
Per sze tu dom jól – ru ti nos kép tár ba já ró ként –, hogy egy
ké pet, aka rom mon da ni, egy fest ményt tisz tes tá vol ság ból
il lik szem lél ni. Mert ugye úgy tel jes a rá lá tás, úgy vá lik a
kép ért he tõ vé, és hát er re ké szült. Ezt a ké pet, ami most a
nap pa link fa lán függ, sze re tem még is egé szen kö zel rõl
szem ügy re ven ni.

Kö zel rõl egy másik vi lág ba pil lant ha tok be, ugyan is így
jól lát sza nak az erõ tel jes ecset vo ná sok, az olaj fes ték ti tok -
za tos dom bo ru la tai, aho gyan az ecset szá lai fi nom csí ko -
kat húz tak ben ne. Ér zõ dik az ecse tet tar tó kéz moz du la ta,
a len dü let. Sõt né ha mint ha nagy apá mat is lát nám a fest -
mény elõtt áll ni, tör pe és torz alak ját, ahogy vas tag szem -
üve ge mö gül vizs lat ja a ké pet, bal ke zé ben az össze ma -
sza tolt pa let ta, jobb ke zé ben négy-öt kü lön bö zõ mé re tû
ecse tet egyen sú lyoz, szí vé ben gyö nyö rû nagy anyám ra -
gyog, ki fu tott ká vé és a ter pen tin lágy sza ga töl ti be a le -
ve gõt…

Ezt a ké pet én ma gam fe dez tem fel. Egy nagy ta ka rí tás
vagy va la mi ha son ló al kal má val ki de rült, hogy az egyik
vá szon, egy csend élet hát ol da lán is van egy kép – hát
igen, nagy apám töb bek kö zött a vász non spó rolt. A hát ol -
da lon rej tõ zõ fest mény azon nal ra bul ej tett. Hu szon éves
nagy anyám hát ra dõl ve szen de reg raj ta, bal ke ze fel emel -
ve, csuk ló ja a hom lo kán pi hen. 

Va la mi le ír ha tat lan, min dent be töl tõ, vég te len bé kes ség
és nyu ga lom su gár zik be lõ le. Az az in tim pil la nat, ami kor
meg moc can ni sem aka rok, fé lek, ne hogy bár mi vel meg za -
var jam, fel éb resszem a má si kat.

Most már tá vo labb ról cso dá lom a ké pet. Fes tékre dõk be
zárt fé nyek ját sza nak a vál lán és a ke zén. Va ló sze rût len
szí nek és ár nyé kok ve szik kö rül. Le hunyt szem pil lái mö -
gött az álom meg fej tet len tit kai la pul nak. A nyu ga lom tá -
vo li lan ká in jár hat, mi csak több szö rös át té te len át érez he -
tünk meg va la mit eb bõl az álom vi lág be li bé kes ség bõl.

Sok szor gon do lok ar ra, hogy egy szer egy rej tett, tit kos
he lyen, va la mi nyil ván va ló do log nak a hát ol da lán meg ta -
lá lom a sa ját bé kes sé ge met is. Azt hi szem, vá rat la nul buk -
ka nok majd rá, de ak kor ez a más vi lá gi bé kes ség be tölt
majd tel je sen. És ak kor az en gem né zõ em be rek majd mo -
so lyog nak, és meg moz dul ni sem akar nak, ne hogy fel éb -
ressze nek…*
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NO VOTNY DÁ NI EL

Rejtõzködõ békesség
Bé kes sé get ha gyok nek tek: az én bé kes sé ge met adom nek tek… (Jn 14,27)

MÉCSES A TE IGÉD

* No votny Emil Ró bert ké pei – köz tük ez a fest mény is – meg te kint he tõk
no vem ber 12-én, az észa ki egy ház ke rü le ti na pon a bu da vá ri ká pol ná ban.



A TÉ MA EGYIK KON TEX TU SA

Az el múlt év ti ze dek gyors tár sa dal mi vál to zá sai nem ma -
rad nak ha tás nél kül az em be rek élet mód já ra és men ta li tá -
sá ra, így a ma gyar or szá gi ke resz té nye ké re sem. El sõ sor -
ban a fo gam zás gát ló tab let ta elterjedése kö vet kez té ben az
egész nyu ga ti vi lág ban fo ko za to san vég be ment az ún.
sze xu á lis for ra da lom, amely sza ba dos sá got hir de tett és
élt. Ez a for ra da lom nem el ha nya gol ha tó mo ti vá ló ja volt
az 1968-as di ák lá za dá sok nak Nyu gat-Eu ró pa-szer te. Pár -
hu za mo san ha ladt ez zel már a „tab let ta” elõtt a szo ci a lis -
ta-ate is ta pro pa gan da, amely egy részt a ha gyo má nyos ke -
resz tény er köl csöt bí rál ta, pol gá ri nak, túl ha la dott nak
nyil vá ní tot ta, és így a sza ba dos sá got tá mo gat ta, más részt
egy ún. szo ci a lis ta er köl csöt hir de tett ma ga sabb ren dû -
ként. A kom mu nis ta párt ve ze tés töb bé-ke vés bé még is
ügyelt ar ra, hogy leg ma ga sabb ká de rei – leg alább is
amennyi re le het sé ges – ki rí vó an ne vét se nek a há zas sá gi,
csa lá di és sze xu á lis er kölcs dol gá ban. Azo kat a ve ze tõ be -
osz tá sú em be re ket, akik nek az éle te eb bõl a szem pont ból
ki fo gá sol ha tó volt, gyak ran el tá vo lí tot ták tiszt sé gük bõl és
a nyil vá nos ság elõl. A fér fi és a nõ kö zöt ti sza ba dos vi -
szony áb rá zo lá sa a nyil vá nos ság elõtt nem volt kí vá na tos.

Fel te he tõ en so kak ta pasz ta la ta volt, hogy a rend szer -
vál tás az új ság áru sok nál ki tett és ki nyi tott szex la pok kal
vált leg ko ráb ban lát ha tó vá, és a nyílt há zas ság és ha son -
ló gon do la tok nyil vá nos han goz ta tá sá val vált hall ha tó vá.
A rend szer vál to zás óta a ha gyo má nyos er köl csöt meg kér -
dõ je le zõ ki je len té sek egyen ran gú an van nak je len a tár sa -
da lom ban, a kul tu rá lis és a po li ti kai élet ben. Mind ez mint -
ha még a jog al ko tás ban is érez tet né ha tá sát. A ha gyo má -
nyos ke resz tény er köl csöt olya nok is so kan kér dé ses nek
tart ják, akik – akár élet foly ta tá suk kal, akár gon dol ko dá -
suk ban – va la mi lyen mó don a ke resz tény ség mel lett kö te -
lez ték el ma gu kat. Ez nem csak az egy ház egy sze rû és név -
le ges tag ja i ról mond ha tó el, ha nem nö vek võ mér ték ben
olya nok ról is, akik eset leg va la mi lyen tisz tet vi sel nek az
egy ház ban. Idõ sebb em be rek ép pen úgy, mint fi a ta lab bak,
akik egyéb ként ke resz tény nek vall ják ma gu kat, úgy vé lik
– le gyen az szük ség hely ze tük kény sze re mi att vagy nagy -
ko rú ke resz tény sé gük tu da tá ban –, hogy a leg utób bi idõ -
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RE USS AND RÁS

Há zas ság, csa lád, sze xu a li tás
kig ál ta lá no san el fo ga dott nor má kon túl kell vagy túl sza -
bad ten ni ük ma gu kat. Úgy vé lik, hogy gya kor la ti ma ga -
tar tá su kat tör té ne ti vagy te o lo gi zá ló ér vek kel alá tud ják
tá masz ta ni. Vé let len sze rû en he ves vi ták kap nak láng ra, a
sa ját egy há zon be lü li vagy ha zai ese mé nyek, il let ve ki je -
len té sek mi att ép pen úgy, mint az ilye nek rõl szó ló kül föl -
di hír adá sok és ki je len té sek nyomán.

Ta nul sá gos be le la poz ni az MTA–EHE Szo ci ál eti kai és
Öku me ni kus Ku ta tó cso port já ban gyûj tött do ku men tá ci ó -
ba. Meg ál la pít ha tó eb bõl – szá mos or szág kö zül csak
egyet ki ra gad va –, hogy pél dá ul az ame ri kai evan gé li kus
egy há zak már az 1920-as évek tõl kezd ve fog lal koz tak
éves köz gyû lé se i ken el fo ga dott nyi lat ko za ta ik ban a csa lá -
di élet egész sé gé vel, a nõk mun ká ba ál lá sá ból kö vet ke zõ
prob lé mák kal, a vá lás sal, az el vál tak újabb há zas ság kö -
té sé vel, a je gyes ok ta tás vég zé sé vel, a 30-as évek vé gé tõl
a csa lád ter ve zés sel és a fo gam zás gát lás sal, a 40-es évek -
ben a fe le ke ze ti és a fa ji ve gyes  há zas ság gal, az 50-es
évek ben a ter hes ség meg sza kí tás sal és a há zas sá gon kí -
vü li ne mi élet tel, a 70-es évek ben az egye dül  é lõk prob lé -
má já val (sing le), a 80-as évek ben sok ré gi kér dés mel lett
a lel ké szek vá lá sá val, ame lyek hez a 90-es évek ben a ne -
mi erõ szak és a por no grá fia té ma kö re tár sult. Eb ben nem -
csak az út mu ta tás té nye ér de mel fi gyel met, ha nem az is,
hogy eze ket a szö ve ge ket nagy  lét szá mú gyû lé se ken tár -
gyal ták és fo gad ták el vé gül, al kal mat ad va a kér dé sek
szé les kö rû meg tár gya lá sá ra. Ezek nek az ame ri kai nyi lat -
ko za tok nak jel lem zõ je, hogy le ír ják a hely ze tet, ala pos
bib li kus és evan gé li kus ta ní tást ad nak, s fel hív ják a lel ké -
sze ket és a gyü le ke ze te ket, hogy prog ram juk ke re té ben
fog lal koz za nak ezek kel a kér dé sek kel.

Az egy ház és a teo ló gia ha zánk ban adó s még az egy há -
zi és tár sa dal mi nyil vá nos ság nak a há zas ság, csa lád és
sze xu a li tás újabb kér dé se i rõl foly ta tott ala pos vi tá val.

A ma em be re min den  ko rban haj lik ar ra a vé le ke dés re,
hogy ré gen job bak vol tak az er köl csök. A köz fel fo gás és
az ál ta lá nos gya kor lat vál to zá sa ezen a té ren Ma gyar or -
szá gon is már ko ráb ban ész re ve he tõ volt. A Ma gyar Evan -
gé li u mi Or vos szö vet ség nek és a Ma gyar Ka to li kus Or vo -
sok Szent Lu kács Egye sü le té nek 1943-ban az Evan gé li -
kus Élet cím lap ján meg je lent nyi lat ko za ta – „A ne mi er -
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meg íté lé sét és hely ze tét. An nál is in kább, mert még min -
dig helyt ál ló meg ál la pí tás, hogy a tör vé nye sen el is mert
há zas ság ban egy eset le ges vá lás ese tén a gyen gébb fél ér -
de kei in kább véd he tõk. Eb bõl azon ban nem kö vet ke zik,
hogy a más együtt élé si for mák ban élõk re ne ter jed jen ki a
tör vé nyes vé de lem.

Az egy há zi es kü võ ki vá ló al ka lom Is ten jó rend jé nek
hir de té sé re a je gyes pár és a je len  le võ gyü le ke zet szá má -
ra. Egyút tal azon ban a je gye sek bi zony ság té te le egy más
és a gyü le ke zet elõtt, hogy egyet ér te nek a ke resz tény há -
zas ság ér tel me zés sel. Ilyen ér te lem ben az egy há zi es kü võ
a ke resz tény gyü le ke zet bi zony ság té te le er rõl a vi lág elõtt.
Ez csak ak kor va ló sul meg iga zán, ha a há za su lan dók er -
re tu da to san igent mond hat tak, gya kor la ti lag ak kor, ha
elõ zõ leg meg fe le lõ je gyes ok ta tás ban ré sze sül tek.

Fér fi és nõ há zas sá gi kö zös sé gé nek ala kí tá sa az érin -
tet tek sza bad sá gá ban ál ló össze tett és nagy fel adat,
amely ta pin ta tot, al kal maz ko dást, kre a ti vi tást, ba rát sá -
got, sze re te tet, sze rel met, de a sa ját hi bák be lá tá sát és el -
is me ré sét is, a társ sal szem be ni bí rá lat meg fe le lõ köz lé sé -
nek ké pes sé gét, köl csö nös meg bo csá tást és ki en gesz te lõ -
dést igé nyel. A há zas ság nem a sze re lem nek vál to zat lan
hév vel lo bo gó láng ja, ha nem kö zös nö ve ke dés a kö zös -
ség ben és a sze re tet ben. A há zas ság egy há zi meg ál dá sa -
kor azt kér jük, hogy Is ten kí sér je el a párt a kö zös úton,
és eh hez mond ja ki a lel kész Is ten ál dá sát.

A há zas ság nak ez a mo dell je a pa ra dig ma az egy há zi
ige hir de tés ben és ta ní tás ban. A lel kész nek, szü lõk nek, hit -
ok ta tók nak és a gyü le ke zet tag ja i nak fel ada ta, hogy az if -
jú ság és a fel nõt tek, há zas ság elõtt ál lók és há zas ság ban
élõk elõtt foly jék ez a ta ní tás a ke resz tény há zas ság mi -
ben lé té rõl, és min den tõ lük tel he tõt meg te gye nek azok nak
a se gí té sé re, akik eb ben a rend ben él nek. S pél dá juk kal
ked vet éb ressze nek má sok ban a há zas ság kö te lé ké hez.

AZ ÉLET TÁR SI VI SZONY

Az élet tár si vi szony, aho gyan fér fi és nõ há zas ság kö tés
nél kü li együtt élé sét ne ve zik, olyan vi szonyt je löl, amely
nem tisz táz za fér fi és nõ kap cso la tá nak idõi táv la tát,
vagy egy ál ta lán nem is fog lal ko zik ve le. Bár ne héz sta -
tisz ti ka i lag meg ra gad ni azok nak a kö te le zett ség nél kü li
pár kap cso la tok nak a men  nyi sé gét, ame lye ket nem vál -
lal tak hi va ta lo san, anya könyv ve ze tõ elõtt, el mond ha tó
azon ban, hogy számuk ve tek szik a hi va ta lo san meg kö -
tött há zas ság kö té se ké vel. Er re utal, hogy 1960 és 2003
kö zött a há zas ság kö té sek szá ma kö zel a fe lé re csök kent.
Az egyes em be rek szán dé kán vagy a há zas ság tól va ló fé -
lel mén túl kü lön fé le egyéb sza bá lyo zá sok és gaz da sá gi
szem pon tok is úgy  hat nak, hogy fi a tal, de idõ sebb pá rok
sem kí ván nak há zas sá got köt ni. Mi vel a gyen gébb fél a
há zas ság kö tés nél kü li együtt élés ben még in kább hát -
rányt szen ved het, ezért a jog al ko tás szer te a vi lá gon fel -
ada tá nak te kin ti, hogy az élet tár si kap cso lat ban élõk

kölcs ér de ké ben” – már min den olyan kér dést em lít, ami
ma is él. Nap ja ink ban az egy ház még is sokk sze rû en szem -
be sül a prob le ma ti ká val és a meg gyõ zõ dé sek éles el len té -
te i vel. A bib li ciz mus a bib li ai elõ írá sok iránt kö te le zi el
ma gát – il let ve olyan elõ írá sok nak, ame lye ket bib li a i nak
tart, hi szen a rég múlt szá za dok nak nem min den er köl csi
sza bá lya és böl cses sé ge ol vas ha tó ki di rekt mó don a
Szent írás ból –, s ezek nek a be tar tá sát te kin ti bár mi fé le kö -
zös ség, kü lö nö sen is a hit be li kö zös ség alap fel té te lé nek. A
tör té ne ti szem lé let a bib li ai kö ve te lé sek kor hoz kö tött sé gét
hang sú lyoz za, és ez zel azt, hogy a nor mák ér tel me zés re
szo rul nak és vál to znak. A bib li ciz mus a bib li ai ki nyi lat -
koz ta tás sal szem be ni hût len ség ben ma rasz tal ja el a tör té -
ne ti szem lé le tet, amely rõl úgy tart ja, hogy ol csó komp ro -
misszu mo kat ke res a kor szel lem mel, és nem bí zik az
evan gé li um meg újí tó ere jé ben. A tör té ne ti szem lé let úgy
vé li, hogy a bib li ciz mus ön ké nye sen ra gad ja ki a há zas -
ság gal, csa lád dal, sze xu a li tás sal kap cso la tos prob lé má kat
a le het sé ges bû nök kö zül, és ráadásul oly mó don, hogy a
bû nös em ber nek iga zá ban nem se gít, ha nem õt in kább
csak el uta sít ja és el íté li. Mind ket tõ szá mol az em ber bû -
nös sé gé vel, mind ket tõ hir de ti az új élet le he tõ sé gét Krisz -
tus ban, még ha alig tud nak is egy más sal ezek ben a kér dé -
sek ben szót ér te ni.

Va ló szí nû leg mind két fel fo gás vi lá go san lát ja, hogy az
egy ház nak nincs le he tõ sé ge elõ ír ni ma ga tar tás for má kat a
ma em be re szá má ra, sem ilye ne ket szá mon kér ni raj ta.
Ke vés, egy re ke ve sebb be fo lyá sa van az ál la mi jog al ko tás -
ra is. Le het sé ges út azon ban, hogy a bib li ai kö ve te lé sek
mai ér tel mét és tar tal mát ke res sük, ugyan ak kor az em be -
ri élet is te ni rend je mel lett szó ló ér ve ket meg fo gal maz zuk.
A Szent írás tól sem ide gen az, hogy ér vel jen, vagy is az Is -
ten te kin té lyé re va ló köz vet len uta lá son túl be lát ha tó ér -
ve ket so ra koz tas son fel Is ten rend jé nek meg tar tá sá ra. Az
egy há zak em lí tett nyi lat ko za tai a bib li ai in dok lá son túl a
meg gyõ zés nek ez zel az esz kö zé vel is él nek.

A HÁ ZAS SÁG MINT FÉR FI ÉS NÕ KÖ ZÖS SÉ GÉ NEK
IS TE NI REND JE

A ke resz tény hit egy fér fi és egy nõ egész élet re szó ló lel ki
és tes ti kö zös sé gét, a há zas sá got Is ten jó rend jé nek vall ja.
Szá mos or szág al kot má nya tar tal maz a há zas ság és a csa -
lád el sõbb sé gét dek la rá ló ki té telt. Mi vel a há zas ság fér fi és
nõ egy más irán ti tel jes és fel té tel nél kü li – az is te ni sze re -
tet hez ha son lít ha tó –, élet re szó ló sze re tet kö zös sé gét je -
len ti, ezért leg in kább al kal mas ar ra, hogy en nek rend jé vel
azo no sul va a fér fi és a nõ egy más tá ma szai le gye nek jó -
ban és rossz ban, s a leg meg fe le lõbb gyer me kek vál la lá sá -
ra és fel ne ve lé sük biz to sí tá sá ra, a tár sa da lom ban va ló
szo ci a li zá lá suk ra. Az olyan el kö te le zett ség, ame lyet va la -
ki csak a jó és bol dog na pok ra néz ve vál lal, nem csak Is ten
rend jét, ha nem a má sik em ber mél tó sá gát is sér ti. Kí vá na -
tos len ne ezért, hogy a há zas ság meg õriz ze ki vált sá gos
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szert te hes se nek jo gok ra és vé del met kap ja nak. Ezért ez
az együtt élé si for ma egy re in kább a há zas ság hoz kö ze li
meg íté lés ben ré sze sül.

A há zas ság kö tés nél kül egy más sal kö zös ség ben élõ fér -
fi és nõ szá mos eset ben meg va ló sít va la mit a ke resz tény
há zas ság ból, ami a part ne ri kap cso la tot, a hû sé get, egy -
más tá mo ga tá sát, va la mint az eset leg szü le tõ gyer me ke -
ket és fel ne ve lé sü ket il le ti. Ün ne pé lye sen ki nyil vá ní tott
sza vak nél kül is kö te le zi õket a tény le ges kö zös ség,
amely be be le vág tak. Fe le lõ sek egy má sért em be rek és Is ten
elõtt eb ben a kö zös ség ben is.

VÁ LÁS

Ma gyar or szá gon 2003-ban 522 vá lás ju tott 1000 há zas -
ság kö tés re. A vá lás te hát rop pant tár sa dal mi prob lé ma, s
így egyik fon tos té nye zõ a sok egy sze mé lyes ház tar tás ki -
ala ku lá sá ban. To váb bi kö vet kez mény, hogy sok az egye -
dül  é lõ a kö zép ko rú ak és az idõ sek kö zött, sok a cson ka
csa lád – a gyer me kü ket egye dül ne ve lõ anyák és apák szá -
ma, az anya vagy apa nél kül felnövõ gyer mek –, va la mint
az ún. kon sze ku tív csa lád. Sok az emi att csa ló dott és
fruszt rált em ber is.

Az egy ház fel ada ta, hogy jó meg ol dás hoz se gít se a há -
zas sá gi prob lé mák kö zött és há zas sá gi vál sá gban élõ em -
be re ket. Egy há zunk ban ez el sõ sor ban a lel ké szek lel ki -
gon do zói szol gá la tá val tör té nik. Saj nos még egy ál ta lán
nem szer ve zet ten, nem cél tu da to san és nem min dig szak -
sze rû en. Gyak ran meg tör té nik, hogy a lel kész ak kor ér te -
sül a ne héz sé gek rõl, ami kor a do log már az ügy véd vagy
a bí ró ság elõtt van, vagy már csak utá na, ami kor az el vált
há zas társ újabb há zas sá gá hoz kér ál dást, ami kor te hát a
lel ki gon do zó kész hely zet elõtt áll. Szük sé ges egy részt
min den lel kész fo lya ma tos kép zé se, to vább kép zé se a há -
zas sá gi ta nács adás ban, más részt a há zas sá gi ta nács adás
há ló za tá nak meg szer ve zé se egy há zunk ban is.

Az egy ház alap ve tõ en az élet re szó ló há zas ság mel lett
van. A lel ki gon do zó ezért min dent el kö vet, hogy se gít sen
a há za sok nak meg rom lott kö zös sé gü ket hely re hoz ni, az
el kö ve tett hi bá kat be lát ni, meg bán ni, meg val la ni, egy -
más nak köl csö nö sen meg bo csá ta ni és egy más sal meg bé -
kél ni, ki en gesz te lõd ni. E fá ra do zás nak az a re mény ség az
alap ja, hogy Is ten elõtt áll va ez nem csak le het sé ges, ha -
nem utá na, a sú lyos pró bát ki áll va a ko ráb bi nál erõ sebb
le het fér fi és nõ össze tar to zá sa, erõ sebb le het egy más
irán ti sze re te tük. Le het nek azon ban olyan kap cso la tok,
ahol az el len té tek annyi ra éle sek, a két em ber annyi ra
hajt ha tat lan, az egyik annyi ra ve sze de lem ben van, hogy a
lel ki gon do zó en nek lát tán – szin te élet men tés ként – nem
íté li el a vá lás ra vo nat ko zó dön tést. Ez azon ban nem a vá -
lás tá mo ga tá sa, ha nem szin te élet men tõ mû tét, amely ben
egy re mény te le nül tönk re ment há zas ság rom jai alól men -
te nek ki va la kit.

Nem te kint jük meg ol dás nak, ha a vá lás me rev el uta sí -

tá sa az zal jár, hogy ki zár ják a gyü le ke ze ti kö zös ség bõl és
ma gá ra hagy ják a há zas sá gá val baj ba ju tott em bert. Az
sem ne vez he tõ egye nes el já rás nak, ha a vá lás he lyett a
há zas ság ér vény te le ní té sé nek rafinált le he tõ sé ge it nyújt -
ják. Az ilyen gya kor la tok sem az igaz ság nak, sem a sze re -
tet nek, sem Is ten aka ra tá nak, sem az em be ri es ség kö ve tel -
mé nyé nek nem fe lel nek meg.

Bár a vá lás a tár sa da lom ban min de nütt elõ for dul – saj -
nos az egy ház tag jai és mun ká sai kö zött is egy re in -
kább –, a meg tör tént vá lást gyak ran még ak kor is, ha az
el vált sze mély má sik há zas sá got kö tött és gyer me ke ket is
ne vel, te hát em be ri leg ren de zett vi szo nyok kö zött él, az
egy ház ta gok olyan folt ként tart ják szá mon, amely nem
pusz tán az il le tõ élet tör té ne té nek ré sze, ha nem ne ki min -
dig fel ró ha tó és fel is ro van dó bûn. Az egy ház, mi köz ben
egy részt bûn bá nat ra szó lít, és azu tán bûn bo csá na tot hir -
det, Is ten meg bo csá tá sát és az ál ta la aján dé ko zott új éle -
tet is el kell hogy is mer je és ko mo lyan kell ve gye.

CSA LÁD: GYER ME KEK KEL ÉS GYER ME KEK
NÉL KÜL

A vi lág más ré sze in a túl né pe se dés a nagy gond, Ma gyar -
or szá gon ép pen en nek el len ke zõ je: túl ke vés gyer mek szü -
le tik. A ko ráb bi ak hoz ké pest sok kal ala cso nyabb gyer mek -
ha lan dó ság mel lett el fo gad ha tó a fe le lõs csa lád ter ve zés.
Ha azon ban sok pár ma rad gyer mek te len, vagy csu pán
egy gyer me ket vál lal, ak kor prob lé má val ál lunk szem ben,
amely hosszabb tá von az egész tár sa da lom ra hat. A gyer -
mek vál la lás egy pár kö zös út já nak gyak ran csak egyik el -
éren dõ cél ja sok más kö zött, ami an nak le he tõ sé gét, eset -
leg ve szé lyét idé zi fel, hogy ki fut nak a ter mé keny idõ bõl.
A ké sõn vál lalt gyer mek eset leg nem kap hat test vért vagy
test vé re ket. Ahol pusz tán ön zés bõl vál lal nak csak egy
gyer me ket, ott a szü lõk sem mi más sal nem pó tol ha tó
aján dék tól foszt ják meg gyer me kü kön kí vül sa ját ma gu -
kat is. Az em be rek ér ték rend jé nek, gon dol ko dá sá nak és
élet mód já nak olyan vál to zá sá ra van szük ség, hogy a gyer -
mek pri o ri tá sa re la ti vi zál ja a ké nye lem sze re te tet és az
anya gi ja vak meg szer zé sé nek vá gyát is.

Fáj dal mas tény, hogy az alap já ban vé ve ter mé sze tes és
em be ri szü lõi hi va tás vál la lá sát, amely hoz zá já rul az em -
ber ki tel je se dé sé hez és érett sé gé hez, pro pa gál ni kell.
Emel lett szin te el kép zel he tet len, hogy olyan pá rok, akik
gyer me ket sze ret né nek, de va la mi lyen ok nál fog va nem
ké pe sek rá, mit meg nem tesz nek és el nem szen ved nek a
si ke res mes ter sé ges meg ter mé ke nyí tés ér de ké ben.

El gon dol kod ta tó az is, hogy oly kor már na gyon sze rény
ál la mi pénz ügyi in téz ke dé sek is ész re ve he tõ en ser ken tik a
gyer mek vál la lást. A gyer mek léte azon ban nem múl hat
pusz tán gaz da sá gi meg fon to lá so kon. A gyer mek vál la lás
sok kal in kább hoz zá ál lás kér dé se. A ke resz té nyek nek és
az egy há zak nak a gyer mek ba rát be ál lí tott sá gért kel le ne
fá ra doz ni uk sa ját kö rük ben is, a sze ku lá ris tár sa da lom -
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ban is. Meg vá la szo lan dó kér dés, hogy az evan gé li kus egy -
há zi köz vé le mény ben meg fe le lõ mó don van-e je len a gyer -
me kek irán ti nyi tott ság. Egy há zi fel adat is sík ra száll ni a
férj bõl-apá ból és fe le ség bõl-anyá ból, va la mint a gyer me -
kek bõl ál ló csa lád mel lett.

A sok fé le fo gam zás gát ló mód szer és esz köz kö vet kez té -
ben, ame lyek nek egyéb ként a rö vid- és hosszú tá vú mel -
lék ha tá sa i ról túl ke ve set be szél nek, a ter hes ség meg sza kí -
tá sok szá ma je len tõ sen csök kent, no ha szá muk még min -
dig túl ma gas. Túl sok fér fi és nõ a csa lád ter ve zés esz kö -
ze ként ve szi igény be. Ez a gya kor lat nem egyez tet he tõ
össze az em be ri élet vé del mé nek pa ran csá val. A ter hes nõt
sok szor a tár sa vagy a csa lád ja is be le kény sze rí ti eb be a
mél tó sá gán alu li hely zet be. Sze re pe van en nek ab ban is,
hogy a meg szü le tett gyer me kek re úgy te kin te nek, mint az
em be ri dön tés tár gyá ra, aki nek éle te a szü lõk tõl van, nem
pe dig sa ját ér té ke és mél tó sá ga Is ten te rem tõ aka ra tá ból.

SZE XU A LI TÁS ÉLET KÖ ZÖS SÉG BEN
ÉS AZON KÍ VÜL

A bib li ai és a ke resz tény rend sze rint, ame lyet szá mos tár -
sa da lom el fo ga dott, a sze xu a li tás he lye a há zas ság. Ez
ugyan is az az együtt élé si for ma, amely nek az alap ja a fér -
fi és a nõ leg tel je sebb élet kö zös sé ge. Mi nél szû kebb akár
idõ ben, akár tar tal má ban ez az élet kö zös ség, mi nél in -
kább a sze xu a li tás a meg ha tá ro zó ele me, an nál in kább
fenn áll a ve szély, hogy nem az ál do za tos, te hát le mon da -
ni is kész sze re tet, ha nem a má si kat esz köz nek te kin tõ
ösz tön ural ja. Nyil ván va ló, hogy a há zas ság hi va ta los
meg kö té sé vel ön ma gá ban még nem há rul el ez a ve szély.
Ab szo lút em be ri vé de lem egyéb ként sincs ez el len. Az a kí -
vá na tos, hogy a há zas fe lek egy sé ge, egyet ér té se, egy más -
ra fi gye lé se, együtt mû kö dé se, kö zös sé ge egy re sok ol da -
lúbb le gyen és egy re in kább el mé lyül jön. Mind ezek fon tos
moz za na tok ab ban, hogy sze xu á lis kap cso la tuk is fej lõd -
jék és ki tel je sed jék.

A bib li ai és a ke resz tény rend so ha nem va ló sult meg
ma ra dék ta la nul, ha nem min den kor ban töb bé-ke vés bé ide -
ál ma radt. A mai em be rek igen je len tõs ré szé nek élet vi te le
is tá vol áll et tõl. Ko ráb bi idõk nek az az er köl cse, amely a
lát szat ra adott, szín le lé sé vel nem von zó pél da. Az em be rek
sze xu á lis ösz tö nei és haj la mai ma nyíl tan je len nek meg, és
ez még ke ve sebb kép mu ta tást és na gyobb õszin te sé get is
tük röz het ne. Ma sok kal ke vés bé az ún. „jó hír” meg õr zé se
mo ti vál ja az em be re ket, mint in kább a társ ke re sés vá gya,
és en nek ér de ké ben ki-ki men ta li tá sa és er köl csi fel fo gá sa
sze rint igyek szik az el vá rá sok nak meg fe lel ni. Meg ha tá ro zó
té nye zõ eb ben a si ke res ség vá gya, hogy el mond hassuk:
van va la kim. Jel lem zõ kö vet kez mé nye az idõi táv lat le beg -
te té se, ami kor az em be rek egyik tí pu sa el kö te le zett ség nél -
kül vagy a le he tõ leg ki sebb el kö te le zett ség gel akar egy kap -
cso lat ba be lép ni, te hát úgy, hogy a kap cso lat tar ta má ra vo -
nat ko zó kész sé gét nem fe di fel és nem hagy ja tisz táz ni. Az

em be rek egy má sik tí pu sa a társ irán ti igény tõl ve zet tet ve
pe dig nem ra gasz ko dik an nak tisz tá zá sá hoz. A sze xu a li tás
nem kor lá to zott meg élé sé nek pri o ri tá sa hát tér be szo rít hat -
ja fér fi és nõ kap cso la tá nak össze tett gaz dag sá gát, va la -
mint azt az em be ri fej lõ dést és érést, ame lyet egy tar tal mas
kap cso lat és ben ne a hû ség pró bá i nak meg ál lá sa mind ket -
tõ jük szá má ra hoz hat. Ha ez zel szem ben az egyik em ber a
má sik ban csak a sze xu á lis ösz tön ki élé sé nek esz kö zét és
le he tõ sé gét lát ja, ak kor pusz tán a hor mo nok kész te té sé tõl
ve zé rel ve olyan le fe lé ve ze tõ spi rál ba ke rül het nek
mindketten, amely bõl eset leg na gyon ne héz a vissza té rés
az érett sze re lem be, fér fi és nõ em be ri ki tel je se dé sé nek
szép sé gé be és örö mé be. A társ igé nye, az ér zé sek õszin te -
sé ge, a bol dog élet vá gya mel lett el en ged he tet len a má sik
em ber irán ti fe le lõs ség és sze re tet.

A va ló ság té nye it te kint ve a sze xu a li tás és a há zas ság
ke resz tény rend jét gyak ran mond ják élet ide gen nek, s el ve -
tik az zal, hogy az em be rek túl nyo mó több sé ge más kép pen
él. Nyil ván va ló ugyan ak kor, hogy tel je sen ér tel met len len -
ne bár mi lyen er köl csi kö ve tel mény rõl vagy egy ál ta lán eti -
ká ról be szél ni, ha az len ne nor má nak te kin ten dõ, aho -
gyan az em be rek él nek. Meg gyõ zõ dé sünk, hogy a fel vá zolt
is te ni rend jó rend. Nem ne vez he tõ élet ide gen nek, ha azt
lát juk, hogy ép pen az egyen ran gú part ner ként, mél tó ság -
gal, bol do gan élt és ál do zat ra is kész éle tet, a tel jes em be -
ri éle tet kí nál ja és te szi le he tõ vé. En nek a rend nek a fi gyel -
men kí vül ha gyá sa pe dig fél re ve zet és tu laj don kép pen
meg sze gé nyít. Az élet tõl tá vo li nak vi szont annyi ban va ló -
ban mond ha tó, hogy az em be rek so ka sá ga nem ezt az
utat vá laszt ja.

Kü lö nö sen a ne mi érés ide jén tör tén het meg, de szin te
min den élet ko rú em ber sod ród hat oda, hogy ön ki elé gí tés -
ben ke res sen meg ol dást sze xu á lis kész te té sé re. Míg egyéb -
ként sok szor az em be ri kap cso lat egy ol da lú sá ga vagy si -
vár sá ga a gond, amennyi ben esz köz nek te kin tik a má sik
em bert, itt a kap cso lat nél kü li ség gel ál lunk szem ben. Ezt
nem te kint het jük a te rem tõ Is ten aka ra tá nak. Ez az el já -
rás ugyan ak kor na gyon rö vid ide jû ki elé gü lést hoz, és
nem se gít hoz zá a tel je sebb és gaz da gabb em be ri kap cso -
la tok hoz, ha nem in kább – fõ ként, ha meg szo kás sá vá lik –
meg ne he zí ti, vagy ép pen el zár ja a hoz zá juk ve ze tõ utat.

Az egy ház nak, lel ké sze i nek és min den ke resz tény em -
ber nek fon tos fel ada ta if jabb és idõ sebb kor tár sa ik elõtt bi -
zony sá got ten ni ar ról a sze re lem rõl, ar ról a sze xu a li tás ról,
amely ben nem pusz ta fi zi kai ki elé gü lés tör té nik a hor mo -
ná lis mû kö dés és a min den élõ lény re jel lem zõ ösz tö nök
szint jén, ha nem amely em be ri ki tel je se dést tesz le he tõ vé
az aján dé ko zó is te ni sze re tet em ber szá má ra le het sé ges
ma ga sabb szint jén.

EGYE DÜL

Min den kor ban vol tak olya nok, akik tu da to san az egye -
dül lé tet vá lasz tot ták, vagy ar ra kény sze rül tek, hogy egye -
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dül él jék le éle tü ket. Ko runk tár sa dal má ban is je len van
mind két cso port. Mi köz ben tö meg tár sa da lom ról be szé -
lünk, ahol a ko ráb bi ak kal szem ben sok kal több le he tõ sé -
ge van az em be rek nek má so kat meg is mer ni, ba rá tok ká
len ni vagy ép pen há zas tár sat vá lasz ta ni, a meg fe le lõ há -
zas tár sat szá mos eset ben nem si ke rül meg ta lál ni. A prob -
lé ma mint ha in kább nö ve ked ne, sem mint ki seb bed ne.

Ko run kat min den fé le szem pont ból a sok fé le ség, a plu -
ra li tás jel lem zi, ami az zal is jár, hogy szá mos eset ben ne -
he zebb elõ re lát ni, hogy egy má sik em ber tõl – kü lö nö sen
olyan vi szony ban, mint a fér fi és a nõ kap cso la ta vagy a
há zas ság – mit le het vár ni, mi re le het szá mí ta ni. Eb ben a
hely zet ben az egyes em ber egy fe lõl ne he zeb ben iga zo dik
el, más fe lõl az iden ti tá sát sze ret né meg õriz ni. Így ta pasz -
tal ha tó, hogy egye sek min den ki tõl kü lön bö zõ iden ti tá su -
kat han goz tat va va kon utá noz nak má so kat, má sok pe dig
óva to sságból vagy csa ló dá sok mi att tar tóz ko dó ak. A má -
sok hoz va ló al kal maz ko dást, az ál do zat ho za talt, az ön -
zet len sé get a ki sebb és na gyobb kö zös sé gek ben lá tott
rossz pél dák nyo mán szá mo san túl nagy ár nak te kin tik
ah hoz, hogy füg get len sé gü ket fel ad ják, ezért az egye dül -
lét hez ra gasz kod nak. A tár sa da lom ban ter mé sze te sen
akad nak szé del gõk, akik má sok jó hi sze mû sé gét ki hasz -
nál ják, s hi é nák, akik má so kat fi zi ka i lag és lel ki leg tönk -
re tesz nek. A ke resz tény egy ház nak fon tos fel ada ta még is
hir det ni, hogy eb ben a meg vál tás ra szo ru ló vi lág ban nem -
csak rossz ta lál ha tó, ha nem le het sé ges a bol dog élet is.
Óv ni kell azon ban min den kit at tól, hogy azt gon dol ja,
majd õ meg vál toz tat ja a vi lá got, ve le nem es he tik baj.

Szá mos há zas ság és más em be ri kap cso lat csõd jét lát va
van nak, akik ún. „pró ba há zas ság ban” akar nak meg gyõ -
zõd ni ar ról, hogy egy más hoz il lõk-e. Az egy sze ri éle tet
azon ban nem le het sem mi lyen mó don sem elõ re meg él ni,
sem elõ re ki pró bál ni. Egy-egy sze xu á lis ak tust még csak
igen, de két, egy mást egész éle ten át sze re tõ em ber sze xu -
á lis élet tör té ne tét sem mi képp. Má sok hely ze tü ket vagy
élet ko ruk elõ re ha lad tát lát va eset leg úgy gon dol ják, hogy
dû lõ re kell vin ni ük éle tü ket, és meg gon do lat la nul dön te -
nek, ami kor iga zi sze re lem és a há zas ság hoz szük sé ges
ko moly meg fon to lás nél kül kö tik össze éle tü ket va la ki vel.

A ke resz tény gyü le ke zet fon tos fel ada ta, egyút tal nagy
le he tõ sé ge is, hogy se gít se a szán dé kuk el le né re egye dül
élõ ket a tar tal mas élet út, eset leg má sok nak se gí tõ szol gá -
lat meg ta lá lá sá ban.

HO MO SZE XU A LI TÁS

A ho mo sze xu a li tás õsi té má já ra a Szent írás nak nincs jó -
vá ha gyó sza va, hi szen csak ti lal ma kat tar tal maz ve le kap -
cso lat ban. Nem te kin ti a te rem tés ben adott he te ro sze xu á -
lis struk tú rá val össze egyez tet he tõ nek, bûn ként tart ja nyil -
ván, még ha nem is min dig egé szen vi lá gos, hogy a hasz -
ná la tos bib li ai ki fe je zé sek pon to san meg egyez nek-e a fo -
ga lom mai tar tal má val.

A ku ta tá sok ed dig nem ál la pí tot tak meg ge ne ti ka i lag
kó dolt haj la mot, no ha en nek az el len ke zõ jét sem zár ták
ki. Gyak ran te kin tik a ko rai hely te len szo ci a li zá ció kö vet -
kez mé nyé nek, amely – ugyan úgy, mint egy le het sé ges ge -
ne ti kai hi ba – nem vá laszt ha tó és meg sem vál toz tat ha tó.
Az utób bi év ti ze dek fej le mé nye, hogy a ho mo sze xu á lis
em be rek nem csak óhajt ják ho mo sze xu a li tá suk el is me ré -
sét, ha nem kö ve te lik is, és ezért a nyil vá nos ság elõtt küz -
de nek. Ez zel az a be nyo más tá mad hat, mint ha az em ber -
re len ne bíz va sze xu á lis irá nyult sá gá nak meg vá lasz tá sa.
Ve sze del mes nek kü lö nö sen azok ese té ben mond ha tó ez,
akik nek a sze xu á lis irá nyult sá ga még nem vagy nem tel -
je sen ala kult ki, hi szen a sze xu á lis ösz tön az em ber rel
szü le tik, de meg élé sében szo ci a li zá ló dik.

Ko ráb ban a köz vé le mény – nem csak a ke resz tény kul -
túr kör ben – a ho mo sze xu a li tást és a ho mo sze xu á lis em be -
re ket meg ve tet te, ül döz te, éle tü ket csak nem le he tet len né
tet te, eset leg ki is ol tot ta. No ha a ho mo sze xu a li tást nem
te kint het jük a ke resz tény er kölcs alap ján el fo gad ha tó nak,
a ho mo sze xu á li sok ki re kesz té se, tõ lük az em be ri élet le he -
tõ ség meg vo ná sa sem pár tol ha tó. A sze re tet ke resz tény ér -
tel me zé se alap ján sem le het sé ges ez.

A ho mo sze xu a li tás gyó gyí tá sá ra irá nyu ló me di ci ná lis
erõ fe szí té sek ed dig nem jár tak ered ménnyel. Az Egész ség -
ügyi Vi lág szer ve zet fel te he tõ en ezért tö röl te a be teg sé gek
hi va ta los jegy zé ké bõl, míg pél dá ul az el hí zást fel vet te.
Van hír adás ar ról, hogy hit re jut va, meg tér ve em be rek
meg sza ba dul tak ho mo sze xu a li tá suk tól. Az ön meg tar tóz -
ta tás is két ség te le nül le he tõ ség, an nál is in kább, mivel
szá mos he te ro sze xu á lis em ber szá má ra is ez a szük sé ges
út, oly kor ép pen a há zas ság ban. Az em be ri sze xu a li tás
meg kü lön böz te tõ vo ná sa, hogy – bár tu da tá ban van, hogy
a sze xu a li tás a hor mon mû kö dés mi att adott – nem hó dol
meg a hor mo nok dik ta tú rá ja elõtt. Ezt hir det ni sa já to san
ke resz tény fel adat, ami vel nem vesszük sem mi be azo kat a
nem ke resz té nye ket, akik val lá si vagy hu mánus okokból
ugyan ezt vall ják és élik.

A ti tok ban ma radt ho mo sze xu a li tás ért he tõ okok ból nem
je lent gon dot a köz vé le mény nek, amely el ve i ben is haj lik ar -
ra, hogy a ho mo sze xu á lis haj la mot to le rál ja, de a ho mo sze -
xu á lis gya kor la tot el ítél je. Anél kül, hogy a prob lé ma sú lyos -
sá gát alá be csül nénk, lát ni  va ló, hogy a haj lam és a gya kor -
lat ilyen meg kü lön böz te té se csak az zal fog lal ko zik, ami az
em be rek sze me elé ke rül, és eset leg ma gá ra hagy ja a haj la -
má val ti tok ban küsz kö dõt. Még ha a ho mo sze xu á lis em ber
tu da to san el len áll is an nak, hogy pél dá já nak kö ve té sé re má -
so kat rá ve gyen, és még ha tud juk is, hogy a ho mo sze xu a li -
tás nem „fer tõ zõ”, em be ri leg ugyan ért he tõ, még is igen prob -
le ma ti kus a ho mo sze xu á lis pá rok nak az az igé nye, hogy
gyer me ket fo gad has sa nak örök be. A prob lé mát ál ta lá ban a
ho mo sze xu á li sok igé nye és jo gai fe lõl szok ták meg kö ze lí te -
ni, azon ban az érin tett gyer mek nek az apá ra és az anyá ra
va ló igé nye és jo ga nem ke vés bé ér de mel mél tány lást.

Sa já tos az olyan em ber nek a prob lé má ja, aki ho mo sze -
xu á lis ként kí ván lel ké szi szol gá lat ba áll ni, vagy eset leg

366



már ott áll va tu da to so dik ben ne ez a haj lam. A nem kí -
vánt pél da mi att nem kép zel he tõ el a lel ké szi szol gá lat nak
a ho mo sze xu á lis élet foly ta tás sal va ló össze egyez te té se. A
lel ké szi szol gá lat ra néz ve meg kel le ne ugyan ak kor ha tá -
roz ni, hogy van nak-e más ki zá ró okok, és melyek azok, s
hogy mi kö vet ke zik más bû nök, em be ri hi bák vagy gyen -
ge sé gek meg lé té bõl. Mi vel a ho mo sze xu a li tás a ta pasz ta -
la tok sze rint hosszú tá vú ügy, kü lön fel adat, mi ként tud -
ja az egy ház, a ke resz tény gyü le ke zet a ho mo sze xu á lis
em bert el tûr ni, el hor doz ni, se gí te ni. El gon dol koz ta tó,
hogy Pál apos tol az em be ri sze xu a li tás el té ve lye dé sét
olyan kö vet kez mény nek te kin ti, amely ab ból fa kad, hogy
az em be rek „meg is mer ték Is tent, még sem di csõ í tet ték”
(Róm 1,21), ezért „ki szol gál tat ta” õket (Róm 1,24.26.28:
mind há rom szor a gö rög pa revdw ken szó val) „a tisz tá ta lan -
ság nak”, „gya lá za tos szen ve dé lyek nek” és „az er köl csi
íté let re kép te len gon dol ko dás nak”. Nem le het szó ar ról,
hogy az egyes em ber bû nét má sok bû né vel ment sük, és
ar ról sem, hogy min den bûnt egy for má nak te kint sünk.
Min den em ber ta pasz ta la ta ugyan ak kor, hogy sok szor má -
sok bû ne mi att jut nak tév út ra em be rek. Ben ne élünk
mind annyi an az em be ri bûn szö ve vé nyé ben, amely nek
egyik je len sé ge a ho mo sze xu a li tás.

A TÉ MA MÁ SIK KON TEX TU SA

A há zas ság, csa lád, sze xu a li tás kér dé sé vel fog lal koz va a
6. pa ran cso lat ra (Ne pa ráz nál kod jál!, vagy Ne légy há zas -
ság tö rõ!) szo kás utal ni. A kér dés azon ban nem csak az,
hogy va la mi lyen õsi, bib li ai és ke resz tény sza bály rend szer
sze rint me lyek a meg en ge dett cse lek vé sek, és me lyek a ti -
lal ma sak. Nem az zal a kér dés sel ál lunk szem ben, hogy
med dig le het el men ni bûn nél kül, hogy a bûn va jon en nél
vagy an nál a pont nál kez dõ dik-e. Az em be ri ma ga tar tá -
sok, vá gyó dá sok, fél re csú szá sok, fél re lé pé sek, tév utak,
csõ dök és bû nök nem old ha tók meg egy ka zu isz ti kus
rend szer fel ál lí tá sá val, hir de té sé vel és meg kö ve te lé sé vel.
Mind ezek mö gött az em ber él ve zet köz pon tú, ön ma gát ke -
re sõ, a má si kat hát tér be szo rí tó és fi gyel men kí vül ha gyó,
ön zõ én je rej tõ zik. Ezért kell hi vat koz ni az el sõ pa ran cso -

lat ra is (Ne le gyen más is te ned!). Ez a pa ran cso lat az zal a
kér dés sel szem be sít, hogy az em ber ön zõ én je dik tál, ame -
lyet ne mi hor mon jai, ve le szü le tett ag resszi vi tá sa, ér dek ér -
vé nye sí té si tö rek vé se, má so kat le gyûr ni aka ró becs vá gya
fe szít, vagy pe dig má sik köz pont ja van-e az éle té nek: az
élõ Is ten re hall gat, aki az em bert a ma ga ké pé re te rem tet -
te, meg aján dé koz ta az em bert hoz zá il lõ se gí tõ társ sal és a
sze xu a li tás örö mé vel.

Jé zus sza vát szok ták idéz ni, hogy nem olyan a vi lág,
még a mó ze si tör vény alap ján sem, ami lyen nek Is ten ere -
de ti leg akar ta. A mó ze si tör vény az em be rek ke mény szí -
vû sé gé re te kin tet tel en ged ményt adott, és sza bá lyoz ta a
há zas sá gi el vá lást. Helyt ál ló kö vet kez te tés en nek alap ján,
hogy Jé zus el le nez te a vá lást. Sza va i ból azon ban az is ki -
ol vas ha tó, hogy az em ber ke mény szí vû (skl ho kar di va). A
ta nít vá nyok mint ha ma guk ra ér te nék ezt, ami kor ar ra a
kö vet kez te tés re jut nak, hogy eb ben a hely zet ben nem jó
meg há za sod ni, vagy is a jé zu si nor ma meg va ló sí tá sá ra ön -
ma gá ban sen ki sem ké pes (Mt 19,8–10). Egé szen ha son ló
dolog tör té nik Jé zus nak a gaz dag if jú val foly ta tott be szél -
ge té se nyo mán is. Jé zus meg ál la pí tá sa sze rint a va gyon
nem csak an nak az egy em ber nek a prob lé má ja, ha nem
min den gaz da gé (Mt 19,23). A ta nít vá nyok, akik min dent
el hagy tak, és úgy kö ve tik Jé zust, ezt is ma guk ra ér tik: Ak -
kor ki üd vö zül het? (Mt 19,25)

A há zas ság, csa lád, sze xu a li tás kér dés kö ré nek vizs gá -
la tá tól sem ah hoz vár ha tó útmutatás, hogy az egyik em -
ber mi lyen mér ték alap ján ítél he ti meg vagy ítél je el a má -
si kat. Is ten rend je és tör vé nye meg ha tá roz za, hogy mi lyen
az a rend, amely ben az em ber a sze xu a li tás Is ten tõl ka pott
aján dé ká val él het, ugyan ak kor ön zõ ön ma gá val is szem -
be sí ti. Az evan gé li um le he tõ sé get ad, hogy az ösz tö nök ör -
vé nye ne ránt sa az em bert a mély be, és új éle tet kezd jen.
A há zas ság, csa lád, sze xu a li tás ezért nem csu pán egy kér -
dés a má so dik kõ táb la pa ran cso la tai kö zül, ha nem ez is
Is ten-kér dés, hit kér dés, amely vá lasz út elé ál lít: ön zõ vá -
gya i nak ki elé gí té sét haj szol va az em ber azt vá laszt ja-e,
hogy tönk re tesz má so kat, ön ma gát, és szem be for dul az
élõ Is ten nel, vagy pe dig az õ aján dé ka it fo gad ja el, és él
ve lük Isten rend je sze rint. Élet hosszig lan az em ber nek
sze ge zett kér dés és elõt te ál ló fel adat ez.
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A sza bad kõ mû ves ség 1717. jú ni us 24-én Lon don ban ala -
kult szer ve zet té. Egyip to mi, hel lén, me zo po tá mi ai, dru i da,
ró mai ha gyo má nyo kat, jel ké pe ket fel hasz nál va, fõ ként a
kö zép ko ri épí tõcé hek szo ká sa i ra tá masz kod va ál lí tot ta
össze James An der son ang li kán lel kész 1723-ban fel ké ré -
sük re a sza bad kõ mû ve sek re má ig is ér vé nyes „al kot -
mányt”. Eb ben ki mond ták, hogy tag ja ik min den em bert
egyen lõ nek te kin te nek, a Fel sõbb Lény lé te zé sét el is me rik,
de nem kér de zik meg, hogy me lyik val lást kö ve ti a tag. A
ha za szol gá la ta szent kö te les sé ge min den sza bad kõ mû -
ves nek, va la mint a be csü le tes, tisz tes sé ges mun kál ko dás.
„Jó hí rû, sza bad fér fi ak” le het nek ta gok. Fi lo zo fi kus, em -
ber ba rá ti és ha la dó in téz mény a sza bad kõ mû ves ség, mint
a Ma gyar or szá gi Szim bo li kus Nagy pá holy al kot má nya ezt
ki mond ta.

A sza bad kõ mû ves ség már a 18. szá zad ban el ter jedt. A
fel tö rek võ pol gár ság moz gal ma volt. Elõbb egész Ang li á -
ban, majd Fran cia or szág ban, az an gol gyar ma to kon: Ame -
ri ká ban, Auszt rá li á ban és ha ma ro san egész Eu ró pá ban,
va la mint az egész vi lá gon hí vek re ta lált.

Ma gyar or szá gon az el sõ pá holyt Bras sóban ala kí tot ták
meg 1749-ben „A há rom osz lop hoz” cí men. A pá holy a
bras sói evan gé li kus Fe ke te temp lom kö ré cso por to sult. Az
eb ben a temp lom ban ta lált mes ter je lek ön ál ló kö zép ko ri
épí tõ céh lé te zé sé re val la nak. Ilyen mes ter je lek van nak
egyéb ként a kor szak ban épült egyéb temp lo mok ban is,
pél dá ul a kas sai dóm ban. Se u i e ni Se u ler Már ton sze ná tor
kér te az en ge délyt a ber li ni nagy pá holy tól a pá holy meg -
ala pí tá sá ra.1 A pá holy tag jai kö zött szá mos egy há zi fér fiú
volt, köz tük az evan gé li kus lel kész Ra usz Já nos. Bá ró
Bru kent hal Sá mu el kor mány zó ma ga is lel kes sza bad kõ -
mû ves volt. A nagy sze be ni pá holy tag jai kö zül sok nak
fenn ma radt a ne ve Aba fi mû vé ben.2 A ma gas ál lá sú fõ hi -
va tal no kok kö zött em lí ti a cikk Filtsch Já nos nagy sze be ni,
Ham mer Já nos bras sói, Lip ták Mi hály, Mül ler Ja kab szent -
er zsé be ti, Filtsch Ta más sze lin de ki evan gé li kus lel készt,
több re for má tus lel készt és ka to li kus pa pot, plé bá nost.

A 19. szá zad ban új já ala kult bras sói „A há rom osz lop -
hoz” cí mû pá holy is a Fe ke te temp lom kö ré cso por to sult.
1875. ok tó ber 21. óta mû kö dött Bras só ban a „Há rom osz -
lop hoz” cí mû, a bu ka res ti „Brü der lich ke it” (Test vé ri ség)

pá holy hoz tar to zó nyolc tag köz re mû kö dé sé vel egy sza -
bad kõ mû ves kör. (A kör a tag ság tól ke ve sebb fel té telt kö -
ve tel meg, mint a pá holy.) Kö zü lük Franz Obert evan gé li -
kus lel kész volt, Ru dolf Les sel ze ne igaz ga tó és szé kes egy -
há zi or go nis ta, to váb bá sok pro fesszor, ügy véd tar to zott a
körhöz. Az evan gé li kus val lás annyi ra fon tos volt szá -
muk ra, hogy Lu ther Már ton szü le tés nap já nak 400. év for -
du ló ján ün ne pi pá holy ülést ren dez tek no vem ber 10-én.
Ezen Gosz beth Kris tóf, a pá holy szó no ka „a nagy re for má -
tor éle te és mû kö dé se fe lett ün ne pi dísz be szé det tar tott,
ki emel vén eb ben a bá tor és tán to rít ha tat lan har cos, dr. Lu -
ther Már ton nak az igaz ság és szel le mi vi lá gos ság ter jesz -
té se kö rül szer zett el her vad hat lan nagy ér de me it”.3

Egy év után a kör pá hollyá ala kult. A pá holy mû kö dé -
sét „egy szép tet tel kezd te meg, ti. egy öz vegy ár va gyer -
me ké nek to vább ne vel te té se vé gett tör tént fel fo ga dá sa ál -
tal. Jó aján lat a re mél he tõ leg mi e lõbb meg nyí ló mû hely4

szá má ra” – ír ta a pá holy je len té sé ben. „…két ki vá ló tényt
je lez he tünk, két vív mányt, me lyek csí rái pá ho lyunk ke be -
lé ben ke re sen dõk, mert itt zaj ta la nul mû kö dõ né hány tv.-
ünk5 buz gó sá ga foly tán gyö nyö rû gyü mölccsé ér lel tek, s
in nen kö te les mû ter jesz ti ál dá sos ha tá sát. Ezek a »táp in -
té ze tek« (Alum ne um) és »az is ko lás gye re ke ket fel ru há zó
egy let«, mely mind ket te je pá ho lyunk tag jai ál tal vi dék ség -
be ho za tott, va la mint azok me leg oda adá sa és fá rad ha tat -
lan buz gal ma kö vet kez té ben lé te sít ve is lett, s mely a 400.
évi Lu ther-ün nep al kal má val fel avat ván mû kö dé sét meg
is kezd te. A táp in té zet egy le te se gít sé gé vel egy in té zet lett
be ren dez ve, mely ben je len leg 9 nö ven dék, ezer sze gény is -
ko lás fiú la kást és tö ké le tes ápo lást egé szen in gyen nyer.
A gyer mek fel ru há zó egy let már 1883. év ka rá csony ün ne -
pén kez dé sze gény is ko lás gyer me kek nek ado má nya it ki -
osz ta ni.”

A Fel vi dék re észak ról jutott el a sza bad kõ mû ves ség, a
var sói „Az eré nyes szar ma tá hoz” cí mû nagy pá holy köz -
ve tí té sé vel.6 En nek a kez de mé nye zé sé re ala kult meg
Eper jesen az „Eré nyes uta zó hoz” cí mû, jel ké pes ér te lem -
mel el ne ve zett pá holy. Aba fi két evan gé li kus lel kész ne vét
õriz te meg: Ber ze vi czy Im ré ét és Krasz nec Im ré ét a ta gok
kö zött (i. m. 39. o.). Sel mec bá nyán, az 1774-ben ala kult
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„Az eré nyes em ber ba rá tok” cí mû pá holy ve ze tõ je Cser -
nánsz ky Já nos evan gé li kus lel kész, a ké sõb bi szu per in -
ten dens volt, és a ta gok kö zött, akik zö mé ben ugyan csak
az evan gé li kus egy ház hoz tar toz tak, ol vas hat juk Ha ma li -
ar Már ton evan gé li kus ta ní tó ne vét is. A besz ter ce bá nyai
„A ko ro ná zott re mény hez” pá holy tag ja volt Mol nár Já nos
rad vá nyi, majd pes ti szu per in ten dens, evan gé li kus lel -
kész, Fi ed ler Jó zsef tá bo ri pap, Kla ni czay Já nos is ko la -
igaz ga tó sá gi ac tu a ri us, utóbb tan fel ügye lõ, Szi no vicz Mi -
hály evan gé li kus szu per in ten dens, Szteh lo And rás evan -
gé li kus lel kész Pet ro vá czon, Ku bi nyi Sán dor, Lip tó me gye
jegy zõ je, Le hocz ky Dá ni el evan gé li kus lel kész Mi csi nán,
Rom ba u er Mi hály evan gé li kus lel kész Kör möc bá nyán és
Ter ray Já nos evan gé li kus lel kész Oszt ra lu kán is, te hát öt
evan gé li kus és két ka to li kus lel kész. A ta gok val lá sá ról
nincs em lí tés, de so kuk ról biz to san tud hat juk, hogy
evan gé li ku sok vol tak, pél dá ul a ba las sa gyar ma ti „Az eré -
nyes za rán dok hoz” pá holy tag já ról, szü gyi Trajt ler Gá bor -
ról, aki táb la bí ró volt, Pu ky Fe renc me gyei fõ jegy zõ rõl, és
így to vább.

„A hét csil lag hoz” cí mû pes ti pá holy egyik ala pí tó tag ja
volt Mol nár Já nos, a pes ti gyü le ke zet el sõ lel ké sze, Li ede -
mann Sá mu el ke res ke dõ, az evan gé li kus gyü le ke zet egyik
ala pí tó ja, akit itt, a De ák té ren te met tek el az ur na sír ba.7

Li ede mannt vá lasz tot ták a pá holy tit ká rá vá, Mol nárt szó -
nok ká. A Ma gyar ut cá ban tar tot ták össze jö ve te le i ket Kre il
An tal egye te mi ta nár, pá holy ala pí tó la ká sán. Meg ál la pod -
tak ab ban, hogy az ügy in té zés min dig a leg fi a ta labb tag
fel ada ta lesz. Li ede mann Sá mu el kér te a „Nagy szí vû ség -
hez” cí mû pá holy tól – ame lyik bõl „A hét csil lag hoz” cí mû
pá holy ból a ta gok az új pá holy ala pí tá sá nak szán dé ká val
ki vál tak – fél va gyo na át en ge dé sét, mert on nan vál tak ki,
és temp lom épí tés cél já ból volt a pénz re szük ség. Tár suk
volt Trajt ler Gá bor, Szteh lo And rás, Le hocz ky Dá ni el, Micz -
nány Rob ma u er Mi hály, Ter ray Já nos stb. Az evan gé li kus
is ko la ala pí tó ja, Sc hé di us La jos fel te he tõ en a ba las sa gyar -
ma ti pá holy ala pí tá sá ban is részt vett. Mol nár Já nos 1787
nov. 11-én a „Bá dog ka lap hoz” ne vû ház ban, az Irá nyi és
Vá ci ut ca sar kán tar tot ta az el sõ is ten tisz te le tet Da ub ner
Já nos or go nis ta kí sé re té vel.

A fa so ri gim ná zi u mot 1905. okt. 8-án ala pí tot ták. A
dísz te rem ben le võ fe ke te zá ró kõ ben he lyez ték el az ala pí -
tó le ve let. En nek alá írói nagy több sé gük ben sza bad kõ mû -
ve sek vol tak: Bachát Dá ni el, dr. Bó kay Já nos, Erõ di Bé la,
Fa bi nyi Gyu la, Fal vay An tal, Glück Fri gyes, Pró nay Je nõ,
Zsi linsz ky Mi hály alá írá sa is sze re pel ott.8

A 19–20. szá za di pá ho lyok kö zül is csak né hány olyan
pá holy ról em lé ke zem meg, ame lyek va la mi lyen evan gé li kus
in téz mény kö rül szer ve zõd tek. Ilyen volt töb bek kö zött a
sop ro ni, a besz ter ce bá nyai, az eper je si és a bras sói pá holy.

A 19. szá zad ban az el sõk kö zött ala kult meg Sop -

ronban, az ak kor már fej lett pol gár vá ros ban a Ham bur gi
Nagy pá holy vé del me alatt a „Zur Verb rü de rung” (Test vé -
rü lés) pá holy.

Az ala pí tó ta gok a kö vet ke zõk vol tak: Alt Leo pold or -
vos, Berg mann Ch ris ti an Franz or vos, Bock Ju li us ke res ke -
dõ, Dörf ler Ge org tûz hely ké szí tõ és ház bér lõ, Ec kel Au gust
ma gán zó, Fe hér Sa mu pro fesszor az evan gé li kus lí ce um -
ban, Fran dorf fer Hein rich gyár igaz ga tó, Ka nia Jo sef dr. jo -
gász, ügy véd, Ki rály Jo sef Pa ul, az evan gé li kus sze mi ná ri -
um igaz ga tó ja, Mey ne Jo han nes Tho mas gaz dász és ter -
me lõ, Posz vék Gusz táv pro fesszor az evan gé li kus lí ce um -
ban, Schind ler Franz Pa ul, a Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra
tit ká ra, az Oe den bur ger Nach rich ten (Sop ro ni Hí rek) szer -
kesz tõ je, Th ir r ing Karl pro fesszor az evan gé li kus lí ce um -
ban, Top pi er Karl ke res ke dõ és a Ke res ke del mi és Ipar ka -
ma ra el nö ke.

A 14 ala pí tó tag kö zül Fe hér Sa mu, Ki rály Jo sef Pa ul,
Posz vék Gusz táv és Th ir r ing Karl bi zo nyo san evan gé li kus
volt. Fel te he tõ, hogy a töb bi eknek is vol tak evan gé li kus
kap cso la tai, eset leg ma guk is Lu ther kö ve tõi kö zé tar toz -
tak. A leg el sõ 83 tag kö zött is le het tek evan gé li ku sok.
Min den eset re az el sõ fõ mes ter Th ir r ing Ká roly, szó nok
Posz vék Gusz táv, jegy zõ könyv ve ze tõ Fe hér Sa mu sze mé -
lyé ben evan gé li ku sok töl töt ték be a ve ze tõ tiszt sé ge ket.
Ké sõbb az ugyan csak evan gé li kus dr. Lesz ner Ru dolf or -
vos lett több mint tíz éven át a pá holy ve ze tõ je.

A pá holy ne vé nek meg fe le lõ en el sõ ren dû fel ada tá nak a
test vé ri ség ápo lá sát tar tot ta. Csa lá di as lég kör ala kult ki.
Öröm ben és baj ban együtt érez tek egy más sal. Üd vöz le te ket
küld tek, rész vét le ve le ket ír tak. Együtt örül tek pél dá ul
Lesz ner Ru dolf bé csi dísz dok to ri ava tá sá nak, és an nak,
ami kor né mely tag ju kat más pá ho lyok dísz tag gá vá lasz -
tot ták. Sze mé lyes ba rát ság fûz te õket egy más hoz. Zárt
kör ben elõ adá sok hang zot tak el a sza bad kõ mû ves sé get is -
mer te tõ, úgy ne ve zett ok ta tó elõ adá sok tól a könyv is mer te -
té se kig és a cse cse mõk egész ség vé del mé ig. Az elõ adá sok -
nak rend sze rint volt va la mi lyen kap cso la ta az idõ sze rû
gon dok kal, és nem egy szer cse lek vés re ösz tö nöz ték a hall -
ga tó sá got.

A sop ro ni pá holy pezs gõ éle te, sok irá nyú te vé keny sé ge,
kez de mé nye zé sei nagy von zást gya ko rol tak a pol gár ság
leg ki vá lóbb ja i ra. A meg kez dett sort foly tat ták az evan gé li -
kus lí ce um és sze mi ná ri um ta ná rai. Szin te va la mennyi en
be lép tek a pá holy ba, de más is ko lák ból is jöt tek új ta gok.
Ve ze tõ hi va tal no kok, fe le lõs tiszt vi se lõk: a GY SEV igaz ga -
tó já tól és ve ze tõ i tõl a pos ta fõ ta ná cso sig min den fé le be -
osz tás ban mû kö dõ ér té kes em be rek. Az ér tel mi ség cso -
port jai: ügy vé dek és or vo sok mel lett a pol gá rok, a ke res -
ke dõk, ipa ro sok is he lyet kap tak a pá holy ban.

A pá holy ala ku lás ide jén Sop ron ban en nek el le né re nagy
volt a sza bad kõ mû ves ség iránt az el len ér zés. En nek le -
küz dé se cél já ból jel igés pá lyá za tot ír tak ki egy, a sza bad -
kõ mû ves sé get nép sze rû en is mer te tõ mû meg írá sá ra. A
gyõz tes Posz vék Gusz táv lett, a pá holy szó no ka, a lí ce um
igaz ga tó ja. Ta nul má nyát tüs tént ki nyom tat ta a pá holy. Az
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egyik pá holy tag ban, Rom wal ter Alfréd nyom da tu laj do -
nos ban ön fel ál do zó ki adót ta lál tak min den fé le sza bad kõ -
mû ves ki ad vány ré szé re, és több kör le ve let, ja vas la tot je -
len tet tek meg a sza bad kõ mû ve sek szá má ra bel sõ hasz ná -
lat ra.

1869-ben, a pá holy meg ala ku lá sa kor azon nal meg ala -
pí tot ták több ezer kö tet tel az or szág el sõ nép könyv tá rát.
Lá to ga tá sa díj ta lan volt. Az éves pá holy be szá mo lók rend -
sze re sen köz lik a könyv tár ál lo má nyát és a köl csön zé sek
szá mát. Az ér dek lõ dés re jel lem zõ, hogy a köl csön zé sek
szá ma több szö rö sen meg ha lad ta a köny vek szá mát éven -
te. Az ol va sás ra vá gyó köl csön zõk va ló ság gal meg ost ro -
mol ták az in gye ne sen dol go zó könyv tá ro so kat: Co ráry Bé -
lát és Gru ber Ala dárt, va la mint a töb bi pá holy ta got a
köny ve kért. In du lás kor a köny vek 57%-a né met nyel vû
volt, ké sõbb a ma gyar nyel vû ki ad vá nyok ju tot tak túl súly -
ra. A pá holy nép könyv tá rát ügyes tak ti ká val Sop ro ni Nép -
könyv tár rá ala kí tot ták, hogy ne csak a sza bad kõ mû ve sek
hasz nál ják, ha nem bát ran ve gyék igény be má sok is. Évek -
kel utóbb, ami kor Sop ron vá ro sa köz könyv tá rat akart in -
dí ta ni, az egész vi rág zó in téz ményt át ad ták aján dék ba
Sop ron vá ro sá nak.

A Nép gyer mek kör meg ala pí tá sa is az el sõk kö zé tar to -
zott az or szág ban. Nagy gon dot for dí tot tak ezek nek a –
mai szó hasz ná lat tal él ve – óvo dák nak a mû kö dé sé re, és
nem saj nál ták a költ sé ge ket ar ra, hogy a két leg ki tû nõbb
óvó nõt al kal maz zák, akik nem csak kép zet tek vol tak, de
já ra to sak a ma gyar és a né met nyelv ben. Leg fon to sabb -
nak az „ott ho ni as lét kört” és a szak sze rû sé get ítél ték. A
gond ja ik ra bí zott gye re kek rend sze re sen ta nul tak, és ez zel
pár hu za mo san ker tész ked tek, há zi ipar ral fog lal koz tak.

Az egész ma gyar sza bad kõ mû ves ség in téz mé nye it meg -
szer vez ték Sop ron ban is. Így a Rab se gély zõ Egy le tük, az
Anya- és Cse cse mõ vé dõ egy let he lyi fi ók ja az Or szá gos
Egy let rész le ge ként mû kö dött. Ezek tud va le võ leg sza bad -
kõ mû ves kez de mé nye zés sel lé te sül tek, és az õ irá nyí tá -
suk kal, anya gi és er köl csi tá mo ga tá suk kal mû köd tek or -
szág szer te. A sop ro ni pá holy ezt is a pe da gó gia ol da lá ról
kö ze lí tet te meg. Negy ven ra bot ta ní tot tak ír ni-ol vas ni a
Rab se gély zõ Egy let ben.

A sop ro ni sza bad kõ mû ve sek vá ro suk ban sze re tet há zat
lé te sí te tek el ag gott, ma ga te he tet len em be rek ré szé re, és
azt nagy ál do zat kész ség gel fenn tar tot ták, még dol goz tak
is ben ne ön zet le nül.

A pá holy ban he lyet fog la ló nagy szá mú ta nár kez de mé -
nye zé sé re tá mo gat ta a pá holy a „Szé che nyi Tár sa sá got”. Ez
a tár sa ság az if jú sá gi moz gal mak se gí té sé re jött lét re.
Ugyan csak a pe da gó gus pá holy ta gok ér de me, hogy az is ko -
lai ok ta tást is kor sze rû irány ba igye ke zett te rel ni a pá holy.

Ezek az em ber ba rá ti és kul tu rá lis lé te sít mé nyek és in -
téz mé nyek a díj nyer tes pá lya mû nél is job ban, sza vak nél -
kül meg gyõz ték a vá ros sza bad kõ mû ves-el le nes la kos sá -
gát, és egy re nö vek võ ro kon szenv tõl övez ve foly tat hat ták
mû kö dé sü ket. Már nem volt szük ség a he lyi saj tó igény be -
vé te lé re. Ezt meg elõ zõ en ugyan is je len tõs össze gek kel tá -

mo gat ták egyik-má sik sop ro ni la pot, hogy hoz zon a sza -
bad kõ mû ves sé get vé del me zõ cik ke ket. Ké sõbb már tet te ik
ön ma gu kért be szél tek.

Az 1902-es év for du ló pont a pá holy éle té ben. A tit ká ri je -
len tés köz li, hogy az 1869-ben ala kult „Zur Verb rü de rung”,
majd ma gya ro sod va „Test vé rü lés” pá holy ne vét „Szé che -
nyi”-re vál toz tat ta. Ez zel ha tá ro zott lé pést tett a nem ze ti
irány fe lé. „Szé che nyi ne ve kö te lez: egy ere de ti leg né met,
ké sõbb ve gyes aj kú pá holy nál ez nem ki csiny ha la dás. A
pá holy szel le mi mun ká ja or szá gos szín vo na lon ál lott.”

1902-ben hi va ta lo san ér te sí tik a Nagy pá holyt, hogy
„[k]e gyes ked jék a ma gya rul dol go zó pá ho lyok so rá ba osz -
ta ni és en nek kö vet kez té ben né met he lyett ma gyar írott
táb lá kat (ira to kat) szá munk ra jut tat ni.”

Dr. Veszp ré mi Vil mos pá holy tit kár, aki szin tén ta nár
volt, elõ adást tar tott. „Az új pá holy ne vé nek iga zo lá sá ra
fel ol va sást tar tott Szé che nyi rõl, amely nek fo lya mán azt
igye ke zett be bi zo nyí ta ni, hogy Szé che nyi a leg na gyobb
ma gyar alt ru is ta. Az ün nep sé gen Ba logh Ist ván test vér,
tan fel ügye lõ, köl tõ sa ját ódá ját sza val ta el Szé che nyi rõl,
amely ben õt mint az em be ri és ha za fi as eré nyek min ta ké -
pét di csõ í ti.”

Ami kor a Szé che nyi ne vet vá lasz tot ták, hi tet tet tek ma -
gyar sá guk mel lett. Ge le ji Fri gyes, az evan gé li kus is ko la ta -
ní tó ja, a pá holy buz gó tit ká ra azt ír ta: „Ha za fi as, er köl csi
és pe da gó gi ai szem pont ból a con vic tu sok fel ál lí tá sát
szük sé ges nek tart ja.” Ez 1902-ben tör tént. Ké sõbb meg is
va ló sí tot ták. Fe le ke zet re va ló te kin tet nél kül pá lyá za tot ír -
tak ki ta ná ri nyug díj in té zet re, leg alább hu szon egy évi ta -
ní tás után. Ez zel meg elõz ték ko ru kat. A „Szé che nyi” pá -
holy fenn ál lá sá nak negy ve ne dik év for du ló ját is ki sebb ün -
ne péllyel kí ván ták meg ün ne pel ni. Ez ügy ben a Nagy pá -
holy nál is el jár tak. A Nagy pá holy sza bad ke zet adott ne -
kik, így ben sõ sé ges ün ne pélyt ren dez tek, mél tó kép pen a
pá holy ha gyo má nya i hoz.

1905-ben a pá holy mun kás gim ná zi u mot ala pí tott, kö -
vet ve a fõ vá ros pél dá ját.

A pá holy ott hon ma radt tag jai a vi lág há bo rú alatt lét re -
hoz ták a Sop ro ni Mun ká sok Gyer mek ba rát Egye sü le tét. A
„Szé che nyi” pá holy ezt a szer ve ze tet el sõ sor ban a ha di ár -
vák, a fron ton har co ló ka to nák gyer me kei szá má ra lé te sí -
tet ték. Az egye sü let nap kö zi ott ho nát a „nõ vé rek”, vagy is
a sza bad kõ mû ve sek kö ze li nõ ro ko nai lát ták el, és 1916-
tól sa ját ke ze lé sû ha di kony hát üze mel tet tek. A had ba vo -
nul tak csa lád tag ja it anya gi ak kal és min den fé le más mó -
don is se gí tet ték. A há bo rú ide jén min den fon tos pon ton
meg ta lál hat ták a sza bad kõ mû ve se ket.

A le vél tár ki adat lan ira tai kö zött fenn ma radt a „Szé che -
nyi” pá holy 1920-as név so ra. Ek kor til tot ták be or szá go -
san a sza bad kõ mû ves ség mû kö dé sét. A név sort a Ma gyar
Or szá gos Véd erõ Egy let szá má ra ké szí tet ték az zal a nem
lep le zett cél lal, hogy „fe le lõs ség re von ják” a pá holy ta go -
kat. A tri a no ni dön tés ha zánk ra néz ve ked ve zõ be fo lyá so -
lá sa ér de ké ben a pá holy két ki ált ványt adott ki an gol nyel -
ven, az egyi ket Ang lia, a má si kat az Ame ri kai Egye sült Ál -
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la mok ré szé re. A ki ált vá nyok a hall ga tó ság hoz al kal ma -
zott ér ve ket hoz tak a pár tat lan el bí rá lás ér de ké ben. Tud -
juk, nem jár tak ered ménnyel.9 A töb bi vel együtt fel osz lat -
ták a pá holyt, pe dig a nem ze ti ér zés éb ren tar tá sá val is so -
kat tett a köz vé le mény for má lá sá ban a nép sza va zás al kal -
má ból is.10

1878-ban ala kult Besz ter ce bá nyán a „Fel vi dék” pá holy,
a 18. szá za di „A ko ro ná zott re mény hez” cí mû pá holy
alap ja in. Mint egy 109 tag ja volt. A tag ság 33%-a tar to zott
a vá ros ve ze tõ tiszt vi se lõi kö zé, mint egy 10% a besz ter ce -
bá nyai evan gé li kus lí ce um tan tes tü le té bõl ke rült ki.

A töb bi tag is ja va részt evan gé li kus volt, az ala pí tók
közt sze rep lõ Göll ner Fri gyes gyógy sze rész, az el sõ fõ mes -
ter is evan gé li kus volt, még hoz zá az evan gé li kus egy ház
pres bi te re. Egyé ni sé ge meg ha tá roz ta az egész pá holy te vé -
keny sé gét.

A páholy jó té kony sági mukája:
– se gít sé get küld tek Eger be, Mis kolc ra, Nagy vá rad ra és

más hely sé gek be az ár víz ká ro sul tak ré szé re.
– A Bal kán-há bo rú se be sült ka to ná it a he lyi nõi klub

se gí tet te a pá holy kez de mé nye zé sé re.
– Szlo vák nyel ven ha té kony al ko hol el le nes moz gal mat

in dí tot tak.
– A pá holy kez de mé nye zett és fenn tar tott Zó lyom ban

egy gyer me kek ré szé re ké szült men he lyet.
– Egye sü le tet ala pí tot tak azért, hogy a sze gény gye re -

ke ket ru hák kal lás sák el.
Szel le mi te vé keny ség:
– Igye kez tek össze gyûj te ni „A ko ro ná zott re mény hez”

cí mû 18. szá za di pá holy tör té ne tét.
– Ala pí tot tak és fenn tar tot tak egy könyv tá rat a pá holy

ré szé re, egyet pe dig a nagy kö zön ség szá má ra.
– Se gí tet ték az egye sü le tet, amely Po zsony ban azért lé -

te sült, hogy ta nít sák a szak mai tud ni va ló kat.
– He lyi inas kép zõ üz le tet tar tot tak fenn azért, hogy

har mó ni u mo kat ké szít se nek és ja vít sa nak.
Helytállás er köl csi kér dé sek ben:
– Kö ve tel ték, hogy a ci gány kér dést de mok ra ti ku san old  -

ják meg.
– Se gí tet ték a kü lön bö zõ nem ze ti sé gek kö zött a bé ke

meg te rem té sé t.
– A pá holy ösz tö nöz te a Klap ka György-szo bor fel ál lí -

tá sát.
A pá holy az Evan gé li kus Lí ce um kö ré szer ve zõ dött, bár

az el sõ húsz év ben a ve zér egyé ni sé ge Göll ner Fri gyes volt.

A kö vet ke zõ ta ná rok vol tak a pá holy tag jai: Kel ler Im re
le ány is ko lai igaz ga tó, Tom pa Ár pád fel sõbb bá nya is ko lai
ta nár, Dr. Fics kó (Fucs kó?) Mi hály gim ná zi u mi ta nár,
Szent ist vá nyi Gyu la aka dé mi ai ta nár, Ger hardt Bé la,
Podh radsz ky La jos, Hal mos Já nos pol gá ri is ko lai ta nár,
Ba uc hor Lász ló ta ní tó, Bra der (Brõ der?) Gyu la ke res ke del -
mi is ko lai ta nár, Te ke Sán dor, Pá roy End re ta ní tó kép zõ in -
té ze ti ta nár és Ora vecz Ödön, Su haj da La jos, Kla ni czay
Sán dor, Kre iszt ler (Künsz ler?) Já nos, Sze nes Sa mu, Zwick
Vil mos, Wág ner Gé za evan gé li kus ke res ke del mi ta ní tó ké -
pez dei ta nár, Ko sáry Já nos, Szá va Pé ter, Sze ver Pál lí ce u -
mi ta nár, Die nes Gusz táv, Med vicz ky Gyu la, Ban du ra
Lász ló, Ba i er Já nos ta ní tó, La czó Dá ni el ág. hitv. ev. ta ní -
tó. Nem meg le põ ezért, hogy a pá holy so kat fog lal ko zott a
pe da gó gia idõ sze rû kér dé se i vel, a besz ter ce bá nyai evan gé -
li kus lí ce um fenn tar tá sá hoz is sok tá mo ga tást ad tak. Lel -
ké szek: Ge duly Elek Fe renc, Vi tá lis Gyu la (Zó lyom) evan -
gé li kus lel kész, Göll ner Fri gyes.11

Eper jesen a 18. szá zad ban már ko moly sza bad kõ mû ves
élet volt. Az evan gé li kus Pulsz ky Fe renc nagy báty ja, Fej ér -
váry Ká roly, egy ér té kes mû vé sze ti gyûj te mény tu laj do no -
sa is itt volt tag. A sza bad kõ mû ves re for má tus köz gaz -
dász nak, Ber ze vi czy Ger gely nek nagy be fo lyá sa volt a lí ce -
um ra. Er rõl a kol lé gi um ról ír ta egy ko ri di ák ja, Kos suth La -
jos a kö vet ke zõ ket: „Ott vir ra dott fel lel kem ben azok nak
az el vek nek vi lá gos sá ga, ame lyek ve zé rel tek vi ha ros éle -
tem ben a ha zám és fe le ba rá ta im irán ti kö te les ség nek ös -
vé nyén, ame lyek ad tak és meg va gyok gyõ zõd ve, ad ni fog -
nak ha lá lom órá já ig mind aka ra tot, mind el szánt sá got és
erõt fel ál doz ni éle te met és va gyo no mat ha zám el tö röl he -
tet len jo ga i nak meg vé dé sé re és pol gá ri, nem ze ti s val lá sos
sza bad sá ga szol gá la tá ban.”

1828-ban Ma gyar Tár sa ság ala kult. En nek több tag ja
ját szott fon tos sze re pet a for ra da lom és sza bad ság harc ide -
jén: Va hot Im re és Sán dor, Szé kács Jó zsef, Ke ré nyi Fri gyes,
Lisz nyay Kál mán, Sá ros sy Gyu la, Irá nyi Dá ni el, majd az
ott ven dé ges ke dõ Pe tõ fi Sán dor.

A ki egye zés után a kol lé gi um teo ló gia ta ná rá nak, Csen -
gey Gusz táv nak iz zó ha za sze re te te, von zó egyé ni sé ge,
nagy sze rû elõ adó kész sé ge von zot ta a di á ko kat. Eper je si
di ák, majd ta nár, ké sõbb igaz ga tó volt Gö möry Já nos, a
kol lé gi um tör té ne té nek meg író ja. A lel ki is me re ti sza bad -
ság, az erõs nem ze ti ér zés, a de mok ra tiz mus el ve i re ala -
poz ta az is ko la irány vo na lát. Ami kor 1919-ben meg kez dõ -
dött a szlo vá ko sí tás, a ma gyar ta la ní tás, a jog aka dé mia ta -
ná ra, dr. Fló ri án Ká roly hív ta fel a fi gyel met a kol lé gi um
ön kor mány za ti jo gá ra. Mind ezek a jel leg ze tes sé gek a sza -
bad kõ mû ves ség re utal nak.

A kas sai „Re sur re xit” pá holy nyolc tag ja: Csen gey Gusz -
táv ág. hitv. ev. teo ló gi ai ta nár, Dó bi ás Ede ki rá lyi fõ mér -
nök, Föl di Ma nó dr. gya kor ló or vos, Gö möry Já nos ág. hitv.
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ev. kol lé gi u mi fõ gim ná zi u mi ta nár, Ho lé nia Bé la ke res ke -
dõ, Kõr ösy György dr. kir. kath. fõ gim ná zi u mi ta nár,
Mikler Ká roly dr. ág. hitv. ev. jog aka dé mi ai ta nár, Szik lai
Hen rik könyv ke res ke dõ sza bad kõ mû ves kört al ko tott. A
kör az eper je si kol lé gi um egy ko ri di ák já ról, az evan gé li kus
Thö köly Im ré rõl kap ta ne vét.

A „Thö köly Im re” kör, ki egé szül ve dr. Hor váth Ödön ág.
hitv. ev. ker. kol lé gi u mi jog aka dé mi ai dé kán nal, 1902. jú -
ni us 21-én Csen gey Gusz tá vot vá lasz tot ta fõ mes ter ré. Az
ide ig le nes tisz ti kar töb bi tag ját is meg vá lasz tot ták. El sõ
fel ügye lõ Szik lai Hen rik, má sod fel ügye lõ dr. Mikler Ká roly,
tit kár dr. Kõ rösy György, szó nok Gö möry Já nos kincs tá ros,
Ho lé nia Bé la, elõ ké szí tõ Do bi ás Ede, temp lom õr dr. Föl di
Ma nó lett. Az új pá holy pos tai cí me ként dr. Kõ rösy György
ta nár la ká sát, a Ke ré nyi u. 5-öt je löl ték meg, de volt a pá -
holy nak sa ját he lyi sé ge is az Árok ut ca 26-ban.

A pá holy ra a fá rad ha tat lan buz ga lom volt jel lem zõ. Ez -
zel a lel ke se dés sel vé del mez ték a ma gyar nyel vet. A sza -
bad kõ mû ves „szer tar tás köny vet” nyelv he lyes ség szem -
pont já ból fé sül ték át. Csen gey Gusz táv fõ mes ter, a je les
köl tõ és író is el kö te le zettje volt a ma gyar nyelv ügyé nek.
A nyelv vé de lem ben a 18. szá zad leg na gyobb ma gyar sza -
bad kõ mû ve sé nek, Ka zin czy Fe renc nek a nyom do ka i ba
lép tek.

A len dü le tes ve ze tés, a ha tá ro zott cé lok ki tû zé se meg -
hoz ta az ered ményt. A pá holy lét szá ma ro ha mo san nõtt.
Be lé pett dr. Fló ri án Ká roly evan gé li kus jog aka dé mi ai ta -
nár, dr. Körtvé lyessy De zsõ tör vény szé ki bí ró, Wal len ti nyi
Sa mu fõ gim ná zi u mi ta nár, dr. Ho lé nia Gyu la or vos, sok
más kö zött.

Ha ma ro san meg kezd ték a sza bad kõ mû ves pá ho lyok -
ban szo ká sos elõ adá sok so ro za tát. A ta gok sa ját ér dek lõ -
dé si te rü le tük rõl, ku ta tá si ered mé nye ik rõl szá mol tak be a
leg vál to za to sabb tárgy kö rök bõl.

Né hány íze lí tõ az elõ adá sok cí mé bõl: Csen gey Gusz táv
há rom al ka lom ra el oszt va ad ta Thö köly kor- és jel lem raj -
zát. Ok ta tó elõ adá so kat tar tott a sza bad kõ mû ves jel ké pek
tör té ne té rõl és je len tõ sé gé rõl, az ide a liz mus ról. Köl tõi te -
het sé gét is a pá holy szol gá la tá ba ál lí tot ta. Több ün nep ség
al kal má ra írt ver set. A köz sze re tet nek és -tisz te let nek ör -
ven dõ Csen gey Gusz tá vot éve ken át új ra vá lasz tot ták fõ -
mes ter ré a pá holy ban. 1907-ben lett csak új fõ mes ter Jó -
nás Já nos sze mé lyé ben. Csen gey Gusz tá vot ek kor tisz te let -
be li fõ mes ter ré vá lasz tot ta a pá holy.

Jó nás Já nos is szá mos elõ adást tar tott kez det tõl fog va.
El sõ év ben a Já nos-ün nep rõl, a sza bad kõ mû ves utó pi á ról
és a ha lott ége tés ak kor tájt nagy vi hart ka vart kér dé sé rõl
szólt. Po li ti ka tör té net rõl hal lot tak tõ le ké sõbb elõ adást.
1906-ban húsz ol da las ta nul má nyát a pá holy kü lön fü zet -
ben ki ad ta Pá holy-e vagy Párt? cí men. Könyv is mer te tést is
írt Ágos ton Pé ter A sztrájk cí mû köny vé rõl. 1911. feb ru ár
3-án meg em lé kez tek ha lá lá ról a pá holy épü le té ben. A
meg em lé ke zést dr. Fló ri án Ká roly tar tot ta. 1912-ben õt vá -
lasz tot ták fõ mes ter ré.

Dr. Fló ri án Ká roly is a pá holy kez dõ éve i tõl tar tott elõ -

adá so kat. „A cso dák ban va ló hit csõd jé rõl”, „Az em ber
szár ma zá sá ról”, „Az ösz tön rõl”, „A fran cia vas utas -
sztrájk ról” is szólt. Kül föl di sza bad kõ mû ves fo lyó ira tot is -
mer te tett pá holy tár sai szá má ra, a Fre ima u re ris ches Jour -
nalt. Egyéb te vé keny sé gé vel is annyi ra meg nyer te tár sai
sze re te tét, hogy 1915-ös orosz ha di fog ság ba esé se után is
év rõl év re meg vá lasz tot ták fõ mes te rük nek. Már a Nagy pá -
holy is ta ná csol ta a „Thö köly Im re” pá holy nak, hogy vá -
lasszon olyan fõ mes tert, aki nin csen ha di fog ság ban, de õk
ki tar tot tak sze re tett ve ze tõ jük mel lett.

A sok ér té kes elõ adás kö zött Gö möry Já nos a tör té ne -
lem sza bad kõ mû ves szel le mû ta ní tá sá ról szólt. „Az oszt -
rák re ak ció ve re sé ge 1866-ban”, „Je len ko ri gon dol ko zók”,
„If jú sá gi lap ala pí tá sá ra” volt né hány to váb bi elõ adá sá -
nak a cí me.

A pá holy te vé keny sé gé nek ha té kony gya kor la ti ol da la is
volt. Tá mo gat ták az egész ma gyar sza bad kõ mû ves ség
moz gal ma it, köz tük a pár baj el le nes szö vet sé get. A bá nya -
sze ren csét len ség ál do za ta i nak csa lád ja it tá mo gat ták Re si -
cán, Aj kán és má sutt, a Sá ros me gyei pat ron a ge-moz gal -
mat kez de mé nyez ték 1910-ben, meg nyi tot ták a Nép iro -
dát. Más pá ho lyok kez de mé nye zé seit is fel ka rol ták: a sza -
bad kõ mû ves iro dal mi vál lal ko zást, a Vi lág cí mû na pi la pot
elõ fi zet ték; tá mo gat ták a Nép kony hát, a gyõ ri Phi lant ro -
pia pá holy in ter ná tu sát, a Ga li lei kört, a Tö rök If ja kat Se -
gé lye zõ Bi zott sá got, a Ka zin czy pá holy moz gal mát, a he -
lyi kór ház be te ge i nek el lá tá sát köny vek kel; a kecs ke mé ti
föld ren gés tõl súj tot tak nak, a bárt fai gyer mek ott hon nak, a
sze ge di si ket né ma in té zet nek, az Or szá gos Cse cse mõ vé dõ
In té zet nek, a Tár sa da lom tu do má nyok Sza bad Is ko lá já nak
rend sze re sen el jut tat ták tá mo ga tá su kat.

A fel vi dé ki pá ho lyo kat igye kez tek össze fog ni: kö zös
mun ká kat (össze jö ve te le ket) ren dez tek több al ka lom mal.
A pá holy leg több tag ja az evan gé li kus egy ház mun ká sa
volt. Ért he tõ, hogy a pá holy te vé keny sé ge ezért szo ro san
össze fo nó dott a pro tes tan tiz mus ügyé vel. 1908. má jus
30-án a pro tes táns vér ta núk jú ni us 9–11-ei ün nep sé gé nek
sza bad kõ mû ves részt ve võ it az Árok ut ca 26. szá mú pá -
holy ház ba össze jö ve tel re hív ták. Eb bõl az al ka lom ból em -
lék mû vet avat tak. Je len volt több fel vi dé ki pá holy: a Gö -
mör, a Re sur re xit, a Sze pes és a Test vé ri ség, va la mint a
bu dai Ga li lei pá holy kép vi se le te.

A mun ká sok szá má ra fel ol va sá so kat szer vez tek, meg -
ala kí tot ták a he lyi Szé che nyi Tár sa sá got. Az Eper je si La -
pokban az ele mi is ko lai ta ná rok ré szé re szer ve zett me le ge -
dõ szo bá ról kö zöl tek cik ket. En nek ered mé nye kép pen az
is ko la szék meg is va ló sí tot ta ezt a ja vas la tot. A Ta ní tók se -
géd köny vét meg vet ték 12 pél dány ban, és szét osz tot ták a
ta ní tók kö zött.

A pá holy „ado má nyo zott az ara di vesz tõ hely meg vál tá -
sá ra szük sé ges költ sé gek re”. A há bo rú so rán õk lé te sí tet -
ték Eper je sen a Vö rös ke resz tet. A he lyi Had se gély zõ Köz -
pont ban fõ leg sza bad kõ mû ve sek dol goz tak, ha di ár va-ala -
pot lé te sí tet tek, az el eset tek csa lád ja it tá mo gat ták. Még
1918-ban is vet tek fel ta go kat, a há bo rús hely zet el le né re.
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Ami kor a me gyét el len ség fog lal ta el, bá to rí tot ták a la kos -
sá got, jó lé ti in dít vá nyo kat tet tek.

1906-ban õk ké szí tet ték el Eper jes víz ve ze té két. Min den
te vé keny sé gü ket át ha tot ta az esz me i ség, a se gí te ni aka -
rás. Mél tók vol tak a pá holy ne vé re.12

Az evan gé li ku sok ter mé sze te sen sok pá holy ban elõ for -
dul tak, mint a ko lozs vá ri „Unio” pá holy ban is pél dá ul
Fa bi nyi Ru dolf, a ké mia tan szék meg ala pí tó ja, Kirchk  -
nopf Gusz táv evan gé li kus lel kész és Só lyom Já nos is ko -
la igaz ga tó.

A fen ti ada tok bi zo nyít ják, hogy az evan gé li ku sok a
sza bad kõ mû ves sé gen be lül is jó val or szá gos szám ará -
nyuk fe lett kép vi sel tet ték ma gu kat ha zánk ban.
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12 Be ré nyi Zsu zsan na Ág nes: Az eper je si „Thö köly Im re” pá holy tör té ne -
te. ME TESZ-an két 1996. 185–188. o.

TO VÁBB KÉP ZÉS HIT TAN TA NÁ ROK SZÁ MÁ RA

Él jük át!
Sze re pek és já té kok a hit ok ta tás ban

A hit ok ta tás mód szer ta ni esz köz tá rá nak gaz da gí tá sa

A to vább kép zés fõ cél ja, hogy a részt ve võk ed dig ke vés sé is mert tech ni ká kat és mód -
sze re ket is mer je nek meg, ame lyek se gít sé gé vel a gye re ke ket ha té ko nyab ban mo ti vál -
hat ják, és a hit ok ta tást még élet sze rûb bé te he tik. A to vább kép zés mun ka mód szer ének
fõ alap el ve, hogy a részt ve võk a tech ni ká kat sa ját él mé nyen ke resz tül is mer jék meg,
majd azt kö ve tõ en ele mez zük azok cél cso port tól füg gõ adap tá lá si le he tõ sé ge it. 

A to vább kép zés idõ pont ja: 2005. no vem ber 17-19.
Hely szí ne: Piliscsaba, Béthel Mis  szi ói Ott hon
Költ sé ge: 4500 Ft/fõ

Sze re tet tel vár juk min den óvo dai, is ko lai hit ok ta tást vég zõ hit tan ta nár, lel kész je lent -
ke zé sét, akár egy há zi, akár nem egy há zi in téz mény ben tart órá kat.
A to vább kép zé sen va ló rész vé tel fel té te le a tel jes kur zu son va ló je len lét.

Je lent ke zés és in for má ció
A Katechetikai Bi zott ság el nö ké nél, Só lyom Ani kó nál a 06-20/824-4504-es te le fon szá -
mon vagy e-mailben (aniko.solyom@axelero.hu) az aláb bi ada tok meg adá sá val: név,
gyü le ke zet és/vagy ok ta tá si in téz mény, ta ní tott kor osz tály (fon tos!), lak cím, te le fon, e-
mail cím.

A je lent ke zés határideje
október 14. pén tek.

Figyelem! Korlátozott lét szám ban tud juk fo gad ni a je lent ke zõ ket, ezért kér jük, hogy
min den ér dek lõ dõ ve gye ko mo lyan a je lent ke zé si ha tár idõt! A je lent ke zés el fo ga dá sá -
ról vis  sza jel zést kül dünk. Ak kor küld jük el a rész le tes prog ra mot is.



Nem egy sze rû en az elõ dök irán ti tisz te let kö te lez ar ra,
hogy elöl já ró ban fel idéz zem, kik is ta ní tot tak ko ráb ban
egye te münk új szö vet sé gi tan szé kén. Sok kal in kább az a
bi zo nyos ság, hogy – mél tat lan utód ként is – az õ mun ká -
juk ra épít he tek.

Cser há ti Sán dor, aki nek több mint más fél év ti ze de köz -
vet len mun ka tár sa le he tek a tan szé ken. Mind má ig le nyû -
göz, ahogyan a gö rög szö veg ala pos is me re té re is épít ve
az ér tel met és a hi tet egy aránt éb resz tõ elõ adá so kat tart.

Prõh le Ká roly pro fesszor hosszú pá lya fu tá sá nak kü lön -
bö zõ sza ka sza i ban há rom tan szé ket is ve ze tett, leg -
hosszabb idõn át az új tes ta men tu mit. Ta nít vá nya ként
nem csak im po ná ló tár gyi tu dá sát, ha nem a meg ér té sért és
meg ér te té sért foly ta tott ha tal mas bel sõ küz del mét is meg -
ta pasz tal hat tam.

Két tá vo lab bi – még a haj da ni sop ro ni fa kul tás pro fesz  -
szo ra ként in dult – elõ dö met csak köny ve ik bõl és ta nul má -
nya ik ból is mer he tem. Élet mû vü ket azon ban ép pen az mi -
nõ sí ti, hogy év ti ze dek el múl tá val is esz mél te tõ nek bi zo -
nyul nak gon do la ta ik. Kar ner Ká roly tel je sen szink ron ban
volt a ko ra be li eu ró pai bib li kus ku ta tá sok kal: kom men tár -
jai és mo no grá fi ái ma is nél kü löz he tet le nek. Kiss Je nõben
pe dig a szó tár ké szí tõ alá za tát lá tom.

Is ten áld ja meg a már el huny tak em lé két, és tart sa meg
kö rünk ben még so ká ig az ere je tel jé ben szol gá ló pro fes sor
eme ri tust!

Szék fog la ló elõ adá som cí me: Az exe ge ti kai mun ka mint
hit épí tõ és hit mé lyí tõ fo lya mat. Né hai Ve ö re ös Im re, egye -
te münk tisz te let be li dok to ra – aki a lel ké szi szol gá lat ban
volt elõ döm a kõ bá nyai gyü le ke zet ben – hang sú lyoz za Az
Új szö vet ség szín gaz dag sá ga cí mû köny vé ben, hogy a teo -
ló gi ai mun ka együtt jár hat a hit épí tés sel. A ma gam ré szé -
rõl most ezt el sõ sor ban az új szö vet sé gi exe gé zis re, írás -
ma gya rá zat ra sze ret ném al kal maz ni. 

Né hány ki sebb-na gyobb pél dát fo gok idéz ni an nak bi -
zo nyí tá sá ra, hogy az exe ge ti kai rész let meg fi gye lé sek ko -

ránt sem ön cé lú ak, ha nem ki fe je zet ten a hit épí tés és -mé -
lyí tés szol gá la tá ban áll hat nak.

Nyis suk csak ki – ez út tal jel ké pe sen – az Új szö vet ség
gö rög nyel vû kri ti kai ki adá sát, a jó öreg Nest lét! Az evan -
gé li u mok cí me ként azt ol vas suk: ka ta mat qa i on, mar -
kon, lo u kan, iwannhn, vagy is „evan gé li um Má té, Márk,
Lu kács és Já nos sze rint”. Min dig hang sú lyo zom, hogy a
„ka tá ra” (gö rö gül) ér de mes oda fi gyel ni. Vagy is egy evan -
gé li um van, ame lyet négy, egy mást ki egé szí tõ fel dol go zás -
ban is me rünk. Ez pe dig nem Má té, Márk, Lu kács és Já nos
evan gé li u ma, ha nem csak is Jé zus Krisz tu sé. A tu dó sí tá -
sok ban itt-ott meg mu tat ko zó kü lönb ség fel is me ré se egy ál -
ta lán nem érin ti a Szent írás Is ten tõl ih le tett sé gé nek kér dé -
sét, ha nem az egyes szer zõk – és a mö göt tük le võ gyü le -
ke ze tek – el té rõ hely ze té vel ma gya ráz ha tók. Az evan gé lis -
ták nem szol gai mó don, ha nem a szó leg jobb ér tel mé ben
vett kre a ti vi tás sal dol goz ták fel a ha gyo mány ban rá juk
örö kített anya got. 

Ve gyünk er re két egy sze rû pél dát! Az egyik Jé zus nak Je -
ru zsá lem fö löt ti pa na sza: hi á ba akar ta össze gyûj te ni a vá -
ros fi a it, ahogy a tyúk szár nya alá ve szi csi bé it, azok nem
akar ták. Mind Má té, mind Lu kács ezek kel a jé zu si sza vak -
kal zár ja a pe rikó pát: Íme, el ha gya tott lesz a ti há za tok. De
mon dom nek tek: nem lát tok ad dig en gem mos tan tól fog va
mind ad dig, amíg azt nem mond já tok: Ál dott, aki jön az Úr
ne vé ben. (Mt 23,38k; Lk 13,35) Ha bib lia is me re ti órán
meg kér de zem, mi re utal itt Jé zus, ak kor leg töb ben alig ha -
nem rá is vág ják: a je ru zsá le mi be vo nu lás ra, hi szen ott
mond ja majd a so ka ság: Ál dott, aki az Úr ne vé ben jön! Lu -
kács szer kesz té sé ben ez alig ha nem így is van, ám ész re
kell ven ni, hogy a má téi kro no ló gi á ban már két fe je zet tel
ezen ese mény után va gyunk! Vagy is õ va ló szí nû leg nem
eb ben az al ka lom ban, ha nem egy el jö ven dõ esz ka to lo gi kus
ese mény ben vár ja a pró fé cia be tel je se dé sét. 

A má sik pél dám is a két nagy szi nop ti kust érin ti. El té rõ
sor rend ben köz lik Jé zus pusz ta be li meg kí sér té sé nek má -
so dik és har ma dik epi zód ját. A vál toz tasd a kö ve ket ke -
nyér ré el sõ kí sér té se után Má té elõbb a je ru zsá le mi temp -
lom te te jén lát tat ja Jé zust, ahon nan az ör dög sza vá ra a
mély be kel le ne vet nie ma gát, majd – har ma dik ként – a kí -
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* Egye te mi ta ná ri szék fog la ló elõ adás a bu da pes ti Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye te men 2005. szep tem ber 16-án.
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sér tõ egy igen ma gas hegy rõl meg mu tat ja ne ki a vi lág
min den or szá gát, és cse ré be a ha ta lo mért val lá sos hó do la -
tot vár el Jé zus tól. Ez a szer ke zet tel je sen lo gi kus, hi szen
a kon cent ri kus kö rök egy re tá gul nak: a sze mé lyes szfé rá -
ból a zsi dó val lás leg szen tebb he lyé re ju tunk, vé gül az
egész vi lág fel tá rul elõt tünk. Lu kács a temp lo mi kí sér tést
hagy ja a leg vé gé re. Va jon mi ért? Alig ha nem azért, mert
dra ma tur gi a i lag ez il lik be le az õ szer kesz té sé be. Lu kács
ugyan is a je ru zsá le mi temp lom nál meg hi ú sult kí sér tés
után mond ja: ek kor el tá vo zott Jé zus tól az ör dög egy idõ re
(Lk 4,13). Ez az idõ ak kor jön el is mét, ami kor a sá tán, is -
mét csak a je ru zsá le mi temp lom nál, a fõ pa pok és a temp -
lom õr ség asszisz tá lá sa mel lett, be ment Jú dás ba (Lk 22,3).
Ha me cha ni ku san vizs gál juk ezt az el be szé lést, azt kell
mon da nunk, hogy Má té nak és Lu kács nak nem le het egy -
szer re iga za. Ám ez zel tel je sen fél re ér te nénk az evan gé li u -
mok cél ját, ami nem a tör té ne ti re konst ruk ció, ha nem a
hit éb resz tés. 

Az a té zis, hogy az exe ge ti kai mun ka hit éb resz tõ és hit -
mé lyí tõ le het, be iga zo lód hat egy, a leg több ol va só szá má -
ra bi zony fá rasz tó ol vas mányt nyúj tó nem zet ség táb lá zat
fi gyel mes vizs gá la tán is. A Má té-fé le nem zet ség táb lá zat –
amely, mint tud juk, Jé zus áb ra há mi le szár ma zá sát hi va -
tott iga zol ni – meg le põ mó don négy asszonyt is em lít. Ez
eny hén szól va szo kat lan. Eb bõl a négy asszony ból rá adá -
sul ket tõ pa ráz na (Tá már és Rá háb), egy po gány (Ruth), a
ne gye dik pe dig az a Bet sa bé, aki vel Dá vid há zas ság tö rést
kö ve tett el. Egy a tör vé nyes le szár ma zás ra oly so kat adó
kor ban ez a né gyes nem ke ve seb bet je lez, mint hogy Is ten
ak kor is meg tart ja ígé re tét, ha a vá lasz tott nép azt el ját -
sza ná. Eb ben az eset ben kü lö nö sen ér vé nyes a ré gi mon -
dás: Is ten gör be vo na la kon is tud egye ne sen ír ni.

Egy-egy bib li ai szó pon tos is me re te is mé lyít he ti hi tün -
ket. Ta lán elég, ha csak ar ra uta lok, hogy az ab ba a Jé zus
ko ra be li arám ban nem annyi ra az ün ne pé lyes „atyát” je -
len tet te (amit a leg több for dí tás hoz), ha nem a sok kal ben -
sõ sé ge sebb, szin te be cé zõ „apu ka”, „pa pa” meg szó lí tást.
Is ten meg en ge di, hogy egé szen sze mé lyes vi szonyt ápol -
junk ve le! Ta lán a ré gi an gol õr zött meg va la mit eb bõl a
szem lé let bõl, hi szen – mint köz is mert – ezen a nyel ven
ere de ti leg csak Is tent le he tett a te ge zõ thou meg szó lí tás sal
il let ni, min den ki mást a ma gá zó dó you for ma il le tett. 

Nagy sze rû, hogy ren del ke zé sünk re áll nak kü lön fé le bib -
lia for dí tá sok, de fel tét len több le tet je lent, oly kor pe dig ki -
fe je zet ten kor rek tí vum le het az ere de ti szö veg fi gyel mes
vizs gá la ta. Mt 6,33-at sok szor így idéz zük: Ke res sé tek elõ -
ször Is ten or szá gát és an nak igaz sá gát, ám elég egy pil -
lan tást vet ni a gö rög szö veg re, hogy lás suk: az auj to uÖ nem
az or szág ra, ha nem Is ten re vo nat ko zik. Ha pe dig a mon -
da tot im már he lye sen így for dít juk: Ke res sé tek elõ ször Is -
ten or szá gát és igaz sá gát, ak kor egé szen a pá li teo ló gia
„Is ten igaz sá ga”-fo gal ma fe lé ve rünk hi dat. 

Mt 20,26 sze rint a vi lág ban ta pasz tal ha tó rang kór ság és
ri va li zá lás szem lél te té se után azt mond ja Jé zus: de kö zöt te -
tek ne így le gyen – leg alább is a ta lán leg gyak rab ban idé zett

for dí tás sze rint. A gö rög szö veg azon ban nem im pe ra ti -
vust, ha nem in di ca ti vust hoz (e[stai), vagy is nem így van,
eset leg nem így lesz. Ez pe dig erõ tel je sebb for ma, hi szen el -
lent mon dást nem tû rõ en hang sú lyoz za: a ta nít vá nyok
csak is ak kor tar toz nak Jé zus hoz, ha rá juk nem az egy más -
sal va ló ve tél ke dés jel lem zõ. Ugyan ez zel a lo gi ká val kell
hang sú lyoz ni, hogy nem he lyes egy is ten tisz te le tet így kez -
de ni: „Le gyen ez a mi össze jö ve te lünk az Atya, Fiú, Szent -
lé lek ne vé ben.” Itt ugyan is nem jám bor óhajt fo gal ma zunk
meg, ha nem a Szent há rom ság Is ten ben nün ket alá zat ra
kö te le zõ hal lat lan igé nyét. Saj nos a Mi atyánk vé gén ál ló –
és csak a ké sõb bi kéz ira tok ban sze rep lõ – do xo ló gi át is
hely te le nül mond juk. A gö rög ben ott két szer sze re pel a kai;,
vagy is így ké ne mon da nunk: „Ti ed az or szág, és a ha ta lom
és a di csõ ség.” Igaz, hogy a min den na pi stí lus ban ta ná -
csos nak tart ják, hogy csak a fel so ro lás utol só tag ja elõtt
hasz nál juk az ést, ám a szö veg ün ne pé lyes sé ge – és a fi lo -
ló gi ai pon tos ság – in do kol ná a fen ti for mát. 

Egy-egy gö rög szó gaz dag tar tal má nak ész re vé te le
ugyan csak esz mél te tõ le het. Egyet len ige kö tõ meg vál toz -
tat hat ja a je len tést! Zsid 10,39-ben azt ol vas suk: Mi nem
a meg hát rá lás em be rei va gyunk. Az itt sze rep lõ uJpos tolhv
ki fe je zés el len té te az ajpos tolhv-nak, ami kül de tést, apos -
tol sá got je lent. 

Sok eset ben nem csak az ige kö tõ, ha nem a szer zõ ál tal
hasz nált nyelv ta ni alak is dön tõ teo ló gi ai tar tal mat hor -
doz. Egyet len ao ris tos alak ko moly teo ló gi ai tar tal mat sû -
rít het ma gá ba. Ve gyük pél dá ul Tit 2,11-et, ahol ezt ol vas -
suk: Meg je lent az Is ten üd vö zí tõ ke gyel me min den em ber -
nek… Az ao ris tos ala kú ej pe fanhv, vagy is „meg je lent” mö -
gött ott érez zük a víz ke reszt re uta ló ej pi fa ne iva fõ ne vet,
amely már a gö rög vi lág ban is az ad dig el rej tett is ten ség
lát ha tó vá vá lá sát, di csõ sé ges meg je le né sét fe jez te ki. Az
ao ris tos ige idõ tud va le võ leg csak a cse lek vés kez de tét
hang sú lyoz za, to váb bi in for má ci ót nem ad ar ról, hogy a
cse lek vés fo lya mat ban van-e (im per fec tum) vagy be fe je zõ -
dött (per fec tum). Ese tünk ben ép pen ez a nyelv ta ni alak te -
szi eg zisz ten ci á li san iz gal mas sá a krisz to ló gi ai kér dést:
Jé zus meg je le né se, az epi fá nia csu pán múlt bé li ese mény-
e, vagy ma is élõ va ló ság? Ki nek-ki nek sze mé lye sen kell
er re vá la szol nia. Íme, egy ao ris tos alak ki hí vá sa.

A jó stí lus ér zék kel író Pál apos tol nál min dig ér de mes az
ige idõk re is fi gyel ni. A Fi lip pi-le vél egy sza ka szá ban (Fil
3,7–8) két egy mást kö ve tõ mon dat ban hang sú lyoz za,
hogy le szá mol múlt já val, és kár nak íté li mind azt, ami ad -
dig nye re ség nek szá mí tott. Eb ben az össze füg gés ben a
hJge vo mai igét elõbb per fec tum ban hasz nál ja (h{gh mai),
majd pe dig pra esens ben (hJ go u Ö mai). Ez a két egy mást kö -
ve tõ tem pus azt ér zé kel te ti, hogy a meg té rés nek van egy
múlt be li, be fe je zett moz za na ta, ugyan ak kor az a je len ben
fo lya ma to san is meg kell hogy nyil vá nul jon. 

Az idõ rö vid sé ge mi att szin te csak jel zés sze rû en uta lok
a Já nos-evan gé li um teo ló gi ai tar tal mat is hor do zó két
nyel vi fi nom sá gá ra. Az üres sír ról szó ló tu dó sí tás ban há -
rom sze mély rõl is ol vas suk, hogy „lá tott”. 20,1 sze rint

375



Má ria lát ta, hogy a kõ el van hen ge rít ve. Itt a blev pe in ige
sze re pel. 20,6 sze rint az tán Pé ter is lát ja az im már gaz dát -
lan lep le ket. Itt a szer zõ a qew re in igét hasz nál ja. Újabb
két vers sel ké sõbb a sze re tett ta nít vány ról azt ol vas suk,
hogy „lá tott és hitt”. A lá tás ra itt egy har ma dik ige, a oJravw
sze re pel. Mind eb ben érez zük a fo ko zást: Má ria azt lát ja,
ami a sze me elõtt van, Pé ter el mé le te ket, te ó ri á kat gyárt,
a sze re tett ta nít vány nál vi szont hit tel pá ro sul a lá tás. Ezt
már csak és ki zá ró lag 21,29 ké pes fo koz ni, ahol Ta más sal
kap cso lat ban ezt mond ja Jé zus: bol do gok, akik nem lát -
nak, és hisz nek!

So kan és sok szor fel hív ták már a fi gyel met Jé zus és Pé -
ter meg ren dí tõ dia ló gu sá nak sa já tos szó hasz ná la tá ra. Jé -
zus – mint egy rend ha gyó gyó nás és fel ol do zás ke re té ben
– meg kér de zi Pé tert: „sze retsz-e en gem?”. A ma ga sabb
ren dû, is te ni sze re tet re uta ló aj ga panw igét hasz nál ja, Pé -
ter azon ban az em be ri sze re te tet jel zõ fi levw szó val vá la -
szol. Jé zus má sod szor is az aj gavph-val kér dez, Pé ter má -
sod szor is a fi levw-val vá la szol. Ha az evan gé li um csu pán
em be ri mû len ne, ak kor itt alig ha nem a ka tar ti kus nak
szánt vál tás nak len nénk ta núi: Jé zus is mé telt aga pé-kér -
dé sé re már Pé ter is ki tud ná, ki mer né mon da ni, hogy aga -
pé sze rû en sze ret. De az evan gé li um több, mint em be ri mû,
ép pen ezért nincs ben ne sem mi mes ter kélt ka tar zis. 21,17
sze rint Jé zus az, aki a har ma dik kér dé sé vel a fi levw-t
hasz nál ja, ami re Pé ter is ez zel vá la szol. Vagy is nem Pé ter
ka pasz ko dik fel Jé zus hoz, ha nem a Mes ter ha jol le a ta nít -
vány hoz. Eb bõl a ke re set len õszin te ség bõl már hi te le sen
kö vet kez het Pé ter sors vál la lá sa: õr zi a ju ho kat, majd ami -
kor el jön az ide je, ki nyújt ja a ke zét, és hagy ja, hogy más
övez ze fel õt. Vagy is hogy vé gig jár ja a már tí ri u mot is ma -
gá ban fog la ló jé zu si utat. 

Jé zus szen ve dés tör té ne té bõl két moz za na tot eme lek ki
té mánk össze füg gé sé ben. Az evan gé lis ták kö zött nincs
össz hang ab ban a te kin tet ben, hogy mi volt Jé zus leg utol -
só sza va a ke resz ten. Lk 23,46 sze rint ezt mond ta: Atyám,
a te ke zed be te szem le a lel ke met, Jn 19,30 sze rint pe dig
ezt: El vé gez te tett. Meg in gat hat ja-e a tör té ne ti hi te les ség be
ve tett hi tün ket ez az el té rés? Alig ha. Sõt, ki fe je zet ten mé -
lyebb re ha tol ha tunk az ese mé nyek tit ká ba, ha fi gyel me -
sen exe ge tál juk a két el té rõ szö ve ge zést. A tel jes ség igé nye
nél kül most mind két szö veg gel kap cso lat ban csak egy-egy
moz za na tot em lí tek. Írás ma gya rá zók sze rint a Lu kács ál -
tal idé zett mon dat nem csak Zsolt 31,6-ra utal, ha nem a
hí võ zsi dók ko ra be li es ti imád sá gá ra is. Jé zus ezek sze rint
szin te gyer me ki hit tel hal meg a ke resz ten, mint ha csak
ezt imád koz ná: „Én Is te nem, jó Is te nem, be csu kó dik már
a sze mem…” Le het-e en nél na gyobb vi gasz szá munk ra? A
já no si „el vé gez te tett” sza vát pe dig haj la mo sak len nénk a
„be fe je zõ dött, min den nek vé ge” ér te lem ben ven ni – ha
nem tud nánk, hogy a gö rög te tev les tai mö gött a tev loõ
szó áll, ami nem csak a vé get, ha nem va la mi nek a cél ját is
je len ti. Így lép het a re mény te len ség csüg gedt sza va he lyé -
be a gyõ zel mi ki ál tás: cél hoz ért Jé zus éle te, ben ne a meg -
vál tás mû ve!

Ve gyünk egy pél dát az Apos to lok cse le ke de te i bõl is! E
könyv ben há rom szor sze re pel (9., 22. és 26. rész) Pál meg -
té ré sé nek a le írá sa, ami egy részt dra ma tur gi a i lag ér de kes
(min dig más kon tex tus ban hang zik el), más részt az óko ri
iro da lom ban meg szo kott re to ri kai esz köz zel így mennyi -
sé gi mó don is ki fe je zés re jut az ese mény fon tos sá ga. Ér de -
kes to váb bá, hogy a há rom el be szé lés ko ránt sem egye zik
min den rész le té ben. 26,14 sze rint Pál pél dá ul – a töb bi be -
szá mo ló tól el té rõ en – ezt mond ja: …egy han got hal lot -
tam, amely így szólt hoz zám hé ber nyel ven: Saul, Saul, mi -
ért ül dö zöl en gem? Ne héz ne ked az ösz tö ke el len ru gó doz -
nod. A hé ber itt az ará mot je len ti. A meg di csõ ült Jé zus te -
hát anya nyel vén, ará mul szó lí tot ta meg Pált. Mi lyen jó,
hogy ez a fi a tal em ber a tar zus zi di asz pó rá ban nem csak
gö rö gül (és ta lán la ti nul) ta nult meg, ha nem ará mul is!
Csak ér de mes volt Ga má li el is ko lá já ba is jár ni… A „nem
le het az ösz tö ke el len ru gó doz nod” szál ló ige a hel le nis ta
iro da lom ban Aisz khü losz tól kezd ve Eu ri pi dé szen ke resz -
tül Li ba ni o szig (kü lön bö zõ va ri án sok ban) sok szor elõ for -
du ló afo riz ma, ami azt je len ti, hogy nem le het el len kez ni.
Na gyon fel tû nõ, hogy a zsi dó iro da lom ban nincs nyo ma
en nek az idé zet nek! A meg di csõ ült Jé zus te hát nem ke ve -
seb bet tesz, mint – egy em ber meg men té se ér de ké ben –
idéz és rög tön hé ber re for dít egy is mert gö rög mon da tot!
Ez a her me ne u ti ka nem ke ve seb bet ered mé nyez, mint azt
a fel is me rést, hogy bi zo nyos nem ke resz tény mon da tok,
böl cses sé gek Jé zus kö ze lé ben meg szen te lõd het nek, új tar -
ta lom mal tel het nek meg. Ha az elõbb azt mond tam, jó,
hogy Pál tud ará mul, ak kor most to vább kell men nem:
még jobb, hogy Jé zus tud nem csak ará mul, de egye bek
mel lett gö rö gül is. Hi szen õ is me ri, így le is tud ja for dí ta -
ni Eu ri pi dész ék böl cses sé gét… Az Ist ván, a ki rály címû
rock ope rá ban Kop pány hí vei így éne kel tek: „Nem kell
olyan Is ten, aki nem tud ma gya rul…” Sze rin tem ha gö rö -
gül tud, ak kor ma gya rul is tud. Is mer he ti – egye bek mel -
lett – Pe tõ fit és Arany Já nost, Má ra it és Es ter házyt… Ezt
úgy ér tem, hogy bi zo nyos ke gyel mi ál la pot ban – mint
ami lyen a da masz ku szi él mény volt – meg szen te lõd het -
nek az amúgy pro fán mon da tok és gon do la tok, a nyel vi
aka dá lyok pe dig le om la nak. 

Az idé zett pél dák kal azt kí vá nom szem lél tet ni, hogy a
fi gyel mes ol va sás és a tu do má nyos ap pa rá tust igény be ve -
võ vizs gá ló dás a bib li ai szö ve gek ko ráb ban nem lá tott
mély sé ge it tár hat ja fel. Be fe je zé sül nem tu dok el len áll ni
an nak, hogy szû kebb ku ta tá si te rü le tem rõl ne szól jak eb -
ben az össze füg gés ben is.

Jé zus pél dá za ta i nak exe gé zi se a hit éb resz tés va ló sá gos
kin cses bá nyá ja le het. A pa ra bo la mû fa já nak ter mé sze té -
bõl kö vet ke zik, hogy egy-egy ké pet, me ta fo rát szin te so ha -
sem le het tel je sen ki me rí te ni, s a fi gyel mes vizs gá ló dás so -
rán mind töb bet tud ha tunk meg Is ten or szá gá ról. Nek tek
meg ada tott az Is ten or szág nak tit ka… (Mk 4,11a) Át fo gó
rend szer he lyett ez út tal is né hány ap ró, ám ta lán meg gyõ -
zõ pél dát kí vá nok be mu tat ni a té koz ló fiú pa ra bo lá já ból
(Lk 15,11–32). Fi gyel jük csak meg, mi min dent árul el ez

376



az el be szé lés Is ten tit ká ból! Õ ak kor is meg ma radt apá -
nak, ami kor a fiú min den kap cso la tot meg sza kí tott ve le.
Egyet len árul ko dó sze mé lyes név más: 15,20-at a leg több
for dí tás úgy ad ja, a disz nók vá lyú i nál ho zott el ha tá ro zás
je gyé ben a fiú út ra kel ve el ment az ap já hoz. A gö rög szö -
veg sze rint azon ban nem pathvr aujtouÖ-t, ha nem pathvr
eJ au to uÖ-t hoz, vagy is a sa ját ap já hoz ment! Hi á ba sza kí -
tot ta meg ve le lát vá nyo san a kap cso la tot, õ sa ját ja ma -
radt, akit nem le het fel cse rél ni sen ki más sal. Ha za ván -
szor gó fi á nak ru hát ad a gön cök he lyett. Amit „leg szebb
ru há nak” for dí tunk, az a gö rög ben stolhv prwvth, vagy is
el sõ ru ha – ne tán uta lás ar ra a ru há ra, amit még ott hon
hor dott a fiú, és amit meg õr zött az apa? Az ige idõk is ér -
zé kel te tik az apa vég te len sze re te tét. Ami kor Lu kács a na -
gyobb fiú ha rag ra lob ba ná sát áb rá zol ja az apá nak a té -
koz ló fia irán ti bõ ke zû sé ge mi att, ak kor az ao ris tos ala kú
wjr givsqh igét hasz nál ja, ám ami kor az apa re ak ci ó ját ír ja
le, ak kor a pa re kav lei im per fec tum ban áll (15,28), így kér -
le li az apa a duz zo gó na gyobb fi át. In nen pe dig már csak
egy lé pés, hogy a pa ra ka levw igé bõl a Pa rak lé toszra asz  -
szo ci ál junk. Nem ha rag vó és lob ba né kony, ha nem fo lya -
ma to san és tü rel me sen vi gasz ta ló atyánk van.

Utol só pél dám is a mi Urunk, a Szent há rom ság Is ten
tit ká ra vet fényt. Jel 1,4 így fo gal maz: Ke gye lem nék tek és
bé kes ség at tól, aki van, aki volt és aki el jö ven dõ. Az itt sze -
rep lõ pra epo sit io a nyelv tan sza bá lyai sze rint ge ni ti vust
von za na, ám a gö rög szö veg ben alany eset ben ma rad a há -
rom sá gos Is ten ne ve. A szer zõ egy sze rû en nem haj lít ja
eze ket a sza va kat. A ki fi no mult stí lus ér zé kû gö rö gök szá -
má ra ez dur va hi ba, de itt alig ha nem hit val lá sos szem be -
sze gü lés a nyelv ta ni sza bá lyok kal: a szent író így is ki fe je -
zés re akar ja jut tat ni Is ten szu ve re ni tá sát! Jog gal idé zi egy
kom men tár azt a je le ne tet, ami kor Zsig mond csá szár a
kons tan zi zsi na ton egy nyelv ta ni hi bát csá szá ri ha tal má -
val akart szen te sí te ni. Ak kor ezt mond ták ne ki: „Cae sar
non sup ra gram ma ti cos”, vagy is a csá szár nem áll a
nyelv tan fö lött. Itt vi szont akár ezt is le het mon da ni: „De -
us su per gram ma ti cam”, vagy is fo gal maz zunk így: Is ten
szét fe szí ti a gram ma ti ka sza bá lya it.

E szin te rög tön zött pél da tár vé gé re ér tem. A Má té evan -
gé li u má tól az Apo ka lip szi sig ter je dõ anyag ból nem szán -
dé ko zom zárt he lyit írat ni, he lyet te nyil vá no san, szin te
hit val lás sze rû en hadd fog lal jam össze vizs gá ló dá sa im
ered mé nyét. Az Új szö vet ség exe gé zi se nem el tá vo lít a hit -
tõl, ha nem kö ze lebb visz ah hoz. Az írás ma gya rá zat so rán
bõ sé ge sen sze rez he tünk úgy ne ve zett aha-él mé nye ket. A
gö rög ben egy ao ris tos, vagy a hé ber ben egy hi fil alak fel -
is me ré se bi zony erõ sít he ti a hi tet. Még az ap rócs ka he he -
ze tek is Is ten szol gá la tá ban áll hat nak. Adód hat olyan
hely zet, hogy Is ten egy ab la ti vus ab so lu tus se gít sé gé vel
akar ja elõt tünk tit ka it fel tár ni…

Ez zel két irány zat nak is üzen ni kí vá nok. Ha va la ki azt
gon dol ja, hogy pusz tán aka dé mi kus mó don, úri passzi ó -
ból ûz he ti a teo ló gi át, az tér jen meg tu do má nyos gõg jé bõl,
és alá zat tal ren del je ma gát alá az Írás te kin té lyé nek. Ám

ugyan így tér jen meg ön cé lú ke gyes sé gé bõl az is, aki úgy
gon dol ja, hogy tu do má nyos igé nyes ség nél kül is fel ké -
szül het a lel ké szi vagy a hit ok ta tói szol gá lat ra. 

A teo ló gia, ezen be lül is az írás ma gya rá zat Körtner bé -
csi szisz te ma ti kus szép sza vá val „a hit nyelv is ko lá ja” le -
het. Sze ret ném, ha mind nyájan, akik az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem fa lai kö zött ta ní tunk és ta nu lunk,
min de nek elõtt eb be az is ko lá ba irat koz nánk be. Mert egy -
há zunk nak meg úju lás ra van szük sé ge. En nek esz kö ze az
erõ tel jes ige hir de tés le het, amit vi szont a jó exe gé zis ala -
poz meg. 

Sok szor haj la mo sak va gyunk ki ke rül ni az igé vel va ló
igé nyes szem be sü lés fá rad sá gát. Pré di ká ci ó ink vagy el se -
ké lye sed nek, vagy ön cé lú te o lo gi zá lás ba tor koll nak. Hi -
szem, hogy hí ve ink íz le tes és vál to za tos igei táp lá lék ra
vágy nak, nem pe dig pré di ká ci ós fa st fo od-ra, sem emészt -
he tet len éte lek re. 

Szék fog la lóm cí mé nek utol só sza vát sze ret ném még
alá húz ni. Az exe ge ti kai mun ka mint hit épí tõ és hit mé lyí -
tõ fo lya mat. Ne re mény ked jünk gyors és lát vá nyos si ker -
ben, ne akar juk tü rel met le nül vagy ép pen ön hit ten le rö vi -
dí te ni a szá munk ra ren delt ver seny pá lyát. Hadd idéz zek
eb ben az össze füg gés ben egy ré gi tör té ne tet!

A fi a tal szer ze tes meg kér dez te az öreg lel ki atyát: mi az
élet ér tel me. Az öreg ke zé be adott egy ko sa rat ez zel: eredj
le a fo lyó hoz, és hoz zál ne kem vi zet. En ge del me sen meg -
me rí tet te a ko sa rát, s jött vissza úgy, hogy min den víz ki -
folyt, ki cse pe gett a ko sár ból. Eredj má sod szor is: hoz zál
vi zet… Atyám, hi á ba já rok, min dig üres ma rad a ko sár,
pa na szol ta a fi a tal szer ze tes. Iga zad van, mond ta az öreg,
de nézd meg: mi lyen tisz ta lett köz ben a ko sár!

Egy faj ta ars exe ge ti ca gya nánt hadd le gyek egé szen
egy ér tel mû: egy aránt el le ne va gyok a tu do mány el le nes
ten den ci ák nak, bár mi lyen buz gó ke gyes ség gel pá ro sul ja -
nak is, és az egy ház ide gen szel le mi erõ fe szí té sek nek, bár -
mi lyen csil lo gó in tel lek tus sal jár ja nak is együtt. Meg gyõ -
zõ dé sem: a hit és a tu dás nem áll szem ben egy más sal, ha -
nem egyik fel té te le zi a má si kat. So kat je lent ezért ne kem
né hai Dok tor va te rem, az er lange ni pro fesszor, Jür gen Ro -
loff egy köny vé nek cí me: Exe ge tische Ve ran wor tung in der
Kirche. Egy há zi szol gá la tunk mû hely mun ká i ban exe ge ti -
kai aha-él mé nye ket sze rez he tünk, köz ben meg újul hat és
erõ söd het a hi tünk, kö vet ke zés kép pen mé lyeb bek és gaz -
da gab bak lesz nek ige hir de té se ink. 

Az ígért sze mé lyes ség je gyé ben tar to zom még az zal a
val lo más sal, hogy egye te mi ta ná ri szol gá la tom ban is sze -
ret nék min de nek elõtt ige hir de tõ ma rad ni. Író asz tal és szó -
szék egy aránt fon tos a szá mom ra. Ra goz ni és hir det ni egy -
aránt sze ret ném az igét. A ta ní tói és a lel ki pász to ri mun ka
össze tar to zá sát má ig ha tó ér vénnyel fe je zi ki egy idén el -
hunyt test vé rünk né hány mon da ta. A teo ló gus ként és ige -
hir de tõ ként egy aránt sok ál dást nyúj tó Scholz Lász ló
1948-ban, ME LE-el nök ként így írt: „Az Anya szent egy ház
Ura […] né me lye ket ren delt ta ní tó kul, né me lye ket pe dig
pász to ro kul. Ezt a ket tõt kez det ben nem le he tett tö ké le te -
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Ami kor me to dis ta teo ló gi ai kér dé sek kel fog lal koz ni kezd
va la ki, az el sõ ne héz sé ge ab ból szár ma zik, hogy igen ke -
vés ma gyar nyel vû iro da lom áll ren del ke zé sé re. A ma gyar
me to dis ta lel ké sze ket év ti ze dek óta más egy há zak in téz -
mé nye i ben ké pez zük. A me to dis ta iden ti tást és ta nul má -
nyo kat a kül föl di meg hí vott ven dé gek ál tal, il let ve az idõ -
sebb lel ké szek ta nul má nya i nak, ta pasz ta la tá nak át adá sá -
val pró bál tuk biz to sí ta ni. Ter mé sze te sen min den me to dis -
ta lel kész igye ke zett a né met és an gol nyel vû iro da lom ban
is tá jé ko zód ni, il let ve né hány szor meg ada tott a kül föl di
sze mi ná ri u mo kon va ló rész vé tel le he tõ sé ge is.

A fen ti té má ban is alig ta lál ha tó ma gyar iro da lom, de
az a ke vés nem le be csü len dõ, hi szen ép pen most ad tuk ki
né hány wes leyá nus szer ve zet tel össze fog va John Wes ley
pré di ká ci ó i nak el sõ két kö te tét, és a har ma dik mun ká la tai
is fo lya mat ban van nak. Ezen kí vül a ma gya rul meg je lent
né hány könyv bõl, il let ve el sõ sor ban a né met szak iro da -
lom ból me rí tet tem. Egyik ame ri kai ba rá tom tól kap tam né -
hány szak fo lyó irat-cik ket, ame lyek jó se gít sé get nyúj tot -
tak. Lel ké szi mun kám és él mé nye im ta pasz ta la ta it is meg -
pró bá lom meg fo gal maz ni eb ben a dol go zat ban.

Van-e iga zán spe ci á lis me to dis ta ige hir de tés, vagy van-
e evan gé li kus vagy re for má tus ige hir de tés? Ne tán az ige -
hir de tést más mi nõ ség jel zõ vel kell el sõ sor ban il let nünk: jó
ige hir de tés, gyen ge ige hir de tés, unal mas, éb resz tõ, ele ven,
gyó gyí tó, szí vig ha tó stb.? In kább e vál to zat fe lé haj la nék.
Még is ahogy a már fel so rolt, a Le u en ber gi Kon kor diát el -
fo ga dó (kö zös úr va cso rát és szó szé ket vál la ló) há rom egy -
há zat em lí tet tem – és a prob lé ma bo nyo lult sá ga mi att más
ke resz tény egy há zak ra nem tér nék ki, je lez ve, hogy nem
tar tom vé let len nek, hogy a kon kor diát ép pen ez a há rom
egy ház ír ta alá –, ese tük ben fel fe dez he tõ ek azok a ho mi -

le ti kai spe ci fi ku mok, ame lyek mi att ér de mes a té má val to -
vább fog lal koz ni. Ugyan ak kor el ke rül he tet len, hogy a me -
to dis ta ige hir de tés fon tos jel lem zõ jé nek tar tott „spe ci fi ku -
mo kat” evan gé li kus és re for má tus test vé re ink is fon tos -
nak te kint sék, és ez for dít va is így van. Ez in kább erõ sí ti
a meg ál la pí tást, mint gyen gí te né.

A ME TO DIS TA MOZ GA LOM TÖR TÉ NE TE

A me to diz mus ki ala ku lá sá nak
elõz mé nye és hát te re

A me to dis ta egy ház a 18. szá zad ban jött lét re az ang li kán
egy há zon be lü li val lá si meg úju lá si moz ga lom ként, amely
erõs tár sa dal mi-po li ti kai ki ha tás sal is bírt. Töb bek kö zött
je len tõ sen hoz zá já rult az ak ko ri Ang lia er köl csi ké pé nek
meg vál to zá sá hoz is. A sze gé nyek és el eset tek fel ka ro lá sá -
val so kak ban fel éb resz tet te a tár sa dal mi szo li da ri tás és
fe le lõs ség vál la lás gon do la tát. A me to dis ta egy ház éle té -
ben ma is fon tos sze re pet ját szik ez a tár sa dal mi el kö te -
le zett ség.

A me to diz mus a 16. szá za di an gol re for má ci ó ból táp lál -
ko zott, ami nek na gyon jó kez de tei vol tak. Ki vá ló lel ké szek
tér tek vissza Wit ten berg bõl a re for má ció hí ré vel, akik, bár
elég szo ron ga tott kö rül mé nyek kö zött ter jesz tet ték az új
ta no kat, még is ki ad ták az an gol ra for dí tott Új szö vet sé get
(1525). Vé gül egy ér de kes po li ti kai dön tés ve ze tett oda,
hogy a hi va ta los re for má ci ós fo lya ma tok be in dul ja nak.
VI II. Hen rik el sza kadt Ró má tól. Egy zsar nok in téz ke dé sei
vol tak ezek, és a re for má ció bel sõ ér té kei nem ha tot ták át
az egy há zi éle tet. De a hát tér ben ott vol tak a re for má ció
em be rei is, akik a meg úju lá sért dol goz tak. 

A kö vet ke zõ 200 év alatt az an gol egy ház ban sok harc
dúlt a ka to li kus és pro tes táns erõk kö zött, a ki rá lyok hol
az egyik, hol a má sik irány ba in dul va fog lal tak ál lást, úgy,
hogy a má sik tá bor nak is en ged mé nye ket tet tek. A re for -
mált egy ház köz ben el ve szí tet te az em be re ket, akik be le fá -
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sen ket té vá lasz ta ni – hisz Pál apos tol ta ní tott is, pász to rolt
is. Annyi ra szét vá lasz ta ni ezt a ket tõt az Anya szent egy -
ház ban so ha sem le he tett, hogy a lel ki pász to rok nak ne kel -
lett vol na pro fesszor kod ni ok is a gyü le ke zet ben, a pro -
fesszo rok nak [pe dig] ne kel lett vol na pász tor kod ni ok is a
rá juk bí zot ta kon… Mi, lel ké szek imád ko zunk pro fesszo ra -
in kért, hogy a Min den ha tó ad jon be lé jük egy sé get, egy lel -

ket: csak így re mél het jük a pász to rok egy sé gét is. Ha ezt az
imád sá got meg hall gat ja az Is ten, és ezt a se gí tõ ke zet meg -
ra gad ják az egy ház ta ní tói, nem két sé ges, hogy pász to rok
és ta ní tók együt te sen épí tik Krisz tus anya szent egy há zát.”

Ked ves hall ga tó im, az idé zet szer zõ jé vel együtt ké rem:
imád koz za tok pro fesszo ra i to kért, hogy tu do má nyos mun -
ká juk hit épí tés és hit mé lyí tés is le gyen!

CSER NÁK IST VÁN

A me to dis ta ige hir de tés*

* El hang zott az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men, a gya kor la ti
teo ló gi ai tan szék meg bí zá sá ból, ho mi le ti kai elõ adás ként. A me to dis ta
teo ló gus hall ga tó kat – a me to dis ta egy ház és az EHE kö zött lét re jött
meg egye zés alap ján – az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men ké pe zik
(A szerk.).



rad tak eb be a sok küz de lem be, és az egy ház iránt kö zöm -
bö sek ké vál tak. 

Köz ben Ang lia a 18. szá zad ele jé re a vi lág leg fej let tebb
or szá ga lett. Ki vív ta a vi tat ha tat lan ten ge ri ural mat, és ez
le he tõ vé tet te, hogy ha tal mát az egész vi lá gon meg erõ sít -
se. Az ipa ri for ra da lom ki bon ta ko zá sa, a ten ge ri ke res ke -
de lem, a fel fe de zé sek ré vén egy csa pás ra lehagy ta ver seny-
tár sa it. 

A leg sza ba dabb or szág volt a vi lá gon. Sza ba don be szél -
het tek az ál lam pol gá rok, és pub li kál hat tak, amit ép pen
akar tak. A val lá sos szek ták vi rá goz tak, még ha az ak ko ri
sza bad egy há zak tag ja it és a ka to li ku so kat sok te kin tet ben
má sod osz tá lyú ál lam pol gá rok nak te kin tet ték is. A po li ti -
kai élet ben de mok rá cia bon ta ko zott ki. 

De a ra gyo gó fel szín alatt sok be teg ség hú zó dott meg.
Az er köl csi zül lött ség jel lem zõ je volt, hogy a po li ti ku sok
meg vesz te get he tõk, a pa pok ha nya gok vol tak, a kö zép -
osz tály csak a pénz szer zés re gon dolt, a nép tö meg re a fék -
te len iszá kos ság és dur va ság volt jel lem zõ. A tár sa dal mi
élet leg vissza ta szí tóbb vo ná sa a szív te len ség volt. Az or -
szág egy re te re bé lye se dõ ke res ke del mé ben alap ve tõ té nye -
zõ vé vált a rab szol ga-ke res ke de lem, va la mint az ipar ban a
gyer mek mun ka. 

A me to dis ta moz ga lom

Egy szel le mi sé get csak egy ná la erõ sebb szel le mi ség ûz het
el (G. Le an). Sok fé le moz ga lom in dult el, ami meg pró bált
a hely ze ten vál toz tat ni, de ezek kö zött egyet len tu dott
alap ve tõ vál to zást hoz ni Ang lia éle té be: a me to diz mus. 

A me to diz mus ve ze tõ sze mé lyi sé ge, John Wes ley
(1703–1791) szám ta lan em ber nek hir det te az evan gé li u -
mot Ang lia ut cá in és pi ac te re in. Bár ter met re ki csi volt,
ener gi á ja és tett re kész sé ge szin te ki me rít he tet len. A kez -
dõ dõ ang li ai ipa ri for ra da lom ide jén of fen zív misszi ói üze -
ne te ál tal el ér te az or szág min den ré te gét. Nem utol só sor -
ban küz dött a szo ci á lis igaz sá gos sá gért, va la mint a rab -
szol ga-ke res ke de lem meg szün te té sé ért. Wes ley kö vet te a
Pré di ká tor sza vát: Tedd meg mind azt, ami a ke zed ügyé be
esik, és ami hez erõd van. (Préd 9,10)

John Wes ley 1703-ban szü le tett egy ang li kán lel kész
fi a ként. Ami kor öt éves volt, a pa ró kia po rig égett, és az
eme le ten re kedt kis fi út ép phogy si ke rült ki men te ni az
ab la kon át. Ezért any ja „tûz bõl ki ragadott üszök nek”
(Zak 3,2), vagy is kü lön le ges fel adat ra meg tar tott em ber -
nek tartot ta fi át. 

John az ox for di egye te men ta nult és szer zett dip lo mát.
1925-ben fel szen tel ték, majd vissza tért Ox ford ba, ahol
mint fi a tal ta nár se géd meg ala kí tot ta az ún. Szent Tár sa -
sá got (Holy Club) azok szá má ra, akik ko mo lyan akar ták
ven ni val lá suk gya kor lá sát. Rend sze re sen jár tak temp -
lom ba, úr va cso ráz tak, min den nap ol vas ták és ta nul má -
nyoz ták a Bib li át, rend sze re sen böj töl tek, és bör tö nö ket
lá to gat tak, vagy is amit együtt ol vas tak, azt igye kez tek

meg va ló sí ta ni. Buz gó sá guk mi att kü lön bö zõ gúny ne ve ket
ra gasz tot tak a cso port ra: szent klub, bib lia mo lyok, sak ra -
men tá ri á nu sok és me to dis ták, az az mód sze res ke dõk. Ez
az utol só gúny név ma radt raj tuk, amit az tán ma guk is el -
fo gad tak és azo no sul tak ve le. 

Wes ley na gyon ko mo lyan akar ta ven ni val lá sát, és igen
in ten zí ven gya ko rol ta azt. El akar ta nyer ni Is ten tet szé sét,
és úgy gon dol ta, hogy az út, amin jár, tet szik Is ten nek.
Egyút tal nagy bel sõ bi zony ta lan ságban élt azt illetõen,
hogy Is ten elõt ti igaz-e, és ha son ló fo lya mat zaj lott le ben -
ne, mint Lu ther Már ton ban, aki a ko los tor fa lai kö zött
küz dött az üd vös sé gé ért. Wes ley ugyan ezt él te át: min dent
na gyon jól akart csi nál ni, és a gya kor la ti éle té vel akar ta
ki ér de mel ni Is ten ke gyel mét a ma ga szá má ra. 

Eb ben a ví vó dá sá ban 1735-ben Ame ri ká ba uta zott,
hogy az in di á nok misszi o ná ri u sa le gyen. Ami kor 1738-
ban ha za tért, még in kább tisz tá ban volt hi té nek hi á nyos -
sá ga i val. „El men tem Ame ri ká ba, hogy meg té rít sem az in -
di á no kat, de ki té rít meg en gem?” – kér dez te ma gá tól a
ha jón ha za fe lé. 

Nem ta lál ta lel ki nyu gal mát, és sa ját hi té ben sem volt
bi zo nyos. Ha za té ré se után nem sok kal át él te a Krisz tus sal
va ló sze mé lyes ta lál ko zást, ami elõ ké szí tet te õt er re a ha -
tal mas mun ká ra. Er rõl így szá molt be nap ló já ban 1738.
má jus 24-én: „Es te na gyon kel let le nül men tem el az Al -
der sga te tár sa ság ba, ahol va la ki fel ol vas ta Lu ther nek a
Ró mai le vél hez írt be ve ze té sét. Há rom ne gyed ki lenc tá ján,
mi kor a fel ol va sás ott tar tott, hogy Is ten mi lyen vál to zást
idéz elõ a szív ben a Krisz tus ban va ló hit ál tal, szí ve met
fur csa me leg ség töl töt te el. Azt érez tem, bí zom Krisz tus -
ban, egye dül Krisz tus ban, üd vös sé ge mért. Meg kap tam a
bi zo nyos sá got, hogy el vet te bû ne i met, még az én bû ne i -
met is, és meg sza ba dí tott a bûn és a ha lál tör vé nyé tõl.”

Wes ley ezt te kin tet te a meg té ré sé nek, bár ko ráb ban is
el kö te le zett ke resz tény volt, de ez a bel sõ át élé se, amit õ
ez után szív bé li meg té rés nek, bel sõ bi zo nyos ság nak ne ve -
zett, alap ve tõ en meg ha tá roz ta ké sõb bi mun ká ját, és nyi -
tá nya volt an nak az evan ge li zá ci ós mun kál ko dás nak, ami
egész Ang lia éle tét át for mál ta. Kö zel eb ben az idõ ben tért
meg test vé re, Charles és ba rát ja, Ge or ge White field, akik -
kel együtt et tõl kezd ve a Krisz tus ba ve tett hit ál tal nyert
üd vös ség üze ne tét hir det ték. Ezt a faj ta üze ne tet nem fo -
gad ták öröm mel az ang li kán szó szé ke ken. Ang li á ban az
er köl csi és val lá si ha nyat lás, a hi tet len ség, a pa pok mo ra -
li zá ló pré di ká ci ó ja az ang li kán egy há zi éle tet na gyon si -
vár rá tet te. A me to dis ták ige hir de té sei éb re dé si trom bi ta -
szó nak tûn tek, amely az evan gé li um hoz, a krisz tu si meg -
vál tás öröm hí ré hez va ló vissza té rés re szó lí tott fel, vagy in -
kább ezt kí nál ta fel. Ahogy a temp lo mok be zá rul tak elõt -
tük, elõ ször White field, majd Wes ley is a sza bad ég alatt
kez dett pré di kál ni, és így ta lál tak rá az egy ház tól el ide ge -
ne dett tö me gek re. 

Az evan ge li zá ció szü le tés nap ját 1739. feb ru ár 17-ére te -
szik, ami kor G. White field a Bris tol mel let ti Kings wood
egyik domb ján 200 szén bá nyász elõtt a ma ga el sõ sza bad
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ég alat ti evan ge li zá ci ó ját meg tar tot ta. Eb ben a nagy lel ki
szá raz ság ban õket ra gad ta meg Is ten, hogy bûn bá nat ra és
meg té rés re hív ja nak em be re ket. 

Wes le yék mun ká ja nyo mán evan ge li zá ló pré di ká to rok
jár ták be a pi ac te re ket, egyéb köz te re ket, út ke resz te zõ dé -
se ket, és min den olyan he lyet, ahol meg szó lít hat ták a so -
ka sá got. Wes ley egyik al ka lom mal, ami kor szü lõ vá ro sá -
nak temp lo má ból ki til tot ták, a te me tõ kert ben ap ja sír kö -
vén áll va pré di kált 8 na pon ke resz tül. 

Wes ley ál lan dó an úton volt, ál ta lá ban ló há ton köz le ke -
dett, éven te 8-10 ezer km-t is meg tett (na pi 25-27, he ti
200 km-t je lent ez át la go san). Nem vé let le nül kap ta az
„Is ten lo va sa” ragadványne vet. Út köz ben gyak ran meg -
állt, hogy hir des se az öröm hírt min den ki nek, aki meg hall -
gat ja. Pa ró ki át a ta ní tá sa mi att nem ka pott az egy ház tól,
de gyak ran mond ta, hogy az egész vi lág az én pa ró ki ám.
„Ezen azt ér tem – mond ta –, hogy bár hol já rok, úgy íté lem
meg, hogy he lyén va ló és vál lalt kö te les sé gem hir det ni az
üd vös ség öröm üze ne tét mind azok nak, akik hal la ni akar -
ják.” Né ha, kü lö nö sen a kez de ti évek ben ko moly el len ál -
lás ba üt kö zött, gyak ran kõ vel is meg do bál ták. De ki tar -
tott, és még köz vet le nül ha lá la elõtt, 87 éve sen is a sza -
bad ég alatt pré di kált. Alig akadt olyan ang li ai hely, aho -
vá ne ju tott vol na el pré di ká ci ós út ja in. 

Az ang li kán pap ság és a tár sa da lom egy ré sze is gya na -
kod va és rosszallással fi gyel te a me to dis ták te vé keny sé gét.
Ugyan ak kor so ka kat meg in dí tott ige hir de té sük. A brit szi -
ge te ken éb re dés sö pört vé gig, so kan nyer tek ez ál tal sze mé -
lyes, élõ hi tet Is ten tõl. A fel éb redt me to dis ta kö zös sé gek je -
len tõs té nye zõ i vé vál tak a ko ra be li pro tes tan tiz mus nak. A
me to dis ta mun ka tár sak nak fon tos fel ada tuk volt, hogy a
meg tért em be re ket tár sa sá gok ba (egye sü le tek be) szer vez -
zék (az ang li kán egy há zon be lül), és he lyi gyü le ke ze te ket
ala pít sa nak (ez lel ki gon do zói cél volt, nem egy ház po li ti -
kai). Wes ley nem akart ön ál ló egy há zat lét re hoz ni, az ang -
li kán egy ház ke re te in be lül akart ma rad ni, és ang li kán lel -
kész ma radt éle te vé gé ig. Meg õriz te az ang li kán egy ház re -
for má to ri ha gyo má nya it. Az ang li kán egy ház ban el fo ga -
dott hit el ve ket (The Thirty-ni ne Ar tic les of Re li gi on), az
Imád sá gos köny vet (Bo ok of Com mon Pra yer) és a Ho mí li -
á kat (Bo ok of Ho mi li es) min dig alap ira tok nak te kin tet te. De
az ang li kán egy ház nem tud ta meg tûr ni ma gá ban ezt a
moz gal mat. Wes ley ha lá la után, meg tart va a re for má to ri
ala po kat, ön ál ló egy há zi szer ve ze tet hoz tak lét re. 

Az éb re dés ha tá sa

Az ang li kán egy há zon be lül is el in dult egy meg úju lá si fo -
lya mat, és az egy há zon be lül az úgy ne ve zett evan ge li ká -
lok egy re na gyobb szám ban vol tak je len. 

A ha gyo má nyos sza bad egy há zak (a kong re ga ci o na lis -
ták, a skót pres bi te ri á nu sok és a bap tis ták), ame lyek ko -
ráb ban el ve szí tet ték len dü le tü ket, új erõ re kap tak és nö ve -
ke dés nek in dul tak. 

A me to dis ták szol gá la ta ki ha tott az egy há zon kí vü li
élet re is. Az éb re dés foly tán az evan gé li um meg érin tet te az
al sóbb nép ré te gek tag ja it is, és az egész tár sa da lom az éb -
re dés ha tá sa alá ke rült. Ez meg vál toz tat ta az egész nem -
zet er köl csi ar cu la tát. Tör té né szek ál lít ják, hogy az éb re -
dés nél kül Ang li á ban egy fran cia or szá gi hoz ha son ló vagy
még na gyobb for ra da lom kö vet ke zett vol na be.

A prédikátorok igye kez tek köz ért he tõ mó don be szél ni az
em be rek nek – a re for má ció gon do la tát kö vet ve – az evan -
gé li u mi üze net alap té te le i rõl. Így hir det ték Jé zus Krisz tus
köz pon ti je len tõ sé gét, ke reszt ha lá lát, a meg té rést, az üdv -
bi zo nyos sá got, az élet szent sé gét, az öröm hír ter jesz té sét.
Ha tá sos, köz ért he tõ ver sek ben fo gal maz ta meg eze ket a
fon tos dol go kat Charles Wes ley, és gyü le ke ze ti ének lés re
al kal mas dal la mok kal lát ta el.

A moz ga lom ter je dé se, az egy ház meg ala ku lá sa

A me to dis ta moz ga lom csak ve ze tõ je, John Wes ley ha lá la
után (1791), a kö rül mé nyek kény sze rí tõ ha tá sá ra vált ki
az ang li kán egy ház ból és szer ve zõ dött ön ál ló egy ház zá. A
19. szá zad ele jén már 8 mil lió me to dis tát tar tot tak szá -
mon. A 18–19. szá zad fo lya mán kü lö nö sen az észak-ame -
ri kai kon ti nen sen ter jedt el. Ma vi lág szer te 108 or szág ban
mint egy 70 mil lió me to dis ta él, fõ képp az Egye sült Ál la -
mok ban, Nagy-Bri tan ni á ban, Auszt rá li á ban, Dél-Ko re á -
ban és a kö zép-af ri kai ál la mok ban van nak na gyobb kö -
zös sé gek. 

A me to dis ta egy ház ta ní tá sa

Wes leyék nem új val lás, fe le ke zet ala pí tá sá nak igé nyé vel
lép tek fel, ta ní tá suk ban sem fe dez he tõ fel kü lön le ges spe -
ci fi kum, alap ve tõ en a pro tes táns teo ló gi á ra épül. Az a vi -
lá gos ság, ami a re for má to ri teo ló gi á ból fa kadt, tel jes ség -
gel elég sé ges volt a me to dis ta ige hir de tés, misszió szá má -
ra. Nem ho zott lét re új dog má kat. Nem fog lal ko zott hit tu -
do má nyi kér dé sek kel. A min den em ber ál tal meg ta pasz tal -
ha tó üd vös ség hir de té sé vel men tek az em be rek kö zé. Ez
per sze nem zár ja ki, hogy a me to dis ták né hány vi ta tott
kér dést a ma guk szá má ra pon to sí tot tak, ab ban ál lást fog -
lal tak (pél dá ul a pre des ti ná ció, az úr va cso ra), vagy né -
hány he lyen más ho vá tet ték a hang súlyt (pél dá ul a meg -
szen te lõ dés kér dé se). El sõ sor ban ko ruk ki üre se dett val lá -
sos sá gát ítél ték el, s he lyet te a min den na pok ban meg élt
hit fon tos sá gát hir det ték. A me to dis ták a ta ní tás és a hit -
élet egye dü li zsi nór mér té ké ül a Szent írást is mer ték el. Az
ige hir de tés kö zép pont já ban a Krisz tus ban va ló meg té rés,
meg úju lás és a sze re tet cse le ke de te in ala pu ló meg szen telt
élet gya kor lat hir de té se állt. A sze mé lyes dön tés fon tos sá -
gá nak ki eme lé sé vel sok szor be szél tek a meg té rés rõl, de
leg in kább a meg szen te lõ dés rõl, ami az Is ten mun ká já nak
nö ve ke dé se ben nünk. Wes ley bi zo nyos volt ab ban, hogy a
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ke resz tény hit élõ mag vát a Bib lia ki je len ti, a tra dí ció meg -
vi lá gít ja, a sze mé lyes meg ta pasz ta lás ál tal élõ vé lesz és az
ér te lem se gít sé gé vel meg szi lár dul. El sõd le ges, min de nek
fe let ti sze re pe a Bib li á nak van, ezért a Bib lia gon dos ta -
nul má nyo zá sá ra össz pon to sí tott és ösz tön zött. 

JOHN WES LEY IGE HIR DE TÕI SZOL GÁ LA TA

A me to dis ta éb re dé si moz ga lom az ige hir de té sek bõl táp lál -
ko zott. Nem vol tak kü lön le ges hit val lá sai vagy hit el vei.
Ezek bõl a pré di ká ci ók ból is mer ték fel az em be rek an nak le -
he tõ sé gét, hogy ren dez zék kap cso la tu kat az élõ Is ten nel. Az
Is ten nel va ló kap cso lat nem csu pán val lá sos, bel sõ él ményt
je len tett, ha nem eg zisz ten ci á lis vál to zá sok tör tén tek az em -
be rek ben, ame lyek az em be rek tu da tá ra, ma ga tar tá sá ra és
te vé keny sé gé re messze me nõ ha tást gya ko rol tak.

A meg úju lás cent ru má ban leg in kább Wes ley pré di ká ci ói
áll tak. Wes ley eze ket a vá lo ga tott pré di ká ci ó kat küld te el
mun ka tár sa i nak.

Pré di ká lá sá ban Wes ley egye bek kö zött két újí tást ve ze -
tett be. Egy részt le jött a temp lo mi szó szék rõl, és ki vo nult a
sza bad ég alá, elé be men ve hall ga tó sá gá nak. Így Nagy-Bri -
tan ni á nak csak nem min den szeg le tét be jár ta, de kü lö nö -
sen a nagyvárosok ak ko ri ban meg so ka so dó pro le tár nyo -
mor ne gye de it, aho vá a ha gyo má nyos an gol gyü le ke ze ti
rend szer nem ért el. Eb bõl kö vet ke zett má sik újí tá sa: egy -
sze rû em be rek nek egy sze rû nyel ven kel lett szól nia. Ige hir -
de té se it te hát sal lang men te sen, a vi lá gos sá got, kö vet ke ze -
tes sé get és tö mör sé get hang sú lyo zó re to ri ka sze rint szer -
kesz tet te. El sõ re úgy tûn het, Wes ley pré di ká ci ó i ból nem
szól más, csak az örök ké va ló, szín tisz ta evan gé li um, de
ala po sabb ol va sás után ki de rül: ige hir de té sei ezer szál lal
kö tõd nek a kor szak nagy teo ló gi ai, fi lo zó fi ai, is me ret el mé -
le ti kér dé se i hez és vi tá i hoz. Wes ley ko rá nak egyik leg mû -
vel tebb el mé je volt, szün te le nül ta nult és ol va sott (út jai so -
rán ló há ton is), és tu dá sa nem en ged te, hogy dur ván le egy -
sze rû sí tett igaz sá go kat ves sen oda az em be rek elé. 

Ige hir de té se i nek ki adá sá ban Wes leyt az a szán dék is
haj tot ta, hogy pré di ká tor tár sa i nak (akik kö zött na gyon
sok la i kus ige hir de tõ volt) amo lyan dog ma ti kai és re to ri -
kai ve zér fo na lat ad jon, mér té ket mu tas son fel; ezért kap -
ta a még éle té ben ki vá lo ga tott 52 ige hir de té se a Pré di ká ci -
ók cí met (Stan dard Ser mons).

Wes ley ige hir de té sé rõl (a Pré di ká ci ók 1747-es elõ sza va
alap ján) az aláb bi a kat ál la pít hat juk meg:

1. Gyak ran pré di kált nyil vá nos he lyen „az igaz val lá -
sos ság alap ja i ról”. Ez szá má ra a bib li ai, egye te mes (ere de -
ti ér te lem ben vett ka to li kus), de egy ben ang li kán ta ní tás
alap ját is szol gá ló val lá sos sá got je len tet te.

2. Az em ber tö me gek nek pré di kált. Nem akart vá lasz té -
kos, szó no ki, „ele gáns ru há ba öl töz te tett pré di ká ci ót”
mon da ni. Az egy sze rû em be re ket al kal mas nak te kin tet te
ar ra, hogy meg ítél jék, „mely igaz sá gok kel le nek ne kik a
je len va ló és el jö ven dõ bol dog sá guk hoz”.

3. Egy sze rû igaz sá got fo gal ma zott meg egy sze rû em be -
rek nek, és meg tar tóz tat ta ma gát min den szép és fi lo zo fi -
kus spe ku lá ci ó tól. Ke rül te azo kat a sza va kat, a teo ló gi ai
ki fe je zé se ket is, ame lye ket a hét köz na pi élet ben nem
hasz ná lunk. 

4. Pré di ká ci ói alatt sza bad volt ol vas má nya i tól, szán dé -
ko san nem akart em lé kez ni rá juk. „Így sok kal vi lá go sab -
ban ki tu dom fe jez ni szí vem gon do la ta it.”

5. Ige hir de té sé nek alap ját a Bib lia ké pez te. „Ma ga mat
egy na pos te remt mény nek gon do lom, úgy me gyek ke resz -
tül az éle ten, aho gyan a nyíl vesszõ sze li át a le ve gõ eget.
… Egy dol got aka rok tud ni: az utat a menny or szág ba –
hogy mi kép pen köt he tek ki biz ton ság ban ama bol dog par -
ton. Is ten ma ga eresz ke dett le, hogy ezt meg ta nít sa. Mind -
ezt meg ír ta egy könyv ben. Ó, add ne kem ezt a köny vet!
Bár mi áron add ne kem az Is ten köny vét! Meg kap tam.
Ben ne meg van a ne kem kel lõ tu dás. Egy könyv em be re
aka rok len ni! Az õ je len lé té ben nyi tom ki és ol va som az õ
köny vét, hogy meg ta lál jam a menny be ve ze tõ utat.” A
Bib li á val va ló fog lal ko zás fo lya ma tát to vább fo gal maz za:
Ha két sé ge van, vagy ho má lyos va la mi, szí vét fel eme li Is -
ten hez, és imád koz va ké ri, hogy Is ten ad jon böl cses sé get.
Ez után fel ku tat ja a pár hu za mos ige he lye ket. Ha ma rad
ben ne ké tely, teo ló gi á ban jár tas tár sa i hoz vagy írá sa ik hoz
for dul se gít sé gért. Amit eb ben a fo lya mat ban meg ta nul,
azt ad ja to vább. 

6. Úgy akart pré di kál ni, hogy a hall ga tók meg tud ják
kü lön böz tet ni a for ma sá gok tól a szív val lá sát. Meg akar -
ta óv ni a kül sõ val lá sos ság tól a hall ga tó it. 

7. Az el sõ négy pré di ká ci ót azért he lyez te elõ re, hogy
iga zol ja, a me to dis ták nem akar nak sem mi új ta ní tást be -
ve zet ni. A ke resz tény ség alap kér dé se i nek te kin tet te az
ezek ben meg fo gal ma zot ta kat. A négy pré di ká ció cí me: Üd -
vös ség hit ál tal (Ef 2,8); A majd nem-ke resz tyén (Ap Csel
26,28); Éb redj fel, aki al szol (Ef 5,14); Szent írás hû ke resz -
tyén ség (Ap Csel 4,31).

MI ÉRT FON TOS MA SZÁ MUNK RA
WES LEY MUN KÁ JA?

A poszt mo dern teo ló gu sok nem egy vé le mé nyen van nak a
múlt ról. Egye sek nagy mér ték ben fi gyel men kí vül hagy ják
a tra dí ci ót, kü lö nö sen, ha ki lóg a mo dern kor ból. Má sok
fel is me rik a tényt, hogy nem ér kez tünk vol na meg oda,
ahol ma va gyunk, azok nél kül, akik meg elõz tek min ket.
Ezek ben a va ri á ci ók ban nem tud juk el ke rül ni azt a kér -
dést: mi ért szen tel jünk fi gyel met Wes ley nek? 

Ez egy ál ta lán nem hi po te ti kus kér dés. Né hány év vel ez -
elõtt egy me to dis ta kon fe ren ci án egy fel szó la ló azt mond -
ta: nincs okunk ar ra, hogy Wes ley nél ke res sünk út mu ta -
tást. A 18. szá zad ban sen ki sem ért het te meg azt a vi lá got,
amely ben mi élünk, meg ha tá ro zó sza va sem le het ma szá -
munk ra. Wes ley tel jes fi gyel men kí vül ha gyá sa so ka kat
meg le pett és ki áb rán dí tott a hall ga tó ság ban, de az elõ adó
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nem ad ta fel a vé le mé nyét. Né há nyan még egyet is ér tet tek
ve le. A pil la nat ar ra szol gált, hogy il luszt rál ja, aho gyan a
me to diz mus a 21. szá zad fe lé ha lad. Nincs kö zös vé le mé -
nyünk a tra dí ció és a nyi tott ság kap cso la tát il le tõ en. 

El kell is mer nünk, hogy a 20. szá zad óri á si mér ték ben
kü lön bö zik a 18. szá zad tól. Te hát an nak, hogy Wes ley nek
fi gyel met szen tel jünk, más oká nak kell len ni. Ste ve Har -
per Mi ért szen tel jünk fi gyel met Wes ley nek? cí mû írá sa
négy meg ál la pí tást tesz. 

Elõ ször: Azért fi gye lünk Wes ley re, mert olyan sze mélyt
pél dáz, aki kor tár sa i nál erõ seb ben ke res te az igaz sá got.
Ha bár sok fé le te kin tet ben õ a 18. szá zad pol gá ra és az
ang li kán egy ház em be re volt, le rak ta az alap ja it a me to -
dis ta moz ga lom nak, amit õ bib li ai ke resz tény ség nek ne ve -
zett. Ahe lyett, hogy en ged te vol na, hogy a kul tú ra for mál -
ja üze ne tét, in kább azon igye ke zett, hogy az evan gé li um
be fo lyá sol ja a kul tú rát. Mind a teo ló gi ai tar tal ma, mind az
in téz mény rend sze re a Bib li á ban gyö ke re zett, a ke gye lem
vi lá gos teo ló gi á já val, amit kü lö nö sen Jé zus és a ki ala ku ló
új tes ta men tu mi egy ház pél dá zott. Egy poszt mo dern kor -
ban, ami kor ar ra tö rek szünk, hogy meg sza ba dul junk egy
bi zo nyos idõ szak vagy egyet len kul tú ra fog sá gá tól, úgy
te kint he tünk Wes ley re, mint olyan em ber re, aki ezt ke res -
te az éle te so rán. A szer zõ ar ra biz tat, hogy „a fo lya mat -
nak el le ne kell áll ni, ne hogy el ve szít sük az evan gé li u mot
a kul tú ra iz gal mas sá gá ban, vagy pe dig el fo gad juk az
evan gé li um nak egy olyan vál to za tát, ami nem ah hoz a
kul tú rá hoz szól, ami a mi misszi ós te rü le tünk. Te hát meg -
ta nul hat juk tõ le, ho gyan for dul junk tel je sen a mai ge ne rá -
ci ónk hoz a Szent írás te kin té lyé vel és kul tu rá lis ér zé keny -
ség gel. 

Má sod szor azért szen te lünk fi gyel met Wes ley nek, mert
õ „élet-teo ló gus” volt in kább, mint el mé le ti teo ló gus. Poszt  -
mo dern ko runk igen nagy je len tõ sé get tu laj do nít a ta pasz -
ta la tok nak. Ta nul ha tunk Wes ley tõl, mert õ koc ká za tot
vál lalt az zal, hogy teo ló gi ai vizs gá ló dá sá nak mód sze re i be
a Szent írás, a tra dí ció és az ér te lem mel lett be von ta a ta -
pasz ta la tot. Vi lá gos, hogy ra gasz ko dott a ke resz tény ség
klasszi kus hit val lá sa i hoz, de meg ér tet te, hogy a ke resz -
tény hit több, mint egy hit val lás, amit ma gun ké vá te -
szünk, in kább egy egész élet, amit le kell él nünk. Egyik
ked venc ki fe je zé se, a „sze re tet ál tal mun kál ko dó hit” il -
luszt rál ja ezt a szubsz tan ci á ra és a Lé lek re vo nat ko zó át -
fo gó tö rek vést a teo ló gi á ban. 

Har mad szor: Wes ley re ér de mes oda fi gyel ni az igaz ság -
hoz va ló ek lek ti kus  kö ze lí té se – a kü lön bö zõ né ze tek ösz  -
sze egyez te té se – mi att. Ha bár az ang li kán tra dí ci ó ban
gyö ke re zett, nem kor lá toz ta az igaz ság ke re sé sét és a kom -
mu ni ká ci ó ját er re az egyet len for rás ra. For rá sa i nak vizs -
gá la ta köz vet len kap cso la tot mu tat a ró mai ka to li kus, ke -
le ti or to dox, klasszi kus pro tes táns, pu ri tán és füg get len
gon do lat áram la tok kal. Pa ul Chil co te he lye sen jegy zi meg,
hogy Wes ley teo ló gi á já nak egyik kulcs sza va az „és”. Pél -
dá ul meg fo gal maz ta a hit és a cse le ke det teo ló gi á ját, el ke -
rül ve ez zel a ket tõ éles el len té tét. Krisz tus tes té nek na -

gyobb és gaz da gabb szem lé le té re jut ha tunk. Az ered mény
nem kor lát lan plu ra liz mus, ha nem egy egye te mes (ka to li -
kus) lé lek, amely az Is ten né pét mint egé szet kép vi se li és
tisz te li. 

Ne gyed szer: azért fi gye lünk Wes ley re, mert õ a pa ró ki á -
já nak tar tot ta a vi lá got. Az evan gé li um min dig túl ve zet
min ket ön ma gun kon. Még a leg mé lyebb sze mé lyes szent -
ség is el pá ro log, el tû nik, ha csak nem egy tár sa da lo mért
élõ (szo ci á lis) szent ség ben fe je zõ dik ki. Igaz, hogy a vi lág
drá ma i an meg vál to zott a 18. szá zad óta, de Wes ley min -
den em be rért égõ szí ve biz to san olyas va la mi, amit a mi
nap ja ink ban is sze ret nénk ma gunk ban lát ni. 

Le he tet len meg ér te ni az evan gé li u mot vagy a ko rai me -
to diz must füg get le nül an nak tár sa dal mi ha tá sá tól és glo -
bá lis je len lé té tõl. Ne héz len ne mar kán sabb kap cso la tot ta -
lál ni Wes ley és ko runk kö zött, mint ez. 

A MAI ME TO DIS TA IGE HIR DE TÉS JEL LEM ZÕI
(VÁZ LA TOS FEL SO RO LÁS)

– Csa lá di as, köz vet len lég kö rû, a gyü le ke zet ak tív rész vé -
te lé vel zaj ló is ten tisz te let ke re té ben hang zik.

– Az ige hir de tés a hall ga tó hoz akar szól ni, a hall ga tó
iránt ér zett sze re te tet ki fe jez ve. 

– A szí vig ha to ló pré di ká ci ót szük sé ges nek vé li a me to dis -
ta pré di ká tor. (Wes ley kü lönb sé get tett „agy mun ka” és
„szív mun ka” kö zött, és azt akar ta, hogy a pré di ká ció
has son el a szí vig.) 

– Bib li kus meg fo gal ma zás ra tö rek szik, Krisz tus ra mu ta tó
cél lal. Jel lem zõ a Bib lia idõ sze rû sé gé nek em le ge té se,
an nak al kal ma zá sa az éle tünk re.

– Né hány fon tos kér dés hang sú lyo san ke rül elõ a me to -
dis ta ige hir de té sek ben: 
• a meg té rés re va ló meg hí vás;
• a sze mé lyes üdv bi zo nyos ság Róm 8,15–16 alap ján;
• a meg szen telt élet re va ló biz ta tás – a me to dis ták fel -

ada tuk nak ér zik, hogy a „bib li kus szent sé get ter -
jesszük az or szág ban” (Wes ley), a tár sa da lom ban,
ott ho nunk ban, mun ka he lye ken;

• a meg ta pasz tal ha tó ság ról va ló bi zony ság té tel, ami
egyút tal óva tos ság ra is int ben nün ket. (Az el sõ me to -
dis ták nem csak el ve ket akar tak hangoztatni, sok szor
be szél tek a hit meg ta pasz tal ha tó sá gá ról. Ez az él -
mény teo ló gia fe lé vitt el sok teo ló gust, ami ké sõbb kü -
lö nö sen a ka riz ma ti kus moz gal mak ban fe je zõ dött ki.)

– Az el kö te le zett ség re va ló fel szó lí tás gya ko ri. A me to dis -
ta pré di ká ció meg kí ván ja a hit vá la szát.

– Az elõt tünk élõ me to dis ta lel kész nem ze dék mond ta
gyak ran, hogy a me to dis ta pré di ká to rok nem moll ban,
ha nem dúr ban pré di kál nak – a ke gye lem gyõ zel mé nek
meg gyõ zõ dé se mel lett. 

– Nincs kö te le zõ en elõ írt pe rikó pa rend. Bár lé te zik me to -
dis ta pe rikó pa (az USA-ban ad ják ki), a ma gyar lel ké -
szek több sé ge sza bad tex tus vá lasz tás alap ján pré di kál.
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– Az ige hir de tés hossza ál ta lá ban 20-30 perc. (Nyu ga ton
12-15 perc, Kár pát al ján 45-60 perc.) 

A MA GYAR OR SZÁ GI ME TO DIS TA EGY HÁZ
LEG FON TO SABB ADA TAI

Az eu ró pai kon ti nen sen a 19. szá zad kö ze pén len dült fel
a me to dis ta misszió, Ma gyar or szág ra 1898-ban ér ke zett
Né met or szág ból az el sõ me to dis ta pré di ká tor Ro bert Möl -
ler sze mé lyé ben. Az el sõ gyü le ke ze tek a Vaj da ság ban és
Bu da pes ten ala kul tak meg, s az el sõ vi lág há bo rú ki tö ré se -
kor már 1000 fõ kö rül volt a tag lét szám. A pá ri zsi bé ke -
kon fe ren cia dön té se nyo mán az el vesz tett te rü le tek kel a
me to dis ta gyü le ke ze tek zö me is a ha tá ro kon túl ra ke rült,
s az egyet len meg ma radt gyü le ke zet bõl (Bu da pes ten) gya -
kor la ti lag elöl rõl kez dõ dött az or szá gos mun ka.

Az egy ház erõ tel jes szo ci á lis és gyü le ke zet épí tõ szol gá la ta
a két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ra esik. Nem zet kö zi kap -
cso la ta i nak kö szön he tõ en mil li ós nagy ság rend ben ér kez tek
me to dis ta se gély szál lít má nyok az or szág ba a há bo rú utá ni
nyo mo rú sá gos idõk ben. Ek kor épült – fõ leg nem zet kö zi ado -
má nyok ból – egy szo ci á lis és egész ség ügyi in téz mény Bu da -
ke szin, amely 1951-ig, az ál la mo sí tá sig fo lya ma to san mû -
kö dött. Bu da pes ten fiú- és le ány ott hon ala kult, egy idõ ben
al ko hol men tes ét ter met üze mel te tett az egy ház.

A má so dik vi lág há bo rú és az azt kö ve tõ év ti ze dek is tra -
gi ku san érin tet ték az egy há zat. A né me tek ki te le pí té se és
a szlo vák–ma gyar la kos ság cse re kö vet kez té ben el ve szí tet -
te né met és szlo vák gyü le ke ze te it, az ak ko ri tag lét szám
65%-át. Ál la mo sí tot ták az egy ház köz pont épü le té nek két -
har ma dát és a Bu da ke szin mû kö dõ sza na tó ri u mot is. A
dia kó ni ai szol gá lat a gyü le ke ze tek ke re tei kö zé szo rult
vissza, s a hit éle ti te vé keny ség is csak kor lá to zott ke re tek
kö zött foly ha tott.

A rend szer vál tás után az egy ház nem zet kö zi kap cso la -
tai új ra meg erõ söd tek, s nö ve ke dett tár sa dal mi sze rep vál -
la lá sa az or szá gon be lül. Je len leg ti zen egy gyü le ke ze ti
kör zet ben, öt ven szol gá la ti he lyen vég zi mun ká ját. Rend -
sze re sen tá mo gat ja a vaj da sá gi Zen tán mû kö dõ ma gyar
nyel vû me to dis ta kö zös sé get is. Az egy ház fel ada ta it 14
fel szen telt lel kész, 30 fõ ál lá sú mun ka társ és 30 la i kus ige -
hir de tõ vég zi. Az egy ház hoz je len leg 2500 fõ tar to zik. 

A nem zet kö zi me to dis ta egy há zi szer ve ze te ken (Me to -
dis ta Vi lág ta nács, Eu ró pai Me to dis ta Ta nács, Egye sült Me -
to dis ta Egy ház Ge ne rál kon fe ren ci á ja) kí vül je len tõs öku -
me ni kus szer ve ze tek nek is tag ja. Rend sze re sen részt vesz
az Egy há zak Vi lág ta ná csának és az Eu ró pai Egy há zak
Kon fe ren ci á jának a mun ká já ban. Ma gyar or szá gon ala pí tó
tag ja a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá -
nak, a Ma gyar Bib lia tár su lat nak, az Evan gé li u mi Sza bad -
egy há zak Szö vet sé gé nek.

A Ma gyar or szá gi Me to dis ta Egy ház hit éle ti te vé keny sé -
ge el sõ sor ban gyü le ke ze ti ke re tek kö zött fo lyik, amely ma -
gá ban fog lal ja az is ten tisz te le tet, va la mint a bib lia órát, az

ima órát és a cso por tos össze jö ve te le ket (pél dá ul gyer mek-
is ten tisz te let, if jú sá gi órák, kon fir má ci ós fog lal ko zá sok,
nõi órák, fér fi órák, há zas kö rök stb.). A gyü le ke ze ti is ten -
tisz te le tek li tur gi á ja egy sze rû, az össze jö ve te le ket a csa lá -
di as ság jel lem zi. Az úr va cso rai kö zös ség nyi tott, más egy -
há zak hoz tar to zó kat is be fo gad. Gyer me ke ket ke resz tel, de
a szü lõk tõl el vár ják, hogy a meg ke resz telt gyer me ket hit -
ben ne vel jék és ma guk is hit ben él je nek. Az egy ház igyek -
szik al kal mat te rem te ni az egyes kor osz tá lyok, ré te gek
szá má ra a hit élet ben va ló el mé lyü lés re; ezt szol gál ják a
hosszabb-rö vi debb or szá gos vagy re gi o ná lis ta lál ko zók,
az ún. csen des na pok vagy kon fe ren ci ák.

Az el múlt év ti zed ben a me to dis ta egy ház szo ci á lis te vé -
keny sé ge ki szé le se dett és in téz mé nyes for mát öl tött. Leg -
je len tõ sebb szol gá la ta az idõ sek kö ré ben vég zett mun ka.
1990-ben épült fel a Dom bó vár mel let ti Ka posszek csõn a
Már ta Má ria Ott hon idõ sek szá má ra. 1993-ban az egy ház
vissza kap ta Bu da ke szin az ál la mo sí tott sza na tó ri um épü -
le tet, amely ben az óta szin tén öreg ott hont ala kí tot tak ki. A
két in té zet ben 15 nõ vér se gít sé gé vel 45 idõs em ber gon do -
zá sát vég zik. 

A me to dis ta egy ház év ti ze dek óta szol gál a ro ma la kos -
ság kö ré ben. Négy gyü le ke ze ti kör zet ben, Mis kolc, Szol -
nok, Dom bó vár és Ka pos vár kör nyé kén vég zi ezt a misszi -
ót. Al só zsol cán nem ré gen írás-ol va sás ta ní tást kezd tek
fel nõtt nõk kö ré ben. Je len tõs sze re pet vál lalt az egy ház a
he lyi ci gá ny óvo da lét re ho zá sá ban is. A ro ma kö zös sé gek
tag jai rend sze re sen részt vesz nek or szá gos me to dis ta tá -
bo rok ban, a gyü le ke ze ti élet ben va ló ak tív rész vé te lük je -
len tõs szo ci a li zá ci ós ha tás sal bír. 

A me to dis ta lel ké szek több he lyen vé gez nek rend sze res
szol gá la tot a bör tön ben lé võk és al ko hol be te gek kö zött.
Év ti ze dek óta együtt mû köd nek – az al ko hol be te gek gyó -
gyí tá sa ér de ké ben – a Kék Ke reszt Egye sü let tel és több
bör tön misszi ós tár sa ság gal. Az egy ház ke re te in túl vég zett
szol gá la tai kö zül je len tõ sé gé ben ki emel ke dik az is ko lai
hit ok ta tás. Ily mó don az egy ház több száz fi a talt (58 cso -
port ban 644 fõt) ér el, akik egyes egy há zi prog ra mok ba is
be kap cso lód nak. 

A rend szer vál tás után vált le he tõ vé, hogy a me to dis ta
egy ház a mé di án ke resz tül is meg szó lal has son. A Ma gyar
Te le ví zió nyolc tör té nel mi egy ház zal kö tött meg ál la po dá sa
alap ján az ak tu á lis prog ra mok hoz kap cso ló dó meg szó la -
lá si le he tõ sé ge ken túl me to dis ta val lá sos mû so ro kat
(Öröm hír évi 3, Jó reg gelt adj, Is te nem szin tén 3, Haj na li
gon do la tok 8 al ka lom mal) és is ten tisz te le tet köz ve tít a te -
le ví zió. A rá dió ban éven te 6 al ka lom mal me to dis ta hír mû -
sor és két szer élõ köz ve tí té sû is ten tisz te let hang zik. 2000-
ben egy két ha von ta meg je le nõ áhí ta tos fü zet ki adá sát vál -
lal ta el a Ma gyar or szá gi Me to dis ta Egy ház. A 5400 pél -
dány ban meg je le nõ Csen des Per cek ol va sói nem csak Ma -
gyar or szág ról, ha nem a kör nye zõ ma gyar lak ta vi dé kek rõl
ke rül nek ki, és szá mos ol va só ja van a ten ge ren tú lon is.
Két ha von ta je le nik meg a Me to dis ta címû ki ad vá nyunk is,
amely az or szág gyü le ke ze te i nek éle té rõl ad szá mot.
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Nem ré gi ben volt al kal munk ar ra, hogy egy há zi (re for má tus
és evan gé li kus) kö rök ben pró bál juk be mu tat ni a szu per ví zi -
ót mint a min den na pi élet egyik se gí tõ le he tõ sé gét a se gí tõ
fog lal ko zá sú ak elõtt. Ek kor hang zott el a jo gos fel só haj tás
az egyik egy há zi in téz mény ve ze tõ – és egy ben lel kész kol lé -
gánk – ré szé rõl: „Most már annyit hal lot tam a szu per ví zi ó -
ról, már több tá jé koz ta tón is részt vet tem, de még min dig
nem tu dom, hogy mi ez, ki nek jó és iga zán mi re va ló!” 

A só haj és a mö göt te lé võ tü rel met len ség jo gos, ameny  -
nyi ben nem si ke rül elég gé tisz táz ni a szu per ví zió lé nye gét
és le he tõ sé ge it a ha zai egy há zi élet szá má ra is. 

Egy do log min den kép pen bi zo nyos nak tû nik: so kak
elõtt sej tel mes, ezért gya nús is, va la mi „lel ki zõ” do log ról

le het szó, amit ne héz el sõ lá tás ra kont rol lál ni – és ki tud -
ja, még mi lyen gon do la tok fo gal ma zód nak meg el sõ hal -
lás ra a ki fe je zés sel kap cso lat ban.

Eb ben a rö vid be mu ta tó össze fog la ló ban kár len ne az zal
a túl zott igénnyel elõ áll nom, hogy si ke rül min den ki szá má -
ra ért he tõ mó don be mu tat ni a szu per ví zi ót, en nek fo gal mát
és gya kor la tát. Annyit azon ban min den kép pen meg pró bá -
lok, hogy rö vi den össze fog lal jam mind azt, ami dió héj ban a
szu per ví zi ó ról tud ha tó és be lõ le hasz no sít ha tó – kü lö nös
te kin tet tel egy há zi éle tünk re. Kel lõ ér zék kel és óva tos ság gal
ke zel ve a ki fe je zést, hi szen en nek meg vi lá gí tá sa az egy há -
zon be lül va ló el ter je dé se óta nem olyan egy sze rû.2
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Be fe je zé sül áll jon itt egy tör té net, ame lyet egy ame ri kai
lel kész kol lé gám tól hal lot tam. 

Egy idõs lel kész be ment meg lá to gat ni sú lyos be teg fe le -
sé gét a kór ház ba. Mind ket ten tud ták, hogy nem sok ide je
van hát ra. Ek kor a fe le ség el árul ta a fér jé nek, hogy a pad -
lá son egy do bozt rej te get, amit ne ki ké szí tett, de csak ak -
kor me het fel ér te, és nyit hat ja ki, ha õ már meg halt. A lel -
kész meg ígér te ne ki. 

Ha za ment, és egész es te meg pró bált nem gon dol ni a do -
boz ra, de min dig az járt a fe jé ben. Vé gül azt gon dol ta, leg -
alább fel megy és meg ke re si a do bozt, az zal még nem tesz
sem mi rosszat. Fel ment és meg ta lál ta. Meg va cso rá zott, de
nem tu dott nyu god ni. Gon dol ta, csak meg né zi, mi van a
do boz ban, ab ból ta lán nem lesz sem mi baj. 

Ki nyi tot ta a do bozt, és öt to jást, va la mint 500 dol lárt
ta lált ben ne. Más nap, ami kor be ment a kór ház ba, a fe le -
sé ge azon nal ész re vet te raj ta, hogy ki nyi tot ta a do bozt. A
lel kész saj nál koz va val lot ta be, hogy nem tu dott a kí sér -
tés nek el len áll ni, majd kí ván csi an meg kér dez te, mit je len -
te nek a to já sok és a pénz.

– Drá gám, va la hány szor úgy érez tem, hogy rosszul pré -
di kál tál, be rak tam a do boz ba egy to jást. – A lel készt ezt
hall va nagy büsz ke ség töl töt te el, lám, 45 éves lel ké szi
szol gá lat alatt öt to jás, az nem sok. De eszé be ju tott a
pénz, és meg kér dez te:

– Mit je lent a pénz?
– Ami kor össze gyûlt tíz to jás, el ad tam, és az árát be tet -

tem a do boz ba. 
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KOCS EV MIK LÓS

Szu per ví zió1

1 A fo gal mat il le tõ en bi zo nyá ra fel me rül het a ki fo gás, mi ért nincs ma -
gyar meg fe le lõ je. Vi szont az eu ró pai szak mai nyelv – ezen be lül a teo ló -
gi ai nyel ve zet is – már elfogadta a szu per ví zió fo gal má t.

2 „Es ist nicht ganz ein fach, Klar he it über das Ver hal ten und die Er leb -
nis welt zu ge win nen, auf die sich das Wort Su per vi son be zi eht.” (H. And -
ri es sen: Pas tor ale Su per vi si on. Pra xis ber atung in der Kirche. Kaiser–Grü -
ne wald, 1978. 73. o.)



RÖ VID TÖR TÉ NE TI ÁT TE KIN TÉS
– A SZU PER VÍ ZIÓ ERE DE TE, EL TER JE DÉ SE

A szu per ví zió elõ ször a 20. század ele jén, az Egye sült Ál -
la mok ban és a szo ci á lis mun ka te rü le tén je le nt meg. A
szo ci á lis mun ká sok mun ká juk ból fa ka dó an egy re több
olyan – egyé ni leg ne he zen fel dol goz ha tó – kér dés sel ta lál -
koztak, ame lyek meg ne he zí tik a min den na pos mun ka vég -
zést. Ezek a prob lé mák a kli en se ik kel kap cso la to san, a
hoz zá juk va ló vi szo nyu lás ból, a mun ká ban va ló kö zöm -
bös ség bõl, ér dek te len ség bõl és ered mény te len ség bõl (a
kli en se ken va ló se gí tés ben ta pasz tal ha tó el aka dás ból), a
szak mai csa ló dá sok ból és ki áb rán dult ság ból fa kad hat tak.

A má so kat se gí tõ mun kát vég zõk se gít ség re szo rul tak,
hogy mun ká ju kat to vább ra is fruszt rá ció, ki égés és fá sult -
ság nél kül vé gez hes sék. Eh hez szük ség volt egy olyan sze -
mély re, aki is me ri a se gí tõ fog lal ko zá sú ak mun ka te rü le -
tét, kel lõ jár tas ság gal ren del ke zik a sze mé lyi ség is me ret te -
rü le tén is, to váb bá mint kül sõ sze mély rá tud te kin te ni
egy-egy adott prob lé má ra, és se gít het an nak meg ol dá sá -
ban, il let ve a se gí tõ fog lal ko zá sú szak em be rek kon di ci o -
ná lá sá ban. 

Be bi zo nyo so dott, hogy ered mé nyes a szu per vi z o ri mun -
ka a se gí tõ te rü le ten fog lal ko zók szá má ra, jól le het sok kri -
ti ka és ugyan ak kor kü lön bö zõ ség is je lent ke zik az Egye -
sült Ál la mok ban ki dol go zott és az Eu ró pá ban is meg ho no -
so dott szu per ví zió kap csán.

Így az Egye sült Ál la mok ból in du ló – és ott az idõ mú lá -
sá val a lel ké szi mun ka te rü le tén is egy re job ban te ret nye -
rõ – szu per ví zió igé nye fel erõ sö dik az eu ró pai egy há zi ta -
la jon is. En nek kö szön he tõ en elõ ször az 1950-es évek ben
Hol lan dia, majd köz vet ve és di rekt mó don Né met or szág is
meg is mer ke dik a szu per ví zió le he tõ sé ge i vel a se gí tõ mun -
ka te rü le te ken, így az egy há zi élet re vo nat ko zó an is. A két
ne ve zett or szág szu per vi z o rai és szu per vi z o ro kat kép zõ
is ko lá ik élen jár nak a szu per ví zió eu ró pai el ter jesz tésé -
ben, meg is mer te té sé ben. Így jut ha tott el és fej lõd he tett je -
len tõ sen ez Ma gyar or szá gon is az el múlt mint egy más fél
év ti zed ben.3

Hogy mi lyen igény van a szu per vi z o ri mun ká ra – mint
szak mai se gít ség nyúj tás ra – azo kon a mun ka te rü le te ken,
ahol ez is mert és hasz nál ha tó, ez ter mé sze te sen or szá gon -
ként kü lön bö zõ. Egy bi zo nyos: ha zánk ban a be ve ze tés fá -
zi sá ban van, an nak el le né re, hogy je len leg mint egy 100
re giszt rált szu per vi z or mû köd het ne or szág szer te. Ter mé -

sze te sen tud va azt, hogy a szu per ví zió anya gi kér dés is: ki
és me lyik szer ve zet ké pes és kí ván ál doz ni ön ma gá ra, dol -
go zó i ra, al kal ma zot ta i ra azért, hogy a mun ka job ban foly -
has son. Ne  ta gad juk, hogy so kan ide gen ked ve szem lé lik
és kellemetlen kötelességként ke ze lik a szu per ví zi ót, ami -
nek így nem egy sze rû gyö ke ret ver nie.

Mit ért sünk a szu per ví zi ón?4

El sõ sor ban egy le he tõ sé get a sok se gí tõ le he tõ ség (di dak ti -
kus me tó dus) kö zül azok szá má ra, akik egy részt a se gí tõ
mun ka te rü le ten dol goz nak (például szo ci á lis mun ká sok,
or vo sok, lel ké szek), a köz szfé rá ban em be rek kel fog lal koz -
nak (pe da gó gu sok, kü lön bö zõ te rü le ten al kal ma zott ként
dol go zó em be rek), más részt akár be osz tott ként vagy ve ze -
tõ ként a mun ká ju kat nem csak má sok, ha nem ön ma guk
meg elé ge dé sé re, bel sõ és kül sõ men tá lis egyen sú lyuk meg -
tar tá sa mel lett akarják vé gez ni. 

Ah hoz, hogy ez fo lya ma to san meg va ló sul has son, al -
ka lom sze rû en kül sõ se gít ség re, szu per ví zi ó ra le het/van
szük sé ge a fent em lí tett sze mé lyek nek, cso por tok nak és
szer ve ze tek nek. A szu per ví zi ó nak két fon tos sze mé lyi
össze te võ je van: a kül sõ se gít sé get nyúj tó sze mély (szu -
per vi z or) és a se gít sé get ké rõ sze mély (szu per viz ant).5

Hogy ki is a szu per viz ant, az an nak függ vé nye, hogy egy
egyén, egy ha son ló mun ka te rü le ten dol go zók ból ál ló
cso port vagy egy te am ben dol go zó kö zös ség tes te sí ti-e
meg. Ezért le het be szél ni egyé ni, cso port- és te amszu per -
ví zi ó ról.

Eb ben a se gí tõ ta nu lá si fo lya mat ban6 a szu per ví zió
min dig tri á szok ban gon dol ko dik.7 A mun kát vég zõ sze -
mély re, az el vég zen dõ mun ká ra egy adott szer ve zet ben/a
konk rét mun ka hely zet re és a hi va tás ra fó kusz ál va.8 Még -
pe dig ar ra fi gyel ve, hogy a szu per viz ant ho gyan érez –
gon dol ko dik – cse lek szik (akar cse le ked ni) az adott hely -
zet ben. 

En nek ér tel mé ben ugyan csak el mond ha tó, hogy a szu -
per ví zió há rom szin ten – te rü le ten – va ló ta lál ko zás a szu -
per viz ant tal: a szu per viz ant éle te, ta nu lá si kész sé ge és
min den na pi mun ká ja szint je in, te rü le te in.
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3 Ma gyar or szá gon 1993-ban ala kult meg a Su per vi sio Hun ga ri ca Mun -
ka kö zös ség, ami azok ból a már el is mert szu per vi z o rok ból állt, akik az
elõ zõ évek ben el sõ sor ban kül föl dön sze rez tek szu per vi z o ri mi nõ sí tést.
1995-ben lét re jön a Ma gyar Szu per vi z o rok Tár sa sá ga (MSZT). Eb bõl a
kör bõl in dult ki 1997-ben a szu per vi z or kép zés ha zánk ban, amely nek kü -
lön bö zõ lé pé se it, szer te ága zá sát nem lá tom szük sé ges nek itt is mer tet ni.
Ami ben ma gam is érin tett va gyok, az a 2000-ben el in dult szu per vi z or -
kép zés, ame lyet a né met DGfP (Deu tsche Ge sells chaft für Pas tor alpsy cho -
lo gie) és a Kár oli Gáspár Re for má tus Egye tem Hit tu do má nyi Ka ra in dí -
tott kö zö sen. Eb ben a kép zés ben kü lö nö sen nagy hang súlyt ka pott a lel -
ké szi iden ti tás, az egy há zi mun ka te rü let és a ke resz tény hit.

4 Is mét lem: ter mé sze te sen nem ál lok elõ az zal az igénnyel, hogy eb ben
a tö mö rí tés ben vissza ad jam a szu per ví zió lé nye gét il le tõ min den gon do -
la tot. El sõ sor ban a leg lé nye ge sebb ele me ket kí vá nom ki emel ni.

5 Is mé tel ten fo gal mi ne héz sé gek be üt köz he tünk, a to váb bi ak ban még is
hadd hasz nál jam ezt a ki fe je zést.

6 A szu per ví zi ós munka nem egy sze ri al kalom, ha nem ál ta lá ban kö zös
meg ál la po dás alap ján (a szu per vi z or és szu per viz ant kö zött) több szö ri
szu per ví zi ós ülés re szól .

7 F. Sie gers: Hand bo ek su per vi si e kun de. Bohn Stafleu – Van Lochum,
Ho u ten–Me che len, 2002. 20. o.

8 Egy sze rûb ben vissza ad va ve gyünk egy hét köz na pi pél dát: én (mint
sze mély, in di vi duum) – egy adott szer ve zet ben és mun ka hely zet ben
(Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat) – a hi va tá som gya kor lom. Va la -
mint ve gyünk egy egy há zi pél dát: én (mint in di vi duum) – egy gyü le ke -
zet ben (mint egy há zi szer ve zet, kö zeg) – (lel ké szi) hi va tá som gya kor lom.



En nek ér tel mé ben a szu per ví zió (rö vi den össze fog lal va):
– ta nu lá si fo lya mat, amely a sa ját mun ka ta pasz ta lat ra, az

er re vo nat ko zó ref le xi ók ra, az az az eb bõl fa ka dó kér dés -
re, prob lé mák ra kon cent rál (l. a fent em lí tett tri á szo kat);

– amely ben a szu per viz ant meg ta nul ja – a szu per ví zi ós
fo lya mat ban a szu per vi z or se gít sé gé vel – a sa ját ma ga
ál tal meg ta lált mó don job ban vé gez ni a mun ká ját;

– amely nem csak a pro fesszi o ná li sabb mun ka vég zés re,
ha nem a szu per viz ant sze mé lyé re is ha tás sal van.9 Az -
az: a szu per ví zió nem nél kü löz he ti a szu per viz ant rend -
sze res ön ref le xi ó ját. Eb bõl fa ka dó an pe dig igyek szik
egy új alap ál lást fel épí te ni a sa ját mun ka vég zé sé re vo -
nat ko zó an;

– tu da to san fi gyel ve ar ra, hogy a szu per ví zió egy sze mé -
lyes ta nu lá si fo lya mat se gí té se (amely a szu per viz an tok
ré szé rõl egyé ni adott ság alap ján más és más le het), in -
teg rál ni a sze mé lyes szak mai tu dást/is me re tet, ön ma -
gam meg ér té sét, a kom mu ni ká ci ós ké pes sé ge met egy
to váb bi jobb pra xis ér de ké ben.

A szu per viz o ri kom pe ten cia
– a pasz to rá lis szu per viz or

A rö vid össze fog la ló a szu per ví zi ót il le tõ en nem a szu per -
vi z or ról kell hogy szól jon. Még is úgy vé lem, amennyi ben
va la mit el mond ha tunk a szu per vi z or ról, az in di rekt mó -
don, de ugyan csak mond va la mit ma gá ról a szu per ví zi ó -
ról. Ezért e rö vid uta lás ezen a he lyen a szu per vi z o ri kom -
pe ten ci á ra vo nat ko zó an.

Nyil ván jog gal fel me rül a kér dés: ki le het szu per vi z or?
Hadd fi no mít sak raj ta annyit: ki le het a jó szu per viz or?10

A szu per vi z or nak – ah hoz, hogy ered mé nye sen se gí te ni
tud jon – ren del kez nie kell meg fe le lõ el mé le ti ala pok kal –
meg fe le lõ sze mé lyi ség struk tú rá val, ami al kal mas sá te szi a
szu per vi z or ság ra – meg fe le lõ ké pes sé gek kel/az adott
(szak)te rü le ten va ló jár tas ság gal.11

Egy má sik meg fo gal ma zás sze rint (H. We iss) a szu per -
vi z o ri kom pe ten cia 

– sze mé lyi ség/te ra pe u ti kus ké pes sé g
– szer ve ze ti/rend szer ben va ló gon dol ko dás 
– spi ri tu á lis/pasz to rá lis képesség, illetve
– in tel lek tu á lis/ta ní tá si ké pes ség kér dé se.

Az az: szu per vi z or nak len ni fe le lõs ség tel jes, in teg rá ló
fel adat, amely ben a szu per vi z or ké pes ész lel ni, az ész lel -
te ket el ren dez ni, és ezek bõl a kö vet kez te té se ket le von va a
szük sé ges lé pé sek re ins pi rál ni.

A fen ti ek bõl már ki de rül rész ben az is, hogy ér de mes
né mi kü lönb sé get ten ni a szu per ví zió (ál ta lá nos ság ban)
és a pasz to rá lis szu per ví zió kö zött. Így el mond ha tó, hogy
van pasz to rá lis szu per vi z or, még ak kor is, ha en nek kö rül -
írá sa nem min den ki szá má ra egy ér tel mû. Ez csu pán haj -
szál nyi meg kü lön böz te tés az ál ta lá no san vett szu per ví zi -
ó tól, ami nem mi nõ sí te ni akar, ha nem a pasz to rá lis szu -
per ví zió tar ta lom be li fi nom sá gá ra sze ret ne utal ni. Ezt a
kü lönb sé get azért is fon tos nak tar tom meg je le ní te ni, mert
eb ben van az a spe ci á lis, ami szá munk ra az egy há zi te rü -
le ten még is so kat je lent.

Ezért a pasz to rá lis szu per ví zió egyik je len tõs alak ját, a
hol land And ri es sent idé zem, aki sze rint az ed di gi ek így
összeg zõd het nek: a pasz to rá lis szu per ví zi ó ban a szu per -
vi z or in teg rál ja a szu per ví zi ó hoz szük sé ges szak mai is me -
re tet, a tu do má nyos lá tást, a szük sé ges me to di kát, sze mé -
lyes ké pes sé ge ket és mind ezt a pász to ri ön ér tel me zés ben,
rá adá sul in to prac ti ce.12 Ami te hát azt je len ti szá mom ra,
hogy a pasz to rá lis szu per vi z or nem csak me to di kai im pul -
zu sok alap ján dol go zik, ha nem van sa ját teo ló gi ai lá tá sa,
és mind eh hez ren del ke zik egy spi ri tu á lis „cso mag gal” is. 

Így ha fen tebb azt mond tam, hogy a szu per ví zió a sze -
mély re, a konk rét mun ká ra egy adott szer ve zet ben, va la -
mint a hi va tás ra kon cent rál, ak kor a pasz to rá lis szu per ví -
zió kü lö nö sen is kon cent rál ezen be lül, mind ezt összes sé -
gé ben is át fog va a szu per ví zi ót ké rõ sze mély/cso port/te am
ke resz tény hi té re.

ÓVA TOS SÁG ÉS VISSZA FO GOTT SÁG:
A SZU PER VÍ ZI Ó VAL KAP CSO LA TOS LE HE TÕ SÉ GEK

Nem tar tom fel ada tom nak az zal fog la koz ni, hogy mi se -
gít he ti vagy gá tol hat ja a min den na pi élet ben a szu per ví -
zió el ter je dé sét. Ugyan ak kor ter mé sze tes mó don van nak a
min den na pi élet bõl vett ha son ló sá gok, amik az egy há zi13

el ter je dést és hasz no sí tást is fé kez(het)ik.
Ami kor né hány okot pró bá lok fel so rol ni a tel jes ség igé -

nye nél kül, ak kor azt ed di gi ta pasz ta la ta im alap ján te szem.
– A (pasz to rá lis) szu per ví zi ó ban van va la mi is me ret len,

ami egy részt Nyu gat ról jött, eset le ge sen túl zot tan is „lel ki -
zõ”, va la mi ti tok za tos nak tû nõ, így gya nús is – mi u tán
még nem is mer jük elég gé.
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9 Ez az ún. „zelf konf ront atie-met ho de (ZKM)” – az ön ma gam mal va ló
konf ron tá ló dás me tó du sa. Er rõl bõ veb ben: W. Put man: De bijd ra ge van
de ZKM in de su per vi sie van de (aan ko men de) pas tores. Een er va rings -
be richt. In: Prak tische Theo lo gie. Ne der land se tijdsch rift vo or pas tor ale
we tenschap pen. 2004/1. 77–90. o. Ez a hol land szu per ví zi ós me tó dus
hang sú lyoz za, hogy a szu per viz ant bio grá fi ai ön elem zé se el en ged he tet -
len a mun ka ta pasz ta la tok elem zé se mel lett.
10 Hogy Hel mut We isst, a DGfP egyik ki kép zõ szu per vi z o rát idéz zem: „Es
geht nicht um ei ne Über mensch-Men ta lität, aber es geht um Qu a lität.”
11 R. Ho uts ma: Le ren vo or pas tor ale su per vi sor. In: Cor ri ge ren de Er va rin -
gen. Le ren in KPV en Pas tor ale Su per vi sie. Szerk. J. Kör ver. CV PE re eks de -
el 1. 1998. 181–182. o.

12 F. And ri es sen: Le vens beeld en le vens pro ject in de pas tor ale su per vi sie.
In: Cor ri ge ren de Er va rin gen. Le ren in KPV en Pas tor ale Su per vi sie. Szerk.
J. Kör ver. CV PE re eks de el 1. 1998. 216. o. 
13 Az egy há zon be lü li hasz no sí tás ese té ben nem csak (le en dõ) lel ké szek -
re és gyü le ke ze tek re kell gon dol nunk, ha nem egy há zi in téz mé nye ink re is
(is ko lák, szo ci á lis és egész ség ügyi in téz mé nyek, va la mint hi va ta lok).



Sze lé nyi Ödön éle tét, mun kás sá gát a mi nem ze dé künk alig
is me ri, és iga zá ból nem is tud ta ér té kel ni mind ed dig. Most
a Tu dós ta ná rok – ta nár tu dó sok so ro zat ban az Or szá gos
Pe da gó gi ai Könyv tár és Mú ze um ki adá sá ban ala pos mél ta -
tó könyv je lent meg éle té rõl, pá lya fu tá sá ról, pe da gó gi ai és
köz éle ti te vé keny sé gé rõl, tu dós éle te sok ol da lú ér dek lõ dé sé -
rõl és va ló ban há nya tott, sok ku dar cot is meg ért élet út já ról.
Vin c ze Ta más és Ug rai Já nos ír ták, pon to sab ban ál lí tot ták
össze ezt a köny vet, de nem csak az õ és a Sze lé nyit is me rõ
kor tár sak vé le mé nyét ol vas hat juk a könyv ben, ha nem jel -
lem zõ sze mel vé nye ket is kap ha tunk mû ve i bõl a pro tes táns
ne ve lés szel le mé rõl, a kez dõ dõ nõ ne ve lés kér dé se i rõl és a
pe da gó gia alap vo ná sa i ról. Min den ta nár és ta ní tás iránt ér -
dek lõ dõ lel kész jól te szi, ha ezt a köny vet vé gig ta nul má -
nyoz za. Hé zag pót ló mû, he lyet tünk vé gez ték el az is mer te -
tést a hasz nos könyv szer zõi.

A köny vet ol vas va szé gyen ér zet fo gott el. Er rõl az evan -
gé li kus po li hisz tor ról mi hall gat tunk ed dig, alig-alig em le -
get tük. Egye dül Ben czúr Lász ló em lé ke zett el is me rõ en ar -

ról, hogy Sze lé nyi Ödön ki tû nõ hit tan köny vé bõl éve ken át
ta ní tott a II. vi lág há bo rú elõtt bu da pes ti is ko lák ban.

Va ló ban szé gyell tem ma gam, mert az én nem ze dé kem –
ve lem együtt – csak a li be rá lis, ra ci o na lis ta jel zõ vel il let te a
gaz dag tu dá sú, szé les tá jé ko zott sá gú pe da gó gust, teo ló gust.
Úgy hit tük, hogy õt is a 19. szá zad vé gé nek és a 20. szá zad
el sõ év ti ze de i nek li be rá lis teo ló gu sai kö zé so rol hat juk. Kul -
túr pro tes táns nak tar tot tuk, és meg vol tunk gyõ zõd ve, hogy
mi, a re for má to ri, dia lek ti kus ige teo ló gia ta nít vá nyai már
sem mit sem ta nul ha tunk tõ le. Már meg ol dot tunk min den
kér dést, teo ló gi ai prob lé mát, ami vel ele ink ví vód tak. A va ló -
ság ban azon ban csak szõ nyeg alá sö pör tük azo kat. 

Szé gyen ke zem azért is, mert ép pen egy má sik kér dés sel
fog lal koz va ke rült ke zem be új ra Karl Barth tes tes köny ve:
Die pro tes tan tische Theo lo gie im 19. Jahr hun dert. A nagy
bá ze li teo ló gus, aki az 1920-as évek ben ko per ni ku szi for -
du la tot ho zott a teo ló gi á ban, nem csak a re for má tus egy -
ház ban, ha nem a ró mai ka to li kus teo ló gu sok kö zött is
(H. Küng, H. Schüt te, O. Pesch stb.), idé zett köny vé ben hu -
szon öt teo ló gi ai pro fesszort mu tat be. Va la mennyi kü lön -
bö zik teo ló gi ai fel fo gásá ban, de Barth nagy tisz te let tel,
mély meg be csü lés sel ír ró luk. Már a könyv elõ sza vá ban
ki je len ti, hogy cél ja a fel so ro lt teo ló gus pro fesszo rok kal és
mun ká juk ér té ke lé sé vel nem ma gá tól ér tõ dõ, még is szük -
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– Az egy há zon be lül és a min den na pi mun ká ban nin -
cse nek olyan ne héz sé ge ink, ame lyek meg ol dá sá hoz egy
kül sõ sze mély re (szu per vi z or ra) len ne szük sé günk. Il let ve
ha vol tak és van nak prob lé má ink, ak kor ezt ed dig is meg -
ol dot tuk sa ját ha tás kör ben.

– Ha tal mi po zí ci ó ból kér dé se ket meg ol da ni sok kal ha tá -
so sabb és gyor sabb, mint szu per ví zi ós ülé se ken egy
hosszabb fo lya mat  során ren dez ni a dol go kat.

– A szu per ví zió pénz be ke rül, ki kell fi zet ni a szu per vi -
z ort – ez pe dig nem kí vánt ki adás.

Ami mi att – min den fé le ön rek lám he lyett – még is szí ve -
sen tu dom aján la ni egy há zi ke re te ken be lül is a (pasz to rá -
lis) szu per ví zi ót, az a kö vet ke zõ:

– Te her men te sí ti az egy há zi ve ze tõiket, hi szen nem kell
olyan prob lé mák ba ener gi át és idõt in vesz tál ni uk, amiket
má sok a szu per ví zi ó ban he lyet tük meg old hat nak – ez zel
el ke rül ve szám ta lan sze mé lyes konf lik tust is.

– A (pasz to rá lis) szu per ví zió a ma ga sa já tos le he tõ sé ge -
i vel hasz no sít ja az in di vi duum ra vo nat ko zó an a te ra pe u -
ti kus is me re te ket, is me ri azt a szer ve ze tet, amely ben adott
est ben struk tu rá lis kor rek ci ók ra is szük sé ge le het, is me ri

a lel ké szi hi va tást, az az a te rü le ti kom pe ten cia nem le het
kér dé ses, így át fo gó és tar tós meg ol dást pró bál ke res ni, és
nem „tûz ol tást” vé gez.

– A (pasz to rá lis) szu per ví zió nem po zí ci ó kat tá mad
vagy akar meg erõ sí te ni, ha nem a ha té ko nyabb mun ka -
vég zés ben kí ván se gí te ni – akár pre ven tív mó don is – az
érin tett egyén (lel kész), cso port vagy te am (pél dá ul pres bi -
té ri um, több lel kész egy gyü le ke zet ben) szá má ra, ami jót
te het a tel jes egy há zi kö zös ség nek.

– Az el múlt kö zel fél év szá zadban a nyu gat-eu ró pai
egy há zi szu per ví zió tör té ne te iga zol ta, hogy ez hasz nos, a
min den na pi mun kát se gí tõ te vé keny ség.

– Ha pe dig a költ sé ge ket néz zük, a mér leg meg vo ná sá nál a
lel kész egyé ni vagy a gyü le ke zet és a lel kész kö zös prob lé má -
ja ese té ben a vég ered ményt lát va el gon dol kod ta tó le het az,
hogy a szu per ví zió avagy a tel jes kö rû „kár” ke rül-e töb be.

A kö vet ke zõ évek és év ti ze dek megmutatják egy há zi
éle tünk ben is, hogy a (pasz to rá lis) szu per ví zió nem va la -
mi sej tel mes (és rá adá sul üz le ti) do log, ha nem olyan le he -
tõ ség és kí ná lat – sok egyéb mel lett –, ami az egy ház ban
élõ és mû kö dõ egyén és kö zös ség ja vá ra vál hat.

Sze lé nyi Ödön (1877–1931)*

Egy há nya tott éle tû, te het sé ges ta ná runk ér té ke lé se

* Vin c ze Ta más – Ug rai Já nos (szerk.): Sze lé nyi Ödön. Or szá gos Pe da gó -
gi ai Könyv tár és Mú ze um, Bu da pest, 2005. 141 o. /Tu dós ta ná rok, ta nár
tu dó sok./



sé ges. Sok sze re te tet, alá za tos sá got, nyi tott sá got, tü rel met
kell ta nú sí ta nia an nak, aki ilyen mun ká ba fog. Be le kell
él nie ma gát az apák, nagy apák kér dé se i be és vá lasz adá -
sa i ba. Tisz te let tel kell tu do má sul ven ni el ért ered mé nye i -
ket. Bi zo nyá ra nem csak ne kem van szé gyen kez ni va lóm a
mö göt tünk lé võ más fél év szá zad nagy ne vû teo ló gu sa it il -
le tõ en. Nem le het vár ni ezek tõl a teo ló gus õse ink tõl, hogy
egyet ért se nek ve lünk, de tisz tel nünk kell sze mé lyü ket, ku -
ta tá sa i kat, hal lat lan szor gal mu kat, kö vet ke ze tes sé gü ket.
Így ér tem Sze lé nyi Ödönt is, aki mon da ni va ló já ban, ered -
mé nye i ben más han got üt meg, mint mi, de sze mé lyé ben,
szor gal má ban, szé les öle lé sé ben tisz te let re mél tó és pél dát
mu ta tó.

Õ el sõ sor ban a ta ní tást tar tot ta iga zi élet cél já nak, kö ze -
lebb rõl evan gé li kus pe da gó gus ként akart hasz ná ra len ni
egy há zunk nak. Nem a teo ló gus szak em be rek nek írt csu -
pán, ha nem azt akar ta, hogy ko ra tu do má nyá nak alap ve -
tõ is me re té ben meg szó lít has sa kor tár sa it, egye te mi és kö -
zép is ko lai fo kon egy aránt. Va ló di po li hisz tor volt, és ezért
szer zett nagy te kin télyt ko ra tu dós vi lá gá ban, és ta lán
ugyan ezért sok el len fe let is az egy ház ban. Jel lem zõ, ahogy
dr. Szi ge thy La jos az Evan gé li kus Ta nár egye sü let 1931-
ben ren de zett köz gyû lé sén úgy em lé ke zik Sze lé nyi re, mint
aki fe le ke ze te leg te kin té lye sebb pe da gó gu sai kö zé tar to -
zik. „Sze lé nyi Ödön nek, a ti pi kus cip szer em ber nek és a ti -
pi kus evan gé li kus ta nár nak lel ke és éle te gaz dag volt e két
ér té kes em ber faj tát jel lem zõ ma gas sá gok ban és mély sé -
gek ben.” Szi ge thy va ló ban ta lá ló an fo gal ma zott, ami kor
ma gas sá gok ról és mély sé gek rõl be szélt, mert szak mai el -
is me rés bõl és mel lõ zés bõl, há lá ból és há lát lan ság ból egy -
aránt bõ ven ju tott éle te öt ven négy esz ten de je alatt Sze lé -
nyi Ödön nek. Ha csak fel so rol juk azo kat a tu do mány te rü -
le te ket, aho vá Sze lé nyi el me rész ke dett mun kás sá ga so -
rán, ámu lat ba esünk. Hi szen az iro da lom tu do mány, a val -
lás fi lo zó fia, a ne ve lés tör té net és a ne ve lés el mé let, a pe da -
gó gi ai mód szer tan te rén is je len tõs al ko tá sok szü let tek
Sze lé nyi tol lá ból. Ugyan ak kor élet mû ve kü lö nös for du la -
tok, ma gas sá gok és mély sé gek so ro za tá ban szü le tett. Ve le
csak úgy fog lal koz ha tunk, ha szak mai si ke re it és ku dar ca -
it egy aránt is mer jük és be mu tat juk.

Most ép pen ez tör té nik a ró la szó ló, ke zünk be ke rült
könyv ol va sá sa kor. Meg is mer het jük éle tét, pá lya fu tá sát, a
fel ké szü lés éve i tõl a po zso nyi és deb re ce ni, me zõ tú ri és
bu da pes ti élet sza kaszt, a tri a no ni tra gé dia utá ni re pat ri -
á lás em bert pró bá ló esz ten de it, az evan gé li kus Ve res Pál -
né In té zet ta nár sá gát, az egye te mi ma gán ta nár ság meg -
tisz te lõ po zí ci ó ját és az utol só években egy re gyen gü lõ
egész sé gi ál la po tát. Meg is mer jük a pe da gó gu si és köz éle -
ti te vé keny sé get is a kü lön bö zõ szol gá la ti he lye ken, a Ta -
nár egye sü let ben vég zett mun ká ját és a né met or szá gi pe -
da gó gi ai ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sát. Szép és hasz nos
jel lem zést nyújt a könyv Sze lé nyi szer te ága zó ér dek lõ dé -
sé nek, vizs gá la ta i nak, vé le mény nyil vá ní tá sá nak be mu ta -
tá sa kor. Nem tit kolt cél ja a könyv nek, hogy el sõ sor ban a
ma gyar or szá gi evan gé li kus is ko lák tör té ne té nek össze -

fog la lá sát, eb ben a tárgy ban má ig leg tel je sebb mo no grá -
fi á ját emel je ki. A könyv rész le tes bib lio grá fi át kö zöl, több
mint száz hat van hasz nos jegy ze tet és vé gül jel lem zõ sze -
mel vé nye ket. A gaz dag anyag ból ki eme lem a té má kat és a
je les tör té nel mi ala ko kat.

Té mák: A né met ide a liz mus – Ne ve lés tör té net – Pe da gó -
gia a pro tes tan tiz mus ban – Val lás tör té net – Se géd könyv
val lá si is me re tek hez – Az evan gé li kus ke resz tény ség vi -
lág né ze te – In di ai gon dol ko dás mód – A misz ti ka lé nye ge
– A hal ha tat lan ság kér dé se – A szug gesz tió és ezo te ri kus
„tu do má nyok” is mer te té se – A ta nár kép zés tör té ne te – A
nõ ne ve lés je len le gi fel ada tai – A val lás és mû vé szet kap -
cso la ta stb.

Sze mé lyek: Lu ther és Kant – Goe the – A Fa ust-prob lé ma
(az eu ró pai em ber meg is me ré se) – Sch lei er ma cher – Eck -
hart mes ter – Böhm Ká roly, a fi lo zó fus – Fic h te – Schil ler
– Tes se dik – Ma dách és Lu ther – Tolsz toj és pe da gó gi á ja –
Nietz sche, az An ti krisz tus – Ka zin czy Fe renc – Frank lin –
Leib nitz – Dan te – Proh ász ka. Va ló ban szé les ská la ez! A
Kés márk ról in dult, Po zsony ban élt, tri a no ni Ma gyar or -
szág ra ke rült, min den iránt ér dek lõ dõ, éle te vé gé ig kí ván -
csi tu dós mun ka te rü le te, pub li ká ci ó i nak gaz dag anya ga.
Szo mo rú, hogy éle te tra gi ku san, meg nem ér té sek és el len -
sé ges ke dé sek kö zött telt el. „Sok ol da lú sá ga és ne mes buz -
gal ma” még sem volt hi á ba va ló. Ál lan dó an ma gas szel le mi
at mo szfé rá ban al ko tott. Azért tu dott di á kok kö zött vagy
kar tár sak gyü le ke ze té ben ér dek lõ dést kel tõ  elõ adásokat,
von zó be szá mo ló kat tarta ni, mert szel le mi Olüm po szon
élt. Egy há za azon ban fél re is mer te, „lu xus ként” nem ré -
sze sí tet te meg fe le lõ po zí ci ó ban, õ pe dig nem har colt kor -
tár sa i val, in kább min dig vissza hú zó dott, rit kán pa nasz -
ko dott, de a ke se rû ség gyö tör te lel két.

Fia, Sze lé nyi Gusz táv szin tén tu dós em ber volt, egye te -
mi ta nár, egy há zunk hû sé ges tag ja, a bu da vá ri gyü le ke zet
egyik ve ze tõ je és édes ap ja leg jobb is me rõ je. Így ma gya ráz -
ta egy szer össze fog la ló an édes ap ja éle tét és jel le mét: „Ak -
ko ri ban nem volt rit ka eset, hogy re for má tus gim ná zi u -
mok ban (pél dá ul Me zõ tú ron) evan gé li kus volt a né met
nyelv ok ta tó ja, mert a szín ma gyar re for má tu sok kö zött
alig akadt a né met nyelv ben já ra tos ta nár je lölt. Apám a
Sze pes ség szü löt te volt, ere de ti leg né met anya nyel vû, aki
ma gya rul csak a kés már ki lí ce um ban ta nult meg, de mind
a két nyel vet tö ké le te sen bír ta…” Prak ti kus té mák hoz ép -
pen úgy szólt hoz zá, mint el vi kér dé sek hez. Túl né zett a
pro tes tan tiz mus, sõt a ke resz tény ség ha tá ra in is, Kung
Fu-cé val, Budd há val és a hin du iz mus sal egy aránt is me rõs
volt, és hi va tá sá nak tar tot ta, hogy hall ga tó it is meg is mer -
tes se a vi lág val lá sa i val. Sze ret te a köl té sze tet, a tör té nel -
met, egy da ra big szer kesz tet te a Teo ló gi ai Szak lapot (eb -
ben Raf fay Sán dor utód ja volt). A pro tes tan tiz must mû ve -
lõ dés tör té ne ti ér ték nek is tar tot ta. „A teo ló gia iga zán úgy
tu do mány, hogy a tu dós vizs gá lat sza bad sá gá nak fel tét len
tisz te le te jel lem zi. A vizs gá lat sza bad a teo ló gia és az egy -
há zi élet min den ágá ban. Ezért el fo gu lat lan, tárgy sze rû,
és nem ál doz za fel ma gát a pil la nat nyi di vat nak, »fül csik -
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„Mi tör té nik az úr va cso rá ban? Fur csa kér dés! Mi tör tén -
ne? – Em be rek ül nek vagy áll nak együtt. Leg több ször va -
la mely is ten tisz te le ti he lyen. Imád koz nak és éne kel nek.
Az tán rég rõl ha gyo má nyo zott sza va kat mon da nak, bib li ai
igé ket is. Több nyi re a lel kész vagy a pap be szél. (…) Az -
tán min den ki kap egy da rab ke nye ret, sok egy ház ban egy
korty bort vagy szõ lõ lét is. Az egé szet ál dás sal fe je zik be.
Sem mi más nem tör té nik az úr va cso rá ban.” Ezek kel a
mon da tok kal ír ja le Mic ha el Wel ker azo kat az ese mé nye -
ket, ame lyek az úr va cso ra ün nep lé se kor a kül sõ szem lé lõ
szá má ra meg fi gyel he tõk. E kül sõ sé gek még oly pon tos
meg fi gye lé se sem ad azon ban vá laszt ar ra, hogy mi ért je -
lent oly kor fel eme lõ él ményt a gyü le ke ze ti kö zös ség ben
ün ne pelt úr va cso rai is ten tisz te let, más kor pe dig mi ért ad -
na az em ber leg szí ve seb ben iga zat Im ma nu el Kant nak,
aki „szo mo rú idõ töl tés nek” ne vez te az úr va cso rát.

A he i del ber gi egye tem dog ma ti ka pro fesszo rát ha son ló
ne ga tív és po zi tív ta pasz ta la tok in dí tot ták ar ra, hogy el -
gon dol koz zék a szent ség ere de tén, lé nye gén és ün nep lé sé -
nek le het sé ges mód ja in, s hogy mind ezt – a 2004-ben má -
so dik ki adás ban meg je lent – köny vé ben köz re ad ja. 

A mû há rom fe je zet ben tár gyal ja az úr va cso ra szent sé -
gét az egy ház éle té nek össze füg gé sé ben. A meg ér tés kul -
csát sa já tos mó don Jé zus Krisz tus fel tá ma dá sá ban ta lál ja
meg, s a ma gya rá zat köz ben nem hall gat a mai em ber két -
sé ge i rõl, kér dé se i rõl és kí ván sá ga i ról sem. 

Az el sõ fe je zet kö zép pont já ban a há la adó ke resz tény
em ber áll, aki a kí vül rõl és be lül rõl egy aránt fe nye ge tett

gyü le ke ze ti kö zös ség ben há la adás sal vesz részt az úr va -
cso ra ün nep lé sé ben. Eköz ben azon ban nem né mul nak el
a kér dé sek sem: Mi lyen gyak ran úr va cso ráz zunk? Sza -
bad-e a ke nyér és a bor he lyett más úr va cso rai je gyek kel
ün ne pel ni? Mit je lent „mél tat la nul en ni és in ni”? Mit te -
gyünk, ha lát szó lag mel lé kes dol gok, mint a szõ lõ lé, a kis -
kely hek vagy az os tya bot rán ko zás oko zói lesz nek?

Jé zus Krisz tus je len lé te a té má ja a könyv köz pon ti, má so -
dik fe je zetének. Nem csak az a kér dés fog lal koz tat ja azon -

389

lan do zó stí lus for mák nak«…” Könyv is mer te té se i ben jel -
lem zõ en nyi tott ka to li kus szer zõk mun ká já nak be mu ta tá -
sá ra is. Ez eb ben a kor ban nem volt ter mé sze tes. Sze lé nyi
val lás ta ní tó köny ve az evan gé li kus hit tan könyv-iro da -
lom nak je len tõs mû ve, és még ma is ösz tön zõ le het val lás -
ta ná rok szá má ra. Sze lé nyi nem csak szor gal mas adat gyûj -
tõ volt, ha nem a jö võt ter ve zõ pe da gó gus is, aki meg pró -
bált elõ re gon dol kod ni és dol goz ni, hogy a val lás ta ní tás
kor sze rû ma rad has son.

Sze lé nyi Ödön ko ra szel le mi vi lá gá ban jól el iga zo dott,
még is mer te a klasszi kus gö rög és ró mai vi lá got is, nyel -
vi leg is, mû ve i ben is. Ott hon volt a kö zép ko ri ke resz tény -

ség tör té ne té ben és mon da ni va ló já ban, az új kor hoz szin -
tén ér tett, so kat be szélt a ma ural ko dó vo ná sa i ról a ke -
resz tény sé gen be lül: in tel lek tu a liz mus, na tu ra liz mus, im -
ma nen cia, prak ti ciz mus, tech ni ciz mus. Ilyen és ha son ló
ki fe je zé sek for dul nak elõ írá sa i ban. Sa ját ko rá ban akar ta
ke resz tény mon da ni va ló ját tol má csol ni. Ez az in terp re tá -
ció kész ség az in kul tu rá ció egyik for má ja. Ha más ként is,
de a mi ko runk ban is ál lan dó fel ada ta a teo ló gi á nak és a
pe da gó gi á nak. Mé lyen saj nál juk, hogy uno ká ja, Sze lé nyi
Zol tán lel kész test vé rünk fi a ta lon halt meg, pe dig örö kö se
le he tett vol na te het sé ges, tu dós nagy ap já nak…

Ha fensc her Ká roly

Mic ha el Wel ker:
Mi tör té nik az úr va cso rá ban?*

* Wel ker, Mic ha el: Was geht vor be im Abend mahl? 2., tel je sen át dol go -
zott és bõ ví tett ki adás. Güterslo her Ver lags ha us, Gütersloh, 2004. 208 o.
Ára:17,95 euró



ban a szer zõt, hogy ho gyan be szél jünk Jé zus Krisz tus va ló -
sá gos je len lé té rõl a szent ség ben, ha nem az év szá za dos úr -
va cso rai li tur gia sza va it ko mo lyan vé ve az ér tünk a ke resz -
ten meg halt („ha lá lo dat hir det jük”) és egy kor di csõ sé gé ben
meg je le nõ („amíg el nem jössz”) Urat ál lít ja az ol va só elé.
Nem pusz ta em lé ke zés és nem csak ta lál ko zás te hát az úr -
va cso ra, ha nem Is ten el jö ven dõ or szá gá nak elõ ké pe is.

A har ma dik fe je zetben Mic ha el Wel ker meg mu tat ja,
hogy az úr va cso ra nem egy-egy ki sebb kö zös ség vagy egy -
ház szent sé ge, ha nem az egész vi lág ke resz tény sé gét át fo -
gó ese mény, amely ben a Szent há rom ság Is ten mun kál ja a
ne vé ben ün nep lõ em ber és gyü le ke zet bé kes sé gét és meg -
úju lá sát. S ha így be szé lünk az úr va cso rá ról, ak kor nem
ke rül he tõ meg né hány eb bõl kö vet ke zõ kér dés sem, ame -
lyek re a szer zõ vá laszt ke res: Ha az úr va cso ra az egész ke -
resz tény sé get át fo gó szent ség, nem kell-e a hí vás nak a
meg ke resz telt gyer me kek fe lé is el han goz nia? Mi az aka -
dá lya a 21. szá zad ele jén az úr va cso ra kö zös ün nep lé sé -
nek más fe le ke ze tû ke resz té nyek kel?

Mic ha el Wel ker köny ve alap ve tõ en bib li kus és öku me ni -
kus irá nyult sá gú. A szer zõ – a re for má to ri teo ló gia el kö te -

le zett mû ve lõ jé hez mél tó mó don – ki in du lá si alap ként a
Szent írás ta nú ság té te lét tart ja szem elõtt, ami le he tõ vé te -
szi szá má ra, hogy az úr va cso rát mint a föl dön élõ egész
ke resz tény egy ház éle té nek for rá sát és csúcs pont ját mu -
tas sa be. Emel lett õszin tén szól azok ról a le küz den dõ ne -
héz sé gek rõl is, ame lyek ép pen az úr va cso ra kér dé sé ben el -
vá laszt ják egy más tól egy részt a gyü le ke zet tag ja it, más -
részt a kü lön bö zõ ke resz tény fe le ke ze te ket. Így ta lál hat juk
meg a füg ge lék ben az úr va cso rá ról szó ló leg fon to sabb fe -
le ke zet kö zi tár gya lá sok ered mé nye it ta nú sí tó do ku men tu -
mok fel so ro lá sa mel lett Mic ha el Wel ker ál lás fog la lá sát a
ró mai ka to li kus egy ház leg újabb úr va cso rai do ku men tu -
má ról, II. Já nos Pál pá pa „Ecc le sia de Eu cha ris tia” cí mû –
2003. áp ri lis 17-én ki adott – kör le ve lé rõl.

A mû kü lön le ges ér té ke, hogy nyel ve ze te nem csak teo -
ló gu sok, ha nem ér dek lõ dõk és gyü le ke ze ti ta gok szá má ra
is könnyen ért he tõ, így hasz nos és ér té kes kí sé rõ je le het
min den ki nek – akár egy-egy gyü le ke zet nek is – úr va cso rai
gya kor la tá nak meg újí tá sa út ján, egye lõ re még csak né met
nyel ven…

Wag ner Szi lárd
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GER HARD O. FOR DE 

Ki a ke reszt teo ló gu sa? 
Gon do la tok Lu ther he i del ber gi dis pu tá ci ó já ról

MA GYAR LU THER KÖNY VEK 10.
MA GYA RO SZÁ GI LU THER SZÖ VET SÉG, 2005 

Az ame ri kai lu the rá nus teo ló gus, Ger hard O. For de 1927-ben szü le tett, és 2005-
ben halt meg. Ki a ke reszt teo ló gu sa? cí mû mû ve 1997-ben je lent meg, s az el -
múlt év ti zed ben Észak-Ame ri ká ban és Eu ró pá ban is élénk vissz han got vál tott
ki. A könyv alap gon do la ta sze rint Lu ther nem egy újabb teo ló gi ai irány za tot
kez de mé nye zett, ha nem ar ról be szélt, ki mél tó a teo ló gus név re.

A szer zõ a He i del ber gi dis pu tá ció (1518) té zi se i nek rész le tes ma gya rá za ta so -
rán mu tat ja be és üt köz te ti a te o lo gi zá lás két fé le mód ját: a di csõ ség teo ló gu sá -
nak, il let ve a ke reszt teo ló gu sá nak gon dol ko dá sát. A di csõ ség teo ló gu sa meg -
pró bál ki tér ni a ke reszt elõl, hogy va la mit még is meg ment sen az em be ri aka rat
és sza bad ság, va la mint sa ját teo ló gi á ja szá má ra. A ke reszt azon ban nem en ged

ilyen me ne kü lé si utat, mert ál lan dó an le lep le zi ezt a teo ló gi át. Aki teo ló gu si küz del mé ben hagy ja, hogy a ke reszt „meg -
tá mad ja” és „meg öl je”, az Krisz tus sal új élet re tá mad, s a ke reszt teo ló gu sá vá lesz. Meg ér ti, hogy Is ten „ön ma ga el len -
té té nek lát sza tá ba”, a ke reszt gya lá za tá ba rej tõ zött. Ezt szem lél ve im már meg hall ja Is ten sza vát: Ez vagy te, ezt tet tem
ér ted. A ke reszt teo ló gi á ja te hát a fel tá ma dás teo ló gi á ja is, mert mind ez egye dül a fel tá ma dás fé nyé ben ért he tõ meg. E
mû vé szi ere jû, meg döb ben tõ és „szem nyi to ga tó” teo ló gia azt akar ja lát ni és lát tat ni, ami a va ló ság. 

Lu ther egy ko ri drá mai teo ló gi á ja For de in terp re tá ci ó já ban az ol va só sa ját drá má já vá vá lik. For de Lu ther hez ha son ló -
an az ige hir de tés ér de ké ben mû ve li a teo ló gi át. E ra di ká lis teo ló gia kép vi se lõ je ként a 21. szá za di ol va sót is meg szó lít -
ja, hogy a ke reszt elé ál lít sa. Cél ja, hogy az ol va sói a ke reszt teo ló gu sai le gye nek, hogy le dönt se a na gyo kat az õ én jük,
a buz gó hí võ ket pe dig sa ját hi tük tró nu sá ról. Hogy va ló ban a ke reszt le hes sen „egye dül a mi teo ló gi ánk”. Aki ket a ke -
reszt így por ba dön tött, azok im már bát ran mond ják, hir de tik és éne ke lik két ezer év óta a ke reszt teo ló gu sa i val, így Pál
apos tol lal, Lu ther rel és For de-val együtt is azt, ami a va ló ság.

Fa biny Ti bor (ifj.)



AD VENT 1. VA SÁR NAP JA
• Mt 21,1–9

Rö vid szö veg ma gya rá zat

Az exe gé ták ál ta lá ban egyet ér te nek ab ban, hogy Jé zus a
Zak 9,9-ben ta lál ha tó pró fé cia pon tos kö ve té sé re tö rek -
szik, ami kor be vo nul Je ru zsá lem be. Az er re vo nat ko zó
uta sí tá so kat ad ja ki ta nít vá nya i nak a ki je lölt ige sza kasz
el sõ há rom ver sé ben. Az 5. vers ben Má té össze von ja a
Zak 9,9-ben és az Ézs 62,11-ben ta lál ha tó pró fé ci á kat.
Jel ké pes pró fé tai tet te a za ka ri á si pró fé cia szó sze rin ti tel -
je sí té se.

Jé zus be vo nu lá sa egy ér tel mû en mes si ás ki rá lyi be vo nu -
lás. Sze líd sé get és bé kes sé get su gá roz. Ezt jel ké pe zi sza má -
ron tör té nõ be vo nu lá sa, hi szen, bár a sza már is ki rá lyi ál -
lat volt ab ban a kor ban, harc ra és há bo rú ra al kal mat lan.
„Jé zus ez ál tal min dent úgy ren de zett, hogy Mes si ás ként, de
nem ál mes si á si büsz ke ség gel, ha nem – a nép vá ra dal ma i -
tól el té rõ – sze rény ség gel tör tén jék meg a be vo nu lá sa.”1

A „ho zsán na” ki fe je zés ezt je len ti: „Ó, se gíts! Ments
meg, ké rünk!” Ere de ti leg a had ba vo nu ló ki rályt kö szön -
töt ték így. Ké sõbb azon ban fõ leg az Is ten hez szól tak ezzel
a fel ki ál tás sal. A 9. vers Zsolt 118,25–26-ot idé zi fel, ami
a lomb sá torün ne pi li tur gia ré sze volt. A nép üd vöz lé se
egy ér tel mû en azt mu tat ja, hogy Jé zust Mes si ás ként kö -
szön töt ték. A ki rály ság meg szûn te óta – kö zel 500 év óta
– em bert nem kö szön töt tek „ho zsán ná val”.2

Jé zus be vo nu lá sá val köz ért he tõ mó don köz li, hogy õ a
Mes si ás: a sze líd és bé kes sé get ho zó mes si ás ki rály. Azt is
egy ér tel mû vé te szi, hogy vál lal ja mind azt, ami reá vár,
kész a ke reszt ha lál ra. A tö meg nem, de õ na gyon jól tud -
ja, hogy mi lyen „harc” vár rá: mi lyen utat kell meg ten nie
a Gol go tá ig, hogy bé két hoz zon a vi lág nak.

Gon do la tok az ün nep ho mi le ti ku má ról

Az ad ven ti idõ szak há rom üze ne tet hor doz. Krisz tus „egy -
szer el jött test ben az idõk tel jes sé gé ben, szün te len jön lel -
ke ál tal, és je len lé té ben él he tünk, egy szer pe dig majd
vissza fog jön ni di csõ sé gé ben”.3 Ad vent el sõ va sár nap ján
az el sõ két üze net je le nik meg kü lön le ges hang súllyal. A
mes si ás ki rály jött el, aki más ként vo nult be, más or szá ga
van, és más úton vit te vég hez gyõ zel mét, mint aho gyan
azt a Mes si ás tól vár ták. Ad vent ben a vi rág va sár na pi be vo -
nu lás tör té ne te, a ki je lölt ige sza kasz, a mes si ás ki rály ér -
ke zé sé nek öröm üze ne te hang zik fel. Gyü le ke ze tünk ben vi -
rág va sár na pon a gye re kek zöld ágak kal vo nul tak be a
temp lom ba, és a „Ne félj, Si on” kez de tû éne ket éne kel ték.
So kak szá má ra kö zel hoz ták ez zel Jé zus je ru zsá le mi be vo -
nu lá sá nak kö rül mé nye it. Fél év el tel té vel gyü le ke ze tünk -
ben meg kér dez het jük ma gunk tól ad vent ben, ho gyan ér ke -
zett meg hoz zánk a Mes si ás, és ho gyan fo gad tuk õt.

Gon do la tok az ige hir de tés hez

Ad vent a Krisz tus-vá rás ide je. Jé zus jön, és meg akar ér -
kez ni hoz zánk, aho gyan an nak ide jén át lép te Je ru zsá lem
ka pu ját. Nem vé let le nül buz dít a zsol tá ros: Emel jé tek föl
fe je te ket, ti ka puk, emel ked je tek föl, ti õsi aj tók, hogy be me -
hes sen a di csõ ki rály! (Zsolt 24,7) Ér de mes kon cent rál ni
az ige hir de tés ben a ka pu és az aj tó ké pé re, hi szen – akár
in du lunk, akár úton va gyunk, akár meg ér ke zünk – szám -
ta lan ka put, aj tót lé pünk át, ame lyek kü lön le ges je len tõ -
ség gel bír nak éle tünk ben. Hadd so rol jak fel né há nyat:

– Ott ho nunk ka pu ja. Már a ki lincs re té ve ke zün ket
érez zük mind azt, amit rejt vagy je lent ne künk az ott hon.
Min dent is me rünk, biz ton ság ban érez het jük ma gun kat,
vé de lem re és meg ér tés re szá mít ha tunk. Ott ho nunk erõt
és bá tor sá got ad, mi e lõtt is me ret len, új uta kon kell el in -
dul nunk.
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185. o.

2 Ja ku bi nyi György: Má té evan gé li u ma. Szent Ist ván Tár su lat, Bu da pest,
1991. 231. o.

3 Fe ke te Ká roly: Ho mi le ti ka. Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um, Deb re cen,
1993. 96. o.
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– Sor sunk, múl tunk ka pu ja. Né ha bi zony át ha tol ha tat -
lan nak tû nik elõt tünk. Nem en ged to vább ben nün ket,
mert ab ba a hi bá ba esünk, hogy min dig csak hát ra fe lé pil -
lan tunk, bû ne ink re, mu lasz tá sa ink ra, éle tünk el hi bá zott
mo men tu ma i ra te kin tünk, és nincs erõnk az új ra kez dés re.

– A sze re tet ka pu ja. Egy cso dá la tos vi lág ba ve zet: a má -
sik em ber hez. Sze re te tet ad ha tunk egy más nak, és el fo gad -
hat juk egy más sze re te tét.

– A ha lál ka pu ja. Né hány he te áll tunk meg sze ret te ink
sír ja mel lett. Egy hét tel ez elõtt, örök élet va sár nap ján ar -
ról a re mény ség rõl hal lot tunk, hogy nem a ha lá lé az utol -
só szó. Még is sok a kér dé sünk és két sé günk, ha ar ra gon -
do lunk, hogy egy szer át kell lép nünk ezen a ka pun.

Ka puk, ame lyek meg mu tat ják, hogy az em ber so ha nin -
csen ké szen, s egy-egy új ka pu át lé pé se min dig for mál ja,
vál toz tat ja az éle tét. 

Azon a na pon, ami kor Jé zus át ha ladt Je ru zsá lem ka pu -
ján, más lett az a ka pu. Nem azért, mert át épí tet ték, ha -
nem az õ sze mé lye mi att. A fé le lem ka pu ja a sze re tet ka -
pu já vá lett. Ugyan ez tör té nik ve lünk, em be rek kel is. Bûn
és nyo mo rú sá gos meg kö tö zött sé gek mi att sok szor ret te -
gés sel gon do lunk Is ten re. De Jé zus meg ér ke zé se az is te ni
sze re tet ka pu ját nyit ja meg, meg mu tat ja az ir gal mas és
ke gyel mes Is tent. Sze lí den, alá za to san, de ha tá ro zot tan
vo nult be Je ru zsá lem be. Sze lí den, sze re tet tel, de ha tá ro -
zott cél lal ér ke zik meg hoz zánk is.

Kí noz nak ben nün ket éle tünk gond jai, ter hei, vét kei. De
éle tünk ben és ha lá lunk ban is bi zo nyo sak le he tünk Jé zus
je len lé té ben. Hi szen az õ Aty ja, akit mi is Atyánk nak szó -
lít ha tunk, hen ge rí tet te el a kö vet hús vét haj na lán. E hit tel
csat la koz ha tunk a Jé zust öröm mel kö szön tõ so ka ság hoz:
„Ál dott, aki az Úr ne vé ben jön!” És er re buz dít juk egy mást
is: „Jer, tár junk aj tót lel ke sen! A szí vünk temp lom má le -
gyen, és hint sük ben ne szét a hit szép, élõ pál ma ága it! És
Jé zus hoz zánk is be lép, meg oszt ja vé lünk éle tét. Légy áld -
va szün te len, ke gyel mes Is te nem!”

Pé ter né Be ne dek Ág nes

Tal ló zó

„Mt el be szé lé se áll a leg szo ro sabb kap cso lat ban az ide vá -
gó ószö vet sé gi ígé re tek kel, mert (…) köz vet le nül egy ószö -
vet sé gi idé zet hez kap csol ja (…) el be szé lé sét. (…) sú lyát itt
az ad ja meg, hogy Jé zus ma ga is tu da to san al kal maz ko dik
ma ga tar tá sá ban a pró fé tai szó hoz: így áb rá zol ja ki nyíl tan
mes si á si igé nyét, de így ha tá rol ja el ma gát egyút tal né pé -
nek ha mis mes si á si vár al ma i tól is.” (Ju bi le u mi kom men -
tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„(…) leg alább is a sza ma rak gaz dá ja tud ta, hogy ki az
az »Úr«. (…) va ló ban Úr vol ta mu tat ko zik meg az elõ ké -
szü le tek ha tá ro zott sá gá ban. Már is ke zé ben fut nak össze a
szá lak, s ez még sem lát vá nyo san megy vég be, mert meg -
ma rad köz ben sze líd ki rály nak, aki vá ro sá hoz kö ze lít.”
(Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A gyer me kek is át ve szik a ki ál tást, s így Za ka ri ás jö -
ven dö lé se szó sze rint be tel je se dik (Zak 9:9). Azt, hogy Má -
té (…) egy sza már ról és a csi kó já ról be szél a di a dal mas je -
ru zsá le mi be vo nu lás kor, nem sza bad úgy te kin te nünk,
mint ha a tör té ne tet min den áron az ószö vet sé gi pró fé ci á -
hoz akar ná iga zí ta ni. Ez egy sze rû en a pon tos tény le írás
pél dá ja, amint az rög tön ki tû nik ab ból a tény bõl, hogy a
csi kón még so ha sem ült sen ki (Márk 11,2), és az anya ál -
lat je len lé te bi zonnyal meg nyug tat ta az így »be tört« csi kót
(…)” (Cor ne lis van der Wa al: Ku tas sá tok az Írá so kat!
Irány tû Ki adó)

„(…) a je ru zsá le mi be vo nu lás nem le he tett olyan nagy -
sza bá sú tün te tés, mint ami lyen nek azt ren de sen, leg in -
kább Mt 21,11 be nyo má sa alatt gon dol ni szok ták. (…)
Zak 9,9 (…) Ezt az igét a zsi dó írás tu dók is a Mes si ás ra
vo nat koz tat ták (…) A 118. zsol tár sza va i val kö szön töt ték
a (…) za rán do ko kat: »Ál dott, aki az Úr nak ne vé ben jön, ti.
a temp lom ba!« Azon ban a zsi dó írás tu do mány ezt az igét
is kap cso lat ba hoz ta a mes si á si üdv kor ral.” (Kar ner Ká -
roly: Má té evan gé li u ma. Ke resz tyén Igaz ság)

„A be vo nu lás, amely ér tel me zé sé ben könnyen ka to nai
pa rá dé vá vál ha tott vol na, va ló já ban li tur gi kus kör me net,
amely nek ke re té ben az üd vös ség re vo nat ko zó is te ni ígé re -
tek va ló ra vá lá sát es dek lik, ké rik a részt ve võk.” (Or ten sio
da Spi neto li: Má té – az egy ház evan gé li u ma. Aga pé)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(A hit ben is van nak ki tün te tett pil la na tok. Ha a hit min -
den nap ja it va la mi fé le köz na pi, po ros, szá raz hû ség ál la po -
ta ként jel le mez het jük, a ki tün te tett pil la na tok, a hit rit ka
ün nep nap jai a ho zsan náé, a „sur sum cor dá”-é. – K. I.)

Az utol só óra ez. Az utol só pil la nat, ame lyet Is ten még
meg ad. Va jon lesz-e azok nak, aki ket Is ten meg ih le tett,
hogy a Lé lek sze rint cse le ked je nek? Hogy még be lök jék az
Is ten or szá gá nak ka pu ját, amely már oly re mény te le nül
el re te szelt nek lát szik?

(Ro ma no Gu ar di ni)

Vo ca tus at que non vo ca tus De us ade rit. (Hí va vagy hí vat -
la nul, Is ten meg lá to gat. Ezt C. G. Jung, az em be ri lé lek
egyik leg ih le tet tebb szak ér tõ je ír ta fel sa ját ke zû leg épí tett
sváj ci há zá nak hom lok za tá ra.)

Ki le he tett az a rej té lyes va la ki, akit az apos to lok sem
is mer tek? Aki nek a ne vét nem mond ta meg Pé ter nek sem,
pe dig, ha a szán dé kát is mer te, hogy el eresz ti a sza ma rat,
a ne vét is meg mond hat ta vol na. Olyan ba rát ja volt te hát
ez a va la ki Jé zus nak, akit Jé zus is mert, de az apos to lok
nem is mer tek…

(Be lon Gel lért)
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TÖR TÉ NET
(François Ma u riac, a tár gyi la gos fran cia író vissza em lé ke -
zé se meg lá to ga tá sá ra…)

„Nem em lék szem, hogy ír tam-e, ol vas tam-e, avagy
imád koz tam. Hir te len térd re zu han tam, mint egy va la mi -
fé le is me ret len erõ tõl kény sze rít ve, és va la mi fé le he ves
bol dog ság ke rí tett ha tal má ba. Sír tam, anél kül, hogy le tö -
rül tem vol na könnye i met. E nap tól kezd ve pün kösd a leg -
ked ve sebb ün ne pem lett. Ha ideg ál la po tom, nem pe dig a
Lé lek kény sze rí tett térd re, ho gyan ma gya ráz ha tó az,
hogy az utá na kö vet ke zõ 35 év so rán so ha nem ta pasz -
tal tam ha son lót, és ma sem, ami kor, re mé lem, a ke gye lem
ál la po tá ban élek? So ha ilyen vil lám lás nem te rí tett le.
Hogy mi is volt pon to san ez a saj gás, ar ról sem mi biz to -
sat nem tu dok…”

VERS
Pi linsz ky Já nos: Elég (rész let)

A te rem tés bár mi lyen szé les,
Ól nál is szû kö sebb.
In nét odá ig. Kõ, fa, ház.
Te szek, ve szek. Ko rán jö vök, meg ké sem.
És még is oly kor be lép va la ki
És ami van, hir te le nül ki tárúl…

AD VENT 2. VA SÁR NAP JA 
• Lk 21,25–36

Ké szen áll ni a nagy ta lál ko zás ra

Az egy há zi esz ten dõ vé ge és ele je min den év ben össze ér.
Ta lán ki csit azt is érez zük, hogy össze mo só dik. A Krisz -
tus-vá rás ket tõs sé ge el bi zony ta la nít. El jött vagy el jön? Itt
van, vagy vissza jön? Vá runk és re mény ke dünk, fé lünk és
ké szít jük szí vün ket a nagy ta lál ko zás ra.

En nek a va sár nap nak Ézs 63,15–64,3 az ószö vet sé gi
ol vas má nya, le vél be li ol vas má nya Róm 15,4–13. Ézsa i ás
egé szen sze mé lye sen, szí ve min den fé lel mét és vá gyát be -
le ki ált ja az ég be:

Te kints le az ég bõl, 
nézz le szent és di csõ haj lé kod ból:
Hol van fél tõ sze re te ted és ha tal mad?
Szí ved meg in du lá sa és ir gal mad 
mi ért ma rad tá vol tõ lem?
Hi szen te vagy a mi atyánk, (…)
õs idõk tõl fog va meg vál tónk nak ne ve zünk.
Mi ért en ge ded, hogy le té ved jünk uta id ról?
Mi ért en ge ded, hogy a szí vünk 
ke mény le gyen, s ne fél jen té ged?
For dulj szol gá id hoz, örök sé ged tör zse i hez! (…)
Bár csak szét sza kí ta nád az eget, és le száll nál! (…)

Mi ért? Mi ért en ge ded? Hol vagy, hol van ir gal mad? Az
el sza kí tott ság leg bel sõ fáj dal ma ez. A bûn, az el sza ka dás,
az ide gen né vá lás or dí tó ma gá nya két ség be ej tõ. Már nem
Is ten ke re si az em bert, ha nem az em ber te szi föl a kér dést:
Hol vagy, Is ten? Ez az ige se gít min ket ab ban, hogy az
evan gé li um sza vát ne csak ret te gés sel, ha nem kö nyör gés -
sel, vá gya ko zás sal és szí vünk fel ké szí té sé vel vár juk. Bár -
csak szét sza kí ta nád az eget, bár csak meg nyíl na elõt tünk a
menny aj ta ja, bár csak le száll nál, s meg lát hat nánk té ged!

Pál sza vai nem két ség be esés rõl, in kább a szün te len vá -
ra ko zás ról és a fel ké szült ség rõl szól nak. A re mény sé günk
ak kor élõ, ha már most meg va ló sul a gyü le ke zet ben a vá -
ra ko zás cél ja, az, hogy Jé zus kö zöt tünk van. Fo gad já tok be
egy mást, aho gyan Krisz tus is be fo ga dott min ket az Is ten
di csõ sé gé re (eset leg: di csõ sé gé be – ei jõ dov xan qe o uÖ). Jé zus
itt van, a szí vem be fo gad va, még hoz zá úgy, hogy em ber -
tár sam nak is van he lye a szí vem ben. Ami kor el jön az Em -
ber fia, azok nak, akik be fo gad ták õt és egy mást, Jé zus el -
hoz za a tel jes, tisz ta lá tást. Ezért re mény ség szá munk ra
az a nap, hi szen ak kor be fe je zett, vég le ges ténnyé vá lik
be fo ga dott sá gunk. 

Ezek fé nyé ben te kint sünk most az evan gé li um ra. Az
Em ber fia el jö ve te le az em be rek egy ré szé nek vi lág vé ge és
tra gé dia, azok nak vi szont, akik a két lek ció alap ján vár ják
az Urat, a tel jes ség kez de te.

Mind két né zõ pont ból ér zé kel he tõ a fé le lem. A je lek túl -
mu tat nak ön ma gu kon, az ese mé nyek irá nya a vég ki fej let
fe lé tart. A ter mé sze ti csa pá sok (a szö kõ ár zú gá sa, a hur -
ri kán ten ger vi zet is ma gá val ra ga dó tom bo lá sa) ta nács ta -
lan ná, bi zony ta lan ná (aj po ri va) te szik a né pe ket. Azok az
erõk, ame lyek ural kod nak fe let tünk, el söp rik nagy ké pû sé -
gün ket, két ség be-, sõt fog ság ba ej te nek, szo ron gat nak, ki -
be szél he tet len szo ron gást (sunochv) okoz nak. Sem mit sem
ér nek majd a szí nes la pok és té vé új sá gok „egyen ho rosz -
kóp jai”, mert va ló di je lek tûn nek fel az égen (mint egy kor
a bet le he mi csil lag). Az em be rek meg der med nek a fé le lem -
tõl. A gö rög még ki fe je zõbb: aj poyuvcw aj po; fov bou, az az
ki le he lik lel kü ket a fé le lem tõl. A lé lek (yuchv) Var ga Zsig -
mond sze rint az em be ri ön tu dat szék he lye is, a tel jes eg -
zisz ten cia. Ezért for dít hat nánk így is: az em be rek ki for -
dul nak ön ma guk ból, el ve szí tik ön kont roll ju kat, eszü ket
vesz tik a fé le lem tõl. Az em be rek ek kor már csak egy do -
log ra tud nak fi gyel ni: ar ra, mi kö vet ke zik majd, mi vár a
föld re, mi vár rá juk. A vá ra ko zás egye te mes és ret te ne tes,
mert a je le ket nem ér tik, csak a fi zi kai va ló sá got ta pasz -
tal ják. 

Ez az össze za va ro dás ide je. A tár sa dal mi, po li ti kai ká -
osz ban fel bo rul a nor má lis élet rit mu sa. A lel kek meg tör -
nek, erõs nek hitt em be rek meg inog nak, össze omol nak
(sa le uvw), mint az ég erõi. Ami kor az Em ber fi át meg lát ják
az em be rek (oJ ravw – o[yon tai), ta lán elõ ször az éle tük ben
meg lát ják Is ten to tá lis hi á nyát a szí vük ben. A oJ ravw ige
még ar ra is utal hat, ez a vég sõ lá tás, a szem be sü lés ide -
je: be lát ni, fel is mer ni az egész ed di gi élet hi á ba va ló sá gát,
tu da tá ra éb red ni an nak, hogy itt a szám adás. Mi vel Is ten
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azt akar ja, hogy min den em ber üd vö zül jön, és el jus son az
igaz ság meg is me ré sé re (1Tim 2,4), én azt hi szem, még
meg ada tik ez az utol só utá ni esély is. Min den ki nek. 

Most itt van, el jött az Úr, hogy he lyé re ke rül jön min den.
Az utol só esély a bel sõ és kül sõ zûr za var ban a ren de zés -
re. A be lá tás, a be val lás (gyó nás) könnyít az em ber ter hén.
Le ve szi a vál lá ról a múlt kö ve it, bû ne it, ez ál tal ki egye ne -
sed het, mert nem kell töb bé gör nyed nie a so ká ig ci pelt sú -
lyok tól. Az „egye ne sed je tek fel!” fel szó lí tá sa (aj na kuvptw)
azok nak szól, akik – akár leg utol só ként is – már Jé zu séi,
és ar ra utal, hogy a meg tört ál la pot ból a fel ol do zás biz tos
(még az utol só órá ban is), ezért fel emelt fõ vel jár ha tunk.
A szí vünk ben se le gyen ret te gés, leg fel jebb egy kis re me -
gés, szent fé le lem, ah hoz ha son ló iz ga lom, mint ami kor
vár om a ran de vú ra a sze rel me semet, és már látom is,
hogy jön, s ke re sem a szót, va jon mit fo gok mon da ni ne -
ki elõ ször…

Kö ze le dik, kö zel van (ejg givzw) a meg vál tá so tok (aj po -
luvtrw siõ), a fel sza ba dí tá so tok. A rab szol gá ért fi ze tett
vált ság díj apo ka lip ti kus szö veg kör nye zet ben in kább ért -
he tõ az utol só idõk kö rül mé nye i bõl, a nagy nyo mo rú -
ság ból va ló sza ba du lás ra, ki me ne kí tés re, mint Jé zus ke -
reszt ha lá la ál ta li meg vál tás ra, hi szen pon to san a ke -
resz ten tör tént gyõ ze lem fé nyé ben re mény ke dünk és
vár juk az Urat, aki meg vál tott min ket. De ha itt még is a
bûn bõl va ló meg vál tás ra gon do lunk, ak kor a „kö zel
van” ki fe je zés azt je len ti: re mény sé günk be tel je se dett,
vissza von ha tat lan és szem mel lát ha tó va ló ság gá vá lik
Jé zus el jö ve te le kor.

Jé zus pél dá ja a ta vasz ról, amikor lát ni a fák vi rág zá sát,
és azt, aho gyan ki bont ják le ve le i ket, fél re ért he tet len uta -
lás az idõ el jö ve te lé re. Ezért tud já tok meg (ginwvskw –
imp.), de in kább: is mer jé tek fel, hogy kö zel van Is ten or -
szá ga. Csak aki nem akar ja, az nem ve szi ész re a je lek bõl
a kö vet kez ményt. Csak aki szem el len zõs, és a so ka dik bi -
zo nyí ték ra vár, az nem lát ja, is me ri fel és hi szi, hogy el jött
az élet Ura.

A te rem tett dol gok el múl nak (pa revr co mai), a te rem tõ
szó (lov goõ) vi szont nem. Ezért aki érin tett e szó ál tal, az
meg ma rad. Mi vel Is ten ne ve: va gyok, és a szó, amellyel te -
remt: le gyen, ezért min den, ami e vi lá gon van, Is ten sze re -
te té nek ön ki fe je zõ dé se, és csak ak kor lesz, ha Is ten hez kö -
ti ma gát. Az el nem mú lás, az örök élet, a lé te zés foly to -
nos sá ga csak Is ten ben kép zel he tõ el. Akit be fo ga dott Jé zus
az õ or szá gá ba, az a lé te zés ré sze ma rad. Ez a lé te zés tel -
jes sé gé nek is me re te.

Ezt az is me re tet koc káz tat juk ak kor, ha túl sá go san be -
le me rü lünk a min den na pok ba, ha el ne he ze dik, el tom pul,
meg ke mé nye dik a szí vünk a fék te len élet mód tól (a má -
mor tól, a tob zó dás tól, a ré szeg ség tõl) vagy az élet gond ja -
i tól (a meg él he tés lel ki és anya gi ag go dal ma i tól). Ezért
kell éb ren ma rad ni (aj grup nevw), min den idõ ben, ka i rosz -
ban kér ni, hogy erõnk le gyen (ka tis cuvw) meg me ne kül ni
és meg áll ni az Em ber fia elõtt a szám adás kor, hogy fel ké -
szül tek le gyünk a nagy ta lál ko zás ra.

Ko vács Ákos éne kes és köl tõ úgy ír és éne kel er rõl a
nagy ta lál ko zás ról és az ar ra va ló fel ké szü lés rõl, hogy va -
la hány szor hall ga tom, mind in kább ott a vágy a szí vem -
ben, hogy ké szen áll jak er re a ta lál ko zás ra. A dal vi deo -
klip je még in kább szem lél te ti az ige üze ne tét. Ákos „az
utol só han gos dal” elõtt egy temp lom ba megy, Is ten ol tal -
má ba, ahol szem be sül het ön ma gá val, éle te fény- és árny -
ol da la i val, ahol ki tá rul hat a szí ve Is ten fe lé. A klip egy
pont ján ki lép a be lül fény ár ban úszó temp lom ból a sö tét
éj sza ká ba, hát ha jobb a vi lág, de azon nal vissza is lép,
mert mi nél töb bet van együtt az Úr ral, an nál job ban vá -
gyik a ve le va ló örök kap cso lat ra. 

Az aláb bi ak ban ol vas ha tó a dal szö ve ge, ha is ten tisz te -
le ten meg old ha tó, ér de mes akár szem lél te tés ként le ját sza -
ni a dalt, eset leg a vi deo kli pet. 

Ákos: Az utol só han gos dal

Itt min den ki ven dég / És a há zi gaz da fi zet
Te idd csak a bo rát / És pré di káld a vi zet
De ta nuld meg szé pen / Hogy gyû löl ni ti los
Ak kor is, ha van / Aki min den szenny bõl ki mos

Mert / Be le re meg a Föld / Ami kor meg szó lal
Nem fog tet sze ni / Az utol só han gos dal
Be le re meg a Föld / Ami kor meg szó lal
Nem fog tet sze ni / Az utol só han gos dal

Az idõ le jár
A vi lág meg áll
Hogy hi ted mit ér
Ar ról Bí rád ítél

Ha bû nök tõl ros ka dó / Ágyak ba fek szel
Ha gyú lé kony ter vek kel / Éb redsz fel reg gel
Ma gad tól min den for ró / Gon do la tot ûzz el
És ha jót akarsz ma gad nak / Hát ne játssz a tûz zel

Mert / Be le re meg a Föld / Ami kor meg szó lal
Nem fog tet sze ni / Az utol só han gos dal
Be le re meg a Föld / Ami kor meg szó lal
Nem fog tet sze ni / Az utol só han gos dal

Ha min den pe csét fel sza kad 
El sö té tül majd a Nap
De lesz, aki sem mi tõl se fél
Lesz, aki ör vend, ün ne pel
Hogy a Meg sza ba dí tó így jön el
És a re mény új ra él

Mert / Be le re meg a Föld / Ami kor meg szó lal
Nem fog tet sze ni / Az utol só han gos dal
Be le re meg a Föld / Ami kor meg szó lal
Nem fog tet sze ni / Az utol só han gos dal
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Az idõ le jár
A vi lág meg áll
Hogy hi ted mit ér
Ar ról Bí rád ítél

Ige hir de té si váz lat

Törd át az ég zárt aj ta ját… (EÉ 149,1)
Vá gyó dás van a szí vünk ben az Is ten nel va ló ta lál ko zás ra,
de tud nunk kell, hogy elõbb sze mé lyes ka tar zi son kell át -
es nünk. Ez után azon ban egy re job ban vár juk a szín rõl
szín re lá tást.

Ne ret ten tés sel…, jöjj ir ga lom mal, éle tet hoz va (EÉ 121,4)
A fé lel me tes je lek fi gyel mez tet nek, hogy az Úr ér ke zé se ne
ér jen vá rat la nul. Ne érez zük fe nye ge tés nek, ka taszt ró fá -
nak, ha nem a ke gye lem meg ér ke zé sé nek, az örök élet be -
tel je se dé sé nek.

Lesz, aki ör vend, ün ne pel (Ákos)
Én sze ret nék így ta lál koz ni ve le. Ün nep lõ be öl töz ve, fel ké -
szül ve, nyi tott szív vel, sze rel me sen.

Far kas Sán dor

Tal ló zó

„Né há nyan úgy gon dol ják, hogy ar ra a nem ze dék re hi vat -
ko zott, amely ak kor élt, ami kor eze ket a sza va kat mond ta
(…). Ez nem le het így, mert Krisz tus nem tért vissza. (…)
azok ra vo nat ko zik, akik ak kor él nek, ami kor ezek a je lek
kez de nek meg je len ni. (…) Ez le het sé ges ma gya rá zat. Más
le het sé ges ma gya rá zat (…) a zsi dó nép re vo nat ko zik
(…).” (Wil li am Mac Don ald: Új szö vet sé gi kom men tár.
Evan gé li u mi Ki adó)

„Az idõk je le i bõl vont kö vet kez te té sek is le het nek
ugyan ilyen ma gá tól ér te tõ dõ ek, ha ben ne elõbb Jé zus sza -
vá hoz köt jük ma gun kat. (…) Akit pe dig ek ként lep meg,
an nak tõr ré vá lik. Az Is ten sza ba dí tás nak szán ta, ad ta
vol na, de a ké szü let lent meg fog ja tá mad ni, el len ség ként
fog rá tör ni az a nap.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a
Te igéd. Kál vin Ki adó)

„(…) olyan ese mé nyek ezek, ame lyek re nem volt, mert
nem is le het pél da (…). De Jé zus nem is en nek a vi lág nak
a vé gé re, ha nem az Em ber fia el jö ve te lé re te szi a hang -
súlyt.” (Prõh le Ká roly: Lu kács evan gé li u ma. Evan gé li kus
Egye te mes Saj tó osz tály)

„Lu kács a fe je ze tek hely szí né ül a temp lo mot je lö li meg.
Ed dig min den té tel úgy vég zõ dött, hogy a temp lom ban
tör tént va la mi lyen visszás sá got vagy ah hoz ha son lót rög -
zí tett. (…) most a 4. té tel elég gé eh hez il lesz ke dõ en egy fo -
nák ság el le ni fi gyel mez te tés sel zá rul.” (Da vid Go o ding: Az
evan gé li um Lu kács sze rint. Evan gé li u mi Ki adó)

„Jé zus vissza ér ke zé sét nem je len ti be sem mi fé le cso da.

(…) Ám lesz nek jel nek te kint he tõ ese mé nyek. (…) Nem
elõ je lek. Kí sé rõ je len sé gek. Bölcs teo ló gu sok azt mond ják,
ma ga Jé zus lesz a jel. Fel fény lik az õ je le, az Úr ma ga. (…)
A Lu kács-evan gé li um 21. ré szé nek 7-tõl 24-ig ter je dõ ver -
sei (…) mind be kö vet kez nek már az apos to li nem ze dék éle -
té ben. (…) a 25-tõl 29-ig ter je dõ ver sek ben le ír ta kat nem
él te át, mert azok Jé zus vissza té ré sé nek a kí sé rõ je len sé gei.
Azo kat mi sem él tük át. (…) Ám van nak, amik az egész új -
szö vet sé gi kor sza kot el kí sé rik, ez a jel so ro zat, ez a vi lág
vé gé ig kö ve ti az em be ri sé get. (…) Vissza jön az Úr, és az Is -
ten szí ne elé kell áll nod, és fe lel ned kell min de nért. Van-e
en nél fon to sabb do log?” (Sza lay Szi lárd: Vö rös be ré nyi ige -
hir de té sek so ro zat Lu kács evan gé li u máról, 1–2., 4., 6.,
8–10. köt. Vö rös be ré nyi Re for má tus Egy ház köz ség)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(„nem mú lik el ez a nem ze dék ad dig, amíg mind ez meg
nem lesz”: ami az egé szé, az min den egyes ré széé is. S
meg for dít va – ezért le het jel lé a ré szek tör té ne te: „Néz zé tek
meg a fü ge fát és a fá kat mind…” A ré szek hul lá sá ban ott
van meg elõ le ge zet ten az egész le hul lá sa, Je ru zsá lem pusz -
tu lá sá ban az egek tar tó erõ i nek meg ren dü lé se, az egyes élet
es té jé ben a vi lág es té je. – K. I.)

Éle tünk es té jén nem lesz na gyobb bol dog sá gunk, mint
hogy sze ret tük Krisz tust.

(François Ma u riac)

Nem élünk biz to sí tott bio ló gi ai, tör té nel mi, szel le mi tel jes -
ség ben, amely meg tá mad ha tat la nul megy a ma ga út ján,
és amely fö lött az ár tal mat lan sá gig föl hí gít va le beg Is ten
val lá sos ti tok sze rû sé ge – ha nem az íté let le he tõ sé gé ben
élünk, amint Je ru zsá lem is ab ban volt, és amint a vi lág is
a ma ga egé szé ben ab ban van.

(Ro ma no Gu ar di ni)

TÖR TÉ NET
(„vi gyáz za tok ma ga tok ra…” – és egy más ra)
Ame ri ká ban tör tént. Egy va sár na pi is ko lai ta ní tó ész re vet -
te, hogy egyik ta nu ló ja már hosszabb idõ óta hi ány zik a
temp lom ból.

Meg lá to gat ta a hi ány zót ott ho ná ban, és ott ta lál ta a
kan dal ló elõtt ül ve. A meg le pett ta nu ló be hív ta, és vár ta a
dor gá lást. De az nem jött.

A tûz elõt ti szék re ül ve, a ta ní tó csön de sen ki vett a tûz -
bõl a pisz ka vas sal egy pa ra zsat, és rá tet te a tég la pad ló ra.
Csönd ben fi gyel ték mind ket ten az iz zó sze net, amint las -
san el hal vá nyult és ki aludt.

A fiú ek kor meg szó lalt:
– Ne mond jon sem mit. Ott le szek jö võ va sár nap.
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VERS
(„ ta nács ta lan sá guk ban…” – mint a gaz dát lan ku tyák, az
apát lan gye re kek)
Pi linsz ky Já nos: Apok rif (rész let)

Mert el ha gyat nak ak kor min de nek.
Kü lön ke rül az ege ké, s örök re
a vi lág vé gi esett föl de ké,
s megint kü lön a ku tya ólak csönd je.
A le ve gõ ben me nek võ ma dár had.
És lát ni fog juk a ke lõ na pot,
mint té bo lyult pu pil la né ma és
mint fi gye lõ vad ál lat, oly nyu godt. (…)
egy jó te nyér nyi tör me lék
ak kor ra már a te remt mé nyek ar ca.
és könny he lyett az ar co kon rán cok,
cso rog alá, cso rog az üres árok.

AD VENT 3. VA SÁR NAP JA
• Mt 11,2–10

Exe gé zis

A meg adott ige Má té evan gé li u má nak fon tos for du ló pont -
ját ké pe zi: Jé zus cse le ke de te i nek hí re messze túl ha lad ta
köz vet len kör nye ze tét – nem utol só sor ban a ti zen ket tõ ki -
kül de té se ré vén (Mt 10,1kk). Az ige ar ra az igen fon tos kér -
dés re hi va tott vá laszt ad ni, ami mind a „po li ti kus-had ve -
zér-fõ pap-mes si ást” vá rók, mind pe dig az el sõ szá za di „Já -
nos-ta nít vá nyok” szá má ra igen ko moly prob lé ma volt: Te
vagy-e az el jö ven dõ, vagy mást vár junk?, vagy is Ki cso da Jé -
zus? Hi szen az a mes si ás kép, amit Já nos ige hir de té sé ben
le ír (3,1–12), vég sõ kö vet kez mé nyé ben nem fe lel meg an -
nak, amit Jé zus ról be szél nek szer te az or szág ban. 

Az ige el sõ ré sze (11,4–6) te hát er re ad vá laszt, míg a
má so dik rész ben (11,7–10) az a kér dés áll a kö zép pont -
ban, hogy ki cso da Já nos?

Kulcs fon tos sá gú az egész Má té-evan gé li um szá má ra Jé -
zus mon dá sa: Bol dog, aki nem bot rán ko zik meg én ben -
nem. A fa ri ze u sok el sõ meg bot rán ko zá sa már meg tör tént
(9,34), de az igén ket kö ve tõ fe je ze tek ben a Jé zust vissza -
uta sí tók tá bo ra egy re nö ve ke dik, és vé gül gyû löl kö dé sük
ha lá los ki me ne te lû ül dö zés sé vá lik.

(A pe rikó pá hoz még 11,11-et is hoz zá le het ven ni. Te ma -
ti ka i lag vissza ka nya ro dik az el sõ rész hez. Jé zus nak Ke -
resz te lõ Já nos sú lyát ki eme lõ – ugyan ak kor re la ti vi zá ló –
ki je len té se az ál ta la be kö vet ke zett kor szak vál tás hi he tet len
hord ere jét hang sú lyoz za: …nem tá madt na gyobb …; de
aki a leg ki sebb a mennyek or szá gá ban, na gyobb ná la.)

2. v.: A Krisz tus cse le ke de tei ki fe je zés ar ra utal, hogy az
igét hall ga tó, il let ve to vább mon dó gyü le ke zet már elõ re
tud ja, mi lesz Já nos kér dé se. Az „el jö ven dõ“ a mes si ás tit -
kos meg ne ve zé se (Dán 7,13). 

Meg le põ a kér dés? Tu laj don kép pen nem, hi szen a mes -
si ás sze mé lyé ben té ved ni le het. Jé zus nem is vá la szol egy -
ér tel mû en: „Igen, én va gyok az!” Min ket, mai hall ga tó kat
(és ige hir de tõ ket) is bosszant az, hogy Jé zus nem bi zo nyít -
ja be egy ér tel mû en is ten fi ú sá gát.

3. v.: Ak kor is, ha a ku ta tók kö zött vi ta tott, va ló ban
meg tör tént ese tet kö zöl-e Má té, Jé zus vá la szá nak ere de ti -
sé gé hez nem fér két ség. 

5. v.: A vá lasz azt rész le te zi, amit a ta nú ként hí vott Já -
nos-ta nít vá nyok „lát tak és hal lot tak”. Két ézsa i á si ige hely
csen dül meg a mon dat ban (35. fe je zet: „Is ten el jö ve te le”
és 61,1: „jó hír a sze gé nyek szá má ra”).

Jé zus vá la szá ban nem üzen Já nos nak sem mit, amit õ
még nem tud  – vagy is pon to san azt, ami a bör tön ben tét -
len ke dés re ítélt Ke resz te lõt vég te le nül nyug ta la nít ja.
Ugyan ak kor a kül döt tek kel azt üze ni Jé zus, amit azok –
sa ját sze mük kel – lát tak és – sa ját fü lük kel – hal lot tak. A
Mes si ás cse le ke de tei csak azok szá má ra lát ha tók és hall -
ha tók, akik a fel szín mö gé lát nak, vagy is a gyó gyu lá sok
és a nyo mo rul ta kon va ló se gí tés mö gött Is tent ma gát fe -
de zik fel. Ugyan is Is ten ma ga a cse lek võ az Em ber fia ál tal
– ezt hi va tott iga zol ni Já nos „elõ fu tár sá ga” (vö. 11,10 és
2Móz 23,20; il let ve Mal 3,1). Nem több õ en nél – éle té vel,
ige hir de té se i vel ar ra kell mu tat nia, aki õu tá na jön (3,11k).
(Ér de mes me di tál ni M. Grü ne wald isen hei mi ol tár ké pé nek
kö zép sõ ré szén. A kép kö zép pont já ban a ke reszt re fe szí tett
Krisz tus kín zá sok tól és a ke gyet len ha lál gör csé tõl meg -
me re ve dett tes te lát ha tó; tõ le bal ra Má ria, Má ria Mag dol -
na és a ta nít vány Já nos gyá szol ja Jé zust – míg a jobb ol -
da lon Ke resz te lõ Já nos alak ja áll. A re me te ru há ban, szét -
ve tett láb bal ál ló pró fé ta jobb ke ze mu ta tó uj já val a meg fe -
szí tett re mu tat, bal ke zé ben Bib lia, ame lyet egy ben idéz is:
„Il lum oport et cres ce re, me au tem di mi nui” (Jn 3,30). A
Ke resz te lõ lá bá nál ál do za ti bá rány, amely ke resz tet tart –
gyõ ze l mi jel ként – a jobb lá bá val, míg a mel lé bõl vé re csor -
dul ki a föl dön ál ló úr va cso rai ke hely be.)

6. v.: „Krisz tus cse le ke de tei“ nem egy ér tel mû ek – a
skan da liv ze in le he tõ sé ge benn fog lal ta tik.

Ki cso da ez a Jé zus? Õ az, aki vel egy új ai ón, új kor szak
kez dõ dik, aki az „egé szen más”. Já nos még az Ószö vet ség
üze né te bõl me rít, az Ószö vet ség mes si á si el vá rá sa i nak a
hír nö ke. Jé zus más, õ a mennyei bi ro da lom meg tes te sí tõ -
je. Õ nem kül dött, ha nem ben ne Is ten ma ga van és hat
azok ra, akik kel együtt van. Aki Jé zus ban skan da lu mot lát,
az ma gá ban Is ten ben bot rán ko zik meg. Az õ sze mé lye
sen kit nem hagy kö zöm bö sen: a hí võk és az el uta sí tók se -
re ge min den fel lé pé sé vel csak nö ve ke dik. Jé zus tet te i vel Is -
ten kö zel sé gét hoz za az em be rek hez – sze re tet tel és gyó -
gyí tó oda for du lás sal hí vo gat (nem kény sze rít) a hit re. Bol -
dog, aki ezen nem „akad ki”, ha nem a meg gyó gyí tot tak -
hoz ha son ló an Is tent di csé ri.

7–8. v.: Já nos jellemzése nem le ges ol dal ról. 
9. v.: A Ke resz te lõ po zi tív le írá sa: a nép pró fé tát ke res –

az utol só idõk je le –, de Jé zus nem en ge di meg a ka te go ri -
zá lást, Já nos túl mu tat azon!
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10. v.: 2Móz 23,20 és Mal 3,1 össze füg gé sé ben Já nos
Jézus (Is ten) elõ fu tá ra.

A le írás Já nos hajt ha tat lan sá gá ról, ko nok kül de tés tu da -
tá ról és min den re fel ké szült sé gé rõl ta nús ko dik. En nek a
ka ra kán, egye nes em ber nek a leg fon to sabb funk ci ó ja nem
a ke resz te lés, nem az ige hir de tés, ha nem az út ké szí tés
mun ká ja. Õ „csak” mu tat ar ra, aki utá na jön, és aki nek
kül de té se az övé nél össze ha son lít ha tat la nul fon to sabb. Ez
az em ber, akit Is ten ilyen nagy hit tel és szen ve dõ ké pes ség -
gel ál dott meg, meg inog hi té ben és meg kér dõ je le zi Jé zus
Is ten fi ú sá gát, s ez zel a min den ko ri em bert, a meg tért, de
még nem üd vö zült ke resz tényt min táz za, aki ma ga is
küzd a ké tel ke dés sel, a hi té vel. Sen ki se érez ze ma gát ki -
csi nek, kis hi tû nek, re mény te len nek – hi szen még ez a ro -
busz tus hi tû is meg inog. Jé zus a lel ki sze gé nyek hez (Mt
5,3) jött, a hin ni nem tu dók hoz és a bû nö sök höz (Mt
9,13). Õk Is ten cél cso port ja, nem a ma gu kat so ha meg
nem kér dõ je le zõk és ön tel tek (vö. pél dá ul Mt 7,1kk). Ke -
resz te lõ Já nos, a Mes si ás út ké szí tõ je ké tel ke dé sé vel, el bi -
zony ta la no dá sá val test vé rünk ké vá lik. A fe lé je for du ló
Krisz tus õt is át öle li, meg tisz tít ja bû né tõl és meg vált ja.

Pré di ká ció váz lat

Egy há zi ha gyo mány sze rint ad vent 3. va sár nap ján Ke -
resz te lõ Já nos ra em lé ke zünk. Ho gyan ke rül ez a zord, Is -
ten vég íté le tét hir de tõ pró fé ta a ka rá csony ra ké szü lõ dõ
igék so rá ba?

Az evan gé li u mok üze ne té ben fon tos sze re pet ját szik Já nos
mint az el jö ven dõ Mes si ás elõ fu tá ra, út ké szí tõ je. Így be szél
Já nos ma gá ról, így ér tel me zi õt Jé zus ma ga is. Ugyan ak kor
kül sõ meg je le nés ben, de fõ ként az el hang zó üze net tar tal -
má ban óri á si el len tét fe szül Já nos és Jé zus kö zött.

Mi újat tu dunk meg Já nos ról, és mit Jé zus ról?
1. Ar ra a kér dés re, hogy ki cso da Já nos, Jé zus há rom vá -

laszt ad.
Nem szél in gat ta nád szál; in kább „el tö rik” (éle té vel fi -

zet) azért az igaz sá gért, azért az üze ne tért, amellyel Is ten
õt meg bíz ta.

Nem pu ha ru há ba öl tö zött ha tal mas ság, aki elõtt re -
meg nie kell az alatt va ló nak – a pusz tai re me te egyet len
„ha tal ma” az Is ten igé je.

Já nos Is ten pró fé tá ja, hír nö ke. Fel ada tát tel jes oda adás -
sal vég zi – egé szen erõ sza kos ha lá lá ig. Igaz, a mi igénk -
ben ar ról szer zünk tu do mást, hogy hi te erõ sen meg in gott
ab ban, akit õ az Is ten fel kent jé nek hitt: Te vagy-e az el jö -
ven dõ, vagy mást vár junk?

Ez a kér dés nem csak Já no sé és a ko ra be li zsi dó sá gé, ha -
nem bi zony a mi kér dé sünk is. Mi lyen mes si ást vá runk mi
(ha vá runk egy ál ta lán)? Meg fe lel ne künk Jé zus, meg gyõ -
zõ éle te-ha lá la, vagy pe dig Já nos sal együtt mi is el bi zony -
ta la nod va kér dez zük: „…vagy mást vár junk?”

2. Ki ez a Jé zus? Va ló ban a vár va várt Mes si ás? Jé zus er -
re a kér dés re ki té rõ vá laszt ad. A Szent írást idé zi, ar ra a

te kin tély re utal, aki mö göt te áll – és egy ben a vá lasz meg -
adá sát rá hagy ja az õt hall ga tó ra, az ol va só ra.

Men je tek és mond já tok el Já nos nak, ami ket hal lo tok és
lát tok. A hit nem alap igaz sá gok ból, ha nem sze mé lyes ta -
pasz ta lat ból nõ ki. Jé zus min ket is fel szó lít, hogy nyi tott
szem mel és fül lel ta nul juk a hi tet. Hi szen a hi tet, az Is ten -
ben va ló sze mé lyes bi zal mat sen ki nem vál lal hat ja he lyet -
tem – mint aho gyan Is ten sem erõ sza kol ja rám. Sza bad sá -
got ad, hogy sa ját ma gam gyõ zõd hes sem meg ró la – és
vál lal ja azt a koc ká za tot, hogy vissza uta sí tom õt.

Va kok lát nak és bé nák jár nak, lep rá sok tisz tul nak meg,
és sü ke tek hal la nak, ha lot tak tá mad nak fel… Ahol Jé zus -
ban Is ten kö zel sé ge meg érin ti az em bert, ott gyó gyu lás,
meg tisz tu lás, re mény ke let ke zik, jó ra for dul min den. Jé zus
cso dá kat tesz, de nem a ha tás ked vé ért, ha nem jel zés ként:
Is ten ja vun kat, üd vün ket akar ja.

…és sze gé nyek nek hir det te tik az evan gé li um. Is ten gyó -
gyí tó és meg bo csá tó sze re te te Jé zus tet te i ben és sza va i ban
el sõ sor ban azok nak szól, akik ezt a leg in kább szom jú hoz -
zák: a sze gé nyek, a bû nö sök és a be te gek. Azok, akik a vi -
lág szám ki ve tett jei, akik nek – sa ját ér zé sük és a klé rus vi -
sel ke dé se sze rint – sem mi ke res ni va ló juk Is ten nél; akik
ne héz sor su kat „Is ten bün te té se ként” vi se lik – hi szen a
tár sa da lom re ak ci ó já ból ez ol vas ha tó ki. Az öröm hír ne kik
szól el sõ sor ban. Sza ba dí tó, re mény kel tõ, gyó gyí tó ha tá sát
õk in ten zí veb ben ér zik, mint azok, akik úgy vé lik, Is ten nel
rend ben van a szé ná juk.

…és bol dog, aki nem bot rán ko zik meg én ben nem! Jé zus
Já nos nak adott vá la sza nem tar tal maz sem mit, amit õ
már ne tud na. Ugyan ak kor az ószö vet sé gi pró fé ci ák ra uta -
ló vá la sza ar ra pró bál ja rá ve zet ni Já nost, hogy „lás son a
dol gok mö gé”, ne a sa ját iga zát haj to gas sa, ha nem en ged -
jen te ret Is ten szá má ra. Õ más ként jön, mint aho gyan azt
mi el kép zel jük (és né ha kí ván juk is)!

3. Krisz tus ban Is ten új te remt mé nye je le nik meg a föl -
dön, az em be ri élet kor lá tai kö zött. Pe dig a kül sõ sé gek
nem ezt mu tat ják: sem a bet le he mi gyer mek az ág ról sza -
kadt is tál ló ban, sem a po ros ga li le ai uta kat já ró ván dor -
pré di ká tor, sem pe dig a nagy ma gány ban ke resz ten ago ni -
zá ló, nyil ván va ló an ku dar cot val lott vi lág meg vál tó nem
nyújt olyan ké pet, ami elég gé meg gyõ zõ len ne. De a hí vás
ne künk is szól: Men je tek és mond já tok el, ami ket hal lo tok
és lát tok. Já nos sze mé lye fel hív ja fi gyel mün ket arra, hogy
a dol gok mö gé kell lát nunk, hogy Jé zus alak ja, tet tei és be -
szé de mö gött meg ta lál juk azt az Is tent, aki úgy sze ret te a
vi lá got, hogy egy szü lött Fi át ad ta, hogy aki hisz õben ne, el
ne vesszen, ha nem örök éle te le gyen. (Jn 3,16)

Gé mes Pál

Tal ló zó

„(…) hogy a fog ság ban sem két ke dett, elég gé bi zo nyít ja
Jé zus mon dá sa (7. v.), (…) ta nít vá nyai köz õl töb ben két -
ség ben vol tak Jé zus iránt (…) (Má té 9,14). (…) Já nos te -
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hát ezen kér dé se ket csak az õ két ke dõ ta nít vá nyai mi att
te het te, hogy Jé zus ma ga nyi lat koz zék elõt tök, és hi töket
meg erõ sít se (…)” (Kál di Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Jé zus vá la sza bur kolt, és ar ra akar ja rá ne vel ni Já nos
ta nít vá nya it, hogy az em ber nek ma gá nak kell dön te nie az
ilyen kér dé sek ben mind azok he lyes ér té ke lé se alap ján,
ami ket ma ga ta pasz talt.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té -
ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Min den ké tel ke dés nek az az alap ja: Is ten és Jé zus na -
gyobb, mint ami lyen nek mi lát juk és vár juk. Ne ki elõ ír juk,
s azért nem is mer jük egész di csõ sé gét. Is ten nem tel je sí ti
ké ré se in ket, de csak azért, mert na gyob bat ad, mint amit
mi kér tünk.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá -
za ta. Kál vin Ki adó)

„Le het, hogy egye sek meg kér dõ je lez ték Já nos Mes si ás
mel let ti el kö te le zett sé gét, hall va kér dé se it. Ezért Jé zus
meg ma gya ráz ta, hogy Já nos nem gyen ge, se nem in ga do -
zó.” (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 ha lot tak föl tá mad nak (ezt nem jö ven döl ték a
Mes si ás ról; ez na gyobb volt, mint az elõ re jel zett cso dák).
(…) A 6. ver set nem sza bad úgy ér tel mez ni, mint a Ke resz -
te lõ Já nos nak tett szem re há nyást. Idõn ként min den ki nek
szük sé ge van hi té nek bá to rí tá sá ra és erõ sí té sé re.” (Wil li am
Mac Don ald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Sem mi ment sé get nem ke res ve a he ró de si ön kény re,
még is Já nos ra sza bott pró fé tai sors sze rû ség van ab ban,
hogy már nem le he tett szem ta nú ja Jé zus cse le ke de te i nek.”
(Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Jé zus fe le le te ép pen olyan ti tok za tos, mint ami lyen ti -
tok za tos a kér dés.” (Kar ner Ká roly: Má té evan gé li u ma. Ke -
resz tyén Igaz ság)

„Még az elõ fu tár és ta nít vá nyai sem ké pe sek meg lát ni a
ga li le ai rab bi ban a Krisz tust. (…) A he gyi be széd szel le mé -
ben a »bol dog ság nak« itt sem az em be ri vá gyak ki elé gí té -
sé bõl, ha nem a tö rek vé sek rõl va ló le mon dás ból kell fa kad -
nia, vagy is nem az em be ri lo gi ka vi lá gos sá gá ból, nyil ván -
va ló sá gá ból és szá mí tó ere jé bõl kell meg szü let nie, ha nem
alá zat ból, Is ten re ha gyat ko zás ból és hit bõl.” (Or ten sio da
Spi neto li: Má té – az egy ház evan gé li u ma. Aga pé)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(A leg több meg bot rán ko zás for rá sa a ki zá ró la go san és elõ -
írás sze rû en gran di ó zus Is ten hez kö tõ dõ örök em be ri kép -
zet. – K. I.)
„…gaz dag lé té re sze génnyé lett ér te tek, hogy ti az õ sze -
gény sé ge ál tal meg gaz da god ja tok.”

(Pál apos tol)

A vi lág te le van bot rán ko zó ke resz té nyek kel. Mi ként az
ószö vet sé gi vá ra ko zás ban Is ten ha tal má val je lent meg, és

cso dák kí sér ték út ja it, így a ma ke resz té nye sem lé pett to -
vább en nél. Cso da te võ Is ten ben hisz… (Jé zus) az Is ten tõl
va ló el ha gyat ta tás jel te len sé gé ben hal meg…

(Be lon Gel lért)

TÖR TÉ NET
(hit ál tal a vak lá tó vá, meg bot rán ko zás ál tal a lá tó vak ká
vá lik)

Az el do bott bot
A je ri kói vak meg gyó gyí tá sá ról szó ló fest ményt vizs gál ta
egy fes tõ mû vész és egy köl tõ. A fes tõ mû vész ezt kér dez te: 

– Mit látsz leg ki emel ke dõbb nek ezen a ké pen? – A köl -
tõ így vá la szolt: 

– Min den tö ké le tes, Krisz tus alak ja, az em be rek cso port -
jai, az em be rek arc ki fe je zé sei, és így to vább.

A fes tõ azon ban más hol ta lál ta a kép leg ki fe je zõbb
pont ját:

– Lá tod ott a hát tér ben azt az el do bott bo tot?
– Igen, de az mit je lent?
– Nos, azo kon a lép csõ kön ült a vak em ber, bot tal a ke -

zé ben. Ami kor azon ban meg hal lot ta, hogy Krisz tus megy
ar ra fe lé, bi zo nyos volt ben ne, hogy meg gyó gyít ja õt, ezért
ott hagy hat ja a bot ját, mert úgy sem lesz rá to vább szük ség
Oda si e tett az Úr hoz, mint ha már lá tott vol na. Ez a hát tér -
ben fek võ, alig ész re ve he tõ el do bott bot a hit ál ta li bi za -
lom cso dá la to san szép ki fe je zé se.

VERS
(„bol dog, aki nem bot rán ko zik meg én ben nem..”) 
Szép Er nõ: Jé zus Krisz tus (rész let)

Em be rek is te ne, 
Is ten nek em be re, 
Te le haj lott fe jû, 
Meg sze ge zett ke zû, 
Le sze ge zett lá bú, 
Le csu kó dott sze mû,
Te meg fa gyott aj kú, 
Te ki ha sadt szí vû, 
Te örök re vér zõ, 
Út szél el ha gyott ja, 
Me zí te len tes tû,
Hó fe hér sze mér mes. 
Ta vasszal lomb ta lan, 
Nyá ron na pon égõ, 
Te õsszel meg ázó,
Te té len meg fá zó, 
Szél ben ta ka rat lan, 
Vi har ban bú vat lan
…
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AD VENT 4. VA SÁR NAP JA 
• Jn 1,19–28

Gon do la tok a tex tus ról

Ad vent 4. va sár nap já nak üze ne te agen dánk sze rint:
„Men je tek elé ör ven de zés sel!” El sõ ol va sat ra az igé bõl az
ör ven de zés ke vés bé cseng ki. Mind ad dig, amíg át nem
érez zük, hogy Ke resz te lõ Já nos bi zony ság té te lé bõl az a Jé -
zus ba ve tett szi lárd hit, az a pró fé tai hang szól hoz zánk,
amely azt az öröm üze ne tet hor doz za ma gá ban, hogy az
Úr kö zel és az õ ér ke zé se kü szö bön áll.

Ket tõs je le ne tet lát ha tunk ma gunk elõtt: a pa pok és a
lé vi ták cso port ját Je ru zsá lem bõl, akik a zsi dó ha ta lom
kép vi se lõi, és a fa ri ze u so kat, akik „meg bí zó ik nak” akar -
tak vá laszt ad ni. 

A sza kasz nak bí rói hang ne me van. Mint ha ki hall ga tá -
son len nénk. A kor fel fo ko zott mes si ás vá rá sa kö ze pet te
Ke resz te lõ Já nos fel lé pé se az zal, hogy víz zel ke resz tel te az
em be re ket és bûn bá nat ra, meg tisz tu lás ra, meg té rés re hív -
ta a né pet, egyes zsi dó ve ze tõk ben kér dé se ket és fé lel met
kel tett. Fel me rült a kér dés: va jon ki vel van dol guk, ki vel
áll nak szem ben? 

Az ige sza kasz ér de kes sé ge a já no si be széd mód, a kér dé -
sek is mét lé se (Ki vagy te?), az an ti té zis ki ala kí tá sa és le -
szö ge zé se (Nem én va gyok a Krisz tus!). Ke resz te lõ Já nos
mint ta nú ság te võ áll elõt tünk. Ta gad min den rá vo nat ko -
zó mes si á si ki je len tést. A zsi dó né pi vá ra ko zás sze rint a
mes si á si bi ro da lom meg va ló su lá sa elõtt Il lésnek kell el -
jön nie. Ez a re mény ség és bi zo da lom Mal 3,1–3 ver se in
ala pul, amely ar ról a hír nök rõl szól, akit azért küld majd
Is ten, hogy elõ ké szít se az Úr nap ját, és akit Mal 3,23 Il lés -
sel azo no sít.

A pró fé ta cím pe dig ab ból a mes si á si vá ra ko zás ból fa -
kad, amely 5Móz 18,18-on ala pul, és amely sze rint Is ten
„pró fé tát tá maszt ne kik aty juk fi ai kö zül”, aki majd Iz rá el
sza ba dí tó ja lesz.

Én ki ál tó hang va gyok a pusz tá ban – mond ja ma gá ról
Ke resz te lõ Já nos. Ézs 40,3 pró fé ci á ját ve szi ma gá ra. Já nos
csu pán hang, amely ki ált. Õ az, aki meg is mer te ti, fel fe di
elõt tünk is az igét. Já nos egyen ge ti, egye nes sé te szi az Úr
ös vé nyét, és ez zel utat mu tat. Az õ alak ja, pré di ká lá sa, ke -
resz te lé se Krisz tus ál tal nye ri el ér tel mét. Tõ le függ és raj -
ta ke resz tül fe je zi ki ön ma gát ak kor is, ami kor ar ról be -
szél: aki utá nam jön, és aki nek a sa ru ja szí ját meg ol da ni
sem va gyok mél tó. Rá vi lá gít az õ ki csi sé gé re, al kal mat lan -
sá gá ra, és fel mu tat Jé zus ra mint a fa ri ze u sok ál tal is me -
ret len sze mélyre, aki sok kal na gyobb ná la.

Az ige sza kasz csúcs pont ját és a hely zet drá ma i sá gát
Ke resz te lõ Já nos nak ez a mon dat ré sze tük rö zi: De kö zöt te -
tek áll az, akit ti nem is mer tek, aki utá nam jön… Meg fo -
gal ma zó dik ben ne az, hogy bár ott áll kö zöt tük Jé zus, a
Mes si ás, õk még sem is me rik fel. Ki fe je zõ dik ben ne: nem
az a fon tos, hogy Ke resz te lõ Já nos ki cso da, ha nem hogy

ki cso da az, aki utá na jön, aki nek az ér ke zé sé rõl szól. Já -
nos ke resz te lé se csu pán jel. Õ csak víz zel ke resz tel, még is
eb ben a jel ben a zsi dó ság a mes si á si üdv kor be kö szön tét
lát hat ta, és úgy érez te, kö ze le dik el jö ve te le (Ez 36,25). Ez
a ke resz te lés csu pán hal vány elõ ké pe Jé zus ke resz te lé sé -
nek, aki Szent lé lek kel ke resz tel (Jn 1,33), és õ hoz za el a
Lé lek ál ta li meg tisz tu lást.

Az ige hir de tés fe lé

Ke resz te lõ Já nos ta nú ság té te le – a mi ta nú ság té te lünk
Ki vagy te, és mit mon dasz ma gad ról? Ez a kér dés szólt Já -
nos hoz. Ez a kér dés ke rül ön ma gunk elé is ad vent 4. va -
sár nap ján. Já nos ön ma gá ról mint ki ál tó hangról tesz bi -
zony sá got. Egy faj ta hit val lás ez. Va jon ki fe je zi-e mind azt,
ami re kül de té se szólt, va jon sok ez vagy ke vés?

Mit je lent ki ál tó hang nak len ni az ak ko ri fel fo ko zott
mes si á si vá ra ko zás kö ze pet te, és mit je lent ma?

Já nos a zért szü le tett, az volt a kül de té se, hogy ki ál tó
hang le gyen. S ha mér leg re ál lít juk ta n ú ság té te lét, azt
mond hat juk: ez a leg több, ami csak lé te zik. Ki áll el len fe le -
i vel szem ben, bát ran hir det ve a mes si ás kö ze li ér ke zé sét.
Fel vál lal ja kül de té sét, Jé zus út já nak egyen ge té sét, hogy
elõ ké szít se el jö ve te lét, vál lal va ez zel sok szen ve dést és a
ha lált is.

A ka rá csonyt vá ró gyü le ke zet szá má ra is fon tos le het az
ön meg ha tá ro zás. Kik va gyunk, és mit tu dunk mon da ni
ön ma gunk ról? Az Is ten mai „út egyen ge tõi” , „ki ál tó hang -
jai”, szol gái vagy Jé zus út ja elõl me ne kü lõ em be rek? Ta lán
sok szor ön kén te le nül is be le sod ró dunk olyan hely ze tek be,
ami kor úgy érez zük: mind ket tõ igaz. 

Temp lom ba já ró hí võ em ber ként úgy gon dol hat juk, te -
szünk va la mit gyü le ke ze tün kért, egy há zun kért, va la mi -
lyen for má ban egyen get jük az Úr ös vé nyét. Tiszt sé get vál -
la lunk, pres bi ter ként, gond nok ként, kán tor ként vagy bár -
mi más fel adat tal meg bíz va se gít jük, egyen get jük az Úr
út ját. Még is oly kor elõ for dul hat, hogy me ne kü lünk tõ le. A
mai em ber ugyan is nem sze re ti fel vál lal ni a ne héz sé ge ket.
Gyak ran a könnyebb meg ol dást vá laszt ja. A ter hek kel te li
éle tet, a ke reszt hor do zást Is ten csa pá sa ként éli meg. Nem
vagy ne he zen ér ti meg azt az igét, ame lyet a Zsi dók hoz írt
le vél ben ol vas ha tunk: Mert akit sze ret az Úr, azt megfe nyí -
ti, és meg os to roz min den kit, akit fi á vá fo gad. (Zsid 12,6)

Ki ál tó han gok nak kell len nünk
Za jos vi lá gunk ban, ahol annyi lár ma, ri csaj, sok szor fe les -
le ges in for má ció áraszt el ben nün ket, ahol úgy tû nik,
szin te min den elõbb re va ló és fon to sabb az Is ten ügyé nél,
an nál a kér dés nél, hogy va jon üd vös ség re lel he tünk-e
majd Is ten nél, szól nunk kell, ta nús kod nunk kell Jé zus ról. 

Ta lán né mán kell ki ál ta nunk, je len lé tünk kel ér zé kel tet -
nünk, hogy ott va gyunk egy-egy gyü le ke zet ak tív kö zös sé -
gé ben, vagy han gos szó val is meg val la ni, el mon da ni má -
sok nak azt az öröm üze ne tet, amely ka rá csony kor az an -
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gya lok aj kán csen dült fel. Szól nunk kell, és nem sza bad
el hall gat nunk en nek a meg fá radt és sok nyo mo rú ság gal
ter helt vi lág nak, köz tük szû kebb pát ri ánk nak szó ló hírt:
jön, ér ke zik az egyen ge tett úton a Mes si ás. Sõt mi, mai ke -
resz té nyek azt is tud hat juk, kö zöt tünk van: ez ál tal le he tõ -
sé günk van meg is mer ni, fel is mer ni õt.

Kö zöt tünk van, aki nek ér ke zé se kü szö bön áll
Va jon fel is mer jük õt? Vagy olya nok va gyunk, mint a fa ri -
ze u sok, akik bí rás kod nak és bi zo nyí té ko kat vár nak, akik
szá má ra min den jel, min den pró fé tai üze net hi á ba va ló?

Ve gyük ész re egy más ban Krisz tust! Lás suk meg em ber -
tár sunk ar cán Jé zus mo so lyát. Sze líd hang ját hall juk ki
egy-egy ba rá ti be szél ge tés bõl. Se gí tõ és gyó gyí tó ke zét
érez zük meg be teg sé gek kel küsz köd ve. Lás suk meg, hogy
õ az, aki az idõ elõ re ha lad tá val éle tünk so rán egy re kö ze -
lebb és kö ze lebb ke rül hoz zánk.

A Mes si ás ér ke zé sét vár va ezért le het ezen a va sár na -
pon ör ven dez ni, ezért le het elé si et ni há la adás sal és bol -
dog re mény ség gel, mert ben ne és ál ta la éle tünk Meg vál tó -
ja kö ze le dik és jön hoz zánk. 

Szar ka Éva

Tal ló zó

„(…) ke resz te lé si gya kor la tá val kel tet te fel a Nagy ta nács
fi gyel mét, amely re néz ve nem volt sem mi fé le út mu ta tás a
mó ze si tör vény ben. Já nos olyas mit kö ve telt a hit hû iz rá e -
li tá tól, ami meg ha lad ta a tör vény elõ írá sa it, és a mes si á si
üdv kor el kö ze lí té sét hir det te.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib -
lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Va la ki meg ko pasz tot ta a fü le mi lét, (…) ke vés húst ta -
lált raj ta. Er re mér gé ben így szólt: „Pho na ty tis es si kai
ou den al lo!” A gö rög és éhes em ber ez zel fe jez te ki az ab -
szo lút ér ték te len sé get. S most Ke resz te lõ Já nos az zal a leg -
na gyobb a pró fé ták kö zött, mert csak „hang” és sem mi
más. (…) Bet há ni át (…) azért he lyet te sí tet te a ha gyo mány
Bé tha ba rá val, mert a Jor dá non tú li Bet há nia is me ret len
volt. Ma már az ar cheo ló gia ki de rí tet te, hogy a Jor dá non
túl is volt egy rég el pusz tult Bet há nia.” (Ra vasz Lász ló: Az
Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Já nos vá la sza a kér dé sük re egy re rö vi debb lett (…).
Nem akart ma gá ról be szél ni, mert az volt a dol ga, hogy rá -
mu tas son Va la ki más ra.” (A Bib lia is me re te kom men tár so -
ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„(…) so kan dol goz tak egy-egy út sza kasz meg ja ví tá sán,
ha azon egy ha tal mas ki rály hin tó ja volt me nen dõ. A Ne -
gye dik evan gé li um ban ez az ézsa i á si idé zet utal egye dül
Ke resz te lõ Já nos út ké szí tõ sze re pé re, kü lön ben csak mint
Jé zus ta nú ság te võ je sze re pel.” (Boly ki Já nos: Igaz ta nú -
val lo más. Osi ris)

„(…) van Mes si ás, itt van, meg ér ke zett, de nem én va -
gyok. (…) A zsi dók olyan mé lyen hit ték, hogy új ra vissza jön

Il lés (…) ha két zsi dó va la mi anya gi fe lett vi tá zott és nem tu -
dott meg egyez ni, el na pol ták a meg ol dást Il lés vissza jö ve te -
lé ig, aki majd el dön ti a vi tát. (…) Ke resz te lõ (…) szol gá la ta
még el gon dol kod ta tóbb, ha tud juk, hogy (…) olya no kat (…)
me rí tet tek be, akik va la mi fé le po gány hit bõl tér tek meg a
zsi dó hit re (…). nem ki sebb dol got fe je zett ki (…), mint hogy
a ki vá lasz tott nép nek is meg kell tér nie.” (Gyök össy End re:
Já nos evan gé li u ma. Örök sé günk Ki adó)

„Be tá nia azt je len ti: át me net há za. A Jor dá non le he tett
egy gáz ló, in nen kap ta a ne vet. (…) Ke resz te lõ Já nos is át -
me net az Ótes ta men tum ból az Új tes ta men tum ba.” (Ke ken
And rás: Se gít ség. Ke ken And rás né)

Il luszt rá ció

TÖR TÉ NET
(„sa ru ja szí ját sem…” – két tör té net az alá zat ról. Az Is ten -
nel és az em ber rel szem be ni alá zat lé nye gé ben egy tõ rõl fa -
kad. Aki csak Is ten elõtt akar fe jet haj ta ni, de em ber elõtt
so ha, az elõbb-utóbb az el sõt sem tud ja iga zán meg ten ni.
A ná lunk job bak, a szen tek tár gyi la gos és fel sza ba dult
tisz te le te egy ben az Is ten elõt ti alá zat is ko lá ja is. – K. I.)

Ne ki nö ve ked nie kell…
Go unod, a nagy ze ne szer zõ mond ta:
18 éves ko rom ban azt mond tam: én.
25 éves ko rom ban azt mond tam: én és Mo zart.
40 éves ko rom ban azt mond tam: Mo zart és én.
Most pe dig azt mon dom: Mo zart.

Turner, a leg na gyobb an gol fes tõk egyi ke, egy nagy lon do -
ni kép ki ál lí tás ren de zõ bi zott sá gá nak az el nö ke volt. 

Már min den te rem te le volt kép pel, ami kor az utol só pil -
la nat ban egy is me ret len fes tõ ké pét hoz ták.

– A kép jó – mond ta Turner –, el kell he lyez ni.
A bi zott ság tag jai va la mennyi en til ta koz tak.
– Le he tet len, nincs egy pa rá nyi hely sem a szá má ra.
– Nos, majd én el he lye zem –, fe lel te Turner nyu god tan,

le akasz tott egyet a sa ját ké pei kö zül, és he lyé re tet te az is -
me ret len fes tõ ké pét.

VERS
(„De kö zöt te tek áll az, akit ti nem is mer tek…”)
Gyurk ovics Ti bor: Pró ba (rész let)

Jé zus pró ba kõ. 
Jé zus ra min den ki nek vá laszt kell ad nia.
Az üve ges vá ró te rem ben áll va
er re fe lel az uta zó, a pap, a ban di ta.
Jé zus pró ba kõ.
Nagy, csil lo gó te her.
Amit el visz az em ber,
vagy nem visz el.
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