõl kö ze lí te ni a szó je len té sé hez. Az apos tol a
him nusz nak a szó ban for gó ré szé ben a sze re tet jö võ jé re
for dít ja a szót, és már az ele jén azt hang sú lyoz za, hogy a
sze re tet so ha sem fog ja el ve szí te ni idõ sze rû sé gét. „Áll va
ma rad”, te hát vesz tett csa tá ban „so ha nem bu kik el”. 

29. tárgy ta lan ná vál nak: A ránk vá ró gon do lat me net -
ben há rom íz ben is ta lál ko zunk a ka tar gevw ige jö võ ide -
jû szen ve dõ alak já val, egy al ka lom mal pe dig cse lek võ
per fek tu má val. A ki fe je zés ezért nyil ván va ló an meg ha tá -
ro zó ele me a mon da ni va ló nak. A szó alap je len té se pe dig
„va la mit tét len ség re kár hoz tat ni”. Az össze té tel tag ja
ugyan is az ajr go võ mel lék név, amely tét lent, res tet, meg
nem mû vel tet (ejr go võ fosz tó kép zõ vel) je lent. Az „el tö röl -
ni” ki fe je zés, ahogy a szó ban for gó igét a ma gyar for dí tá -
sok hoz zák, eb ben az össze füg gés ben fe les le ge sen erõ tel -
jes, s ne héz is ér tel mez ni szel le mi tar tal mak sor sá val kap -

ugyan csak a „jog ta lan ság” a meg fe le lõ el len tét pár ja an -
nak az igaz ság fo ga lom nak, ame lyet a kö vet ke zõ tag mon -
dat sze rint vi szont öröm mel nyug táz a sze re tet.

25. de együtt örül má sok kal az igaz ság nak: Ezt a ki je -
len tést a sze re tet rõl nem te kint het jük az elõ zõ mon dat tü -
kör ké pé nek, mert nem csak annyit ál lít, hogy a sze re tet –
szem ben a jog ta lan ság gal – örül az igaz ság nak. Sok ma -
gya rá zó for dí tá sá ban ennyi vel is meg elég szik. A sze re tet
ál tal ger jesz tett ör ven de zést azon ban a szö veg a sug -
caivrw igé vel fe je zi ki, a sun elõl já ró a ca ivrw elõtt pe dig a
kö zös öröm ál la po tát kí ván ja ki fe je zés re jut tat ni. Ezért a
re vi de ált Kár oli és az új pro tes táns for dí tás már azt hang -
sú lyoz za, hogy a sze re tet „együtt örül az igaz ság gal”. Ez -
zel a meg ol dás sal szem ben vi szont jog gal jegy zi meg Bar -
rett, hogy „nem -val/-vel; hi szen az igaz ság nem ör ven de -
zik”, és ha ez így van, ak kor az apos tol so rát így kell ér -
tel mez nünk: „jo ins in re jo i cing” (eggyé len ni az öröm ben),
ér te lem sze rint: má sok kal (Tõ kés: Komm 350. o.). A sze re -
tet te hát má sok kal együtt örül, ha va la hol az igaz ság ér -
vé nye sül. Az „igaz ság” vi szont eb ben az eset ben az ajlhv -
qe ia. A szó el sõd le ges je len té se a köz lés te rü le té re vo nat -
ko zik: olyan ál lí tás, amely meg fe lel a va ló ság nak, te hát
nem ha zug ság. Ha a je len össze füg gés ben is eb ben az ér -
te lem ben kel le ne ven nünk, ak kor az elõ zõ tag mon dat ban
sze rep lõ aj di ki va-ban vi szont ha zug sá got kel le ne lát nunk.
De a ha zug ság nál több re kell gon dol nunk, ha fi gye lem be
vesszük Róm 1,18 és 2,8 ver se it. Itt, ahol Pál az em ber nek
a bûn mi att meg rom lott éle tét ál lít ja elénk, az aj di ki va és az
ajlhv qe ia szin tén együtt, pár ban for dul elõ. Eb ben az eset -
ben is jog ta lan cse le ke de tek áll nak az igaz ság ér vé nye sü -
lé sé nek út já ban. De a oJ do võ aj di ki vaõ (a jog tip rás út ja) és a
oJ do võ ajlh qe ivaõ (az igaz ság út ja) már az Ószö vet ség gö rög
for dí tá sá ban, a Sep tu ag in tá ban is egy mást ki zá ró élet -
irány ként je lent ke zik. (A Sep tu ag in ta szá mo zá sa sze rint
Zsolt 118,29 kk., a ma gyar for dí tá sok ban Zsolt 119,29
kk.; lásd még Mik 7,19 kk.; Sir 27,8 kk.)

26. Min dent vé del mé be vesz: Az ere de ti szö veg ben ta lál -
ha tó stev gei ige je len té sét szin te min den for dí tás más ként
pró bál ja vissza ad ni. Az igen csak el té rõ je len tés tar tal mak
bi zo nyá ra a stevgh (te tõ, ta ka ró, lásd Mk 2,4; Mt 8,8 és
pár hu za mos he lyei) szó ból ágaz nak el, és vesz nek fel át -
vitt, me ta fo ri kus ér tel met. Töb ben is 1Thessz 3,1.5 min tá -
já ra „el vi se lés”-re (Sch ra ge: Komm 275. o.; Lind emann:
Komm 280. o.; Tõ kés: Komm 350. o.) vagy „az erõ te le nek,
a te her té te lek vál la lá sá ra” (O. Wisch meyer: Der höchs te
Weg 103. o.; Wolff: Komm 124. o.) gon dol nak. Ál ta lá ban
ezt a je len tést té te le zik fel 1Kor 9,12 ver sé ben is, de ott az
össze füg gés bõl in kább „a szük ség le tek fe de zé sé re” kö vet -
kez tet he tünk. Nem rit ka a sze re tet him nu szá nak szó ban
for gó he lyén az a for dí tá si vál to zat sem, amely Péld 10,12
nyo mán (1Pt 4,8; Jak 5,20) a sze re tet bûnt, szé gyent el ta -
ka ró, el fe de zõ ter mé sze té re utal (Kár oli- és új pro tes táns
for dí tás; Ba u er-szó tár 1517. kol.; Var ga Zs. 880. kol.:
„min den re fáty lat bo rít”; Conz el mann: Komm 256. o.). Ha
vi szont a sze re tet ter mé sze tét fel so ro ló kö vet ke zõ ki je len -
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cso lat ban. (Vö. O. Wisch meyer ja vas la tá val: „vé get ér”.
Der höchs te Weg 122. o. Wolff pe dig így ta lál ja meg fe le lõ -
nek: „ér vé nyét ve szí ti”; „a tö re dé kes nem ki egé szül, ha -
nem fe les le ges sé vá lik”. Komm 125 k.)

30. Mert tö re dé kes, ami alap ján is me re tün ket sze rez zük:
Ez a for dí tás kis sé kö rül mé nye sebb a meg szo kott nál (Mert
tö re dé kes az is me re tünk…). De nem el le nez het jük, ha a
ki je len tést ér tel mé nek meg fe le lõ en akar juk vissza ad ni.
Ugyanis az apos tol nem azt ál lít ja, hogy meg is me rõ ké pes -
sé günk fo gya té kos, és en nél fog va az így szer zett is me re -
tünk is tö re dé kes, ha nem azt, amit is me rünk, amibõl ki in -
du lunk (ejk mev ro uõ), te kin ti tö re dé kes nek és át me ne ti nek
(1Kor 12,27; vö. még O. Wisch meyer 125., 128. o.). 

31. gyer mek: Ami kor Pál az elõ zõ vers ben a „tö re dé kes -
sel” szem be ál lít ja a „tö ké le test” (to; tev le ion), ak kor ez a
ki fe je zés, úgy tû nik, eszé be jut tat ja az ugyan csak ez zel a
szó val jel lem zett „nagy ko rú sá got”, ez pe dig a gyer me ki és
fel nõtt ál la pot kö zött meg lé võ kü lönb ség gel pél dá ló zó
szó no ki köz he lyet, to poszt (lásd Conz el mann: Komm 267.
o. 84. j.; Wolff: Komm 126., 306. o.). Az apos tol te hát ha -
son lat ként ve ti egy be a gyer me ki ál la po tot a fel nõtt fér fi é -
val azért, hogy a tö re dé kes sel szem be ál lít sa az el jö ven dõt,
a tel jes sé get. A „még nem”, „de majd igen” a „ter ti um com -
pa ra tio nis” (ha son lí tá si pont), és ezért, bár a fér fi ko rá ról
úgy be szél, mint ha már el ér te vol na, Bar ret tel egyet ért ve
azt kell mon da nunk, hogy „Pál nem te kin ti ma gát érett
ko rú nak ab ban az ér te lem ben, hogy ké pes már nél kü löz ni
a pró fé ci át, va la mint az is me re tet, és tö ké le tes sé lett a sze -
re tet ben.” (Komm 306. o.) 

32. vé le ked tem: Mi vel ro kon ér tel mû sza vak ról van szó,
nem könnyû el ha tá rol ni a gö rög ej log izovmhn ál lí tást az
elõ zõ mon da té tól (ej frov no un). Az új pro tes táns for dí tás
úgy tesz kü lönb sé get a két szó kö zött, hogy az ej frov no un
for dí tá sát az „érez ni” igé vel old ja meg, de ez a je len tés
elég tá vol áll a gö rög szó tar tal má tól. Bar rett sem elég gé
meg gyõ zõ, ami kor az ej log izovmhn for du lat ér tel mét az 5.
vers ben ta lál ha tó elõ for du lás ból ve ze ti le. Ott ugyan is a
rossz „fel ro vá sá ról” van szó, ami itt, a 11. vers ben nem ad
el fo ga ha tó ér tel met. A né met for dí tá sok ban ezen a he lyen
az „über le gen” (la tol gat ni, mér le gel ni) szót ta lál juk, és
amennyi ben tárgy nél kül áll az ere de ti for du lat, en nek fe -
lel meg a „vé le ked ni” vál to zat.

33. fel hagy tam: Ezen a he lyen is a ka tar gevw ige sze re -
pel, csak hogy most cse lek võ per fek tu mi alak ban (lásd a
29. jegy ze tet). Mi vel per fek tum ról, az az be fe je zett múlt ról
van szó, még pe dig egyes szám el sõ sze mély ben, ez a for -
dí tás tû nik a leg meg fe le lõbb nek. 

34. tü kör ál tal ta lá nyok ban (di j ej sovpt rou ejn aij nivg ma -
ti): Ha a tü kör nem is volt olyan el ter jedt, mint nap ja ink -
ban, so kan hoz zá jut hat tak és hasz nál hat ták az ókor ban is.
Míg ré geb ben csi szolt fém bõl ké szült, a ró mai kor ban is -
mer ték már az üveg tük rö ket is (Bib lisch-his toris ches
Hand wör ter buch III. 1831. kol.). Te hát a tü kör sze re pé nek
is me re té ben nem volt fel fog ha tat lan, amit ha son lat kép pen
Pál ki fe je zés re akart jut tat ni ve le (Jak 1,23). A ha son lí tá si

pont, az ún. „ter ti um com pa ra tio nis” a tü kör ál tal nyúj tott
köz ve tett lá tás, és nem az el mo só dott tük rö zés, amint ezt
a ha gyo má nyos ma gya rá zat su gall ja. „A tü kör ben meg je -
le nõ kép a kép tár gyát he lye sen ad ja vissza, de az még sem
ma ga a tárgy” – fog lal ja össze a tü kör nek a ha son lat ban
be töl tött sze re pét O. Wisch meyer (Der höchs te Weg 132.
o.). A tü kör nek ez zel az át vitt ér tel mé vel több nyi re a fi lo zó -
fu sok nál ta lál koz ha tunk (vö. Pla tón III. 381. o. = Ti ma i osz
71b). A szto i ku sok szá má ra az is ten ség tük re ma ga a vi -
lág min den ség. A gnosz ti kus az is me ret tük ré ben ön ma gát
is me ri fel (lásd Conz el mann: Komm 368 k. 94., 96., 97. j.).
A tü kör sze re pé vel meg fo gal ma zott pá li mon da ni va lót
még is in kább az Ószö vet ség fe lõl, pon to sab ban 4Móz 12,8
fe lõl ta ná csos meg fej te nünk, ahol ar ról az Is ten nel va ló
köz vet len, szem tõl szem ben lét re jö võ kap cso lat ról van szó,
amely ben ki zá ró lag Mó zes nek le he tett osz tály ré sze. Sõt
en nek az ál lí tás nak meg erõ sí té sé ül az Ószö vet ség gö rög
vál to za tá ban, a Sep tu ag in tá ban ugyan azt a szót ta lál juk,
mint ame lyet Pál is em lít: ouj di; aijnig mavtwn, „nem ta lá -
nyok ré vén”. Van azon ban az idé zett hellyel kap cso lat ban
olyan zsi dó ha gyo mány is, amely sze rint ma ga Mó zes sem
köz vet le nül, ha nem tü kör ál tal lát ta Is tent (lásd Wolff:
Komm 127. o.). Az aij nivg ma nem fel tét le nül je lent va la mi
ho má lyos, el mo só dott tük rö zõ dést. Alap je len té se: „ta -
lány”, „rej tély” (vö. Solt ész–Szi nyei 15. o.).

35. ak kor úgy fo gok is me ret re szert ten ni, ahogy en gem is
meg is mert az Is ten: Ami a for dí tás ban szó sza po rí tás nak
tûn het, az ere de ti szö veg ben tö mör, mag vas ki je len tés. Tu -
laj don kép pen nem is áll más ból, mint az ej pi gignwvskw
(meg is mer, is me re tet sze rez, fel is mer) ige két fé le, egy ak tív
és passzív egyes szám el sõ sze mé lyû alak já ból. Mi vel a
passzív vál to zat ala nya nincs meg ad va, szi go rú an vé ve így
kel le ne for dí ta nunk: „ahogy én is meg is mer tet tem”. Ez
azon ban ma gya rul ér tel mez he tet len. Vi szont fi gye lem be kell
ven nünk, hogy az Új szö vet ség ben a passzív ige ala kok mö -
gött cse lek võ alany ként igen gyak ran ma ga Is ten áll, vagy is
ún. „passi vum di vi num ról” be szél he tünk, és mert itt is ez az
eset áll fenn, a for dí tás ban bát ran ki egé szít het jük az apos tol
ál lí tá sát Is ten ne vé vel. De fel kell fi gyel nünk ar ra is, hogy a
„meg is mer ni” ige passzív alak ja ao risz tosz ban (moz za na tos
ér te lem ben) áll, te hát a cse lek mény egy meg ha tá ro zott idõ -
pont hoz van köt ve, s ezért a je len té se is in kább a meg is mer -
ke dés fe lé húz, mint a meg is me rõ te vé keny ség hez. 

Pál az ige ak tív és passzív alak já nak pár ba ál lí tá sá val
az is me ret te kin te té ben az em bert el len té tes hely zet be
hoz za. Más az, aho gyan õ is mer, és más az is, aho gyan õt
is me rik. Ugyan azon szó nak ez a ki for ga tá sa azon ban nem
fel szí nes já ték, ha nem fon tos teo ló gi ai mon da ni va ló hor -
do zó ja. Oly annyi ra, hogy má sutt is, még pe dig sar ka la tos
teo ló gi ai ki je len té sek ben, nem egy szer ta lál koz ha tunk ha -
son ló for du lat tal (1Kor 8,2 k.; Gal 4,9).

36. leg na gyobb: A meivzwn tu laj don kép pen kö zép fo kú
mel lék név (na gyobb), de az Új szö vet ség ko rá nak gö rög
nyel vé ben, a ko i né ban sok szor fel sõ fo kú ér tel met nyer (Bl-
D. 60. §.).
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EGY SÉ GÜNK KRISZ TUS BAN –
AZ ÖKU ME NIZ MUS KI HÍ VÁ SA

Az Eu ró pai Unió tá gabb, sza ba dabb kö zös sé gé ben to vább ra
is az egyik leg fon to sabb ki hí vás ma rad egy há za ink és gyü -
le ke ze te ink szá má ra az öku me niz mus: Krisz tus ban már
meg lé võ lát ha tat lan egy sé günk di na mi kus és fá rad ha tat -
lan, sok ol da lú to vább épí té se. A 20. szá zad egy ház tör té ne te
nyil ván va ló an ta nú sít ja: mi nél erõ sebb az em ber köz pon tú
ön zés, az Is ten tõl és az õ aka ra tá tól, ke gyel mé tõl va ló el sza -
kad ni aka rás a vi lág ban, an nál erõ seb bé vá lik kö zöt tünk,
az egy há zak ban Krisz tus Urunk fõ pa pi imád sá gá nak ere je:
…hogy mind nyá jan egyek le gye nek, (…) hogy el higgye a vi -
lág, hogy te küld tél el en gem. (Jn 17,21) Sok szor el hang zott
már: vagy eggyé lesz a ke resz tény ség, vagy el tû nik a har -
ma dik év ez red so rán! Tör té nel mi tény, hogy Krisz tus né pé -
nek egy sé ge meg bom lott, az egyes kö zös sé gek el tá vo lod tak
egy más tól. Sõt el len sé ges ke dõ, ri va li zá ló, test vé ri et len
konf lik tus ban él nek sok eset ben mind a mai na pig. Már a
Ge ne zis ben (1Móz 9,13) ol va sunk Is ten örök szö vet sé gé rõl.
A szi vár vány a sok fé le szín ár nya la tot egyet len egy ség be
fog ja össze. Az „izo lált szí nek” nem a szö vet ség je lei! Ha -
son ló kép pen az egy ség tö rek vés nek nem az uni for mi zá lás a
cél ja, ha nem a má sik lel ki sé gi for má i nak õszin te el fo ga dá -
sa a tisz ta ta ní tás alap ján, a le gi tim sok fé le ség fi gye lem be -
vé te lé vel. Sok fé le ér té ket hor do zunk, de csak egy más gaz -
da gí tá sá val le he tünk ön ma gunk (fe le ke ze ti iden ti tás).

Ma az egy há zak egy ség épí té sé nek 3 fõ tí pu sa van: 
a) A kon ci li á ris vagy zsi na ti egy ség. Ezt ma el sõ sor ban

az EVT kép vi se li (Amsz ter dam, 1948). 
b) Az egy ség a meg bé kélt kü lön bö zõ sé g ben: a leg fon to -

sabb dog ma ti kai és eti kai kü lönb sé gek meg õr zé se és tisz -
te let ben tar tá sa mel lett ál lan dó teo ló gi ai dia ló gust foly tat -
nak az egy há zak. Ezt a tí pust kép vi se li – sok má sik egy -
ház zal együtt – az LVSZ (Lund, 1947) is. 

c) Ró ma és a Va ti kán öku me ni kus egy ség mo dell je: Krisz -
tus egy há za a leg tel je seb ben a vi lág ke resz tény ség nagy
több sé gét át fo gó, Ró ma köz pon tú ka to li kus egy ház ban
van je len (in ter kom munió hi á nya). A II. va ti ká ni zsi nat
óta sok te rü le ten je len tõs kö ze le dés ment vég be (kö zös
ima he tek, együtt mû kö dés a misszi ó ban és az egy há zak
sze re tetszol gá la tá ban). Re mény ség gel vár juk egy sé günk
to vább épü lé sét az új év ez red ben, hi szen nem csak mi fá ra -
do zunk ezért a leg tel je sebb egy sé gért, ha nem Szent lel ke
ál tal Krisz tus Urunk is kö nyö rög ér te: ut unum sint!

FE LE KE ZE TI SÉG ÉS ÖKU ME NÉ

Ma, ami kor öku me niz mus ról be szé lünk, két el len té tes
irány zat tal ta lál juk szem ben ma gun kat. Egy részt ele ve -
nen él a fe le ke ze ti erõ sö dés vá gya (kon fesszi o na liz mus),
más részt je len van a har mo ni zá lás ra, az egy ség re va ló tö -
rek vés. Az el múlt évek ben ki adott nagy ke resz tény ál lás -
fog la lá sok ból is ki tû nik, hogy a tör té nel mi egy há zak egyi -
ke sem ta gad ja az öku me niz must.

Új, át tö rés jel le gû irat az 1999. ok tó ber 31-én Augs burg -
ban alá írt Ró mai ka to li kus–evan gé li kus Kö zös Nyi lat ko zat a
meg iga zu lás ról. A nyi lat ko zat 30 év kö zös teo ló gi ai fá ra do -
zá sá nak ered mé nye, amely nek 13. pont já ban ez áll: „A je -
len le gi bib li ai, teo ló gi ai és dog ma tör té ne ti is me re tek szám -
ba vé te le kor az öku me ni kus dia ló gus ban a II. va ti ká ni zsi -
nat óta je len tõs a kö ze le dés a meg iga zu lás tan te kin te té ben,
úgy hogy eb ben a kö zös nyi lat ko zat ban a meg iga zu lás tan
alap igaz sá ga i ban már kon szen zust tud tak meg fo gal maz ni,
amely nek fé nyé ben a 16. szá za di meg fe le lõ ta ní tás be li el íté -
lés má ra már nem vo nat ko zik a mai part ner re.” A kö zös
nyi lat ko zat el fo ga dá sa azon ban nem je len ti azt, hogy min -
den rész let kér dés ben egyet ér tünk, hi szen a ka to li kus teo ló -
gia ha gyo má nyos ki fe je zé se sze rint az „igaz sá gok hi e rar -
chi á ja” (hi e rar chia ver i ta tum) ke re té ben lát ják a meg iga zu -
lás kér dé sét. Ered mény, hogy mind két fél ré szé rõl vissza vo -
nás ra ke rült a köl csö nös ki át ko zás. En nek ki mon dá sá val
egy lé pés sel kö ze lebb ke rül tünk a krisz tu si-bib li ai igaz sá -
gok meg val lá sá ban az egy ház Urá hoz és egy más hoz.
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CSON KÁ NÉ SZA BÓ MAG DA

A Char ta Oe cu me ni ca teo ló gi ai
jelentõsé ge* I.

* Az Északi Evangélikus Egyházkerület által 2004-ben kiírt pályázatra
érkezett díjnyertes munka. A tanulmány teljes címe: A Char ta Oe cu me ni -
ca teo ló gi ai jelentõsé ge és az eb bõl kö vet ke zõ lehetõ sé ge ink az Eu ró pai
Uni ó ba va ló be lé pés össze füg gé sé ben.

KITEKINTÉS



E kö zös nyi lat ko zat alá írá sát meg elõ zõ en öku me ni kus
ta lál ko zót szer vez tek Wels ben (Auszt ria), 1999. ok tó ber
22–24. kö zött.1 Az elõ adá sok vá laszt ke res tek a kö zös
nyi lat ko zat ban fel ve tett kér dé sek re. Dr. Sil via Hell innsb -
rucki teológiaprofesszor a nyi lat ko zat fej lõ dé sé rõl és mai
ál lá sá ról be szélt: „(…) Van nak kü lönb sé gek, de ez nem
sza ka dás. Nem be szél he tünk uni for mi zált egy ség rõl sem,
a do ku men tum el is me ri a kü lön bö zõ sé ge ket. (…) A Ka to -
li kus Egy ház és az LVSZ pro duk tu ma ez az irat. A kö zös
nyi lat ko zat nél kü löz he tet len esz köz, lé nye ges ki in du ló -
pont a to váb bi mun ká hoz. El té rõ ma gya rá za tok: 4.3 »so -
la fi de« – egye dül hit ál tal, il let ve ke gye lem bõl; 4.4. »si mul
ius tus et pec cator« – a meg iga zí tott bû nös em ber ma rad,
il let ve con cupys cen tia; 4.7. pont ban a ka to li kus ál lás pont
hang sú lyoz za a co ope ra ti ót, vagy is a jó cse le ke de tek ér -
dem szer zõ vol tát. Ezek ben a kér dé sek ben el té rõ a ha gyo -
mány, de lét re jött a kon szen zus.”

Öku me ni kus kö rök ben nagy port ka vart a „Do mi nus Ie -
sus” nyi lat ko zat, 2000. szep tem ber 5. A Jé zus Krisz tus és
az egy ház egyet len sé gé vel és üd vö zí tõ egye te mes sé gé vel
fog lal ko zó do ku men tu mot Rat zin ger bí bo ros fo gal maz ta
meg, a Hit ta ni Kong re gá ció ad ta ki, de már jú ni us 6-án II.
János Pál pá pa ra ti fi kál ta és el ren del te köz zé té te lét.

A dek la rá ci ó nak az egy ház ról szó ló alap ve tõ ki je len té se
a II. va ti ká ni zsi nat ekk le zio ló gi ai ta ná val össz hang ban
van: Krisz tus egy há za a tör té nel mi meg osz tá sok el le né re
fo lya ma to san lé te zik a ka to li kus egy ház ban, még hoz zá a
ma ga tel jes sé gé ben, míg azon kí vül a meg szen te lõ dés és
az igaz ság ele mei je len van nak, pél dá ul az or to do xok nál.
El len ben azok a „ke resz tény egy há zi kö zös sé gek”, ame -
lyek ben nincs meg az apos to li foly to nos ság és az eu ka -
risz tia he lyes ér tel me zé se, még ki sebb mér ték ben hor doz -
zák a tel jes ség ré szét. Az inst ruk ci ó nak ez a ki je len té se
mé lyen meg sér tet te a pro tes tán so kat, és több ka to li kus
teo ló gus is til ta ko zott el le ne. Lo vas sy At ti la ró mai ka to li -
kus teo ló gus és dr. Ha fensc her Ká roly cím ze tes teo ló gi ai
ta nár a nyi lat ko zat ér tel me zé sé bõl a kö vet ke zõ ket ír ja:2

„…A mea cul pa meg val lá sa elõbb re visz, mint a tua cul pa
nyo mo zá sa. (…) Sza vunk sem le het szol gai, ha nem csak
test vé ri és az egy ség ügyét szol gá ló. (…) A dia ló gus part -
nert nem zár hat juk ki a kü lönb sé gek mi att a ke resz tyén -
ség nagy csa lád já ból. Egy sé günk nem je lent egy for ma sá -
got, nem je lent uni ót. Egy sé günk csak az Úr ban, a Do mi -
nus Ie sus ban van most is. Õ van idõ ben mö göt tünk, mel -
let tünk és elõt tünk is. A Do mi nus Ie sus irat után is együtt
kell len nünk a Do mi nust kö vet ve.”

A Do mi nus Ie sus hit ta ni nyi lat ko zat sze münk ben el sõ -
sor ban Ró ma bel sõ so ra i nak ren de zé se, még ak kor is, ha a
pro tes tan tiz mus és az ang li kán egy ház mi nõ sí té se fé ke zõ
jel le gû (har mad ren dû, egy há zi as kö zös ség nek mi nõ sí tõ ti -

tu lus), de sem mi kép pen sem húz za ke resz tül a kö zös nyi -
lat ko zat ér vé nyét.3

A „Do mi nus Ie sus” nyi lat ko zat ál tal ki vál tott éles pro -
tes táns kri ti kák után nyil vá nos ság ra ke rült A jö võ öku me -
ni kus táv la tai cím mel egy ál lás fog la lás, ame lyet a Pá pai
Egy ség tit kár ság el nö ke, Wal ter Kas per bí bo ros jegy zett.4

Kor ké pe az „egy az Úr, egy a hit, egy a ke reszt ség” té má -
ját il le tõ en bo rús kép. A le zá rult sö tét év szá zad után most,
a hi deg há bo rú el múl tá val, a glo ba li zá ció je gyé ben sem
ala kul ki igaz sá gos vi lág rend. „Ná lunk, a gaz dag nyu ga -
ton alap ve tõ em be ri ér té kek hul la nak szét, ter jed a val lá si
kö zöm bös ség, ugyan ak kor új szek ták és fun da men ta lis ta
áram la tok je len nek meg, egé szen a val lás sal pa lás tolt ter -
ro riz mu sig. (…) Hi szek az egy, szent, egye te mes egy ház -
ban. Min den tõ lünk tel he tõt meg kell ten nünk, hogy a sza -
ka dá sok nak vé get ves sünk. Az öku me né ért vál lalt el kö te -
le zett ség min den ke resz tény re néz ve kö te le zõ jé zu si pa -
ran cso lat. Az öku me né lel ki kül de tés és ki hí vás, amely az
új év ez red haj na lán az idõ je le i nek fel is me ré sé bõl fa kad.”

A bí bo ros né ze tei a meg vál to zott hely zet rõl így össze -
gez he tõk: „(…) A leg utób bi zsi nat sze rint nap ja ink ban a
Szent lé lek je le, (…) hogy a 20. szá zad fo lya mán a sza ka -
dás mi at ti bán kó dás sal pár hu za mo san 1.) va la mennyi
egy ház ban új ra éledt az egy ség vá gya és ke re sé sé nek igé -
nye. 2.) Az öku me ni kus ön tu dat és az öku me né aka rá sa a
ró mai ka to li kus egy ház ban is te ret hó dí tott. 3.) Nem csak
a ke resz tény egye dek, ha nem a töb bi ke resz té nyek is ré szét
ké pe zik Jé zus Krisz tus egy há zá nak. 4.) A ka to li kus egy há -
zon kí vül ko ránt sem egy há zi vá kuum lé te zik. 5.) A va ti ká -
ni zsi nat öku me ni kus dön té se vissza von ha tat lan el ha tá -
ro zás. 6.) Plé bá ni ai szin ten is kü lön fé le egy há zi kö zös sé -
gek ben szo ros öku me ni kus együtt mû kö dés és ba rá ti
össze tar to zás bon ta ko zott ki. 7.) A meg ke resz tel tek Krisz -
tus egyet len tes té nek tag jai. 8.) Az öku me né olyan stá di -
um ba ér ke zett, amely bõl nincs vissza út. 9.) Az egy sé get
nem sza bad össze té vesz te ni az egy for ma ság gal, (…) van -
nak még ki nem bé kült kü lön bö zõ sé gek is. 10.) Az öku me -
niz mus sal szem be ni el len ál lás ért he tõ, mert az egy há zak
iden ti tá su kat fél tik. 11.) Nem má sok nak kell vissza tér ni -
ük hoz zánk, ha nem ma gunk nak kell meg tér nünk Krisz tus -
hoz. 12.) A re for má ció iga zi cél ja nem új egy ház lét re ho zá -
sa volt, ha nem az egész egy ház meg úju lá sa. 13.) Nincs
más vá lasz tá sunk, mint az öku me né. 14.) A zsi nat elõt ti
idõ szak ba nincs vissza út!”5

A vi ták el le né re mind há rom nagy egy há zi irány zat: a
ró mai ka to li kus, az or to dox és a pro tes táns egyházak (be -
le ért ve az ang li kán egy há zat is) hi tet tesz nek az öku me -
niz mus mel lett, és azt „vissza for dít ha tat lan nak” tart ják.

246

1 B. Salacz Ágnes: Két egyház – egy út az üdvösséghez. Ökumené
1999/4. 32–34. o. Az elõadás elhangzott a találkozón.

2 Lo vas sy At ti la – Ha fensc her Ká roly: Krisz tus igen – egy ház nem? Lel -
ki pász tor 2001/7–8. Hafenscher Károly: Biztató jelek az ökumenikus
párbeszédben.  Evan gé li kus Élet 2001. au gusz tus 5. 4. o.

3 Ha fensc her Ká roly: „Öku me ni kus dia ló gu sok és egy há zi re cep ció” cí -
mû öku me ni kus ke rek asz tal-be szél ge tés az EHE-n 2001. ok tó ber 18-án.
Theo ló gi ai Szem le 2002/1. 53–55. o

4 Kas per, Wal ter: Perspektiven der Ökumene im 21. Jahrhundert. Der
Christ  liche Os ten 2002/1. 4–18. o. Ma gya rul: Egy úr, egy hit, egy
keresztség. A jövõ ökumenikus távlatai. Mér leg 2002/3.

5 Tóth Ká roly: ÖTK elnöki beszámoló. Theo ló gi ai Szem le 2003/3. 162. o.



EU RÓ PA ÉS AZ EU RÓ PAI UNIÓ

Gyö ke re ink és örök sé günk, ke resz tény Eu ró pa

Az egy ház Krisz tus tes te; mi, a ta gok egy nagy csa lá dot al -
ko tunk (cong re ga tio sanc to rum). Egy Atyá nak va gyunk a
gyer me kei. El tér nek ugyan ha gyo má nya ink, kül sõ meg -
nyi lat ko zá sa ink, sok szor ta ní tá sunk, de mind nyá jan egy
kö zös gyö kér re, az evan gé li um ra hi vat ko zunk.

„Pál apos tolt át hív ják lá to más ban Eu ró pá ba, Ma ce dó ni -
á ba. (…) 313 után már el ter jedt a ke resz tény ség az egész
Ró mai Bi ro da lom ban, sõt a kö zép kor ban (té rí té sek, erõ -
sza kos ter jesz tés) min de nütt gyö ke ret ver (Cor pus Ch ris ti -
a num). (…) A ke resz tény múlt gaz dag sá gá val, ér té ke i vel,
sze gény sé gé vel és bû ne i vel együtt örök sé günk. Nem
könnyû el vál lal ni a múl tat, és hi te les nek ma rad ni.”6

Eu ró pai út ke re sé sünk és az öku me né

„A na ci o na liz mus és in ter na ci o na liz mus zá to nyai kö zött
ki ált ma az öku me ni kus ke resz tény ség Urá hoz; (…) po li -
ti kai szük ség sze rû ség és le he tõ ség kér dé se, az öku me né
azon ban Is ten pa ran cso la tai fe lõl kér de zõs kö dik. Krisz tus
egy há za je len van egy szer re min den nép éle té ben. (…) En -
nek az egy ház nak tag jai el vá laszt ha tat la nul össze tar toz -
nak az egy Úr, Jé zus Krisz tus pa ran cso la ta ál tal.”7

Di et rich Bon ho ef fer 70 év vel ez elõtt írt sza va „eu ró pai
út ke re sé sünk ben” ma is el iga zí tó szó; egé szen más as pek -
tus ból va ló, mint a meg szo kott gaz da sá gi, geo po li ti kai, pi -
ac ori en tált, elõ íté le tek tõl ter hes mai szem pont ja ink. 1989
után is ugyan az a tá jé ko zó dá si pon tunk: Jé zus Krisz tus! Õ
egy sze rû sí ti le kér dé se in ket és se gít ah hoz, hogy mind
örök sé gün ket, mind fel ada tun kat spe ci á lis ke resz tény
szem pont ból ér té kel ni, men te ni, meg õriz ni és to vább ad va
gaz da gí ta ni tud juk. Eu ró pa a ke resz té nyek szá má ra ket tõs
ér te lem ben örök ség (gö rög–la tin kul tú ra ér té kei; a zsi -
dó–ke resz tény örök ség). Ez a ket tõs ség a mai szel le mi gló -
bu szon az együtt lá tás le he tõ sé gét je len ti.

Eu ró pa és Eu ró pai Unió (fo ga lom tisz tá zás)

Az evan gé li um hir de té se Eu ró pá ban
A ke resz tény misszió kez de tei a fel tá madt Krisz tus sza va -
i ra ve zet he tõk vissza (Mt 28,19). A ke resz tény kö zös sé -
gek ki ala ku lá sa Pé ter apos tol mû kö dé sé vel vet te kez de tét
(Ap Csel 11,26). Majd Pál misszi ós út ja i val új kor szak
nyílt az evan gé li um hir de té sé re (Ap Csel 16,9–10). En nek
az új te rü let nek a ne ve ak kor is és 2000 év el tel té vel is:

Eu ró pa. „Eu ró pa tör té nel me és a gon dol ko dás tör té ne té -
nek kap cso la ta és ben ne az eu ró pai em ber iden ti tá sá nak
ki ala kí tá sa. (…) Az eu ró pai föld ré szen le te le ped ve fel vet -
ték a ke resz tény sé get, (…) majd sa ját kul túr vi lá got te -
rem tet tek. Ez a fej lõ dés nagy mér ték ben a ke resz tény ség -
nek volt kö szön he tõ.”8

Eu ró pa jö võ je – le he tõ sé ge ink
az Eu ró pai Uni ó ba va ló belé pé sünk után
Az nem két sé ges, hogy ma gya rok ként Eu ró pa ré sze va -
gyunk, s azok is sze ret nénk ma rad ni. Föld ré szünk új fõ -
vá ro sa: Brüsszel. Cél ja it te kint ve az EU el sõ he lyen gaz da -
sá gi ér dek kö zös ség. „Ugyan ak kor szel le mi, in tel lek tu á lis
kö zös ség is. (…) Ez fel té te le zi a kép zés har mó ni á ba ho za -
ta lát. A kü lön fé le ré gi ók szer ve zé se (…) olyan gaz da sá gi,
ke res ke del mi együtt mû kö dést és ok ta tá si rend szert té te lez
fel, amely ben min den ki anya nyel ve sze rint vá laszt hat
(…). Az EU-ban meg le võ kul tu rá lis sok fé le ség egy más
gon dol ko dá sát, ér ték szem lé le tét gaz da gít hat ja, és ez ál tal
egy más hoz kö ze lebb ke rül het nek meg bé kélt lel kü let tel a
szom szé dos or szá gok né pei.”9

Ho gyan érin tik ezek a tör té nel met for má ló ese mé nyek
az egy há za kat, mi lyen új fel ada tot, ki hí vást je lent ez szá -
munk ra? „Fon tos nak vé lem, hogy Eu ró pa né pei ne csak
ér dek szö vet sé get kös se nek egy más sal, (…) ér ték te rem tõ
és ér ték meg õr zõ, -köz ve tí tõ fel ada tunk is van. (…) Eu ró -
pá nak kell, hogy le gyen lel ke. Az év ez re des zsi dó–ke resz -
tyén kul tú ra ér té kei nél kül nem kép zel he tõ el a hol nap Eu -
ró pá ja. Nö vek võ bi za lom és egy má sért élés ne mes alt ru iz -
mu sa el en ged he tet len gya kor la ti fel adat. Kö zös lel ki erõ -
for rá sa ink fel fe de zé se (…), kor sze rû szer ve zé si for mák ki -
mun ká lá sa és ha gyo má nyos is ten tisz te le ti ér té kek meg õr -
zé se egy szer re je len ti az egy há zak kö zös fel adat-meg ha tá -
ro zá sá nak szük sé ges sé gét a har ma dik év ez red kü szö -
bén.”10

Az Eu ró pai Unió és az egy há zak
A val lás, az egy há zak sze rep vál la lá sa, az eu ró pai ke resz -
tény múlt nem ma gán ügy, ha nem na gyon is eu ró pai és
kö zös ügy! Az EU nem szól be le az egyes tag or szá gok egy -
há zak kal, val lá sok kal kap cso la tos jog rend jé be; a jog al ko -
tás, a kul tú ra, a ne ve lés-ok ta tás és a tu do mány te rü le tén
is igyek szik kö zös sza bá lyo zást lét re hoz ni (egy há zi ok ta -
tá si rend sze rünk ben, a tan anyag ki ala kí tá sá ban fi gyel met
kell szen tel nünk azok nak a kér dé sek nek, ame lyek elõ se -
gít he tik az EU-ba tör té nõ be il lesz ke dé sün ket). A nyelv ta -
nu lás je len tõ sé ge, hogy a Kár pát-me den ce né pei „meg ért -
sék” egy mást.
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6 Ha fensc her Ká roly: Eu ró pa ma: örök sé günk és fel ada tunk – ke resz -
tyén szem pont ból. Öku me né 2003/4. 15–19. o. El hang zott a KÖT 2003.
évi kon fe ren ci á ján.

7 Uo. Di et rich Bon ho ef fer a fa nöi kon fe ren ci án (1934).

8 Krá nitz Mi hály: Eu ró pa és a ke resz tény ség (Az Öku me ni kus Char ta az
eu ró pai ke resz té nyek misszi ó já ról). Öku me né 2003/4. 20–24. o. Az elõ -
adás el hang zott a KÖT 2003. évi kon fe ren ci á ján.

9 Sze bik Im re: Eu ró pa jö võ je. Evan gé li kus Élet 1999. már ci us 21. 1. o.
10 Uo.



Quo va dis, Eu ró pa?

1994-ban a Pax Ro ma na Gaz za dá ban (Olasz or szág) tar -
tot ta nem zet kö zi kon fe ren ci á ját ilyen cí men: „Mi lyen Eu -
ró pa fe lé? – Ke resz té nyek Eu ró pá ról.” A vi lág hí rû elõ adók
írá sai kö zött ott van And rás falvy Ber ta la né is, aki szo mo -
rú ké pet fest a 20. szá zad ál ta la is mert Eu ró pá já ról, de
elõbb szól ar ról az ér ték so ro zat ról is, amely együt te sen ad -
ja Eu ró pa sa já tos lé nye gét: „(…) a meg vál tás tu da ta, a
bûn bo csá nat le he tõ sé ge, az új ra kez dés mo tí vu ma, a cél
(…) az egyén nek és a tör té ne lem nek nem vég cél ja az Is -
ten; az em ber mél tó sá gá nak, sza bad sá gá nak tu da ta. (…)
Eu ró pa mint esz me ott van je len, ahol a fel so rolt esz mék
ki egyen sú lyoz zák egy mást, szin té zist hoz nak lét re.”11

A TER HE LÕ MÚLT ÉS JE LEN
ÖKU ME NI KUS FEL DOL GO ZÁ SA

A múlt szá zad vé gé nek je len tõ sebb
ha zai öku me ni kus ered mé nyei

Év szá za dos szem ben ál lás után a ka to li kus–pro tes táns vi -
szony ban a II. va ti ká ni zsi nat ho zott olyan vál to zást,
amely len dü le tet adott az öku me ni kus moz ga lom nak. 

Ha zánk ban 1976-ban dr. Gál Fe renc olyan öku me ni kus
tan köny vet je len te tett meg a ka to li kus teo ló gi ai kép zés
szá má ra, amely ben az or to dox és az evan gé li kus egy ház
is mer te té se is sze re pel. – A rend sze res ja nu á ri öku me ni kus
ima he te ket 1987 óta tart juk. – Em lí tés re mél tó az egy sé ges
öku me ni kus li tur gi kus szö ve gek (Mi atyánk, Ni ce ai és
Apos to li hit val lás) el fo ga dá sa. – A ter he lõ múlt öku me ni -
kus fel dol go zá sá nak 3 lát vá nyos nagy ese mé nye volt,
ami kor a) II. Já nos Pál pá pa 1991. au gusz tus 18-án a deb -
re ce ni re for má tus nagy temp lom ban a ME ÖT tag egy há za i -
val együtt vett részt is ten tisz te le ten, és utá na a temp lom
mel lett imád ság gal és ál dás sal he lyez te el a ke gye let ko -
szo rú ját az 1675-ben el hur colt gá lya rab pro tes táns lel ké -
szek em lék mû vé nél. b) Az Öku me ni kus Ta nács tag egy há -
zai 1993. ja nu ár 20-án Esz ter gom ban, a ba zi li ká ban is -
ten tisz te let tel egy be köt ve ko szo rúz ták meg az 1619-ben
ki vég zett kas sai már tí rok em lék ol tá rát. c) 1996. ja nu ár 6-
án Csep reg mai ka to li kus temp lo má ban em lé kez tek ar ra
az 1223 evan gé li kus ra, aki ket 1621-ben e temp lom ban öl -
tek meg. – Is ten szí ne elõt ti meg ál lá sok vol tak ezek a bûn -
val lás és meg bo csá tás je gyé ben.

Kon fe ren ci ák az egy ség ke re sés je gyé ben –
a Char ta Oe cu me ni ca elõz mé nyei

Az I. eu ró pai öku me ni kus ta lál ko zó (Ba sel, 1989) 
Mot tó: „Bé ke az Igaz ság ban.” A té mák a meg bé ké lés, a la -
i kus és az öku me né fo gal má hoz kap cso lód tak. Elõ ször
vol tak együtt az összes eu ró pai or szág ból egy há zi kül döt -
tek öku me ni kus ta lál ko zón.

„Bá zel tõl út ban Graz fe lé” (As si si, 1995)
A po zi tív bá ze li ta pasz ta la tok után ag go da lom ra adott
okot Mar ti ni mi lá nói ér sek (a bá ze li ta lál ko zó kez de mé -
nye zõ je) le mon dá sa a CCEE el nök sé gé rõl, va la mint a pro -
tes táns egy há zak nak sem si ke rült Bu da pes ten egy pro tes -
táns eu ró pai zsi nat meg ala kí tá sa. Vé gül 1995-ben sor ke -
rült az eu ró pai egy há zak kon fe ren ci á já ra12 (KEK) és az
Eu ró pai Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren ci ák13 (CCEE) ve ze tõ i -
nek el sõ ta lál ko zó já ra, ahol min den eu ró pai ke resz tényt
meg hív tak a II. öku me ni kus nagy gyû lés re Graz ba. Elõ ké -
szí tõ mun ka fü ze tet ad tak ki, amely nek szin te min den fe -
je ze te ki tér az is mert tri ász ra: bé ke – igaz sá gos ság – a ter -
mé szet meg õr zé se.

„A be ve ze tõ ben »együtt mû kö dés re és ví zi ók meg fo gal -
ma zá sá ra« hív fel. A 2. rész ben teo ló gi ai és li tur gi ai ösz -
tön zé sek van nak. A 3. rész az egy há zak és a ke resz té nyek
ta pasz ta la ta i ról szá mol be. A 4. fe je zet az eu ró pai struk tú -
ra vál tás sok fé le ala ku lá sát em lí ti (konf lik tu sok, há bo rú,
gaz da ság). (…) Eu ró pa új ra evan ge li zá lá sa és misszi o ná -
lá sa hi te le sen csak az egy há zak öku me ni kus test vé ri sé gé -
nek szel le mé ben ki vi te lez he tõ. Az 5. rész: »Ki en gesz te lõ -
dés he lyi és re gi o ná lis té ren« (…)”14

Öku me ni kus ta lál ko zók itt hon
Az elõ ké szü let je gyé ben Kecs ke mé ten 1995. au gusz tus
21–25. kö zött – szé les nem zet kö zi rész vé tel lel – ta nács koz -
tunk „A ke resz tény hit és az em be ri el len sé ges ke dés” té má -
já ról. Út ke re sé se volt ez a ke resz tény/ke resz tyén egy há zak -
nak, hogy együtt túl lép je nek a val lá si és na ci o na lis ta meg -
osz tott sá go kon Eu ró pá ban (et ni kai konf lik tu sok).  A kon fe -
ren cia részt ve või egy le ve let fo gal maz tak meg, amely ben
fel ajánl ják sze rény le he tõ sé ge i ket és erõ fe szí té se i ket, hogy a
kon fe ren cia majd jó gyü möl csö ket te rem hes sen. „(…) s a
szük sé ges utó mun ká la tok kal se gít az egy há zak nak, hogy a
po li ti ku sok kal és a köz gaz dá szok kal együtt épít hes sék az
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11 Ha fensc her, 2003.

12 KEK = Kon fer enz eu ro päis cher Kirchen. 1959. ja nu ár já ban ang li kán,
óka to li kus, or to dox és pro tes táns egy há zak ból jött lét re a dá ni ai Ny borg
Strand vá ro sá ban. Cél ja az egy há zak köz ti ki en gesz te lõ dés szol gá la ta.
Köz pont ja Genf.
13 CCEE = Con si li um Con fe ren tia rum Epis copa li um Eu ro pae, a II. va ti ká -
ni zsi nat kö zös mun ká já nak foly ta tá sá ra. 1971 már ci u sá ban ala kult meg
Ró má ban. Tit kár sá ga a sváj ci Sankt Gal len ben van. Cél jai kö zött sze re pel
az öku me né, va la mint a tár sa dal mi ta nú ság té tel elõ moz dí tá sa.
14 Ederer, Hans An ton: Bá zel tõl út ban Graz fe lé. Öku me né mel lék let 96.
48–53. o. Az elõ adás el hang zott: KÖT kon fe ren cia, 1995. szep tem ber
28–30., Bu da pest.



egye sült Eu ró pát. (…) El kö te lez zük ma gun kat ar ra, hogy
híd épí tõk (…) le szünk, te kin tet nél kül po li ti kai és val lá si
meg gyõ zõ dés re (…). Nem csu pán a töb bi ke resz ténnyel
oszt juk meg ezt a tö rek vé sün ket, ha nem a zsi dók kal, a mo -
ha me dá nok kal és má sok kal is (…).”15

1997. má jus 7-én misszi ós ta nul má nyi na pot tar tot -
tunk a Szent írás ról Szent end rén. Do bo gó kõn szep tem ber
21–25. kö zött 16 or szág kép vi se lõ i vel együtt vi tat tuk meg
a val lás sza bad ság és az új val lá si moz gal mak, szek ták
kér dé sét.16

II. eu ró pai öku me ni kus ta lál ko zó
(Graz, 1997. jú ni us 23–29.) 
A KEK és a CCEE „Ver söh nung – Meg bé ké lés, ki en gesz te -
lõ dés – Is ten ado má nya és új élet for rá sa” jel mon dat tal
ren dez te meg a 2. nagy gyû lést. Ba sel óta na gyot for dult a
vi lág; egy más ke re sé sé nek igé nye is ak ko ra lett, hogy 46
or szág ból több mint 11 ezer kül föl dit (köz tük 171 re giszt -
rált ma gyart) lá tott ven dé gül a stá jer fõ vá ros, Graz. Mind
a két szer ve zet 350 de le gá tus sal kép vi sel tet te ma gát. Ez
öku me né volt a szó leg tisz tább ér tel mé ben!

A bá ze li ta lál ko zó az ak ko ri eu ró pai vál to zá sok ör ven -
de tes be ve ze té sé nek tûnt. Az óta az eu fó ria a múl té; a nyi -
lat ko zat ban fog lal tak be iga zo lód tak: Eu ró pa je len leg szá -
mos prob lé má val küzd. „El is mer jük, hogy a glo ba li zá ció
le he tõ sé ge ket te remt, de tud juk, hogy ál ta la em be rek gaz -
da sá gi ér de kek ál do za ta i vá is vál nak. (…) Mi, ke resz té -
nyek és Eu ró pa egy há zai a ki hí vá sok kal szem be né zünk,
és (…) sza ka dá sa ink szé gye ne tu da tá ban (…) a kö vet ke -

zõ ket vál lal juk: Eu ró pa né pe i nek hir det jük az evan gé li u -
mot (2Kor 5,18); tö rek szünk a lát ha tó egy ség cél já ra; elõ -
moz dít juk az együtt mû kö dést; (…) foly tat juk a val lá sok
kö zöt ti dia ló gust; (…) a fi a ta lok ra bíz zuk a jö võ öku me ni -
kus ví zi ó ját és azt, hogy to vább vi gyék a zsi nat tal el in dí -
tott fo lya ma tot az igaz sá gért, a bé ké ért és a te rem tés meg -
õr zé sé ért.”17

A Char ta Oe cu me ni ca gon do la ta is a grá ci nagy gyû lé sen
szü le tett meg. Min den eu ró pai ke resz tény egy ház szá má ra
kö te le zõ nor má kat kell meg ha tá roz ni, ame lyek el fo ga dá sa,
il let ve vál la lá sa mint egy rög zí ti az el ért ered mé nye ket, és
le he tõ vé te szi azt az egy sé ges gon dol ko dást, amely szük sé -
ges a krisz tu si ké rés tel je sí té sé hez: „ut unum sint!” (Jn
17,21) – A grá ci nagy gyû lés aján lá sai kö zött sze re pelt az
eu ró pai egy há zak fe lé az a ké rés (Cse lek vé si prog ram 1.2.),
„hogy az egy há zak dol goz za nak ki egy kö zös do ku men tu -
mot, amely tar tal maz za majd az alap ve tõ öku me ni kus kö -
te les sé ge ket és jo go kat. (…) tar tal maz nia kell szá mos öku -
me ni kus irány mu ta tást, sza bá lyo zást és kri té ri u mot, ame -
lyek ar ra hi va tot tak, hogy se gít se nek az egy há zak nak (…)
ab ban, hogy meg tud ják kü lön böz tet ni a pro ze li tiz must a
ke resz tény bi zony ság té tel tõl, a fun da men ta liz must a hit -
hez va ló iga zi ra gasz ko dás tól, hogy ez ál tal is öku me ni kus
szel lem ben ala kul ja nak a kap cso la tok (…).”18

En nek in dok lá sa a kö vet ke zõ: „(…) Tu da tos el len lé pé -
se ket igé nyel ez a súlyos helyzet, amelyben jelenleg a kü -
lön bö zõ öku me ni kus kö zös sé gek ta lál ha tók. Szük sé ges,
hogy ki ala kít suk és ápol juk az együtt élés és az együtt mû -
kö dés öku me ni kus kul tú rá ját, s en nek el kö te le zõ alap ját
lét re kell hoz nunk.”
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15 Öku me né 1996/2. 32–35. o.
16 A do bo gó kõi kon fe ren cia anya ga írás ban 1997 de cem be ré ben je lent
meg „A val lás sza bad ság a mai de mok rá ci á ban” cím mel. Öku me ni kus Ta -
nul má nyi Fü ze tek 16. sz.

17 Öku me né 1997/3. 2–4. o.
18 Re con ci lia ti on. Gift of God and Sour ce of new Li fe. Do cu ments from the
Se cond Euro pe an Ecu me ni cal As sembly in Graz, Sty ria. Graz 1998. 49. o.
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A TÖR TÉ NEL MI MÉR FÖLD

Mind össze egy mér föld Wit ten berg ben a tá vol ság a vár -
temp lom tól Lu ther egy ko ri ko los to rá ig, ami ma a Lu ther-
mú ze um. Ez az egy mér föld az egye tem mel, Me lancht hon,
Lu cas Cra nach és Bu gen ha gen la kó há zá val, a Stadt kirche
és a vá ros há za tisz te le tet igény lõ épü le te i vel volt a kö zép -
pon ti szín te re an nak a tör té nel mi ese mény so ro zat nak,
amit lu the ri re for má ci ó nak ne ve zünk. Föl ve tõ dik a kér dés
a múlt em lé ke it ke re sõ em ber ben, va jon mennyi re ha tá -
roz za meg Eu ró pa és a vi lág tör té nel mét má ig ha tó an az a
Lu ther, aki 1517-tõl kezd ve szem be mert száll ni pá pá val
és csá szár ral, és aki nek te vé keny sé ge kö zel öt száz év után
is a cso dá lat és a „mys te ri um tre men dum” ér zé sét kel ti.

Wit ten berg, a mai Sach sen-An halt né met tar to mány El -
ba fo lyó mel let ti vá ro sa meg kü lön böz te tõ ne vet ka pott:
„Lu ther stadt Wit ten berg”. Csak egy ilyen vá ros van ezen
kí vül, nem is olyan messze: „Lu ther stadt Eis le ben”, a re -
for má tor szü le té si he lye. A Szász Fe je de lem ség azon ban
nem csak a re for má ció ko rá ban, a 16. szá zad ban volt fon -
tos köz pont né met te rü le ten. 919-ben Hen rik szász her ceg
a kö ze li Qu ed lin burg ban ren dez te be ki rá lyi ud va rát, I. Ot -
tó (936–973) pe dig, akit 962-ben Ró má ban ko ro náz tak
csá szár rá, a szom szé dos Mag de burg ban, „Észak Kons tan -
ti ná po lya” vá ro sá ban ural ko dott. 973-ban Gé za ma gyar
fe je de lem kö ve tei jár tak er re, és fe led tet ve a 955-ös Lech-
me zei csa tát, pa po kat és kü lön bö zõ szak em be re ket hív tak
Ma gyar or szág ra. Az 1502-ben Bölcs Fri gyes szász vá lasz -
tó fe je de lem ál tal ala pí tott egye tem nyil ván tar tá sa sze rint
Lu ther és Me lancht hon mû kö dé se éve i ben a ma gyar ki -
rály ság te rü le tér õl 442 di ák ta nult Wit ten berg ben. A leg -
na gyobb lét szá mú, kü lön vá lasz tott ve ze tõk kel ren del ke zõ
egye te mi „na tio” vol tak, dí szes zász ló ju kat meg ta lál juk a
mú ze um ban.

TRA DÍ CIÓ ÉS TRA DI CI O NA LIZ MUS

J. Pe li kan, szlo vák szár ma zá sú ame ri kai pro fesszor ta ní -
tott kü lönb sé get ten ni tra dí ció és tra di ci o na liz mus kö zött.
Tra dí ció – ez a hol tak élõ hi te (li ving fa ith of the de ad), a
tra di ci o na liz mus pe dig az élõk ha lott hi te (de ad fa ith of
the li ving). Va jon nem fe nye get-e a ve szély, hogy lu the ri
tra dí ci ónk tra di ci o na liz mus sá me re ve dik? Ho gyan le het
Wit ten berg, Lu ther és a re for má ció szá munk ra, az evan gé -
li kus egy há zak szá má ra, Eu ró pa és a vi lág szá má ra több,
mint mú ze u mi kincs, ré gi teo ló gi ai té te lek, ta ní tá sok, dog -
mák so ra, meg szo kott egy há zi struk tú ra; ho gyan le het
éle tünk, kör nye ze tünk, vi lá gunk meg újí tá sa, út mu ta tó ja,
re for má ci ó ja?

Lu ther 95 té te le ki szö ge zé sének öt szá za dik év for du ló ja,
2017. ok tó ber 31. kö ze led té vel szá mol va ala kult meg Wit -
ten berg ben 1999-ben a Lu ther-Zent rum mint füg get len
egye sü let, együtt mû köd ve a már meg lé võ he lyi-vá ro si,
tar to má nyi és egy há zi ha gyo mány õr zõ szer ve ze tek kel, de
azok tól füg get le nül. A Lu ther-Zent rum az 1523–35 kö zött
épült ré gi vá ros há za épü le té ben mû kö dik, igen sze rény
sze mé lyi ál lo mánnyal. Kra u se püs pök ve ze té se mel lett
Jens Thom sen pro fesszor-rek tor (Dá nia) az észak-eu ró pai
ré gió, Ma sa ru Mo ri ja pán lel kész Ázsia, ma gam pe dig Eu -
ró pa kö zép ke le ti or szá gainak egy há za i val tar tom a kap -
cso la tot. A há rom ta gú tit kár sá got dr. Cor ne lia Döm er ve ze -
ti. Szo ros az együtt mû kö dés az ame ri kai evan gé li ku sok
(EL CA) fõ leg tu ris tá kat se gí tõ it te ni lel ké sze i vel. 

A Lu ther-Zent rum te vé keny sé gé nek cél jai szo ro san kap -
cso lód nak Lu ther sze mé lyé hez. Tá vol áll jon tõ lünk, hogy
a re for má tor ból va la mi lyen fedd he tet len és té ved he tet len
egy ház tör té ne ti ala kot, kü lön le ges egy há zi szen tet fa rag -
junk, két ség te len azon ban, hogy ami kor a tör té nel met
nem ese mény köz pon tú ság gal és nem sze mély köz pon tú -
an, ha nem a his tó ri ai fo lya mat té nyek össze füg gé se i ben
vizs gál juk, a kö zép ko ri hát tér bõl az új ko ron át má ig ha tó
és jö võn ket is meg ha tá ro zó, a re for má tor sze mé lyé hez
kap csol ha tó fon tos té nye zõk re, ér té kek re ta lá lunk. Az a
meg gyõ zõ dé sünk, hogy Lu ther sze mé lyén, a re for má ció
egy ház- és vi lág újí tó moz gal mán ke resz tül Jé zus pél dá za -

HAR MA TI BÉ LA

Lu ther 2005-ben, Wit ten berg bõl néz ve*

* Elõ adás a Lu ther Szö vet ség köz gyû lé sén, 2005. áp ri lis 30-án.
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ta ér tel mé ben (Mt 25,14–30) tal en tu mo kat, olyan gaz dag
aján dé kot, örök sé get kap tunk, amit nem sza bad ma el rejt -
ve õriz ni fa lak és egy há zi struk tú rák mö gött, ha nem azt
ka ma toz tat ni, to vább ad ni kell, ab ból az em be rek, a vi lág
ja vát, üd vös sé gét, Is ten nel és em be rek kel tör té nõ meg bé -
ké lé sét kell mun kál nunk a 21. szá zad ban.

Lu ther sze mé lyét el sõ sor ban spi ri tu á lis-egy há zi, teo ló -
gi ai-val lá sos ol dal ról le het meg kö ze lí te nünk, el le ne mond -
va más, a nagy tör té nel mi sze rep lõk ese té ben ha son ló,
gyak ran elõ for du ló „ki sa já tí tá si” kí sér let nek. Ér de kes eb -
bõl a szem pont ból vé gig néz ni a wit ten ber gi mú ze um gyûj -
te mé nyé ben kü lön bö zõ ko rok kép zõ mû vé sze ti áb rá zo lá sa -
it a re for má tor ról, va la mint a Lu ther-fil mek böl ké szí tett
össze fog la lót (Lu thers Bild und Lu ther bil der – Re zept ions-
und Wir kungs ge schich te 1546 bis 1983). Az el múlt év szá -
za dok ku ta tó i nak kü lön bö zõ egy ház tör té ne ti-teo ló gi ai Lu -
ther-ér té ke lé sét ta nul sá go san fog lal ja össze Hans Me di ck
és Pe er Sch midt 2004-ben meg je lent ta nul má nya.

Né hány hó na pot Wit ten berg ben tölt ve el mond ha tom,
hogy itt a „mú ze um ba zárt re for má ció”, a his tó ri ai ér ték -
kon zer vá ló meg kö ze lí tés ve szé lye fe nye get. Ezer szám ra
jön nek lá to ga tók a vi lág min den ré szé bõl, és be le fe led kez -
nek az ér de kes rész le tek be, az elõ ze tes tör té nel mi-egy há zi
is me re tek hi á nya mi att is. Meg le põ en sok nem ke resz tény,
el sõ sor ban ja pán tu ris ta jár er re, akik nek so kat kell ma -
gya ráz ni a re for má ció né gyes jel mon da tát: „so lus Ch ris -
tus, so la Scrip tu ra, so la gra tia, so la fi des”. Eu ró pai gyö ke -
rû ame ri kai lu the rá nu sok cso dál koz nak a fur csa hely ze -
ten, hogy Lu ther vá ro sa nem „lu the rá nus” egy ház te rü le -
tén van, ha nem a po rosz ki rá lyi pa rancs ra uni ált Szász
Pro tes táns Tar to má nyi Egy ház hoz tar to zik (Evan gelische
Kirche der Kirchen pro vinz Sach sen), sõt az NDK val lás el -
le nes pro pa gan dá já nak ha tá sa ként ma Lu ther vá ro sá ban
a meg ke resz tel tek szá ma a la kos ság 25%-át sem éri el.

Hadd idéz zek a kö zel múlt ból! 2004. ok tó ber vé gén oda -
te le fo nált hoz zánk a né met kül ügy mi nisz té ri um. „Itt van
lá to ga tó ban a ti be ti exil-kor mány mi nisz ter el nö ke és kí sé -
re te In di á ból. Az a kí ván sá guk, hogy föl ke res hes sék Eu ró -
pa spi ri tu á lis köz pont ja it is, ezért el lá to gat ná nak Wit ten -
berg be. Ké rem, fog lal koz za nak ve lük!” A vá ros né zés után
hosszú es ti be szél ge tés kez dõ dött a vi lág val lá sa i nak hely -
ze té rõl, budd hiz mus ról, bib li ai spi ri tu a li tás ról, hit rõl,
imád ság ról, val lá sos mû vé szet rõl, Lu ther kul tu rá lis ha tá -
sá ról is, ben ne a Bib lia for dí tá sá ról. Ma gyar vo nat ko zás -
ként Kõ rö si Cso ma Sán dor is em lí tés re ke rült.

A Lu ther elõt ti idõ bõl Jo han nes Gu ten berg ne vét, a
könyv nyom ta tás éle tet, tu do mányt, kul tú rát meg vál toz ta -
tó ta lál má nyát (1455), azu tán Co lum bus ame ri kai út ját
(1492), a re ne szánsz és a hu ma niz mus hát te rét – ben ne
az egy ház in téz mé nyé vel – em lí tet tük, hogy az eu ró pa i tól
tel je sen el té rõ, más kul túr kör bõl ér ke zett lá to ga tó ink elé
idéz zük azt a vi lá got, ame lyik szá má ra óri á si vál to zást je -
len tett, ami kor a re for má ció a „vi ta con temp la ti va”, a ko -
los to ri élet fel sõbb ren dû sé gét ta gad va a „vi ta ac ti va”, az -
az a pol gá ri, hét köz na pi hi va tás csa lád ban, tár sa da lom -

ban tör té nõ foly ta tá sát hang sú lyoz ta, és a lel ki is me re ti,
gon dol ko dás be li és cse lek vés be li sza bad ság „co ram Deo”,
Is ten elõt ti meg élé sét össze kap csol ta a „co ram ho mi ni -
bus”, az em ber tár sak irá nyá ba kö te le zõ fe le lõs ség gel.

A lu the ri tra dí ció irán ti mai ér dek lõ dés rõl hadd em lít sek
még két tényt. Az el sõ a ró mai ka to li kus teo ló gia és kü lön -
bö zõ egy há zi szer ve ze tek rész erõl fi gyel he tõ meg. 2005
már ci u sá ban tar tot ta a chi ca gói Loyo la Egye tem nem zet -
kö zi kon fe ren ci á ját Wit ten berg ben „Lu ther and Li berty”
(Lu ther és sza bad ság) cím mel. Az ame ri kai és több eu ró -
pai or szág ból ér ke zõ je zsu i ta részt ve võk ko moly fi gye lem -
mel ta nul má nyoz ták a re for má tor e tárgy ra vo nat ko zó írá -
sa it. A mai ka to li kus teo ló gi ai iro da lom át te kin té se is mu -
tat ja a szok vá nyos öku me ni kus nál mé lyebb ér dek lõ dést.

A má sik szo kat lan hír Kí ná hoz kap cso ló dik. A né met
egy há zak kül dött sé ge 2004 vé gén az ázsi ai or szág ba lá to -
ga tott, hogy fel ke res se az ot ta ni egy há za kat és az ott dol -
go zó né me tek és más kül föl di ek al kot ta nem zet kö zi gyü -
le ke ze te ket. Út juk so rán a kí nai kor mány kép vi se lõk kel is
tár gyal tak, akik nem várt ké rel met tol má csol tak. Se gít sé -
get kér tek ah hoz, hogy a kö vet ke zõ évek ben Lu ther fõbb
ira ta it kí nai for dí tás ban ad has sák ki. In dok lá sul kö zöl ték,
hogy a re for má tor mû ve it az em be ri ség kul tu rá lis-spi ri tu -
á lis kin csei kö zé szá mít ják, és fon tos nak tart ják, hogy
eze ket Kí ná ban is mer jék. A né met egy há zi kül dött ség tag -
jai ter mé sze te sen öröm mel aján lot ták fel eh hez se gít sé gü -
ket. Tud nunk kell eb ben az össze füg gés ben, hogy Yo shi ka -
zu To ku zen pro fesszor és Ma sa ru Mo ri lel kész, korábban
és je len le g a Lu ther-Zent rum ban te vé keny ke dõ kol lé gá ink
mun ká ja nyo mán ed dig már 14 kö tet je lent meg Lu ther
mû ve i bõl ja pán for dí tás ban.

Tra dí ció õr zés tra di ci o na liz mus nél kül, ez a Lu ther-Zent -
rum fel ada ta a fen tebb em lí tett össze füg gés ben. Teo ló gi ai
kon fe ren ci ák, nem zet kö zi Lu ther-ván dor ki ál lí tás, if jú sá gi
za rán dok la tok Wit ten berg be, egy há zi kül dött sé gek, oda lá -
to ga tó lel kész- és gyü le ke ze ti cso por tok ér dek lõ dés sze rin -
ti prog ram jának elõ ké szí té se, Lu ther-ku ta tás, pub li ká ci ók
ad ják a min den na pi mun kát. A fel ügye le tet vá lasz tott el -
nök ség és ku ra tó ri um je len ti. Kü lö nö sen is je len tõs nek
tart juk az éven te a re for má ció em lék nap já hoz kap cso ló dó,
ok tó ber vé gén ren de zett kon fir má ci ós ta lál ko zót. Több
ezer fi a tal jön ilyen kor össze, nem csak Ne met or szág ból,
ha nem egész Eu ró pá ból. Az a re mé nyünk, hogy 2005-ben
ma gyar kon fir man du sok is lesz nek kö zöt tük. Ter ve ink nek
ha tárt szab nak a vá ros tör té nel mi leg meg ha tá ro zott le he -
tõ sé gei, ben ne az év ti ze dek alatt el ha nya golt tör té nel mi
épü le tek ta ta ro zá sa. A ré gi há bo rús se be ket hor do zó vá -
lasz tó fe je del mi kas tély, mel let te a vár temp lom az el kép ze -
lé sek sze rint 2017-re meg újul na. Re for má ci ói ku ta tás sal
fog lal ko zó kon fe ren ci ai köz pont épül ne be lõ le, di gi tá lis
könyv tár ral, le vél tár ral, szál lo dai résszel.

Wit ten berg bõl Lu ther re em lé kez ve mun kál ni sze ret -
nénk, hogy a vi lág evan gé li kus egy há zai sa ját ke re te ik kö -
zött mér jék fel re for má to ri örök sé gün ket és gyü möl csöz -
tes sék azt öku me ni kus össze füg gé sek ben.
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LU THER ÉS RÓ MA

Lu ther szer ze tes ként rend je meg bí zá sá ból 1510–11-ben
Ró má ban járt. Az ott ta pasz tal tak is ér lel ték egy ház meg -
újí tá si el ha tá ro zá sát. 1520. jú ni us 15-én kelt el le ne a pá -
pai átok bul la, amit õ de cem ber 10-én nyil vá no san ége tett
el Wit ten berg ben. 1521-ben a Worms ban tar tott bi ro dal mi
gyû lés után kap ta a csá szá ri-bi ro dal mi ki át ko zást. A re for -
má ció ta na it és moz gal mát a tri en ti zsi nat (1547–63) ítél -
te el rész le te sen. Az el kü lö nü lés és szem ben ál lás ilyen té -
nyei után elõ ször a II. va ti ká ni zsi nat (1962–65) után kez -
dõd tek meg a „ró mai ka to li kus” és a „wit ten ber gi ka to li -
kus” egy há zak kö zött, a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
(LVSZ) és a Ke resz tény Egy ség Elõ se gí té sé nek Pá pai Ta ná -
csa (Va ti kán, Ró ma) kö zött azok a teo ló gi ai dia ló gu sok,
ame lyek több sza kasz ban vég zett nem zet kö zi együt tes
mun ka ered mé nye kép pen 1999. ok tó ber 31-én Augs burg
vá ro sá ban a Kö zös Nyi lat ko zat a meg iga zu lás ta ní tá sá ról
ün ne pé lyes alá írá sá hoz ve zet tek. A pár be szé dek ma is
foly ta tód nak, és 1995 óta új nem zet kö zi bi zott ság fog lal -
ko zik az egy ház apos to li sá gá nak kér dé sé vel, ka to li kus ol -
dal ról elõ ször Wal ter Kas per né met püs pök, majd va ti ká ni
bí bo ros sá tör tént ki ne ve zé se után 2002-tõl Al fons Nos sol
len gyel ér sek, evan gé li kus rész rõl pe dig az én ve ze té sem -
mel. A mun kát ez év szep tem be ré ben Ró má ba ter ve zett
zá ró ta nács ko zás sal kí ván tuk be fe jez ni, ha ugyan II. Já nos
Pál pá pa ha lá la és az új pá pa hi va tal ba lé pé se mi att nem
ha lasz tó dik el a ta lál ko zó.

Ha a nem zet kö zi szin ten foly ta tott pár be szé dek mel lett
az evan gé li kus–ró mai ka to li kus fe lek köz ti he lyi, or szá gos
és re gi o ná lis dia ló gu so kat is szá mí tás ba vesszük, igen
szé les és sok ré tû teo ló gi ai mun kát fi gyel he tünk meg. Az is
tény, hogy sem az evan gé li kus, sem a ró mai ka to li kus egy -
ház nem „egy szer re lé põ” kö zös sé get je lent, mint a ve -
zény szó ra ha la dó ka to nai csa pa tok, ha nem teo ló gi ai fá -
zis el to ló dás sal kör nye ze tük, tör té nel mük, fej lõ dé sük té -
nye zõi ad ta kü lönb sé ge ket mu tat nak fel. Kü lö nö sen is
fon tos nak lát szik az egyes egy ház tes tek szá má ra, hogy ki -
sebb sé gi vagy több sé gi hely zet ben él nek-e. Ha zai evan gé -
li kus sá gun kat össze vet ve a skan di náv evan gé li kus ság gal
ugyan olyan vo ná so kat fe de zünk fel, mint ha az olasz
vagy spa nyol ka to li kus sá got a nor vé gi ai, dá ni ai vagy finn
ka to li kus egy ház zal ha son lít juk össze. A glo ba liz mus ko -
ra te rem tet te kom mu ni ká ció egy más jobb meg is me ré sét
te szi le he tõ vé. Lu ther és Ró ma, lu the rá nu sok és ka to li ku -
sok két ség te le nül kö ze lebb ke rül tek egy más hoz a 20. szá -
zad, az öku me né szá za da fo lya mán a II. va ti ká ni zsi nat
(1962–65) „ka to li kus re for má ci ó ja” után, és ez meg óv
ben nün ket mind két ol da lon at tól, hogy a 16. szá za di Wit -
ten ber get a mai Ró má val ha son lít suk össze, vagy for dít va.
El le het és el kell ke rül nünk azt a hely ze tet, ami kor evan -
gé li kus ol dal ról akar juk meg ha tá roz ni, mit je len tett és ma
mit je lent a ró mai ka to li kus ál lás pont, vagy ka to li ku sok
akar ják szá munk ra ki fej te ni, mit akart Lu ther, és ez ma
mi lyen kö vet kez mé nyek kel jár.

2005 ele jén a né met or szá gi öku me né ben he ves vi ta bon -
ta ko zott ki Lu ther, a re for má ció, az evan gé li kus egy há zak
or di ná ci ós, lel kész ava tá si ér tel me zé sér õl, nem csak evan gé -
li kus–ka to li kus vi szony lat ban, ha nem evan gé li kus-pro tes -
táns egy há za in kon be lül is. A vi tát az evan gé li kus egy ház
(VELKD) ta nul má nya in dí tot ta el: „Egye te mes pap ság, or -
di ná ció és szol gá la ti meg ha tal ma zás evan gé li kus ér tel me -
zés sze rint”. Ka to li kus ol dal ról Wal ter Kas per bí bo ros, Ger -
hard Lud wig Mül ler püs pök, He inz Schüt te pro fesszor és
má sok, va la mint evan gé li kus rész rõl Do ro thea Wen de bourg
pro fesszor kér dõ je lez ték meg azt a né met pro tes táns gya -
kor la tot, mi sze rint teo ló gi át és lel kész kép zõ sze mi ná ri u -
mot vég zet tek vagy más gyü le ke ze ti szol gá lat ra vál lal ko -
zók a bib li kus-hit val lá sos „el hí vás, ál dás, kül dés” (Be ru -
fung, Seg nung und Sen dung, 1Tim 4,14; 2Tim 1,6 stb.) he -
lyett „írás ban, le vél ben” kap nak fel ha tal ma zást idõ ben
vagy hely te kin te té ben kor lá to zott szol gá lat ra. Is me re tes,
hogy Lu ther és a re for má ció nem is mer te el a ró mai ka to li -
kus „pa pi ren det” mint „a meg ke resz tel tek egye te mes pap -
sá ga” fe lett ál ló, kü lön le ges ha ta lom mal fel ru há zott, fel -
szen telt ren det. Azon ban az evan gé li um hir de té sé re és a
szent sé gek ki szol gál ta tá sá ra, a „mi nis te ri um” vég zé sé re az
egy ház ban a ko ráb bi bib li ai és apos to li ha gyo mányt meg -
tart va és foly tat va lel ki pász to ro kat or di nál tak. Az Ágos tai
hit val lás XIV. cik ke egy ér tel mû en ki mond ja, hogy „qu od
ne mo de be at in ecc le sia pub li ce do c e re aut sac ra men ta ad -
mi nist ra re nisi ri te vo ca tus”, az az sen ki sem ta nít hat nyil -
vá no san az egy ház ban vagy szol gál tat hat ja ki a szent sé ge -
ket, ha nincs er re hi va ta lo san el hí va.

A VELKD egy há zi vi tá ra, tag egy há zi hoz zá szó lás ra bo -
csá tott ira ta egy be fog lal ja az „or di ná ció” és a „fel ha tal ma -
zás” (Be a uft ra gung) egy há zi gya kor la tát a mai né met egy -
há zi hely zet re va ló te kin tet tel, és meg kü lön böz tet „kor lát -
lan”, va la mint „kor lá to zott” (une in ge schränkt – ein ge -
schränkt) or di ná ci ót. Ez azt a ve szélyt rej ti, hogy akar va-
aka rat la nul meg te rem ti a „cle rus ma i or” és a „cle rus mi -
nor” („nagy pa pok” és „kis pa pok”) rend jét, hi vat koz va
ugyan a meg ke resz tel tek, a hívek egye te mes pap sá gá nak
ta ní tá sá ra. A „fel ha tal ma zás” mint „kor lá to zott” or di ná -
ció a hit ta ná rok, lek to rok és „pré di ká to rok” (Prä dikan ten),
a „Vi kari at”, az az „lel kész gya kor no ki idõt” töl tõk, a kán -
to rok és sek res tyé sek, temp lom gond no kok szol gá la tá ra
vo nat koz na. 

A ta nul mány a ma ga egé szé ben is el lent mon dá sos,
amint er re a VELKD teo ló gi ai bi zott sá gá nak el nö ke, Do ro -
thea Wen de bourg pro fesszor asszony nak az irat hoz fû zött
ki sebb sé gi vé le mé nye és má sok írá sa is rá mu tat, mert az
Ágos tai hit val lás XIV. cik ke or di ná ci ó ról szó ló meg ha tá ro -
zá sát a nyil vá nos ige hir de tés rõl és a szent sé gek ki szol gál -
ta tá sá ról az at tól ter mi no ló gi a i lag és alap vo ná sa i ban el té -
rõ fel ha tal ma zá sok ra al kal maz za. Az öku me ni kus kér dé -
sek nek az zal kí ván elé be men ni az irat, hogy ami kor a mai
né met tar to má nyi egy há zak gya kor la tát az or di ná ció és a
fel ha tal ma zás ket tõs sé gé ben je lö li meg, a 45. szá mú jegy -
zet rá mu tat ar ra, hogy a lu the rá nus, uni ált és re for má tus
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né met or szá gi egy há zak más egy há zak kal kö tött öku me ni -
kus meg ál la po dá sa ik ban alá húz ták azt, hogy az úr va cso -
ra ün nep lé sét ná luk min dig or di nált szol gá lat te võk ve ze -
tik. Ne héz meg ér te nünk, ho gyan ma gya ráz zuk ak kor ezt a
most ki adott és a né met or szá gi pro tes táns egy há zak ra ér -
vé nyes nek tar tott aján lást.

A vi ta az evan gé li kus egy há zon be lül és az öku me né ben
fo lyik to vább, és ma itt nem tud juk rész le tez ni. Lás suk
meg azon ban be lõ le azt az ál ta lá nos tényt, hogy 2005-ben
nem egy sze rû en Wit ten berg és Ró ma, Lu ther re for má ci ós
té te lei és a tri en ti vagy az I. va ti ká ni zsi nat té te lei áll nak
egy más sal szem ben, ha nem a mai vi lág ki hí vá sa i ra adott
vá la szok te kin te té ben van vi ta mind két egy há zon be lül és
öku me ni kus össze füg gé sek ben is. Az evan gé li kus egy ház -
ban kér dés új ra és új ra a so la Scrip tu ra sze rin ti igaz ság,
amit Jé zus Krisz tus, a „meg tes te sült igaz ság”, a „vic tor
qu ia vic ti ma” (gyõ zött a ke reszt vál la lá sá val) ke re sé sé ben
és kö ve té sé ben ta lál ha tunk meg. Hát nem óri á si prob lé ma
ma ná lunk egy há zun kon be lül Ma gyar or szá gon, mi a re -
for má ci ó nak, Lu ther nek meg fe le lõ egy há zi struk tú ra vagy
li tur gia? Mi ért tet ték so kan oda a négy re for má ci ós „so lus-
so la” mel lé ötö dik nek a „so la struc tu ra” jel sza vát a zsi na -
ti tör vény al ko tá si har cok ban? Mi cso da ne héz vi ták foly tak
a kö zel múlt ban gyü le ke ze te ink ben, lel ké szi ka runk ban az
új li tur gia kö rül, no ha ezek a kér dé sek nem a „pro pri um”,
ha nem az „adia pho ron” kö ré be tar toz nak! Wit ten berg bõl
néz ve a né met, a ma gyar és a töb bi evan gé li kus egy ház
úgy le het „ecc le sia sem per re for man da” (min dig re for má -
ci ó ra szo ru ló egy ház), ha az egyik teo ló gus meg fo gal ma -
zá sa sze rint nem a „vissza Lu ther hez”, ha nem az „elõ re
Lu ther rel” gon dol ko dás ban és cse lek vés ben élünk, mert a
re for má ció nem par ti ku lá ris egy há zi, ha nem uni ver zá lis
egy ház tör té ne ti ese mény, amit nem ad ha tunk fel az öku -
me né ked vé ért, ha nem azt az öku me né szá má ra úgy kell
to vábbad nunk, mint öku me ni kus ese ményt (K. Sch midt-
Cla us en). Öröm mel ál la pít hat juk meg, hogy akad mos ta -
ná ban a ma gyar öku me né ben elõbb re vi võ vi ta is ezek ben
a kér dé sek ben, mint pél dá ul Kla us Doug lass né met teo ló -
gus nak a re for má ció mai ér tel me zé sét és gya kor la tát
elem zõ köny vé nek vissz hang ja.

LU THER SZE MÉ LYE ÉS MÛ VE A 21. SZÁ ZAD BAN

Az el múlt he tek ben a II. Já nos Pál pá pa be teg sé ge, ha lá la
és te me té se kö rü li egy há zi és nem egy há zi hír adá sok és
ér té ke lé sek mu tat ták, mennyi re tud ják be fo lyá sol ni a
nagy tör té nel mi sze mé lyek a ma guk ko rát. A pá pa va ló -
ban nem csak a ró mai ka to li kus egy ház, hanem az egész
ke resz tény ség és az egész vi lág szá má ra is te ni kül de tést
ka pott em ber, lel ki pász tor, egy há zi ve ze tõ volt. Kel lõ tör té -
nel mi táv lat kell ah hoz, hogy iga zán fel mér hes sük mû kö -
dé se ha tá sa it, ered mé nye it és té ve dé se it.

Lu ther sze mé lye és mû ve kö zel öt száz év messze sé gé bõl
te kint re ánk, kel lõ tör té nel mi táv lat ból, cso dá lat ra mél tó -

an gaz dag teo ló gi ai és kul tu rá lis kin cset hagy va az utó -
kor ra. Az ame ri kai Ti me ma ga zin egyik ko ráb bi, a tör té ne -
lem sze mé lye it a mai élet szá má ra fon tos nak íté lõ köz vé -
le mény ku ta tói fel mé ré sé ben a har ma dik he lyet kap ta, a
né met ZDF te le vi zió 2003 ok tó be ré ben tar tott fel mé ré se
sze rint ma Né met or szág ban Kon rad Ade nau er egy ko ri
kan cel lár után a má so dik leg is mer tebb né met tör té nel mi
sze mély. Ami kor mos ta ná ban a né met par la ment ben is -
mer tet ték az össz eu ró pai PI SA-fel mé rés ered mé nyét ar ról,
mennyi re le ma rad tak a né met kö zép is ko lák az ok ta tá si
ered mé nyek te rén, az egyik kép vi se lõ azon nal idéz te Lu -
ther 1524-ben ki adott fel hí vá sát Né met hon összes vá ro sá -
nak ta nács ura i hoz, hogy lé te sít se nek ke resz tény is ko lá kat
és azo kat meg fe le lõ en tá mo gas sák.

A Lu ther rõl szó ló könyv tár nyi iro da lom gya ko ri jel lem -
zõ je, hogy egy-egy köz pon ti té ma kö ré cso por to sít va pró -
bál ták össze fog lal ni éle tét és mû vét, a re for má tor azon ban
ne he zen fér be le ilyen elem zé sek be. Hadd pró bál jam meg
a kö vet ke zõk ben né hány újabb meg kö ze lí té si kí sér let nyo -
mán kö rül ír ni, mit je lent ma Wit ten berg bõl néz ve Lu ther
az egy há zak, az öku me né, a val lá sok vi lá ga és a sze ku lá -
ris kör nye zet szá má ra.

VAL LÁ SOS, SPI RI TU Á LIS ÉLET-MEG KÖ ZE LÍ TÉS

„Fõ fog lal ko zá sú” lel kész ként, teo ló gus ként Lu ther az élet,
a múlt, a je len és a jö võ vég sõ kér dé se i vel vi as ko dott. Ko -
ra és mai vi lá gunk em be re kö zött sok szor óri á si nak lát juk
a kü lönb sé get, ele mez het jük a tu do mány, a tech ni ka fej lõ -
dé sét, a kom mu ni ká ci ós glo ba li zá ció ál tal ki csi vé zsu go rí -
tott vi lá got. Az em ber azon ban a 21. szá zad ban is em ber
ma radt, és a vég sõ kér dé sek re nem tu do má nyos vi lág ké -
pe, ha nem hit ben gyö ke re zõ vi lág né ze te alap ján ad vá -
laszt. Aki ké tel ked ne eb ben, an nak be le kel le ne mé lyed nie
a kor társ iro da lom és mû vé szet ta nul má nyo zá sá ba, hogy
lás sa, mennyi re ott rej tõ zik ben nünk a „hung er for trans -
cen den ce” (éh ség a transz cen den cia után), ami kor ka pasz -
ko dó kat, biz tos pon to kat ke re sünk éle tünk szá má ra, ami -
kor vi as ko dunk az em be rek ben, a kör nye zõ vi lág ban va ló
csa ló dás vagy az egye dül lét, a fé le lem, a bûn tu dat, a ha -
lál kér dé se i vel. Lu ther Nagy  ká té ja sze rint amin a szí vünk
csüng, az a mi „is te nünk”. És hány szor hall juk és lát juk a
mai „hit val lá so kat”: ne kem az élet a pénz, a mun ka, a
csa lád, a si ker, az él ve zet…

Lu ther meg ta ní tott kü lönb sé get ten ni „se cu ri tas” és
„cer ti tu do” kö zött. „Se cu ri tas” az em ber sa ját ma gá ra ala -
po zott biz ton sá ga, míg „cer ti tu do” az Is ten be ve tett hit bi -
zo nyos ság. A mai „mo dern” em bert val lás szo cio ló gu sok
úgy áb rá zol ják, mint aki „val lá sos a ma ga mód ján”. El in -
dul a val lá sok vi lá gá ban, mint va la mi nagy be vá sár ló köz -
pont  ban, és le vesz a pol cok ról egy kis ha gyo má nyos ke -
resz tény sé get, in di ai eg zo ti kus szo ká so kat, csil lag jós lást,
lé lek ván dor lást, és össze gyúr ja a ma ga íz lé se sze rint. Nem
igaz, hogy a mo dern em ber nem val lá sos; val lá sos bi zony,
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csak a ma ga mód ján! Ke resz tény le het a hát te re, de „erõ -
sen más val lá sú”! A ré gi NDK te rü le tén él ve meg em lít he -
tem a „po li ti kai kvá zi-val lás”, a szo ci a lis ta gya kor lat té -
nye it is. Párt kong resszu sok hoz tak ha tá ro za tot, mint zsi -
na tok, volt párt hi e rar chia, csú csán a „csal ha tat lan” fõ tit -
kár ral. Be ve zet ték a szo ci a lis ta név adást a ke resz te lé sek
he lyett, a „Ju gend we i he” gya kor la tát a kon fir má ció el len -
sú lyo zá sá ra, a há zas ság kö tés és te me tés szer tar tá sát. A
ko ráb ban el len ség nek ki ki ál tott Lu ther 1983-ban a „ szo -
ci a liz mus aty ja” lett.

PRI O RI TÁS KE RE SÉS

A Lu ther sze rin ti val lá sos-spi ri tu á lis élet meg kö ze lí tés nem
ma rad hat a pri o ri tás ke re sé se és meg ta lá lá sa nél kül. Ezt
fog lal ja össze a né gyes hang súly: so lus Ch ris tus, so la
Scrip tu ra, so la gra tia, so la fi des. Lu ther írá sai, pré di ká ci -
ói, vi tái a ró mai ka to li kus egy ház vagy más re for má ci ói
moz gal mak kép vi se lõ i vel ezen re for má to ri-bib li ai igaz sá -
gok alap ján foly tak. Az el múlt év szá za dok vi szont vál to -
zá so kat is hoz tak az egy há zak éle té ben. A II. va ti ká ni zsi -
nat a re for má ci ó val me re ven szem benál ló tri en ti zsi nat és
I. va ti ká ni zsi nat ren del ke zé se i tõl el té rõ en a ró mai ka to li -
kus egy ház „re for má ci ó ját” je len tet te. A Szent írás je len tõ -
sé gét a ta ní tás és a spi ri tu á lis élet szá má ra ki emel ték, az
anya nyelv li tur gi ai be ve ze té sét el ren del ték, az öku me ni -
kus kap cso la to kat szor gal maz ták. Az öku me ni kus dia ló -
gu sok nagy ered mé nye volt az 1999. ok tó ber 31-én Augs -
burg ban alá írt Kö zös Nyi lat ko zat a meg iga zu lás ta ní tá sá -
ról, amint ar ról már szól tam. 

Je len tõs egy ház tör té nel mi va ló ság, hogy ez a pri o ri tás -
ke re sés öku me ni kus teo ló gi ai együtt mû kö dés sel tör tén het.
Em lí tet tem már a mai ró mai ka to li kus ér dek lõ dést Lu ther
teo ló gi á ja és a re for má ció iránt. Nem ál ta lá nos ka to li kus
vé le mény, de van nak olyan teo ló gu sok is, mint pél dá ul a
bam ber gi dog ma ti kus, Ge org Kra us, aki sze rint a pro tes -
táns pres bi te rá lis szuk cesszi ót az episz kopá lis szuk cesszió
meg fe le lõ je ként kel le ne el is mer ni, és ez zel az evan gé li kus
or di ná ci ót is. Bi zo nyos, hogy a re for má ci ós alap té te lek mai
teo ló gi ai-egy há zi al kal ma zá sa evan gé li kus bel sõ fel ada -
tunk. Így pél dá ul az evan gé li kus–ró mai ka to li kus pár be -
szé dek ben új je len tõ sé get ka pott an nak a – már a hit val lá -
si ira tok ban is jel zett – hang súly nak a ki fej té se, hogy „so -
la gra tia” azt is je len ti, „non si ne ho mi ne” (nem az em ber
nél kül), az az Is ten ke gyel me nem „em ber te len”, „erõ sza -
kos” ke gye lem, ha nem hasz nál ja tel jes em be ri te rem tés be -
li adott sá ga in kat, amint Bon ho ef fer sze rint nem sza bad
„bill ige Gnade” (ol csó ke gye lem) mód já ra meg él ni. Ugyan -
így a „so la fi des” azt je len ti, hogy „nun qu am so la” (so ha -
sem egye dül), a hit so ha sem sza bad, hogy egye dül ma rad -
jon, mert kö vet nie kell azt a jó cse le ke de tek nek.

TO TÁ LIS ÉLET LÁ TÁS

Több vo nást fog lal ez a fo gal ma zás egy be a re for má ci ó val
és Lu ther sze mé lyé vel kap cso lat ban, amit a szo ká sos ame -
ri kai megnevezés sel „ho lis tic app ro ach” (to tá lis, az egész
élet re fi gye lem mel lé võ meg kö ze lí tés) ki fe je zés sel je löl nek.
Az az Lu ther tõl és a re for má ci ó tól tá vol állt az élet, a vi lág
„csõ lá tá sa”, a csak teo ló gi ai te rü let re va ló le szû kü lés, be -
zár kó zás. Jel lem zõ volt az in ter disz cip li na ri tás, a teo ló gia
mel lett a nyel vek, a kü lön bö zõ tu do má nyok, a mû vé sze -
tek, a ze ne ápo lá sa. Lu ther ko rál jai, Cra nach fest mé nyei és
met sze tei nél kül nem tud juk el kép zel ni a re for má ci ót! Az
is ko lák ala pí tá sa, a sze gé nyek se gí té se, a dia kó ni ai prog -
ra mok, a csa lá dok és a köz rend vé del me, a mun ka és a
mun kás meg be csü lé se mind ré sze en nek a to tá lis élet lá -
tás nak. Le het, hogy a ja pán és a kí nai kul tú ra ér dek lõ dé -
se en nek a re for má ció és Lu ther szá má ra olyan fon tos
élet lá tás nak is kö szön he tö?

HU MOR, HIL ARI TÁS

Vé gül hadd húz zam alá a re for má tor szim pa ti kus vo ná sai
kö zül azt, hogy tu dott nem csak szen ved ni, har col ni, el le -
ne mon da ni pá pá nak és csá szár nak, ha nem tu dott ne vet -
ni, sok szor sa ját ma gán is. Eze ket a vo ná sa it el len sé gei
ko ráb ban igen csak ki gú nyol ták, ki fi gu ráz ták, fél re ér tel -
mez ték. A Lu ther-mú ze um ban nagy gyûj te mény ta lál ha tó
a ró la szó ló gúny raj zok ból. A re for má tor hil ari tá sa mö gött
ott ta lál ha tó sok szor idé zett ked ves igé je, Gala ta 5,13 sze -
rint a „sza bad ság ra hí vat tunk el” bi zo nyos sá ga. Eb be a
sza bad ság ba tar to zott be le, hogy sza kí tott a ko los to ri fo -
ga dal mak kal, és fe le sé gül vet te Bo ra Ka ta lint. Har mo ni -
kus csa lá di éle tük min den nap ja i ról, a kör nye zõ vi lág ról
mon dott vé le mé nyük rõl, ven dé ge ik rõl ad nak szá mot az „
asz ta li be szél ge té sek”. 

„VERGE GENWÄR TI GUNG” LU THERS –
IDÕ SZE RÛ VÉ TEN NI LU THERT

Ko ráb bi elem zé sek szo ká sa volt Lu ther teo ló gi á ját és sze -
mé lyét egy-egy alap ve tõ teo ló gi ai fo ga lom kö ré cso por to -
sít va be mu tat ni, ami na gyon meg gyõ zõ en hat, még is bi zo -
nyos le szû kí tést ered mé nyez. Újab ban Os wald Bayer pro -
fesszor (Tü bin gen) kí sé rel te meg, hogy több ol dal ról meg -
kö ze lít ve ál lít sa elénk az „idõ sze rû vé té tel” szán dé ká val a
re for má tort. A wit ten ber gi Lu ther-Zent rum, az er lange ni
Mar tin-Lu ther-Bund és a ma gyar Lu ther Szö vet ség együt -
tes cél ja, hogy a re for má tor sze mé lyé ért és örök sé gé ért há -
lát ad va Is ten nek, idõ sze rû vé te gyük, ka ma toz tas suk azt,
amit ál ta la adott mind nyá junk nak. Így le gyen!



Nagy öröm szá mom ra, hogy Dra ma ti zált ho mi le ti ka cí mû
köny vem meg je le nik Ma gyar or szá gon. Ez is an nak a je le,
hogy Eu ró pá ban össze tar to zunk – nem csak po li ti ka i lag és
gaz da sá gi lag, ha nem a teo ló gia és a ho mi le ti ka te rü le tén
is. A Bib lia sza vai, ké pei és tör té ne tei meg ra gad nak ben -
nün ket Né met or szág ban és Ma gyar or szá gon egy aránt.
Ter mé sze tes te hát, hogy vé le ményt cse ré lünk ar ról, mi ként
le het nagy kedv vel bib li ku san pré di kál ni. Ez zel kap cso lat -
ban jó ma gam ren ge te get ta nul tam más or szá gok ban, de
leg töb bet az USA-ban. Az a ko moly egye te mi ho mi le ti ka
volt rám ha tás sal, ame lyet az ot ta ni egy há zi kép zés ben
gya ko rol nak, nem pe dig a ná lunk el ter jedt te le ví zi ós ige -
hir de té sek.

Ab ból, amit az USA-ban ta nul tam, idõ köz ben sa já tos
ar cu la tú dra ma ti zált ho mi le ti ka szü le tett. Az At lan ti-óce -
án má sik ol da lán elõ ba rá tok nak azon ban na gyon há lás
va gyok, ami ért el in dí tot tak sa ját ho mi le ti kai uta mon. Elõ -
adá so mat ezért egy né met ho mi lé ta Ame ri ká ban szer zett
kulcs fon tos sá gú él mé nyé vel sze ret ném kez de ni.

HO MI LE TI KAI FOR RA DA LOM
(HO MI LE TI CAL RE VO LU TI ON)

Chi ca go egyik könyv ke res ke dé se, a Se mi nary CO-OP Book -
store kü lö nö sen is ere de ti. Az alag sor le han go ló: té len a
ka zá nok kö zel sé ge mi att túl for ró, nyá ron tik kasz tó a me -
leg, mert nem elég jó a szel lõ zés. De az ott dol go zók ked -
ve sek, a föld alat ti fo lyo sók rej tet te kin csek pe dig egye dül -
ál ló ak. Könyv há tán könyv. A pol cok mel lett gyor san el fe -
lej ti az em ber, hogy a Bar nes & Nob le kli ma ti zált könyv -
ke res ke dé se ket üze mel tet. 

Ami kor 1994-ben elõ ször jár tam Chi ca gó ban, ter mé sze -
te sen en gem is von zott a köny ves bolt idé zõ jel ben vett „al -
vi lá ga”. A ho mi le ti kai polc hoz lép ve le vet tem egy köny vet,
és be le la poz va a kö vet ke zõ cí me ket ta lál tam:1 a nyelv ze -
né je, a hal lás fej lesz té se, gon do la tok köz lé se ze né vel, a
bel sõ ze ne meg hal lá sa, a pré di ká ció váz la ta mint ze nei
par ti tú ra. Ak kor még nem tud tam, mi lyen szé pen tud fu -
vo láz ni a köny vet író kol lé ga. Csak az lett vi lá gos elõt tem,
hogy Tho mas H. Tro e ger köny vé ben az élet olyan te rü le tei
ta lál koz nak, ame lyek ál ta lá ban két kü lön ka te gó ri a ként

sze re pel nek a nap tár ban: a pré di ká ció a hi va tás hoz, a ze -
ne pe dig a hob bi hoz so rol va. Tro e ger a ze ne me ta fo rá ját
kö vet ke ze te sen al kal maz ta a pré di ká ció egyes lé pé se i re,
ami kor a kö vet ke zõ ki fe je zé se ket hasz nál ta: a pré di ká ció
mint kon cert, a pré di ká ció mint ze nei ese mény, a pré di ká -
ció mint mû vé szet.

Ahol a mû vé szet va la mi lyen sze re pet ját szik, ott esz té -
ti ká ról van szó. Né met or szág ban a 80-as évek vé gé tõl a
gya kor la ti teo ló gi át2 és a ho mi le ti kát az esz té ti kai pa ra -
dig ma ha tá roz za meg. Ná lunk azon ban hi ány zik en nek
gya kor la ti ki dol go zá sa, il let ve meg va ló sí tá sa, ami vi szont
az USA-ban meg fi gyel he tõ. Kez det ben csak kö dös el kép ze -
lé se im vol tak ar ra néz ve, mi lyen le het a pré di ká ci ós gya -
kor lat a mû vé sze tek von zás te ré ben. Ez azon ban gyö ke re -
sen meg vál to zott.

Tho mas Tro e ger és más teo ló gu sok se gít sé gé vel egy -
szer re le gi tim mé lett, hogy a mû vé sze tek te rü le té rõl szár -
ma zó fel is me ré se ket al kal maz zuk a pré di ká ci ó ra.3 A ze -
ne hall ga tás, az iro dal mi mû vek ol va sá sa, a szín ház lá to -
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MAR TIN NIC OL

Mû vé szet a mû vé sze tek kö zött*

Dra ma ti zált ho mi le ti ka

* Az elõ adás el hang zott a könyv bu da pes ti be mu ta tó ján az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men.

1 Tho mas H. Tro e ger: Imag ing a Ser mon. Ab ing don, Nash vil le, 1990. L.
kü lö nö sen a 4. fe je ze tet (Lis ten to the Mu sic of Spe ech).

2 Vö. Mar tin Nic ol: Ese mény és kri ti ka. A gya kor la ti teo ló gia mint az Is -
ten rõl szó ló mû vé szet fõ is ko lá ja. Lel ki pász tor 2003/2. 42–47. o.

3 Vö. Mar tin Nic ol: Pre a ch ing as Per form ing Art. Äst he tische Ho mi le tik
in den USA. Pas tor alt heo lo gie 89 (2000) 435–453. o.



ga tás és film né zés köz ben – a pré di ká ci ó ra gon dol hat -
tam. A pré di ká ció elõtt te hát most az a le he tõ ség áll, hogy
mû vé szet le gyen a mû vé sze tek kö zött.

PRÉ DI KÁ CIÓ MÛ VÉ SZET ÉS FILM MÛ VÉ SZET

Az észak-ame ri kai új ho mi le ti ka (New Ho mi le tic) sok ér -
de kes vá laszt adott ar ra a kér dés re, hogy mit ta nul hat a
pré di ká ció a mû vé sze tek tõl.4 Kez det tõl fog va fõ leg azok a
mû vé sze ti ágak ke rül tek a ho mi le ti kai ér dek lõ dés kö zép -
pont já ba, ame lyek nek szer ves ré sze ma ga az elõ adás is
(Auf füh rung/per for man ce), vagy is az elõ adó-mû vé sze tek
(per form ing arts). A pré di ká ci ó hoz is hoz zá tar to zik az
„elõ adás” (per for man ce). A pré di ká ció ugyan is el sõ sor ban
nem egy szö veg el ké szí té sét je len ti, ha nem a meg je le ní tés,
a kom mu ni ká ció és a re cep ció ese mé nyét.

Ha a pré di ká ci ót a mû vé sze tek te rü le té re so rol juk be, ak -
kor a ze né hez5, a szín ház hoz6 vagy a film hez7 ha son ló an az
elõ adó-mû vé sze tek hez tar to zik. De más mû vé sze ti ágak is
fon tos fel is me ré se ket nyújt hat nak a ho mi le ti kai mun ká ban,
így pél dá ul az iro da lom.8 Úgy tû nik azon ban, hogy még is az
elõ adó-mû vé sze tek kel (per form ing arts) va ló össze ha son lí -
tás fe lel meg leg in kább a pré di ká ció mint mû vé szet, az az az
úgy ne ve zett pré di ká ció mû vé szet adott sá ga i nak.

Az elõ adó-mû vé sze tek hez ma gá tól ér te tõ dõ en a film is
hoz zá tar to zik. Hisz a film nem me rül ki a for ga tó könyv -
ben, ha nem ins pi rált ren de zõi mun kát, a mo zi ban vagy te -
le ví zi ó ban va ló be mu ta tást és a film pub li kum ál ta li be fo -
ga dá sát, re cep ci ó ját igény li.

Két ség te len, hogy a film ko runk leg be fo lyá so sabb mé di -
u ma. Kü lö nös mó don a film a szó szé ki te vé keny ség pa ra -
dig má ja is lehet. Dra ma ti zált ho mi le ti kám ban a film a pré -
di ká ció pa ra dig má ja ként le vál tot ta az elõ adást. Rö vi den
sze ret ném ezt a fo lya ma tot a pré di ká ci ós mun ka né hány
adott sá gán szem lél tet ni.

Ha a film ana ló gi á ját ve szem ala pul, ak kor a pré di ká ció
moz gás ban lé võ mû vé szet ként ér tel mez he tõ. A moz gás -
ban lé võ mû vé szet ként ér tel me zett pré di ká ció egyes szek -
ven ci á i val kap cso lat ban az ame ri kai Da vid But trick ho mi -
le ti kai stan dard mû vé ben9 moz za na tok ról (mo ves) be szél.
A moz za na tok te hát ki sebb moz gal mas egy sé gek, és a film
(movie) egyes szek ven ci á i hoz ha son lít ha tók.

Mi vel a film váz la tát for ga tó könyv ben rög zí tik, But trick
ezért a pré di ká ci ó val kap cso lat ban struk tú rá ról (struc tu re)
be szél. A struk tú ra az egész terv, úgy mond for ga tó könyv,
ami alap ján a pré di ká ci ó ban az egyes moz za na tok kö ve tik
egy mást. A „mo ves & stru cu re” ket tõs lé pé sét Da vid But -
trick tól vet tem át, és dra ma ti zált ho mi le ti kám köz pon ti
moz ga tó ru gó já vá tet tem.

A film és a pré di ká ció kö zel sé ge ho mi le ti kai le he tõ sé get
rejt ma gá ban. Észak-Ame ri ká ban ezt a le he tõ sé get sok kal
job ban ki hasz nál ták, mint Né met or szág ban. De Ame ri ká -
ban még min dig a nagy mo zi fil mek nar ra tív mi nõ sé ge áll
leg in kább a kö zép pont ban. Biz tos, hogy hasz nos egy
olyan el be szé lé si for ma, ame lyik a ka me ra ana ló gi á ját re -
to ri ka i lag al kal maz za, az az el me sél va la mit. De ami ho mi -
le ti kai ku ta tás ra vár, az sok kal ra di ká li sabb mi nõ sé ge a
film mé di um nak. Nem az a cél, hogy Ho lly woo dot imi tál -
juk, ha nem hogy a film mé di um le he tõ sé ge it ki ak náz zuk
az ige hir de tés szá má ra.

Ezért hasz nos, ha a film mel és a mo zi val kap cso la tos
sok ré tû iro dal mat ho mi le ti kai szem szög bõl ol vas suk. Ma -
gyar or szá gi mun ka tár sam, Perc ze Sán dor rend kí vül ér de -
kes új te rü le tet nyi tott meg elõt tem ez zel kap cso lat ban.
Pél da ként a film tör té net ko rai sza ka szá ból sze ret nék idéz -
ni egy mon da tot: „A film mû vé szet alap ja a mon tázs.”10 A
szov jet-orosz ren de zõ, Vsze vo lod Pu dov kin volt az, aki
ala po san utá na járt a vá gás és a mon tázs le he tõ sé ge i nek.
Szá má ra a gya kor lat ban ez azt je len tet te: a je le ne tek és
be ál lí tá sok át me net nél kül, egy sze rû en össze vá gás út ján
kap cso lód nak össze.

Ho mi le ti ka i lag eb bõl szá mom ra az a kér dés: mi tör té -
nik, ha a pré di ká ció moz za na ta it, az az egyes szek ven ci á -
it nem egy nar ra tív vagy disz kur zív mo dell alap ján il leszt -
jük össze? Mi tör té nik, ha az egyes mo ve-ok kö zött ke -
mény vá gást kí sé re lünk meg? Mi tör té nik, ha az élet bõl
vett rész le te ket úgy mon tí roz zuk a Bib lia rész le te i vel,
hogy a ket tõ kö zött üres he lyek ke let kez nek? Még hoz zá
olyan üres he lyek, ame lyek a hall ga tó kép ze lõ ere jét, ima -
gi ná ci ó ját pro vo kál ják, eset leg a hall ga tót va la mi re in dít -
ják, vagy adott kö rül mé nyek kö zött meg za var ják.

Mi tör té nik, ha vég leg bú csút mon dunk an nak, hogy a
szó szé ken a hit igaz sá gát de duk tív mó don ma gya ráz zuk
vagy pro pa gál juk? Mi tör tén ne, ha a Fred Crad dock ál tal
oly ha tá so san ter jesz tett11 in duk tív pré di ká ci ót ko mo lyab -
ban ven nénk, az az a hit ta pasz ta la tát nem csak nar ra tí van
osz ta nánk meg a hall ga tók kal, ha nem me rész vá gá sok kal
és mon tá zsok kal új ta pasz ta la tok ra ten nénk szert a hit -
ben? Eset leg olyan ta pasz ta la tok ra, ame lyek egé szen má -
sok, mint az ige hir de tõ ta pasz ta la tai. Mi len ne, ha a pré -
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4 Vö. Charles Ri ce: Art. Arts and Pre a ch ing. In: Con ci se Encyc lope dia of
Pre a ch ing. Ed. Wil li am H. Wil li mon – Ric hard Lis cher. West mins ter John
Knox, Lo u is vil le, 1995. 16–19. o.

5 Vö. Mi ke Gra ves: The Ser mon as Symp hony. Pre a ch ing the Li ter ary
Forms of the New Tes ta ment. Jud son Press, Val ley For ge, 1997.

6 Vö. Ja na Chil ders: Per form ing the Word. Pre a ch ing as The at re. Ab ing -
don, Nash vil le, 1998.

7 Vö. Charles R. Ri ce: The Em bo di ed Word. Pre a ch ing as Art and Li turgy.
Augs burg Fort ress, Min nea po lis, 1991. 111–118. o.

8 Vö. Charles L. Ri ce: In terp re ta ti on and Ima gi na ti on. The Pre a cher and
Con tem por ary Li te ra tu re. Fort ress Press, Phi la del phia, 1970.

9 Da vid But trick: Ho mi le tic. Mo ves and Struc tu res. Fort ress Press, Phi la -
del phia, 1987.

10 Wse wo lod I. Pu dow kin: Film re gie und Film ma nus kript [1928]. In: Tex -
te zur The orie des Films. Hrsg. v. Franz-Jo sef Al ber smei er. Rec lam, Stutt -
gart, 2001. 70–73. o. Itt: 70. o.
11 Fred B. Crad dock: As One Wit ho ut Au to rity. Ab ing don, Nash vil le,
1971.



di ká ci ót Um ber to Eco fo gal má val nyi tott mû al ko tás ként
ér tel mez nénk? 

Olyan kér dé sek ezek, ame lyek ak kor jön nek elõ, ha ko -
mo lyan vesszük a fil met mint a pré di ká ció pa ra dig má ját.
A ho mi le ti ka még alig re a gált ezek re a kér dé sek re. Biz tos,
hogy a gyü le ke zet el vá rá sa it és szo ká sa it óva to san kell
ke zel ni. De a ho mi le ti kai mû te rem ben szo kat lan dol go kat
is ki le het pró bál ni.

ELÕ ADÁS (PER FOR MAN CE) ÉS ÍRÁS MA GYA RÁ ZAT

A meg újult pré di ká ci ó ért és a Bib lia új, más fé le ol va sá si
mód já ért va ló fá ra do zás az ame ri kai új ho mi le ti ká ban
(New Ho mi le tic) kez det tõl fog va össze tar toz ik. Ezen nem
is le het cso dál koz ni, hi szen az új ho mi le ti ka kép vi se lõi,
mint Fred Crad dock, ere de ti leg írás ma gya rá zók vol tak. Az
exe gé zis és a pré di ká ció ilyen jel le gû test vé ri sé ge Észak-
Ame ri ká ban jót tett a ho mi le ti ká nak. 

Ott a her me ne u ti kai disz kusszi ók ban az elõ adás (per -
for man ce) fo gal ma köz pon ti sze re pet ját szott. Az elõ adás
(per for man ce) mint fo ga lom a mû vé szet, min de nek elõtt a
szín ház és a ze ne te rü le té rõl szár ma zik. Bár a né met fül
szá má ra az Auf füh rung, az az „szí ni elõ adás” szó vagy az
In sze ni er ung, az az a „szín pad ra vi tel” ki fe je zé sek úgy
hang za nak, mint ha a bib li ai igét va la mi lyen ah hoz mél -
tat lan lát vá nyos ság nak ten nénk ki. De ha si ke rül az ef fé -
le ag go dal ma kat fél re ten ni, ak kor a kö vet ke zõ tény elõtt
ál lunk: a szín da ra bok azért van nak, hogy azo kat elõ ad -
ják; a szim fó ni ák azért, hogy játsszák; a Bib lia igéi pe dig
azért, hogy az is ten tisz te le ten pré di kál ják, vagy is hogy az
is ten tisz te le ten „elõ ad ják” õket.

Az elõ adás (per for man ce) nem egyen lõ a show-val. A pré -
di ká ció sem mi eset re sem egyet len em ber mu tat vá nya. A ze -
né lés ben és a szín ját szás ban is töb ben vesz nek részt rend -
sze rint, a pub li kum ról nem is be szél ve. A bib li ai ige „elõ adá -
sa” en nek ér tel mé ben azt je len ti: kö zö sen meg je le ní te ni/ala -
kí ta ni az igét. Né met or szág ban az úgy ne ve zett re cep ció esz -
té ti kai kon tex tus ban azt fe dez tük fel, mi lyen sok ban já rul -
hat hoz zá a hall ga tók re cep ci ó ja a pré di ká ció si ke ré hez. 

Eb ben az össze füg gés ben az is ten tisz te le ten szi go rú an
vé ve nem egy pré di ká ció lé te zik. Va ló já ban annyi pré di ká -
ció van, ahány hall ga tó. A hall ga tó ság so ra i ban min den ki
sa ját pré di ká ci ót for mál ma gá nak a hal lot tak ból. Ko ráb -
ban ezt rossz nak tar tot tuk, és meg pró bál tuk a pré di ká ció
ha tás fo kát re to ri kai mód sze rek kel fo koz ni. Ma azon ban
egy bi zo nyos fo kig kí vá na tos nak érez zük, hogy a hall ga -
tók hoz meg ér ke zõ szó szé ki üze net sok fé le képp ta lál jon
be fo ga dás ra. A mo dern mû vé szet tel va ló ana ló gia se gít
ab ban, hogy a po li fon, több szó la mú hal lást lé nye ges fo -
lya mat ként ér té kel jük.

Ha egy bib li ai ige ilyen for mán lesz „ese ménnyé”, nincs
ér tel me az aka dé mi ai írás ma gya rá zó hi deg tá vol ság tar tá -
sá hoz ra gasz kod ni. Chi ca gó ban Don Ward law kol lé gá mat
kér dez tem, hogy az ese mény re kon cent rá ló ho mi le ti ká ban

ho gyan le het ne ta lá ló an jel le mez ni a bib li ai szö veg gel va -
ló bá nás mó dot. A tex tusról (abo ut) va ló pré di ká lás ugyan -
is in kább a tá vol sá got, mint a kö zel sé get jel zi. Kol lé gám
vá la sza egy sze rû volt: „be lül rõl pré di kál ni” (pre a ch ing
from wit hin).

A be lül rõl pré di ká lás me ta fo rá ja a bib li ai tex tus utá ni
spe ci á lis kér dés mel lett más ér te lem ben is fon tos lett. Szá -
mom ra ez a me ta fo ra je lö li ál ta lá no san, hogy mit je lent a
pré di ká ció az ese ményho mi le ti ka hát te rén. A tex tusban
va ló pré di ká lás ka te go ri ku san tá vol áll min den olyan be -
széd for má tól, ami va la mirõl szól: az igérõl, Is tenrõl és a
vi lágról, a gyü le ke zetrõl. A szö vegbõl pré di kál ni azt je len -
ti: meg szó lal ni va la miben (re den in) – az igében, az ese -
ményben, Is ten tet tében, a gyü le ke zet és ige hir de tõ köz ti
kap cso latban, az itt és most hely ze tében. Az ilyen pré di ká -
ció meg pró bál – leg alább is meg pró bál – nem be szél ni a vi -
gasz ta lásról, ha nem vi gasz tal ni.

HO MI LE TI KAI AL KO TÓ MÛ HELY

A pré di ká ció szá mom ra mû vé szet a mû vé sze tek kö zött. Ez
a dra ma ti zált ho mi le ti ka el sõ szá mú té zi se.

Egy mû al ko tás zse ni a li tá sát nem le het mes ter sé ge sen
elõ idéz ni. De ma ga a mes ter ség ho gyan ja, ami egyik vagy
má sik mû vé szet mû ve lé sé hez szük sé ges, az köz ve tít he tõ.
Eb ben a te kin tet ben Észak-Ame ri ka jó val elõt tünk, eu ró -
pa i ak elõtt jár. A pré di ká ci ót mi még min dig el vá laszt juk
min den tõl, ami nek a mes ter ség hez va la mi kö ze van. Még
min dig rend kí vül erõs az a vé le mény kö zöt tünk, hogy a
mes ter ség és a teo ló gia egy más sal szem ben áll nak. A teo -
ló gi ai pá tosz még min dig el fojt ja a di dak ti kus kre a ti vi tást.
Az ame ri kai új ho mi le ti kát azon ban kez det tõl fog va az a
kér dés fog lal koz tat ta, ho gyan le het ne job ban ta nul ni és
ta ní ta ni a pré di ká lást.12

Né met or szág ban a vál to zás je lei mu tat koz nak. A dra -
ma ti zált ho mi le ti kát be mu ta tó prog ram ira tom az egy há -
zak kö ré ben bá mu la tos ér dek lõ dést vál tott ki. Bra unsch -
we ig ben 2003-tól egy spe ci á lis nyel vi mû hely (Ate li er
Sprache) dra ma ti zált ho mi le ti kai kur zu so kat kí nál.13 S
egy re több lel kész sze ret né a kur zu sok ál tal sa ját pré di ká -
ci ós gya kor la tát új im pul zu sok kal gaz da gí ta ni. A té zis pe -
dig, hogy a pré di ká ció mû vé szet a mû vé sze tek kö zött, kü -
lö nö sen is gyü möl csö zõ. A film re, ze né re, iro da lom ra és a
töb bi mû vé szet re ve tett kí ván csi fi gye lem az ige hir de tés új
for má it bon ta koz tat ja ki. Mi, e kur zu sok ve ze tõi szin tén
ta nu lunk a ta ní tás so rán. Így a ho mi le ti ka el mé le te a di -
dak ti kai gya kor lat tal va ló ket tõs ütem ben fej lõ dik. Nagy -
sze rû ér zés ezt meg ta pasz tal ni.

A mû vé sze tek von zás kö ré ben va ló ige hir de tés re ké szü -
lés so rán csak mel lé ke sen van szó ar ról, hogy azt idéz zük
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cess. Ed. By Don M. Ward law. Aca demy of Ho mi le tics, Lin coln, 1989.
13 Vö. a www.ate li er-sprache.de hon lap pal.
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Az együtt gon dol ko dás ra, a tu dás sal kap cso la tos konf lik -
tu sok fel ol dá sá ra irá nyu ló em be ri tö rek vé sek – kü lö nö sen
is a ter mé szet tu do má nyok és a teo ló gia kap cso la tá ban –
min dig az em be ri ér te lem is me ret szer zé sé nek kor lá ta i ba
üt köz nek. Az em be ri tu dás min den ol dal ról ha tá rok kö zé
van szo rít va. Még is, a teo ló gi ai meg ál la pí tá sok nak ko mo -
lyan kell ven ni ük a va ló sá got csak úgy, mint a va ló ság ál -
ta lunk meg va ló sít ha tó le írá sát – ak kor is, ha ez csu pán tö -
re dé kes is me ret. A teo ló gia tar tal ma és a teo ló gia tar tal -
má nak át adá sa kö zött a kap cso la tot a kon tex tu á lis teo ló -
gia va ló sít ja meg. Le het-e ma más teo ló gi á ról be szél ni,
mint kon tex tu á lis teo ló gi á ról? Ho gyan le het a hit ok ta tás -
ban meg je le ní te ni ezt a mód szert? Nem za var ja-e össze a
di á ko kat a kon tex tu á lis gon dol ko dás? 

Mind annyi an hasz nál juk a bi ná ris lo gi ká ra épü lõ gon -
dol ko dást és az Arisz to te lész óta nép sze rû vé vált szil lo giz -
must. Kis is ko lás ként az elénk ra kott igaz-ha mis teszt ben
sze rep lõ kér dé sek egy ré szé re könnyen vá laszt tud tunk ad -
ni. Azon ban min dig akad tak olya nok is, ame lyek rõl csak
ne he zen tud tuk el dön te ni, hogy mi lyen kri té ri um alap ján
me lyik le he tõ sé get je löl jük meg, hogy a ta nár ál tal ha mis -
nak tar tott vá laszt el ke rül jük. Az ilyen gon dol ko dás és fel -
ada tok ál tal a ta nu lók ban kel tett meg fe le lés-kény szer
gyak ran a ta nu lók ér dek lõ dé sé nek el ve szí té sé hez ve zet

mind az adott tárgy, mind az il le tõ ta nár iránt. Hi szen ha
a ta nu ló nak van vá la sza, de nem egye zik a ta ná ré val, ak -
kor el uta sí tás ra ta lál, ha pe dig még nincs ön ál ló vá la sza,
ak kor a ta nár ál tal meg adott egy ér tel mû fe le let be zár ja a
di ák elõtt az ér dek lõ dõ ke re sés aj ta ját. Hel mut Re ich1 nem -
rég meg je lent köny vé ben egy olyan lo gi kai rend szer rõl és
an nak mód szer ta ná ról ír, amely sok eset ben si ke re sen al -
kal maz ha tó azok nál a ne he zen tár gyal ha tó prob lé mák nál
is, ame lyek a hit tan ta ní tás so rán gyak ran fel me rül nek.2

Ér ve lé si rend sze ré nek elõ ször a Think ing in Terms of the
Comp le men ta rity of The ori es,3 majd a Re la ti o nal and Con -
tex tu al Rea son ing4 ne vet ad ta. Amint az em lí tett cí mek is
mu tat ják, il let ve amint a szer zõ is hang sú lyoz za, nem ál -
ta la ki ta lált, ed dig is me ret len ér ve lé si rend szer rõl van szó.
Sok kal in kább olyan, ma rit kán hasz nált lo gi ka fon tos sá -
gát sze ret né nép sze rû sí te ni ol va sói közt, amely nek hasz -
nos sá gát többévi ku ta tás és tanítás – el sõ sor ban hit -

KO DÁ CSY-SI MON ESZ TER

A hit ok ta tás ban fel me rü lõ kér dé sek
logi kai hát te re

1 K. Hel mut Re ich fi zi kus pro fesszor, a Scho ol of Cons ci o us ness Stu di es
and Sac red Tra di ti ons at the Stratford Uni ver sity In ter na ti o nal egye te men
ta nít, 28 évig dol go zott a sváj ci CERN atom fi zi kai ku ta tó köz pont ban.

2 Je len írás Hel mut Re ich De ve lop ing the Ho ri zons of the Mind. Re la ti o -
nal and Con tex tu al Rea son ing and the Re so lu ti on of Cog ni ti ve Conf lict
(Camb ridge, Camb ridge Uni ver sity Press, 2002) cí mû köny ve alap ján, va -
la mint a könyv té má já ból 2002-ben az Ins ti tu te on Re li gi on in an Age of
Sci en ce szer ve zé sé ben, New Hamps hi re-ben tar tott szim pó zi u mon el -
hang zott aláb bi elõ adá sok alap ján ké szült: John R. Al bright: Hel mut Re -
ich's Pro pos al; John A. Tes ke: Va ri e ti es of Rea son ing. As ses sing Ade qu -
acy; Varada ra ja V. Ra man: Re la ti o nal and Con tex tu al Rea son ing. Phi lo -
sophi cal and Log i cal As pects. Zy gon. Jour nal of Re li gi on and Sci en ce. Vol.
38, No. 2, Ju ne 2003. Black well Pub lish ing, Chi ca go.

3 Gon dol ko dás a komp le men ter el mé le tek fo gal ma i ban.
4 Re lá ci ós és kon tex tu á lis ér ve lés.

a pré di ká ci ó ban, amit más mû vé sze tek je le ní te nek meg.
Ed dig is gya kor lat volt és ez után is meg fog tör tén ni, hogy
a szó szé ken egy ver set idéz nek vagy egy ké pet ír nak le,
eset leg be ját sza nak egy ze nei részt a pré di ká ció köz ben.
Min dig fenn áll an nak ve szé lye, hogy a mû vé sze tek eb ben
az eset ben csak il luszt rál ják, amit a lel kész a szó szé ken a
mû vé szet nél kül is el tud na mon da ni.

Ez zel szem ben a dra ma ti zált ho mi le ti ka azon fá ra do zik,
hogy a töb bi mû vé szet tõl és azok her me ne u ti ká já ból ta nul -
jon, és az ott szer zett is me re te ket ana lóg mó don ül tes se át
a pré di ká ció nyel vi mes ter sé gé re. Nem mû ve ket aka runk
idéz ni, ha nem a pré di ká ci ót más mû vé sze tek kel konf ron -
tál va, egye di je gye ket vi se lõ mû vé szet té akar juk ala kí ta ni.

En nél a pont nál nyi tott kér dé sek so ra me rül fel. A pré -
di ká ció ta nul a film tõl, a ze né tõl, az iro da lom tól, te hát a

mû vé sze tek tõl. De mi ad ja a pré di ká ció mint mû vé szet sa -
ját, össze té veszt he tet len kör vo na lát?

Nem sze ret ném, ha ezt a kér dést a tra dí ci ó ból jól is mert
uta lás sal fél re le het ne ál lí ta ni: már mint az zal, hogy a pré -
di ká ció nem más, mint Is ten rõl szó ló egy há zi be széd. A
vá lasz nak sze rin tem sok kal in kább esz té ti kai jel le gû nek is
kel le ne len nie: mi kü lön böz te ti meg a pré di ká ció mû vé sze -
tet a test vér mû vé sze tek tõl, de leg in kább az elõ adó-mû vé -
sze tek tõl? Mik a pré di ká ció ere de ti esz kö zei?

Ez a kér dés még meg vá la szo lat lan. Nem zet kö zi leg ta lán
jobb vá la szok szü let nek, mint ami ket sa ját kör nye ze tünk -
ben er re a kér dés re ad ni tu dunk. Egy do log azon ban biz -
tos: a vá laszt nem író asz tal fö lött, ma gá nyos mun ká val
le het meg ta lál ni, ha nem a ho mi le ti kai al ko tó mû hely ben,
ahol má sok kal kö zö sen va la mi újat pró bá lunk ki.



tanoktatás – so rán is mer te fel a kog ni tív is me ret szer zés,
mo dell épí tés szá má ra.

A könyv köz pon ti mon da ni va ló ja egy át fo góbb, szé le sebb
gon dol ko dá si rend szer szük sé ges sé ge és meg is me ré se,
amely a „vagy ez, vagy az” bi ná ris dön té si ha tá ro kon túl lép -
ve fel is me ri azt, hogy a kü lön fé le re lá ci ók tól és kon tex tus tól
füg gõ en a „mind ket tõ egy szer re” vá lasz le he tõ ség is fon tos
sze re pet ját szik azok ban a hely ze tek ben, ami kor nincs egy -
ér tel mû „igen-nem” vagy „jó-rossz” vá lasz tá si le he tõ ség. 

Ilyen „el dönt he tet len” kér dé sek kel nemcsak az ok ta tás
so rán, de a min den na pok ban is szám ta lan al ka lom mal ta -
lál ko zunk: mely nép nek van iga za egy há bo rú ban? Ki gon -
dol ko dik he lye sen egy csa lá di, há zas tár si konf lik tus ban?
In duk tív vagy de duk tív meg is me rés a cél ra ve ze tõ? Ho liz -
mus vagy re duk ci o niz mus? Glo bá lis vagy lo ká lis ér dek ér -
vé nye sí tés? Test vagy lé lek, anya gi vagy szel le mi vi lág ma -
ga sabb ren dû sé ge? Bár el sõ meg kö ze lí tés ben úgy tûn het, a
könyv szer zõ jét még sem a du a liz mus ket tõs sé ge ér dek li,
ha nem olyan, a fel szí nes szem lé lõ szá má ra du a li tá sok nak
tû nõ dol gok, ame lyek mö gött a bi ná ris dön té si le he tõ ség
he lyett va la mi lyen össze tet tebb prob lé ma hú zó dik meg. 

Ha son ló kép pen teo ló gi ai, val lá si kér dé sek is eszünk be
jut nak: Jé zus Is ten vagy em ber? A Szent há rom ság há rom
vagy egy? Mi a fon to sabb: tör vény vagy evan gé li um? Ke -
gye lem vagy íté let? De ter mi niz mus vagy sza bad aka rat?
Ter mé szet tu do má nyok vagy teo ló gia? Ál ta lá nos vagy spe -
ci á lis ki nyi lat koz ta tás? S nemcsak dog ma ti kai prob lé mák -
kal ta lál koz ha tunk, ha nem eti kai kér dé sek vég te len so ra
jut eszünk be ak kor, ami kor úgy tû nik, a „fe ke te-fe hér”
gon dol ko dás mód nem visz elõbb re sem a prob lé ma meg ér -
té sé ben, sem meg vá la szo lá sá ban. 

A hit ok ta tás ban gyak ran a sváj ci fej lõ dés pszi cho ló gus,
Je an Pia get el mé le te szol gál ala pul a ta nu lók élet ko ri sa já -
tos sá ga i nak, mo ti vá ci ó i nak fel tér ké pe zé se kor. Azon ban
el mé le té nek kor lát lan al kal ma zá sa kor óva tos ság ra int
Pia get meg ál la pí tá sa, mi sze rint a val lá sok nem azt a lo gi -
kát kö ve tik, ame lyet más disz cip lí nák, ezért a val lá sok ta -
nul má nyo zá sát sa ját ku ta tá sa i ból és ér ve lé si rend sze ré bõl
bi zo nyos ha tá ro kon túl ki kel lett zár nia.5 No ha Re ich el -
mé le te is Pia get ma te ma ti kai lo gi kai meg fi gye lé se i re, il let -
ve a dia lek ti kus és ana lo gi kus gon dol ko dás ra épül, még is
to vább bõ ví ti a bi ná ris ok fej tést tri va lens sé.

Az az át fo gó szem lé let, amit a Hel mut Re ich ál tal le írt lo -
gi ka kö vet, pon to san az a tí pu sú meg kö ze lí tés, amely re a leg -
na gyobb szük ség van egy olyan szét tö re de zett, el ap ró zó dott
vi lág ban, mint ami lyen a mi énk. Kü lö nö sen al kal mas le het
Re ich mód sze re ar ra, hogy a hit tanta ní tás so rán olyan rend -
sze res teo ló gi ai té mák meg ér té sét elõ se gít se, mint pél dá ul in -
ter disz cip li ná ris és öko ló gi ai kér dé se két, tu do má nyos és teo -
ló gi ai is me ret el mé le ti prob lé má két, glo bá lis, geo po li ti kai és
eti kai konf lik tu so két, amely nek tel jes sé gé hez komp lex, több
tu do mány te rü le tet át fo gó is me ret hasz ná la tá ra van szük ség. 

Mind ez ter mé sze te sen nem je len ti azt, hogy ne len né -
nek olyan kér dé sek és szi tu á ci ók, ame lyek ben ne le het ne
egy ér tel mû en el dön te ni, mi a he lyes vagy hely te len, mi a
jó vagy rossz, mi az igaz vagy ha mis. Azon ban a két ér té -
kû lo gi ka he lyett Hel mut Re ich egy har ma dik, há rom ér té -
kû ér ve lé si rend szert ja va sol. Esze rint két el mé let (mo dell,
le írás, ma gya rá zat) egy adott prob lé má ra néz ve:

– Kom pa ti bi lis (egy más nak meg fe lel tet he tõk, egy más -
sal fel cse rél he tõk, com pa tib le), ha ugyan ab ban a kon tex -
tus ban mind két el mé let ugyan ak ko ra ma gya rá zó erõ vel
bír, ugyan olyan mér ték ben ad vá laszt.

– In kom pa ti bi lis (nem kom pa ti bi li sek, nem meg fe lel tet -
he tõk, nem fel cse rél he tõk, össze fér he tet le nek, in com pa tib -
le), ha az adott prob lé má ra néz ve csak az egyik el mé let bír
ma gya rá zó erõ vel.

– Non kom pa ti bi li sek (össze fér he tõk, de nem fel cse rél -
he tõk, non com pa tib le), ha az egyik kon tex tus ban az egyik
el mé let, a má sik kon tex tus ban a má sik el mé let bír na -
gyobb ma gya rá zó erõ vel. 

En nek a hár mas fel osz tás nak a tu da to sí tá sa a meg is me -
rés sel kap cso la tos, kog ni tív konf lik tu sok fel ol dá sá nak le he -
tõ sé gét je le ní ti meg. Ez zel a hár mas fel osz tás sal ugyan is le -
he tõ ség van ar ra, hogy az egy ér tel mû en el dönt he tõ, kon tex -
tus tól füg get len kér dé sek re he lyes fe le le tet ad junk, csak úgy,
mint a kon tex tus füg gõ, nem egy ér tel mû kér dé sek re meg ta -
lál juk a sa ját vá la szun kat, mi vel az ér ve lé si rend szer ma gá -
ban fog lal ja a bi ná ris vá lasz adá si le he tõ sé get is.

Így az el dön ten dõ kér dés az ma rad, hogy me lyek a Re -
la ti o nal and Con tex tu al Rea son ing kom pa ti bi li tásfo gal -
mak ra épü lõ ha tá rai, kö vet ke zés kép pen mely ese tek ben
le het egy ér tel mû en el dön te ni, hogy a két ér té kû vagy há -
rom ér té kû lo gi ka he lyén va ló, il let ve ho gyan le het fel épí te -
ni az eset le ges szin té zist.

A Je an Pia get ál tal fel ál lí tott meg is me ré si sor rend ben a
meg elõ zõ re épül ve az iden ti tás, ne gá ció, kor re lá ció és re -
cip ro ci tás kö ve tik egy mást. Ha son ló an Re ich mo dell jé ben
is min den szint lo gi ka i lag az elõt te ál ló ra épül. Te gyük fel,
hogy egy adott je len ség re két le het sé ges el mé let (A és B)
áll ren del ke zés re ma gya rá za tul. Ek kor Re ich fej lõ dé si mo -
dell je sze rint a kö vet ke zõ fo ko za tok épül nek egy más ra: 

1. Csak az egyik he lyes, A vagy B.
2. Más meg vi lá gí tás ba he lyez ve a prob lé mát, ke vés bé

tû nik egy ér tel mû nek a vá lasz: ta lán A és va la mek ko ra
rész B-bõl.

3. Rész le te sen meg vizs gál va a kér dést, min den szem -
pon tot fi gye lem be vé ve: A és B is. 

4. Meg fo gal ma zó dik a vi szony/re lá ció és a kon tex tus.
5. Lét re jön az összeg zés és az el mé le ti struk tú ra.
Hel mut Re ich éve ken át ta nul má nyoz ta a prob lé ma -

meg ol dás ilyen irá nyú fej lõ dé sét kü lön bö zõ kor osz tá lyú
di á kok nál, va la mint többéves ta ní tá sa so rán a gya kor -
lat ban is ki pró bál ta el mé le tét. A mód szer ta ni hát te ret
rész le tez ve, nyolc lé pés bõl ál ló di dak ti kai fo lya ma tot fo -
gal ma zott meg, amely nek al kal ma zá sá val a prob lé ma
össze tett sé ge job ban meg ér tet he tõ a di á kok kal, s így

259

5 Vö. Je an Pia get: Lo gi que et co in na is san ce sci en ti fi que. L'Encyc lo pé die
de la Plé ia de 22. kö tet. Édi ti ons Gall imard, Di jon, 1967.



rész le te seb ben vizs gál ha tó, több szem pont ra ki ter je dõ en
ele mez he tõ.

1. A prob lé ma fel ve té se és tisz tá zá sa, a szi tu á ció elem -
zé se.

2. A prob lé má ra adott összes le het sé ges el mé let, ma gya -
rá zat fel so ro lá sa.

3. A fel so rolt el mé le tek el len õr zé se, az ir re le ván sak ki -
zá rá sa.

4. A kon tex tus(ok) meg ál la pí tá sa.
5. A helyt ál ló el mé le tek köz ti kap cso ló pon tok meg ke re -

sé se.
6. Az össze kap csolt el mé le tek ma gya rá zó ere jé nek fel is -

me ré se.
7. Az át te kin tés, összeg zés, át fo gó el mé let elõ ké szí té se

és meg be szé lé se.
8. A szem lé let ben tör tént vál to zá sok fel so ro lá sa és ma -

gya rá za ta.
Pia get fej lõ dés el mé le té vel össz hang ban, Hel mut Re ich

ku ta tá sai sze rint az em be rek nagy ré sze 10-11 éves ko rá -
ra jut el ar ra a szint re, ami kor si ke rül mind a nyolc lé pést
meg ér te nie és al kal maz nia. Ter mé sze te sen ez az élet ko ri
ha tár nagy mér ték ben függ at tól, mi lyen ok ta tás ban ré sze -
sül az il le tõ, s így az is elõ for dul hat, hogy va la ki so ha nem
éri el – eset leg nem akar ja el ér ni – az ös  szes szin tet. Azon -
ban amennyi ben a hit ok ta tás nak – leg alább rész ben – cél -
ja az, hogy a ta nu ló in dít ta tást kap jon sze mé lyes meg gyõ -
zõ dé sé nek, élet szem lé le té nek ki ala kí tá sá hoz, fej lessze eti -
ka i lag fe le lõs éles lá tá sát, va la mint kér dé sei és prob lé mái
kap csán köl csö nös sé get és dia ló gust tud jon ki ala kí ta ni
má sok kal,6 úgy ér de mes meg fon tol ni, hogy Re ich mód sze -
re mi ben le het a hit ok ta tó se gít sé gé re. A mód szert al kal -
ma zó ta nu lók nál to váb bi po zi tí vu m ként je lent meg az ön -
ál ló prob lé ma meg ol dás, a teo ló gi ai és eti kai fo gal mak ér -
tõ al kal ma zá sa, a lo gi kus gon dol ko dás, a sze mé lyi ség fej -
lesz tés és nem utol só sor ban a sze mé lyes hit mé lyí té sé nek
ér té kei. A mód szer ál tal a ta nu lók el sa já tít ják a de mok ra -
ti kus vi ta kész sé get, a vé le mé nyek ki ala kí tá sát és tisz te let -
ben tar tá sát, az in tel lek tu á lis fe le lõs ség vál la lást, va la mint
a kri ti kák köz lé sét és el fo ga dá sát. 

Ám nem csu pán a ta ní tás te rén le het nek hasz no sak a le -
ír tak. A mód szer tu da tos fel is me ré se ki jó za ní tó le het a sa -
ját szem pon tunk igaz vol tá ra néz ve, de pon to san ezért a
sze mé lyes ál lás pont mé lyebb meg ér té sét is ered mé nyez he -
ti. A fo lya mat ké pes sé te het ar ra, hogy az el len ke zõ vé le -
mé nyen lé võk szem lé le tét tisz táb ban lás suk, és a be szél ge -
tés ne vál jon „egy más mel lett el be szé lés sé”. A má sik ál lás -
pont mé lyebb meg ér té se pe dig nemcsak gaz da gít ja és tá gít -
ja a sa ját prob lé maszem lé le tün ket, ha nem a pár be szé det és
a kö zös meg ol dást is elõ se gí ti. Varada ra ja V. Ra man pro -
fesszor, a könyv egyik aján ló ja sze rint nem csu pán a val lá -
si ta ní tá sok kö zöt ti konf lik tu sok so rát se gít het né Re ich

mo dell je meg ol da ni, ha nem min den olyan em ber nek ajánl -
ja, aki po li ti kai, egye te mi, vagy va la mi lyen in téz mé nyen
be lü li vi tá ra ké szül – de akár há zas tár sak szó vál tá sa i ra is
meg ol dás ként em lí ti a mód szer tu da to sí tá sát.7

Egy konk rét pél da: te rem tés tör té net és tu do má nyos
keletke zés mo dell ta ní tá sa a 10-11 éves kor osz tály nál
Az egyik leg fon to sabb kér dés kör, amely ben gyak ran me -
rül nek fel – a fel szí nes szem lé lõ szá má ra – konf lik tus ra
okot adó prob lé mák, a ter mé szet tu do má nyok és a val lás,
a tu dás és a hit te rü le te it érin tõ kér dé sek. Kü lö nö sen ne -
héz meg bir kóz ni ez zel a fel adat tal, ami kor is ko lai ok ta tás
ke re té ben ke rül sor ra, vagy ami kor fi a ta lok kér dé se i ként
tá rul elénk a prob lé ma. 

Ter mé sze te sen sen ki nem sze ret né össze za var ni a fi a ta -
lok vi lág ké pét, is ten fo gal ma it, s egyet len ta nár nak sem le -
het cél ja, hogy le rom bol ja is ten ké pü ket vagy össze ku szál -
ja a vi lág ról al ko tott ter mé szet tu do má nyos né ze tü ket.
Eze ket szem elõtt tart va, le het-e úgy ta ní ta ni a vi lág ke let -
ke zé sé rõl, hogy a ta nu lók ban egy ér tel mû irány vo na lak se -
gít sé gé vel egy sé ges kép ala kul jon ki? 

Hel mut Re ich és ta nár kol lé gá ja az ál ta luk ki dol go zott
mód szer se gít sé gé vel több cso port ban, kü lön bö zõ kor osz -
tá lyú di á kok nak ta ní tott a te rem tés tör té net és a vi lág ke -
let ke zé sé rõl szó ló ter mé szet tu do má nyos mo del lek pár be -
szé dé rõl. Köny vé ben ezek nek a né hány hé tig tar tó tan ter -
vek nek a mód szer ta ni hát te rét, va la mint a ta ní tás so rán
szer zett ta pasz ta la ta it is le ír ja. Eb bõl sze ret nék né hány
hasz nos szem pon tot ki emel ni.

Mi vel a 10-11 éves kor osz tály nál na gyon fon tos a pél -
dák, konk rét ese tek re vo nat koz ta tott pár hu za mok vizs gá -
la ta, ezért Re ich úgy ta lál ta cél ra ve ze tõ nek, ha nem egy -
bõl a te rem tés tör té net tár gya lá sá val kez di, ha nem olyan
té má val, amely egy sze rûbb és egy ér tel mûbb kér dé se ket
vet fel, il let ve amely tõl ér zel mi leg füg get le ní te ni tud ják
ma gu kat a ta nu lók. Ezért el sõ lé pés ként az idõ kér dé sé nek
vizs gá la tát vá lasz tot ta. Ki ve tí tet ték az osz tály te rem fa lá ra
Sal va dor Dalí is mert fest mé nyét: Melt ing clock (Ol va dó
óra), majd ar ra kér te a di á ko kat, hogy mond ják el, mit lát -
nak. Az el sõ hoz zá szó lá sok sze rint olyan em ber ké szít het -
te a ké pet, „aki nem tud raj zol ni” vagy „nem is me ri az
órát”. Azon ban rész le te i ben meg be szél ve az áb rát, a di á -
kok ész re vet ték, hogy egyes szám je gyek kö ze lebb van nak
egy más hoz, míg má sok tá vo labb, egyes szám je gyek hi á -
nyoz nak, míg má sok két szer sze re pel nek, egyes szá mo kat
pe dig vissza fe lé áb rá zolt a fes tõ, „mint ha az idõ mú lá sá -
nak kü lön bö zõ ér ze te it, az idõ sze mé lyes meg ta pasz ta lá -
sát áb rá zol ta vol na”, mert „ami kor va la mi re vár ni kell,
úgy érez zük, las sab ban te lik az idõ, míg pél dá ul a szá mí -
tó gép elõtt ül ve csak pár pil la nat nak tû nik egy-egy óra”.

Ezek után a táb la fö lött füg gõ órá ra te re lõ dött a szó,
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majd ami kor a fest ményt kel lett össze ha son lí ta ni uk a di á -
kok nak a tan ter mi órá val, már ön ál ló an tud ták meg fo gal -
maz ni, hogy mi a kü lönb ség a me cha ni kus óra li ne á ris
szem lé le te és a mû vé szi áb rá zo lás szub jek tív meg kö ze lí té -
se kö zött. A kér dés re, mi sze rint he lyet te sít he tõ-e egy más -
sal a két kü lön bö zõ „óra” és idõ szem lé let, il let ve hogy
meg fér-e sa ját éle tünk ben mind két vál to zat, ezek után
könnyen tud tak ön ál ló vá laszt ad ni a ta nu lók.

Nem ne héz azo no sí ta ni a fej lõ dé si mo dell fo ko za ta it. Az
el sõ lé pés tõl (a két je len ség kö zül csak az egyik he lyes –
„va la ki, aki nem tud raj zol ni”) a prob lé ma rész le te zé sén
(szám je gyek vizs gá la ta) és a kon tex tus meg ál la pí tá sán
(az idõ mú lá sá nak sze mé lyes ta pasz ta la ta, il let ve az idõ
ob jek tív mé ré se) az összeg zé sig könnyen el le het jut ni egy
olyan pél dán ke resz tül, amellyel szem ben a di á kok nak
még nincs elõ íté le te, el fo gult szem lé le te. 

Re ich bib li ai pél dát is em lít en nek a ki té rõ nek a fon tos -
sá gá hoz: sze rin te Ná tán pró fé ta rész ben azért tud ta Dá vid
ki rályt meg gyõz ni bû nös sé gé rõl, mert nem mo ra li zál va el -
ítél te azt, amit Dá vid tett, ha nem kül sõ szem lé lõ po zí ci ó -
já ba he lyez ve ob jek ti vi zál ta szá má ra a prob lé ma tar tal mát
és szer ke ze tét. Így nemcsak sa ját éle tét men tet te meg
(szem ben pél dá ul Ke resz te lõ Já nos sal), ha nem a ki rály nak
is si ke rült meg mu tat nia sa ját cse le ke de té nek prob lé má it.
Dá vid nem zár kó zott el a té ma tár gya lá sá tól, el ju tott hoz -
zá az üze net (szem ben He ró des sel), s a tett meg íté lé se
ezek után nem kel lett, hogy a pró fé ta fel ada ta le gyen, a ki -
rály ma ga von ta le a bû ne kö vet kez mé nyét.

Mi e lõtt a ta nár ál tal vá lasz tott ana ló gi át köz vet le nül al -
kal maz ta vol na Re ich a ke let ke zés tör té ne tek kér dé sé re,
fon tos nak tar tott még egy szem pon tot fi gye lem be ven ni: a
tan terv mely na gyobb egy sé gé be il lesz ke dik a tár gyalt kér -
dés kör. Er re te kin tet tel egy át ve ze tõ fel ada tot tar tott szük -
sé ges nek. Az egyik cso port nál pél dá ul az „em ber és te rem -
tett vi lág” té ma kö rön be lül tár gyal ták a kér dést, így azt a
fel ada tot kap ták a di á kok, hogy ké szít sék el há rom könyv
tar ta lom jegy zé két: a) bib li ai te rem tés tör té net, b) bio ló gi ai
ke let ke zés tör té net, c) a te rem tett vi lág vé del me. 

A tar ta lom jegy zék be be vett té mák tár gya lá sa kor a di á -
kok ma guk so rol ták fel azo kat a szem pon to kat, ame lyek
alap ján fon tos nak tar tot ták meg em lí te ni az egyes köny -
vek ben az adott té mát. Ez ál tal nem csak a kon tex tust ál -
la pí tot ták meg ön ál ló an (4. lé pés), ha nem a kü lön bö zõ el -
mé le tek köz ti kap cso ló pon to kat és az össze füg gõ el mé le -
tek ma gya rá zó ere jét is fel is mer ték (5–6. lé pés).

A vég sõ összeg zés és a szem lé let mód ban tör tént vál to zá -
sok tu da to sí tá sa so rán a di á kok nagy ré sze nyi tott lett ar -
ra, hogy el fo gad ja több el mé let egy más mel lett lé te zé sé nek
le he tõ sé gét. Sõt, a leg több ta nu ló össze tud ta egyez tet ni –
a kor osz tá lyá nak meg fe le lõ ké pek kel és fo gal mak kal – a
bib li ai és a tu do má nyos ké pet egy sé ges vi lág né zet té, meg -
tart va a két te rü let ön ál ló sá gát, de fel is mer ve azok kap cso -
ló dá si pont ja it, ha tár te rü le te it és kö zös kér dés fel te vé se it.

A ta ní tá si gya kor lat sze rint a ta nu lók ter mé sze tes mó -
don tud ják a kon tex tu á lis gon dol ko dást el sa já tí ta ni. Sõt,
gyak ran már az ön ál ló kér dés fel ve té se ik ben is ben ne rej -
lik az igény egy egy sé ges vi lág kép ki ala kí tá sá ra: „hi szem
a Bib li á ban le ír ta kat, de az is el gon dol kod tat, amit bio ló -
gia órán hal lok.” A fé le lem, hogy a di á ko kat eset leg össze -
za var ja a Hel mut Re ich ál tal is kép vi selt mód szer, gyak ran
csu pán a ta nár ag go dal ma. A ta nu lók rend sze rint ha ma -
rabb szem be sül nek ez zel a gon dol ko dás mód dal, mint a ta -
nár meg is mer tet het né ve lük – akár a töb bi tan tárgy órá in,
de az új sá go kon, is me ret ter jesz tõ mû so ro kon, be szél ge té -
se ken ke resz tül is. 

A ma gyar or szá gi evan gé li kus hit ok ta tás nak pe dig eb bõl
a szem pont ból van egy po zi tí vu ma: mi vel a hit tan ta ná rok
leg alább még egy szak te rü le ten dip lo mát sze rez tek, ezért
nem csak a má sik szak te rü le tük rõl tud nak szem lél te tõ pél -
dá kat hoz ni a hit ok ta tás ba, de már a sze mé lyük kel, ér dek -
lõ dé si te rü le te ik kel is kon tex tu á lis sá te szik a teo ló gia ta -
ní tá sát. Így re mél he tõ leg va ló ság gá vá lik Hel mut Re ich kí -
ván sá ga is, ame lyet uno ká i nak szó ló aján lá sá ban fo gal -
ma zott meg a köny vé ben: a fi a ta lok olyan tár sa da lom ban
nõ je nek fel, amely ben a kon tex tu so kat és a re lá ci ó kat egy -
re job ban fel is me rik és ér té ke lik.
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Di csé re tes, hogy egy há zunk teo ló gi ai szak fo lyó ira ta, a Lel -
ki pász tor je les szak ér tõk se gít sé gé vel fog lal ko zik, fog lal -
ko zott az evo lú ció té má já val, és egy más után je len tek meg
tar tal mas írá sok, ta nul má nyok egy el dönt he tet len vi ta el -
dön té se ér de ké ben. Az Úr is ten lesz majd eb ben is az iga zi
és vég sõ dön tõ bí ró. 

Eh hez a vi tá hoz mel lé kes, de ér de kes ada lék ként szol -
gál jon ez a ki vo na tos is mer te tõ, amely Ernst Pe ter Fis cher
né me tül 1995-ben meg je lent köny vé ben1 – Aris to te les,

RI BÁR JÁ NOS

Ér de kes ség és tör té nel mi tény
Ada lék az evo lú ci ós vi tá hoz

1 Ma gya rul: Fis cher, E. P.: Arisz to te lész, Eins tein és a töb bi ek. Sax tum
Ki adó, Bu da pest, 1998.



Eins tein et Co. – ol vas ha tó „Charles Dar win, avagy a be teg
ter mé szet tu dós mint fi lo zó fus” cím mel a 178–194. ol da -
lon. Eb ben a pár sor ban csak en nek a ta nul mány nak a ki -
vo na tos is mer te té sé re szo rít ko zunk, rö vid ref le xi ók kal fû -
sze rez ve, anél kül azon ban, hogy Dar win vi ta tott el mé le tét
tag lal nánk. Leg fel jebb annyit jegy zünk meg az idé zett
szer zõ nyo mán, hogy „a bio ló gia tör té ne té nek egyik leg -
fon to sabb mû ve (A fa jok ere de te) már a cí mé ben is prob lé -
mát hor doz”, s en nek oka, hogy „Dar win ugyan is sem mit
sem mond a fa jok ere de té rõl vagy ke let ke zé sé rõl, ha nem
az al kal maz ko dá suk ról (adap tá ci ó juk ról) be szél” (178. o.
1. jegyz.). Vagy is csak a fa jok al kal maz ko dó-, il let ve át ala -
ku ló ké pes sé gé rõl szer zett em pi ri kus in for má ci ó kat, ame -
lyek bõl azon ban sem mi kép pen sem kö vet ke zik Is ten nem -
lé te. Sõt el len ke zõ leg, ép pen a te rem tett va ló ság ban rej tõz -
kö dõ, kre a tív nak lát szó di men zi ók in dít hat ták vol na akár
õt, akár kö ve tõ it ar ra, hogy a re mek mû (a te rem tett vi lág)
zse ni á lis al ko tó ját ma gasz tal ják. 

De nem ez tör tént! Ter mé sze te sen az itt ol vas ha tó so rok
nem fej tik meg a rej télyt, vagy is az is ten ta ga dás és az Is -
ten el len va ló lá za dás rej té lyét (mert más nál van a kul -
csa), de fon tos ada lék a té ma kor rekt fel dol go zá sá hoz. 

A 17 ol da las ta nul mány Dar win egész sé gi ál la po tát tag -
lal ja, és el sõ la ko ni kus té te le így hang zik: „Charles Dar win
– if jú sá ga el sõ húsz évé tõl el te kint ve – egész éle té ben be -
teg volt”, s hi á ba va ló nak bi zo nyult bár mi fé le or vo si erõ fe -
szí tés, nem lel tek szá má ra te rá pi át. A meg le põ ér de kes ség
azon ban az, hogy „az or vo sok a leg na gyobb erõ fe szí tés sel
sem vol tak ké pe sek… sem mi fé le szer vi bajt meg ál la pí ta -
ni” Dar win tes té ben, és még kü lö nö seb bé te szi a hely ze tet
az a tény, hogy a be teg sé ge in ten zí ven A fa jok ere de te ter -
mé sze tes ki vá lasz tó dá suk sze rint cí mû, 1859-ben meg je -
lent mû ve után kez dõ dött. Szer vi be teg ség nél kül, de ren -
ge te get kín ló dott „min den fé le tes ti baj tól”.

Ál la po ta szá na lom ra mél tó volt, sa ját ma ga így szá mol
be er rõl: „Kor 56–57 év. 25 éve rend kí vü li, gör csös, nap -
pa li és éj sza kai fel fú vó dá sok. Oly kor há nyás, két szer hó -
na po kig tar tó. A há nyást hi deg rá zás, hisz té ri kus sí rás, ha -
lál fé le lem vagy fél ájult ál la pot elõ zi meg, to váb bá bõ sé ges,
igen szín te len vi ze let ürí tés. Köz ben min den há nyás elõtt
és fel fú vó dá sok után fül zú gás, szé dü lés, lá tás za va rok és
fe ke te pon tok a szem elõtt. A friss le ve gõ el lan kaszt, kü lö -
nö sen koc ká za tos, elõ idé zi a fe jen ta pasz talt tü ne te ket.”
Meg rá zó so ro kat ol vas ha tunk há zi or vo sa fá ra do zá sa i ról
is, aki még a tü ne tek meg szün te té sé ben sem járt si ker rel,
de tu dós és hí res sé vált pá ci en se vé gül is 70 évet él he tett. 

E. P. Fis cher – az idé zett szer zõ – na gyon vi lá go san és
tisz tán ír ja le azt a fo lya ma tot, hogy Dar win ho gyan és
mi ként vet te ki a ter mé szet le írá sát a teo ló gu sok ke zé bõl,
s ala kí tot ta át a ter mé szet teo ló gi át ter mé szet ku ta tás sá,
vagy ahogy ma mond juk, ter mé szet tu do mánnyá. 

Dar win fi a ta lon még „a ke resz tény hit be” ka pasz ko dott,

s 5 évig tar tó, a ter mé sze tet meg fi gye lõ vi lág kö rü li út ján
ta lált a ha jón egy Bib li át. A ha jó bib li á ban volt egy lap szé -
li ter mé szet teo ló gi ai jegy zet, amely órá ra pon to san leír ta,
hogy mi kor te rem tet te Is ten a vi lá got: Kr. e. 4004. ok tó ber
23-án, dél elõtt 9 óra kor. Ez úgy ne ve zett ter mé szet teo ló gi -
ai meg jegy zés volt, Dar win azon ban ma gát a ter mé sze tet
fi gyel te meg. E meg fi gye lé se köz ben úgy érez te, hogy ki
kell dob nia a Bib li át a ha jó ból, s „eb ben az idõ ben kez dõd -
tek a gyo mor pa na szai” (182. o.). 

Dar win éle té nek má sik ér de kes sé ge, hogy ne he zen ad ta
fe jét a há zas ság ra, ak kor is egy uno ka test vé rét vet te fe le -
sé gül, és „gond ter hel ten vet te ész re, hogy gyer me kei las san
ta nul nak”, és na gyon ké sõn ta nul ták meg fel is mer ni a szí -
ne ket. Ami kor kis lá nya, An nie 10 éves ko rá ban meg halt,
Dar win sú lyos gyász de presszi ó ba esett, és „vég leg bú csút
mon dott a ke resz tény ség nek és a ke resz tény hit nek”,
mond ván, hogy a val lás sem mi fé le „em be ri vi gaszt” nem
ad hat ne ki. 1851-et ír tak, ami kor sze re tett kis lá nya meg -
halt. 8 esz ten dõ vel ké sõbb je lent meg A fa jok ere de te. Be
„kel lett” bi zo nyí ta ni Is ten fe les le ges sé gét. A ki hí vás óri á si
le he tett. Éle té nek szub jek tív ele mei és a ter mé sze ti té nyek
„ob jek tív” cso por to sí tá sa ve zet te el az Is ten el le ni lá za dás -
hoz, amit rossz hi sze mû en bosszú nak is le het ne te kin te ni.
Drá mai, hogy ami kor Dar win meg kezd te pa pír ra vet ni el -
mé le tét, egy ba rát já nak írt le ve lé ben ezt a mon da tot örö kí -
ti ránk: „Olyan ez, mint ha gyil kos sá got val la nék be.” 

Mi vál to zott meg Dar win fe jé ben a vi lág kö rü li úton?
Ang li á ban ak kor az volt a ter mé szet teo ló gi ai dog ma, hogy
az „élõ lé nyek szám ta lan fa ját Is ten örök (te hát vál to zat -
lan) te remt mé nyé nek” te kin tet ték, s ezen a vi lág kö rü li
úton a ha tal mas el té ré sek tûn tek fel a meg fi gye lõ szá má -
ra. Vagy is: „az ál lat fa jok a ren del ke zé sük re ál ló élet te rek
kü lön bö zõ sé ge sze rint kü lö nül nek el egy más tól.” Te hát az
al kal maz ko dó ké pes ség rõl van szó, amely in kább di csér né
az Al ko tó le le mé nyes sé gét, sem mint bi zo nyí ta ná nem lé tét.
Bi zo nyá ra nem a fa jok ál lan dó sá gát kel le ne vagy kel lett
vol na dog ma ként ke zel ni, ha nem sok kal in kább okot és
ala pot kap tak, kap tunk ar ra, hogy a fel sé ges Is ten te rem -
tõi böl cses sé gét ma gasz tal has suk. 

Ép pen ezért na gyon fon tos a teo ló gi ai gon dol ko dás nak
kris tály tisz tán, vi lá go san meg kü lön böz tet nie Is ten mon -
da ni va ló ját és az em ber fe jé ben ki ala kult vi lág ké pet. Dar -
win ko rá ban a vik to ri á nus vi lág kép szi lárd ság el mé le te
sze rint min den nek úgy kell len nie, aho gyan azt ere de ti leg
Is ten meg te rem tet te. Is ten te rem tõ ak tu sá ból az örök vál -
toz ha tat lan sá got ve zet ték le, hol ott ez csak egy for má lis
lo gi kai kö vet kez te tés, saj ná la tos ered ménnyel. 

Eh hez csak egy meg jegy zést: a vi ta lé nye gé ben tu laj don -
jo gi vi ta. Kié, ki nek a tu laj do na a vi lág? S alap já ban vé ve:
ki nek a tu laj do na az em ber? Ön ma gáé? A tár sa da lo mé?
Vagy Is ten gyer me ke? A vá laszt min den ki nek ma gá nak kell
meg vá la szol nia, de Is ten szí ne elõt ti fe le lõs ség gel.
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Az el múlt év ben nagy si ker rel ve tí tet tek a né met mo zik ban
egy na gyon is nosz tal gi kus fil met A ber ni cso da cím mel. A
film ké szí tõ je, Sön ke Wort mann egy ak ko ri sport le gen da
tör té ne tét kö ti össze la zán egy kap cso lat tör té ne té vel. A
ko ra be li sza lag áb rá zol ja a né met nem ze ti fut ball csa pat
út ját az 1954-es vi lág baj nok ság tel je sen vá rat lan gyõ zel -
mé ig – ad dig az ered mé nyig, amely az eu fó ria hul lá mát
in dí tot ta meg az anya gi lag és men tá li san kol dus sá lett há -
bo rú utá ni Né met or szág ban. Ez zel fo nó dik össze egy há -
bo rú ból ha za té rõ fér fi ér zé ke nyen áb rá zolt tör té ne te, aki
egyé ni tra u má it (ame lye ket ak ko ri ban sem nem ne vez tek
an nak, sem nem val lot tak be) üres te kin tély má ni á val a
csa lád dal szem ben tom bol ja ki, és csak a leg ki sebb fia ál -
tal lesz szen ve dé lyes fut ball ra jon gó, ami után más el nyo -
mott ér zel mek is fel szín re tör nek. Mind ket tõ csúcs pont ja
apa és fiú uta zá sa a vi lág baj nok ság dön tõ jé re, amely nek
kö vet kez mé nye, hogy a meg ke mé nye dett apai szív fel en -
ged. A gyõ ze lem fe lett ér zett ál ta lá nos öröm uj jon gás pe dig
a meg vál tás ün ne pé nek jel leg ze tes sé ge it öl ti ma gá ra, a
kol lek tív fel tá ma dás ér zé sét, mi sze rint „új ra va gyunk va -
la kik”.1

Jú li us 4-én volt a ber ni dön tõ 50 éves év for du ló ja. A
cso da me ta fo rá ja már ak ko ri ban köz szá jon for gott. A vi -
lág baj nok ság so rán a töb bé-ke vés bé ki re kesz tett Né met -
or szág ko ráb bi gyõ zel me it is ha son ló jel zõk kel il let ték,
mint „a gen fi cso da” (2:0 Ju go szlá via el len) és „bá ze li
cso da” (6:1 Auszt ria el len), meg elõz vén a „ber ni cso dát”
(3:2, dön tõ Ma gyar or szág el len), ame lyet egy kor társ tör -
té net író gú nyo san így jegy zett le: „Cso da cso dát ért az or -
szág ban, még a ke resz tény üdv tan ban is is me ret len tö -
meg ben… E cso dák nak kö szön he tõ di csõ ség a né met fut -
ball ered mé nyek ben nem a vé let len mû ve. Ez uta lás a va -
ló ban e vi lá gi, rész ben mér he tõ sa ját sá gok ra, mint a kon -
dí ció, a har ci és tak ti kai ké pes sé gek, az aka rat erõ, de
ezek az ak ko ri mé dia mun ká sa i nak va la mi képp elég te -
len nek tûn tek. Kis sé el ra gad tat ták ma gu kat.”2 Ak kor is
cso da, ha az Ers te Aus kunft Re li gi on [El sõ in for má ci ók a
val lás ról] cí mû ké zi könyv de fi ní ci ó ját vesszük ala pul:
„Fi gye lem re mél tó tör té nés, amely jó ra ve zet, vá rat la nul
ér, és e vi lá gi tör vény sze rû sé gek kel meg ma gya ráz ha tat -

lan.”3 Va ló já ban e gyõ ze lem ál ta lá nos ha tá sa jó val meg -
ha lad ta egy tet sze tõs sport ered mény ha tá ra it. Csak rö vid -
del elõt te fo gad ták vissza a nem zet kö zi sport kö zös ség bõl
ki zárt Né met or szá got. Még az 1950-es vi lág baj nok sá gon
zár ták ki a ná ci dik ta tú ra és há bo rús bû nös ség szé gyen -
folt já val meg bé lyeg zett Né met or szág csa pa tát. Az ezt kö -
ve tõ el sõ nem zet kö zi já té ko kon le mond tak a né met him -
nusz el ját szá sá ról – a „Deutsch land li ed” nem volt töb bé
kí vá na tos (csak ké sõbb men tet te meg egy mû vé szi le le -
mény, mi sze rint csak a har ma dik stró fát idéz zék, s ne a
ros szem lé kû „Deutsch land, Deutsch land über al les”-t).
Min den szem ar ra fi gyelt, ho gyan vi sel ke dik a bûn bá nó
bû nös, hogy a kí nos nagy zá si má nia és a min dent át ha -
tó na ci o na liz mus túl ha la dott-e, vagy új ra fel tö rek võ ben
van. Vé gül nem ke ve sen vol tak a „Sch lach ten bumm le rek”
kö zül (így ne vez ték a csa pat tal együtt uta zó ra jon gó kat),
akik né hány év vel ko ráb ban va ló di csa ták ra ma sí roz tak
be az el len fe lek ha zá já ba. Ezek nek a lab da rú gó csa pa tok -
nak most akar va-aka rat lan dip lo má ci ai misszi ót kel lett
be töl te ni ük. Az azo no su lás le he tõ sé gét kí nál ták fel a né -
met szö vet sé gi tár sa da lom nak (és rész ben az NDK-pol gá -
rok nak is), amely az ezt szol gá ló tár gyak ban túl nyo mó -
részt hi ányt szen ve dett. A po li ti kai azo no su lás az új ál -
lam mal a ha tá ro kon be lül ma radt. Az 1951-es fel mé ré sek
sze rint a né me tek mint egy 80%-a ta lál ta úgy, hogy a há -
bo rú utá ni évek ben él tek a leg ne he zebb kö rül mé nyek kö -
zött. A kér dés re, hogy ki az a né met, aki a leg töb bet tet te
az or szá gért, a rang sor ban Bis marck áll az el sõ he lyen,
Hit ler a har ma di kon, az ak ko ri szö vet sé gi kan cel lár pe dig
a „fu tot tak még” ro vat ban sze re pel.4 Helyt ál ló nak tû nik a
szo ci ál pszi cho ló gus, Kla us The wele it gye rek ko ri vissza em -
lé ke zé se, mi sze rint a né me tek két fé le ma ga tar tást ta nú sí -
tot tak: „Az el sõ, hogy ab szo lú te nem tö rõd tek a hit le riz -
mus alat ti sa ját sze re pük kel; a má sik, hogy az zal fog la la -
tos kod tak, amit eu fó ri ku san új já épí tés nek ne vez tek.”5 A
po li ti ka és a po li ti ku sok nem kel tet tek vi ha ros lel ke se dést.
He lyet tük kí nál ko zott a nem ze ti lab da rú gó csa pat mint
ala csony koc ká za tú és alap ve tõ en po li ti ka men tes azo no -
su lá si le he tõ ség. Ha son ló an ér vé nyes ez egyéb ként a dön -
tõ be li el len fél re, Ma gyar or szág ra is. Itt a „nem ze ti ti zen -
egy” (iga zi „álom csa pat” a fut ball ban) tár sa dal mi kö tõ -
anyag ként ha tott nép és kor mány zat kö zött: fe lül rõl, terv -
sze rû en tá mo gat ták és ki vált sá gok kal lát ták el az új szo -
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50 éves a „ber ni cso da”
Kor tör té net, fut ball és sze ku lá ris val lás
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4 Hein rich, 2004. 65. o.
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ci a lis ta Ma gyar or szág cé gé re ként; alul ról pe dig ked vel ték
a lel ke sí tõ fut ball mi att, ame lyet a csa pat ját szott. A dön -
tõ ben be kö vet ke zett vá rat lan ve re ség ag resszív rend bon -
tást pro vo kált a csa pat és az edzõ el len, vé gül a nép sze -
rût len sztá li nis ta re zsim sport in téz mé nyei el len.6 Egyes
meg fi gye lõk ezek ben az el sõ, nem fe lül rõl irá nyí tott tö me -
ges de monst rá ci ók ban az 1956-os po li ti kai fel ke lés elõ ké -
pét lát ják.

De van-e va la mi kö ze en nek a val lás hoz? Vé le mé nyem
sze rint itt jó ér vek kel leg alább utal ni le het a val lá sos szük -
ség le tek re. Mind a Wank dorf-Sta di on ez re i re, mind a te le -
ví zió né zõk és rá dió hall ga tók mil li ó i ra ér vé nyes: „Nincs
olyan em ber, aki ne érez né, hogy szük sé ge van val lás ra,
szük sé ge van meg ha tá ro zó ke re tek re és az oda adás va la -
mi fé le tár gyá ra.”7 A já ték utá ni uj jon gás, a di a dal mas fo -
gad ta tás a ha za u ta zás alatt és után, a ko csi ra ko mány
aján dék a já té ko sok Né met or szág ba in du ló kü lön vo na tá -
ban nyil ván va ló an mind-mind az „oda adás tár gyá nak”
szólt. A szív mé lyé bõl jö võ oda adás tár gyá nak, hi szen a
csa pat min den já té ko sa „kö zü lünk va ló nak” szá mí tott.
Nem vol tak kü lö nö sebb kor lá tok a sztá rok és a szur ko lók
kö zött, az au tog ram gyûj tõk sza ba don be lép het tek a szál -
lá suk ra; tár sa dal mi lag és anya gi lag a já té ko sok és a szur -
ko lók egy szin ten vol tak: 320 már ka ha von ta. Vagy is egy
szak mun kás bé re volt a né met szer zõ dé ses já té ko sok ke -
re se té nek fel sõ ha tá ra – még nem vol tak pro fik, és pá lyá -
juk vé gén bol do gok vol tak, ha meg ta ka rí tott pén zük bõl
egy ben zin kút vagy tra fik bér le té re telt. A sztár mint a
pop kul tú ra ikon ja (mint ma nap ság pél dá ul Da vid Beck -
ham) az Ade nau er-köz tár sa ság ban még nem szü le tett
meg, de a já té ko sok már az oda adás tár gyai vol tak; vi lág -
baj no ki si ke rük oda ha za fel egye ne sí tet te az em be re ket, és
új „iga zo dá si pon tot” biz to sí tot tak (Fromm), ami nek ered -
mé nyét ké sõbb eb ben a klasszi kus mon dat ban fog lal ták
össze: „Megint va gyunk va la kik”. Ez min dig új ra em lé ke -
zet be idéz te Bern mí to szát, bár a csa pat so ha töb bé nem
ját szott eb ben az össze ál lí tás ban, és az el kö vet ke zõ évek -
ben a rend kí vü li bõl a pro fán át lag szint jé re süllyedt. A
cso dák vi szont to vább ra is kör be ra gyog ták õket. A vi lág -
baj nok csa pat ka pi tá nya, Fritz Wal ter az em lék köny vé be
ír ta, hogy egy vi dé ki fo ga dó ban ide ge nek ro ha moz ták
meg: „Nem hagy hat min ket a pác ban!” Mint ha a já té ko -
sok to váb bi (fut ball-) eg zisz ten ci á ja a cso da foly ta tá sát
biz to sít hat ná. A cso dá ét, ame lyet fo ko za to san össze kö töt -
tek a nem rég el kez dõ dött „gaz da sá gi cso dá val”, Né met or -
szág áhí tott fel emel ke dé sé vel a vi lág ban (vagy mond hat -
ni, fel tá ma dá sá val).

Mi köz ben a gaz da sá gi cso da épp annyi ra jó za nul, mint
amennyi re érez he tõ en egy re in kább meg va ló sult, a fut -
ball cso da azt az anya got szál lí tot ta, amely bõl az ál mo kat

szõt ték. Még ma is, ha be le hall ga tunk Her bert Zim mer -
mann rá dió köz ve tí té se i be, érez het jük a le nyû gö zõ, egyút -
tal meg ré mí tõ és fel eme lõ tit kot („mys te ri um tre men dum,
fasci no sum et au gus tum”), ami Ru dolf Ot to sze rint a szent
meg ta pasz ta lá sát je len ti; a kez de ti ve re ség fe nye ge tõ
mély sé gé tõl a di csõ sé ges vég sõ ki ál tá sig: „Gól! Gól! Gól!
Gól Né met or szág ja vá ra!”, ezt vég sõ so ron égi ha tal mak -
nak tu laj do nít ja („To ni, te egy fo ci is ten vagy!”). Az ilyen
sport ese mé nye ket mí tosz for má já ban me sé lik, „ame lyek -
ben a min den ko ri üdv ese mé nye ket, mint a ber ni cso da
vagy a Wemb ley szé gye ne,8 meg je le ní tik: gyen géb bek
gyõz tek, baj no ko kat fosz tot tak meg trón juk tól, bû nö sök
el nyer ték bün te té sü ket, se be ket vág tak és gyó gyí tot tak, a
csa pat szel lem ki fi ze tõ dött, össze es kü vést lep lez tek le.”9

Va ló ság gal böl cses ség iro dal mi meg fo gal ma zá so kat ta lált
Mic ha el Nüch tern,10 a szö vet sé gi edzõ, Sepp Her ber ger is -
mert mon da ta i ban („a lab da ke rek, a já ték 90 per cig tart,
és min dig a kö vet ke zõ a leg ne he zebb”). Az igaz sá gos ki -
egyen lí tés re mé nyé rõl és a transz cen dens pil la nat túl lé pé -
sé rõl be szél vé gül Karl-Fritz Dai ber egy ké sõb bi vi lág baj -
nok ság gal kap cso lat ban.11 A sport nak a szak rá lis kö ze lé -
be ho za ta la nem olyan új, mert is mert, hogy már az an tik
kor ban egy más mel lett áll tak a temp lo mok és a sta di o nok,
ahol a gyõz te sek szob rai ha ma ro san na gyob bak let tek,
mint az is e ne kéi.12

Per sze vol tak ak ko ri ban nem vi ta tott val lá si asszo ci á ci -
ók; a bol dog sze mér met len ség, ami vel a mai pop kul tú ra a
val lá si-szim bo li kus kel lék tá rat ki foszt ja, to vább ra is tá -
vol sá got tar tott. Volt egy há zi kri ti ka a ka pus, To ni Tu rek12

is ten ká rom ló nak ér zett „fo ciis te ni” ki ne ve zé se el len, ami -
hez He uss szö vet sé gi el nök is csat la ko zott a já té ko sok
ezüst ba bér ko szo rú já nak át nyúj tá sa kor („azt hi szem,
hogy õ jó, meg bíz ha tó ka pus, és an nak is kell ma rad nia”).
Az öt ve nes évek nyílt nyárs pol gár sá ga még nem en ged te a
pop val lás ün nep lé sét. Csak ami óta a fut ball egy re na -
gyobb részt ka pott a szó ra koz ta tó ipar ban, a mé di u mok ál -
tal uralt tár sa da lom ban, (a rob ba nás sze rû en nö vek võ for -
ga lom mal és já té ko si fi ze tés sel) tö ret le nül részt vesz a
„min den na pok szín há zi a sí tá sá ban”, ame lyet Nor bert Bolz
a mo dern kon zum kul tú rá hoz szá mít: „Már nem a hasz ná -
la ti ér ték, ha nem az áru kö rü li hír ve rés szá mít. Ke re sik
azo kat a té ma kö rö ket, élet stí lu so kat, vi lág ké pe ket, ame -
lye ket az em ber nek kul ti ku san kell al kal maz nia.”13 Sem -
mi két sé günk sem le het afe lõl, hogy a fo ci er re ki vá ló an
al kal mas. A csa pat be vo nu lá sa („int ro i tus”) li tur gi kus ri -
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6 Ma gyar né zõ pont ból ír Ka sza Pé ter: Das Wun der von Bern. Fußball
spi elt Ge schich te. Ber lin, 2004.

7 Erich Fromm: Analy se ein i ger Ty pen re li gi ö ser Er fah rung. In uõ: Psy -
cho a naly se und Re li gi on. Mün chen, 1990. 30. o.

8 Az 1966-os VB-n a né me tek a 101. perc ben kap ták a ve re sé get je len -
tõ gólt.

9 Mic ha el Nüch tern: Die We i he des Pro fa nen – For men sä ku lar er Re li gi -
o sität. In: Pa no ra ma der ne u en Re li gi o sität. Hrsg. von Re in hard Hem pel -
mann u. a. Gütersloh, 2002. 39. o.
10 A Pro tes táns Vi lág né ze ti Köz pont ko ráb bi ve ze tõ je.
11 Ch ris ti an Möl ler – Hans-Ge org Ul richs (hrsg. von): Fußball und Kirche.
Wun der liche Wech sel wir kun gen. Gött in gen, 1997. 17. o.
12 Ha son lót ki a bál tak a szur ko lók Kop lár ovics Bé la ta lá la ta lát tán 2002.
au gusz tus 14-én, a Man ches ter Uni ted el le ni ZTE-gyõ ze lem után.
13 Nüch tern, 2002. 38. o.
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tu á lé ra em lé kez tet het, amely ben ma gát a csa pa tot üd vöz -
lik a ti zen egy sze ri res pon so ri um ban (elõ imád ko zó: „Egyes
szám mal Oli ver…”, gyü le ke zet: „Kahn!”). A Bo rus sia
Dort mund egye sü le ti him nu szát a ré gi spi ri tu á lé, az
„Amaz ing Grace” dal la má ra ének lik, és tar tal mi lag is
egye zik a val lá si him nusszal. („Ra gyogj fel, csil la gom, Bo -
rus sia! Ra gyogj fel, mu tasd ne kem az utat! Mind egy, mer -
re visz, csak örök ké ve led le hes sek.”) Bol dog az, aki va la -
mi re lik vi át mond hat ma gá é nak, mint pél dá ul a gyõz tes
gesz tu sa ként a né zõ se reg kö zé do bott já té kos mezt. A szu -
ve nír bol tok, ame lyek ben a meg fe le lõ tár gyak meg vá sá rol -
ha tók (sá lak, ér mek, me zek a já té ko sok ne vé vel), lé nye ge -
sen hoz zá já rul nak a sport cé gek fi nan szí ro zá sá hoz, és úgy
tû nik, meg is ha lad ják a ka to li kus za rán dok he lyek for gal -
mát. Ki tû zõt is le het vá sá rol ni, ame lyen ez ol vas ha tó: „A
St. Pa u li val lás” (lát hat ták a ham bur gi sta di on Mil lern-ka -
pu já nál), ez is ab ba a kép be il lik, hogy az em ber nek szük -
sé ge van hit val lás ra, amely nek tár gya vál toz hat.14 Az
ilyen szó já té ko kat is, mint a „Mi Schal kénk”15 („Ti ed a
gyõ ze lem és a ha ta lom és a baj nok ság mind örök ké”), vagy
mint a köl ni ra jon gók „To ra et la bo ra” tíz pa ran cso la ta
(„Ne kí vánd fe le ba rá tod já té ko sát, sta di on ját, edzõ jét”),
mind a mai na pig nem te kin tik is ten ká rom lás nak, ha nem
egy pop val lás vi dá man já té kos gya kor lá sa ré szé nek.16

Mi ként vi szo nyul hat és vi szo nyul jon va la ki a „ré gi” val -
lás kép vi se lõ je ként e meg ál la pí tá sok hoz? Biz to san nem
úgy, mint né mely szi go rú pi e tis ta a ka to li kus far sang hoz,
ál lan dó an in tõn fel emelt mu ta tó uj jal, mi sze rint ez a ha -
gyo mány rom lá sa és po gány szín já ték. Még ak kor sem, ha

egyes túl ka pá sok kal szem ben (pél dá ul te me té si szer tar tás
a sta di on ban) a teo ló gu sok fel ada ta, hogy a „pro fán meg -
szent ség te le ní té se ál tal” fel lép je nek (Mic ha el Nüch tern).
El len ke zõ leg, a je len kor em be ré nek a sze met szú ró, ba ná -
lis sá lett ri tu á lis szük ség le tét esély ként is fel le het fog ni:
„A sze ku lá ris val lá sos ság új her me ne u ti ká ja van fel tö rek -
võ ben, amely teo ló gi ai fel fe de zé sek hez ve zet het.”17 Az
em ber egy szer ta lán öröm mel át ad ja ma gát „a vi lág új ra -
el va rá zso lá sá nak” is (Isen berg/Sell mann), amint Sön ke
Wort mann mo dern me se film je be mu tat ta. Jó, ha ész ben
tart juk, amit Her bert Zim mer mann rá dió ri por ter va la -
mennyi öröm ki tö rés után hang sú lyo zott: „Ne fe led jük: ez
csak já ték volt.”

Aki in ten zí veb ben akar fog lal koz ni a sport- és kor tör té -
net tel, for dul jon Art hur Hein rich és Ka sza Pé ter ki tû nõ
köny ve i hez. A sze ku lá ris kon zum kul tusz ra kí nál teo ló gi ai
pers pek tí vá kat Wolf gang Isen berg és Matt hi as Sell mann
több ször idé zett kö tet gyûj te mé nye, va la mint a fut ball ra
kon cent rál va (saj nos na gyon vál to zó mi nõ ség ben) Ch ris ti -
an Möl ler és Hans-Ge org Ul richs Fußball und Kirche cí mû
mû ve. Egy iro dal mi tipp vé gül Fried rich Ch ris ti an De li us
élet raj zi el be szé lé se: Der Sonn tag, an dem ich Welt me is ter
wurde (Ham burg, 1994), amely ben meg ír ta, ho gyan is -
mer te fel egy pro tes táns fa lu si pa ró ki án egy utol só já ték -
ri port so rán a fut ball ban a mys te ri um tre men dum et fasci -
no sumot.

Ma gyar nyel vû in ter ne tes ol da lak
• www.nem ze tis port.hu/ar chi vum – Az arany érem a mi -

énk! (Vin c ze And rás jegy ze te)
• www.film vi lág.hu – Eu ro mo zi – Eu ró pa Film hét (Vág -

völ gyi B. And rás cik ke)
• www.arany csa pat.lap.hu

For dí tot ta Adá mi Jo han na és Lack ner Esz ter
Lek to rál ta Szent pé tery Pé ter

14 Nor bert Bolz: Kul tur mar ke ting. Von der Er leb nis- zur Sinn ge sells chaft.
In: Wolf gang Isen berg – Matt hi as Sell mann (hrsg. von): Kon sum als Re -
li gi on. Über die Wi e der ver za u ber ung der Welt. Mönc heng lad bach, 2000.
95. o.
15 „Schal ke un ser” –„Va ter un ser”
16 Vö. to váb bi ana ló gi ák: Jo a chim von So os ten: „Kri eg und Spi e le”. Kult -
ge me inschaf ten im Fußball-Sport. In: Isen berg–Sell mann, 2000. 45–48.
o. Vagy Su sanne De gen hardt lel kész nõ és vá ló pe res bí ró sa ját ta pasz ta la -
ta in ala pu ló be szá mo ló ja: Ganz In Sch warz – vorm Al tar und auf dem
Ras en. In: Möl ler–Ul richs, 1997. 41–50. o. L. még: Matt hi as Sell mann:
Schal ke un ser. Pop re li gi on – ne ue The men in re li gi ö sen Bil dung s pro zes -
sen. Er wach se nen bil dung 2000/1. 32–35. o.

17 Ar no Schil son: Sä ku le re Ri tu a le. Theo lo g ische Ent dec kun gen in der
Kon sum welt. In: Isen berg–Sell mann, 2000. 80. o.
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SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 8. VA SÁR NAP
• Mt 5,43–47

Tex tu sunk a He gyi be széd egyik leg fon to sabb – van, aki
sze rint a leg fon to sabb – sza ka sza, a tör vény ma gya rá za -
tá nak ré sze. Kü lö nös ket tõs ség vo nul vé gig ezen a sza ka -
szon, hi szen Jé zus az zal kez di be szé dét: nem azért jöt tem,
hogy ér vény te len né te gyem a tör vényt vagy a pró fé tá kat
(Mt 5,17), az utá na kö vet ke zõ sza ka szok vissza té rõ for -
mu lá ja pe dig ez: Hal lot tá tok, hogy meg mon da tott… én pe -
dig azt mon dom nék tek. Úgy tû nik, mint ha Jé zus füg get le -
ní te ni akar ná ma gát az õsök nek adott pa ran cso la tok tól –
ez vi szont el len tét ben áll a be ve ze tõ sza vak kal. Hol ott Jé -
zus ép pen az ál tal mond újat, hogy szél sõ sé ge sen ra gasz -
ko dik a tör vény hez – igaz, ép pen emi att lesz a tör vény be -
tart ha tat lan ná.

Kí nos ta pasz ta lat: ha utá na né zünk, az ótes ta men tu mi
írá sok ban nem ta lál juk nyo mát an nak a fel szó lí tás nak,
hogy gyû löld el len sé ge det. 3Móz 19,18 ki mond ja: Ne légy
bosszú ál ló, se ha rag tar tó a né ped hez tar to zók kal szem ben.
Sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga dat! A sze re tet pa ran csa
itt va ló ban a sa ját nép hez va lók ról be szél, de ugyan en nek
a ne ga tív ját – gyû löld el len sé ge det – már nem mond ja ki a
mó ze si tör vény. Sõt 3Móz 19,34-ben azt még azt is ol vas -
hat juk: Olyan le gyen a köz te tek tar tóz ko dó jö ve vény, mint
a kö zü le tek va ló benn szü lött! Sze res sé tek, mint ma ga to -
kat, mert jö ve vé nyek vol ta tok Egyip tom ban. Én, az Úr, va -
gyok a ti Is te ne tek! Rí mel er re az arany sza bály – amit sze -
ret nétek, hogy ve le tek te gye nek, ti is azt te gyé tek má sok -
kal, il let ve an nak ko ra be li meg fo gal ma zá sai, lásd Hil lél
meg fo gal ma zá sát: amit nem sze ret né tek, hogy ve le tek te -
gye nek, azt ti se te gyé tek má sok kal. Vagy is amit Jé zus a
sze mük re hány, és ami vel szem ben õ mást mond, az ép -
pen nem a tör vény.

A fe le ba rát (re'a, gö rö gül plhsivoõ) irán ti sze re tet pa ran -
csá nak, vagy is a kö zénk tar to zó val kap cso la tos sze re tet -
pa rancs nak van lo gi ká ja, az iden ti tás meg õr zé sét hi va tott
erõ sí te ni. A zsi dó fel fo gás sze rint re'a volt a hon fi társ, az
em ber társ, a ba rát, il let ve mind az, aki fa ji vagy val lá si

szem pont ból kö zel állt az em ber hez. A fe le ba rát irán ti sze -
re tet pa ran csa, ame lyet a tör vény ke zé si szö ve gek meg fo -
gal maz tak, el sõ sor ban a jah vis ta szö vet ség hez tar to zó
tár sak ra, az Is ten né pé nek kö zös sé gé hez tar to zó em be rek -
re vo nat ko zott. Az Iz rá el lel val lá si kö zös ség be ke rü lõ ide -
gen (ger) is cél pont já vá vál ha tott e sze re tet nek.

Mi ért, hogy Jé zus rosszul idé zi a tör vényt? Va ló szí nû leg
nem is õ tud ja rosszul, ha nem iro ni ku san fi gyel mez te ti a
hall ga tó it, hogy õk ér tik fél re a tör vényt. Az el len ség irán -
ti gyû lö le tet nem fog lal ták tör vény be, és fõ leg nem ilyen
dur ván fo gal maz ták meg. In kább a fe le ba rát irán ti sze re -
tet pa ran csá nak kö vet kez mé nye ként fog ták fel. Amennyi -
ben a „kö ze l ál lók” a hon fi tár sak, a re'a irán ti sze re tet nem
vo nat ko zik az edo mi ták ra, az am mo ni ták ra és a moa bi -
ták ra, vagy is a nem zsi dók ra. Ha Má té ál lí tá sa ily mó don
nem is do ku men tál ha tó, szé les kör ben el ter jedt gya kor la -
tot fog lal össze. 

A gyû löld el len sé ge det tör vé nye nem a Tórá ban van, ha -
nem az em be ri szí vek ben. Ré gi ta pasz ta lat: egy nép sa ját
bel sõ ne ve gyak ran azt je len ti, hogy em ber – vagy is az az
em ber, aki kö zénk tar to zik, a töb bi nem az. A gö rö gök bar -
bár nak mond tak min den kit, aki nek nyel vét nem ér tet ték –
az az olya nok nak, akik még be szél ni sem tud nak, csak
ma kog nak össze vissza…

Per sze va la hol tu da tunk mé lyén érez zük, tud juk, mi -
lyen iszo nya tos az, hogy ez az in du lat, a má sik irán ti el -
len szenv ilyen au to ma ti kus ben nünk. Tud juk, hogy nem
ter mé sze tes az, hogy ilye nek va gyunk, s ezért ideo ló gi á kat
ke re sünk. 

A Jé zus ko ra be li zsi dó ság sa ját gyû lö le tét Is ten hez kö -
töt te. Mint vá lasz tott nép, mél tó nak ítél te ön ma gát ar ra,
hogy má so kat le néz zen, a tu dat, hogy õk az egyet len nép,
amely az igaz Is ten fe lé for dul, elég volt ne kik, hogy min -
den más nép re mint korcs ra, Is ten sze re te té re mél tat lan ra
te kint sen. Gyû lö le tük így val lá sos mázt ka pott, s tud juk,
hogy mi min den re ké pes az em ber, ha bû ne it val lá sos sá -
gá val ta kar ja, s még in kább, ha va la ki rá akar mu tat ni ar -
ra, hogy ez a val lá sos ság csak ál ca. Mer te vol na csak va -
la ki azt mon da ni a ko ra be li zsi dó ság nak, hogy a má sok
irán ti gyû lö le te tek nem Is ten aka ra ta, ha nem a ti go nosz -
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sá go tok! Mint is ten ká rom ló, egy ket tõ re a ke resz ten ta lál -
ta ma gát. Krisz tus a leg jobb pél da er re.

Jé zus azon ban szem be száll ez zel a gyû lö let- és ha zug -
ság hul lám mal, és ezt mond ja: Én pe dig azt mon dom nek -
tek: sze res sé tek el len sé ge i te ket, és imád koz za tok azo kért,
akik ül döz nek ti te ket.

Ra di ká li san új gon do lat. Ez az a mon dat, ami Jé zust a
leg job ban meg kü lön böz te ti min den más val lás ala pí tó tól.
Ez a mon dat egyet len más kul tú rá ban sem hang zik el. S
hogy mennyi re ra di ká lis, mu tat ja az is, hogy még a ke -
resz tény kul tú rá jú né pek ben sem tu dott gyö ke ret ver ni,
még ben nün ket is meg döb bent, ami kor hall juk.

Föl ve tõ dik a kér dés: mi re ala poz za ezt a mon da tát Jé -
zus? Eset leg a mai szlo gen re: tisz teld a más sá got? Én nem
hi szek eb ben a szlo gen ben. Egy részt mert ön ma gá ban
sen ki nem más, csak va la ki hez ké pest, a más ság nem csak
hogy nem ön ma gá ban vett ér ték, de még csak nem is lé te -
zik ön ma gá ban. Más részt mert a más ság le het sok fé le:
nem mind egy, hogy va la ki nek a ze nei íz lé se más, mint az
enyém, vagy a ma gán tu laj don hoz va ló vi szo nya. 

Ha Jé zus ma szlo gen sze rû en akar na a gyû lö let el len ten -
ni, nem azt mon da ná: tisz teld a más sá got, ha nem azt: tisz -
teld az azo nos sá got! Mert azo nos vagy a má sik kal, az ide -
gen nyel vû vel, az ide gen kul tú rá jú val épp úgy, mint a
szom szé dod dal, aki nek a csir ké je át szo kott jár ni hoz zád.
Azo nos vagy ve le, mert Is ten egy for mán, sze re te té bõl te -
rem tett ben ne te ket (fel hoz za a nap ját jók ra és go no szok ra
egy aránt). A te rem tés ben Ádám ról, és nem Ádá mok ról van
szó – az em ber rõl, mind annyi unk ról. Ami kor a ke reszt fán
el hang zik a szó: el vé gez te tett, ak kor a meg vál tás mû ve
mind annyi unk ra ér vé nyes sé vált. Bû nei a te bû ne id is, ak -
kor is, ha te csak gon do lat ban hág tad át azo kat a tör vé nye -
ket, ame lye ket õ tet tek ben lé pett át. Az em be ri élet alap ve -
tõ cso dái és fé lel mei – a szü le tés, a társ ta lá lás, a gyer mek,
a mun ka és vé gül a sír – mind annyi unk ban azo no sak. 

Az el len ség irán ti sze re tet pa ran csa for ra dal ma sít ja az
em ber kon ven ci o ná lis kap cso la ta it, aki ál ta lá ban az övé -
hez ha son ló szem lé le tû, kul tú rá jú és tár sa dal mi hely ze tû
em ber tár sa i hoz von zó dik. Az evan gé li u mi üze net fe lül -
múl ja eze ket a ha tá ro kat és fel té te le ket. A ke resz tény sze -
re tet nem igény li, hogy a má sik sze mély ki szá mít ha tó le -
gyen, ha nem azt kö ve te li, hogy kor lá tai és hi bái el le né re
is tisz tel jük õt. A sze re tet nem azt je len ti, hogy a má si kat
szel le mi vagy lel ki szem pont ból azo nos szint re ho zom ön -
ma gam mal. Az ilyes mi ugyan is nem a test vér ke re sé se,
ha nem ön ma gunk és sa ját ké pünk ál lí tá sa vol na. 

Aki a má si kat csak gyû löl ni tud ja, az csak ka te gó ri á kat
lát: azt, aki más, azt, aki ide gen, aki olyas mit tesz, amit
rossz nak tar tok, vagy egy sze rû en a front vo nal má sik ol -
da lán van. Ha a hi va tal ban az ab lak mö gött ülõt csak a hi -
va tal ré szé nek lát juk, ha a sor ban elõt tünk ál ló meg szû -
nik szá munk ra em ber nek len ni, s csak azt lát juk ben ne,
hogy min ket kor lá toz – ak kor csak gyû löl ni fo gunk tud ni,
mert ön ma gun kat, sa ját em ber sé gün ket kép te le nek va -
gyunk meg lát ni a má sik ban.

Ha job bak akar tok len ni a má sik nál, eb ben le gye tek job -
bak! – mond ja Jé zus. A ko ra be li zsi dó ság nagy ság ra tö rek -
vé sét for dít ja el le nük: ak kor lesz tek va ló ban job bak a
vám sze dõk nél és a po gá nyok nál, ha a sze re tet ben gyõ zi -
tek le õket. Kü lön ben me nyi vel len né tek job bak ná luk?

És vé gül Jé zus biz ta tá sa – le gye tek tö ké le te sek, mint
mennyei Atyá tok tö ké le tes – vég képp meg mu tat ja, hogy mi
a mér ték: az Is ten hez va ló ha son lí tás. Ez ter mé sze te sen
nem a min den ha tó sá got, az em be ri szel lem nagy sá gát
vagy ha son lót je lent. Job ban meg ért jük a ki fe je zést, ha
meg lát juk, hogy Lu kács nál a pár hu za mos he lyen (6,36)
nem a tö ké le tes, ha nem az ir gal mas áll. Össze is rak hat -
juk a ket tõt: tö ké le tes ség = ir gal mas ság, el fo ga dás, sze re -
tet. Az a tö ké le tes ség, amely rõl Má té be szél, nem más,
mint a va la mennyi em ber fe lé irá nyu ló (az igaz ta la nok ra
és a go no szok ra is ki ter je dõ) ir gal mas is te ni sze re tet után -
zá sa. 

Is ten arc ké pei, egy más nak ha son má sai, em be rek – le -
gye tek va ló ban azok, ami nek len ne tek kel le ne. Lásd meg
a má sik ban sa ját ké pe det, és lásd meg ma gad ban az Is ten
ké pét, s esze rint élj – sze re tet ben.

Hegedûs Attila

Tal ló zó

„A na gyon buz gó val lá sos in du lat a ma ga el len sé gét Is ten
el len sé gé nek te kin tet te (so ha sem meg for dít va: az Is ten el -
len sé gét a mi el len sé günk nek!), és is ten tisz te le té be be von -
ta az el len ség szi dal ma zá sát és át ka it.” (Ra vasz Lász ló:
Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Az a tény, hogy sze re te tet pa ran csol, azt mu tat ja, hogy
ez aka rat dol ga, és nem el sõ sor ban ér zel me ké. (…) Ez ter -
mé szet fe let ti ke gye lem, és csak azok ban nyil vá nul meg,
akik is te ni élet tel ren del kez nek.” (Wil li am Mac Don ald: Új -
szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„A Kö zel-Ke le ten a kö szön tés ál dó imád ság a kö szön -
tött fö lött (…)” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos
Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„A He gyi be széd ben itt hang zik el elõ ször az a szó,
amely min den ed dig el mon dot tat össze fog lal: a sze re tet,
és azon nal az el len ség irán ti sze re tet el ren de lé sé ben. A
test vér sze re tet fél re ért he tõ pa rancs len ne, az el len ség sze -
re te te fél re ért he tet le nül vi lá gos sá te szi, amit Jé zus akar.
(…) Az el len ség az Új szö vet ség ben min dig az, aki ve lem
szem ben el len sé ges. Jé zus egy ál ta lán nem szá mol olyan -
nal, aki nek a ta nít vány el len sé ge le het ne. Az el len sé get
azon ban az il le ti meg, ami a test vért: Jé zus kö ve tõ jé nek
sze re te te. (…) El len ség rõl van szó, te hát olyan sze mély rõl,
aki el len ség is ma rad, sze re te tem nem érin tet te; aki sem -
mit sem bo csát meg ne kem, ami kor én min dent meg bo csá -
tok ne ki, aki gyû löl en gem, ami kor én sze re tem õt; aki an -
nál job ban becs mé rel en gem, mi nél ko mo lyab ban szol gá -
lok ne ki. (…) Mi is a pe ris son? Ma gá nak Jé zus Krisz tus -
nak a sze re te te, aki szen ved ve és en ge del me sen megy a
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ke reszt re, ma ga a ke reszt.” (Di et rich Bon ho ef fer: Kö ve tés.
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Saj tó osz tá lya)

„Aki meg ta pasz tal ta Krisz tus sze re te tét, az ké pes a sze -
re tet re. Aki Is ten ba rát já vá lett, az tud ja sze ret ni az el len -
sé gét. Aki meg sza ba dult a bûn ter hé tõl, az a leg nya ka sabb
el len fe lé nek is tud hi te lez ni. (…) a te le i os, ma gá ban fog -
lal ja a te los fo gal mát (…). A tö ké le te sek nem per fek tek,
ha nem úton lé võ em be rek, em be rek, akik elõtt egy cél le -
beg, ami re tö rek sze nek: az el len ség sze re te te.” (Mar tin
Hu ba cher: „Én pe dig azt mon dom nék tek…” Lux)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK 
„Aki so ha sem kí sé rel te meg, hogy az is te nek hez ha son ló -
vá vál jék, em ber nél is ke ve sebb.”

(Pa ul Va léry)

„Egy ked ves em be rün ket sze ret het jük em be ri sze re tet tel is,
de el len sé gün ket csak is is te ni sze re tet tel sze ret het jük.” 

(Lev Tolsz toj)

„Sem mi sem ké pes oly ma gas ra nõ ni és oly mély re hul la -
ni, mint az em ber.”

(Höl der lin)

Ha son ló kép pen az is ko lá ban meg ta nult mon dat:
„Sok van, mi cso dá la tos, de az em ber nél nincs cso dá la to -
sabb.” 

(Szo phok lész)

A klasszi kus gö rög ben: pollav tav deinav, kouvden a[nt rw -
pou deinoteron pevlei. A deinoõ szó egy szer re je len ti a kö -
vet ke zõ ket: „ret ten tõ, iszo nyú, ki áll ha tat lan nyo masz tó”;
„bá mu la tos, kü lö nös, ha tal mas, tisz te let re mél tó”. A mon -
dat te hát így is for dít ha tó: „Sok van, mi iszo nya tos, de az
em ber nél nincs iszo nya to sabb.” Az ere de ti szö veg pon to san
tük rö zi az em ber ben rej lõ drá mai ket tõs sé get. (K. I.)

TÖR TÉ NET
2000-ben Arany Gló busz dí jat ka pott a Hur ri ca ne címû
film, amely egy bok szo ló, Ru bin „Hur ri ca ne” Car ter éle tét
dol goz ta fel. A cím sze rep lõ köz éle ti em ber, de rûs egyé ni -
ség. Meg nyil vá nu lá sa i ban rend re a fi gye lem, a meg ér tés
és a sze re tet fon tos sá gát hang sú lyoz za.

Ru bin Car ter 7300 na pot, több mint 20 évet töl tött bör -
tön ben. Élet fogy tig lan ra ítél ték egy bár ban el kö ve tett gyil -
kos ság mi att. Az íté let té ves volt. Az el ítélt ár tat lan sá ga
húsz év múl va de rült ki, ek kor sza ba dult.

A díj át adás kor a Car tert ala kí tó Den zel Wa shing ton ezt
mond ta: 

– Gyer mek ko rom ban, ami kor az asz ta li ál dás nál azt
hal lot tam: „God is Lo ve”, min dig azt hit tem, hogy ez egy
szó: Go dis lo ve. Ké sõbb per sze meg ta nul tam, hogy há rom.

De hogy mit is je lent iga zá ban, azt a Ru bin Car ter éle té rõl
ké szí tett film for ga tá sa alatt érez tem meg. Ez az em ber a
bör tön ben 7300 na pot el ve szí tett az éle té bõl egy bí rói té -
ve dés mi att. De ki sza ba dul va még sem a gyû lö le tet, ha nem
a meg ér tés, a sze re tet ere jét hir de ti. Kö szö nöm.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 9. VA SÁR NAP
• Jn 15,1–5

Szõ lõ met szés a kõ rö si ha tár ban

Jé zus ké pes be szé dét ki egé szí ten dõ ta lán nem ér dek te len
kö ze lebb rõl meg is mer ni, ho gyan is dol go zik ma egy vin -
cel lér.

A szõ lõ met szés kel lé kei a met szõ ol ló és a csá kány. Ez
utób bi szer szám nem a min den ki ál tal is mert ta laj la zí tó,
kõ ap rí tó esz köz, ha nem an nak egy lé nye ge sen ki sebb vál -
to za ta, ki fe je zet ten a ta va szi szõ lõ met szés re ki ala kít va.

A vin cel lér a met szõ ol ló val vissza met szi a vesszõ ket, ál -
ta lá ban 2-3 szem re, az az ter mõ rügy re. Ily mó don már ko -
ra ta vasszal op ti má lis ter més mennyi sé get le het el in dí ta ni.
Ha sok ter mést akar – szál vesszõ re metsz –, ak kor hosz  -
szabb ra hagy ja a vesszõ ket, 5-8 szem re is. Vagy csak a
vesszõk vé gét csí pi le. Ez ál tal vi szont a vár ha tó ter més
mi nõ sé ge rosszabb lesz (ala cso nyabb cu kor fok és ala cso -
nyabb más bel tar tal mak), mi nõ sé gi bor elõ ál lí tá sá ra te hát
a gaz dá nak így nem lesz le he tõ sé ge. Jó bort csak egész sé -
ges és jó mi nõ sé gû gyü mölcs bõl le het elõ ál lí ta ni. Ez zel a
faj ta met szés sel hosszabb tá von tönk re is le het ten ni a
szõ lõt, a sok vesszõ és ter més ki szív ja a tõ ke ere jét. 

A csá kányt a gaz da a tõ ke ala kí tá sá ra, for má lá sá ra
hasz nál ja. Ez zel tá vo lít ja el azo kat a ré sze ket, ame lyek hez
a met szõ ol ló már ke vés: a tõ ke kü lön bö zõ ki nö vé se it, vas -
ko sabb csonk ja it. Ez a mun ka azért fon tos, mert így meg -
sza ba dul a tõ ke a fö lös le ges ré szek tõl, de a gaz da így
szebb for mát is ad a tõ ké nek.

Kü lö nö sen hosszú és hi deg tél után, ami kor je len tõ sebb
fagy ká ro kat szen ved a szõ lõ, a tõ ke alul ról új ra ki hajt,
fattyat hajt. Ez a haj tás nem ter mõvesszõ, il let ve csak ké -
sõbb for dul hat ter mõ re. Tel jes fagy kár ese tén, ami kor min -
den meg lé võ vesszõt vissza kell met sze ni, ezek bõl az alul -
ról nö võ haj tá sok ból le het új ra ter mõ  vesszõ ket fel hoz ni.
Más ese tek ben vi szont a gaz da eze ket a fattyú vesszõ ket
tö ves tõl ki tö ri, il let ve tel je sen el tá vo lít ja. Az ezer jó faj ta
kü lö nö sen is hí res ar ról, hogy sok fattyat hoz, ezek el tá -
vo lí tá sa en nél a faj tá nál te hát szük sé ges és mun ka igé nyes
fel adat. A fattyú ugyan is el szív ja az erõt, a táp anya go kat
a ter mõ vesszõk tõl.

A vin cel lér egy ké sõb bi tisz to ga tó mun ká já ra ak kor ke -
rül sor, ami kor már szé pen lom bo so dik a szõ lõ, és a ter -
més is mu tat ko zik. Ez az úgy ne ve zett ka cso lás. Ez a fö lös -
le ges haj tá sok ki tö ré sét, le vá gá sát je len ti, megint csak
ami att, hogy a für tök be több táp anyag ke rül jön. Ha sû rû
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lom bo za tú a szõ lõ, ak kor a kö vet ke zõ mun ka fá zis a le vél -
rit kí tás. En nek cél ja, hogy a für töt több nap sü tés ér je.

Sõt, ha a gaz da mi nõ sé gi bor ral akar a pi ac ra lép ni, ak -
kor ter més vá lo ga tást is vé gez: úgy rit kít ja a le en dõ ter -
mést, hogy tõ kén ként 1 kg szõ lõ nél több ne te rem jen. Ez
az zal jár, hogy a még zöld für tö ket egy sze rû en el tá vo lít ja.

Ta vasszal a ha tár ban sok fe lé tü zek gyúl nak a szõ lõ táb -
lák vé gén: a gaz dák el ége tik a le met szett ve nyi gét. Íme, az
íté let ké pe…

A tex tus ról1

Az utol só úgy ne ve zett „én va gyok – ejgwv eijmi” ige Já nos
evan gé li u má ban nem iga zán pél dá zat, de nem is al le gó ria,
sok kal in kább ké pes be széd. A kép há rom leg fon to sabb
sze rep lõ je a szõ lõ tõ ke-Jé zus, a szõ lõs gaz da-Is ten és a szõ -
lõ vesszõ-ta nít vá nyok. Hang sú lyos a szõ lõ tõ ke-szõ lõ vesszõ
kap cso lat: a nem ter mõ vesszõ íté let alatt van – le met szi a
gaz da, a ter mõ vesszõ ket a gaz da tisz to gat ja. A ter més
egye dü li ga ran ci á ja a Jé zus sal va ló kap cso lat: õben ne ma -
rad ni. Meg jegy zem, hogy a ter més rõl mint gyü mölcs rõl be -
szél Jé zus, bor ról egy szó sem esik. Így me rész ség len ne az
eu ka risz ti á ra uta ló kö vet kez te té se ket le von ni. 

Hasz nos le het meg néz ni az ószö vet sé gi vo nat ko zá so -
kat, hisz a kép ott egé szen gya ko ri, azon ban Is ten né pé re
vo nat koz tat va. Ezek: Ézs 5,7; 27,2–4; Jer 2,21; 5,10;
48,32; 49,9; Ez 19,10–14; Hós 10,1; Ná hum 2,3; Zsolt
80,9–20. Jé zus a hall ga tó sá ga szá má ra jól is mert ké pet
hasz nál t, azon ban más tar ta lom mal töl töt te meg azt.
Ugyan is az Ótes ta men tum ban se hol sincs a szõ lõ tõ ké nek
mes si á si vo nat ko zá sa. 

Né hány, az ige hir de tés szem pont já ból fon tos ki fe je zés:
Jé zus az „iga zi” szõ lõ tõ: vagy is õ az egyet len is te ni, éle -

tet aján dé ko zó. Ez mar káns meg kü lön böz te tés az ószö vet -
sé gi ké pek hez vi szo nyít va. Sen ki nek, még Iz rá el nek sincs
jo ga ezt a meg je lö lést hasz nál ni.

Jé zus az iga zi „szõ lõ tõ”: a tõ ke gyö ke rei több mé ter mé -
lyen a ta laj ba ha tol nak, ezért min dig meg ta lál ják az él te -
tõ vi zet. A szõ lõ tõ ke nem tud mást ten ni – ezt prog ra moz -
ta be le a Te rem tõ –, mint hogy év rõl év re nö ve li és ne ve li
a vesszõ ket, ki apad ha tat lan for rá sa az élet nek és a nö ve -
ke dés nek.

Is ten a szõ lõs gaz da: ar ról nem szól Jé zus, hogy az Atya
ül tet te vol na a szõ lõt, de ar ról igen, hogy az Atya az, aki
fe le lõs ség gel gon doz za, ápol ja a szõ lõt. Egy a cél ja, hogy
a szõ lõ gaz da gon te rem jen, en nek ér de ké ben metsz és
tisz to gat (lásd fent).

Jé zus tisz to ga tó igé je:a ta nít vá nyok már hall hat ták Jé -
zust, az õ üd vöt adó be szé dét, azon ban ar ra kell tö re ked -

je nek, hogy kap cso la tuk Jé zus sal ne sza kad jon meg so -
ha. Ezért mond ja Jé zus: Ma rad ja tok én ben nem, és én ti -
ben ne tek.

Gyü mölcs: leg in kább va la mi fé le val lá si vagy er köl csi
ered mény nek te kin tik az írás ma gya rá zók, olyan va la mi -
nek, ami a Jé zus Krisz tus sal va ló kö zös ség bõl fa kad, az
élõ hit lát ha tó ered mé nye. Je len eset ben vi szont ki hall ha -
tó egy to váb bi ér tel me zés is: a gyü mölcs a ta nít vány ság
ered mé nye, te hát a Krisz tus ál tal el hí vot tak és ki kül döt tek
– apos to lok – mun ká já nak az ered mé nye. 

Bru no Fer re ro atya tör té ne te i bõl

A há rom szom széd asszony együtt szo kott men ni a kút ra.
A for rás mel let ti kõ pa don egy õsz, idõs bá csi ka ül dö gélt.
Hall gat ta az asszo nyo kat.

Az asszo nyok gyer me ke i ket di csér ték.
– Az én fi am – mond ta az el sõ – olyan gyors és ügyes,

hogy sen ki sem lép het a nyo má ba.
– Az enyém meg – ál lí tot ta a má so dik – úgy éne kel,

hogy a pa csir ta is el búj hat mel let te.
– És te mit tudsz mon da ni a fi ad ról? – kér dez ték a har -

ma di kat, aki ed dig csend ben volt.
– Nem tu dom, mit mond jak a fi am ról – vá la szol ta az

édes anya. – Na gyon jó fiú, mint sok más gyer mek, de nin -
cse nek kü lön le ges ké pes sé gei.

Az asszo nyok meg töl töt ték a kan ná kat víz zel, és el in -
dul tak ha za fe lé. Az öreg em ber egy da ra big kö vet te õket az
úton. A há rom anya a kan nák sú lya mi att meg-meg állt pi -
hen ni.

Egy szer csak há rom fiú kö ze le dett fe lé jük. Az el sõ egy
mu tat ványt rög tön zött: ak ro ba tá hoz il lõ gyor sa ság gal ve -
tett ci gány ke re ket és úgy szal tó zott, mint ha gu mi ból lett
vol na. Az asszo nyok ámul va néz ték az ügyes fiú mu tat vá -
nya it.

A má so dik fiú egy gyö nyö rû dal ba kez dett. Hang ja úgy
csen gett, mint ha tény leg pa csir ta len ne. Az asszo nyok õt
is meg cso dál ták, és úgy néz tek rá, mint egy an gyal ra.

A har ma dik gyer mek oda si e tett az any já hoz, el vet te tõ -
le a ne héz kan nát, és mel let te ha ladt a ha za fe lé ve ze tõ
úton.

Az asszo nyok az öreg hez for dul tak, és meg kér dez ték,
mit szól a gyer me ke ik hez.

– A gyer me kek hez? – mond ta az öreg. – Én csak egyet
lát tam itt.

(Bru no Fer re ro: Csak a szél tud ja – Ap ró tör té ne tek a lé -
lek nek. Don Bos co Ki adó, Bu da pest, 1999)

Meg ma rad ni Jé zus ban

Sü tõ And rás szá mom ra a meg ma ra dás író ja. Vö rös mar ty
Mi hály azt kér de zi: „Mi dol gunk a vi lá gon? Küz de ni erõnk
sze rint a leg ne mes be kért…” (Gon do la tok a könyv tár ban)
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Ta má si Áron is sze ret ne a mind annyi unk szá má ra fon tos
kér dés re ma ra dan dó vá laszt ad ni: „Hogy va la hol ott hon
le gyünk ben ne.” (Ábel a ren ge teg ben) Sü tõ And rás vá la sza
pe dig így hang zik: „Úgy él jünk, hogy meg ma rad junk.”
(Anyám könnyû ál mot ígér) Nem hagy ta el szü lõ föld jét, fél
sze me vi lá ga árán is buz dít ja az ott hon ma rad ta kat írá sa -
i ban, éle té vel, ki tar tá sá val. A meg ma ra dás tit ka ná la ez: a
szü lõ föl dön ma rad ni, nem fel ad ni az anya nyel vet, ra gasz -
kod ni a múlt örök sé gé hez. El sza kad ni a föld tõl, a nyelv -
tõl, a múlt tól – szá má ra a biz tos és las sú ha lál.

„Élünk, ha õben ne meg is ma ra dunk” (EÉ 395,1)
Kik va gyunk? Ta nít vá nyai, kö ve tõi, ke resz té nyek… Jé zus
Krisz tus hí vott el min ket. Tet te ezt ke reszt sé günk ben,
meg szó lí tott ezer és ezer mó don, s egy szer csak lá tók ká és
hal lók ká let tünk, mint az em ma u si ta nít vá nyok. Fon tos sá
vált min den szó, a ke reszt alatt sze mé lye sen is át él het tük,
mi lyen drá gák va gyunk ne ki. Ha kö ve tõi let tünk, az egye -
dül az õ ér de me. 

Meg ma rad ni ezen az úton, meg ma rad ni õben ne. Szün -
te len élõ és ele ven kap cso lat a na pi csen des ség ben, ige ol -
va sás ban, imád ko zás ban… A gyü le ke zet kö zös sé gé ben él -
ni. Gyü le ke zet nél kül nincs meg ma ra dás, ma gá nyos far -
ka sok nin cse nek Is ten or szá gá ban!

„Tud jak örül ni, mi kor meg met szesz” (EÉ 395,2)
Is ten is azt akar ja, hogy meg ma rad junk, hisz drá gák va -
gyunk ne ki. Né ha fá jó, ha be le avat ko zik az éle tünk be.
Tisz to gat, le fa rag ja mind azt, ami aka dá lyoz, ami el von,
fél re visz. Eb ben a fo lya mat ban egy re ki seb bek le szünk. El -
tû nik nagy-nagy énünk, s a vé gén nem ma rad más, csak
Is ten. Is ten ke ze nyo ma, met szõ ol ló já nak nyo ma az éle -
tünk ben gyak ran fáj dal mas be avat ko zás. Le het-e örül ni?
Igen, ha az ered ményt néz zük.

„Jé zu so mért kér lek, le ne mess még!” (EÉ 395,3)
Egyet len re mé nyünk Jé zus Krisz tus ál do za ta. Az õ ér de -
mé ért és nem az enyé mért tü rel mes az Is ten, és még vár.
Amíg hal lom az õ hang ját, amíg me he tek temp lom ba,
amíg le he tõ sé gem van a ve le és a gyü le ke zet tel va ló kö -
zös ség re, ad dig van esé lyem, hogy meg ma rad jak õben ne.

„Õraj ta csün gök én, jó kap csom a hit” (EÉ 395,4)
A hit Is ten aján dé ka. Kér het jük, hogy erõ sít se hi tün ket. Is -
ten nek, a vin cel lér nek is az a fon tos, hogy meg ma rad junk
Jé zus ban. S eb ben a kap cso lat ban fo gan nak, ér le lõd nek
gyü möl cse ink, kül de té sünk, szol gá la tunk. Szólt, tett és
meg élt bi zony ság té te le ink nek meg lesz az ered mé nye. A
gyü mölcs má sok szá má ra is él vez he tõ, má sok szá má ra is
von zó vá te szi a Krisz tus hoz tar to zást. Mi le het ma fon to -
sabb, mint a biz tos út bi zo nyos sá ga? A ke resz tény ség nek
ezt kell ma ért he tõ en és meg gyõ zõ en fel mu tat nia: út ke re -
sõ em ber tár sa ink, mi tud juk az utat!

Lup ták György

Tal ló zó

„A ma rad ja tok (me nó) ki fe je zés kulcs szó Já nos teo ló gi á já -
ban, mely 11-szer for dul elõ eb ben a rész ben, 40-szer az
egész evan gé li um ban, és 27-szer Já nos le ve le i ben. Mit je -
lent az, hogy »ma rad ni«? Elõ ször is az je lent he ti, hogy el -
fo gad ni Jé zust, mint Meg vál tót (…). Má sod szor, je lent he ti
a hit áll ha ta tos sá gát (…). Har mad szor, je lent he ti a hit tel
és sze re tet tel tel jes en ge del mes sé get is (…).” (A Bib lia is -
me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tõ
Ala pít vány)

„A szõ lõ vesszõ szá má ra nem az a kér dés, hogy a szõ lõ -
tõ ért él-e, ha nem az, hogy hagy ja-e egy sze rû en a szõ lõ tõ
éle tét át áram la ni a szõ lõ vesszõn. (…) A szõ lõ vesszõ nek
csak egyet len nagy fel ada ta van: gyü möl csöt te rem ni, mert
nem jó bú tor ké szí tés hez vagy ház épí tés hez.” (Wil li am
Mac Don ald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Fi gye lem re mél tó a gö rög szö veg ben a szó já ték a 2–3.
ver sek ben elõ for du ló aivrei (…) ka qa iv rei (…) és ka qa roiv
(…) sza vak kal kap cso lat ban. (…) A vesszõ a tõ bõl sar jad
ki, te hát »ben ne van« a tõ ben. A tõ vi szont élet ned ve ket ad
a vesszõ nek, ha tá sát te kint ve így »ben ne van« a vesszõ ben.
A gon do lat a pá li »Krisz tus ban« lét el gon do la tá val vet he tõ
össze (…)” (Boly ki Já nos: Igaz ta nú val lo más. Osi ris)

„(…) gon dol junk csak ar ra, hogy az a szõ lõ vesszõ, amit
nem le-, csak meg metsz a Gaz da, be szél ni tud na, hogy pa -
na szol ná: Nyolc-tíz szép sze met hoz tam, s íme, csak ket -
tõt hagy raj tam. Mi ért bánt, mi ért vág le be lõ lem, mi ért
met sze get? (…) Azért met sze get, mert ná la nél kül sem mit
sem cse le ked he tünk (…). Az a ter més, amit nél kü le ter -
münk, (…) Vad haj tás, vad gyü mölcs.” (Gyök össy End re:
Já nos evan gé li u ma. Örök sé günk Ki adó)

„Ami kor Jé zus ma gát szõ lõ tõ ké nek mond ja, ez zel el sõ -
sor ban azt nyi lat koz tat ja ki, hogy Ben ne ha tal mas erõk
van nak. Ere je nem el kép zelt, ha nem va ló sá gos erõ. Ki me -
rít he tet len erõ. Nem moz du lat lan, nyug vó erõ, ha nem szü -
net nél kül mun kál ko dó, te rem tõ erõ. (…) Azon az utol só
na pon Jé zus Krisz tus a gyü mölcs te len »ke resz tyé ne ket«
kár ho zat ba ve ti.” (Káldy Zol tán: Ha nem hogy õ szol gál jon.
Saj tó osz tály)

„A gyü mölcs azt mu tat ja, hogy az em be ri élet nem hi á -
ba va ló.” (Szath máry Sán dor: Élõ víz nek fo lya mai. Lux)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK 
(… és én ti ben ne tek)
Az Is ten hez va ló he lyes vi szony a szem lé let ben a sze re tet,
a cse lek vés ben a rab szol ga ság. Eze ket nem sza bad ke ver -
ni. Cse le ked ni rab szol ga ként kell, szem lé lõd ni sze re tet tel.

(Si mo ne We il)
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TÖR TÉ NET
(nél kü lem sem mit sem te het tek…)
Szent Wolf gang, Re gens burg püs pö ke (†994) a ha lá los
ágyán: „En ged jé tek be az em be re ket! Hi szen nem a ha lált,
a bûnt kell szé gyel le nünk. Lám, az Úr sem szé gyellt ru hát -
lanul meg hal ni a ke reszt fán. Úgy il lik, hogy a püspök nyil -
vá no san vál jék meg az élet tõl. Az õ pél dáján ki-ki lás sa,
mit kell éle té ben ke rül nie és ha lálá ban ret teg nie. Le gyen
ke gyel mes az Úr hoz zám, sze gény bû nös höz most, és min -
den ki hez a ma ga ide jé ben!”

VERS
(„ma rad ja tok én ben nem” – a hí vás egy kö zös ség nek, s
nem pusz tán az egyén nek szól)
Wass Al bert: Nagy pén te ki si ra tó (rész let)

Egyik na pon Ta más va gyunk,
má sik na pon Jú dás va gyunk,
ka kas szó nál Pé ter va gyunk.
Átok ver te, sze ren csét len
nagy pén te kes nem zet va gyunk.
Gol go tá ról Gol go tá ra
hur col juk a ke reszt fán kat
mind ég ket tõt, soh’se hár mat.
Egyet fel ál lí tunk jobb ról,
egyet fel ál lí tunk bal ról
s ami ként a vi lág ha lad:
föl húz zuk rá a lat ro kat.
Ku ru co kat, la ban co kat,
kö zü lünk a leg job ba kat,
mind ég csak a leg job ba kat.
Majd ahogy az idõ te lik,
mint ki dol gát jól vé gez te:
Nagy pén tek tõl Nagy pén te kig
tér de lünk a ke reszt alatt
hús vé ti cso dá ra les ve.
Egy szer a jobb szél sõ alatt,
másszor a bal szél sõ alatt,
ép pen csak hogy a kö zép sõ,
az iga zi üres ma rad.
Nin csen is ke reszt fánk köz bül,
nem tér del ott sen ki, sen ki.
A mi ma gyar Nagy pén te künk
év szá za dok so ra óta
év szá za dok so ra óta
ezért nem tud Hús vét len ni.
Így let tünk or szág út né pe,
ide gen föld csa var gó ja,
pász tor ta lan jó szág-fé le.
Ta más sal hi tet len ke dõ,
ka kas szó ra pé ter ke dõ,
jú dás csók kal ke res ke dõ.
So ha-so ha bé kes ség gel
Krisz tus-Úr ban szö vet ke zõ.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 10. VA SÁR NAP 
• Róm 4,1–8

Gát lá sos sá te he ti az evan gé li kus ige hir de tõt – pe dig ép pen
fel kel le ne, hogy sza ba dít sa – a tény, hogy a tex tus és az
össze füg gés, amely ben el he lyez ke dik, ké pe zi az alap ját a
lu the ri meg iga zu lás tan té te lé nek, amely sze rint egye dül
Is ten in gyen va ló ke gyel mé bõl és egye dül a Jé zus Krisz tus -
ban va ló hit ál tal, te hát a tör vény cse le ke de tei nél kül iga -
zu lunk meg Is ten elõtt, s amely „ar ti cu lus stan tis et ca -
den tis ecc le si ae”, vagy is olyan alap ve tõ ta ní tás, ame lyen
egy há zunk áll vagy bu kik. „Et tõl a té tel tõl nem té rünk el,
eb bõl sem mit nem en ged he tünk, ha az ég és a föld össze -
om lik is”1 – ír ja Lu ther a Schm al kal de ni cik kek ben. Bár a
szó szék nem a dog ma ti kus fej te ge té sek he lye, ha ennyi re
lé nye ges, köz pon ti je len tõ sé gû az üze net, nem árt, ha a
szol gá lat ra ké szül ve fel ele ve nít jük sar ka la tos pont ja it.
Elõbb azon ban – mi e lõtt a kö vet kez te tés kép pen meg fo gal -
ma zott hit té tel lel fog lal koz nánk – lo gi kus, hogy a for rás -
ra, az alap igé re fi gyel jünk.

Ma ga a ki je lölt sza kasz Pál gon do lat me ne té ben a meg elõ -
zõ fe je ze tek ben meg fo gal ma zot tak alá tá masz tá sa egy pél -
dán – Áb ra há mon – ke resz tül, így össze fog la lá sa is az elõ -
zõk nek. Ér de kes meg fi gyel ni, hogy a pél dá val va ló szem lél -
te té sen kí vül egy má sik ho mi le ti kai sa já tos sá ga is van a
sza kasz nak: kér dés sel kez dõ dik, vagy is ab ból in dul ki,
hogy a fen tebb le jegy zet tek mi lyen kér dést vált hat nak ki a
hall ga tó ság ból. Pál az elõ zõ fe je ze tek ben és itt is egy kép -
zelt vi tá ba he lyez ve tár ja fel mon da ni va ló ját. A vár ha tó re -
ak ci ók ra, kö vet kez te té sek re vá la szul fo gal maz za meg az
ép pen kö vet ke zõ gon do la tot. Ezt a szem pon tot ne künk is
ér vé nye sí te ni kell az ige hir de tés re va ló elõ ké szü let köz ben. 

Az el sõ há rom fe je zet „ki húz za a ta lajt” az Is ten elõtt ál -
ló em ber lá ba alól. Nin csen igaz (di vka i oõ) em ber egy sem
(Róm 3,10). Le het va la ki em be ri vi szony lat ban igaz, igaz
lel kû, a jog rend hez al kal maz ko dó, be csü le tes, tisz tes sé -
ges, jó em ber, sõt buz gó hí võ is, Is ten hez va ló vi szo nyá -
ban azon ban ez nem te szi õt igaz zá. A bûn kö vet kez té ben
az em ber kép te len Is ten tet szé sé re, rend jé hez al kal maz -
kod va, ne ki meg fe lel ve él ni. Még ma ga a hit sem te he ti –
mint egy cse le ke det té tár gyi a sul va – ér de mes sé az em bert
ar ra, hogy Is ten el is me ré sét ki vív ja. Még ab ban az ér te -
lem ben sem, amit a tex tus egyes mon da tai eset leg fél re ért -
ve su gall hat ná nak, hogy tud ni il lik a cse le ke de tek he lyett
a hit az, ami vel ren del kez ni kell, amit meg kell va ló sí ta nia
az em ber nek, hogy Is ten azt szá mít sa be igaz sá gul. „A hit
nem elõ idé zõ oka Is ten meg iga zí tó íté le té nek, mert ezen a
ré ven megint csak Is ten ke rül ne füg gés be at tól, ami az
em ber ben van, te hát az em ber tõl, ha nem a hit csak el- és
be fo ga dó lel ki szerv (»or ga non lép ti kon«), lel künk nek a
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Szent lé lek ha tá sa alatt lét re jö võ fel tá ru lá sa Is ten fe lé,
mert csak így tud juk az õ meg bo csá tó, meg iga zí tó ke gyel -
mét el- és be fo gad ni, el sa já tí ta ni. (…) »Non prop ter, sed
per fi dem jus ti fi camur«, nem a hit mi att, ha nem a hit ál -
tal iga zu lunk meg Is ten íté le té ben.”2

En nek pél dá ja Áb ra hám, aki ugyan Iz rá el írás ma gya rá -
za tá ban a cse le ke de tek ál ta li meg iga zu lás tí pu sa (he lye -
sen cse le ke dett, ezért Is ten meg ju tal maz ta), va ló já ban
azon ban nin csen mi vel di cse ked nie Is ten elõtt, ha nem Is -
ten ke gyel mes cse lek vé se alap ján igaz, min den em be ri
elõz mény nél kül, te hát a hit ál ta li meg iga zu lást pél dáz za
éle te. Má so dik pél da ként, mint egy bi zo nyí ték ként idé zi
Pál a 32. zsol tár ma ka riz mu sa it: Bol dog az az em ber, aki -
nek az Úr nem tu laj do nít bûnt – vagy is aki bûn bo csá na tot
nyert Is ten tõl, és aki vel va ló vi szo nyá ban nem a bûnt te -
kin ti szá mí tá si alap nak.

Bár mily fáj dal mas, ige hir de té sünk cél ja sem le het az,
hogy hall ga tó in kat job bá te gyük, és az zal biz tas suk, hogy
majd egy szer odá ig fej leszt he tik ma gu kat a job bu lás út ján,
hogy el érik a tö ké le tes sé get, és buz gó ke resz tény éle tük
mél tó ju tal ma ként el nye rik az örök éle tet. Ez ter mé sze te -
sen igen nagy fel adat elé ál lít ja az ige hir de tõt, hi szen az
ige szol gá lat egyik lé nye ges vo ná sa, hogy moz dít, cse lek -
vés re kész tet. S ha a fent em lí tett szem pon tot fi gye lem be
vesszük, ak kor ma gá tól ér tõ dõ en adó dik a kér dés: mit te -
gyen hát a hall ga tó? A meg iga zu lás igei út ját kö vet ve azt
kel le ne mon da nunk: sem mit! Nyil ván va ló, hogy nem vol -
na he lyes föl men ni a szó szék re, és azt mon da ni: ked ves
test vé rek, men je tek ha za, és ne csi nál ja tok sem mit! Kál vin
fi gyel mez tet: „Azt sem akar ja (ti. Pál), hogy a hí võk tét le -
nek le gye nek, ha nem csak azt tilt ja meg, hogy bé re sek le -
gye nek s Is ten tõl bár mit is úgy kö ve tel je nek, mint ami õket
jog sze rint meg il le ti. (…) Itt nem ar ról van szó, hogy mi -
kép pen kell az éle tün ket be ren dez nünk, ha nem az üd vös -
ség oka kö rül fo rog a kér dés.”3 Nem len ne sze ren csés az
sem, ha dog ma ti kai gon do lat me ne tet tá lal nánk csu pa szon.

Ho gyan ra gad hat nánk meg ak kor az ige hir de tés szá má -
ra a tex tus üze ne tét? Leg in kább ta lán an nak a sza bad ság -
nak a fel is me ré sé ben és fel is mer te té sé ben, amit az Is ten re
min den szem pont ból rá ha gyat koz ni kész hit ré vén nyer het
el az em ber. Az em ber el sõd le ges és alap ve tõ prob lé má ja az
Is ten nel va ló har mó nia hi á nya. De amint ez hely re áll – ke -
gye lem bõl, hit ál tal –, az élet más di men zi ó i ban is sza bad -
dá le szünk. Áb ra hám hi te és a ne ki aján dé ko zott ke gye lem
tá vol ról sem csu pán egy meg fog ha tat lan, „lel ki” sí kon át élt
misz té ri um, ha nem eg zisz ten ci á lis kér dé sek ben – egé szen
fi zi kai és ma te ri á lis ér te lem ben is – sza ba don meg ho zott
dön té sek mo ti vá ci ó ja. Áb ra hám sza bad dá vált ar ra, hogy
egy szó ra ma ga mö gött hagy jon min dent, ami ad dig ne ki a
biz tos meg él he tést és ál ta lá ban a biz ton sá got je len tet te. Ez

a lé pé se még sem fe le lõt len ség, ha nem a leg ko mo lyab ban
át élt fe le lõs ség – az egyet len he lyes fe le let Is ten hí vá sá ra.

Az ige hir de tés fe lé

1. Hol könnyebb, hol ke mény mun ká val kell fi zet ni ér te,
de nem le he tet len em ber-em ber vi szo nyá ban meg fe lel ni,
ele get ten ni, jó nak len ni. Bár a meg fe le lé si kény szer az
élet bár mely te rü le tén meg ke se rít he ti éle tün ket. A mun ka -
he lyen el vár ják, hogy a meg adott mun ka idõn túl is dol -
goz zunk, min dig el ér he tõk le gyünk. Köz ben csa lá dunk is
igényt tá maszt tö rõ dé sünk re, és még ki tud ja, hány he lyen
kell meg fe lel nünk. Nem lo pó zott-e be gon do la ta ink kö zé,
hogy Is tent is úgy lás suk, mint aki nek meg kell fe lel nünk?
Nem fog si ke rül ni. Mi nél in kább igyek szünk, an nál ke vés -
bé. A tör vény bõl csak a bûn fel is me ré se adó dik. (Róm 3,20)
El kell fo gad ni, hogy ez tény: nem va gyok össz hang ban Is -
ten nel. Ha pe dig ve le nem va gyok össz hang ban, ak kor
nem va gyok a he lye men. Er re az ál la pot ra nem le het le -
gyin te ni, ugyan is ha lá los! Le het úgy-ahogy jól mû kö dõ,
nagy erõ fe szí té sek kel egy ben tar tott éle tem em be ri szem -
pont ból igaz és tisz tes sé ges, va ló já ban azon ban a lé nye get
el ve szí tet tem. Is ten nem vál to zik, és nem von ja vissza íté -
le tét a bûn fe lett. Lel ki is me re tem te hát ne alud jon, ha nem
éb red jen! Kü lönb ség van a bi zo dal mas, Is ten ke gyel mét el -
fo ga dó hit és a kö zö nyös ség passzi vi tá sa kö zött.

2. Azon ban Is ten gon dos ko dott a ki út ról. A hit sza bad -
sá gá val aján dé koz meg. Hi he tet len erõk sza ba dul nak fel,
ame lye ket ed dig ar ra pa za rol tam, hogy meg fe lel jek. Tel je -
sít mény kény szer tõl, fé le lem tõl, ki sebb ren dû sé gi ér zés tõl,
bé ní tó bûn tu dat tól megmentve sza bad dá le he tek ar ra,
hogy jót te gyek, sze res sek, olyan dol go kat te gyek, ame -
lyek em be ri ol dal ról néz ve esz te le nek, il lo gi ku sak, de az
örök ké va ló ság di men zi ó i ban, a vég te len pers pek tí vá já ból
szem lél ve ért he tõk és he lye sek.

3. Az Is ten ben bí zó hit nek a föl di vi szo nyok kö zöt ti ked -
ves ho za dé ka – mel lék ha tá sa, és nem cél ja! –, hogy olya -
nok ra jut idõm, ked vem, erõm, ame lyek iga zán „szá mí ta -
nak”. Ame lyek iga zán ér té ke sek, örö möt adók. Ezek le he -
tõ sé gét ke re sem. Cse le ke de te im az el nyert sza bad ság, és
nem a ju ta lom ál tal lesz nek mo ti vál tak, és ezért meg szû -
nik min den lel ki gör csös ség.

Gyõ ri Pé ter Ben já min

Tal ló zó

„Áb ra hám pél dá ja azért szem lél tet ki tû nõ en, mert dön té -
sé nek tör té ne ti elõz mé nye sincs: az üd vös ség tör té ne té ben
a null pont ról in dul el. (…) Így Áb ra hám ese té ben vi lá go -
san lát ha tó, hogy Is ten ke gyel mes cse lek vé se az, ami ve le
tör té nik, en nek alap ján szá mít igaz nak Is ten elõtt, min den
em be ri elõz mény nél kül.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té -
ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)
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„(…) a meg iga zult em ber az, aki el sõ sor ban nem mun -
kál ko dik. El uta sít min den le he tõ sé get ar ra, hogy ki ér de -
mel je üd vös sé gét. (…) El is me ri, hogy leg jobb mun ká i nak
összes sé ge sem tel je sít he ti so ha sem Is ten igaz sá gos igé -
nye it. Ehe lyett hisz ab ban, aki meg iga zít ja az is ten te lent.
(…) Sza ván fog ja Is tent. (…) Az ér dem nem a hi té ben van,
ha nem ab ban az Is ten ben, aki ben hisz.” (Wil li am Mac -
Don ald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„A ko ra be li zsi dó ság Áb ra há mot mint a tör vény elõ ze tes
meg tar tó ját áb rá zol ta. (…) Pál (…) el uta sít ja.” (Je ro mos
Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„Em be ri leg szól va: Áb ra hám ha lott volt, de hús vé ti hi te
volt, hitt ab ban, aki élet re kel ti a ha lot ta kat (…)” (Cor ne -
lis van der Wa al: Ku tas sá tok az Írá so kat! Irány tû Ki adó)

„Ki vi lág lott, hogy õ más ként ma gya ráz za az ótes tá men -
to mi szent ira to kat. (…) a csúcs ról, a Gol go tá ról, a Krisz -
tus ból te kint le a tör vény völ gyé be. (…) Áb ra hám hoz ké -
pest Dá vid alak ja annyi ban je lent vál to zást, hogy (…) há -
zas ság tö ré sé rõl és gyil kos sá gá ról az Írás sem hall gat. Áb -
ra hám látsz ha tott a tör vény tö ké le tes be töl tõ jé nek, de Dá -
vid a tör vény meg sze gõ je volt. (…) Dá vid ese té ben lát szik
meg iga zán, hogy a meg iga zu lás nem egyéb, mint bûn bo -
csá nat.” (Scholz Lász ló: Az evan gé li um Pál sze rint. Teo ló -
gi ai Iro dal mi Egye sü let)

„Áb ra hám sem mi vel sem volt ke vés bé bû nös, mint mi.
Élet tör té ne te, akár csak a mi énk, sö tét fol to kat, gyen ge
pon to kat mu tat. (…) Áb ra hám (…) pél da sze rû, hogy
»hitt az Úr nak«. (…) Ép pen ez a cso dá la tos, az egy sze -
ri, a fe lül múl ha tat lan Is ten igaz ság szol gál ta tá sá ban,
ép pen eb ben kü lön bö zik min den em be ri tõl, hogy az is -
ten te lent men ti fel, a bû nös nek ke gyel mez meg (…). Is -
ten igaz nak nyil vá nít ja azt, aki a vi lá gi bí ró ság elõtt
alig ha ta lál na ki bú vót.” (Mar tin Hu ba cher: Az igaz em -
ber hit bõl él. Lux)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK 
„Csak két fé le em ber él: az igaz, aki azt hi szi, hogy bû nös,
és a bû nös, aki azt hi szi, hogy igaz.”

(Pas cal)

„Is ten nel szem ben – mon dod – so ha nincs iga zam. Ha zör -
get nél, de nem nyit tat na meg ne ked, ha ke res nél, de nem
ta lál nál, ha dol goz nál, de sem mit nem kap nál, ha vet nél
és ön töz nél, de nem lát nád az ál dást, ha az ég be zá rul na,
és a bi zo nyos ság el ma rad na, te ak kor is bol dog vagy cse -
le ke de ted ben, ha az atyák vét két meg tor ló bünte tés té ged
súj ta na, te ak kor is bol dog vagy, mert Is ten nel szem ben
so ha nincs iga zunk.

Is ten nel szem ben so ha nincs iga zunk – ez a gon do lat
te hát meg álljt pa ran csol a két ség nek, és meg nyug tat ja az
ag gó dást, bá tor sá got és lel ke se dést ad a cse lek vés hez.”

(Sören Ki er ke e ga ard: Vagy-vagy)

„So ha sem a dol gok ban rej lik a hi ba, ha nem ma gá ban a lé -
lek ben.”

(Se ne ca)

„Egyet len böl cses ség van, amit még re mél he tünk – az alá -
zat böl cses sé ge: az alá zat vég te len.”

(T. S. Eli ot)

TÖR TÉ NET
(a hit ere jé rõl)
Av rá hám rab bi mond ta:
– Fri gyes nek, a po ro szok ki rályá nak a há bo rú i ból a szol gá -
lat új mód ját ta nul tam meg. Ah hoz, hogy meg tá mad juk az
el len sé get, nem szük sé ges meg kö ze lí te ni: az elõ re nyo mu ló
elõtt me ne kül ve meg le het ke rül ni, majd hát ba kell tá mad -
ni, mi re meg ad ja ma gát. Nem kell ne ki ron ta ni a Go nosz -
nak, elég visszahú zód ni az is te ni õs erõ be, on nan kell be ke -
rí te ni és meg tör ni és el len té té be for dí ta ni. (Mar tin Bu ber)

VERS
Ady End re: Is ten hez ha nyat ló ár nyék (rész let)

S há nyat ta tom, akár a sás ka,
Mert csak Te né ked van erõd
S mert nem lát tam ré gen elõbb:
Nem sza bad hin ni sen ki más ba.

Par di An na: Ima (rész let)

Bár mi ér,
Is tent egy re job ban és job ban
le het sze ret ni.
Tel jes el ménk bõl és tel jes szí vünk bõl,
és egész ki vet kõ zött, meg té vedt
ter mé sze tünk bõl
a ki utat ke res ve.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 11. VA SÁR NAP
• Fil 3,7–14

Agen dánk ban ezek ben a he tek ben az el hí va tás sal kap cso -
la tos gon do la tok áll nak kö zép pont ban. A Szent há rom ság
ün ne pe utá ni 11. va sár nap ve zér gon do la ta így hang zik:
„aki ket el hí vott, azo kat meg is iga zí tot ta”.

El sõ gon do lat kör: az ér té kek vi szony la gos sá ga 

A tex tus ér tel me zé se kor min den képp el ol va san dó ak az ezt
meg elõ zõ ver sek, amely ekben az apos tol ki fej ti, hogy mi
min den ada tott meg ne ki szü le té se foly tán: a vá lasz tott
nép bõl szü le tett, „hé ber a hé be rek kö zül”, min den az elõ -
írt sza bá lyok, tör vé nyek sze rint tör tént az éle té ben. Ez

273



nye re ség le het so kak sze mé ben, de még is kár nak és sze -
mét nek íté li meg mind ah hoz ké pest, ami Krisz tus ban az
övé le he tett. A gö rög to sku vba lon na gyon erõ tel jes ki fe je -
zés: ki dob ni, el dob ni va ló sze me tet, trá gyát, tel je sen ha -
szon ta lan hol mit je löl. Ez zel a szó val ér zé kel te ti, hogy a
ko ráb ban ka pott ér té kek, ame lye ket szü le té sé nél fog va
szin te bir to kol ha tott, mennyi re cse kély, ke vés ér té ket kép -
vi sel nek a Krisz tus ban va ló élet hez ké pest. Az erõ tel jes ki -
fe je zé sek kel nem pusz tán az a cél ja, hogy le ér té kel je, sem -
mis nek nyil vá nít sa a ko ráb bi ér té ke ket, ha nem az új ér ték -
rend hez ké pest, az új ér té kek hez vi szo nyít va lát tas sa azt.
Iga zi cél ja nem a ko ráb bi „nye re sé gek” le be csü lé se, sok kal
in kább a je len le gi Krisz tus sal va ló kö zös ség szó val alig ki -
fe jez he tõ nagy sá gá nak, ér té ké nek ér zé kel te té se. Eh hez ké -
pest min den más kincs el tör pül, lé nyeg te len. Ki csit úgy tû -
nik, mint ha va la mi fé le lel ki köny ve lést ké szí te ne, a „vesz -
te ség-nye re ség” fo ga lom kö rét ér zé kel te ti na gyon élén ken,
drá mai erõ vel. 

Jé zus szem lé le tes ha son la tát idé zi föl az evan gé li u mok -
ból, amely ar ról szólt, hogy a ke res ke dõ min de nét el ad ta
és pénz zé tet te, csak  hogy az éle té ben leg gyö nyö rûbb nek
lá tott gyöngy höz hoz zá jus son.

Az ige hir de tés be ve ze tõ ré szé ben ér de mes az ér ték, ér -
ték rend gon do la tát kö rül jár ni, min den na pi élet bõl vett
pél dák kal be mu tat ni, hogy mi kor és mi lyen szem pon tok
sze rint be csü lünk ke vés bé vagy ép pen ség gel na gyon nagy -
ra bi zo nyos dol go kat. Mennyi re el gon dol kod ta tó, ami kor
egy-egy for du lat kap csán egész éle tünk más meg vi lá gí tás -
ban lát szik elõt tünk!

Ami kor hir te len vesz ni lát szik az, ami rõl ad dig biz to san
tud tuk, hogy a mi énk, és szin te nem is tûnt fon tos nak, je -
len tõs nek. Az el ve szí tés le he tõ sé gé nek gon do la ta már is a
va lós ér té ket mu tat ja. Ilyen kor döb be nünk rá, hogy mi volt
a fon to sabb szá munk ra: a si ker, a kül sõ el is me rés, a jó lét
vagy a kap cso la tok, az egész ség, a sze re tet, a bé kes ség.

„Meg kell ta nul nunk vá gya koz ni az után, ami a mi énk”
– ír ja Si mo ne We il, a fran cia fi lo zó fus. Mi lyen igaz, és mi -
lyen egy sze rû!

Is ten olyan aján dé kot ké szí tett mind annyi unk szá má ra,
ami már is a mi énk len ne, ha fel is mer nénk és el fo gad nánk.

Má so dik gon do lat kör:
a Krisz tus ban va ló élet tö ké le tes sé ge

Mi ért ér té kes, be cses, cso dá la tos a Krisz tus ban va ló hit?
Mi tõl „pá rat la nul nagy” do log, ha va la ki meg nye ri õt, ha
éle té ben ve le osz to zik, eggyé vá lik ve le? Az ige hir de tõ kö -
vet ke zõ fel ada ta en nek be mu ta tá sa.

Az is te ni el hí vást kö vet ve, ar ra igent mond va új, tel jes -
ség gel más faj ta élet ve szi kez de tét, amely ben a fon tos sá gi
sor rend je len tõ sen (és a kül sõ szem lé lõ szá má ra sok szor
ért he tet le nül) meg vál to zik.

Jé zus sal élõ vé és iga zi vá vá lik a sze re tet az éle tünk ben,
és még ha kárt is val lunk a vi lág sze mé ben, meg nyer jük a

leg na gyobb aján dé kot, ame lyet ki ér de mel ni nem le het,
csak há lás szív vel el fo gad ni: Is tent ma gát.

Har ma dik gon do lat kör: mi lyen a tö ké le tes élet?

Az Is ten tõl ka pott hí vást meg hall va, a tõ le va ló meg iga zu -
lást el fo gad va új élet ve szi kez de tét, egy fo lya mat, amely
a leg vé gén, a cél hoz ér ke zés után ér ke zik el a tö ké le te sig.

Az apos tol vi tá ba száll azok kal a tév ta ní tók kal, akik
azt ál lít ják, hogy a tö ké le tes ség már eb ben a föl di élet -
ben el ér he tõ. Ez ugyan el kez dõ dik már itt, de a be fe je -
zés re csak „oda át” ke rül sor, ami kor Krisz tus sal tel je sen
eggyé vál va, a sze re tet tel be tel je sed ve sem mi lyen hi ányt
nem szen ved az éle tünk. A ke resz tény ség gel szem ben
„kí vül rõl”, a vi lág ból sok szor el hang zik az a vé le mény,
hogy min den ma xi ma lis ta el vá rás nak meg kel le ne tud -
nunk fe lel ni, hi szen is mer jük a tö ké le test: Is ten sze re te -
tét. Ha ez így van, ak kor mi ért nem tu dunk éle tünk min -
den per cé ben a tel jes sze re tet ben él ni? – hang zik gyak -
ran a vád. 

Hal lot tuk ta lán Ma hat ma Gan dhi el hí re sült mon dá sát:
min den bi zonnyal ke resz tény let tem vol na, ha ta lál ko zom
olyan ke resz ténnyel, aki a nap 24 órá já ban ke resz tény -
ként él….

Is mer jük a tör té ne tet, ami kor Lu ther mun ka tár sá nak,
Jus tus Jo nas pro fesszor nak egy üveg po ha rat kül dött aján -
dék ba, egy rej té lyes nek tû nõ ver si ke kí sé re té ben: „Üveg
küld üveg nek üve get – ta láld ki, ez va jon mi le het.” Lé -
tünk tö ré keny sé gé re, esen dõ sé gé re cél zott a re for má tor,
aki az evan gé li um el kö te le zett szol gá la tá ban is lát ta sa ját
tö ké let len sé gét, aki a leg vég sõ kig jól tud ta, hogy Is ten re
szo rul nunk mind annyi an. „Bi zony, csak kol du sok va -
gyunk,” mond ta ha lá los ágyán.

Ha úgy tet szik, mond hat juk azt, hogy Pál re a lis ta. Amíg
re mény sé ge van a maj da ni ab szo lút ban, ad dig itt és most
két láb bal áll a föl dön, és na gyon is hét köz na pi ha son lat -
tal vi lá gít ja meg a hely ze tet: a sport ver seny ké pé vel. Nem
tud ni, hogy éle té ben mi lyen sze re pet töl tött be a sport, de
a küz de lem fo gal má hoz több írá sá ban is kap csol ja a test
meg fe szí té sé nek, meg erõl te té sé nek, az ér te lem, fi gye lem
össz pon to sí tá sá nak, a sport nak a ké pét. Nem mint ha már
el ér tem vol na mind ezt, vagy már a cél nál vol nék – mond ja
egy olyan em ber, aki hi he tet le nül so kat, éle te vé gén még a
vér ta nú sá got is vál lal ta Is ten el hí vá sát kö vet ve. En nek az
el hí va tás nak mé lyen tu da tá ban, az el hí vást hû sé ge sen
kö vet ve tud ja ma gá ról, és fel is vál lal ja, hogy nincs még
ott a cél nál. Az olaj ág ból font ko szo rú azon ban csak a
gyõz tes nek jár, aki a pá lyát si ke re sen meg fu tot ta.

Ne gye dik gon do lat kör: ho gyan ér jem el a célt?

Ami mö göt tem van, azt el fe lejt ve, ami pe dig elõt tem van,
an nak ne ki fe szül ve fu tok egye nest a cél fe lé… Mennyit kell
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tö rõd ni a múlt tal? Mit te gyünk, ha kí sért ben nün ket a
múlt, mu lasz tá sa ink vagy hi bá ink ál lan dó an vá dol nak,
nem hagy nak nyu god ni ben nün ket? A múlt nagy úr. Meg -
ha tá roz hat ja vagy be fo lyá sol hat ja a jö võt. Le ta gad ni, el tit -
kol ni nem ér de mes, sõt nem is le het. De ha az em ber fel -
dol goz za és meg ér ti az el múlt dol go kat, az fel sza ba dít hat -
ja õt ar ra, hogy ener gi á it a jö võ cél jai fe lé for dít sa, hogy
ezek nek a cé lok nak „ne ki fe szül jön”, aho gyan egy spor to ló
te szi, aki a küz de lem ben a le het sé ges leg jobb ered ményt
szem elõtt tart va, min den ere jét igény be vé ve, re mé nyét a
jö võ be vet ve küzd. 

Pál meg fo gad ta a jé zu si in tést: az eke szar vá ra tet te a
ke zét, hogy Is ten or szá gá ért mun kál kod jon, ezért nem te -
kint töb bé hát ra, ha nem elõ re néz, a kö vet ke zõ fel ada tok -
ra kon cent rál.

Ezt a vi sel ke dést, hoz zá ál lást ad ja elénk pél da ként az
ige hir de té si tex tus.

Egy sze rû nek tû nik, még is sok szor túl komp li kál juk,
meg tor pa nunk, prob lé má zunk, sõt célt té vesz tünk. Em lé -
kez zünk, hogy az új szö vet sé gi gö rög nyelv ben a bûn
(ajmartiva) sza va a cél té vesz tés szi no ni má ja!

A pá li at ti tûd áll jon pél da ként mind nyá junk elõtt.
Elõ re, a célt egy pil la nat ra sem el vét ve, je len ko ri tö ké let -

len sé gün ket Is ten ke zé ben tud va, a Krisz tus ban va ló tö ké -
le tes, örök ju tal mat re mél ve to vább ha lad ni az úton, ame -
lyet Is ten elénk ad. Hi szen ez a tel je sít mény nem a mi hû -
sé günk, ki tar tá sunk, ke mény mun kánk ered mé nye. Nem a
mi tel je sít mé nyünk: Is te né. Õ az, aki be tel je sí ti – hi szen
meg ígér te, és ígé re tei szi lár dak – a mi el hí vá sun kat.

Ak lan Éva

Tal ló zó

„De Pál nem csak múlt idõ ben be szél (…), ha nem je len ben
is (…). Meg té ré se nem csak va la mi lyen mu lan dó han gu lat,
ha nem egy szer s min den kor ra meg tör tént vál toz ha tat lan
tör té nés. (…) a Krisz tus ba ve tett hit az em be ri igaz ság ba
ve tett hi tet len ség. Eb ben az igaz ság ban lát ja az em ber ma -
gát, mint el ve szet tet igaz nak s ma gát en nek az igaz ság -
nak va ló át adá sá val vi gasz tal hat ja. (…) Ez az is me ret ki -
me rít he tet len, nem »tár gyi«, ha nem sze mé lyes meg is me -
rés. (…) Nem egy »tant« akar Pál Krisz tus ról meg is mer ni,
ha nem Õt sa ját ma gát.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Sok ke resz tyén meg elég szik olyan út tal, ame lyen
nincs »vér on tás«. Azt aján dé koz zák oda, amit könnyen
meg ta ka rít hat nak. (…) Élen jár nak a di a dal mas kez de -
mé nye zé sek ben, (…) de ami kor (…) a Gol go ta fel tû nik a
lá tó ha tá ron, el oson nak a biz ton sá gos ma gány ba. (…)
Nin csen két Krisz tus: egy könnyû úton já ró Krisz tus a
könnyû úton já ró ke resz tyé nek nek, és egy szen ve dõ, fá -
ra do zó Krisz tus a rend kí vü li hí võk nek. (…) Mi vel Krisz -
tus szen ve dett, meg halt és fel tá madt a ha lot tak kö zül, Pál
sem mit sem akart job ban, mint ugyan ezt a ma ga szá má -

ra. (…) Egy cé lú em ber volt. Egyet len cél ki tû zé se és am bí -
ci ó ja volt.” (Wil li am Mac Don ald: Új szö vet sé gi kom men -
tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„A hit azon ban nem lép a »test« he lyé be, mint ha az em -
ber most már ön ma ga he lyett a hi té re ala poz hat ná az
igaz sá gát. Hin ni ép pen azt je len ti, hogy az ön ma guk ba
he lye zett bi za lom he lyett bi za ko dá sunk Is ten fe lé for dul,
és egye dül Is ten fel kí nált ke gyel mé re ala poz. (…) A Krisz -
tus meg is me ré se Krisz tus sal va ló sors kö zös ség hez ve zet.
A ke resz tyén em ber aján dék ba ka pott igaz sá ga te hát nem
le beg va la hol fö löt tünk, ha nem a ha lál és fel tá ma dás leg -
ra di ká li sabb vál to zá sát hoz za éle tünk be.” (Cser há ti Sán -
dor: A fi lip pi be li ek hez írt le vél. Saj tó osz tály)

„Az egész ke resz tyén éle tünk azon for dul meg te hát,
hogy mennyi ben ra ga dott meg ben nün ket a Krisz tus Jé -
zus. Ki kény sze rí te ni nem tu dom, hogy ra gad jon meg, de
al kal mat ad ni rá: igen, kér ni reá: igen!” (Joó Sán dor: Meg -
ra ga dott a Krisz tus. Aj tony Ar túr)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK 
(kár nak íté lek min dent…)
„A tûz el emész ti a ha zug sá got, vagy is az ál tu dást, és elõ -
hív ja az igaz sá got a sö tét bõl. A tûz nek az a hi va tá sa, hogy
tönk re te gyen min den ha mis tu dást… õ a fény, el osz la tó ja
a sö tét ség nek, amely el rej ti a dol gok lé nye gét.”

(Le o nar do da Vin ci)

(ami mö göt tem van, azt el fe lejt ve, ami pe dig elõt tem van,
an nak ne ki fe szül ve…)
„Aki túl so kat ké tel ke dik, két ség be e sik.”

(Szent Ágos ton)

TÖR TÉ NET
(ha son ló vá lé vén az õ ha lá lá hoz…)
Ig na ti osz vér ta nú és Tra i a nus csá szár ta lál ko zá sa

Tra i a nus: – Ig nác, mi ért té rí tet ted az an ti o khi a i a kat ke -
resz tény hit re, és mi ért lá zí tod õket el le nünk?

Ig nác: – Mi lyen szí ve sen meg té rí te né lek té ged is, hogy
el nyer het néd az örök bi ro dal mat!

Tra i a nus: – Ál dozz is te ne ink nek, és meg tesz lek el sõ fõ -
pap nak a pap ja ink kö zött! 

Ig nác: – Nincs szük sé gem tõ led ka pott mél tó ság ra.
Tedd, amit ten ni akarsz, a hi te met nem vál toz ta tod meg.

Ak kor Ig ná cot az aré ná ba ve zet ték. Amint meg hal lot ta
az éhes vad ál la tok or dí tá sát, meg is mé tel te a sza va kat,
me lye ket ko ráb ban írt a ró mai egy ház nak: „Én Is ten ga bo -
ná ja va gyok, és a vad ál la tok fo ga õröl, hogy tisz ta ke nyér
le hes sek. Ösz tö kél jé tek a vad ál la to kat, hogy azok le gye -
nek a sí rom, és sem mit meg ne hagy ja nak be lõ lem, ne -
hogy bár ki nek a ter hé re le gyek!”

Mi kor a vad ál la tok szét tép ték a szen tet, Tra i a nus el is -
me rés sel így nyi lat ko zott:
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– Nagy a ke resz té nyek bá tor sá ga! Hol van egy gö rög,
aki így tud na meg hal ni a ma ga is te ne i ért? 

(Mi lyen tá vol van már az, ami ré gen volt.)

VERS 
Ró nay György: Szé rû (rész let)

Pró bál tam hû ma rad ni Hoz zád
a nagy hi te ha gyá sok ide jé ben,
bár bé rül ér te so ha nem re mél tem,
hogy enyém lesz a ha ta lom s az or szág.
Nem mint ha szín re lát tam vol na or cád,
leg fel jebb azt hagy tad, hogy el idõz zem
lá ba id nál, né ha nap ján, nem kü lön ben,
mint Gaz dá ja lá ba elõtt az eb.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 12. VA SÁR NAP
• Róm 9,15–16

Az ószö vet sé gi hát tér fel tá rá sa

Ha nem fejt jük fel az ószö vet sé gi szá la kat, ak kor fél re é ert -
he tõ és fe les le ges fél re ma gya rá zá sok, bi zony ta lan gon do -
la tok szü let het nek tex tu sunk alap ján Is ten igaz sá gá ról és
ir gal mas sá gá ról.

Róm 9,15-öt az arany bor jú imá dá sát kö ve tõ ese mé nyek
dön tõ epi zód já ból idé zi Pál. Mi a cél ja ez zel az uta lás sal?

1. Dön tõ for du la tot hoz Is ten nek Iz rá el lel va ló vi szo -
nyá ban, hogy az egész kö zös ség át pár tolt a sa ját ké szí té -
sû is ten szo bor imá da tá hoz. Is ten ki je len ti Mó zes nek, hogy
az út ju kat foly tat hat ják, „égi” kí sé rõt is kap nak, de nél kü -
le kell to vább men ni ük. Mó zes sel be szé lõ vi szony ban ma -
rad Is ten, de nem vál lal ja to vább ezt a né pet. Mó zes irán -
ti hû sé gét a ki je len tés sát rá ra le eresz ke dõ fel hõ osz lop pal
is bi zo nyít ja Iz rá el kö zös sé gé nek.

Ha Is ten el hagy ja õket, aki egye dül is me ri az utat, és an -
nak cél ját, ak kor ki lá tás ta lan ná vá lik a jö võ jük. Nél kü le nem
ér de mes to vább men ni, mert nincs is to vább. Nincs jö võ,
nincs út, nics ér tel me az el in du lás nak, a vál lal ko zá suk nak.

Ma gas fe szült sé gû pont ez, ha rag, íté let, bi zony ta lan ság
és ku darc ele gye Mó zes szá má ra. Az út ra nem ma ga vál -
lal ko zott. Sõt szám ta lan ki fo gás sal el akar ta há rí ta ni ma -
gá tól. Most még is ta lán leg job ban Mó zes tud ja, hogy mit
je lent, ha Is ten nél kül kell foly tat ni az út ju kat, vagy is rá -
juk van bíz va, hogy mit tesz nek. Nem lesz több kö tött ség,
en ge del mes ség, is te ni rend. Mó zes fé lel me tes nek lát ja ezt
a sza bad sá got. Fé lel me tes nek és ér tel met len nek. Ezért kö -
nyör gõ re fog ja. Al ku doz ni kezd Is ten nel. Ar ra hi vat ko zik
eb ben az el bi zony ta la no dott hely ze té ben, hogy te mond -
tad, hogy meg nyer tem jó in du la to dat (2Móz 32,12). Ez a
jó in du lat ne hagy jon cser ben.

A dön tés Is ten nél van. Meg te he ti, hogy ki tart sú lyos
dön té sé nél. De nem hagy ja ma gá ra azt, akit el hí vott. Mó -

zes sel nem a ha rag as pesk tu sá ból be szél. Nem a nép ta lált
ke gyel met, ha nem Mó zes. A né pet el hagy ná – ez íté let. A
köz ve tí tõ Mó zes ál tal e ke gye lem lép mû kö dés be. 2Móz
34,9: Ke mény nya kú nép ez, bo csásd meg még is bû nü ket.
Nincs más ka pasz ko dó, csak ez a még is. A meg nem ér de -
melt, meg ma gya ráz ha tat lan ke gye lem re van szük sé ge a
nép nek, kü lön ben nincs to vább, ön ma guk nak lesz nek ki -
szol gál ta tot tak. Is ten meg bo csát, és nem tart ja jo gos ha -
rag ját to vább. 

2. Ami kor Mó zes ezt a ki je len tést kap ja – ke gyel me zek,
aki nek ke gyel me zek –, már túl van egy olyan él mé nyen,
amely ben meg ta nul ta, hogy ez mit is je lent. Fé le lem mel
hall gat ta Is ten sza vát a csip ke bo kor nál, mert ret te ne tes
do log az élõ Is ten ke zé be ke rül ni. Is ten ott nem el szá mo lás -
ra hív ta Mó zest, ak kor már Is ten ke gyel mé ben volt. Em be -
ri leg nincs is ar ra ma gya rá zat, hogy Is ten az em be ri igaz -
ság sze rint ítél ke zõ (az egyip to mit meg ölõ) Mó zes sel szem-
ben ir gal mas sá got gya ko rolt.

3. Ró ma 9-ben meg le põ en sok ószö vet sé gi uta lást em lít
Pál, és ezek mind olyan ese mé nyek re mu tat nak, ame lyek -
ben Iz rá el meg ma ra dá sa Is ten bo csá na tán, ir gal mán múlt.
Nem ké nye-ked ve sze rint ját szik a sor suk kal. Ke mény po -
li ti kai szo rí tók ból sza ba dít ja ki õket. Lel ki vál sá ga ik ban
pró fé tá i val kül di vi gasz ta ló sza vát, er köl csi mély pont ja ik -
ban ki jó za ní tó íté le tét hir de ti meg, hogy bû ne ik kö vet kez -
mé nye össze ne mor zsol ja õket.

Ve gyük szám ba eze ket az uta lá so kat!
2Móz 9,15–16: …ki pusz tul hat tál vol na a föld rõl. De

még is meg tar tot ta lak… Is ten még a fá ra ó hoz is ir gal mas.
Fe lü le te sen egy mon da tot em le get nek Is ten nel szem be ni
el len érv ként, hogy meg ke mé nyí tet te a fá raó szí vét. Ves sük
ak kor össze Is ten nyi tott sá gát, kész sé gét a fá raó ki lenc -
sze res al ku do zá sá val. Is ten vég te len tü re lem mel és bi za -
lom mal en ge dett eb ben az al ku do zás ban, és még ha rag já -
ban is ir gal mas. Idõt ad a csa pás elõtt, egy na pot. A jég -
esõt be je len ti, ha za ment het te szol gá it, jó szá gát. A jég esõ
után nem az éh ha lál kö vet ke zik, mert a ke nyér nek va ló
meg ma rad. Nem le het nem lát ni eb ben tö rõ dést, jó in du la -
tot Is ten ré szé rõl. Ilyen ko nok el len ál lás sal szem ben is el -
te kint a pusz tí tás tól.

Hós 2,25: …akit „Nincs ir ga lom”-nak hív nak, ah hoz ir -
gal mas le szek, a „Nem né pem”-nek ezt mon dom: Né pem
vagy…

Hós 2,1: …ezt mond ják: Az élõ Is ten fi ai vagy tok!
Ézs 10,20: Azon a na pon nem tá masz ko dik töb bé os to -

ro zó já ra Iz rá el ma ra dé ka, és Já kób há zá nak meg me ne kült
ré sze, ha nem az Úr ra, Iz rá el Szent jé re tá masz ko dik hû sé -
ge sen. A ma ra dék meg tér: Já kób ma ra dé ka az erõs Is ten -
hez. Ez a meg ma ra dás zá lo ga, hogy ki re tá masz ko dik. 

Ézs 1,9: Ha a Se re gek Ura nem ha gyott vol na né hány
me ne kül tet, olya nok len nénk, mint So do ma, Go mo rá hoz
ha son lí ta nánk.

Ezek kel az uta lá sok kal Pál azt erõ sí ti, hogy Is ten szu ve -
rén dön té sén mú lik Iz rá el éle te. Bi zal mat lan sá guk, tör -
vény te len sé gük ma guk ra von ja Is ten ha rag ját. Sen ki nem
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be fo lyá sol hat ja Is tent íté let re meg érett hely ze tek ben. Õ
még is min dig az ir ga lom fe lé dön töt te el a dol go kat. Nem
igaz ság ez. Leg alább is nem em be ri igaz ság.

Ha csak igaz ság ról lett vol na szó, ak kor Is ten nek meg
kel lett vol na sem mi sí te nie a sok szo ro san hût len né pet.
Mi ért bo csát meg még is Is ten? Mi ért ilyen nagy lel kû a hût -
len ség, bál vá nyo zás el le né re is? Mert ennyi re sze ret. Mert
ennyi re szán ja, fél ti az em bert, né pét. Mert az övé, és sze -
re te te szö vet sé gé ben lát ja. Pál efe lõl akar ja meg gyõz ni a
ró mai kö zös sé get.

4. Pál szá má ra mást je lent a ki nyi lat koz ta tás Is ten szu -
ve re ni tá sá ról, mint amit mi ki hal lunk be lõ le, mert Pál az
Ószö vet ség lég kö ré ben nõtt fel. Áb ra hám utó dá nak és örö -
kö sé nek gon dol ta és tud ta ma gát. Iz rá el tör té ne te az õ tör -
té ne te, az õ múlt ja is.

5. Pál is át él het te Is ten fel fog ha tat lan sze re te tét, bo csá -
na tát, ke gyel mét ugyan úgy, mint Mó zes. Mind ket tõ jü ket
Is ten szó lí tot ta meg, hív ta és küld te el. Ez az ir gal mas el -
fo ga dás mind ket te jü ket egé szen át for mál ta, gon dol ko dá -
su kat, men ta li tá su kat meg vál toz tat ta.

Eb bõl az alap ál lás ból, sze mé lyes sors for dí tó ta pasz ta -
la tuk ból él ve kö nyö rög Mó zes a né pért, Pál pe dig a gyü -
le ke zet meg gyõ zé sén fá rad, hogy nem a szár ma zá son, az
õsö kön, a ha gyo má nyon, ha nem Is ten ke gyel mén mú lik
min den. Tõ le van a meg ma ra dás, az új le he tõ ség, az élet.
Ezért so ra koz tat ja föl a tör té nel mi pél dá kat egy más után.
Mert hi á ba van Is ten irán ti buz gó ság, ha nincs he lyes is -
me ret.

Hi á ba az iz rá e li e ké a fi ú ság, a szö vet sé gek, a tör vény -
adás, az is ten tisz te let, az ígé re tek, az õs atyák, és hi á ba tõ -
lük va ló Krisz tus (Róm 9,4). Na gyon so kat kap tak, még sem
biz tos, hogy az övék. Nem a tes ti szár ma zás hor doz za az
ígé re te ket. Azok bír ják eze ket az aján dé ko kat, akik lel ki szö -
vet ség ben van nak Is ten nel. Azok, akik úgy áll nak Is ten elõtt,
hogy nincs más esé lyük, csak a meg bo csá tás, a még is.

6. Csak alá za to san bán ha tunk az Ószö vet ség né pé nek
el té ve lye dé se i vel. A kér dés a ma gyü le ke ze té re és ön ma -
gunk ra néz ve is jo gos: mi ért sze re ti Is ten a vi lá got? Mi ért
le he tünk az új szö vet ség ré sze sei? Mi ért szá mít ha tunk bo -
csá na tá ra, ke gyel mé re, „ami kor bû ne ink ter hé vel hoz zá
me ne kü lünk” (gyó ná si imád ság)? Mi ért re mény ked he tünk
a ke gye lem ben, ame lyet Jé zus Krisz tus el jö ve te le kor ka -
punk? Az ószö vet sé gi uta lá sok egy mást erõ sít ve iga zol -
ják, hogy Is tent a sze re te te moz gat ja. Elõt te nin cse nek ér -
de mek, nem áll meg em be ri igaz ság. Hi vat koz ni sem ér de -
mes más ra, csak õrá ma gá ra.

Kö nyö rü lök, akin kö nyö rü lök… Nem ri deg el uta sí tás ez.
Jé zus szõ lõ mun ká sok ról szó ló pél dá za tá nak zár sza vai is
ezt erõ sí tik (Mt 20,15). Hát nem sza bad-e ne kem azt ten -
nem a ja va im mal, amit aka rok? És Is ten ke gyel me sen
oszt. Nem azért, mert har mad annyi idõ alatt há rom szor
annyit dol go zott a mun kás, ha nem ön ma gá ért. Ki tar tóz -
tat hat ja föl Is tent ke gyel mes sza bad sá gá ban? Er re szán ta
el ma gát. Ez a ke gye lem küld te a Sza ba dí tót, ad ta a Meg -
vál tót, és ezért bí zunk Jé zus ígé re té ben: …de én imád koz -

tam ér ted. Ezért job ban vi gyáz zunk a szí vünk re, az út ja -
ink ra, és sze res sük õt. 

Bá lint né Var sá nyi Vil ma

Tal ló zó

„Ha mé lyeb ben aka runk be le te kin te ni aka ra tá ba, ak kor
két szó jel zi az utat: ir gal mas sá ga és kö nyö rü le te. (…) az
em ber már csak azért sem tár gyal hat egyen ran gú fél ként
Is ten nel, mert hely ze té nél fog va rá van utal va ir gal má ra
és kö nyö rü le té re.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Ha nem vol na íté let, nem vol na ke gye lem; Is ten üdv -
aka ra ta nem len ne élõ fo lya mat, ha nem egyet len ve zény -
szó, amely két tá bor ra osz ta ná az em be re ket: bá rá nyok ra
és kecs kék re. (…) Barth azt a meg le põ gon do la tot ol vas sa
ki itt, hogy Is ten az íté let ben is ke gyel mes.” (Ra vasz Lász -
ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Pál ke re ken ta gad ja Is ten igaz ság ta lan sá gá nak le he tõ -
sé gét. Ahe lyett, hogy eny hí te né Is ten szu ve re ni tá sát azért,
hogy azt el fo gad ha tób bá te gye, foly tat ja a té mát, hogy új -
ra ki fejt se még erõ tel je seb ben és vi ta nél kül.” (Wil li am
Mac Don ald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Lu ther (…) meg vall ja: õ ezek fe lett a kér dé sek fe lett
nem mer ne elõ adá so kat tar ta ni, csak azért te szi, mert kö -
te lez ve van reá. Ez olyan erõs bor és olyan ke mény ele del,
hogy csak a tö ké le te sek nek va ló. Õ azon ban tej jel táp lál -
ko zó gyer mek nek tud ja ma gát ve lünk együtt. (…) az Is ten
Is ten! Nem em ber. Nem is egy óri á si ra na gyí tott em ber. Té -
ves vol na azt gon dol ni, hogy ha az em ber ké pes sé ge it, jó
tu laj don sá ga it vég te len re na gyít juk, s el hagy juk gyar ló sá -
gát, mu lan dó sá gát, ak kor már meg kap juk az Is ten ké pét.
(…) Is ten nem csak több, mint az em ber, ha nem más, me -
rõ ben más, mint az em ber. (…) Ta lán fur csá nak ta lál juk,
hogy ilyen az Is ten? (…) Ha ezt fur csáll juk, ak kor ne künk
tör pe, pi ciny ke Is te nünk van csu pán, em ber or cá ra fes tett
Is ten-ké pünk, em be ri ér te lem mel for mált Is ten-»fo gal -
munk«. Is ten azon ban nem fo ga lom, mi ép pen nem tud juk
õt meg fog ni, mar kunk ba ra gad ni, el len ke zõ leg, Õ fog meg
min ket és Õ mar kol meg min ket. (…) »Ke mény szó ez –
mond ja Lu ther – a büsz kék nek és oko sak nak, de édes és
öröm mel fo ga dott a sze lí dek nek s alá za to sak nak, mert õk
ma gu kon két ség be es nek.«” (Scholz Lász ló: Az evan gé li -
um Pál sze rint. Teo ló gi ai Iro dal mi Egye sü let)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK 
(Tex tu sunk Is ten ab szo lút szu ve re ni tá sá ról be szél, de nem
úgy, aho gyan ezt vár nánk. Nem el len tét pá rok ban szól,
aho gyan a lo gi ka dik tál ná: „El íté lek, akit el íté lek, és ir gal -
ma zok, aki nek ir gal ma zok.” A fel tét len szu ve re ni tást je len -
ti ki, de vi gasz ta ló ere je ab ban áll, hogy ez a ha ta lom az
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ir ga lom mel lett kö te le zi el ma gát, két sze re sen is: „Kö nyö rü -
lök, akin kö nyö rü lök, és ir gal ma zok, aki nek ir gal ma zok.”
K. I.)

„Leg vé sze sebb kí sér tés az, mi dõn
Erény sze rel me hajt a bûn be.”

(Shakes peare)

„El kö vet tem az em be ri ség leg na gyobb bû nét: nem vol tam
bol dog.”

(Bor ges)

„A bol dog ság aj ta ja nem be fe lé nyí lik, hogy ne ki ro han va
be ront hat nánk raj ta; el len ke zõ leg, ki fe lé nyí lik, s ezért
sem mit sem te he tünk.”

(Sören Ki er ke ga ard)

(a teo ló gi ai „slág vor tok ról”, pl.: hit ál ta li meg iga zu lás)
„A leg ne he zebb do log a vi lá gon gon dol kod va mon da ni
azt, amit min den ki mond, anél kül, hogy át gon dol ná.”

(Ala in)

VERS
(nem is azé, aki fut…)
Ró nay György: Zá ra dék a Tü csök ze né hez (rész let)

„Zöld lá bán tán col a kék ibo lya!” 
per dül elém kis lá nyom, Klá ri ka,
s for gott, da lolt… 
Sza bó Lõ rinc

A köl tõ lá nya ver set ol va sott:
ap ja ver se it. Jobb ról egy ha lott,
bal ról egy hal dok ló fe küdt, kö zé pen
a TÜ CSÖK ZE NE szólt, mint hol mi ré ten.
Míg ol va sott a köl tõ lá nya, Klá ra, 
azt gon dol ta: „Ki em lék szik Apá ra 
kí vü lem e har minc ágyas te rem ben, 
ahol mind a har min cunk ment he tet len?
…
S már nem hasz nált a mor fi um se. 
Vit ték egy jobb szo bá ba, s on nét job ba is mét, 
de bár ho vá, ve le vit ték a rá kot, 
s a kínt, mely tõl már egész tes te rán gott.
Ágy fe jé nél ott volt a könyv, de eb bõl 
nem bírt ol vas ni már, csak mond ta fej bõl, 
ku szán, egy sort in nét, egy sort amon nét, 
ha lott arc cal, mely nek aj ka mo zog még.
Egy jobb ról, egy bal ról, s kö zé pen Õ: lenn 
pi hen nek már, kín nél kül, né ma csönd ben. 
Szep tem ber ben már hull a lomb s vi rág. 
Hall gat hat ják a tü csök mu zsi kát.
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Má jus utol só szer dá ján tart ják „a ki hí vás nap ját”. Mi ezt
– ahogy il lik – va sár nap tart juk meg. A ki hí vás nap ja
1982-ben in dult Ka na dá ból, ahol két szom szé dos vá ros
ve ze tõi el ha tá roz ták, hogy egy egész na pos ver seny ke re -
té ben dön tik el, me lyi kük vá ro sa a spor to sabb. A Chal len -
ge Day ha mar meg ho no so dott szer te Eu ró pá ban és a
nagy vi lág ban, majd 1991-ben Ma gyar or szág ra is meg ér -
ke zett. 

Ez az ószö vet sé gi ige azt su gall ja, hogy a zsi dó ság szá -
má ra min den egyes nap a ki hí vás nap ját je len tet te: ki hí -
vás, hogy meg tud nak-e ma rad ni a po gány né pek ten ge ré -
ben. Ki hí vás, hogy meg õr zik-e iden ti tá su kat. Ki hí vás,

hogy nem pár tol nak-e el a mo no te iz mus tól a sok szor von -
zóbb nak tû nõ sok is ten hit fe lé.

Köz vet le nül a mai va sár nap ra ki je lölt alap ige után a kö -
vet ke zõ mon dat ol vas ha tó 5Móz 6,20–21-ben: Ha majd a
jö võ ben meg kér de zi a fi ad, hogy mi fé le in tel mek, ren del ke -
zé sek és dön té sek ezek, ame lye ket meg pa ran csolt nek tek Is -
te ne tek, az Úr, ak kor így fe lelj fi ad nak: A fá raó szol gái vol -
tunk Egyip tom ban, de ki ho zott (ki hí vott) ben nün ket az Úr
Egyip tom ból erõs kéz zel.

Halld meg, Iz rá el: Sö má Jisz ró él…
Köz is mert a zsi dó szo kás, hogy e hit val lás igé it fel erõ sí -

tik az aj tó fél fá ra, hogy ál lan dó an szem elõtt le gye nek (ez
a mezu za). Ima szí jat (te fil in) tet tek és tesz nek a hom lok ra
– hogy kö zel le gyen az ér te lem hez. Ugyan ezt rög zí tet ték

FA BINY TA MÁS

Rá di ós is ten tisz te let*

5Móz 6,4–9.14–15 alap ján

* El hang zott Bu da pes ten, az Egye te mi Gyü le ke zet ben, 2005. má jus 22-én.



és rög zí tik a bal ka ron, hogy kö zel le gyen a szív hez. Az
Írás ar ról is ren del ke zik, hogy a sö m át na pon ta négy szer
kell el mon da ni: két szer a reg ge li imá ban, egy szer az es ti
imá ban, majd egy szer köz vet le nül el al vás elõtt. Va la ki
egy szer úgy fo gal ma zott, hogy a Sö má „éles re fent kard az
éj sza kai sö tét ség fé lel mei és kí sér té sei el len”.

A Tal mud ban ol va sunk ar ról a po gány ról, aki elõbb a
szi go rú Sam máj rab bi hoz lép oda az zal a ké rés sel, hogy
ta nít sa meg a Tórá ra, amíg õ fél lá bon áll. A zord mes ter
per sze el za var ja, hogy ne ûz zön csú fot a val lás ból. Er re a
po gány a sze líd Hil lél rab bi tól ké ri ugyan ezt. Az el mond ja
ne ki a Sö m át, majd hoz zá te szi: „A töb bi csak ki egé szí tés
– most pe dig menj, és ta nuld meg!”

A Sö m áról a Bar Koch ba-fé le há bo rú hõ se, Aki ba rab bi
már tí ri u má ban is hal lunk. A ha lál ra szánt ta ní tó ott azt
mond ja ta nít vá nya i nak, hogy min dig meg akar ta ér te ni a
tör vény nek azt a mon da tát, hogy „tel jes lel ked bõl”. Mi -
köz ben a ró ma i ak vas fé sûk kel té pik a hú sát, rá jön en nek
mély je len té sé re: még ha el ve szik a lel ke det, ak kor is csak
az egy Is tent imádd… A Sö m át kezd te éne kel ni, ta lán csak
hö rög ni, mi e lõtt meg halt, de oly mó don, hogy lel ke ép pen
az echád, vagy is az „egy” szó nál hagy ta el a tes tét. Éle té -
vel és ha lá lá val az egy Is ten rõl ta nús ko dott.

Nem is olyan rossz szo kás az, hogy a zsi dók az aj tó fél -
fán, a hom lo kon és a bal kar ra erõ sí tett ima szí jon je le ní tik
meg a sö m át. Jel ké pe sen ne künk is meg kel le ne ezt ten -
nünk, hadd le gyen mind ez a sze münk elõtt. Hi szen kü lön -
ben bi zony mást lá tunk: hût len sé get, em be ri, sõt ör dö gi bû -
nö ket, a go nosz erõk ér vé nye sü lé sét. Jó, ha akár egy ügyû -
nek tû nõ mó don is mé tel get jük na pon ta több ször is: egye dül
Is ten az Úr. Mert az együgyû ség eb ben az eset ben bi zony azt
je len ti: egy ügyünk van, Is ten nek, Jé zus nak az ügye!

Is ten sza va ma is ilyen to tá lis igé nyû: egye dül õ az Úr.
Ezért le het éle tünk min den nap ja Chal len ge Day, a ki hí vás
nap ja.

Ha majd meg kér de zi a fi ad, hogy mi fé le in tel mek ezek,
ak kor így fe lelj ne ki: Is ten az egyet len Úr, aki nek egyet len
igé nye van: hogy sze res sük. Ért sük jól, amit a ré gi egy há -
zi ta ní tó mon dott: „Sze resd az Is tent, és tégy, amit
akarsz.” Sze res sük Is tent! Pe tõ fi Sán dor a Kár pá tok feny -
ve sek kel vad re gé nyes tá já val kap cso lat ban ezt ír hat ja:
„Tán cso dál lak, ám de nem sze ret lek” – ám Is ten nem cso -
dá la tot, hó do la tot vár, ha nem azt, hogy sze res sük õt! Em -
ber tár sa ink kal pe dig úgy él jünk, hogy meg sze ret tes sük
ve lük is az Urat.

Hit val lás a Sö má? In kább val lo más, sze rel mi val lo más.
Az Is ten sze re ti, igen, akár a fél té keny sé gig me nõ en (hi -
szen az eu fe misz ti ku san for dí tott „fél tõn sze re tõ” ezt je len -
ti) sze re ti az em bert, és vi szont sze re tet re vá gyik. A hit val -
lás té tel oly kor bi zony szá raz össze fog la lá sa, né ha he ro i -
kus, sõt pá to szos ki mon dá sa a meg gyõ zõ dés nek. A val lo -
más vi szont sze líd, bi zal mas és sze mé lyes. Ne vez zük ezért
a Sö m át a két szó össze ol vasz tá sá val hit val lo más nak.

Halld meg, Iz rá el… – De hall juk-e? Nem va gyunk-e
olya nok, mint azok az em be rek, akik kel egy kor együtt ül -

tem egy fül-orr-gé gé sze ten? Ki nyílt egy aj tó, ki lé pett egy
asszisz tens, aki egész halk han gon ennyit kér de zett: „Vár
va la ki hal lás vizs gá lat ra?” Sen ki nem moz dult, er re õ nyu -
god tan vissza ment a ren de lõ be. Is ten nem csak szól hoz -
zánk, ha nem ha kell, meg is ja vít ja hal lá sun kat.

Ti, az Ég Ígé rõ kó rus tag jai gyö nyö rû en éne kel tek, hi -
szen jó hal lá so tok van – de van-e lel ki hal lá so tok? És akik
a nyá ron if jú sá gi tá bo rok ba men tek, csak ba rá ti kö zös sé -
get ke res tek-e, vagy kap cso lat ra tö re ked tek az élõ Úr ral is?

Ha majd meg kér de zi a fi ad, hogy mi fé le in tel mek ezek,
ak kor így fe lelj ne ki: a Sö má, az egy Is ten hi té re va ló fel hí -
vás ne ked is szól, eb bõl a hit val lo más ból te is épül hetsz!

Egy he te volt pün kösd, a meg ér tés ün ne pe. Is ten sza vát
meg ér tet te min den je ru zsá le mi za rán dok. Min den ki a ma -
ga nyel vén ér tet te az igét. Egy hét tel pün kösd után Szent -
há rom ság ün ne pe van. Nem sér tõ a zsi dó ság ra, hogy ép -
pen ezen az ün ne pen idéz zük õsi imá ju kat, a Sö m át? Alig -
ha, hi szen a ke resz tény ség is ra di ká li san egy is ten hit. A
Szent há rom ság egy igaz Is ten ün ne pe. Ám mi azt vall juk,
hogy az egy Is ten Jé zus Krisz tus ban is mer he tõ meg.
Ahogy õ mond ta Já nos evan gé li u ma sze rint: Aki en gem
lát, lát ja az Atyát. Vagy: Sen ki sem me het az Atyá hoz,
csak is énál ta lam.

Ha majd meg kér de zi a fi ad, hogy mi fé le in tel mek ezek,
ak kor így fe lelj ne ki: a ke resz tény ség sze rint Jé zus az egye -
dü li út az egye dü li Atyá hoz. Jé zus is idé zi a Sö m át, ne ki is
fon tos ez a hit val lo más. Mk 12,28: Me lyik a leg fõbb az
összes pa ran cso lat kö zül? (…) Hall jad, Iz rá el, az Úr, a mi
Is te nünk egy Úr, és sze resd az Urat… A má so dik ez: Sze -
resd fe le ba rá to dat… To tá lis igényt fo gal maz meg Jé zus is.

Ezért az Új szö vet ség fé nyé ben na gyon egy sze rû en így
fo gal maz ha tunk egy ked ves if jú sá gi ének két so rá val:
egye dül Jé zus, csak egye dül õ. Ez a Sö má ér vé nye sí té se
Szent há rom ság ün ne pén, a ki hí vás nap ján.

EGYE DÜL JÉ ZUS A TÁR SA DA LOM BAN

Ha majd meg kér de zi a fi ad, hogy mi fé le in tel mek ezek, ak -
kor így fe lelj ne ki: egye dül Jé zus, csak egye dül õ hi ány zik
a vi lág nak! Ért sük ezt jól. Krisz ti a ni zál ni az egész tár sa -
dal mat nem le het. De a jé zu si „só és vi lá gos ság” hi va tá sát
be tud ják töl te ni a ke resz té nyek. Vagy azt, hogy ami ként
ke vés ko vász az egész tész tát át jár ja, úgy a hí võ és hit val -
ló ke resz té nyek ha tás sal le gye nek kör nye ze tük re. Ez a
mai if jú sá gi is ten tisz te let kü lö nö sen hom lok tér be ál lít ja a
fi a tal ke resz té nyek fe le lõs sé gét. Szük ség van rá tok! Rá tok
van szük ség! Ami kor annyi ér ték te len, tal mi pél dát lát nak
a fel nö vek võ nem ze dé kek, ak kor tö re ked ni kell a jé zu si ér -
té kek meg is mer te té sé re. Szól hat tok, bi zony sá got te het tek
ar ról, hogy lé tez nek olyan ér té kek, mint ön fel ál do zás, ön -
kor lá to zás, meg bo csá tás, kez de mé nye zõ sze re tet, sze líd -
ség, gyen géd ség, hû ség.

Ma két he te, nem messze et tõl a temp lom tól, bor zal mas
dol gok tör tén tek a 21-es bu szon. Le szúr tak egy ro ma gye -
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re ket. Bor zal mas volt az a kö zöny – ta lán fé le lem is –,
amellyel a busz uta zó kö zön sé ge mind ezt fo gad ta. Mél tat -
lan volt az a kam pány is, amely nek ke re té ben né me lyek
tõ két akar tak ko vá csol ni eb bõl a gya lá za tos cse le ke det bõl.
Az tán ki de rült, hogy ro ma szúrt meg ro mát. Van, aki fel -
lé leg zett: leg alább nem rasszis ta in dí té kú cse le ke det volt
ez a szú rás. Van, aki kár ör ven dõ: jól pó rul jár tak a fo ga -
dott vagy fo ga dat lan jog vé dõk, meg szé gye nül tek, akik ok
nél kül far kast ki ál tot tak. Ám azt sem sza bad en ged ni,
hogy ép pen most ural kod jék el bár kin is a re vans vágy,
vagy hogy ép pen a „ro ma szúrt ro mát” hír ger jesszen to -
váb bi elõ íté le te ket. Jó len ne le hig gad ni, el hall gat ni, csend -
ben len ni. Mert a tár sa da lom ba jai vál to zat la nul na gyok:
mun ka nél kü li ség, el sze gé nye dés, írás- és ol va sás tu dat -
lan ság, bû nö zés… 

Ma már szin te „kis szí nes nek” szá mít a bul vár la pok ban
az a tu dó sí tás, hogy egy édes apa be le ló gat ta 2 és fél éves
gyer me két a cent ri fu gá ba, mert az nem jól vi sel ke dett…

Va la ki hir des se már meg: le het Jé zus aka ra ta sze rint is
él ni! Egye dül Jé zus, csak egye dül õ or vo sol hat ja ba ja in -
kat, akár hi szünk õben ne, akár nem. 

EGYE DÜL JÉ ZUS AZ EGY HÁZ BAN

Ha majd meg kér de zi a fi ad, hogy mi fé le in tel mek ezek,
ak kor így fe lelj ne ki: egye dül Jé zus, csak egye dül õ a fe je
az egy ház nak. Pál apos tol szép me ta fo rá já val mond hat -
juk: az egy ház Krisz tus tes te. Ezen a te rü le ten is je lent -
kez het a kí sér tés, hogy Jé zus mel lett, sõt Jé zus he lyett
va la mi más hoz is ra gasz kod ni pró bá lunk. 1934-ben, mi -
u tán Hit ler Né met or szág ban ha ta lom ra ju tott, meg je lent
a Deu tsche Ch ris ten, a Né met Ke resz té nyek moz gal ma.
Volt ar ra pél da, hogy az ol tárt ho rog kere szes te rí tõ vel ta -
kar ták le, vagy a Füh rert is te ní tet ték. Ezért a Hit ler rel
szem ben ál ló Hit val ló Egy ház 1934-ben ki ad ta a Bar me -
ni nyi lat ko za tot, amely nek el sõ té te le így hang zik: „Jé -
zus Krisz tus, aho gyan ar ról a Szent írás ne künk ta nú sá -
got tesz, Is ten nek egyet len Igé je, aki re hall gat nunk kell,
aki ben bíz nunk kell mind éle tünk ben, mind ha lá lunk -
ban, és aki nek en ge del mes ked nünk kell. El uta sít juk azt
a tév ta ní tást, amely sze rint az egy ház ige hir de té sé nek

for rá sa ként Is ten egye dü li Igé je mel lett el kel le ne is mer -
ni más ese mé nye ket, erõket, sze mé lye ket és igaz sá go kat
Is ten ki je len té sé nek.”

A re for má ció õsi el ve a „so lus Ch ris tus”, az „egye dül
Krisz tus” hit val lá sa. Kü lön bö zõ ko rok egy há zi kí sér té sei
kö zött új ra és új ra fel üti fe jét a tö rek vés, hogy Jé zus he -
lyett, de leg alább is Jé zus mel lett va la mi más ban bíz zunk.
Kül sõ, struk tu rá lis re for mok ra sok szor bi zony ok kal ra -
gaszt hat juk a „so la struc tu ra” iro ni kus cím ké jét…

A ki hí vás nap ján az egy ház is ki hí vá sok elõtt áll. Ám
ép pen ez je len ti Jé zus szán dé kát. Az ál ta la lét re ho zott egy -
ház, az ekk lé zia sza va ugyan is a gö rög ek ka leó igé bõl
szár ma zik, ami azt je len ti: ki hív. 

EGYE DÜL JÉ ZUS A SZE MÉ LYES ÉLE TED BEN

Ha majd meg kér de zi a fi ad, hogy mi fé le in tel mek ezek, ak -
kor így fe lelj ne ki: egye dül Jé zus, csak egye dül õ a mér ce a
pár kap cso lat ban, a csa lá di élet ben, a hi va tás vá lasz tás -
ban. A kí sér tést ép pen az je len ti, hogy Jé zus mel lett vagy
Jé zus he lyett va la mi más ra is épít sünk: fo gó dzó kat, biz to -
sí té ko kat, ga ran ci át ke re sünk. Ám az iga zi ki hí vást az je -
len ti, hogy biz to sí ték nincs – a hit bi zony ug rás a sö tét be.
De ép pen ezért ér de mes egy más sal meg osz ta ni él mé nye in -
ket, kér dé se in ket és az azok ra ka pott vá la szo kat. Alap -
igénk ki fe je zet ten utal a csa lád kö zös fe le lõs sé gé re az új
nem ze dék fel ka ro lá sá ban, va la mint ar ra, hogy hi tünk rõl
ké szek le gyünk új ra és új ra szá mot ad ni mind azok nak,
akik kel együtt ván do ro lunk az úton: Is mé tel gesd eze ket az
igé ket fi a id elõtt, és be szélj azok ról, akár a há zad ban vagy,
akár úton jársz, akár le fek szel, akár föl kelsz… Dön té se ink
elõtt ér de mes azt a ré gi ke le tû kér dést is fel ten ni: Jé zus mit
szól na hoz zá?

Szün te le nül a ki hí vás nap ját él jük. Az iga zi ki hí vást
szá munk ra ez je len ti: tu dunk-e hi te le sen ta nús kod ni az
egy örök Is ten rõl, aki meg je lent Jé zus Krisz tus ban, aki az
út, az igaz ság és az élet.

Ha majd meg kér de zi a fi ad, hogy mi fé le in tel mek ezek,
ak kor így fe lelj ne ki: Halld meg, Iz rá el, halld meg, kis fi am,
az Úr a mi Is te nünk, egye dül az Úr. Csak egye dül Jé zus,
csak egye dül õ.
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