
Nem kér tõ lünk könnyû dol got Pé ter apos tol. Ak kor sem volt
könnyû, és ma sem az. A gyü le ke zet ren ge teg kí sér tés nek
volt ki té ve. Igaz ság ta lan szen ve dé sek kö ze pet te tel tek hét -
köz nap ja ik. Nagy volt a ve szély, hogy hely te len cse le ke de -
tek re ra gad tat ják ma gu kat. Az apos tol nem csak tü re lem re
in ti õket, ha nem re mény ség gel akar ja meg töl te ni a szí vü ket.
Csak is az élõ re mény ség ad erõt ah hoz, hogy a go no szért is
jó val fi zes se nek, hogy ne ve gyék át az el len sé ges kör nye zet
mód sze re it és szo ká sa it, hogy a szen ve dés órá já ban is Krisz -
tus pél dá ját kö ves sék. Ezért vált a re mény (el pisz) Pé ter le -
ve lé nek egyik kulcs fo gal má vá. A re mény ség nem va la mi fé le
ext ra tar to zé ka a ke resz tény élet nek. Az em ber ha bi tu sá tól,
pszi chi kai be ál lí tott sá gá tól füg get le nül ke resz tény hi tünk
alap ve tõ lé nye ge. Vé gig gon dol va a hit re és szol gá lat ra va ló
el hí vá so mat, sor ra olyan em be rek je len nek meg elõt tem lé -
lek ben, akik él ték, il let ve élik ezt a re mény tel jes hi tet. Akik
azért tud tak „gyúj ta ni”, mert ma guk is „ég tek”. 

Saj nos óri á si de fi ci tünk van ezen a té ren. Ma sok kal in -
kább il lik pesszi mis tá nak len ni. Nem di vat még egy há zi kö -
zeg ben sem re mény tel jes han got meg üt ni. Di vat ja van a
prob lé mák, a ba jok és a hi á nyok so ro lá sá nak. Nagy sze rû
di ag nó zi sa ink van nak. És azu tán hir te len vé ge, el ma rad a
te rá pia, a ke resz tény re mény ség üze ne te. Évek be tel lett, mi -
re rá jöt tem, mi ért is me gyek ha za né ha ne héz lé lek kel egy-
egy LMK-ülés rõl, köz gyû lés rõl. A prob lé ma fel ve té sek után
nem ta lál tuk a re mény ség üze ne tét. Találó sze re tett har mó -
ni um ta ná rom, né hai Kiss Já nos bá csi – aki szin tén a re -
mény ség em be re volt – klasszi kus pél dá ja. A vad nyu ga ti
bár ban a fél sze mû zon go ris ta egy disszo náns ak kord dal fe -
je zi be a da ra bot. A cow boy ki megy a bár ból, és le lõ hét em -
bert. Ki okol ha tó ezért? – kér dez te Já nos bá csi. Ter mé sze te -
sen a zon go ris ta, mert el fe lej tet te a vég sõ, min den fe szült -
sé get fel ol dó zá ró ak kor dot le üt ni. Nem két lem, van alap ja a
mai di va tos pesszi miz mus nak. A na pi hí rek te le van nak ter -
mé sze ti ka taszt ró fák kal, ket té tört em be ri sor sok kal, sok ko -
ló sta tisz ti kák kal, ne ga tív de mo grá fi ai fo lya ma tok kal, a

glo bá lis fel me le ge dés kö vet kez mé nye i vel, boly gónk ener -
gia vál sá gá nak ré mé vel. És ak kor még nem be szél tünk egy -
há zunk ról: a vi lág gal va ló sod ró dá sunk ról, meg fo gyat koz -
ni lát szó so ra ink ról, gyü le ke ze te ink el erõt le ne dé sé rõl …

Még sem sza bad en ged nünk, hogy ezek a je len sé gek
ma guk alá te mes se nek ben nün ket. A mai vi lág nak min -
den nél in kább szük sé ge van a ke resz tény re mény ség re.
De mi re is ala po zó dik az élõ hit bõl fa ka dó re mény ség?
Re mény sé günk iga zi alap ja ma ga az Is ten, aki nem fe lej -
ti el ígé re te it, nem fe lej ti te remt mé nye it, mert ná la nincs
vál to zás, sem vál to zás nak ár nyé ka. Re mény sé günk iga -
zi alap ja Jé zus Krisz tus, aki ígé re te sze rint ve lünk ma rad
min den na pon a vi lág vé ge ze té ig, aki a menny ben fenn -
tar tott, her vad ha tat lan örök sé get szer zett ne künk. Re -
mény sé günk iga zi alap ja a Szent lé lek, aki még min dig
fá ra do zik azon, hogy ben nün ket az igé vel és a szent sé -
gek kel Krisz tus hoz ve zes sen és ná la meg tart son. Re -
mény sé günk alap ja te hát nem az em ber, az em be ri öt let,
az em be ri tel je sít mény. Az egy ház ban sem az új em be rek,
új li tur gi ák, új tör vé nyek és új bi zott sá gok. Ha nem vál -
to zat la nul az Is ten cse le ke de te Jé zus Krisz tus ban re -
mény sé günk alap ja, a gol go tai ke reszt cso dá ja, hogy a
bû nös em ber ke gyel met nyer het, s majd az idõk vé gén Is -
ten aka ra tá nak tel jes ki bon ta ko zá sa, a szín rõl szín re lá -
tás aján dé ka. Ez a krisz tu si re mény ség nem szé gye nít
meg, ha nem él tet, és na pon ta új erõt ad.

Wass Al bert Réz kí gyó cí mû re gé nyé ben a „So do ma né pe
cso dál ko zik” cí mû fe je zet ar ról szól, hogy So do ma pusz tu -
lá sát hat em ber túl éli. A pusz tu lás okát ke res ve a ka to na
a pol gárt, a pol gár a tiszt vi se lõt, a tiszt vi se lõ a pa rasz tot,
a pa raszt az urat, az úr a pa pot hi báz tat ja. S ek kor meg je -
le nik egy gyer mek, ke zé ben fa cse me té vel, és So do ma meg -
ma radt né pé nek ké te lyei el le né re el ül te ti a fát, majd egy -
sze rû, gyer me ki imád sá gá ra az esõ is meg ered. Új re mény -
ség éb red a lel kek ben. Is ten eb ben a vi lág ban el ül tet te a re -
mény ség fá ját, a ke reszt fát. Le gyünk hát ké szek szól ni ró -
la azok nak, akik még kér dez nek, és szá mon ké rik raj tunk
a ben nünk élõ re mény sé get, s azok nak is, akik a kí gyó
ma rá sa mi att már kér dez ni sem tud nak.
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A re mény ség bi zony ság te või*

Le gye tek ké szen min den kor szá mot ad ni min den ki nek,
aki szá mon ké ri tõ le tek a ben ne tek élõ re mény sé get. (1Pt 3,15)

MÉCSES A TE IGÉD

* Reg ge li áhí tat az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem men to ri nap ján,
2005. szep tem ber 7-én.



BE VE ZE TÉS

25 év vel ez elõtt az Ágos tai hit val lás 450-ik év for du ló ját
mél tó ke re tek kö zött ün ne pel tük. Egy ak ko ri elõ adá som -
ban két je len tõs táv la tot em lí tet tem meg, ame lyek az ak -
ko ri ju bi le um nál elõ tér be ke rül tek: 

1. A Con fes sio Au gus ta na (CA) je len tõ sé ge hi tünk mai
meg ér té sé ben és meg val lá sá ban. Egy ilyen hit val lás ma -
nap ság is el iga zí tást nyújt hat hi tünk ben és an nak meg -
val lá sá ban. Épp ezért ta lál juk meg nyom ta tás ban a CA fõ
ré szét az éne kes köny vünk ben is. 

2. A má sik táv lat, amely 1980-ban kü lön ki emel ke dett,
a CA öku me ni kus je len tõ sé ge volt, öku me ni kus nyi tott sá -
ga és irány mu ta tá sa a szo ro sabb kö zös ség vo nat ko zá sá -
ban az evan gé li kus egy há zak és más egy há zak kö zött. Ak -
ko ri ban még a CA eset le ges ró mai ka to li kus el is me ré se is
szó ba ke rült Jo seph Rat zin ger pro fesszor mér ték adó köz re -
mû kö dé se so rán.

Egy ju bi le um súly pont ja it, az Ágos tai hit val lás ré gi szö -
ve gé vel va ló újabb ta lál ko zást a je len kor szel le mi, val lá si,
tár sa dal mi, va la mint po li ti kai gond jai és kö ve tel mé nyei
ala kít ják. Ez a CA va la mennyi ko ráb bi ün ne pé re ér vé nyes,
1980-ra csak úgy, mint 2005-re. 1980 és 2005 kö zöt ti tör -
té ne ti kap cso lat ként meg em lít het jük, hogy az 1980. évi
mind két táv lat ér vé nyes ma radt.

A CA MINT HIT BE LI EL IGA ZÍ TÁS
ÉS ÖKU ME NI KUS TÁ MASZ

Az el sõ táv lat to vább ra is igaz, és ta lán még erõ sö dött is: a
ke resz té nyek és az egy há zak ma nap ság is el iga zí tást, út -
mu ta tást és tá maszt ke res nek hi tük meg ér té sé re és meg élé -
sé re. Er re a leg utób b Han no ver ben meg ren de zett Kirchen -
tag új ból rá vi lá gí tott. Az em be re ket fog lal koz tat ja mind az,
ami tar tást ad ne kik ko runk ban, vi gaszt nyújt sze mé lyes
ne héz sé ge ik ben és re ményt je lent a jö võ re. Mi vel az Ágos -
tai hit val lás hi tünk alap ve tõ cik ke it rö vi den és vi lá go san
mu tat ja be, meg ala poz za ezt a se gít sé get. Ezt az ala pot
erõ sí ti ter mé sze te sen a má sik alap ve tõ hit val lás, Lu ther
Kis ká té ja és egy há zunk egyéb hit val lá si ira tai is. A CA hit -
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Az Ágos tai hit val lás je len tõ sé ge a lu the ri
egy há zak vi lág mé re tû kö zös sé gé ben

be li és élet re vo nat ko zó el iga zí tó sze re pét csak ak kor tölt -
he ti be az emberek számára, ha ko runk ra és hely ze tünk re
vo nat ko zó an ér tel mez zük és al kal maz zuk. A CA szö ve ge
nem me rev kép let gyûj te mény, ha nem alap és ins pi rá ció,
ame lyet to vább kell gon dol ni és hi te le sí te ni.

A má so dik táv lat, az Ágos tai hit val lás és az öku me ni -
kus fel adat össze füg gé se to vább ra is fel ada tot je lent szá -
munk ra. Ez a fel adat, a ke resz té nyek és az egy há zak egy -
sé gé nek mé lyí té se és tá gí tá sa nem old ha tó meg könnyen
és fáj da lom men te sen, az úr va cso rai kö zös ség gyak ran és
fel té te lek nél kül kö ve telt ál ta lá nos meg te rem té sé vel. Jó és
hasz nos len ne, s ezt egy szer II. Já nos Pál  pápának is meg -
em lí tet tem, ha az egy há za ink kö zöt ti nö vek võ meg ér tés re
te kin tet tel az úr va cso rai kö zös ség hi va ta lo san meg en ge -
dett len ne a ve gyes há zas pá rok nak és öku me ni kus al kal -
mak ese té ben. De az úr va cso rai kö zös ség nek lu the ri ér tel -
me zés sze rint is szer te ága zó egyet ér té sen és szo ros hit be -
li-élet be li kö zös sé gen kell ala pul nia, és ezt a kö zös sé get
kell ki fe jez nie. Egy ilyen szo ros, tel jes kö zös ség a ka to li -
kus (és or to dox) egy há zak kal még nem ala kult ki. Sok he -
lyütt az együtt mû kö dés és a val lá sos kö ze le dés le het sé ges
for má it sem gya ko rol ják. Ezért hát hi tünk alap kér dé se i -
nek meg ér té se és to váb bi, egy más irá nyá ba tett lé pé sek
szük sé ge sek. Eh hez a fel adat hoz a CA a jö võ ben is ér té -
kes se gít sé get nyújt, mi vel nem csak sze mé lyes vé le ményt
fe jez ki, ha nem egy há zunk ál lás pont ját tar tal maz za. 

De 1980 után az Ágos tai hit val lás je len tõ sé gé hez egy har -
ma dik táv lat is tár sult. Ez a CA je len tõ sé ge a lu the ri egy há -
zak vi lá got át fo gó kö zös sé gé nek meg te rem té sé ben. Az egyes
egy há zak szá má ra a CA mint meg ha tá ro zó hit val lás a Szent -
írás el sõd le ges te kin té lyé vel együtt min dig je len tõs volt. De
az utób bi év ti ze dek ben a CA vi lá go sab ban és tu da to sab ban
vált össze kö tõ tag gá az egyes lu the ri egy há zak kö zött az
egész vi lá gon, s en nek a kö zös ség nek az alap ja ként is mer -
ték fel. Az idá ig ve ze tõ utat sze ret nénk itt be mu tat ni.

AZ ÁGOS TAI HIT VAL LÁS ÁL TA LÁ NOS EL IGA ZÍ TÁ SA

A Con fes sio Au gus ta na más tör té ne ti do ku men tu mok hoz
ha son ló an a ke let ke zés ide jé nek val lá si, szel le mi, tár sa -
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kán) fel bom lá sa és a lu the ra niz mus te rü le ti ta go ló dá sa.
(Például lu the ri egy há zak Bra unsch we ig ben, Po me rá ni á -
ban, Svéd or szág ban, Ma gyar or szá gon.)

Az ön ál ló lu the ri egy há zak ke let ke zé sét Eu ró pa kü lön -
bö zõ or szá ga i ban tá mo gat ták és erõ sí tet ték a lu the ri hit -
val lá si ira tok el fo ga dá sá val, ame lyek kö zött az 1530. évi
Ágos tai hit val lás az el sõ he lyet fog lal ta el, s Lu ther Már -
ton 1529. évi Kis ká té já val együtt a leg el ter jed tebb volt. A
lu the rá nus egy há zi ren de le tek be ve ze té se 1528-tól, ame -
lyek ben a CA ha ma ro san szin tén a kö zép pont ba ke rült, az
új is ten tisz te le ti ren dek kel és Lu ther Már ton és más re for -
má to rok bib lia for dí tá sa i val együtt szin tén hoz zá já rult az
evan gé li kus egy há zak ki ala ku lá sá hoz. 

Az 1555. évi ágos tai val lás bé ké vel a lu the ra niz must
Kö zép-, Észak- és Dél-Né met or szág ban, va la mint Würt -
tem berg ben az Ágos tai hit val lás alap ján a bi ro da lom két
val lá sa egyi ke ként is mer ték el (a másik a ka to li kus vallás
volt). A leg erõ sebb je len lét má ig Né met or szág ban ér zé kel -
he tõ. A tíz tar to má nyi egy ház (Ba jor or szág, Bra unsch we -
ig, Han no ver, Meck len burg, Észak-El ba, Ol den burg,
Szász or szág, Scha um burg-Lip pe, Thü rin gia és Würt tem -
berg) 13 mil lió ta got szám lál. Sok ke resz tény és gyü le ke -
zet az egye sült egy há zak ban Né met or szág más ré sze in is
lu the rá nus nak te kin ti ma gát.

A re for má ció el sõ év ti ze de i tõl a lu the ra niz mus a né met
ha tá ro kon túl is ter jesz ke dett. Is ten fel tét len meg men tõ
ke gyel mé nek sza ba dí tó evan gé li u mát sok he lyütt nyílt
szív vel és tu dat tal fo gad ták be. A ter jesz ke dés fo lya ma ta
so rán Észak-Eu ró pa va la mennyi egy há za át tért a re for -
má ci ó ra, és 1536 és 1593 kö zött lu the rá nus ál lam egy ház -
zá vált. Dá ni á ban, ami nek ak kor Nor vé gia és Iz land is ré -
szét ké pez te, 1536-ban a lu the ri re for má ci ót hi va ta lo san
be ve zet ték, majd 1665-ben egy al kot mány ere jû tör vény a
Szent írást és az Ágos tai hit val lást mint a hit alap ja it ha -
tá roz ta meg. Svéd or szág ban is, ami hez ak kor Finn or szág
is hoz zátar to zott, a lu the ri re form moz ga lom nö ve ke dé se
év ti ze de kig tar tott, míg 1593-ban Upp sa lá ban az egy há zi
zsi nat úgy ha tá ro zott, hogy a há rom öku me ni kus hit val -
lás és a CA az or szág ban a ta ní tás alap ját je len ti. A skan -
di náv or szá gok ban a la kos ság 85%-a az egyes lu the rá nus
egy há zak tag ja, ame lyek  közül a svéd egy ház 7,2 mil lió
tag já val a vi lág leg na gyobb lu the rá nus egy há za. Né met -
or szá gon és Skan di ná vi án ke resz tül a lu the riz mus a 16.
szá zad ban el ju tott Észt or szág ba és Lett or szág ba, és ott a
re for má ció óta több sé get ké pez a ke resz tény la kos ság ban. 

Ke let- és Délke let-Eu ró pá ban, a Habs burg Bi ro da lom -
ban – a mai Hor vát or szág ban, Auszt ri á ban, Len gyel or -
szág ban, Szlo vá ki á ban, Szlo vé ni á ban, Cseh or szág ban, Ma -
 gyar or szá gon és a ma Ro má ni á hoz tar to zó Er dély ben – a
la kos ság je len tõs ré sze na gyon ko rán fel vet te a lu the ri re -
for má ci ót. Ma gyar or szá gon, ahova ak ko ri ban Szlo vá ki a
és Ro má nia egyes ré szei is tar toztak, a lel ké szek zsi na ta
már 1549-ben alá ír ta az Ágos tai hit val lást. Ké sõbb, 1610-
ben és 1614-ben itt min den lu the ri hit val lást el fo gad tak.
Más ke let- és délke let-eu ró pai egy há zak csak a CA-t és a

dal mi és po li ti kai kon tex tu sát hor doz za. Ez ér vé nyes nyel -
vé re, a konk rét pél dák ra, a hang sú lyok el he lye zé sé re. Ben -
ne a né met ál la mok/te rü le tek és a sza bad bi ro dal mi vá ro -
sok tel jes tör té ne ti és föld raj zi hát te re ér vé nye sül. De tar -
tal má ra te kin tet tel a CA nem te kint he tõ föld raj zi lag és
szel le mi leg kor lá to zott „né met do ku men tum nak”. Az
Ágos tai hit val lás egy ér tel mû en, s ezt több ször meg em lí ti,
a ke resz tény hit év szá za dos kon ti nu i tá sá ban és ha gyo má -
nyá ban gyö ke re zõ hit val lást nyújt min den hol, ahol az
apos to li evan gé li u mot ta nít ják és hir de tik. A ké sõ kö zép -
ko ri egy ház egy sé gé nek meg õr zé sé ért fá ra do zik. Utal az
egy há zi hit be li ha gyo má nyok ra a kü lön bö zõ idõk ben. A
bi ro dal mi gyû lés csá szá ri össze hí vá sá nak egy meg fo gal -
ma zá sát fel ele ve nít ve ar ról be szél, hogy a ke resz tény ség
azok ból áll, akik az egy Krisz tus alatt van nak.

Az Ágos tai hit val lás ez zel a táv lat tal nem a ke resz tény
egy ház nem ze ti leg kö rül ha tá rolt né ze tét kép vi se li, nem a
né met föl di evan gé li kus egy há zat, ha nem az uni ver zá lis,
vi lá got át fo gó krisz tu si egy há zat, „a Föld tel jes ke resz tény -
sé gét”, ahogyan Lu ther Már ton a Kis ká té ban ki fe je zõ en
han goz tat ja. Ez a vi lá got át fo gó ke resz tény ség van je len az
ige és a szent sé gek kö rül össze gyûlt he lyi gyü le ke zet ben,
ami azon ban nem lé tez het egye dül és el szi ge tel ten, ha nem
csak össze kap cso lód va az uni ver zá lis kö zös ség ben.

AZ ÁGOS TAI HIT VAL LÁS A LU THE RA NIZ MUS
VI LÁG MÉ RE TÛ EL TER JE DÉ SÉ BEN

Az Ágos tai hit val lás nem nem zet hez kö tõ dõ irá nyult sá ga
és a ke resz tény hit re és élet re tör té nõ össz pon to sí tá sa azt
ered mé nyez te, hogy a CA a lu the ra niz mus vi lág mé re tû el -
ter je dé sét kí sér het te. Meg ha tá ro zó sze re pe volt az evan gé -
li kus egy há zak for má ló dá sá ban és kon szo li dá lá sá ban új
és más kul tu rá lis, po li ti kai, nyel vi és tár sa dal mi kör nye ze -
tek ben, még hoz zá va la mennyi föld ré szen.

A CA és a lu the ra niz mus ter je dé se
a re for má ció ide jé ben

Lu ther 95 té te lé nek nyil vá nos ság ra ho za ta lát 1517. ok tó -
ber 31-én a bú csú val va ló ke res ke dés el len ál ta lá no san a
lu the ri re for má ció kez de té nek te kin tik. Et tõl kezd ve a lu -
the ri re form moz ga lom hi he tet le nül gyor san ter jedt Né met -
or szág sok te rü le tén és vá ro sá ban, s a ha tá ra in túl is, ahol
a tar to má nyi urak és a sza bad bi ro dal mi vá ro sok ta nács -
no kai kész nek mu tat koz tak a lu the ri re for má ció és hit val -
lá sa i nak tû ré sé re, vagy ép pen tá mo ga tá sá ra. Az 1517-et
kö ve tõ év ti ze dek ben, ami kor az ak ko ri egy ház egy ide jû
meg újí tá sa és egy sé gé nek meg õr zé se le he tet len nek mu tat -
ko zott, ön ál ló lu the ri egy há zak, va la mint re for mált és
ang li kán egy há zak és ra di ká lis re for mált moz gal mak és
cso por tok ke let kez tek. Ez volt a nyu ga ti ke resz tény ség fe -
le ke ze ti (például lu the ri, ró mai ka to li kus, re for mált, ang li -
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Kis ká tét fo gad ják el. Eu ró pá nak ezen a ré szén az egy há -
zak az Ágos tai hit val lást a ne vük ben hord ják: Len gyel or -
szá gi Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus Egy ház, Szlo vák
Köz tár sa ság Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus Egy há za stb.
A 17. szá za di (ka to li kus ál la mi) el len re for má ció mi att eze -
ken a te rü le te ken a lu the ra niz mus ki sebb ség be ke rült. 300
000 fe let ti lét szá mú ak je len leg Auszt ria, Szlo vá kia és Ma -
gyar or szág egy há zai. 

Lu the rá nus egy há zak ke let kez tek a re for má ció ide je
alatt Nyu gat-Eu ró pá ban El zász-Lot ha rin gi á ban, Mont bé li -
ard-ban (Fran cia or szág) és Hol lan di á ban. 

A lu the rá nus egy há zak nak Eu ró pá ban 38,6 mil lió tag ja
van.1

A CA és a lu the ra niz mus ter je dé se
a ki ván dor lás sal és a misszi ó val

A 17. szá zad tól a 20. szá za dig a lu the ra niz mus Eu ró pán
kí vül kü lö nö sen ki ván dor lás út ján ter jedt. A 17. szá zad kö -
ze pé tõl a lu the rá nus ki ván dor lók Észak-Ame ri ká ban ala pí -
tot ták az el sõ gyü le ke ze te ket, ame lyek a 18. szá zad má so -
dik fe lé tõl egy há zak ká egye sül tek. Az el sõ idõ ben itt az
Ágos tai hit val lás nem ját szott sze re pet. A be ván dor lók kez -
det ben egy sze rû, fe le ke ze ti ség tõl men tes hi tet él tek meg.
Csak a 19. szá zad tól érez ték szük sé ges nek, hogy a sa ját
hely ze tü ket, a sa ját pro filt a sok szí nû pro tes táns plu ra liz -
mus kö ze pet te meg vi lá gít sák és meg ér tes sék. A szá mos lu -
the rá nus cso port és kö zös ség kö zöt ti egy sé gért tör té nõ fá -
ra do zás igé nyel te a kö zös bá zist és iden ti tást. Így a CA és
más lu the ri hit val lá sok irá nyá ban vál lalt kö te le zett ség vált
a 19. szá zad kö ze pé tõl szo ká sos sá. Az et ni kai ere det (svéd,
dán, nor vég, szlo vák, finn, né met) vagy te rü le ti el he lyez ke -
dés (például Ohio, Penn syl va nia) sze rint szer ve zett egy há -
zak egye sí té sé nek hosszú fo lya ma tát kö ve tõ en az észak-
ame ri kai lu the ra niz must ma az Ame ri kai Evan gé li kus Egy -
ház (5 mil lió tag), az (elég kon zer va tív) Mis sou ri Zsi nat Lu -
the ránus Egy háza (2,5 mil lió tag) és a Ka na dai Evan gé li -
kus Egy ház (0,7 mil lió tag) kép vi se li. Az észak-ame ri kai lu -
the rá nus egy há zak nak 8,2 mil lió tag ja van.

La tin-Ame ri ká ban a lu the ra niz mus ki sebb sé get ké pez.
Az el sõ gyü le ke ze te ket 1741-ben Sur iname-ban és 1743-
ban Gu ya nában (Kö zép-Ame ri ka) hol land lu the rá nu sok
ala pí tot ták. A lu the rá nus ke resz té nyek zö me a 19. és 20.
szá zad ban be ván dor ló ként ér ke zett La tin-Ame ri ká ba, ahol
a leg na gyobb lu the rá nus egy há zak ma Bra zí li á ban ta lál -
ha tók: a Bra zí li ai Lu the ri Hit val lá sú Evan gé li kus Egy ház
(710 ezer tag) és Bra zí lia Evan gé li kus Egy há za (220 ezer
tag). Ki sebb egy há zak ta lál ha tók Ar gen tí ná ban, Bo lí vi á -
ban, Chi lé ben, El Sal va dor ban és Gu ya ná ban. 

A la tin-ame ri kai lu the rá nus egy há zak nak 1,1 mil lió
tag ja van.

Azok a lu the rá nus ke resz té nyek, akik a po rosz ki rály tól

el ren delt lu the rá nus és re for má tus uni ó nak el len áll tak,
1838-ban és 1841-ben a Szent írás sal és a ma gas ra ér té -
kelt lu the ri hit val lá sok kal ki ván do rol tak Auszt rá li á ba. In -
nen ered az Auszt rá li ai Lu the rá nus Egy ház (75 ezer tag). 

De Eu ró pán be lül is ván do rol tak né met evan gé li kus ke -
resz té nyek a 18. és 19. szá zad ban Orosz or szág ba, Ro má -
ni á ba, Szlo vá ki á ba, Ma gyar or szág ra és a volt Ju go szlá vi -
á ba. A me ne kü lés, az ül dö zés és a ki ván dor lás mi att a né -
met ere de tû lu the rá nus ság nak csak kis cso port jai ma rad -
tak meg a ha zá juk ban. Az Orosz or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház ban, amely vi lág szin ten a leg na gyobb föld raj zi ki ter je -
dés sel ren del ke zik, és más utód ál la mok egy há za i ban a lu -
the rá nus la kos ság ma rad vá nya i hoz más et ni kai cso por tok
tár sul tak az el nyo más és a til tás év ti ze de it kö ve tõ en. Új -
ból meg te rem tik egy há zi éle tü ket, s az Ágos tai hit val lás új
ki adá sa né met és orosz nyel ven se gít ne kik, hogy pro fil ju -
kat ki ala kít sák.

Misszi ó által, az eu ró pai és észak-ame ri kai misszi ós
tár sa sá go kon ke resz tül is ter jesz tet ték a lu the ra niz must
az eu ró pai kon ti nen sen túl. A lu the rá nus misszi ós egy há -
zak a 20. szá zad hat va nas éve i tõl ön ál ló sod tak. Ezek je -
len leg a leg gyor sab ban gya ra po dó lu the rá nus egy há zak a
vi lág ban. A „fi a tal egy há zak”, aho gyan ko ráb ban ne vez -
ték eze ket, a Szent írást és a há rom óegy há zi hit val lást, az
Ágos tai hit val lást és a Kis ká tét hi tük alap ja i ként ke ze lik.
Af ri ká ban a misszi ós te vé keny ség 1820-ban kez dõ dött
(Dél-Af ri ká ban), és ezt kö ve tõ en Tan zá ni á ra, Eti ó pi á ra,
Ma da gasz kár ra, Na míbi á ra és más or szá gok ra kon cent rá -
ló dott. Az af ri kai lu the rá nus egy há zak tag lét szá ma 1987
és 2004 kö zött 5,6 mil li ó ról 14 mil li ó ra nõtt. A leg na gyobb
egy há zak Eti ó pi á ban (4,1 mil lió tag), Ma da gasz ká ron (3
mil lió tag), Tan zá ni á ban (3 mil lió tag) és Ni gé ri á ban (1,3
mil lió tag) ta lál ha tók.

Af ri ká ban je len leg 14 mil lió tag ja van a lu the rá nus egy -
há zak nak. 

Ázsi á ban a lu the ri misszi ós te vé keny ség 1706-ban
már meg in dult Dél-In di á ban, az el sõ lu the rá nus misszio -
ná ri us sal, Bartholomeus Zi e gen balggal. A leg több lu the -
rá nus egy ház itt azon ban csak a 19. szá zad má so dik fe -
lé ben és a 20. szá zad ban ala kult. In do né zi á ban elsõ ként
a Pro tes táns-Ke resz tény Ba tak Egy ház ön ál ló sult 1930-
ban. En nek ere de te, mint a töb bi in do né zi ai lu the ri egy -
ház nak is, az (egye sült) Raj nai Misszi ós Tár sa ság ra nyú -
lik vissza. Ez az egy ház a lu the rá nus egy há zak kö zött
ér de kes ki vé telt tes te sít meg. Az egyéb egy há zak ra és a
szek ták, va la mint a val lá si na ci o na liz mus nö vek võ be fo -
lyá sá ra te kin tet tel ez az egy ház sa ját hit val lást dol go zott
ki. A kü lön le ges hely ze tet ér tel me zi, és kí sér le tet tesz a
lu the ri re for má ci ó hoz va ló hû ség meg õr zé sé re is. A Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség ezt a hit val lást a lu the rá nus hit -
val lá si ha gyo mánnyal egye zõ nek fo gad ta el, és 1952-
ben a Ba tak Egy há zat fel vet te tag jai so rá ba. Ázsia töb bi
lu the rá nus egy há za a 2. vi lág há bo rút kö ve tõ en nyer te el
füg get len sé gét. A leg na gyobb lét szá mú lu the rá nus je len -
lét In do né zi á ban ta pasz tal ha tó 4,3 mil lió lu the rá nus sal,
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ezt kö ve ti In dia (1,8 mil lió tag) és Pá pua-Új-Gui nea (950
ezer tag).

Ázsi á ban je len leg 7,4 mil lió tag ja van a lu the rá nus egy -
há zak nak.

Össze fog la ló an meg ál la pít ha tó, hogy In do né zia em lí tett
ki vé te lé vel a vi lág ban össze sen 185 tag egy ház fo gad ja el
az Ágos tai hit val lást al kot má nyá nak vagy ön ér tel me zé sé -
nek ré sze ként. Több egy ház ban, mint lát tuk, a meg ne ve zés
ré szét is ké pe zi. Több kép zé si he lyet és in téz ményt ne vez -
tek el ró la, mint Augs burg Col l e ge, Augs burg Pub lish ing
Hou se, Augs burg Cen ter stb. Így a CA 1530-tól Augs burg -
ból ki in dul va el kí sér te út ju kon a lu the rá nus egy há za kat.
Se gí tett ne kik, hogy iden ti tá su kat, pro fil ju kat a lu the ri re -
for má ció ta ní tás be li és pasz to rá lis meg gyõ zõ dé se alap ján
meg õriz zék és új ra for mál ják. Ezenkí vül, mint azt még lát -
juk majd, ala pot nyúj tott egy vi lá got át fo gó egy há zi csa lád -
nak lu the rá nus kö zös ség gé va ló össze fo nó dás hoz.

AZ ÁGOS TAI HIT VAL LÁS A LU THE RÁ NUS
KÖ ZÖS SÉG ALAP VE TÕ DO KU MEN TU MA

Az Ágos tai hit val lás nem  csak a lu the ra niz mus el ter je dé -
sé ben és a lu the rá nus egy há zak meg ala kí tá sá hoz nyúj tott
je len tõs se gít sé get Eu ró pá ban, Észak- és Dél-Ame ri ká ban,
Auszt rá li á ban, Af ri ká ban és Ázsi á ban. A CA min dig és je -
len leg is a lu the rá nus egy há zak egy más fe lé tör té nõ kö ze -
le dé sé nek, tu dat for má lá sá nak esz kö ze volt, amely nek
alap ján a kö zös hit ben, a szel le mi élet ben, az apos to li
szol gá lat ban és a bi zony ság té tel ben egy más ra ta lál tak.

Az azo nos fe le ke zet hez tar to zó egy há zak, az ang li ká -
nok, re for má tu sok, me to dis ták, bap tis ták a 19. szá zad vé -
gé tõl nem zet kö zi fe le ke ze ti kon fe ren ci ák on és szer ve ze -
tek ben gyûl tek össze. A lu the rá nu sok ezért to vább fá ra -
doz tak. Csak 50 év vel a töb bi egy há zat kö ve tõ en gyûl het -
tek össze 1923-ban Ei se nach ban az el sõ Lu the rá nus Vi -
lág kon vent ben. Ez volt az el sõ vi lág mé re tû kon fe ren cia a
lu the rá nus egy há zak kép vi se lõi szá má ra. Ezen az össze jö -
ve te len a lu the rá nus hit val lá sok és el sõ sor ban az Ágos tai
hit val lás szol gált az óva to san gyü le ke zõ lu the rá nu sok
össze gyûj té sé nek alap já ul. A Lu the rá nus Vi lág kon vent al -
kot má nyá ban 1923-ban Ei se nach ban rög zí tet ték, hogy
min den ta ní tás és gya kor lat egye dü li for rá sa és té ved he -
tet len nor má ja a Szent írás, va la mint a lu the rá nus egy ház
hit val lá sa, a vál to zat lan Ágos tai hit val lás és a Kis ká té
mint Is ten igé jé nek tisz ta ma gya rá za ta. Itt mu tat ko zott
meg elõ ször a lu the rá nu so kat egye sí tõ, min den ki tõl el is -
mert kö te lék ként az Ágos tai hit val lás.

Eh hez a még nem iga zán szi lárd alap hoz nyúl tak vissza
és er re épí tet tek a lu the rá nus egy há zak a 2. vi lág há bo rút
kö ve tõ en. Ezenfe lül az ame ri kai, svéd és auszt rál lu the rá -
nu sok nagy sza bá sú se gély ak ci ó i nak kö szön he tõ en a há -
bo rút kö ve tõ ne héz évek ben vi lág mé re tû össze tar to zást él -
tek meg a lu the rá nu sok csa lád já nak se gít ség re szo ru ló
tag jai, az eu ró pai egy há zak. Eb bõl kö vet ke zett, hogy a

svéd Lund ban 1947-ben a Lu the rá nus Vi lág szö vet sé get el -
sõ plenáris ülé sén mint erõs hit be li ala po kon nyug vó szer -
ve ze tet ala pí tot ták meg. Az LVSZ al kot má nyá ban is mét a
Lu the rá nus Vi lág kon vent al kot má nyá ban ta lál ha tó két
tar tó osz lop ra utalt: a Szent írásra és a lu the rá nus egy ház
hit val lá saira, amelyek ben az LVSZ, „kü lö nö sen a vál to zat -
lan Ágos tai hit val lás ban és Lu ther Már ton Kis ká té já ban
Is ten igé jé nek he lyes ma gya rá za tát” is me ri el. Egy har ma -
dik pil lért is hoz zá ad tak: a há rom öku me ni kus hit val lást.
Ak ko ri ban, 1947-ben az LVSZ ön meg ha tá ro zá sát igen csak
óva to san „a lu the rá nus egy há zak sza bad egye sü lé se ként”
ér té kel ték. Ez vé del mé be vet te a tag egy há zak ön ál ló sá gát,
egy ben el há rí tot ta azt a gya nút, hogy a lu the rá nus vi lág -
egy ház egy gen fi szék he lyû Va ti kánt ho zott lét re. Az aj tót
is nyit va kí ván ták hagy ni a Mis sou ri Zsi nat Lu the rá nus
Egy házának (USA) be lé pé se elõtt is, amely a leg több lu the -
rá nus egy ház zal nem állt szó szé ki és úr va cso rai kö zös ség -
ben. Az LVSZ 1947-tõl vég zett sok ol da lú mun ká já ban a
teo ló gi ai ta nul má nyokkal, az ez ré vel vég zett se gély- és fej -
lesz té si prog ra mok kal, az ösz tön dí jas és cse re prog ra mok -
kal, a misszi ós és kép zé si prog ra mok tá mo ga tá sá val, a
nõk sze re pé nek erõ sí té sé vel az egy há zak ban, a ta pasz ta -
lat cse rékkel az is ten tisz te le ti és val lá si élet ben, az öku me -
ni kus ta nul má nyok kal és más ke resz tény kö zös sé gek kel
tör té nõ pár be szé dek ben való rész vé tel lel, szá mos kon zul -
tá ci ó val és nagy ren dez vé nyek kel és egyéb te vé keny sé gek -
kel az LVSZ hoz zá já rult ah hoz, hogy a lu the rá nus egy há -
zak kö zöt ti kap cso la tok erõ söd je nek és mé lyül je nek. 

Eze ken a mun ka te rü le te ken és te vé keny sé gek ben a lu -
the rá nus hit val lá sok ra, kü lö nö sen az Ágos tai hit val lás ra
tör té nõ uta lá sok nagy sze re pet ját szot tak. Ha ez sok szor
for má lis volt, s kö zös hit val lá si ala pok pusz ta em lí té sé re
szo rít ko zott, ak kor is em lé ke zést és meg erõ sí tést je len tett:
van kö zös ala punk, amely ben nün ket – a Szent írá son fe -
lül – össze tart és for mál. És a lu the rá nus egy há zak tény -
le ge s vi lág mé re tû kö zös ség ként és öku me ni kus part ner -
ként egy re erõ tel je seb ben je len nek meg.

Ezek re a hit val lá sok ra köz vet len mó don is hi vat koz tak
pél dá ul Dar-es-Sa la am ban, ami kor az LVSZ vi lág gyû lé se a
lu the ri hit val lá sok kal szem be ni kö te le zett ség re, kü lö nö -
sen az Ágos tai hit val lás ra utal va a dél-af ri kai fa ji meg kü -
lön böz te tést (apar the i det) a hit val lá sok kal el len té tes ként
el ítél te, és egy idõ re fel füg gesz tet te két LVSZ-tag egy há z
tagságát, ame lyek az apar the id del szem ben nem mu tat tak
kel lõ tá vol ság tar tást.

Az LVSZ-nek és más vi lág mé re tû ke resz tény kö zös sé gek -
kel foly ta tott két ol da lú be szél ge té sei ben tör té nik még köz -
vet len hi vat ko zás az Ágos tai hit val lás ra és egyéb hit val lá -
sok ra. Ezek kel a be szél ge té sek kel az LVSZ öku me ni kus
nyi tott sá gát és el kö te le zett sé gét kü lö nö sen ak tív és si ke res
mó don bi zo nyí tot ta. Ezek ben a pár be szé dek ben, ame lyek
töb bek kö zött a meg iga zu lás ta ná ra vo nat ko zó kö zös lu -
the rá nus–ka to li kus ál lás fog la lás hoz ve zet tek, ame lyet
1999-ben Augs burg ban ír tak alá, nem csak sze mé lyes teo -
ló gi ai vé le mé nye ket le he tett elõ ad ni, ha nem a rész ve võk az
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egy há za ik te kin téllyel ren del ke zõ do ku men tu ma i ra kel lett
hi vat koz za nak, vagy is olyan hit val lá sok ra, mint a CA.

Vé ge ze tül a lu the rá nus egy há zak kö zöt ti fej lõ dõ kap -
cso la tok, együtt mû kö dé sük, szo li da ri tá suk és kö zös sé gük
azt a kér dést tet ték fel, hogy ele gen dõ-e a „lu the rá nus egy -
há zak sza bad egye sü lé se”, ahogy az LVSZ 1947-tõl cé lul
tûz te ki. Itt az Ágos tai hit val lás is mét fon tos sá vált, és így
ér vel tek: A CA VII. cik ke rög zí ti, hogy az egy ház egy sé ge
szem pont já ból szük sé ges és elég sé ges, hogy az evan gé li u -
mot tisz tán hir des sék és a szent sé ge ket Is ten igé jé nek
meg fe le lõ en szol gál tas sák ki. A vi lág lu the rá nus egy há zai
alap ve tõ hit val lás ként el fo gad ták, ta nú sít ják és meg erõ sí -
tik az evan gé li um hir de té sé ben és a szent sé gek ün nep lé -
sé ben va ló azo nos sá gu kat. Ez azt je len ti, hogy egy sé gük
hit val lá si elõ fel té te le i nek meg fe lel nek, ezt az egy sé get
meg él he tik és ala kít hat ják, és ez kö te les sé gük is. En nek

meg fe le lõ en az LVSZ alap sza bá lyát az 1990. évi köz gyû lé -
sen Cu ri ti bában (Bra zí lia) úgy mó do sí tot ták, hogy az
LVSZ-t mint „kö zös sé get” de fi ni ál ták (az an gol „com mu -
ni on” szó a kö zös ség szel le mi jel le gét még job ban ki fe je zi),
vagy is az egy há zak kö zös sé gét, ame lyek „a Szent há rom -
ság Is tent vall ják, Is ten igé jé nek hir de té sé ben egyek, és
szó szé ki, va la mint úr va cso rai kö zös ség ben áll nak”.

Ez a meg gyõ zõ dés és ta pasz ta lat, hogy evan gé li kus ke -
resz té nyek és egy há zak vi lág mé re tû kö zös sé gé hez tar to -
zunk, amely ben az Ágos tai hit val lás je len ti a kö te le zõ ala -
pot és alap ve tõ el iga zo dást, az utób bi év ti zed ben a teo ló -
gu sok és a vi lá gi ak szá má ra is ér zé kel he tõ és ért he tõ volt.
Azt a fel is me rést kí ván juk há la adás sal el fo gad ni és ün ne -
pel ni, hogy az eb bõl a vá ros ból ki in du ló hit val lás fon tos
épí tõ kö ve és pil lé re a lu the rá nus kö zös ség nek. 

For dí tot ta Zsu gyel Já nos
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Laura Blanco – Silvia Carbonelli

Erények és értékek

Vi dám já té kok, fog lal ko zá sok
és el gon dol kod ta tó kér dé sek 52 hét re 
Se gít ség a gyer me kek nyi tott,
ba rát sá gos sze mé lyi sé gé nek ki bon ta -
ko ztatá sá hoz

Fordította: Kiss Emil

Öröm, ba rát ság, meg bo csá tás, sze re tet,
bá tor ság, kö zös ség vál la lás, tisz tes ség,
egye nes ség, há la…

Ez a könyv sor ra ve szi azo kat az al ko tó ele me ket, ame lyek szük sé ge sek
a bol dog, bölcs és elé ge dett em ber, a ki egyen sú lyo zott sze mé lyi ség, a ha -
tá ro zott gon dol ko dás és tisz ta lel ki is me ret ki ala kí tá sá hoz.

Az Eré nyek és ér té kek vál to za tos pe da gó gi ai esz kö zö ket ajánl a ne ve lõk -
nek ah hoz, hogy a gyer me kek fel is mer jék az em be ri ér té ke ket. Az egyes fe -
je ze tek bib li ai sza kasszal és rö vid el mél ke dés sel kez dõd nek, majd be von -
ják a gyer me ke ket a fog lal ko zá sok ba és já té kok ba, ame lyek ser ken tik az
al ko tó ké pes sé gü ket és bõ ví tik is me re te i ket.

A könyv 52 fe je ze te az év min den he té re ki dol go zás ra ja va sol egy erényt
vagy ér té ket, amely a gyer mek min den na pi él mé nye i vel függ össze.

Egy könyv, amely sok-sok öt le tet ad a szü lõk nek, ta ná rok nak, hit ok -
ta tók nak, és ugyan csak sok já té kot ad a gyer me kek nek.

Kiadja a Református Kálvin Kiadó a Magyar Bibliatársulat Alapítvány
megbízásából.

Formátum: 226×268 mm, kartonált, 127 oldal. Ára: 2800 Ft



Lu ther Már ton azt val lot ta: „…nem hagy hat tok gyer me ke -
i tek re jobb és ma ra dan dóbb kin cset, mint hogy ha stú di u -
mok ra s jó tu do má nyok ta nu lá sá ra kül di tek õket.”1

Jó tu do má nyok ta nu lá sá ra szá za do kon át a sop ro ni
evan gé li kus lí ce um ba küld ték ta nul ni gyer me ke i ket a fel vi -
dé ki és du nán tú li fal vak, vá ro sok pol gár csa lád jai. Ma gyar,
né met és szlo vák te rü let rõl egy aránt ér kez tek a di á kok.

A sok fé le táj ról, te le pü lés rõl, csa lá di kör nye zet bõl jött
di á kok ban az in téz mény az ok ta tás nyolc éve alatt ki ala -
kí tot ta az egy más mel let ti ség, az egy más hoz kap csolt ság
ér zé sét, a kö zös ség be tar to zás él mé nyét.

Eb ben az is ko lá ban, az 1557-ben ala pí tott sop ro ni evan -
gé li kus lí ce um ban nem csak ok ta tást foly tat tak, ha nem ne -
vel tek is, tu da to san, prog ram sze rû en, fe le lõ sen és hit tel. A
líceum a ki egyen sú lyo zott mû velt ség alap ja it ad ta át – ko -
ron ként – ta nu ló i nak. Er re val la nak az is ko la je les ta ná ra -
i nak tan ter vei is. A mû velt sé get tá gan ér tel mez ték, a tan -
ter vek nem vol tak egy ol da lú ak. Eb be a mû velt ség be be le -
tar to zott a test kul tú ra és a mû vé sze ti te vé keny ség, az iro -
da lom ban, a ze né ben, a mu zsi ká lás ban va ló el mé lye dés is.
Az ok ta tás so rán a ki vá lók ra, az át la gos ké pes sé gû ek re és
a gyen gébb ta nu lók ra egy aránt gon dot nagy for dí tot tak.

A 16. szá zad ban, ami kor lét re jött a sop ro ni is ko la, for -
ra dal mi vál to zá sok kö vet kez tek be az ak ko ri tár sa da lom
mû velt sé gi ál la po tá ban a re ne szánsz és az 1517-ben út já -
ra in du ló re for má ció ered mé nye ként. A hu ma niz mus és a
re for má ció jel sza vai („ad fon tes”, „so la Scrip tu ra”) ered -
mé nyez ték, hogy ki ala kult egy anya nyel vû iro da lom,
amely min de nek elõtt a bib lia for dí tá so kat, zsol tár for dí tá -
so kat tar tot ta fon tos nak. Ek kor je len tek meg az el sõ rész-
for dí tá sok, mint Kom já thy Be ne dek Az Szent Pál le ve lei
(Krak kó, 1533) vagy Pes ti Gá bor Es o pus fa bu lái (Bécs,
1536) cí mû mun kái, Syl ves ter Já nos Új tes ta men tum-for dí -
tá sá nak ki adá sa (Sár vár-Új szi get, 1541) Ná dasdy Ta más
ud va rá ban, majd az el sõ tel jes bib lia for dí tás a gön ci pré -
di ká tor, Kár oli Gás pár mun ká ja ként (Vi zsoly, 1590).

A 16. szá zad ban, a re for má ció tér hó dí tá sá nak idõ sza -
ká ban há rom rész re sza kadt Ma gyar or szág. A mo há csi

csa ta vesz tést, majd Bu da eles tét kö ve tõ en a Ki rá lyi Ma -
gyar or szág te rü le tén a csá szár ural ko dott, a ke le ti or szág -
rész ben pe dig lét re jött a füg get len er dé lyi fe je de lem ség.

Mo hács után a ma gyar mû ve lõ dést nem ki rá lyok, ki rá -
lyi ud va rok, ha nem vi dé ki fõ úri ud va rok la kói és ván dor -
lan to sok, va la mint a nép pel együtt élõ pro tes táns lel ké -
szek kép vi sel ték. A tö rök hó dolt ság te rü le tén pél dá ul, Ba -
ra nya egyik fa lucs ká já ban szín da ra bot ta ní tott be a pa -
rasz tok nak Sztá rai Mi hály evan gé li kus pré di ká tor. Ha tá -
rok tól és te rü le ti fel osz tás tól füg get le nül ki ala kult egy
egy sé ges ma gyar nyelv, egy egy sé ges ma gyar kul tú ra.

A há rom fe lé sza kí tott or szág nak a re for má ció adott egy -
sé get. A re for má ció el ter je dé se és eb bõl kö vet ke zõ en a
nem ze ti nyelv tu da tos, iro dal mi igé nyû hasz ná la ta és mû -
ve lé se a nem ze ti foly to nos ság ér zé sét te rem tet te meg.

A re for má ció el sõ ige hir de tõi a fe ren ces pa pok vol tak,
akik kö zül az 1530-as évek tõl so kan in dul tak ta nul ni Wit -
ten berg be, Lu ther és Me lancht hon egye te mé re, mint pél dá -
ul a sop ro ni Ge org Fa ber is.

A re for má ció – ta ní tá sa sze rint – for rá sa lett a füg get len
gon dol ko dás nak, s alap já vá vált az anya nyel vû kul tú ra
meg te rem té sé nek, ki bon ta ko zá sá nak.

A Bib lia for dí tá sa mel lett meg szü le tett az el sõ ma gyar
nyel vû éne kes könyv (Gál szé csi Ist ván: Ke gyes éne kek rül és
ke resz tény hüt rül. Krak kó, 1536), meg je lent az el sõ ma -
gyar ábé céskönyv (Dé vai Bí ró Má tyás: Or togra phia Un ga -
ri ca. Bécs, 1538), el ké szült az el sõ ma gyar nyel vû és lu -
the ri szel le mû ká té (Szé kely Ist ván: Ke resz tény ség nek fun -
da men tu má ról. Bécs, 1538), és ke re set té vált az el sõ ma -
gyar nyel vû pré di ká ció gyûj te mény (Hu szár Gál: Az Úr Jé -
zus Krisz tus nak úr va cso rá já ról. Ma gyar óvár, 1558).

A Szent írás is me re te min den hí võ szá má ra a leg fon to -
sabb volt. Ah hoz azon ban, hogy min den ki szá má ra le het -
sé ges le gyen a Bib lia ol va sá sa, ta nul má nyo zá sa, ér tel me -
zé se, szük sé ges volt nem csak an nak anya nyelv re va ló for -
dí tá sa, ha nem nagy pél dány szám ban va ló köz re adá sa is,
va la mint az ír ni-ol vas ni tu dó kö zön ség ne ve lé se, az az az
is ko lá zás. Így azu tán sor ra szü let tek a ván dor nyom dák és
az is ko lák. Er dély ben Hoffgreff György (1550) és Hel tai
Gás pár ko lozs vá ri nyom dá ja, Sár vá ron Syl ves ter Já nos
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(1539, 1541), Ma gyar óvá ron, Deb re cen ben, Pá pán Hu szár
Gál és Hu szár Dá vid ti po grá fi ái vol tak je len tõ sek. Bor ne -
mi sza Pé ter, az evan gé li kus szu per in ten dens, az el sõ ma -
gyar nyel vû drá mánk szer zõ je (Ma gyar Élekt ra, 1558) pe -
dig Semp ten ál lí tot ta fel nyom dá ját (1573).

Az is ko lák, a pro tes táns fõ is ko lák a vá ro si hu mán gim -
ná zi u mok ból jöt tek lét re. Ezek a szü le tõ is ko lák – könyv -
tá ra ik kal és nyom dá ik kal együtt – a ma gyar mû ve lõ dés
bá zi sa i vá let tek. A sá ros pa ta ki és a pá pai pro tes táns is ko -
la 1531-ben kezd te meg mû kö dé sét. Hí res volt Beth len Gá -
bor gyu la fe hér vá ri kol lé gi u ma (1622), ahol Al sted, Pis ca -
tor, Bis ter feld és Apá czai Cse re Já nos is ta ní tott. Apá czai -
hoz kö tõ dik el sõ ma gyar nyel vû en cik lo pé di ánk is (Ma -
gyar En cik lo pé dia. Ut recht, 1653).

Ko lozs vá ron dol go zott Hel tai Gás pár, az er dé lyi szász
pap ból ma gyar evan gé li kus pré di ká tor rá lett író, bib lia for -
dí tó és nyom dász is (Száz fa bu la, 1566).

Hí res volt a deb re ce ni re for má tus kol lé gi um is, ahol
olyan ki vá ló tu dó sok ta ní tot tak, mint Pó sa há zi Já nos, a
ter mé szet fi lo zó fia el sõ ha zai szer zõ je (Phi lo so phia na tu ra -
lis, 1657), vagy Ko má ro mi Csip kés György, a csil la gász
(Az üs tö kö sök rõl, 1665).

Evan gé li kus is ko lá ink kö zül Lõ cse és Kés márk gim ná zi -
u mai jöt tek lét re a 16. szá zad ban, va la mint ek kor, 1557-
ben ala pí tot ták a sop ro ni evan gé li kus lí ce u mot is. 1656-
ban ala pí tot ták Po zsony vá ro sá nak lí ce u mát, majd Eper jes
gim ná zi u má ban in dult meg a kép zés 1666-ban.

A sop ro ni lí ce um fa lán em lék táb lák so ka sá ga õr zi a
hely szel le mét, az õsi is ko la szel le mi örök sé gét.

Wit ten berg ha tá sa ér vé nye sült a sop ro ni lí ce um ok ta tá -
sá ban a kez de tek tõl, s kü lö nö sen Rös chel Já nos wit ten -
ber gi pro fesszor 1693-ban be ve ze tett tan ter vé nek élet be
lé pé sé tõl.

Di ák ja ik kül föl dön foly tat ták egye te mi ta nul má nya i kat.
Wit ten berg, Hal le, Jé na, Alt dorf egye te me i nek el vég zé sét
kö ve tõ en ha za tér ve az ok ta tás, a tu do mány és a köz élet
szol gá la tá ba áll tak.

A di á kok kül föl di ta nul má nya it, pe reg ri ná ci ó ját ala pít -
vá nyok tá mo gat ták. Lack ner Kris tóf, a hu ma nis ta tu dós
pol gár mes ter, Palm Re ná ta bá ró nõ, Kas ten holz And rás,
Oer tel Já nos Gottfried, Tor kos Jó zsef lel ké szek, Decc ard Já -
nos Kris tóf, Sch warz Já nos ta ná rok, vagy ipa ros és ke res -
ke dõ pol gá rok (Rupp recht Já nos, Bra un csa lád) je len tõs
ala pít vá nyo kat hoz tak lét re e cél ra.2

A pe reg ri ná ció ered mé nye ként a vá ros ve ze tõ ér tel mi sé -
gi ré te gét kép zett lel ké szek, jo gá szok, or vo sok, ta ná rok al -
kot ták, akik tu do má nyos mun kát is vé gez tek, s töb ben
kül föl di tu dós tár sa sá gok nak tag ja i vá vál tak.3

A 18. szá zad for du ló ján a sop ro ni is ko la ok ta tá sát a né -
met egye te me ket megjárt, új szel le mi sé gû ta ná rok ha tá -

roz ták meg. Ek kor vál to zott meg az is ko la fel ügye le ti és
fenn tar tá si rend sze re is, mert az is ko la fenn tar tó töb bé
nem a vá ros volt, ha nem az egy ház köz ség (1853-ig). 

A LÍ CE UM ÚJ SZEL LE MI SÉ GÛ TA NÁ RAI, REK TO RAI
A 18. SZÁ ZAD FOR DU LÓ JÁN

Fride li us Já nos 1682-tõl 1712-ig volt az is ko la igaz ga tó ja.
A ko rai fel vi lá go so dás szel le mét ho no sí tot ta meg a lí ce -
um ban, et tõl vált ha la dó szel le mû vé az ok ta tás. Azok a
rek to rok, ta ná rok, akik mint egy fél év szá za don ke resz tül
meg ha tá roz ták a lí ce um ban fo lyó ok ta tás-ne ve lés tar tal -
mát, a me rev egy há zi or to do xi át le gyõ zõ po zi tív irány zat,
a pi e tiz mus és a ko rai fel vi lá go so dás (Früha ufklä rung)
kép vi se lõi vol tak. Õk pe da gó gi ai re form ja ik kal tu da to san
vál tak egy új kor szak meg te rem tõ i vé.

Fride li us Wit ten berg ben foly tat ta ta nul má nya it, itt ké -
szí tet te disszer tá ci ó ját is 1661-ben „Ex ant ro po lo gia de
prin ci pi is nob is cum na tis” cím mel. (Bar tucz La jos sze rint
mû ve igen je len tõs, hi szen – Mag nus Hundt mar bur gi fi -
lo zó fus 1501-ben meg je lent mun ká ját kö ve tõ en – õ ír ta a
vi lá gon a má so dik ant ro po ló gi át.)

Fride li us rek tor sá ga ide jén lá to ga tott ha za a sop ro ni
is ko lá ba a wit ten ber gi pro fesszor, Rös chel Já nos is, aki
az 1689-ben ké szí tett tan ter vi ja vas la tá ban, hit ok ta tá sá -
ban öt vöz te a lu the ri or to do xia és a pi e tiz mus ele me it,
hi szen egy aránt aján lot ta Ab ra ham Ca low teo ló gi ai be ve -
ze té sét (izago gi ká ját) és Phi lipp Ja kob Spener Ta bu lae ca -
te che ti cae cí mû mun ká ját. Ez volt a pi e tiz mus el sõ je -
lent ke zé se a ha zai ok ta tás ban. Tan ter ve hár mas célt tû -
zött ki: a ke gyes sé get, az er köl csös sé get és a tu do má -
nyos mû velt sé get (pi e tas, hon es tas, hu manit as). Fride li -
us tan ter ve – Rös chel ja vas la ta el le né re – még nem szánt
ko mo lyabb sze re pet a re á li ák nak, a val lás ta ní tá sá ra
azon ban nagy hang súlyt he lye zett: a di á kok „min den -
nap ol vas sa nak a Bib li á ból, ta nul ja nak be lõ le bib li ai
mon dá so kat, s eze ket vo nat koz tas sák a hit ága za tok ra”.
Fon tos nak tar tot ta Lu ther Kis és Nagy ká té já nak ta ní tá -
sát. A val lás tant he ti két órá ban aján lot ta. Az is ko la ta -
ní tá si nyel ve a la tin volt, de a né met és a ma gyar nyelv
ok ta tá sa is hang sú lyo zot tan sze re pelt. E nyel vek is me re -
tét és gya kor la tát Fride li us a ta nu lók tól és a ta ná rok tól
egy aránt meg kö ve tel te, oly annyi ra, hogy bün te tõ je let
(sig num lin gu a ri um) kel lett vi sel nie an nak, aki vé tett a
há rom nyel vû ség sza bá lyai el len.4

Decc ard Já nos Kris tóf 1712-tõl 1740-ig volt a lí ce um
rek to ra. A sop ro ni jegy zõ fi a ként õ is Wit ten berg ben ta -
nult, ahol a leg töb bet ta lán szál lás adó já tól, Rös chel Já nos -
tól sa já tít hat ta el, az az a teo ló gia, a böl csé szet és a ma te -
ma ti ka tu do má nyát. A bo ta ni ka irán ti ér dek lõ dé sét – ha -
zánk egyik el sõ je len tõs bo ta ni ku sa ként – Flo ra Sem p ro ni -
en sis cí mû mun ká já val bi zo nyí tot ta. Sok ol da lú, az iro da -
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lom és a ter mé szet tu do má nyok iránt egy aránt ér dek lõ dõ
tu dós volt, aki nek szi go rú igé nyei vol tak ta ná ra i val szem -
ben is. A sci en tia, a vir tus és az auc to ri tas, az az a tu dás,
az erély és a te kin tély tar tás csak úgy el vá rás volt ré szé rõl,
mint a há rom nyelv, a la tin, a ma gyar és a né met hasz ná -
la tá nak kö ve tel mé nye.

Mi dõn a Jé nai Tu dós Tár sa ság a tag jai so rá ba vá lasz tot -
ta, írt egy tu do má nyos ér te ke zést. „Eb ben le ír ta a ha zai
pe da gó gu sok ne héz, meg alá zó hely ze tét és az is ko lák
gon do zat lan sá gát, s azt ál lí tot ta, hogy a pat ró nu sok sok -
szor nem ér te nek a tan ügyek hez, csak ural kod ni akar nak
a ta ná ro kon.” A kon vent tag jai ter mé sze te sen fel há bo rod -
tak, s mint hogy Decc ard nem volt haj lan dó vád ja it vissza -
von ni, 1740-ben el moz dí tot ták ál lá sá ból.5

Haj nó czy Dá ni el 1740-tõl 1747-ig kö vet te Decc ard Já -
nost a rek to ri tiszt ség vi se lé sé ben. Õ is sop ro ni ösz tön díj -
jal vé gez te ta nul má nya it Wit ten berg ben. 1715-ben írt dis -
pu tá ci ó ját a sop ro ni kon vent nek és Krmann Dá ni el püs -
pök nek aján lot ta. Ab ban az idõ ben ve zet te a lí ce u mot,
ami kor sor ra deg ra dál ták a pro tes táns is ko lá kat. Ek kor
Haj nó czy el len is el já rást in dí tot tak egy di ák, Or lich Már -
ton gúny ira ta mi att.

Haj nó czy 1741-ben ve ze tett be újabb tan ter vet. Tan -
rend jé ben, a „De si de ria scho lasti ca”-ban ér vé nye sült „Bél
Má tyás nak a ko rai fel vi lá go so dás irá nyá ba mu ta tó, a hal -
lei pi e tiz mus vo ná sa it ér vé nye sí tõ rend je”. A tan ter vi re -
form alap ján „biz to sí ta ni re mél te a lel kész- és pe da gó gus-
után pót lást, mi u tán eb ben az idõ ben már egy re in kább
kor lá toz ták a kül föl di ta nul má nyo kat”.6

Haj nó czy „tel je sen Franc ke szel le mé ben szólt, ami kor
nyo ma té ko san ki eme li, hogy a ká tét az al sóbb osz tá lyok -
ban nem sza bad la tin nyel ven ta ní ta ni, ha nem anya nyel -
ven, kér dés-fe le let for má já ban, kü lön köny vecs ké be ír va”.
A fel sõbb osz tá lyok tan anya gá ban ja va solt ho mi le ti kai
gya kor la tok azon ban már nem va ló sul hat tak meg a kon -
vent el len ja vas la ta mi att.7

Ri bi ni Já nos rek tor sá ga 1747-tõl 1758-ig tar tott. Ri bi -
ni – szlo vák szár ma zá sú lé vén – a ma gyar nyel vet tö ké -
le te sen a ne mes ké ri is ko lá ban sa já tí tot ta el. Mû velt sé ge
sok ré tû volt, hi szen a sel mec bá nyai gim ná zi um ban a gö -
rö göt Bla si us tól, a ma te ma ti kát pe dig Mi ko viny Sá mu el -
tõl ta nul hat ta. 1740-tõl Po zsony ban foly tat ta ta nul má -
nya it, ahol a po li hisz tor Bél Má tyás fo gad ta há zá hoz ne -
ve lõ nek. Rö vid idõt töl tött a jé nai egye te men is. Jé ná ból
ha za tér ve a lí ce um leg fel sõ osz tá lyá nak, a pri má nak lett
a ta ná ra. Ez az osz tály már oly annyi ra teo ló gi ai stú di -
um nak szá mí tott, hogy nö ven dé kei „Scho lae Sem p ro ni -
en sis Ev. SS. Theo lo giae stu dio si pri mae clas sis”-ként ír -
ták alá ne vü ket.8

Ri bi ni az ok ta tás ban, rek tor sá gá ban ar ra tö re ke dett,

hogy az anya nyelv, a ma gyar nyelv ne szo rul jon töb bé a
la tin mö gé, hogy a di á kok iro dal mi mû ve ket ír ja nak és ol -
vas sa nak ma gya rul, hogy fon tos mun ká kat for dít sa nak, s
ha kell, új sza va kat al kos sa nak. E ja vas la tá val Ri bi ni
meg elõz te ugyan a nyelv újí tás moz gal mát és a re form kort,
köz vet len ha tá sa még sem volt a lí ce u mi ok ta tás tar tal má -
ra. Va ló szí nû, hogy ép pen új sze rû sé ge volt az oka ha tás -
ta lan sá gá nak. Ri bi ni li be rá lis és fel vi lá go sult ta nár volt,
aki azon ban – el té rõ en ta ná rá tól, Bél Má tyás tól – in kább
a „fel vi lá go so dás ra ci o na liz mu sá hoz állt kö ze lebb…, né -
ze tei sa já tos mó don ke ve red tek ná la egy faj ta lu the ri or to -
do xi á val”. Pi e tis ta ki té te lei mi att bo csát ko zott vi tá ba Sze -
ni czei Bá rány Györggyel an nak 1750-es ká té ja kap csán,
majd foly tat ta a vi tát fi á val, Bá rány György püs pök kel is.
A sop ro ni lel ké szek, Ser pi li us és Tor kos Jó zsef sem ér tet tek
ve le egyet. Ri bi ni „ve lük szem ben a li be rá lis teo ló gia elõ -
fu tá ra ként lé pett fel”.9

Kis Já nos, a ké sõb bi evan gé li kus szu per in ten dens is a
sop ro ni is ko lá ba járt. „Jó kedv vel és örö mest si e ték a vá -
rost lát ni, de mi kor hoz zá kö ze led vén ide gen nyel ven be -
szé lést hal lék, sír va fa kad tam” – ír ta Kis Já nos Em lé ke zé -
seiben, éle te al ko nyán.10 A szé les iro dal mi mû velt ség gel
és tu do má nyos ér dek lõ dés sel is meg ál dott di ák – tár sa i val
– 1790-ben lét re hoz ta ha zánk el sõ di ák ön kép zõ kö rét, a
Sop ro ni Ma gyar Tár sa sá got. Ké sõbb is nagy ha tást gya ko -
rolt a di ák ság ra. „…a je le sebb if ja kat sze ret te ma ga kö ré
gyûj te ni, üres órá ik ban hasz no san fog lal kod tat ni, atyai
ta ná csá val se gí te ni, s ta nul má nya ik nak irányt ad ni” – jel -
le mez te õt Müll ner Má tyás.11

Az is ko la, a sop ro ni evan gé li kus lí ce um ta nu ló if jú sá ga
a ki tû nõ ta ná rok ál tal kép zett te het sé ges di á kok so rát ad -
ta a ma gyar tu do mány nak a 19–20. szá zad ban.

A ta ná ri kar ok ta tó mun ká já nak szín vo na lát, ha la dó
szel le mét jó részt an nak kö szön het te, hogy igaz ga tói, ta -
ná rai – szá za do kon át – az is ko la volt nö ven dé kei kö zül
ke rül tek ki. A lí ce um ér ték rend jét a nyi tott ság, a tu do -
mány és a mû vé szet sze re te te, a kö zös sé gért va ló fe le lõs -
ség vál la lás, a szo ci á lis ér zé keny ség, a csa lád hoz, a vá ros -
hoz, az al ma ma ter hez va ló tisz te let és hû ség jel le mez te.
A di á kok eb ben nõt tek fel, ezt ad ták to vább, és eb ben a
szel lem ben ne vel ték a kö vet ke zõ ge ne rá ci ó kat.

So kan, mint pél dá ul a Man nin ger csa lád, amely nek
gyer me kei több ge ne rá ci ón ke resz tül eb ben az õsi sop ro ni
is ko lá ban szívtak magukba tudást és emberséget, ké sõbb,
ki emel ke dõ tu do má nyos pá lya fu tá suk so rán eb bõl a hit -
bõl és szel le mi ség bõl táp lál koz tak.

A sop ro ni evan gé li kus pol gár ság és az evan gé li kus lí ce -
u mi ok ta tás tör té ne té bõl sok egy ko ri di ák áll elõt tünk pél -
da ként, aki mint vesszõ szál sar jadt ki elõt tünk, mint gyö -
kér a szik kadt föld bõl. (Ézs 53,2)
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A LEL KÉSZ HÁ ZAS PÁR KAP CSO LA TOK
ZA VA RA I NAK, KONF LIK TU SA I NAK SA JÁ TOS OKAI

Há zas ság- és Csa lád se gí tõ Szol gá la tunk nál az el múlt 10
év so rán mint egy 40 lel kész há zas pár je lent meg há zas -
pár kap cso la ti vál sá ga ival. (A 40-es szám vi szonyszám
annyi ban, hogy volt év, ami kor két pár je lent meg, volt év,
ami kor 5 pár. A 40-es szám azért is vi szony szám, mert
ezen idõ szak alatt mint egy 500 há zas pár ke res te meg
szol gá la tun kat pri mer vagy szek un der, il let ve ter ci er vál -
ság zó ná ban küsz köd ve pár kap cso la ti prob lé má ik kal. E
két adat – évi 4 és 50 pár – azért fi gye lem re mél tó, mert hi -
szen a 4 lel kész há zas pár „ben ne van” az 50 pár ban, és ily
mó don az éven te pár terá pi ás, gon do zá sos igén  nyel meg -
je le nõ ös  szes há zas pá rok nak mint egy 10%-a lel kész há -
zas pár volt. (Meg jegy zen dõ, hogy ezek kö zött volt bap tis -
ta és evan gé li kus is.) El sõ lá tás ra az ös  szes ben nün ket
fel ke re sõ há zas pá r szá má hoz ké pest a lel kész há zas pá rok
szám ará nya fel tû nõ en ma gas. Ez a ma gas szám fel hív ja
fi gyel mün ket e pár kap cso la tok pszi cho e pi de mi á lis ve szé -
lyez te tett sé gé re, kö ze lebb rõl ar ra, hogy ala po sab ban vizs -
gál juk meg e cél cso port spe ci fi ku ma it.

Ezt ala po sab ban, dif fe ren ci ál tab ban vizs gál va rög tön
ész lel jük azt, hogy a lel kész há zas pá rok nak mint egy 3/4-e
(4-bõl 3 pár) ab ban a ter ci er vál ság idõ szak ban ke re sett
meg ben nün ket, ami kor a pár kap cso lat meg men té sé re
alig ha volt le he tõ ség. Az az fan tá zia szin ten vagy már jo gi -
lag is vá lá si for ga tó köny ve ket ké szí tet tek, vagy pe dig
olyan sú lyos volt a vál ság, hogy a kap cso la tok ér zel mi tar -
ta lé kai tel je sen ki ürül tek. A pá rok szin te el len ség ként áll -
tak egy más sal szem ben, a „bûn bak kép zé si fo lya ma tok”
túl elõ re ha la dott ál la pot ban vol tak. En nek nyo mán a „há -
zas ság tes tén” olyan nek ró zi sok (el halt ré szek) je len tek

meg, ame lyek a pár kap cso lat „am pu tá ci ó ját” el ke rül he tet -
len né tet tek. Rög tön meg jegy zem, hogy ezek az ál la po tok
a gon do zót még óva to sab bá te szik, hi szen eti kai, lel ki gon -
do zói és stra té gi ai meg gon do lás ból moz gás te re be szû kül,
a vá lá si dön tés meg ho za ta lát il le tõen nem vál lal hat sem -
mi fé le sze re pet. Ezek ben a krí zis hely ze tek ben a pár kap -
cso lat már nem gon doz ha tó, de a ben ne szen ve dõ egyén
lel ki gon do zá sá nak ide je még nem ér ke zett el iga zán. Meg
kell je gyez nünk, hogy ezek a „kol lú zi ós” fe szült sé gek „fel -
han go sít ják” a sze mé lyi ség bel sõ za va ra it. Ezen int ra pszi -
chés sze mé lyi ség za va rok be ke rül ve a kap cso lat in ter ak tív,
ne ga tív ér zel mû erõ térrend sze ré be to vább „he ví tik” a vál -
sá got. Egyes ese tek ben preskizo form vagy de presszi ós
kór ké pek is ki ala kul hat nak. A fen ti ek mi att a lel ki gon do -
zói-te rá pi ás ha té kony ság nem bon ta koz tat ha tó ki, és bi zo -
nyos ku darc él mény kí sé ri a lel ki gon do zó szá má ra eze ket
az ese mé nye ket. Ezt ter mé sze te sen a lel ki gon do zó úgy
old ja fel, hogy a „ké sõn ér kez tek” hely zet ér té ke lés sel ér tel -
me zi a pár terá pia ered mény te len sé gét. És ez va ló ban így
van, a lel kész há zas pá rok majd nem min dig „ké sõn ér kez -
nek”, más há zas pá rok hoz ké pest is fel tû nõ mó don.

Ez a tény vi lá gít rá ar ra a sa já tos je len ség re, hogy lel -
kész há zas pá rok ese té ben fel tû nõ en hosszú ra nyú lik az
ap ró fe szült sé gek kor sza ká nak nem ver ba li zált, nem meg -
be szélt sza ka sza, és azu tán for dul, szin te „rob ban” vissza -
for dít ha tat lan kor sza ká ba a vál ság. A pri mer vál ság kor -
sza kot nem ész le lik, az az nincs tu da tos ké szü lés a vál sá -
gok fo ga dá sá ra. A szekun der vál ság kor szak el foj tó dik:
vagy el fojt ják hi á nya i kat, fe szült sé ge i ket, vagy a „szol gá -
lat” szem pont já val ra ci o na li zál ják együ vé tar to zá suk
kény sze rét. „Ne kik nem le het nek sa ját konf lik tu sa ik” –
mert „szol gál nak”, sõt a jól mû kö dõ csa lá di, pár kap cso la -
ti élet lát sza ta, fenn tar tá sa eg zisz ten ci á lis lét kér dés.
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A jó ok ta tás – a ré gi ek kel szól va – er köl csi és „élet ta ni”
sza bá lyok át adá sát, va la mint a tu do má nyok rend szer ben
és ok sze rû en va ló elõ adá sát, el sa já tít ta tá sát je len ti. Lack -
ner Kris tóf ezért ezt az is ko lát, az evan gé li kus lí ce u mot „a
tu dás fegy ver tá rá nak és az eré nyek ve te mé nyes kert jé nek”
szán ta, óhaj tot ta a 17. szá zad ban.

Az if jú ság nak ma is mind ket tõ re, a tu dás ra és az erény -

re is egy aránt szük sé ge van. A val lá sos hit és a val lá sos
ala po zá sú er köl csi ne ve lés – szá za dok óta – a gyö ke re ket
je len tet te, amely azu tán egész éle tük so rán ösz tön zést,
biz ta tást, meg erõ sí tést adott. Eme gyö ke rek be ka pasz kod -
va az is ko la fel ada ta ma is, hogy egész élet re szó ló út ra -
va lót ad jon hit bõl, er kölcs bõl, tu dás ból, a vi lág ban va ló el -
iga zo dás ról.

SZAR KA MIK LÓS

Vál ság tü ne tek lel ki pász to ra ink
há zas pár kap cso la ta i ban?
Vál ság je lek és a gon do zás le he tõ sé gei



Ak kor is, ha e so rok író ját ilyen, a szol gá lat len dü le té -
ben élõ, de már szek un der vál sá got hor do zó lel kész há zas -
pá rok – egy-egy ki vé tel tõl el te kint ve – alig ke res ték meg,
még is meg em lí ten dõ né hány ilyen vál ság hely zet. Min de -
nek elõtt ilyet okoz nak az egy há zi-gyü le ke ze ti szol gá lat ra
kon cent rál va a pár kap cso la ton be lü li olyan sze rep fi xá ci -
ók, amely sze re pek a szol gá lat vég zé sét cé loz zák, de nagy -
ban elõ se gí tik a pár kap cso lat in ger sze gé nyü lé sét (én is
szol gá lok – te is szol gálsz, de ne künk nincs idõnk egy -
más ra). Má sod szor vál ság hely ze tet hoz hat lét re az is,
hogy a ke gyes sé gi élet „ex ope re ope ra to” ga ran tál ni lát -
szik azt, hogy egyé ni prob lé mák – pár kap cso la ti za va rok
– vagy nem le het nek, vagy ha len né nek, azok au to ma ti ku -
san meg fog nak ol dód ni. Ez a ve szély ter mé sze te sen csak -
is ott áll fenn, ahol van egy ál ta lán ke gyes ség, sõt akár élõ
ke gyes ség. E pon ton meg kell je gyez nem, hogy a pár kap -
cso la ti vál sá gok nem kí mé lik a ke gyes ség iránt leg el kö te -
le zet tebb em be re ket sem. Sõt a re for má tus-bib li kus pra xis
pi e ta tis-tól ide gen ke gyes sé gi és té ves teo ló gi ai be ideg zõ -
dé sek (per fek ci o na liz mus, az evan gé li um és tör vény vi -
szo nyá nak hely te len ér tel me zé se stb.) mö gött nem egy szer
olyan sze mé lyi ség za va rok hú zód nak meg, ame lyek nem -
csak táp lál ják a ha mis ke gyes sé get, ha nem kap cso la ti vál -
sá go kat és be il lesz ke dé si za va ro kat ge ne rál nak, pár kap -
cso la ton be lül és pár kap cso la ton kí vül is. Har mad szor: ha
el hí vott és el kö te le zett lel ki pász tor vagy lel kész nõ olyan
párt vá laszt, aki nem ér ti vagy nem ér té ke li lel ké szi hi va -
tást vég zõ el kö te le zett fér jé nek, fe le sé gé nek mun ká ját.
Ma gya rán: nem hit re ju tott em ber. Ilyen kor ket tõ jük kö -
zött olyan ér ték kü lönb sé gek, ér ték pre fe ren ci ák fe szül nek,
ame lyek a pénz hez, az élet hez, a mun ká hoz, a szol gá lat -
hoz olyan el té rõ vi szo nyu lást ered mé nyez nek, hogy az a
pár kap cso la tot elõbb-utóbb ki kez di. A nem lel kész férj tõl
vagy fe le ség tõl nem kí ván ta tik meg, hogy fel tét len egy há -
zi szol gá la tot vé gez zen, de az igen, hogy Krisz tus ban élõ,
já ró em ber le gyen. Ha nem is lel kész há zas pár volt Izsák és
Re be ka, de az õ kap cso lat- és csa lád tör té ne tük jó bib li ai
pa ra dig ma er re (1Móz 25,20–28). A szü lõk – Izsák és Re -
be ka – las san zá ród nak ki egy más ból, és a két szü lõ kü lön
ko a lí ci ót köt a fi úk kal (Re be ka–Já kób, Izsák–Ézsau), és a
„rob ba nás” a fi úk éle té ben ma ni fesz tál ja a csa lád sú lyos
krí zi sét. Jól le het nem lel kész há zas pá rok ese té ben is fenn -
áll ugyan ez a ve szély, de ta pasz ta la ta ink sze rint nem
olyan ka rak te risz ti kus, mint lel kész há zas pá rok ese té ben. 

A KONF LIK TU SOK SA JÁ TOS SZO CIO LÓ GI AI
HÁT TE RE

A lel kész há zas párok vál sá gai sa já tos szo cio gra fi kus szin -
tér kon tex tu sá ban zaj la nak, ez pe dig az adott gyü le ke zet.
Köz tu do má sú, hogy a vál ság hor do zó fe le ség vagy férj ren -
del ke zik egy-egy olyan bi zal mas „test vér rel”, aki vel ter he it
meg oszt ja. A leg több eset ben e bi zal mas, kvá zi lel ki gon do -
zói kap cso la to kon ke resz tül ki szi vá rog nak hí rek a lel kész -

há zas pár kap cso la ti fe szült sé ge i rõl. Így a kap cso la ti vál ság
ki gyû rû zik a gyü le ke zet bel sõ, majd kül sõ te re i be, és el kez -
di rom bo ló mun ká ját. Akik ha son ló vál sá go kon men tek ke -
resz tül, „meg ér tik” a vál sá got, sõt az eset le ges vá lá si idõ -
szak ban is meg ér tõ tá ma szai ma rad nak va la me lyik fél nek.
Nem így a gyü le ke zet má sik ré sze, amely meg üt kö zés sel,
meg döb ben ve és így a lel kész há zas pár tól bi zal mát meg -
von va fi gye li a tör tén te ket. Ha a lel kész há zas pár ér ték köz -
lõ, hi te les mun kát vég zett vol na ré geb ben a gyü le ke zet ben,
a hit út ján Krisz tus fe lé meg in dult vagy meg in du ló em be -
rek (akik nek lel ki fej lõ dé se az in du lás idõ sza ká ban erõ sen
kö tõ dik az adott lel ki ve ze tõ höz) fej lõ dé sük ben meg tor pan -
nak és el bi zony ta la nod nak. Ki de rül, hogy a lel ki pász tor
ma gán éle ti vál sá ga lé nye gi leg köz éle ti vál ság. Ki de rül,
hogy nem a pa ró kia fa lai van nak üveg bõl, ha nem hi ány zik
az a lel ki gon do zói kap cso lat, amely nem csak vál ság ke ze -
lés re, a vál ság ból a meg ol dás fe lé va ló ki ve ze tés re al kal -
mas, ha nem a lel ki gon do zói tit kok õr zé sé re is.

A lel kész há zas pár sa ját bel sõ pszi chés, kap cso la ti vál -
sá gán túl tár sa dal mi lag, pon to sab ban egy ház tár sa dal mi -
lag is meg bé lyeg zõ dik. A vál ság ból va ló – akár vá lás út ján
is tör té nõ – ki lá ba lást, új ra kez dést rend kí vül meg ne he zí -
tik ezek az egy ház tár sa dal mi stig mák. A vá lás eti kai meg -
íté lé se és el íté lé se na gyon meg ne he zí ti a vá lás utá ni egyé -
ni sze mé lyes re ha bi li tá ció le he tõ sé gét, a ter ci er pre ven tív
lel ki gon do zói fo lya mat be in du lá sát. Ilyen kor de rül ki,
hogy a vál ság ban le võk kö zül ki ren del ke zik olyan sze mé -
lyes pra xis pi e ta tisszal, Krisz tus-köz pon tú élõ hit tel, hogy
a „bel sõ szo bá ban” fel dol goz ha tó le gyen az el múlt évek
sok har ca, és a má sik fél vá lá sá nak fi xá ci ó i ból mé lyebb
ön is me ret re és a va ló di új ra kez dés re jut has son el egy jo gi,
gaz da sá gi és eg zisz ten ci á lis vál sá gon át esett em ber. Egy -
há zunk ban a sze mé lyes vál sá gok lel ki gon do zói meg kö ze -
lí té se és ál ta lá ban a lel ki gon do zói kul tú ra, ezen be lül az
egy há zi szol gák lel ki gon do zói vagy szu per ví zi ós se gí té se,
kí sé ré se szin te még min dig is me ret len fel adat. A lel ki gon -
do zói ese tek, amennyi ben gon do zat la nok ma rad nak, egy -
ház fe gyel mi üg  gyé, az ima té mák egy há zi jo gá szok be -
széd té má já vá le het nek. Ahol pe dig ügyek a bí ró sá gi sza -
kasz ba ke rül nek, ott a ti tok tar tás, a ta pin tat, a vál ság ban
lé võ em ber mél tó sá gá nak meg õr zé sé re tett kí sér let is me -
ret len fo gal ommá vá lik.

PÁR-, CSO PORT TE RÁ PIA VAGY EGYÉ NI
LEL KI GON DO ZÁS?

Fel ve tõ dik a kér dés, hogy mennyi ben be szél he tünk spe ci -
fi kus lel ki pász tor-há zas sá gi vál sá gok ról, és mennyi ben
hor doz zák e vál sá gok ma gu kon az ál ta lá nos pár kap cso la -
ti vál sá gok tü ne te it. Pon to sab ban: mi tõl lesz spe ci fi kus a
lel ki pász tor pár kap cso la ti vál ság fo lya ma ta? A vá lasz így
hang zik: nincs el té rés, amennyi ben egy pár kap cso la ti vál -
ság fo lya mat oki té nye zõi a gyer mek- és ser dü lõ kor, il let ve
a fi a tal fel nõtt idõ szak vál sá ga i ra, tra u má i ra ve zet he tõk
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vis  sza, amennyi ben a vál ság fo lya ma tok az ál ta lá nos vál -
ság fo lya ma tok tü ne te i ként je len nek meg, sõt a vál ság fo -
lya ma tok a lel ki pász to rok éle té ben is ugyan olyan vál ság -
fo lya mat ként zaj la nak, mint egyéb há zas sá gok ban. Vi -
szont az ál tal vál nak spe ci fi kus sá, hogy ezek a vál sá gok a
lel ki pász to ri szol gá lat vég zé se köz ben egy ház tár sa dal mi,
sõt gyü le ke zettár sa dal mi kon tex tus ban zaj la nak. Gyak ran
fi gyel he tõ meg az a krí zisfor ga tó könyv, hogy a lel ki pász -
to rok „vál ság csí rá kat” visz nek az in tim-pár kap cso la ti fo -
lya ma ta ik ba, ahol ezek a vál ság csí rák ép pen az egyén ki -
fá ra dá sos ki égé sé nek fo lya ma tai nyo mán vál nak a pár -
kap cso lat ki égé sé nek fo lya ma ta i vá. Te hát a lel ki pász tori
vál ság fo lya ma tok hát te ré ben sok szor egye te mes krí zis áll,
és a sze mé lyi sé get ért vál sá gok ból adód nak, az il le tõ szol -
gá lat ra va ló el hí vá sa elõt ti idõ szak ból, még is a lel ki pász -
to ri élet for ma ke re tei kö zött lesz nek lát ha tó vá mint ma ni -
feszt vál sá gok.

Mind ez azt a kér dést ve ti fel, hogy az egyé ni int ra pszi -
chés vál sá gok ra gon dol va a lel ki pász to rok nak min de nek -
elõtt nem egyé ni, bel sõ prob lé má ik kal kel le ne-e fog lal koz -
ni uk, hi szen ezek az egyé ni prob lé mák rej tett okai a ké sõb -
bi kap cso la ti vál sá gok nak. Ezt a lo gi kát kö vet ve a kö vet ke -
zõ cé lo kat ér nénk el: min de nekelõtt nép sze rûb bé vál na a
lel ki pász to rok egyé ni lel ki gon do zá sa, az az job ban fel vál -
lal nák a lel ki pász to rok a pá ci ens sze re pet. Sõt lel ki  ve ze té -
sük ese tén nem is kel le ne a pá ci ens el sõ hal lás ra „ké nyel -
met len” sze rep kö ré be he lyez ked ni ük. Min den kép pen jobb
len ne el sõ lé pés ben azt pro pa gál ni, elõ se gí te ni, ja va sol ni,
hogy a lel ki pász to rok nak lel ki gon do zó ik és lel ki  ve ze tõ ik
le gye nek. Ezt in téz mé nye sen ön is me re ti he te ken le het ne
nép sze rû sí te ni, mert az ön is me re ti cso por tok ban va ló ak tív
rész vé tel a lel ki pász to rok ban kész sé get éb resz te ne a lel -
kük kel va ló rend sze res fog lal ko zás iránt. Sõt az ön is me re -
ti he te ken te ma ti zál ha tó len ne az „én és a hit ves tár sam”,
„én és a gyer me ke im”, „én és a csa lá dom” té ma. Azt hi -
szem, hogy a lel ki pász tor el sõ lé pés ben a lé lek ápo lá si kul -
tú ra és a lel ki  ve ze tés nép sze rû sí té se ér de ké ben sze mé lye -
sen job ban meg szó lít ha tó len ne, mint fe le sé gé vel vagy fér -
jé vel együtt pár terá pi ás ke ret ben és pro to kol lok se gít sé gé -
vel. Ter mé sze te sen ez a lo gi ka nem zár ná ki azon lel ki pász -
tor há zas pá rok se gí té sét, akik se gít sé get kér né nek.

A lel ki kul tú ra ápo lá sát, a vál sá gok ke ze lé sét, pre ven tív
meg kö ze lí té sét min den kép pen egyé ni leg kel le ne kez de ni,
az az: az egyén és nem a pár meg kö ze lí té sé vel.

MIT TE HE TÜNK EB BEN A HELY ZET BEN?

Ez a fel adat nem a lel ki pász to rok kal kezd he tõ el, ha nem a
teo ló gu sok kal, nem a lel ki pász to ri pra xis ban dol go zó 40,
50 éves lel ki pász to rok kal, akik 15-25 éves szol gá la tuk so -
rán túlin di vi du a li zá lód tak, ha nem a teo ló gi ai kép zés évei
so rán éb reszt he tõ fel az igény a lel ki  ve ze tés re és lel ki gon -
do zás ra. Ter mé sze te sen ez nem zár ja ki an nak az esé lyét,
hogy idõ sebb lel ki pász to rok, akik bár igény lik ezt, eb bõl a

lel ki gon do zás ból még is ki ma rad ja nak. De a lel ki gon do zói
kul tú ra ter jesz té sé hez el sõ sor ban né hány hi te les és el fo -
ga dott lel ki gon do zó kell, akik a teo ló gi ai kép zés so rán
min tát nyúj ta nak a lel ki gon do zói kap cso lat hoz. Így van
esély ar ra, hogy a fi a tal teo ló gus „kí sért”, „ve ze tett”, „lel -
ki gon do zott”, eset leg „pá ci ens” sze re pet vál lal jon fel, és ez
szá má ra ne le gyen ide gen. Így fej lõd het ki igény ar ra,
hogy ké sõbb is le gye nek lel ki gon do zó ik. A lel ki gon do zás,
ezen be lül az ön is me re ti he tek be épí ten dõk len né nek a
teo ló gi ai kép zés be. Ne fe lejt sük el en nek a fon tos sá gát,
ami azon mér he tõ le, hogy a lel ki pász to rok nem in tel lek -
tu á lis – szak mai, tu do má nyos – kép zett sé gük, al kal mat -
lan sá guk mi att vé rez nek el el sõ sor ban, ha nem a sze mé lyi -
ség, kö ze lebb rõl az ér zel mi és a ka rak ter pszi ché vál sá gai
és az eze ket ért ki hí vá sok, tra u mák, ter he lé sek kö vet kez -
té ben. De en nek a ta nul mány nak a ke re te it túl lé pi ez a té -
ma. Té mánk hoz sok kal kö ze lebb áll a teo ló gi ai, il let ve
egy há zi fõ is ko lai, egye te mi hall ga tók pri mér pre ven tív fel -
ké szí té se a tár sas kap cso la tok ra és a há zas ság ra. E so rok
író ja az el múlt évek so rán több ször tar tott ilyen té má jú
hét vé gé ket Sá ros pa ta kon teo ló gu sok kö zött. Az ér dek lõ -
dés op ti má lis volt, de az volt a be nyo má som, hogy e té ma
nagy sá ga és össze füg gé sei sok kal több idõt és rend sze res -
sé get kí ván nak meg, mint egy év ben vagy fél év ben egy-
egy hét vé gét. A lé nyeg az, hogy úgy a lel ki gon do zás ban,
mint a lel ki  ve ze tés ben a hall ga tók nak eh hez a té má hoz
va ló szok ta tá sá val, il let ve a teo ló gus hall ga tók há zas ság ra
va ló fel ké szí té sé vel, a ga mo ló gia alap igaz sá ga i nak tisz tá -
zá sá val te het jük meg az el sõ lé pést a lel ki pász to rok egyé -
ni és pár terá pi ás lel ki gon do zá sá nak el en ged he tet len cél jai
el éré se ér de ké ben.

E so rok író já nak bel sõ meg gyõ zõ dé se, hogy a lel ki pász -
to rok egyé ni lel ki gon do zá sa, szak mai és lel ki gon do zói
szu per ví zi ó ja el en ged he tet len és sür gõ sen meg ol dan dó
fel adat, amit nem he lyet te sít het a lel kész há zas pá rok cso -
por tos vagy egyé ni kon zul ta tív-pár terá pi ás gon do zá sa. De
a két fel adat – egyé ni és/vagy pár gon do zás – nem ál lít ha -
tó egy más sal „vagy-vagy” fe szült ség be, ha nem a ket tõ
kor re lál egy más sal: egy más sal össze füg ge nek, köl csö nös
vi szony ban van nak. Nyil ván va ló, hogy a lel kész há zas pá -
rok gon do zá sá nak fon tos sá gát az a tény he lye zi elõ tér be,
hogy az in di vi du á lis vál sá gok egy részt to vább ma rad nak
rejt ve, más részt ezek az egyé ni vál sá gok elõbb-utóbb be -
ke rül nek, pro jekt álód nak a há zas pár kap cso lat ba, és mint
pár kap cso la ti vál ság je len nek meg „or szág-vi lág” elõtt.
Nyil ván va ló, hogy a lel ké szek ma gán éle ti prob lé má i ra is
ér zé keny fe le lõs ve ze tõ így szem be sül ezek kel, és ki ált se -
gít sé gért: pár gon do zó te ra pe u ta se gít sé gét ké ri és ke re si.

Nem sze ren csé sek, sõt szak ma i lag meg en ged he tet le nek
a lel kész gyû lé sek re „be il lesz tett” 1-1,5 órás, té mát érin tõ
„elõ adá sok”, a lel kész há zas pá rok kap cso la ti gond ja i ról
szó ló té ma fel ve té sek, mert ezek kel elõ re ha la dást, a fe -
szült sé gek meg ol dá sát nem le het el ér ni. 

An nál in kább jár ha tó út a lel kész há zas párok szá má ra
szer ve zett hét vé gék, de in kább he tek (az az egy egész hét)
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tar tá sa, oly mó don, hogy azon a hé ten más (ta nul má nyi,
misszi ói) prog ram ne te gye „al ter na tív vá” a há zas pá rok
gon do zá sát mint prog ra mot, az az ne több prog ram kö zött
le gyen ez az egyik, ha nem az egyet len. Nem sze ren csés a
pi he nés jel le gû csa lá di he tet össze köt ni a pá rok gon do zá -
sá val ak kor sem, ha a pár és a csa lád mint rend szer egy
rend szer. Ez utób bi azért nem sze ren csés, mert a pá rok
gon do zá sa kon cent rált csen det és csen des kon cent rá ci ót
igé nyel, amit „ero dál hat” a csa lád – az az a gye rek – je len -
lé te. Ez utób bi egy eset ben köt he tõ ös  sze: ha na gyon jól
meg szer ve zett a gyer me kek õr zé se, az az szak kép zett se gí -
tõk ál tal, gyer mek prog ra mok se gít sé gé vel „ki von juk” a
gyer me ke ket a szü lõk mel lõl ar ra az idõ re, amíg õk mint
férj és fe le ség fi gyel nek egy más ra.

Na gyon fon tos, hogy a pá rok nak tar tott prog ra mok
után ne  fe led kez zünk meg az egye dül élõk rõl sem, hi szen
a „há zas párhét” ál lan dó han goz ta tá sát szin te diszk rim it -
atí ve él he ti át az egye dül élõ, 28-40 éves fi a tal lel ki pász -
tor vagy lel kész nõ.

A fen ti há zas pár hét meg tar tá sa a „passzi vi táskul tú ra”
ki ala kí tá sá nak olyan szint jén kép zel he tõ el, ami kor tes ti-
lel ki-szel le mi di men zi ó kat egy aránt meg moz gat egy ilyen
hét: moz gás(kul tú ra), sport, ze ne hall ga tás, spi ri tu a li tás
egy ide jû leg érint he ti e sze mé lyi ség di men zi ó kat.

Iz gal mas kér dés, hogy kik és mennyi ben mo ti vál ha tók
ilyen lel kész há zas párok szá má ra szer ve zett he te ken va ló
rész vé tel re. A men tál hi gi é nés igé nyes ség gel és kul tu rált -
ság gal ren del ke zõ, spi ri tu á lis éle tet élõ és fá ra dó há zas pá -
rok bi zo nyo san. Az ilyen pá rok ban egye ne sen vágy és éh -
ség ta pasz tal ha tó az épü lés és a to vább kép zés iránt. Vi -
szont konf lik tu sok kö zött élõ pá rok vagy be zár kó zott, int -
ro ver tált egyé nek, fér jek, fe le sé gek és pá rok rész vé te le két -
sé ge sebb, ha nem egye ne sen ki zárt. Ilyen ese tek ben sú lyo -
sabb sze mé lyi ség prob lé mák esé lye is fenn áll. (Õk in kább
kon zul ta tív pár terá pi á ra vagy sze mé lyes lel ki gon do zás ra
mo ti vál tak, vagy et tõl is el zár kóz nak.) Az in téz mé nyes
egy ház és ben ne a lel ki gon do zá sért fe le lõs pasz to rál pszi -
cho ló gus szak em be rek fel ada ta a le he tõ sé gek meg adá sa:
ilyen he tek ren de zé se és rész le ges vagy a rá szo rult ság
függ vé nyében tör té nõ fi nan szí ro zá sa. E so rok író ja bi zo -

nyos ab ban, hogy ha van le he tõ ség, ak kor az ér dek lõ dés
fo koz ha tó, és éb red ni kezd a há zas pár – a csa lá di együtt -
élés – lel ki kul tú rá ja irán ti igény is.

Fi gyel ni kell a gon do zott há zas párcso port ho mo gén jel -
le gé bõl szár ma zó ve szé lyek re is. Mind nyá jan lel ki pász to -
rok: ez je lent het könnyebb sé get – hi szen ho mo gén cso port
könnyeb ben szó lít ha tó meg –, de je lent het prob lé má kat is:
egy egy ház tes tü le ti egy ség ben élõk ke vés bé vál(hat)nak
nyi tot tab bá egy más elõtt, és a prob lé mák meg kö ze lí té se
az egyén ben még to vább ge ne rál hat ja – egé szen a prob lé -
ma meg old ha tat lan sá gá nak ér ze té ig fo koz hat ja – az adott
prob lé mát.

A kö zel múlt ban a Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let
lel ki pász tor há zas pár jai kö zött tar tot tunk há zas pár he tet.
A szol gá lat és az „egy-ház ban” la kás és élés té nyé bõl adó -
dó prob lé mák so rát pró bál tuk elõ ven ni: a há zas pár kap -
cso lat ban az „ÉN” és a „TE” ho gyan har mo ni zál ha tó e
prob lé mák ver ba li zá lá sára és a „MI”-ben va ló meg ol dá -
sára va ló tö rek vés sel. Eh hez a há zas párt áb rá zo ló ana tó -
mi ai „met sze te in ket” hasz nál tuk teszt gya nánt. Cé lunk
nem az volt, hogy a há zas pár ha té ko nyabb le gyen a szol -
gá lat ban. Cé lunk az volt, hogy ket tõ jü kért és csa lád ju kért
le gye nek ér ze lem gaz da gabb, ta pin ta to sabb, ár nyal tab ban
kom mu ni ká ló fér jek és fe le sé gek. Cé lunk az volt, hogy a
fo ko zott ak ti vi tás ban élés kény sze re vagy a ne ga tív
passzi vi tás ban élés át ka, ma gya rán a lel ki pász tor „ki -
hasz ná lat lan sá ga” mel lett és el le né ben a po zi tív passzi vi -
tás kul tú ra élet esz mé nyét és élet mód ját nép sze rû sít sük:
azt, hogy tes ti leg-lel ki leg-szel le mi leg mit je lent idõn ként
úgy pi hen ni, re la xál ni, hogy ez töl te ke zés le gyen, amit szí -
ne sít e töl te ke zés köz ben a pár in ter ak tív kom mu ni ká ci ó -
ja. Vé gül hang sú lyo zan dó, hogy nem az el ter ve zett anyag
le adá sa volt a cél, ha nem az, hogy a részt ve võ há zas pá rok
lel ki-szel le mi-kap cso la ti ál la po tuk hoz ké pest ha lad ja nak
ab ban a tem pó ban, ami lyen tem pó köz ben ben sõ vé és a
kap cso lat ban in ter ak tív vá ké pe sek ten ni azt, ami re ne kik
szük sé gük van. Az az nem az a fon tos, hogy mi azt és an  -
nyit ta nít sunk, amit fon tos nak tar tunk, ha nem az a fon -
tos, hogy õk ha lad ja nak: ott kell kez de nünk, ahol õk tar -
ta nak, és odá ig kell jut nunk, amed dig ve lük le het jut ni.
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A ki lenc ve nes évek ele jén egy há zunk tör vény al ko tó zsi na -
ta hosszú idõ re szó ló új egy há zi tör vény köny vet pró bált
elõ ké szí te ni. Eb ben a mun ká ban alap ve tõ je len tõ sé get ka -
pott a 250 éve, Pá rizs ban 1755. feb ru ár 10-én el hunyt
Charles de Mon tes quieu ál lam te o re ti kus, fi lo zó fus és író
el mé le te az úgy ne ve zett ha tal mi ágak, a tör vény ho zás, a
kor mány zás és a bí rás ko dás el vá lasz tá sá ról. 

Mon tes quieu 1748-ban je len tet te meg ha tal mas mû vét
A tör vé nyek szel le mé rõl cím mel, amit több mint húsz éven
át írt. Az an tik kor ál lam ide ál ja i ból ki in dul va – de mok rá -
cia, mo nar chia és des po tiz mus – olyan ál lam rend szert ja -
va solt, ahol az egyes nem ze tek tár sa dal mi, jo gi, gaz da sá -
gi és mo rá lis adott sá ga it fi gye lem be vé ve a sza bad ság és
a jog ál la mi ság ide á lis meg va ló sí tá sa az ál la mi ha tal mi
ágak szét vá lasz tá sán ala pul. A leg isz la tív, tör vény al ko tá -
si ha ta lom egy-egy ál la mon be lül el vá lasz tan dó a kor -
mány zás tól, az exe ku tív ha ta lom tól, és a bí rás ko dás tól, a
ju di ka tív ha ta lom tól. Az el kép zel he tõ vissza élé se ket el ke -
rül ni, „a ha ta lom ha tal mát meg fé kez ni” egy gon do san
elõ ké szí tett al kot mánnyal le het sé ges. 

Charles-Lo u is de Se con dat, Ba ron de la Brède et de
Mon  tes quieu 1689-ben, elõ ke lõ csa lád ban szü le tett és
ki tû nõ ne ve lést ka pott. Írói hír ne vét Per zsa le ve lek cí mû
ki ta lált úti be szá mo lói ré vén ala poz ta meg 32 éves ko rá -
ban (1721). Eb ben egy per zsa fõ úr eu ró pai és fõ leg Fran -
cia or szág ban tett uta zá sát ír ta meg, hu mor ral és né ha
ma ró gúnnyal, il let ve kor tár sa it, a tár sa dal mi be ren dez -
ke dést, az arisz tok rá ci át, a bí rás ko dást és a ka to li kus
egy há zat mu tat ta be. Bor deaux par la ment jé ben bí rói
tisz tet nyert el, sõt 1716-ban nagy báty já tól ka ma rai el -
nö ki funk ci ót örö költ. Ezt azon ban unal mas nak ta lál ta,
uta zá sai mi att so kat volt tá vol hi va ta lá tól, majd ezt a
tiszt sé get az ak ko ri szo ká sok sze rint „bér be ad ta” egy ér -
dek lõ dõ nek.

Ez a be vé tel és te kin té lyes föld bir to ká nak ho za ma le he -
tõ vé tet te, hogy füg get len ku ta tó ként utaz gas son és ír jon.
Köny ve je lent meg az óko ri ró mai bi ro da lom ról, Spa nyol -
or szág ról, a bí rói tiszt rõl, és szé les ér dek lõ dé sét mu tat ta,
hogy fog lal ko zott a bá nyá szat tal és or vo si kér dé sek kel is,
kö ze lebb rõl a ve se pa na szok kal.

Ál lam igaz ga tá si és uta zá si ta pasz ta la ta it össze fog la ló
nagy mû ve, A tör vé nyek szel le mé rõl nem nyer te el ko ra
ha tal ma sa i nak tet szé sét. A fran cia ab szo lu tis ta mo nar -
chia és a Va ti kán egy for mán in dex re tet te. Az 1787/88-as
ame ri kai al kot mány vi szont Mon tes quieu-tõl vet te át a fel -
vi lá go so dás óta a de mok ra ti kus nem ze ti alap tör vé nyek -

ben olyan je len tõs „ha tal mi ki egyen lí tés” (Checks and Ba -
lan ces) gon do la tát.

Ér de kes meg fi gyel ni, hogy az evan gé li kus egy há zi tör -
vény ho zó zsi nat a tár sa dal mi rend szer vál toz ta tás ide jén a
bel sõ egy há zi de mok rá cia erõ sí té se cél já val mi lyen óri á si
hang súlyt tett a tör vény ho zás, a kor mány zás és a bí rás ko -
dás el vá lasz tá sá ra. Eb ben a kér dés ben si ke rült re kor dot
fel ál lí ta nia! Se hol nem lé te zik ugyan is még egy evan gé li -
kus egy ház a vi lá gon, ame lyik ezt az el vet a ma ga tör -
vény köny vé be így ve zet te vol na be. 

Nem is mû kö dött, és nem is mû kö dik ez az egy há zi bel -
sõ szét vá lasz tás! Hi szen pél dá ul az egy há zi bí rás ko dás
nem ha son lít ha tó a pol gá ri és bün te tõ pe rek kel zsú folt ál -
la mi bí rás ko dás hoz. Az egy há zi „bí rás ko dást” in kább a
bel sõ fe gyel mi ügyek in do kol ják, amint egy-egy mun ka he -
lyen, vál la lat nál, in téz mény nél nem min den ügyet visz nek
per re, bí ró ság ra, ha nem bel sõ szer ve ze ti és mun ka ügyi
rend tar tá suk sze rint pró bál ják ren dez ni. A lét re ho zott új
egy há zi tör vény könyv vég ze tes té ve dé se volt, hogy a fe -
gyel me zé si, bel sõ egy há zi ügyek bõl „a füg get len ség” jel -
sza vá val ki zár ták a fe le lõ sen meg vá lasz tott egy há zi ve ze -
tõ ket, es pe re se ket, püs pö kö ket, fel ügye lõ ket, és az ered -
mény te kin tély nél kü li, te he tet len bí ró sá gok lét re jöt te volt.
Egye lõ re csak re mény, hogy a kö vet ke zõ év ti ze dek ben jó -
za nabb és szak ma i lag meg bíz ha tóbb mó don fo lyik majd a
tör vény ho zó zsi nat mun ká ja.

Mon tes quieu el mé le te az ál lam ról be szél, és nem az
egy ház ról. A „ha tal mi ágak” meg kü lön böz te té se fon tos,
de ezek so ha sem vá laszt ha tók el tel je sen az egyes ál la -
mok ban sem egy más tól. Az egyik ér té ke lés sze rint úgy
van ez, mint az em be ri test tel és fej jel: meg kell kü lön böz -
tet ni azo kat, de baj van, ha el vá laszt juk.

Je len tõs fe je ze tek szól nak az el mé let ben a ha tal mi ágak
össze füg gé se i rõl és együt tes sze re pé rõl, aho gyan ma pél -
dá ul egy-egy or szág ban a kor mány és a par la men tek mun -
ka meg osz tá sa és együtt mû kö dé se mu tat ja. Ha a kor mány,
az ad mi niszt rá ció mun ká ja so rán olyan kér dé sek buk kan -
nak fel, ame lyek tör vé nyi sza bá lyo zást igé nyel nek, ezek -
ben a kér dé sek ben a kor mány a tör vé nyek kez de mé nye zõ -
je, de ter mé sze te sen a par la ment ma ga is kez de mé nyez het
tör vényt az ad mi niszt rá ció nél kül, vagy akár an nak aka -
ra ta el le né re is.

Meg kell je gyez nünk, hogy ko runk ban nem csak há rom
ha tal mi ág lé te zik, ha nem ott van ne gye dik nek a tö meg -
kom mu ni ká ció, az írott és elekt ro ni kus saj tó ha tal ma. Ez
a ha ta lom alá tá maszt hat ja vagy alááshatja a má sik há -

HAR MA TI BÉ LA

Mon tes quieu örök sé ge
Ko runk ban is hat nak a 250 éve el hunyt fran cia ál lam fi lo zó fus gon do la tai



rom ha tal mi ág te vé keny sé gét. Ha eh hez még hoz zá -
vesszük azt a je len sé get, amit glo ba li zá ci ó nak mon dunk –
az az hogy ma nem le het egy sze rû en egyes ál la mok ban
gon dol kod nunk, bár mennyi re na gyok és erõ sek le gye nek
is, mert a glo bá lis össze füg gé sek na gyon meg ha tá roz zák
egy-egy or szág éle tét –, ak kor lát juk iga zán, mennyit vál -
to zott vi lá gunk két és fél év szá zad alatt.

2005 már ci u sá ban Horst Köh ler né met ál lam el nök be -
kö szön tõ be szé dé ben or szá ga, an nak tar to má nyai és az
Eu ró pai Unió szá má ra is idéz te Mon tes quieu egy mon da -
tát mint fon tos szem pon tot: „Ha nem szük sé ges, hogy egy
tör vényt meg al kos sunk, ak kor az a szük sé ges, hogy egy
tör vényt se al kos sunk!” (Wenn es nicht not wen dig ist, ein
Ge setz zu er las sen, dann ist es not wen dig, ke in Ge setz zu

er las sen. Frank fur ter All ge mei ne Zei tung, 2005. már ci us
18. 39. o.). Fi nom meg jegy zés ar ról, hogy túl sok a tör -
vény, túl szo ros a sza bá lyo zás Né met or szág ban, an nak
tar to má nyi és he lyi ön kor mány za ta i ban és az Eu ró pai
Uni ó ban. A ke ve sebb több len ne?!

Mon tes quieu el mé le té nek tör té nel mi fon tos sá ga vi tat ha -
tat lan, és a mo dern ál la mi de mok rá ci ák el kép zel he tet le nek
vol ná nak a ha tal mi ágak meg kü lön böz te té se és funk ci ó juk
el vá lasz tá sa nél kül. A kom mu ni ká ció és a glo ba li zá ció ha -
tal ma ko rá ban azon ban té te lei ki egé szí tés re és mó do sí tás -
ra szo rul tak és szo rul nak. Az vi szont bi zo nyos, hogy Mon -
tes quieu ál lam be ren dez ke dés rõl szó ló el mé le tét be emel ni
az egy há zi tör vény könyv be, mint ezt evan gé li kus egy há zi
tör vény köny vünk tet te, óri á si egy ház bé ní tó té ve dés volt.
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Eb ben a so ro zat ban már a har ma dik kö tet je lent meg azo -
nos al cím mel, de rész ben kü lön bö zõ tar ta lom mal. A mos -
ta ni val lo má sok cí me: Hí vá sá ra in dul tunk… A ki ad vány
bo rí tó lap ján a ha lálon is gyõz tes Bá rány szim bó lu ma áll,
a kör fel irat la ti nul: vi cit ag nus nos ter – eum se qu amur. A
szim bó lum ma gya rá za ta a ké sõb bi ek ben még elõ ke rül. Jú -
ni us ban, a könyv meg je le né se után né hány nap pal rö vid
re cen zi ót ír tam róla az Evan gé li kus Életben. Nyár vé gén
is mét el ol vas tam a köny vet; ér de mes volt, mert több új ol -
da la is ki bon ta ko zott elõt tem. Most nem gyü le ke ze ti ta -
gok nak, he ti la punk ol va só i nak, ha nem kol lé gá im nak
írom e so ro kat. Csak klasszi ku so kat szok tam új ra el ol vas -
ni. Most azért tör tént az új ra ol va sás, mert még kö ze lebb
ér zem ma gam a kol lé gák val lo má sa i hoz, mint a nyár ele -
jén, és így meg jegy zé se im is rész ben szub jek tí veb bek,
rész ben lel kész kol lé gá kat in kább ér de kel het nek.

Köny vünk cí me Jé zus hí vá sá ra fi gyel, én ki egé szí tet tem
a fen ti mó don: Hi va tás és kül de tés, hi szen Jé zus hív ta ma -
gá hoz a meg fá radt em be re ket, és ugyan csak õ küld te ta -
nít vá nya it az egész vi lág ra: Jöj je tek én hoz zám… men je tek
szé les e vi lág ra! A ket tõ össze tar to zik, és köz ben han goz -
hat a be ve ze tést je len tõ bi zony ság té tel: meg õr zött ben -
nün ket az úton… Az in du lás nál ti zen hét ta gú év fo lyam és
az úti társ-év fo lyam is meg fo gyat ko zott. Ta lán ez a ket tõs
év fo lyam volt az utol só, amely még a lel ki éb re dés bõl in -
dult, kül sõ kö rül mé nye i ben na gyon ha son ló év fo lyam tár -
sak ból állt, de na gyon kü lön bö zõ lel ki sors sal. 

A há rom könyv kö zül az el sõ ben ol va sunk leg in kább
együtt ma radt teo ló gus tár sak ról, a má so dik ban egy re több

prob lé ma, ne héz ség adó dott, a har ma dik ban szin te min -
den élet pá lya más és más, de az alap hang mind há rom
könyv ben a há la adás. Nem vé let len, hogy az el sõ így kez -
dõ dik: Áld jad, én lel kem, az Urat, és ne fe ledd el, mennyi
jót tett ve led. A ne héz sé gek el le né re is azt fe je zik ki a val -
lo má sok, amit Túr me zei Er zsé bet így fo gal ma zott meg:
„Most él ni kül de tés.” A má so dik kö tet a lel ki pász to rok
nagy Pász to rá ra mu tat, aki el tud ta hor doz ni pász to rai
gyar ló sá ga it is, s aki egy sze rû pász to rai, bojt árai sza vát
bi zony ság té tel nek, szik lá nak ne vez te, és ké pes sé tet te éle -
tü ket, hogy má so kat is hor doz ni és tá mo gat ni tud ja nak. A
kül dõ szó itt így hang zott: Le gel tesd az én ju ha i mat. A
har ma dik kö tet is, mint az elõ zõ ket tõ, val lo más. Ez a mû -
faj Au gus ti nus óta él és je len tõs az egy ház tör té ne té ben. A
Con fes si o nes va ló ság gal ke resz tény mû faj já lett. Ez több,
mint a me mo ár iro da lom sok mai ter mé ke, mert nem egy -
sze rû en kró ni ka sze rû le írá sa a meg tör tént ese mé nyek nek,
vagy szub jek tív élet ér zés ki fe je zõ dé se, eset leg a kor
visszás sá ga i nak szi go rú kri ti ká ja, ha nem val lo más
Urunk ról, aki hí vott és kül dött; eg zisz ten ci á lis di men zió
ez, mu tat ja, hogy mit tett ve lünk Is ten. Rá cso dál ko zás Is -
ten fel té tel nél kü li sze re te té re, ar ra, hogy bû nös, mél tat lan
em be re ket is fel tud hasz nál ni szol gá la tá ra. Nagy az Is ten,
ha pász to rai nem is na gyob bak, mint az át lag kor tár sak,
de Uruk kal együtt sok ra hi va tot tak.

Mi vel nincs min den kol lé ga ke zé ben a könyv, né hány
szó val is mer te tem tar tal mát, a kü lön bö zõ ké pes sé gû, ta -
len tu mú, sor sú evan gé li kus lel kész kol lé gá kat. Az úti tár sa -
kat a szer kesz tõk négy cso port ba oszt ják: 1. akik együtt
szol gál tak az el múlt öt ven év ben az or szág kü lön bö zõ ré -
szé ben, még is együtt és ugyan an nak az Úr nak; 2. akik nek

Hi va tás és kül de tés
Arany dip lo más lel ké szek val lo má sai (1950–55, 1951–56)

* Szer kesz tet te: Ke ve há zi Lász ló és Miss u ra Ti bor. Fé bé ki adás, 2005
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út ja kül föld re ve ze tett (mind hár man el men tek már a min -
den ha lan dók út ján); 3. akik rö vi debb-hosszabb sza kasz -
ban jár ták együtt az utat a töb bi ek kel; 4. vé gül akik nek
már teo ló gus éve ik ben vál to zott, el tért élet út juk.

Szo kat la nul in dult va la mennyi ük teo ló gi ai pá lyá ja, hi -
szen a nagy köl töz kö dé sek ide jét él ték: még Sop ron ban
kezd tek, az tán Pest re ke rül tek. Az Evan gé li kus Teo ló gi ai
Aka dé mia mû kö dött a Fa so ri Gim ná zi um ban, ké sõbb a
Lend vay ut cá ban, vé gül az Ül lõi út 24-ben, a Lel kész ne ve -
lõ In té zet pe dig a Hû vös völ gyi Sze re tet ott hon ban, majd az
Ül lõi úton. A mai ké nyel mes, kor sze rû, jól fel sze relt zug -
lói Hit tu do má nyi Egye tem és Teo ló gus Ott hon hall ga tói és
la kói nem is tud ják el kép zel ni az ak ko ri teo ló gus élet ne -
héz sé ge it, buk ta tó it, egy sze rû, csak nem pri mi tív kö rül mé -
nye it, de azt a tár sa dal mi hely ze tet sem, amely még ma -
gán hord ta a II. vi lág há bo rú utá ni bo nyo lult, sok szor za -
va ros kül sõ kö rül mé nye ket.

Meg gyõ zõ dé sem, hogy a lel kész kép zés ide jén, az egye -
te mi ta nul má nyok el kez dé se kor tan anyag ként, kö te le zõ
ol vas mány ként le het ne ezt a köny vet is hasz nál ni. Aki pe -
dig már túl van a ta nul má nyi éve ken, de még a lel ké szi
szol gá lat elõtt áll, az is el ol vas hat ja, biz to san nem kis ha -
szon nal.

Mi rõl szól a gyûj te mény? Si ke res pá lyák, kar ri er tör té -
ne tek? Ve te rá nok ön di csõ í té se? Há ry Já no sok ka land jai?
Nem! Jé zus ta nít vá nya i nak rit kán van nak si ke rei, de
min dig van nak ered mé nyei. Kö rül be lül ezt le het ne össze -
fog la lás ként mon da ni a meg tett élet utak ról. Töb bet ta -
nul hat min den ol va só eb bõl a val lo más so ro zat ból, mint a
ko ra be li új ság cik kek bõl, egy há zi és nem egy há zi saj tó ból,
jegy zõ köny vek bõl, irat tá ri anyag ból, a min den év ben
meg je le nõ Evan gé li kus Nap tárból. Tu dom, hogy ezek sem
el ha nya gol ha tók, de a va ló ság még is több, sok szí nûbb,
az élet il la tát le he li. Nem be csü löm le a püs pö ki je len té se -
ket, a fel ügye lõk be szá mo ló it, az or szá gos vagy ke rü le ti
köz gyû lé sek meg je lent jegy zõ köny ve it, még is eze ket az
írá so kat in kább va ló ság hû nek, „élet sza gú nak”, a ne héz -
sé ge ket el nem ken dõ zõ nek, ugyan ak kor a há la adás és a
kö szö net mon dás írá sa i nak tar tom. Min den kol lé gát be -
csü lök, aki már ész re vet te, hogy õt vá lasz ta ni meg tisz tel -
te tés, ne ki szol gál ni gyö nyö rû ség, ve le még szen ved ni is
jó, és ér te él ni iga zi bol dog ság (ahogy éne kes köny vünk az
öröm hír nö ke i ért buz dít ja imád ság ra a gyü le ke zet tag ja it,
EÉ 733. o.).

Aho gyan a pe da gó gu so kat a ma gyar szó lás sze rint a
„nem zet nap szá mo sa i nak” ne ve zik, úgy a kö tet ben be mu -
tat ko zó lel ké sze ket „az egy ház nap szá mo sa i nak” mond -
hat juk. A nap szá mo so kat az elõtt sem szok ták agyon di csér -
ni, ki tün tet ni, õk csak azt vé gez ték, amit kel lett, de a mun -
ka dan dár ja rá juk há rult. Az arany dip lo ma most né hány
éve meg be csü lést je lent. Tu dom, hogy a val lo má sok írói
kö zött több van, aki most kap elõ ször éle té ben „ara nyat” a
szó több fé le ér tel mé ben. És van nak olya nok, aki ket a köz -
egy ház ban alig-alig em le get tek, de gyü le ke ze tük ben an nál
in kább meg be csült em be rek, ta nít vá nyok vol tak.

Mi cso da élet sor sok ról ol va sunk! Már az aján ló so rok -
ban ki de rül, ezek a kol lé gák az ún. for du lat éve után
(1948) ér kez tek a teo ló gi á ra, és vár ha tó jö võ jük rõl így ír -
tak: „Mi nem a gyõz tes egy há zat ke res tük, szol gál tuk, és
a jó lé tet vár tuk, ha nem a le he tet len kö rül mé nyek közt is
az utat mu ta tó Meg vál tót.” Ezek a pa pok nem urak nak ké -
szül tek, akik szol gá la ti la kást, ren des el lá tást, gon dos ko -
dást kap nak szol gá la tuk ból ki fo lyó an. Ezek a pa pok Jé zus
Krisz tust tar tot ták Úr nak és ró la be szél tek, a gyõz tes Bá -
rány ról, akit kö vet ni kí ván tak. 

A csa lád sze re pe fel ér té ke lõ dött eb ben a nem ze dék ben. A
fel me nõk nem ze dé két és a há zas tár sak hû sé ges szol gá la -
tát ép púgy ér tem ezen, mint a pap gye re kek nem könnyû
sor sát, hi szen ne kik is ko lá ban, egye te mi fel vé te lin rend -
sze rint hát rány je len tett, hogy édes ap juk nem pász tor a fa -
lu ban, ha nem lel ki pász tor a gyü le ke zet ben. Ezek a val lo -
mást te võ pa pok gyak ran a gyü le ke zet egy sze mé lyes szol -
gá la tát vé gez ték. Pré di kál tak, ta ní tot tak, vi gasz tal tak, erõ -
sí tet tek hí ve ket ne héz hely zet ben, re no vál tak ré gi épü le te -
ket, öröm mel fog lal ták el a né ha pri mi tív lel kész la kást
vagy akár az al bér le tet is. A vi lá gi pró fé cia az volt – ami -
kor õk in dul tak –, hogy már csak rö vid idõ kér dé se, és meg -
szû nik az egy ház, ná lunk is el hal a ke resz tény ség. Ne kem
pél dá ul tíz évet jó sol tak 1949-ben el sõ szol gá la ti he lye -
men, a zug lói elöl já ró sá gi tan ügyi osz tá lyon. Ame ri ká ból
ér kez tem ha za, és az elõ adó, ami kor hit tan ta ní tá si en ge dé -
lyért men tem, „jó za nul” fi gyel mez te tett, áll jak in kább nép -
mû ve lõ nek, kul tu rá lis fe le lõs nek, nyel vi ta nács adó nak,
mert az én szak mám nak nem lesz jö võ je, és fi ze tést is töb -
bet tud nék kap ni. Ter mé sze te sen nem fo gad tam el ezt a
„ked ve zõ” aján la tot. Nem a kár öröm mon dat ja ve lem, hogy
a sze ku lá ris pró fé ci á nak még sem lett iga za. Tu dom, más is
volt ilyen hely zet ben, köny ve lõ nek (tsz-ben), pénz tá ros -
nak, ta ní tó nak, ad mi niszt rá tor nak hív ták, jobb jö ve del met
és ren de sebb la kást ígér ve. A mi e ink azon ban ma rad tak,
nem vol tak hõ sök, csak ta nít vá nyok.

Ér de kes a val lo mást te võk in du lá sa: ki gim ná zi um ból,
ki pol gá ri ból, má sok ka to na is ko lá ból ér kez tek. Vá ros la -
kók szór vány ba ke rül tek. Volt, aki szlo vák, volt, aki né met
nyel vû hát tér rel jött. Volt, aki nagy ho mo gén gyü le ke zet -
bõl jött, és szek ták kö zé ke rült, akik kel bi zony szel le mi leg-
lel ki leg bir kóz ni kel lett éve ken ke resz tül. Volt, aki ki tû nõ
bi zo nyít vánnyal, má sok csak kö ze pes ered ménnyel kezd -
ték és foly tat ták a teo ló gi ai ta nul má nyo kat.

Nõi hall ga tók is je lent kez tek. Az zal a koc ká zat tal járt
be irat ko zá suk, hogy sem lel ké szi szol gá la tot, sem ál ta lá -
ban ál lást nem biz to sí ta nak számukra az egy ház ban, mi -
után végeztek. Há rom nõi hall ga tó in dult, mind egyik vál -
lal ta a bi zony ta lan sor sot, egy kö zü lük el tûnt, ket tõ meg -
ma radt egy há zi szol gá lat ban. Nem volt könnyû hi va tás
ez, akár pap né ként, akár ma gá nyo san. Meg be csü len dõ,
hogy nyug díj ba vo nu lá suk után még is há lá sak ma rad tak
Is ten nek a szol gá lat éve i ért.

Ér de mes fi gyel ni a „ki fu tás ra” is. Nem min den in du ló
ka pott lel ké szi ki kül dést, más pá lyá ra ér ve ügy véd ként, ta -



nár ként, ka to na tiszt ként, se géd mun kás ként, ad mi niszt rá -
tor ként he lyez ke dett el. Egyi kük, aki öt ven évig pe da gó -
gus ként mû kö dött, így ír: „Lel kész nek ké szül tem, pe da gó -
gus let tem… Mind ket tõ fog lal ko zik az em be ri lé lek kel, em -
bert és jel le met for mál. A jó pe da gó gus nem csak is me re te -
ket ta nít, ha nem ne vel is. Ha nem is let tem lel kész, hi te met
nem ve szí tet tem el. Ami kor már vég képp nem volt le het sé -
ges a nyil vá nos val lás gya kor lat, ma radt a bel sõ szo ba, a
rá dió ban el hang zó egy há zi fél óra vagy más tá ja kon jár va
meg hal lott hí vo ga tó ha rang szó nyo mán át élt is ten tisz te let.
Meg ta lál tuk min dig az egy ház hoz tar to zás mód ját… Bát -
ran mond ha tom, Is ten min dig adott meg ol dást éle tünk fo -
lya mán, min dig volt va la ki, aki szólt ér de künk ben. Min den
ve ze tõi be osz tás ban az el vég zett mun ka volt aján ló le ve -
lünk. Úgy ér zem, tel jes élet pá lyát jár tam vé gig, és nem él -
tem hi á ba.” Hadd idéz zek egy má sik val lo más ból is. So kat
küz dõ, be teg sé gek kel meg ter helt élet utat já ró nõ test vé rünk
így ír: „Há lá san em lé ke zem múl tam ra, kö szö nöm év fo -
lyam tár sa im nak, hogy nem fe led kez tek meg ró lam. Üze -
nem ne kik: érez zék azt, hogy nem hi á ba va ló még a nyug -
dí jas sza kasz sem, nem hogy a küz del mes és ak tív kor.”

Akad olyan, aki már nem ír hat ta meg élet raj zát,
helyette a pap fe le ség em lé ke zik. Egyi kük ma ga is lel ké szi
szol gá la tot vé gez, nem ré gen halt meg a fér je. Mennyi há -
la adás, mennyi ked ves együtt lét, kö zös szol gá lat be szá -
mo ló ja sze re pel az írás ban! A má sik pap fe le ség köz li ko -
rán el hunyt fér je egy ige hir de té sét, majd „Vesz te sé günk”
cí men sa ját em lé ke it és kis lá nya meg in dí tó so ra it, amint
ha lott édes ap já ra gon dol.

A val lo mást te võk kö zött több pap gye rek is elõ for dul.
Há la Is ten nek, nem igaz a ré gi gú nyo ló dó mon dat: „pap fi
= gaz fi”. Név te len vagy alig is mert pa pok, édes apák örök -
sé ge a fi ak szá má ra is nagy kincs volt. Nem má sol ták
édes ap ju kat, de nem is fe led ték el so ha.

Ta lán ma kü lö nö sen ér de kes le het, hogy a hu szon hét
val lo más te võ hány fé le po li ti kai és egy ház po li ti kai hát tér -

bõl jött. Ugyan csak el mond ha tó, hogy ke gyes sé gi tí pu sok -
ban is bõ ven van kü lönb ség, „ha bo sok” és egy há zi a sak,
me di tá ló és gya kor la ti em be rek ugyan azt a hí vást hal lot -
ták meg, és ugyan azt a kül de tést akar ták tel je sí te ni. Van -
nak ugyan, akik kis sé bõ be szé dû en rész le te zik egy ház po -
li ti kai ál lás pont ju kat, még is jel lem zõ az, ami vel a kö tet
szer kesz tõ jé nek utó sza va zá rul: „Is ten nek há la, hogy mél -
ta tott min ket öt ven évig há za né pé ben va ló szol gá lat ra.
Hány he lyen ta nul tunk és lak tunk? Még is tö ret len volt a
szol gá lat ra ké szü lés – le gyen ér te há la Is ten nek. – Kö -
szön jük a ta nu lást kö ve tõ szol gá la ti éve ket is, 1955-tõl
iga zán új uta kat és szol gá la ti mó do kat kel lett ke res -
nünk… Vol tak bu ká sa ink is. El hí vó Urunk még is új ra meg
új ra fel emelt… Ne héz idõk el le né re a szol gá la tok örö mé -
rõl és szép sé ge i rõl is szól hat tunk… Ma rad még egy fel -
ada tunk, imád koz ni egy má sért: hogy õ kös sön össze itt -
hon ma ra dot ta kat, kül föld re ju tot ta kat, olya no kat, akik -
nek út ja más ként ala kult, a még élõ ket és a már el szó lí tot -
ta kat, azok kal együtt, akik elõt tünk jár tak, és akik utá -
nunk lép nek a szol gá lat ba.”

Egy ko ri ott hon igaz ga tónk egyik jó ta ná csá ra em lé ke -
zem: „Hogy imád sá go tok konk rét és kö zös sé get for má ló
le hes sen, ké szít se tek ima lis tát, vagy is azok ne vét so rol já -
tok fel, aki kért na pon ta imád koz tok. El sõ sor ban szol ga -
tár sa i to két.” Ne kem is volt ilyen ima lis tám, a ne vek ki -
lenc ven szá za lé kát már ki kel lett húz nom, mert a volt kol -
lé gák már el köl töz tek in nen… Aki még fi a tal, ké szít sen
ilyen imád sá gos név sort, te gye be le imád sá gai köny vecs -
ké jé be, és imád koz za sor ban a ne ve ket, amíg még idõnk
van. Ta lán még er re is meg ta nít hat ez az arany dip lo más
gyûj te mény. Kor tár sa in kért imád koz ni le het és kell is. Pál
apos tol így ír: Az imád ko zás ban le gye tek ki tar tó ak, és le -
gye tek ébe rek: ne szûn je tek meg há lát ad ni. Imád koz za tok
egyút tal ér tünk is, hogy Is ten nyis sa meg elõt tünk az ige
aj ta ját, hogy szól has suk a Krisz tus tit kát… (Kol 4,2–3)

Ha fensc her Ká roly (id.)
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Több szem pont ból is ki ér lelt mun ká val in dí tott új so ro -
za tot a Lu ther Ki adó. A szer zõ lu the rá nus lel kész ként
csak nem egész éle té ben ké szült en nek a mo no grá fi á nak
a meg írá sá ra. Sok oka van an nak, hogy mun ká ját nem

kap kod ta el: nem ter mé sze te a kap ko dás, ak tív lel kész -
ként ide je sem volt rá, azu tán vol tak idõk, ami kor a té -
ma sem volt iga zán nép sze rû. De ku ta tás tör té ne ti szem -
pont ból is ki ér lelt a mun ka. A má so dik vi lág há bo rú elõt -
ti ku ta tók fõ ként re for má tor ként, ke vés sé zsol tár köl tõ -
ként, il let ve ré gi ma gyar iro dal munk je les kép vi se lõ je -

Ke ve há zi Lász ló:
„A ke reszt igé jét hir det ni kezd tem”

Sztá rai Mi hály éle te és szol gá la ta*

* Lu ther Ki adó, Bu da pest, 2005. /Tes tes Ver i ta tis./ 316 o.



ként fog lal koz tak Sztá ra i val. A há bo rút kö ve tõ fél év szá -
zad ban ko moly ered mé nye ket mu ta tott fel a ré gi ma gya -
ros szak ma, így Sztá rai alak ja is több fé le jel lem vo nás sal
gaz da go dott. Rész ben he lye sen, rész ben ta lán té ve sen
meg raj zolt jel lem vo ná sok kal. Így Szûcs Je nõ alap ve tõ fe -
ren ces ta nul má nya it kö ve tõ en meg erõ sö dött a fel te vés,
hogy Sztá rai ma ga is e rend tag ja volt, és több tár sá hoz
ha son ló an ilyen in dít ta tás sal csat la ko zott a ko rai re for -
má to ri esz mé ket kép vi se lõk tá bo rá hoz. Ugyan ak kor Ge -
réz di Rab ánnak a vi lá gi ér tel mi ség ki ala ku lá sá ról írott
ta nul má nyai Sztá rai kap csán is a de ák ér tel mi sé get ál lí -
tot ták a fi gye lem kö zép pont já ba. Sztá rai sze mé lyé vel
kap cso la to san te hát – ré gi ma gyar kul tú ránk nak olyan
kép vi se lõ je ként, akik nek éle té rõl nem ké szült mo no gra -
fi kus fel dol go zás – szá mos szte reo tí pia élt (és él ma is) a
szak iro da lom ban, ame lye ket va la ki egy szer fel te vés ként
le írt, azu tán so ha sem gon dol ta vé gig kö vet ke ze te sen
sen ki, hogy van-e va ló ság tar tal ma az ál lí tás nak. Em lít -
sük rög tön az egyik ilyet, a sá ros pa ta ki kol lé gi um ala pí -
tá sá ban ját szott sze re pét.

16. szá za di re for má to ra ink kö zül ke vés nek ju tott mo -
no grá fus. Akik nek igen, a meg je le nés idõ pont ja sze rint jel -
leg ze te sen ala kult a ké pe. Schu lek Ti bor Bor ne mi sza Pé ter -
rõl szó ló mo no grá fi á ja a há bo rú elõt ti mû fa ji el vek nek
meg fe le lõ en ki vá ló fi lo ló gi ai mun ka, ugyan ak kor a lu the -
rá nus lel ki ség, né mely pont ján a fe le ke ze ti szem pon tú ság
irá nyít ja a szer zõt. Bot ta Ist ván Me li us Ju hász Pé ter rõl írt
mun ká ja a „Hu ma niz mus és re for má ció” aka dé mi ai so ro -
zat ban je lent meg, tárgy sze rû, de hõ se szel le mi sé gé nek
jel lem zé sét a szá raz tény sze rû ség hát tér be szo rít ja. Ben cze
Im re Ma gya ri Ist ván-kis mo no grá fi á ja nagy sze rû hely is me -
re ti mun ka, a „vi lá gi tu do mány” ered mé nyei azon ban
köny vé nek csak fi lo ló gi ai ap pa rá tu sá ban je len nek meg.

Ke ve há zi Lász ló Sztá ra i ról már klasszi kus mo no grá fi át
ír ha tott. A ku ta tás tör té ne ti fe je zet tel jes ség re tö re ke dett,
jól ta nít ha tó, a szer zõ szel le mi al ka tá ból kö vet ke zõ en az
egyes ál lí tá so kat e rész ben csak is mer te ti, majd a könyv
más fe je ze te i ben (sze lí den) cá fol ja.

Az élet raj zi fe je zet szá mos új don ság gal, fi lo ló gi ai pon -
to sí tás sal szol gál. Ezek kö zül ket tõ re már utal tunk, a leg -
lé nye ge seb bek re. Tud ni il lik ar ra, hogy Sztá rai nem volt fe -
ren ces, ha nem a de ák ér tel mi ség so ra i ból tért a pa pi pá -
lyá ra. A pa ta ki hely tör té net írás, il let ve a re for má tus egy -
ház tör té net írás is sze gé nyebb lett egy alak kal, ne ve sen
Sztá ra i val, aki a pa ta ki kol lé gi um ala pí tá sá ban nem vál -

lalt sze re pet. Na gyon ér de ke sek a könyv nek Sztá rai hó -
dolt sá gi te vé keny sé gé rõl szó ló ré szei. Sztá rai éle té nek
meg is me ré se men tén gaz da go dik ké pünk a hó dolt sá gi re -
for má ció tör té ne té rõl. Kat ho na Gé za, Sza kály Fe renc, Ba -
lázs Mi hály vagy Mol nár An tal mun kái mel lett most Ke ve -
há zi Lász lóé is azt bi zo nyít ja, hogy a tö rök hó dolt ság nem
volt el ve szett te rü let a ma gyar egy há zak, il let ve a ma gyar
mû ve lõ dés szá má ra.

A misszió ku ta tó Ke ve há zi Lász ló tól nem meg le põ a
Sztá rai szol gá la tá ról szó ló fe je zet „misszi o ná ri us” ré sze.
Fon tos ol da lak ezek, hi szen a re for má ció klasszi ku sa i nak
misszió fel fo gá sá ról is szép lec két ka punk eze ket ol vas va.
Az egy ház tör té net fon tos új don sá gok kal gya ra po dott, hi -
szen már nem csak a szer ve zett ka to li kus egy ház ról tu -
dunk a hó dolt sá gi ré szek rõl, ha nem Sztá rai püs pök sé gé rõl
is. Az egyik el sõ evan gé li kus püs pök, ahogy a szer zõ
mond ja. Ha püs pök van, van szer ve zett egy ház is, az in -
téz mény mû kö dik. Sztá rai püs pö ki te vé keny sé gé nek meg -
is mer te té sé vel meg ta nul juk a ko rai pro tes táns egy há zak
szer ve zõ dé sé nek fo lya ma tát, az egy ház szer ve zés egyes
rész le te i nek teo ló gi ai hát te rét. Nem vé let len, hogy nin csen
a könyv ben „Sztá rai, a köl tõ, a drá ma író” fe je zet. A „szol -
gá lat” tel je se dik ki ugyan is az írói (pré di ká to ri, köl tõi, drá -
ma szer zõi) te vé keny ség ben – ahogy Ke ve há zi Lász ló szá -
má ra az egy ház tör té net -írás is szol gá lat.

Kü lön ta nul sá gok kal szol gál a vi lá gi ol va só szá má ra Az
igaz pap ság nak ti kö re teo ló gi á já ról írott rész, il let ve az
írói élet mû idõ rend jé nek rend be té te le is.

A szer zõ jól tud ja, len ne még ku tat ni va ló Sztá rai kap -
csán. Kül föl dön Pa do vá ban, de a ha zai le vél tá rak ban is.
Van nak meg vá la szo lat lan kér dé sek az élet rajz ban is. A
most ol vas ha tó mo no grá fia azon ban nem hagy két sé get
afe lõl, hogy a Sztá rai-fi lo ló gia ed di gi ered mé nyei egyet len,
lo gi ku san fel épí tett cor pus ban vál tak hoz zá fér he tõ vé.

Mi ért nem a „Hu ma niz mus és re for má ció” so ro zat ban
je lent meg a mû? A fi lo ló gi ai ered mé nyek, a teo ló gi ai, az
egy há zi és a vi lá gi tu do mány szem lé le té nek sze ren csés öt -
vö ze té vel meg írt pá lya kép ezt in do kol ta vol na. A szer zõ
azon ban szán dé ko san más be széd mó dot vá lasz tott. A ta -
ní tó lel kész be széd mód ját. A ta ní tó pré di ká to rét, ez zel is
azo no sul va hõ sé vel. Az egy ház tör té net ta ná ra ként, aki
tár gyát a le en dõ lel ké szek nek ta ní tot ta, nem csu pán a
szol gá lat egy pél dá ját, egy ta nú ját mu tat ta be, ha nem azt
is, ho gyan kell er rõl a szol gá lat ról be szél ni, ta ní ta ni.

Mo nok Ist ván
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Egy há zunk nem ré gi ben új já éledt Nép raj zi Mun ka cso port -
ja és a Val lá si Nép rajz so ro za tot gon do zó EL TE Folk lo re
Tan szék együtt mû kö dé sé ben je lent meg ez az út tö rõ ta -
nul mány kö tet. A so ro zat szer kesz tõ Vo igt Vil mos és a szer -
kesz tõ, Ve res Eme se-Gyöngy vér igye kez tek mi nél sok szí -
nûbb, ki egyen sú lyo zot tabb ké pet nyúj ta ni az evan gé li kus
nép ha gyo má nyok ról, ezért szán dé kuk volt mi nél több táj -
egy ség nép raj zi ada ta i ról, az ün nepek hez fû zõ dõ szo ká -
sok ról ta nul mányokat kö zöl ni idõ sebb és fi a ta labb ku ta -
tók tól, hi va tá sos nép raj zo sok tól és a ha tár te rü le ten dol go -
zók tól, köz tük evan gé li kus lel ké szek tõl, tör té ne ti meg kö -
ze lí tés ben és a to vább élõ ha gyo má nyok ra kon cent rál va.
Meg ta lál ni ma gyar, né met és szlo vák hát te rû gyü le ke ze tek
szo kás vi lá gát, s a ha zai evan gé li kus ság nem ze ti sé gi gyö -
ke re i hez mél tó an min den ta nul mány hoz né met és szlo vák
össze fog la ló is kap cso ló dik.

Igen ha tá so san ad ja meg az alap han got Vo igt Vil mos –
ere de ti leg 2003-ban elõ adás ként el hang zott – „Át te kin té -
se” sok fi gye lem re mél tó meg fi gye lés sel, öt let tel, a le het sé -
ges ku ta tás irá nya i nak ki je lö lé sé vel. Elõ adá sá nak egyik
jól ki dol go zott csat ta nó já hoz kap cso ló dik egyik ész re vé te -
lem. Vo igt a Be szé li a vi lág, hogy mi, ma gya rok…1 cí mû
mon da gyûj te mény bõl idé zi a cím adó „gyer me te gen Szva -
top luk-el le nes”, „bá jo san na iv” hon fog la lás-el be szé lést
Szmo dics Bor bá la ne mes pát rói evan gé li kus adat köz lõ tõl,
majd el jut a konk lú zi ó ig: „Ám nem mind egyik ol va só ve -
szi majd ész re, itt is ha zai evan gé li kus folk lór ral ta lál ko -
zott!” (14–15. o.) Ki egé szít he tõ ez zel: azt sem ve szi ész re,
hogy ha zai evan gé li kus vend folk lór ral ta lál ko zott, amely -
nek kü lö nös pi kan té ri át ad a „mi, ma gya rok” iden ti fi ká ció
Szva top luk-el le nes ség gel fû sze rez ve. Sum ma: a kö tet
egyik szo mo rú hi ány je le a vend hát te rû evan gé li kus ság
val lá si nép raj zá nak szin te tel jes hi á nya: azért csak „szin -
te tel jes”, mert az 1943-as adat fel vé tel bõl kö zölt he lyi szo -
ká sok fel so ro lá sá ban há rom ilyen gyü le ke zet is sze re pel
(131–132. o.), jól le het csak az 1941-ben vissza tért Sal
ese té ben ol vas ha tó a vend meg je lö lés. 

Ha már Har ma ti Bé la Lász ló em lí tett 1943-as adat köz -
lé sé nél tar tunk: ez a 2002-ben fel buk kant kéz irat szá -
mom ra a kö tet egyik nagy meg le pe té se. Az 1944-ben meg -
je lent Evan gé li kus temp lo mok cí mû, má ig mérv adó ki ad -
vány szá má ra kér dõ íve ken gyûj tött, ám pub li ká lat la nul
ma radt ada tok kü lö nös ér té ke, hogy az ak ko ri ha tá rok kö -
zöt ti te rü let rõl szár maz nak, az az fel vi dé ki, bács kai, mu ra -
vi dé ki és észak-er dé lyi gyü le ke ze tek sze re pel nek az össze -
ál lí tás ban. A vá la szok hol szûk sza vú ak, hol rész le te zõ ek,
de mai ta pasz ta la ta ink kal össze ha son lít va min den ada tot
szol gál ta tó gyü le ke zet ese té ben ta nul sá go sak.

A má sik nagy, ám kel le met len meg le pe tés a ta nul mány -
kö te tet zá ró bib lio grá fia, amely az evan gé li kus val lá si
nép rajz zal több vagy ke ve sebb jog gal kap cso lat ba hoz ha -
tó köz le mé nye ket két év szá zad 15 nyom ta tott nép raj zi
bib lio grá fi á ja alap ján mindössze bõ há rom ol da lon so rol -
ja fel (284–287. o.). Ez per sze nem a ki ad ványt gon do zók
bû ne, ép pen el len ke zõ leg, a vál lal ko zás jo go sult sá gát és
szük sé ges sé gét hang sú lyo zó le let, a Vo igt Vil mos ál tal az
„Át te kin tés ben” fel ál lí tott ijesz tõ di ag nó zist alá tá masz tó
sú lyos tü net.

Sok szí nû a kö tet, s ezt kri ti kus él lel is ki kell mon da -
nom. Saj nos nem min den ta nul mány ban je lent ke zik a pri -
mer te rep mun ka és a szak iro dal mi tá jé ko zott ság gyü möl -
csö zõ ta lál ko zá sa. Saj ná lom azo kat a lel ki is me re tes gyûj -
tõ ket, akik nek nem hív ták fel a fi gyel mét az év ti ze dek kel
elõt tük pub li kált, eset leg ugyan ar ról a te rü let rõl szár ma zó
ada tok ra, ami egy ál ta lán nem azt je len ti, hogy fe les le ge -
sen fá rad tak vol na, ha nem in kább hogy egy fon tos as pek -
tus, az össze ha son lí tás le he tõ sé ge el sik kadt szá muk ra.

Az el sõ mon da tom ban út tö rõ nek ne vez tem a köny vet,
ám ez a jel zõ is rejt né mi bí rá la tot. A tar ta lom jegy zék ben
meg adott ol dal szá mok csak az el sõ 48 la pon meg bíz ha tó -
ak, a to váb bi a kat az ol va só nak kell sa ját ke zû leg he lyes bí -
te nie. Em ber te len fel adat ju tott a né met és szlo vák össze -
fog la lók for dí tó i nak is, el néz he tõ, ha nem bol do gul tak
min den egyes szak mai ter mi nus sal. De min den bot la do -
zás da cá ra je len tõs tel je sít ményt, a to váb bi ku ta tá sok ra is
ösz tön zõ, azok ke re te it ki je lö lõ, meg ke rül he tet len mû vet
tet tek le az asz tal ra itt az út tö rõ szer zõk és szer kesz tõk, az
evan gé li kus val lá si nép rajz el kö te le zett mun ká sai.

Csep re gi Zol tán
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Evan gé li kus múl tunk
– evan gé li kus je le nünk

Meg je lent a Val lá si Nép rajz so ro zat 12. kö te te

* Szerk. Ve res Eme se-Gyöngy vér. EL TE Folk lo re Tan szék, Bu da pest,
2005. /Val lá si Nép rajz 12./

1 Land graf Il di kó (szerk.): Be szé li a vi lág, hogy mi, ma gya rok… Ma gyar
tör té ne ti mon dák. Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság – Eu ró pai Folk lór Köz pont,
Bu da pest, 1998.



Ta lán or szá gunk éle té nek leg sö té tebb kor sza ká ban! A tö -
rök gyõ zött Mo há cson, és né hány év ti zed múl tán há rom
rész re sza kadt az az or szág, amely ed dig Kö zép-Eu ró pa
egyik leg erõ sebb ha tal ma volt. De nem csak kül sõ ho mály
bo rí tot ta ha zán kat. Az egy ház, amely öt év szá zad dal ez -
elõtt gyõ zel me sen tört elõ re, és né pün ket ke resz ténnyé tet -
te, most meg erõt le ne dett, ta lán még azt is mond hat juk:
so kak sze rint meg rom lott. Ná lunk is be bi zo nyo so dott, sõt
vi ta té ma lett, s nem csak az egy há zon be lül, ha nem ki rá lyi
pa lo tá ban és kocs mák ban, csa lá di be szél ge té sek ben és ut -
cán: az egy ház nak re for má ci ó ra van szük sé ge! Zo vá nyi Je -
nõ „elõ ké szí tett ta laj ról” ír – ne ga tív ér te lem ben. Só lyom
Je nõ pe dig fel te szi a kér dést: va jon mi kor érin tet te meg az
evan gé li um né pün ket mé lyeb ben: az ál lam ala pí tás ide jén
vagy a re for má ció ko rá ban? 

Min den eset re ha zánk ban ek ko ri ban kezd ték éne kel ni a
4. szá zad ban szü le tett szép éne ket: „Új vi lá gos ság je le -
nék…” A nép egye ne sen „új val lás ról” be szélt. Mi ért és
ho gyan va ló sult meg ha zánk ban ilyen gyor san a re for má -
ció? Van nak, akik pat ró nu si re for má ci ó ról be szél nek,
vagy is ar ról, hogy ve ze tõ ink, fõ ura ink haj lot tak az „új hit -
re”, és vit ték né pü ket is. Má sok ez zel szem ben me zõ vá ro -
si re for má ci ó ról szól nak, ez zel azt akar ják ér zé kel tet ni,
hogy a re for má ció a vá ro sok ön ál ló so dó pol gá rai közt hó -
dí tott. Hal lot tam már vég vá ri re for má ci ó ról is, esze rint az
„új hit” a vég vá ri ka to nák kö zött hó dí tott, és õk véd ték is
azt. Egye sek egye ne sen ar ról ír nak, hogy a tö rök gyõ zel me
se gí tet te a re for má ció ügyét. Le het, hogy ezek a té nye zõk
– s vol tak per sze gaz da sá gi okok is – mind köz re ját szot -
tak. De a re for má ció be lül rõl in dult. A ré gi egy ház me gyék,
püs pök sé gek fra ter ni tá sa i ban, pa pi kö zös sé ge i ben in dult
a be szél ge tés, bel sõ vi ta. Fel fi gyel tek a né met or szá gi re for -
má ci ó ra. Ér de mes vol na ezek nek a fra ter ni tá sok nak „zsi -
na ta it”, évi gyû lé se it kö vet ni. A bi ha ri egy ház me gyé ben
1545-ben már új hit té te lek szü let tek, sõt or di ná ció is tör -
tént. Ez a vi ta gyû rû zött to vább, szé le se dett. Eh hez per sze
hoz zá já rult Lu ther ira ta i nak ol va sá sa és ter jesz té se is. S
ahogy Só lyom Je nõ ír ja: a szent be szé dek bõl las san és egy -
re in kább ige hir de té sek szü let tek. 

Ezen a hé ten a ma gyar or szá gi re for má ció egy-egy alak -

já ra em lé ke zünk. Csak né hány ra. De az em lé ke zé sen túl
meg kell kí sé rel nünk egy-egy re for má tor szol gá la tát, an -
nak jel lem zõ it is meg ke res ni. Így le het a re for má ció he te
ta nul sá gos a szó szo ros ér tel mé ben. Így jut ha tunk el oda,
hogy az egy ház nak min dig, ma is re for má ci ó ra van szük -
sé ge. És – re mény sé günk sze rint – így éne kel het jük ma is
a ré gi szép éne ket: „Új vi lá gos ság je le nék…”1

SIK LÓ SI MI HÁLY, AZ EL SÕ ÉS EL FE LE DETT
RE FOR MÁ TOR

„Új vi lá gos ság je le nék, ó té vely gés csen de se dék,
Is ten igé je je le nék, újon nan né künk ada ték.” 

Ahogy ar ról már szó volt, ez az ének a 4. szá zad má so dik
fe lé ben szü le tett. De ta lán nem vé let len, hogy az 1600 kö -
rül meg je lent Bat thyá ny-kó dex is fel vet te éne kei kö zé. Hi -
szen eb ben a „sö tét” szá zad ban va ló ban „új vi lá gos ság je -
le nék”, Is ten igé je újon nan né künk ada ték. Ez volt a re for -
má ció nagy szol gá la ta és gyü möl cse is. Mint ha a ré gi ige
új ra ki fé nye se dett vol na, mint ha új ra né pünk nek ada tott
vol na. S en nek az ügy nek szol gái is vol tak. 

Idõ ben az el sõ Sik ló si Mi hály volt. Mai is me re te ink alap -
ján min den bi zonnyal õ áll a re for má to rok so rá nak élén.
„Az evan gé li u mi tu do mány nak lel ki sze me i re esõ el sõ su -
ga ra it ész re vet te, ezek re irá nyít ván mun ká it Szil vá si Mi -
hály…” – ír ja egy egy ház tör té net-író, aki a re for má ció kez -
de te i rõl szól. „A ma gyar föld eme leg el sõ re for má to rá nak
éle tét és mû kö dé sét a leg sû rûbb ho mály bo rít ja” – ír ja ró -
la egy má sik ku ta tó. Ak kor hát Szil vá si vagy Sik ló si Mi -
hály? Akár így, akár úgy, õ volt az el sõ, aki Ba ra nyá ban az
evan gé li u mi mun kát el kezd te, sõt az el sõk kö zé tar to zott
Sá tor al ja új hely kör nyé kén is. Hogy is volt ez? 

Éle té rõl saj nos ke ve set tu dunk. Szil vás köz ség Sik lós tól
észak nyu gat ra fek szik mint egy 20 ki lo mé ter re. Itt szü le -
tett el sõ re for má to runk, de nem tud juk, pon to san mi kor.
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KE VE HÁ ZI LÁSZ LÓ

„Új vi lá gos ság je le nék…” 
Re for má ci ói so ro zat

AZ IGEHIRDETÕ MÛHELYE

1 A fel ké szü lés hez aján lom: Só lyom Je nõ: Lu ther és Ma gyar or szág. Bu -
da pest, 1933. 1–31. o.



Vagy a 15. szá zad vé gén, vagy a 16. szá zad leg ele jén. S
ami kor Sik lós ra ke rült, a „Szil vá si” név ra gadt rá, hi szen
in nen szár ma zott. A ma gyar re for má to rok el sõ nem ze dé -
ké hez tar to zott Dé vai Bí ró Má tyás sal és Syl ves ter Já nos sal
együtt. Tu do má sunk sze rint az 1529/30-as tan év ben ta -
nult Wit ten berg ben, de itt hon már ezelõtt is nem csak a re -
for má ció hí ve, ha nem mun ká sa is volt. 

„Pe ré nyi Pé ter (ma gyar ko ro na õr, az egyik leg na gyobb
föld bir to kos) el sõ pro tes táns lel ké szé rõl, Sik ló si Mi hály ról
két fé le meg bíz ha tó ha gyo mány ma radt fenn. Az egyik az
if jú ko rá ban Las kón is ko la mes ter ke dõ Pat hai Sá mu el idõs
ba ra nyai em be rek tõl vett és 1647-ban rög zí tett ér té ke lé se,
hogy Sik lós vár és kör nyé ke ce leb rál ja a je les Sik ló si Mi -
hály em lé két, mert ama vi dé ken még szü lõ föld jé rõl Szil vá -
si nak ne ve zett Mi hály volt az el sõ re for má tor” – ír ja Szûcs
Je nõ egy ta nul má nyá ban. De így foly tat ja: „A má sik em lék
pe dig egy 1581-ben meg je lent Új tes tá men tum aján lá sa,
amely sze rint Szil vá si – Sik ló si Mi hály a fel föl dön, Új hely -
ben volt el sõ re for má tor.”

A két ha gyo mányt az te szi eggyé, hogy Sik ló si Pe ré nyi Pé -
ter pap ja volt, és ve le köl tö zött Sik lós ról Új hely re. De mind -
két he lyen „el sõ ként” dol go zott. A Sik ló si név pe dig ak kor
ra gadt rá, ami kor urá val Sá tor al ja új hely re, majd Sá ros pa -
tak ra köl tö zött, és megint szár ma zá sá ról je löl ték meg. 

Az or szág két vi dé kén is buz gón pré di kált és is ko lát
szer ve zett. Min den bi zonnyal õ volt, aki Pe ré nyi Pé tert és
csa lád ját is szol gál ta az „új vi lá gos ság” fé nyé vel és ere jé -
vel. S ugyan csak õ le he tett, aki a ná lá nál fi a ta labb és ké -
sõb bi re for má tort, Sztá rai Mi hályt is meg gyõz te a lu the ri
ta ní tás igaz sá gá ról. 

Payr Sán dor még ezt ír ja ró la: „Biz tos ta nú bi zony sá ga
mun kás éle té nek a szép egy há zi ének: »Menny nek és föld -
nek ke gyes Is te ne«, amely ben a po gány tö rö kök tõl sza ba -
du lá sért esd Is ten hez.” Õ dol goz ta fel az 53. zsol tárt is,
amely így kez dõ dik: Azt gon dol ja ma gá ban a bo lond, hogy
nincs Is ten!, és így fe je zõ dik be: Ami kor Is ten jó ra for dít ja
né pe sor sát, uj jong majd Já kób, és örül Iz rá el.

Az el fe le det tek kö zé tar to zik el sõ re for má to runk. Nem ér -
de mes-e ezen el gon dol koz ni? Ta lán a ne vét sem hal lot tuk
ed dig, éle té rõl pe dig szin te sem mit nem tu dunk. De raj ta
kí vül hány ige hir de tõt fe led tünk már el? Kik vol tak gyü le -
ke ze tünk ben a lel ké szek? Õriz zük-e em lé kü ket? Meg kö -
szön jük-e õket? Pe dig le het, hogy ko ruk ban há lás szív vel
hall gat ták õket, mi pe dig már ne vü ket sem tud juk. 

Kö szön jük meg el sõ re for má to runk szol gá la tát, de
mind azo kat is, akik szó szé ke in ken szol gál tak már. Akik
az „új vi lá gos sá got” hir det ték. Be csül jük job ban az ige hir -
de tés szol gá la tát! Mert a re for má ció nem a ré gi ek el fe le dé -
se! Is ten igé je ezt mond ja: „Ne fe led kez ze tek meg ve ze tõ i -
tek rõl, akik Is ten igé jét hir det ték nek tek. Fi gyel je tek éle tük
vé gé re, és kö ves sé tek hi tü ket.” 

DÉ VAI BÍ RÓ MÁ TYÁS, A HÛ SÉ GES ÉS BÁ TOR
TA NÚ2

„Evan gé li um ere jét, Krisz tus ál dott szent igé jét,
Atya is ten nagy jó ked vét, meg mu ta tá õ ere jét.”

Nem tu dom, fel tûnt-e már, hogy eb ben az egyet len vers ben
két szer is elõ for dul az „erõ” sza va. Még hoz zá Is ten ere je,
ame lyet „meg tud mu tat ni”. Ez az erõ va ló já ban „nagy jó -
ked ve”, vagy is ben nün ket ma gá hoz öle lõ, bûn bo csá tó ke -
gyel me. S ez az erõ az evan gé li um ban „mu tat ko zik” meg,
amely rõl Pál is így vall: nem szé gyel lem,… mert az evan -
gé li um Is ten ere je, „dü na misza”, meg men tõ és üd vö zí tõ
ha tal ma. S ha ez az erõ meg ra gad va la kit, az en nek az
erõ nek ta nú já vá, ta nú sí tó já vá vá lik. Még az is meg tör tén -
het, hogy an nak éle te is Is ten ere jé nek köz ve tí tõ jé vé lesz! 

Ép pen er rõl volt szó Dé vai Bí ró Má tyás éle té ben és szol -
gá la tá ban. Éle tét így is össze fog lal hat juk: Is ten ere jét hir -
det te és él te. Ró la töb bet hal lot tunk már. Éle tét nem is pró -
bá lom össze fog lal ni. Em lé kez zünk az erõt ka pott ta nú ra,
aki nek szol gá la ta még ma is erõt ad hat ne künk is. 

Lu ther hû sé ges ta nít vá nya volt. Mi ért is kell er rõl szót
ej te ni, ami kor nem sok kal ké sõbb egy er dé lyi pro fesszor
így ne vez te õt: „a ma gyar Lu ther”? Ép pen azért, mert el -
ter jedt ró la egy más faj ta hír, ne vez het ném „plety ká nak”
is: Dé vai át állt az új hel vét irány ba. Ek ko ri ban vált kér dé -
ses  sé a lu the ri tá bor ban az ún. „ele va tio” vagy „úr fel mu -
ta tás” gya kor la ta. A ka to li kus egy ház ban ezt „meg gyõ zõ”
erõ nek val lot ták. Mi köz ben a pap a sze rez te té si igét
mond ja, az os tya és a bor „át vál to zik” Krisz tus tes té vé és
vé ré vé. En nek je le a csen gettyû szó és a „fel eme lés”. Lu -
ther ezt a kér dést so ká ig „kö zöm bös nek” ítél te, ek ko ri ban
dön tött úgy: meg szün te tik. Az „úr fel mu ta tás” nem „érv”!
Dé vai ép pen ek ko ri ban járt kint, és ami kor ha za jött, ezt az
irányt kép vi sel te. Ezt ér tet ték fél re ná la. Pe dig õ mind vé -
gig hû sé ges Lu ther-ta nít vány volt. S ez zel a lé pé sé vel is
azt akar ta val la ni. Krisz tus je len lé te az úr va cso rá ban nem
a mi sza va ink tól, tet te ink tõl függ. 

Az evan gé li um ere jé nek ta nú ja volt. Er re pél da köny ve
„A szen tek alu vá sá ról”. Ha sza bad így össze fog lal ni: a
szen tek al sza nak, ne za var juk õket, egye dül Krisz tus van
„éb ren”, és nincs más köz ben já ró Is ten és em ber kö zött.
Nem er rõl szól az evan gé li um?

Ér de kes egy má sik ta ní tá sa is: „a ket tõs meg iga zu lás -
ról”. Eb bõl is lát szik, hogy Lu ther nek nem egy sze rû en for -
dí tó ja, ha nem ta ní tá sá nak ma gyar föld re át ül te tõ je volt.
„Meg iga zu lunk hit ál tal Is ten elõtt, és sze re tet ál tal a fe le -
ba rá tok elõtt” – ír ta. A hit és a sze re tet össze tar to zik. Az,
akit Is ten sze re te té be fo ga dott, sze re ti fe le ba rát ját is se gí -
tõ sze re tet tel. 

De Is ten aka ra tát is ko mo lyan kell ven nünk. Ezért ír ta
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2 Az em lí tett Só lyom-könyv egy fe je ze te Dé va i val fog lal ko zik, aján lom
még: Bot ta Ist ván: Dé vai Má tyás, a ma gyar Lu ther. OLBK, Bu da pest,
1990.



Ká té ját. Eb ben sem „má sol ta” Lu thert. Ká té ja nem is kér -
dés-fe le let for má ban szü le tett, de a ta ní tás min den kér -
dé sére kitér. „Kér dezd, mi az õ aka ra ta a Szent írás sze -
rint… üd vö zülsz ak kor, csak az õ igé jé nek s Krisz tus Jé -
zus nak ál ta la… min den ke resz tény ben igaz hit nek és
cse le ke det nek kell len nie, az az a hit gyü möl csé nek…”

Krisz tus bá tor ta nú ja volt. Lu ther Asz ta li be szél ge té -
seiben ol va sunk egy ér de kes rész le tet. El mond ja, hogy há -
zá ban asz tal tár sa volt Dé vai Má tyás, aki nek nyil vá nos vi -
tá ja volt Bu dán egy ka to li kus pap pal. György ba rát „is ten -
íté le tet” hir de tett az igaz ság ér de ké ben. Pus ka po ros hor -
dó kat hoz tak: akié nem rob ban, an nak van iga za. „Dé vai
kész volt éle tét koc káz tat ni az igaz sá gért, a má sik meg fu -
ta mo dott” – me sé li Lu ther. Nem va ló szí nû, hogy ez az eset
va ló ban meg tör tént vol na.

De tud juk Dé va i ról, hogy több ször is volt bör tön ben.
Egy bé csi el fo ga tá sát ma ga ír ja le, s a ki hall ga tá sát is. Ez
az írás ta nú ság ar ról, hogy bát ran fe lelt és vi tat ko zott az
õt el fo ga tó ka to li kus püs pök kel, fo goly ként is. S ez igaz
tör té net. Kész volt min dig a ta nú ság ra, ha kel lett, a vér ta -
nú ság ra is. 

Õ volt bá tor? Is ten ere je tet te az zá. Az „evan gé li um ere -
jét, Krisz tus ál dott szent igé jét” ta nú sí tot ta. Ma is ilyen ta -
núk ra van szük ség. Olya nok ra, akik ta pasz tal ják és élik:
erõt kap tok… és ta nú im lesz tek… a föld vég sõ ha tá rá ig.
(Ap Csel 1,8)

SZTÁ RAI MI HÁLY, A KE RESZT IGÉ JÉ NEK
HIR DE TÕ JE3

„Igaz az Is ten igé je, mellyel él em ber el mé je,
Mely nek meg ma rad ere je, és nem vész el õ re mé nye.” 

„Csak ugyan” igaz Is ten igé je? – örök, ör dö gi, kí sér tõ a kér -
dés. Vall juk meg: sok a két ség, nem csak kö rü löt tünk, ha -
nem ben nünk is. Igaz, hogy min den meg bo csát ta tott?
Igaz, hogy sza bad és le het Jé zus sal új éle tet él ni? Igaz,
hogy õ fel tá madt, és ne künk is örök éle tet szer zett? A ke -
resz tény élet vol ta kép pen ez zel a szó val kez dõ dik: igaz!
Ezt él te át va la hol – nem tud juk pon to san, hol és mi kor –
Sztá rai Mi hály is. Õ a kö vet ke zõ re for má tor, aki re em lé ke -
zünk, hogy meg gyõz zön ben nün ket is éle te és szol gá la ta:
„igaz az Is ten igé je”. 

Ez tet te a ta ní tót az ige szol gá já vá. Ré gen úgy tud tuk,
hogy Sztá rai ere de ti leg fe ren ces szer ze tes volt, a sá ros pa -
ta ki ko los tor ban nõtt fel, s lett Pá ló czy fõ is pán ud va ri pap -
ja. El kí sér te urát Mo hács ra is, ahol ura meg halt, de õ
vissza tért on nan. De valójában nem így történt!

Nem rég ke rült elõ egy sa ját le ve le, amely ben ezt ír ja:
„ami kor én sik ló si rek tor vol tam”. A so mo gyi Tót-Sztá rá -
ban szü le tett, min den bi zonnyal Sik ló son ta nult, majd ta -

ní tott is. Nem pa pi em ber volt, ha nem „de ák ér tel mi sé gi”.
A Pe ré nyi csa lád ban ne ve lõ lett, így ke rült ne velt jé vel a pá -
du ai egye tem re. Ek kor ír ta, 1543-ban az em lí tett le ve let.
De ne ki ek kor már min den nél fon to sabb volt Krisz tus
ügye. Ek ko ri ban tör tén he tett a nagy for du lat éle té ben. Ezt
ír ja a le vél ben: „Az ál ta lam ma gyar nyelv re for dí tott va -
sár na pi evan gé li u mok és le ve lek ki lesz nek nyom tat va,
ak kor majd el vi szem eze ket a sze gény ma gya rok nak, aki -
ket, jaj, már tel je sen le igá zott a tö rök: hogy a tö rök rab sá -
gá ban nyö gõ Krisz tus-hí võk… ti tok ban, sa ját nyel vü kön
ol vas has sák… ne hogy el fe lejt sék a ke resz tény hi tet.” A ta -
ní tó el vi szi az igét szü lõ föld jé re, el nyo mott test vé re i nek!
Mert „igaz az Is ten igé je”, és meg tar tó erõ!

Az ige szol gá la tát Is ten meg ál dot ta. A las kó i ak be fo gad -
ták Sztá ra it, biz tos, hogy va la hol pap pá szen tel ték, s „át -
ad ták ne ki a pa ró ki át” – ol vas suk. Ér de mes el ol vas ni,
amit a „min den na pi is ten tisz te let rõl” ír va la ki: „Mi kor hir -
det ni kezd te az evan gé li u mot a nyil vá nos gyü le ke zet nek,
elõbb Dá vid zsol tá ra it, me lyek kö zül a leg ki vá lób ba kat
igen szép át dol go zás ban ha zai nyelv re tett át… kü lö nös
kel lem mel éne kel te a nép elõtt. … Így az egész hegy al jai
vi dé ken gyor san el ter jedt a hír, hogy új val lás ke let ke -
zett… tó dult a nép a kö zel fek võ vá ro sok ból és fal vak -
ból… Lát ván a de rék hír nök, hogy a ta nu lat lan nép ok ta -
tá sá ra a ked ve zõ al ka lom el ér ke zett…, úgy al kal maz ta be -
szé dét…, hogy csak ha mar a ró mai ka to li kus frá te re ket,
pa po kat és szer ze te se ket el bo csá tot ták és a pa ró ki át (egy -
há zat) Sztá ra i nak ad ták át.” Mai szó val ta lán még azt is
mond hat nánk: éb re dés tá madt a kör nyé ken!

Az ige szol gá la tát Is ten gyü möl csö zõ vé tet te. 1551-ben
Sztá rai már a kör nyék püs pö ke ként ír ja egy má sik le ve lét:
„Hét éve múlt már, hogy én Is ten aka ra tá ból a tö rök ural -
ma alatt ál ló Al só-Ba ra nyá ban – el sõ ként és egye dü li ként
– Las kó vá ro sá ban… a ke reszt igé jét hir det ni kezd tem, és
már in nen és túl a Du nán és Drá ván, a töb bi test vé rek kel
s a Szent lé lek se gít sé gé vel 120 egy há zat épí tet tem, me -
lyek kö zül mind egyik ben egy ér te lem mel hir det te tik és vé -
te tik az Úr igé je…” Meg szü le tett az el sõ, tel je sen ki épült
ma gyar evan gé li kus egy ház ke rü let, püs pök ség ha zánk ban
a tö rök ural ma alatt! 

Sztá rai éle te küz del mes volt. Aki a ka to li kus egy ház zal
szem ben gyõ zel mes volt, azt a re for má ció sváj ci irá nya el -
so dor ta Ba ra nyá ból. Gyu lá ra, Sá ros pa tak ra, majd Pá pá ra
ke rült. Ez az élet igen gaz dag volt, mert az ige hir de tõi mun -
ka köz ben mind a lí rá ban, mind az epi ká ban, mind pe dig a
drá má ban na gyot al ko tott, és ha zánk ban a sor ele jén áll. 

Min den nek tit ka a „ke reszt igé je” volt. Ez ra gad ta meg
és tet te szol gá já vá. Ér de mes ezen el gon dol koz ni, s Pál
sza va i ra em lé kez ni: a ke reszt rõl va ló be széd bo lond ság
ugyan azok nak, akik el vesz nek, de ne künk, akik üd vö zü -
lünk, Is ten ere je.
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HU SZÁR GÁL AZ IGE TER JESZ TÉ SÉ NEK
SZOL GÁ LA TÁ BAN4

„Úr is ten, ké rünk té ge det, erõ sítsd meg hí ve i det,
Hogy ve hes sük szent igé det, és vall has suk szent ne ve det.” 

Az Úr is ten igé jét ven ni és val la ni. Más szó val: hall gat ni és
to vább ad ni. Ez volt a re for má ció tit ka, és ez ma is a ke -
resz tény élet tit ka. Szív be fo gad ni és ter jesz te ni – így is le -
het fo gal maz ni. Ez a ke resz tény, ta nít vá nyi élet „két üte -
me”. Egyik sem hi á nyoz hat! S er re ta nú Hu szár Gál, aki -
re ma em lé ke zünk. 

„En nek a sok vi hart ka vart, há nya tott éle té ben is ha tal -
mas mun kát vég zett nyom dász-re for má tor nak… szü le té si
ide jé rõl, if jú sá gá ról konk rét adat nincs bir to kunk ban” – ír -
ja ró la mo no grá fi á já ban Bot ta Ist ván. A viz ke le ti plé bá nos
ál lo má sai: Krak kó, Ma gyar óvár, Kas sa, Deb re cen, Nagy -
szom bat, Komj áti és Pá pa. De élet út ja he lyett ma „spe ci a -
li tá sá val” fog lal ko zunk: az ige ter jesz té sé vel. 

„Is ten igé jé nek hû sé ges szol gá it je lö löm ki” – ír ja egy le -
ve lé ben 1558-ban. A ma gyar or szá gi lel kész kép zés egyik
leg el sõ meg te rem tõ je volt. „Bár ki tá mo ga tá sa nél kül oly
nagy sa ját költ sé ge men eb ben a ki et len vá ros ká ban is ko -
lát lé te sí tet tem, és a ta nít vá nyok szá mát gyûj töt tem össze
ha tal mas fá rad ság gal és szor ga lom mal” – ír ja Ma gyar óvá -
ron. Ez az ügy va ló szí nû leg 1557-ben in dult, in nen szá -
mít juk a ma gyar lel kész kép zést. (Bár Sztá rai elõbb is el -
kezd het te.) Tan tár gyai kö zé tar to zott az ige hir de tés re fel -
ké szü lés, min ták alap ján, az is ten tisz te let kü lön bö zõ al -
kal ma i nak meg be szé lé se, éne ke ket is ta nul tak, és fon tos
volt a lel ki pász tor ko dás gya kor lá sa is. S mi vel Hu szár Gál
nem volt jo go sult az or di ná ci ó ra, vég zett hall ga tó it Tol ná -
ra küld te, hogy Sztá rai avas sa fel õket. Egy 1662-es
somor jai ka to li kus jegy zõ könyv er rõl így ta nús ko dik, a lel -
kész rõl ír va: „va la mi lyen tol nai eret nek szen tel te fel”. A
re for má ci ó nak szív ügye volt a lel kész kép zés fel ada ta is.

„Hogy an nál in kább szol gál has sam Is ten or szá gát, sok
gond dal és költ ség gel nyom dát ál lí tot tam fel” – ír ja ma ga.
So kan „ván dor nyom dász ként” em le ge tik; jobb, ha úgy fo gal -
ma zunk, hogy nyom dá ját me ne kü lés köz ben ma gá val kel lett
vin nie. A be tû kész le tet egy kül föl di nyom dász tól vet te. Ha -
tal mas vál lal ko zás volt ez ko rá ban. Sa ját írá sa in kí vül má -
sok köny ve it is ki ad ta. Sztá rai drá má ját is õ nyom tat ta ki.
Deb re cen ben Me li us Ju hász Pé ter írá sa it is ki ad ta. Bor ne mi -
sza pré di ká ci ós kö te tei is ná la lát tak nap vi lá got. 1557-ben
egy pré di ká ci ós köny vet adott ki Az Úr Jé zus Krisz tus nak
szent va cso rá já ról, kín szen ve dé sé rõl és ha lá lá ról, és di csõ sé -
ges fel tá ma dá sá ról va ló pré di ká ci ók cím mel. Leg na gyobb ki -
adá sa, a Ke resz té nyi Gyü le ke ze tek ben va ló is te ni di csé  re tek és
imád sá gok 1574-ben je lent meg. Bát ran mond hat juk li tur gi -
ai könyv nek is. Éne ke it pe dig kot tá val is el lát ta. 

Ne ki és min den re for má tor nak alap ve tõ cél ja „a bib lia -
ol va sás min den ki nek va ló prog ram ja” volt, ahogy Pé ter
Ka ta lin fo gal maz. De ah hoz, hogy a Bib li át ol vas sák, meg
kel lett a né pet ta ní ta ni ír ni és ol vas ni! A re for má ció ezt a
szol gá la tot is vál lal ta. S a ta ní tás ügyé ben szü let tek nem -
csak is ko lák, ha nem a ká ték is.

Ezért ír tam Hu szár Gál ról, hogy õ az ige ter jesz té sé nek
szol gá la tá ban égett. Szó ban és írás ban. Ta lán még „irat -
misszi ó nak” is ne vez het nénk ma szol gá la tát. Ez is a re for -
má ció lé nye ges vo ná sa volt. 

S ma nem így kel le ne? Ho gyan is ol vas suk Pál nál? …a
mi evan gé li u munk nem csak szó val ju tott el hoz zá tok, ha -
nem erõ vel, Szent lé lek kel és tel jes bi zo nyos ság gal… pél dá -
vá let te tek… mert tõ le tek ter jedt to vább az Úr be szé de.
(1Thessz 1,5–8)

STÖC KEL LÉ NÁRD, A NAGY TA NÍ TÓ5

„Mert csak te vagy bi zo dal munk, ör dög el len nagy
gyá mo lunk,

Tes tünk el len di a dal munk, e vi lág el len ol tal munk.” 

Ér de mes meg áll ni ver sünk ben azok nál a sza vak nál, ame -
lyek Is ten rõl szól nak: „bi zo dal munk, gyá mo lunk, di a dal -
munk, ol tal munk”. Le het hoz zá min dig me ne kül ni, rá
min dig le het szá mí ta ni. De aki ezt ta pasz tal ja, az a ta -
pasz ta la tát to vább is kell ad ja, má so kat is kell ta nít son!
Er rõl be szél a Bib lia, az egy ház- és a re for má ció tör té net is.
Er rõl be szél Stöc kel Lé nárd éle te és szol gá la ta is. Ma sem
élet tör té ne tet fo gunk hal la ni, ha nem azt, ami ne ki fon tos
volt, vagy ami re éle te ma is ta nít.

Bárt fá tól Bárt fá ig – így le het ne élet út ját össze fog lal ni.
Itt szü le tett 1510-ben. Itt kezd te is ko lá it is. Csa lád já ról
nem tu dunk, õ ere de ti leg ke res ke dõ akart len ni. Kas sán,
majd Bres la u ban (ma Wroclaw) ta nult. 1530-ban, húsz -
éve sen ju tott el Wit ten berg be, ahol mély és tar tal mas kap -
cso lat ba ke rült Lu ther rel és Me lancht hon nal is. Ta nul má -
nyai be fe jez té vel Né met or szág ban elõ ször ne ve lõ volt,
majd egy is ko la rek to ra Eis le ben ben. Lu ther és tár sai ma -
rasz tal ták, de õ ha za vá gyott. 1539-ben, 29 éves ko rá ban
ke rült új ra vá ro sá ba. Az is ko la ta ní tó ja, majd rek to ra lett.
Egy ide ig Kés már kon is szol gált, de vá ro sa is mét ha za hív -
ta. Itt is fe je zõ dött be gaz dag éle te 1560-ban, 50 éves ko -
rá ban. De a fél év szá zad nyi élet igen gaz dag volt, „bi zo dal -
ma és ol tal ma” meg tar tot ta õt. 

Az egy ház ta ní tó ja. Nem csak vá ro sá nak szol gált, ha -
nem egy há zá nak is. A Ma gyar or szág ra át ül te tett re for -
má ció egyik ki emel ke dõ ta ní tó ja lett. Ne vé hez fû zõ dik a
„Pen ta po li ta na con fes sio”, vagy is az öt bá nya vá ros hit -
val lá sá nak meg szer kesz té se. Fél re ért he tet le nül az Ágos -
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2002. Zo vá nyi Je nõ: Ma gyar or szá gi Pro tes táns Egy ház tör té ne ti Le xi kon.
Re for má tus Zsi na ti Iro da, Bu da pest, 1977.



tai hit val lás alap ján állt. Hit val lá sá hoz egy „Apo lo gi át”,
vé del met és ma gya rá za tot is írt. Így ke rül he tett a pro -
fesszor és ta nít vá nya egyet len imád sá gos mon dat ba:
„Imád koz nunk kell Is ten hez, hogy tart son meg min ket a
pró fé ták, apos to lok és ta ní tók, az örök em lé kû Lu ther és
Stöc kel fun dá men tu mán.” 

Az if jú ság ta ní tó mes te re. Ar ról már volt szó, hogy mun -
ká ját ne ve lõ ként kezd te. Né met or szág ban is ma rad ha tott
vol na, bi zo nyá ra ott is nagy pá lyát fut ha tott vol na be. De
õ a bárt fai is ko lát akar ta új já szer vez ni és erõ sí te ni. 1540-
ben je lent meg egy köny ve A bárt fai is ko la tör vé nyei cím -
mel. Ki in du lá sa: „A böl cses ség kez de te az Úr fé lel me”. Ez
volt pe da gó gi á já nak ars po e ti cá ja. „Is tent pe dig úgy fél jük
iga zán, ha igé jén el mél ke dünk és min den dol gun kat, te hát
tel jes éle tün ket ta ná csá hoz szab juk” – ír ja. Ma, ami kor új -
ra van nak is ko lá ink, ér de mes ezt a ré gi, el sõ ma gyar re for -
má ci ói is ko la sza bály za tot ta nul má nyoz ni. Stöc kel mun -
ká já hoz a bárt fai nyom da meg szer ve zé se is hoz zá tar to -
zott, hogy a fi a ta lok ke zé be köny ve ket ad has son. 

Aki Is tent ol tal má nak és bi zo dal má nak val lot ta, és aki
ezt ta ní tot ta is, az ha lá la után meg kap ta a „Ma gyar or szág
ta ní tó ja” szép cí met is. 

Ha Is ten iga zán bi zo dal munk, s a re for má ci ót át gon dol -
juk, ak kor a ta ní tás is szív ügyünk kell le gyen ma is. Egy -
részt úgy, hogy fe le lõ sen hor doz zuk sok szor ne héz sor sú
is ko lá in kat, más részt pe dig iga zo dunk az igé hez: ne vel jé -
tek gyer me ke i te ket az Úr ta ní tá sa sze rint. (Ef 6,4)

BOR NE MI SZA PÉ TER, AZ »OLT HA TAT LAN
FÁK LYA«6

„Di csõ ség lé gyen Atyá nak, és egyet len egy Fi á nak,
Ezek nek aján dé ká nak, a di csõ Szent há rom ság nak!” 

Már vé gig gon dol tuk „tex tus ként” ezt a szép, ré gi, ben nün -
ket ezen a hé ten a re for má ci ó ra em lé kez te tõ éne kün ket.
Az utol só vers egyet len szó ban fog lal ha tó össze: di csõ ség.
Di csõ ség Is ten nek, Fi á nak! Ez a vers Is tent aján dé ka i ért
di csé ri. Igen, aki az õ aján dé ka i ból él, az va ló ban szív vel-
lé lek kel õt di csé ri, s nem en ge di, ad ja más nak a di csõ sé -
get. „So li Deo glo ria” – ahogy ké sõbb fo gal maz ták. Így élt
és szol gált Bor ne mi sza (Ab s te mi us) Pé ter, aki re ma em lé -
ke zünk. Ka pi Bé la püs pö künk írt ró la egy szép köny vet
Olt ha tat lan fák lya cím mel. Mert Bor ne mi sza éle te és szol -
gá la ta va ló ban eh hez ha son lít ha tó.

Égett Is te nért és ügyé ért. Hogy mi kor gyul ladt hit re, nem
tud juk pon to san. 1535-ben szü le tett, Pes ten élt rö vid ide ig,
va ló szí nû leg jó mó dú csa lád ban. 1541-ben, ami kor õ még
csak 6 éves volt, s a tö rök el fog lal ta Bu dát, el veszt het te
szü le it és há zát is. Ti szán túl ra ke rült, s a kö vet ke zõ hely,
ami rõl if jú sá gá ban tu dunk, Kas sa volt. Itt már égõ hi tû fi -
a tal volt, aki a vá ros ka pi tá nyát is meg akar ta té rí te ni. Bör -
tön be ke rült, éle té ben há rom szor volt sú lyos fog ság ban. De
sok más pró bán és nyo mo rú sá gon is át kel lett men nie.

Nem pap nak ké szült, de Is ten meg ra gad ta õt, így lett meg -
gyúj tott fák lyá vá, ta ní tó vá, ne ve lõ vé, lel késszé, és Má tyus -
föld püs pö ké vé is. Ko rá ban szin te egész ha zánk, de leg -
alább is a „ki rá lyi Ma gyar or szág” vi lá gí tó fák lyá já vá lett. 

A vi lá gos sá got, Is ten fé nyét szol gál ta. Iro da lom tör té ne -
tünk is em le ge ti mint a „Ma gyar Élekt ra” köl tõ jét. Re for -
má ció és iro da lom ak kor össze tar to zott! De õ ta len tu ma i -
val is Is tent és a vi lá gos sá gát akar ta szol gál ni – verseivel
ugyanúgy, mint közel 7500 ol da las, több kö te tes pré di ká -
ci ósköny vé vel is. Eb ben a „vi lág vi lá gos sá gá ról” szól, aki
Ja i rus le á nyá ban „nem ha gyá el al un ni a ki csiny, füs töl gõ
hi tecs két”, ha nem ma ga is el in dult a szen ve dés és a ha lál
út já ra, de nem ma radt a sír ban, „mint Ju li us Cae sar, Szent
Ist ván és Hu nya di Má tyás”, ha nem ki jött a sír ból, és be ra -
gyog ja a vi lá got! 

S bát ran hir de ti az evan gé li u mot: „Sok pré di ká ló nem
mer nyil ván szól ni az ki rály, az urak és pol gá rok bû ne i rõl.
Ez nem ir gal mas ság” – vall ja. De ugyan ilyen hang súllyal
ír a meg té rés le he tõ sé gé rõl és a bo csá nat ról is. Le ír ja bát -
ran sa ját küz del me it, és vall ja: éle te leg na gyobb aján dé ka,
hogy Is ten új ra és új ra meg bo csát ne ki. Mert a leg na gyobb
vi lá gos ság a föl dön Is ten bûn bo csá na ta.

Ezért lett a sö tét ség bá tor le lep le zõ je is. Éle té nek sú lyos
for du la tai vol tak; me ne kü lés, be teg ség és gyász sem kí -
mél te. S ilyen kor elõ vet te õt ma gát is a „kí sér tés”. Így je -
lent meg leg drá ma ibb köny ve Ör dö gi kí sér té sek cí men.
Nem akar ta meg ír ni, de nem le he tett el len áll ni, hogy „ol -
da lán ki fa kad jon”. „Kény sze rít tet tem ír nom az ör dög nek
sok fé le kí sér té sé rõl, de oly iszo nyú ak ju tá nak eszem be,
hogy fé lek ír nám, és sír ván kér tem Is tent, bíz ná más ra az -
fé le írá so kat.” Ez a bel sõ kény szer írat ta meg ve le ko ra tár -
sa dal má nak le lep le zé sét, kri ti ká ját. Nem kí mél te gyá mo lí -
tó urát sem, aki pe dig haj lé kot adott ne ki, de nem kí mélt
más ura kat, sõt ma gát sem.

Az ige hir de tés nem csak „szép szó”. Még ak kor sem, ha
mai szem mel Bor ne mi sza köny ve már túl ke mény hang vé -
te lû nek tû nik. Va jon a mai ige hir de té se ink nek nem kel le -
ne a tár sa da lom kri ti kát is meg szó lal tat nia? Nem kel le nek-
e mai is „olt ha tat lan fák lyák”, vagy ahogy Re mé nyik fo -
gal maz ta, nem kel le ne egy-egy „fák lya a ve rem elõtt”? 

Aki Is ten di csõ sé gét szol gál ja, an nak Is ten fé nyé ben kell
él nie. Ki kell lép nie a sö tét ség bõl. A re for má ci ó hoz – a ma i -
hoz – hoz zá tar to zik ez az ige és an nak meg élé se is: …egy -
kor sö tét ség vol ta tok, most azon ban vi lá gos ság vagy tok az
Úr ban: él je tek úgy, mint a vi lá gos ság gyer me kei. (Ef 5,8)

Ez a rend ha gyó re for má ci ói so ro zat se gít sen el ben nün -
ket, egy há zunk min den tag ját az ige és az ige hir de tés
meg be csü lé sé re, an nak to vább adá sá ra és ter jesz té sé re, a
ne ve lés és ta ní tás ko mo lyan vé te lé re, s ha kell, tár sa dal mi
szol gá lat ra is! Kér jük Is tent, hogy az em lé ke zé sen túl
aján dé koz zon meg „új vi lá gos ság gal” ma is.
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1939. Ne m es kür ti Ist ván: Bor ne mi sza Pé ter, az em ber és az író. Aka dé mi -
ai Ki adó, Bu da pest, 1959. Zo vá nyi, MPEL.
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SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 22. VA SÁR NAP
• Mt 18,15–17

A szö veg nyi to ga tá sa

Má té 18-ban Urunk meg ma gya ráz za ta nít vá nya i nak, mit
te gye nek, ami kor egy hí võ test vér vét ke zik el le nük. Az ál -
ta la le fek te tett el vek ma is al kal maz ha tók, ami kor fe gyel -
met igyek szünk gya ko rol ni kö zös sé ge ink ben. Min den
olyan hely zet ben al kal maz ha tók, ahol a bûn érez te ti ha tá -
sát Krisz tus tes té ben.

Jé zus ne gye dik na gyobb be szé dé nek má so dik nagy ré -
sze (18,15–35) a kö zös ség vét kes tag jai irán ti ma ga tar tás -
sal fog lal ko zik. Az el sõ sza kasz a kü lön fé le meg te en dõ lé -
pé se ket kör vo na laz za, ha az egyik ke resz tény vét a má sik
el len. Mind egyik fo kon (sze mé lyes fed dés, ta núk elõt ti fi -
gyel mez te tés, az egész kö zös ség elõt ti in tés) a cél a vét kes
ke resz tényt vissza nyer ni a kö zös ség szá má ra. Még a ki kö -
zö sí tés erõs lé pé sét is va ló szí nû leg ar ra szán ták, hogy a
ki en gesz te lõ dés fe lé ta szít sa a bû nöst. A holt-ten ge ri kö -
zös ség ben is ha son ló el já rá so kat al kal maz tak 5Móz 19,17
alap ján. A ki kö zö sí tett tag po gány nak vagy vá mos nak te -
kin té se a 17. vers ben pá rat lan, te kint ve Jé zus mind két
cso port irán ti nyi tott sá gát. A ki fe je zé sek itt egy sze rû en
csak jel lem zik azo kat, aki ket ki zár tak a zsi dó val lá si élet
fõ ára má ból.

A szö veg el sõ ré szé ben a 15–16. vers a jó pász tor ról
szó ló pél dá zat al kal ma zá sá nak lát szik, a 17. vers már túl -
lép en nek ke re te in. A 15. vers szö ve ge zé sét il le tõ en bi -
zony ta lan sá gok van nak. A for dí tá sok több sé gé ben va la -
mi fé le sze mé lyes sér tés rõl van szó, és az ezt kö ve tõ test -
vé ri ki en gesz te lõ dés rõl. Egy má sik né zet sze rint el ma rad
az „el le ned” szó, és így a nyil vá nos bû nös ese tét tart ják
szem elõtt. Ez a má so dik ol va sat job ban il lik Mt 18 szö -
veg kör nye ze té hez, amely a kö zös sé gi élet vi tel re vo nat ko -
zó an ad ta ní tá so kat, és nem a ma gán éle tet sza bá lyoz za. A
meg té vedt em bert min den ki nek se gí te nie kell (12–14. v.),
vö. 1Thessz 5,11.15 vagy 1Kor 5,2. 1Jn 5,16 sze rint min -
den egyes em ber nek fe le lõ ssé ge van min den test vé ré vel
szem ben. Gal 6,1: …ti, akik lel ki em be rek vagy tok, iga zít -
sá tok hely re (ka tar tiv ze te) az ilyet. Ez azt a gon do la tot
fe je zi ki, hogy hoz zunk hely re va la mit, vissza ál lít va az
ere de ti ál la po tot. A gö rög szó a tö rött, ki ug rott cson tok
hely re ál lí tá sá ra, va la mint a ha lász há lók ja ví tá sá ra utal.
Fe gyel me zés sel a gyó gyu lás fo lya ma tát se gít jük elõ. 

A pár hu za mos szö veg ben Lu kács (17,3) a bá na tot tar tó
bû nös nek nyúj tan dó bo csá nat ról be szél. Má té el len ben ar -
ra a kö te les ség re fi gyel mez tet, hogy ma gán úton és kö zös -
sé gi leg se gí te ni kell õt a he lyes út meg ta lá lá sá ban. Vál lal -
ván azt a bá tor sá got, hogy fel tár juk a test vér té ve dé sét,
min de nek elõtt meg kö ze lí té sén kell fá ra doz nunk, és nem
el szi ge te lé sén, mint aho gyan azt a fa ri ze u si irány zat tet te.
Ha tá ro zott, szin te ha lasz tást nem tû rõ pa rancs ról van szó:
menj! Sem mi ne tán to rít son el. A má sik ige, amely ao risz -

tosz ban és fel szó lí tó mód ban áll, azt a gon do la tot hor doz -
za, hogy meg gyõ zõ en ér tes sük meg ve le a hely ze tét. Az
ejlevgcw igé bõl szár ma zó szó azt je len ti, hogy vi lá gos ság ra
hoz. Az em ber nek ne héz sé ge ket és bel sõ el len ál lást kell le -
gyõz nie e fel adat vál la lá sá hoz. Ké nyel me sebb vol na meg -
ma rad ni a jó hír vi võ jé nek, di csé re tet köz ve tí te ni, és nem
szem re há nyást. A ke resz tény em ber nek azon ban még sa ját
er köl csi hát rá nyá ra is test vé re ja vát kell szem elõtt tar ta -
nia. Ha a kö zös ség va la me lyik tag já nak meg nye ré sé rõl –
ker daine in – van szó, min den utat és ál do za tot vál lal ni
kell. A szó fel hal mo zó dó va gyon ra is utal. Úgy ál lít ja elénk
a vét ke zõ test vért, mint el ve szett kin cset. Is ten szí ve va ló -
ban ilyen: õ min den egyes lel ket ér té kes kincs nek tart. Az
egy ház nak ugyan így kell tö rõd nie az em be rek kel.

Az el sõ in tést az érin tet tel négy szem közt kell meg ten -
ni, s ha az el sõ kí sér let ku dar cot vall, ta núk hoz kell fo lya -
mod ni (vö. 2Kor 13,1; 1Tim 5,19), még pe dig a vád lott fe -
le lõs ség tu da tá nak fel éb resz té se ér de ké ben, il let ve azért,
hogy meg gyõz zük õt té ve dé sé rõl és a hi ba hely re ho zá sá -
nak szük sé ges sé gé rõl. A négy szem köz ti fed dés a 3Móz
19,17-re vissza nyú ló kö te le zett ség (Fedd meg bát ran hon -
fi tár sa dat, hogy ne légy ré szes vét ké ben). Ér vény ben volt
a kum rá ni esszé nu sok kö zött is. A Kö zös ség Sza bály za ta
szem mel lát ha tó an át vet te és ki bõ ví tet te ezt a szö ve get.
(„Mind az, aki a szö vet ség hez tar to zik, és úgy vá dol ja em -
ber tár sát, hogy elõt te nem fi gyel mez tet te két ta nú je len lé -
té ben, bosszút és ha ra got táp lál szí vé ben.”) En nek az el -
já rás nak a hát te ré ben szem mel lát ha tó an az a (va ló já ban
nem túl zot tan ke resz té nyi) gon do lat hú zó dik meg, hogy a
bû nös nem ma rad hat so ká ig a kö zös ség ben: vagy meg tér,
irányt, ma ga tar tás for mát vál toz tat, vagy meg tor ló in téz -
ke dé sek vár nak rá. Úgy lát szik, mint ha az evan gé lis ta el -
fe led te vol na a há ló ról (13,47) és a kon koly ról (13,28–30)
szó ló pél dá za tot, amely ben a szán tó föld gaz dá ja szem be -
he lyez ke dik a szol gák tü rel met len sé gé vel, és hagy ja,
hogy mind két mag együtt nö ve ked jen. A bû nöst eb ben az
eset ben a test vé rek és az egy ház ost ro mol ja, mert nem
sze re ti, ha kel le met len, mél tat lan vagy bot rányt kel tõ sze -
mé lyek za var ják nyu gal mát. Ha min den kí sér let ku dar cot
vall, fel kell je len te ni az egy ház nál, gyü le ke zet nél. A thÖ
ejkklh si va ki fe je zés má sod szor ke rül elõ Má té nál (vö.
16,18); eb ben az eset ben az egy be gyûlt he lyi kö zös sé get
je len ti, és nem va la mi fé le kü lön le ges bí ró sá got. Mi köz ben
az egy ház meg hoz za dön té sét, min den kap cso la tot meg
kell sza kí ta ni a bû nös sel. Ez nem Jé zus nak, a vá mo sok és
a bû nö sök ba rát já nak ma ga tar tá sát tük rö zi (9,11), ha -
nem a fa ri ze u si és a kum rá ni sze pa ra tiz mus ra, il let ve pu -
ri ta niz mus ra em lé kez tet. Sõt nem áll össz hang ban a rö vi -
de sen el hang zó (21–35. v.) go nosz szol ga pél dá za tá val
sem, amely a min den ki fe lé irá nyu ló meg bo csá tást hir de -
ti. Két ség te len, hogy a bá na tot nem tar tó test vér za var ja
a kö zös sé get, de az el ha tá ro ló dás sal üd vös sé gét tesszük
koc ká ra. 



Gon do lat ren de zés a szö veg ér tel me zés nyo mán

Nem néz het jük el a bûnt
Mi lyen bû nö ket kell hely re i ga zí ta ni? Min den bûnt. Min -
den bûn szem ben  áll Is ten tö ké le tes szent sé gé vel, és be -
szennye zi a kö zös sé ge in ket. Az egy ház nak, a gyü le ke ze -
tek nek ra gasz kod nia kell a szent ség bib li ai mér cé jé hez a
gya kor lat ban. Az eb bé li en ge dé keny ség ke resz tény sé günk
ön el lent mon dá sá hoz ve zet. Má té szö ve ge lel ki pász to ri ta -
ní tás, vagy is nem az el íté lé sen, meg szé gye ní té sen vagy a
ma gá ra ha gyá son van a hang súly. Jé zus azt akar ta ta nít -
vá nya i val meg ér tet ni, hogy a fe gye lem nek he lyet kell kap -
nia Is ten meg vál tott né pé nek gyü le ke ze té ben.

Fi gyel mez tet ni és fe gyel mez ni, de ho gyan?
Sok prob lé mát okoz an nak he lyes meg íté lé se, ho gyan és
mi kor kell az em ber tár sa in kat fi gyel mez tet ni úgy, hogy az
mind az egyén, mind a kö zös ség ja vá ra vál jék. Ma nap ság
a na pi élet ben je len le võ bû nö ket a ház te tõk rõl kür töl ni
gaz da sá gi lag ked ve zõ el já rás. A fi gyel mez te tés sok szor
sér tés sé lesz, így so kak szá má ra egy sze rûbb sze met huny -
ni a hi bák és kö vet kez mé nye ik fe lett. A hi bás ma ga tar tás -
ban, bûn ben meg hagy ni va la kit ön ma gá ban in kább sze re -
tet len ség, mint a sze re tet meg nyil vá nu lá sa. Ne a té ved he -
tet len ség ma ga sá ból bí rál junk és kri ti zál junk. Kér jünk Is -
ten tõl he lyes han got, mint pél dá ul Re mé nyik Sán dor a Ne
ítélj cí mû ver sé ben.

A fe gyel me zés cél ja a hely re ál lí tás
A gyü le ke zet nem fe gyel mi bi zott ság, ha nem test vé rek kö -
zös sé ge. Olyan em be re ké, aki ket Is ten Lel ke ve zé rel, akik
en ge del mes ked nek az igé nek, akik ez ál tal sze líd lé lek kel
ren de zik az ügye ket. Az ilyen ké nyes fel ada to kat is Krisz -
tus tól kap juk. Is ten nek min dig gond ja volt ar ra, hogy a
vét kes vissza ta lál jon a jó út ra – a bölcs lel ke ket nyer meg
(Péld 11,30). Nem en ged het jük meg, hogy va la ki egy sze -
rû en el sod ród jon, le mor zso lód jon. Kész nek kell len nünk
va ló ban tö rõd ni más sal. A rossz szó vá nem té te le men te -
ge tõ zés és en ge dé keny ség is egy ben. Ugyan ak kor ön elé -
gült ség is, mert könnyen úgy gon dol juk: job bak va gyunk
ná la. Ne hoz zunk fel ment sé ge ket, hogy mi ért nem tel je -
sít jük fel ada tun kat a fe gyel me zés te rén, in kább õszin te
ag go da lom mal és sze re tet tel szól junk, hogy se gít sünk.

A bûnt gyû lö lõ szent Is ten sze re ti a bû nöst, men ti a bû -
nöst Fia ál do za tá ban. Ha rag he lyett sze re tet, íté let he lyett
meg bo csá tás. A gol go tai ke reszt rõl ez su gár zik szét a vi -
lág ban. Még ma is. Bé két len ség vagy épp lel kes to le ran cia
he lyett él jük a krisz tu si meg bo csá tást!

Sze ker Éva

Tal ló zó

„Mi vel a fe le ba rá ti in tés nek czél ja az, hogy fe le ba rá tunk
meg ja vúl jon, és má sok a ra gály tól megóvas sa nak, le -

gyünk fi gye lem mel, hogy az al kal ma zan dó szer ál tal el ér -
het jük-e az óhaj tott czélt?” (Kál di Bib lia jegy ze tei. Bib lia -
Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A gyü le ke zet ben nin csen he lye ilyen ál la po tá ban, kí -
vül ál ló nak kell te kin te ni, de ez nem el ve tést vagy meg bé -
lyeg zést je lent, ha nem fo ko zott lel ki gon do zó, sõt: misszi -
ói fe le lõs sé get irán ta, mint ha po gány vagy vám sze dõ vol -
na.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum
Di gi té ka Kft.)

„Ki tet szik eb bõl elõ ször is az, hogy min den ki fe le lõs
min den ki ért, s az egész gyü le ke zet min den egyes tag já ért.
Ez a Szent lé lek funk ci ó ja az övéi kö zött. (…) szin te per -
rend tar tá si fo ko za to kat mu tat, min de nütt al kal mat ad a
meg job bu lás ra. Az egye te mes pap ság el ve ra gyog itt elõt -
tünk.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta.
Kál vin Ki adó)

„Elõ ször a dol got egyé ni leg kell ke zel ni a két fél kö zött.
Ha a sér tõ el is me ri vét két, a ki bé kü lés meg tör tént. A za -
vart az okoz za, hogy nem ezt tesszük. Min den ki nek plety -
ká lunk ró la. Ez után a do log er dõ tûz höz ha son ló an ter jed,
és a vi szály sok szo ros ra duz zad. (…) Fel sem mér he tõ az
a kár, amely a gyü le ke ze tet sújt ja ami att a hi ba mi att,
hogy nem en ge del mes ked nek en nek az egy sze rû sza bály -
nak.” (Wil li am Mac Don ald: Új szö vet sé gi kom men tár.
Evan gé li u mi Ki adó)

„A négy szem köz ti fed dés el sõ fo ko za tá nak ószö vet sé gi
elõz mé nye a 3Móz 19,17, mely ben olyan szem pon tok ta -
lál ha tók, ami ket jó, ha át vi szünk ar ra, amit Jé zus itt ki -
mond. Azt ol vas suk ott, hogy ne gyû löld, még ha in te ned
kell is, s in te ned azért szük sé ges, hogy hall ga tá sod dal ne
légy vét kes a bû né ben; »mert vét ke sek közt cin kos, aki né -
ma« (Ba bits: Jó nás köny ve).” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt
mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Fon tos an nak meg ál la pí tá sa, hogy a meg kö tö zés és ol -
do zás ha tal ma esze rint a ta nít vá nyok test vér-kö zös sé gét,
vagy vi lá go sab ban a gyü le ke ze tet il le ti meg.” (Kar ner Ká -
roly: Má té evan gé li u ma. Ke resz tyén Igaz ság)

„Ké nyel me sebb do log vol na meg ma rad ni a jó hír vi võ jé -
nek, di csé re tet köz ve tí te ni és nem szem re há nyást. A ke -
resz tény em ber nek azon ban még sa ját er köl csi hát rá nyá ra
is test vé re ja vát kell szem elõtt tar ta nia.” (Or ten sio da Spi -
neto li: Má té – az egy ház evan gé li u ma. Aga pé)

Il luszt rá ció

Tex tu sunk vi lá gos ív ben raj zol ja meg a cse lek vés kí vá na -
tos mód ját:

1. „Ha vét ke zik” va la ki kö re id ben – tö rõdj ve le.
2. „Menj el hoz zá” – az az fá radj ér te, vál lald a hely zet

ké nyel met len sé gét. Ve le be szélj, ne ró la.
3. „Meg nyer ted” – meg nye ré se a cé lod, nem meg ve té sed

és fö lé nyed iga zo lá sa.
4. „Végy ma gad mel lé…”, majd „mondd meg a gyü le ke -

zet nek…” – az az ne mond le ró la egy ha mar, küzdj ér te: a
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tár sa dért, az az Atyád fi á ért, ne a jó ren dért (a tex tus konk -
rét em ber rõl, nem el vont mo rál ról szól).

5. Ha még sem si ke rül ne, „te kintsd olyan nak…” – mint
aki kí vül esik le he tõ sé ge i den és kö re i den. Nem vagy min -
den ha tó. A ku darc ne bé nít son meg sem té ged, sem a ti e i -
det. Védd kö re id ép sé gét, és merd hin ni: a ki re kesz tett sem
ma rad gaz dát la nul. (K. I.)

GON DO LA TOK
(négy szem közt…)
„Si ma mo dor és hí zel gõ szó rit kán az er kölcs je le.”

(Kon fu ci usz)

(menj el hoz zá…)
„Sa ját si lány sá gom tu da ta egy ál ta lán nem bé kít meg má -
sok si lány sá gá val. Szív bõl utá lom, ami kor az em be rek
test vé ri ér zés sel van nak egy más iránt, mert köl csö nö sen
ugyan olyan al jas sá got fe dez nek fel egy más ban.”

(Mi lan Kun dera)

TÖR TÉ NET
A Teo ló gi án így hal lot tuk Prõh le pro fesszor úr tól az is mert
tan me se egy vál to za tát

Egy du nán tú li fa lu ban az egyik pres bi ter va la mi ért
meg ha ra gu dott a lel kész re. Ami kor csak te het te, gya láz ta,
nem csak fa lu já ban, ha nem szé le sebb ro ko ni, is me rõ si kör -
ben is.

Hó na pok múl va ki de rült, hogy té ve dés bõl hi báz tat ta a
pa pot. Volt ben ne elég erõ ah hoz, hogy el men jen hoz zá, és
bo csá na tát kér je.

A lel kész ezt mond ta:
– Kö szö nöm, hogy el jött. Nem ha rag szom, nem is te he -

tem, hi szen na pon ta ezt imád ko zom. Csak ar ra ké rem, jöj -
jön ki ve lem egy ki csit a kert be.

A lel kész elõbb még be ment a kam rá ba, és egy ma rék
má kot vitt ma gá val. A kert ben az tán egy moz du lat tal szét -
szór ta a fû ben.

– Ar ra ké rem, hogy a bo csá nat fe jé ben szed je össze ne -
kem ezt a má kot.

Em be rünk – ta lán sejt ve a foly ta tást – ma ga elé me red -
ve mond ta:

– Nem le het.
– A sza va kat sem le het – tet te hoz zá a pap. Mert va ló -

ban úgy van, aho gyan Ke le ten mond ják: „Há rom do log
nem tér vissza: a ki lõtt nyíl, a ki mon dott szó és az el múlt
nap.”

Az zal vissza tes sé kel te pres bi te rét a pa ró ki á ra.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 23. VA SÁR NAP
• Jn 20,30–31

Majd nem min den ma gyar csa lád ban meg ta lál ha tó a Bib lia
vagy an nak egy ré sze. Az utol só 15 év ben, ami ó ta sza bad

nyom tat ni kor lát lan szám ban, min den év ben a Szent írást
és az azt ma gya rá zó köny ve ket ad ták el a leg na gyobb pél -
dány szám ban. A Harry Pot ter-köny ve ket is meg elõ zi az el -
adott Bib li ák szá ma. En nek a tény nek örül he tünk mind -
nyá jan, no ha er rõl nem be szél nek a mé di á ban.

De ho vá ke rül ná lunk ez a könyv, és mi célt akar szol -
gál ni? 

Le het, hogy a köny ves pol cunk lát vá nyos he lyé re ke rül,
Ma dách Im re Az em ber tra gé di á ja és Arany Já nos, va la -
mint Ady End re köl te mé nyei mel lé, mint egy hir det ve,
hogy a mai eu ró pai kul tú ra nem ért he tõ meg a Bib lia is -
me re te nél kül. Iro dal mi nagy sá gok szám ta lan szor idéz nek
a Bib li á ból, de a hét köz na pi em ber is sok szor te szi ezt,
még köz mon dá sok ban is – no ha nem tud ja azt, hogy a
Bib li á ból vett gon do la tot hasz nál. (Aki más nak ver met
ás… Péld 26,27; Zsolt 7,16 stb.)

Má sok a tu do má nyos köny ve ik kö zé te szik, mert a leg -
több tör té nel mi ada tot tar tal maz za az összes ko ra be li
könyv kö zül a Kö zel-Ke let óko ri tör té nel mé bõl. Hisz más -
fél ezer év tör té nel mét fog lal ja össze. Az ókor ral fog lal ko -
zó tu dó sok kin cses bá nyá ja a Bib lia. Ezért van ott az író -
asz ta luk kö ze lé ben, hogy bár mi kor el ér hes sék.

A teo ló gu sok és a val lás tör té né szek is ott tart ják az író -
asz ta lu kon, hogy bi zo nyos hit igaz sá gok nak utá na néz ze -
nek. Sok szor idéz nek be lõ le. Szá muk ra a Bib lia mun ka -
esz köz vagy „fegy ver”, ami vel ha da koz hat nak egy más sal.

Örül jünk an nak, ha a Szent írást kul tú ránk ré szé nek, tu -
dá sunk egyik for rá sá nak, élet vi te lünk út mu ta tó já nak tart -
ják so kan, mert mi is an nak tart juk, de mai igénk ez zel
nem elég szik meg. Ki je len ti, hogy ezek – a Jé zus éle té rõl
szó ló tör té ne tek, más szó val az evan gé li u mok, egy sze rû -
en az egész Szent írás – azért írat tak meg, hogy higgyé tek:
Jé zus a Krisz tus, az Is ten Fia, és e hit ben éle te tek le gyen az
õ ne vé ben.

Ezek után kér de zem mind nyá junk tól – a temp lom ba já -
ró gyü le ke zet tõl, tõ led és tõ lem: el ér te már ezt a célt ná -
lunk a Bib lia? Föl tét len Úr szá mun ka Is ten, aki nek aka ra -
tá hoz iga zít juk az éle tün ket? Is ten sze re te té nek meg va ló -
su lá sát lát juk Jé zus Krisz tus ban, aki en gem, el ve szett em -
bert meg vál tott, ma gá é vá tett, nem arannyal vagy ezüst -
tel, ha nem szent és ár tat lan vé ré vel, hogy egé szen az övé
le gyek, õné ki él jek?

Most na gyon csend ben kell len nünk, hogy meg hall juk
szí vünk vá la szát és Urunk út mu ta tá sát: ho gyan vá lik szá -
munk ra a Bib lia az Is ten be ve tett hit for rá sá vá.

1. Elõ ször ta lán azt kell meg hal la nunk és meg ta nul -
nunk, hogy nem elég, ha a nagy csa lá di Bib li ánk, ami be
szé pen be je gyez ték a gye re kek szü le té sét és az idõ sek ha -
lá lo zá sát, a köny ves pol cunk dí sze. Nem elég, ha könyv tá -
runk szak köny ve! Le gyen az na pon kén ti ol vas má nyunk,
és le gyen min dig kéz nél, le gyen az éj je li szek ré nyünk ál lan -
dó da rab ja. Mi ért? Mert az a ke resz tény, aki Krisz tust kö -
ve ti! De hogy hall jam Krisz tus sza vát, és tud jam kö vet ni,
ezért kell na pon ként ol vas nom a Bib li á mat. Az nem csak
hit tu dó sok szak köny ve, ha nem az én Uram nak hoz zám
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szó ló le ve le! Új ra és új ra meg ta pasz tal ják a bib lia ol va sók,
hogy a ré gi, tör té nel mi dol go kon ke resz tül ho gyan szó lal
meg szá munk ra most a je len re vo nat ko zó is te ni üze net.
Ké rem a test vé re ket, hogy mond ják el egy más nak a temp -
lom ból ha za fe lé me net vagy más ta lál ko zá sok kor, hogy
hány szor ta pasz tal ták meg Is ten ve ze té sét az ige ol va sás
vagy a temp lo mi ige hir de tés ré vén. Ha ezt tesszük, job ban
tu da to sul, hogy Is ten él, sõt is mer min ket és tö rõ dik ve -
lünk. Ha el mu laszt juk a bib lia ol va sást, ma gun kat ká ro sít -
juk meg, mert Is ten a ne héz na pok ban érez tet ni akar ja,
hogy ve lünk van, hogy ne fogy jon el a hi tünk, mer jünk bi -
za kod ni.

Hadd mond jam el itt egy test vé rünk bi zony ság té te lét,
aki nek édes any ját a ro ham men tõ né hány he te vit te be a
kór ház ba sú lyos szív elég te len ség gel. Elmondta, mit je len -
tett a szá má ra az az na pi út mu ta tói ige: Én, az Úr va gyok
a te gyó gyí tód! Érez te Is ten se gít sé gét és tá mo ga tá sát.
Nem esett két ség be, s édes any ját öröm mel fo gad hat ta új -
ra ott ho n a kór há zi ke ze lés után. Ak kor van és lesz élõ hi -
tünk, ha be szél ge tünk imád sá gunk ban Is ten nel, s ami kor
na pon ként ol vas suk az igét, ami azért van meg ír va, hogy
higgyé tek: Jé zus a Krisz tus, az Is ten Fia.

Ho gyan le het ez az em be rek ál tal írt könyv Is ten köny -
ve? Er rõl szí ve sen be szé lek a bib lia órán vagy egy es ti be -
szél ge tés ben. Most csak azt szö gez zük le: an nak ide jén Is -
ten Szent lel ke ih let te az író kat, Is ten Szent lel ke irá nyí tot ta
õket, hogy azt ír ják és úgy ír ják, ami ként le ír ták.

2. De aki ol vas sa, an nak is ih le tés alatt kell áll nia. Mert
ha nem kap juk Is ten ve ze té sét, ak kor re mény te le nül el té -
ve dünk a Bib li á ban, el ve szet ten ár vák ma ra dunk az okos -
ko dá sunk ban. Ezért kezd jük a bib lia ol va sá sun kat imád -
ság gal. Az alá za tos em ber tud ja meg hal la ni és el fo gad ni
Is ten sza vát, kap ja meg az ih le tett sé get, hogy el iga zod jon
a Bib li á ban. Eb ben a könyv ben szá munk ra meg döb ben tõ
dol go kat is ta lá lunk. Be szél a bosszú ál ló Is ten rõl, a nép ir -
tó Is ten rõl. Ol vas hat juk: Já kó bot sze ret tem, Ézsa ut gyû löl -
tem. Mi ért? Mit vé tett Ézsau? És ha vé tett, az Is ten gyû lö -
li? Mél tó õhoz zá, hogy gyû lö li a nyo mo rult te remt ményt,
akit õ te rem tett? De azt is ol vas hat juk az Ószö vet ség ben:
majd jön az Úr szen ve dõ Szol gá ja, aki ma gá ra vál lal ja a
nép bû nét és meg hal a né pért. Te hát ugyan eb ben a Bib li á -
ban szó van ar ról is, hogy az Is ten sze ret min ket, és Sza -
ba dí tót kül dött. 

A Bib lia ki je len té se i ben te hát ez a fej lõ dés van: Jé zus ke -
reszt je cso dá ját az sej ti meg iga zán, aki szá má ra Is ten telj -
ha tal mú. (Is tent meg is mer ni-ki is mer ni so ha nem tud juk,
mert ha szá munk ra ki is mer he tõ len ne – csak azt te het né,
amit mi jó nak gon do lunk –, ak kor ne ki be le kel le ne fér nie
a mi fe jünk be, gon dol ko dá si rend sze rünk be. Vagy is õ len -
ne a ki sebb…)

3. Ha fel is mer tük, hogy Is ten a ha tal mas, ak kor tud juk,
hogy õ tö rõ dik is ve lünk, és ve zet ni akar a jó fe lé. Ezért
van ott az éj je li szek ré nyün kön a Bib lia, hogy azt na pon ta
ol vas suk, hogy na pon ta tart suk ve le a kap cso la tot. Ek kor
ért jük meg he lye sen Is ten ne vé nek je len té sét. Ami kor Mó -

zes meg kér de zi, hogy ki kül di õt vissza Egyip tom ba a nép
ki sza ba dí tá sá ra, ak kor hang zik el Is ten leg na gyobb ön val -
lo má sa, amely így hang zik: Eh je aser eh je! Ma gyar ra így
for dí tot ták: Va gyok, aki va gyok! A Va gyok kül di Mó zest a
nép ki sza ba dí tá sá ra.

So kat tö rik a fe jü ket a bib lia tu dó sok, hogy mit akar ez
mon da ni: Va gyok? És mi az: Va gyok, aki va gyok? A Ki szá -
mít ha tat lan, a Ki is mer he tet len, az Ön kény úr? Egy re in -
kább meg erõ sö dik azon ban az a gon do lat, hogy pon to sab -
ban így kel le ne ér te ni: Va gyok, aki le szek! Mó zes, mondd
meg a nép nek, hogy az kül dött té ged, akit iga zán majd
csak út köz ben is mer het nek meg, ami kor ve le jár nak.

A Krisz tus ra fi gye lõ ket ne vez ték elõ ször An ti o chi á ban
ke resz té nyek nek. Akik na pon ta imád koz tak és kér ték a
ve ze tést. Kép le te sen szól va: akik nek éj je li szek ré nyén ott
volt a Bib lia.

4. Iz rá el né pe Is tent Sza ba dí tó Úr nak is mer te meg. A pró -
fé ták hi á ba be szél tek, hogy Is ten sze re tõ Is ten. Hi á ba hang -
zott el Ézsa i ás aj kán: Meg fe led ke zik-e cse cse mõ jé rõl az
anya…? Ha má sok meg fe led kez né nek is, én nem fe led ke zem
meg ró lad! Íme, te nye rem be vés te lek be… (Ézs 49,15–16)
Vagy is Is ten sze ret, tö rõ dik ve lünk, kap cso lat ba akar lép ni
ve lünk. Még is, Is tent csak ha tal mas úr ként tisz tel ték, akit a
kul tu szi tör vé nyek meg tar tá sá val akar tak kö vet ni.

Azért jött el az tán Jé zus (a kul tu szi tör vé nyek szá má ra
az el kép zel he tet len), hogy ta nít sa és be bi zo nyít sa: Is ten
sze re tõ Is ten, aki kap cso lat ba akar lé pi ve lünk. Azt, ami
tõ le el vá laszt – a bûnt –, ép pen õ tá vo lít ja el a Gol go ta ke -
reszt jén, sõt a ke zünk be ad ja még a Bib li át is, hogy na -
pon ta ol vas suk és kap juk az õ út mu ta tá sát és üze ne tét. A
té koz ló fiú tör té ne te hi he tet len nek tûn ne min den em ber -
nek, ha nem ma ga Is ten Fia mon da ná el… 

Ha mindennap ol vas suk az igét, és nap köz ben eszünk -
be jut, ak kor nyu god tab ban vá la szo lunk bán tó em be ri
han gok ra, és böl cseb ben vi sel ke dünk ne héz hely zet ben. 

Össze fog la lás

A bi za lom em ber és em ber közt, de Is ten és em ber kö zött
is a kap cso lat tar tás, a be szél ge tés ál tal mé lyül el. A tá vol -
lé võ em ber fe lé a te le font hasz nál juk, a menny ben la kó Is -
ten tõl a Bib li át kap tuk a kap cso lat tar tás esz kö zé ül. Ezért
le gyen ott a Bib li ánk a kö ze lünk ben, mint ahogy a te le fon
is a ke zünk ügyé ben van, hogy na pon ként, sõt szük ség
sze rint nap köz ben is kap cso la tot te remt sünk Is te nünk kel.
Mert ez a könyv azért van, hogy higgyünk, hi tünk erõ söd -
jön, s így örök éle tünk le gyen.

Váz lat: Le gyen szá munk ra a Bib lia az Is ten be
ve tett hit for rá sá vá!

1. Ezért ol vas suk azt. Le gyen éj je li szek ré nyün kön.
2. Alá za to san ol vas suk: imád koz zunk.
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3. Na pon ta ol vas suk. Így ta pasz tal juk meg se gí tõ ha -
tal mát.

4. Jé zus éle tén ke resz tül bi zo nyo so dunk meg Is ten sze -
re te té rõl.

Miss u ra Ti bor

Tal ló zó

„Nem Jé zus-élet rajz írá sa a cél ja, ha nem (…) az, hogy (…)
bi zony sá got te gyen ar ról, hogy az em ber Jé zus a Meg vál tó,
az Úr, a Mes ter. (…) Az evan gé li um cél ja nem az, hogy Is -
ten rõl el mé le te ket ad jon, ha nem az, hogy az élõ Úr hoz ve -
zes sen, örök élet ré sze se i vé te gye azt az em bert, aki el vesz -
tet te sze me elõl az élet re ve ze tõ utat. Hit re szó lít, hi tet éb -
reszt, hit ben tart meg, mert aki hi szi, hogy Jé zus a Krisz -
tus, az Is ten Fia, az ré sze se dik az örök élet ben.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Te hát evan ge li zá ló, hit éb resz tõ irat és nem tör té net -
írás. (…) Is tent csak Jé zus Krisz tus ban le het meg ta lál ni,
de Ben ne bi zo nyo san és tel je sen. (…) Fi gyel jük meg, hogy
a fel tá ma dott Urat min dig csak hí võ em ber lát ta, hi tet len
so ha sem. A fel tá ma dott Krisz tus te hát a va ló ság nak az a
di men zi ó ja, me lyet csak a hit tel le het fel fog ni.” (Ra vasz
Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Annyi van le ír va Jé zus je le i bõl, amennyi min den em ber
hi té re te kin tet tel ele gen dõ vol na.” (Sza bó An dor: Lá bam
elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A pis teuv(s)hte (…) s nél kül (…) meg lé võ cse lek vés
foly ta tá sát kí ván ja. (…) Ez azt je len ti, hogy a könyv a
ke resz tény gyü le ke zet nek szólt, hi tü ket akar ja to vább
erõ sí te ni. (…) a s-val (…) olya nok nak szól, akik ed dig
nem hit ték ezt, (…) misszi ói cé lú könyv (…), azok hi te
fel kel té sé re. (…) Já nos evan gé li u ma a köz vet len cím zet te -
ken vagy fi gye lem be vet te ken túl a min den ko ri ol va sók -
nak és hall ga tók nak – ne künk – ké szült! (…) A hit kö vet -
kez mé nyé rõl is be szél: »éle te tek le gyen az õ ne vé ben«.
Az »élet« (zwhv) Já nos evan gé li u ma szá má ra min dig szó -
tér io ló gi ai jel le gû, az üd vöt, az Is ten nel kö zös ség ben
foly ta tott éle tet je len ti.” (Boly ki Já nos: Igaz ta nú val lo -
más. Osi ris)

„(…) a 31a vers ben a hi na pisz te u éte (…) vagy pe dig a
hi na pisz te u sz é te (…) az újon nan fel fe de zett P66 az el sõ
ol va sat mel lett szól (…). A je lek Já nos nál tör té ne ti va ló sá -
got kép vi sel nek. Ezek a tör té né sek azon ban min dig fel vil -
lan ta nak va la mi fé le teo ló gi ai va ló sá got is, és ez a dön tõ.”
(Be ne dikt Sch wank: Já nos. Aga pé)

Il luszt rá ció

A jel: hi tet éb resz tõ cso da. 
A cso dát lan hit az ész em be re i nek szkep ti kus és ri deg já té -
ka, amely ér zé ket len a szí ve ál tal ve ze tett át lag em ber lel ki
igé nyei iránt, akit pe dig „tej jel, s nem ke mény ele del lel” kel -

le ne táp lál ni. Az eu ró pai ke resz tény ség ki szá ra dá sá nak
egyik dön tõ oka a vi lá gi ra ci o na liz mus el vá rá sa i nak ma -
gát alá ren de lõ teo ló gia szno biz mu sa és kis hi tû sé ge. A kül -
sõ el vá rá sok hoz iga zo dó „ fel vi lá go sult” ke resz tény fé lel me
a ba bo nás hit bé lye gé tõl az Is ten min den ha tó sá gá ba ve tett
gyer me ki bi za lom me le gét der mesz tet te meg.

Pe dig tex tu sunk sze rint Já nos, a sze re tet apos to la azért
tu dó sít a je lek rõl: a cso dák ról, hogy higgyünk… (K. I.)

GON DO LA TOK
„A re a lis tá nál nem a cso da szü li a hi tet, ha nem a hit a
cso dát. Ha a re a lis ta hin ni kezd, ép pen re a liz mu sá nál fog -
va ok vet le nül el kell fo gad nia a cso dát is…”

(Dosz to jevsz kij)

(Az ér zé keny mo ra lis ta fi nom ki té rõ je a hit re a liz mu sa elõl;
el fe lej ti, hogy a hit lé nye ge sze rint egye te mes: nem csu pán
a fi nom és ci zel lált lel ke ké, ha nem az olyan egy tömb bõl fa -
ra got ta ké, mint Pé ter s a töb bi apos to lok.)

„Na gyon két ség be le he tett es ve Jé zus, ha úgy dön tött,
hogy jár nia kell a ví zen, mert cso da nél kül nem hisz nek
ben ne. Vagy õ sem tud ta, hogy cso dát tesz, va la hány szor
meg bo csájt?”

(An csel Éva)

„Krisz tus sal szem ben a gon dol ko dás meg té ré sét kö ve te li
Is ten. Nem csak az aka rat és a cse lek vés meg té ré sét, ha -
nem a gon dol ko dá sét is.”

(Ro ma no Gu ar di ni)

VERS
Ady End re: A pó csi Má ria
(rész let a „nya kas ma gyar kál vi nis ta” Má ria-áhí ta tá ból)

Mi kor már min den hit-húr el sza kadt
S az em ber ben a ba rát ja se hisz már,
Jön Má ria s Pócs ról a bú csu sok,
Jön a szi vünk, mul tunk és játsz va visz már.
…
»Óh, Má ria« – jön a te éle ted,
Hoz zák messze, szil ágy fal vi olá hok,
Most jön nek már az édes ba bo nák,
Most jön nek az iga zán di mo rá lok.

RE FOR MÁ CIÓ ÜN NE PE
• Zsolt 36,6–10

Az ün nep

Rö vi den ér de mes át te kin te ni a tör té nel mi hát te ret, hogy
mi ért ezen a na pon em lé ke zünk a Lu ther ál tal el in dí tott
egy ház for má ló fo lya mat ra. Ok tó ber 31-e a ka to li kus nap -
tár ban köz vet le nül min den szen tek ün ne pe elé esik. Nem
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vé let len, hogy Lu ther ezen a na pon szö ge zi ki vi ta té te le it
a wit ten ber gi vár temp lom ka pu já ra. Más kor is min den -
szen tek elõ est éjén szó lalt fel – va ló szí nû leg ke mé nyen –
ezen a szó szé ken a szen tek kel ûzött vissza élés el len. Bölcs
Fri gyes vá lasz tó fe je de lem ilyen kor ál lí tot ta ki éven ként a
17 ezer da rab ból ál ló erek lye gyûj te mé nyét a szen tek
csont ja i ból, ma rad vá nya i ból.

A re for má ció em lé ké re a né met or szá gi pro tes tán sok ha -
ma ro san tar tot tak em lé ke zõ, há la adó is ten tisz te le tet, de
még nem ezen a na pon; vi dé ken ként kü lön bö zõ idõ pont -
ban ün ne pel ték. Egyik he lyütt Már ton nap ján, má sutt a
temp lom szen te lé si em lék ün ne pen. Leg gyak rab ban an nak
a nap nak az év for du ló ján, ame lyen a vá ros ban, tar to -
mány ban a re for má ci ót hi va ta lo san be ve zet ték. 1667-tõl
azu tán a szász vá lasz tó fe je de lem ség ben év rõl év re ok tó -
ber 31-én, a 95 té tel ki szö ge zé sé nek nap ján folyt le az ün -
ne pi is ten tisz te let.

Fon tos, hogy ezen a hét fõi na pon – ami kor még 3 hét
van hát ra az egy há zi esz ten dõ bõl – a gyü le ke zet tel együtt
tud junk örül ni a re for má ció ered mé nye i nek. Ép pen ezen
az ün ne pen ez az egyik leg ne he zebb fel adat. Sok kal
könnyebb vissza me ne kül ni a múlt ba, a re for má to rok eré -
nye it, hi tük nagy sá gát ma gasz tal ni, és ez zel le tud ni re for -
má ció  ün ne pi kö te les sé gün ket. Könnyû ma is ugyan azo -
kat a bû nö ket os to roz ni, ame lye ket Is ten egy kor egy há zat
tisz tí tó mun ká já val cél ba vett, meg ítélt. Fel em le get jük a
ré gi nyo mo rú sá go kat, ame lyek ter he alatt az atyák, a re -
for má to rok gör nyed tek. Így könnyû re for má ci ót ün ne pel -
ni, mert mind a két in dí ték – a for má lis em lé ke zés és má -
sok bû ne i nek a fel so ro lá sa – kö zel áll az em be ri gon dol ko -
dás hoz. Csak eköz ben ép pen a lé nyeg vész el. Hi szen a re -
for má ció nem hõs em be rek, ha nem Is ten mû ve volt, és ma
sincs vé ge.1

A szö veg ma gya rá za ta

Ün ne pi tex tu sunk a 36. zsol tár kö zép sõ ré sze, két pa -
naszé nek-mo tí vum kö zöt ti him ni kus so rok, té má ja Is ten
di csé re te. A 2–5. ver sek a bû nö sök jel lem zé sé rõl szól nak,
ugyan így a 11–13. ver sek is, ahol a zsol tár író sza ba dí tást
kér. Az ele jén és a vé gén is hang sú lyoz za, hogy a bû nös -
nek nem szá mít az is ten fé le lem; nem szá mol az zal, hogy
Is ten él és mun kál ko dik. A bû nös em ber jel lem zé sé vel és a
go no szok el bu ká sá nak fel vil lan tá sá val a zsol tár író Is ten
köz be lé pé sét sür ge ti. Fon tos ész re ven ni, hogy a bû nös em -
ber le írá sá val nem az igaz em ber le írá sát ál lít ja szem be a
zsol tár író, ha nem Is ten di csé re tét: „A min den sé get nem a
bû nö sök ször nyû te vé keny sé ge töl ti be, ha nem az Úr hû -
sé ge.”2 Eb be a szö veg kör nye zet be ágya zó dik te hát ige hir -
de té si alap igénk, amely az igaz sá gos, hû sé ges és ha tal -
mas Is tent di csé rõ him nusz. 

Ez az ószö vet sé gi irat is be bi zo nyít ja, hogy az em be ri
nyelv nem al kal mas ar ra, hogy Is tent áb rá zol ja, csak és ki -
zá ró lag em be ri el kép ze lé sek alap ján tud ja jel le mez ni.

Kény te len be szo rí ta ni az ál ta lunk is mert, ál ta lunk meg ha -
tá roz ha tó ka te gó ri ák ba, itt ép pen a te rem tés kap cso la tá -
ban mu tat ja be. A min den ha tó sá got az em be ri leg is mert
tér min den irány ba va ló ki to lá sá val mu tat ja be: a ma gas -
ság, szé les ség, mély ség di men zi ó i ban. Olyan kép ze te ket
tár sít a ma gasz talt transz cen dens hez, ame lyek mind az
em ber alap ve tõ szük ség le tei: a vé dett ség igé nye, a szom -
jú ság ol tá sa, il let ve Is ten és em ber kö zös sé gé nek gaz dag -
sá ga.3

6–7. v. Ezt a két ver set együtt tár gyal va egy ér tel mû vé
vá lik, hogy itt az óko ri ke le ti em ber há rom eme le tes vi lág -
ké pe tük rö zõ dik: ég és fel le gek – he gyek – föld alat ti óce -
án. Fel sõ fok kal ki fe jez ve az Úr hû sé ge/sze re te te (ha szöd -
de ká) az égig ér, az az vég te len vo nu lat, igaz sá ga olyan ha -
tár ta lan, mint az ég. Is ten alap ve tõ lé te az igaz ság (ce deq),
cse le ke de te a tör vény (mis páth) – ezek vál to zat la nok,
mint a he gyek, kö rül ölel he tet le nek, mint az óce án. Mind -
ket tõ az Is ten aka ra tá nak meg fe le lõ jog ren det je len ti. Azt
az is te ni aka ra tot, amely gon dos ko dik em ber rõl (ádám),
ál lat ról (bö hé má), az az min den – még az ész- és be széd te -
het ség nél kü li – te remt mény rõl is.

8. v. Ez a vers egy cso dál ko zó him ni kus kér dés sel/fel ki -
ál tás sal kez dõ dik (Mi lyen drá ga a te hû sé ged/sze re te ted –
ha szöd de ká), és ún. asy lum-hit val lás sal4 vég zõ dik. Is ten
szár nya i nak ár nyé ká ba rej ti hí ve it, akik hoz zá me ne kül -
nek. Az óko ri val lá si vi lág ban ka lan doz va fel fe dez het jük
egyip to mi ké pe ken: a ki rályt úgy áb rá zol ják, hogy há ta
mö gött áll va vagy fe je mö gött só lyom alak já ban le beg ve
ki ter jesz tett szár nyak kal ol tal maz za õt az is ten ség. Is ten
gon dos ko dá sa drá ga, költ sé ges, ahogy több he lyen is ta -
nús kod nak er rõl a zsol tá rok (139,17). Az Úr je len lé tét az
ószö vet sé gi nép éle té ben sem mi nem fog lal ja össze job -
ban, mint kul tusz cent ra li zá ci ó juk he lye: az egyet len temp -
lom. 1Kir 6,27 a temp lom leg bel se jé ben el he lye zett, ki ter -
jesz tett szár nyú ke ru bo kat ír ja le, hi szen a fal tól fa lig érõ
szár nyak iga zi vé del met biz to sí ta nak az ül dö zött szá má ra
Is ten há zá ban. Bru e gemann5 is hang sú lyoz za, hogy a
„szár nyad ár nyé ká ba” ki fe je zés a temp lom ra utal. Az pe -
dig vi lá gos volt min den óko ri em ber szá má ra, hogy a
temp lom biz ton sá gos hely, mert ott len ni nem más, mint a
ki rály je len lé té ben len ni, és az õ vé del mét él vez ni.

9. v. A zsol tár író itt már nem csak a ke ru bok szár nya in
ke resz tül utal a temp lom ra, ha nem a „há zad” (bé te ká)
szó val meg is ne ve zi azt. Ez a zsol tár ke let ke zé si ide jét
illetõen ad né mi tám pon tot, hi szen Is ten há zát em lít ve fel -
té te lez het jük, hogy a temp lom még meg van (a fog ság ba
hur co lás – Kr. e. 587 – elõt ti idõ szak). A vers hát te ré ben az
ál do za ti is ten tisz te let áll: há zad nak bõ sé ge (szó sze rint:
kö vér sé ge) az ál do za ti ál lat kö vér jét, leg ér té ke sebb ré szét
je len ti (3Móz 3,16).6 A vers má so dik fe le ar ra utal, hogy
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Is ten gaz dag sá gá val ugyan úgy el lát min dent, mint az
Éden kert jé ben, hi szen az „örö möd” szó hé ber vál to za tá -
nak (adá ne ká) ugyan az a gyö ke re, mint az Éden nek.7

10. v. A zsol tár fel irat ban is meg ha tá ro zott vers az élet
for rá sá ról be szél. Ez zel pár hu za mos ér tel mû a vers má so -
dik fe le: vi lá gos sá got lát ni annyit je lent, mint él ni.8 Más
val lá sok is Is tent tart ják az élet for rá sá nak (mö k ór haj -
jím); a Bib lia itt az egye te mes kul túr kincs bõl me rít: az
egyip to mi val lás is ilyen ér te lem ben be szél a Ní lus ára dá -
sá ról. Fon tos tud ni, hogy a 9–10. vers nem csu pán lel ki,
mé lyebb ér te lem ben ve en dõ, ha nem szó sze rin ti ér te lem -
ben is ér vé nyes. A vi lá gos ság az Úr or cá já nak vi lá gos sá -
ga. Ez is az Új szö vet ség bi zony ság té te lé hez ve zet: Jé zus
Krisz tus a vi lág vi lá gos sá ga, hi szen csak az örül het iga -
zán az élet nek, aki az õ fé nyé ben él (Jn 1,9). Ide kell, hogy
az ige hir de tés meg ér kez zen.

Az ige hir de tés fe lé

Az ún. ün nep te len fél év ben szin te vé gig re for má to ri ta -
nok ról (hit, cse le ke de tek, ke gye lem stb.) pré di ká lunk, így
re for má ció nap já hoz meg ér kez ve a gyü le ke zet már bõ sé -
ges ekk le zio ló gi ai ta ní tá son van túl. Az ün nep jel le gét és
a tex tust össze köt ve csak az le het az ige hir de tés cél ja és
mon da ni va ló ja, hogy nem ve szik el a bû nös em ber és az
igaz em ber szem be ál lí tá sá ban, ha nem fel vál lal ja azt, hogy
az igaz sá gos és hû sé ges Is ten di csé re té rõl szól.

Ez kell, hogy le gyen az ige hir de tõ fel ada ta is, hogy nem
hõs (re for má to rok) vagy ép pen vál toz ni sem aka ró (bû nös)
em be rek re mu tat rá, ha nem a fo lya ma tot ak kor és az óta is
irá nyí tó Min den ha tó ra. Az ige hir de tõ nek kell a múlt ról a
je len re át ten nie a hang súlyt. Az ige hir de tõ nek kell a re for -
má ció örök sé gé vel össz hang ban Krisz tus-köz pon tú an pré -
di kál ni az ószö vet sé gi him nusz alap ján. Az ige hir de tõ nek
kell iga zán re for má to ri mó don pré di kál nia: ön ma gunk ról,
sa ját mun kánk ról – hogy meg lás suk, mi ma gunk mit te he -
tünk hoz zá a majd’ 500 éve tar tó fo lya mat hoz.

A kö vet ke zõ váz la tot tar tom el kép zel he tõ nek:
Re for má to ri örök sé günk: nem em be rek, Is ten mû ve
Az Úr hû sé ge na gyobb, mint a bû nö sök te vé keny sé ge
Az élet for rá sa = a vi lág vi lá gos sá ga

Mes ter házy Ba lázs

Tal ló zó

„Is ten az élet for rá sa. Nem csak a fi zi kai élet re gon dol, ha -
nem az öröm re, bol dog ság ra, bé kes ség re. Já nos evan gé li -

u ma Krisz tust te kin ti a ter mé szet fö löt ti élet for rá sá nak.”
(A Szent Ist ván Tár su la ti Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A bû nös em ber jel lem zé sé vel nem az igaz em ber jel -
lem zé sét ál lít ja szem be a zsol tár író, ha nem Is ten di csé re -
tét. »A min den sé get nem a bû nö sök ször nyû te vé keny sé ge
töl ti be, ha nem az Úr hû sé ge« (…).” (Ju bi le u mi kom men -
tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Ez a fény Õ ma ga(…) Ez tün dö költ el bír ha tat lan fé -
nyes ség gel a Sí nai-he gyen, ez su gár zott az Úr Jé zus ból a
Tá bor-hegy or mán, s ez az a vi lá gos ság, ami vel a Szent lé -
lek át vi lá gít min ket. Ez mu tat ja a he lyes mé re te ket és ará -
nyo kat, s ál lít ja hely re azt a ké pet, amit a bûn lá tá sa meg -
ron tott. A já no si fósz és dzóé.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új -
szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Ami kor Dá vid szem be né zett a kö rü löt te le võ go nosz ság -
gal (2–5. v.), ab ban ta lált meg nyug vást, hogy el mél ke dett
az Úr di csõ sé ges tu laj don sá ga in és a hí võ ket érõ bõ sé ges ál -
dá so kon. Élet fel fo gá sa ar ra épült, hogy ta pasz ta la ti úton
meg is mer te az Úr hû sé ges sze re te tét (…), hû sé gét…, igaz -
sá gát és íté le te it. Ezek a tu laj don sá gok ki apad ha tat lan for -
rást je len te nek a hí võk szá má ra. (…) Ez az élet fel fo gás ál -
dás hoz ve zet a hí võk éle té ben (vö. a go nosz em ber élet fel -
fo gá sá nak kö vet kez mé nye i vel; 3–5. v.).” (A Bib lia is me re te
kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„A go no szo kat lát juk itt a ma guk go nosz sá gá ban, szí -
vük ben bûn van, és nincs ben nük is ten fé le lem (…). De
mi lyen az az Úr, akit õk nem fél nek! Mi cso da el len tét! Az
iga zak is me rik ir gal mát, hû sé gét, igaz sá gos sá gát és íté -
le tét. Csak jót tar to gat azok nak, akik bíz nak ben ne.” (Ar -
no C. Ga e be le in: Ószö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi
Ki adó)

„Vé gül fény de rül az össze kö tõ szá lak ra ott, ahol ad dig
csak szét esõ ré sze ket lát tunk. Ezt ne vez zük a ke gye lem s
a hit el lent mon dá sos sá gá nak. Mert amint meg ret ten ve
ész lel jük a tag ja ink ban ha tó bûnt (Róm 7,14–25), te kin te -
tün ket se gély ké rõ en emel jük Is ten hez, aki sze re te té vel és
hû sé gé vel min de ne ket be tölt.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt
mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

Il luszt rá ció

A szár nya lás him ni kus zsol tá ra.
Olyan, mint a kon dor re pü lé se – aho gyan azt a vi lág hí rû
dél-ame ri kai dal lam meg idé zi. Táv la ta a mély ség fö lött ki -
ter jesz tett szárnnyal íve lõ ma dá ré.

Ez a leg vég sõ, min de nen tú li sza bad ság, szár nya lás,
csak a hi té. Nincs erõ, amely ilyen ma gas ra tud na re pí te -
ni, mint ez az Is ten nek ör ven dõ öröm. (K. I.)
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GON DO LA TOK
„Is ten szom ja… Is mer jük a fi zi kai szom jú sá got, ami kor
hi ány zik az ivó víz; is mer jük az élet és a bol dog ság utá ni
szen ve dé lyes szom jat. De is me ri-e lel künk az Is ten utá ni
szom jat?”

(Di et rich Bon ho ef fer)

(Rész let Pas cal hí res Em lé kez te tõ jé bõl – ez az a ha lá la után
meg ta lált pa pír da rab, amit ze ké je bé lé sé be, a szí ve fö lé
varrt be le, hogy em lé kez tes se a rit ka, pá rat lan érin tés re. A
stí lu sá ra ké nyes fran cia, az eg zakt ma te ma ti kus „da do gá -
sa” töb bet mond min den pon tos mon dat nál.)

„Em lé kez te tõ
Hét fõ, no vem ber 23, Szent Ke le men pá pa és vér ta nú és

a mart i ro ló gi um más szent je i nek nap ja… Es te kö rül be lül
fél ti zen egy tõl éj fél után fél egyig.
TÛZ
Áb ra hám Is te ne, Izsák Is te ne, Já kób Is te ne, nem a fi lo zó -
fu sok és tu dó sok Is te ne.
Bi zo nyos ság. Bi zo nyos ság. Ér ze lem, Öröm, Bé ke.
Jé zus Krisz tus Is te ne.
De um me um et De um vestrum.
Is te ned az én Is te nem lesz.
A vi lág és min den fe lej té se Is te nen kí vül.
Õ csak az Evan gé li um ban ta ní tott uta kon ta lál ha tó meg.
Az em be ri lé lek nagy sá ga.
Igaz Atyám, a vi lág nem is mert meg té ged, de én is mer te -
lek té ged.
Öröm, Öröm, Öröm, öröm könnyek.
El sza kad tam tõ le. – – –
De re li qu e runt me fon tem ac qu ae vi vae.
Is te nem, el hagysz en gem? – – –
El ne sza kad jak tõ le örök re…”

(a re for má ci ó ról)
„Hány ko ló dó ha jó ban az bu kik el, aki egy hely ben akar
áll ni.”

(kö zép ko ri köz mon dás)

VERS
Mi ha il Ber be rov: A hi te det óvd meg (rész let)

Ne en gedd, hogy hi te det el ve gyék!
Ha meg tilt ják is, menj to vább, ha ladj
ma gad fe lé. For dulj sa ját eged hez,
Hol ma da ra id zen ge nek. És hall gasd
A hí re ket hig gad tan, mik itt vissz hang za nak…
De tá vo lodj csak tõ lük egy re, még
Egy lé pés sel sa ját ma gad fe lé.
…
És bel jebb, egy re bel jebb lépj, oda,
Ahol még ön ma gad sem hall gat tad so ha.
Hidd el, ha tár ta lan vagy. Vég te len vagy.
In dulj ma gad fe lé. Bát ran menj, légy me rész.
(Ki rály Zol tán for dí tá sa)

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 24. VA SÁR NAP
• Zsolt 103,6–13

Is ten ma is va ló ság – le het
(gon do lat fosz lá nyok)

Jól is mert zsol tár kö zép sõ sza ka sza va sár na pi tex tu sunk.
Zsol tár, amely egy szer re szól Is ten meg bo csá tó sze re te té -
ról, és ma gasz tal ja is õt min de nek fe lett. Dá vid nak tu laj -
do nít ják ezt a zsol tárt, bár több ku ta tó ban fel me rült, hogy
a fog ság ból va ló meg sza ba du lás ide jén ke let ke zett. Olyan
em ber zsol tá ra ez, aki ma ga is át él te Is ten kéz zel fog ha tó
ke gyel mét, aki tud ja, mi lyen ha tal mas Is ten az Úr, mi lyen
ha tal mas ere je van, de ha tal mas ke gyel me is.

A 6. vers gon do la ta ki csit el tér a kö vet ke zõk tõl.
Amennyi ben Dá vid nak tu laj do nít juk ezt a zsol tárt – én így
te szek –, ér de kes, aho gyan egy ha tal mas ki rály be szél az
el nyo mot tak igaz sá gá ról. A vi lág ban ak kor sem volt és az -
óta sincs igaz sá gos ság. A jó nem nye ri el ju tal mát, a go -
nosz nem kap ja meg mél tó bün te té sét. Ez a bû nös vi lág
rend je, tel je sen el len ke zõ mind az zal, amit Is ten ígér. Pe dig
min den kor ban meg volt és meg van ez az alap ve tõ em be ri
igény. 

Dá vid, a ha tal mas és hó dí tó ki rály, aki so kak sze mé ben
bi zo nyá ra ma ga is el nyo mó volt, az el nyo mot tak igaz sá -
gá ról be szél. Olyan igaz ság ról, amely fe lül múl min den
em be ri el kép ze lést, hi szen Is ten tõl szár ma zik. Azon ban
olyan igaz ság ez, amely nem a föl di vi lág ban va ló sul meg,
ha nem az örök élet ben. Ez azon ban vaj mi ke vés vi gasz ta -
lás le het azok nak, akik a min den ko ri je len ben szen ved -
nek, aki ket el nyom nak. 

Mó zes re és a tör vény át adá sá ra va ló uta lás sok he lyen
elõ for dul. Mó zes is és Iz rá el fi ai is sok szor mu tat tak en ge -
det len sé get Is ten és tör vé nye iránt. Nem volt meg ben nük
a bi za lom, és így az en ge del mes ség sem. Ez pe dig bün te -
tést von ma ga után. Is ten ha ra gu dott a nép re, el is akar ta
õket hagy ni, vé gül még sem szeg te meg Mó zes nek adott
ígé re tét. Ha rag ja el múlt, sze re te te erõ sebb nek bi zo nyult. 

A 8–13. vers ben mély és meg ha tó le írást ka punk ar ról,
mi lyen Is ten az Úr. A zsol tá ros egé szen em ber kö ze li nek
áb rá zol ja. Olyan tu laj don sá gok kal ru ház za fel, ame lyek
em be ri ek, vagy leg alább is sze ret nénk, ha azok len né nek
(tü re lem, sze re tet, ir ga lom). Ant ro po morf is ten kép je le nik
meg, olyan Is ten, aki egé szen kö zel jön az em ber hez, aki
meg fog ha tó va ló ság gá vá lik. 

Nem ar ról van szó, hogy Is ten nem lát ja az em be rek vét -
ke it, tu da tos vagy vé let len tör vény sze gé se it. Õ tu da to san
dönt az ir ga lom és a ke gye lem mel lett, ha rag ja el mú lik,
nem pe rel örök ké. Meg te het né, bün tet het ne, hi szen azt ér -
del mel né az em ber, még sem te szi. Nem vét ke ink sze rint
bá nik ve lünk. Ha így ten ne, sen ki nek nem len ne sem mi
esé lye a me ne kü lés re. Eb ben is nagy sze re te te je le nik meg
az em be rek iránt. 

Az ó ko ri em ber vi lág ké pe más volt, mint a maié. Nem
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tud ták még fel fog ni az ég és a föld tá vol sá gát, ke let és
nyu gat vég te len nek tûnt elõt tük. Ma ta lán úgy fo gal maz -
hat nánk meg a 11–12. versben megjelenõ gondolatot:
olyan messze, mint a Nap a Plú tó tól, hi szen az em be ri ész
szá má ra – ha csak nem csil la gá szi ész rõl van szó – már ez
a tá vol ság is fel fog ha tat lan, el kép zel he tet len. Hogy Is ten
ide dob ja el az em ber vét ke it, a vég le ges sé get je len ti.
Vissza for dít ha tat lan ese mény. A bû nök olyan messzi re ke -
rül nek, amit el kép zel ni sem tu dunk. A lé nyeg pe dig az,
hogy Is ten nem kap kod ja elõ õket új ra meg új ra, és nem
vág ja az em ber fe jé hez. Ami volt, el múlt. Szin te Is te nen
tú li di men zi ó ba ke rül nek a bû nök – akár mi lyen el kép zel -
he tet len is ez. 

Ter mé sze te sen itt is meg je le nik egy fel té tel. Is ten in gyen
ad ja ke gyel mét, Jé zus fi ze tett az em be ri ség he lyett. De
csak azo ké le het mind ez, akik ké rik, el fo gad ják azt. Az
alá za tos szí vû e ké, akik tisz tá ban van nak bû ne ik kel és az -
zal, sem mi jük nincs Is ten elõtt, amit fel tud ná nak mu tat -
ni. Az is ten fé lõ ké a ke gye lem. Ez nem azt je len ti, hogy az
Úr nem sze ret min den em bert ugyan úgy. De a ke gye lem
ak kor vá lik sa já tunk ká, ha el fo gad juk azt. Ad dig csak va -
la mi sze mély te len, meg fog ha tat lan dog ma ti kai fo ga lom
ma rad. Eh hez pe dig hin ni és fél ni kell az Is tent. 

A 13. vers ben csú cso so dik ki az em ber kö ze li Is ten-meg -
fo gal ma zás. Min den em ber nek az a vá gya, hogy olyan
szü lei le gye nek, akik ben fel té tel nél kül bíz hat, akik sze re -
tik, akik kö nyö rü le te sek. Akik nem va kok, mert ész re ve -
szik az el kö ve tett rosszat, de sze re tet tel és ir ga lom mal ta -
nít ják gyer me kü ket, ve ze tik a jó irány ba. Az el sõ, ami
eszem be jut, a té koz ló fiú tör té ne te, aki ha za tér te kor nem
várt sem mi sze re te tet, ir gal mat az ap ja ré szé rõl, még is
meg kap ta azt. Is ten is így for dul az em ber fe lé. Az em bert
sze re ti, de a bûnt el íté li. 

Ami na gyon fon tos, hogy Is ten kom mu ni kál az em ber -
rel, kö ze le dik fe lé je, nem hagy ja ma gá ra. A zsol tá ros szá -
má ra ez vi lá gos és kéz zel fog ha tó. Nem kér dés és nem két -
ke dés van a szí vé ben, ha nem bi zo nyos ság Is ten vég te len
ke gyel me fe lõl. 

Az ige hir de tés fe lé

Az em be ri ség min dig vá gyott a tö ké le tes vi lág ra. Olyan vi -
lág ra, ahol bé ke és biz ton ság van, ahol erõs az igaz sá gos -
ság, ahol a jó ju tal mat, a rossz pe dig bün te tést kap. De a
vi lág so sem volt ilyen. Kö nyör te len és ir gal mat lan, sem mi -
be ve szi az em bert és min dent, ami szép és ér té kes. De az
em ber ma is ke re si azt, ami be ka pasz kod hat, ami re ményt
ad, hogy ér de mes hin ni ab ban, hogy lesz va la mi kor jobb
vi lág, ami biz ton ség ér ze tet és vé del met nyújt. 

Ezt pe dig kö nyör te le nül ki hasz nál ják so kan, köny vek
szá za it ír ják ar ról, ho gyan le he tünk bol do gok, hol ta lá -
lunk biz ton sá got. Õr an gya lok, jö võ be lá tás, elõ zõ éle tek,
szel lem vi lág, túl vi lág – mind va la mi ka pasz ko dó, fo lyo só
a transz cen dens fe lé. Mert az em ber ben ma is és min den -

kor ott a hi ány, ke re si foly ton a kap cso la tot. A köny ves bol -
tok hem zseg nek az ezo té ria té má já ban írt köny vek tõl.
Min dig ke re sik, min dig van rá igény. 

Ezt az igényt be tölt het né az egy ház is az zal, hogy Is ten -
re és Jé zus Krisz tus ra mu tat. Ezt azon ban nem tud ja meg -
ten ni. Hi á ba van meg a vá lasz, hi á ba tud juk, hon nan kap -
ha tunk biz ton sá got, nem tud juk úgy át ad ni, hogy az em -
bere ket az meg fog ja, ér de kel je. Nem tud nak mit kez de ni
Is ten nel, és nem ér tik, mi ért be szé lünk foly ton egy két ezer
év vel ez el õtt ke reszt re fe szí tett em ber rõl. Az õr an gya lok, a
szel le mek, a jós lás sok kal meg fog ha tóbb, sok kal kö ze libb.
Ak kor is, ha csak ha mis biz ton ság ér ze tet és rész le ges örö -
möt nyújt. 

Is ten min dig is meg akar ta szó lí ta ni az em bert. Szám ta -
lan mó don kom mu ni kált, õ ma ga be szélt, pró fé tá kon ke -
resz tül szólt. De az em ber egy re tá vo lo dott, egy re ke vés bé
ér tet te, mi lyen is az Is ten, és mit vár az em ber tõl. Így két -
ezer év vel ez elõtt Is ten ma ga jött kö zénk. Ön ma gát ad ta
az in kar ná ci ó ban, en nél kö ze lebb már nem tud jön ni az
em ber hez. Ta ní tott, meg mu tat ta, mi lyen az Is ten, meg mu -
tat ta az utat, ami a bol dog élet hez ve zet. Ma már ez is tá -
vo li. Ért he tet len, üres sza vak hang za nak va la mi Meg vál -
tó ról. Nincs meg az a tûz, az a lel ke se dés, ami má so kat is
meg érin te ne, ami fel kel te né a fi gyel met. 

A ma em be ré nek ren ge teg kér dé se van: ke re si az utat a
má sik vi lág fe lé, ke re si a bol dog sá got, haj szol ja az elé ge -
dett sé get. Az in for má ció ára dat kö ze pén ke res va la mi biz -
ton sá gos pon tot, ami leg alább lát szó lag meg vé di a rob -
ban tá sok tól, a be teg sé gek tõl, a há bo rúk tól, ma gá tól a fé -
le lem tõl. Sok pa ra no i ás és lel ki leg be teg em ber van, akik -
nek mind vá lasz le het ne ez az Is ten, aki rõl a zsol tá ros ír.
Aki nek sze re te te és ke gyel me va ló ság, aki nem ve ti meg a
bû nös em bert, aki nél min dig van új esély, és aki egy kor
jobb vi lá got hoz el. A kér dés: ho gyan ta lál ja meg az em ber
ezt az Is tent? Ho gyan vá lik szá má ra ért he tõ vé, va ló ság gá
mind az, ami ben mi, ke resz té nyek hi szünk, amit mi, ke -
resz té nyek val lunk és ta ní tunk?

Az in téz mé nyes egy ház és kép vi se lõi is sok szor val la -
nak csú fos ku dar cot. Mert nem tu dunk úgy fo gal maz ni,
aho gyan Dá vid egy kor. Nem tud juk kö zel hoz ni az Is tent,
ért he tõ vé ten ni a vi lág szá má ra. Nem tu dunk meg fe le lõ
pél dát mu tat ni ar ról, mi ért jó eb ben hin ni, eb be ka pasz -
kod ni. 

Még is, Is ten nem ad ja fel. Sze ret és ki tart, még ad idõt.
Ke gyel me a mi énk, ahány szor el bu kunk, kezd het jük új ra.
Mi már tud juk azt, amit ak kor Dá vid még nem, hogy Jé zus
Krisz tus ban vált va ló ság gá mind az, ami rõl õ be szélt. Õ
hoz ta le Is tent a föld re, õ hoz ta hoz zánk egész kö zel. És
ezért van még re mény. Ezért nem sza bad so ha fel ad ni,
min dig hir det ni kell: Is ten a meg ol dás. Va la hogy úgy el -
mond va, hogy az ért he tõ le gyen. Hogy az ir gal mas, „jó”Is -
ten ne csak egy szép ki fe je zés le gyen, ha nem va ló ság. Eb -
ben az ir gal mat nem is me rõ, kö nyör te len vi lág ban ért sük
jól és gya ko rol juk ezt a ki fe je zést. 

Az iga zi kér dés és ki hí vás az, va jon ho gyan ér jük el
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azo kat, akik nem ül nek min den va sár nap a pa dok ban.
Akik ott van nak, bá to rí tást és meg erõ sí tést kap nak va sár -
nap ról va sár nap ra. Még is, a sok száz má sik em ber, akik
ke res nek, akik vágy nak va la mi több re, vá lasz nél kül ma -
rad nak, ha csak nem visszük el ne kik a vá la szo kat, vagy
leg alább se gí tünk ne kik fel ten ni a jó kér dé se ket. 

Ne héz er rõl a tex tus ról úgy be szél ni, hogy ne ál ta lá no -
sí tás le gyen Is ten ir gal má ról és ke gyel mé rõl, hogy ne köz -
he lyek és be ta nult frá zi sok so ra le gyen. Azért ne héz, mert
ne héz ma gát az üze ne tet to vább ad ni. Mert be lõ lünk is hi -
ány zik az ir ga lom. Mert úgy érez zük, min den vá lasz a ke -
zünk ben van, pe dig le het, hogy job ban ten nénk, ha kér -
dez nénk. Hogy az Is ten ma ga ta nít has son. 

Váz lat?

Nem hi szem, hogy fon tos kor tör té ne ti hát te ret ad ni, leg fel -
jebb csak alap ve tõ in for má ci ó kat Dá vid ról (ki rály, há zas -
ság tö rés, gyil kos ság, bûn bá nat). Ez ta lán azért jó, mert hi -
te le seb bek a sza vak egy mély sé get és ma gas sá got is meg -
járt em ber tol lá ból.

Az igaz ság ta lan ság és a tör vény egyen lõt len sé ge. Ez
min dig ér de kes té ma, akár mai ese mé nyek kel is alá tá -
maszt va. (Pél dá kat bõ ven tud min den ki az élet bõl.)

Kér dés, hogy va jon fel old ha tat lan el len tét-e a ma em be -
re szá má ra a je len igaz ság ta lan sá ga és az esz ka to lo gi kus
jö võ igaz sá ga. Mennyi re vi gasz tal az ma, hogy „egy szer
min den jó lesz”?

Is ten ke gyel me va ló sá gos. Min den ki szá má ra el ér he tõ,
aki ke re si. Ez ad va ló di biz ton ság ér ze tet a ha mis pót lék -
biz ton ság he lyett. (Ezo te ri kus köny vek tö me ge: õr an gya -
lok Is ten nél kül, jós lás, szel lem vi lág, elõ zõ éle tek stb. Ér -
de mes eze ket is meg em lí te ni, mint olyan dol go kat,
amelyek csak idõ le ges, könnyen bi zony ta lan ná vá ló örö -
möt hoz nak.)

Bûn bo csá nat – a bûn el kö ve té se – új esély – meg té rés –
Is ten hez for du lás. (Mind ezek té má ba vág nak, bár én az ir -
ga lom és a bo csá nat kér dés kö rét tar tom fon tos nak, fõ leg
azért, mert ma ezek nem köz is mert és nem gya ko rolt tu -
laj don sá gok.)

Is ten kö ze le dé se az em ber fe lé, kom mu ni ká ció ve le. Õ
min dig ké szen áll meg hall gat ni bár mit. Fon tos, hogy akár -
mi vel (kér dés, ké tely, öröm, bá nat stb.) le het kö ze led ni Is -
ten hez. A leg na gyobb mély ség bõl is van ki út (Dá vid gyil -
kos sá ga, há zas ság tö ré se).

A leg fon to sabb: mi, ke resz té nyek (és nem csak a „hi va -
tá so sok”) ho gyan tud juk, tud juk-e kö ze li vé, va ló sá gos sá,
ked ves sé ten ni mind azt, ami ben hi szünk, amit val lunk,
ami ben örö möt, bé két, biz ton sá got, bol dog sá got ta lá lunk?

Is ten va ló ság – le het ma is, min den ki szá má ra. Ne héz
fel adat, nagy ki hí vás. De az a kö te les sé günk, hogy ért he -
tõ en ad juk to vább: tény leg Is ten a vá lasz. (Ak kor is, ha
még nem is tud juk, mi a kér dés.)

De ák Ágo ta

Tal ló zó

„(…) az Úr »ir gal má ról és ke gyel mé rõl«. Mind ket tõ in ten -
zív kép zé sû szó, mely ál lan dó tu laj don sá got vagy ma ga -
tar tást fe jez ki (…) A kö vet ke zõ ver sek össze ha son lít ják
az Úr ke gyel mét az Úr ha rag já val. A ke gye lem na gyobb a
ha rag nál. A ha rag csak ide ig le nes (…) A ke gye lem azon -
ban »az égig ér«, vég te len (…)” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib -
lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A zsol tár író nem ma rad meg a sze mé lyes él mény nél.
Hit ta pasz ta lá sát egye te mes tör vénnyé szé le sí ti: Igaz sá got
cse lek szik az Úr és íté le tet, min den el nyo mot tal. (…) Is ten -
nek (…) vol na oka ha rag já ban el ve szí te ni, ha szi go rú igaz -
sá ga sze rint ítél ne min ket, ki áll hat na meg elõt te, mert az õ
lé nye ége tõ szent ség és ab szo lút igaz ság, s még is, az egész
üdv tör té net Mó zes tõl kezd ve a most zen gõ zsol tá rig azt mu -
tat ja, hogy õ nem csak igaz ság, ha nem ke gye lem is. Há rom
ha son lat tal szem lél te ti ezt: Ami lyen ma gas a Föld tõl az ég
– ver ti ká lis tá vol ság –, olyan nagy az õ ke gyel me az õt fé -
lõk iránt. Ami lyen tá vol van nap ke let nap nyu gat tól – ho ri -
zon tá lis tá vol ság –, olyan messze ve tet te tõ lünk bûn bo csá -
na tá val, ir gal má val bû ne in ket. Mint ahogy reg gel nincs es -
te és es te nincs reg gel, úgy nincs bûn ott, ahol az Is ten bûn -
bo csá tó ke gyel me mun kál ko dik. (…) Az Is ten atya sá ga ben -
ne van az Ótes ta men tum ban, nem hi á ba, hogy a ré gi ke resz -
tyén misz té ri u mok ban Ádá mék a pa ra di csom kert ben a Mi -
atyán kat imád koz zák. (…) az a kü lönb ség, hogy az Ótes ta -
men tum ide ér ke zik fel, mint vég sõ csúcs ra; az Új tes ta men -
tum in nen in dul alá, mint kez det bõl és elõz mény bõl. Má -
sod szor: az ótes ta men tu mi atya-fo ga lom csak a ke gye sek re,
szen tek re, a po ti or [mél tóbb, lat.] Iz ra el re vo nat ko zik (Hós
11,1–8), míg az Új tes ta men tum ban min den ki re, el sõ sor ban
a bû nö sök re, a té koz ló fi ak ra.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö -
vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„(…) az Úr örök ké va ló vol tá val vi gasz tal ja a mu lan dó
em bert. Az em ber re mény sé ge nem más tö ré keny te remt -
mé nyek ben van, ha nem az örök ké va ló Is ten ben.” (A Bib -
lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz -
tõ Ala pít vány)

Il luszt rá ció

GON DO LAT
Ha a ma dár le tud ja ten ni a gond ját, s úgy vi sel ke dik, mint
egy ele ven szent, hol ott se szán tó föld je, se paj tá ja, se
pénz tár cá ja, se pin cé je, s jó ked vû ének kel di csé ri az Urat,
mert tud ja, hogy van Va la ki je, aki gond ját vi se li… mi ért
nem te szünk ugyan így mi is?

(Lu ther Már ton)
TÖR TÉ NET
(Ir gal mas és ke gyel mes az Úr…)
Egy nap egy szent em ber szállt meg ná lunk. Anyám meg -
lát ta õt az ud var ban, amint buk fen cet vet a por ban, hogy
szó ra koz tas sa a gyer me ke ket.
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– Ó – mond ta –, ez va ló ban szent em ber; ve le el me -
hetsz, fi am.

(Dhan Gopal Mu ker ji, In dia)

VERS
T. S. Eli ot: Gyil kos ság a szé kes egy ház ban – Zá ró kó rus: Te
De um (rész let)
(Bec ket Ta más ér sek már tír ha lá lá ról, †Can ter bury, 1170)

Be vall juk esz te len sér té se in ket, be vall juk gyön ge sé gün ket és
vét ke in ket;
a vi lág bû nei, be vall juk, fe jünk re tor nyo sul tak; vér ta núk

vé re,
szen tek kín jai mind
fe jünk re hal mo zó dott.
Uram, ir gal mazz ne künk!
Krisz tus, ir gal mazz ne künk!
Uram, ir gal mazz ne künk!
Bol dog Ta más, kö nyö rögj ér tünk!

Ra iner Ma ria Ril ke: Du i nói elé gi ák
El sõ elé gia (rész le tek)

Hogy ha ki ál ta nék, ki hal la na en gem
az an gya lok rend jé bõl? És ha ne tán a szí vé re
von na hir te len egyik: én be le pusz tul nék 
az erõ sebb lét kö ze lé be.
…
Iszo nyú min den an gyal.
…
Nem hogy te az Úr nak 
hang ját el bír nád, de hogy is. De halld a fu val mat,
a sza ka dat lan hírt, mit a csönd sza va szól.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN UTOL SÓ
ELÕT TI VA SÁR NAP
• Ézs 61,10–11

Mi lyen az, ami kor tév úton já runk? Ami kor a kül sõ sé gek és
a szán dék az Is ten hez tar to zást mu tat ják, de a meg va ló su ló
tet tek csu pán em be ri gon do la to kat tük röz nek? Is ten né pé -
nek zsák ut cá ba ér ke zé sé rõl, el té ve lye dé sé rõl szó ló gon do la -
tok kö zé éke lõ dik be a 60–62. fe je zet Ézsa i ás köny vé ben. Az
em be ri te he tet len sé get, a hely zet tart ha tat lan sá gát vált ja fel
Is ten cse lek vé se, a ke gye lem ide jé nek ér ke zé se. De el jön Si -
on hoz a Meg vál tó, Já kób meg té rõ bû nö se i hez! (Ézs 59,20)

A 61. fe je ze tet kez dõ, az Úr ke gyel mé nek esz ten de jét
hir de tõ mon da tok azok, ame lye ket Lu kács ta nú sá ga sze -
rint Jé zus nyil vá nos mun kál ko dá sá nak kez de tén fel ol va -
sott a ná zá re ti zsi na gó gá ban (Lk 4,18–21). A ke gye lem
esz ten de jé nek ér ke zé se meg vál to zott éle tet, „presz tízs nö -
ve ke dést” hoz ma gá val a vá lasz tot tak szá má ra. Õsi ro -
mok, vá ro sok új já épí té se kí sé ri, új kap cso lat fel vé te le más

né pek kel. Én, az Úr, sze re tem az igaz sá got – bár ki lát ja
õket, föl is me ri, hogy ezt a né pet meg ál dot ta az Úr. Ha son -
ló ez a sza kasz a Ba bi lon ba szám ûzött nép nek adott ígé -
ret hez – de a nép már vissza tért a fog ság ból.

10. v. Nem hét köz na pi ese mény rõl, rö vid ide ig tar tó vál -
to zás ról van szó. Nagy öröm, víg öröm – a fo ko zás jel zi,
hogy min den vá ra ko zást fe lül mú ló a be tel je se dés.

Az Úr ban – õ a for rá sa az öröm nek, s egy ben ki fe je zi azt
is, hogy amíg ré sze se va gyok a ve le va ló kö zös ség nek, ré -
sze sü lök eb bõl az öröm bõl is.

Mi vel in dít öröm re Is ten? – Az öl tö zés utol só moz za na -
tai áll nak elõt tünk. Fej dísz és ék sze rek – az in du lás elõtt
ke rül nek csak fel. Az em be ri gon dos ság nak, ké szü lõ dés -
nek utol só, ap ró moz za na ta i ra fi gyel he tünk. Egy-két ap ró
iga zí tás, csi no sí tás, és a võ le gény, meny asszony in du lás -
ra, fo ga dás ra kész. En nek az öröm te li idõ szak nak, a ké -
szü lés, vá ra ko zás utol só ide jé nek meg élé sé re hív ez az ige.

Em lék szem, nagy szü le im nél a be já ra ti aj tó mel lett volt
egy fo gas, en nek a fo gas nak a te te jé re tet te min dig nagy -
apám a ka lap ját. Hét fõ tõl szom ba tig na pon ta ki járt a szõ -
lõ jé be. Ne he zen tu dott már jár ni – két bot volt ál lan dó kí -
sé rõ tár sa –, még is min dig vár ta az in du lás pil la na tát, ké -
szült rá, s ami kor vet te a ka lap ját, tud tuk, hogy most már
út ra kész, in dul. „Ve szem a ka la pom” – mond juk még né -
ha in du lás elõtt mi is.

Ná lunk a võ le gény fej dí sze – ahol még elõ for dul, hogy
nép vi se let be öl töz nek az es kü võ re – leg gyak rab ban a ka -
lap. Nem a na pi hasz ná lat ban le võ, ha nem az ün nep lõ,
nagy becs ben tar tott – amely azon ban szin tén csak in du -
lás elõtt ke rül a fej re.

Azon ban itt, mi u tán a võ le gény, meny asszony min den
dí szét ma gá ra öl töt te, van még egy moz du lat. Az em be ri
cse le ke de tet, ké szü lést Is ten cse le ke de te te szi tel jes sé. Va -
ló já ban e nél kül a moz du lat nél kül min den tett hi á ba va ló,
a ké szü lés nem tel jes, s ez a fél kész ál la pot szá na lom ra
mél tóbb an nál, mint ha be le sem fog tak vol na. De van foly -
ta tás, szép be fe je zés. A pa lás tot, az üd vös ség ru há ját az
Úr ad ja. (Az üd vös ség ru há ja: Lk 15,22 – a ha za té rõ fiú
sza bad em ber öl tö ze tét kap ja az apá tól; Jel 7,9 – fe hér ru -
há ba öl tö zött so ka ság; Gal 3,27 – Akik Krisz tus ba ke resz -
tel ked te tek meg, Krisz tust öl töt té tek ma ga tok ra.) 

11. v. Te rem tés tõl Je le né se kig egy nagy ívet von ez az
ige vers. Küz dünk az zal a vággyal, hogy bár csak nyíl tan,
vi lá go san lát nánk Is ten aka ra tát éle tünk ben, a vi lág ban,
tud nánk a föl di tör té ne lem vég sõ idõ pont ját. A ma ga ter -
mé sze tes sé gé ben mu tat rá ez az ige a Úr el jö ve te lé nek bi -
zo nyos sá gá ra. A föld nö vé nye ket hajt, a kert ve te mé nye -
ket sar jaszt. Az egyik nö vek szik, „ahogy az Is ten ad ta”, a
má si kat gon doz za a gaz da, de mind egyik lé te, nö ve ke dé -
se Is ten gon dos ko dá sát di csé ri. (1Móz 1,11–13; 1Móz
8,22; Mk 4,26–29) Aho gyan kez det tõl fog va volt, a vi lág
te rem té sé tõl Is ten aka ra ta nem le gyõz he tõ, ere je nem fe -
lül múl ha tó, ha tal ma meg nem in gat ha tó. Ez a te rem tõ ha -
ta lom nyi lat ko zott meg a vi lág kez de tén, és vá lik nyil ván -
va ló vá az utol só idõ ben.
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Igaz sá got sar jaszt – már az elõb bi vers ben is sze re pelt
az igaz ság pa lást ja ki fe je zés. Egy ér tel mû en az utol só íté -
let ide jé re, az örök lét kez de té re utal. Ami kor a ma gunk
iga zá nak kell Is ten igaz sá gá val szem be néz nie, a ma gunk
tö re dé kes sé gé nek az õ tö ké le tes sé gé vel, ami kor min de nek
szá má ra nyil ván va ló vá lesz Is ten aka ra ta. Ez azon ban
most nem el ret ten tõ ere jé vel, ha nem az Úr ral va ló ta lál ko -
zás örö mé vel áll elõt tünk.

Az ige hir de tés fe lé

Ta níts örül ni!
Ma tel je se dett be ez az írás fü le tek hal la tá ra – mond ta Jé -
zus a ná zá re ti zsi na gó gá ban. Mit mond hat így ne künk a
be tel je sült vá ra ko zás ról ez az ószö vet sé gi ige?

Ha son ló a hely ze tünk, mint Iz rá el né pé nek ak kor, ami -
kor ezek az ézsa i á si sza vak el hang zot tak. Öt le te ink van -
nak, ter ve ket szö vünk, te rünk van a cse lek vés re, de va la -
mi még hi ány zik. Vár juk, hogy Is ten te gyen cso dát éle tek -
kel, éb re dést hoz zon gyü le ke ze te ink be, egy há zunk ba. Te -
szünk a vál to zá sért, de iga zán Is ten ere jé nek meg nyil vá -
nu lá sát vár juk. Akár Lel ke ál tal ér kez zék hoz zánk ez az
igaz ság, akár az örök üd vös ség va ló sá gá val. Ké szü lünk az
El jö ven dõ fe lé – az El jö ven dõ elé!

A vá ra ko zás – ha el hú zó dik, már pe dig itt el hú zó dik –
el csüg geszt het. Lé tez nek vir tu óz szo mor ko dók gyü le ke ze -
te ink ben, aki ken sem mi vel nem le het se gí te ni, akik min -
den ben okot lát nak a ke ser gés re. Kü lö nös já té ka le het a
vi gasz tal ha tat lan ság éle tünk nek, amellyel sze ret nénk ön -
ma gun kat fon tos sá ten ni má sok szá má ra. Ta lán akad
olyan is, aki él ve zi, ha ön ma gát úgy ál lít ja be má sok elõtt,
mint aki nek mér he tet le nül ne héz ter he ket kell ci pel nie éle -
té ben. Eh hez az ön kín zás hoz még akár má sok éle té nek
meg nyo mo rí tá sa is já rul hat – nem rit kán si ker rel.

Ta nul junk örül ni! Hív juk öröm re a vi gasz tal ha tat la no -
kat, a szo mo rú ság vir tu ó za it! Tör té ne te van az Is ten elõtt
va ló ör ven de zés nek. Ha a ro mok ban he ve rõ or szág ban
ilyen re mény tel jes hang szó lal ha tott meg, ak kor ma szint -
úgy he lye, ere je van. Nem kell messzi re te kin te ni, ha az
öröm for rá sai után ku ta tunk. A ter mé szet re fi gyel ve, csa -
lá dunk ra te kint ve ör ven dez he tünk. Bár igaz, egy re ke ve -
seb ben te szik, te he tik meg ezt. De a ben nün ket kö rül ve võ
öröm for rá sok kö zül hadd emel jem ki azo kat, ame lyek kü -
lö nö sen is kö tõd nek gyü le ke ze ti éle tünk höz, szol gá la -
tunk hoz. A vá ra ko zás ide jén sem va gyunk az Úr ke gyel me
nél kül. Szent lel ke ál tal igé je és a szent sé gek egé szen kö zel
hoz zák, sze mé lyes sé te szik szá munk ra az Is ten nel va ló
kö zös ség örö mét. Az el jö ven dõ or szág fog la ló ja ként már
most a mi e ink ezek az aján dé kok, él jünk hát ve lük! 

A vá ra ko zás örö me
A cél ba ér ke zést meg elõ zõ öröm most a mi enk. Olyan,
ami lyen a hegy má szás köz ben ke vés sel a csúcs elõtt fog ja
el az em bert; vagy ami úr rá lesz raj tunk, ha ré gen lát ni kí -

vánt is me rõs ér ke zé se kö ze le dik. Az Úr nap ja jön min den
szo mor ko dó vi gasz ta lá sá ra; ami ér ke zik, már ma is hat
köz tünk. Az er re elõ re mu ta tó öröm sti mu lál, ak ti vál,
meg vál toz tat ja egész élet ér zé sün ket. Örö möm re má sok is
fel fi gyel nek. Mi cso da sze ren cse: már nem tá vo lod nak tõ -
lem, ha nem kö ze led nek hoz zám. Sõt va la ki vé vál ha tok
szá muk ra. Ez az öröm kre a tív, kül sõ for rás ból me rí ti ere -
jét, és össze kap csol, gyü le ke zet be hív má sok kal. Mind ez
pe dig te vé kennyé, ün ne pi vé te szi vá ra ko zá sun kat.

A cél ba ér ke zés örö me – öröm Krisz tus ban
Mi köz ben a ki szá mít ha tat lan kö zel ség ben le võ utol só nap -
ra te kin tünk, fi gyel jünk a má ra is. Ma tel je se dett be ez az
írás… – ne künk is hoz hat ja ezt a be tel je se dést a ma. Az Úr
ke gyel mé nek esz ten de jé ben élünk, ab ban az idõ ben te hát,
amely ben még nyi tott aj tó áll elõt tünk. Él jünk ez zel a le he -
tõ ség gel, ha úgy kell is vissza tér nünk, mint a té koz ló fi ú -
nak aty já hoz. Az Úr ke gyel mé nek esz ten de jé ben élünk,
mert Krisz tus ban sza bad sá gunk, örö münk, új éle tünk le -
het. Mert õ mond ja: „A ke gye lem ide jén meg hall gat ta lak, és
az üd vös ség nap ján meg se gí tet te lek. Íme, most van a ke -
gye lem ide je! Íme, most van az üd vös ség nap ja!” (2Kor 6,2)

Sül ler Zsolt

Tal ló zó

„pa pi fej díszt (…) Ez az õsi zsi dó szo kás meg szûnt a ró -
mai há bo rúk után. (…) össze ha son lít ja Iz rá el ki sza ba du -
lá sát a szám ki ve tés bõl a mag ki sar ja dá sá val a föld bõl. A
mag el jut a föld be és ott meg te lik élet tel; meg újul va la mi
job bá, mint ami lyen elõbb volt, és sok kal na gyobb
mennyi ség gé lesz.” (Hertz Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Olyan bi zo nyos ez, mint a ter mé szet tör vé nyei: aho -
gyan a kert ben sar jad a ve te mény, úgy va ló sít ja meg az Úr
az üd vös sé get (…)” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Az üd vös sé get és az igaz sá got úgy em lí ti Ézsa i ás, mint
ru hát (…) [Is ten meg vál tott né pét] az üd vös ség és az igaz -
ság fog ja jel le mez ni (…)” (A Bib lia is me re te kom men tár so -
ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„A tár gum he lye sen ér tel me zi a mon da tot, hoz zá ad va,
hogy »így szól Je ru zsá lem«.” (Je ro mos Bib lia kom men tár.
Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„A pa pi tiszt tõl és öl tö zet tõl már csak egy lé pés a võ le -
gény és a meny asszony öl tö ze te. Ez jut a pró fé ta eszé be.
Mint ha ön ma gá ról be szél ne, de a meg sze mé lye sí tett nép -
rõl szól.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál -
vin Ki adó)

„A di csé ret és a há la adás a ke gye lem re adott ter mé sze -
tes vá lasz, kü lö nö sen, ami kor az em ber sze mé lye sen él te
át azt. De sok szor egy kü lö nös te het ség gel vagy ih le tett -
ség gel meg ál dott em ber re van szük ség, hogy mél tó kép pen
meg szó lal tas sa. Jó pél da er re John New ton hí res szer ze mé -
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nye, az »Amint va gyok« kez de tû ének. Rend kí vül sze mé -
lyes, még is mind annyi unk ta pasz ta la tát ki fe je zi, ezért sa -
já tunk nak érez het jük. Ugyan ez vo nat ko zik Ézsa i ás há la -
éne ké re is. (…) az üd vös ség ru há ját és az igaz ság pa lást -
ját kap ta öl tö ze tül (10b). Olyan igaz ság tu laj do nít ta tik ne -
ki, amely va ló já ban nem az övé, és bi zo nyos sá got nyer
afe lõl, hogy az Úr (…) egy na pon az egész vi lá got meg
fog ja iga zí ta ni (…). el sõd le ges ol va sa tá ban a be szé lõ nem
más, mint ma ga Ézsa i ás. Vét ke el tö röl te tett, bû ne meg bo -
csát ta tott (6,7). Õ ma ga már meg íz lel te az el jö ven dõ kor
ál dá sa it, és e kor hír nö ke ként mél tó ar ra, hogy az õ ve ze -
té sé vel di csér jük Is tent vég te len ke gyel mé ért. Ez a meg vál -
tot tak há la éne ke – min den idõ ben.” (Barry Webb: Ézsa i ás
köny ve. Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
Is ten temp lo ma va gyunk. Amíg itt élünk, a temp lom épül
– hogy az idõk vé ge ze tén föl szen tel jék. Az épí tés ne héz,
fáj dal mas. A föl szen te lés mér he tet len öröm.

(Szent Ágos ton)

Nézd a szán tó ve tõt, aho gyan me ze jén ma got vet a föld be.
A mag – úgy lát szik – egé szen el ve szett. A szán tó ve tõ
még sem ag gó dik, hogy hi á ba ve tett. Sõt a mag he lyét is el -
fe lej ti. Nem fir tat ja, mi lesz ve le. Nem lesz-e fér gek mar ta -
lé ka, nem pusz tul-e el? Nyu god tan ha za megy. Tud ja, hogy
hús vét-pün kösd tá ján gyö nyö rû ve tés sar jad, s több lesz
raj ta a ka lász meg a mag, mint amennyit ve tett…

Ha a mag ki kel tét Is ten re kell hagy nunk, sok kal in kább
rá bíz hat juk a test fel tá ma dá sát…

(Lu ther Már ton)

Szí ved ne kö tõd jön a bel sõ vi gasz ta lá sok hoz. Olyan vol -
nál, mint a zsol dos ka to na, aki azon nal ki kö ve te li na pi
bé rét. Te in kább úgy szol gálj Is ten nek, mint a leg ma ga -
sabb ud va ri tiszt vi se lõk: in gyen.

(Avi lai Szent Te réz)

VERS
Pi er re Em ma nu el: Já kób – Bol dog sá gok (rész let)

„Bol do gok a lé lek ben sze gé nyek, mert övék a Mennyek
Or szá ga”

Õk az élõ víz, mely em lé ke zik for rá sá ra
Sza ba don szö kel lõ és ra gyo gó víz…

Fran co is Vil lon – Fa lu dy György:
A ha lál tánc-bal la da (rész let)

A vén Pa raszt már tud ta s vár ta
Al kony tájt kinn az ud va ron:
„Gör nyedt tes tünk nek nin csen ára,

s úgy ha lunk meg, mint a ba rom.
Ka szás test vér! So vány a föl dünk!
Kö nyör göm: egyet tégy ne kem:
Ha el vi szel, szórd szét trá gyá nak
Tes te met kinn a ré te ken!”
Õ rá bó lin tott s vit te las san,
S úgy szór ta, szór ta, szór ta szét,
Mint mag ve tõ ke ze a bú zát,
Vagy pi pa csot az õszi szél.
A föld be té rünk mind ahá nyan,
s az évek száll nak, mint a per cek,
vé red ki on tott har ma tá val
ir gal mazz ne künk, Jé zus Her ceg!

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN UTOL SÓ
VASÁR NAP
• Mal 3,22–24

Me di ta tív exe gé zis – „Apák és fi úk”

Az Ószö vet ség utol só mon da tai az egy há zi esz ten dõ utol -
só va sár nap ján. Nem Ma la ki ás, ha nem ma ga Is ten be szél,
egyes szám el sõ sze mély ben. „Em lé kez ze tek!” Ugyan az a
szó sze re pel itt (zá kar), amely a har ma dik pa ran cso lat ban
a szom bat ról va ló meg em lé ke zés re szó lít fel. Itt és most
mi re kell em lé kez ni? Mó zes nek – „az én szol gám nak” –
Tó rá já ra, út mu ta tá sá ra. A LXX ezt a ver set 24-ik ként a
könyv vé gé re he lyez te. Így ott az Il lés pró fé ta el kül dé sé re
vo nat ko zó ígé ret meg elõ zi a fel szó lí tást. 

A szö veg rész két fó ku szát – ahogy ma gá ét az Ószö vet -
sé gét is – a tör vény és a pró fé ták je len tik, il let ve az eze ket
szim bo li zá ló két sze mély: Mó zes és Il lés. Az Ótes ta men -
tum egé szé ben meg kom po nált tör té ne ti ke ret sze rint a
mó ze si tör vény és az eh hez kap cso ló dó ha gyo mány te kin -
té lye volt el sõd le ges, amely nek vé del mé ben szó lal tak meg
a min den ko ri pró fé ták. A va ló ság azon ban ár nyal tabb: a
ká na á ni le te le pe dést kö ve tõ en nagy je len tõ ség re szert tett
ka riz ma ti kus pró fé ta ság nak a ki rály ság ki ala ku lá sá val
kez dõ dõ fo ko za tos hát tér be szo ru lá sa tet te egy re je len tõ -
seb bé az írott ha gyo mányt, amely a ba bi lo ni fog sá got kö -
ve tõ idõ szak ban nyert vég le ges meg fo gal ma zást. E fo lya -
mat le zá ru lá sá nak va la mi kép pen ré sze se volt a könyv
szer zõ je is. Esze rint te hát a pró fé ta ság idõ ben meg elõ zi a
ki kris tá lyo so dott Tör vényt. 

Ma la ki ás sze mé lyé ben sa já to san egye sí ti a ket tõt. A pró -
fé ta ság kép vi se lõ je, hi szen ko ráb ban élt tár sa i hoz ha son ló -
an ma ga is az zal az igénnyel lép fel, hogy az Úr sza va it
köz ve tí ti. Ugyan ak kor a tör vény kép vi se lõ je, hi szen üze ne -
té nek lé nye ge, hogy a fog ság ból ha za tért kö zös sé get az
ener vált ság ból a tör vény ren del ke zé se i nek ko mo lyan vé te -
le, az írott ha gyo má nyok hoz va ló vissza té rés emel he ti ki. 

Mó zes és Il lés együtt sze re pel ezek ben a mon da tok ban,
akár csak az evan gé li u mi le írás sze rint Jé zus sal a meg di -
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csõ ü lés he gyén. Az ott el hang zott üze net azon ban el gon -
dol kod ta tó: Ez az én sze re tett fi am, aki ben gyö nyör kö döm,
õt hall gas sá tok! Mi u tán fel hõ ár nyé kol ta be õket, vé gül
nem ma radt ott más, csak egye dül Jé zus. Az evan gé li u mi
tör té net kó dolt üze ne tét nem ne héz ki hal la ni: a tör vény és
a pró fé ták ko ra le járt. Új idõ szá mí tás kez dõ dik, amely ben
egye dül a Jé zus ban meg tes te sült Ige, az õ ha lá lá ról és fel -
tá ma dá sá ról szó ló evan gé li um üze ne te ke rül kö zép pont -
ba. Kér dés le het ezek után, va jon mi lyen ak tu á lis mon da -
ni va ló ja ma rad hat en nek a ké sei ótes ta men tu mi in te lem -
nek a két ezer éves egy ház szá má ra. Ta lán az, hogy tér jünk
vissza mi is a Hó re ben ki nyi lat koz ta tott tör vény hez? Alig -
ha. Vagy ne tán az, hogy vár juk mi is a zsi dók hoz ha son -
ló an Il lés pró fé tát? Ez sem tû nik iga zán hi te les nek. 

Az atyák és fi ak egy más hoz va ló meg té ré se mint eti kai
moz za nat, jól le het örök ér vé nyû vé ne me sít he tõ, a tu laj don -
kép pe ni üze net hez ké pest né mi leg so vány ka és erõt len. Az
ere de ti kon tex tus ban ugyan is nem egy sze rû en a nem ze dé -
kek kö zöt ti el len té tek ki si mí tá sá ról van szó, ha nem az Is ten -
hez va ló meg té rés rõl, amely min den ge ne rá ció szá má ra
adott le he tõ ség. Rá adá sul az sem hagy ha tó fi gyel men kí vül,
hogy az apák és fi ak szí vé nek egy más hoz tör té nõ for dí tá sa
nem er köl csi fel adat ként je le nik meg, ha nem az el kül den dõ
pró fé ta, Il lés te vé keny sé gé vel áll szo ros kap cso lat ban. 

Az biz tos nak lát szik, hogy Is ten maj da ni ér ke zé se a vi -
lág je len le gi ál la po tá ban szük ség sze rû en pusz tu lást je -
lent a föld és la kói szá má ra. En nek el ke rül tét mun kál ja
az egy más hoz té rí tés, a ki en gesz te lés, az Is ten nél va ló
egy más ra ta lá lás. Apák és fi ak: a pa pír for ma sze rin ti vi -
szony a mai er köl csi köz fel fo gás sze rint is ar ról szól,
hogy a fi ak nak fel kell nõ ni ük az apák hoz, és hogy a lá -
za dó if jak majd meg kell hogy ért sék az elõt tük já ró nem -
ze dék böl cses sé gét. Ugyan ak kor az if jon ti sze le bur di sá -
guk ál tal szü le ik nek oko zott összes fáj dal mat és csa ló -
dást oku lá sul vissza kap ják utó da ik tól, akik fel nö ve ked -
vén majd szin tén meg ér tik õse i ket, hogy õket vi szont
ugyan csak sa ját gye re ke ik ne ért sék meg, és vi szont. És
így megy ez íté let na pig. 

Ne fe led jük, hogy Jé zus elég egy ér tel mû en meg for dí tot -
ta az ér té ke ket, ami kor a gye re ke ket ál lí tot ta a fel nõt tek
elé pél da ké pül. Nem árt ezt új ra em lé ke ze tünk be idéz -
nünk. Ám ha va la ki még is fe lül akar ná bí rál ni Jé zust a
pró fé ták és a tör vény sza va i val, az sem jut hat na
messzebb re an nál, amit Ma la ki ás nál ol va sunk: az apák
szí vét leg alább is ugyan úgy a fi ak hoz kell té rí te ni, aho -
gyan a fi a két az apá ké hoz. 

Váz lat

El jön az Úr nagy és fé lel me tes nap ja
„Em ber em lé ke zet óta” fenn ál ló, jól ki szá mít ha tó vi lág ren -
dünk ko ránt sem örök. Haj la mo sak va gyunk a pusz ta té -
nyek bõl messze me nõ kö vet kez te té se ket le von ni, és a le he -
tõ sé ge ket nor ma tí vák ká kris tá lyo sí ta ni. Ha meg tör tén het,

már pe dig meg tör tén het, és sok szor meg is tör té nik, hogy
a go nosz ság nem nye ri el bün te té sét, eb bõl könnyen azt
gon dol juk, hogy ez így is van rend jén. Ha meg tör tén het,
már pe dig meg tör tén het, és sok szor meg is tör té nik, hogy
jám bor tö rek vé sek ered mény te le nek ma rad nak, jó cé lok
nem va ló sul nak meg, ak kor haj la mo sak va gyunk azt hin -
ni, hogy ez a vi lág rend je. Ami kor azt lát juk, hogy a nyil -
ván va ló vá vált gaz em ber sé ge ket és ha zug sá go kat is az ér -
de kek szo ros ra fû zött szö ve te bo rít ja be, és süllyesz ti fe le -
dés be, ak kor könnyen át ad hat juk ma gun kat an nak a tév -
esz mé nek, hogy ez így is ma rad. De nem. Egy na pon Is ten
min dent elõ vesz. És ak kor rossz lesz majd a go nosz sá gok
ha szon él ve zõ i nek. Is ten más kor is meg tet te már, hogy ha -
rag já ban pusz tu lás sal súj tot ta a föl det. Az özön víz tör té -
ne te az em be ri ség kol lek tív em lé ke ze té ben – kul tú rák tól
füg get le nül – ott él. Ak kor fel ké szü let le nül ér te az em be re -
ket az íté let. Is ten azon ban most nem akar ja ugyan ezt. 

Én pe dig el kül döm hoz zá tok Il lés pró fé tát 
Is ten fel akar ja ké szí te ni né pét az el jö ven dõ íté let re. Az
üze net – mai szem üve gün kön ke resz tül néz ve – pro vin ci -
á lis nak és ki re kesz tõ nek tûn het. Hi szen nem az egész vi -
lág meg men té sé rõl van ben ne szó, csu pán Iz rá el fi a i nak
meg té ré sé rõl. Ak kor hát Il lés pró fé ta el jö ve te le a po gá nyok
szá má ra ész re ve he tet len? Megint csak egyes ki vá lasz tot -
tak kal fog lal ko zik az Örök ké va ló, mint az özön víz kor,
ami kor Nó ét fi gyel mez tet te, a töb bi e ket pe dig pusz tul ni
hagy ta? Mi jo go sít ja fel az egy há zat, hogy ma gá ra vo nat -
koz tas sa ezt az ígé re tet? Ta lán ép pen az, hogy ne ki van er -
re a leg na gyobb szük sé ge. 

Ami kor Il lés el jött – és Jé zus ta nú ság té te le sze rint Ke -
resz te lõ Já nos sze mé lyé ben el jött –, ak kor sa já tos mó don
épp azok nem is mer ték õt fel Il lés ként, az Úr kül döt te ként,
akik hez pe dig kül de tett. So kak szí vét té rí tet te az egye nes
út ra, de épp a tör vény leg szen tebb nek tar tott õrei lec kéz -
tet ték és vizs gáz tat ták, kér dez vén tõ le: „Ki vagy te, és mi -
lyen ha ta lom mal ke resz telsz?” 

Il lés ne ve nem vé let le nül kap cso ló dott szo ro san össze a
mes si á si vá ra ko zá sok kal. Pró fé tai mû kö dé se a ket té sza -
kadt or szág is ten te le nebb fe lé nek leg sö té tebb kor sza ká ra
esik. Ar ra az idõ re, ami kor nem csak ki sebb ség ben, el len -
zék ben ma radt Jah ve tisz te lõ je ként, szem ben a ki rállyal és
egész ud var tar tá sá val, de vég te le nül egye dül is érez te ma -
gát. Ko mo lyan azt hit te, hogy már egy em ber sem ma radt
az egész or szág ban, aki ne haj tott vol na tér det a Ba al nak.
Ha son ló ma gá nyos hõs ként töl töt te be kül de té sét Ke resz -
te lõ Já nos is. Ha va la ki, hát ez a tör té ne ti bõl szim bo li kus
alak ká emel ke dett Il lés va ló ban al kal mas és ké pes ar ra,
hogy fel ké szít se a né pet Is ten el jö ve te lé re. És Il lés lel ke ál -
tal most is itt van köz tünk. Egyen ge ti az Úr út ját szí vünk -
höz. Hall juk hát, mit hir det! 

Em lé kez ze tek Szol gám út mu ta tá sá ra!
Nem csak Il lés járt már a föl dön, ha nem ma ga a Mes si ás is.
Ám ahogy a pró fé ta el jö ve te le ész re vét len ma rad ha tott né -
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me lyek szá má ra, ugyan úgy ma radt ész re vét len a Meg vál tó
itt lé te. Rá adá sul hí vei kö zül is so kan új Mó zest, új tör vény -
adót, új pát ri ár kát fa rag tak be lõ le, vagy egy sze rû en pró fé tá -
vá fo koz ták le. Pe dig õ va ló ság gal be töl töt te a tör vényt. Ép -
pen azért, hogy az töb bé min ket már ne nyo masszon. El tö -
röl te az adós le ve let. Sza ba dok va gyunk. Az evan gé li u mok
alap ján akár na pon ként ta lál ko zó ra hív hat juk õt, hogy élõ
Urunk ként konk rét élet hely ze te ink ben út mu ta tást ad jon
szá munk ra. Õ nem holt be tû, nem könyv, ha nem ele ven
sze mély, aki Lel ke ál tal ve zet és bá to rít min ket. A hit út ja
nem pa pír for ma sze rû evi den ci ák so ro za ta, ha nem szün te -
len és egy re ki tel je se dõ sza bad ság Krisz tus ál tal, lé lek ben.
Nem az apák ri go ró zus te kin té lye, ha nem a fi ak sza bad sá -
ga ez. Mert Atyánk csak egy van. Ezt ér de mes új ra és új ra
eszünk be vés nünk, meg õriz nünk és to vább ad nunk. Egy-
egy evan gé li u mi tör té net vagy jé zu si ta ní tás kap csán min -
dig rá cso dál koz ha tunk a min ket min den ben meg elõ zõ, fan -
tá zi án kat meg szé gye ní tõ és leg me ré szebb el kép ze lé se in ket
is fe lül mú ló mó don aján dé ko zó és új já te rem tõ Is ten re. 

Bart ha Ist ván 

Tal ló zó

„Il lés vissza fog tér ni az ég bõl, aho vá el ra gad ták (2Kir
2,11–13). Az õ el jö ve te le fon tos moz za nat a zsi dó esz ka -
to lo gi kus el kép ze lé sek ben (…).” (A Szent Ist ván Tár su la ti
Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka
Kft.)

„Ki majd esz kö zöl ni fog ja, hogy a fi ak is mét atyá ik, a
pat ri ar kák ér zü le té vel bír ja nak; õ fel tá maszt ja ben nök a
hi tet, mely ezen atyák leg fõbb jel lem vo ná sa volt.” (Kál di
Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka
Kft.)

„A bib li ai el be szé lés buz gó, tü zes pró fé tá ját a ké sõb bi
ha gyo mány in kább se gí tõ nek és gyó gyí tó nak is me ri, mint
en gesz te lõ nek és bé ke ho zó nak, a mes si á si kor elõ hír nö ké -
nek.” (Hertz Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum
Di gi té ka Kft.)

„Il lés pró fé ta a bál vány imá dás egyik leg sö té tebb kor sza -
ká ban men tet te át a szö vet sé ges né pet, és sze mé lye mél -
tán emel ke dett ki az üdv tör té net ben, és em lé ke ze te nem -
ze dék rõl nem ze dék re ele ve nen élt a szí vek ben.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A gon dol ja tok (zá kar) ige Mó zes ötö dik köny vé ben 14-
szer biz tat ja Iz rá elt a szö vet sé gi tör vénnyel kap cso lat ban.
Ez a pa rancs utal hat (a) va la mi nek a meg jegy zé sé re vagy
fi gye lem mel kö ve té sé re, (b) meg fe le lõ kül sõ tet tek kel pá ro -
su ló szel le mi te vé keny ség re (más szó val föl idé zés re és en -
ge del mes ség re) vagy (c) va la mi nek a szó be li el is mét lé sé re
vagy el mon dá sá ra (…) A pró fé ták köny ve i ben ez az egyet -
len olyan sza kasz, amely Il lés jö võ be li szol gá la tá ról szól.
(…) Mi u tán az Úr meg di csõ ü lé se kor Il lés meg je lent Krisz -

tus mel lett, a ta nít vá nyok föl tet tek egy kér dést Il lés jö võ -
be li el jö ve te lé rõl. Jé zus (…) ki je len tet te, hogy »Il lés va ló -
ban el jön, és hely re ál lít min dent«. (…) Já nos ugyan nem
tel je sí tet te be a Mal 3,23–24-et (mert Il lés még min dig el -
jö ven dõ), de Il lés elõ ké pe volt Já nos nak olyan ér te lem ben,
hogy a 3,23–24-be li Il lés és a 3,1-be li kö vet (Ke resz te lõ Já -
nos) na gyon ha son lít egy más hoz. Ne héz meg ál la pí ta ni,
hogy az el jö ven dõ Il lés ma gát Il lést je len ti-e (ta lán er re
utal a Mt 17,11), vagy egy olyan em bert, aki Il lés lel ké vel
és ere jé vel ren del ke zik. (…) Az utób bi eset lát szik va ló szí -
nûbb nek.” (A Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz -
tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Az atyák szí vét a gyer me kek hez…)
Gab ri el Gar cía Már quez, No bel-dí jas író (Száz év ma gány)
vissza vo nult a nyil vá nos ság tól – nyi rok mi rigy rák ja egy re
sú lyos bo dik. Ba rá ta i nak bú csú le ve let kül dött, amely az in -
ter ne ten is ter jed. Rész let a le vél bõl:

„Ha Is ten egy pil la nat ra el fe lej te né, hogy én csak egy
rongy bá bu va gyok, és még egy kis élet tel aján dé koz na
meg, azt ma xi má li san ki hasz nál nám.

Ta lán nem mon da nék ki min dent, amit gon do lok, de
meg gon dol nám azt, amit ki mon dok.

Ér té ket tu laj do ní ta nék a dol gok nak, nem azért, amit ér -
nek, ha nem azért, amit je len te nek…

Ha Is ten meg aján dé koz na még egy da rab élet tel, egy -
sze rû ru há ba öl töz nék, ha nyatt fe küd nék a na pon, fe det -
le nül hagy va nem csak a tes te met, ha nem a lel ke met is.

A fér fi ak nak be bi zo nyí ta nám, mennyi re té ved nek, ami -
kor azt hi szik, az öre ge dés okoz za a sze re lem hi á nyát, pe -
dig va ló já ban a sze re lem hi á nya okoz za az öre ge dést!

Szár nya kat ad nék egy kis gye rek nek, de hagy nám, hogy
ma gá tól ta nul jon meg re pül ni.

Az öre gek nek meg ta ní ta nám, hogy a ha lál nem az öreg -
ség gel, ha nem a fe le dés sel jön.

Annyi min dent ta nul tam tõ le tek, em be rek… Meg ta -
nul tam, hogy min den ki a hegy te tõn akar él ni anél kül,
hogy tud ná, hogy a bol dog ság a me re dély meg má szá sá -
ban rej lik.

Meg ta nul tam, hogy ami kor egy új szü lött elõ ször szo rít ja
meg pa rá nyi ök lé vel az ap ja uj ját, örök re meg ra gad ja azt.

Meg ta nul tam, hogy egy em ber nek csak ak kor van jo ga
le néz ni egy má sik ra, ami kor se gí te nie kell ne ki fel áll ni.

Annyi min dent ta nul hat tam tõ le tek, de va ló já ban már
nem me gyek ve le sok ra, hi szen ami kor be tesz nek ab ba a
lá dá ba, már ha lott le szek….

Ha tud nám, hogy ma lát lak utol já ra alud ni, erõ sen át -
ölel né lek, és imád koz nék az Úr hoz, hogy a lel ked õre le -
hes sek…”

359



360

Ha nem lá tom…, ha nem érin tem…, nem hi szem – a ké -
tel ke dõ Ta más sza vai ezek. A fel tá ma dott Krisz tust még
nem is me rõ em ber sza vai. Ak kor is, ott is, és az óta is. Ha
nem lá tom, ha nem érin tem, nem hi szem. Mert so kan gon -
dol ják ha son ló kép pen ma is, hogy csak az az iga zán lé te -
zõ, va ló sá gos, ha mi sí tat lan, ami kéz zel meg ra gad ha tó,
meg ta pint ha tó, meg sze rez he tõ, sze münk kel lát ha tó, ér -
zék szer ve ink kel ér zé kel he tõ. Ez a Ta más ne vû ta nít vány
is szin te kö ve te li a kéz zelfog ha tó bi zo nyí té kot. Mert aho -
gyan mi most itt, az Új köz te me tõ ra va ta lo zó já ban meg -
ter helt szív vel ál lunk meg elõ re ment sze ret tünk, Kincz ler
Gyu la ko por só ja mel lett, úgy Ta más, ez a hi tet len ke dõ ta -
nít vány is, lel ki ér te lem ben ra va tal mel lett áll. Sze re tett
Mes te rét, Jé zust ve szí tet te el nagy pén te ken. Szá má ra
egye dül az tû nik va ló sá gos nak, ami a gol go tai ke resz ten
tör tént. A sze gek, a tö vis ko szo rú, a fel ál lí tott ke reszt, a
szen ve dés, az utol só sza vak, az el mú lás. És most a töb bi
ta nít vány hír adá sa el lent mon da ni lát szik min den ed di gi
ta pasz ta lat nak: Lát tuk az Urat. Mint vil lám csa pás, úgy
ha sít a ra va ta lo zó csend jé be ez a fel ki ál tás, s az tán a vá -
lasz: Ha nem lá tom…, ha nem érin tem…, nem hi szem!

Ta más sze ret ne kéz zel fog ha tó bi zo nyí té kot kap ni az
élet rõl. És ez a mai evan gé li um ar ról ad hírt ne künk, hogy
Jé zus al kal maz ko dó sze re tet tel kész hi tet te rem te ni ké tel -
ke dõ ta nít vá nyá ban. Al kal maz ko dó ez a sze re tet, mert
gond ja van ar ra, hogy most már Ta más is ta lál koz has son
ve le. Al kal maz ko dó ez a sze re tet, mert kész meg ad ni a ti -
zen egye dik nek is azt, ami re szük sé ge van…

És mi lyen döb be ne tes: Ta más még sem él a le he tõ ség gel,
hogy meg érint se a se be ket. Elég a ta lál ko zás, elég a szem -
be sü lés Jé zus al kal maz ko dó sze re te té vel.

Én Uram, és én Is te nem! Egy pil la nat kér dé se az egész,
és egé szen idá ig el jut hatsz a „nem hi szem” ki ál tá sá tól.
Hogy a fel tá ma dott, a ha lált le gyõ zõ, di a dal mas Krisz tus

Jé zus ban fel is mer he ted a te Ura dat, a te Is te ne det. Ta más
a lá tás út ján jut el a hit bol dog sá gá ig. De ma Jé zus szá já -
ból még egy en nél is cso dá la to sabb ígé ret hang zik el. Egy
ígé ret, amely azok nak a bol dog sá gá ról szól, akik nem lát -
nak és hisz nek.

Mi, akik is mer tük, tud juk: Kincz ler Gyu la test vé rünk
ezek kö zé a ké sei ta nít vá nyok kö zé tar to zott éle té ben is,
ha lá lá ban is. Azok kö zé, akik Meg vál tó ju kat már nem test
sze rint is me rik, akik nem lát nak, még is hisz nek. Gyu szi
bá csi is en nek a bol dog vak ság nak a bi zo nyos sá gá val él te
meg éle te mély sé ge it és ma gas sá ga it, a tör té ne lem vi ha ra -
it. Így hor doz ta min dig sa ját ke reszt jét, és vet te fel má sok
ter hét is. Tet te ezt csa lád fõ ként és hû sé ges gyü le ke ze ti ve -
ze tõ ként egy aránt. Ez zel a bol dog ság gal, ez zel a Jé zus ál -
tal ígért kü lön le ges bol dog ság gal járt kö zöt tünk. Ez fe je -
zõ dött ki zár kó zott lel ki al ka tá ban is, amellyel még in kább
a bel sõ, lel ki nyi tott ság ra irá nyí tot ta kör nye ze te fi gyel mét.
„Én Uram, és én Is te nem” – ez az öröm te li ki ál tás, amely -
bõl hû sé ges ra gasz ko dás, bá tor helyt ál lás fa kad, ez jel le -
mez te az õ éle tét is.

És Jé zus ma azért szól evan gé li u mán ke resz tül, hogy er -
re a bol dog ság ra ve zes sen el, és eb ben erõ sít sen meg min -
ket is: gyá szo ló csa lád ta go kat, fáj da lom ban osz to zó gyü -
le ke ze tet. Jé zus ró la tok, ró lunk is be szél, ami kor azt
mond ja Ta más nak: „Bol do gok, akik nem lát nak, és hisz -
nek.” Mert ha elõ re ment sze ret tünk re gon do lunk, tud hat -
juk: a lá tás ide je el múlt, de nem múlt el a hi té. Sõt az,
ami rõl itt Jé zus be szél, most kez dõ dik csak iga zán. A nagy
ta lál ko zás ide je, a Krisz tus sal és a mi e ink kel va ló za var ta -
lan kö zös ség ide je – ez még mind a mi énk. En nek bi zo -
nyos sá ga so ha ki nem al vó bi zo nyos ság. En nek bol dog sá -
ga már most meg érint min ket is, még a vesz te ség fáj dal -
ma el le né re is.

„Én Uram, és én Is te nem!” Ma en nek az Úr nak a ke gyel -
mé be ajánl juk elõ re ment sze ret tün ket, ma en nek az Is ten -
nek az ál dá sá val me he tünk to vább. Ámen.

SMI DÉ LI USZ AND RÁS

Ige hir de tés Kincz ler Gyu la te me té sén*

Jn 20,26–29

* El hang zott Bu da pes ten, 2005. má jus 26-án.
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