
Mi hoz za el azt a pil la na tot, ami kor nem hall ga tunk to -
vább, ha nem sze lí den vagy ag resszí ven, de el mond juk a
vé le mé nyün ket? Ér de kes do log meg fi gyel ni ön ma gun kat.
Hány és hány olyan té má ról dúl vi ta kö rü löt tünk, ami
nem annyi ra fon tos szá munk ra, hogy be kap cso lód junk!
Böl csen hall ga tunk, netán figyeljük a vitatkozó feleket.
Hi á ba forr a le ve gõ kö rü löt tünk, még sem jut hoz zánk
annyi ra kö zel a té ma, hogy fel vál lal juk a vé le mény nyil vá -
ní tás koc ká za tát. Bi zo nyos ese tek ben a kí nos hely ze te ket
is el vi sel jük: il le ne szól nunk, sõt meg szó lí ta nak, még sem
nyil vá ní tunk vé le ményt. Az után egy vá rat lan pil la nat ban
ki rob ban be lõ lünk. Itt csak má sod la gos kér dés – ha ér de -
kes egy ál ta lán – a ho gyan. Az iga zán iz gal mas kér dés az,
hogy mi az a té ma, ami vel kap cso lat ban nem tud tunk
hall gat ni. Mert pon to san ez árul ja el, hogy mi vel van te le
a szí vünk. Mi fog lal koz tat min ket iga zán, mé lyen, szin te
eg zisz ten ci á lis kér dés ként. Mi az, ami a sze mé lyi sé gün ket
meg érin ti. Ami ben ér de kel tek va gyunk.

Se géd lel kész vol tam. A fi a ta lok ra di ká lis döb be ne té vel
ta pasz tal tam, hogy míg az LMK-elõ adá sok kal, sõt a fel dol -
go zott tex tu sok kal kap cso lat ban szin te kö nyör gött az es -
pe res, hogy szól junk hoz zá, ad dig per gõ vi ta és óri á si ér -
dek lõ dés öve zett min den fé le pénz ügyet. De ha son lót ta -
pasz tal tunk a haj dani „Part ner hil fe” ki osz tá sa kor is. Em -
lék szünk még, mi lyen ug rás sze rû en meg emel ke dett az
LMK-részt ve võk szá ma azon a de cem be ri na pon? 

Mi az, ami iga zán ér de kel, iga zán meg érint, oly annyi ra,
hogy nem tu dok tá vol ma rad ni és nem tu dom csuk va tar -
ta ni a szá mat? Lel ké szek egye te mes adott sá ga, hogy kis
fá rad ság gal ke gyes kön tös be tu dunk öl töz tet ni bár mi fé le
pro fán té mát. A me se böl cses sé ge azon ban sok kal több
eset ben igaz, mint gon dol nánk: a ki rály mez te len. A kis -
gye rek is ész re ve szi, hogy a ke gyes ség kö pö nye ge alatt
pénz van, po li ti ka, sa ját ér dek, ön iga zo lás, di csõ ség vágy,
sa ját fõ té te le ink ter jesz té se és ha son lók. Sza va ink el árul -
ják, mi az, ami vel annyi ra te le van a szí vünk, hogy ké ret -
le nül is meg szó la lunk. 

A na pok ban je lent meg Len gyel An na Le ve les könyve. A
kö tet azok ból a le ve lek bõl vá lo gat, ame lye ket a szer zõ nek

az Egy csepp em ber ség cí mû mû sor ral kap cso la to san ír -
tak. Na gyon ta nul sá gos a mû sor élet raj za. Egy-egy ko ra
reg ge li 2-3 per cet egy mil li ó an hall gat nak. A mû sor írott
vál to za tát kö tet be gyûj tik. Má ra már a har ma dik ilyen kö -
tet lá tott nap vi lá got, az el sõ ket tõ több ki adás ban. A har -
ma dik be mu ta tó ja kor a Magyar Rá dió már vány ter mé nek a
kö ze lé be se le he tett jut ni a tö meg tõl. A szer kesz tõhöz
özönlenek a levelek. Van olyan reg ge li két perc, ame lyet
nap köz ben meg is mé tel nek, mert annyi te le fon hí vás ban
kö ve te lik ezt a hall ga tók. A szer kesz tõi te het sé get, a pro -
fesszi o ná lis meg va ló sí tá st figyelembe véve sem le het el -
hall gat ni a kér dést: mi a tit ka en nek a mû sor nak? Min de -
nek elõtt ta lán az, hogy aki ben ne meg szó lal, arról beszél,
ami szá má ra a ve zér fo nal. Ami fon tos. Ami irá nyít ja az
egész éle tét. Mond hat ni, ami vel tel ve van a szí ve. Ér de kes
mó don ezek a ve zér fo na lak mind va la mi lyen örök ér té ket
hoz nak fel szín re. Nemrit kán ke resz tény tar tal mat, eti kai
alap ér té ke ket, a szel lem és a szív kin cse it. Bi zo nyá ra
olyan em be re ket vá laszt ki a mû sor szer kesz tõ je, akik nek
az éle tét szel le mi, er köl csi, lel ki ve zér el vek irá nyít ják. És
ezek re a kin csek re mil li ók kí ván csi ak. Hall gat ják, ol vas -
sák, egy más nak ajánl ják, aján dé koz zák õket az em be rek.
Azok a hon fi tár sa ink, akik már ott tar ta nak, hogy gon dol -
ko dás nél kül ki kap csol ják a rá diót, ha po li ti ká ról, gyû löl -
kö dés rõl, tör vé nyek csû rés-csa va rá sá ról van szó. Azok a
hon fi tár sa ink, akik kel sze ret nénk meg töl te ni a temp lo ma -
in kat. Akik rõl né ha el ke se re det ten, más kor föl há bo rod va
mond juk, hogy mennyi re sze ku la ri zál tak. Hogy csak az
anya gi ak ér dek lik õket, és ér zé ket le nek a lel ki ér té kek re. 
Jé zus egy szer ezt mond ta ta nít vá nya i nak: A jó em ber szí -
ve jó kin csé bõl hoz za elõ a jót, és a go nosz em ber a go nosz -
ból hoz za elõ a go noszt. Mert ami vel csor dul tig van a szív,
azt szól ja a száj. (Lk 6,45)

Ren ge te get fo gunk be szél ni a most kö vet ke zõ na pok -
ban. Több le he tõ sé günk van. El kezd het jük mé ret re szab ni
a me se be li fran cia ki rály kö pe nyét. Ne ki fog ha tunk po lí -
roz ni a sza va in kat és va sal ni a Luther-ka bá tun kat. Vagy
el kezd het jük meg töl te ni szí vün ket iga zi jó kin csek kel. Aki -
nek a bir to ká ban van, az min den ki nek ad ja, aki rá szo rul.

401

SZA BÓ NÉ MÁT RAI MA RI AN NA

A szív tel jes sé gé bõl

MÉCSES A TE IGÉD



A LEL KÉ SZI ÉLET FOR MA
MINT AZ IGE HIR DE TÉS HÁT TE RE

Va ló szí nû leg min den ige hir de tõ el ha tá roz ta már, hogy a
kö vet ke zõ ige hir de tés ben min den kép pen vál toz tat ni fog.
Le het, hogy ka pott egy erõ sebb kri ti kát, vagy már be le fá -
radt ab ba, hogy nincs iga zi vissza jel zés az el hang zott be -
szé de i re. Az is el kép zel he tõ, hogy sa ját ma ga sem ér zi jól
ma gát pré di ká ci ó i nak kör nye ze té ben. Sze ret ne kilépni a
meg szo kott ság, a mo no ton egy for ma ság és az is mét lõ dé -
sek egy re fá rasz tób b vi lá gá ból. Egy idõ el tel te után tel je -
sen ter mé sze tes bel sõ igény az, hogy új stí lust ke res az
ige hir de tõ. Ér de mes ezt tu do má sul ven ni, és az ön kri ti kus
kér dé st idõn ként fel ten ni: mi lyen a vi szo nyom a pré di ká -
ci óm mal?

Az ige hir de tés hát te re ként meg kell vizs gál nunk a lel ké -
szi élet for mát. Nincs olyan ál lan dó és örök ér vé nyû sab -
lon, amit rá le het ne húz ni min den kor lel ké szi hi va tá sá -
nak le írá sá ra. Nem sza bad ha mis ál ta lá nos sá gok kal és
frá zi sok kal fel ol da ni ezt a va lós fe szült sé get. Hi á ba is mer -
jük és tisz tel jük (né ha má sol juk is) az elõt tünk élõ lel kész -
nem ze dék élet for má ját, hi va tás ér tel me zé sét vagy mód sze -
re it, ön ma guk ban ezek még sem se gí te nek, ami kor saját
mai hely ze tünk kel kell szem be néz nünk. Az ige hir de tõi
élet for ma kü lö nö sen a 20. szá zad ban és nap ja ink ban
olyan vál to zá so kon ment (megy) át, ame lyek re ko ráb ban
nem le he tett fel ké szül ni.

A lel kész élet- és mun ka kö rül mé nyei olyan gyor san vál -
toz nak, hogy a fo lya ma to san vál to zó hely zet nek csak
friss, di na mi kus al kal maz ko dá si ref lex bir to ká ban le het
ér dem ben meg fe lel ni. Az ige hir de tés al ko tói fo lya ma tá nak
hát te ré ben pe dig ott áll a lel ké szek élet for má ja, élet kér dé -
sei és élet fel fo gá sa. Fon tos fel adat er re idõn ként ön kri ti ku -
san ref lek tál ni. Nyíl tab ban kell be szél ni ar ról, ami a va sár -
na pi vagy egy-egy ka zu á lis pré di ká ció mö gött meg hú zó -
dik. Fon tos meg osz ta ni lel ké szek nek egy más sal azo kat a
nyo masz tó vagy rég óta bennük élõ ér zé se ket, ame lyek
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SZA BÓ LA JOS

Az ige hir de tõ és az ige hir de tés*

A pré di ká ció hát te re

sok-sok pré di ká ció iga zi hát te rét je len tet ték. Az el foj tott,
fel dol go zat lan hát tér min dig za va ró ha tást fejt ki. In du -
lat ból le ve let ír ni nem sze ren csés, fel fo ko zott, nyug ta lan
ál la pot ban bé ke te rem tõ be szél ge tés ben részt ven ni nem
aján la tos. Ez igaz a pré di ká ció al ko tói sza ka szá ra és ma -
gá ra az elõ adá sá ra is, hi szen mind ket tõt alap ja i ban be fo -
lyá sol ják a ben nünk zaj ló pszi cho ló gi ai fo lya ma tok. Két -
ség te len, hogy bi zony ta lan, sér tõ dött ség gel ter helt élet -
hely zetben mások szá má ra von zó pers pek tí vát raj zol ni
vagy öröm te li jö võ ké pet meg je le ní te ni – a leg jobb eset ben
is – csu pán ke ser ves erõl kö dés. Csa lá di és ott ho ni fe szült -
sé gek meg élé se köz ben ki egyen sú lyo zott és egy ér tel mû en
vi gasz ta ló mon da to kat pa pír ra vet ni ke mény erõ pró ba.
Ta lán még is a „ki sebb rossz” ilyen hát tér ese té ben, ha le -
ír va is el ké szül egy-egy ige hir de tés, és nem spon tán pro -
jek ci ó ként öm lik rá a hall ga tó ság ra a szó székrõl. Az egy -
re nö vek võ sze mé lyes ne héz sé gek, va la mint az ige hir de tõ
és ige hall ga tó kö zött sza po ro dó hét köz na pi el len té tek fo -
ko zot tan meg ter he lõ hát te ret je len te nek a nagy ün ne pi
pré di ká ci ók ese té ben. Mind ezek mi att szük sé ges fog lal -
koz nunk az zal, ho gyan te remt he tõ ren de zet tebb hát tér az
ige hir de tõk szá má ra, il let ve mi nyújt hat se gít sé get a ren -
de zet len kér dé sek kel va ló együtt élés fel dol go zá sá ban. A
konf lik tusok ke ze lé se és hor do zá sa – ép pen a sok nyil vá -
nos sze rep lés mi att – a hi va tás be töl té sé nek nem el ha nya -
gol ha tó ré sze. Ha er re nem fi gye lünk, a prob lé mák ve lünk
jön nek a szó szék re, és ész re vét le nül is ige hir de té si té mák -
ká vál nak. Az az idil li ál la pot, ami rõl még a mi ge ne rá ci ónk
is el be szé lé sek so ka sá gát hal lot ta – szép, nyu godt lel kész -
csa lád ve szi kö rül az ige hir de tõt –, ma már na gyon rit ka. A
fel fo ko zott rit mu sú és a mai ma gyar tár sa da lom ra jel lem zõ
át la gos csa lá di élet for ma ki egé szül spe ci á lis „pa ró ki á lis”
ter he lé sek kel. De az egyes gyü le ke ze ti ta gok is egy re több -
ször ke rül nek – ta lán a gyors de mok ra ti zá ló dá si fo lya mat
mi att – konf lik tus hely zet be a lel késszel. Sok szor ma rad nak
az ilyen ter hek vagy konf lik tu sok meg ol dás nél kül, és ilyen
hely zet ben kell vé gez nie a lel kész nek az ige hir de té si szol -
gá la tot al ka lom ról al ka lom ra.

Két utat kell ma gunk elõtt lát nunk. Azt, amin az ige hir -
de tõ köz le ke dik a szó szék fe lé, és azt is, amely az iga hall -
ga tó út ja a temp lom pad hoz. En nek a két út nak a bo nyo -

TANULMÁNYOK

* A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let lel ké sze i nek mun ka évkez dõ kon fe -
ren ci á ján, Ba la ton szár szón el hang zott elõ adás szer kesz tett, rö vi dí tett
vál to za ta.



az a szem lé let, amellyel Ernst Lan ge nem a lel kész sze mé -
lyét, ha nem a lel ké szi hi va tás funk ci ó ját vizs gál ja. „Nem
ön ma ga az ige hir de tõ, nem ön ma ga a lel ki pász tor a fon tos,
ha nem amit tesz; s ez azért van így, mert a lel ké szi funk ci -
ó ban van el rejt ve az a le he tõ ség, hogy Is ten mun kál ko dik.
Mi te hát a fel ada ta a lel ké szi hi va tás ban ál ló nak? Az ige to -
vább adá sa. Ez tõ le füg get len va ló ság – ver bum ex ter num –,
még is igény be ve szi az õ sze mé lyét is. Az ige hir de tõ jé nek
a ma gya rá zó és a ta nú mun ká ját kell vé gez nie. Ké pes nek
kell len nie az ered mé nyes kom mu ni ká ci ó ra, más sza vak -
kal: le kell tud nia for dí ta ni az üze ne tet a hall ga tó nyel vé re,
az itt és most hely zet re. »Az ige szol gá la ta min dig a szi tu -
á ció és a tra dí ció kö zött tör té nik.«”1

Ami kor a mai lel ki pász to ri élet pá lya és az ige hir de tés
kap cso la tát vizs gál juk, ak kor ugyan ez zel a prob lé má val
szem be sü lünk. Õr zünk egy ré gi ige hir de té si for mát és tar -
tal mat, de ta pasz tal juk a nö vek võ tá vol sá got a ma élõ
nem ze dé kek szo ká sos gon dol ko dá sá tól, kom mu ni ká ci ó -
já tól és re á lis kér dé se i tõl. Hasz ná lunk több év ti ze det meg -
élt be széd anya got, és olyan ki fe je zé se ket, ame lyek a leg -
jobb eset ben is csak né hány év ti ze de vol tak a köz nyelv ré -
szei, ma nem azok, és el vár juk a fi gyel met és az ér dek lõ -
dést ezek iránt a kissé el avult esz kö zök iránt. Ra di ká lis
ki je len té sek kel és a szün te len ja vu lásra buzdító, in tõ
mon da tok kal ke re kít jük egésszé a be szé dün ket, és az ese -
tek több sé gé ben le zárt és meg vál toz tat ha tat lan vég kö vet -
kez te tés sel kom mu ni ká lunk, ami leg több ször egy fel szó lí -
tás, eset leg olyan for má ban meg is mételve, ami ko ráb ban
már szó sze rint el hang zott. Sé mák ala kul tak ki, és ezek -
hez iga zo dunk, sok szor tel jes szol ga lel kû ség gel. Érez zük,
hogy ide gen tõ lünk mind ez, még  sincs erõnk a vál toz ta -
tás ra. Bo nyo lult mon da tok kal dol go zunk, és a ter mé sze -
tes el be szé lés tõl tá vo li, el vont, in kább fo gal mi vi lág ban
mo zog nak a pré di ká ci ó ink. Ez rész ben be tud ha tó a né met
teo ló gia ma gyar or szá gi ha tá sá nak, de a tra dí ci ó hoz va ló
egy ol da lú ra gasz ko dás nak is. Ket tõs – a kor sze rû vé vá -
lást és a va ló di meg úju lást aka dá lyo zó –„el szánt ság” tük -
rö zõ dik a mai pré di ká ci ók több sé gén: 
– el len áll ni a mai kor, a nyug ta lan kör nye zet ki hí vá sa i -

nak (ez zel tá vo lo dik a pré di ká ció az ér ke zõ ige hall ga -
tók min den nap ja i tól),

– me ne kül ni a ré gi ko rok meg ol dá sa i ba, szó hasz ná la tá ba
(így az ak tu á lis gon do lat is fa lak ba üt kö zik).

A PRÉ DI KÁ CIÓ MINT ÖN ARC KÉP

Az ige hir de tés va ló já ban min dig egy-egy al ka lom ra spe ci -
á lis mó don el ké szült ön arc kép is, az alap ve tõ, pri mer
funk ci ó ja mel lett. Az ige to vább adá sa a fõ fel adat, de ez a
gon dol ko dó és ér zõ, sok eset ben tö ré keny lel ké szi élet val -
lo má sán ke resz tül va ló sul meg. Ál ta lá nos je len ség ként

dal ma it nem le het ki fe lej te ni egy ön kri ti kus vizs gá lat ból.
Nem ele gen dõ csak el mé le ti kér dé sek kel kö ze lí te ni ige hir -
de tõ és ige hir de tés vi szo nyá hoz, ha nem a gya kor la ti élet
kap cso ló dá si pont ja it is ala po san szem ügy re kell ven ni.
Azt a va lós kör nye ze tet, amely ben ma pré di ká lunk. 

A HI TE LES SÉG PROB LÉ MÁ JA
A MAI KON TEX TUS BAN

Szé les kör ben hall ha tó ma kri ti ka a ke resz tény ige hir de té -
sek rõl. Az el is me rõ vé le mé nyek mel lett sok szor ta lál ko -
zunk – idõn ként éles – el ma rasz ta lá sok kal. Hi á nyol ják a
pré di ká ci ók meg gyõ zõ ere jét, teo ló gi ai szín vo na lát, a re á -
lis élet tel va ló kap cso la tát, re le van ci á ját a hall ga tók szá -
má ra. Túl könnyû er re ki mon da ni a frá zis sze rû meg ál la pí -
tást: hi te les ige hir de tõk re van szük ség. Amennyi re igaz és
kí vá na tos ez a mon dat egy fe lõl, annyi ra ne héz az iga zi
he lyét meg ta lál ni a mai kon tex tus ban.

Olyan kör nye zet ben élünk, ahol egy re ke ve sebb az esé -
lye an nak, hogy a hi te les szó oda ke rül sok em be ri élet út
mel lé, és el is me rõ jel zõ ként ott is ma rad. Hi he tet len gyor -
sa ság gal ter jed nek a hi tel ron tó, a pél da mu ta tó éle te ket
ki kez dõ int ri kák, plety kák és rossz in du la tú rá gal mak
még a leg szû kebb egy há zi kör nye zet ben is. Ezek fo ga dá -
sá ra ki fi no mult a hal lá sunk, és szin te vá gyó dunk az
ilyen tí pu sú in for má ci ók meg szer zé sé re és to vább adá sá -
ra. Va ló szí nû leg össze függ ez az zal is, amit a rend kí vü li
gyor sa ság gal meg nö ve ke dett mé dia szol gál ta tás rá zú dít a
fo gyasz tók ra. Va la mi lyen mér ték ben min den ki fo gyasz tó -
ja en nek. A na gyon ala csony szín vo na lú tar ta lom ára dá -
sa, és ami ta lán en nél is ve szé lye sebb, egy alap ja i ban ér -
ték te len, csu pán a szen zá ci ó ra uta zó, pri mi tív stí lus ke rí -
ti ha tal má ba az em be re ket, a fel nö vek võ nem ze dé ket kü -
lö nö sen is kö rü löt tünk. En nek a kör nye ze ti ha tás nak a
kö vet kez mé nye ként sok szor azon ve het jük ész re ma gun -
kat, hogy már mi is csak az erõ sebb ki fe je zés re, a ra di ká -
lis tar ta lom ra és a hát bor zon ga tó, ke gyet len hír re va -
gyunk ké pe sek fel fi gyel ni. 

Az ér ték te len in for má ci ók ter je dé se, a vi lág ese mé nye i -
nek ki zá ró lag üz le ti ér de kek sze rin ti rang so ro lá sa, va la mint
a mû sor szol gál ta tók erõ sza kos rá te le pe dé se a hall ga tók ra
ve lünk élõ va ló ság gá lett. Nem vé let le nül fá raszt so ka kat a
„ma rad jon ve lünk…” erõ sza kos hall ga tó- és né zõ szer zõ
mon da ta, ami csak úgy árad a rá dió ból és a te le ví zi ó ból. Ez
a kö zeg is a mai kor ige hir de té sé nek a kör nye ze te. Eb be a
vo nu lat ba ke rül be le az egy ház kom mu ni ká ci ó ja is. Sú lyos
fel adat ként él jük meg, hogy el kell kü lö nül nie et tõl, bi zo -
nyos ele mek ben azon ban kö ze led nie kell a kom mu ni ká ci -
ónk nak, ha min den ré teg gel szót sze ret nénk ér te ni.

Az ered mé nyes kom mu ni ká ció ér de ké ben ma is idõ sze rû
Ernst Lan ge gon do la ta it fel idéz nünk, aki egész mun kás sá -
gá val a po zi tív lel kész kép meg raj zo lá sá ért küz dött. Ez alap -
ve tõ fel té tel a kom mu ni ká ci ónk ja vu lá sa szem pont já ból is.
Ta lán a hi te les ség vissza nye ré sé hez is se gít sé get je lent het
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ta pasz tal ha tó, hogy a pré di ká ci ók az utób bi évek ben ér zé -
kel he tõ en el moz dul tak az ön val lo más irá nyá ba. 

Ha tal mas ví vó dás kí sé ri egy-egy ne ves fes tõ mû vész ön -
arc ké pé nek meg szü le té sét. Ehhez ha son ló fo lya mat ját -
szó dik le a lel kész al ko tói mun ká ja so rán is. Mély be nyo -
mást tett rám Amsz ter dam ban van Gogh ön arc kép-so ro za -
tá nak meg te kin té se, aho gyan a kez de ti váz la tok tól több
mint húsz al ko tá son ke resz tül el ju tott a vég le ges for má ig.
Egyet len szín nek is hány va ri á ci ó ját pró bál ta ki eköz ben!
A pré di ká ci ó ban a lel ki pász tor ige ér té se és sze mé lyes ta -
nú sá ga na gyon bo nyo lult fo lya mat út ján jut el a vég le ges
for má ig. A lel ké szi ön arc kép ké szí tés nek er re a két hát te ré -
re (ige ér tés és ta nú ság) kü lö nö sen is ér de mes oda fi gyel ni.
Az ige hir de tés hez szük sé ges ige ér tés jó val több an nál,
amit leg több ször si ke rül a va ló ság ban el ér nünk. A szö veg
el sõ meg ér té se vagy a fel szí nes, gyors ér tel me zés nem ele -
gen dõ ah hoz, hogy az a hall ga tó szá má ra is ér tel me zé si
le he tõ sé get biz to sít son. Nagy kü lönb ség van akö zött,
hogy va la ki meg ért egy szö ve get, vagy a szö veg olyan
mér ték ben jut el a gon do la tai mé lyé re, hogy több hely szí -
nen és sok kap cso lat ban is új meg vi lá gí tás ba ke rül. Az al -
ko tó mû vész ví vó dá sá ra és a mon da ni va ló val va ló hi he tet -
len mély azo no su lá sá ra szük sé ge van az al ko tó ige hir de -
tõ nek is. Az a ne he zebb pré di ká ci ós for ma, de egy ben a kí -
vá na to sabb is ma, ame lyik nem le zárt for má ban ké szül el,
le írt, kész szö veg gel, ha nem az ige hir de tõ ben is él, fo rog
és ala kul, és még az sincs ki zár va, hogy a szó szék lép csõ -
jén kap új ta pasz ta la tot, ké pet. Ezért is fon tos len ne ma
ke ve sebb tex tus sal és rövidebb pré di ká ciókkal vé gez ni a
lel ké szi szol gá la tot, de a le tisz tul tabb és mé lyebb arc vo ná -
so kat is mu ta tó „ön arc ké pek” mi nõ sé gi szín vo na lá val. Na -
gyobb fi gyel met kell szen tel nünk és több ener gi át biz to sí -
ta nunk er re a sok szor fe les le ges nek ítélt hát térfo lya mat ra.
A túl gyors ige ér tés és a mér le ge lés nél kü li ta nú ság ve szé -
lyes le het. Fé sü let len és nyers ál la po tuk ban gyó gyí tás he -
lyett in kább se be ket okoz nak ezek a meg szó la lá sok. 

Fi gyel mün ket a meg elõ zõ mun ká ra kell össz pon to sí ta -
nunk. Ezt pe dig nem le het ma sem füg get le ní te ni a lel ké -
szi mun ka vég zés sor rend jé tõl. Nem le het ener gia, idõ és
gon do lat ráfordítása nél kül ez zel a mód szer rel pré di ká ci ót
ké szí te ni. Ugyan ak kor azt is meg kell ál la pí ta nunk, hogy
az ige hir de tõk több sé ge va ló szí nû leg már nem a ha gyo -
má nyos, író asz tal mel let ti, tex tus kö rü li al ko tás  mód sze -
ré vel dol go zik. Fel gyor sult és meg vál to zott a ké szü lés fo -
lya ma ta. In kább vissza ér ke zik az ige hir de tõ, cir ku lá ris
moz gás sal, új ra és új ra az üze net alap já hoz, de a fõ gyûj -
tõ he lye az élet ta pasz ta lat és a va lós, át élt él mé nyek vi lá -
ga. Ez a for du lat gyö ke re sen át ala kí tot ta má ra a ho mi le ti -
ka tu do má nyá nak hely ze tét. Va ló já ban ez a fel is me rés hú -
zó dik meg a leg több új ho mi le ti kai el mé le ti irány zat mö -
gött is. 

Az írás ma gya rá zat tal a tex tus tól tör té nõ in du lás és az
élet is me ret tel a tex tus hoz tör té nõ meg ér ke zés egy aránt lé -
te zõ ten den cia. A hi á nyos hát tér nem is eb bõl adó dik. Ha -
nem ab ból – ez mind két eset re igaz le het –, hogy egy re

több ször el ma rad a tény le ges, mély teo ló gi ai mun ka az al -
ko tás so rán, és kont rol lá lat lan, fé sü let len, ku sza al ko tás
ke rül a szó szék re. (A fes tõ mû vész váz la ta.) Ma még az is
to váb bi komp li ká ci ót je lent, hogy az al kal maz ha tó teo ló -
gi ai gon dol ko dás szû rõ je nem egy sze rûbb, ha nem bo nyo -
lul tabb lett. Hi szen egyet len kor sze rû teo ló gi ai irány zat ta -
nul má nyo zá sa sem nél kü lö zi az in ter disz cip li na ri tást és a
mai kör nye zet re rá lá tást ta ní tó mû vé sze tek is me re tét.
Nem le het ma már a fel ké szü lést a mû vé sze tek ér zé keny
vi lá ga nél kül vé gez ni, mert több irány ból ér ke zõ im pul zu -
sok ra van szük sé günk ah hoz, hogy mi nõ sé get, ér zé keny -
sé get tük röz zön a pré di ká ció. 

SZA VA INK ERE JE

A meg szó lí tó erõ, amely re rend kí vü li mó don vá gyunk,
csak szé le sebb lá tó körben tájékozódva szü le tik meg. Ér de -
kes eb ben az össze füg gés ben ar ra gon dol ni, hogy a Szent -
lé lek mun ká ját min dig tá gí tó, a ke re te ket szét fe szí tõ és
szé les ho ri zon tot tük rö zõ szim bó lu mok kal áb rá zol ják. Ez -
zel el len té tes az, ami kor mi ma gunk, ige hir de tõk félt jük,
szû kít jük vagy kor lá toz zuk a kom mu ni ká ci ónk esz köz tá -
rát. A cél nem a min denáron va ló, örö kös és ál lan dó vál -
toz ta tás igé nye len ne, ha nem az ige hir de tõ ké szü lé se so -
rán az õt el érõ, vég te len im pul zu sok fel dol go zá sa. Nem
fogy el és nem apad ki az ige hir de tés teo ló gi ai mun ká ját
se gí tõ kör nye ze ti ha tás az éle tünk ben. De iz gal mas út az,
aho gyan rá ta lá lunk er re. Ez az ige hir de tõi ta pasz ta lás (él -
mény) el en ged he tet len. Ezért sem mind egy, hogy mi lyen
ak ti vi tás sal és hon nan érik kör nye ze ti ha tá sok az ige hir -
de tõt. Nem mind egy, hogy milyen és mennyi szép iro dal -
mat olvas, de az sem, hogy mi lyen ze nét hall gat vagy mi -
lyen kép zõ mû vé sze ti al ko tá so kat te kint meg rend sze re -
sen. A fil mek azért is kü lö nö sen fon to sak ma, mert ezek
je len tik leg in kább a kö zös él mé nyek te rü le tét a hall ga tó -
ság gal. Eb ben a küz de lem ben le het a se gít sé günk re a kö -
vet ke zõ ket tõs irá nyult ság.

Vi lá gos út mu ta tást ajánl id. Ha fensc her Ká roly az egyik
ho mi le ti kai elõ ké szí tõ jé ben, ami kor ar ról szól, hogy Pál
apos tol a sze re tet és a hit har cá ra úgy biz tat ma min ket,
hogy min dig ket tõs fi gye lem re van szük sé günk. Fi gyel ni
ar ra, amit „ke rül ni kell a meg ma ra dás ér de ké ben”, és ar ra,
ami re „tö re ked ni kell”. Ez az alap ál lás hoz zá tar to zik a
mai kör nye zet ben vég zett „jó mun ká hoz”. Így sum máz za
a mon da ni va ló ját, ami kor nem egy frá zis sze rû in tel met
akar ki fe jez ni, ha nem a ku ta tó éle tet se gí tõ út mu ta tást:
„Egy sze rû jó zan ság a ke resz tény mo rál mai lel ki sé ge.”2

Er re az egy sze rû jó zan ság ra ma, ami kor túl ára dó kí ná lat
vesz kö rül min ket, rend kí vü li mó don fi gyel nie kell az ige -
hir de tõ nek. Nem mind egy, mi lyen szel le mi ter mé kek bõl
me rí ti azt az anya got, ami nek a se gít sé gé vel egy-egy pré -
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di ká ci ó ra fel ké szül. Két ve szé lyes kí sér tés re ér de mes itt
kü lön is fi gyel ni: az egy ol da lú ság ra és az ala csony szín vo -
nal ra. Az el sõ eset ben ar ról van leg in kább szó, hogy va la -
ki olyan ha tá ro zot tan képvisel egyet len ál lás pontot, hogy
nem haj lan dó a leg ki sebb ki te kin tés re sem. Tel je sen pa no -
rá ma nél kül ma rad, be szû kül az is me re te és a szó hasz ná -
la ta is. Egy idõ után nem a köz ve tí tett ér té ket fi gye li, ha -
nem pusz tán a for rást. A „ki mond ta?” ke rül a „mit mon -
dott?” he lyé re. Bi zo nyos hát tér bõl, meg ha tá ro zott iro dal -
mi irány za tok tól nem haj lan dó – még a tá jé ko zó dás szint -
jén sem – el fo gad ni sem mit. Ezen az úton vá lik a leg gyor -
sab ban az ak tu ál po li ti ka esz kö zé vé a lel ké szi szol gá lat,
be le ért ve ma gát az ige hir de tést is. Ek kor nem együtt gon -
dol ko dik és nem is moz gó sít mér le ge lés re az el hang zó szó,
ha nem meg má sít ha tat lan vé le ményt kény sze rít a hall ga -
tó i ra. Ez zel az ige hir de tõi ma ga tar tás sal nem csu pán az
ige hir de tés el szür kü lé se jár együtt, ha nem szû kül a gyü le -
ke zet össze té te lé nek szín gaz dag sá ga is, és egy bel sõ, zárt,
klub sze rû kör kép zõ dik, ami egy idõ után sok szor csak ra -
jon gói tá bor ként él to vább. Az így tá jé ko zó dó ige hir de tõ
ideo ló gi ai pré di ká ci ót kény sze rít a hall ga tó i ra.

A szín vo nal ta lan ság ve szé lyét ott le het tet ten ér ni, ahol
a lel kész õszin tén mér le ge li, hogy mi re és mennyi ener gi -
át for dít hat ma egy gya kor ló lel ki pász tor. Mi vel te lik el az
ide je, ha tet szik, mi töl ti ki a kö tet len mun ka ide jét. A so -
kat em le ge tett szol gá la ti pri o ri tás kér dé sé nek te rü le te ez.
A kér dé sünk tulajdonképpen az, hogy va ló jában há nya dik
he lyen áll a te en dõk kö zött az ige hir de tés re va ló fel ké szü -
lés és an nak leg fon to sabb hát te re, a sze mé lyes teo ló gi ai
mun ka. Ter mé sze te sen eh hez az a kér dés is hoz zá tar to zik,
hogy mi lyen iro dal mat ol vas és mi lyen mû vé sze ti él ményt
sze rez a lel kész. Hír ne ves pro tes táns ele ink nek ez volt az
egyik erõs sé ge a pré di ká ció hát te re ként! Így vált kul tu rá -
lis ese ménnyé és mû vé szi ér té kû vé egy-egy pré di ká ció.

A szín vo na lat 1) a kor sze rû kér dé sek fel vál la lá sá val, 2)
az ige hall ga tók va lós élet kér dé se i nek meg ta lá lá sá val és 3)
a bib li ai üze net ér dek lõ dést fenn tar tó köz lé sé vel le het leg -
in kább iga zol ni. 

Az ige hir de tõ lel kész szá má ra ma azért is ne he zebb ez
a kér dés, mert ezek nek a kri té ri u mok nak csak komp lex
szín vo nal õr zés sel fe lel het meg. Ez ön kép zés kér dé se, amit
so ha sem fog meg ol da ni sem mi lyen to vább kép zés vagy
kon fe ren cia. Ezért kell „tré ning ben” len nie a bib li ai teo ló -
gia, az egy ház tör té ne ti teo ló gia és a rend sze res teo ló gia
te rü le tén egy aránt ah hoz, hogy a ho mi le ti kai mun kát
meg fe le lõ szin ten tud ja el vé gez ni. Az ige hir de tés túl a sze -
mé lyes lel ki ség ki raj zo ló dá sán (lásd ön arc kép) min dig fel -
tár ja és rep re zen tál ja a komp lex teo ló gi ai ké szen lé tet is, a
mes ter ség mi nõ sé gét.

Ezen a té ren na gyon fon tos nak lá tom azt a for du la tot,
amely vissza ve zet a mai ho mi le ti ká ban a pré di ká ci ók tar -
tal mi és for mai igé nyes sé gé nek együt tes vizs gá la tá hoz. A
tar tal mi és for mai igé nyes ség hez csak egy iga zán igé nyes
kul tu rá lis for rás se gít he ti a lel készt. Az igé nyes ige hir de -
tés hez igé nyes kul tú ra se gít het. Egy re rit káb ban szol gál ja

ezt a célt a tö meg kom mu ni ká ció na gyobb ré sze ma Ma -
gyar or szá gon, és ezért szük sé ges ar ról is be szél ni, hogy
rend kí vül fon tos a kö vet ke zõ lel kész ge ne rá ció íz lé sé nek
fej lesz té sé vel és az ide gen nyel ven tör té nõ tá jé ko zó dás le -
he tõ sé gé vel fog lal koz nunk. Jo go san gon dol juk, hogy sok -
szor több ener gia kell egy-egy ér té kes iro dal mi al ko tás,
film vagy szín da rab ki vá lasz tá sá hoz, mint a konk rét „fo -
gyasz tá sá hoz”. De ez még nem ment fel sen kit azok kö zül,
akik az evan gé li kus tra dí ci ó jú szó szék re men nek fel: vál -
lal ni uk kell a pré di ká ci ót mint ér ték te rem tõ, a mi nõ sé gi
kul tú ra szint jén le ját szó dó ese ményt. A lel ké szi pá lyá val
kap cso la tos presz tízs vesz tés, ame lyet kü lön bö zõ köz vé le -
mény-ku ta tá sok ki mu tat tak a mai Ma gyar or szá gon, szo -
ro san össze függ ez zel a (szó szé ki) szín vo nal esés sel. Nem
le het úgy mi nõ sé gi kom mu ni ká ci ót foly tat ni, hogy nincs
iga zi fel töl tõ dés a kör nye zet tá gabb és szû kebb ér te lem ben
vett mi nõ sé gi kul tú rá já ból. Hi á ba küz dünk a lel ké szi szol -
gá lat na gyobb tár sa dal mi presz tí zsé ért, ha a meg szó la lá -
sunk és az ak tu á lis kér dé sek hez va ló hoz zá szó lá sunk ala -
csony szín vo na lú. 

VISSZA AZ ALAP KÉR DÉS HEZ:
A HO MI LE TI KAI IN GA MOZ GÁS

Tavaly je lent meg egy ta nul mány Ame ri ká ban, amely ben
Tho mas G. Rogers3 az zal az ér de kes kér dés sel fog lal ko zik,
hogy a ho mi le ti ka tör té ne te so rán ho gyan és mi kor vál tot -
ta egy mást két meg kö ze lí tés: a „mit pré di kál junk?” és a
„ho gyan pré di kál junk?” kér dé se. Na gyon ki fe je zõ az ál ta -
la hasz nált me ta fo ra, az in ga ké pe: hol az egyik, hol a má -
sik volt hang sú lyos.

A gyö ke rek nél is meg ta lál juk mind ket tõt. Az ige hir de tés
kez de ti idõ sza ká ban na gyon gyor san meg fo gal ma zód tak
a fenn tar tá sok a „ho gyan pré di kál junk?” kér dés sel szem -
ben, és en nek a fon tos sá gát csak az egy ház nagy ta ní tó ja,
Au gus ti nus fel is me ré se hoz ta vissza az ér dek lõ dés hom -
lok te ré be. De az el múlt szá zad ban is ész re ve het tük, meny  -
nyi re jel lem zõ volt ez a gya ko ri in ga moz gás. 

A pré di ká ci ó ra tör té nõ mai fel ké szí tés lé nye gét az ún.
qu ad ri vi um (né gyes út ke resz te zõ dés) mo dell jé ben ta lál juk
meg. A bib li ai, rend sze res, egy ház tör té ne ti és pasz to rá lis
teo ló gia ta nu lá sa után a négy út az ige hir de tés ben ta lál -
ko zik. Ez a kon cep ció ad dig töl töt te be iga zán kül de té sét,
amed dig az egye te mi teo ló gi ai ok ta tás egy ér tel mû en az
ige hir de tést szol gál ta mint fõ célt. Tö rés ak kor kö vet ke zett
be a teo ló gi ai ok ta tás ban, ami kor az ige hir de tés el vesz tet -
te a töb bi ek ál tal el fo ga dott és elismert he lyét és köz pon ti
sze re pét, ami nek kö vet kez té ben a ta ní tott teo ló gi ai tar ta -
lom nem volt töb bé te kin tet tel az ige hir de tés re, az össze -
kö tõ szá lak el sza kad tak. Ez a fo lya mat ve ze tett oda pél dá -
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ul né met teo ló gi ai te rü le ten, hogy a tu do má nyos mo dell a
ta nul má nyok vé gé re szo rít ja az ige hir de tés gya kor la tá nak
meg is me ré sét. Az egy há zi as mo dell igyek szik ma is a ta -
nul má nyok kez de té tõl be épí te ni a ho mi le ti kát, illetve a
ho mi le ti ká ra elõ ké szí tõ disz cip lí ná kat az egye te mi fel ké -
szí tés be. Ezt az alap el vet pró bál juk 2002 óta mi is meg va -
ló sí ta ni az EHE gya kor la ti kép zé sé ben. 

Az utol só év ti ze dig el mond ha tó az, hogy a „mit kell
mon da ni?” kér dés ját szot ta a fõ sze re pet a ho mi le ti kai ér -
dek lõ dés ben, a re to ri ká ra épü lõ „ho gyan?” a hát tér be szo -
rult. Az új ho mi le ti kai moz ga lom je len tõ sé ge ab ban rej lik,
hogy a tar ta lom és a for ma in teg ráns egy sé gét kép vi se li.
En nek egy ér tel mû ér té ke lé sét ta lál juk Mar tin Ni col Dra ma -
ti zált ho mi le ti ká já ban: „A for ma és a tar ta lom du a liz mu -
sá val szem ben az új ho mi le ti ka a pré di ká ció ese mény ként
va ló fel fo gá sá val vé de ke zik. Az USA-ban az új ho mi le ti ka
a pré di ká ci ót po ten ci á lis, Is ten va ló sá gá ban vég be me nõ
ese mény nek te kin ti… Amit a pré di ká ci ó ban hal lok, nem
vá laszt ha tó el at tól, ho gyan mond ja a pré di ká tor, és at tól
sem, ho gyan ér tem. Sem mi lyen abszt rakt tar tal mat nem
tu dok el vá lasz ta ni a for má tól, te hát a nyel vi alak tól, és at -
tól, ahogy a hall ga tók a pré di ká ci ó val és a pré di ká ló sze -
mé lyé vel bol do gul nak. Az ese mény bõl ki in dul va a pré di -
ká ci ó ra nem le het töb bé csu pán úgy te kin te ni, mint az író -
asz tal mel lett szü le tett szel le mi ter mék re. Az ese mény az
élet olyan je len sé gé vé eme li a pré di ká ci ót, mely ben tar ta -
lom és for ma – mint az élet min den más te rü le tén – szo -
ro san össze tar toz nak.”4 En nek a for du lat nak kö szön he tõ,
hogy Ame ri ká ban az 1960-as évek óta az el be szé lés mû -
vé sze te, az ige hir de tés ese mény ként való meg úju lá sa és a
hall ga tó sze re pe, par ti ci pá ci ó ja mint új hang sú lyok ki -
moz dí tot ták az ame ri kai pré di ká to ro kat a te o re ti kus és el -
vont tar ta lom kö te lé ké bõl. Ez a fo lya mat Nyu gat-Eu ró pá -
ban az utób bi évek ben erõ sö dött meg, és nap ja ink ban egy -
re töb ben for dul nak ku ta tá sa ik ban ezen irány fe lé. 

A „ho gyan pré di kál junk?” kér dé sé re még azért is ér de -
mes fi gyel ni, aho gyan er re Glenn L. Mon son felhív ja a fi -
gyel mün ket,5 mert az agy ku ta tók azt ál lít ják, hogy a leg -
több em ber egy perc alatt 600-800 szó ban gon dol ko dik, de
például egy át la gos szó nok (ide ért ve az ige hir de tõt is)
csak 115-130 szót mond ki. Min den rend sze res ige hall ga -
tó vissza tud em lé kez ni olyan hely zet re, ami kor fi zi ka i lag
je len volt egy pré di ká ció alatt, de a gon do la tai más hol jár -
tak. Ez a gon dol ko dás és a be széd se bes sé gé nek egyen lõt -
len sé ge mi att tör té nik. Nor má li san az vár ha tó egy be széd
alatt, hogy szer te sza lad nak a gon do la ta ink; csak ha a szó -
nok ko moly okot ad rá, ak kor las sít juk le az agyunk se bes -
sé gét. Er re tö rek szik az ige hir de tõ is a pré di ká ció ide je
alatt (például feltesz egy kér dést, amely re nem tud juk a
vá laszt, vagy elénk tár egy prob lé mát, amely ben mi is

érint ve va gyunk stb.). A hall ga tóori en tált ál lás pont ar ra a
bib li ai igé re épül, ami Jn 14,15k-ban ta lál ha tó: a Szent lé -
lek kö zöt te tek la ko zik, az ige hir de tõ és a hall ga tó kö zött. A
cél ezért is az, hogy az ige hall ga tók ér tel me zõ tár sa ink le -
gye nek a pré di ká ció ide je alatt, és ezt nem csak el vi sel he -
tõ nek, ha nem ter mé sze tes nek tart suk. Ezen túl me nõ en az
is cél, hogy úgy be szél jen az ige hir de tõ, hogy a hall ga tók
olyan dia ló gus ba ke rül je nek be az ige hir de tés ese mé nye
alatt, amely messze túl az ige hir de té sen is foly ta tó dik
majd. Itt már töb bé nem il luszt rált be széd rõl van szó, ha -
nem élet re kel tett tör té ne tek rõl. Így az élet adó pár be széd
kez de te egy pré di ká ció. 

A Szent lé lek úgy jár ja a ma ga út ját az ige hir de tõ vel és
az ige hall ga tó val, hogy mind ket ten „vállt váll nak vet ve az
ige elõtt áll nak, mind ket tõ hall gat ja, mind ket tõ a ma ga
ide jé ben be szél, és egyik sem akar fö lény be ke rül ni.”
(Glenn L. Mon son i. m.) Saj nos a tör té nel mi egy há zak mai
pré di ká ci ó já nak éle te leg több ször a temp lo mi is ten tisz te let
ke re te i re kor lá to zó dik csu pán. A tar ta lom és a for ma egy -
aránt olyan irány ba tart, ahol az ige hir de tés bel ter jes sé,
be szû kült té válik, és csak kor lá to zott kö rül mé nyek kö zött
ér vé nyes. En nek a stí lus nak nincs át ütõ ere je, és a temp -
lom fa la in kí vül re sem hat. Eb bõl a hely zet bõl nem le het
erõ sza ko san ki tör ni, ha nem ki ve ze tõ utat le het ta lál ni a
tar ta lom és for ma együt tes ha tá sá val. Az ige hir de tõ egész
sze mé lyi sé ge, élet vi te le, a kö zös ség ben va ló meg je le né se
is dön tõ en hoz zá já rul ah hoz, hogy a va sár na pi ige hir de -
tés ben – élõ tör té ne tek kel – át élt és majd át él he tõ ese mé -
nyek ér jék el a hall ga tó kat.

A PRÉ DI KÁ LÁS ETI KÁ JA

Új ho mi le ti kai ku ta tá si te rü let ként je lent ke zik ma az ige -
hir de tés eti ká ja. Na gyon ér de ke sen ke rül fel szín re az erõ
és erõt len ség kér dé se a pré di ká ci ó val kap cso lat ban, ami -
kor az ige hir de tõ és az ige hir de tés eti kai kér dé se it vizs gál -
juk. Olyan kér dé sek kel fog lal ko zik ez a ku ta tás, hogy mi -
lyen eti kai igaz sá gok szem elõtt tar tá sa fon tos az ige hir -
de tés ben, mi lyen eti kai kér dé sek me rül nek fel a lel kész
sze mé lyes ma ga tar tá sa és a pré di ká ció te rü le tén. De olyan
kér dést is fel te szünk, hogy mi az az eti kai mi ni mum, ami -
vel az egy ház kor sze rû ige hir de té se ott is ha tást tud gya -
ko rol ni, ab ban a kör nye zet ben, aho va di rekt mó don nem
jut el az evan gé li um hir de té se. Ho gyan te he ti ezt meg úgy,
hogy ne le gyen erõ sza kos, ne is mé tel ge tés vagy múl tat õr -
zõ te vé keny ség le gyen csu pán, ha nem a kor tár si ér dek lõ -
dés szer ves ré sze. Na gyon ta nul sá gos ol vas mány ez zel a
té má val kap cso lat ban Charles L. Camp bell The Word be fore
the Po wers (An Ethics of Pre a ch ing) cí mû köny ve.6 El gon -
dol kod ta tó, hogy mi lyen nagy a tét je a szó nak, ami kor pél -
dá ul Bon ho ef fer egyik pré di ká ci ó já ból csak egyet len mon -
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da tot eme lünk ki, azt, amely Ef 6,12 alap ján 1932-ben így
szó lalt meg: „Ho gyan tud va la ki sze met huny ni afö lött,
hogy ma guk a dé mo nok vet ték át a ha tal mat a föl dön?
Ezek a sö tét ség erõi, akik bor zasz tó össze es kü vést hoz tak
itt lét re.”7 Eb bõl a mon dat ból bõ ven le het ta nul nunk iga -
zi ige hir de tési eti kát ma is. A pré di ká ció eti ká ja nem me -
rev elõ írá sok gyûj te mé nye vagy egy há zi ke re tek kon zer vá -
lá sa, ha nem a fe le lõs ak ti vi tás éb resz té se. A pré di ká tor
eti ká já nak alap ve tõ kri té ri u ma az, hogy ho gyan vi szo nyul
a te rem tett vi lág hoz és ben ne az em ber társ hoz. A vizs gá -
lan dó kér dés ez az ak tu á lis vi szony.

De nem csak az ige hir de tõ eti ká ja iz gal mas kér dés, ha -
nem az ige hir de tés ese mé nyé nek mint cse lek vés nek az eti -
ká ja is. En nek a ke re tei jó val tá gab bak, mint a pré di ká ció
szû kebb ér tel mû kör nye ze te. Camp bell a kö vet ke zõ kép pen
vá la szol ar ra a kér dés re, hogy mi kor be szél he tünk iga zán
ige hir de tõ rõl és pré di ká ci ós ese mény rõl: „Ami kor a lel ki -
pász to rok
– be lép nek Jé zus Krisz tus fel tá ma dá sá nak va ló sá gá ba,
– el me rül nek a hit kö zös sé gé nek em lé ke i ben,
– a szen ve dés he lye in a re ményt éb resz tik és nö ve lik.

Eb ben az ál la pot ban mond hat juk, hogy fel ké szül tek ar -
ra, hogy re mény ség gel in dul ja nak a va sár nap reg ge li pré -
di ká ció fe lé. Így jo go sul tak fel lép ni a szó szék re, és erõ -
szak men te sen áll hat nak el len a ha tal mak nak, az evan gé -
li um meg õr zõ igé jé vel.

Fel ké szül tek ar ra, hogy az igét hir des sék, ami se gít,
hogy az egy ház fel sza ba dul has son a hû sé ges hí võ élet re a
ha lál erõivel szem ben. És eb ben a re mény ség ben meg ala -
poz va még az is meg tör té nik, hogy a pré di ká to rok öröm -
mel szól hat nak, az zal az öröm mel, ami Is ten meg vál tá sá -
nak va ló sá gá val szü le tik, és ab ban a bi zo nyos ság ban,
hogy mi vé gül is a he lyes küz de lem ben ve szünk részt.”8

A Camp bell ál tal em lí tett hár mas alap él ményt te kint het -
jük úgy, mint ami re szük ség van ah hoz, hogy erõ vel szó -
lal has son meg a pré di ká ció. De ez az erõ so ha sem erõ sza -
kos mó don és a hall ga tó it el nyo mva fe je zõdik ki. Azt azon -
ban lel ki leg érez nie kell az ige hir de tõ nek, hogy sza va i nak
ere je van. A pré di ká ció hi te les sé gét és ki su gár zá sát vi szont
az ige hir de tõ sa ját fel ké szült sé ge és az üze ne tért foly ta tott
ala pos ví vó dá sa ha tá roz za meg. Az ige hir de tés el mon dá sa,
át adá sa fo lya mán mind ez már nem ér zé kel he tõ, ha nem
ter mé sze tes ese mény ként je le nik meg a hall ga tók elõtt.

Ami az ame ri kai ige hir de tõk pré di ká ci ó i ban na gyon el -
té r a mi gya kor la tunk tól, az az el be szé lés ele ven sé ge és
kö zel sé ge. A hall ga tó na gyon gyor san vá lik az ese mény
ré sze sé vé. A be széd ben nincs annyi ma gya ráz ko dó elem,
mint ná lunk, nem jel lem zõ a kör kö rös, bo nyo dal mas
mon da to kat al kal ma zó stí lus, mint a né met ha tás ra ki fej -
lõ dött klasszi kus eu ró pai pro tes táns pré di ká ci ók ban.

A tör té ne tek, mint a film ben vagy az iro dal mi al ko tás -
ban a hely szí nen, a be széd ben vál nak élõ vé, és na gyon
erõs ha tást vál ta nak ki a hall ga tók ban. Az ame ri kai pré di -
ká ci ók ból meg ta nul hat juk azt, hogy sok kal bát rabb, ön tu -
da tos abb magatartásra van szük ség ma a pré di ká lás ban,
mint ko ráb ban. De en nek az eti kus ren del te té se az, hogy a
túl zott óva tos sá got és a lé té ért majd nem bo csá na tot ké rõ
bi zony ta lan sá got fel szá mol ja az ige hir de tõ ben és a pré di -
ká ci ó ban egy aránt. En nek az ön tu da tos ság nak ki fe je zé si
for má ja egy sze rû en a ter mé sze tes és köz vet len hang szín.
A kül sõ leg is bán tó mó don meg je le nõ erõ sza kos pré di ká -
to ri ma ga tar tás és vi sel ke dés, amit a lát vá nyos sá guk kal
és fel tû nõ túl zá sa ik kal meg je le nõ tv-pré di ká to rok vagy az
új tí pu sú val lá si köz pon tok hit szó no kai gya ko rol nak,
szin tén alap ve tõ eti kai kér dés ma. Ho gyan egyez tet he tõ
össze ez a for ma az el sõ ke resz tény ige hir de té sek stí lu sá -
val? Az in téz mé nyes, ha gyo má nyos ke resz tény ige hir de -
tés nek és ige hir de tõk nek is szem be kell néz ni ük az zal,
hogy a te vé keny sé gük tar tal mi és for mai hát te re a ma élõ
em be rek szá má ra eti kai ér té ket je lent-e, és a ta pasz tal ta -
kat hoz zá tud ják-e kap csol ni va ló ban a min den na pi éle -
tük ese mé nye i hez. Ezért ér de mes oda fi gyel ni ar ra, hogy a
pré di ká lá sunk ere jét tisz tes ség gel és ter mé sze tes hát tér rel
újít suk meg, és ne ér ték te len, di va tos és pusz tán üz le ti fo -
gá sok kal. En nek a kí sér té se már fenn áll Kö zép-Eu ró pá ban
is, és va ló szí nû, hogy fo ko zód ni fog. Et tõl meg óv ni csak
az ala pos teo ló gi ai gon dol ko dás és a ve le pá ro su ló bib li -
kus tisz ta ság ra és egy sze rû ség re va ló tö rek vés, va la mint a
ke resz tény ség tör té ne té nek ku dar ca in oku ló men ta li tás
lesz ké pes.

Az ame ri kai gya kor lat ban is mét egy más ra ta lál tak az
egyes teo ló gi ai szak te rü le tek, ép pen a pré di ká ció meg úju -
lá sa ér de ké ben. A tar ta lom nem gyen gült ez zel, ha nem fel -
tû nõ mó don na gyon is meg erõ sö dött. Az egy re bo nyo lul -
tab bá vá ló kör nye zet ben csak egy tar tal má ban nap ra kész,
for ma i lag pe dig na gyon élet sze rû és ter mé sze tes ige hir de -
tés le het az a jö võ ben, ami va ló ban erõt ad és hall ga tók ra
ta lál. Er re ad bá to rí tást az ame ri kai ho mi le ti ka meg úju lá -
sa nap ja ink ban.
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NAGY JE SZE NI JE SZENSZ KY JÁ NOS1

A nagy je sze ni Je szensz ky csa lád egyi ke volt a leg ré geb bi
ma gyar köz ne me si csa lá dok nak: õsük, And rás vi téz a 13.
szá zad vé gén kap ta a Tu róc me gyei Je szent ne me si bir to -
kul hõ si es sé ge ju tal ma ként. Va ló szí nû leg a fi a tal szol ga bí -
ró, Je szensz ky Bol di zsár hagy ta el Nagy je szent a 16. szá -
zad kö ze pén a tö rök hó dí tá sok elõl me ne kül ve, s te le pe -
dett le Bor osz ló (Wroclaw) vá ro sá ban. El sõ gyer me ke, Je -
szensz ky Já nos – ne vé nek ké sõb bi, la tin vál to za ta sze rint
Je se ni us – már itt szü le tett 1566. de cem ber 27-én. 

Je se ni us el sõ is ko lá it a he lyi gim ná zi um ban vé gez te,
majd 17 éve sen a wit ten ber gi aka dé mia ter mé szet tu do má -
nyi ka rá ra irat ko zott be or vos tan hall ga tó nak, de mi vel a
wit ten ber gi egye tem or vos tu do má nyi kép zé se ak ko ri ban
meg sem kö ze lí tet te a jól is mert teo ló gi ai fa kul tás szín vo -
na lát, ezért Je se ni us egy év múl va már Lip csé ben foly tat -
ta ta nul má nya it. Pár év vel ké sõbb pe dig Itá lia fe lé vet te
út ját, s Pá dua egye te mé re irat ko zott be, ahol az idõ tájt az
ana tó mia ok ta tá sa a leg ma ga sabb szín vo na lon állt egész
Eu ró pá ban. Azon ke vés he lyek kö zé tar to zott a pá du ai
egye tem, ahol éven te vé gez tek nyil vá nos bon co lást – több -
nyi re ki vég zett bû nö zõk te te me in –, így meg te remt ve az
or vos kép zés alap ve tõ gya kor la ti fel té te le it is. 

Je se ni us há rom évet töl tött Pá du á ban, amely idõ szak
nem csak ta nu lás ra és a gya kor la ti kép zés el sa já tí tá sá ra
szol gált, de ek kor in dult el tu do má nyos mun kás sá ga is.
1591-ben lé pett elõ ször nyil vá nos ság elé a fe ren ces szer -
ze tes rend temp lo má ban meg tar tott ün ne pé lyes dis pu tán
há rom mun ká já val, ame lyek ben egy tár sa dal mi, egy fi lo -
zó fi ai, va la mint egy or vos tu do má nyi kér dést tár gyalt. Az
ün ne pé lyes dis pu tát rend sze rint a dok to ri fo ko zat meg íté -
lé se kö vet te, azon ban Je se ni us ese té ben ez el ma radt, hi á -
ba volt ki emel ke dõ si ke re mind há rom elõ adá sá nak. Az a
val lá si el len tét, amely a re for má ció utá ni kor ban a pá du ai
egye tem ka to li kus ve ze té se és a pro tes táns szel le mi sé get
kép vi se lõ né met di á kok kö zött fenn állt, több fi a tal lal

együtt Je se ni ust is meg aka dá lyoz ta ab ban, hogy a ka to li -
kus egy ház szel le mi sé gé ben meg fo gal ma zott dok to ri dip -
lo ma es kü jét le te gye.

Azon ban a pá du ai egye te men szer zett ala pos és sok ré tû
or vo si is me re tei, va la mint si ke res ope rá ci ói ha ma ro san
olyan hír ne vet sze rez tek szá má ra, amely túl ju tott Bor osz ló
ha tá ra in is. Így hív ta meg Fri gyes Vil mos, Szász or szág kor -
mány zó ja 1593-ban Drez dá ba, s je löl te ki a fe je del mi ud var
or vo sá nak. Az ud var tisz te le tét és bi zal mát meg nyer ve ne -
vez ték ki 1594-ben a wit ten ber gi egye tem ana tó mi ai – ké -
sõbb ana tó mi ai és se bé szeti – tan szé ké nek pro fesszo rá vá,
majd 1598-tól az egye tem rek to rá vá. Luther ok ta tá si re -
form jai csak úgy, mint a Me lancht hon-örö kö sök tõl bé relt
ház szel le mi sé ge ha tás sal le he tett rá ak kor, ami kor az or -
vos tu do má nyok ok ta tá sá nak te rén olyan újí tá so kat pró bált
be ve zet ni, ame lyek a né met egye te me ken ad dig is me ret le -
nek vol tak. Egyes tu do mány tör té né szek sze rint a wit ten ber -
gi egye tem 16. szá za di tör té ne té ben Je se ni us volt az or vo si
fa kul tás leg ki emel ke dõbb alak ja. Mun kás sá ga elõtt na gyon
ke vés bon co lást vé gez tek Wit ten berg ben, az or vos tan hall -
ga tók csu pán könyv bõl, egy sze rû raj zok alap ján ta nul ták
az ana tó mi át. Je se ni us sze rint azon ban bonc tan nél kül el -
kép zel he tet len az or vo si ta nul má nyok foly ta tá sa, így éven -
te rend sze re sen szer ve zett ana tó mi ai gya kor la to kat, ame -
lye ket az or vos tan hall ga tó kon kí vül la i kus ér dek lõ dõk szá -
má ra is meg hir de tett. Ezen al kal mak ra ké szí tett meg hí vó -
kon hosszabb-rö vi debb el mél ke dé se it tet te köz zé az em be ri
test fel épí té sé rõl, a be teg sé gek rõl és gyógy mó dok ról, az
ope rá ci ók ról, a test és a lé lek vi szo nyá ról, a te rem tés rõl, a
meg is me rés szük sé ges sé gé rõl és szá mos ha son ló or vos tu -
do má nyi, fi lo zó fi ai és teo ló gi ai kér dés rõl. 

Va ló szí nû leg jó ba rát ja, a dán csil la gász, Ty cho de Brahe
köz ben já rá sá ra ha ma ro san a prá gai egye tem is meg hív ta
Je se ni ust, hogy vé gez ze el az 1348-ban ala pí tott in téz -
mény ben az el sõ ana tó mi ai gya kor la tot. A fel ké rés nek ele -
get té ve 1600 jú ni u sá ban több mint ezer ér dek lõ dõ elõtt,
öt na pos elõ adás so ro za ton mu tat ta be az em be ri test fel -
épí té sét.

Je se ni us bon co lá sai so rán nem csak az ana tó mia ta ní tá -
sát tar tot ta fon tos nak, ha nem az új meg fi gye lé sek és fel -
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fe de zé sek rög zí té sét is, így ne vé hez fû zõ dik pél dá ul a bõr -
be teg sé gek el sõ tu do má nyos rend sze re zé se, a bõr bonc ta -
ná nak fej lesz té se vagy a szem el he lyez ke dé sé nek ma gya -
rá za ta. A hí res prá gai bon co lás ese mé nye azon ban – or -
vos tu do má nyi ér té kei mel lett – az élet más te rü le te i re is
nagy ha tás sal volt: töb bek kö zött a prá gai egye tem éle té -
nek új já szer ve zé sé re, a cseh egész ség ügyi rend szer ki épí -
té sé re, il let ve az or vos kép zés ben az „ana tó mi ai gon do lat”
nép sze rû sí té sé re. 

A részt ve võk kö zött olyan tu dó sok is je len vol tak, mint
Ty cho de Bra he csil la gász vagy Jo han nes Kep ler fi zi kus, Je -
se ni us ké sõb bi kö ze li ba rát ja. Kep ler egyik hí res mû vé ben,
az Ast ro no miae Pars Op ti cában Je se ni us prá gai bon co lá sá -
ra utal, mint olyan mun ká ra, amely se gí tet te ab ban, hogy
a lá tás új, he lyes el mé le tét fel ál lít sa. Töb bek kö zött a szem
ana tó mi á já nak is mer te té sé nél, a szem hely ze té nek le írá -
sá nál, il let ve a nap fo gyat ko zás ma gya rá za tá nál is meg -
em lí ti Kep ler, hogy Je se ni us mun ká ja ad ta szá má ra azt a
vi lá gos ma gya rá za tot, amely nek se gít sé gé vel meg al kot ta
a di opt ri ka fo gal mát, il let ve amely a len csék fény tö ré sé re
épü lõ új op ti kai el mé le té nek alap já ul is szol gált. 

Je se ni us 1602-ben Prá gá ba köl tö zött, ahol füg get len
or vos ként te vé keny ke dett, amíg II. Má tyás ki rály Bécs be
hí vat ta, s 1609-tõl – az egyet len ma gyar szár ma zá sú –
ud va ri or vo sá vá ne vez te ki. Ma gyar or szág hoz va ló szo -
ros kö tõ dé sét mu tat ja az is, hogy 1612-ben el hunyt fe le -
sé gét Sop ron ban te met te el. Ezek után új ra fel vet te a prá -
gai egye tem mel a kap cso la tot, s így 1617-ben el fo gad ta
az egye tem pro fesszo ra i nak a rek to ri tiszt ség re szó ló fel -
ké ré sét. 

Azon ban et tõl kezd ve egy re job ban a po li ti kai köz élet
sod rá ba ke rült, és a Habs burg-el le nes cseh füg get len sé gi
moz gal mak ha tá roz ták meg éle té nek vé gét. Fel ség áru lás
vád já val el ítél ték, majd 1621. jú ni us 21-én Prá gá ban hu -
szon hat tár sá val együtt ki vé gez ték.

Utol só éve i ben szin te ki zá ró lag tár sa dal mi és teo ló gi ai
kér dé sek kel fog lal ko zó írá so kat adott köz re, ame lyek
olyan prob lé má kat tár gyal tak, mint az ural ko dók és a nép
hely ze te, a lé lek hal ha tat lan sá ga, a ka to li kus–pro tes táns
el len tét alap jai vagy az úr va cso ra kér dé se. Ez utób bi kér -
dés kap csán töb bek kö zött a szõr szál ha so ga tó, ér te lem
nél kü li vi ták el ke rü lé sét tar tot ta fon tos nak: „Hisszük,
hogy az úr va cso rá nál a hí võ Krisz tus tes tét és vé rét ve szi
ma gá hoz, mint hogy Õ, aki ma ga az igaz ság és a csal ha -
tat lan ság, ezt így mon dot ta, s ezért ke vés sé kí vá nunk tö -
rõd ni az zal a mód dal, hogy ez mi kép pen le het sé ges.
Hisszük azt is, hogy Krisz tus a Szûz anyá tól szü le tett a
Szent lé lek köz ben jöt té vel, és nem a mi fel ada tunk, hogy
en nek a szü le tés nek a le het sé ges sé gét vizs gál juk. Ugyan -
ez áll Krisz tus fel tá ma dá sá ra is, bár mi va la mennyi en,
akik eb ben hi szünk, kép te le nek va gyunk ar ra, hogy en nek
a le he tõ sé gét ku tas suk. Ezért tisz ta szív vel és egy sze rû
hit tel ne te gyünk mást, mint hogy az eszünk kel ki nem de -
rít he tõ, csu pán meg cso dá lan dó és imá dan dó misz té ri u -
mok ban higgyünk.”

Ér tel mé vel a ko ra be li mo dern tu do mány ha la dá sát szol -
gál ta, amely sem hi té tõl nem volt füg get len, sem val lá sos
meg gyõ zõ dé se i vel nem állt el len tét ben. Tu dás és hit, tu do -
mány és val lás egész sé ges egy sé get al ko tott éle té ben, fo -
lya ma to san erõ sít ve és mo ti vál va egy mást.

Ko dá csy-Si mon Esz ter

A JE SE NI US KÖZ PONT TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

A Wit ten ber get Lip csé vel és Pá du á val, majd Bor osz ló val,
Drez dá val és Prá gá val össze kö tõ evan gé li kus tu dós ne vét
vi se li a Me tan e xus In té zet egyik ma gyar or szá gi cso port ja -
ként mû kö dõ Je se ni us Köz pont. A tel jes ne ve sze rint Tu do -
mány és Hit Je se ni us Köz pont tö rek vé se, hogy al kal mat
ad jon két olyan te rü let ta lál ko zá sá nak, ame lyek át la gos
eset ben év ez re de ken ke resz tül meg szo kott és spon tán mó -
don ta lál koz tak, együtt él tek, sõt jó ide ig el vá laszt ha tat la -
nok vol tak. Ar ra a kér dés re, hogy a ta lál ko zás elõ se gí té sé -
hez mos ta ná ban mi ért van szük ség köz ve tí tõk re, több vá -
lasz is le het sé ges. E vá la szok közt a leg fon to sabb sze re pet
a tu do mány ön ma gá ról al ko tott ké pé nek ko runk ban ta -
pasz tal ha tó gyors meg vál to zá sa játssza.

Az egyik ol da lon fon tos kér dés, hogy egy ál ta lán mi lyen
tu do mány ról van szó. Elég, ha a fi zi ká ra, a ma te ma ti ká ra
vagy pél dá ul a tör té ne lem- vagy iro da lom tu do mány ra
gon do lunk ah hoz, hogy a „tu do má nyok” el ne ve zés túl sá -
go san ál ta lá nos nak tûn jék. A fi zi ka a va ló ság ter mé sze té -
nek meg is me ré se ér de ké ben meg fi gyel, kí sér le te zik, és leg -
több ször a ma te ma ti ka se gít sé gé vel te szi meg ál la pí tá sa it.
A ma te ma ti ká nak elõ re  gyár tott, kész igaz sá gai van nak,
ame lyek re iga zo lást ke res, és ha nem ta lál, leg több ször
nem esik ne he zé re ki mon da ni a fic h tei íté le tet: um so
schlim mer für die Tat sa chen! A tör té ne lem tu do mány ada -
tol, sor ba ren dez, ren de zõ el ve ket ke res az em be ri szán dé -
kok, a tár sa dal mi moz gás szük ség sze rû sé gei vagy más
ren de zõi szem pon tok se gít sé gé vel. Az iro da lom me rész és
ér zé keny öt le te ket gyárt a kül sõ és bel sõ va ló ság, az ob jek -
tí ven és szub jek tí ven meg is mer he tõ vi lág var ra tai men tén,
és jó té ko nyan gon dos ko dik ar ról, hogy ne hogy túl ko rán
gon dol ja bár ki is, hogy akár a kül sõ, akár a bel sõ valóban
meg is mer he tõ. 

Amennyi re el en ged he tet len nek lát szik az ér tel mes pár -
be széd hez a tu do má nyok kö ré nek szû kí té se, annyi ra ne -
héz fel adat is ez a gya kor lat ban. A Je se ni us Köz pont a ter -
mé szet tu do má nyok kal va ló dia ló gust fo gal maz ta meg fel -
ada taként. De me lyek a ter mé szet tu do má nyok? A ter mé -
szet egé szé vel fog lal ko zók, a rész le te i ben el me rü lõk vagy
a ter mé szet ter mé sze té rõl szó ló me ta tu do má nyok, mint az
on to ló gia vagy a me ta fi zi ka? A kér dés bo nyo lult sá gá ra jól
utal, hogy az ere de ti leg min den tu do mány ág ér de ke it kép -
vi se lõ és köz tük el vi ren det te rem te ni kí vá nó tu do mány fi -
lo zó fia mai leg el ter jed tebb for má i ban be csuk ta a sze mét,
és vissza me ne kült a for má lis lo gi ka biz tos sán cai kö zé
(lásd a hí res W. v. O. Qui ne hír hedt de fi ní ci ó ját az élet rõl:
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lé tez ni annyi, mint egy függ vény vál to zó já nak len ni). A
ter mé szet egé szé nek ta nul má nyo zá sát cél já ul tû zõ tu do -
mány ma mi ni má li san az ál tu do mány ka te gó ri á ból in dul,
a ho lisz ti kus jel zõt vál la ló tu do mány szá mít hat rá, hogy
ha mar ki mu tat ják an ti ra ci o ná lis neo pla to nis ta szár ma zá -
sát, mi köz ben a rész le tek ben el me rü lõ ko moly tu do mány -
ágak sa ját be val lá suk sze rin ti te he tet len sé ge leg több ször
ép pen az „egész” meg ra ga dá sá ra va ló kép te len ség ben áll.
Ne vez zük ak kor ter mé szet tu do mány nak a meg fi gye lõ,
tesz te lõ, hi po té zis al ko tó és el len õr zõ mód sze rek kel dol go -
zó tu do má nyo kat, mint a bio ló gia, a fi zi ka, a ké mia? Ezek
mód sze ré rõl, az év szá za do kon át egye dül biz tos tu dás hoz
ve ze tõ el já rás nak tar tott in duk ci ó ról né hány év ti ze de a bé -
csi Karl R. Pop per mu tat ta ki, hogy mennyi re meg bíz ha tat -
lan, hi po te ti kus ér té kû. Tho mas S. Kuhn A tu do má nyos
for ra dal mak szer ke ze te cí mû köny vé ben azt is be mu tat ta,
hogy az új ko ri tu do mány tör té ne té ben ez már a har ma dik
eh hez ha son ló eset volt.

A meg sze rez he tõ biz tos tu dás mel lett fon tos kér dés en -
nek ki fe je zé se, ki fe jez he tõ sé ge is. Mi vel az ért he tõ ség alap -
ja a kö zös nyelv, ke res ni kell egy, ezek hez a tu do má nyok -
hoz ké pest ele mibb szin tû, re du kál tabb és ál ta lá no sabb ki -
fe je zé si esz közt, és er re a cél ra al kal mas nak lát szik a ma -
te ma ti ka. A ma te ma ti ká val azon ban egyik tu do mány sem
tud pár be szé det foly tat ni, egy részt mi vel a ter mé szet tu do -
má nyok ép pen a ki fe je zés és pár be széd esz kö ze ként ve szik
igény be, más részt mi vel a ma te ma ti ka nem is annyi ra tu -
do mány, mint in kább nyelv. Nem vé let len, hogy a 20. szá -
zad ele ji nagy ame ri kai prag ma tis ta fi lo zó fus, Charles S.
Peir ce nem csak ma te ma ti kus ként ün ne pelt (vagy vol na az,
ha nem hang sú lyo zott vol na né hány nem tel je sen or to dox
vé le ményt a va ló ság  meg is me résének a mód sze re i rõl), ha -
nem a mo dern sze mi o ti ka aty ja ként is köz is mert. A ter mé -
szet tu do má nyok kal foly ta tott pár be széd hez ezért a ma te -
ma ti ka hoz zá is tar to zik, meg nem is, de ki nem hagy ha tó.

A má sik be szél ge tõ fél a Je se ni us Köz pont meg fo gal ma -
zá sá ban a hit. Le het ne val lás is és teo ló gia is. A val lás
azért len ne jobb, mert a va ló ság ról meg lé võ is me re te in ket
min dig egy köz vet le nül adott tár sa dal mi kö zeg ben sa já tít -
juk el, amely hez így vagy úgy hoz zá tar to zik a val lás is. Ha
pél dá ul a vi lág egy-egy disz cip lí ná já hoz tar to zó tu do má -
nyos kö zös sé gek min den tag ja egy ben ugyan an nak a val -
lá si kö zös ség nek is a tag ja len ne, a je len le gi tõl va ló szí nû -
leg meg le põ en el té rõ ered mé nye ket is mer nénk ma tu do -
má nyos igaz sá gok ként. A teo ló gia pe dig azért le het ne al -
kal ma sabb er re a feladat ra, mert már ön ma ga is tu do -
mány ként ér ti ön ma gát – akár mi lyen is le gyen tu do má -
nyos kö rök ben a res pek tu sa –, és ez ele jét ven né egy sor
pro l e go me ná ris ma gya ráz ko dás nak ar ról, mi tõl tu do mány
egy tu do mány. To vább erõ sít het né po zí ci ó ját ezen túl az
is, hogy ön ér tel me zé se és ha gyo má nyai sze rint nem csak
ra ci o ná lis-lo gi kai, ha nem lé nye gi-lo gi kus kap cso lat ban áll
a Lo gos szal, min den is me ret for rá sá val. A pár be szé det
még is a hit po zí ci ó já ból sze ret né foly tat ni a köz pont, mert
for mai meg fog ha tat lan sá ga a leg na gyobb sza bad sá got

nyújt ja ak kor, ami kor a fe lek ugyan an nak a va ló ság nak a
meg ra ga dá sá ra és ki fe je zé sé re tö rek sze nek.

A ter mé szet tu do má nyok és a hit pár be szé dé nek tar tal -
mi meg va ló sí tá sá ra több le he tõ ség is kí nál ko zik. Le het be -
szél get ni tör té ne ti össze füg gés ben azon az ala pon, hogy a
mai tu do má nyos fo gal mak ki ala ku lá sá nak egy ré szé nél
fon tos sze rep lõ volt az eu ró pai ke resz tény ség hi te, amely
kon zisz tens ki fej tés re tö re ke dett. Be szél get het tu dós hí võ -
vel (vagy egy hí võ tu dós el mél ked het) konk rét kér dé sek rõl
is, a Nap ter mé sze té tõl kezd ve a Min den ség el mé le té ig
(TOE – The ory of Every th ing), és azon túl. Ér de mes a tu -
do mány és a hit el té rõ pespek tí vá it is fel raj zol ni oly kor:
van-e, le het-e a tu do má nyos gon dol ko dás nak más sze re -
pe is, mint a va ló ság töb bé-ke vés bé he lyes le írá sa? Ta nul -
hat-e va la mit egyik a má sik tól az em be ri té nye zõ hang sú -
lyá ról? Ér tel mez he tõ-e a tu do má nyos fel is me ré sek szint -
jén a Gond vi se lés? Se gít het nek-e tu do má nyos mo del lek
meg al ko tá sá ban hit tõl ih le tett me ta fo rák? stb.

A ha von kén ti esz me cse rék, nyil vá nos vi ták után a Je se -
ni us Köz pont ok tó ber ele jén kon fe ren ci át ren de zett az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men, ahol kü lön szek ci ót
ka pott a hit ma te ma ti ká val, fi zi ká val, élet tu do má nyok kal
va ló kap cso la ta, a hit tu do mány lo gi kai ter mé sze te és a tu -
do má nyos és val lá si hit kö zött meg húz ha tó pár hu za mok is. 

A rend kí vül ér de kes kér dé se ket és össze füg gé se ket meg -
fo gal ma zó ma te ma ti kai szek ci ó ban Kvasz Lász ló be mu -
tat ta, ho gyan gon dos ko dott rej tet ten a teo ló gia a 16–17.
szá za di ma te ma ti kai fo gal mak ki mun ká lá sá nál. Prõh le
Pé ter a ma te ma ti ka és a hit köz ti ko moly ana ló gi ák ra hív -
ta fel a fi gyel met há rom te rü le ten: az is me ret – bi zo nyos -
ság – bi za lom, a sze pa rá ló gon dol ko dás és a jó és he lyes
élet sza bá lyok kal va ló szük ség sze rû le ír ha tat lan sá ga te -
rén. Szir tes And rás ma te ma ti kus és bap tis ta lel kész az új -
kor tól kez dõ dõ en mu tat ta ki a két te rü let egy más ra ha tá -
sát, sõt utalt egy más ra utalt sá guk né hány je lé re is.

Az élet tu do má nyok kap cso la tát Fa lus And rás, Orosz Gá -
bor Vik tor és Vic tor And rás mu tat ta be a hit kü lön bö zõ te -
rü le te i vel. Az aka dé mi kus tól meg tud hat tuk, hogy szak tu -
do má nya 3 te rü le té re mond er köl csi ne met: az em ber kló -
no zás min den faj tá já ra, az em be ri ivar sej tek gén ma ni pu -
lá ci ó já ra és a ne mek meg vá lasz tá sá val va ló ma ni pu lá ci ó -
ra. Orosz Gá bor teo ló gi ai eti kai elõ adá sá nak ki fe je zõ rész -
le te volt a fu tu rum mint a ki szá mít ha tó, ál ta lunk és ön -
ma gunk nak lét re hoz ha tó jö võ kép és az ad ven tus mint az
aján dék ba ka pott jö võ meg kü lön böz te té se. Vic tor And rás
az ent ró pia, a re duk ció és az át me net je len sé ge i nek egy ér -
tel mû en meg ma gya ráz ha tat lan vol tá ra utalt. 

A fi zi kai szek ci ó ban Gnä dig Pé ter és Dá vid Gyu la mo -
del le ket vá zolt és a mo del lek ter mé sze tét mu tat ta be, Végh
Lász ló a fi zi kai vi lág gal is kap cso la tos okos és bölcs gon -
dol ko dás kü lönb sé gé re hív ta fel a fi gyel met. Az el sõ nap
le zá rá sa ként Ko dá csy Ta más nak az ir ra ci o ná lis szá mok
bi ro dal má ból szár ma zó, ma te ma ti ka i lag és teo ló gi a i lag
egy aránt re le váns elõ adá sát hall gat hat tuk meg. 

A má so dik nap el sõ elõ adá si blokk já ban Szûcs Fe renc
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szólt a teo ló gia lo gi ká já ról, ben ne a pa ra do xon ki emel ke -
dõ je len tõ sé gé rõl. Boly ki Já nos, a Je se ni us Köz pont el nö ke
olyan ese te ket vil lan tott fel, ame lyek ben a teo ló gi ai lo gi ka
kö ze lebb ve zet a tu do má nyos fel is me ré sek meg ér té sé hez,
és vi szont. Csep re gi And rás a ke resz tény pa ra do xon lé nye -
gé hez se gí tet te kö ze lebb a hall ga tó kat Szûcs Fe renc elõ -
adá sá hoz fû zött kor e fe rá tu má val.

A kon fe ren cia elõ adá si ré szét Bé kés Ve ra fi lo zó fus Po lá -
nyi Mi hály ról és Vá mos Ti bor mes ter sé ges in tel li gen cia-
ku ta tó aka dé mi kus nak „a gon dol ko dás ana tó mi á já ról”
szó ló elõ adá sa után Bé res Ta más re fe rá tu ma zár ta.

Az elõ adá so kat két te ma ti kus szek ció ülés kö vet te vi ta -
in dí tók kal és be szél ge té sek kel az evo lú ció kont ra kre á ció
és a fo lya mat fi lo zó fia kér dé se i nek kö ré bõl.

A kon fe ren ci án el hang zott elõ adá sok nem csak a Je -
se ni us Köz pont hon lap ján te kint he tõk meg (www.je se -
ni us.hu), ha nem írott for má ban is ol vas ha tók lesz nek
a remélhetõleg hamarosan meg je le nõ kon fe ren cia kö -
tet ben. Ad dig is – és a könyv meg je le né se után is – sze -
re tet tel vá runk min den ér dek lõ dõt ha von kén ti be szél -
ge té se ink re.

Bé res Ta más
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Be ve ze tés ként szük sé gét ér zem, hogy meg ma gya ráz zam
ket tõs tar tal mú cí me met, vá lasz tott té má mat. A mon dat el -
sõ fe le: Ugyan azon Krisz tus ural ma alatt élünk, az Ágos tai
hit val lás elõ sza vá ból va ló, nem Me lancht hon ír ta, mint a
hit val lás egyes té te le it, ha nem dr. Ge org Brück, a szász vá -
lasz tó fe je de lem kan cel lár ja. Idéz ni így szok tuk: sub uno
Chris to. Ez a ki fe je zés az egy ház tör té net je len tõs ese mé -
nyé nél ma gya rá za tot és bá to rí tást je len tett, hogy a re for -
má ció né pe a ke resz tény ség egé szé hez tar to zik, s ezt most,
ami kor evan gé li kus teo ló gus ként re for má tus test vér egy há -
zunk ról be szé lek, új ra így gon do lom: ugyan azon Krisz tus
ural ma alatt élünk, egy hit tel, két fe le ke zet ben. A mon dat
má so dik fe le már a 20. szá zad vé gé rõl va ló, Lu kas Vischer
ki fe je zé se: Ro wing in One Boat (1999). Azt ér zé kel te ti,
hogy ugyan azon sze ku la ri zá ci ós ten ge ren ha józ nak ma a
ke resz tény fe le ke ze tek, a két klasszi kus pro tes táns fe le ke -
zet is. A ket tõs cím mon da ni va lóm egé szét ma gá ba öle li.

SUB UNO CHRIS TO

Ugyan azon Jé zus Krisz tus ural ma alatt élünk. Ez a mon -
dat iga zít hat el ma is, ami kor a re for má tus és az evan gé -
li kus fe le ke zet egy sé gé rõl és ár nya la ti kü lönb sé ge i rõl be -
szé lünk.

Ha a teo ló gus egye te mi hall ga tó sa ját fe le ke ze te ke re te -
i bõl más ke resz tény fe le ke zet re te kint, könnyen le het az a

vé le mé nye, hogy az egész pro tes tan tiz mus egy fe le ke zet,
ugyan így a ró mai ka to li kus egy ház min den ben egy sé ges,
va la mint az or to do xia is egy ága a ke resz tény ség nagy
csa lád já nak. Csak ké sõbb de rül ki, hogy mind egyik ág
sok fé le ága zat ra is bom lik. 

A re for má tus ság ot tekintve az evan gé li kus teo ló gus ész -
re ve szi a sok ar cú re for má tus ha gyo mány, több fé le hit val -
lás és kü lön bö zõ ke gyes sé gi tí pus ár nya la ta it. Pu ri tá nok és
kon zer va tí vok, pi e tis ták és or to do xok, ra ci o na lis ták és li -
be rá li sok, éb re dé si teo ló gia és az ige teo ló gi á já nak hí vei, új
or to do xok még is egy csa pat ba tar toz nak. Már kus Mi hály
püs pök így jel lem zi ezt a sok fé le sé get: „[m]in dig tud ták és
val lot ták a sze re tet him nu szá nak egyik rit káb ban idé zett
igaz sá gát: rész sze rint va ló az is me re tünk, ha né ha ta lán
ne he zen is, de el szen ved ték egy mást sze re tet ben” (A vi lá -
got át fo gó re for má tus csa lád. Be ve ze tés). Nem csak teo ló gi -
ai irány za tok sok fé le sé gé rõl, gaz dag sá gá ról be szél he tünk,
ha nem a lo ká lis kü lönb sé gek rõl, fran cia, cseh, né met, hol -
land, skót, ame ri kai és ma gyar hát te rû re for má tus ság ról,
sõt a re for má ció óta el telt kor sza kok jel leg ze tes vo ná sa i ról
is, és a gyü le ke ze tek ben meg élt ke gyes sé gi (pi e tas) kü lönb -
sé gek rõl is. Kö rül be lül ugyan ezt el le het mon da ni min den
fe le ke zet rõl a nyu ga ti és ke le ti ke resz tény ség ben egy aránt.
Tér és idõ, nyel vi és kul tu rá lis hát tér és ko ra be li esz mei
áram lat – pél dá ul hu ma niz mus, fel vi lá go so dás, eg zisz ten -
ci a liz mus, poszt mo der niz mus stb. – ha tás sal le het a fe le -
ke ze ti gon dol ko dás ra és élet re egy aránt. Ta pasz ta la tom az,
hogy kül föl di test vé rek kér de zik, mi ért élünk két kü lön
struk tú rá ban, ma gyar re for má tu sok és evan gé li ku sok.
Köz vet le nül a szom szé dunk ban oszt rák pro tes táns test vé -
re ink egy er nyõ alatt él nek (Evan gelische Kirche HB és AB).

HA FENSC HER KÁ ROLY (ID.)

Ugyan azon Krisz tus ural ma alatt élünk
– ugyan ab ban a ha jó ban eve zünk ma*

* A Károli Gás pár Refromátus Egye tem tisz te let be li dok to ri cí met ado -
má nyo zott dr. Hafenscher Kár oly nak. A szék fog la ló elõ adás szerkesztett
vál to za tát ad juk köz re.



Er dé lyi test vé re ink Ko lozs vá rott egy teo ló gi ai fa kul tá son
ta nul nak, de kü lön stú di u mo kon is részt ve het nek re for -
má tu sok, evan gé li ku sok, uni tá ri u sok, és tu laj don kép pen a
nagy sze be ni né met nyel vû evan gé li kus teo ló gia is hoz zá -
juk tar to zik. Tu dunk az utol só esz ten dõk ben a hol land
struk tu rá lis össze vo nás ról, a Sa men op we gen moz ga lom
ered mé nye ként, két re for má tus és egy kis evan gé li kus egy -
ház szer ve ze ti egy sé gé rõl. Ná lunk ez a kí sér let száz öt ven
év vel ez elõtt nem si ke rült.

Ma nap ság szí ve sen be szél nek ar ról is, hogy az egyes fe -
le ke ze tek kü lön bö zõ he lyet fog lal nak el a márt i ro ló gia
szem pont já ból is, amint Nagy Bar na pro fesszor egykor ír -
ta (A vi lá got át fo gó re for má tus csa lád. Be ve ze tés): „Re for -
má tus hi tü kért leg töb bet a fran cia re for má tus test vé rek
szen ved tek, utá na a cseh test vé rek kö zös sé ge kö vet ke zik,
és a kép ze let be li do bo gó har ma dik he lyén már a mi ma -
gyar re for má tus ele ink áll hat ná nak.” Mi kö ti még is össze
eze ket a kü lön bö zõ irány za to kat, és mi vagy ki kö ti még -
is össze a re for má tus sá got az evan gé li kus ság gal? Min de -
nek elõtt Jé zus Krisz tus, hi tünk meg te rem tõ je és be vég zõ -
je. A so lus Chris tus nem elv, ha nem egy sze mély: Krisz tus.
Egy a szent há rom ság hi tünk az egész ke resz tény ség gel, és
ma a teo ló gi á ban a Szent há rom ság fo gal ma kö zös sé gi
mo dellt is je lent het. Egy a Szent írá sunk, az ószö vet sé gi és
új szö vet sé gi szent ira tok gyûj te mé nye, egy a Tíz pa ran cso -
la tunk. Az ige mind két for má ját – hall ha tó és lát ha tó ige
– fon tos nak te kint jük. Egy aránt vall juk a hit ál ta li jus ti fi -
ca ti ót és a ve le együtt já ró sanc ti fi ca ti ót, egy a re mény sé -
günk a jö võt és az örök éle tet il le tõ en.

Ha az evan gé li kus teo ló gus fel la poz za a He i del ber gi ká -
tét, ká té for má ban fel dol go zott mon da ni va ló já ban mind -
járt ott hon ér zi ma gát: „Kér dés – Mi az egyet len egy vi gasz -
ta lá sod éle ted ben és ha lá lod ban? Fe le let – Az, hogy mind
tes tem mel, mind lel kem mel, éle tem ben is, ha lá lom ban is
nem a ma ga mé va gyok, ha nem az én hû sé ges Üd vö zí tõm -
nek, a Jé zus Krisz tus nak tu laj do na. Aki az Õ drá ga vé ré vel
min den bû nö mért tö ké le te sen meg fi ze tett, en gem az ör dög
ha tal má ból meg sza ba dí tott, Szent lel ke az örök élet fe lõl
biz to sít en gem és Õ tesz haj lan dó vá, hogy ez után õn éki él -
jek.” Luther Kis ká té ja má so dik és har ma dik hit ága za tá nak
ma gya rá za tá ból csak nem azo nos mon da to kat idéz het -
nénk. Pél dá ul: „Az én Uram, aki en gem, el ve szett és meg -
ítélt em bert meg vál tott, min den bûn tõl, a ha lál tól és az ör -
dög ha tal má ból meg sza ba dí tott, ma gá é vá tett, nem
arannyal, sem ezüst tel, ha nem szent és drá ga vé ré vel, ár -
tat lan szen ve dé sé vel és ha lá lá val, hogy egé szen az övé le -
gyek, az Õ or szá gá ban Õ alat ta él jek és Õt szol gál jam örök
igaz ság ban, ár tat lan ság ban és bol dog ság ban…”

Ugyan ak kor hang súly el to ló dá so kat is ér zé kel he tünk. A
so li Deo glo ria in tés hang sú lyo zá sa ná lunk in kább a Jesu
ju va (Jézus, segíts!) ki fe je zé sé vel azo nos. A pre des ti ná ció -
ta ní tás – a lo gi kus ket tõs pre des ti ná ci ó ra gon do lok – ná -
lunk in kább az is te ni kez de mé nye zés, a meg elõ zõ ke gye -
lem (gra tia pra eve ni ens) ta ní tá sá ra em lé kez tet. A há lá ból
fa ka dó en ge del mes ség (He i del ber gi ká té, 86.) szá munk ra

a Szent lé lek ke reszt sé günk után is ha tá sos mû kö dé sét je -
len ti. A re for má tus ke gyes ség ben a pi e tast – a pu ri ta niz -
mus ha tá rá ig ter je dõ egy sze rû sé get – ná lunk in kább a hil -
ari tás, a jó ke dély pó tol ja. A re for má tus ke gyes ség tár sa -
dal mi sze re pe, köz ügyek ben ak ti vi tá sa, nem ze ti jel le ge,
gaz da sá gi ér zé keny sé ge (We ber ka pi ta liz musel mé le te) ná -
lunk ki egé szül a csa lá di élet, a mun ka, az ének és a mû -
vé szet sze re te té nek hang sú lya i val. Re for má tus test vé re -
ink az egy há zi struk tú rát és az egy ház jo got job ban tisz te -
lik (esszen ci á lis jel le gû nek tart ják), mint mi, evan gé li ku -
sok. A pres bi te ri á nus egy há zi rend fõ leg skót for má já ban
el en ged he tet len, ná lunk ahány nem ze ti lu the rá nus egy -
ház van, annyi fé le struk tú ra: pres bi te ri á nus, püs pö ki, ér -
se ki, apos to li succ es si ót hang sú lyo zó egy há zi rend mind
meg ta lál ha tó. A re for má tu sok nál a zsi nat ál lan dó jel le gû
tör vény ho zó és kor mány zó tes tü let, ná lunk en nél ki sebb a
sze re pe. A re for má tus egy ház ban a hit val lá sok sok szí nû -
sé ge jel lem zõ. A He i del ber gi ká té, a Má so dik hel vét hit val -
lás Ma gyar or szá gon ter mé sze te sen el fo ga dott vagy aján -
lott hit val lás, de tu dunk né met al föl di, bel ga, hol land,
fran cia, skót hit val lás ról, sõt is mert és el is mert hit val lás
Zwing li tõl az Ar ti cu li sive conc lu si ones (1523), a Ber ni hit -
val lás (1528), a Bá ze li hit val lás (1530), a Zü ric hi hit val lás
(1545), a Con fes sio fi dei gal li ca na (Pá rizs, 1556), a Con fes -
sio Sco ti ca na (1648), a Con fes sio Bel gi ca stb. Több he lyütt
a Bar me ni nyi lat ko za tot is (1934) új hit val lás nak te kin tik
re for má tus kö rök ben. A hit val lás nak nincs olyan kö te le zõ
ér vé nye, mint ná lunk, ahol lel ké szi es künk höz tar to zik,
hogy a Kon kor dia könyv (1580) va la mennyi hit val lá sát is -
mer jük és ma gun ké nak vall juk. Meg jegy zem, a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség ben csak a két lu the ri ká té és az Ágos -
tai hit val lás el fo ga dá sá hoz kö tik a tag egy ház fel vé te lét. 

Ál lan dó teo ló gi ai kér dé sünk, hogy mennyi re fe lel nek
meg mai prob lé má ink nak a 16. szá za di ira tok. Ezért irigy -
lés re mél tó, amit Lu kas Vischer írt a Vi lá got át fo gó re for -
má tus csa lád cí mû köny vé ben: „So ha sem lé te zett egyet len
ki zá ró la gos re for má tus hit val lás, de el en ged he tet len, hogy
az egy ház nyi tott ma rad jon a Bib li á ból meg ér tett új meg -
lá tá sok iránt.” Más ként azt je len ti ez, hogy nem a kor szel -
lem hez, ha nem a Szent írás hoz iga zo dik az egy ház, de
mon da ni va ló ját a kor szint jén igyek szik meg szó lal tat ni.
Kü lön ér de kes ség, hogy a II. va ti ká ni zsi nat be fe je zé se
után (1965) né hány re for má tus egy ház egy ér tel mû mó do -
sí tá so kat esz kö zölt ta ní tá sá ban az ál tal, hogy a re for má -
tus hit val lá sok Ró ma-el le nes mon da ta it ide jét múlt nak
nyil vá ní tot ta (pél dá ul a mi se mint bál vány imá dás, a pá pa
mint An ti krisz tus), míg az evan gé li kus egy ház ban to vább -
ra is tar tóz ko dás mu tat ko zik a ró mai ka to li kus egy ház zal
kap cso la tos kér dé se ket il le tõ en, és hit val lá si ira ta ink sza -
va it, ki fe je zé se it vál toz tat ha tat lan nak tart ják „hit val lá so -
san fun da men ta lis ta” test vé re ink. Evan gé li kus egy há zun -
kon be lül a ró mai ka to li ku sok kal va ló kap cso lat víz vá -
lasz tó ma radt, pél dá ul az LVSZ és a Mis sou ri Sy nod – Wis -
con sin Sy nod kö zött. Ki vé tel a ki át ko zá sok meg szün te té -
sé nek a Ró mai Ka to li kus Egy ház és az LVSZ ál tal alá írt
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Kö zös Nyi lat ko zat ban fog lalt ki fe je zé sei a meg iga zu lás
kér dé sé ben (Augs burg, 1999).

Vissza tér ve a ma gyar or szá gi re for má ció kez de ti és je len
hely ze té re, meg kell em lí te nünk, hogy a re for má ció kez de -
tén, amíg Luther élt, a ma gyar re for má ció is nagy részt az
õ be fo lyá sa alatt állt. Ha lá la után Me lancht hon Con fes sio
Au gus ta na Va ri a ta (1540) hit val lá si szö ve ge ré vén, de
Bull in ger és Kál vin ha tá sá ra is a ma re for má tus nak mon -
dott irány zat fö lé be ke re ke dett a lu the ri vo nal nak. Eb ben
a te kin tet ben fon tos dr. Só lyom Je nõ két nyel ven meg je lent
ta nul má nyá ra fi gyel nünk (Zwei Be kennt nis se – ein Gla u -
be. Two con fes sions, one fa ith. Lip cse, 1967–1968. Saj nos
ma gya rul nem ol vas ha tó). Né hány je len tõs vo nást emel ki
a 16. szá zad pro tes táns ha zai egy ház tör té ne té bõl: 

1. A ma gyar pro tes tan tiz mus ere jét az ige hir de tés jel le -
mez te, nem a po li ti kai meg osz tott ság, mint pél dá ul a né -
met pro tes tan tiz mus ban, ahol a vá lasz tó fe je del mek ér de -
kei jel lem zõb bek és hat ha tó sab bak vol tak, mint az evan -
gé li um hir de té se. Ná lunk egy ér tel mû, hogy nem új egy há -
zat, ha nem az egy ház meg újí tá sát kí ván ta a re for má ció.
Nem az új ki ala ku ló struk tú rák ra, ha nem a mon da ni va ló -
ra fi gyelt, a bûn bá nat ra in tõ és vi gasz ta ló pré di ká ci ót
hang sú lyoz ta. 

2. Luther ha lá lá ig az evan gé li kus vo ná sok vol tak jel -
lem zõ ek, a Con fes sio Au gus ta na In va ri a ta kö zös hit val lás -
nak szá mí tott, ha lá la után fõ leg Me lancht hon sze lí deb ben
fo gal ma zott úr va cso ra-ta ní tá sa, majd a kál vi ni – sváj ci,
hol land, skót – be fo lyás ér vé nye sült, szem ben a né met
evan gé li kus ha tás sal. 

3. Pro tes táns õse ink mind vé gig kö zös kincs nek te kin -
tet ték a bib lia for dí tá so kat: Syl ves ter Új szö vet sé gét (1542),
majd Ká ro li Gás pár vi zso lyi Szent írás-for dí tá sát (1590)
mind két fe le ke zet ben hasz nál tuk. Ugyan csak kö zös kincs
volt éne ke ink nagy ré sze, sõt még li tur gi ánk is. No ha a
há rom rész re sza kadt Kár pát-me den cé ben volt kü lönb ség
a Habs burg, a tö rök és az er dé lyi te rü le tek kö zött, lé nye -
gé ben a re for má ció kö zös meg úju lá si tö rek vés volt, és
csak ké sõbb ke rült sor a teo ló gi ai és egy ház jo gi po lé mi ák -
ra. Ró ma a pro tes tan tiz must együtt tá mad ta, az evan gé li -
ku sok a re for má tu so kat, a re for má tu sok az uni tá ri u so kat,
és ez így ment szá za do kon ke resz tül, egé szen a 19. szá zad
el sõ fe lé ig, ami kor új ra kö zös együtt mû kö dé si meg ál la po -
dá sok szü let tek (Aba új kér, 1831, Nagy ge resd, 1833), és
ide tar to zik az Egye sült Pro tes táns Teo ló gi ai Tan in té zet
ka pu nyi tá sa 1855. ok tó ber 10-én. Fel ké rõ le ve lünk sze rint
„az evan gé li kus és re for má tus egy ház kö zöt ti hit be li egy -
ség bi zony sá ga volt, ha csak tíz évig is, de a kez de tek kor
kö zös lel kész kép zés folyt in téz mé nyünk ben”.

RO WING IN ONE BOAT

Ugyan ab ban a ha jó ban eve zünk – ahogy Lu kas Vischer
jel le mez te az evan gé li kus–re for má tus vi lág mé re tû kap cso -
la tok alap hely ze tét 2002-ben. A sze ku la ri zá ció hul lám zó,

vi ha ros ten ge rén ha jó zunk, egyé ni leg és kö zös ség ben egy -
aránt. Krisz tus né pe min de nütt ész re ve szi ezt az új hely -
ze tet. Ez össze kö ti sor sun kat, és ta pasz tal juk, a 16–17.
szá za di hit val lá si ira ta ink hát te ré ben egy sze rû en még
nem volt je len az ál ta lá nos sze ku la ri zá ció. Nem csak a kö -
zös múlt, a meg pró bál ta tá sok, ha nem mai eu ró pai és glo -
bá lis hely ze tünk is azo nos.

A sze ku la ri zá ció fo gal ma mást és mást je lent ár nya la -
tá ban egy-egy nyelv te rü le ten. Pél dá ul fran ci á ul a nagy
for ra da lom já ru lé ka ként el sõ sor ban az ál la mo sí tást je len -
tet te, is ko lák, in téz mé nyek át vé te lét az egy há zi fenn ha tó -
ság és tu laj don alól, má sod sor ban mind azt a változást,
ame lyet a fel vi lá go so dás fran cia for má ja a fi lo zó fi á ban és
az élet stí lus ban hozott. Né met al föl di hát té ren (Hol lan dia,
Bel gi um) már meg elõz te a fran cia meg fo gal ma zást Hu go
Gro ti us, a so kat tu dó és so kat szen ve dett jo gász, aki
1606-ban ki je len tet te: et si de us non da re tur – vagy is úgy
kell a tu do má nyos gon dol ko dás ban té má ink kal fog lal -
koz ni, hogy ki ma rad be lõ le Is ten. A né me tek kü lönb sé get
tesz nek a sze ku la ri zá ció és a sze ku la riz mus kö zött. Jog -
gal te szik ezt. Az elõb bi egy je len ség, az utób bi már ideo -
ló gia, eset leg psze u doreli gió. A skan di ná vok a sze ku la ri -
zá ci ót úgy ér tel me zik és élik meg, hogy az bú csú a val lás -
tól. Far vel til re li gi on, aho gyan a mai va ló sá got jel lem zi
egy nor vég val lás ku ta tó, Ak sel Va len-Sends tad (1987).
A mi tár sa dal munk ban a sze ku la ri zá ció ma el sõ sor ban
nem ál la mi ideo ló gia vagy prog ram, ha nem élet stí lust,
élet ve ze tést, élet for mát je lent, amely ben nincs he lye a
val lás nak, a pol gá ri er kölcs nek. A II. vi lág há bo rú utá ni
ún. har ma dik vi lág ban a nyu ga ti, el sõ sor ban ame ri kai
élet for mát ér tik a sze ku la ri zá ci ón, az el ide ge ne dést az õsi
val lá sok tól, a ha gyo má nyos kul tu rá lis és tár sa dal mi for -
mák fel bom lá sát. 

Mind ezt mo ti vál ja az egy re több ször hasz nált glo ba li zá -
ció ki fe je zés, amely el sõ sor ban gaz da sá gi hát te rû, de fi no -
mab ban a fran ci ák mun dia li zá ci ó nak ne ve zik, és ez már a
szel le mi élet re is hasz nál ha tó. Az „egy fa lu vá zsu go ro dott
föld go lyó” rend kí vül sok ha son ló sá got mu tat min den
föld ré szen a 21. szá zad ele jén. Sõt ma már, az ûr ku ta tás
ko rá ban nem csak uni ver za li zá ci ó ról, ha nem pla ne tá ci ó ról
is be szél nek.

Ez az ál ta lá nos sze ku la ri zá ció ter mé sze te sen krí zist je -
lent az év szá za do kig ún. Nagy Kons tan ti n-i kor szak ban
élt és el ké nyel me se dett tör té nel mi egy há zak nak. Ma min -
den moz gás ban van, át for má ló dás ban, tran zit hely zet ben.
Eb ben a fe le ke ze te ket át sze lõ sze ku la ri zá ci ó ban (poszt mo -
dern vi lág ban, mul ti kul tú rá ban) kény te le nek az egy há zak
sa já tos hang ju kat ke res ni és hal lat ni. Az adott rész let kér -
dé sek ben nem ele gen dõ az óko ri, kö zép ko ri vagy re for má -
ció ko ra be li hit val lá sok, meg nyi lat ko zá sok, dek ré tu mok
út ba iga zí tá sa. Né hány pél da, ami ben az egy há zak nak, fe -
le ke ze tek nek, így evan gé li kus és re for má tus vo nat ko zás -
ban is meg kell szó lal ni: az em be ri jo gok; a nõk meg vál to -
zott sze re pe, jo gi hely ze te a mai tár sa dal om ban; rassziz -
mus és na ci o na liz mus kér dé se; eta tiz mus, dik ta tú ra, de -
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A hang za tos cím ko ránt sem tel jes elem zést je lent. A nyelv -
tör té ne ti elem zés a ma gyar nyel vi szö veg re vo nat ko zik,
nem je len ti a teo ló gi ai, iro dal mi, össze ha son lí tó nyel vé -
sze ti meg kö ze lí tést, ha nem csak utal a pro tes táns hi tünk
sze rin ti tel jes szö veg re, an nak nyel vi tar tal má ra. Ily mó -
don a ma gyar bib lia for dí tá sok szö ve gé re épül, amelyet Ká -
ro li Gás pár vi zso lyi Bib li á ja és az azt meg elõ zõ Bib li ák az
„Úr imá ja” cí men em lí te nek. Ter mé sze tes, hogy a la tin, gö -
rög és rész ben új szö vet sé gi for dí tá sok fak tu ma ke rül vizs -
gá la tunk kö zép pont já ba.

Té zi sem az, hogy a Mt 6,9–13 sze rin ti tel jes szö veg for -

dí tá sa i ban is az õsi magyar nyelv szavait tar tal maz za, így
a nyelv tör té ne ti kor sza ko kon túl a mai ma gyar nyelv is
vál to zat lan egész ben meg tar tot ta azt (az õs ma gyar, óma -
gyar, kö zép ma gyar, új ma gyar koron át a je lenkorig).

Az elemzés mód sze rét il le tõ en el te kin tek a hang tör té ne -
ti, rag tör té ne ti (mor fo ló gi ai), tör té ne ti mon dat ta ni és szö -
veg ta ni elem zés tõl – bár kí sér tõ en iz gal mas –, de fon tos -
nak ta rtom a le xé mák szó tör té ne ti vizs gá la tát.

A szó kész let át te kin té se iga zol ja azt is, hogy mi ért nem
vált hasz ná la tos sá egy há zunk ban a Lu kács-fé le (11,2–4)
szö veg. (P él dá ul a „vé tek – bûn” je len tés kö re más, a „vét -
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mok rá cia; sze gény ség, éh ség vi lág mé re tû prob lé mái;
pénz- és bank ura lom; mo dern kom mu ni ká ció (köz le ke dés
és mé dia); bio ló gi ai rob ba nás (kló no zás, or vo si be avat ko -
zá sok, ma ni pu lá ci ók, abor tusz, eut a ná zia stb.); csa lád vé -
de lem, gyer me kek, öre gek hely ze te; ma gá nyos ság a tö me -
ge se dés ide jén is; in duszt ri a li zá ció, ur ba ni zá ció, ano ni mi -
tás; kör nye zet vé de lem; el em ber te le ne dés, dur va ság, erõ -
szak, ön gyil kos ság; bé ke és há bo rú az atom kor ban (igaz -
sá gos há bo rú?); az ûr ku ta tás le he tõ sé gei és ha tá rai; fu tu -
ro ló gia (re á lis jö võ ví zió, ter ve zés).

Mind ez hal lat la nul ér de kes, iz gal mas szel le mi prob lé ma
és er köl csi ki hí vás, sõt sta tus con fes si o nis az egy há zak
szá má ra. Sem az egyén, sem a kö zös ség nem dug hat ja
strucc mód já ra a fe jét a ho mok ba. Ter mé sze tes nek tar tom,
hogy ezek ben a kér dé sek ben nem kü lön fe le ke ze tek ként,
ha nem az egész ke resz tény ség ne vé ben kell ál lást fog lal -
ni, nem kár ör vend ve, ha nem se gí tõ ké szen. Mind két klasz  -
szi kus pro tes táns fe le ke zet ben már ed dig is fog lal koz tunk
ezek kel a kér dé sek kel, ál lást fog lal tunk az utób bi év ti ze -
dek ben lo ká li san is és egy há zi vi lág szer ve ze tek ben is: pél -
dá ul az apart heid-prob lé máról Dél-Af ri ká ban, a me ne dék -
jog kér dé sérõl me ne kült sze mé lyek kel kap cso lat ban, a nõk
hely ze térõl vi lág vi szony lat ban, evan gé li um és kul tú ra vi -
szo nyá ról, ige hir de tés és in kul tu rá ció kérdésérõl, az if jú -
ságról, az igaz sá gos há bo rúról, a kom mu ni ká ció új le he -
tõ sé geirõl, a vi lág val lá sok és a ke resz tény ség viszonyáról,
fe le lõs ségünkrõl a te rem tett vi lá gért, Észak és Dél el len té -
te i rõl (pél dá ul a dél-af ri kai szeg re gá ci ós egy há zak ki zá rá -
sa meg tör tént mind az LVSZ-ben, mind az RVSZ-ben) stb.

A jö võ re va ló fel ké szü lés nél ke resz tény jó zan sá gunk -
hoz tar to zik, hogy me rünk ter vez ni Jé zus sza va sze rint,
mint a had ba in du ló ki rály és a tor nyot épí tõ em ber

(Lk 14). Ugyan csak Jé zus sza vá ra fi gyel ve, is mer jük em -
be ri ha tá ra in kat, és tud juk, „még ma éj jel el kér he tik lel -
kün ket” (Lk 12). Sem könnyel mû ség be, sem alap ta lan il -
lú zi ók ker ge té sé be nem vesz het be le hi tünk és re mény sé -
günk. A múl tat meg be csül ve és a jö võt szám ba vé ve pró -
bá lunk ta nít vá nyok mód ján él ni a je len ben. Eb ben a ke -
ret ben tu dom iga zán be csül ni mind a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség, mind a Re for má tus Vi lág szö vet ség (RVSZ) nyi -
tott sá gát, bi la te rá lis és mul ti la te rá lis dia ló gu sa it. Gon do -
lok itt az RVSZ ang li ká nok kal, bap tis ták kal, Krisz tus ta -
nít vá nya i val, men no ni ták kal, me to dis ták kal, ró mai ka to -
li kus egy ház zal, or to dox egy há zak kal, pün kös di ek kel, af -
ri kai füg get len egy há zak kal, he ted na pos ad ven tis ták kal
foly ta tott dia ló gu sa i ra, va la mint a re for má ci ót meg elõ zõ
és ra di ká lis re for má ci ót val ló moz gal mak kép vi se lõ i vel
1980-ban megin dult pár be szé dek re (val den sek kel, hu szi -
ták kal, men no ni ták kal, az EVT Hit és Egyház szer ve zet
Bi zott sá gá val, a re for má tus jel le gû egy há zak kép vi se lõ i -
vel, a lau sanne-i moz ga lom mal). A fel so ro lást ter mé sze -
te sen még le het ne foly tat ni.

Min den együtt mû kö dé sünk re, teo ló gi ai mun kánk ra és
egy más se gí té sé re jel lem zõ kell hogy le gyen a misszi ói di -
men zió. A sze ku la ri zált vi lág ban hi te le sen csak úgy tu -
dunk misszi ót foly tat ni, ha egyek va gyunk a hit ben, és
nem csu pán hely ze tünk ben. Min den azért tör tén het, hogy
el higgye a vi lág: Jé zus Krisz tus, az Atya kül döt te Úr ma is.

Meg gyõ zõ dé sem, hogy az ed di gi ek nél job ban, erõ tel je -
seb ben és rend sze re seb ben kel le ne mai tár sa dal munk ban
és vi lág mé ret ben is kö zös pro tes táns sza vun kat hal lat ni,
és nem csak dia ló gust, ha nem dia pra xist is foly tat ni. Így
le het ne foly ta tá sa 150 éves ju bi le u mi nap ja ink nak a hét -
köz na pok ban.

EÖR DÖGH END RE

A Mi atyánk fi lo ló gi á ja 
Szó tör té ne ti fel dol go zás



ke zõk nek/vé tet tek nek – adó sok nak” változatok is sze -
man ti kai el té rést mu tatnak.)

Mi vel a nyelv épí tõ ele mei (meg ha tá ro zói) kö zül az
elem kész let (szó tá ri szó kész let) és a nyelv ta ni rend szer
(gram ma ti ka) ad ja a nyelv mi ben lé tét, pél dá ul a nyelv csa -
lá do kat, itt most az egyi ket, az elem kész le tet vizs gál juk.

Fon tos té nye zõ, hogy a ma gyar írás be li sé get jó val meg -
elõ zõ alap nyel vi szó kincs az ima szö veg 60-70%-ában a
mai na pig meg ma radt. (Összes hasz nált sza vunk kö zül
minden ne gye dik alap nyel vi – ez ál ta lá nos nyel vé sze ti tör -
vény, min den nyelv re vo nat ko zik.)

Így te hát iga zol ha tó az a tény, hogy szin te meg vál toz -
tat ha tat lan az õsi szö veg, amely nek szó kész le tét
1130–1372 kö zött már használták. Mind ez ak kor is igaz,
ha szár ma zá sa sze rint 10 õsi nyelv szó kin csé bõl te võ dik
össze a jó részt õs ma gyar ko ri (1195) elem kész let. Ez zel
ma gya ráz ha tó, hogy nap ja in kig meg ma radt a do mi náns
Ká ro li-szö veg, még az öku me ni kus vál to zat ban és szink -
ron for dí tá sok ban is.

A fel dol go zott szö veg sza vai és el sõ for rá sai APLh-na -
gyolt fo ne ti kai át írás sal je lö lik a mai be tû- és hang rend -
szer tõl el té rõ han ga la kú sza va kat. Ter mé sze te sen a ré gi
szór vány- és szö veg em lé kek kö vet ke zet len he lyes írá sú ak.
Eze ket a ké sõb bi he lyes írás- tör té net fog lal ja rend szer be.
Nem tör vény sze rû ek, de nyelv tör té ne ti leg sza bá lyo sak a
hang tör vé nyek. For rá son ként más a sza vak egy be-, il let ve
kü lön írá sa, még a ra gok és a szó össze té te lek ese té ben is.
Az ima szö veg több köz ne ve tu laj don név ként (föld raj zi és
sze mély név ként) sze re pel.

A mon dat egy sé gek je lö lé se is re la tív. Az elem zés hez egy-
egy nyelv(csa lád) egy-egy alap nyel vi sza vát eme lem ki. 

KÖ VET KEZ TE TÉ SEK (ELEM ZÉS)

A Mi atyánk nyelv tör té ne ti elem zé se so rán a bib lia for dí tá -
sok ere de ti és meg ha tá ro zó Ká ro li-szö ve ge, an nak ké sõb -
bi ma gyar ki adá sai, az öku me ni kus egy sé ge sí tett, il let ve a
(finn) ká té sze rin ti szö veg együt tes ke ze lé sé ben el té rõ Mt
6,9–13, il let ve Lk 11,2–4 meg kö ze lí tõ en azo nos ered -
ményt mu ta tott.

A szö veg: A két imád ság-szö veg egy ség egé szét te kint ve
Mt 6, il let ve Lk 11 té má ja és ré má ja (vagyis az elõ zõ és kö -
ve tõ szö veg tar ta lom) is el té rõ.

Mon dat egy sé gek: A ver sek mik roszö ve gé nek fó ku sza a
meg szó lí tás, a gram ma ti ka i lag szer vet len mon dat rész
mint meg ha tá ro zó mon dat egy ség (fõ mon dat). 

Ez Má té nál 5 igeversre, Lu kács nál 3 igeversre kiterjedõ,
jó részt mel lé ren de lõ, mo da li tás sze rint ál lít va fel szó lí tó
mon dat ból áll. Mind két eset ben hat-hat mon dat egy ség bõl
te võ dik össze. 

Nyelv lo gi ka i lag de duk tív, li ne á ris szö veg. Kom mu ni ka -
tí ve meg szó lí tó, kap cso lat te rem tõ. A mon da tok több sé ge
bõ ví tett tag mon dat, ön ál ló pre di ka tív (alany-ál lít mány)
szin tag má ra épül.

Szó ta ni lag: õsi ere de te el le né re min den szó faj meg ta lál -
ha tó a 66 szó ból (+ 2 szó össze té tel bõl + ha tá ro zós szó -
össze té tel bõl [ige kö tõs ige]) ál ló ön ál ló szö veg ben.

Szó tör té ne ti (fi lo ló gi ai) szem pont ból a 68 ma gyar le xé -
ma 1130-tól 1372-ig ha tá roz ha tó meg, az õs ma gyar, óma -
gyar, kö zép ma gyar, il let ve a ma gyar nyelv kü lön éle tének
a nyelv tör té ne ti kor sza kai ból, do mi nán san azon ban az
óma gyar kor (ÓMS és EB) idõ sza ká ból. (1195.: 38 lex.)
(Rész le te sen: 1130: 2 le xé ma; 1138: 3 le xé ma; 1176: 1 le -
xé ma; 1191: 2; 1156: 1; : 1181: 1; 1190: 1; 1191: 2;
1195: 38; 1210: 1; 1211: 2; 1300: 5; 1343: 1; 1350: 3;
1372: 3; össze sen 68 le xé ma.)

A ma gyar nyel vi ség szem pont já ból meg ha tá ro zó az
alap nyel vi szó mennyi sé ge és ará nya (vö. az alap nyelv
meg ha tá ro zói). Már az õs ma gyar kor ból is 11 szó ta lál ha -
tó a szö veg ben. 

A szár ma zás sze rin ti arány is meg ha tá ro zó. (A le xé mák
szá mo zá sa Mt 6,9–13 sze rint.)
1. Finn ugor alap nyel vi: 17 szó, 25% (1, 2, 6, 26, 27, 31,

36, 39, 45, 46, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65)
– vo gul (many si): 10 szó, 15% (3, 11, 12, 13, 16, 24, 42,
50, 52)
– ugor (osz tyák-chan ti): 3 szó, 4% (4, 21, 32)
– zür jén (urá li): 15 szó, 22% (5, 9, 10, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 23, 26, 29, 33, 49, 56)
– sza mo jéd (õsi): 2 szó, 3% (30,  51)

2. Szláv, óegy há zi szláv: 3 szó, 4% (7, 54, 57)
3. Is me ret len ere de tû (óma gyar ko ri) õsi szó: 7, 10% (37,

40, 43, 47, 48, 53, 56)
4. Tö rök, õst ö rök, csu va sos: 2 szó, 3% (38, 44); köz tö rök,

uj gur: 1 szó, 1% (67)
5. La tin köz ve tí tés sel hé ber: 1 szó, 1% (68)
6. A ma gyar nyelv kü lön éle té ben ke let ke zett õsi szó: 10

szó, 15% (8, 18, 28, 32, 34, 35, 41, 55, 59, 67)
Mind ezek fel tá rá sa után meg ál la pít ha tó, hogy az ima -

szö veg sta bil ál lan dó sá gát a ma gyar nyelv tör té ne ti alap -
szó kincs re épí tett sé ge ad ja. Fi gye lem be kell ven nünk,
hogy a jö ve vény szó ként át vett 13–14. szá za di le xé má hoz
mind össze 14 épült be a jó részt óma gyar ko ri szö veg be
(20,5%). Ezért a teo ló gi ai je len tõ sé gén túl do mi náns a ma -
gyar bib lia for dí tá sok nyo mán örök  ér vé nyû vé vált nyel vi
és iro dal mi ha gyo mány a ma gyar írás be li ség kez de te i tõl a
je len ko ri öku me ni kus for dí tá so kig be zá ró lag.

Ki mu ta tás: Máténál 5 vers, 7 mon dat, 11 tag mon dat.
Lukácsnál 3 vers, 6 mon dat, 10 tag mon dat. Tel jes szö veg:
12 szin tag ma, 68 le xé ma.
1. Mi: 1195–1350 (pro no men) finnugor, alap nyel vi
2. Atyánk: 1181 (no men) õsi, finnugor, alapnyelvi
3. ki/aki: 1195 (pro no men) õsi, finnugor, vogul
4. vagy: (ver bum) finnugor, ugor alapnyelvi
5. a: 1195 finnugor, urá li, ugor, zür jén
6. mennyek ben: 1195 (no men) finnugor alapnyelvi
7. szen tel tes sék: 1156 (verbum) ószláv, 10. század
8. meg: 1195 (de ter mináns) az õsi magyar nyelv külön

éle té ben
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9. a: 1195 finnugor, urá li, ugor, zür jén
10. te: 1300 (pro no men) õsi, urá li, zürjén
11. ne ved: 1211 (no men) õsi, urá li, vo gul
12. jöj jön: 1372 õsi, urá li, vo gul, alapnyelvi
13. el: 1195 (de ter mináns) õsi, vo gul
14. a: 1195 finnugor, urá li, ugor, zür jén
15. te: 1300 (pro no men) õsi, urá li, zürjén
16. or szá god: 1138 õsi, finnugor, vo gul
17. le gyen: 1195 (verbum) õsi, finnugor, zürjén
18. meg: 1195 (de ter mináns) az õsi magyar nyelv külön

éle té ben
19. a: 1195 finnugor, urá li, ugor, zür jén
20. te: 1300 (pro no men) õsi, urá li, zürjén
21. aka ra tod: 1290 (no men) õsi, urá li, ismeretlen eredetû
22. amint: 1350 urá li, õsi, alapnyelvi össze tett szó (si cut)
23. a: 1195 finnugor, urá li, ugor, zür jén
24. menny ben: 1195 (no men) vo gul
25. úgy: 1350 (de termináns) finnugor alapnyelvi
26. a: 1195 finnugor, urá li, ugor, zür jén
27. föl dön: 1130 (no men) õsi, finnugor, osztyák
28. is/és: 1195 (ad ver bi um) a magyar nyelv külön éle té ben
29. a: 1195 finnugor, urá li, ugor, zür jén
30. mi: 1195 (pro nomen) õsi, sza mo jéd
31. min den na pi (no men, de ter mináns, ös  sze tett szó, nyelv -

járási ala kok: mend, nop) finn ugor alap nyel vi, vo gul
32. ke nye rün ket: 1210 (no men) õs ma gyar, a magyar nyelv

külön éle té ben
33. add: 1130 (verbum) õsi, zürjén
34. meg: 1195 (de ter mináns) az õsi magyar nyelv külön

éle té ben
35. ne künk: 1195 (névmás) az õsi magyar nyelv külön

éle té ben
36. ma: 1138 (de termináns – határozószó) õsi, finnugor
37. és/is: 1195 ismeretlen ere de tû
38. bo csásd: 1195 (verbum) ótö rök, csu vas
39. meg: 1195 (de ter mináns) az õsi magyar nyelv külön

éle té ben
40. vét ke in ket: 1195–1138 (no men) ismeretlen eredetû
41. mi kép pen: (összetett szó, pro nomen, nomen) a

magyar nyelv külön éle té ben
42. mi: 1195 (pro nomen) õsi, sza mo jéd
43. is/és: 1195 õsi, ismeretlen eredetû
44. meg bo csá tunk: 1195 (verbum) ótö rök, csu vas

45. az: 1195 õsi, finnugor, zürjén
46. el le nünk: 1195 (névmás – határozószó) az õsi ma gyar

nyelv külön éle té ben
47. vét ke zõk nek: 1138 (nomen) ismeretlen eredetû
48. és/is: 1195 ismeretlen eredetû (et)
49. ne(m): 1138 (módhatározószó) õsi, zürjén
50. vígy: 1372 (verbum) õsi, vo gul
51. min ket: 1195 (névmás) urá li, vo gul, osztyák
52. kí sér tés be: 1372 (nomen) finnugor alapnyelvi, vo gul
53. de: 1195 (ad verbium) ismeretlen eredetû
54. sza ba díts: 1195 (verbum) óegyházi szláv
55. meg: 1195 (de ter mináns) az õsi magyar nyelv külön

éle té ben
56. a: 1195 finnugor, urá li, ugor, zür jén
57. go nosz tól: 1211 (no men) óegyházi szláv
58. mert: 1300–1195 õsi, finnugor alapnyelvi
59. ti ed: 1300 (pro nomen) az õsi magyar nyelv külön éle -

té ben
60. az/a: 1195 õsi, finnugor alapnyelvi
61. or szág: 1138 (no men) õsi, finnugor, zürjén
62. a: 1195 õsi, finnugor alapnyelvi
63. ha ta lom: 1195 (no men) finnugor alapnyelvi (-hat)
64. és/is: 1195 (ad verbium) a magyar nyelv külön éle té ben
65. a: 1195 finnugor, urá li, ugor, zür jén
66. di csõ ség: 1343 (no men) ismeretlen eredetû
67. mind örök ké: 1195–1372 (de ter mináns) ótö rök, uj gur,

a magyar nyelv külön éle té ben
68. ámen: 1350 la tin/hé ber

Amint a szö veg szó kész le te is iga zol ja, a Mi atyánk õsi
szö ve ge a for dí tá sok után is meg tar tot ta tör té ne ti ere de -
ti sé gét.

Mind amel lett a ré gi  (õsi, ar chív) szó kész let né pi es jel le -
get is ad, hi szen a nyelv di ak rón (tör té ne ti) füg gõ le ges ta -
go zó dá sa meg egye zik a szink ron (egy ide jû), víz szin tes
nyelv já rá si ta go zó dá sá val. (Pél dá ul mi, mü, mink stb.) 

Az Úr imája õr zi az el sõ szór vány em lé kek, szó jegy zé -
kek, (in ter li ne á ris és mar gi ná lis vál to za tú) glosszák és tö -
re dé kek és a ké sõbbi kó de xek alap szó kin csét. A Miatyánk
szókészletének 79,5%-át a mai ma gyar nyelv 280 ezer sza -
vá ból az el en ged he tet len hasz ná la tú, 2000 szóból álló
alap nyel vi ak tív szó kincs adja ki. 

Az Úr imá ja te hát a nyelv tu do mány szá má ra is ha tal -
mas ál dás és kincs!
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Egy ok tó be ri dél után be ko po gott a szo bám ba Tu bán Jó zsef
lel kész kol lé gám és Jor sits At ti la teo ló gus hall ga tó. Egy
ele gáns kis fe ke te tás kát hoz tak aján dék ba. Ar ra ké rem
Tu bán Jó zse fet, nyis sa ki ezt a tás kát, és mu tas sa be tar -
tal mát a Lel ki pász tor ol va só i nak! 

– A tás ka 18 db DVD-le mezt tar tal maz. Eb bõl 17 a Lel -
ki pász tor fo lyó irat (re mél he tõ leg) tel jes anya gát fog lal ja
ma gá ban 1924 de cem be ré tõl, az el sõ év fo lyam el sõ szá -
má tól 2004 de cem be ré ig, a 79. év fo lyam utol só szá má ig.
Az utol só le mez a Lel ki pász tor ban ol vas ha tó ige hir de té sek
és ige hir de té si elõ ké szí tõk tex tu ári um-gyûj te mé nye 2005
szep tem be ré ig, több fé le for má tum ban. 

– Ho gyan ju tott ar ra az el ha tá ro zás ra, hogy ezt a mun -
kát el vé gez ze?

– Ta lán ke ve sen tud ják, hogy a fo lyó irat nem „hi va ta los”
egy há zi ki ad vány ként in dult, ha nem Vér te si Zol tán ma gyar -
bó lyi lel kész és né hány lel kes tár sa ma gán kez de mé nye zé se -
ként, na gyon ne héz tör té nel mi hely zet ben. Nem sza bad na
el fe lej te nünk a sa ját múl tun kat. Re mé lem, hogy a Lel ki pász -
tor elekt ro ni kus fel dol go zá sa se gí ti en nek a múlt nak a meg -
õr zé sét, meg be csü lé sét. A fel dol go zás öt le te on nan ered,
hogy az egy ház me gyénk ben évek óta mû kö dõ ho mi le ti kai
mun ka kö zös ség ha vi össze jö ve te le i re igye kez tem fel ké szül -
ni a ko ráb bi elõ ké szí tõk kel is. Kez dett a szen ve dé lyem mé
vál ni ez a ku ta tó mun ka, amely nek so rán elõ ször a tex tu ári -
um ké szült el, majd meg kezd tem ma gá nak a fo lyó irat nak a
szá mí tó gép re vi te lét is. Fon tos nak tar tom meg õriz ni ezt a
ha tal mas anya got, hi szen eb ben a nyolc van év fo lyam ban
ben ne van ha zai evan gé li kus egy há zunk 20. szá za di teo ló -
gia tör té ne te, an nak min den eré nyé vel és hi bá já val: ér té kes
vagy ma már meg mo so lyog ta tó ta nul má nyok, püs pö ki je -
len té sek, ige hir de té sek, egy ház tör té ne ti év for du lók, a negy -
ve nes-öt ve nes évek bel misszi ói mun ka prog ram jai, el hunyt
lel ké szek nek ro lóg jai. És a lel ké szek, akik ezek mö gött áll -
nak… Mi, akik ma szol gá lunk, a sa ját teo ló gi ai hát te rün ket
ta lál hat juk meg a Lel ki pász tor év ti ze de i ben. Hoz zá te szem:
nem egy szá raz szö ve get má sol tunk át a szá mí tó gép re, ha -
nem ma gu kat a va ló sá gos la po kat, ese ten ként kéz írá sos be -
jegy zé sek kel. Tú ró czy Zol tán, Ka pi Bé la, La bor czi Zol tán
vagy az egy ko ri csor nai és ráb ca ka pi lel ké szek sa ját pél dá -
nya it. Az õ meg jegy zé se ik is ré szei a tör té nel münk nek: nem
hin ném, hogy ol va sás köz ben bár kit za var ná nak. Leg jobb
tu do má som sze rint egyéb ként se hol az or szág ban nem lé te -
zik tel jes gyûj te mé nye a Lel ki pász tor nyolc van év fo lya má -
nak, be le ért ve a fo lyó irat sa ját ar chí vu mát is.

– Aki nek nincs nagy gya kor la ta a szá mí tó gé pes mun ká -
ban, az is el tud ja kép zel ni, hogy ez ren ge teg ener gi át és
idõt ve he tett igény be.

– A tex tu ári um né hány he tet, ma ga a Lel ki pász tor
azon ban jó egy évet „vett el” az éle tem bõl. A fo lyó irat min -
den egyes ol da lát be kel lett szken nel ni a szá mí tó gép be,
majd meg szá moz ni, és a meg fe le lõ map pá ba át he lyez ni.
Ez egé szen pon to san 50 243 ol dalt je lent! A szken ne rem
né hány nap pal a mun ka be fe je zé se után vég leg el is rom -
lott… Az „utó mun ká la to kat” Jor sits At ti la vé gez te, aki nek
ez gya kor la ti lag ki is töl töt te az idei va ká ci ó ját. A vég ered -
mény azon ban, úgy ér zem, mind ket tõn ket bõ sé ge sen kár -
pó tol a szá mí tó gép mel lett töl tött hosszú idõ ért. 

– Hadd for dul junk most Jor sits At ti lá hoz! Mit kell tud -
nunk tech ni kai szem pont ból a tex tu ári um ról és a Lel ki -
pász tor elekt ro ni kus vál to za tá ról?

– A Lel ki pász tor tex tu ári um-CD el ké szí té se so rán fon -
tos szem pont nak tar tot tuk, hogy plat form füg get len, bár -
mi lyen ope rá ci ós rend szer alatt hasz nál ha tó és könnyen
ke zel he tõ adat bá zist ad junk a fel hasz ná lók ke zé be. A leg -
ké zen fek võbb meg ol dás nak az in ter net hasz ná lók ál tal
már jól is mert html for má tu mot ta lál tam, hi szen az ol da -
la kon el he lye zett lin kek se gít sé gé vel min den ki egy sze rû -
en ta lál hat ja meg a ke re sett ige sza kasz hoz tar to zó év fo -
lya mot és ol dal szá mot. Nem igé nyel sem mi lyen kü lön le -
ges ke ret prog ra mot, csak egy in ter net bön gé szõt (pél dá ul
In ter net Exp lo rer, Mo zil la, Kon qu e ror stb.), ami ma már
min den ope rá ci ós rend szer ben meg ta lál ha tó. A html for -
má tu mú tex tus jegy zék mel lett ké szült egy több mint
2300 so ros Open Of fi ce táb lá zat is, ami a tex tu ári um más
for má tu mú fel dol go zá sa. Ez a vál to zat már igé nyel né mi
jár tas sá got a táb lá zat ke ze lés te rü le tén, de cse ré be sok kal
több le he tõ sé get ad, a ke re sés tõl kezd ve akár a sta tisz ti -
kai elem zé sig. Ezen for má tu mok mind egyi ke meg ta lál ha -
tó a tex tu ári um-CD-n.

A Lel ki pász tor fo lyó irat 79 év fo lya má nak di gi tá lis,
szken nelt vál to za ta pdf for má tum ban ké szült el, ami nek
egyik ha tal mas elõ nye, hogy a nagy fel bon tás nak kö szön -
he tõ en a be tûk mé re te kü lö nö sebb tor zu lás nél kül akár
két cen ti mé te res re is na gyít ha tó, szem ben az ere de ti pa pí -
ron le võ né hány mil li mé te res sel. Saj nos ez a mi nõ sé gi fel -
bon tás elég vas kos fáj lo kat ered mé nye zett, de az op ti kai
le me zek tá ro ló ka pa ci tá sá nak nö ve ke dé sé vel ez egy re ke -
vés bé je lent gon dot. Saj nos az anyag csak szken nelt kép -
fáj lok ban ké szült el, ami azt je len ti, hogy pél dá ul ke res ni
nem le het a fo lyó irat egyes ki fe je zé se i re. En nek egyet len
oka az idõ hi ány volt. Mind ket ten a sza bad idõnk ben vé -
gez tük ezt a mun kát, és egy évet vett igény be. Az anyag
ka rak ter fel is me rõ vel va ló fel dol go zá sa, il let ve an nak el -
len õr zé se (ami le he tõ vé ten né a ke re sést) egy több em ber -
bõl ál ló mun ka cso port szá má ra is mi ni mum még egy évi
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Vi ha ros tör té nel mi idõk si ke res vagy ke vés bé si ke res po li ti -
ku sa it, gyõz tes vagy vesz tes csa ták ve zé re it köny vek, ta -
nul má nyok, ut ca ne vek, köz té ri szob rok örö kí tik meg, te -
szik is mert té az utó kor szá má ra. Né hány nagy író, pár köl -
tõ, el vét ve egy-egy je len tõs tu dós ér de melt még ki ha son ló
meg be csü lést az utó kor tól. Aki nem csa ta té ren vagy a po -
li ti ka pó di u mán vált köz is mert té; nem mû vész ként, tu dós -
ként al ko tott ma ra dan dót, ha nem „csu pán” né hány ezer
gyer mek éle té nek meg men té sé re vál lal ko zott – koc káz tat -
va ve le a sa ját éle tét és csa lád ja biz ton sá gát –, ar ra fe le dés
vár. Ta lán Ra oul Wal len berg re sem em lé kez nénk, ha em -
ber men tõ te vé keny sé gét fel há bo rí tó, bot rá nyos el hur co lá sa
és ha lá la nem tet te vol na ti tok za tos sá és köz is mert té.

Szteh lo Gá bor több ezer ül dö zött gyer me ket buj ta tott,
vé dett, táp lált 1944–45-ben. Ne vét még is csu pán az em be -
rek kis cso port ja, több nyi re a még élõ meg men tet tek – kö -
zöt tük en nek a könyv nek a sze rep lõi, a Bo gár ut ca i ak –,
hoz zá tar to zó ik, il let ve né hány lel kes tisz te lõ is me ri. Pe dig
a sze líd mo do rú és ked ves mo so lyú evan gé li kus lel kész
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el fog lalt ság len ne. Azt gon do lom azon ban, hogy egye lõ re
ez a mun ka is nagy elõ re lé pést je lent e ha tal mas anyag
rend sze re zé sé nek és meg õr zé sé nek szem pont já ból.

– Van-e ar ra mód, hogy szé les kö rû hasz ná lat ba ve gyük
a 18 DVD-n ta lál ha tó anya got? – tet tem fel a kér dést Ken -
deh K. Pé ter nek, a Luther Ki adó igaz ga tó já nak.

– A DVD-so ro zat ból je len le gi for má tu má ban „ha tal mas”
kész le tet nem ter ve zünk ki ala kí ta ni, el len ben an nak, aki
igényt tart rá, anyag költ ség és kis mér té kû ke ze lé si költ ség
el le né ben meg ír juk a DVD-ket. Ez pár na pos át fu tá si idõ
alatt tel je sít he tõ. Ezen túl – re mény ség sze rint – a kö zel -
jö võ ben nyil vá nos sá és nap ra késszé vá ló Lel ki pász tor-
hon lap ra fo lya ma to san fel tölt jük az anya got. Ugyan ez
an nak, aki mo de mes in ter net kap cso lat tal ren del ke zik, a
fáj lok nagy mé re te mi att gaz da sá go san nem hasz nál ha tó,
de ADSL-kap cso lat tal ren del ke zõk szá má ra pár ol dal le töl -
té se rö vid idõ alatt vég hez vi he tõ.

De még e meg ol dá sok nál is fon to sabb, hogy mi lyen le -
he tõ sé ge ket rejt ma gá ban ez az össze ál lí tás. Jor sits At ti la
utalt ar ra, hogy a ré gi szá mok anya gá nak szö veg fájl ba
tör té nõ „át men té se” – ami le he tõ vé ten né, hogy ke res hes -
sünk is egy-egy szó ra – ha tal mas mun ka, ami meg ha lad -

ja két el szánt em ber le he tõ sé ge it. Ér de mes len ne lét re hoz -
ni azt a mun ka cso por tot, amely ez zel szí ve sen fog lal koz -
na. A mun ka kor sze rû szá mí tó gé pek kel, 15-20 em ber he ti
egy-két órás ott ho ni mun ká já val be lát ha tó idõn be lül el vé -
gez he tõ len ne. Az eh hez szük sé ges szoft ve rek be szer zé sé -
re (ka rak ter fel is me rõ prog ram) pe dig meg pró bá lunk for rá -
so kat ke res ni. Hal lat lan ér té kû kincs ke rül het ne így a ke -
zünk be, amely egy gon do san össze ál lí tott, a cik ke ket kü -
lön bö zõ té mák sze rint ka ta lo gi zá ló re per tó ri um mal együtt
je len va ló vá és fel hasz nál ha tó vá te het né az el múlt 80 év -
fo lyam szel le mi örök sé gét. Így a vá lasz adást az zal a ké -
rés sel zá rom, hogy aki nek len ne ked ve részt ven ni eb ben
a mun ka cso port ban, je lent kez zen a szer kesz tõ sé g nél vagy
a ki adó nál.

– Mit tart még fon tos nak az el ké szült mun ká val kap cso -
lat ban? – for dul tam új ra Tu bán Jó zsef hez.

– Sze ret nénk az egész mun kán kat a Lel ki pász tor ige hir -
de té se i nek el sõ fel dol go zó ja, a 2003-ban el hunyt id. Ma -
gas sy Sán dor em lé ké nek aján la ni. Kö szö ne tün ket fe jez -
zük ki a gyõ ri gyü le ke zet könyv tá rá nak és a sop ro ni gyü -
le ke zet le vél tá rá nak is a mun kánk se gí té sé ért.

Sza bó né Mát rai Ma ri an na

Bar tos né Sti asny Éva:
Há bo rú ban bé kes ség ben*

* Ki ad ja a Luther Ki adó, 72 ol dal, 140*196 mm, kar ton ált. Ára: 980 Ft.
Horváth Ádám rendezõ elõszavát adjuk közre.



iga zi hõs volt. Pél dát la nul bá tor, nagy lel kû és ön fel ál do zó.
Bár Bu da pes ten egy em lék táb la, Je ru zsá lem ben egy fa õr -
zi az em lé két, a ma gyar köz tu dat ban még sem él iga zán a
ne ve. Saj nos a fent em lí tett ta núk hang ja gyen ge, és le he -
tõ sé ge ik igen csak kor lá to zot tak ah hoz, hogy Szteh lo Gá -
bor pél da ér té kû hõ si es sé gét és tet te it meg örö kít sék, a rá
va ló em lé ke zést fel tá masszák és élet ben tart sák, ne vét el -
is mert té és köz is mert té te gyék.

A há bo rús rém tet tek után ár ván ma radt gye re kek, a so -
ha vissza nem té rõ szü lõk gyer me ke i nek to vább gon do zá -
sa, fel ne ve lé se szin tén Szteh lo Gá bor ön ként vál lalt fel -
ada ta lett. Ezek nek a gye re kek nek a szá ma az évek so rán
egy re sza po ro dott. A Jó Pász tor Ala pít vá nyi Gyer mek ott -
hon adott ne kik ott hont, ugyan is Szteh lo nem csak hõs,
ha nem egye dül ál ló te het sé gû pe da gó gus is volt. Az in té -
zet ben meg va ló sí tot ta ré gi ál mát: meg ala pí tot ta az ál ta la
„Ga u dio po lis”-nak ne ve zett if jú sá gi ál la mot, egy min ta -
sze rû en mû kö dõ de mok ra ti kus ön kor mány za tot – ti zen -
éves gye re kek re bíz va dön té se ket, rend sza bá lyo kat, fe -
gyel me zést, kul tu rá ló dást és el vég zen dõ két ke zi mun kát.

Pes ta loz zi é hoz ha son ló pe da gó gi ai ér zé ke, öt le tes sé ge
és mér he tet len ta pin ta ta ez zel az ön kor mány za ti rend szer -
rel, il let ve a ve le együtt já ró fel ada tok kal, mun kák kal, ko -

moly ság gal és de rû vel gyó gyí tot ta és – amennyi re le het –
fe led tet te a há bo rút, ül döz te tést, szü le ik el vesz té sét meg -
ta pasz ta ló gye re kek lel ki se be it, ol dot ta az át élt ször nyû -
sé gek ál tal ke let ke zett szo ron gá su kat, de presszi ó ju kat.

Mind két nagy tet te: a több ezer gyer mek éle té nek meg -
men té se, majd pe da gó gus ként a sé rült lel kek gyó gyí tá sa és
ápo lá sa cso da volt. Cso da egy össze om ló, szét bom bá zott,
szin te re mény te len nek lát szó or szág ban. Ám mi re mû ve el -
ké szült, el vet ték tõ le, el tá vo lí tot ták az élé rõl, és ez zel gya -
kor la ti lag egész élet mû vét szét ver ték. Svájc ban halt meg
évek kel ké sõbb mint In ter la ken es pe re se. Már csak pár hó -
nap hi ány zott ah hoz, hogy ál lam pol gár sá got nyer ve tíz év
után ha za tér hes sen. Ez sem ada tott meg ne ki.

És a cso da te võ Szteh lo Gá bor ne ve las san fe le dés be me rül.
E so rok író ja a há bo rú után ke rült az õ in té ze té be, és le -

he tett már fel nõtt ként jó ba rát já vá. Utol já ra az in ter la ke ni
la kás ab la ká ban lát tam vég te le nül sze re tet re mél tó mo so -
lyát, aho gyan bú csút in tett. Örök re.

Az óta – ahol le het – be szé lek ró la, hir de tem hi he tet len
em be ri nagy sá gát, bá tor sá gát és tet te i nek cso da vol tát. Ta -
lán ez a könyv ap ró se gít ség le het ab ban, hogy Szteh lo Gá -
bor alak ja mind szé le sebb kör ben is mert té vál jon.

Hor váth Ádám
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KA RÁ CSONY ES TE
• Zsid 1,1–6

Exe gé zis

Tex tu sunk el sõ négy ver se Jé zus üdv tör té ne ti je len tõ sé gét
fog lal ja össze, sze mé lyé nek min dent meg ha la dó nagy sá gát.
Az ötö dik vers tõl kezd ve a sza kasz Jé zus Krisz tus ról és az
an gya lok ról szól. A Fiú fel jebb va ló az an gya lok nál.

1. v.: Itt fo gal ma zó dik meg az elõ szó köz pon ti ál lí tá sa:
po lumer wÖõ kai; po lut rovp wõ.

Is ten sok fé le kép pen, kü lön bö zõ esz kö zök kel, kü lön bö -
zõ mó don szólt. A sok szor nem csak ar ra mu tat, hogy be -
szé de a múlt egé szé re ki ter jed, ha nem ar ra is, hogy rész
sze rint va ló volt. Czeg le Im re sze rint Is ten úgy járt el né pé -
vel szem ben, mint egy jó pe da gó gus. Fi gye lem be vet te
szük sé gét, va la mint azt, hogy mi kor mennyit ké pes be fo -
gad ni és meg ér te ni. (Vö. Ju bi le u mi kom men tár, 309. o.)

A kü lön bö zõ esz kö zök kel vo nat koz hat álom ra, lá to más -
ra, an gya lok ra. A sok fé le kép pen je lent he ti a pró fé ci át, a
tör vényt és a ta ní tást. 

2. v.: „Ezek ben a vég sõ idõk ben: Szó sze rin ti for dí tás ban
»ezen idõk vé gén«, a héber be’aha rit hayya min ki fe je zés
gö rög for dí tá sa a LXX-ban: »az idõk vé gén«. Az ezek ben
szót te hát csak hoz zá tet ték a LXX for mu lá já hoz, amely
egyéb ként nem min dig a »vég sõ idõt« je len ti, ha bár ez az
ál ta lá nos je len té se.” (Je ro mos Bib lia kom men tár, 2. köt.
520. o.) A fen ti idé zet szá mom ra el sõ sor ban azért fon tos,
mert ki eme li, hogy most van az idõk vé ge vagy itt van az
idõk vé ge. Te hát nem be szél kü lön fé le vi lág kor sza kok ról,
ha nem egy kor szak ról be szél, amely Jé zus Krisz tus el jö ve -
te lé tõl vissza jö ve te lé ig tart. Az Iz rá el ben el kez dett is te ni
üdv tör té net el éri csúcs pont ját Is ten Fia sze mé lyé ben. Az
üdv tör té net nek te hát van egy dön tõ pont ja, amely le zár ja
a ré gi kor sza kot. Ez az ese mény Jé zus Krisz tus nak a Föl -
dön va ló meg je le né se. 

A Ju bi lei u mi kom men tár sze rint a Zsi dók hoz írt le vél
cél ja, hogy a zsi dó ke resz té nyek és a po gány ke resz té nyek
kö zött a fe szült sé get fel old ja. A Bib lia is me re te kom men -

tár so ro zat szer zõ je ez zel kap cso lat ban ír ja, akár mi lyen
sok ra tar tot ta is az ol va só tá bor a ko ráb bi ki je len tést, a
Zsi dókhoz írt le vél szer zõ je ar ra utal, hogy most el sõ sor -
ban a Fi ú ra kell fi gyel nünk. (L. VII. köt. 154. o.)

Prõh le Ká roly a meg di csõ ü lés he gyé nek tör té ne té vel
kap cso lat ban azt ta ní tot ta, Jé zus be szél get Mó zes sel, aki a
tör vény kép vi se lõ je, és be szél get Il lés sel, aki a pró fé tá kat
kép vi se li. Az Úr pe dig Jé zus ról mond ja: Õ az én sze re tett
Fi am, rá hall gas sa tok.

A Jé zus-tör té ne tet nem le het ré szek re bon ta ni. Fo gan ta -
tás, szü le tés, ke reszt ha lál, fel tá ma dás össze tar to zik. A ka -
rá cso nyi ün ne pen sem le het csu pán a szü le tés té nyé re
kor lá toz ni ige hir de té sün ket. A tel jes Krisz tust, a tel jes
vált ság mû vet szó lal tat juk meg. 

A 2. v. má so dik fe lé tõl a le vél szer zõ je alá ren delt tag -
mon da tok so ro za tá val tá maszt ja alá a Fiú nagy sá gát. A
mon dat a 4. v. vé gé vel fe je zõ dik be.

A 2. vers ben két fon tos tényt kö zöl: az el sõ az, hogy aki
ál tal ma szól hoz zánk, azt min de nek örö kö sé vé tet te. Ezt
össze füg gés ben lá tom az zal, amit Fil 2,9kk-ben ol va sunk,
hogy tud ni il lik Is ten az en ge del mes Fi út min de nek fö lé he -
lyez te, min den név nél na gyobb ne vet adott ne ki, hogy Jé -
zus ne vé re min den térd meg ha jol jon. A má so dik vissza -
uta lás a te rem tés re: a Fiú az, aki ál tal Is ten a vi lá got te -
rem tet te. A 2. vers ma gá ban hor doz za Jé zus szó téri oló gi ai
és koz mo ló gi ai sze re pét. A Jé zus Krisz tus örök sé gé re és te -
rem tõ ha tal má ra tör té nõ uta lás már ma gá ban hor doz za
jö võ be li ural má nak gon do la tát is.

3. v.: Ez a vers ki bont ja 2b-t. Jé zus, a Fiú Is ten di csõ sé -
gé nek ki su gár zá sa és lé nyé nek kép má sa. Össze vet het jük
2Kor 4,6-tal: Krisz tus ar cán ra gyog fel elõt tünk Is ten di csõ -
sé gé nek is me re te. Is ten pá rat lan nagy sze rû sé ge és sze re te -
té nek meg nyil vá nu lá sa, hogy min den ha tó vol tá val nem
igáz za le az em bert. Sze re te té nek meg nyil vá nu lá sa Jé zus
Krisz tus, aki ál tal szól és cse lek szik az utol só idõk ben.
Krisz tus gyõ zel me a ke reszt ha lál vál la lá sá ban va ló sul
meg. Ha lá lá val gyõ zi le a ha lált. En ge del mes a ke reszt fán
el szen ve dett ha lá lá ig, és a ke resz ten szer zett vált sá gá val
tisz tí tott meg min ket bû ne ink tõl. A pró fé ták rá mu tat nak az
el jö ven dõ Mes si ás ál do zat vol tá ra és di csõ sé ges meg je le né -
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sé re is. De csak mi u tán Jé zus el jött és ál do zat tá lett, vált
nyil ván va ló vá, hogy Jé zus ban, az Úr szen ve dõ szol gá já nak
sze mé lyé ben va ló sul meg egyút tal az is te ni di csõ ség is. 

Jé zus bû nért be mu ta tott ál do za ta min den más ál do zat -
nál na gyobb. Így sze mé lye fö lös le ges sé te szi a ko ráb ban
be mu ta tott ál do za to kat, és fö lös le ges sé te szi az an gya lok
sze mé lyét is a meg vál tás ra néz ve.

4. v.: A Fiú kü lönb ne vet örö költ az an gya lok nál. Az an -
gya lok kö ve tek, Jé zus a Sza ba dí tó. 

5. v.: Itt azon ban a név nem annyi ra a Jé zus név re utal,
ha nem in kább ar ra, hogy Fiú. Eb ben a mi nõ sé gé ben is ki -
vált sá gos hely zet ben van az an gya lok kal szem ben. 

6. v.: Ez utal hat Jé zus szü le té sé re, tud ni il lik, hogy Is ten
be ve ze ti az el sõ szü löt tet a vi lág ba. Az írás ma gya rá zók
több sé ge azon ban azt vall ja, hogy a pa rú zi á ról van szó,
vagy is a vi lág, amely be be ve zet te tett, az el jö ven dõ vi lág. 

6b: Jé zus ki rá lyi elõ jo gát iga zol ja. (Imád ja õt az Is ten
min den an gya la!) A Bib lia is me re te kom men tár so ro zat és
a Je ro mos Bib lia kom men tár sze rint nem le het pon to san el -
dön te ni, hogy 5Móz 32,43-ból vagy Zsolt 97,7-bõl va ló az
idé zet: Az Úr elõtt bo rul le min den is ten. Ez a Heb ra i ca for -
dí tá sa. A Zsi dók hoz írott le vél va ló szí nû leg a Sep tu ag in tá -
ból idéz. „Itt a má so dik ád vent re tör té nik uta lás, ami kor a
Fiú ki rá lyi elõ jo ga it az an gya lok nyílt imá da tán ke resz tül
el is me rik [vö. Zsolt 99,7, ahol a LXX (Sep tu ag in ta) »an -
gya lok« ki fe je zé se he lye sen for dít ja a szö ve get].” (A Bib lia
is me re te kom men tár so ro zat, 156. o.)

A fent em lí tett két kom men tár fog lal ko zik az is mét vagy
új ra szó val. Nem egy ér tel mû ugyan is, hogy ho va tar to zik
a szó. A Bib lia is me re tének szer zõ je úgy lát ja, hogy a meg -
fe le lõ for dí tás az len ne: „És ami kor is mét be ve ze ti az el sõ -
szü löt tet a vi lág ba”. Ezt a le he tõ sé get a Je ro mos Bib lia -
kom men tár is ír ja: „Ami kor pe dig új ra be ve ze ti el sõ szü -
lött jét a föld ke rek ség re”, ezt tart ja va ló szí nûbb nek, de a
kö vet ke zõ vel egé szí ti ki: elõ for dul hat, hogy az „új ra” szó
egy sze rû en egy újabb bib li ai ér vet ve zet be, ugyan úgy,
mint 1,5-ben (vö. 2,13; 10,30). Nem te szi sem mis sé ezt a
le he tõ sé get az a tény sem, hogy a szó idõ ha tá ro zói mel lék -
mon dat ban sze re pel (vö. Bölcs 14,1). Ez eset ben vi szont
va ló szí nû, hogy Jé zus fel emel te té sé re tör té nik uta lás. (Je -
ro mos Bib lia kom men tár, 2. köt. 522. o.) 

A 6. v. Krisz tust min den ma gya rá zat és jel zõ nél kül el sõ -
szü lött nek mond ja. Bár igaz, hogy õt nem le het el gon dol ni
„test vé rek” nél kül, aki kért el jött e vi lág ra és aki kért meg is
halt, itt a prw tov to koõ Is ten sze re te té nek kü lö nös hang sú -
lyo zá sá ra szol gál. Is ten a mennyei gyü le ke zet elõtt el is me ri
Fi át, be mu tat ja a mennyei ha tal mas sá gok nak, amit Krisz tus
trón ra lé pé se kö vet. (Ju bi le u mi Kom men tár, 310. o.)

Me di tá ció

Ka rá csony es te szó lal tat juk meg az ige üze ne tét. Hir det jük
Is ten nek Krisz tus ban meg je lent sze re te tét, min de nek fe lett
va ló di csõ sé gét. El mond juk, hogy a Bet le hem ben meg szü -

le tett Jé zus ban be tel je sed tek az ószö vet sé gi ígé re tek. Úgy
gon do lom, mind egyi künk nek nagy kér dé se, hogyan jut el
az üze net a hall ga tó ság szí vé hez. Ke resz te lõ Já nos fel te szi
a kér dést: Te vagy-e az el jö ven dõ, vagy mást vár junk? Biz -
to sat akar tud ni Is ten ígé re te i nek be tel je sü lé sé vel kap cso -
lat ban. Ma sok em ber szá má ra mind egy, hogy ki az is ten,
mind egy, hogy mi lyen val lás vagy esz me, amellyel kap cso -
lat ba ke rül, vagy ép pen nem akar kap cso lat ba ke rül ni
egyik kel sem. Az em be rek gond ja ik ra ál ta lá ban a leg tet -
sze tõ sebb, a leg el fo gad ha tóbb nak lát szó meg ol dást fo gad -
ják el. Anya gi kér dé sek ben a pár tok ígé re te it vizs gál ják.
Lel ki gond ja ik ban, fe szült sé ge ik ben pszi cho ló gu so kat,
aszt ro ló gu so kat, jó so kat ke res nek, vagy en ge dik, hogy
kü lön bö zõ misz ti kus szek ták be há lóz zák õket.

Tex tu sunk vi lá go san mond ja: Is ten meg ol dá sa Jé zus.
Túl sá go san le egy sze rû sí tett nek, el csé pelt nek, hi he tet len -
nek tû nik ez. Kér dés: hogyan tud juk hi te les sé ten ni az ige
üze ne tét, egy ál ta lán ne künk kell-e hi te le sí te ni? A mi fel -
ada tunk csak az – s per sze ez sok szor meg ha lad ja ké pes -
sé ge in ket –, hogy meg ta lál juk a kap cso ló pon to kat ko runk
em be ré hez.

Kí sért he ti az ige hir de tõt, hogy a mai em ber ál tal meg élt
ka rá csonyt, a ka rá cso nyi kö rí tést, az an gya lo kat, Má ri át a
kis Jé zus sal, a bet le he met, a csil la go kat, a ka rá csony fát, a
sze re tet ün ne pét, az aján dé ko zást mint fél re ve ze tõ kel lé -
keket le rom bol ja. Jobb nak tar tom, ha a még meg lé võ kö tõ -
dé se ket hasz nál juk fel ar ra, hogy el mond juk a ka rá cso nyi
üze ne tet. Ta lán le het ne ar ról be szél ni: Is ten be akar kap -
cso lód ni ka rá cso nyi ün nep lé sed be.

Kezd het jük az an gya lok kal, és el mond hat juk, hogy Is -
ten mennyei vi lá gá ban õk még cso dá la to sab bak, mint
amit mi el tu dunk gon dol ni ró luk. El mond hat juk, hogy
ezek a cso dá la tos lé nyek, akik di csé rõ éne ket zen ge nek Jé -
zus szü le té se kor és be je len tik a Meg vál tó szü le té sé nek té -
nyét, ma is tisz te lik, imád ják Is ten Fi át, aki em ber ré lett,
azért, hogy a ha tal mas Is tent ne va la mi tá vo li, el ér he tet -
len vagy kö zö nyös sze mély nek tart suk, ha nem Atyá nak,
aki el küld te Fi át, hogy kö zel le gyen min den em ber hez.
Biz to sak le he tünk ab ban, hogy aki em ber ként járt itt a föl -
dön, ér ti, is me ri em beri lé tünk gond ja it.

Be szél he tünk a sze re tet rõl, amely re mind annyi an vá -
gyunk, ami ért annyi ra sze ret jük a ka rá csonyt. Mu tas sunk
rá ar ra, hogy Jé zus ban je lent meg Is ten sze re te te. El mond -
hat juk rö vi den mind azt, amit Jé zus a föl dön cse le ke dett.
Rá mu tat ha tunk ar ra, hogy Jé zus éle te ön zet len élet, amely -
nek min den meg nyil vá nu lá sa ar ra szol gál, hogy Is ten sze -
re te té ben ré sze sít se az em bert. Nem elég te hát vár ni, hogy
sze res sen va la ki, és be hú zód ni lel künk el re te szelt aj tói mö -
gé. Ah hoz, hogy el ér jen ben nün ket Is ten sze re te te, ki kell
nyit ni szí vünk aj ta ját és meg kell hív ni Jé zust, hogy tér jen
be hoz zánk és le gyen ré sze se éle tünk nek. Sok szor apá ti á -
val gon do lunk ar ra, hogy a ka rá csony ha mar el mú lik, de
mi kér het jük min den nap: „Jé zus, te, aki Is ten sze re te te
vagy, jöjj hoz zám, és ma radj ná lam.” Jé zus meg hall gat ja
imán kat, s így a ka rá cso nyi öröm be tölt he ti éle tün ket.
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El mond hat juk, hogy Jé zus, aki Is ten sze re te tét ad ja ne -
künk, olyan aján dé kot tud ad ni, ami lyet sen ki más. Sok -
szor gon dol ja az em ber, hogy éle té nek leg na gyobb prob lé -
má ja má sok bû ne. Va ló ban nem könnyû el vi sel ni, el szen -
ved ni a bán tá so kat. Leg job ban még is sa ját bû ne ink ter hel -
nek. Ami kor Jé zus bûn bo csá na tot ad, ér vény te le ní ti bû ne -
in ket, el té pi az adós le ve let. Ezt az aján dé kát is kí nál ja na -
pon ta, a Mi atyánk ban is er re ta nít Jé zus: Bo csásd meg a
mi vét ke in ket.

Ha így élünk, le het ka rá cso nyo sabb föl di éle tünk. Az -
után pedig ab ban a di csõ sé ges vi lág ban fo gunk ör ven dez -
ni és di csér ni Is tent, ahol az an gya lok is van nak, és ahol
Jé zus ké szí ti szá munk ra a he lyet. 

Ha en ge ded, hogy Is ten Jé zus sal aján dé koz za meg éle te -
det, na gyobb aján dé kot kapsz, mint amit va la ha el tud nál
gon dol ni.

Bozo rády Zol tán

Tal ló zó

„Má sok sze rint a »sok fé le ké pen« a köz lés mód já ra vo nat -
ko zik, mely kü lön fé le volt, t. i. majd ál mok, majd je le né -
sek, majd köz vet len su gal lat (4Móz 12,6–8) ál tal, majd fe -
nye get ve, majd bün tet ve, majd sze re tet tel ig ér ve. (…) Az
írás nyel vén mély ér tel mû leg fe jez te tik ki a vi lág oly szó -
val, mely egy szer s mind az idõ ket is je len ti, mi vel a tér ség
idõ nél kül nem kép zel he tõ.” (Kál di Bib lia jegy ze tei. Bib lia -
Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Jé zus nem egy jobb vagy fej let tebb ki je len tés hor do zó -
ja, szem ben a pró fé ták kal, ha nem ben ne Is ten tö ké le tes
és örök ki je len té se öl tött tes tet. Õ Is ten utol só sza va az
em be rek hez. (…) A »cha rak tér« szó tu laj don kép pen a
fém re, kõ re vagy bár mely más tárgy ra be vá gott, be met -
szett írást, jelt, áb rát vagy ké pet je lent. (…) Is ten ön ma -
ga lé nye gé nek is mer te tõje gye it Fi á ra ír ta rá, em be ri tes -
té ben met szet te ki oly vi lá go san és éle sen, hogy ha va la -
ki reá néz, le he tet len, hogy meg ne lás sa az Atyát.” (Ju -
bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té -
ka Kft.)

„Azért, hogy meg te remt se a vi lág min den sé get, csak be -
szél nie kel lett. Azért, hogy fenn tart sa és ve zes se a vi lág -
min den sé get, csak be szél nie kell, mert ott nin csen er köl csi
prob lé ma. De ah hoz, hogy bû ne in ket egy szer s min den -
kor ra el ve gye, meg kel lett hal nia a Gol go ta ke reszt jén.”
(Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u -
mi Ki adó)

„…sok szor és sok fé le mó don: Né hány kom men tá tor
nem lát kü lönb sé get e két – Is ten nek a múlt be li be szé dé re
uta ló – ki fe je zés kö zött, ha nem a hen dia disz pél dá já nak
te kin tik õket. Va ló szí nûbb vi szont, hogy e két ki fe je zés az
ószövetségi ki nyi lat koz ta tás hi á nyos, tö re dé kes ter mé sze -
té re és sok fé le sé gé re utal.” (Je ro mos Bib lia kom men tár.
Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„Az igaz min dig stíl sze rû en szó lalt meg, oly kor a fel szí -

nes gyö nyör köd te tés fél re ért he tõ sé gét is vál lal ta (vö. Ez
33,32) azért, hogy igé jé nek mû fa ji gaz dag sá ga ne szen -
ved jen kárt, mert Õ nem csak sok szor, de sok fé le kép pen is
akart szól ni az atyák hoz. (…) Egy szü lött Õ »ma«, a tes tet
öl tés alap ján, és a ha lot tak kö zül is el sõ szü lött, mert fel -
tá ma dott (Kol 1,18).” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a
Te igéd. Kál vin Ki adó)

Il luszt rá ció

„Imád ja õt az Is ten min den an gya la!” A fi gye lem irá nya
nem a föld, ha nem az ég. Nem az is tál ló nyo mo rú sá ga, ha -
nem a fény lõ ég bolt, az an gya li ka rok. Nem a zárt föl di, ha -
nem a meg nyí ló égi vi lág. A Szent es te tex tu sá nak hang -
üté se nem az elé gia, ha nem a him nusz – mert az ég na -
gyobb a föld nél. (K. I.)

GON DO LA TOK
„A kül vi lág ra té li köd eresz ke dik, a lé lek re vá ra ko zás.”

(Va sa di Pé ter)

„A mennyek or szá gá nak van nak olyan tit kai, ami ket csak
a kis gye re kek is mer nek, akik még kö zel van nak az ég hez,
és a köl tõk, akik kö zel van nak a kis gye re kek hez.”

(Mó ra Fe renc: Ka rá cso nyi misz té ri um)

„A ti tok azon ban nem csak azt je len ti, hogy nem tu dunk
va la mit. Nem a leg tá vo lab bi csil lag a leg na gyobb ti tok. El -
len ke zõ leg: mi nél kö ze lebb ke rül va la mi hoz zánk, mi nél
job ban tu dunk va la mit, an nál ti tok za to sabb lesz szá -
munk ra.”

(Diet rich Bon ho ef fer)

„A Lo gosz (vagy is Is ten ön le lep le zé se) min den ben je len
van, ami lé te zik, mert ál ta la te rem te tett. Is ten nek a tö ké -
le tes ön le lep le zé se azon ban csak Jé zus ban, a Krisz tus ban
nyi lat koz tat ja ki azt, amit Luther az Is ten szí vé nek ne ve -
zett…”

(Paul Til lich)

„… a meg tes te sült Is ten is csak szin te ész re vét le nül lép he -
tett kö zénk… Ugyan az a sze líd ség, mely en ge del mes ség re
bír ta a te rem tett uni ver zu mot, és gyen géd sé gé nek ere jé vel
a ke reszt ve re sé gén túl meg gyõz te a vi lá got.
A ka rá cso nyi böl csõ ben a kis de dek ár tat lan sá gá val fek -
szik ez az ár tat lan Is ten, ki nek sze re te te so ha töb bé nem
hagy ja nyug ton a szí vün ket. Bé ké je örök kí sér tõ je min den
bé két len ség nek, sze líd sé ge min den há bo rú ság nak.”

(Pi linsz ky Já nos)

„Tud ja, mit sze re tek a leg job ban? Ami kor a temp lom ban
ezt mond ják: Is ten bé kes sé ge, amely min den ér tel met
meg ha lad…”

(Nagy De zsõ, vö nöc ki ha ran go zó)
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VERS
Ma gyar or szá gi Név te len: Ka rá cso nyi him nusz (rész let)

Égi ker tek per me tel nek
Má mo rí tó har ma tot.
Mind a mennyek dal tól zeng nek,
Uj jong nak az an gya lok.
…
Jön a pász tor ba ri kás tól:
Jé zus szen tebb ak lot ád.
A Fi ú nak sí pot fú nak
S éne kel nek ek lo gát.
Még a né ma ócs ka szé na,
Még a já szol is ne vet,
Úgy ka rol ja, úgy ápol ja
A meg vál tó Kis de det.
Ot tan áll ván, édes ál mán
Jó bar mok vir rasz ta nak,
Rá ha jol nak, ud va rol nak
És fel-fel só haj ta nak.
(Sík Sán dor for dí tá sa)

KA RÁ CSONY ÜN NE PE
• Tit 2,11–14(15)

Az alap igé hez

Pál apos tol a le ve let a kré tai gyü le ke zet ve ze té sé vel meg -
bí zott Ti tusz nak ír ja. A tex tus nak ki je lölt le vél rész let tu laj -
don kép pen him nusz, ami tö mö ren és vi lá go san fog lal ja
össze a ke resz tény hit lé nye gét. Is ten ke gyel mét di csé ri,
ami meg je lent a múlt ban, a je len ben ne ve li Jé zus ta nít vá -
nya it, tel jes nyil ván va ló vá vá lá sa a jö võ ígé re te; min den -
nek alap ja a Meg vál tó sze re te te, aki meg tisz tít ja né pét, és
kész sé ges sé te szi a ke gyes élet re. A le vél mon da ni va ló ja
nem csu pán Ti tusz nak szó ló út mu ta tás, ha nem in tés a
gyü le ke zet nek, hogy õriz ked je nek a tév ta ní tók tól, és egész
éle tük kel Krisz tus sze re te té nek ta núi le gye nek. Er re a fi -
gye lem re azért is fo ko zot tan szük sé ge van a gyü le ke zet -
nek, mert Kré ta szi ge te há rom föld rész ta lál ko zá si pont ján
fek szik, ki té ve min den le het sé ges kul tú ra, val lás, fi lo zó fia
össze mo só dá sá nak. (Az el sõ fe je zet nem ép pen hí zel gõ
mó don jel lem zi a kré ta i a kat. Ma ga a szünk re tiz mus szó is
Kré tá ról ered.)

A him nusz kez de tén hang sú lyo san áll az epi fá nia szó.
Je len té se az új tes ta men tu mi kor ban min dig sze mély hez
kö tött. Vagy egy is ten ség re vo nat ko zik, aki a lát ha tat lan
vi lág ból a lát ha tó ba jött (egy ví zi ó ban vagy kul tusz ban),
vagy a föl di ha ta lom hor do zó já nak meg je le né sét – a csá -
szár szü le té sét, ural ma kez de tét vagy lá to ga tá sát egy vá -
ros ban vagy pro vin ci á ban – je lö lik ve le. Az Új tes ta men -
tum ban el sõ sor ban Jé zus vissza jö ve te lé vel kap cso lat ban
hasz nál ják, de föl di mû kö dé sé re, szü le té sé re is vo nat koz -

tat ják. Jé zus meg je le né se (epi fá ni á ja) mint egy el len té te a
csá szár kul tusz nak. Ott ha ta lom mal je le nik meg va la ki,
be hó do lás ra tart igényt. Jé zus meg je le né se Is ten ke gyel mét
te szi nyil ván va ló vá: Is ten sze re te tét hoz za em ber kö zel be.

Ezt hang sú lyoz za az apos tol ked venc sza va, a cav riõ.
Is ten ke gyel me vál tot ta meg õt, ál ta la vég zi misszi ói mun -
ká ját. A ke gye lem Is ten meg szol gál ha tat lan (ki ér de mel he -
tet len) ado má nya, jó aka ra tá nak ki fe je zé se. Jé zus ban ez a
ke gye lem fel fog ha tó va ló ság lett. Ál ta la tud juk, hogy Is ten
ke gyel mes le eresz ke dé se az em be rek hez nem meg alá zó.
El len ke zõ leg: Is ten aláz ta meg ma gát, hogy az em be re ket
bû nös ál la po tuk mély sé gé bõl fel emel je.

Az apos tol hang sú lyoz za, hogy Is ten min den ki nek fel kí -
nál ja ke gyel mét. Is ten aján la ta, ke gyel mé nek fel kí ná lá sa
uni ver zá lis, hi szen ke gyel mé re min den ki rá szo rul, õ pe dig
azt akar ja, hogy ez min den ki szá má ra el ér he tõ le gyen. Is -
ten ke gyel mé nek a gyü le ke zet ben kell re a li zá lód nia, hogy
raj tuk ke resz tül az egész vi lág meg is mer je, mi lyen ez a ke -
gye lem.

An nak va ló ra vá lá sát, ered mé nyét azon ban, hogy a
gyü le ke zet tag ja i nak éle te tük röz ze Is ten sze re te tét, éle tük
pél dás le gyen má sok elõtt, nem ma guk ból kell ki pré sel ni -
ük. A ke gye lem ne ve li ar ra õket, hogy meg ta gad ják az is -
ten te len sé get és a vi lá gi kí ván sá go kat. A paide uvw (ne vel -
ni) szó ma gá ban fog lal ja a til tást ar ra vo nat ko zó an, hogy
Is ten nel szem be sze gü lõ ál la pot ban ma rad junk, és an nak
a le he tõ sé gét, amit Is ten ke gyel me mun kál ben nünk. A
Stutt gar ter Ju biläums Bi bel is utal rá, hogy a „züch tigt
uns” he lyett az „er zi eht uns” job ban ki fe je zi (az utób bi ro -
kon a zi ehen, „húz ni” szó val), hogy itt Is ten vál toz tat ja
meg a ke gyel mét el fo ga dó em ber éle tét. Az új élet tel kap -
cso lat ban ugyan a gö rög fi lo zó fia kar di ná lis fo gal ma it
(eré nyek) hasz nál ja, de ép pen a ne ve lõ ke gye lem hang sú -
lyo zá sa te szi vi lá gos sá, hogy nem a sa ját erõ fe szí té se ink -
rõl van szó. Még in kább alá húz za ezt az a tény, hogy Jé -
zus Krisz tus ke reszt ha lá lá ra utal a 14. vers: „ön ma gát ad -
ta ér tünk, hogy…”.

A tex tust meg ha tá ro zó há rom igei ki fe je zés – „meg ta -
gad ni, él ni, vár ni” – össze fog lal ja a múl tat, a je lent és a jö -
võt. Az egy mást kö ve tõ igék emel ke dést mu tat nak a ta ga -
dás tól a be le egye zé sen át a vá ra ko zá sig. Csak a re mény ke -
dõ ke resz tény em ber tud vá ra koz ni. Mi vel a ke gye lem ve -
ze ti az éle ten át, nö vek szik, erõ sö dik ben ne a re mény ség.
Az ejl pi võ eb ben az össze füg gés ben a vég sõ re mény ség re,
az üd vös ség re, Jé zus Krisz tus vissza jö ve te lé re utal, ami a
ke resz tény em bert a Mi atyánk ké ré sé re in dít ja: Jöj jön el a
te or szá god…, a te di csõ sé ged. Ez a re mény ség nem pót -
lé ka va la mi hi ány zó do log nak, ha nem a már meg aján dé -
ko zott em ber bi zo nyos sá ga.

Így fog lal ja ma gá ban ez a szo kat lan ka rá cso nyi tex tus
Jé zus üd vös ség szer zõ mun ká ját szü le té sé tõl ke reszt ha lá -
lán át új ra el jö ve te lé ig. Így lesz ka rá csony örö me, a ke resz -
tény em ber éle té nek re mény sé ge hor do zó erõ vé egé szen a
be tel je se dé sig. Ez zel a re mény ség gel ta nús kod nak Is ten
meg je lent sze re te té rõl.
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Meg je lent Is ten sze re te te

Ami kor az el sõ em ber meg je lent a Hol don, a hír köz lõ esz -
kö zök so ka sá ga har sog ta a vi lág ra szó ló szen zá ci ót: az
em ber ki lé pett ed di gi élet szfé rá já ból, s ez zel új kor szak
kez dõ dött: a Föl dön tú li vi lág meg hó dí tá sa. A Szent írás -
nak ez a kö zel két ezer éves le ve le is ilyen vi lág ra szó ló
szen zá ci ó ról, ese mény rõl ad hírt: meg je lent az Is ten üd vö -
zí tõ ke gyel me. Ka rá csonyt ezért ün ne pel jük. Arra a vi lág -
for dí tó ese mény re em lé ke zünk, hogy Is ten meg je lent köz -
tünk, em be rek közt, tes tet öl tött, vál lalt min ket. Hoz zánk,
em be rek hez jött le, akik egy re na gyobb tu dá sunk kal a vi -
lág ûrt ost ro mol juk, de Is ten hez nem tu dunk el jut ni. Ezért
jött õ kö zénk.

Ka rá csony meg ün nep lé sét sok min den nel pró bál juk egy -
más szá má ra szép pé, meg hit té ten ni. Meg aján dé koz zuk
egy mást. Idõt, pénzt ál do zunk azért, hogy sze ret te ink kel
együtt le hes sünk. De a leg na gyobb aján dé kot, ál do za tot Is -
ten hoz ta: em ber ré lett ér tünk. Kö zel jött hoz zánk, hogy Jé -
zus sze mé lyén ke resz tül meg is mer hes sük sze re te tét.

Sze re te té nek ezt az aján dé kát mind nyá junk nak hoz ta.
Nem kell ér te fá rad nunk, va la hol a tá vol ban ke res nünk.
Meg je lent, kö zel jött min den em ber hez. Nem csak a gaz da -
gok hoz és a sze ren csé sek hez, és nem csak a ke gye sek hez
és az iga zak hoz, ha nem az el csüg ged tek hez és a bû nö sök -
höz, a ma gá nyo sok hoz és a ké tel ke dõk höz is. Nincs sen ki
ma kö zöt tünk, aki nek ezt fel ne kí nál ná.

Meg je lent köz tünk. Nem úgy, mint a ko ra be li ró mai csá -
szá rok, akik meg je le né sük kel egy-egy meg hó dí tott vá ros -
ban vagy tar to mány ban a ha tal mu kat fi tog tat ták, és hó -
do la tot kí ván tak. Jé zus meg je le né sé rõl, szü le té sé rõl úgy
be szél az apos tol: Is ten ke gyel me je lent meg köz tünk Jé -
zus ban, aki a tõ le el sza kad ta kat, messze ke rül te ket a ma -
ga né pé vé akar ja ten ni. Nem erõ vel és ha ta lom mal, mint
azt a tör té ne lem ben szám ta lan szor át él tük, ha nem ke gyel -
mé vel. Ez nem függ a má sik fél vi szont sze re te té tõl, ez Is -
ten sa ját ja. Ke gyel me úgy je lent meg, mint a reg ge li nap,
ami min den ki nek fel ra gyog. Ez más, mint a nagy vá ro si
ut cák ka rá cso nyi fény özö ne. Más, mint az a sze re tet, amit
egy más iránt ér zünk. Ez a ke gye lem, ez a sze re tet Is ten
ma ga. Ahogy a Szent írás más he lyén Já nos apos tol mond -
ja: az Is ten sze re tet. Ezért van te le min den ka rá cso nyi éne -
künk öröm mel és uj jon gás sal: Is ten ma ga je lent meg, jött
kö zel hoz zánk az el sõ ka rá cso nyon Jé zus Krisz tus ban.

Azért jött kö zel hoz zánk, azért je lent meg, hogy fel tud -
juk fog ni, ér zé kel ni tud juk sze re te tét. Aho gyan mi, em be -
rek úgy tud juk egy más nak leg job ban meg mu tat ni sze re te -
tün ket, ha ta lál ko zunk egy más sal vagy egy más kö ze lé ben
élünk. Mennyit ki tud fe jez ni egy ba rát sá gos pil lan tás,
ked ves szó, együtt ér zõ kéz szo rí tás-öle lés az em be ri sze re -
tet me le gé bõl! Ezt ka rá csony kor kü lö nö sen is ta pasz tal -
juk, vagy ép pen en nek hi á nya mi att szen ve dünk. Nincs
na gyobb szo mo rú sá ga az ün nep nek, mint ha ma gunk ra
ma ra dunk, az em be ri sze re tet leg cse ké lyebb meg nyil vá nu -
lá sa nél kül.

Pál apos tol azon ban még en nél is töb bet mond Is ten
köz tünk meg je lent sze re te té rõl. Így mond ja: ez a sze re tet
ne vel min ket, meg vál toz tat ja éle tün ket. A ka rá cso nyi
öröm hír kez det tõl fog va min den ki nek szól. Ahogy a pász -
to rok nak hir det te Is ten kö ve te: az egész nép örö me lesz
(panti; tw Ö lawÖ – min den nép nek; Lk 2,10). Is ten el fo -
gad min ket olyan nak, ami lye nek va gyunk: ké tel ke dé sünk -
kel, kö zöm bös sé günk kel, hi tet len sé günk kel is. De nem
akar ja, hogy ezek ben meg ma rad junk. Sze re te te éle tün ket
át for má ló sze re tet. Nem ar ra szó lít fel ezen az ün ne pen,
hogy tégy fo ga dal mat arra, ez után más ként élsz, más le -
szel. Azért jött kö zel hoz zánk, hogy meg vál toz tas son min -
ket. Hogy éle tün ket be le von ja ne ve lõ mun ká já ba. Nem mi
vál to zunk meg a ma gunk ere jé bõl, ha nem õ vál toz tat meg
min ket. En nek a „ne ve lés”-nek há rom fon tos vo ná sát
eme li ki igénk. Ké pes sé tesz jó za nul meg ítél ni ön ma gun -
kat, igaz sá go san él ni az em be rek közt és Is ten nel (ke gye -
sen) él ni.

Ho gyan vég zi ezt Is ten raj tunk? Egy ré gi tör té net ta lán
se gít job ban meg ér te ni. Az észa ki szél és a nap ar ról vi tat -
ko zott, ki az erõ sebb kö zü lük. Vé gül ab ban egyez tek meg,
hogy az az erõ sebb, aki a ván dort rá tud ja ven ni, hogy le -
ve gye a ka bát ját. A szél hi á ba fújt egy re erõ seb ben, a ván -
dor csak még in kább ma gá ra húz ta a ka bát ját. A nap nem
tett mást, mint bol do gan, egy sze rû en su gá roz ta me le gét,
és ar ra kész tet te a ván dort, hogy le ve gye a ka bát ját. Amit
az egyik nem tu dott el ér ni erõ vel, csen des ra gyo gás sal si -
ke rült a má sik nak. Ez a tör té net jó ha son lata annak, aho -
gyan Is ten ke gyel me mun kál ko dik ben nünk és raj tunk.

Jé zus szü le té sé vel meg je lent Is ten ke gyel me, ez táp lál ja
ben nünk a re mény sé get. Ki tud re mény sé get ad ni a 21. szá -
zad em be ré nek? Nem csak egyé ni éle tünk ben ke rü lünk sok -
szor re mény te len nek lát szó szi tu á ci ók ba, de ha a kö rü löt -
tünk lé võ vi lág ra né zünk, még több ké tellyel tesszük fel a
kér dést: ki tud re ményt ad ni? Csak egy kis mor zsá ját is a
re mény nek, hogy egy szer el csi tul nak az egy más nak fe szü -
lõ in du la tok, igaz sá got és bé két le het az em be rek közt te -
rem te ni. 

A nagy Ró mai Bi ro da lom egy tá vo li szi ge tén élõ ke resz -
té nyek nek ír ja Pál eb ben a le vél ben: ne ad já tok fel a re -
mény sé ge te ket! Õk is érez ték, ahogy mi, éle tük rá juk ne -
he ze dõ sú lyát és a vi lág meg ol dat lan kér dé se i nek szo rí tá -
sát. Eb ben a vi lág ban él tek, de nem re mény ség nél kül. Ta -
lán sok szor fel tet ték a kér dést: mi ért ké sik Jé zus, hogy új -
ra el jöj jön, és ígé re te sze rint min de nek fe lett meg mu tas sa
ha tal mát, és új já te remt sen min dent? Is ten tü rel mes sze re -
te te oka kés le ke dé sé nek, ke gyel mé vel akar ma még gyõz -
ni hi tet len sé günk és e vi lág go nosz sá ga fe lett. Ezért nem
lép ki ma még a vi lág ban va ló el rej tett sé gé bõl, és mu tat ja
meg min den go noszt le gyõ zõ, új já te rem tõ ha tal mát.

Ka rá csonyt leg gyak rab ban a já szol ban fek võ gyer mek
Jé zus sal áb rá zol ják. Hi tünk is gyak ran meg áll en nél a Jé -
zus-kép nél. Nem a hó do la tunk mi att, ami rõl egyik szép
éne künk ben így éne ke lünk: „Ím, jász lad mel lett tér de -
lek…”, ha nem mert gyak ran éle tünk ben és vi lá gunk ban is
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ilyen ki csi nek lát juk Jé zust. A ré gi kö zép ko ri fes tõk en nél
töb bet mond tak el a ka rá csony kor meg je lent Jé zus ról,
ami kor a gyer mek Jé zust kis ded ként áb rá zol ták, aki is te -
ni, erõs ke zé ben a föld go lyót tart ja. Ezt a föld go lyót
arannyal fes tet ték be, je lé ül an nak, hogy ez a vi lág egy -
szer cél hoz jut, a ben ne le võ sö tét ség (bûn, fáj da lom, nyo -
mo rú ság) ha tal ma vé get ér, mert õ, a mi Urunk tart ja ke -
zé ben.

Ka rá csony ün ne pén vi gyük hát szét a jó hírt – mint egy -
kor a pász to rok –: meg je lent az Is ten üd vö zí tõ ke gyel me.
Eb bõl él he tünk, eb ben re mény ked he tünk.

Sár kány né Hor váth Er zsé bet

Tal ló zó

„A ke gyes élet az Is ten hez va ló vi szo nyunk ren de zett sé gét
je len ti, amely nem for ma sá gok ban nyil vá nul meg, ha nem
ab ban, hogy a ke gye lem for rá sá ból élünk.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Is ten ke gye le mi üze ne te (…) ar ra kész te ti a hí võ ket,
hogy ne ga tív ér te lem ben meg ta gad va a hi tet len sé get és a
vi lá gi kí ván sá go kat (…), po zi tív ér te lem ben pe dig jó za nul,
igaz sá go san és ke gye sen él je nek a vi lág ban.” (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 ke gye lem (…) aján la tát tet te min den ki nek. De csak
azok me ne kül nek meg, akik va ló ban be fo gad ták Õt, mint
Urat és Meg vál tót. (…) a jó ság cse le ke de te it te gyük az Õ
ne vé ben és di csõ sé gé re. (…) ho gyan lel ke sed nek em be rek
spor to kért, po li ti ká ért és üz le tért, in dít son ez ben nün ket
fél té keny ség re, és ösz tö nöz zön jó cse le ke de tek re.” (Wil li am
Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Is ten min dig ke gyel mes volt (…) Ám Jé zus Krisz tus -
ban lát ha tó vá vált a ke gye lem. (…) A ke gye lem a jó cse -
le ke de tek nek nem csak a le he tõ sé gét te rem ti meg (az ál -
tal, hogy ké pes sé tesz rá juk), a ke gye lem szük sé ges sé te -
szi õket (az ál tal, hogy kész tet rá juk). A hang súly azon
van, hogy ezek a jó cse le ke de tek szük sé ge sek, nem azon,
hogy le het sé ge sek. (…) Pál tu da to san vá laszt ószö vet sé -
gi ki fe je zé se ket és ké pe ket Iz rá el nép pé ala ku lá sá nak
kez de ti ide jé bõl, hogy ér zé kel tes se, Krisz tus vált ság mû -
vé vel ószö vet sé gi elõ ké pek tel je sed tek be. Így az »ön ma -
gát ad ta ér tünk« ki fe je zés a zsi dó hús vét ál do za tát idé zi
föl, míg a »meg vált son min ket« az egyip to mi rab ság ból
va ló sza ba du lást, a »meg tisz tít son min ket a ma ga né pé -
vé« pe dig a Sí nai-he gyen kö tött szö vet sé get (…). »A ke -
resz tyé nek re mény te le nül gya kor lat iat lan te rem té sek –
mond ják. – Ami vel fog lal koz nak, vagy a rég múlt ban tör -
tént, vagy a tá vo li jö võ ben fog be kö vet kez ni.« (…) Ezért
a je len ben úgy a leg he lye sebb él ni, ha spi ri tu á lis ér te lem -
ben meg ta nul juk azt ten ni, ami fi zi ka i lag le he tet len,
vagy is egy szer re néz ni két el len ke zõ irány ba.” (John
Stott: A Ti mó te us hoz írt el sõ le vél és a Ti tusz hoz írt le vél.
Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(ön ma gát ad ta ér tünk…)
„…ré gi fes tõk ezt úgy áb rá zol ták, hogy Jé zus agó ni á já ban
az Atya le huny ja sze mét, és a Szent lé lek ol dalt for dul…”

(Pi linsz ky Já nos: El jut ha tunk a de rû ig)

(a ma ga né pé vé…)
„Új ból vissza kell tér nem Is ten hez. Én val lá sos ne vel te tés -
ben ré sze sül tem, és aho gyan Si mo ne Weil mond ja, egy
val lá sos em ber nek még ne he zebb val lá sos nak len nie, mert
azt hi szi, hogy az. A meg té ré se te hát még ne he zebb, mint
an nak, aki nem hisz…”

(Pi linsz ky Já nos: Ha za akar tam, ha za jut ni vé gül)

TÖR TÉ NET
(és meg tisz tít son min ket…)
Em lék szem egy Jé zus sal va ló, kép ze let be li be szél ge tés le -
írá sá ra: 

– Mit kí vánsz tõ lem? – kér dez te va la ki. 
– Vál tozz meg – fe lel te Jé zus. 
– Mi vé, Uram? – kér dez te a va la ki. 
– Légy em ber ré – hang zott a vá lasz. 
– Csak? – így szólt a kér de zõ. 
– Tu dod, mit je lent az? – kér dez te Jé zus.
– Tu dom!
– Ha tud nád, nem mond tad vol na, hogy csak – zár ta le

a be szél ge tést Jé zus, és el ment.
(Va sa di Pé ter: Az em ber re mé nye)

VERS
Paul Claudel: Ka rá cso nyi ének (rész let)

De már a si va tag fö lött de reng a vir ra dat, amely nek nem
lesz so ha vé ge,

El sõ ke resz tény na punk haj na la és üd vös sé günk el sõ
éve!

Itt lent és ez után az Is ten örök re ve lünk la kik,
Amennyi ben az övéi le szünk – de med dig! hi szen jó

szán dé kunk vaj mi kur ta itt!
…
De én az is te ni öröm ben la ko zom, akár Jó zsef, az ács,
Itt lát va mel let tem a kis de det s Urun kat Is te nün ket egy

sze mély ben,
S anyán kat, Má ri át, aki sem mit se szól, s meg õr zi mind -

ezt a szí vé ben.
(Ró nay György for dí tá sa)
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KA RÁ CSONY 2. NAP JA
• Tit 3,4–8

Té te les elem zés

1. Is ten or szá gá nak spe ci á lis he lye van a vi lá gunk ban. Is -
ten or szá ga és a min ket kö rül ve võ ta pasz ta la ti vi lág az
em be ren ke resz tül ke rül vi szony ba egy más sal. Er rõl a ket -
tõs ség rõl az Ószö vet ség és az Új szö vet ség egy aránt tud,
Pál apos tol pe dig kü lö nö sen is ha tá ro zot tan meg kü lön -
böz te ti a két vi lá got. A tör vény szi go rú és ir gal mat lan vi -
lá gá ba ér ke zik az Is ten ke gyel me és ir gal ma, ami az öröm -
hí rünk, az evan gé li um.

2. A vi lág ra ci o ná lis. Pon to sab ban a vi lág ra ci o ná lis nak
tû nik. Er rõl be szél pél dá ul a ter mé szet tu do mány; egy
olyan vi lág ról, amit fi zi kai kép le tek be és egyen le tek be,
bio ló gi ai és ge ne ti kai sza bá lyok ba és tör vény sze rû sé gek be
le het sû rí te ni. És ez va ló ban tör vény sze rû. Sen ki se dönt -
het a gra vi tá ció el len, kö te le zõ ér vé nyû en lép fel a fi zi kai
tör vény, ke gyet le nül és ir gal mat la nul, min den ki egy for -
mán össze tö ri ma gát, ha le esik va la hon nan. Ra ci o ná lis vi -
lág ról akar be szél ni a pszi cho ló gia is, ami az em be ri vi sel -
ke dés és gon dol ko dás (az em be ri lé lek, amennyi ben el fo -
gad nák, hogy van ilyen) struk tú rá ját és me cha ni ká ját
igyek szik az ok-oko zat kö nyör te len össze füg gé se i be he -
lyez ni, tan köny vi mó don le ír ni és az em bert ra ci o ná li san
ki szá mít ha tó vá és ke zel he tõ vé ten ni.

3. A vi lág ra ci o na li tá sa sa já tos igaz ság. Ra ci o ná lis vi -
lág ról be szél ugyan is a min den na pi ta pasz ta la tunk is, az,
amit Pál még az igén ket meg elõ zõ vers ben, Tit 3,3-ban ír
le. Ugyan is úgy tû nik, vi lá gunk nor má lis mû kö dé sé hez
tar to zik, hogy „go nosz ság ban és irigy ség ben élõk, egy -
más tól gyû löl tek és egy mást gyû lö lõk” le gyünk. Mint ha
va la mi mély tör vény sze rû ség kény sze rí te ne min ket er re. A
min den na pi ta pasz ta lat nyel vén ez a tör vény egy sze rû en
meg fo gal maz ha tó: a jó kö vet ke ze te sen meg la kol jó sá gá ért,
a go nosz pe dig kö vet ke ze te sen meg ju tal maz ta tik. Úgy tû -
nik, hogy ra ci o ná lis vi lá gunk sa ját igaz sá ga ez, mind -
annyi an szá mos il luszt rá ci ót tu dunk hoz ni er re a sa ját
éle tünk bõl is. Mint ha vi lá gunk alap tör vé nye len ne a meg -
vál tó erõ szak mí to sza, hogy az ér vé nye sü lés sza bály sze rû
út ja az erõ és az ál nok ság, hogy a te kin tély és a ha ta lom
a gyû lö let és a go nosz ság meg ér de melt ju tal ma, hogy iga -
zán jó pén ze ket má sok ala pos és tel jes át ve ré sé vel le het
sza kí ta ni. Mind ez zel szem ben úgy tû nik, hogy a csen des,
a sze líd, a bé ké re tö rek võ vá lik ba lek ká, sze líd sé gé nek
egye nes kö vet kez mé nye az, hogy ki sem mi zik, meg aláz zák
és el ti por ják. A sze re tet tel és ir ga lom mal te li em bert nem -
csak könnyû ki hasz nál ni, ha nem tör vény sze rû is. Mind -
ezek után a vi lá gunk sa ját igaz sá gá nak egye nes kö vet kez -
mé nye, hogy a bûn te len Jé zus ki ke rül he tet len mó don a ke -
resz ten vég zi, hogy el íté lõi a tör vény és az igaz ság ne vé -
ben irt ják ki a vi lág ból. 

4. A vi lág sa já tos igaz sá ga nem tet szik. Az zal együtt,

hogy sza bá lyos és tör vény sze rû, és alap ve tõ en ki elé gí ti a
sta bil és ki szá mít ha tó me cha niz mu sok irán ti vá gyun kat,
ne he zen meg fo gal maz ha tó mó don még sem jó ne künk. A
sar ka la tos té nye zõ ter mé sze te sen az, hogy a tör vény sze -
rû sé gek ir gal mat lan sá ga alap ve tõ en el len sé ges kör nye ze -
tet te remt. Az er kély rõl ki pottyan va a gra vi tá ci ó tól nem
szá mít hatsz ir ga lom ra, nem tesz ki vé telt ve led azért, mert
most ép pen meg bo csát ne ked. Vá gyunk va la mi más ra,
tud juk, kell len nie egy má sik al ter na tí vá nak, kell len nie
egy ke gyet len sé get meg tö rõ Is ten nek, egy em be ri szív tõl
szí vig, lé lek tõl lé le kig fe szü lõ Is ten or szá gá nak. Pál apos -
tol Ti tusz hoz írt le ve lé nek van egy ilyen ti tok za tos hát te -
re. Ti tuszt egy olyan gyü le ke zet to vább szer ve zé sé vel bíz za
meg Pál, amely rõl még csak em lí tést sem ta lá lunk má sutt.
A kré tai ke resz té nyek lé tét és ere de tét ho mály fe di. Az
Apos tolok cse le ke de te i nek ta nú sá ga sze rint Pál Ró ma
elõtt csak fo goly ként járt Kré tán, de Ti tusz hoz írt le ve le
sze rint sze rint már egy ki vá lasz tot tak ból és Szent lé lek kel
be töl töt tek bõl ál ló gyü le ke zet él ott. A be ve ze tés ta ni meg -
ol dá sok sok fé lék és ho má lyo sak.1 De a lé nyeg most ta lán
az, hogy ez a ti tok za tos és min den bi zonnyal esz ka to lo gi -
kus egy há zi kö zös ség meg él te, vagy leg alább is mély sé ge -
sen vágy ta Is ten or szá gá nak meg élé sét. Pál eb ben a ra ci o -
ná lis kö nyör te len ség ben szó lal tat ja meg az ir gal mas Is ten
öröm hí rét a szá muk ra. De mi lyen Is ten or szá ga?

5. Az Is ten ir ra ci o ná lis. Is ten meg je le né se a vi lág ban a
ke gye lem. Ez az, amit szó sze rint meg fo gal maz Tit 3,4–5.
Is ten a ke gye lem ki töl té se. A ke gye lem pe dig nem tör vény -
sze rû, nem fér be le az ok-oko zat kény sze rí tõ lo gi ká já ba,
egy szó val nem kegyet len. Nem tud juk fel fog ni és meg ér te -
ni, hogy mi ért ir gal maz ne künk, hogy mi ért bo csát meg,
ez lo gi kát lan és ir ra ci o ná lis.

6. Az Is ten ir ra ci o na li tá sa kö vet ke ze tes. Ha nem tud juk
meg ér te ni, mi ért ke gyel mes az Is ten, ért sük meg azt, ho -
gyan ke gyel mes, amit Tit 3,6–7-ben fo gal maz meg Pál. Is -
ten ir ra ci o na li tá sa az iga zi öröm hír a szá munk ra, mert ér -
tel met ad a re mény nek, a jö võ nek, az élet nek. Is ten nem
va la mi sta ti kus de is ta rend szer gaz da, aki nek min den erõ -
fe szí té se arra irányul, hogy sza bá lyos rend be kény sze rít se
az ál ta la át ha tott vi lá got. Ir ra ci o na li tá sán ke resz tül vá lik
Is ten di na mi kus erõ vé, ami ma gá val so dor, ami nem sztá -
zis, ha nem fo lya mat, ahol ér tel met nyer a há la és a ké rés,
a kö szö net és a re mény.

Az üze net fe lé

Mind ezek után ho gyan tud Is ten or szá ga szá munk ra meg -
va ló sul ni eb ben a ma ga sa já tos mód ján igaz sá gos és ra ci -
o ná lis vi lág ban? Nem va gyok hí ve a ka te go ri kus er köl csi
jó ta ná csok nak, most még is egyet len fõ irány szó lal meg
igénk bõl. Ez pe dig: en nek a ra ci o ná lis nak tû nõ, go no szo -
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kat ju tal ma zó igaz ság nak a ha tá ro zott vissza uta sí tá sa.
Aka rat, ké pes ség és dön tés ar ra, hogy nem ve szek részt
eb ben a me cha ni ká ban. Hogy nem ér de kel az a te kin tély,
amit erõ szak és gyû lö let ré vén le het el ér ni; hogy nem kell
az a ha ta lom, ami hez há bo rún és pusz tí tá son ke resz tül
ve zet az út; hogy le mon dok an nak a gaz dag ság nak és va -
gyon nak a pers pek tí vá i ról, ami hez ha zug ság ra, ál nok ság -
ra és má so kon va ló át gá zo lás ra van szük ség. Aka rat, ké -
pes ség és dön tés, hogy vál lal va a meg aláz ta tást és a ki -
sem mi zést, vál la lom azt is, hogy más mi lyen le szek, hogy
a nem hogy nem ki fi ze tõ dõ, ha nem egye ne sen ön ve szé lyes
sze líd ség, sze re tet, bé ke vágy, ir ga lom és meg bo csá tás út -
ját vá lasz tom. Ezen a pon ton ta lál ko zik Tit 3,1b–2 és Tit
3,8, és fo gal maz za meg en nek az ak tív erõ szak men tes ség -
nek a tu laj don sá ga it.

A so kat idé zett Tit 3,5 a ke reszt ség nek egy mé lyen
misz ti kus meg fo gal ma zá sa. Va la mi spe ci á lis hely zet be
he lye zi az Is ten or szá gát ke re sõ ket. Bult mann így fo gal -
maz: „Az esz ka to lo gi kus-egy há zi tu dat ugyan is… el vált -
nak tud ja ma gát a vi lág tól, »et tõl az ai ón tól«, a sa ját
múlt já tól és a po gány kör nye zet tõl. Hi szen a ke resz té -
nyek meg szen tel tek és meg tisz tí tot tak, mi vel Krisz tus
mun kál ta a bû ne ink bõl va ló meg tisz tu lást (Zsid 1,3). …a
ke reszt ség az új já szü le tés és a Szent lé lek ál tal mun kált
meg úju lás nak a für dõ je (új já szü lõ és meg újí tó für dõ je a
Szent lé lek ál tal, Tit 3,5)… Pál szá má ra az üdv tör té nés Is -
ten új te rem tõ tet te (2Kor 4,6) és a ke resz tény em ber új te -
remt mény (2Kor 5,17).”2

A ke reszt ség sok ré tû teo ló gi ai di men zi ói kö zül most
csak azt a lu the ri meg lá tást vegyük figyelembe, amely sze -
rint a ke reszt ség élet úju lást je lent. Egy ta lán sok szor vi -
lág ide gen lel kü le tet és ma ga tar tást, de va la mi má sik, Is -
ten or szá gá hoz tar to zó igaz ság meg élé sét és meg je le ní té -
sét. És va la hogy a vé gé re az is össze jön, hogy „ezek jók és
hasz no sak az em be rek nek”, leg alább is ha a mo so lya ink
fel sza ba dult õszin te sé gét vesszük szám ba…

No votny Dá ni el

Tal ló zó

„Az em be ri go nosz ság gyá szos ké pét a Szent írás nak egy
nagy de-je sza kít ja meg. Mennyi re há lá sak le he tünk eze -
kért a kel lõ pil la nat ban ér ke zõ kö tõ szó kért, ame lyek Is ten
cso dá la tos köz be lé pé sé nek je lei, hogy meg ment se az em -
bert ön ma ga tönk re té te lé tõl! Va la ki eze ket Is ten so rom pói  -
nak ne vez te az em ber po kol ba ve ze tõ út ján. De ami kor a
mi meg tar tó Is te nünk nek jó vol ta és az em be rek hez va ló
sze re te te meg je lent (…). A meg vál tás az ir gal mas ság cse -
le ke de te – nem az igaz sá gé.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö -
vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Nem elég azt is mé tel get ni, hogy Is ten üd vö zí tõ ke -

gyel me min den em ber nek meg je lent (2,11); el kell tud -
nunk mon da ni azt is, hogy min ket üd vö zí tett (3,5), sõt
hogy en gem üd vö zí tett. (…) Pál üd vös sé gün ket egé szen
a for rá sá ig kö ve ti nyo mon, mely nem más, mint Is ten
sze re te te. (…) Nem a mi igaz vol tunk, ha nem az Õ ir gal -
ma a mi üd vös sé günk alap ja. (…) Íme, az üd vös ség há -
rom ide je. A múlt a meg iga zu lás és az új já szü le tés. A je -
len a Szent lé lek ere je ál tal vég hez vitt jó cse le ke de tek. A
jö võ az örök élet örök sé ge, mely egy nap a mi énk lesz.”
(John Stott: A Ti mó te us hoz írt el sõ le vél és a Ti tusz hoz írt
le vél. Har mat)

„Ki az, aki cse lek szik? (…) Is ten. De nem csak en nek a
mon dat nak, ha nem min den mon dat nak, min den cse lek -
vés nek, min den tör té nés nek õ az ala nya. (…) Mit cse lek -
szik Is ten? (…) Is ten cse le ke de te a meg tar tás. (…) Ho gyan
tart meg Is ten? (…) üd vö zí tõ ke gyel me Jé zus Krisz tus ban,
a bet le he mi gyer mek ben je lent meg. (…) Is ten meg tar tó
cse lek vé sé nek mi a cél ja? (…) az örök élet. (…) Ki ket tart
meg Is ten? Pál azt ír ja: min ket. (…) Azo kat, akik nek két
is mer te tõ je lük van. Az egyik az, hogy két szer szü let tek.
(…) A má sik is mer te tõjel az, hogy (…) meg hó dol tak Krisz -
tus elõtt, és Ki rály ként fo gad ták be õt. (…) Így le he tünk
olyan bol dog em be rek, akik nem csak vár juk a leg na gyobb
örök sé get, ha nem már most ben ne élünk, föl di ka rá cso nyi
ün ne pen már örök ka rá cso nyunk van.” (Ke ken And rás:
Se gít ség. Ke ken And rás né)

Il luszt rá ció

El gon dol kod ta tó tex tu sunk el sõ mon da ta (4. vers). Egy
rab bi bi zo nyá ra csó vál ná a fe jét hal la tán, s mon da ná:
meg je lent az már a te rem tés lap ja in, a tör vény ben, a pró -
fé ták sza vá ban – s iga za vol na. Ez zel együtt: a meg tes te -
sü lés ál ta li je len lét egé szen más mi nõ ség. (K. I.)

GON DO LA TOK
(meg újí tó für dõ je…)
„Min den vá gyunk meg hi ú sul hat, egyet len egyet ki vé ve: ez
pe dig az, hogy Is ten sze res sen min ket.”

(Tho mas Mer ton)

(jó cse le ke de tek ben…)
„Aki más sal jót kí ván cse le ked ni, egyen ként cse le ked je. Az
ál ta lá ban jó: ment sé ge la tor nak, talp nya ló nak, kép mu ta -
tó nak.”

(Wil li am Blake)

TÖR TÉ NET
Egy öreg ott hon ban tör tént a ka rá csony kö rü li na pok ban.
A ház gond no ka be ko pog egy idõs em ber szo bá já ba. Az asz -
ta lon ki bon tott cso mag, ka rá csony ra ér ke zett. Volt ben ne
min den fi nom ság: do hány, ko nyak, vö rös bor, me leg pa pucs,
gyap jú hol mi. Le á nya küld te, egy gaz dag vál lal ko zó fe le sé ge.

Az öreg azon ban sem mi je lét nem ad ta az öröm nek.
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Szo mo rú an néz te a cso ma got, egy ké pes lap pal a ke zé ben.
Raj ta csak ennyi: Le á nyod és ve jed. 

A gond nok meg kér di: 
– Nem örül az aján dé kok nak?
– Nem. 
– Mi ért?
– Mert a leg fon to sabb hi ány zik be lõ le.
– Mi cso da?
– A sze re tet.

VERS
(az õ ir gal má ból…)
Gert rud Kol mar: A ni ni vei ál la tok (rész let) 
(Jó nás köny ve alap ján)

A ki rá lyi pa lo ta erõs pár kány za tá ról dü bö rög ve le zu hant
egy fes tett kõ da rab,
és üvöl tés tá madt a vi har ban, és ki ál tás a för ge teg ben, s e
szó zat hal lat szott: 
„Az õ ked vü kért,
e tisz ta és tisz tá ta lan ál la tok ked vé ért!” 
Az Úr kül döt te pe dig ijed ten te kin tett kö rül; de csak 
sö tét sé get lá tott, és nem hal lott mást, csu pán sza ka dat lan
zú gá sát és sü völ té sét a szél nek,
mely meg ra gad ta kö pö nye gét, s úgy húz ta, ráz ta, mint 
kol dus ke ze kön tö sét az ir gal mat la nul to vább me nõ nek. 
Õ pe dig nem for dult vissza, ha nem sza po ráz ta lép te it, 
s szo ro san össze húz ta ma gán a kö pö nye get.
(Kál no ky Lász ló for dí tá sa)

ÓÉV ES TE
• 2Tim 4,(1–4)5–8

Óév es té je

Min den ün nep na pon el hang zó ige hir de tésben ki hí vá st je -
lent a tex tus üze ne té nek és az ün nep ka rak te ré nek össze -
han go lá sa. Min den iga zi ün nep a ma ga tör té ne ti vagy teo -
ló gi ai hát te rén túl ki fe jez va la mit az em be ri lé lek ösz tö nös
igé nye i bõl is – ezért érint, moz dít meg tö me ge ket. Mi lyen
vá ra ko zá sok kal szem be sü lünk óév es té jén? A kér dést
most is cél sze rû nem va la mi lyen sa já to san egy há zi, ha -
nem ál ta lá nos em be ri szem pont ból fel ten ni. Egy részt mert
ilyen kor olya nok is el jön nek, akik egyéb ként rit kán, más -
részt az „egy há zi as” mag szá má ra is ez az alap él mény.

„Erõs” ün ne pe ken ige hir de té sünk vál to za tos sá té te le ér -
de ké ben sem ha szon ta lan, ha el té rünk a ta lán már meg -
szo kot tól, és na gyobb fi gyel met szen te lünk az al ka lom nak. 

Az elõ ké szí tõ el sõ ré szé ben az ige hir de tõ le het sé ges
szem pont ja it ke re sem, majd az ün nep, az ige hall ga tó és a
tex tus ta lál ko zá si pont ja it. 

A kü lön bö zõ for dí tá sok egy be ve té se nem in do kol ja az
ér tel me zést se gí tõ rész le te sebb exe gé zist.

Az idõ mú lá sa
Az óév es té je egyez mé nyes ha tár kõ a fo lya ma tos ként ér zé -
kelt idõ ben – amely azon ban sze mé lyes szin ten nem
egyen le te sen mú lik. A fel nõtt re fel te kin tõ fi a tal, aki sa ját
sza bad ság fo ká nak nö ve ke dé sét kí ván ja, még in kább sür -
get né az idõt – ezért tem pó ját las sú nak ér zé ke li. Az öreg -
em ber, aki idõ vel ko ráb bi te her bí rá sá nak, cse lek võ ké pes -
sé gé nek csök ke né sét éli meg, in kább vissza tar ta ná – ezért
egy re gyor su ló nak ér zi. Sze mé lyes sí kon az idõ ár ja in -
kább olyan la vi ná hoz ha son lít ha tó, amely las san in dul,
de fo lya ma to san gyor sul va vé gül el len áll ha tat la nul ront le
min dent, ami is me rõs volt va la ha.

Temp lo ma ink ban ezen az es tén is ja va részt idõ seb bek
ül nek. Rá juk néz ve fi gyel nünk kell a mu lan dó ság ta lán ki -
mon dat lan vagy vi dám ság gal ta kart me lan ko li kus ér zé sé -
re, amely tem pe ra men tum tól füg gõ erõs sé gû, de ál ta lá nos
ér vé nyû – aho gyan er rõl az öre gek fo ko zó dó ér zé keny sé ge,
mind könnyeb ben könny be lá ba dó sze me is ta nús ko dik.

„Es te van. Egy nap pal rö vi debb lett, lásd, uj ra a fog ság /
és egy nap pal az élet is. Al szik a tá bor. A táj ra / rá süt a
hold s fé nyé ben a dró tok új ra fe szül nek…” – ír ja Rad nó ti
Mik lós fe le sé gé nek a szer bi ai lá ger bõl. Óév es té je olyan,
mint a hold a szerb he gyek fe lett. Fé nyé ben job ban lát szik
a dró tok fe szü lé se – föl di lé tünk idõ ke re te.

Vissza te kin tés, össze g zés
Az idõ cik li kus rend je, a sza kasz ha tá ro kon tör té nõ meg -
ál lás és vissza te kin tés bel sõ kény sze re dik tál ja a sum má -
zás igé nyét. Sok he lyen ha gyo mány ilyen kor az el múlt
esz ten dõ ben tör tént gyü le ke ze ti ese mé nyek szám ba vé te le
a hir de tés ben: ke resz te lé sek, kon fir má ció, es ke té sek, te -
me té sek. 

Az ige hir de tés ben érint het jük a sze mé lyes és a tár sa dal -
mi szfé rát is – kü lö nö sen, ha tex tu sunk egé szét (4,1–8)
vá laszt juk. Nem árt azon ban fi gyel ni az irá nyult sá gok kü -
lön bö zõ sé gé re. Ta lán eman ci pált ko runk ban sem tû nik
bán tó sze xiz mus nak, ha az ar che ti pi kus jel leg és a mai
ku ta tá sok alap ján egy aránt szá mo lunk az zal, hogy a nõ
ér dek lõ dé se el sõ sor ban a sze mé lyes, csa lá di kö zeg re, míg
a fér fié in kább a szé le sebb kö zös sé gi di men zi ó ra irá nyul.
Mi vel ige hall ga tó ink több sé ge asszony, sõt idõ sebb
asszony, rá juk te kin tet tel nem sze ren csés az utób bi ra he -
lyez ni a hang súlyt – no ha tex tu sunk vá laszt ha tó el sõ ré -
sze (2–4. vers) er re is le he tõ sé get ad na.

Elõ re te kin tés, vá ra ko zás
A lel tár mel lett ez az es te az elõ re te kin tõ vá ra ko zá sé is.
De amíg az idõ mú lá sá ról szól ha tunk ál ta lá no sabb ér -
vénnyel, a sum má zás és még in kább a vá ra ko zás te rén
ez ne he zebb. Sze mé lyes szin ten az egész ség tõl, a csa lá di
hely zet tõl füg gõ en, tár sa dal mi té ren pe dig a po li ti kai el -
kö te le zett ség, az élet kor és a ha bi tus függ vé nyé ben na -
gyon szórt le het a jö võ kép. Ál ta lá no sat, kö zö set ne héz
ta lál ni. Re mé nye ink hi tün ket is tük rö zik, amely szin tén
sok fé le.
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Az alap ige ter je del me
A fen ti ek okán, de prak ti kus meg fon to lás ból is sze ren csé -
sebb nek lát szik a szû kebb ki je lö lés (5–8. vers) vá lasz tá sa.
A hosszabb hir de tés rö vi debb ige hir de tést je lent, amely be
ne he zen il leszt he tõ be le az a szé le sebb ki te kin tés, amit a
tel jes tex tus egyéb ként le he tõ vé ten ne.

A rö vi debb sza kasz vá lasz tá sa ese tén is ne héz sé get je lent -
het az 5. vers, amely el sõ sor ban az evan gé li um hir de tõ i nek,
és nem hall ga tó i nak szem pont já ból szól. Az apos tol ar ra tö -
rek szik, hogy fi a tal mun ka tár sát fel ké szít se az evan gé lis ta
szol gá la tá ra. Az egye te mes pap ság dokt rí ná ja nem old ja fel
azt a kü lönb sé get, amely re á li san adott az ige hir de tõ és az
ige hall ga tó hely ze té ben. A ta ní tás gond ja a ta ní tóé. Krisz tus
tes té nek pá li kép ze té ben min den ki nek van ren del te té se, ez
azon ban nem azo nos. (Az evan gé li u mok leg több ször jel zik,
ki hez be szél Jé zus – bi zonnyal nem ok nél kül.)

Tex tus ból ige hir de tés

5. v.: A szö veg össze füg gés re fi gyel ve a jó zan ság el sõ je len -
tés ben az ige hir de tés ne héz sé ge i nek (tév ta ní tá sok, gyü le -
ke ze ti vi szá lyok, ül döz te tés) tu do má sul vé te lét je len ti.

Hely te len lenne a ba jo kat csu pán az egy ház ra vo nat koz -
tat va ér tel mez ni. Így ab ba a gyak ran ta pasz tal ha tó hi bá ba
es nénk, ami kor a be szé lõ sa ját irá nyult sá gát, el kö te le zett sé -
gét elõ fel té te le zi hall ga tó i nak tu da tá ban – hol ott leg töb ben a
„min den na pi tu dat” vi lá gá ban él nek. Ez per sze is me rõs szá -
munk ra is, ne künk is ez a leg erõ sebb él mény anya gunk – le -
het él ni ve le. 

A szû ken vett tex tus ból kis sé ki ló gó vers ál ta lá no sabb
ér tel mû in terp re tá ci ó ja a jó zan, az az il lú zi ók nél kü li hit re
te he ti a hang súlyt, amely nem le põ dik meg a „ba jok”-on,
szá mol a ne héz sé gek kel – ki-ki a sa ját kö re i ben. De hogy
ez az il lú zi ók nél kü li hit nem va la mi ener vált lel kü le tet je -
lent, azt Pál ké sõb bi sza vai mu tat ják.

6. v.: Egyes exe gé ták sze rint ez az irat bú csú le vél nek,
sa já tos vég ren de let nek is te kint he tõ: a fog ság ban lé võ Pál
szá mol az zal, hogy apos to li szol gá la tát ha ma ro san már -
tír ha lál lal fe je zi be.

A ha lál lal, kü lö nö sen is az erõ sza kos ha lál lal va ló
szem be né zés ben a sze mé lyi ség egé sze, az éle tet ve zér lõ
meg gyõ zõ dés mé ret te tik meg. Az Írás ezt a leg szi go rúbb
mér cét ál lít ja fel: Ne fe led kez ze tek meg ve ze tõ i tek rõl, akik
az Is ten igé jét hir det ték nek tek. Fi gyel je tek éle tük vé gé re, és
kö ves sé tek hi tü ket. (Zsid 13,7)

E mér cét te kint ve meg rá zó ak a har cos ate iz mus egyes ki -
emel ke dõ kép vi se lõ i nek éle tük vé gén tett val lo má sai: „En -
gels…idõs ko rá ban… eze ket ír ja: »Az éle tet an nak kell
vissza ad nunk, aki a ke reszt fán min den em be rért meg halt.«
Le nin éle te vé gén min den ki tõl, fõ leg Is ten tõl bo csá na tot
kért bû ne i ért: »Ha mis út ra lép tünk. Orosz or szág nak tíz As -
si si Fe renc re len ne szük sé ge. Ször nyû vér on tás kez dõ -
dik.«… Karl Marx… cse léd lá nya ta nú sít ja, hogy be teg sé gé -
ben rend sze re sen imád ko zott, és égõ gyer tya fé nyé nél ké -

szült a nagy út ra. »Gúnyt ûz tem a menny or szág ból. Most
már be lá tom, hogy lel kem, amely Is ten hez tar to zott, a po -
kol fe lé in dult.« Mao Ce-tung nyi lat ko za ta 1971-ben egy an -
gol új ság író nak: »Ha ma ro san meg kell je len nem Is ten szí ne
elõtt.« Mi kor sú lyo san meg be te ge dett, egy ka to li kus apá cát
kért fel ar ra, hogy meg ke resz tel je.” (Jel, 2003. ja nu ár, 26.
o.). Ezek a „meg ké sett, de so ha sem ké sõ” (Pi linsz ky) val lo -
má sok ak kor lesz nek iga zán szív szo rí tó vá, ha az esz me
rep re zen tán sa in túl ar ra a száz mil li ó ra is gon do lunk, akik
„a meg nem gon dolt gon do lat” ál do za ta i vá let tek. 

A föl di élet tel le szá mo ló Pál sza va it egy sze rû sé gük te szi
kü lö nö sen szép pé. Tár gyi la go san, nyu god tan szól a rá vá -
ró erõ sza kos ha lál ról, mint ha csak a kö vet ke zõ uta zá sá ról
be szél ne. 

7. v.: A sír kö ve ken ol vas ha tó mon dat. Ha az óév es te a
összeg zé sé, ak kor ezen az es tén nagy sum mát: élet összeg -
zést hal lunk. Cél és ok egy aránt ben ne van. A cél: a hit meg -
tar tá sa, egyút tal ma ga az ok is, amely le he tõ vé te szi a cél ba -
ju tást. A ne he zen meg fog ha tó pá li misz ti ka, az „en kh risz tó
ei nai” lel ki sé ge, a min de nen tú li bi za lom, ame lyet Is ten sze -
re te te mel lett Krisz tus irán ta ta nú sí tott bi zal ma is táp lál, ele -
gen dõ mu ní ció az el ke rül he tet len harc hoz, a hosszú táv fu tó
ese ten kén ti ma gá nyos sá gá nak (4,16) el vi se lé sé hez, sõt még
a köz vet len em be ri hang meg õr zé sé hez is (4,9.10a).

8. v.: Az egész le vél cél ja a ta nít vány meg erõ sí té se: a
ha lál ba me nõ nem ön ma gá val, ha nem „sze re tett fi á val”
tö rõ dik. S most, ami kor ön ma gá ról szól, ez zel is Ti mó te -
ust akar ja se gí te ni: Ró mai le ve lé bõl tud hat juk, hogy sok -
kal fon to sabb szá má ra az evan gé li um ter je dé se (Róm
9,1–3), mint sa ját üd vös sé ge, no ha „vá gyó dik Krisz tus sal
len ni”. (Az „üd vös ség” szót itt a ha gyo má nyos, le szû kí tett
ér te lem ben hasz nál juk, tud va, hogy ere de ti je len té se
össze tet tebb.)

Mer jen a fiú is a hit ilyen bá tor sá gá val él ni és hal ni, az
igaz Bí ró ra vár ni – har col jon úgy, fus son úgy, hogy mer -
hes sen. S nem csak õ, ha nem ké sei utó dai is – mind nyá jan.

– Vi gasz tal já tok, vi gasz tal já tok né pe met! – ki ált ja Ézsa -
i ás. Óév es té jén, az elõt tünk ülõk re néz ve, idõ sze rû a ki ál -
tá sa. S tex tu sunk, ben ne kü lö nö sen is az apos tol sum má -
ja és e vi lá gi re mé nye in ken túl len dü lõ re mé nye na gyon is
al kal mas er re.

Ko vács Im re

Tal ló zó

„A kérys só igé vel jel zi Pál, hogy Ti mó te us Is ten or szá gá nak
a he rold ja, (…) a kö zel gõ Úr jö ve te lét tud tá ra ad ja az em -
be rek nek (…) Eb ben a tisz té ben nem em be ri mér le ge lés nek
kell el dön te ni, hogy mi kor hir des se az Is ten or szá ga evan -
gé li u mát. Az al kal mas és al kal mat lan idõ (eu ka i ros – aka -
i ros) szó sze rint ér tel me zen dõ. Füg get le nül min den em be ri
vé le mény tõl, az igé nek min den idõ ben hir det tet nie kell. A
fed dés és in tés, a bû nök le lep le zé sé nek nép sze rût len fel -
ada tát, de a vi gasz ta lás, a buz dí tás sok erõt kí vá nó fel ada -
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tát is vál lal nia kell az ige hir de tõ nek.” (Ju bi le u mi kom men -
tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Ez a sum ma: Hir desd az Igét! Az Ige szu ve rén, nem
függ az idõ tõl, al ka lom tól; min den idõ az õ ide je, min den
most és min den itt az õ al kal ma. (…) Ne igye kezz nép sze -
rû len ni, ne kot nye les kedj vi lá gi dol gok ban, hagyj bé két
em be ri tu do má nyok nak, ideo ló gi ák nak, fi lo zó fi ák nak: az
evan gé li u mot pré di káld.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet -
ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Di va tok in ge re so dor hat ja el a hí võt is (…). Fé lel me tes,
de az egyéb ként al kal mas idõ ket mi ma gunk te het jük leg -
in kább al kal mat lan ná.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses
a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Pál itt nem a hall ga tó, ha nem az ige hir de tõ szá má ra
»al kal mas és al kal mat lan« idõ rõl be szél. (…) »in te nie,
fedd nie és buz dí ta nia« kell. Te hát há rom fé le mó don kell
hir det nie az Igét. (…) So ha ne al kal maz zunk olyan kény -
sze rí tõ esz kö zö ket, ame lyek ki csi kar hat ják a »dön tést«! A
mi fe le lõs sé günk az, hogy hû sé ge sen hir des sük az Igét; az
ige hir de tés kö vet kez mé nye már a Szent lé lek ha tás kö ré be
tar to zik. A Szent lé lek re pe dig csak vár ni le het.” (John
Stott: A Ti mó te us hoz írt má so dik le vél. Har mat)

„(…) én nem so ká ra fel ál doz ta tom. Ke resz tény kép (…)
ol tár (…) on nan élünk, Jé zus ki en gesz te lõ ha lá lá ból (…).
anal ü szisz, (…) a mat róz (…) az utol só kö te let ve szi le a
part cö ve ké rõl, az tán már nem kö ti sem mi a ha jót (…)
Csak ennyi a ha lál. (…) Ezért nem jó na gyon kö tõd ni föl -
di ott ho nok hoz. Ezért jó egy re la zí ta ni a szá la kat, ame lyek
eh hez a part hoz köt nek.” (Ba li kó Zol tán: Is ten is ko lá já -
ban. Luther Ró zsa Ala pít vány)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(ítél ni fog élõ ket és hol ta kat…)
„Csak Is ten az, aki nincs be zár va az idõ fo lya mat ba. Az
örök ké va ló ság Is ten ide je: az az Is ten min den idõ ben je len
van. Az Úr cse le ke de te és ha tal ma min den el múlt ra és el -
jö ven dõ re mint szá má ra je len va ló ra ter jed ki.”

(Wolf hart Pan nen berg)

(sa ját kí ván sá ga ik sze rint gyûj te nek ma guk nak ta ní tó kat…)
Rad nó ti, ez a sze lí den erõs köl tõ, szá raz egy sze rû ség gel
mond ja el, mi tõl fosz tot ta meg a sza bad gon dol ko dó ér tel -
mi ség „rö hö gé se” (Ca mus) ko runk em be ré nek lel ki sé gét.

(K. I.)

„…ma gam ban élem át már mind azt, mi hát ra van,
nem né zek vissza töb bé s tu dom, nem véd meg en gem
sem em lék, sem va rázs lat, – bal jós a menny fe let tem;
ha meg pil lantsz, ba rá tom, for dulj el és le gyints.
Hol az elõtt az an gyal állt a kard dal, –
ta lán most sen ki sincs.”

(Rad nó ti Mik lós: Sem em lék, sem va rázs lat)

(az igaz ság ko ro ná ja…)
„Nem kér dez het jük az igaz sá got: Mi ért vagy te az igaz ság?
Mert már õ kér de zett min ket: Ki vagy te? És ez zel a kér dés -
sel már meg ad ta ezt a vég te le nül tar tal mas fe le le tet: Te
vagy az em ber, ez az em ber, eb ben a vi lág ban, és te Is te né
vagy, a te rem tõ és meg vál tó Is te né… Be le kell tö rõd nünk
ab ba, hogy az igaz ság van, te hát ve le együtt kell él nünk,
meg sem mi sí tõ tá ma dá sa alatt, és vég te len ál dá sa alatt.”

(Karl Barth)

TÖR TÉ NET
(az igaz ság ko ro ná ja – ide lent…)
Az egy há zi ado ma sze rint, ami kor VI. Pál pá pa meg hív ta
Karl Barthot a Va ti kán ba, így ve zet te be a bí bo ro si tes tü -
let be: 

– Kö szönt jük kö rünk ben Karl Barthot, a 20. szá zad leg -
na gyobb pro tes táns teo ló gu sát!

Mi re Barth: 
– Még is csak le het va la mi ab ban a pá pai té ved he tet len -

ség ben.

VERS
(… töltsd be szol gá la to dat)
Rad nó ti Mik lós: Jár kálj csak, ha lál ra ítélt! (rész let)

Ó köl tõ, tisz tán élj te most,
Mint a szél jár ta ha va sok 
La kói és oly bûn te len,
Mint jám bor, ré gi ké pe ken
Pöt töm nyi gyer mek Jé zu sok.
S oly ke mé nyen is, mint a sok
Seb tõl vér zõ, nagy far ka sok.

ÚJ ÉV NAP JA
• Gal 3,23–29

Az al ka lom és az ige

Az ün nep egy há zi tar tal ma nem kö tõ dik a pol gá ri év kez -
de té hez. Mon da ni va lón kat meg ala poz za az óegy há zi
evan gé li um: az újszülöttet a tör vény elõ írá sa sze rint nyolc
nap múl tán kö rül me tél ték, és a Jé zus ne vet kap ta. Ami kor
Is ten em ber ré lett, be ta go ló dott vá lasz tott né pe éle té nek
föl di rend jé be is, az az el jött a tör vény alatt le võk kö zé
(Róm 3,20–31), be tölt ve a tör vényt. Tény, hogy Jé zus ban
Is ten újat kez dett a vi lág ban, en nek azon ban nincs köz -
vet len kap cso la ta új év ün nep lé sé vel.

Annyi bi zo nyos, hogy a ka rá csony fe lõl ér ke zõ Is ten né -
pe szá má ra ez az év is Jé zus-év Lk 2,21 ér tel mé ben. Azon -
ban nem lesz könnyû meg ta lál ni az új évi út ra va lót a Gala -
ták hoz írott le vél sú lyos fõ té má já nak (tör vény – evan gé li -
um – hit) és a gyü le ke ze tet ter he lõ kül sõ ün nep lé si kény -
sze rek nek fe szült sé gé ben.
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Exe gé zis dió héj ban

Pró bál juk meg össze fog lal ni mind azt, amit a tör vény rõl
tud ha tunk igénk és elõz mé nyei se gít sé gé vel!

A tör vény bû nös vol tunk mi at ti sza va az Is ten nek. Nem
a vég sõ sza va. Ér vé nyes sé ge fenn áll mind azok éle té ben,
akik Krisz tus nél kül él nek (19. v.).

A tör vény nem ad hat éle tet. Nem ve tély tár sa Is ten ígé -
re té nek (21. v.).

Tu da to sít ja a bûnt, fe jünk re ol vas sa, meg íté li, meg bün -
te ti (22. v.).

A tör vény õr zõ, ne ve lõ sze re pe ab ban van, hogy mint a
pál cás há zi rab szol ga, vi gyá zónk ká lett Jé zus el jö ve te lé ig, a
ben ne va ló hi tig. Te hát át me ne ti je len tõ sé ge és sze re pe van
(23–24. v.). Is ten elõt ti ki lá tás ta lan hely ze tünk re mu tat rá,
de nem mu tat ki utat. Kór ké pet raj zol, de nem újít meg. Nem
ve zet Krisz tus hoz. Nem éb reszt bi zal mat, hi tet irán ta.

Tex tu sunk hang sú lyo san a Krisz tus ural ma alat ti is ten -
fi ú sá gunk új kor sza ká ról be szél – ez az evan gé li um. Úgy
ölel kö rül Krisz tus ir gal ma, mint egy vé dõ öl tö zet, mint
aho gyan a ke reszt ség vi ze el bo rít, be fed. Ke reszt sé günk
vol ta kép pen az új kor szak lát ha tó nyi tá nya. Pál jel leg ze tes
ki fe je zé se, a „Krisz tus ba ke resz tel ke dés” azt je len ti, hogy
Jé zus vé del me alá he lye zett gyer me kek le he tünk. A „Krisz -
tus fel öl tö zé se”, te hát az irán ta va ló bi za lom Róm 13,14
ér tel mé ben nem egy sze ri tör té nés, ha nem fo lya ma tos fel -
adat. A ke reszt ség a Fiú és a fi ú ság je le raj tunk. Dön tõ,
hogy Krisz tus cselekszik, és nem mi (26–27. v.).

Pál gon do lat me ne té nek vé gén Is ten gyer me ke i nek új kö -
zös sé gé rõl be szél. A zsi dó tör vény ke gyes ség gel szo ro san
össze függ az ön vé de lem re tö rek vés. Az el kü lö nü lés a tisz tá -
ta la nok tól, a bû nö sök ki re kesz té se hát te ré ben nem csu pán
a tisz ták gõg je hú zó dik meg, ha nem az em be ri fé le lem is. A
be szennye zõ dés tõl ret teg ve a kü lön ál lás sal is de monst rál ni
kell az Is ten hez tar to zást. Ma ga Pál apos tol és a zsi dó ság a
pél dá ja an nak, hogy az ir gal mas Is ten nem sze mély vá lo ga -
tó, evan gé li u ma min den ki nek szól. Aki nem áll el len an nak,
hogy a Fiú ki vált sa a tör vény ural ma alól, az mind Is ten
csa lád já hoz tar to zik, és örö kös is, múlt já ra, szár ma zá sá ra
va ló te kin tet nél kül. A Krisz tus tól ka pott sza bad ság ban ta -
la ját vesz ti min den get tó szem lé let (28–29. v.)

Me di tá ció

Az egy há zi esz ten dõ üdv tör té ne ti épít ke zé se be szé des an -
nak, aki ér ti a nyel vét. Ka rá csony fé nyei még nem huny -
tak ki. Mi lyen so kat mon dó és szép, hogy Jé zus szü le té sét
té len, hó val és jég gel, a der medt ter mé szet tõl kö rül ölel ve
ün ne pel jük! Nem el lent mon dás, ha nem mennyei jel zés ez
ar ról, hogy Is ten nagy, új kor sza kot nyi tó cse le ke de tei nem
igé nyel nek em be ri se géd le tet és meg erõ sí tést. „Ámulj Is ten
ke zén” – éne kel jük szép ka rá cso nyi éne künk ben. „Der -
mesz tõ hi deg tél ben, éj kel lõs kö ze pén” kez di Is ten Jé zus
szü le té sé vel az újat. Szil vesz te ri „ti zen ket tõ” cím mel ol -

vas ha tó Pi linsz ky Já nos egy rö vid írá sa. Ben ne ezek kel a
gon do la tok kal: „…az az ér zé sem, hogy [a szil vesz tert]
rosszul ün ne pel jük. Tu laj don képp csend ben, szin te hall -
ga tóz va kel le ne fo gad nunk, mint va la ki a hó esés kez de tét
le si, vagy a csil la gok ne szé re fi gyel, vagy mint a gaz da, ki
az éj sza ka csend jé bõl a ve tés nö vé sét sze ret né ki hall gat -
ni.” Ké pek nél kül, ke vés bé szé pen így mon da nám: tet ten
ér ni az Is tent. Ép pen ak kor, ami kor át for dul az éle tünk a
ré gi bõl az új ba. Nem a nap tár sze rint, ha nem az evan gé li -
um meg hal lá sa, be fo ga dá sa ré vén.

Gon do la tok az ige hir de tés hez

Le ta gad ha tat lan a fe szült ség az új év meg ün nep lé sé nek vi -
lá gi as sá ga és az Is ten tõl ka pott le he tõ sé günk kö zött. Üdv -
tör té ne ti táv lat ban az evan gé li um vég ér vé nye sen a tör -
vény fö lé ke re ke dett. A ket tõs ség még is meg van ben nünk,
amíg a föl dön élünk: nem csak ke gyel met nyert gyer me -
kek, ha nem meg ítélt bû nö sök is va gyunk. Pál is at tól fél -
tet te a gala tá kat, hogy vissza fe lé ka csint gat nak, és nem
tud ják vé gig jár ni azt az utat, ame lyet Is ten kí nál mind -
nyá junk nak a Sí nai tól a Gol go tá ig. Na pon ként új hí vás ra,
hal lás ra van szük sé günk, hogy va ló ban új le gyen az új
esz ten dõ Krisz tus ban.

Kezd jük há la adás sal az új is ten fi ú sá gért! Az ikon fes té -
szet ben oly kor ugyan az a sö tét ár nyék ve szi kö rül a meg -
ke resz tel ke dõ Jé zust, mint po kol ra szál lá sá nak áb rá zo lá sa -
kor. A ké pi ki fe je zés is azt hir de ti, hogy ami kor Krisz tus a
„bû nö sök kö zé szám lál ta tik”, meg kez dõ dik Is ten küz del me
ér tünk. Az, aki a tör vénynek aláveti magát, még mé lyebb -
re is le fog ha jol ni ér tünk, az el ha gya tott ság pok lá ig, far -
kas sze met néz ve a go nosszal. Az íté let el hor do zá sá val Jé -
zus nem csak ki en gesz tel te az Is tent, ha nem a ve le va ló
kap cso lat egé szen új út ját jár ta vé gig, és ezt kí nál ja ne -
künk is. Eb ben az új vi szony ban nem a kül sõ kény szer
vagy a bün te tés tõl va ló fé le lem mo ti vál, ha nem a bi za lom.
Azon mú lik min den, meg nyí lunk-e Krisz tus ha lá lá nak és
fel tá ma dá sá nak min dent át ren de zõ ere je elõtt. Ad junk há -
lát azért, hogy ez le het sé ges. Aho gyan Pál ese té ben is, min -
den nem aka rás és el len ke zõ igye ke zet da cá ra meg tör tént
az Is ten sza ba dí tá sa.

Há la adás a vé de le mért. A ta nít vány sá gunk út ján a kö -
vet ke zõ év ben is ve szé lyez te tet tek le szünk. A kö rü löt tünk
lé võ vi lág nem lesz jobb, kí mé le te sebb hoz zánk. Mer jünk
él ni a Krisz tus ra ha gyat ko zás vé del me zõ ere jé vel! Csak
ben sõ sé ges vi szony ban, szív sze rin ti kö tõ dés ben ta pasz -
tal hat juk meg, hogy ki cso da õ. Elég sé ges a ke gyel me a hit
har ca i ban, a ta nít vány ság buk ta tói kö zött.

Há la adás az új kö zös sé gért. Sok szor tû nik úgy, mint ha
a ke resz tény ség lé nye ge az lenne, hogy a vé de ke zünk
mind  at tól, ami a vi lág ban fer tõ zõ mó don kö rül vesz min -
ket. Úgy gon dol juk, hogy óv ni kell ma gun kat egy más tól
is. Egy re vas ko sabb fa lak mö gé bújunk, szin te át ha tol ha -
tat lan nak tû nõ tá vol ság ba ke rü lünk egy más tól. Pál meg -
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ta pasz tal ta a vá lasz fa lak le om lá sá nak cso dá ját. El tûnt
val lá sos fa na tiz mu sa Krisz tus és kö ve tõi, az el len sé gei
iránt. Kö zöt tünk is for mál ja Is ten gyer me ke i nek új kö zös -
sé gét (ame lyet egy ház nak ne ve zünk), ahol min den ki nek
he lye van, aki Jé zus hoz tar to zik.

Cser há ti né Sza bó Iza bel la

Tal ló zó

„(…) az apos tol a tör vény nek (…) a dog ma ti kai sze re pé -
rõl szól, nem a mo rá lis sze re pé rõl.” (A Szent Ist ván Tár su -
la ti Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té -
ka Kft.)

„He lye sebb ér tel me zés azt tar ta ni, hogy a Tör vény nem
ve ze tett Krisz tus hoz, ha nem a ne ve lõ volt, amíg Krisz tus
el nem jött.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá -
za ta. Kál vin Ki adó)

„Az írás egy be zár ta a bûn ha tal ma alá az egész em be ri -
sé get (22. v.), és a tör vény kap ta azt a fel ada tot, hogy tu -
da to sít sa a ki út ta lan ság ál la po tát, és le he tet len né te gyen
min den tör vény te len sza ba du lá si kí sér le tet. (…) A ne ve lõ
em lí té se nem kel tett kel le mes em lé ke ket az óko ri ol va só -
ban. Azt a más ra nem igen hasz nál ha tó rab szol gát ne vez -
ték „pai da gó gosz”-nak, aki nek az volt a fel ada ta, hogy a
re á bí zott kis ko rú gyer me ket – több nyi re kí mé let len esz kö -
zök kel – fe gyel mez ze és kor dá ban tart sa. Bi zony, a tör -
vény rab jai szá má ra nem könnyû az õri zet. (…) Ered -
mény te len ség re kár hoz ta tott pe da gó gia ez. Rá akar kény -
sze rí te ni a jó ra, de ked vet és erõt nem ad meg cse lek vé sé -
hez. (…) Elég gé ál ta lá nos az az el kép ze lés, hogy az apos -
tol a tör vény ne ve lõ mun ká ját a hit szá má ra po zi tí van ér -
té ke li, és nél kü löz he tet len nek tart ja. (…) Ez zel szem ben
az az igaz ság, hogy az apos tol nem tud a tör vény nek ilyen
po zi tív je len tõ sé get tu laj do ní ta ni. A tör vény ugyan, mint
az óko ri ne ve lõ, meg gyö tör, de ez zel még nem tesz sen kit
fo gé konnyá Krisz tus el fo ga dá sá ra.” (Cser há ti Sán dor: A
ga lá ci a be li ek hez írt le vél. Saj tó osz tály)

„Van nak, akik Mó zes meg ke rü lé sé vel sze ret né nek Jé zus -
hoz kö ze led ni. Az Ószö vet sé get szí ve sen át ug ra nák, s a
tör vény íté le té nek el szen ve dé se nél kül akar nak a Krisz tus -
ban va ló meg iga zu lás ígé re té ben ré sze sül ni. Má sok Mó zes -
re és az íté le tet köz ve tí tõ tör vény re te kin te nek, s meg is
ma rad nak eb ben a fáj dal mas kö te lék ben. (…) »Krisz tust
öl töz té tek fel« (…) ta lán a to ga vi ri lis re (…) gon dolt, amit
egy fiú ak kor ve he tett fel elõ ször, ami kor fel nõt té vált (…).”
(John Stott: Pál le ve le a gala ták hoz. Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Krisz tu séi vagy tok… örö kö sök)
„Men nél han go sab ban ká ro mol ják azt a ne vet, amely ben
egye dül van üd vös sé günk, an nál han go sab ban és an nál

na gyobb öröm mel vall juk: Ben ned la ko zik az Is ten ség tel -
jes sé ge! Ne ked szól nak a ka rá cso nyi ha ran gok! Ne ked uj -
jon ga nak a gyer mek szí vek! Elõt ted ha jol jon meg min den
térd, té ged vall jon meg min den nyelv! Te vagy min den kor
sa rok kö ve, min den vi lá gos sá got ke re sõ fé nyes sé ge, min -
den éhe zõ ele ven ke nye re, az örök bé ke hir de tõ je…”

(Mi cha el Fa ul ha ber bí bo ros imá já ból [†1952]; mün che -
ni ér sek, a ke resz tény ta ní tás el szánt vé del me zõ je a nem -
ze ti szo ci a liz mus sal szem ben)

„Ta níts, Uram, ren del ke zé se id cél já ra, hogy meg fo gad jam
azo kat mind vé gig! Tégy ér tel mes sé, hogy meg fo gad jam
tör vé nye det, és meg tart sam tel jes szív vel. Ve zess pa ran -
cso la ta id út ján, mert ab ban gyö nyör kö döm.”

(Rész let a 119. zsol tár ból: A tör vény gyö nyö rû sé ge)

TÖR TÉ NET
(hogy hit ál tal iga zul junk meg…)
Néri Szent Fü löp (1515, Fi ren ze – 1595, Ró ma), akit fi ren -
zei lé té re Ró ma má so dik apos to lá nak ne vez tek, de rûs lé -
lek volt, von zot ta ma gá hoz az em be re ket. (Goe the „hu mo -
ros szent”-nek ne vez te.) Az éle té rõl ké szült olasz film –
„Le gye tek jók, ha tud tok” – so kak nak is me rõs.

Úr nap ján, 1595. má jus 26-án Néri Fü löp ha lá lá nak kö -
ze led tét érez te. Reg gel öröm tõl uj jong va éne kelt a temp -
lom ban. Es te fe lé mo so lyog va ezt mond ta la kó tár sa i nak: 

– Most meg kell hal nom. 
Mint min dig, most is meg ál dot ta a kö rü löt te ál ló kat.

Azu tán le fe küdt.
– Nem félsz? – kér dez te va la ki. Fü löp meg ráz ta a fe jét:
– Nem, nem fé lek. Is ten jó. Biz to san el né zés sel lesz

majd az õ os to ba és ha szon ta lan Fü löp jé vel szem ben.
Haj nal ban, há rom óra kor meg halt.

Né hány éve egy szil vesz te ri té vé mû sor ban já ró ke lõ ket kér -
dez tek meg ar ról, mit kí ván nak hon fi tár sa ik nak a jö võ
esz ten dõ re. 

Egyi kük így vá la szolt: „Azt, hogy sor suk jobb ra for du -
lá sát el sõ sor ban ne má sok vagy kö rül mé nye ik meg vál to -
zá sá tól, ha nem ön ma guk át ala ku lá sá tól vár ják.”

VÍZ KE RESZT ÜN NE PE
• Ézs 60,1–6

Ami ben ne van (gon do la tok)

Épp csak ma gunk hoz té rünk az ün ne pi for ga tag ból, vagy
még utol já ra erõt gyûjtünk a sok gyü le ke ze ti al ka lom után.
S ta lán egy re ne he zebb új gon do la to kat ta lál ni, amit oda ad -
ha tunk, ami el vi he tnek gyü le ke ze ti tag ja ink és mi is, anél -
kül, hogy víz ke reszt, a Krisz tus-meg je le nés és a Vi lá gos ság
ün ne pe va la mi ter mé sze tes vagy el ér he tet len fénnyé vál na,
amely még is min den né pet vonz a ma ga vi lá gos sá gá ba. 
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A vá lasz tott nép fe lé eb ben a hat vers ben meg fo gal ma -
zott ígé re tek pró bás tör té nel mi hely zet ben hang za nak, a
fog ság utá ni idõ szak ban. A hely re ál lí tás fo lya ma tán kí sé -
ri vé gig a pró fé ta sza va a né pet.

Tér del ve

Kelj fel! – hang zik a fel szó lí tás, hi szen Je ru zsá lem mint
gyá szo ló nõ szó lít ta tik meg, aki nek már csak em lé ke i ben
él a haj da ni di csõ ség, és fáj da lom ként fo gal ma zó dik meg
a je len. Ezt a hely zet et fejezi ki a gyá szo ló asszony ké pe,
aki tér del, már te kin te tét sincs ere je fel emel ni. Táv la tai
egy „térd nyi tá vol ság ra” mu tat nak elõ re, a fáj da lom, a hi -
ány be szû kí tet te a vi lá got. Hol van et tõl a di csõ ség, és hol
van a tün dök lés?! 

Ugyan ak kor ez a for mu la pa nasz éne kek ben for dul elõ,
ahol Is ten be avat ko zá sát vár ja egy baj ban le võ em ber
vagy kö zös ség. Meg is tör té nik ez az ál tal, hogy az Is ten di -
csõ sé gét ki fe je zõ szó (káb hódh), az epi fá nia ószövetségi
ter mi nu sa megjelenik az el sõ vers vé gé n. Az Úr dicsõsége
ki ter jed az egész vi lág ra.

Aho gyan gyá szá ból nem tud fel áll ni em be ri erõ bõl sen -
ki, úgy nem tud hely re áll ni Is ten nél kül sem a nép, sem a
kul tusz, sem a vá ros… sem a vi lág.

Bár még sö tét ség bo rít ja a föl det… – Jel zi, hogy nem
egy sze rû en el jött a haj nal vagy a „lesz még jobb” hely ze -
te, ha nem az Is ten fé nye az, ami meg tö ri a sö té tet és az
igaz ság ta lan sá got. Egyes ma gya rá zók pár hu zam ba ál lít -
ják ezt a te rem tés azon mon da tá val: Le gyen vi lá gos ság!,
ez ál tal még in kább hang sú lyoz va Is ten ha tal mát eb ben
az új já for má lás ban. Ab ba a fény be eme li be le a „gyá szo -
ló asszony” te kin te tét, ami vál toz ta tó és for má ló fény,
ami Is tenbõl árad. Kö rös kö rül min dent sö tét ség bo rít,
min den ap ró rész le tet, csak Is ten van a kö zép pont ban. Ez
az el sõ lé pés, min den gyó gyu lás, új já szü le tés el sõ lé pé se.

Tün dö kölj… – Meg elõ le ge zi azt, hogy a vá lasz tott nép
re a gál er re a vi lá gos ság ra, és ma ga is vi lá gos ság gá vá lik
má sok szá má ra.

Tá rul koz va

A fel eme lés nek, a to vábbélés nek a kö vet ke zõ fo ko za ta ez
Is ten cse lek vé sé ben. Is ten vi lá gos sá gá nak fé nyé ben le het
a vi lág ban fé le lem nél kül, szé gyen nél kül, bû nök nél kül
kö rül néz ni. Aho gyan a bel sõnk is ké pes a hi ány lel tár után
ar ra gon dol ni: mi az, ami meg ma radt, ami vel él he tünk,
kik van nak kö rü löt tünk.

Emeld föl te kin te te det, s nézz kö rül… – Kezd ki tá rul ni a
vi lág, kez de nek új cé lok meg fo gal ma zód ni, egy új hely zet
meg szü let ni, s a vá lasz tott nép össze gyûj té sé nek gyö nyö -
rû le írá sát ol vas hat juk a to váb bi ak ban. Ezt a gyen géd bá -
nás mó dot – aho gyan a daj ka bá nik a gyer mek kel – fog ja
meg ta pasz tal ni Iz rá el a ha za ér ke zés so rán. Nagy me rész -

ség gel mond hat juk ta lán, hogy a bel sõ temp lom épí té sé -
nek fon tos ál lo má sa ez, az Is ten nel kö tött szö vet ség új bóli
meg fo gal ma zá sa és meg va ló sí tá sa.

Ha majd lá tod, öröm re de rülsz, re pes ve tá gul a szí ved…
– A re pes ve ki fe je zés eredetije gyakran a fé le lem meg fo gal -
ma zá sá ra szol gál a héber Bib li á ban, itt, il let ve Je re mi ás nál
és Hó se ás nál vi szont mind ez az el len ke zõ jét je lö li: az örö -
möt, és nem a szo ron gást. Mi cso da ki bon ta ko zás ez a
gyász ból, a jö võ t len ség bõl, ami kor a szív ma ga is el hi szi,
hogy ez le het jó, az ígé ret nem dé li báb!

Özön lik hoz zád a ten ge rek kin cse… – Az ötö dik vers tõl
min den kö rül mény a jö võ épí tés szol gá la tá ba áll. Nem
pusz tán a fel té te lek meg te rem té sé rõl van itt szó, ha nem
ar ról is, hogy mind ez Is ten di csõ sé gén szû rõ dik át. Az
Arab-fél szi get né pei nem csak a vá ros új já épí té se mi att ér -
kez nek Je ru zsá lem be, ha nem hogy ta ní tást kap ja nak az
Úr tól a temp lom ban, és hir det hes sék az Úr nagy tet te it.

Az ige hir de tés fe lé

Mennyi em ber  számára le het sze mé lyes  a kez dõ mon dat a
hall ga tó sá gunk kö ré bõl! Nemcsak a gyá szo lók ra gon do lok,
ha nem mind azok ra, akik ne héz sé gek, el mér ge se dett kap -
cso la tok alatt ha jol tak meg. Akik kö rül oly szûk a vi lág,
hogy tér dük tõl a tal pu kig át érik, a lel kük is egy kér dést ki -
ált szün te len. Nem ter mé sze tes, de adó dik olyan hely zet,
ami kor az il le tõ ész re ve szi: nem jó ez így, va la min vál toz -
tat ni kel le ne, vá gyik a fel emel te tés re eb bõl a hely zet bõl, a
szo mo rú ság ból. Nem szük sé ges konk rét élet pró bák ba be le -
men nem, hi szen ilyen élet tör té ne tet minde ki fel tud idéz ni.

Na gyon ki fe je zõ a ránk ra gyo gó fény ké pe is, hi szen
akár hí võ nek mond ja ma gát va la ki, akár nem, ben nünk
van az a ha gyo mány, hogy en nek kü lö nös je len tõ sé ge, sú -
lya van. Nem va la mi kó sza, erõ te len, em ber ál tal ki mun -
kált és irá nyí tott fény rõl van itt szó, ha nem az Is ten fé nyé -
rõl. Ar ról, ami né ha fáj dal ma san hoz za nap vi lág ra sö tét -
sé ge in ket, az Atyá tól va ló el sza ka dá sunk min den kö vet -
kez mé nyét, még sem meg sem mi sít, ha nem vissza emel ab -
ba a szö vet ség be, kö zös ség be, ami Is ten és em ber kö zött
szün te le nül mun ká lan dó va ló ság.

Épp ezért nem csak el le het jut ni a tér de lé sig, nem csak
ide je van, ha nem ér tel me is, hogy le tisz tul jon a kö rül mé -
nyek rõl má sok fe le lõs sé ge, a mi men te ge tõ zé sünk, és le -
pat tan ja nak azok az ál ar cok, ami vel ta kar gat juk, hogy lé -
nye gi leg mennyi re messze va gyunk Is ten tõl. Ézs 59,13-
ban ezt ol vas suk: Bû nö sök va gyunk, meg ta gad tuk az Urat,
hût le nül el tér tünk Is te nünk tõl. Erõ sza kot és lá za dást hir -
det tünk, szí vünk ha zug be szé det gon dolt és szólt… Sok
más egyéb mel lett in nen se gí tõ dik fel Iz rá el. És mi is…

Az Atya eb ben a sö tét ség ben je le nik meg, ezt bont ja
meg fé nyé vel. Az epi fá nia így nem deg ra dá ló dik le, nem
he lyet te sít he tõ be más sal, mint az zal a ha ta lom mal, az zal
a szán dék kal, ami vel va ló já ban meg je le nik vi lá gunk ban. 

Így tá rul hat fel a vi lág, ket tõs ki bon ta ko zás ban. Aho -

433



gyan mi a gyá szunk ból ki bon tó dunk, le gyen az egy tárgy,
egy le he tõ ség, egy szép gon do lat, egy em ber vagy akár az
Is ten nel va ló kap cso lat el vesz té se felett érzett fájdalom.
Mind eb ben nem el ha nya gol ha tó Is ten mun ká ja, cse lek vé -
se. Re pes ve tá rul a szí ved – ez Is ten em ber sze re te tének
leg kéz zel fog ha tóbb jele. Úgy, hogy egyet len szö vet szál
sem ma rad a gyász ru há ból, sõt…

Össze gyû lik a nép is mét, hisz fi a it hoz zák, mint ahogy
a daj ka hoz za a gyer me ket. Nem te het em be ri leg sem mit
ezért, de nem is kell, hi szen az Is ten nem csa ló ka fény, ha -
nem ígé re tét meg tar tó bi zo nyos ság, aki hez vissza le het
tér ni.

Ez ál tal úgy fény lik Je ru zsá lem, oly messzi re el hat a fé -
nye, hogy né pe ket vonz, aki ket nem a gaz dag ság, ha nem
Is ten je len lé te gyûjt egy be. S aho gyan ki tá rul a vi lág a vá -
lasz tott nép szá má ra, úgy szé le se dik Is ten fé nye, amely
min dent be bo rít, min den hely ze tet, né pet, nem ze tet.

Bi zo nyá ra volt már olyan em ber tár sunk, aki nek sze ret -
tük vol na „fel nyit ni a sze mét” a dol gok va ló di mi ként jé re.
Leg alább is ha Is ten di csõ sé gé nek fé nye ref lek tor ként irá -
nyít ha tó len ne ál ta lunk, úgy rá irá nyí ta nánk egy-egy élet -
hely zet re. De er re nincs szük ség, hi szen ahogy a fény nek
ter mé sze te, hogy min den ho va el jut, úgy Is ten fé nyé nek is.
Leg fel jebb az a fel ada tunk, hogy éle tün kön át szûr ve to -
vább ad juk. Eb bõl élünk és ál lunk fel mi is vesz te sé ge ink -
bõl gyõz te sen, for má lód va, mert Is ten je len lé te a vi lág ban
to vább adó dott, év ez re de ken ke resz tül. Krisz tu son ma gán
ke resz tül. S nem a vé let len mû ve az sem, hogy a víz ke -
resz ti li tur gi á ban oly rég óta át adó dik, je len van az a tör té -
net, ami kor a böl csek imád ják Jé zust (Mt 2,1–12).

Az õ je len lé té ben van nak ma is élet for má ló dá sok; nem
az egy sze ri meg té rést ért jük ez alatt, ha nem hogy egész
éle tün kön át en nek a vi lá gos ság nak tesszük ki ma gun kat.
Ez az ün nep nem ar ra em lé kez tet, hogy „ilyen is volt,
meg je lent az Is ten, fel emel te Iz rá elt, ahogy a gyá szo ló öz -
ve gyet fáj dal má ból, ki szol gál ta tott sá gá ból, de va jon ve -
lünk mi kor történik ilyen?”. Ha nem ar ra em lé kez tet: ez
ve lünk is va ló ban meg tör té nik! Is ten sze mé lye sen meg
tud je len ni Krisz tu son, a Szent lel ken s raj tunk ke resz tül:
di csõ sé ge meg lát szik raj tad…

Kul csár Zsu zsan na

Tal ló zó

„A fe je zet foly tat ja és ki egé szí ti 54,11–17 gon do la ta it. Az
Új szö vet ség ben Ézs 54,11–17-nek Jel 21,18–22 fe lel meg,
Ézs 60-nak pe dig Jel 21,23–26.” (Ju bi le u mi kom men tár.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Még is je len tõs kü lönb sé gek is van nak a 40–55. fe je ze -
tek hez vi szo nyít va: el tû nik min den kap cso lat a vi lág ese -
mé nye i vel, mint pl. De u te ro-Ézsa i ás ér dek lõ dé se Kü rosz
és Ba bi lon iránt. Ehe lyett Tri to-Ézsa i ás fel ele ve ní ti az or -
szá gok ré gi bib li ai ne ve it, amint azok 1Móz-ben sze re pel -
nek. (…) 4–9. Ézs 2,2–4-tõl és Mik 4,1–3-tól el té rõ en, a

nem ze tek azért jön nek Je ru zsá lem be, hogy új já épít sék a
vá rost, nem csak azért, hogy az Úr tól ta ní tást kap ja nak a
temp lom ban. Az ér dek lõ dés nem a jö võ re össz pon to sít és
nem be fe le irá nyu ló, mint Hagg 2,6–9 (…). Az Arab-fél szi -
get né pei Áb ra hám hoz és a rég múlt idõk höz kap cso lód va
(…) most együtt ré sze sed nek a kö zös örök ség ben. Egy na -
pon va la mennyi nem zet tag jai Is ten gyer me kei lesz nek a
hit ben (Róm 4,17). A Mt 2,1–12 eze ket és más ha son ló té -
má kat be le szõ a gyer mek ség tör té net be. Ezért ez a sza kasz
be ke rült az õs egy ház víz ke resz ti li tur gi á já ba.” (Je ro mos
Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„A min de nün nen áram ló kin csek az Úr di csõ tet tét kí -
ván ják szol gál ni, sem mi kö zük a kap zsi ság hoz.” (Sza bó
An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Eb ben a fe je zet ben Si on nem a fog ság után új já épí tett
vá rost je len ti, ha nem Is ten or szá gát, amely el jött a föld re:
az új te rem tést. Igaz, a fog ság ból va ló vissza té rés ben már
ott volt a csí rá ja, Ézsa i ás azon ban itt a ki fej lett nö vényt, a
vég ki fej le tet lát ja. Ha pon to san meg akar juk ér te ni sza va -
it, a vég sõ idõk lá to má sa ként kell ér tel mez nünk (…). Is ten
or szá gá nak te hát nem csu pán a zsi dók, ha nem bár ki, bár -
mely nem zet bõl pol gá ra le het. (…) Má té el mond ja, hogy
nem sok kal Jé zus szü le té se után böl csek ér kez tek nap ke -
let rõl Je ru zsá lem be, akik aján dé kok kal meg ra kod va in dul -
tak »a zsi dók ki rá lyá nak« ke re sé sé re. Azért jöt tek, hogy
imád ják õt (Mt 2,1–2). Az óta is so kan lép tek már a nyom -
do ka ik ba.” (Bar ry Webb: Ézsa i ás köny ve. Har mat)

Il luszt rá ció

Meg szü le tik Bet le hem ben a Gyer mek, sze gé nye sen, „is tál -
ló ban”, leg alább is va la mi fé le ál la tok kal kö zös szük ség -
szál lá son. Az len ne a ter mé sze tes, ha egy ilyen sze rény,
már-már nyo mo rú sá gos szü le tés min den kü lö nö sebb föl -
tû nés nél kül men ne vég be. Egy ín sé ges száj jal és egy ag -
gó dó em ber pár ral több van a föl dön, ennyi az egész, eb -
ben iga zán nincs sem mi rend kí vü li ezen az ín ség gel és ag -
go dal mak kal meg vert föl dön…

Nem is az üs tö kös a rend kí vü li eb ben a szü le tés ben.
Sok kal rend kí vü libb a ki rá lyok nak az az iz ga tott nyüzs gé -
se, ami a já szol kö rül az Új szü lött el sõ gõ gi csé lé sé re meg -
in dul. Itt van nak mind járt a Há rom ki rá lyok. Csak ké sõbb
avat ta az zá õket a nép hit, ne vü ket is at tól kap ták, sõt ál -
lí tó la gos bi ro dal mu kat is; így lett Meny hért a se mi ták,
Gás pár a töb bi fe hér né pek, Bol di zsár pe dig a fe ke ték kép -
vi se lõ je. Ere de ti leg sze rény név te len ség ben ván do rol tak
elõ va la hon nét Ke let rõl, ahol a szét szór tan élõ zsi dók még
õriz ték Bá lám pró fé ta jós la tá nak em lé két, amely sze rint
csil lag tá mad Já kob tör zsé bõl… A Há rom ki rá lyok vagy
„má gu sok” nyil ván csil la gá szok vol tak… El in dul tak hát,
hogy meg ke res sék a Ki rályt, akit a zsi dók hi te sze rint a
csil lag nak je len te nie kell. Még az sem le he tet len, hogy kí -
ván csi tu dó sok mód já ra csak el len õriz ni akar ták eze ket a
kö dös hi e del me ket; az aján dé ko kat ta lán csak a biz ton ság
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ked vé ért vit ték ma guk kal: hogy ne men je nek üres kéz zel,
ha a jós lat még is be iga zo lód nék.

De ha nem vol tak is iga zi ki rá lyok, ki rály sá guk utó la go -
san még is csak tör vé nye sült, és az ara nyat, töm jént, mir -
hát, amit hoz tak, utó la go san még is csak az egész föld ke -
rek ség ne vé ben he lye zik el az óta is év rõl év re a szor gal -
ma san fúj ta tó ál la tok pá rá já ban az is tál ló szal má ján. 

(Rész let Ró nay György A gyer mek és a ki rá lyok
cí mû írá sá ból)

VÍZ KE RESZT ÜN NE PE UTÁN 1. VA SÁR NAP
• Ézs 42,1–9

Kor tör té ne ti és exe ge ti kai össze füg gé sek

Tex tu sunk De u te ro-Ézsa i ás négy Ebed Jah ve-éne ké nek
egyi ke. A ba bi lo ni fog ság ban lé võ nép nek szól. Iz rá el éle -
té ben Je ru zsá lem, és kü lö nö sen a temp lom le rom bo lá sa –
amely ben Is ten je len lé tét ígér te meg – mély pont volt. A
szá mos pró fé tai fi gyel mez te tés el le né re Is ten vá lasz tott
né pe mély re zu hant. Jú da ki rá lyai a ke le ti sze ren cse já té -
kos po li ti ka ré sze se i vé let tek. Úgy vél ték, min den rend ben,
Je ru zsá lem be ve he tet len, Jah ve ott van a temp lom ban ve -
lük. A ba bi ló ni a i ak Kr. e. 587-ben le rom bol ták Je ru zsá le -
met, a temp lom por és ha mu lett. A nép elõ ke lõ it Ba bi ló -
ni á ba te le pí tet ték át. A csak nem 50 évig tar tó szám ûze tés
alatt a jú de a i ak ko moly vál to zá son men tek át. Bûn bá na -
tot tar tot tak. Egyes zsol tá rok – mint pél dá ul a 137. – ép -
pen er rõl a meg té rés rõl ta nús kod nak: Ami kor Ba bi lon fo -
lyói mel lett lak tunk, sír tunk, ha a Si on ra gon dol tunk…
akik el hur col tak min ket, ének szót kö ve tel tek tõ lünk, és
akik sa nyar gat tak, öröm éne ket… Ha meg fe led ke zem ró lad,
Je ru zsá lem, bé nul jon meg a jobb ke zem! Is ten meg hal lot ta
né pe imád sá ga it. El küld te pró fé tá ját, aki nek a ne ve elõt -
tünk is me ret len, s akit De u te ro-Ézsa i ás ként em le ge tünk.
Fel te he tõ en azért, mert üze ne te szo ro san össze függ el sõ
Ézsa i ás próféciáival. De u te ro-Ézsa i ás a nép kö ze li meg -
sza ba dí tá sát hir de ti. Sok jel mu tat ar ra is, hogy ere de ti leg
az „Úr szol gá ja” meg je lö lés kap csán Círus per zsa ki rály ra
gon dol tak. A ba bi lo ni ural mat Is ten ural ma vál tot ta fel, és
meg en ged te a je ru zsá le mi ha za té rést. 

Az Ebed Jah ve-éne kek ér tel me zé sé re vo nat ko zó an több -
fé le pró bál ko zás ról tu dunk. Egye sek sze rint ma ga Iz rá el
né pe az Úr szol gá ja, má sok az in di vi du á lis ér tel me zést he -
lye zik elõ tér be, hang sú lyoz va, hogy a szol ga egyén. Még
ar ra is gon dol tak, hogy ma gá ra De u te ro-Ézsa i ás ra vo nat -
ko zik ez a meg je lö lés. Az Ebed Jah ve jel leg ze tes vo ná sai
sok kal in kább az el sõ Ézsa i ás mes si ás vá rá sá ra ha son lí ta -
nak. Ép pen ezért az Új szö vet ség ben ol vas ha tó mes si á si
ér tel me zést he lyes nek és kö ve ten dõ nek tart hat juk (Ap Csel
8,26–35).

Jé zus Krisz tus mond ja az Írá so kat ku ta tó hon fi tár sa i -
nak: azok ró lam tesz nek bi zony sá got (Jn 5, 39). Er re fi -

gyel ve, az Új szö vet ség né pe szá má ra a pró fé cia be tel je se -
dé se nem csu pán az õ vá lasz tott né pé ért kül dött per zsa
ural ko dó sze mé lyé ben ér cél já hoz. Ami kor Jé zus Krisz tus
so ka kat meg gyó gyít, meg pa ran csol ja a cso dá ban ré sze sül -
tek nek: ne fed jék fel, ki cso da õ, hogy be tel je sed jék, amit
Ézsa i ás pró fé tált: Íme, az én szol gám, akit ki vá lasz tot tam,
akit én sze re tek, akit ked vel a lel kem! (Mt 12,18) Jé zus
Krisz tus gyü le ke ze te en nek az ígé ret nek be tel je se dé sét is -
mer te és is me ri ma is fel a ná zá re ti zsi na gó gá ban idé zett
pró fé cia nyo mán. Hi szen mind ezt meg is erõ sí tet te az Úr,
ami kor ki je len tet te: Ma tel je se dett be ez az írás fü le tek hal -
la tá ra! (Lk 4,21)

Ki je lölt sza ka szunk szko pu szá ban Is ten hû sé ge áll,
amellyel né pé hez for dul, en ge det len sé gük el le né re. Még az
ide gen ural ko dót is az õ kül döt té vé te he ti né pe meg men -
té se ér de ké ben.

De u te ro-Ézsa i ást az ószö vet ség evan gé lis tá ja ként szok -
tuk em lí te ni. Tex tu sunk va ló ban evan gé li um az Ószö vet -
ség ben. S ez az evan gé li um mé lyen hor doz za a víz ke reszt
ün ne pe utá ni 1. va sár nap üze ne tét is: Is ten di csõ sé ge
meg je le nik a vi lág ban, Krisz tus ban! 

Is ten jó hí re a fog ság ban lé võ iz rá e li ek nek szólt, ott és
ak kor a szol ga ság ból va ló kö ze li sza ba du lást, ha za té rést
je len tet te. Ugyan ak kor hisszük, hogy az egész em be ri ség
szá má ra üdv üze ne tet hor do zott már ak kor is. Min den em -
ber nek, nép nek, nem zet nek ígér sza ba dí tást rab sá gá ból.
Dön tõ ki je len té sek hang za nak el a pró fé ci á ban az ak kor
még is me ret len Sza ba dí tó ra néz ve. Meg va gyok gyõ zõd ve
ar ról, hogy nem ha mi sít juk meg a pró fé cia üze ne tét, ha a
Jé zus Krisz tus ra va ló uta lás sal kap csol juk össze.

Me di tá ció

Egy egé szen pá rat lan be mu ta tás ban le het ré szünk. Elénk
ál lít ta tik az a Szol ga, aki ben kül dõ je nem ta lál sem mi ki -
vet ni va lót. Aki nek min den gon do la ta, cse le ke de te, egész
éle te úgy te lik el, hogy so ha nem okoz szo mo rú sá got. Nem
ta lál ha tó ben ne rest ség, ön zés, meg al ku vás, vagy ép pen
ki bú vók ke re sé se a meg bí za tás alól. Gaz dá ja, fi gye lem mel
kí sér ve út ját, új ra és új ra meg ál la pít hat ja, nem vall szé -
gyent kül döt té vel. Sõt bol dog, mo soly gós te kin tet tel ál la -
pít hat ja meg: gyö nyör kö döm ben ned. Aho gyan ak kor, úgy
ma is így lát ja ezt a szol gát az Úr: csend ben, szin te ész re -
vét le nül ér ke zik. Nem ki ált, nem lár máz. Nem elõ zi meg
rek lám had já rat a jö ve te lét. Va jon je len le het-e szol gá la -
tunk ban az Úr Szol gá ja? Gyö nyör köd het ben nünk is?
Nem va gyunk sok szor túl za jo sak és lár má sak? Halk sza -
va nem a mi har sány sá gunk mi att nem jut hat el sok szor
a szí ve kig? Mennyi re más a mi vi szo nyu lá sunk a „meg re -
pedt nád szá lak hoz”, a „füs töl gõ mé cse sek hez”! Hány szor
nyil vá nít juk õket ér ték te len nek ön igaz sá gunk tu da tá ban!
S köz ben nem vesszük ész re, mi ma gunk is ilye nek va -
gyunk sok szor. Egye dü li re mény sé günk az, hogy Jé zus lát -
ja mind egyi künk rá szo rult sá gát. S az Is ten di csõ sé gét hor -
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do zó Úr dics te len kö ve te it nem za var ja el, ha nem mun kál -
ja éle tük meg úju lá sát. Oly annyi ra ha tal mas és ir gal mas,
hogy nem egy szer meg tör tén het: meg szó lal a ha rang, fel -
csen dül az or go na szó, zen dül az Is tent di csé rõ ének. A ke -
zek imád ság ra kul cso lód nak, s az em be ri szó meg te lik
élet tel. A Lé lek kel tel jes Úr szol gá ja Lel ket aján dé koz és
lel ke sít mai kö ve tei ál tal. Meg szo mo rít, de meg is vi gasz -
tal. Be gyó gyít ja a meg tört szív se be it, új em ber ként in dít
to vább. S aki ket in dít, azok nem arat nak di csõ sé get, nem
is igé nyel nek di csé re tet, de há lá sak, ha Is ten di csõ sé gé nek
fé nyé bõl csak egy su gár is raj tuk ke resz tül jut hat el má sok -
hoz. Vagy is nem fény el nye lõ éle tû ek, ha nem olya nok, aki -
ken át su gár zik Krisz tus fé nye. (Dsi da Je nõ: Temp lom ab lak)

Váz lat 

Egy is me ret len éne kes da la csen dül fel a víz ke reszt ün ne -
pe utá ni el sõ va sár na pon, s hir de ti Is ten di csõ sé gét min -
den em ber nek.

1. El sõ sor ban Is ten sze re te té rõl éne kel az õ vá lasz tott
né pé hez;

2. Is ten min den em ber irán ti hû sé gé rõl éne kel, amely Jé -
zus Krisz tus ban tel je se dett be;

3. Ez az ének a „meg tört nád szá lak” és a „pis lo gó mé -
cse sek” szá má ra író dott.

Gon do la tok az ige hir de tés hez

1. Ez az ének min de nek elõtt azok nak szólt, akik el ve szí -
tet tek min den táv la tot. Már negy ven éve síny lõd nek a fog -
ság ban, tá vol ha zá juk tól, ott ho nuk tól, temp lo muk tól. Ott
ül nek Ba bi lon vi ze i nél, és sír nak. Már nem csu pán a hon -
vágy okoz ta mér he tet len fáj da lom s a fog ság okoz ta meg -
annyi gyöt re lem mi att, de sa ját bû ne ik mi att is. A hosszú
évek múl tá val egy re vi lá go sab ban lát ták, a ma guk szám -
lá já ra ír hat ják a ve lük tör tén te ket. Az Úr kö ve tei he lyett
ki rá lya ik hin ta po li ti ká já ra hall gat tak. Most meg szó lal az
Úr kül döt te, s még is jó hírt hoz! Is ten sze re te té rõl szól. Ar -
ról az öröm hír rõl ta nús ko dik, hogy Is ten an nak el le né re
sze re ti övé it, hogy új ra és új ra csa ló dást okoz tak ne ki. Ez
a sze re tet az ál ta la be mu ta tott, ki vá lasz tott és Lel ke ál tal
meg aján dé ko zott szol gá já ban jön kö zel né pé hez. Gon dos -
ko dik Sza ba dí tó ról, aki ál tal ki ve ze ti né pét bû nei mi at ti
fog sá gá ból. 

Át vitt ér te lem ben is lé te zik fog ság. Is ten ma élõ né pe -
ként is rab ság ban ta lál hat juk ma gun kat, ha Urunk kö ve -
te i nek sza vá ra nem hall ga tunk, s jár juk a ma gunk út ját.
Ká ros szen ve dé lyek is ra bul ejt het nek, s ön igaz sá gunk,
gõ gös ma ga biz tos sá gunk is, mint a bör tön ri deg, hi deg fa -
la, kö rül zár min ket. Hang zik ma is az öröm hír: van, aki
nem fe led ke zett meg ró lunk! Sze re te té vel jön fe lénk Is te -
nünk! Vá lasz tott ját, Szol gá ját kül di ér tünk!

2. Az ének Is ten nek az ál ta la te rem tett vi lág hoz va ló hû -

sé gé rõl éne kel. Az Új szö vet ség ben ol vas hat juk, hogy a pró -
fé ci á ban be mu ta tott szol gá ról szó ló ígé re tek Jé zus Krisz -
tus ban nyer tek be tel je se dést. Õ az, aki Is ten Lel ké vel tel jes.
Min dent az õ ve ze té sé vel tesz, s min dent kül dõ je, Aty ja di -
csõ sé gé re. Mint az Úr en ge del mes szol gá ja, csend ben vég -
zi kül de té sét. Tes ti-lel ki nyo mo rú ság alatt ros ka dó kat meg -
gyó gyít, ör dö gi meg kö tö zött sé gek rab sá gá ban ver gõ dõ ket
meg sza ba dít, a ha lál rab ja it új ra élet re hív ja. Ke reszt ha lá -
la és fel tá ma dá sa ál tal meg újít ja szö vet sé gét a tõ le el for -
dult, irán ta hût len né lett em be ri ség gel. Új szö vet ség, új élet
te rem tõ jé vé lesz. Ez az új élet, akár csak ter mé sze tes éle -
tünk, Is ten tõl jö võ aján dék. Ahogy vi lág ra szü le té sün kért,
úgy ezért az új élet re szü le té sért sem te het tünk sem mit.
Aho gyan szü le in ket sem ma gunk ke res tük, így van ez a Jé -
zus Krisz tus sal va ló kö zös sé günk kel is. A ke reszt ség ál tal
aján dé koz ta tik ez ne künk. A ré gi em ber be egy új em ber
plán tál ta tott. Luther hoz zá te szi: az új em ber nek min den -
nap elõ kell jön nie és fel kell tá mad nia. A ke reszt ség gel a
mi ke resz tény vol tunk nak nincs vé ge, sõt ek kor tart még
csak az út ele jén. A ke reszt ség nem pon tot, ha nem ket tõs -
pon tot je lent. Az új élet Is ten Lel ke ál tal fej lõ dik ki. Is ten
ele gen dõ sza bad te ret biz to sít övé i nek, nem tart ja szo ro -
san, nem kö tö zi ma gá hoz õket, mint né mely szü lõ, aki ké -
sõbb cso dál ko zik, hogy nem let tek elég ön ál ló ak a gyer me -
kei. Az is gyak ran elõ for dul, hogy övéi utat té vesz te nek,
sõt mint an nak ide jén, nem hall gat nak az ál ta la kül dött
kö ve tek re. Urunk még sem von ja meg ke gyel mét né pé tõl.
Ezt ta nú sít ja Jé zus Krisz tus ke reszt ha lá la és fel tá ma dá sa.
A jú de a i ak okul tak sa ját tör té nel mük bõl. Rá döb ben tek,
egyet len me nek vés van: vissza kell tér ni ah hoz, aki tõl el -
for dul tak! De u te ro-Ézsa i ás sal Is ten ment az õ en ge det len
né pe után a ba bi lo ni fog ság ba, és így ha za tér het tek. Is ten
Jé zus Krisz tust, az õ Fi át azért küld te er re a föld re, hogy
utá nunk jöj jön, meg ke res sen és meg ment sen ben nün ket, a
bûn, a kí sér tõ és a ha lál fog sá gá ban síny lõ dõ ket. Õ be ve -
tett min dent a mi ér de künk ben, de jog gal vár ja, hogy mi is
tel je sen be ves sük ma gun kat az õ ügye ér de ké ben. Még friss
ben nünk a ka rá cso nyi öröm üze net. Ott lát juk lel ki sze me -
ink elõtt a já szol ban fek võ kis de det, aki vel az Úr nem csak
az ál ta la ki vá lasz tott szü le it akar ta meg aján dé koz ni, de
ben ne aján dé koz ta meg szö vet sé gé vel min den ko ri né pét,
így min ket is. Ben ne és ál ta la fel ra gyog a te rem tõ Is ten di -
csõ sé ge, bé kes sé get ho zó és mun ká ló ha tal ma. Az õ né pe -
ként en nek a bé kes ség te rem tés nek a szol gá la tá ban áll ha -
tunk. Va la ki az egyik le rom bolt temp lom ke reszt jé nek tor -
zó ja alá ezt ír ta: „Krisz tus nak nincs kar ja, csak a mi kar ja -
ink, nincs lá ba, csak a mi lá ba ink!”

3. Ez az ének a „meg re pedt ná dak” és a „füs töl gõ mé -
cse sek” szá má ra író dott.

Mind két kép a mu lan dó ság és az ér ték te len ség ki fe je zõ -
je. A meg tört ná dat el kü lö ní tik, mert ér ték te len. A pis lo gó
ka nó cot is el olt ják. A fog ság ban lé võ jú de a i ak is ér tet ték
ezt az üze ne tet. Eb ben az ál la po tuk ban tört fel be lõ lük a
kö nyör gés. Is ten meg hall gat ta imád sá ga i kat, és új ra ígé -
ret tel for dult fe lé jük. Igaz, hogy sok idõ nek el kel lett tel -
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nie, míg ha za tér het tek, s új ra fel épít het ték a temp lo mot.
Az Úr szol gá já nak mun ká ja ként vi szont új ra fel éledt a re -
mény szí vük ben.

Jé zus Krisz tus a meg tört nád hoz, a füs töl gõ mé cses hez
ha son lí tó em be ri éle te kért jött. Ma sem megy el tét le nül,
né mán és rész vét  le nül a bû ne ik mi att össze tör tek, a be teg -
sé gek, mun ka nél kü li ség vagy haj lék ta lan ság kín jai alatt
ver gõ dõk, má sok ki re kesz tõ ma ga tar tá sa mi att szen ve dõk
mel lett. Jé zus nem tö ri össze s ha jít ja el az em be ri szem -
nek hasz na ve he tet len né vált, meg re pedt ná dat, ha nem új -
ra ki egye ne sí ti. Eh hez szük sé ge van kö ve te i re, akik az õ
ne vé ben, kül döt te i ként men nek a meg fá rad tak hoz, meg -
ter hel tek hez. A pis lo gó gyer tyát sem olt ja ki. Va la ki el me -
sél te, hogy a pet ró le um lám pás idõ ben nagy any ja ho gyan
tud ta egy óva tos fú jás sal új ra láng ra lob ban ta ni a ki alud -
ni aka ró ka nó cot, mert ugyan már nem lo bo gott és vi lá gí -
tott, de még pa rázs lott! 

Hir det het jük az öröm hírt: az, aki nek az éle te a gol go tai
ke resz ten éret tünk ki aludt, akit sír ba he lyez ve el kü lö ní tet -
tek az élõk tõl, és har mad na pon mint a ha lált le gyõ zõ Úr
állt ta nít vá nyai elé, ma is ké pes új éle tet te rem te ni. Be gyó -
gyul hat nak a se bek, s egyen ként, né pe ként, mint a fog -
ság ból sza ba dul tak, bol dog öröm mel szol gál hat juk õt! 

Er re a ta ní tás ra, er re az öröm hír re vár nak a szi ge tek s a
vi lág min den tá ján élõ em ber tár sa ink.

De me Dá vid

Tal ló zó

„Igaz, hogy az Úr fel emel te és ki vá lasz tot ta Iz rá elt (…),
mind azon ál tal az 1b–4. vers ben lé võ ál lí tá sok ból az lát -
szik, hogy a szol ga itt a Mes si ás. (…) A Mt 12,18–21 Jé zus -
ra al kal maz va idé zi az Ézs 42,1–4-et kis el té ré sek kel, és iz -
rá e li szol gá la tá ra vo nat koz tat ja. Jé zus Is ten szol gá ja ként
azt tet te, amit Iz rá el nem tett meg.” (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)

„»igaz sá got/íté le tet vi gyen« (mišpat, 40,14), az is te ni
aka ra tot meg erõ sí tõ és vég re haj tó jo gi ha tá ro za tot. Ki vé te -
les ese tek tõl el te kint ve (…), ez a jog a ki rály nak, a pa pok -
nak és a he lyi bí rók nak volt fenn tart va. A pró fé tai ige hir -
de tést csak Mik 3,8 ne ve zi íté let nek (mišpat) (…). A »ki -
ált« ige rend sze rint a nagy szük ség ben le võk re vo nat ko zik
(…), a szol ga te hát csend ben ma rad és erõs.” (Ar no C.
Gae  be le in: Ószö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„A »szol ga« va ló di mél tó sá ga azon ban a nagy ra lá tó
elõtt rejt ve van, bát ran mond ha tó, hogy csak hit ben is -
mer he tõ fel, mi vel szol gá la tát egé szen más mód sze rek jel -
lem zik, ahogy azt Iz rá el ben ed dig meg szok ták.” (Sza bó
An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A ki je len tés te hát ma gá hoz Is ten né pé hez szól. A szol -
ga pe dig, aki re utal, nem pusz tán egy ide ál, ami lyen né
vál ni uk kel le ne, ha nem (…) va ló sá gos sze mély, aki Is ten -
nek az õ gyen ge sé gük re és el bu ká suk ra adott vá la sza. (…)
Ma ra dék ta la nul va ló ra kell vál ta nia Is ten nek a sa ját né pé -

re vo nat ko zó ter vét, és az Úr ról, Iz rá el Is te né rõl szó ló
igaz sá got min den nép pel meg kell is mer tet nie: Min de nek -
elõtt azt, hogy õ a tör té ne lem egye dü li és kor lát lan Ura és
a vi lág te rem tõ je. (…) A Szol ga kül de té sé nek va ló di cso -
dá ja azon ban nem annyi ra lé leg zet el ál lí tó táv la ta i ban,
mint in kább ab ban van, aho gyan azt vég hezvi szi. Nem Cí -
rus hoz ha son ló vi lág hó dí tó. Ere jé nek for rá sa Is ten Lel ke
lesz (1). Ural mát Is ten igé jén ke resz tül fog ja gya ko rol ni
(4b).1 Sze líd lesz, nem ha tal mas ko dik (2.3a), a 4. vers el -
sõ so ra pe dig ki fe je zet ten ar ra utal, hogy kül de té se so rán
szen ved nie kell.” (Bar ry Webb: Ézsa i ás köny ve. Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(A meg re pedt nád szá lat nem tö ri össze…)
„Egy kor egész sé get ad tál, hogy szol gál jak ne ked, ám na -
gyon gya lá za to san él tem ve le. Most be teg sé get ad tál, hogy
meg job bíts; ne hagyd, hogy most bé két len ked ve bosszant -
sa lak. Rosszul hasz nál tam az egész ség ide jét, s igaz sá go -
san bün tet tél ér te; légy tü rel mes, ha bün te té sem ide jét is
rosszul hasz nál nám fel…”

(Blaise Pas cal imá já ból)

TÖR TÉ NET
(és ben ned aján dé ko zom meg… vi lá gos sá gom mal a nem -
ze te ket)
A bu da pes ti 39. öt tu sa-vi lág baj nok ság arany ér me sei: Ba -
logh Gá bor: egyé ni, vál tó és csa pat, Hanz ély Ákos: vál tó
és csa pat, Sár fal vi Pé ter: vál tó és csa pat. 

A ver seny zá ró nap ján, jú li us 19-én hét fõn sür gõs jel zé -
sû táv irat ér ke zett az öt tu sa-vb szer ve zõ bi zott sá ga cí mén
Ba logh Gá bor úr ré szé re. A fel adó Bal czó And rás: „Szép
volt. Sír tunk. Mind annyi ó tok nak gra tu lá lunk. Ke res sé tek
min den si ker Gaz dá ját. Bal czó ék.”

(hozd ki a bör tön bõl a fog lyo kat…)
Leg em lé ke ze te sebb él mé nye im kö zé tar toz nak azok, ami -
kor együtt imád koz hat tam egy há zunk ve ze tõ i vel. Nem fe -
lej tem el azt a mon da tot sem, amit egyi kük édes any ja
mon dott: „Nem min den ben ér tem a fi a mat, de min dig
imád ko zom ér te.” Bár csak kri ti ka he lyett mi is töb bet
imád koz nánk ér tük!

(„Csak imád koz tunk?”
Ri port id. Ha fensc her Ká rollyal.

Evan gé li kus Élet, 2004. február 1.)
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1 A Szol ga tör vé nye (4b) szó sze rint „az õ tó rá ja”, ami in kább „ta ní -
tás”-t vagy „út mu ta tás”-t je lent, nem pe dig a mai ér te lem ben vett tör -
vényt. Az utol só ének ben (61,1–3) a Szol ga úgy je le nik meg, mint az
evan gé li um nak a Szent lé lek ál tal fel kent hir de tõ je.



Csep re gi Zsu zsan na lel kész test vé rünk 1990-tõl állt a Fé bé
Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let szol gá la tá ban. Más
szol gá la tai mel lett ve ze tõ je volt a Ma ros ut cai Re mény ség
ott hon nak, amely egye te mis ta, il let ve teo ló gus lá nyok nak
adott kol lé gi u mi he lyet. Ura, akit mind vé gig hû sé ge sen
szol gált, fi a ta lon, mind össze 46 éve sen, 1995. szep tem ber
26-án ha za hív ta.

Szep tem ber 29-én, a csen des sár szent lõ rin ci te me tõ ben
a Fé bé kül dött sé ge és a szûk csa lád tar tott em lé ke zõ is ten -
tisz te le tet. A di a ko nissza egye sü let fõ nök asszo nya, Tasch -
ner Er zsé bet me leg sza vak kal em lé ke zett Csep re gi Zsu zsan -
na éle té re és szol gá la tá ra. Majd e so rok író ja Lk 12,37
alap ján hir det te Is ten igé jét. Her zog Csa ba imád sá ga és az
ál dás után a 388. szá mú ének kel tet tünk bi zony sá got a
fel tá ma dás ba ve tett biz tos re mény sé günk rõl: „Gyõ zel met
vet tél, ó, Fel tá ma dott!”

* * *

Ke resz tény gyü le ke zet, sze re tett test vé re im az Úr Jé zus
Krisz tus ban! Jól is mert elõt tünk a har ma dik evan gé li um -
nak ez a sza ka sza, amely ben Jé zus Krisz tus szün te len vi -
gyá zás ra, vagy is az õ vissza jö ve te lé re va ló éber vá ra ko -
zás ra in tet te ta nít vá nya it. S a kö vet ke zõk ben az okos és a
go nosz szol ga pél dá za tát mond ta el, amely ben szin tén
sze re pel egy ha son ló mon dat. Bol dog az a szol ga, akit,
ami kor meg ér ke zik az úr, ilyen mun ká ban ta lál! (Lk 12,43)
– mond ja Jé zus övé i nek oku lá sá ra.

Azt gon do lom, mind nyá junk elõtt tel je sen nyil ván va ló,
hogy mit is je lent a pél dá zat sze rin ti „ilyen mun ka” és az
igénk ben hal lott vir rasz tás. Igen, a Krisz tus aka ra ta sze -
rin ti szol gá la tot, az õ pa ran cso la ta i nak meg tar tá sát, az
evan gé li um hir de té sét, a hû sé ges ke resz tény éle tet.

Azt is jól tud juk, ami re a mai új szö vet sé gi igénk hív ja
fel a fi gyel mün ket, hogy az éber ség re a kí sér tés mi att is
szük sé günk van. Hi szen ha e vi lág fe je del me olyan ar cát -
lan és vak me rõ volt, hogy még az Is ten Fi át is meg kí sér -
tet te, ak kor igen  nagy rö vid lá tás vol na részünkrõl, ha úgy
vé le ked nénk, hogy mi nem va gyunk a go nosz nak ki té ve.
Mi lyen nagy vol na a sá tán örö me, ha ép pen Is ten szol gái
kö zül tud na va la kit el hi tet ni!

De én most a bol dog szol gák ról sze ret nék szól ni. S hadd
mon dom már is: szá mom ra a bol dog ság mennyei fo ga lom.

Az em ber érez he ti ma gát jól itt a föl dön. Ha olya nok a kö -
rül mé nyei – egy ál ta lán nem az anya gi ak ra gon do lok –,
hogy biz ton ság ban tud ja ma gát, ér zi, hogy sze re tik, szük -
ség van reá, mind ez kel le mes lel ki ál la po tot vált ki. De ez
még – né ze tem sze rint – nem bol dog ság. Mert az iga zi bol -
dog ság Jé zus je len lé té ben van. Át él ték ezt azok az elõ de -
ink, akik szem ta núi vol tak az õ föl di éle té nek. És itt nincs
el lent mon dás, mert ahol Jé zus je len van, ott a menny or -
szág. A ta nít vá nyok nak ez a Jé zus je len lé té ben meg ta -
pasz talt mér he tet len bol dog ság adott cso dá la tos erõt a
már tír ha lál el szen ve dé sé re is, mert tud ták, hogy Jé zus hoz
men nek, és ná la örök ké bol do gok lesz nek.

Most lás suk meg, hogy igénk is in kább ar ra mu tat, hogy
a bol dog ság a menny ben vár re ánk. Lu kács sze rint Jé zus
az zal ír ta le a hû sé ges szol gák ju tal mát, hogy õ ma ga fog -
ja asz tal hoz ül tet ni õket, és szol gál ne kik. Elõ ször is, föl -
di ér te lem ben ez tel jes ség gel le he tet len vol na. Nincs olyan
há zi úr, aki ha za té rõ szol gá it asz tal hoz ül tet né, és ma ga
szol gál na föl ne kik. Vi szont van ilyen a menny ben! Jé zus
gyak ran hasz nál ja Is ten el jö ven dõ or szá gá nak be mu ta tá -
sá ra a me nyeg zõ ké pét mint a bûn tõl im már za var ta lan
öröm la ko mát, ahol a Meg vál tó és a meg vál tot tak asz tal -
kö zös ség ben van nak egy más sal.

Lu kács evan gé li u má ban az utol só va cso rán így szólt Jé -
zus a ta nít vá nya i hoz: Ti vagy tok azok, akik meg ma rad ta -
tok ve lem kí sér té se im ben, és én rá tok ha gyom a ki rály sá -
got, aho gyan az én Atyám rám hagy ta azt; hogy egye tek és
igya tok az én asz ta lom nál az én or szá gom ban. (Lk
22,28–30)

Jé zus nál egy ál ta lán nem le he tet len, hogy õ szol gál jon
ne künk, hi szen az éle tét is oda ad ta ér tünk. Ak kor hogy ne
szol gál nánk mi is ne ki, ön zet len öröm mel és tö ret len hû -
ség gel, itt, ezen a föl dön, hogy majd mi is asz tal hoz te le -
ped hes sünk ve le, ami kor el jön di csõ ség ben.

Csep re gi Zsu zsa test vé rünk, az Úr hû sé ges szol gá ja,
már elõt tünk jár. Hi szem, õ Jé zus nál van, a me nyeg zõi
asz tal nál, ahol Jé zus a há zi gaz da. Ahol nincs bûn, de van
örök bol dog ság Jé zus ál dott je len lé té ben. Oda igye ke zünk
mi is. És Jé zus min ket is vár és el se gít az õ ün ne pi la ko -
má já ra, ha a bol dog sá got nem itt a föl dön, ha nem ná la ke -
res sük, a menny ben. Er re se gít sen min ket Szent lel ké vel
ma is, és min den na pon a vi lág vé ge ze té ig.
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VEPER DI ZOL TÁN

Em lé ke zés Csep re gi Zsu zsan na lel kész re
ha lá lá nak 10. év for du ló ján*

Ige hir de tés Lk 12,37 alap ján



Mi lyen esé lye van egy halk sza vú, csön des em ber nek? Mi -
lyen esé lye van lár más, za jos, fon tos ko dó ön je lölt hõ sök
kö zött? Va jon mi lyen esé lye van egy olyan vi lág ban,
amely ben em be rek min den fé le ké tes ér té ke ket és tar tal ma -
kat ki a bál nak kü lön fé le mik ro fo nok ba, ahol annyi ra meg -
nõtt a zaj szint, hogy már az óvo dá sok is tor kuk sza kad tá -
ból ki a bál nak, ha csak kö zöl ni akar nak va la mit a tár sa ik -
kal vagy az óvó né ni vel?

Hoz zá szok tunk, hogy min dent nagy han gon kí nál nak.
Iz ga tott, túl fû tött, lár más han gon. Hoz zá szok tunk, hogy a
hét köz na pi élet ben ne künk ma gunk nak is meg kell ta nul -
nunk el ad ni a mun kán kat, a tel je sít mé nyün ket. Hogy va -
la mit be csü le te sen, leg jobb tu dá sunk sze rint el vég zünk,
az zal leg fel jebb 50%-ot tel je sí tet tünk. Fel tét len jön nie kell
a má sik 50-nek – leg alább 50-nek –, ami kor is mind ezt
föl je gyez zük. Be ír juk rub ri kák ba, jó han go san be le mond -
juk kü lön fé le mik ro fo nok ba. Mert csak az a mun ka szá mít
el vég zett mun ká nak, ame lyet do ku men tál tunk.

Mi lyen esé lye van egy ilyen han gos, ön ma gát kí ná ló,
ön ma gát ad mi niszt rá ló vi lág ban egy halk sza vú, csön des
em ber nek, aki nek a port ré ját úgy kez di meg raj zol ni a
Szent írás, hogy ta ga dó mon da to kat so rol? Nem, nem,
nem. Nem ki ált, nem lár máz, nem hal lat ja hang ját az ut -
cán. Le het sé ges, hogy ép pen ez a fel tû nõ? Hogy szin te
elég azt mon da ni: mind azt nem te szi, amit min den ki tesz,
amit el vár nak, hogy te gyünk, és amit úgy meg ta nul tunk,
hogy a sem mit is jól tud juk kí nál ni és cso ma gol ni. 

Ta lán pont eb ben a kör nye zet ben fel tû nõ, hogy va la ki
kö zénk hoz va la mit, és azt esze ágá ban nincs ri csa jo san
nagy dob ra ver ni. Ta lán olyas va la mit hoz, ami nem igény -
li, sõt nem tû ri a ma ga kel le tõ rek lá mot. Így hal lot tuk: 

– tör vényt hir det a né pek nek
– iga zán hir de ti a tör vényt
– ér vényt sze rez a tör vény nek a föl dön.
Há rom rö vid mon dat, azo nos fõ név vel: tör vény. Amit

ez a szó je löl, az azon ban nem nö ve li a pa rag ra fu sok egy -
re sû rû sö dõ dzsun ge lét. Ez egyet len ren det, dön tést, íté -
le tet je löl. Is ten igaz sá gos rend jét, jo gos dön té sét és min -
den ízé ben igaz sá gos íté le tét. Azt a ren det, ami – ha nem
ti por nánk láb bal az óta, hogy gon dol kod ni kezd tünk –
sza bá lyoz ná, rend ben tar ta ná az éle tün ket. Is ten éle tet
vé dõ, em bert vé dõ tör vé nyét hoz za kö zénk az õ halk sza -
vú szol gá ja. 

Ha én hal lom ezt a mon da tot – s tán nem va gyok egye -
dül –, el sõ re ak ci óm a szkep ti kus váll rán dí tás: hol van az
a min den ízé ben igaz sá gos tör vény?! A má so dik vi szont a
re mény ség csön des hang ja: le het, hogy mi, em be rek ezt a
tör vényt láb bal ti por juk, ki gú nyol juk, nem vesszük tu do -
má sul, és ez zel a ma ga tar tás sal tönk re tesszük az éle tet
ma gunk kö rül, ez a nor ma, ez a tör vény még is lé te zik. Ezt
hal la ni szá mom ra vi gasz ta ló, tar tást és erõt adó. A nagy
zaj ban és ren det len ség ben, ami kor az em be ri éle tet vé dõ
ren de ket, sza bá lyo kat és tör vé nye ket fo lya ma to san meg -
ha mi sít juk, sa ját pil la nat nyi hasz nun kat ker get ve csûr -
jük-csa var juk, még is lé te zik igaz és jo gos rend je, éle tet és
em bert vé dõ rend je az Is ten nek. És ezt sza bad ke res nünk,
sza bad pró bál ni meg kö ze lí te ni, sza bad nor ma ként el fo -
gad ni. Sza bad fü lel ni, hogy a nagy hang za var ból, lár má -
ból ki hall juk en nek a rend nek a hang ját.

Vagy két he te ol vas tam egy in ter jút Ná das Pé ter író val.
Új köny ve meg je le né se elõtt ké szült a be szél ge tés. Az új -
ság író így tet te föl a ri port utol só kér dé sét: „A re gény a jö -
võ hé ten ke rül a bol tok ba, so kan fog ják ol vas ni. Van-e
olyan mon dat, amit jó vol na hal la nia va la ki tõl, aki már el -
me rült ben ne?” Az író így vá la szolt: „Biz to san van, csak
én ezt elõ re nem is mer he tem. Ha el hang zik, ak kor majd
fel is me rem. Vagy leg alább is re mé lem, hogy fel is me rem.”

Is ten halk sza vú szol gá ja azért jött kö zénk, hogy ér -
vényt sze rez zen Is ten em bert vé dõ, éle tet vé dõ rend jé nek.
Jól fi gyel jünk, hogy ha fel hang zik, fel is mer jük a sza vát!

De ho gyan le het föl is mer ni? Mi rõl le het ezt a tör vényt
fel is mer ni? Mi a sark kö ve? Mi az alap vo ná sa, a leg fon to -
sabb jel lem zõ je? Ha meg néz zük Is ten szol gá jának a port -
ré ját, még egy ta ga dó mon da tot ta lá lunk ben ne. Így hang -
zik: A meg re pedt nád szá lat nem tö ri össze, a füs töl gõ mé -
csest nem olt ja el.

Na gyon sze líd mon dat. Vagy leg alább is an nak hal lat -
szik. Va ló já ban azon ban tel jes ség gel el len ke zik a vi lág ban
ural ko dó tör vénnyel. Mert bár hogy is néz zük, az élet ben
az a ter mé sze ti tör vény ural ko dik, hogy aki erõs, egész sé -
ges, kel lõ en ag resszív, az gyõz. Aki pe dig gyen ge, aki nek
már va la mi lyen csor bát szen ve dett az éle te, az szép las san
hát tér be szo rul, egy re in kább pe rem re sod ró dik, vesz tes
lesz, lú zer, ahogy ma nap ság mond juk, az tán vé ge. Az el -
re pedt nád szá lat a szél egy pil la nat alatt tö ri de rék ba. Az
alig pis lá ko ló gyer tya láng nak pe dig elég egy gyön ge fu val -
lat. Akik már va la hol ve re sé get szen ved tek, gyen gék, hát -
rá nyos hely ze tû ek, azok nem sok eséllyel in dul nak a ve -
szé lyek kel szem ben.
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SZA BÓ NÉ MÁT RAI MA RI AN NA

Esély a gyen gék szá má ra*

Igehirdetés Ézs 42,1–4 alapján

* El hang zott a Du na Tv-ben köz ve tí tett is ten tisz te le ten a bu da pest-zug -
lói evan gé li kus temp lom ban, 2005. no vem ber 6-án.



Tud juk, száz szor ta pasz tal juk, és bár meg sza kad a szí -
vünk a szá na lom tól, el kell fo gad nunk, hogy min den ter -
mé sze ti csa pás azo kat sújt ja a leg bru tá li sab ban, akik
amúgy is nyo mo rul tak. Az épphogy össze tá kolt há za kat
söp ri el a vi har vagy a föld ren gés. A gyógy szert, or vost
meg fi zet ni kép te len sze ren csét le ne ket ti ze de lik jár vá nyok.
Mi esé lye van az élet hez a vis kó já ból el ûzött 700 ezer zim -
bab wei em ber nek, akik nek ka lyi bá ját, hogy eszük be ne
jus son vissza men ni, még föl is gyúj tot ták? Vagy mi esé lye
van a 8 éves kis in di ai fi úcs ká nak, aki na pi 12 órá ban a
por ban ül ve egy ir dat lan ka la páccsal kö vet tör, és bol dog,
mert szom ba ton né mi pénzt visz ha za a csa lád já nak? El -
re pedt ná dak és pis lá ko ló gyer tyács kák. 

De nem kell fel tét lenül Af ri ká ba vagy In di á ba men nünk.
Tud juk, egyet len pil la nat elég ah hoz, hogy va la ki nek az
éle te ki bil len jen, de rék ba tör jön, hogy szin te min dent el ve -
szít sen, ami je ed dig volt, vagy egy sze rû en csak meg be te -
ged jen vagy meg öre ged jen, és tö ké le te sen meg vál toz za -
nak az esé lyei vagy a ki lá tá sai. És hi á ba kí nál nak nagy -
han gú rek lá mok vé del met és biz ton sá got. Tud juk, tar tunk
tõ le, hogy eset le ges ez a vé de lem és tö ré keny ez a biz ton -
ság. El re pedt nád szál, füs töl gõ, pis lá ko ló gyer tya.

Em lék szünk, mi lyen ter mé sze tes egy sze rû ség gel szólt a
bib li ai ki je len tõ mon dat? Nem tö ri össze és nem olt ja el.
Sem mi szen zá ció nem tör té nik. Nem ar ról ad hírt, hogy
va la mi ha tal mas ság meg sza kí tot ta az út ját, és ke gye sen
le ha jolt a sze gé nyek hez. Nem is ar ról tu dó sít, hogy egy
szi go rú bí ró még egy utol só esélyt adott ezek nek a nyo mo -
rul tak nak. Nem. Egy egé szen ter mé sze tes, egyszerû ki je -
len tõ mon dat hang zik el: nem tö ri össze, nem olt ja el.
Nem te szi. Nem ter mé sze te, hogy te gye. Azért jött kö zénk,
hogy ir gal ma san ma gá hoz ölel je azo kat, aki ket nem vi -
gasz tal sen ki. Akik már nem ér té ke sek, mert nem le het tõ -
lük sem mi vi szont szol gál ta tást vár ni. Hogy tár sa le gyen
azok nak, akik mély sé ges ma gány ban él nek. Hogy sze re te -
te fényt gyújt son azok elõtt, akik kö rül ho má lyo so dik, sö -
té te dik a vi lág. Hogy tár sa és sza ba dí tó ja le gyen a meg re -
pedt nád szá lak nak és a füs töl gõ mé cse sek nek. Azt mond -
ja az em be rek nek, akik ha szon ta lan nak és fö lös le ges nek
ér zik ma gu kat: szük sé gem van rád.

Egy ál ta lán nem vé let len, hogy Jé zus leg el sõ kö ve tõi ben -
ne lát ták va ló ra vál ni ezt a pró fé ci át. Jé zus kö rül szin te
csak meg rop pant éle tû em be re ket ta lá lunk. Olya no kat, aki -

ket ki ve tet tek a töb bi ek, akik ha tal ma sat bot lot tak, akik
sír tak és gyá szol tak, akik be te gek vol tak és ki lá tás ta lan
sor sú ak. Olya no kat, akik nek volt egy pil la nat az éle té ben,
ami meg rop pan tott min dent. Ezek az em be rek vissza kap -
ták az éle tük ér té két. Föl egye ne sed tek. Meg gyó gyul tak. Rá -
döb ben tek, hogy fel ada ta ik van nak. Erõ re kap tak. Jé zus
kö rül soha nem a hi bát lan, erõs és egész sé ges em be rek to -
long tak, és ma sem, ha nem olya nok, akik vissza kap ták az
egész sé gü ket, az ér té kü ket, a jö võ jü ket. Meg vi gasz talt em -
be rek van nak Jé zus kö rül, akik új erõ re kap tak. 

Em be rek tar tá sát, hi tét, élet ere jét vissza ad ni, kö vet ke -
ze te sen min den fé le ideo ló gia fö lé emel ni az em bert; ez
nem ár tat lan jó té kony ko dás, ha nem igen koc ká za tos, ve -
szé lyes cse le ke det. Ezt sej te ti már a pró fé cia is. Azt pe dig
tud juk, hogy Jé zus ma ga is meg rop pant nád szál és füs töl -
gõ mé cses. Akit szin tén le he tett pe rem re so dor ni, ki kö zö -
sí te ni, gú nyol ni és meg vet ni. Aki be le halt eb be a kül de -
tés be. Ám azt is tud nunk kell, hogy Is ten nem hagy ta õt
a ha lál ban. És ez az Is ten tö ké le te sen igaz tör vé nye, jo -
gos dön té se, ami rõl szól tunk. A mi Meg vál tónk ká tet te.
Test vé rünk ké és ba rá tunk ká. Örök párt fo gónk ká. Sza ba -
dí tónk ká, aki a vég sõ tö rés bõl és a vég sõ sö tét bõl is ki -
sza ba dít, ki emel. Mert õ ilyen. Ne ki ilyen a ter mé sze te.
Rá is me rünk-e a hang já ra? Fel is mer jük-e az ar cát? Õ az a
Jé zus, aki ne künk is Meg vál tónk. Aki esély a gyen gék
szá má ra. 

En nek az is ten tisz te let nek az ele jén fi a tal em be rek gyö -
nyö rû, hi bát lan gyer tyá kat gyúj tot tak meg az ol tá ron.
Azu tán meg gyúj tot tak egy ki csi, kor mos, gör be, el re pedt
gyer tyát is. Én vé gig szur kol tam en nek a gyer tyá nak.
Hogy ki bír ja. Ég ve ma rad jon. El ne dõl jön, föl ne bo rul jon,
el ne alud jon. És úgy lá tom, még min dig ég. Esélyt ka pott.
Az is ten tisz te let zá ró imád sá gá nak ké ré se it gyer tyák fog -
ják jel ké pez ni. Min den gyer tyát en nek a kis gyer tyá nak a
lán gocs ká já ról fo gunk meg gyúj ta ni. Azt re mél jük, hogy
meg sok szo ro zó dott láng já val be fog ja vi lá gí ta ni az egész
ol tár te ret, és azt fog ja üzen ni mind annyi unk nak: lé te zik
esély a gyen gék szá má ra. Ez ad jon élet erõt, emel je föl a te -
kin te tün ket! És jut tas sa eszünk be, hogy ta lán mi is be le -
ka rol ha tunk va la ki be, és el mond hat juk ne ki: szük sé gem
van rád. Ha ez köl csö nö sen meg tör té nik, ak kor ba rát sá -
gos, me leg fény fog ja el árasz ta ni az éle tün ket. Nem al sza -
nak ki éle tünk ben a gyer tya fé nyek, és jó lesz él ni. Ámen.
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