
Min dig sze ret tem, ám so ha ennyit nem hall gat tam a Bar -
tók Rá diót, mint ma nap ság. Csak meg ha tá ro zott cél lal kap -
cso lok más ho va, tu da to san ki vá lasz tott mû so rok ked vé -
ért. Vé let len sze rû en, hát tér ze ne ként ki zá ró lag a Bar tó kot
vá lasz tom. A rá dió nál sok kal tá gabb össze füg gés ben is
meg vá lo ga tom, még pe dig egy re ké nye seb ben, hogy mit
hall ga tok, mit né zek, mi rõl be szél ge tek, mit ol va sok el és
mi re fi gye lek. Hogy mit en ge dek kö zel ma gam hoz. 

Vá lo gat hat az em ber me rõ él ve zet bõl. És vá lo gat hat ön vé -
de lem bõl is. Ne kem ez a má so dik vá lik egy re kö ze leb bi is me -
rõ söm mé. Nincs szük sé ge a gon dol ko dá som nak, a lel kem -
nek, az ér zé se im nek szél sõ sé ges és túl fû tött sza vak ra, igény -
te len dal la mok ra, ma ni pu la tív hír köz lés re. Ösz tö nö sen szû -
röm a hí re ket, ke rü lök bi zo nyos té má kat, és nem ha gyom,
hogy el sza ba du ló in du la tok tisz tá ta lan ára da ta ma gá val so -
dor jon. Van nak a hír köz lés nek, a szó ra koz ta tás nak, a köz -
élet nek és ma már saj nos az egy há zi élet nek is olyan ese mé -
nyei, be széd té mái és in du la tai, ame lye ket nem en ge dek kö -
zel ma gam hoz. Gyá va len nék? Re mé lem, nem va gyok az.
Az zal vi szont egy re szo ron ga tób ban szem be sü lök, hogy az
em ber fe le lõs a lel ke, az ér zé sei, a gon do la tai tisz tán tar tá sá -
ért. Ez nem je len ti azt, hogy el me ne kül jünk kel le met len té -
mák elõl, vagy ne mer jünk szem be sül ni sú lyos prob lé mák -
kal. Azt vi szont je len ti, hogy nem dé del get he tek tar tó san az
ér zé se im mé lyén go nosz sá got, gyû lö le tet, bosszú vá gyat,
kár örö möt, de bu ta hi á ba va ló sá got sem. Azért nem, mert
szét árad nak a fe jem ben és a lel kem ben, és óha tat la nul ki -
szo rít ják azt a tar tal mat, amely az éle tem alap ját je len ti. És
amit nem csak a ma gam épü lé sé re õriz ge tek, ha nem kép vi se -
le tü ket és to vább adá su kat hi va tás ként vá lasz tot tam. 

Ful bert Stef fens ky gya kor la ti teo ló gus pro fesszor egyik
köny vé ben idéz egy ré gi me sét, az igaz gyöngy rõl szó ló
éne ket. A ki rály fi út nak in dul aty ja há zá ból. Ke let rõl, a
fény bi ro dal má ból Nyu gat fe lé, a fe lej tés és a ká bu lat bi ro -
dal ma fe lé tart. Az egyip to mi szennyes mo csár ban kell rá -
ta lál nia az igaz gyöngy re. Ez a kül de té se. Út nak in dul, és
ahogy Nyu gat föld jé re ér, ál do za tá ul esik a fe lej tés és a ká -
bu lat bi ro dal ma ra vasz sá gá nak. Az ot ta ni em be rek ra -
vasz sá gá nak. Ezt mond ja a me se be li her ceg: 

„Kor tyol tam ita lu kat, a fe lej tés ita lát. 
Be le kós tol tam bû zös, rom lott éte le ik be. 
És el fe lej tet tem, hogy ki rály fi va gyok. 
Meg fe led kez tem a kül de té sem rõl. 
Szem elõl té vesz tet tem az igaz gyön gyöt.”

Egy szer csak egy ne mes úr ér ke zik ha zá já ból, le ve let hoz
szá má ra. Ez az ese mény jut tat ja eszé be szár ma zá sát. Fel -
ri ad ha lá los ká bu la tá ból, meg küzd a ve szé lyek kel, és meg -
ta lál ja a gyön gyöt. Hogy ki õ és mi a dol ga, ar ra nem a
kör nye zet döb ben ti rá, és önmagától sem ismerheti fel.
Egy kí vül rõl jö võ hír éb resz ti rá erre. A tá vol ból ér ke zett
üze net a tü kör, amely ben ön ma gá ra is mer. Nem csak a le -
vél konk rét tar tal ma ráz za fel, ha nem an nak ide gen vol ta
is. Az a tény, hogy el tér a je len és a köz vet len kör nye zet
üze ne té tõl. Hogy egé szen más. 

Böjt az az idõ szak, amely ben bi zo nyo san nem eszünk
meg min dent, amit a kam ra, és nem iszunk meg min dent,
amit a pin ce mé lye rejt. El for du lunk mér ge zõ éte lek tõl és bó -
dí tó ita lok tól. De oda fi gye lünk-e a le vél re, ame lyet ott hon ról
küld tek? Be le né zünk-e a meg szo kot tól és min den na pos tól
el té rõ tar ta lom tük ré be, hogy rá döb ben jünk, kik va gyunk
va ló já ban? Hogy eszünk be jus son az igaz gyöngy, ame lyet
egy kor tel jes szép sé gé ben meg sej tet tünk, és al kal mas nak ta -
lál tunk ar ra, hogy ke re sé sé nek szen tel jük az éle tün ket. 

Böjt ben ne met is, igent is mon dunk. Ne met a rom bo ló,
pusz tí tó, élet el le nes in du la tok ra, sza vak ra, írá sok ra, ter -
vek re és gon do la tok ra. De igent mon dunk min den szép re
és jó ra, min den re, ami vel Is ten sze re te te el ér min ket, hogy
em lé kez tes sen, kik va gyunk, ki hez tar to zunk, mi il lik hoz -
zánk és mi a kül de té sünk. Sze ret ném, ha ezek ben a böj ti
he tek ben erõs és friss len nék. Hogy fel is mer jem a té mát és
a pil la na tot, amely tõl el kell for dul nom. Kész sé ges le gyek
vi szont meg hal la ni, át él ni mind azt a jót, amit Is ten ké szít
szá mom ra.

A Ma gyar Rá dió is csat la ko zott ah hoz az eu ró pai kez de -
mé nye zés hez, amely nek ke re té ben Mo zart szü le tés nap ján
hu szon négy órán át csak az õ ze né jét su gá roz zák rá dió -
adók. Ide je át kap csol ni.
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SZA BÓ NÉ MÁT RAI MA RI AN NA

Mo zart-év van
Bol dog em ber az, aki nem áll a vét ke sek út já ra,

ha nem az Úr tör vé nyé rõl el mél ke dik éj jel és nap pal. (Zsolt 1,1–2)
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Min den ta nár ál ma, hogy olyan di á ko kat bú csúz tas son el
érett sé gi után, akik ké sõbb nem csak a fo ci meccsek re és a
nagy sze rel mek re em lé kez nek vissza, s akik nek az évek
so rán nem csak le xi ká lis tu dá suk gya ra po dott, de olyan
élet fel fo gás sal és szem lé let mód dal is gaz da god tak, ame -
lyet egész éle tü kön át hasz nál ni tud nak, és amely re évek
múl tán is büsz kén em lé kez nek vissza. Ha son ló an ah hoz,
aho gyan Wign er Je nõ No bel-dí jas fi zi kus em lé ke zett
vissza is ko lá já ra év ti ze dek kel ké sõbb az atom mag szer ke -
ze té rõl írott köny vé ben: „Sok-sok víz folyt le a Du nán, mi -
ó ta utol já ra fü röd tem ben ne. Az idõ azon ban nem mos ta
le a há la ér ze te met szü le té sem he lye iránt. Nem fe lej tem el,
hogy böl csõm volt, hogy so ká ig él te tett, hogy ott sze rez -
tem meg tu dá som alap ja it. Rit kán mu lasz tok el ha son ló
al kal mat, hogy ki fe jez zem há lá mat ta ní tó im nak és az in -
té zet nek, a fa so ri evan gé li kus gim ná zi um nak, amely nek
annyit kö szön he tek. So ha nem fo gom el fe lej te ni ré gi ta ná -
ra i mat… Élén ken él nek szí vem ben a ver sek is, ame lye ket
a fa so ri gim ná zi um ban ta nul tam, és még ma is sok új
szép sé get fe de zek fel ben nük.”1

Wign er Je nõ, Neu mann Já nos, Har sá nyi Já nos, Herzl Ti -
va dar, Szent-Györ gyi Al bert, Oláh György, He ve sy György,
Bay Zol tán, Lánczos Kor nél vagy Szeb ehely Vik tor mun -
kás sá gát so kan is mer jük, s ered mé nye ik re mél tán va -
gyunk büsz kék. Azon ban ke vés bé is mert, hogy mind -
annyi an va la mely egy há zi gim ná zi um ban foly tat ták ta -
nul má nya i kat: Wign er, Neu mann, Herzl és Har sá nyi a Fa -
so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban, Szent-Györ gyi a Bu da -
pes ti Re for má tus Gim ná zi um ban, He ve sy és Oláh a pi a ris -
ta rend kö zép is ko lá já ban, Bay a Deb re ce ni Re for má tus
Kol lé gi um ban, Lánczos és Szeb ehely pe dig a cisz ter ci rend
gim ná zi u má ban vé gez te ta nul má nya it. 

Ho gyan tud ta egy egy há zi is ko la ki épí te ni és fej lesz te ni
az ér dek lõ dé sü ket a ter mé szet tu do mány va la mely ága
iránt? Volt-e va la mi lyen ha tá sa az egy há zi lég kör nek a
szak mai fej lõ dés re, vagy ez ki zá ró lag egy-egy meg ha tá ro -
zó sze mé lyi sé gû, szak má já ban ki vá ló ta nár mun ká já nak

ered mé nye volt? Ho gyan tud ta az is ko la egy szer re to vább -
ad ni az év ez re des val lá si ta ní tá sok irán ti tisz te le tet és a
leg újabb tu do má nyos ered mé nyek irán ti ér dek lõ dést? 

Az em lí tett tu dó sok mind sze re tet tel em lé kez tek is ko lá -
ik ra, s az ál ta luk ki emelt azon né hány szem pont ra sze ret -
ném fel hív ni a fi gyel met, ame lyek szá muk ra oly meg ha tá -
ro zó ak vol tak a kö zép is ko lai ta nu lás so rán.

PSZI CHO LÓ GI AI HÁT TÉR

Az em ber éle te so rán ta lán a leg ér zé ke nyebb – s le het,
hogy ér zel mi leg a leg mé lyebb – idõ sza ka a ti zen éves kor;
ez az a né hány év, amelynek so rán az em ber ki épí ti sa ját
ér ték rend sze rét. Az ok ta tás azért fon tos ezek ben az évek -
ben, mert eb ben az idõ szak ban sa já tít ja el a di ák a to le -
ran cia és a pár be széd ké pes sé gét, va la mint a szé les lá tó -
kör re va ló igé nyét és igé nyes sé gét. Gyak ran nem a szak -
mai is me re tek azok, ame lyek se gí tik a di á kot a fej lõ dés -
ben, ha nem a ta ní tás mód szer ta na, a sze mé lyes kap cso -
la tok és be szél ge té sek ad ják meg azt az út ra va lót, ame -
lyet a di ák be épít mind sze mé lyi sé gé be, mind szak mai
kar ri er jé be. 

Lánczos Kor nél, a kvan tum me cha ni ka vi lág hí rû tu dó sa
– egy ide ig Al bert Eins tein ma te ma ti kai asszisz ten se – a
kö vet ke zõ kép pen fog lal ta össze a cisz ter ci rend szé kes fe -
hér vá ri gim ná zi u má ban szer zett ta pasz ta la ta it: „Gim ná zi -
u mi ne vel te té sünk ma gas szín vo na lú volt. Nem ar ra gon -
do lok, amit meg ta nul tunk, ha nem ar ra az at ti tûd re, ami
élet re szó ló an ki fej lõ dött ben nünk. Cso dá la tos ér zés volt,
ami kor ki tet tek mind azon ide ák ha tá sá nak, ami ket az em -
be ri ség al ko tott. A pu ber tás éve i ben erõ sen ha tott ez az ér -
zel mi meg kö ze lí tés… Hu mán ne vel te té sünk sok fe lé tárt
fel aj tó kat, eze ken át el in dul tunk a köl té szet, a mû vé szet,
a fi zi ka fe lé.”2 Bay Zol tán, az el mé le ti fi zi ka pro fesszo ra a
Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um ban töl tött éve it jel le mez -
te így: „Ha ar ra aka rok vá la szol ni, mi ért va gyok há lás a
deb re ce ni is ko lá nak, rö vi den ezt mond ha tom: mert fel ölel -

KODÁCSY-SI MON ESZ TER

Az egy há zi is ko la
mint a pár be széd mo dell je

1 Do bos K. – Gaz da I. – Ko vács L.: A Fa so ri cso da. Or szá gos Pe da gó gi ai
Könyv tár és Mú ze um, Bu da pest, 2002. 83. o. 2 Lánczos Kor nél mun kás sá ga. Fi zi kai Szem le, 1993/3.
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te az em be ri szel lem nek azt a hár mas te vé keny sé gét,
amely nél kül nem em ber az em ber: az ér tel met (tu dást), a
szép nek (mû vé szet nek) a sze re te tét és az er köl csöt.”3

Szá mos pszi cho ló gus sze rint a ta nu lás so rán szer zett
ta pasz ta la tok nak mé lyebb ha tá sa van ar ra néz ve, hogy a
ta nu ló hi te és sze mé lyes meg gyõ zõ dé sei mely irány ba fej -
lõd nek to vább, mint az örök lött tu laj don sá gok nak. Az ok -
ta tás nak, va la mint a ta nár- és di ák tár sak kal va ló pri mer
kap cso la tok nak na gyobb ha tá sa van a ta nu ló ma ga tar tá -
sá nak ki ala kí tá sá ban, mint a ve le szü le tett tu laj don sá gok -
nak. Ugyan is míg a ve lünk szü le tett tu laj don sá gok ösz -
tön ként hoz zák lét re a vi sel ke dés mo ti vá ci ót, ad dig a ta nu -
lás so rán szer zett be nyo má sok va la mi lyen ér te lem ben
min dig a ko ráb bi fé lel mek hez kap cso lód nak, s így a vi sel -
ke dés mo ti vá ci ót sok kal na gyobb mér ték ben be fo lyá sol ják,
mint a bel sõ tu laj don sá gok.4

Erik Erik son sze rint ha a fi zi kai vi lág irán ti alap ve tõ bi -
za lom nem tu dott meg fe le lõ en ki épül ni a gyer mek kor so -
rán – akár túl zott mér té kû in ger ha tá sá ra, vagy an nak hi -
á nyá ból fa ka dó an –, ak kor a gyer mek ké sõbb ski zo id vi -
sel ke dést fog mu tat ni. Az õt kö rül ve võ vi lá got fé lel me tes -
nek, ve szé lyes nek és ide gen nek fog ja ta lál ni, és a vi lág ban
el fog lalt sa ját he lyét véd te len nek és ki szol gál ta tott nak
fog ja érez ni. 

Bár más mér ték ben és más as pek tus ban, de a ti zen éves
fi a ta lok hely ze te bi zo nyos szem pont ból na gyon ha son ló
az elõbb vá zolt eset hez a pszi cho ló gu sok sze rint is. A ti -
zen éve sek – a gyer mek kor ban szer zett ta pasz ta lat tól füg -
get le nül – kü lö nö sen „ve szé lyez te tet tek” ab ból a szem -
pont ból, hogy egy „psze u dos ki zo id” ál la pot jö het lét re,5

ha nem ta nul nak meg kü lönb sé get ten ni a kül sõ és a bel -
sõ vi lág, a va ló ság és a fan tá zia, a sze mé lyes és a kö zös -
sé gi cé lok kö zött, s ha nem ta nul nak meg egy szer re rö vid
és hosszú tá von gon dol kod ni és él ni. Eb ben a „psze u do -
ski zo id” ál la pot ban na gyon von zó nak fog ja ta lál ni a di ák
a misz ti kus, tit kos, ezo te ri kus – sõt fa na ti kus – vi lá got, és
va ló szí nû leg tel je sen el fog ja uta sí ta ni a va lós vi lá got és
an nak tu do má nyo san em pi ri kus meg kö ze lí té sét. És egé -
szen biz tos, hogy az ilyen fi a tal nem lesz ké pes ar ra, hogy
az élet kü lön bö zõ te rü le tei kö zött egész sé ges össz han got,
de leg alább is pár be szé det kép zel jen el. 

Fel nõtt kor ban az ilyen „meg ha son lott” sze mé lyek nél az
élet kér dé sek min dig dön tés re va ló kész te tés ként me rül nek
fel az és és a vagy kö tõ szó kö zött, és szin te so ha nem en -
ge dik meg a két kö tõ szó kon tex tus füg gõ, eset leg egy más
mel let ti hasz ná la tát. Wes ley J. Wild man teo ló gus a kö vet -
ke zõ kép pen fo gal maz: „A ter mé szet tu do má nyok és a teo -
ló gia kö zöt ti kap cso lat rész ben azért olyan ma gá val ra ga -
dó té ma, mert sû rít ve fe je zi ki azt a ski zof rén ag go dal mat,

amely a mai nyu ga ti vi lá got jel lem zi: Ho gyan le het sé ges,
hogy egy szer re gon dol kod junk tu do má nyo san és cse le ked -
jünk teo ló gi ai mó don; le gyünk kri ti ku sak, de ugyan ak kor
is ten tisz te lõk, él jünk a tech no ló gi á val, de eti ku san? Ezt a
meg ha son lott ma ga tar tást és kér dés fel te vést már bi zo nyá -
ra mind annyi an szám ta lan szor kö rül jár tuk kü lön bö zõ fó -
ru mo kon. Nem is na gyon sze re tem a »ski zof ré nia« fo gal -
mát a je len ség le írá sá ra, de a ha son lat nak még is van va -
la mi elõ nye. Az or vo si pszi cho ló gi á ban a ski zof ré nia a va -
ló ság tól va ló el sza ka dást je len ti. Hét köz na pi ér tel mé ben
pe dig a ré szek re sza kadt sze mé lyi sé get je len ti, aki nél bel -
sõ sza ka do zott ság ról van szó, nem kül sõ rõl. A pszi cho ló -
gu sok ezt ne ve zik több szö rös sze mé lyi ség za var nak. A ket -
tõ nem tel je sen füg get len egy más tól, hi szen a va ló ság tól
va ló el sza ka dás gyak ran an nak a pró bál ko zás nak az ered -
mé nye, amely meg pró bál ja el ke rül ni a bel sõ fe szült ség
vagy tö rés tu da to sí tá sát; és for dít va.”6

A psze u dos ki zo id ál la pot el ke rü lé se csak úgy, mint a
kény sze res sze mé lyi ség je gyek meg erõ sí té sé nek el ke rü lé se
kü lö nö sen fon tos ah hoz, hogy a vi lá got tel jes vál to za tos -
sá gá ban tud juk fel fog ni, de a ku ta tó mun ká nak is leg alább
oly annyi ra lé nye ges ele me. Oláh György ké mi ai No bel-dí -
jas tu dós vissza em lé ke zé sei sze rint a pi a ris ta rend gim ná -
zi u ma nyi tott szem lé let tel ok ta tott: „A ma gam faj ta ma gá -
nyos ku ta tók… azért ku tat nak, mert mû kö dik… az is ko -
lá ban be lé jük ol tott kí ván csi ság. A vá rat lant sze ret nék
meg ta lál ni. Ha még azt is meg ta pasz tal ják, hogy a mun -
ká juk hoz zá já rul az em be ri tár sa da lom föl emel ke dé sé hez,
az jól esõ rá adás.”7

Wign er Je nõ is ha son ló szem lé le tû ok ta tás ra em lé ke zett
vissza: „Van nak je len sé gek, ame lye ket a fi zi ka nem ké pes
le ír ni. Ilyen do log az élet, az ér te lem, a tu dat. Eb be be le tö -
rõd ni olyan, mint ha nem ven nénk fi gye lem be a gra vi tá ci -
ót. De a gra vi tá ció lé te zik, és élet lé te zik. Itt va gyok, örö -
möt és vá gyat ér zek. Azt szok ták mon da ni, hogy a fi zi ka
tör vé nyei az em ber re is vo nat koz nak, az ér zel mek pe dig
ér dek te le nek. Ezt nem tu dom el fo gad ni! Meg va gyok gyõ -
zõd ve, hogy az ese mé nyek me ne tét a tu dat épp úgy be fo -
lyá sol hat ja, mint a gra vi tá ci ós erõ. Ek kor pe dig lé te zik va -
la mi, ami vel a fi zi ka nem tö rõ dik, mint ahogy nem ér de -
kel ték az ato mok sem száz év vel ez elõtt.”8

Az ok ta tás nak te hát fel kell éb resz te nie a di á kok ban a
kí ván csi sá got, a vá rat lan utá ni vá gyat, és mo ti vá ci ók kal
tel jes hát te ret kell biz to sí ta nia a le szû kí tõ vi lág kép he -
lyett, nem csak a szak mai ki tel je se dés ér de ké ben, ha nem
az egész sé ges lel ki ál la pot meg õr zé se cél já ból is. 
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3 Marx Gy.: A mars la kók ér ke zé se. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 2000.
166. o.

4 Né meth D.: A szek tás lel kü let jel lem zõi és lel ki gon do zói fel ada ta i nak
kér dé sei. Lel kész egye sü let, 1995/3. 56. o.

5 Né meth, 57. o.

6 Wild man, W. J.: The Quest for Har mony. An In terp re ta ti on of Con tem -
por ary Theo logy and Sci en ce. In: Ri chard son, W. M. – Wes ley, J. W. (ed.):
Re li gi on and Sci en ce. Ro ut ledge, New York, 1996. 41–42. o.

7 Marx, 380. o.
8 Marx, 240. o.



OKOS ÉS BÖLCS

Az egy há zi is ko lák sze re pét leg gyak rab ban az er kölcs és
élet vi tel, hit és bi za lom fej lõ dé sé nek te rü le té re te szik.
Azon ban az okos ság és a böl cses ség fo gal má nak meg kü -
lön böz te té sé vel és ér té ke i nek fel is mer te té sé vel rész ben ki -
fe jez he tõ az a több let, amellyel egy egy há zi is ko la ren del -
kez het az ok ta tás te rén is.

Végh Lász ló atom fi zi kus fo gal ma it hasz nál va:9 az okos
és a bölcs tu laj don sá gok nem csu pán két kü lön bö zõ fo gal -
mat je löl nek, de egy em ber éle té ben kü lön bö zõ funk ci ó kat
is lát nak el.

Okos nak len ni azt je len ti, hogy va la ki ké pes ok és oko zat
össze füg gé sé ben gon dol kod ni, amint ezt ma ga a szó is ki -
fe je zi: ok-os. Ez a faj ta gon dol ko dás mód rö vid tá vú a ha tá -
sok, oko za tok ér tel mé ben, és el en ged he tet len az élet min -
den na pos prob lé má i nak le küz dé sé hez: azok hoz a prob lé -
mák hoz, ame lyek a vi lág, az élet egy-egy sze le tét érin tik.

Bölcs nek len ni azt je len ti, hogy az il le tõ ké pes bi zo nyos
szi tu á ci ók elem zé sé re, össze tett, bo nyo lult rend sze rek
meg ér té sé re, szá mos kü lön fé le szem pont fel ál lí tá sá ra, va -
la mint a ta pasz ta la tok összeg zé sé re, s ezek fé nyé ben egy
új je len ség ma gya rá za tá ra. Eh hez a faj ta gon dol ko dás hoz
szük ség van az al ko tás, meg ér tés és mo dell al kal ma zás ké -
pes sé gé re. A bölcs em ber nem csak nagy tu dás sal, de az
íté lõ ké pes ség ere jé vel is ren del ke zik. 

Az okos el len té te a bu ta, aki nem lát ja, hogy kö vet kez -
mé nye i nek mi lyen tet tei lesz nek, s nem tud ja, hogy az ál -
ta la meg ta pasz talt dol gok nak mi a ki vál tó oka. Le het,
hogy gon dol a jö võ re, de mi vel nem lát ja át a mai na pot
sem, ezért a jö võ re is csak ag go dal mas kod va tud gon dol -
ni. A bölcs el len té te vi szont a bo lond, aki le het, hogy ké -
pes az össze füg gé sek meg lá tá sá ra, de ki zá ró lag a má nak
él, és sem mi ben sem gon dol a hol nap ra. 

A kö zép is ko lai ok ta tás ban a ta ná rok nak a kü lön fé le
prob lé ma meg ol dó fel ada to kon ke resz tül meg kell ta ní ta ni -
uk a di á ko kat az okos ság ké pes sé gé re, csak úgy, amint
meg kell mu tat ni uk a böl cses ség jel lem zõ it is. Az egyes
tan órák nak kü lön bö zõ sze re pük van ab ban, hogy mind két
ér té ket, az élet hez el en ged he tet le nül szük sé ges mind két
tu laj don sá got meg is mer tes se a di á kok kal. 
• A ma te ma ti ka a lo gi kus gon dol ko dást, a lo gi ka hasz ná -

la tát tud ja meg ta ní ta ni a di á kok nak. 
• Az iro da lom az ol va sá son ke resz tül a meg ér tés nek, az

ér tel me zés nek, az össze ha son lí tás nak és a kü lön bö zõ
je len sé gek össze kap cso lá sá nak a ké pes sé gét köz ve tí ti. 

• Fi zi ka órán a mo del lek ké szí té sé nek és hasz ná la tá nak
kész sé gét, va la mint a lé nye ges és lé nyeg te len dol gok
meg kü lön böz te té sé nek mód ját le het el sa já tí ta ni.

• A tör té ne lem a tár sa dal mi je len sé gek, va la mint egy kö -
zös ség éle té nek idõ be li ér tel me zé sét mu tat ja meg. 

• A bio ló gia és a föld rajz tan órák meg is mer te tik a di á kok -
kal, ho gyan kell rend szer be il lesz te ni a je len sé ge ket, ho -
gyan le het egy adott rend szer ben kö vet ke ze te sen gon -
dol kod ni. 

• A hit tan- és fi lo zó fia órák pe dig meg ta ní ta nak a más hol
ta nult dol gok nak egy adott szem pont sze rin ti ér té ke lé -
sé re, va la mint a kü lön bö zõ te rü le tek és szem lé let mó dok
össze kap cso lá sá ra. 

A fel so ro lás vé let len sze rû, és le het, hogy meg kö ve tel bi zo -
nyos idõ be li sor ren di sé get, de ér té ke lést sem mi kép pen
sem je lent. Ugyan is a ma te ma ti kai lo gi ka vagy szá mos
iro dal mi mû tö ké le tes is me re te nem so kat ér, ha a di ák
nem tud ja egy adott rend szer be be épí te ni, sa ját ér ték rend -
sze ré nek ki ala kí tá sa so rán fel hasz nál ni. S adott szem pont
sze rint sem le het rend sze rez ni – ha nincs mit. 

A ti zen éves kor osz tály szá má ra na gyon fon tos en nek a
ki egé szí tõ köl csö nös ség nek a nyil ván va ló vá té te le, ame lyet
– ta lán el sõ sor ban – a ta ná rok gon dol ko dá sá nak sze mé lyes
pél dá ja mu tat hat meg. Ezek azok az évek egy em ber éle té -
ben, ami kor élet ko ri sa já tos sá ga i ból adó dó an mind eze ket a
szem pon to kat már ké pes meg ér te ni, de még nem zá rult le a
fi gyel me egy – eset leg né hány – tárgy irá nyá ban. S ha eb -
ben a kor ban ké pes az is ko la a di á kok nak meg mu tat ni,
hogy a vi lág ban az egész és a ré szei kö zött köl csö nös össze -
füg gés áll fenn, ak kor ké pes lesz a di á kok nyi tott sá gát nem -
csak fel kel te ni, de egész éle ten át meg tar ta ni. Er re a nyi tott -
ság ra, er re a szem lé let re pe dig min den ki nek szük sé ge van
az élet ben va ló tá jé ko zó dás hoz, a szak má já ban va ló ki tel je -
se dés hez és egy egész sé ges, fel nõtt hit ki ala kí tá sá hoz. 

Az egy há zi is ko lák ren del kez nek az zal az elõnnyel,
hogy mind eze ket a tár gya kat ta nít ják. Azok ban az is ko -
lák ban, ahol nincs hit tan ok ta tás, jó eset ben egy fi lo zó fia-
vagy eti ka óra pó tol hat ja azt az ér té ke lés- és rend szer -
szem lé le tet, ame lyet egy – jól fel épí tett – hit tan óra meg ad.
Eb ben az eset ben vi szont az szük sé ges, hogy a fi lo zó fia -
óra ne csak a fi lo zó fia tör té net ta ní tá sá ból áll jon; aho gyan
ter mé sze te sen a hit tan óra sem csak bib lia is me re tet és egy -
ház tör té ne tet kell hogy je lent sen.

Rá tz Lász ló – aki szá mos hí res ter mé szet tu dós ma te ma -
ti kata ná ra volt a Fa so ri gim ná zi um ban – mond ta a ma te -
ma ti ka és a töb bi tárgy kap cso la tá ról a kö vet ke zõ ket: „Azt
akar juk, hogy a kö zép is ko lá ból ki ke rü lõ ta nu ló tu do má -
nyos fo kú ma te ma ti kai is ko lá zott sá got vi gyen az élet be…
A ta nu ló nak lát nia kell, hogy a ma te ma ti ka mennyi szál -
lal van össze kap csol va a gya kor la ti élet tel, a tu do má nyok -
kal és egész vi lág fel fo gá sunk kal… Meg gyõ zõ dé sünk,
hogy a ta ní tás ily irá nyú mó do sí tá sa szük sé ges ah hoz,
hogy a mo dern kul tú ra fõbb vo ná sa i ban meg le gyen ért he -
tõ… Az el sõ osz tály tól kezd ve cél tu da to san kell a ta nu lók
szem lé let mód ját ala kí ta ni, függ vény sze rû gon dol ko dá su -
kat fej lesz te ni.”10 A függ vény sze rû gon dol ko dás, amely
ki zár ja a ta ní tás ban és a ta nu lás ban az egyet len fó kusz -
pont le he tõ sé gét, na gyon jól ki fe je zi azt a szem lé let mó dot,

44

9 El hang zott a „Lát le let az if jú ság ról” kon fe ren ci án 2005. feb ru ár
11–13. kö zött, Végh Lász ló „A pi ac és az is ko la” cí mû elõ adá sá ban. L. to -
váb bá Végh L.: Ter mé szet tu do mány és val lás. Kál vin Ki adó, Bu da pest,
2002. 191–221. o.

10 Do bos, 43. o.



ame lyet õ adott to vább ké sõbb oly si ke res di ák ja i nak,
mint például Neu mann Já nosnak vagy Wign er Je nõnek. 

Az ilyen szem lé le tû ta ní tás nak le he tett az ered mé nye az
is, hogy Har sá nyi Já nos köz gaz da ság-tu do má nyi No bel-
dí jas tu dó sunk rö vi den így fo gal ma zott, szin tén a Fa so ri
gim ná zi u mi ta nul má nya i ról: „Na gyon bol dog vol tam a
gim ná zi um ban, ki vá ló ne ve lést kap tam. Az is ko lá ban a
hu mán tár gyak is, a ma te ma ti ka is ér de kelt… Az an gol -
szász is ko la rend szer túl spe ci a li zált. Is me rek ki vá ló köz -
gaz dá szo kat, és meg döb ben tett, ami kor ki de rült: fo gal -
muk sincs, mi re va ló a máj és a ve se… A ma gyar is ko lák
na gyon jók. Ami kor is ko lá ba jár tam, min den ki nek kel lett
la tint, ma te ma ti kát és fi zi kát ta nul nia.”11

DOG MA TIZ MUS

Az egy há zi is ko lák elõtt azon ban min dig van egy nagy ki -
hí vás: ho gyan le het a dog ma tiz must úgy el ke rül ni, hogy a
dog mák és egy há zi ta ní tá sok ér té ke és sze re pe ne csök -
ken jen? A dog ma tiz mus nem olyan meg kö ze lí tés, amely
ne ta lál ná fon tos nak és ered mé nyes nek a dog ma ti kus (té -
te les) tu dást, a té te lek el fo ga dá sát és az ezek sze rin ti gon -
dol ko dást, az el mé le ti is me re te ket. A dog ma tiz mus az a
szem lé let, amely az egy szer el fo ga dott té te le ket meg vál -
toz tat ha tat lan nak te kin ti, amely nek gon dol ko dá sa min -
dig, min den kon tex tus ban azo nos for mu lák sze rint zaj lik.
A kan ti meg fo gal ma zás sze rint a dog ma tiz mus ki zá ró lag
el vek bõl és fo gal mak ból in dul ki, anél kül, hogy meg vizs -
gál ná, mi mó don és mi lyen jo gon tett szert ezek re. 

A dog ma tiz mus nem csak az em ber hit éle té nek fej lõ dé -
sé re néz ve le het ká ros, ha nem ké sõb bi szak mai ki tel je se -
dé sé ben is prob lé má kat okoz hat; s el ke rü lé se szük sé ges
ugyan úgy az ér tel mi, mint a lel ki fej lõ dés hez. Bay Zol tán
és Lánczos Kor nél így em lé ke zett vissza a dog ma tiz mus
hi á nyá nak fon tos sá gá ra: „Né hány szót kell szól nom ar -
ról is, hogy az is ko la mi lyen sza bad el vû volt. Még val lás -
órá kon is sza bad volt vi tat koz ni a ta nár ral, egyéb órá kon
pe dig fesz te len vi ták in dul tak. A ta ná ri te kin tély csak azt
kí ván ta meg, hogy a di ák nem te he tett rossz in du la tú
meg jegy zé se ket, nem gú nyo lód ha tott, de kü lön ben a ta -
nár ne hez te lés nél kül el is mer te, ha a ta nu ló nak volt iga -
za. Re for má tus is ko la volt, mely hit té te lek kény sze re nél -
kül ta ní tott és ne velt.”12 „In tel lek tu á lis ka lan do zá sa in -
kat ön kép zõ kör ben be szél tük meg. Esszé ket ír tunk, elõ -
adá so kat tar tot tunk. El ménk rá ér zett e vi ták fon tos sá gá -
ra. Tá vol tud tunk ma rad ni a dog ma ti kus gon dol ko dás -
tól, hi szen egy-egy té ma kü lön bö zõ as pek tu sa it tár gyal -
tuk meg egy más sal. Már a gim ná zi um ban el sa já tí tot tuk
azt a ta pasz ta la tot, hogy ugyan azt több fé le irány ból le -
het meg kö ze lí te ni.”13

A dog ma tiz mus sal azt a „pár be szé des meg kö ze lí tést”
ál lí ta nám szem be, amely ben a kü lön bö zõ tu do má nyok,
ta nul má nyi te rü le tek dia ló gust foly tat nak egy más sal. Ez
nem je len ti azt, hogy az egyes te rü le te ken ne kel le ne elõbb
az alap is me re te ket meg ta ní ta ni; el len ke zõ leg, a kü lön bö -
zõ tu do má nyo kat csak ak kor tud juk pár be széd be von ni
egy más sal, ha elõbb sa ját alap ja i kat, mód sze re i ket, kér -
dés fel te vé se i ket és ha tá ra i kat meg is mer tet jük a di á kok kal. 

Mi lyen mó don se gít he ti a pár be szé des meg kö ze lí tés a
sze mé lyi ség fej lõ dé sé nek ki tel je se dé sét? Az em lí tett ter mé -
szet tu dó sok, il let ve pszi cho ló gu sok sze rint a pár be széd
• fej lesz ti a fi a ta lo kat kö rül ve võ vi lág irán ti bi zal mat,
• se gít a bel sõ és a kül sõ vi lág meg kü lön böz te té sé ben,
• is me ret el mé le tü ket nem szû kí ti le egy ki zá ró la gos

szem pont ra,
• ki ter jedt tu dást és szem lé let mó dot ad,
• fej lesz ti a pár be széd- és vi ta kész sé get,
• se gít ki ala kí ta ni a dön té sek meg ho za ta lá nak és ki ala kí -

tá sá nak kész sé gét,
• egész sé ges vi lág kép fel épí té sét moz dít ja elõ, amely ben a

hit és a tu dás, a val lás és az élet más te rü le tei nem áll -
nak el len tét ben egy más sal,

• így se gít ab ban, hogy ke ve sebb „psze u dos ki zo id” sze -
mé lyi ség hagy ja el a kö zép is ko lá kat.

A már em lí tett ter mé szet tu dó sok, de to váb bi tár sa ik is eze -
ket a szem pon to kat vit ték át ké sõb bi mun ká juk ba és
egész éle tük be, és így könnyen el tud ták ke rül ni az ér tel -
met len konf lik tu so kat és a hit éle ti vagy szak ma be li zsák -
ut cá kat. Oláh György ké mia pro fesszor sze rint „[a t]udo -
má nyos pá lyá hoz leg fon to sabb a jó meg ala po zás, ami re
ké sõbb rá épít he tõ a fo lya ma to san gyûj tött tu dás. A két vi -
lág há bo rú közt nõt tem fel. Is ko lám nak szi go rú és el vá ró
tan ter ve volt, ami a hu ma ni ó rá kat is hang sú lyoz ta, la tin,
né met, fran cia kö te le zõ volt. Na gyon ér de kelt az iro da lom
és a tör té ne lem. Ma is sze re tek ol vas ni, azt hi szem, ezt
szé les kö rû is ko lai ne vel te té sem nek kö szön he tem.”14

EGY HA SON LAT

Ter mé sze te sen a kér dés meg ma rad: szük sé ges-e a „pár be -
szé des meg kö ze lí tés”, vagy ez csu pán egy le het sé ges, „ki -
egé szí tõ” szem lé let, amely se gí tett ugyan né hány ter mé -
szet tu dóst az élet ben va ló el iga zo dás ban és a szak mai ki -
tel je se dés ben, de nem szük ség sze rû mo dell?

A pár be szé des meg kö ze lí tés szük sé ges sé gét egy olyan
tu do mány tör té ne ti ana ló gi án ke resz tül mu ta tom be,
amely ha son ló vo ná so kat mu tat a fi a ta lok sze mé lyi ség fej -
lõ dé sé vel. 

Ha az új kor elõtt élt tu dó sok írá sa it ol vas suk, nem ne -
héz szem be öt lõ kü lönb sé ge ket ta lál ni a 20. szá za di tu dó -
sok írá sa i val össze ha son lít va. A kö zép ko rig a ku ta tók szá -
má ra a tu do má nyok és a val lás nem csak egy más mel let ti
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bé kes ség ben, de együtt, a kö zös cél el éré sé ért tu dott mû -
köd ni. A leg ko ráb bi ter mé szet tu dó sok egy szer re fog lal koz -
tak teo ló gi á val is, és a kö zép kor ban leg töb ben va la mely
szer ze tes rend tag ja ként vé gez ték ku ta tá sa i kat. Még a
16–17. szá zad ban élt tu dó sok is könnyen össze egyez tet -
ték hi tü ket és tu dá su kat. Jo han nes Kep lert idéz ve: „Az
aszt ro nó mia (csil la gá szat) mû ve lé se: ol va sás Is ten gon do -
la ta i ban.” Vagy Ko per ni kusz sza va i val: „Ál lan dó meg fi -
gye lés, va la mint a vi lág szer ke ze té nek is te ni bölcs rend jé -
vel fenn tar tott ér tel mi kap cso lat kö vet kez té ben ki ne cso -
dál koz nék el min de nek Te rem tõ jé nek nagy sá gán?” Isa ac
New ton sze rint pe dig „…a Koz mosz cso dá la tos el ren de zé -
se és har mó ni á ja csak egy min den ha tó lény ter vé ben szü -
let he tett meg. Ez mind örök re a leg na gyobb fel is me ré sem.”
Vé gül Ga li leo Ga li lei azt mondja: „A ter mé szet út jai nem
ke vés bé se gí te nek ben nün ket ab ban, hogy Is tent meg ta lál -
juk, mint a Szent írás sza vai.”15

Hosszan le het ne so rol ni azo kat a tár sa dal mi, po li ti kai,
kul tu rá lis, tu do má nyos, val lá si és egyéb vál to zá so kat,
ame lyek New ton és Kep ler kor tár sa i nak ko rát és a 20. szá -
za dot el vá lasz tot ták egy más tól. A fel vi lá go so dás „ered mé -
nye it” azon ban Ar thur Ko est ler rö vi den így fo gal maz ta
meg: „A re ne szánsz óta a »vég sõ ok« az ég bõl az atom -
mag ba he lye zõ dött át.”

Sze ren csé re azon ban a 20. szá zad ra sem vál tak tel je sen
is me ret len né azok az ál lás pon tok, ame lye ket né hány szá -
zad dal ko ráb bi szer zõk ír tak le – no ha va la mi je len tõ sen
meg vál to zott. Ern est Ru ther ford pél dá ul a kö vet ke zõ kép -
pen fo gal ma zott: „Azok az em be rek, akik nem tu do má nyos
mun kát vé gez nek, ab ban a fél re ér tés ben él nek, hogy a tu -
dós nak szé les kö rû is me re tei kö vet kez té ben val lás ta lan nak
kell len nie; el len ke zõ leg, a mi mun kánk Is ten hez kö ze lebb
visz ben nün ket.” Max Planck sza va i val él ve mond hat juk,
hogy „a hí võk szá má ra Is ten van a kez det ben, a fi zi ku sok
szá má ra õ van min den meg fon to lás vé gén”. 

A fel vi lá go so dás pesszi miz mu sá val el len tét ben a tu do -
mány és a val lás még is meg ta lál ta a pár be széd út ját a 20.
szá zad ban is. 

Ha son ló tör té nik a di á kok éle té ben a kö zép is ko lai évek
alatt, mint a tu do mány tör té net ben az utób bi év szá za dok
so rán. Ez alatt a né hány év alatt a di á kok szá mos ér zel mi
és lel ki „for ra dal mon” men nek ke resz tül, több ér tel mi és
hit be li „fel vi lá go so dást” él ve át. Le zaj lik né hány kul tu rá -
lis és tu do má nyos for ra da lom elõt tük – és ben nük –, szá -
mos szo ci á lis és gaz da sá gi vál ság megy vég be, a val lá si és
ra ci o ná lis fel len dü lé se ket és mély pon to kat nem is em lít ve. 

A kö zép is ko la nem hagy hat ja fi gyel men kí vül eze ket a
je len sé ge ket, aho gyan a tu dó sok sem fe led kez het nek meg
a tech ni kai for ra da lom ról. Az a mód, aho gyan ezek ben az
évek ben meg ta nul ják ke zel ni a krí zi se i ket és a – sok szor
igen mély vál ság hoz ve ze tõ – kér dé se i ket, egész éle tük re
meg ha tá ro zó lesz. Ha szó nél kül me gyünk el mel let tük,
ugyan úgy nem se gí tünk, mint ha a dog ma tiz mus nak még
a kér dés fel ve tés elõtt meg al ko tott vá la sza i val zár juk rö -
vid re a prob lé mát. Nem sza bad hagy ni, hogy a di á kok a
sze mé lyi ség fej lõ dés re ne szán szá ban vég le ge sen el ve szít -
sék an nak le he tõ sé gét, hogy éle tük vég sõ okát ne csak az
atom mag ban és az anya gi vi lág ban, de a lel kük ben is ke -
res sék.

A kö zép is ko la eb ben az ér te lem ben a „vé dõ ol tás” sze re -
pét játssza: fel kell ké szí te nie a di á ko kat annyi le het sé ges
ér tel mi, ér zel mi és lel ki krí zis re, amennyi re le het sé ges – de
ter mé sze te sen a meg ol dás hoz ve ze tõ le het sé ges utak be -
mu ta tá sá val. Hi ba len ne a krí zi sek ta kar ga tá sa, hi szen
ezek azok az évek, ami kor még „vé dõ há ló val” pró bál gat -
hat ják a di á kok a szár nya i kat, s ha el es nek, van, aki se -
gít se õket to vább in dul ni. 

Eb ben az ér te lem ben a kö zép is ko lá nak – és kü lö nö sen
az egy há zi is ko lá nak – a pár be széd mo dell je ként kell lé -
tez nie. Pár be széd a fi zi ka és a köl té szet, a ma te ma ti ka és
az iro da lom, a bio ló gia és a tör té ne lem, a ter mé szet tu do -
má nyok és a teo ló gia kö zött.

Mo dell ként kell áll nia a di á kok elõtt, hi szen ezek lesz -
nek azok az évek, ame lyek hez fel nõtt éle tük so rán gyak -
ran fog nak se gít sé gért for dul ni, ha a hit vagy az ér te lem
te rü le tét érin tõ krí zi se ik lesz nek. Az a prob lé ma ke ze lé si
mód, ame lyet ezek ben az évek ben meg ta pasz tal nak, egész
éle tük re meg ha tá ro zó lesz. 

A ma gyar ok ta tá si rend szer ben a kö zép is ko lás évek az
utol sók, ami kor egy em ber nek egy szer re több, tel je sen kü -
lön bö zõ tu do mány ág gal kell fog lal koz nia, és azok ról szá -
mot ad nia. Ek kor érez het va la ki kész te tést, hogy kü lön bö -
zõ te rü le te ket össze kap csol jon, és a vi lá got sok szí nû en, de
egy ség ként lás sa. Ha nem aka runk szûk  lá tó kö rû ke resz -
té nye ket vagy ate is ta ér tel mi sé gi e ket ne vel ni, ak kor szük -
sé ges a pár be széd re tö re ked ni. 

Így va ló sul hat meg az a kü lön le ges szem lé le tû ok ta tást
fel té te le zõ ku ta tás, ame lyet Szent-Györ gyi Al bert, a Bu da -
pes ti Re for má tus Gim ná zi um egy ko ri di ák ja így írt le: „A
tu do má nyos ku ta tás lé nye ge ab ban áll, hogy azt lás suk,
amit min den ki más lát, de ar ra gon dol junk, ami re sen ki
más nem gon dolt.”16
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A PIL LA NAT NYI HELY ZET ANA LÍ ZI SE

Meg nyug ta tó an ve he ti tu do má sul min den ki, aki az egy há -
zi as gon dol ko dás kép vi se lõ je ként fog lal ko zik az evan gé li -
kus is ko lák éle té vel, azt a be je len tést, hogy az Evan gé li -
kus Zsi nat ha tá ro za ta ér tel mé ben (E. t. XII. fe je zet 67. §)
a 2007. év tõl az evan gé li kus egy ház ál tal fenn tar tott min -
den olyan is ko lá ban, ahol a ta nu lói lét szám ma ga sabb,
mint 300, be kell ve zet ni a fõ ál lá sú is ko la lel ké szi szol gá -
la tot. En nek a ha tá ro zat nak a meg va ló sí tá sa azon ban bi -
zo nyá ra jó né hány alap ve tõ kér dést éb reszt ott, ahol a
tény le ges vég re haj tás na pi rend re ke rül. De so ka kat to -
vább gon do lás ra kész tet ez a vál to zás azok kö zül is, aki ket
nem érint köz vet le nül ez a kér dés.

Az el sõ re ak ci ónk le het a leg ha gyo má nyo sabb gon dol -
ko dás sze rin ti: így leg alább meg lesz old va vég re a rég óta
hú zó dó kér dés. Vég re fe le le tet ka punk ar ra, hogy mi tõl
evan gé li kus egy is ko la. Ha lesz füg get le ní tett lel ké sze az
is ko lá nak, és mint egy spe ci á lis hely ze tû gyü le ke zet el -
kezd majd él ni, ak kor va ló szí nû sít he tõ, hogy pár év alatt
ki ala kul egy sa já tos at mo szfé ra, lesz egy evan gé li kus is -
ko lai kö zös sé gi élet for ma is az in téz mény ben.

Ter mé sze te sen azok is meg fo gal maz hat ják most a kér -
dé se i ket – és nyil ván meg is fo gal maz zák –, akik ké tel ked -
nek en nek a dön tés nek a ha tá sá ban. Mi lesz a va ló di több -
let? Mi vál to zik meg et tõl a lé pés tõl? Egy ál lás sal több te -
her az amúgy is túl ter helt is ko lai költ ség ve tés ben. Ki vá -
laszt ja ki a meg fe le lõ sze mélyt er re a szol gá la ti te rü let re?
Ki nek lesz a jog kö re az is ko la lel kész ki vá lasz tá sa ab ban a
tá gabb ér te lem ben, hogy el dön ti, egy-egy is ko la már ki ala -
kult és eset leg jól mû kö dõ rend sze ré be mi lyen tí pu sú lel -
ké szi sze mé lyi ség tud zök ke nõ men te sen be il lesz ked ni?
Ide tar to zik még az a leg ter mé sze te sebb kér dés is, hogy
egy ok ta tá si in téz mény re na gyon is jel lem zõ hi e rar chi kus
rend ben hol ta lál majd he lyet ma gá nak az is ko la lel kész.

Har ma dik kér dés kör ként el gon dol kod ha tunk azon,
hogy az evan gé li kus lel ké szek kö zött ki van ma er re a
szol gá lat ra iga zán fel ké szül ve. Ter mé sze te sen úgy is meg -
kér dez het jük ezt, hogy egy olyan nagy ság ren dû egy ház -
ban, mint a mi énk, van-e egy ál ta lán esély ar ra, hogy be -
in dul jon egy ilyen irá nyú spe ci á lis kép zés akár mi lyen for -
má ban is. Nyil ván va ló, hogy alap kép zés ként csak az a
for ma jö het szá mí tás ba, hogy va la ki a teo ló gi ai ta nul má -
nyok kal pár hu za mo san meg sze rez egy ta ná ri vég zett sé get
is, és a ket tõ együt tes meg lé te ad ga ran ci át ar ra, hogy az
il le tõ fel ké szült er re a pá lyá ra. Ke vés bé egy sze rû, még is

jár ha tó út le het az is, hogy akik ilyen te rü le ten sze ret né -
nek dol goz ni a jö võ ben, azok szá má ra min den kép pen biz -
to sí ta ni kel le ne egy-két tan év nyi kül föl di ösz tön dí jat ezen
a szak irá nyon. Kü lö nö sen is fon tos len ne olyan or szá gok -
ba kül de ni hit tan ta ná ri, il let ve is ko la lel ké szi jö võ cél já val
ösz tön dí ja so kat, ahol az is ko la lel ké szi mun ká nak már
van tény le ges gya kor la ta. Ilyen friss ta pasz ta la tok bir to -
ká ban le het ne el vár ni azt, hogy akik az új szol gá la ti te rü -
le tet el kez dik majd egy há zunk ban, azok a töb bi ek szá má -
ra is se gít sé get fog nak nyúj ta ni, és egy új mun ka te rü let
össze füg gé sé ben messze túl tud nak te kin te ni a szû kös ha -
zai pél dá kon. Iga zi is ko la te rem tõ lel kész egyé ni sé gek re
len ne most szük ség ah hoz, hogy va ló ban mi nõ sé gi lel ké -
szi szol gá lat ala kul jon ki is ko lá inkban. Az is ko la lel kész
ta ná rok kal, dol go zók kal és di á kok kal egy aránt fog lal ko -
zik, ezért mun ká ja rend kí vü li kö rül te kin tést, ta pin ta tot és
be le ér zést igé nyel. 

Mind ez per sze ak kor tör té nik iga zán jól, ha ezen az új
szol gá la ton ke resz tül is az ér dek lõ dés erõ sö dik a ke resz -
tény ér té kek iránt, min de nek elõtt a Bib lia meg is me ré se és
meg be csü lé se iránt, nem pe dig en nek el len ke zõ je. Meg erõ -
sí ti ezt a célt egy nem meg szo kott for rás, egy olyan nyi lat -
ko zat, ame lyet 2005 no vem be ré ben hoz tak nyil vá nos ság -
ra Olasz or szág ban. 

„Az is ko lai ok ta tás ban na gyobb te ret kell szen tel ni a
Bib lia ta nul má nyo zá sá nak – ezt kö ve teli Um ber to Eco író,
Gian ni Vat ti mo és Mas si mo Cac cia ri fi lo zó fus a La Re pub li -
ca cí mû új ság ban. – A Bib lia új ra fel fe de zé se a mai eu ró pai
hely zet ben na gyon fon tos a kü lön fé le val lá si kö zös sé gek
mi att, ame lyek nem a zsi dó-ke resz tény kul tú ra ta la ján áll -
nak. A Bib lia is me re té nek hi á nya ne ga tí van hat az iro da -
lom, a ze ne, a po li ti ka, a jog, a tu do mány és a Nyu gat ál -
ta lá nos szel lem tör té ne té nek meg is me ré sé re. Nem új hit ok -
ta tá si al kal mat kell be ve zet ni a Bib lia meg is mer te té se cél -
já ból, ha nem az ál ta lá nos tan terv ben kell sok kal több al -
kal mat és idõt ad ni a mé lyebb meg is me rés re.”1

Ha zai össze füg gés ben, és ezen be lül az evan gé li kus
egy ház sa ját ok ta tá si in téz mé nye i re gon dol va is ráéb reszt -
het ben nün ket egy ilyen kül sõ jel zés arra, hogy a tan anya -
gon túl mek ko ra igény je lent kez het ma a lel ki ala pok át -
adá sá ra. Több let ener gi á val, az ok ta tás tól el té rõ mód sze -
rek kel je len len ni az is ko la és a kol lé gi um te rü le tén ered -
mé nyez he ti azt is, hogy az élet stí lus ra és az élet ve ze té si
men ta li tás ra is ki hat az is ko la lel kész szol gá la ta, és mun -
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SZA BÓ LA JOS

Tá jé ko zó dást se gí tõ gon do la tok az
is ko la lel ké szi szol gá lat be ve ze té se elõtt

1 Re for má tu sok Lap ja, 2005. no vem ber 27.



ká ja ál tal be épül a fi a ta lok éle té be a Szent írás üze ne te,
ere je. Ennyi re össze tet tek az el vá rá sok az zal az is ko la lel -
késszel szem ben, aki va ló ban töb bet akar ma nyúj ta ni a
di ák ja i nak, mint a pusz ta is me ret át adás vagy a ha gyo má -
nyos egy há zi gya kor lat funk ci o ná lis tel je sí té se. 

AZ IS KO LA LEL KÉSZ KÜL DE TÉ SE
AZ AK TU Á LIS KON TEX TUS BAN

Az alap irány tisz tá zá sá ra nagy szük ség van ma min den -
ne mû lel ki és ne ve lõi mun ka vég zés sel kap cso lat ban. Ez
min den, az ok ta tá si in téz mé nyek ben vég zett hit ok ta tói,
lel ki gon do zói, illetve ál ta lá nos lel ki pász to ri mun ká val
kap cso lat ban is tisz tá zan dó kér dés.

Na gyon ha mar össze ke ve red nek a kom pe ten cia te rü le -
tei, vagy hir te len, meg gon do lat lan te vé keny sé gek, eset leg
túl ka pá sok tör tén nek, ami za varhat ja az is ko la ál ta lá nos
élet for má ját és min den na pi éle tét. Nem fe lejt het jük el azt
a tényt, hogy az is ko la na gyon spe ci á lis mun ka hely a lel -
kész szá má ra.

Meg vá la szo lan dó kér dé sek az alap iránnyal kap cso lat ban:
• Mi a va ló di cél ja a spe ci á lis is ko la lel ké szi mun ká nak?
• Ho gyan kap cso ló dik ez az ok ta tá si in téz mény éle té hez?
• Hol van a ha tá ra az is ko la lel kész kül de té sé nek?
• Mi lyen esz kö zök kel ren del ke zik a ki tû zött cé lok meg va -

ló sí tá sa ér de ké ben?
• Mi lyen kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket al kal maz hat az in -

téz mény ta ná rai, di ák jai és dol go zói felé?
• Ki nek tar to zik fe le lõs ség gel a mun ká ja mi nõ sé gi és

mennyi sé gi kont roll ja te rén?
• Mi lyen le gyen a vi szo nya az is ko la ve ze tésé hez, az igaz -

ga tó hoz?
• Mi lyen szol gá la ti kap cso la ta lesz a he lyi gyü le ke zet lel -

ké szé vel?
Nyil ván va ló, hogy meg fe le lõ ren de le tek és egy pon tos
mun ka kö ri le írás majd sza bá lyoz za eze ket a te rü le te ket is
a jö võ ben. Még is na gyon lé nye ges nek tar tom azt, hogy
gya kor la ti teo ló gi ai ér te lem ben is kö rüljár juk a fel ve tõ dõ
kér dé se ket, ép pen a ké sõb bi za var men tes mun ka vég zés
ér de ké ben. Nem le het meg ke rül ni vagy meg spó rol ni azt a
kö zös gon dol ko dást, amely vé gig jár ja a kér dé se ket az egy -
ház, a tár sa da lom, a csa lád és a gyü le ke zet össze füg gé sé -
ben. Amit az új szol gá la ti ág be in du lá sa elõtt nem tu dunk
tisz táz ni az in téz mény ve ze tõk és a teo ló gi ai kép zé sért fe -
le lõ sök szint jén, azt a spon tán meg va ló su lás fo lya mán ke -
ser ves kí sér le tek kel szen ve di majd meg egy-egy is ko la lel -
kész és a kör nye ze te. 

Jo gos igény az is, hogy aki ilyen szol gá la tot in dít, és aki
majd vál lal ko zik rá, egy aránt sze ret né tisz tán lát ni a hely -
ze tét és az esé lye it. 

AZ EL MÚLT IDÕ SZAK TA PASZ TA LA TA I NAK
VIZS GÁ LA TA 1989-TÕL NAP JA IN KIG

Le he tet len könnye dén meg fo gal maz ni egy ál ta lá no sí tó vé -
le ményt az el múlt 16 esz ten dõ is ko lai lel ki gon do zá sá ról,
mert annyi ra el té rõ hát tér bõl és rend kí vül vál to za tos sze -
mé lyi fel té te lek kel in dul tak és fej lõd tek az in téz mé nye ink.
Egy egy sze rû össze ha son lí tó mód szer sem len ne kor rekt
emi att. A lel ki ne ve lés az is ko lák ban – az új ra in du ló ma -
gyar egy há zi ok ta tá si in téz mé nyek több sé gé ben – nagy -
részt a gyülekezeti lel ké szek mun ka vég zé sé vel va ló sult
meg, ez pe dig di rekt mó don össze kap cso ló dott a hit tan ta -
ní tás sal. Ta lán az egye dü li ki vé tel az evan gé li kus ok ta tá si
in téz mé nyek so rá ban a sop ro ni evan gé li kus lí ce um, ahol
az ön ál ló is ko la lel kész ség az új ra in du lás kez de té tõl fog va
fo lya ma to san meg volt. A lel kész te kin té lyé re és szol gá la tá -
nak meg be csü lé sé re vi gyá zott az is ko la ve ze té se. Nem kis
je len tõ sé ge volt eb ben an nak az is ko la ve ze té si stí lus nak,
ame lyet dr. Lam pérth Gyu la igaz ga tó ala kí tott ki.
Leggyakrabban ide ig le nes meg ol dá sok ál lan dó su ltak.
Ezalól ki vé telt ké pez nek azok az is ko lák, ame lyek ben egy-
egy na gyobb ta nár egyé ni ség mint be fo lyá sos és te kin téllyel
ren del ke zõ sze mély ké pes volt ha tást gya ko rol ni an nak ér -
de ké ben, hogy le he tõ leg ne csu pán a gyü le ke ze ti szol gá lat
mel lett vagy an nak egy ré sze ként va ló sul jon meg az is ko -
lai lel ki gon do zás, ha nem több ener gi á val és az in téz mény -
hez szo ro sab ban kö tõ dõ sze mé lyek kel. Ma már lát juk,
mennyi vel jobb len ne a hely zet ma, ha a kez de ti idõ tõl in -
dul va több ak ko ri fi a tal pá lya kez dõ lel kész nõtt vol na be le
eb be a mun ka ág ba. A több mint egy év ti zed nyi idõ alatt le -
he tõ ség lett vol na leg alább 10-15 lel kész nek ter mé sze tes
mó don spe ci a li zá lód nia er re a mun ka ág ra. Hogy eh hez a
te het ség és a fel ké szült ség je len volt, azt iga zol ják a meg -
je lent új hit tan köny vek és a sok meg ren de zett is ko lai csen -
des nap és csen des hét a mö göt tünk le võ idõ bõl. De el kell
is mer nünk azo kat az or szá gos if jú sá gi ta lál ko zó kat, tá bo -
ro kat és hit tan ver se nye ket is, ahol az is ko lás nem ze dé kek
so ra sze rez he tett élet re szó ló él mé nye ket. Az biz tos spe ci á -
li san ma gyar meg ol dás nak köny vel he tõ el, hogy a ta nu lók
lel ki gon do zói kí sé ré se a rend kí vül el fog lalt, sok eset ben is -
ko la ala pí tó lel ké szek és ta ná rok ál do za tos mun ká já val va -
ló sult meg ed dig. Ez kü lö nö sen nagy ter het je len tett/je lent
olyan lel ké szek ese té ben, akik az in téz mény be „ki- és be ro -
ha nó gyü le ke ze ti lel kész” tí pu sát tes te sí tik meg. Annyi ra
meg osz lik egy ilyen hely ze tû lel kész  fi gyel me és ener gi á ja,
hogy a hi ba le he tõ ség na gyon ma gas lesz, õt ma gát pe dig
szün te le nül bel sõ lel ki is me ret-fur da lás kí sé ri az el ma ra dá -
sok és a nem tel je sí tett fel ada tok mi att, hol a gyü le ke zet,
hol pe dig az is ko la irá nyá ban.

Be kell lát nunk, hogy a mai gyü le ke ze ti lel kész ség tel jes
ener gi át igé nyel, ha azt va la ki va ló ban a kor sze rû misszi -
ói ki hí vá sok fi gye lem be vé te lé vel sze ret né vé gez ni. Be kell
fe je zõd ni ük a má ig ural ko dó kö zös meg ol dá sok nak és töb -
bes ter he lé sek nek az is ko la és a gyü le ke zet vo nat ko zá sá -
ban, és be kell lát ni, hogy ez nem volt más, csak egy szük -
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ség hely zet kény sze rû meg ol dá sa. Er re hosszabb tá von nem
sza bad be ren dez ked ni, mert ez na gyon ve szé lyes gya kor lat
a szol gá lat és a szol gá lat vég zõ szem pont já ból egy aránt.

Ha be le gon do lunk ab ba, hogy egy ok ta tá si in téz mény -
ben an  nyi evan gé li kus fi a tal van je len, mint egy egy ház -
me gyé ben, ak kor nem le het kér dé ses az egy ház jö võ je
szem pont já ból az, hogy mennyi re éri meg egy lel készt tel -
je sen er re a mun ká ra fel sza ba dí ta ni. 

Az is ko lás ko rú fi a ta lok kal va ló na gyobb mér té kû és in -
ten zí vebb fog lal ko zást in do kol ja az aláb bi né hány vál to -
zás is, ame lye ket ér de mes fi gye lem be ven ni:
• Rend kí vü li gyor sa ság gal vál to zik nap ja ink ban a ta nu -

lók élet for má ja, élet szem lé le te és élet vi te le.
• A lel ki gon do zói mun ka idõ- és ener gia igé nye na gyobb,

mint a ko ráb bi idõ ben.
• Azok a szak ta ná rok, akik ezen a te rü le ten be tud ná nak

se gí te ni, ál ta lá ban ugyan csak ak tí vak az is ko la ve ze tés
és az is ko lai élet egyéb kö zös sé gi te rü le te in is, és az
ener gi á juk vé ges.

• Az ok ta tói, lel ki gon do zói és ne ve lõi funk ci ók ke ve re dé -
se egy „meg va ló sít ha tat lan” mun ka kört ered mé nyez, és
ál lan dó su ló fe szült sé gek kel te lik meg.

• A fi a ta lok lel ki gon do zá sa ma már nem kép zel he tõ el
olyan sze mély ré szé rõl, aki az is ko lai ha ta lom gya kor -
lá sá ban, a fe gyel me zés ben és az osz tá lyo zás ban di rekt
mó don részt vesz. A füg get len ség eb ben az ér te lem ben
egy ér tel mû szak mai kö ve tel mény.

• Nem le het a di rekt misszió esz kö ze i vel be vo nul ni és le -
ro han ni egy is ko lai kö zös sé get, kü lö nö sen ott, ahol a
más fe le ke zet hez tar to zók szám ará nya ma gas, és – jó
né hány is ko lá ban – egy re nö vek võ ten den ci át mu tat.
Az is ko la lel kész va ló szí nû leg in kább le het egy fel kí nált
le he tõ ség szó szó ló ja, mint a kö te le zõ en elõ írt lel ki élet
meg va ló sí tó ja.

• Hi he tet len az a ve szé lyez te tett ség, amely a kö zép is ko lás
nem ze dé ket érin ti az al ko hol, a ká bí tó szer, az ér ték te len
sza bad idõs prog ra mok és a ren de zet len csa lá di hát tér
ál tal.

Az ön ma gá ban is ne hezen megoldható prob lé ma lesz,
hogy az is ko la lel kész – ná lunk ter mé sze tes nek te kint he tõ -
en – ma gas óra szám ban fog majd hit tant ok tat ni és eb bõl
ér dem je gye ket is ad ni. Ugyanakkor ne ki kell el lát nia a
sze mé lyes bi za lom ra épü lõ lel ki se gí tés mun ká ját is a ta -
nu lók kal kap cso lat ban. 

MI LYEN LE HE TÕ SÉ GE INK VAN NAK
A HIT ÉR TÉ KE I NEK ÁT ADÁ SÁ RA
A MAI KE RESZ TÉNY NE VE LÉS TE RÜ LE TE IN?

Azt gon do lom, nem kell kü lö nö sebb il luszt rá ci ók kal bi zo -
nyí ta ni azt, hogy mennyi re nyug ta lan és bi zony ta lan sor -
so kat és élet hely ze te ket is me rünk meg a ta nu lók nál nap -
ja ink ban. Ma ga a szü lõi hát tér is te le van fe szült sé gek kel,
kér dé sek kel és ren ge teg kí nos meg él he té si és cél ta lá lá si

za var ral. Az egyes is ko lák kö zött nagy el té ré sek van nak
ab ban az ér te lem ben is, hogy mi lyen szo ci á lis hely ze tû be -
is ko lá zá si te rü let tel ren del kez nek.

Egy ér tel mû ta pasz ta lat ma Ma gyar or szá gon, hogy ha tal -
mas vég le tek jel lem zõ ek a csa lá di hely ze tet, élet szín vo nalt
illetõen. Nem ré gi ben egy rá dió mû sor ban hang zot tak el ri -
por tok a fi a tal, is ko lás ko rú gyer me kek zseb pén zé rõl. Hi he -
tet len nagy sá gú zseb pénz jut a gye re kek nek ha von ta az
egyik csa lád ban, adott eset ben annyi, amennyit egy má sik
csa lád ban a csa lád fenn tar tó ke res össze sen egy hó nap alatt.
A gyer me kek kü lö nö sen is ér zé ke nyek er re a kü lönb ség re. A
ke resz tény ér té kek köz ve tí té se csak ak kor le het sé ges, ha kö -
zel rõl ta lál ko zunk a fi a ta lok éle té vel, és nem csak for má lis a
je len lé tünk. Van-e kom mu ni ká ci ónk a fi a ta lok kal, akik fe -
szült sé gek kö zött él nek, igaz ság ta lan sá gok tól szen ved nek,
ta nács ta la nok, ve szé lyez te tett hely ze tû ek vagy épp fel szí ne -
sek, ön zõk és ki szol gál ta tot tak? Haj lan dók-e oda fi gyel ni ar -
ra, amit „ér té kes tan anyag ként” kí nál fel egy egy há zi is ko la
a ma ga sa já tos lég kö ré vel és esz kö ze i vel, nem utol só sor ban
spe ci á lis sze mé lyi ál lo má nyá val, ben ne a lel késszel? Van-e
bi za lom ma a hit tan ta nár vagy a hi té rõl nyil ván va ló an val -
ló más sza kos ta nár irá nyá ban, van-e bi za lom az is ko lá ba
idõ kö zön ként meg ér ke zõ gyü le ke ze ti lel kész iránt? 

A te kin télyt és a ta ná cso lást egy re ne he zeb ben el vi se lõ
fi a ta lok kör nye ze té ben ho gyan tud el ter jed ni és ér vé nye -
sül ni a ke resz tény ér té kek iránti igény?

Az egy irá nyú és több nyi re mo no lo gi kus kö ze le dé sû egy -
há zi ma ga tar tás ho gyan ér vé nye sül het ma az is ko lá ban?
Hiszen kör nye ze té ben már csak rit kán ta lál ko zik ilyen nel
az if jú ság.

Se gít sé günk re le het egy na gyon ér de kes meg nyi lat ko -
zás. Mar got Käss mann han no ve ri püs pök a mo dern vi lág
hit él mé nyét, hit ta pasz ta lat-szer zé si le he tõ sé gét ez zel a
cím mel mu tat ja be köny vé ben: Gyö ke rek, ame lyek szár nya -
kat ad nak. Hit be li uta zás ég és föld kö zött.2 A kép lé nye -
ge az, hogy egy gyö ke rét vesz tett vagy a gyö ke re it ma már
alig is me rõ ge ne rá ciónak is szük sége van ar ra, hogy meg -
ta lál ja, fel fe dezze, meg ta pasz tal ja az ala po kat. Ezek nél -
kül ver gõ dés és há nyó dás az élet út na gyob bik fe le. Ezek a
gyö ke rek vi szont meg te rem tik a mi nõ sé gi élet le he tõ sé gét,
a szár nya lást. A lel ki ne ve lés nek ma ez az egyik alap ve tõ
cél ja, hogy vissza-, il let ve oda ve zes sen a gyö ke rek hez,
aho vá egyéb ként nem könnyû az út.

Két bib li ai ige vi lá ga ke rül egy más mel lé ab ban az ér te -
lem ben, hogy mi a hit köz lé sé nek, az is ten él mény el mon -
dá sá nak a kö ve tel mé nye és a si ke re.

5Móz 6,20–25 ar ról a ké szen lé ti ál la pot ról szól, amely re
azért van szük sé ge min den nem ze dék nek, hogy ké pes le -
gyen a sta bi li tást, a biz ton sá got és a vé dett sé get hit tel át -
ad ni a kö vet ke zõ nem ze dék nek. A má sik, Lk 10,20 pe dig
az iga zi si ker tit ká ra mu tat rá. A ta nít vá nyok kez de ti ta ná -
ri pá lyá juk ról vissza tér ve idõ sza kos be szá mo lót tar ta nak,

49

2 Wur zeln, die uns Flü gel sc hen ken. Gla u ben re i sen zwisc hen Him mel
und Er de. Güterslo her Ver lags haus, 2005.



és el van nak tel ve ön ma guk ered mé nyes sé gével. A leg na -
gyobb si ker nek ki ált ják ki a lát vá nyos, mu ta tós gyõ zel met
„az ör dö gök fe lett”. Er re hang zik el a ki jó za ní tó út ba iga zí -
tás: egé szen más nak kel le ne örül nö tök eb ben a hely zet ben.
Min den kor val lá sos ne ve lé sé re is igaz ez a mon dat. Az ön -
kri ti kus szem lé let re és a kül sõ si ke rek mö göt ti va ló sá gos
bel sõ ered mé nyek kri ti kus vizs gá la tá ra szük sé günk van
ma is. Ne hogy mi is a ta nít vá nyok hi bá já ba es sünk!

Né ha na gyon ke mény vé le ménnyel is konf ron tá ló dunk.
A di á kok nem rit kán em lí tik meg a hit tel va ló szem ben ál -
lás és az egy há zi élet for ma ta ga dá sá nak az oka ként, hogy
az egy há zi is ko la lég kö re ta szí tot ta õket tá vol a hit tõl. Túl -
zot tan be zárt az élet, sok a kö tött ség és túl sok a hit tan.
Gyak ran hall ják a „kö te le zõ” és az „elõ írás” sza va kat az
in téz mény ben. Ta lán ér de mes ezen is el gon dol kod ni: nin -
cse nek-e ilyen túl zá sok egyik-má sik is ko lánk ban?

Az em lí tett Käss mann-könyv egy po zi tív meg kö ze lí tést
mu tat be. Fo ko za tos épít ke zést lát fon tos nak ma. A lé pé -
sek így sor jáz nak egy más  után:
• A hit ad az élet nek gyö ke re ket – meg ka pasz ko dás
• A hit az em ber sé günk té má ja, min den em ber té má ja –

össze ta lál ko zás
• A hit jót tesz – fel épü lés
• A hit ad tar tást és tá jé ko zó dást az éle tünk nek – fel egye -

ne se dés
• Aki hisz, az ta lál utat egy be tel je se dõ élet re – bel sõ cél -

tu da tos ság
• Aki hisz, az ta lál bel sõ sza bad sá got ar ra, hogy a ki hí vá -

sok ra re a gál jon – el iga zo dás
• Aki hisz, re mény sé get ta lál – ál ló ké pes ség
A hit ta ní tá sá nak és a hit re se gí tõ ne ve lés nek egy aránt
cél ja az, hogy az élet ne ga tív ese mé nyei kö ze pet te is po zi -
tív erõt ad jon, és erõt su gár zó jelenlétével has son az éle -
tünk re. Ne szá raz el mé le ti tu dás ként je len jen meg, ha nem
meg él he tõ va ló ság ként. Az éle tet irá nyí tó és a va lós élet
dön té se it se gí tõ erõ, min den nap ja ink élõ ré sze le gyen a hi -
tünk. A hit gya kor lásának, ta nu lásának hely színe le het az
egy há zi óvo da és is ko la. Vissza esett a csa lád sze re pe eb -
ben a vo nat ko zás ban, szû kül a gyü le ke zet mint hit re ne -
ve lõ ak tív te rü let moz gás te re is, kü lö nö sen a fi a ta labb ge -
ne rá ci ók szá má ra. A fent em lí tett fo ko za tok át élé sé re pe -
dig ma is szük sé günk van ah hoz, hogy hi tünk egész sé ge -
sen fej lõd jék. A hit ér le lõ dé sét min den ki más kép pen és el -
té rõ mér ték ben éli meg, de ma gá ra a fo lya mat ra a csa lád,
az is ko la és az egy ház kö zös sé gi élet for mái ve zet het nek el
ma is. Gon dol ha tunk Jo chen Klep per egyik mon da tá ra:
„Azt hi szem, a hit nek lép csõ fo kai van nak, és Is ten az, aki
eze ken a lép csõ fo ko kon ve zet min ket.” A lép csõ fo ko kon
jár ni, vagy eh hez szok tat ni va la kit ke mény mun ka. Sok
tü rel met igé nyel. En nek meg fe le lõ alá zat tal gon dol ha tunk
ar ra a szol gá lat ra, ame lyet egy-egy is ko la lel kész vé gez het.
Nem le het et tõl a te vé keny ség tõl hangos si ke re ket és gyors
át tö rést vár ni, és nem is sza bad az összes el vá rást egyet -
len em ber szol gá la tá ra rá zú dí ta ni, ha nem tü rel me sen vé -
gig kell gon dol ni azt, hogy a hi va ta lo san meg bí zott, a va -

ló ban „ri te vo ca tus” hely ze tû is ko la lel kész mel lett le gye -
nek õt meg ér tõ és tá mo ga tó, eset leg épí tõ kri ti ká val el lá tó
ta nár tár sak is.

IGÉNYEK

Mit te het egyet len fõ ál lás ban al kal ma zott is ko la lel kész
egy is ko lá ban? Ho gyan tölt he ti be ezt a na gyon össze tett
kül de tést? 

Egy kér dõ ív re vá la szol va, ame lyet is ko lá ink ban ta ní tó
ta ná rok nak és a hit ok ta tást vég zõ ok ta tók nak, va la mint a
hit tan ta ná ri pá lyá ra ké szü lõ hall ga tók nak – 100 fõ nek –
osz tot tam szét, az aláb bi pri o ri tá si sor ren det ál lí tot ták fel
ar ra vo nat ko zó an, hogy mit vár nak el egy is ko la lel kész tõl
az új tör vény ad ta le he tõ ség után:

1. Lel ki gon do zás az is ko la tel jes te rü le tén
2. Az is ko la lel ki éle té nek ve ze té se
3. Lel ki be szél ge té sek foly ta tá sa ta ná rok kal és di á kok -

kal egy aránt
4. Szer vez zen kö zös sé get
5. Csen des na pok szer ve zé se
6. Is ten tisz te le tek tar tá sa
7. Tá bo rok szer ve zé se
8. Le gyen je len az is ko lá ban, le gyen el ér he tõ
9. Ne le gyen hit ok ta tó
10. Szü lõk kel/csa lá dok kal va ló kap cso lat tar tás
11. Le gyen a pe da gó gu sok lel ki pász to ra
12. A hát rá nyos hely ze tû ek fi gye lem mel kí sé ré se
13. Az is ko la egy há zi jel le gé nek erõ sí té se, kap cso lat a

gyü le ke ze tek kel
14. A prob lé más ta nu lók gon do zá sa
15. Ér je el, hogy több ta nu ló és ta nár jár jon az áhí tat ra
16. Ér je el, hogy több vég zõs ta nu ló csat la koz zon ak tí -

van a gyü le ke ze tek hez
17. Le gyen az is ko la ve ze té sé nek lel ki tá ma sza.

Ha a re a li tást pró bál juk ala pul ven ni, ak kor egy ér tel mû,
hogy a jö ven dõ is ko la lel ké szek nek az evan gé li kus is ko lák -
ban a hit tan ta ní tást és a lel ké szi jel le gû szol gá la to kat egy -
aránt, egy ide jû leg el kell tud ni uk lát ni. En nek a szol gá lat nak
a meg szer ve zé se és mû köd te té se, be le ért ve a la kás és fi nan -
szí ro zás kér dé se it, már ön ma gá ban is ha tal mas elõ re lé pés
lesz. Va ló szí nû az is, hogy a mi vi szo nya ink kö zött a csak
lel ki gon do zó is ko la lel kész nek nem ala kul na ki kap cso la ta és
nem vol na tény le ges ta lál ko zá si le he tõ sé ge a ta nu lók kal,
még ke vés bé a ta ná rok kal. El kép zel he tet len te hát az is ko la -
lel kész hit ok ta tói te vé keny ség nél kül. Bár a két fel adat
össze egyez te té se nem könnyû, az ed di gi ma gyar ta pasz ta la -
tok mu tat tak er re na gyon si ke res meg oldá so kat is. Ál ta lá -
nos ság ban meg fo gal maz ha tó, hogy an nak a sze mély nek,
aki ezt a tiszt sé get be töl ti, szél sõ sé gek tõl men tes teo ló gus -
nak és in te gra tív sze mé lyi ség nek kell len nie. Vi lá go san lát -
nia kell, hogy eb ben a szol gá la ti hely zet ben 
• nem evan ge li zál hat csu pán mint hit tan ta nár,
• nem ok tat hat csak val lásismeretet ön ma gá ban.
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A ma sok fé le ér te lem ben fon tos nak tar tott dia ló gus ké pes sé -
get is úgy kell gya ko rol nia, hogy köz ben épí ti a sa ját fe le ke -
ze ti ön tu da tot a ta nu lók ban. Egy ilyen biz tos sa ját alap nél -
kül a ta nu lók nem lesz nek ké pe sek egész sé ges kö ze le dés re a
má sik fe le ke zet és más val lá sok kép vi se lõi fe lé. Az is ko la lel -
kész tö re ked jen to le ran ci á ra, és en nek ad ja pél dá ját az zal,
hogy igény li a ta nu lók val lás sal kap cso la tos kér dé se it, vi ta -
kész sé gét, az öku me ni kus kap cso la tok meg élé sét pe dig
konk rét él mé nyek se gít sé gé vel fej lesz ti. Az is ko la lel ké szi
mun ka nem ak kor nevel jó evan gé li kus sá va la kit, ha ezt
szün te le nül mo no lo gi kus for má ban, fron tá li san suly kol ja is,
ha nem ha ezt a ké pes sé get fel éb resz ti és gya ko rol tat ja a
min den na pok is ko lai dia ló gu sá ban. Nem fe lejt het jük el azt a
tényt sem, hogy az evan gé li kus fenn tar tá sú is ko lák ban mi -
lyen nagy ará nyú a más fe le ke zet hez tar to zó ta nu lók lét szá -
ma. Ezen a té ren nem vár ha tó változás a be lát ha tó jö võ ben
sem. Eb ben a kö zeg ben kell naponta megélni a fe le ke ze ti ön -
tu datot és az öku me ni kus nyi tott ságot.

CÉLOK

Össze fog la lá sul a lel ki ne ve lés alap ve tõ cél jai a kö vet ke -
zõk le het nek:
• a ke resz tény vé le mény for má lás szorgalmazása az élet -

kér dé sek ben
• az élet ve ze té si kész ség fej lesz té se, az irány vé tel mo ti vá -

ci ó ja
• az ön ál ló dön tés igé nyé nek nö ve lé se, tu da tos ság a hit -

élet ben
• a lel ki sta bi li tás fo ko za tos épí té se, a „lép csõ fo ko kon va -

ló elõ re ha la dás”
• a kö zös sé gek ak cep tá lá sa – ba rá tok, kor tár sak, csa lád,

egy ház, nem zet, Eu ró pa
• se gí tõ kap cso la tok fel fe de zé se és élet hely ze tek sze rin ti

igény be vé te le
• az ott hon ra ta lá lás él mé nyé nek se gí té se a keresztény

kö zös ségben
• a hit fel fe de zé sé nek nagy ka land já ban va ló rész vé tel se -

gí té se
• a hû ség, az ön zet len ség, a fe le ba rá ti sze re tet, a meg bíz ha -

tó ság eti kai ka te gó ri á i nak tu da tos elem zé se és meg élé se
• az idõ sze rû kö tõ dé sek, kap cso la tok fel vál la lá sa – a gyö -

ke rek na pon kén ti meg ta lá lá sa.
A nem ze dé kek egy más irán ti fe le lõs sé gé nek a kér dé se az,
hogy mennyi re va gyunk haj lan dó ak meg te rem te ni azt a
be csü le tes pár be szé det, amelynek so rán át ad ha tó vá vál -
nak a klasszi kus ér té kek és tar tal mak.

A má sik kér dés pe dig az, hogy mennyi re va gyunk haj -
lan dók olyan kor sze rû kom mu ni ká ci ó ra, amely ál tal az
élet hez szük sé ges ke resz tény ér té ke ket a fi a ta labb ge ne rá -
ci ók élet ko rá nak és élet kö rül mé nye i nek meg fe le lõ mó don
nyújt juk át. Eb ben az össze füg gés ben a mo dern ség azt je -
len ti, hogy az utá nunk kö vet ke zõ nem ze dék gon dol ko dá -
sá nak és nyel vi kom mu ni ká ci ó já nak a ma xi má lis fi gye -

lem be vé te lé vel tesszük ezt. Gon dol ko dá sun kat se gít he ti a
né met evan gé li kus Kir chen tag 2005-ös da la is. 

Heinz Ru dolf Kun ze: Több ez en nél

Ha gye re ked hol nap meg kér de zi,
mi ért va gyunk a vi lá gon,
ha el cso dál ko zik,
ha tud ni akar ja, hogy mi szá mít,
ha sze mei tág ra nyíl nak,
mint a ten ger,
ne ma radj adós a vá lasszal
még ak kor sem, ha oly kor ne he zed re esik.
Amit leg be lül ér zel, 
nem „csak úgy” jön, 
hidd el, lé te zik.
Több ez en nél,
több mint az itt és több mint a most,
több ez en nél,
több, mint mi ma gunk.
Ha gye re ked hol nap meg kér de zi
hol nap éj jel ál mod ban:
mért akar tad, 
hogy so se le gyen gye re ked?
Azt hi szed, hogy min den vagy,
hát adj ne kem lé tet és te ret,
a dol gok meg vál toz tat ha tók.
Halld meg a jö võ sza vát!
Több ez en nél,
több mint az itt és több mint a most,
több ez en nél,
több, mint mi ma gunk.
A fényt, mely ben nünk vi lá gít,
nem ve szít jük el,
mert van va la ki,
aki min dig sze ret,
aki min dig meg bo csát.
Ez az, ez az, amit hin nünk sza bad,
ez az, ahogy, ez az, ahogy
ten nünk le het,
ez az, ahogy, ez az, ahogy
él nünk ér de mes.
Több ez en nél,
több mint az itt és több mint a most,
több ez en nél,
több, mint mi ma gunk.3

Akik az is ko la lel ké szi mun ká ba el in dul nak, ar ra vál lal koz -
nak, hogy egy spe ci á lis kül de tés ben, de az örök tar tal mi ér -
té ket kí sér lik meg új ra fo gal maz ni és hi te le sen be mu tat ni a
fel nö võ nem ze dé kek nek. Ezt pe dig csak ere de ti mó don,
em pa ti ku san és ak tu á li san le het ten ni. Az is ko la lel kész ség
iga zi hi te les sé ge eb ben a fo lya mat ban szü le tik meg. 
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FELTÉTELEK

Elõ ször is meg kell ál la pí ta nunk, hogy az in ter net pe da gó -
gi á ja vagy az in ter net di dak ti ká ja (még?) nem lé te zik. A
kö vet ke zõ fej te ge té sek a leg jobb eset ben is csak mint
könnyed meg gon do lá sok ér vé nye sek a pe da gó gia, kü lö -
nös kép pen a di dak ti ka né zõ pont já ból.

And re as Mer tin kis sé pro vo ka tí van fo gal maz: nem az is -
ko lá nak van szük sé ge in ter net re, ha nem az in ter net nek
van szük sé ge (az) is ko lá ra.1 Az in ter net kul túr tech ni ka -
ként épült be éle tünk be, és sok te rü let el kép zel he tet len
nél kü le. 1998 óta az auszt ri ai is ko lák több sé gét fel sze rel -
ték szá mí tó gép pel és in ter net csat la ko zás sal. A leg több is -
ko lá ban az in ter net már a ta nu lók nak is ren del ke zé sé re
áll. A fel sze relt ség csú csán állnak egyes is ko lák, ahol az
osz tály ter mek ben min den pad ban ren del ke zés re áll az in -
ter net kap cso lat. Az úgy ne ve zett „no te bo ok-is ko lák ban”
egyes osz tá lyo kat úgy ala kí tot tak ki, hogy min den ta nu ló -
nak ma gá val kell hoz nia egy no te bo o kot.

Sta tisz ti kai ada tok bi zo nyít ják, hogy az oszt rák gye re -
kek és fi a ta lok több mint 80%-a töb bé-ke vés bé már meg is -
mer ke dett az in ter net tel. A fi a ta lok nagy ré sze te hát alap -
ve tõ is me re tek kel ren del ke zik a szá mí tó gép- és az in ter -
net hasz ná lat te rü le tén, de – és ezt sze rin tem min dig fon -
tos hang sú lyoz ni – messze nem min den ki. Ugyan úgy,
mint ed dig, leg több jük csak na gyon fe lü le tes is me re tek kel
ren del ke zik a szá mí tó gép és az in ter net hasz ná la tá val
kap cso lat ban. 

A kulcs sza vak be gé pe lé se a ke re sõ prog ram ba vagy az
így meg mu ta tott ol da lak át te kin té se elõ ször is túl ke vés sé
vagy ki for rat la nul, vagy egy ál ta lán nem te szi le he tõ vé a
sa ját élet be in teg rált tu dás el sa já tí tá sát. Erõ sen két ség be
von ha tó, hogy ez az alap a jö võ ge ne rá ció kul túr tech ni ká -
já nak hasz ná ra vál hat. 

Az in ter net ke vés olyan tám pon tot kí nál, ame lyen a be -
mu ta tott tu dás anyag meg ala po zott sá ga iga zol ha tó len ne.
Egy sze rû en mond va: az in ter net tar tal má ban nem le het
meg bíz ni.

Gya kor la ti pél da ként te kint sük meg a stutt gar ti Merz
Aka dé mia2 kí sér le tét, ahol több mint egy hé ten ke resz tül
egy úgy ne ve zett pro xy se gít sé gé vel je len tõ sen ma ni pu lál -

ták az egye te mis ták ál tal le kért in ter ne tes ol da lak tar tal -
mát. Így pél dá ul is mert po li ti ku sok (Kohl – Sch rö der) vagy
or szá gok (Irán – Irak) ne ve it au to ma ti ku san meg cse rél ték.
Kö zel 250 egye te mis ta szem be sült így meg ha mi sí tott tar -
tal mak kal. A ma ni pu lá ci ó val kap cso lat ban egyet len re ak -
ció sem tör tént, a ta nu lók te hát hi bá san fo gad ták el õket,
vagy ész re sem vet ték a hibákat.

Hogy az in ter ne ten be mu ta tott tar tal mak szín vo na lát és
mi nõ sé gét fel tud juk be csül ni, az már alap szin tû tu dást
igé nyel, és min de nek elõtt „kul túr her me ne u ti kai alap tu -
dást, az az a ké pes sé get, hogy a ka pott in for má ció egye -
tem le ges sé gét fe lül vizs gál juk”.3

Az is ko lá nak lé nye gi kép zé si meg bí za tá sa van, ne ve ze -
te sen az, hogy fe le lõs ség tel je sen és konst ruk tí van jár jon el
az in ter net tel, még ál ta lá no sab ban mé dia kom pe ten ci a ként
ért se, köz ve tít se azt. Spe ci á li san a hit ok ta tás val lá si pers -
pek tí vá ból eh hez so kat tud na hoz zá ten ni. A Bib lia her me -
ne u ti kai meg kö ze lí té se ed dig már jó ala pul szol gált a mé -
dia re cep ció szá má ra. A hit ok ta tás ezen a te rü le ten már ed -
dig is so kat tel je sí tett. Ezek a kom pe ten ci ák az új mé di um,
a vi lág há ló vo nat ko zá sá ban is a leg na gyobb ha szon nal
mû köd nek. 

Az in ter net sok mí toszt és psze u do val lá sos, úgy mint
gnosz ti kus hi tfelfogást köz ve tít, mint hogy ezek kri ti ka
nél kül to vább adód nak, vagy egy sze rû en csak el len vé le -
mény nél kül ma rad nak. Az in ter net hit ok ta tá si té ma ként
vagy a gya kor la ti hasz ná lat ban fel kel le ne hogy kelt se a
gyer me kek ben és a fi a ta lok ban a kri ti kai ké pes ség ki ala -
ku lá sát. 

Egy to váb bi szem pon tot is ve gyünk fi gye lem be a szá mí -
tó gép pel tá mo ga tott ta nu lás ese té ben. Ami kor a kor szel -
lem tõl be fo lyá solt pe da gó gu sok az in ter net ál tal az úgy ne -
ve zett „hálózati ta nu lást” (ver netz tes Ler nen) tá mo gat ják,
ak kor ez zel szem ben kri ti ku san fel te szem a kér dést: mit
köt össze a hálózat?

A leg jobb eset ben meg fi gyel he tünk fi a ta lo kat, akik bi zo -
nyos tar tal mi össze füg gé se ket meg ta lál nak. De azok a sa -
ját re á lis élet va ló sá guk hoz és a köz vet len, ér zék szer ve ken
ke resz tül szer zett ta pasz ta la tok hoz rit kán vagy egy ál ta lán
nem kap cso lód nak. 

Mi lyen be fo lyá sa van a te le ví zió és a szá mí tó gép fel -
gyor sult vi lá gá nak a szel le mi fo lya ma tok ra? Ezt Her ta
Sturm mé dia pszi cho ló gus vizs gál ta.
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DIE TER BERG MAYR 

Az in ter net nek is ko lá ra van szük sé ge*

Pe da gó gi ai meg fon to lá sok a szá mí tó gép hit tan órai hasz ná la tá hoz

* A szer zõ a bé csi Val lás pe da gó gi ai Intézet tag ja. Az elõ adás el hang zott
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te m valláspedagógiai szemináriumán.

1 And re as Mer tin: In ter net im Re li gi on sun ter richt. Van den hoeck & Rup -
recht, 2000. 10. kk.

2 http://www.odem.org/in sert_co in/
3 Mer tin, 2000. 16. o.



Meg ál la pít ja, hogy a ké pek és in for má ci ók fo lya ma tos
és gyors áram lá sa túl ke vés szü ne tet en ge dé lyez. Ezek a
szü ne tek azért szük sé ge sek, hogy a be nyo má sok fel dol go -
zá sát le he tõ vé te gyék szá munk ra. A va lós élet ben is sok
ki sebb szü ne tet is me rünk, ame lye ket gyak ran a bio ló gi ai
rit mus ha tá roz meg, pél dá ul a lé leg zés, a já rás stb. Ezek -
ben az – akár rö vid – szü ne tek ben a be nyo má sa in kat el -
he lyez zük bel sõ vi lá gunk ban, és fel ké szít jük ma gun kat a
kö vet ke zõk be fo ga dá sá ra.

A kép er nyõ meg ta gad ja tõ lünk eze ket a szü ne te ket, így
meg tör té nik „a bel sõ ver ba li zá ció el vesz té se”, aho gyan
Her ta Sturm ne ve zi ezt a je len sé get. A ránk áram ló ké pek -
re és ér zé sek re nem tu dunk ref lek tál ni, ezért azok dif fúz
ér zel mi be nyo má sok ként ben nünk ma rad nak. Ön ref le xi ó -
ról így nem, vagy csak alig le het be szél ni.

Az a vé le mé nyem, hogy mi nél fi a ta lab bak a gyer me kek,
an nál job ban kel le ne ta ní ta ni õket tudatos ész le lé sre és
ész le lé se ik in teg rá ci ó jára. Meg kell ad nunk a le he tõ sé get a
gyer me kek nek ar ra, hogy mind két láb bal a föl dön áll ja -
nak, hogy ké sõbb ne has son rá juk túl sá go san a „di gi tá lis
ro ham”. Úgy vé lem, ez le het a leg jobb alap ja az egész sé -
ges ön ref le xi ó nak. 

Hogy ezt még egy pél dá val meg vi lá gít suk: ha egy gyer -
mek a szá mí tó gé pen ke resz tül is me ri meg a ta vasz lé nye -
ges is mer te tõ je le it, ak kor pusz tán erõ sen csök ken tett di gi -
tá lis áb rá zo lá sát bir to kol ja an nak a ta pasz ta lat nak, amely
a sza bad ter mé szet ben ma gya rá zat nél kül a ta vasz ról
meg ta nul ha tó az ér zék szer vek se gít sé gé vel. Di gi tá lis úton
leg fel jebb in tel lek tu á li san le het meg ér te ni az össze füg gést
a ter mé sze ti ele mek kö zött, a ter mé szet ben vi szont a gyer -
me kek egé szen köz vet le nül ta pasz tal ják meg, hogy az idõ -
já rás, az ál lat vi lág és a sa ját él mé nye ik mi lyen kap cso lat -
ban van nak az õsszel.

Szá mom ra az ok ta tás gya kor la tá ban mind ezek bõl le ve -
zet he tõ, hogy a szá mí tó gép hasz ná la ta kor fi gye lek a szü -
ne tek re, mind a ki csik re, mint a na gyok ra. Nem ha gyom
a gye re ke ket egye dül a gép elõtt ül ni, mi vel a nél kü löz he -
tet len egy más köz ti kom mu ni ká ci ón túl szük sé ges a szü -
net meg tar tá sa a di gi tá lis vi lág ban, és át kell vál ta ni a va -
ló vi lág ba. 

A kom pu ter hasz ná lat ide jét le he tõ ség sze rint tu da to sí -
ta ni kell. Az óra ke re té ben a fel adat meg adá sa kor na gyon
pon to san meg adom az idõt, és köz ben uta lok ar ra, hogy
mennyi idõ telt el vagy még mennyi ma radt.

Eze ken kí vül na gyon fon tos nak tar tom a be szél ge tést az
ér zé sek rõl és be nyo má sok ról a szá mí tó gép hasz ná la ta kor,
hogy tu da to sab bá te gyük a fi zi kai vagy pszi chi kai ter mé -
sze tû vál to zá so kat a di gi tá lis mé dia hasz ná la ta kor. Or vo -
si ku ta tá sok bi zo nyít ják, hogy tes tünk a hosszabb kom pu -
ter hasz ná lat kor le hûl. Tes tünk né mely bio ló gi ai szen zo ra
a kép er nyõ elõt ti in ter ak ti vi tást tes ti meg ter he lés ként –
mint pél dá ul a fu tás – fog ja fel, és „hû tés re kap csol”.

Nem utol só sor ban sze ret nék utal ni eb ben az össze füg -
gés ben a kor spe ci fi kus tar ta lom fon tos sá gá ra. Alap ve tõ en
azt gon do lom, hogy mi nél fi a ta lab bak a gyer me kek, an nál

egy sze rûbb ké pek kel, las sabb moz du la tok kal és egy sze -
rûbb na vi gá ci ós le he tõ sé gek kel kell él ni. Saj nos ezen a vo -
na lon ed dig ke vés a se gí tõ szak iro da lom. 

CÉ LOK4

And re as Mer tin hez csat la koz va sze ret nék most köz pon ti
cé lo kat be mu tat ni, ame lyek nek a hit tan ok ta tás ban va ló in -
ter net hasz ná lat össze füg gé sé ben nagy je len tõ sé gük le het.

Az el sõ he lyen áll az a ké pes ség, hogy egy web ol dal in -
for má ci ó it meg ért sük.

A fi a ta lok, akik szá mí tó gép pel ját sza nak, bi zo nyí tot tan
szert tesz nek ar ra a ké pes ség re, hogy az egész kép er nyõt
egy szer re be fo gad ják, át lás sák. A já té kos nak eb ben az
eset ben nem sza bad egy pont ra, egy rész let re kon cent rál -
nia, ha nem sok min dent kell egy ide jû leg fi gye lem be ven -
nie, és az egész ál lan dó vál to zá sát kell ész re ven nie. Ez bi -
zo nyá ra na gyon komp lex szel le mi te vé keny ség, amely
azon ban szük ség sze rû en fel szí nes ma rad, kü lön ben a se -
bes ség szen ved ne csor bát. Ez ép pen az el len ke zõ je a kul -
tú ránk ban rég óta esz mé nyí tett és el ér ni kí vánt ké pes ség -
nek. Mert aki a fi zi kai és ma te ma ti kai tör vé nye ket meg
akar ja ér te ni, aki azok ból le ve zet ve gé pe ket sze ret ne épí -
te ni, an nak a nagy egész bõl kell le szûr nie a rész le te ket, és
a nyert mé lyebb be te kin té se ket lo gi ku san el ren dez nie –
az az „szé ri ák ban” gon dol kod nia, lé pés rõl lé pés re.

Ez az el lent mon dás gyak ran olyan elõ íté let hez ve zet:
amit a fi a ta lok ta nul nak, az rossz vagy hely te len. Min de -
nek elõtt sze ret nék itt óva in te ni a túl gyorsan levont konk -
lú zi ók tól! Amit és ahogy a fi a ta lok itt ta nul nak, az el sõ -
sor ban más.

A gyer me kek és fi a ta lok jól is ko lá zott esz té ti kai ér zék -
kel ren del kez nek, és jól át lát ják a fel színt. De ah hoz, hogy
az az zal össze kö tött tar tal mat meg ért hes sék, igény lik a
ver ba li zá lást. Sa ját sza vak kal ki fe jez ni, amit lá tok és ol -
va sok: ez azt is je len ti, hogy a tar tal mát a ma gam szá má -
ra ér tel me zem, fel fo gom. Csak ha ve szem er re a fá rad sá -
got, ak kor tu dom mindezt kri ti ku san is szem lél ni. Elõ ször
is azt kell meg ál la pí ta ni, hogy a fel kí nált ké pek mi lyen
kap cso lat ban áll nak a szö veg gel, mit fe jez nek ki a ké pek,
mi ért azo kat a szí ne ket hasz nál ják, és mit nyúj ta nak egy
ol dal szö ve gei – ezek hez tar toz nak bi zo nyos lin kek, ban -
ne rek és rek lá mok, te hát egy ol dal egé sze. Ta nul ni, pon to -
san meg fi gyel ni: ez mind fej lesz ti a kri ti kai szem lé le tet.

Ez zel a szem lé let tel kri ti ku san le het ér té kel ni az egyes
web ol da lak in for má ci ós tar tal mát, az az íté le tet hoz ni. Az
át adott tar tal mak és ér té kek mi nõ sé gét és meg bíz ha tó sá -
gát ne he zebb fel mér ni az in ter ne ten, mint egy könyv ese -
té ben. Amíg egy könyv a könyv tár ba ke rül, vá lasz tá si és
éré si fo lya mat áll mö göt te. Az in ter ne ten min den ki pub li -
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4 A kö vet ke zõ gon do la tok az „8 Punk ten zur Di dak tik” cí mû mû mód -
sze re i hez iga zod nak, ame lye ket And re as Mer tin új köny vé ben a hit ok ta -
tás hoz (rpi-vir tu ell) fo gal ma zott meg.



kál hat, a könyv ese té ben vi szont szük sé ges egy ki adó, a
kézirat  szer kesz tés köz ben több ja ví tá son is át megy. Az in -
ter ne ten a szer zõ nem min dig nyo moz ha tó ki, a pon tos
hát tér vagy akár élet raj zi össze füg gé sek gyak ran ne he zen
vagy egy ál ta lán nem ki de rít he tõk. Még is rá kel le ne szok -
nunk, hogy eze ket a kér dé se ket fel te gyük a web ol da lak kal
kap cso lat ban:
• Hon nan szár ma zik az in for má ció?
• Mi lyen ér té ke ket köz ve tít? Mi mel lett vagy mi el len

áll ki?
• Ho gyan pró bál ja meg kép vi sel ni eze ket az ér té ke ket?
Né mely web ol dal el sõ pil lan tás ra egé szen ked ves nek és
gyer me kek szá má ra meg fe le lõ en ki ala kí tott nak tû nik, de
ha kö ze lebb rõl meg néz zük, ki de rül, hogy va ló já ban egy
áru cikk rek lám ja. 

Sok szor ép pen a „nor má lis”, az az nem ki mon dot tan val -
lá sos ol da la kon ke resz tül köz ve tí te nek alap ve tõ ér té ke ket,
ame lyek a vi lá got ér tel me zik és ma gya ráz zák. Eb bõl adó dik
az a fel adat a hit ok ta tás szá má ra, hogy ne hasz nál junk ki fe -
je zet ten val lá sos web ol da la kat anél kül, hogy utá nanéz nénk
val lá sos tar tal má nak. Ez azt je len ti, hogy a szö ve gek és ké -
pek em ber ké pét és ér tel mi ori en tá ló dá sát osz tá lyoz zuk, és
az ál ta luk köz ve tí tett szim bó lu mo kat és mí to szo kat az egy -
ház ál tal ha gyo má nyo zott és sa ját val lá sos el kép ze lé se ink -
kel és ér té ke ink kel kap csol juk össze, és úgy so rol juk be.

Mind ez már egy alap ve tõ tu dás meg lé tét fel té te le zi. Itt
vi lá go san meg mu tat ko zik, hogy az in ter net nem tud ja fel -
té tel nél kül a tu dás át adá sát szol gál ni.

Val lá sos alap kép zett sé get – vé le mé nyem sze rint – ne he -
zen vagy leg alább is csak na gyon fe le lõs ség tel je sen le het
az in ter net ne vû mé di u mon ke resz tül meg sze rez ni.

Csak sze mé lyes val lá si alap ról és né zõ pont ból le het az
in ter net val lá si „kí ná la tát” fel fog ni és ér té kel ni. Az in ter -
ne ten kö rül be lül annyi val lá si ol dalt ta lá lunk, mint szex -
ol dalt (ez a ket tõ osztozik a leg lá to ga tot tabb ol da lak szá -
má ban az in ter net kez de te óta). Ez a do mi nan cia szá mom -
ra egy ér tel mû en ar ra utal: nem ke rül het jük ki, hogy a hit -
ok ta tás ban fog lal koz zunk az in ter net rõl szár ma zó val lá si
tar tal mak kal. Eb ben a mun ká ban min dig fel te szem a kö -
vet ke zõ alap ve tõ kér dé se ket: Mit köz ve tít egy egy há zi
web ol dal? Mi lyen val lá si né ze tet köz ve tít egy val lá si kö -
zös ség be mu ta tá sa?

A tar ta lom egy hit ok ta tó sa ját web ol da lán (pél dá ul
Luther Már ton éle te) nem csak jól struk tu rált és át lát ha tó,
ha nem az áb rá zolt tar ta lom meg fe lel a tu do má nyos is me -
re tek nek és az egy ház ál tal ha gyo má nyo zott alap el vek nek
– vagy ezt az ol dalt in kább a le gen da kép zés hez va ló hoz -
zá já ru lás ként le het be so rol ni? Még egy pél da eh hez: ha a
budd hiz mus esz mé it szép ké pek kel il luszt rál ják, egy sze rû -
en és szem lé le te sen mu tat ják be, ak kor ez az ön ér tel me zés
iga zol ja a budd his ta val lá sos ság iga zát is?

De nem csak a tar tal mak ma guk val lá sos jel le gû ek,
ha nem az in ter net ön ma gá ban is köz ve tít imp li cit val lá -
sos alap ér té ke ket, ame lye ket meg kell ér te nünk és át kell
lát nunk.

Jörg Her mann 1998-ban írt, Vom Him mel in den Hy per -
text5 cí mû ta nul má nyá ban alap ve tõ té zi se ket fog lalt
össze. A tér és az idõ lát ha tó fel ol dá sa kap cso lat ban áll
olyan is te ni att ri bú tu mok kal, mint a min de nütt je len va ló -
ság, az in ter net min den tu dó vol ta, a vi lág há ló ál tal örök -
ké moz gás ban tar tott elõ re ha la dá si hit, amely a bá be li to -
rony épí tés sel ha son lít ha tó össze stb. Egy új gnó zis nak –
amely a glo bá lis is me re tet és a di gi tá lis iden ti tá sok is te ní -
té sét hir de ti az in ter net le nyû gö zõ tech ni kai bá zi sán – ép -
pen úgy szem be sül nie kell a fi zi kai va ló ság gal és az in ter -
net ma te ri á lis alap já tól va ló füg gõ ség gel, mint a ke resz -
tény hit re mény sé gé nek a szen ve dés sel te li, vé ges vi lág
meg kö tött sé ge i vel.

Vé gül a hit ok ta tás ma ga sabb cél jai kö zé tar to zik az
egyé ni ké pes ség, hogy ezt a mo dern mé di u mot ma gunk
ke zel jük, az az ma gun kat a há lón kör vo na laz zuk és be mu -
tas suk. Sok ta ní tó szá má ra még ne he zen el kép zel he tõ,
hogy e-mail ál ta li kom mu ni ká ci ót épít sen be a hit ok ta tás -
ba, vagy egy té má val kap cso la tos vi tá ban egy fó ru mon
vagy egy hír cso port ban részt ve gyen. Ezek még is olyan
tech ni kák, ame lyek hét köz nap ja in kat egy re in kább meg -
ha tá roz zák, és min den kép pen meg ta lál ják he lyü ket a val -
lá sos dis kur zus ban is.

Ta nul nunk és gya ko rol nunk kell a ke resz tény ala pok ra
he lye zett „ne ti ket tet”.6 A cél az, hogy val lá si ala po kon ál -
ló „in ter net hasz ná la ti kul tú rát ala kít sunk ki”.7 Eh hez az
is hoz zá tar to zik, hogy az in ter ne ten sa ját né ze te in ket nyil -
vá nos sá te gyük, és meg fe le lõ en kép vi sel jük. A más tan tár -
gyak kal va ló együtt mû kö dés ezen a te rü le ten nagy elõny.
Rö vi den így le het ne fo gal maz ni: a hit ok ta tás „ér tel met”
tud ad ni az in for ma ti ka ok ta tás nak. 

Vé gül kí vá na tos len ne, hogy ma ga a hit ok ta tás is kap -
cso lód jon – vagy leg alább a ta nu ló it ké pes sé te gye ar ra,
hogy be kap cso lód ja nak – az in ter net ha tár ta lan in for má -
ci ós vi lá gá ba, és le he tõ vé te gye a (val lá si lag) meg ala po -
zott rész vé telt a glo bá lis dis kur zus ban, amely nek eti kai
alap el vei még nin cse nek le fek tet ve. Az ab szo lút sza bad -
ság el len pó lu sai a di gi tá lis struk tú rák ban – egy fe lõl az
úgy ne ve zett ha cker-eti ka8 anar chiz mu sa, má sik vég let -
ként az in ter net tech ni kai és jo gi el len õr zé sé nek igé nye –
a vi ta tott ha tá rok ra utal nak. A hit ok ta tás iz gal mas és mo -
ti vá ló fel ada ta le het ne azon ban az in ter net új vi lá gá nak
for má lá sá ban va ló rész vé tel, a ke resz tény ér té kek, ér vek
meg szó lal ta tá sa a vi lág há lón. 

For dí tot ta: Ba log Esz ter
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5 Jörg Her mann: Vom Him mel in den Hy per text. Die re li gi ö sen Di men si -
onen des Cy ber space. Me di en Prak tisch 1998/2. 32–34. o. http://www.me -
di en prak tisch.de/ame di enp/mp2-98/2-98herr.htm

6 Az in ter ne tes kom mu ni ká ció eti kett je.
7 And re as Mer tin: rpi-vir tu ell Schritt für Schritt erk l ärt. Hand out, 2003.

09. 30. 3. o.
8 Az egyik leg na gyobb egye sü let, amely ezt az eti kát vall ja, a „Cha os Com -

pu ter Club” ne vet vi se li. Az aláb bi ol da lon utá na le het ol vas ni a ha cker-eti -
ka meg fo gal ma zá sá nak: http://www.ccc.de/ha cke ret hics?lan gu a ge=de
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Tu dok-e azu tán újat ír ni, hogy öt éve min den hé ten meg -
je len tet tünk egy-egy írást az Evan gé li kus Élet ha sáb ja in
(Li tur gi kus Sa rok) az is ten tisz te le ti élet lé nye gé rõl, tör té -
ne té rõl, meg úju lá sá ról? A so ro zat foly ta tó dik, és meg va -
gyok gyõ zõd ve, hogy a tu dás any ját je len tõ is mét lés mel -
lett sok min den új is meg fog még je len ni. Új is me re tek, új
né zõ pon tok, új lá tás mó dok, új táv la tok. Az aláb bi ak ban
most még is csak ar ra vál lal ko zom, hogy az Evan gé li kus
is ten tisz te let – Li tur gi kus könyv meg je le né se al kal má ból
össze fog la lom a leg fon to sabb tud ni va ló kat – ahogy én, a
köny vön bá bás ko dó egyik mun kás lá tom, gon do lom. Vál -
lal tan szub jek tív írás kö vet ke zik a kö vet ke zõ ol da la kon,
az zal a re mény ség gel, hogy ez még is se gít sé gé re le het a
köny vet kéz be  ve võ ol va sók nak, akik azt meg is mer ni, for -
gat ni, hasz nál ni akar ják. 

RÁ HAN GO LÓ DÁS

A li tur gia kon cent rált ige, imád ko zott ke resz tény ta ní tás
(dog ma), Is ten raj tunk és ve lünk vég zett jó tet te, szol gá la -
ta, „köz hasz nú” mun ká ja (le i tos er gon). 

Evan gé li kus az is ten tisz te let, ha az evan gé li um, a
Krisz tus ról szó ló öröm hír, sõt ma ga Krisz tus áll a kö zép -
pont já ban, és is ten tisz te let, ha meg ért jük, tu da to sít juk,
meg él jük, hogy nem mi tisz tel jük az Is tent, ha nem (bár
nem ér de mel jük meg) Is ten te szi tisz te le tét ná lunk, és mi
er re vá la szo lunk tisz te let tel, imá dat tal, a sze re tet cse le ke -
de te i vel. 

Az is ten tisz te let cél ja, hogy lét re jöj jön az Is ten-em ber
ta lál ko zás, és ez az em ber-em ber ta lál ko zást is más mi nõ -
sé gû vé te gye. 

BE VE ZE TÉS

A li tur gia tör té ne te az egy ház tör té ne te. A li tur gia kül sõ
for mái az egy ház hi té nek meg nyil vá nu lá si for mái. Nem
azért rög zít jük, tart juk be, mert szent és sért he tet len,
egye dül he lyes, ha nem azért, mert hisszük, hogy ben ne az

egy ház Szent lé lek in dí tot ta imád sá ga épül egy más ra, kris -
tá lyo so dik, csi szo ló dik, tisz tul (ez ál tal is se gít ke rül ni a
tév uta kat), és jó ke re tet ad Is ten és em ber szent ta lál ko zá -
sá nak. 

MI ÉRT NEM AGEN DA?

A ma gyar evan gé li kus is ten tisz te le ti rend tar tá sok tra di ci -
o ná lis el ne ve zé se az Agen da volt. Ez – ne vé bõl ere dõ en –
min dig azt je lez te, hogy mi a te en dõ. Az az: ez az el vég zen -
dõ, a he lyes. Az „Evan gé li kus is ten tisz te let – Li tur gi kus
könyv” el ne ve zés ar ra utal, hogy nem kö te le zõ anya got
tart ke zé ben az is ten tisz te le tet elõ ké szí tõ és ve ze tõ lel kész
(kán tor, egyéb szol gá ló), ha nem egy le he tõ sé get, amely is -
ten tisz te le ti ren de ket (li tur gi á kat) tar tal maz, lé nye ge sze -
rint evan gé li kus. Nem ki zá ró la gos, le het más mó don is
evan gé li kus is ten tisz te le tet tar ta ni (a vi lág evan gé li kus sá -
gá nak li tur gi kus éle te igen gaz dag), de aki ezt tart ja, tud -
hat ja, hogy amit vé gez, az is ten tisz te let és evan gé li kus. A
Li tur gi kus köny vet kéz be adó há rom püs pök nem tit kolt
szán dé ka, hogy a le he tõ ség fel kí ná lá sa el in dítson egy fo -
lya ma tot, amely nek so rán a szol gá lat te võk és a gyü le ke -
ze tek meg is me rik és meg sze re tik a meg újult for má kat,
evan gé li kus ke resz tény kin cse in ket. 

HO GYAN SZÜ LE TETT?

A még jobb utá ni vággyal, igé nyek meg fo gal ma zá sá val,
új el vá rá sok meg je le né sé vel, kre a tív öt le tek kel, sok mun -
ká val, még több imád ság gal. Mi u tán a 16. szá zad (a re -
for má ció ko ra) gaz dag egye te mes és li tur gi kus örök sé ge a
kö vet ke zõ szá za dok ban le egy sze rû sö dött, majd szin te tel -
je sen el sor vadt, a 20. szá zad szin te egész vi lá got át já ró
li tur gi kus re form so ro za ta ha zánk ban is el kez dõ dött, és a
lé pés rõl lé pés re va ló meg úju lás út ján ve zet te a ma gyar
evan gé li kus is ten tisz te le ti éle tet. A 20. szá zad el sõ év ti ze -
de i nek kí sér le tei után a 30-as évek ben meg szü le tett a
Raf fay Sán dor püs pök nevével fém jel zett Agen da, amely

FIGYELÕ

HA FENSC HER KÁ ROLY

Evan gé li kus is ten tisz te let
– Li tur gi kus könyv

In for má ci ók – váz la tos be mu ta tás



el sõ íz ben hoz ta vissza az alap ve tõ li tur gi kus té te le ket
(még ak kor is, ha az ere de ti té te le ket – int ro i tus, ky rie,
glo ria – más sal pó tol ta). En nek az ún. ének ver ses rend -
nek a gya kor la ta is mét le he tõ sé get nyúj tott az ere de ti,
Luther ál tal meg re for mált is ten tisz te le ti gon dol ko dás mód
új ra élesz té sé re. A kö vet ke zõ lé pést az 1962-ben meg je -
lent, majd 1986-ban meg újult, Prõh le Ká roly ne vé vel fém -
jel zett Agen da je len tet te, amely ben az ének ver ses rend
mel lett már al ter na tí va ként je len volt az ún. li tur gi kus
rend is. Ez a mû – kö te le zõ püs pö ki el ren de lés nyo mán –
le he tõ sé get kí nált az úr va cso ra in teg rá lá sá ra, az az az
igei is ten tisz te let igei és szent sé gi is ten tisz te let té ki tel je -
sí té sé re. A Prõh le-Agen da ki egé szí tés re és re ví zi ó ra szo -
rult, és ez a fel adat al kal mat adott a li tur gi kus re form kö -
vet ke zõ nagy lé pé sé nek meg té te lé hez, amely ben az is ten -
tisz te let tra di ci o ná lis ke resz tény és ha gyo má nyos lu the ri
fel épí té se is mét vissza áll, a két fó ku szú is ten tisz te let (ver -
bum et sac ra men tum) ter mé sze tes sé vá lik, ugyan ak kor a
ha tá ro zott rend és kö vet ke ze te sen egy sé ges fel épí tés –
sok va ri á ci ós le he tõ ség gel – nagy moz gás te ret ad a li tur -
gi kus szol gá la tot vég zõk nek. A Li tur gi kus könyv nagy
vá lasz té kot kí nál az imád sá gok anya gá ban, és gaz dag
anya got nyújt a rend kí vü li, il let ve al kal mi is ten tisz te le tek
meg for má lá sá hoz. 

A LI TUR GI KUS KÖNYV TAR TAL MA

A kö tet be ve ze tõ je szól a Li tur gi kus könyv elõ éle té rõl, ar -
ról, mit is je lent Is ten né pé nek is ten tisz te le te, mi a li tur gi -
kus szö ve gek je len tõ sé ge, mi lyen sze re pek és funk ci ók
van nak a li tur gi kus szol gá lat ban; ki tér ugyan ak kor az
egy há zi esz ten dõ tit ká ra és le he tõ sé ge i re, a szent ze ne fel -
ada tá ra, s mi elõtt gya kor la ti út mu ta tás sal se gít, szól a li -
tur gia Lel ké rõl. 

A Li tur gi kus könyv öt fe je zet re ta go ló dik. 
Kez dõ dik az is ten tisz te let re va ló fel ké szü lés sel. Ez le he -

tõ sé get kí nál ar ra, hogy a li tur gus és a töb bi szol gá ló meg -
is mer hes se a li tur gia fel épí té sét, a fo lya ma tok és az egyes
té te lek ma gya rá za tát, az ál lan dó li tur gi kus ré szek pon tos
szö ve gét, ugyan ak kor gaz dag imád sá gos anya got kí nál az
is ten tisz te let elõt ti ké szü lés re – akár egyé ni, akár cso por -
tos fel ké szü lés rõl van szó. 

A fõ fe je zet a va sár na pi és ün nep na pi is ten tisz te le ti ren -
de ket köz li (or di ná ri um): egy más után meg ta lál ha tó a li -
tur gi kus, az ének ver ses, az egy sze rû és a va sár nap es ti is -
ten tisz te let rend je. Mind a négy rend ugyan ar ra a váz ra
épül, az az bár hol és bár mi lyen mó don tar ta nak egy há -
zunk ban is ten tisz te le tet, a meg egye zõ fel épí tés biz ton sá -
got, ott ho nos ság ér ze tet ad hat. Ezek az is ten tisz te le ti
anya gok rész le tes út mu ta tá sok kal (rub ri kák) ren del kez -
nek, ame lyek meg könnyí tik a ta nu lást és a ké sõb bi gya -
kor la tot. Jól kö vet he tõk ben nük a külön fé le va ri á ci ós le he -
tõ ségek – pél dá ul a li tur gi kus rend ben a gre go ri án dal la -
mok ra éne kel he tõ is ten tisz te le ti ré szek kü lön bö zõ ha gyo -

má nyai vagy az egy há zunk ban igen el ter jedt szlo vák tra -
dí ci ó jú dal lam anyag. 

A má so dik fõ fe je zet a va sár na pi és ün nep na pi is ten tisz -
te le ti ren dek vál to zó ré sze it (pro pri um) tar tal maz za. Min -
den al ka lom ra egy tü kör ol da lon lát ha tó a va sár nap ke gyel -
mi igé je, int ro i tus zsol tá ra, be ve ze tõ igé je, az ún. ki bõ ví tett
ky rie – az az Krisz tus-imá dás –, az adott na pot egy ké rés -
ben össze fog la ló kol lek ta imád ság (két fé le ver zi ó ban is),
va la mint az úr va cso rát be ve ze tõ nagy há la adó imád ság az
egy há zi év adott sza ka szá nak meg fe le lõ be tét mon dat tal.
Új, hogy a bib li ai sze mé lyek ün ne pe i nek anya ga is meg ta -
lál ha tó – ez le he tõ sé get nyújt az egy há zi esz ten dõ gaz da -
gí tá sá ra. Ezt a nagy anya got egé szí ti ki – is mét új don ság -
ként – az ün ne pek ének rend je, amely se gít a nap igé i hez
meg fe le lõ éne ket vá lasz ta ni, és az éne kes köny vünk anya -
gát az egy há zi esz ten dõ ben ará nyo san, szí ne sen el osz ta ni.
A ko ráb bi ak nál jó val gaz da gabb az imád ság kí ná lat, amely
most nem te ma ti ku san (mint az elõ zõ Agen dá ban), ha nem
az egy há zi év nek meg fe le lõ en ál lít ja sor rend be az ál ta lá nos
kö nyör gé se ket (ora tio oe cu me ni ca). 

Egyéb is ten tisz te le ti for mák kö vet kez nek a ne gye dik fe -
je zet ben. Õsi lu the ri tra dí ci ót hoz vissza a ha zai evan gé li -
kus ság ban szin te tel je sen el ve szett gyó nó is ten tisz te let. Ez
le he tõ sé get ad kü lön le ges al kal mak kor, hogy akár a va sár -
nap elõ es té jén (vi gi li á ján), akár egy csen des nap kez de tén
a bûn bá nat és a bûn bo csá nat le he tõ sé gét és aján dé kát ad -
ja – a va sár na pi vagy csen des na pi zá ró úr va cso rai is ten -
tisz te let fe lé mu tat va. E fe je zet ben ta lál juk a reg ge li és es -
ti kö zös imád ság (pri ma, ve spe ra, komp let óri um) rend je it
ép pen úgy, mint a tan év zá ró és tan év nyi tó is ten tisz te le tek
(Ve ni Sanc te és Te De um) nem csak egy há zi is ko lák ban
hasz nál ha tó li tur gi á ját. A csa lá di is ten tisz te let, az észa ki
és nyu ga ti evan gé li kus ság ban nagy köz ked velt ség nek ör -
ven dõ ún. Ta más-mi se ol dot tabb for má kat kí nál. Az öku -
me ni kus ige li tur gia vég re ren de zett for mát kí nál, és a kö -
zös ér té ke ket mu tat ja fel test vér egy há za ink ven dé gül lá tá -
sá hoz, te kin tet tel min den ne mû le het sé ges ér zé keny ség re.
Az ed dig is mert ka rá csony es ti és pas si ói is ten tisz te let mel -
lett új don ság a hús vét haj na li is ten tisz te let rend je, amely
a leg õsibb ke resz tény ha gyo má nyo kat ele ve ní ti fel, ugyan -
ak kor iga zi kö zös ség él mé nyt kí nál a fel tá ma dott Úr asz ta -
la kö rül. Két szo kat lan – de bib li kus mély sé ge i vel meg ra -
ga dó – kö nyör gés for ma is itt sze re pel, rész ben Luther sze -
mé lyes kö nyör gé sét (li tá nia) új ra éleszt ve, rész ben pe dig
egy ma élõ evan gé li kus test vé ri kö zös ség (Mi cha elsb ru der -
schaft) áhí ta ti li tur gi á ját meg ho no sít va. 
Az ötö dik fe je zet az al kal mi is ten tisz te le te ké. Itt kap he lyet
a ke resz te lés kü lön bö zõ for mái mel lett a ke resz te lé si em -
lék ün nep fel ele ve ní tett és ma i vá tett rend je. Alap ja i ban
meg újult a fel nõtt ke resz te lés li tur gi á ja, re mél ve azt, hogy
a tu da tos ke resz tény éle tet fel nõtt kor ban egy re na gyobb
szám ban vál la lók egy há zi in teg rá ló dá sa a ke resz te len dõ
és a gyü le ke zet szá má ra egy aránt je len tõs ese ménnyé vá -
lik. A kon fir má ció ün ne pe is gaz da go dott, és szö ve gei teo -
ló gi ai és prak ti kus meg úju lá son men tek át. Re mény sé -
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günk sze rint ez a li tur gia kö ze lebb ke rül het a kon fir man -
dus fi a ta lok szí vé hez, gon dol ko dás mód já hoz. Vé gül itt ta -
lál ha tó a gyász is ten tisz te let és a temp lo mi te me tés rend je.
Ez a szol gá lat is egy re gya ko rib bá vá lik, szük sé ges volt te -
hát jó me der be te rel ni. 

A több mint hat száz ol da las kö tet nemcsak tar tal má -
ban, hanem for má já ban is szí nes. Az alap szö ve gek fe ke -
tén, az uta sí tá sok és se gí tõ in for má ci ók bor dó szín nel
nyom  va lát ha tók, bi zo nyos ki emelt ré szek pe dig szür ke
hát té ren tûn nek fel. 

MI VÁL TO ZOTT TE HÁT?

Mi ben tér el a mos ta ni Li tur gi kus könyv az elõ zõ Agen dá -
tól? A vál to zás nem je len tõs, a gaz da go dás an nál in kább. 

Az egy sé ges fel épí tés két dön tõ új don sá got hoz: 
Õsi szo kás sze rint az is ten tisz te let bûn bá na ti résszel

kez dõ dik, te hát nem csu pán az úr va cso rá ra, de az ige hall -
ga tás ra is bûn bá nat tal és a bûn bo csá nat ké ré sé vel, aján -
dé ká val ké szü lünk. 

A hit val lás az ige hir de tés után kö vet ke zik, hi szen an -
nak egyik fel ada ta, hogy vá la szol junk Is ten meg szó lí tó
igé jé re (és az nem csu pán az ol tár nál fel ol va sott igé ben –
lek ci ó ban – hang zik, ha nem az evan gé li um élõ meg hir de -
té sé ben: vi va vox evan ge lii).

A gaz da go dás már több pont ban so rol ha tó fel: 
• Le he tõ ség nyí lik az ige és a szent ség egy sé gé nek vissza -

ál lí tá sá ra. 
• Le he tõ ség nyí lik több bib li ai ol vas mány fel ol va sá sá ra:

ószö vet sé gi, le vél be li és evan gé li u mi sza kasz egy aránt
he lyet ta lált a li tur gi á ban. 

• Le he tõ ség nyí lik ar ra, hogy a gyü le ke zet ak tí vab ban be -
kap cso lód jék az is ten tisz te let me ne té be. Ezt min dig bib -
li ai mon da tok ból ál ló vá la szo lós ré szek (res pon su mok),
il let ve kö zö sen mond ha tó imád sá gok te szik le he tõ vé.

• Le he tõ ség nyí lik az ed dig csupán sza vak ra épü lõ is ten -
tisz te le ti gya kor la tunk ban olyan nem sza vak ba fog lal -
ha tó je lek re, mint a ke reszt ve tés (ame lyet Luther ajánl a
Kis ká té ban) és a pax, amely ben kéz adás sal je lez zük a
Krisz tus ban meg bé kélt em be ri kö zös sé get. 

• Le he tõ ség van olyan ki sebb és na gyobb kö zös sé gi al kal -
mak ra, ahol a va sár na pi is ten tisz te let mel lett a li tur gia
imád ko zó lel kü le té vel tu dunk Is ten re fi gyel ni és egy -
más sal test vé ri kap cso lat ba ke rül ni. 

• Le he tõ ség adó dik olyan szol gá la tok ra, ame lyek csak a

bel sõ gyü le ke ze ti kör höz szól nak, de olya nok ra is, ame -
lyek kel meg szó lít ha tunk olya no kat, akik el tá vo lod tak
az egy ház tól, sõt olya no kat is, akik tá vol van nak a ke -
resz tény ség tõl. 

• Le he tõ sé ge van min den gyü le ke zet nek ar ra, hogy a sa -
ját tra dí ci ó ját úgy épít se be az egye te mes ma gyar és vi -
lág mé re tû evan gé li kus tra dí ci ó ba, hogy az har mo ni kus
egy sé get al kot has son. 

AZ EVAN GÉ LI KUS IS TEN TISZ TE LET –
LI TUR GI KUS KÖNYV EL SÕ FEL ADA TA

A Li tur gi kus könyv re mény sé günk és szán dé kunk sze rint a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház is ten tisz te le ti éle té nek
gaz da go dá sát, mé lyü lé sét se gí ti majd. En nek el sõ lé pé se,
hogy az is ten tisz te let tu da tos részt ve võ jé vé vál ha tunk, ha
haj lan dók va gyunk Krisz tus-ta nít vány ként ta nul ni. A ta -
nu lá si fo lya mat el in dí tá sa a Li tur gi kus könyv el sõd le ges
fel ada ta. Ta nul juk meg együtt, mi mi ért tör té nik az is ten -
tisz te le ten, mi lyen gaz dag ság rej lik a li tur gi á ban, mi lyen
lel ki ér té ke ket hal moz tak fel a hit ben elõt tünk já rók („a bi -
zony ság te võk fel le ge”), mi lyen nagy sze rû Is ten elõtt meg -
áll ni együtt húsz év szá zad és öt vi lág rész ke resz tény test -
vé re i vel. Is mer jük meg evan gé li kus (lu the rá nus) iden ti tá -
sun kat, és örül jünk an nak, hogy az nem el vá laszt a vi lág -
ke resz tény ség tõl, ha nem be le kap csol Is ten ván dor ló né pé -
be, egész vi lá gon élõ egy há zá ba. Ez a ta nu lá si fo lya mat rá -
éb reszt het ed di gi gya kor la tunk kin cse i re és gaz dag sá gá ra,
és meg ér tet he ti, hogy mennyi rej tett kincs vár még ránk az
egész egy ház is ten tisz te le té be kap cso lód va. 

Ez a ta nu lá si fo lya mat se gí te ni akar ab ban is, hogy
meg ért sük, az örök is ten tisz te let ré sze sei le he tünk. Kez -
det tõl fog va zaj lik az is ten di csé ret, mi most a tör té ne lem
s a je len vi lág egy pont ján be le kap cso lód ha tunk, de tud -
juk, hogy az is ten tisz te let „oda át” foly ta tó dik, sõt ki tel je -
se dik, hi szen a Szent írás ta nú sá ga sze rint a menny ben,
az Is ten or szá gá ban so ha nem ma rad ab ba az ének és az
is ten di csé ret. 

Kü lön bö zõ is me ret ter jesz tõ al kal ma kon, az is ten tisz te -
le tek be ve ze tõ jé ben (vagy a hir de tés ben), bib lia órá kon,
fel nõtt ka te ké zi sen, sze re tet ven dég sé gen, hit tan órá kon
foly ta tód hat ez a ta nu lás. Eh hez kí nál se gít sé get a ha ma -
ro san meg je le nõ Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv, amely éne -
kek kel, zsol tá rok kal és az is ten tisz te le ti ren dek gyü le ke ze -
ti anya gá val egé szí ti ki je len éne kes köny vün ket.
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– Klaus Doug lass Új re for má ció cí mû köny vét, amely
2002-ben je lent meg, sok lel kész és gyü le ke ze ti tag ol vas -
ta. Elõ adá sok ról, vi ták ról, be szél ge té sek rõl tu dunk, ame -
lyek so rán egy há zunk kü lön fé le kö zös sé ge i ben fel dol goz ták
a könyv tar tal mát. Rö vid del ka rá csony elõtt a Kál vin és a
Luther Ki adó kö zös gon do zá sá ban újabb Doug lass-kö tet
lá tott nap vi lá got. Míg az elõ zõ a gyü le ke zet épí tés té má já -
val fog lal ko zott, a má so dik könyv az is ten tisz te let rõl gon -
dol ko dik. A kötet for dí tó ját, Sá ghy Ba lázs evan gé li kus lel -
készt ké rem, fog lal ja össze a könyv te ma ti ká ját a Lel ki -
pász tor ol va sói szá má ra!

– Az „Is ten sze re te té nek ün ne pe” mun ka fü zet for má ban
meg írt könyv, ame lyet egy Né met hon ban meg je lent gyü le -
ke zet épí té si so ro zat (Kirche für Mor gen) ke re té ben ad tak
ki. Ere de ti leg fe je ze tek re da ra bol va, kis fü ze tek for má já -
ban ke rült az ol va sók ke zé be, így akár kü lön-kü lön is le -
het ol vas ni az egyes ré sze ket. 

A könyv jól át lát ha tó fel épí té se, mun ka mód sze re, il let -
ve a ben ne ta lál ha tó kér dõ ívek, fel ada tok és egyéb se géd -
anya gok elõ se gí tik, hogy ne csak ol vas mány, ha nem va ló -
ban mun ka fü zet le gyen az ol va sók szá má ra. 

A Doug lass tõl már meg szo kott esz mél te tõ és prob lé ma -
ori en tált elem zé sek ala poz zák meg a könyv te ma ti ká ját. A
szer zõ egy kon fir man dus sal va ló kép zelt be szél ge tés for -
má já ban mu tat rá is ten tisz te le ti gya kor la tunk visszás sá -
ga i ra, és ar ra, hogy az is ten tisz te le te ink alap ve tõ en ide ge -
nek a mai át lag em ber szá má ra. Ezt a be szél ge tést és az
azt kö ve tõ tény fel tá rást ol vas va egye sek – hoz zám ha son -
ló an – majd jó ízû e ket ne vet nek és erõ sen bó lo gat nak, má -
so kat vi szont ar cul ütés ként fog ér ni ez az alap ve tés.

Ezek után az is ten tisz te let tíz alap ele mé nek mind egyi -
két hár mas ta go lás ban (meg ér tés, át ér zés és meg va ló sí -
tás) tár gyal ja a szer zõ. Így az egyes li tur gi kus ré szek ere -
de ti je len té sé bõl ki in dul va ke res gé li a he lyes ér tel me zést,
il let ve a mai in terp re tá ció le he tõ sé gét. A fe je ze tek vé gén
ta lál ha tó gya kor la ti ta ná csok kal Doug lass a gyü le ke ze ti
is ten tisz te let meg úju lá sa fe lé pró bál mu tat ni.

A li tur gi kus ele mek rõl szó ló fe je ze tek után 111 öt let és
jó ta nács kö zött ma zso láz hat az ol va só. Er re a rész re is az
a szem lé let jel lem zõ, ame lyet a szer zõ a könyv egé szé re
ki ter jeszt: vá lo gas suk ki a szá munk ra hasz nos in for má ci -
ó kat, öt le te ket, és hasz nál juk fel õket. Amit pe dig nem tar -
tunk meg va ló sít ha tó nak, vagy nem ér tünk ve le egyet, az -
zal ne fog lal koz zunk. Te hát bár mi lyen szé les kö rû ki te kin -
tést is ad Doug lass, nem tö rek szik fel tét le nül a tel jes kö rû
re form ra. 

– Nyil ván va ló, hogy Kla uss Doug lass köny vei mö gött –
ez a je len eset ben is erõ tel je sen ér zõ dik – gyü le ke ze ti gya -

kor lat van. Még pe dig egy élet erõs, nö vek võ gyü le ke zet ben
vég zett mun ka. Ké rem, ír ja le a szer zõ sze mé lyé rõl és kör -
nye ze té rõl mind azt, ami fon tos ah hoz, hogy a köny vet
meg ért sük!

– Dr. Klaus Doug lass 48 éves, és 1989 óta szol gál a
Frank furt kö ze lé ben ta lál ha tó nie der höchs tad ti And re as -
ge me in de evan gé li kus lel ké sze ként. Az ál ta la ve ze tett
gyü le ke zet va ló ban di na mi ku san fej lõ dik, és így a leg több
te rü le ten bi zo nyá ra el len pél dá ja a mai evan gé li kus gyü le -
ke ze tek je len tõs ré szé nek. Eb ben a fej lõ dés ben ko moly
sze re pet ját szott Doug lass mar káns gyü le ke zet épí té si kon -
cep ci ó ja, ame lyet nagy mér ték ben meg ha tá roz tak az ame -
ri kai ma mut gyü le ke ze tek ben (Wil low Cre ek, Church of Joy,
Sadd le back) gyûj tött ta pasz ta la tai. A je len könyv ben be -
mu ta tott is ten tisz te le ti kon cep ci ón is ér zõ dik az Egye sült
Ál la mok ból ha za ho zott gya kor la ti as ság, cél tu da tos ság és
pro fesszi o niz mus. Ezt nem le ér té ke lõ meg jegy zés ként
írom, hi szen az ol va só nak ép pen a ne ve zett tu laj don sá gok
mi att tá mad az az ér zé se, hogy egy rend kí vül éle sen lá tó
és õszin tén író szer zõ vel áll szem ben, aki nek a vé le mé nyét
a gyü le ke ze té ben el ért si ke rek is alá tá maszt ják. Ér de mes
rá kat tin ta ni a http://www.and re as ge me in de.de címen a
gyü le ke zet hon lap já ra.

– Ho gyan ta lál ko zik Klaus Doug lass is ten tisz te let rõl va -
ló gon dol ko dá sa a ma gyar kör nye zet tel?

Is ten sze re te té nek ün ne pe
Könyv aján ló
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A 2005 de cem be ré tõl a ma gyar mo zik ban is lát ha tó, C. S.
Le wis Nar nia-kró ni kái alap ján ké szült új Dis ney-film, a
„Nar nia kró ni kái – Az orosz lán, a bo szor kány és a ru hás -
szek rény” két ség kí vül több mint egy sze rû, gye re kek nek
szó ló me se. A Har ry Pot ter-tör té ne tek bõl vagy J. R. R. Tol -

kien „Gyû rûk Ura” cí mû tri ló gi á já ból ké szült mo zi fil mek
után a Nar nia kró ni kái is olyan al ko tás, amely az egész
csa lá dot igyek szik meg szó lí ta ni és a mo zi vá szon elé ül tet -
ni. A szer zõ, C. S. Le wis cél ja mû ve meg írá sá val azon ban
több volt, mint csu pán szó ra koz ta tás. Az ép pen ba rát ja, a
ró mai ka to li kus Tol kien ha tá sá ra 1931-ben ke resz ténnyé
lett Le wis – több más mû ve mel lett – a Nar nia-kró ni kák ba
is mû vé szi mó don szö vi be le a ke resz tény ség leg fon to sabb
üze ne tét, a meg vál tás Jé zus Krisz tus ál tal vég hez vitt mû -
vét. Több ré te gû al ko tás te hát a Nar nia kró ni kái, így film -
vál to za ta üze ne té nek meg ér té sé ben ugyan csak kü lön bö zõ
mély sé gek be ha tol hat a né zõ at tól füg gõ en, hogy mennyi -

– Doug lass a köny vé ben egy olyan prob lé mát vesz
gór csõ alá, amely az észak-ame ri kai és né met egy há za -
kat ugyan úgy érin ti, ahogy a ma gyar or szá gi egy há za -
kat. Ma már sen ki sem me ri vi tat ni, hogy a ke resz tény
egy ház iden ti tás krí zis sel küzd a vi lág ban, és en nek szo -
mo rú szimp tó má ja a gyü le ke ze tek ver gõ dé se és út ke re -
sé se is. Ép pen ezért az Is ten sze re te té nek ün ne pe fe je ze -
te i ben le ír tak min ket is ugyan úgy érin te nek, mint a né -
met ol va só kat. Ugyan ezt mond tam ma gá nak a szer zõ -
nek is, ami kor sze mé lyes ta lál ko zá sunk al kal má val ké -
tel ked ve rám né zett, és meg kér dez te: „De hát én ezt a
köny vet a né met vi szo nyok ra ír tam. Ked ves kol lé ga, ho -
gyan akar ja ezt Ön ma gyar ra for dí ta ni?” A könyv ma -
gya rí tá sá nál a fenn aka dást szá mom ra nem annyi ra a
nyel vi és kul tu rá lis kü lönb sé gek okoz ták, ha nem az a
bá mu la tos sok szí nû ség, amely ben a szer zõ a sok év szá -
zad ra vissza me nõ ha gyo má nyo kat öt vö zi a sza bad egy -
há zi gya kor lat tal. Így az õ kon cep ci ó já ban ki vá ló an
meg fér egy is ten tisz te le ten be lül a ha gyo má nyos pré di -
ká ció és a pró fé tá lás. 

Azt is meg kell je gyez nem (no ha ez a Lel ki pász tor ol va -
sói szá má ra is bi zo nyá ra nyil ván va ló), hogy egy há zunk -
ban kü lö nös ak tu a li tást ad en nek a könyv nek a je len leg
zaj ló li tur gi kus re form és a kö rü löt te zaj ló vi ta. 

– A köny vet la poz gat va én könnyen el tu dom kép zel ni
ma gyar ol va sók na gyon po zi tív és na gyon dü hös vé le mé -
nyét a könyv vel kap cso lat ban. Hû vös és kö zöm bös fo gad -
ta tást ne he zen…

– Én sem hi szem, hogy lesz olyan lel kész vagy gyü le ke -
ze ti tag, aki ezt a köny vet kö zöm bö sen és unot tan fog ja

majd fél re tol ni. Ezt a sa ját ta pasz ta la tom ból ki in dul va
mond ha tom. Ahogy Doug lass nek az is ten tisz te le ti élet re
és az egy há zi gya kor lat ra vo nat ko zó kri ti ká ját ol vas tam,
fel idé zõd tek ben nem a sa ját ha son ló ta pasz ta la ta im és
gon do la ta im. Olyan volt, mint ha va la ki vég re ki mond ta
vol na, amit már ed dig is érez tem, de ta lán még a ma gam
szá má ra sem mer tem ilyen õszin tén meg fo gal maz ni. Így
az tán nem volt ne héz rá han go lód nom a meg ol dás ke re sés -
re. Sõt, bi zo nyos ta ná cso kat már meg is va ló sí tot tam a sa -
ját gyü le ke ze tem ben. 

Per sze azt sem sza bad el hall gat nom, hogy vol tak kér dé -
sek, ame lyek ben nem ér tet tem egyet a szer zõ vel, és bi zo -
nyos gya kor la to kat a sa ját gyü le ke ze tem kon tex tu sá ban
egy ál ta lán nem tu dok el kép zel ni. 

– Mi lyen gon do la tok kal és kik nek aján la ná Klaus Doug -
lass új köny vét?

– Bár Doug lass ha tá ro zot tan ki je len ti a könyv ben, hogy
az nem csak lel ké szek nek író dott, köz ben azon ban azt is
el is me ri, hogy a leg in kább a lel ké szek nek van be fo lyá suk
egy adott gyü le ke zet is ten tisz te le ti éle té re. Úgy vé lem,
hogy el sõ sor ban lel ké szek fog ják ke zük be ven ni ezt az
írást, bár én sze mély sze rint jó nak lát nám, ha az is ten tisz -
te let rõl és a li tur gi á ról szó ló vi tá ba a gyü le ke ze ti mun ka
min den részt ve võ jét és a gyü le ke zet tag ja it is mi nél na -
gyobb szám ban be le het ne von ni. A kri ti kus hely zet szük -
sé ges sé te szi a kö zös gon dol ko dást és az össze fo gást. Ép -
pen ezért min den olyan lel kész nek és gyü le ke ze ti tag nak
jó szív vel aján lom Klaus Doug lass köny vét, aki sze re ti
egy há zát, és ten ni sze ret ne va la mit gyü le ke ze te jö võ jé ért. 

Sza bó né Mát rai Ma ri an na

Mark us Müh ling:
Is ten és a vi lág Nar ni á ban*

Könyv re cen zió

* Müh ling, Mark us: Gott und die Welt in Nar nia. Ei ne theo lo g ische Ori -
en tier ung zu C. S. Le wis’ „Der Kö nig von Nar nia”. Van den ho eck & Rup -
recht, Gött in gen, 2005. 147 o. Ára: 12,90 euró. An gol ki adás: Müh ling,
Mark us: A Theo lo gi cal Journey in to Nar nia. An analy sis of the mes sa ge
be neath the text of „The Li on, the Witch and the Ward ro be” by C. S. Le wis.
Trans la ted by Sa rah Dra per. Van den ho eck & Rup recht, Gött in gen, 2005.
Ára: 14,90 euró.
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re is mer tek szá má ra a ke resz tény ség gon do lat vi lá gá nak,
üze ne té nek lé nye ges és meg ha tá ro zó ele mei. 

Mark us Müh ling Is ten és a vi lág Nar ni á ban cí mû – né -
met és an gol nyel ven egy aránt meg je lent – köny vé ben úti -
tár sul sze gõ dik mind azok mel lé a Nar ni á ba ve ze tõ úton,
akik a fe hér bo szor kány el len Nar nia meg men té sé ért har -
co ló négy gye rek, az orosz lán és az ál la tok tör té ne te mö -
gött meg hú zó dó teo ló gi ai uta lá sok és üze net ész re vé te lé re
és meg ér té sé re is tö re ked nek.

A szer zõ rö vid be ve ze tés ben is mer te ti C. S. Le wis
(1898–1963) élet tör té ne tét, mû ve it és az 1950 és 1956 kö -
zött ke let ke zett Nar nia-kró ni kák rö vid tar tal mát. E va ló -
ban rö vid részt a to váb bi is me ret szer zést meg könnyí tõ iro -
dal mi uta lá sok egé szí tik ki.

A könyv má so dik ré sze fe je zet rõl fe je zet re is mer te ti a
tör té ne tet. Ezek a rö vid össze fog la lók meg könnyí tik Le wis
köny ve és a film cse lek mé nyé nek és gon do lat me ne té nek
kö ve té sét, ugyan ak kor le he tõ vé te szik a teo ló gi ai té mák
pon tos és át te kint he tõ rend sze re zé sét is. A könyv is mer te -
tés ke re tei nem te szik le he tõ vé a mû rész le tes át te kin té sét,
ezért íze lí tõ ként össz pon to sít suk most fi gyel mün ket a tör -
té net ötö dik ré szé re. Eb ben mind a négy gye rek el jut Nar -
ni á ba, ahol fel fe de zik Tum nus fa un szét rom bolt bar lang -
ját, ben ne Ma ug rim le ve lé vel, amely bõl ki de rül, hogy a fe -
hér bo szor kány el fo gat ta Tum nust, mert nem szá molt be
ne ki Lucy lá to ga tá sá ról. A gye re kek vi tat koz ni kez de nek,
hogy le het sé ges-e Tum nus meg men té se. Vé gül egy vö rös -
begy ben fe de zik fel ve ze tõ jü ket. Ed mund mind vé gig szkep -
ti ku san re a gál. E fe je zet köz pon ti teo ló gi ai té má ja a bûn és
an nak konk rét meg je le né si for mái. A bûn koz mi kus di men -
zi ó ja Nar nia ál la po tán lát ha tó; ál lan dó a tél, még sincs so -
ha ka rá csony. Bár ezt az ál la po tot a ter mé szet hoz za lét re,
még is szen ved nek tõ le a te remt mé nyek is. Az a tu dat, hogy
a bûn nek az egész te rem tett ség alá ve tett, mon dat ja Pál
apos tol lal Róm 8,19-ben, hogy nem csak az em be rek kö zös -
sé ge, ha nem az egész te rem tett vi lág vár ja, hogy meg sza -
ba dul jon a rom lan dó ság, az az a bûn szol ga sá gá ból. 

A bûn má so dik di men zi ó ja a szük ség le tek min den áron
va ló ki elé gí té sé nek vá gya mint ak tu á lis bûn. Ez Ed mund
vi sel ke dé sé ben vá lik lát ha tó vá, ami kor a Tum nus meg -
men té sén gon dol ko dó test vé re ket éh sé gé nek em lí té sé vel
za var ja meg. Ez azon ban más ter mé sze tû, mint a töb bi ek
éh sé ge, hi szen Ed mund a bo szor kány ál tal el va rá zsolt tö -
rök méz re áhí to zik, s ez vá lik leg fõbb cél já vá. Az ál tal, hogy
az éh ség csil la pí tá sát és Tum nus ki sza ba dí tá sát leg fel jebb
egyen ran gú cél ként ál lít ja test vé rei elé, a bo szor kány ál tal
fél re ve ze tett Ed mund ma ga is fél re ve ze tõ vé vá lik. A vi sel -
ke dé sé ben fel fe dez he tõ és ál lan dó an je len lé võ bi zal mat -

lan ság a bo szor kánnyal va ló ta lál ko zás kö vet kez mé nye,
így a bûn har ma dik meg je le né si for má ja. Nem hi szi, hogy
a vö rös begy va ló ban ve ze tõ jük le het, sõt azt gon dol ja,
hogy csap dá ba csal hat ja õket. Ha tud juk, hogy Luther a
hi tet bi za lom ként ha tá roz ta meg, ak kor a bi zal mat lan ság -
ban a hi tet len ség je lét is fel fe dez zük, s meg ért jük, hogy
mi ért so rol juk a bûn meg je le né si for mái kö zé. Meg jegy -
zen dõ, hogy Ed mund bi zal mát egy va la ki még is él ve zi: a
bo szor kány… 

A bûn ne gye dik di men zi ó ja Le wis tör té ne té nek e ré szé -
ben a ha tá ro zat lan ság, mai szó val a re la ti viz mus. Ed -
mund ér ve lé sé ben ta lál ha tunk rá ak kor, ami kor azt ál lít ja,
hogy egyi kük sem tud hat ja, a bo szor kány nak van-e iga za
vagy Tum nus nak. Ha nem ha tá roz ha tó meg pon to san az
igaz ság, vagy azt ál lít juk, hogy nem is lé te zik egy ér tel mû
igaz ság, ak kor cse le ke de te ink mér cé je is hi á nyoz ni fog.
En nek rög tön eti kai kö vet kez mé nyei is van nak, hi szen le -
he tet len né vá lik a jó és a rossz kö zöt ti kü lönb ség fel is me -
ré se, a ha tár el mo só dik. Ez a meg gyõ zõ dés könnyen ve -
zet het azu tán a car pe di em szkep ti ciz mu sá hoz vagy akár
ni hi liz mus hoz is. Együnk és igyunk, mert hol nap úgy is
meg ha lunk – idé zi Pál apos tol is azok élet szem lé le tét, akik
nem hisz nek Krisz tus fel tá ma dá sá ban (1Kor 15,32).

A rend sze res teo ló gus Mark us Müh ling a könyv be fe je zõ
ré szé ben – már a konk rét tör té net tõl füg get le nül – né hány
ol dal ban A ke reszt rö vid tör té ne te cím mel azt fog lal ja össze,
hogy a teo ló gia tör té net kü lön bö zõ kor sza ka i ban ho gyan
ér tel mez ték a Nar nia-tör té netben is köz pon ti jelentõségû
teo ló gi ai mon da ni va lót, a meg vál tás mû vét. Az óegy há zi
meg vál tás tan tól kezd ve a kö zép ko ron, a re for má ció idõ -
sza kán és az új ko ri ér tel me zé si kí sér le te ken ke resz tül így
jut hat el az ol va só a sa ját ko rá ba; a má ba, ahol töb bek kö -
zött C. S. Le wis me ta fo ri kus áb rá zo lá sa se gít he ti õt ab ban,
hogy kö ze lebb ke rül jön a ke resz tény ség köz pon ti üze ne té -
nek, Jé zus Krisz tus ke reszt jé nek és a meg vál tás mû vé nek
meg ér té sé hez.

Kü lön bö zõ ke resz tény és nem ke resz tény kö rök ben vi ta
tár gya le het, hogy a szer zõ ál tal fel so rolt té mák mind egyi -
ke Le wis szán dé ka sze rint is olyan je len tõs-e a Nar nia-tör -
té net ben, mint ami lyen hang súlyt Mark us Müh ling elem -
zé sei so rán kap; még sem két sé ges, hogy a film és a könyv
együt te se al kal mat ad e té mák fi a ta lok és idõ seb bek kö ré -
ben tör té nõ meg be szé lé sé re. Így le het a mé dia is se gít sé -
günk re a ke resz tény ség üze ne té nek köz ve tí té sé ben, s így
kész tet he ti hi tünk kulcs kér dé se i nek egyé ni vagy kö zös sé -
gi át gon do lá sá ra gyü le ke ze te ink tag ja it és Is ten nek a hit -
tõl és/vagy az egy ház tól el tá vo lo dott gyer me ke it egy aránt.

Wag ner Szi lárd



Az esz ter go mi gyü le ke zet örül het en nek a könyv nek, mert
egy kin cses bá nyát tart a ke zé ben, aki ki nyit ja Mol nár Gyu -
la A re for má ció nyo mai Esz ter gom ban és kör nyé kén cí mû
köny vét. Hi he tet len gond dal és sze re tet tel ké szült ez a
mû, amely 366 ol da lon szö veg ben, majd 80 ol da lon ké -
pek ben és kot ták ban ele ve ní ti meg a múl tat. Ro ha nó vi lá -
gunk ban csak cso dál koz ni le het az ilyen rész le te ket is fel -
tá ró és meg ele ve ní tõ dol go za ton.

A KÖNYV SZER ZÕ JE ÉS KELETKEZÉSE

Mol nár Gyu la az esz ter go mi evan gé li kus gyü le ke zet ala pí -
tó lel ké sze. A sop ro ni teo ló gia el vég zé se után há rom hó -
nap pal, 1936. szep tem ber 26-án már Esz ter gom ban volt,
és in nen ment nyug díj ba 1984 áp ri li sá ban. De imád sá gos
szív vel fi gyel te a gyü le ke zet to váb bi éle tét egészen ha lá lá -
ig, 1989. jú ni us 22-ig.

A gyü le ke zet tag jai kö zel rõl is mer ték õt, mert rend sze -
re sen lá to gat ta õket. Köz is mert volt sze rény sé ge. Az egy -
ház me gye lel ké szei is jól is mer ték, tisz tel ték tu dá sát, lel -
ki pász to ri böl cses sé gét, rend sze re te tét, és ezért a há bo rú
utá ni ne héz idõk ben meg vá lasz tot ták az ak kor még na -
gyon fi a tal, 31 éves lel készt es pe re sük nek, lel ki ve ze tõ jük -
nek. Ezt a mun kát ad dig vé gez te, amíg a be teg ség le mon -
dás ra nem kény sze rít tet te. 

En nek a könyv nek a meg írá sá ra a lel ki pász to ri sze re tet
in dí tot ta. Mol nár Gyu la nem egy sze rû en a té nye ket és a
ne héz sé ge ket akar ta le je gyez ni az utó kor szá má ra, ha -
nem meg mu tat ni, hogy Is ten ke gyel mét és ir gal mát ho -
gyan ta pasz tal hat ták meg itt, Esz ter gom ban. Jól lát ja Kli -
ment Mi hály, aki a könyv aján lá sá ban azt ír ja: ez a könyv
„…Is ten irán ti nagy hit tel, az em be rek irán ti krisz tu si
alá zat tal és ál do zat tal, a szó ne mes és tel jes ér tel mé ben
vég zett misszi ói mun ka le írá sa. Egy hit be li kö zös ség lét -
re ho zá sá nak és össze tar tá sá nak min den örö mét, ne héz -
sé ge it is mer het jük meg ál ta la. Ta nul ság ez a fel té tel nél -
kü li áll ha ta tos ság ról, em lék azok nak, akik szá má ra a hit
va la mi kor a min den na pi élet ré sze volt. Ép pen ezért ta -
nul sá gul szol gál hat mai vi lá gunk ban so kak szá má ra,
egy há zunk ban is.” 

A szer zõ mun ka mód sze re, hogy be ál lít ja az ese mé nye ket
a tör té ne lem na gyobb össze füg gé sé be. Ez zel se gí ti az ol -
va sót, hogy ne néz ze az ese mé nye ket be szû kül ten vagy
ön saj ná lat tal: mi lyen ne héz volt ak kor…! A mai vi lág ban
sok szor so kan úgy gon dol kod nak, hogy Is ten csak ak kor

van ve lünk, ha sze ren csé sek, si ke re sek va gyunk, és jól
megy min den kö rü löt tünk. A tör té ne lem vi szont azt mu -
tat ja, hogy más kor is vol tak ne héz sé gek, de más kor is
meg se gí tett Is ten. Sõt a ne héz sé gek ide jén ta pasz tal hat tuk
meg kéz zel fog ha tó an Is ten je len lé tét az éle tünk ben. Jé zus
nem ígért ne künk gond ta lan éle tet, ha nem ar ra szó lí tott
fel : Ha va la ki utá nam akar jön ni, ta gad ja meg ma gát, ve -
gye fel a ke reszt jét és kö ves sen en gem. (Mt 16,2)

A KÖNYV RÉSZ LE TES IS MER TE TÉ SE

Meg le põd tem a könyv tar ta lom jegy zé ké nek ol va sá sa kor,
hogy a könyv el sõ 50 ol da la, 9 fe je zet ben, bi zony egy kis
ma gyar egy ház tör té net, ki te kin tés sel Ró má ra és Wit ten -
berg re is. Szük sé ges ez egy egy ház köz ség tör té ne té nél? El -
mé lyed ve a könyv ben lát tam meg, hogy mennyi re iga za
volt a szer zõ nek, mert Esz ter gom ese té ben nem csak egy
gyü le ke zet ala ku lá sá ról van szó, ha nem ar ról, a ma gya rok
Ró má já ban ho gyan vert gyö ke ret a pro tes tan tiz mus. Itt
van Ba kócz Ta más ká pol ná ja, an nak a Ba kócz Ta más nak,
aki 1512 au gusz tu sá ban Ró má ba vo nult be az zal a tit kos
vággyal, hogy pá pá vá vá lasz tas sa ma gát. Nem si ke rült
ne ki. Jól lát ta a hal dok ló II. Gyu la pá pa, hogy ha Ba kó czot
pá pá vá vá laszt ják, õ a tö rök el le ni össze fo gást fog ja szor -
gal maz ni, és nem a ró mai Szent Pé ter-temp lo mot épí te ni.
Ezért küz dött még a be teg ágyán is az el len, hogy Ba kó czot
pá pá vá vá lasszák. Ne künk, ma gya rok nak ta lán el ke rül he -
tõ lett vol na Mo hács és a 150 éves tö rök ura lom, ha a ma -
gyar ér seket pá pá vá vá laszt ják.

Az elõt te és utá na Esz ter gom ban ural ko dó fõ pa pok, az
or szág her ceg prí má sai a ma gyar ki rály he lyet te sé nek tud -
ták ma gu kat, or szá gunk sor sá ba dön tõ en be le szól tak. Le -
he tett Esz ter gom ban egy ál ta lán pro tes táns nak len ni?

Is ten hét köz na pi cso dá ja ként kell ki mon da nunk, hogy
bi zony le he tett. Mol nár Gyu la ki mu ta tá sa sze rint az esz ter -
go mi nagytemp lom ban Ke ven di Szé kely Já nos már 1525-
ben is mer tet te Luther Már ton ira ta it és mind azt, ami né met
föl dön tör tént az egy ház ban. A püs pök ség azon nal meg in -
dí tot ta el le ne az el já rást, és ex kom mu ni kál ták. 1530-ban
az ér sek ség a szé kes egy ház kincs tá rá val, könyv tá rá val, le -
vél tá rá val Nagy szom bat ba me ne kült a tö rök ve sze de lem
elõl. 1543-ban a tö rök el fog lal ta Esz ter go mot, és a vá ros
1683-ig – rö vid meg sza kí tás sal – tö rök ké zen ma radt.

Az 1560. évi vi zi tá ci ós jegy zõ könyv sze rint Esz ter gom
vár me gye du nán tú li ré szé ben nincs ka to li kus plé bá nia,
nincs pap. A Du na túl ol da lán, a pár ká nyi já rás ban csak
Nagy öl ve den és Szöl gyé ben van lel kész. Az el nép te le ne -
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dett vi dé ken csak pro tes táns ván dor pré di ká to rok ad nak
lel ki vi gasz ta lást. Így van re for má tus gyü le ke zet Bá tor ke -
szi ben, Bucs kösz ség ben, Kétyen és Kur al ban, Baj nán és
Eb szõny bá nyán stb.

A tö rök idõ alat ti el nép te le ne dést mu tat ják az adó össze -
írá sok. 1493-ban Esz ter gom te rü le tén 1322 job bágy te lek
volt, 1593-ban már csak 170. A tö rök ki ûzé se után alig
400 em ber ta lál ha tó Esz ter gom ban, be le ért ve a Víz ivá rost,
a Szentgyörgy-vá rost és a két káp ta la ni köz sé get is. Az
egész Esz ter gom me gyé ben nincs 1700 elõt ti anya köny vi
fel jegy zés, anya könyv ve ze tés. Ez mu tat ja az it te ni ál la po -
to kat a tö rök ide je után. 

Ek kor szó lal meg Esz ter go mi Far kas And rás, ta lán õ az
el sõ esz ter go mi evan gé li kus pré di ká tor, akit ké sõbb a tö -
rök Esz ter gom ból ki ûzött:

„Az zsi dó né pe ket Is ten fo gollyá adá
Ré gen ba bi lo ni ker ál nak,
Ma gya ro kat adá tö rö kök mar ká ba,
Kik a Sar ló köz bõl, a bõ Má tyus föl dé rõl,
A szé les Al föld rõl sok né pet el haj tá nak.
Mind ezek szál lá nak Is ten tõl mi re ánk,
Bû nünk sze rént és go nosz sá gunk mi att, 
Egy fe le ve re te po gán tö rök kel,
Más fe lõl né met tel és a sok pár to lók kal,
Ez zel meg mu ta tá a ha tal mas Is ten,
Hogy Õ a bû nök nek erõs bosszu ló ja.”

A tö rök ki ûzé se után Bél Má tyás po zso nyi evan gé li kus lel -
kész és ta nár, föld rajz tu dós ta nít vá nyai se gít sé gé vel
össze ír ta Esz ter gom me gyét is 1730 tá ján. Ezt is mer te ti
Mol nár Gyu la rész le te sen, s így ki raj zo ló dik a szí nes kép,
hogy hány he lyen és ho gyan te le ped tek meg a messzi rõl
jött em be rek, ho gyan ala kul tak gyü le ke ze tek. A leg ré geb bi
re for má tus gyü le ke zet ta lán a pi lis ma ró ti, mert ott már
1549-ben tud nak a re for má ció hí ve i rõl, és a köz ség nem
nép te le ne dett el tel je sen a tö rök idõk ben sem.

A könyv má so dik ré sze 15 fe je zet ben dol goz za fel az
Esz ter go mi Evan gé li kus Egy ház köz ség éle tét 1921-tõl.

A szer zõ han gya szor ga lom mal szed te össze az eset le ges
ada to kat a re for má tus, és ahol le he tett, a ka to li kus anya -
köny vek bõl is. Ez zel kap cso lat ban fel dol goz za az egy ház -
po li ti kai és po li ti kai ese mé nye ket is. A könyv ma gán hor -
doz za annak a nyomát, hogy a for du lat ide je elõtt író dott.
Tárgy sze rû en, de na gyon vissza fo got tan ír a Ta nács köz -
tár sa ság ki len gé se i rõl, a tri a no ni bé ké rõl, majd az evan gé -
li kus egy ház egy ház po li ti kai éle té rõl. 

1921-re esik az esz ter go mi gyü le ke zet meg ala kí tá sá nak
el sõ gon do la ta és vá gya. Mol nár Gyu la jól lát ja, hogy az
el sõ ki ke lõ bú za szem az el sõ há zi asszony bib lia kör volt
Kõ sze ghy Ká roly né ott ho ná ban. A bib lia kör tag jai buz gón
imád koz tak egy evan gé li kus gyü le ke ze tért, no ha rend sze -
re sen részt vet tek a re for má tus gyü le ke zet éle té ben is.

A má sik vo na lat az Esz ter gom ba he lye zett tiszt vi se lõk
je len tet ték. Szar vas Im re így ír ja le vissza em lé ke zé se it:

„Mi, evan gé li ku sok ez elõtt a re for má tus egy ház nak tel jes
jo gú tag jai vol tunk, ma gam is hosszú idõn át re for má tus
pres bi ter, egy há zi szám vizs gá ló. Re for má tu sok nak szá mí -
tot tunk Esz ter gom ban. So kan még hi va ta los kö rök ben
sem tud ták, hogy van evan gé li kus val lás. Ha vol tunk is
szé pen a re for má tus egy ház ke be lén, még is só haj toz tunk
evan gé li kus is ten tisz te let után. Temp lom ra gon dol ni sem
mer tünk. Esz ter gom vár me gye élén 1924 tá ján Kar csay
Mik lós al is pán he lyet tes, fõ jegy zõ volt. Igen ked ves, nagy
tu dá sú fõ hi va tal nok. Egy al ka lom mal meg is mer ked tünk
és ki de rült, hogy mind ket ten evan gé li ku sok va gyunk. Be -
szél ge tés köz ben meg em lí tet te, hogy is me ri dr. Ko vács
Sán dor egye te mi ta nárt, a sop ro ni evan gé li kus teo ló gia
pro fesszo rát. Meg pró bál ja meg kér ni, hogy tar ta na-e ne -
künk egy al ka lom mal is ten tisz te le tet. Dr. Ko vács Sán dor
pro fesszor úr kész ség gel vál lal ko zott er re és egy va sár nap
meg tar tot ta az el sõ esz ter go mi evan gé li kus is ten tisz te le -
tet. Szin te nem hit tünk fü lünk nek, ami kor Fer di nánd Ist -
ván do ro gi ta ní tó or go na já té ka mel lett fel hang zot tak az
evan gé li kus éne kek…”

A har ma dik vo nal dr. Ko vács Sán dor egye te mi ta nár, ké -
sõb bi püs pök hi he tet len hû sé ge. 1924 nya rá tól kezd ve ha -
von ta el jött a pi ciny szór vány ba, Esz ter gom ba. Nem érez -
te a ma ga szá má ra meg alá zó nak, hogy csak pár em ber jön
itt össze a bu da pes ti gyü le ke ze tek hez ké pest. Õ a ke vé sen
is hû volt. Ami kor püs pök lett, ak kor sem fe led ke zett meg
Esz ter gom ról. Ér de mes len ne meg szá mol ni, hogy hány -
szor járt itt, mert igye ke zett min den it te ni egy há zi öröm -
ün ne pen részt ven ni.

A ne gye dik vo nal Fer di nánd Ist ván do ro gi ta ní tó mû kö -
dé se, aki Gö mör hosszú szó ról ke rült a do ro gi is ko lá ba. Õ
gyûj töt te össze a do ro gi pro tes táns gye re ke ket, és kezd te
meg a hit ok ta tást. Így ala kult meg a do ro gi pro tes táns
gyü le ke zet. Lét re hoz zák a Mun kás Ön se gé lye zõ Egy le tet,
a Han gya Szö vet ke ze tet, fel épí tik a mun kás ott hont.

Ez a né gyes fo nat: az asszo nyok imád sá ga, az Esz ter gom -
ba he lye zett tiszt vi se lõk ön tu da ta, Ko vács Sán dor pro -
fesszor, a ké sõb bi püs pök hû sé ge és Fer di nánd Ist ván do ro -
gi ta ní tó egy ház sze re te te min den kez de ti aka dályt le gyõ zött.

Né hány jel lem zõ eset dr. Ko vács Sán dor em be ri ma ga -
tar tá sá ra (ki is mer né eze ket ma, ha Mol nár Gyu la le nem
ír ta vol na?): Mi vel Do ro gon több volt az evan gé li kus, és
ott Fer di nánd Ist ván elõbb kezd te meg a mû kö dé sét, elõbb
épült temp lom is. A temp lom épí té se ér de ké ben el kel lett
men ni a ka to li kus bá nya igaz ga tó hoz. Ko vács Sán dor pro -
fesszor el ment Fer di nánd Ist ván hoz, hogy kí sér je el dr.
Rei mann Er nõ bá nya igaz ga tó hoz. Fer di nánd Ist ván meg -
szep pen ve kér dez te, hogy be van-e je lent ve a bá nya igaz -
ga tó nál, mert õ csak azo kat fo gad ja, akik egy hét tel elõbb
be je lent kez tek ná la. Most is az tör tént, hogy a tit kár ság
vissza te le fo nált, hogy a bá nya igaz ga tó fõ ta ná csos úr ké ri
a mél tó sá gos ta nár urat, hogy egy hét tel elõbb je lent se be
lá to ga tá sát, és ak kor majd fo gad ja. Ko vács Sán dor nem
sér tõ dött meg, a temp lom épí té se ér de ké ben be je lent ke -
zett, és új ra el jött. A temp lom meg épült.
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Dr. Ko vács Sán dor 1939. de cem ber 10-én új ra el jött Do -
rog ra, mert az esz ter go mi if jú ság a mun kás ott hon ezer
sze mélyt be fo ga dó dísz ter mé ben ad ven ti ün ne pélyt ren de -
zett, és az elõ adást dr. Ko vács Sán dor püs pök tar tot ta a
zsú fo lá sig meg telt te rem ben, igen ha tá so san. A szín da rab
is jól si ke rült. Az elõ adás vé gén min den ki fel állt, és en ged -
ték ki vo nul ni az elõ ke lõ sé ge ket. Ko vács Sán dor püs pök az
aj tó ban meg állt, és azt mond ta a bá nya igaz ga tó nak: „Én
min den ki vel ke zet fo gok, aki ezen az aj tón ke resz tül tá vo -
zik.” Er re a bá nya igaz ga tó és a ve zér igaz ga tó is min den -
ki vel ke zet fo gott. Az nap es te ta lán több bá nyásszal és
csil lés sel fo gott ke zet a bá nya igaz ga tó, mint ko ráb ban egy
év alatt az egy he tes elõ re be je len tés alap ján… Az evan gé -
li kus egy ház igye ke zett min de nütt ol da ni a tár sa dal mi fe -
szült sé ge ket és a rang kór sá got.

A könyv szer zõ je a ma ga mun ká ja ne héz sé ge i rõl igen
ke ve set be szél. Az az egy-két jel zés a hoz zá ér tõ nek el -
mond ja, hogy nem volt könnyû az élet Esz ter gom ban, pél -
dá ul a köz le ke dés a szór vá nyok ba. Az aján dék ba ka pott
bi cik li, amely rõl le kel lett száll nia, mert az or vos le pa ran -
csol ta. Bu da pest rõl jöt tek ha von ta egy szer lel ké szek vagy
teo ló gu sok, hogy meg le hes sen tar ta ni a szór vány-is ten -
tisz te le te ket. A 120 pen gõs fi ze tés bõl pe dig 40 pen gõ ma -
radt, mi u tán a kosz tot és a la kást ki fi zet te…

Nem a ne héz sé gek rõl be szél a gyü le ke zet lel ké sze, a
na gyot hal lá sá ról, a szív be teg sé gé rõl. De ér de mes el ol vas -
ni Sza bó Jó zsef püs pök nek írott lelkes szavait, ami kor
meg kapta az el sõ hal ló ké szü lé két: „A cso da vi lá gá ban
élek. Most ér tem iga zán a cso dát. Most ér tem, hogy Jé zus
cso dá it mi ért nem rész le te zik az evan gé lis ták. Nem le het
le ír ni, nem tud ja más le ír ni, hogy mit je lent a vak nak lát -
ni, a sü ket nek hal la ni! De a lá tás ra, hal lás ra ju tott sem
ké pes sza vak ba ön te ni azt, amit át élt és ér zett. Ami kor a
ké szü lék meg szó lalt, új vi lá got hal lot tam ma gam kö rül.
Ed dig nem hal lott, so ha nem hal lott han gok kö szön töt -
tek, és nem tud tam, hogy ho vá fi gyel jek. Sze ret te im bol -
dog sá ga, könnyei, jó or vo som uj jon gá sa nem ír ha tó le.
Nem kel lett han go san be szél ni ök, sut to gó han gok ra is
vá la szol tam. Az öröm nem tud sti li zál ni, a bol dog ság
nem tud szép sza va kon rá gód ni. De amit mond, amö gött
szív, lé lek, élet van. Mi min den van a Bib lia mon da tai
mö gött, az Evan gé li um sza va i ban! Mi lyen ke ve set hal -
lunk, ér zünk meg be lõ le!”

Ér de mes ki hal la ni a so rok ból a lel ke se dést, ami kor elõ -
ször kap a gyü le ke zet egy Tra ban tot. Ho gyan se gí te nek
má sok is, ho gyan ké szül öt ven két éve sen a Hal lás sé rül tek
Or szá gos Szö vet sé ge en ge dé lyé vel az au tó ve ze tõi vizs gá -
ra. Mit je lent a lá to ga tá sok és az is ten tisz te le tek szem -

pont já ból az au tó. A lá bat la ni is ten tisz te let re ko ráb ban
hét órát kel lett for dí ta ni, most már csak hár mat. Több idõ
ma radt a lá to ga tás ra, és több idõ ma radt a csa lád ra.

A könyv ben szá mom ra szo kat lan volt, hogy több íz ben
is le ír ja ugyan azt az ese ményt. Ké sõbb rá jöt tem, hogy ez -
zel se gí te ni akar ja az ol va sót, hogy job ban meg ért se a tör -
tén te ket. Nem min den ki ol vas sa el az egész köny vet, de
aki egy rész let re kí ván csi, pél dá ul az ének kar tör té ne té re,
az is tel jes ké pet kap hat az it te ni ese mé nyek rõl. Az esz ter -
go mi gyü le ke zet meg ala ku lá sa, az esz ter go mi nõ egy let
mun ká ja, a di ák szö vet ség mun ká ja stb. mind kü lön fe je -
ze tet al kot. Aki te hát nem tud ja vagy nem akar ja az egész
köny vet el ol vas ni, an nak egy-egy fe je zet el ol va sá sa is tel -
jes ké pet ad, mert pél dá ul a nõ szö vet ség mun ká já ban ben -
ne van a gyü le ke zet ala ku lá sá nak a tör té ne te is. 

Mol nár Gyu la esz ter go mi szol gá la tá nak van öku me ni kus
je len tõ sé ge is. A 70-es évek ben jó kap cso la ta volt az esz ter -
go mi pa pi sze mi ná ri um dog ma ti ka ta ná rá val, s a ka to li kus
sze mi na ris ták több ször jár tak ná la, hogy ta nul ják az ige -
hir de tés re va ló ké szü lést és az ige hir de tés el mon dá sát.
Kezd ték tisz tel ni a pro tes tán so kat. En nek volt a kö vet kez -
mé nye, hogy 1983. jú ni us 4-én a bel vá ro si ka to li kus temp -
lom re no vá lá si há la adó is ten tisz te le té re õt is meg hív ták.
„A fel szen te lé si mi sét dr. Lé kai Lász ló bí bo ros ér sek prí más
ce leb rál ta. Esz ter gom ban elõ ször tör tént meg, hogy a ka to -
li kus temp lom ba a fel szen te lé si ün nep re a re for má tus és
evan gé li kus lel kész sze mé lyes meg hí vást ka pott. Né meth
La jos re for má tus test vér rel részt vet tünk a mi sén, a meg hí -
vás alap ján je len volt mind egyi künk fe le sé ge is. Ugyan csak
elõ ször tör tént meg, hogy mi se köz ben az ér sek prí más az
ol tár hoz hí vott min ket és test vé ri sze re tet tel kö szön tött, mi
pe dig tisz te let tel kö szön tük meg a test vé ri meg hí vást és fo -
ga dást… He te ken át csak er rõl le he tett hal la ni a vá ros ban.
Is ten ke gyel me sen ezt is meg ad ta, hogy a ka to li kus temp -
lom ban együtt imád koz tunk és az esz ter go mi ke resz tyén
egy ház tör té ne té ben elõ ször vol tak együtt ér sek prí más és
pro tes táns lel ké szek meg hitt test vé ri be szél ge tés ben.”

Jó volt ol vas ni ezt a köny vet. A szer zõ há lás, hogy Is ten
el fo gad ta mun ká ját, és az esz ter go mi gyü le ke zet ben Is ten
mun ka tár sa le he tett. Örö mén át süt, hogy a csa lád ja is
szol gá ló csa lád ként ott állt mö göt te.

A csa lád szol gá la tát mu tat ja az is, hogy ez a könyv
most meg je len he tett. Le gyen Is ten ál dá sa en nek a könyv -
nek az út ján! Le gyen ál dott Mol nár Gyu la em lé ke kö zöt -
tünk! Le gyen ál dott Is ten, aki a gyön ge, de hû sé ges em be -
ri mun kát is fel tud ja és fel akar ja hasz nál ni az õ or szá ga
épí té sé ben.

Missura Tibor
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Csen dül az ének, fel hang zik a vi gasz ta lás sza va End re ffy
Zol tán, 90 évet élt lel kész test vé rünk te me té sén. A gyá szo -
ló csa lád el sõ sor ban a férj, az édes apa, a nagy apa el vesz -
té se fe let ti fáj dal mat éli át. A fi a ta labb lel kész nem ze dék -
hez tar to zó ként és Zo li bá csi val kö zel 20 évig együtt szol -
gá ló lel kész ként ben nem más jel le gû kér dé sek fo gal ma -
zód nak meg. 

A 20. szá zad el sõ fe lé ben in dult lel kész nem ze dék egy
újabb tag ja fe jez te be föl di pá lya fu tá sát. Ne héz, el lent -
mon dá sok kal te li kort ér tek meg. A gon dok ra, tör té nel mi
ka tak liz mák ra na gyon kü lön bö zõ mó don re a gál tak. So -
kuk küz del me azon ban nem volt hi á ba va ló az Úr ban.

Mi tar tot ta meg õt – és sok kor tár sát – a hu sza dik szá -
za di tör té ne lem em bert, hi tet pró bá ló vi ha ra i ban? 

Az egy há zi hi e rar chia ér tel mé ben nem fu tott be kar ri ert,
a hit és az em ber ség egész más di men zi ó jú vi lá gá ban
azon ban – vé le mé nyem sze rint – pél da ér té kû utat, „kar ri -
ert” járt be. End re ffy Já nos és Haj ek Her mi na gyer me ke
1915. jú ni us 19-én szü le tett La jos ko má rom ban. Nem ze -
dé ké nek igen ne héz tör té nel mi vi szo nyok kö zött kel lett
helyt áll nia. Két vi lág há bo rú, a ha tá rok ki szá mít ha tat lan
moz gá sa, kom mu nis ta ha ta lom át vé tel, ál la mo sí tás, 1956,
a ká dá ri kon szo li dá ció, a „leg vi dá mabb ba rakk” idõ sza ka
– ezek a történelmi események mind-mind olyan hely ze tek
elé ál lí tot ták, ame lyek ben na gyon sok szor két vagy több
rossz kö zül csak a ki seb bi ket le he tett vá lasz ta ni. 

Ha Zo li bá csi – és kor tár sai – szol gá la tá nak „tit kát” sze -
ret ném meg fej te ni, ak kor meg kell ta lál nom azo kat a pri o -
ri tá so kat, ame lyek õt ezek ben a ne héz idõk ben is ve zet ték.

Az el sõ he lyen a teo ló gi á val va ló el kö te le zett fog lal ko -
zást kell em lí te nem. Úgy lá tom, hogy en nek a nem ze dék -
nek a szá má ra a teo ló gia „csö kö nyös” mû ve lé se nem in -
tel lek tu á lis ka land volt, nem is nosz tal gia, ha nem lét fel té -
tel. A po zso nyi teo ló gia, a finn or szá gi ta nul mány út ezt
ala poz ta meg. A 20. szá za di teo ló gia hely ke re sé se nem ci -
ni kus sá, ha nem el kö te le zet té és táv la tok ban is gon dol ko -
dó vá tet ték. A fenn ál ló hi va ta los teo ló gi á val szem ben

meg fo gal ma zott kri ti ka eb bõl a fel ké szült ség bõl és el kö te -
le zett ség bõl szár ma zott. For dul ha tott a tör té ne lem ke re ke
bár hogy, le he tett de mok rá cia vagy dik ta tú ra, az Is ten
ügyé vel va ló fog lal ko zást nem sza kít hat ta meg. A ke gyel -
mes, meg vál tó Is ten ben va ló hit erõt adott ne ki is a kü lön -
bö zõ hely ze tek ben va ló helyt ál lás ra.

A má so dik hely re az evan gé li kus, evan gé li u mi lel ki ség
ki mun ká lá sát és meg õr zé sét te szem. A finn or szá gi ta pasz -
ta la tok ma gyar or szá gi adap tá lá sá ra vo nat ko zó fo lya ma -
tos kí sér let, a gyü le ke ze ti mun ká ban va ló kö vet ke ze tes ség
mind eb bõl táp lál ko zott. A KIE-ben va ló szol gá lat a fi a ta -
lok kö zött, az is ten tisz te le tek, a koc ká za tok vál la lá sa árán
is meg tar tott há zi bib lia órák, a gyü le ke zet pász to ro lá sa és
sok szor ke mény bí rá la ta, az éb re dés ben va ló rész vé tel az -
zal a bel sõ igé nyes ség gel tör tént, hogy meg ta lál ja Is ten
ván dor ló né pé nek ke gyes sé gét. Tet te, tet ték ezt ak kor is,
ami kor ezért nem járt di csé ret…

Har ma dik fon tos szem pont ként em lí tem azt, amit ma -
gam is sok szor meg ta pasz tal hat tam: a gyü le ke ze ti szol gá -
lat ban va ló hû ség. Akár ak tív lel kész ként szol gált Zo li bá -
csi a Kár pát-me den ce kü lön bö zõ pont ja in (Bé kés csa ba, Új -
vi dék, Soly már, Nyír egy há za), egye dü li lel kész ként, vagy
több lel ké szes gyü le ke zet ben, akár a hi va tal ter hé tõl már
meg sza ba dul va nyug dí jas ként kér tük fel szol gá lat ra, min -
dig kész ség gel és öröm mel vál lal ta. A gyü le ke zet ta ní tá sa,
épí té se, a nyáj meg men té se és szol gá la ta nem ze dé ké nek
sok tag ja szá má ra min den hi val ko dás tól men te sen volt
ter mé sze tes.

Ne gye dik pri o ri tás ként a he lyi gyü le ke zet tör té ne té nek,
ha gyo má nya i nak meg is me ré sét és ápo lá sát em lít het jük.
Zo li bá csi az utol só, még tó tul, szlo vá kul ér tõ és be szé lõ
lel kész ként, 39 évi nyír egy há zi szol gá la ta alatt so kat tett
a ha gyo má nyok meg is me ré sé ért és meg õr zé sé ért. Hely tör -
té ne ti ku ta tá sa i val nagy ban hoz zá já rult ah hoz, hogy a vá -
rost ala pí tó evan gé li ku sok tisz te le te nem ve szett ki.

A csa lád, a gyü le ke zet szá má ra vesz te ség End re ffy Zol -
tán ha lá la. Mar káns sze mé lyi sé ge hi á nyoz ni fog. Em lé két
õriz ze az em be ri há la. Õt pe dig Jé zu sért fo gad ja be
mennyei Atyánk örök haj lé ká ba.

Laborczi Géza

Krisztusban mindnyájan életre kelnek (1Kor 15,22)

Egy re töb ben van nak eb bõl
a nem ze dék bõl oda át…
Töp ren gõ em lé ke zés End re ffy Zol tán te me té se kap csán*

* End re ffy Zol tán ról em lé ke zés ol vas ha tó még az Evan gé li kus Élet
2005/39. szá má ban, va la mint a 2006-os Evan gé li kus nap tár 185. ol da lán.
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Bel sõ egy há zi meg úju lást! – hang zik el idõ rõl idõ re az egy -
há zak ban. Ezt hir det te meg Luther 1517-ben Wit ten berg -
ben, és teo ló gi ai, egy ház szer ve ze ti, kul tu rá lis és tár sa dal -
mi-gaz da sá gi vál to zá sok kö vet kez tek te vé keny sé ge nyo -
mán. A re for má ció év szá za dok kal ké sõb bi ha tá sá nak is tu -
laj do nít hat juk, hogy XXI II. Já nos pá pa a II. va ti ká ni zsi nat
(1962–65) ha tá ro za ta i val a ró mai ka to li kus egy ház szá -
má ra re for mo kat kez de mé nye zett, és Ró má ban teo ló gi ai,
egy há zi-kö zös sé gi, li tur gi ai vál to zá sok és hang súly át he -
lye zé sek kez dõd tek. Meg újí tá si-meg úju lá si tö rek vé sek a te -
rü le ti – he lyi – egy há zi szer ve ze tek ben is je lent kez nek. Így
ha zánk ban az 1989–90-es rend szer vál toz ta tá si kí sér le tek
ad ta le he tõ sé gek hez kap cso lód tak azok a má ig tar tó zsi na -
ti tör vény al ko tá si fo lya ma tok, ame lyek hez a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház meg úju lá sát szok ták köt ni. 

1991. jú li us 8-án volt új tör vény al ko tó zsi na tunk ün ne -
pé lyes meg nyi tá sa a bu da pest-fa so ri temp lom ban. A fo -
lya ma to san ülé se zõ zsi nat szor gal mas és sok szor vi ta tott
mun ká ja nyo mán je len tõs struk tu rá lis vál to zá sok tör tén -
tek. Így pél dá ul a ko ráb bi „két ke rü let – két püs pök” struk -
tú ra he lyett há rom egy ház ke rü let szer ve zõ dött há rom
püs pök kel, és el ké szült a de mok ra ti kus vá lasz tá si mód -
sze re ket és ve ze tést biz to sí tó, meg újí tott tör vény könyv.
2006-ban új ra egy há zi vá lasz tá sok zaj la nak majd gyü le -
ke ze ti, egy ház me gyei-es pe res sé gi, egy ház ke rü le ti-püs pök -
sé gi és or szá gos egy há zi szin ten is. Vizs gál juk meg ma,
ke rek más fél év ti zed del az új zsi nat in du lá sa után, hol ál -
lunk most, és mi lyen ta nul sá go kat von ha tunk le egy há -
zunk mai éle te és jö võ je szá má ra az el múlt évek ese mé -
nye i bõl! A kö vet ke zõk ben né hány kér dést sze ret nék meg -
fo gal maz ni zsi na ti re form ja ink ról a tel jes ség igé nye nél -
kül, el sõ sor ban bel sõ egy há zi hasz ná lat ra, mint en nek a
ke rek más fél év ti zedes fo lya mat nak egyik ta nú ja, aki
2003-ban tör tént nyug díj ba vo nu lá sa óta „kí vül rõl” kí sé ri
fi gye lem mel az ese mé nye ket. 

MI LYEN SZE RE PET JÁT SZOTT
A TEO LÓ GIA AZ EGYHÁ ZI
REND SZER VÁL TOZ TA TÁS FO LYA MA TÁ BAN?

Az el múlt idõ szak ban több ször ta lál koz hat tunk olyan vé -
le ménnyel, hogy a ma gyar or szá gi egy há zi rend szer vál toz -
ta tá si küz del mek ben a teo ló gi ai szem pon tok nem ját szot -
tak ko moly sze re pet. Ezt az íté le tet nem osz tom, már csak
azért sem, mert egy részt a teo ló gia szem pont já ból an nak
„tá vol tar tá sa” is le het teo ló gi ai szem pont az egy ház ban,
más részt pe dig az ese mé nyek sod rá ban gyak ran ta pasz -
tal tuk, hogy az úgy ne ve zett „nem teo ló gi ai té nye zõk” ad -
ta meg oko lá sok hoz egy idõ után csat la koz tak az azo kat
„meg szen te lõ” teo ló gi ai ma gya rá za tok. Ha son ló fo lya ma -
tok kal ta lál koz ha tunk a leg újabb né met or szá gi egy há zi
struk tu rá lis re for mok vizs gá la ta kor is.1

Két ség te len, hogy az egy há zi rend szer vál toz ta tás so rán
el sõbb sé get él vez tek azok a haj tó erõk, ame lyek az egy ko -
ri meg fo gal ma zás sze rint azon „for ra dal mi hely zet” ki ala -
ku lá sát hoz ták, ami kor „az alul  le võk már nem akar tak a
ré gi mó don él ni, és a fe lül  le võk már nem tud tak a ré gi
mó don kor má nyoz ni”. Az az az egy há zi köz vé le mény
szem be for dult a Kál dy Zol tán-fé le 28 évig tar tó dik ta tó ri -
kus, „ké zi ve zér lé sû” püs pö ki egy ház kor mány zás sal, és a
tár sa da lomban már el nyert sza bad és de mok ra ti kus le he -
tõ sé ge ket kí ván ta az egy ház ban is meg va ló sí ta ni. A Test -
vé ri Szó kö re és más egy há zi cso por to su lá sok meg be szé lé -
se ket, egy há zi fó ru mo kat szer vez tek. Egy há zi tiszt újí tást,
a zsi nat össze hí vá sát kér ték. A tár sa dal mi vál to zá sok „vér
nél kü li for ra da lom” mód ján, bé kés, de mok ra ti kus úton,
tár gya lá sok, vi ták és vá lasz tá sok se gít sé gé vel men tek
vég be, és ez be fo lyá sol ta az egy há zi gon dol ko dást is. Az -
az nem al kal maz ták – az ak ko ri meg fo gal ma zás sze rint –
a „tö rök mód szert”, az el len fe lek le vá gott fe jé nek el ret ten -
té sül a vár fal ra tör té nõ ki tû zé sét. 

Jel lem zõ volt az egy ház ra bi zo nyos „fá zis el to ló dás”, az -
az so kan a ko ráb bi év ti ze dek egy há zi ve ze té si mód sze re i -
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re em lé kez ve ítél ték meg az új hely ze tet is, és így né hány
év vel ké sõbb nyúj tot ták be egy há zi sza bad ság ra, egy há zi
bel sõ re for mok ra vo nat ko zó kö ve te lé se i ket, mint pél dá ul a
lel kész vá lasz tá si ön ren del ke zés, teo ló gi ai ok ta tás, sza bad
evan gé li zá ció, lel kész egye sü let szer ve zé se stb. Az ak kor
hasz nált kép sze rint vol tak, akik úgy tet tek, mint a ko ra -
be li új sá gok ban em le ge tett ja pán ka to na, aki a dzsun gel -
ben nem hal lot ta meg, hogy vé ge a vi lág há bo rú nak, és to -
vább lö völ dö zött…

Az egy há zi rend szer vál toz ta tás fo lya ma tá ban, a zsi na ti
tör vény al ko tás ban sze re pet ját szot tak alap ve tõ teo ló gi ai
szem pon tok is, de el sõd le ge sen a „hely zet ad ta”, a köz vet -
len meg elõ zõ rend szer rel va ló konf ron tá ló dás, a min den
köz vet len meg elõ zõ teo ló gi ai el mé let re és gya kor lat ra ki -
mon dott „zsi ge ri el len zés” volt a jel lem zõ, és bi zo nyos ro -
man ti kus vissza té rés a „tisz tább” har min cas évek hez. A
ko ráb ban kö te le zõ „dia kó ni ai teo ló gia” té te le i re ki mon -
dott ha tá ro zott ta ga dás ak kor nem pá ro sult ala pos és
mély re ha tó elem zés sel, bár megrendeztek egy or szá gos és
nagy ér dek lõ dés sel kí sért egy há zi fó rumot er rõl a teo ló gi -
á ról a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban. Az
ese mé nyek sod rá sá ban alig-alig ju tott idõ a leg fon to sabb
kér dé sek meg be szé lé sé re, így pél dá ul az is ko lák új ra in dí -
tá sa kor az egy há zi ne ve lés, az új evan gé li kus is ko la rend -
szer teo ló gi ai pro pri u ma prob lé má i ra egy or szá gos meg be -
szé lé sen kí vül nem volt al ka lom.

Az egy ház éle té rõl és mun ká já ról szó ló zsi na ti tör vé -
nyek a jé zu si-bib li ai ala pok ra épül tek, de kí vül rõl jö võ,
ide gen szem pont ként al kal maz ták az ál la mok éle té re vo -
nat ko zó Mon tes quieu-fé le el vet a ha tal mi ágak szét vá lasz -
tá sá ról, az az a tör vény ho zás, az irá nyí tás-ad mi niszt rá ció
és a bí rás ko dás szi go rú meg kü lön böz te té sét. Ma már vi lá -
go san lát ha tó, hogy óri á si té ve dés volt en nek be épí té se az
egy há zi tör vény ho zás ba, hi szen az egy ház nem ál lam. Az
egy há zi tör vény ho zás és bí rás ko dás, az az a bel sõ fe gyel -
mi in téz ke dé sek nem vá laszt ha tók kü lön mint „ha tal mi
ágak” az egy ház nak mint Jé zus Krisz tus ra épü lõ kö zös -
ség nek (com mu nio) az éle té tõl. A fran cia fel vi lá go so dás
nagy ha tá sú gon dol ko dó ja el mé le té nek mai ál ta lá nos ér té -
ke lé sé ben nagy hang súly esik a há rom te rü let össze füg gé -
se i re, együt tes fe le lõs sé gé re és ar ra a tény re, hogy a há -
rom „ha ta lom” mel lett tár sa dal ma ink ban mar káns a tö -
meg tá jé koz ta tás, a kom mu ni ká ció, a saj tó, rá dió, te le ví zió
sze re pe mint ne gye dik „ha ta lo mé”. Ar ra is fi gyel nünk kell,
hogy a glo ba li zá ció ko rá ban az Egye sült Nem ze tek Szö vet -
sé ge és más vi lág szer ve ze tek, valamint az olyan ál lam szö -
vet sé gek, mint az Eu ró pai Unió, az egyes tag or szá gok tör -
vény ho zá sa, bí rás ko dá sa és ál lam igaz ga tá sa szá má ra új
le he tõ sé ge ket és kö tött sé ge ket is je len te nek, amint ezt
egy há zi té ren az öku me ni kus vi lág szer ve ze tek és az egyes
te rü le ti egy há zak vi szo nyá ban is ta pasz tal juk.2 Saj nos
úgy lát szik, hogy a kö vet ke zõk ben 2006-ra ter ve zett

struk tu rá lis re form ja ink Eu ró pa nagy evan gé li kus egy há -
zai el len té tes pél dái el le né re sem tud ták le gyõz ni Mon tes -
quieu ár nyé kát!

Evan gé li kus re for má to ri-bib li ai tá jé ko zó dást mu tat tör -
vény ho zó zsi na tunk azon alap ál lá sa, hogy õt az egy há zi
struk tú rát tör té nel mi-em be ri, meg vál toz tat ha tó adott ság -
nak lát ta (Ágos tai Hit val lás, CA 15), és nem ele ve el ren delt
örök rend nek. No ha adód tak bi zony ta lan sá gok ha gyo má -
nyos egy ház szer ve ze tünk egyes ele mei meg tar tá sá nál
vagy el ve té sé nél, mint pél dá ul az or szá gos, egye te mes
egy há zi és is ko lai fel ügye lõ tiszt sé gé vel kap cso lat ban. 

Jó fi gyel nünk ar ra, hogy Luther a Worm s ban meg tar tott
bi ro dal mi gyû lés elõtt (1521. áp ri lis 17.), ahol õt az egy -
há zi és csá szá ri fel sõbb ség írá sai vissza vo ná sá ra kér te, a
Szent írás ra és „vi lá gos ész o kok ra” hi vat koz va el uta sí tot ta
ezt. Az egy há zi tör vény al ko tás ban te hát sza bad és szük -
sé ges hasz nál ni hu mán ké pes sé ge in ket, jó zan meg fon to -
lá sa in kat, jo gi ér ve lé se in ket, mert kü lönb ség van az
„eccle sia in vi si bi lis” (lát ha tat lan egy ház), amely nek fe je
Jé zus Krisz tus, va la mint az „ecc le sia vi si bi lis” (lát ha tó
egy ház) kö zött, ame lyet a he lyi, te rü le ti és or szá gos egy -
há zi ve ze tõ ség nek, az egy há zi tiszt ség vi se lõk nek ve zet ni -
ük kell. Az egy ház tör té net ta nú sít ja, mennyi re nem egy -
sze rû fel adat az egy há zi ve ze tést és tör vény adást egy szer -
re „lel ki” és „jo gi” szol gá lat ként gya ko rol ni. 

MENNYI RE TER HEL TE A „RÉ GI REND SZER”
ÁR NYÉ KA A TÖR VÉNY HO ZÁST?

A tör vény ho zá si fo lya mat 1991-ben elõ ször az úgy ne ve zett
1966-os tör vény könyv vel szem be sült mint a „ré gi rend -
szer” át kos örök sé gé vel. Kü lö nö sen is an nak be ve ze tõ ré -
sze, az „Ün ne pé lyes nyi lat ko zat” volt el len szen ves, ahol a
ko ráb bi zsi nat az egy ház szo ci a liz mus irán ti hû sé gét és há -
lá ját jut tat ta ki fe je zés re. Az új zsi nat egyik el sõ döntése
volt, hogy ad dig is, amíg a tör vény könyv meg újí tás ra ke -
rül, a szö veg bõl tö röl te ezt a nyi lat ko za tot és a rá tör té nõ
uta lá so kat. A ki fo gá solt szö veg ré szek tör lé se mel lett ál ta -
lá nos elv ként az 1966-os tör vé nyek „szel le me”, a ki sebb
egy há zi gré mi u mok ra bí zott szû kebb pres bi te ri, kle ri ká lis
és episz kopá lis hi e rar chi kus egy ház ve ze tés is el uta sí tás ra
ítél te tett. He lyet te a leg szé le sebb de mok rá cia, min den szin -
ten a köz gyû lé si rend szer ke rült be ve ze tés re.

A de mok ra ti kus egy há zi struk tú ra meg ala po zá sá nál ne -
héz sé get je len tett, hogy an nak sok össze füg gé se, fel té te le
és meg szer ve zé se te kin te té ben nem volt az egy ház ban
egyet ér tés afelõl, hogy mit is je lent a de mok rá cia. Így pél -
dá ul vi ta bon ta ko zott ki az új zsi nat le gi ti mi tá sá ról, ami -
kor a ME VISZ if jú sá gi szer ve zet azt kö ve tel te, min den
meg vá lasz tott zsi na ti tag azon nal mond jon le, majd tart -
sa nak új vá lasz tást, és ez a „má so dik me rí té sû” zsi nat le -
het csak hi te les, mert a „ré gi rend szer” ke re te i ben tör tént
a vá lasz tás. Ezt a „két lép csõs” utat a zsi nat el uta sí tot ta,
hi szen hon nan is lett vol na „egy csa pás ra” új rend szer és
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új kül döt tek?! A de mok rá cia té ves ér tel me zé sén ala pult az
az el kép ze lés is, hogy az új egy há zi egye sü le tek nél min dig
a tel jes köz gyû lés dönt sön a kér dé sek ben (ME VISZ, Lel -
kész egye sü let). Or szá gos szer ve ze tek nél ugyan is el ke rül -
he tet len a he lyi-te rü le ti szer ve ze tek ön kor mány za ta, és
ezek az ön kor mány za tok de le gál nak kül döt te ket a fel sõbb
or szá gos ön kor mány za ti szer vek be. Az ügy in té zés, a ve ze -
tés a szub szi di a ri tás el ve alap ján mû kö dik csak jól, az az
min den prob lé mát azon a szin ten kell meg ol da ni, ahol ke -
let kezett, és ha ez nem si ke rül, ak kor kell „fel jebb” kül de -
ni. Az ilyen de mok ra ti kus ve ze tés nek az az elõ nye a „fe -
lül rõl le fe lé” tör té nõ „ké zi ve zér lés sel” szem ben, hogy be -
von ja a kor mány zás ba a kü lön bö zõ szin ten élõ ket, így az
egy ház ban a he lyi gyü le ke ze te ket, az egy ház me gyé ket és
az egy ház ke rü le te ket, és nem akar min den ügyet köz pon -
ti lag az or szá gos köz gyû lés, a pres bi té ri um vagy az egy -
há zi el nök ség szint jén ke zel ni.

A de mok ra ti kus struk tú rák nak azon ban a jó mû kö dés -
hez szük sé gük van meg fe le lõ vá lasz tott ve ze tõk re. A ki -
lenc ve nes évek ele jén idé zett kép sze rint a de mok rá cia
nem az olyan óvo dá ra ha son lít, ahol a gyer me kek na pon -
ta meg kér de zik: „ma is mu száj azt ját sza ni, amit ép pen
aka runk?”, ha nem a meg ha tá ro zott idõ re és vissza hív ha -
tó an meg vá lasz tott ve ze tõk több sé gi jó vá ha gyás sal ki ala -
kí tott prog ram ja it a ve ze tõk vég re kell hogy haj tas sák a
kö zös ség gel. Te hát az egy há zi de mok ra tiz must nem az
egyes kér dé se ket fo lya ma to san az egész kö zös ség sza va -
zá sá ra bo csá tó ügy in té zés kell hogy jel le mez ze, ha nem a
ve ze tet tek és ve ze tõk köl csö nös bi zal má ból élõ fe le lõs ség
alap ján ál ló, terv sze rû és cél tu da tos kor mány zás. Az ered -
mé nyes de mok rá cia min dig „irá nyí tott” de mok rá cia, ahol
fi gyel ni kell a ki sebb sé gi vé le mé nyek re is. Meg em lí tem,
hogy a skan di náv or szá gok de mok ra ti kus be ren dez ke dé -
sé nél fi gyel he tõ meg leg in kább, hogy a kor mány zó több -
ség a ki sebb ség vé le mé nyét is fi gye lem be ve szi, és „több -
sé gi dik ta tú ra” he lyett komp ro misszu mos meg ol dá sok ra
tö rek szik. Nem ár ta na, ha tör vény ho zó zsi na tunk, a köz -
gyû lé sek és a pres bi té ri u mok a csak kis több ség gel el fo ga -
dott és vi ta tott ha tá ro za to kat a vi ták ban alul ma radt és le -
sza va zott, de ha tá ro zott vé le ményt kép vi se lõ ki sebb ség ál -
lás pont já ra te kin tõ szel lem ben vizs gál nák fe lül!

Meg kell még em lí te nünk azt a je len sé get, hogy az elõ zõ,
szo ci a lis ta rend szer ár nya i nak le küz dé se kor több ször fel -
idéz ték a két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ sza kot mint jó pél dát.
Így a vissza ál lí tan dó egy há zi igaz ga tá si mo dell so kak szá -
má ra az 1952-ig meg ma radt négy ke rü le tes, négy püs pö -
kös rend volt (bá nyai, du ná nin ne ni, du nán tú li és ti szai
egy ház ke rü let), füg get le nül min den olyan jó zan meg gon -
do lás tól, ame ly a Tri a non elõt ti te rü le ti vi szo nyok ra és lé -
lek szám ra hi vat koz va ez zel éles szem be ál lí tás ként azt
hang sú lyoz ta, hogy a szom széd oszt rák egy ház ha son ló
mé re tei min tá já ra ne künk is elég vol na a mai Ma gyar or -
szá gon egy püs pök és négy-öt fõ es pe res sé gi ke rü let. Vé gül
a há rom ke rü let, há rom püs pök mo dell ke rült be ve ze tés re.

Éles vi ta bon ta ko zott ki a zsi na ton a tör vény ho zás mû -

kö dé si rend jé vel kap cso lat ban, mert töb ben az 1936-os
zsi na tot tar tot ták kö ve ten dõ pél dá nak, és ezen „sza bad
és füg get len egy há zi tör vény ho zás” el len pél dá ja az ál la -
mi el len õr zés alatt ál ló 1966-os zsi nat volt, no ha az
1936-os tör vény köny vet az ak ko ri val lás- és köz ok ta tá si
mi nisz ter, Hó man Bá lint is hi te le sí tet te az ál lam ré szé rõl.
Az 1936-os zsi na ti ügy rend min tá já ra al kot ták meg az
1991-es zsi na tét is, az el nök séget korlátozó bék lyók kal
együtt. Ez a ré gi rend ugyan is, el len tét ben a mai, ál ta lá -
no san el fo ga dott an gol szász par la men ta riz mus ra vissza -
ve zet he tõ stí lus sal, az ülés el nö ké nek nem biz to sított
más jo got, mint a zsi nat ál tal el fo ga dott na pi rend sze rint
meg ad ni a szót a vi tá ban je lent ke zõk nek. Így ért he tõ,
hogy egy ha tá ro zott ve ze tést meg nem en ge dõ ügy rend
mi att a zsi nat ülé sei sok szor el hú zód tak, part ta lan ná vál -
tak, el len té tes kö rö ket fu tot tak be, vagy ko ráb bi ha tá ro -
za tok kal szem ben a vi tá ban ké sõbb fel szó la lók sze rez tek
elõnyt. Meg ha tá roz ta ezt a hely ze tet az is, hogy az ülé sek
gyak ran vál tak egy ház po li ti kai csa tá ro zá sok szín he lye i -
vé. Meg fe le lõbb ügy rend del a zsi na ti ülés sza kok rö vi debb
idõt vet tek vol na igény be.

SZÉ LE SEBB VAGY SZÛ KEBB TES TÜ LE TI
DE MOK RÁ CIA LE GYEN AZ EGY HÁZ BAN?
A KÖZ GYÛ LÉ SI VAGY A PRES BI TÉ RI U MI
VE ZE TÉS A JOBB?

A szo ci a lis ta idõ szak ban be ve ze tett egy há zi rend sze rint a
szû kebb pres bi té ri u mi ügy in té zés irá nyí tot ta az egy há zat
a szé le sebb köz gyû lé si de mok rá cia he lyett. A ki sebb tes tü -
le te ket job ban le he tett fe lül rõl be fo lyá sol ni, meg fe nye get -
ni vagy ígé re tek kel el hal moz ni. Egy ház köz sé gi, egy ház -
me gyei-es pe res sé gi, egy ház ke rü le ti-püs pök sé gi és or szá -
gos egy há zi szin ten a pres bi té ri u mok sok szor bi zo nyul tak
az el nök sé gek ér de ke it ki szol gá ló tes tü le tek nek. Így pél dá -
ul egy gyü le ke ze ti lel kész vá lasz tás nál az es pe res a püs pök
je lölt jét tá mo gat ta a gyü le ke zet aka ra tá val szem ben. A
pres bi té ri um le sza vaz ta az es pe rest, és más lel készt akart
meg vá lasz ta ni. A kö vet ke zõ es pe re si ki szál lás kor a pres bi -
té ri um boj kot tál ta a sza va zást, két pres bi ter pe dig nem mel
sza va zott. A hi va ta los es pe re si jegy zõ könyv a kö vet ke zõ -
kép pen szólt: X gyü le ke zet pres bi té ri u ma meg vá lasz tot ta
az es pe res ja vas la tá ra Y lel készt két el len sza va zat tal.

1991 után min den egy há zi igaz ga tá si szin ten a köz gyû -
lé sek kap ták meg azo kat a jo go sít vá nyo kat, ame lye ket ko -
ráb ban in kább a pres bi té ri u mok bir to kol tak. Gyü le ke ze ti
lel kész vá lasz tás ese tén ne héz kes sé tet te az el já rást, hogy
há rom köz gyû lés re is szük ség volt. A gyü le ke ze ti és az or -
szá gos egy há zi szint kö zött az egy ház me gyei és egy ház ke -
rü le ti köz gyû lé sek je len tõ sé ge csök kent a pres bi té ri u mok -
kal szem ben. Min den szin ten nagy ne héz ség gel le he tett
csak olyan köz gyû lé si ta go kat ta lál ni, akik sa ját hi va tá -
suk, mun ká juk mel lett je len tud tak len ni a köz gyû lé se ken
éven te eset leg két szer vagy több ször is, ezért meg nõtt a
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nyug dí ja sok szá ma min den tes tü let ben. Több egy ház me -
gyé ben a Lel ké szi Mun ka kö zös ség ha von ta tar tott ülé sei -
vel, eset leg be le von va a gyü le ke ze ti fel ügye lõ ket is, pó tol -
ni pró bál ták az es pe res sé gi köz gyû lé se ket, rend sze re sen
meg be szél ve az idõ sze rû egy ház me gyei kér dé se ket.

A 2006-ban ese dé kes ál ta lá nos egy há zi vá lasz tá sok
elõtt hasz nos lett vol na vé gig gon dol ni, van-e szük sé ge
egy há zunk nak min den köz igaz ga tá si szin ten pres bi té ri -
um ra is és köz gyû lés re is. Az elõ zõk ben már ki fej tett gon -
do la tok sze rint meg kel le ne szün tet ni a Mon tes quieu-fé le
„ha tal mi ágak” szét vá lasz tá sán ala pu ló „or szá gos köz -
gyû lés kont ra zsi nat” okoz ta, sok fél re ér tés re okot adó
kom pe ten cia har cot. Mi ért van fel tét le nül szük sé günk kü -
lön tör vény ho zó zsi nat ra az or szá gos köz gyû lés mel lett?
Va jon nem tud na a köz gyû lés tör vé nye ket hoz ni vagy egy
össze vont ha tás kö rû zsi nat kor má nyoz ni? Egy há zunk lét -
szá ma és anya gi ere je nem in do kol ilyen arány lag nagy
egy há zi bü rok rá ci át! Eu ró pa szom szé dos or szá ga i nak
egy há zai struk tu rá lis össze vo ná so kat, egy sze rû sí té se ket
haj ta nak vég re, kü lö nö sen Né met or szág ban. Sza bad a jó
pél dát át ven ni! 

MIT JE LENT HET NEK EGY HÁ ZUNK NAK A 2006-BAN 
BE VE ZE TEN DÕ STRUK TU RÁ LIS RE FOR MOK?

A 2006-ra ter ve zett egy há zi re for mok az igaz ga tás ban or -
szá gos szin ten a kö vet ke zõ tes tü le te ket ja va sol ják: zsi nat
+ köz gyû lés (tör vény ho zás és stra té gia, 55 + 7 fõ), Püs -
pö kök Ta ná csa (3 fõ), Or szá gos El nök ség (2 fõ), Or szá gos
Pres bi té ri um (kor mány zás, 15 + 2 fõ), Or szá gos Bí ró ság
(jog szol gál ta tás, 12 fõ). Egye dül az egy ház ke rü le tek nél
szûn ne meg a pres bi té ri um, ma rad na a köz gyû lé si rend -
szer, egy ház me gyé ben 37-93, egy ház ke rü let ben 25-29 és
or szá gos egy há zi szin ten 62 köz gyû lé si tag gal. Saj nos a
ter ve zet bõl az ol vas ha tó ki, hogy nem si ke rült meg ol da ni
a pres bi té ri u mok és köz gyû lé sek zsi nat hoz és egy más hoz
kap cso ló dó kom pe ten ci á já nak kér dé sét.3

A ter ve zet sze rint meg ma rad na te hát a há rom „ha ta -
lom” el vá lasz tá sa: a zsi nat/köz gyû lés, a pres bi té ri um
(mel let te az el nök ség és a püs pö ki ta nács) és a bí ró ság,
ugyan ak kor azon ban a zsi nat és az or szá gos köz gyû lés
össze vo nás ra ke rül, tör vény al ko tá si és stra té gi ai fel ada -
tok kal. A for mai meg kü lön böz te tés mel lett azon ban a kü -
lön bö zõ jo go sít vá nyok ki osz tá sa zûr za vart mu tat, hi szen
a zsi nat és a köz gyû lés össze vo ná sa, az az a tör vény ho zás
és a köz gyû lé si ad mi niszt rá ció össze kap cso lá sa el lent -
mond az ed dig ér vé nyes nek tar tott és az új ja vas lat ban
sem ki ik ta tott vagy el tö rölt Mon tes quieu-elv nek. Így a zsi -
nat/köz gyû lés fel ada ta lesz a tör vény al ko tás mel lett a ti pi -
ku san ad mi niszt ra tív ve ze té si mun ka, az or szá gos éves

be szá mo lók el fo ga dá sa, a költ ség ve tés és a zár szám adás,
az öku me ni kus és ál la mi kap cso la tok kér dé sei stb.

Azt kér dez het jük te hát: mi ért kell a püs pö kök fel ada tát
le szû kí te ni az egy há zi bel sõ lel ki élet irá nyí tá sá ra, és pél -
dá ul az öku me ni kus kap cso la to kat nem „hi va tá so sok ra”,
ha nem a kér dé sek kel ne héz ke seb ben fog lal ko zó zsi nat -
ra/köz gyû lés re, gré mi um ra bíz ni? A ter ve zet sze rint a püs -
pö kök „sa já tos fel ada ta” a lel ki élet egye te mes és egy sé ges
irá nyí tá sa, kü lö nö sen is a li tur gia vál toz ta tá sá nak kez de -
mé nye zé se és an nak be ve ze té se, feladatuk továbbá fel -
ügyel ni a szó szék és az ol tár tisz ta sá gát, a lel kész je löl tek,
lel ké szek, egy há zi tiszt ség vi se lõk és al kal ma zot tak éle tét.
A ter ve zet ben meg je le nõ mes ter sé ges szét vá lasz tás a „lel -
ki” és „jo gi-anya gi-szer ve ze ti” egy há zi élet kö zött éles el -
len tét ben áll az evan gé li kus re for má to ri-bib li ai teo ló gi á -
val! Na gyon ká ros len ne egy há zunk szá má ra, ha a be ve -
ze ten dõ új struk tú ra erõ sí te ne itt-ott meg bú jó lel kész-, es -
pe res- vagy püs pök el le nes, „klé rus el le nes” han go kat,
ame lyek sze rint az egy há zat a ko ráb bi tár sa dal mi rend -
szer ben a lel ki ve ze tõk „kol la bo rá ci ó ja” tet te tönk re, és
most ve lük szem ben kell az egy há zat meg újí ta ni. 

A bí ró ság sze re pét or szá gos szin ten az egy ház éle té ben
az ed di gi ta pasz ta lat sze rint tel je sen kü lön ál ló nak és mel lé -
kes nek te kint het jük, ma rad azon ban még így is négy or szá -
gos gré mi um egy más mel lett pár hu za mo san: a zsi nat/köz -
gyû lés, a pres bi té ri um, a püs pö ki ta nács és az el nök ség.
Nincs a ter ve zet ben vi lá gos mel lé-, alá- vagy fö lé ren de lés,
fel adat meg osz tás, fel té te lez he tõ azon ban a kom pe ten cia -
harc! Nem tud juk a ter ve zet bõl meg ítél ni, hol hú zó dik a ha -
tár a „hi va tá sos egy há zi ak”, az az a lel ké szek, es pe re sek,
püs pö kök és az „ön kén tes egy há zi ak”, pres bi te rek, fel ügye -
lõk fe le lõs sé ge kö zött. Fel kell ten ni azt a kér dést is, va jon
szük ség van-e kü lön or szá gos fel ügye lõi tiszt re. Ezt ko ráb -
ban a zsi nat mint „fe u dá lis kor ból ránk ma radt in téz ményt”
szün tet te meg, majd ké sõbb vissza ál lí tot ta. Ez a tiszt ség
nem kap cso ló dik a töb bi or szá gos el nök sé gi tiszt ség hez ha -
son ló an egy meg ha tá ro zott egy ház ke rü let hez, és sem mi
sem in do kol ja az or szá gos fel ügye lõi tiszt ilyen ki eme lé sét.
Egy sze rû en nincs szük ség így kü lön er re a tiszt ség re, le het -
ne a mos ta ni ja vas lat he lyett az or szá gos fel ügye lõ az egyik
ke rü let fel ügye lõ je, akit az el nök-püs pök höz ha son ló an
min dig meg ha tá ro zott idõ re vá lasz ta ná nak.

MI A TE EN DÕ?

Ecc le sia sem per re for man da, az az az egy ház min dig meg -
úju lás ra, meg újí tás ra szo rul – ez re for má to ri örök sé günk.
Egy há zunk éle tét a Szent írás, a hit val lá sok és jó zan ér tel -
münk se gít sé gé vel kell új ra és új ra meg vizs gál ni, és eb be
be le ér ten dõ a spi ri tu á lis, lel ki élet a gyü le ke ze ti gyer mek -
fog lal ko zá sok tól az is ten tisz te le te ken ke resz tül az or szá -
gos evan gé li zá ci ó kig és öku me ni kus ima he ti al kal ma kig,
va la mint az ad mi niszt rá ci ós és szer ve ze ti ren dünk a szór -
vá nyok tól a püs pö ki hi va ta lo kig és a zsi na tig. Az is nyil -
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3 Zsi na ti ter ve zet az egy ház ön kor mány za ti igaz ga tá sá ról, 2005. feb ru -
ár 11–12. Mun tag And rás zsi na ti gaz da, Bu da pest.



Na gyon örü lök, hogy vég re vet te va la ki a fá rad sá got és
rászánta az idõt, hogy vé gig gon dol ja az evan gé li kus egy -
há zi jog al ko tás el múlt 15 évé nek fo lya ma tát és ta pasz ta -
la ta it. Hogy ezt a fel ada tot olyan ve ze tõi ta pasz ta la tok kal
és nem zet kö zi ki te kin tés sel is ren del ke zõ, vér be li teo ló -
gus vál lal ta ma gá ra, mint Har ma ti Bé la, az kü lön nye re -
ség. Szá mos meg ál la pí tá sá val egyet ér tek, sok meg jegy zé -
sét fi gye lem re mél tó nak és a to váb bi tör vény al ko tás ra
néz ve hasz nos fi gyel mez te tés nek tar tom, né hány gon do -
la tá val pe dig vi tat ko zom. Mi vel írá so mat nem kö töz kö -
dés nek szá nom, nem hasz ná lom ki azt a hely ze ti elõ nyö -
met, hogy míg õ csak az egy év vel ko ráb bi zsi na ti ter ve -
ze tek re hi vat koz va fo gal maz hat ta meg kri ti ká ját, én már

a köz zé tett és ha tály ba lé pett tör vé nyek ci tá lá sá val há rít -
hat nám el a bí rá lat ér ve it.

A re for má ció tör té ne té nek ku ta tó ja ként min dig fel lel ke -
sít, ha va la ki ve szi a bá tor sá got, hogy vé le mé nyét 16. szá -
za di te kin té lyek kel tá massza alá. Har ma ti Bé la töb bek kö -
zött az Ágos tai Hit val lás 7. és 15. cik ke lyé re hi vat ko zik,
eh hez a teo ló gi ai alap hoz már csak a 28. cik ket tud nám
ki egé szí té sül hoz zá ten ni, amelyben Me lancht hon éle sen
meg kü lön böz te ti a püs pö kök is te ni, il let ve em be ri jog
alap ján gya ko rolt fel ada ta it (ha son ló meg kü lön böz te tés
Har ma ti Bé lá nál is ta lál ha tó). Ez a szem be ál lí tás – jegy zõ -
köny vek ta nú sít ják – az 1991 óta ülé se zõ zsi na tok szá má -
ra sem volt is me ret len.

69

ván va ló, hogy a tör té ne lem ben ki ala kult egy há zi ad mi -
niszt ra tív rend és jog rend nem ön ma gá ért van, ha nem an -
nak a lel ki élet szá má ra kell ke re tet, le he tõ sé ge ket szol gál -
tat nia. A ja va solt egy há zi struk tu rá lis re for mok ér té ke lé se
an nak a kér dés nek az alap ján tör tén het, hogy va jon se gí -
tik vagy hát rál tat ják az egy ház azon jé zu si sa já tos sá gá -
nak, pro pri u má nak tel je sí té sét, amit Mt 28,18–20 sze rint
pa ran csolt az egy ház Ura.

Úgy lá tom, az el múlt negy ven év nyi szo ci a liz mus gúzs -
ba kö tött ál la po ta után még min dig nem tud juk zsib badt
tag ja in kat sza ba don moz gat ni, ön kri ti ku san meg vizs gál ni
éle tün ket, sok szor ré gi ref le xek rab jai va gyunk. Egy sze rû -
sí tõ ja vas lat le het, hogy egy ház köz sé gi, egy ház me gyei,
egy ház ke rü le ti szin ten pres bi té ri u mok kor má nyoz za nak,
és min den ha to dik év ben, az egy há zi vá lasz tá sok ra vagy
rend kí vü li vá lasz tá sok ese tén hív juk össze a köz gyû lé se -
ket. Or szá gos szin ten le gyen a zsi nat a leg fel sõbb ad mi -
niszt rá ció és tör vény ho zás he lye, de men te sül ve az ekk -
léz io ló gi ai dok e tiz mus tól, az az ne le gyen csu pán tör vény -
ho zó „ha ta lom”, ha nem egy há zunk olyan leg ma ga sabb
gré mi u ma, ahol „lel ki és jo gi” egy há zi ve ze tõk együtt dön -
te nek li tur gi ai, hit ok ta tá si, anya gi vagy fe gyel mi kér dé -
sek rõl, meg fe le lõ szak mai zsi na ti bi zott sá gok elõ ze tes
aján lá sai alap ján. Test vér egy há zunk, a Ba jor or szá gi
Evan gé li kus Egy ház struk tú rá ja le het a pél da. 

Az egy há zi bí ró ság mint „ha tal mi ág” kü lön ál lá sa si ker -
te len pró bál ko zás, hi szen a leg utób bi évek szá mos ügyé -
ben szü le tett ugyan jog erõs íté let, az el ma rasz ta lá so kat
azon ban a bí ró ság nem tud ta vég re haj tat ni. Az egy ház

nem ál lam, ahol a füg get len bí ró sá gok elé ke rül nek a bün -
te tõ pe rek és a ma gán pe rek, és van nak ál la mi vég re haj tá si
le he tõ sé gek. Az egy há zi ta ní tás ra, az egy há zi al kal ma zot -
tak éle té re vo nat ko zó fe gyel mi ügye ket szub szi di á ri san, a
meg fe le lõ egy ház szer ve ze ti fo kon vagy az adott egy há zi
in téz mény ke re te in be lül vol na aján la tos ke zel ni, vá lasz -
tott és szük ség sze rint össze hí vott egy há zi bí rák tes tü le te,
de nem kü lön „füg get le ní tett bí ró sá gok” út ján. Jog ér tel me -
zé si és jog szol gál ta tá si kér dé sek szá má ra or szá gos jo gi bi -
zott sá got kel le ne fel ál lí ta ni a zsi na ton be lül. 

Az Ágos tai Hit val lás VII. cik ke sze rint „…nem szük sé -
ges, hogy az em be ri ha gyo má nyok, vagy is az em be ri ere de -
tû egy há zi szo ká sok és szer tar tá sok min de nütt egy for mák
le gye nek…”. Hoz zá te het jük eh hez, nem szük sé ges, hogy
az egy há zi szo ká sok és szer tar tá sok min de nütt és min dig
egy for mák le gye nek. Sza bad te hát vál toz tat ni az egy ház
bel sõ struk tú rá ján, és szá za dunk azt mu tat ja, hogy az egy -
há zak a „so lus Chris tus, so la Scrip tu ra, so la gra tia, so la fi -
de” mel lé oda te szik ma a „so la struc tu ra” jel szót, és még
in kább a több ször em le ge tett „so la pe cu nia” (egye dül a
pénz) té telt. Krisz tu si kül de té sünk meg ta ga dá sa len ne, ha
az egy há zi szer ve ze ti re for mok nál el fe lej te nénk a spi ri tu a -
li tást, és az ad mi niszt ra tív-egy ház jo gi va ló ság ról am pu tál -
nánk a lel ki ol dalt. Tö ké le tes egy há zi struk tú rát, min den
szem pont ból ki fo gás ta lan egy há zi ren det nem fo gunk tud -
ni be ve zet ni, de meg kí sé rel het jük, hogy a je len le gi nél ke -
vés bé rossz struk tú rát hoz zunk lét re. A vi ták, a „zsi na to -
lás” köz ben pe dig fi gyel nünk kell ar ra, hogy mind ez so la
ca ri ta te, az az egye dül sze re tet bõl tör tén jék (Róm 13,8).

CSEP RE GI ZOL TÁN

Az egy há zi tör vé nyek szel le me,
avagy Mon tes quieu ár nyé ka



„Az egy ház éle té rõl és mun ká já ról szó ló zsi na ti tör vé -
nyek a jé zu si-bib li ai ala pok ra épül tek, de kí vül rõl jö võ,
ide gen szem pont ként al kal ma zták az ál la mok éle té re vo -
nat ko zó Mon tes quieu-fé le elvet a ha tal mi ágak szét vá lasz -
tá sá ról, az az a tör vény ho zás, az irá nyí tás-ad mi niszt rá ció
és a bí rás ko dás szi go rú meg kü lön böz te té sét. Ma már vi lá -
go san lát ha tó, hogy óri á si té ve dés volt en nek a be épí té se
az egy há zi tör vény ho zá sba, hi szen az egy ház nem ál lam.
Az egy há zi tör vény ho zás és bí rás ko dás, az az a bel sõ fe -
gyel mi in téz ke dé sek nem vá laszt ha tók kü lön mint »ha tal -
mi ágak« az egy ház nak mint Jé zus Krisz tus ra épü lõ kö -
zös ség nek (com mu nio) az éle té tõl. […] Saj nos úgy lát szik,
hogy a kö vet ke zõk ben 2006-ra ter ve zett struk tu rá lis re -
form ja ink Eu ró pa nagy evan gé li kus egy há zai el len té tes
pél dái el le né re sem tud ták le gyõz ni Mon tes quieu ár nyé -
kát!” – ol vas suk Har ma ti Bé lá nál. Anél kül, hogy ál lam jo -
gi fej te ge té sek be bo csát koz nék, rö vi den fel hí vom rá a fi -
gyel met, hogy a bí rált elv al kal ma zá sa (NB: egy há zunk se
nem ik tat ta tör vény be, se nem he lyez te ha tá lyon kí vül!)
nem szi go rú meg kü lön böz te tést, ha nem egy más tól köl -
csö nö sen füg gõ fel adat kö rök el kü lö nü lé sét je len ti, to váb -
bá hogy egy há zunk vo nat ko zá sá ban nagy zo lás vol na ha -
tal mi ága kat em le get ni, mint ahogy a Luther Ki adó ál tal
meg je len te tett or gá nu mo kat és meg le he tõ sen rit kán su -
gár zott mû so ra in kat sem jut sen ki nek eszé be ne gye dik
ha tal mi ág nak ti tu lál ni. 

A lé nyeg azon ban nem a 250 éve ha lott fran cia gon dol -
ko dó ilyen vagy olyan ér tel me zé se és ér té ke lé se, ha nem a
„jé zu si-bib li ai ala pok” és a „kí vül rõl jö võ ide gen szem pon -
tok” vi szo nya, a krisz tu si com mu nio és az ad mi niszt ra tív
struk tú ra meg fe le lé se. Ré szem rõl egyet ér tek CA 28-cal,
hogy ne mos suk össze az Is ten tõl ka pott man dá tu mot az
egy há zi ad mi niszt rá ció tör té nel mi leg ki ala kult fel ada ta i -
val, az ál lan dót a vál to zó val, a szen tet a pro fán nal. Az
elõb bi a „jé zu si-bib li ai alap”, a má sik a „kí vül rõl jö võ, ide -
gen szem pont”: Me lancht hon ko rá ban ez utób bit tar to -
mány úri fe le lõs ség ként azo no sí tot ták, lét re hoz va a „Not -
bischof” fo gal mát (l. to váb bá a szász és hes se ni vi zi tá ci ó -
kat, a bran den burg-nürn ber gi egy há zi rend tar tást stb.),

ma vi szont sa ját ko runk szer ve zé si és ve ze té si mo dell je it,
de mok ra ti kus ta pasz ta la ta it hasz no sít juk. Az evan gé li kus
ekk léz io ló gi á nak sze rin tem meg fe lel a ci vil (az ál la mi és
az egye sü le ti) élet ben be vált me cha niz mu sok, mint pél dá -
ul az ön kor mány za ti ság al kal ma zá sa, ugyan úgy, aho gyan
a lát ha tó és a lát ha tat lan szem be ál lí tá sát ke vés bé hang sú -
lyo zó re for má tus ekk léz io ló gi á ból egye ne sen kö vet ke zik
az ún. új szö vet sé gi szem pon tok kö vet ke ze te sebb ér vé nye -
sí té se, ezért is es nek job ban egy be a Ma gyar Re for má tus
Egy ház szer ve ze té ben a jog al ko tói, a vég re haj tói és a bí -
rás ko dói fel adat kö rök.

Har ma ti Bé la elem zé sé nek vé gén jut el konk rét ki fo gá -
so kig és ja vas la to kig, ezek re hosszú vol na egyen ként vá -
la szol ni, sok szor ta lán fe les le ges is, hi szen ami kor pél dá -
ul a költ ség ve tés és zár szám adás el fo ga dá sát vagy az öku -
me ni kus és ál la mi kap cso la tok kér dé sét ti pi kus ad mi niszt -
ra tív ve ze té si mun ka ként mi nõ sí ti, ak kor na gyon ne he zen
véd he tõ po zí ci ót fog lal el. Ak kor is úgy tesz, ami kor a püs -
pö kök fel ada ta i nak „mes ter sé ges” szét vá lasz tá sát el len té -
tes nek tart ja a re for má to ri teo ló gi á val, mint ha sem mi sem
vol na, amit a püs pök csu pán „hum ano iu re”, em be ri jog
alap ján fel ügyel ne. Iga zán ve szé lyes gon do la tot fejt ki vi -
szont a „hi va tá sos egy há zi ak” (lel ké szi elem) és az „ön -
kén tes egy há zi ak” (nem lel ké szi elem) szem be ál lí tá sá val,
ezért er re rö vi den re a gá lok, még ha köz he lye ket is kell em -
le get nem. A med dõ pa ri tás-vi ta fel me le gí té se nél kül is be -
lát ha tó, hogy aki az egyik ele met a má sik el len kí ván ja ki -
ját sza ni, az el hagy ja a so kat em le ge tett re for má to ri-bib li -
ai teo ló gi át. Nem mint ha a fel ügye lõk és pres bi te rek is te -
ni jog alap ján vi sel né nek hi va talt: a vi lá gi pat ró nu sok sze -
re pe a re for má ció ko rá ban, majd for má lis egy há zi funk ci -
ó juk az ab szo lút mo nar chi ák ide jén ugyan úgy tör té ne ti leg
(te hát em be ri jo gon) ala kult ki, mint a la i ku sok hát tér be
szo rí tá sa 1989 elõtt vagy je len tõ sé gük új bó li meg nö ve ke -
dé se 1989 után. A prob lé ma alap ve tõ en teo ló gi ai: hi szen
az egy há zért vi selt fe le lõs ség vo nat ko zás ban nem be szél -
he tünk hi va tá so sok ról és ön kén te sek rõl. Lel ké szek és nem
lel ké szek egy aránt ekk lé toi, kl ér ikoi, pra e la ti, ugyan azon
pa pi rend, ha úgy tet szik, hi e rar chia tag jai.
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HET VE NED VA SÁR NAP
• Mt 20,1–16

Kon tex tu sok

Az ün nep
E va sár nap pal for dul az egy há zi esz ten dõ hús vét fe lé.
Böjt elõ meg ál lít, és fi gyel mün ket a meg vál tás cent ru má ra
irá nyít ja. A he ti ige – Nem a ma gunk igaz tet te i ben, ha nem
a te nagy ir gal mad ban bíz va… – az õszin te ön vizs gá lat,
az ige fé nyé ben va ló re á lis ön ér té ke lés ide jét hoz za el.

A két lek ció ige kü lön kér dés. Jer 9,22–23 rí mel a va -
sár nap mon da ni va ló já ra és a tex tus ra. 1Kor 9,24-ben vi -
szont el sõ rá né zés re ijesz tõ el lent mon dás fe szül a tex -
tus sal: a fu tók kö zül csak egy gyõz – el len tét ben az azo -
nos bért ka pó szõ lõ mun ká sok kal. A to váb bi ak ban azon -
ban ez az el lent mon dás fel ol dód ni lát szik: Pál nem ar ra
he lye zi a hang súlyt, hogy egy kap ju tal mat, a töb bi pe -
dig nem, ha nem eg zisz ten ci á li san szó lít meg min ket: te,
aki a cél el éré sé ért futsz, er re a cél ra fi gyelj, en nek ren -
deld alá ma ga dat.

A pél dá zat köz vet len elõz mé nyei
A gaz dag if jú ese te és an nak ta nul sá ga. A ta nít vá nyok
meg szep pen nek Jé zus sza va i tól: Ugyan ki cso da üd vö zül -
het?! Erre Jé zus az il le té kes sé gi kö rök hely re tételé vel vá la -
szol: Is ten nek min den le het sé ges.

Ez után a ta nít vá nyok még is így ke re sik val lá suk vég sõ
tar tal mát: mi a ju tal ma azok nak, akik mind vé gig ki tar ta -
nak? (Mint ha nem õk ma guk kér dez ték vol na meg az
imént: mi lesz az em ber rel, ha sem mi ér dem nem elég?)

Er re a kér dés re vá la szul, és a vég sõ mon dat – sok el sõ -
bõl lesz utol só, és sok utol só ból el sõ – ki fej té se kép pen
mond ja el Jé zus a pél dá za tot a szõ lõ mun ká sok ról. Az
összeg zõ ta nul ság meg is mét lé se a pél dá zat vé gén még in -
kább fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy a pél dá zat er rõl a kér -
dés rõl szól, en nek a be szél ge tés nek a ré sze.

Jé zus pél dá za ta

A tör té net min den na po san in dul: az idény mun kák haj rá -
já ban jól jön min den dol gos kéz, a tö me ges sze gény ség pe -
dig ki ter me li a nap hosszat tét le nül lé zen gõk csa pa tát.
Szo ká so sak te hát a sze rep lõk, a kör nye zet, a mun ka, a
mun ka bér.

A szo kat lan ez után jön: ki de rül, hogy amit a gaz da ad a
mun ká sok nak, az vég sõ so ron nem mun ka bér, ha nem ré -
sze sí tés ab ból, ami az övé. Az egyen bér el lent mond min den
PR- és mi nõ ség biz to sí tá si kö ve tel mény nek. Egy me ne dzser
(aki a szõ lõ fe lõl né zi az ese tet) a ha ját tép né. Az em be rek
me ne dzse re vi szont a mar kát dör zsöl né, mert el tud ja ad ni
a gaz dá nak még egy órá ra is az em bert ugyan annyi bér fe -
jé ben. Az em be rek me ne dzse re azon ban Jé zus, aki igaz mó -
don in té zi dol gun kat. Árul ni sem kell ma gun kat, mint a pi -
a con tét len ke dõk nek: Jé zus el ad ta ma gát he lyet tünk.

Min den nek a ránk ára dó sze re tet nek, a „bér nek” a fel -
té te le pe dig nem eti kai jel le gû: csu pán annyi, hogy az em -
ber vi lá gít son, az az Is ten sze re te tét tük röz ze vissza. Ha
nem tud úgy vi lá gí ta ni, mint egy csil lag, ak kor úgy kell vi -
lá gí ta nia, mint egy gyer tya. Ak kor sem ke ve sebb az a fény,
amely ben ré sze sül.

A 16. vers be be le ke ve re dett egy kó sza mon dat: So kan
van nak az el hí vot tak, de ke ve sen a vá lasz tot tak. A Bé -
kés–Da los-fé le ka to li kus Új szö vet ség-for dí tás és a Ká ro li-
for dí tás is tar tal maz za mint a 16. vers má so dik fe lét, de a
gö rög szö veg nem. A nagy va cso ra pél dá za tá nak tar tal mi
összeg zé se ez. Ide fur csán is il le ne, hi szen en nek a pél dá -
zat nak ép pen az a tar tal ma, hogy min den kit egy ként aján -
dé koz meg Is ten az or szá gá val.

Szám ta lan kap cso lá si le he tõ sé get kí nál a szõ lõ mun ká -
sok pél dá za ta a vi lá gunk, éle tünk hely ze te i hez. Lé nye ge
azon ban ez: nem szá mít sem mi olyan, amit mi szám ba ve -
he tünk. Csak az szá mít: ott va gyunk-e Is ten sze re te té nek
kö ré ben, akár az utol só perc tõl. Is ten még ak kor is mun -
ká ba ál lít hat, ez a jö võ re néz ve mind egy. Ahogy nincs Is -
ten sze mé ben kis és nagy bûn, úgy ke gyel mé ben sincs kis
és nagy ju ta lom, ha nem az min den kép pen egy fé le: vagy
örök élet, vagy nem.

AZ IGEHIRDETÕ MÛHELYE



Egy ige hir de té si váz lat

Jé zus pél dá za tot mond, az az egy kér dés re fe le let kép pen el -
mond egy tör té ne tet. Mi elõtt szán dé kát meg vizs gál nánk,
néz zük a pél dá za tot úgy, mint je len tést egy mun ka nap ról,
mint elem zést egy gaz da ság mû kö dé sé rõl.

Két fé lét mond ha tunk a gaz dá ról: igaz ság ta lan, mert
egye sek nek töb bet ad, mint ér de mel nék, má sok nak ke ve -
seb bet, mint amit tel je sí tet tek, és éssze rût len, mert nem
te szi ér de kelt té a mun ká so kat a mun ká ban.

Ez így igaz: va ló ban meg üt kö zést kelt. De hi szen pél dá -
zat ról van szó: pon to san azért mond ta el Jé zus, hogy a
meg üt kö zés sel ta nít son ben nün ket ar ra: az õ or szá ga nem
eb ben a jog rend ben él. Az õ or szá ga a ke gye lem és a szá -
munk ra fel fog ha tat lan sze re tet, aján dé ko zó jó ság rend jé -
ben él! Is ten nem bért fi zet ne künk, az tán pe dig el küld,
ha nem hív min ket, tén fer gõ ket.

Hív, hogy ve le le gyünk, ná la lak junk. Mind nyá jan egy
dé ná rért, egy örök éle tért! És el mond ja ezt a kis tör té ne -
tet ne künk a bo lond szõ lõs gaz dá ról, hogy be lás suk: a tel -
je sít mé nye ken és el len ér té ke ken épü lõ vi lá gun kon túl va -
la hol ott van az õ or szá ga – amely nem e vi lág ból va ló,
de ránk vár.

Ve gyük ész re, mi cso da öröm hír ez a bo lon dos tör té net a
szá munk ra, ami kor ra ké ták emel ked nek a ma gas ba és
néz nek far kas sze met egy más sal; õrül tek és ha ta lom má -
mo ro sok ké szül nek le szá mol ni egy más sal; pusz tul kö rü -
löt tünk az élet, amely a mi éle tün ket is je len tet te. Ha
mind eze ket lá tom, meg kí sér lem szám ba ven ni, és el gon -
dol ko dom, mit je lent: fé lek. Fé lek at tól, ami ránk, a Föl -
dünk re vár.

Köz ben vi szont Jé zus vá la szul el mon dott pél dá za tá ból
lá tom: tör té nel münk nagy órá ja már dél után 5 órát mu tat
– ha ma ro san itt az es te, jön a gaz da, hogy szám ba ve gyen
min ket, és ki ossza a bért – még ne kem, mél tat lan nak is.

Örülj, mert mun kát ka punk; még most is, még mi is –
vi lá gunk nak eb ben az utol só órá já ban!

Imád ság

Ta lán ha mar ta lál ko zunk a vég gel, Urunk! En gedd, hogy
örül ni tud junk ke gyel med nek, amely idõt, éle tet s célt ad
ne künk. Ne hagyj min ket, s ne hagyd gyer me ke in ket cél -
ta la nul áll ni az élet pi a cán! Vedd ke zed be ki csiny ke idõn -
ket, és tégy ha tal mas or szá god ré sze se i vé! Ámen.

Scher mann Gá bor

Tal ló zó

„A nap szám össze ge egy dé nár; ezt nem egy sze rû en
meg szab ja a gaz da, ha nem meg al ku szik ben ne a mun -
ká sok kal (…). Más a hely zet a kö vet ke zõ cso port tal,
(…) ezek nek csak annyit ígér, hogy mél tá nyos bért kap -

nak. (…) Ké sõb bi órák ban csak ak kor szo kás mun ká so -
kat fel fo gad ni, ha sür gõs mun ka van, ilyes mit azon ban
a pél dá zat nem em lít. (…) Egy re vi lá go sabb, hogy a ké -
pen át üt a tar ta lom: nem a Jé zus ko ra be li mun ka vi szo -
nyok ról akar be szél ni a pél dá zat, ha nem Is ten or szá gá -
ról. (…) Két ség te len, hogy Jé zus a pél dá zat ban a ju ta -
lom gon do la tát al kal maz za, de aho gyan al kal maz za,
az zal a fa ri ze u si ju ta lom-gon do lat ra ha lá los csa pást
mér, ér vé nyen kí vül he lye zi Is ten or szá ga szem szö gé -
bõl.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar -
canum Di gi té ka Kft.)

„Jé zus a bér fo gal mát akar ja itt össze tör ni. Is ten or szá -
ga nem jog rend, (…) ha nem ke gyel mi rend (…). Nem
elébb va ló te hát a ré gen meg tért az új nál; nem le het az,
hogy a most be sze gõ dõ ne nyer ne meg min dent, ami a ré -
gi ek nek ki jár; (…) Is ten or szá gá ban ma ga a mun ka ke -
gyel mi aján dék, s aki ti zen két szer töb bet szol gált, az ti -
zen két szer gaz da gabb aján dé kot ka pott.” (Ra vasz Lász ló:
Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„A ke gye lem jobb, mint az igaz ság. Jobb ju tal mun kat az
Úr ra bíz ni, mint al ku doz ni ve le. (…) Kö zü lünk so kak nak
be kell val la ni, hogy ez szá munk ra is kis sé igaz ság ta lan -
nak tû nik. Ez csak azt bi zo nyít ja, hogy a menny ki rály sá -
gá ban egy tel je sen új faj ta gon dol ko dás mó dot kell ma gun -
ké vá ten nünk.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom -
men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„S bár itt e föl dön min den egyen lõs di meg bu kik, még -
sem sza bad szá mí tá son kí vül hagy nunk sem mi ben sem
azt, hogy Is ten elõtt min den ki egyen lõ (…). A szám la
össze sí té se kor ne kik is ugyan az a ke gye lem lesz ré szük,
mint az ér dem te le nek nek (…).” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt
mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„»A te sze med azért go nosz, mert én jó va gyok?« (15.
v.). E mon dat ban rej lik a pél dá zat mon da ni va ló já nak kul -
csa. A zsi dó fel fo gás sze rint a gon do la tok, és így a jó és a
rossz haj la mok szék he lye a szív, amely a sze men ke resz -
tül mu tat ja meg re ak ci ó it.” (Or ten sio da Spi neto li: Má té –
Az egy ház evan gé li u ma. Aga pé)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(…a te sze med azért go nosz, mert én jó va gyok?)
„Az ide a lis ta ja vít ha tat lan. Ha ki pen de rí tik a menny or -
szág ból, esz ményt ko vá csol a pok lá ból.”

(Fried rich Nietz sche)

(…az el sõk bõl utol sók)
„Nem kel le ne annyit ag gód nunk azon, hogy az em ber
hon nan szár ma zik – hogy ho vá tart, az a szé gyen.”

(Mark Twain)

„Az igaz ság sok kal fon to sabb, mint a té nyek.”
(Frank Lloyd Wright)
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TÖR TÉ NET (pa raf rá zis)
(a Gaz dá ról so kat hal lunk, az ácsor gók ról ke ve seb bet…)

„A Gaz da csak annyit mond: »Men je tek ti is a szõ lõm -
be.« Most az egy szer nem mond ja, hogy »majd meg adom,
ami jár nek tek«. Vég té re azért a hát ra le võ egy órá ért is jár -
na va la mi. De a Gaz da nem ígér sem mit. És a mun ká sok
se kér dez nek sem mit.

Egyet len szó val sem kér de zik, mit fog nak kap ni. Men -
nek föl a hegy re, eb ben a mú ló nap ban, eresz ke dõ al ko -
nyat ban. Si et nek föl fe lé a kap ta tón, hogy még dol goz has -
sa nak va la mit. Nem a fi zet sé gért, ami rõl szó sem volt; ha -
nem há lá ból, ami ért föl fo gad ták õket. Aki ket nem fo ga dott
föl sen ki. Akik kel nem állt szó ba sen ki. Akik nem a nap
ter hét vi sel ték, ha nem a nap vá ra ko zá sát, ami sú lyo sabb
a nap ter hé nél is. Egyet len szót vár tak, amely re el in dul -
hat nak. Most meg szó lalt ez az egyet len, ne kik szó ló szó.
Hát el in dul tak, ezért az egyet len szó ért. Koc káz tat va,
hogy sem mit sem kap nak, hi szen már vé ge is mind járt a
nap nak, és nem al kud tak meg sem mi ben. És ta lán nem is
jár ne kik sem mi.

Még is men nek, fog ják a ka pát, sa ra bo lót…
Ezért szán ne kik is ke rek egy dé nárt a Gaz da. Ugyan -

annyit, mint az el sõk nek. És ezért igaz sá gos a Gaz da, mi -
kor ne kik is ugyan annyit szán.”

(Ró nay György: A szõ lõ hegy mun ká sai)

VERS
Vi rág Be ne dek: Me sék Phaed rus ként

Szol ga és ku tya

Nem ré gen áll ván szol gá lat ba egy le gény,
Csu dá lá, hogy ura s asszo nya jó fa la tot ki hány,
Az eb nek; és, ha tör té net bõl nincs je len
Ebéd kor, szor gal ma to san fel ke res te ti,
No ha már a ház nál hasz na sem mi vagy ke vés;
Mert vén, fo gat lan, és csak nem vi lág ta lan.
Egy ko ron a szol ga kér di tõ le: Mi az oka,
Hogy úgy sze ret nek, és olly ke gye sen tar ta tol?
Uram ré szé rõl a jó ság cse lek szi azt,
Ré szem rõl pe dig a hü ség, fe le le a ku tya.
Sok meg kés ér tett en ge met, sok ijeszt ge tett,
De tán to rít ha tat lan, mint a kõ, va lék.
A szol ga vi gasz ta lás sal tõ le tá vo zék,
És gon do lá, hogy van nak még jó em be rek.

HAT VA NAD VA SÁR NAP
• Lk 8,4–15

Az egy há zi esz ten dõ idõ rend ben (és nem rang sor ban) má -
so dik fó ku szát, hús vét ün ne pét is elõ ké szü le ti idõ szak elõ -
zi meg. Ez az elõ ké szü le ti idõ szak ar ra va ló, hogy se gít sen
az üdv tör té ne ti ese mé nye ket he lye sen lát ni és ér te ni. Het -

ve ned va sár nap já tól fi gyel münk a ke reszt és az üres sír
evan gé li u ma fe lé for dul. Hat va nad va sár nap já nak ige hir -
de té si alap igé je ar ra ké szí ti föl az ige hir de tõ jét és hall ga -
tó ját, hogy a Krisz tus-tör té net ma sem „si kerszto ri”, rá adá -
sul ter mé sze tes em be ri ér tel münk kel meg- és fel fog ha tat -
lan. Több kell, mint ész, erõ és oly szent em be ri aka rat!

Az alap ige egy pél dá zat, amely hez ma gya rá zat fû zõ dik.
Erõ sen va ló szí nû, hogy ezt a ma gya rá za tot már az ül döz -
te té se ket át élõ egy ház fûz te hoz zá, sa ját hely ze té re al kal -
maz va a jé zu si mon da ni va lót. Sem mi kép pen sem tör té ne -
ti et len ha mi sí tás ez, hi szen a Jé zus szá já ba adott vagy át -
for mált igék kel azt fe jez ték ki, hogy õk így ér tik Jé zust, de
ezt nem sa ját böl cses sé gük nek te kin tik, ha nem az élõ Jé -
zus aján dé ká nak.

A pél dá za tot „nagy so ka ság nak” mond ta Jé zus. Nagy -
pén tek fe lé ha lad va egy re mar kán sab ban fo gal ma zó dik
meg, hogy so kan in dul tak Jé zus fe lé, de na gyon ke ve sen
ma rad tak ve le. A Mes si ást kö szön tõ vi rág va sár na pi tö meg -
bõl Má ria, Já nos és a ró mai ka to na ju tott el a ke reszt alá.

Ez a pél dá zat Is ten igé jé nek mint „mag nak” a sor sát
mu tat ja be. Tény meg ál la pí tá sok so ra, amely a mag bi zo -
nyos ta laj tí pu so kon va ló jö võ jét írja le. A mag ve tõ pa zar -
ló an szór min den ho vá, de csak a mag ne gye de hoz ter -
mést – igaz, bõ sé ge set. Nagy vi gasz ta lás volt ez a misszió
ku dar cai lát tán meg ret tent ke resz té nyek fe lé: bár az el ve -
tett ma gok kö zül sok el pusz tul, még is lesz bõ sé ges ter -
més! Krisz tus ról ta nús ko dó éle tük, ér te va ló szen ve dé sük,
ül döz te té sük te hát nem hi á ba va ló és nem ér tel met len –
min den lát szat el le né re sem. Mint aho gyan a nagy hét ese -
mé nyei sem a hi á ba va ló ku darc tör té né sei, ha nem min den
lát szat el le né re Jé zus gyõ zel mét je len tik bûn és ha lál fö -
lött. Krisz tus föl dön küz dõ egy há zá nak hit val ló éle te ma
sem ered mény te len!

A pél dá za tot és ma gya rá za tát a 10. vers fur csa mon da -
ta kö ti össze. A pél dá zat tal Jé zus több nyi re meg vi lá gí tot ta
mon da ni va ló ját. Itt vi szont a pa ra bo lé a hé ber más ál (rej -
tély) ér tel mé ben sze re pel. Míg a ta nít vá nyok meg ér tik Is -
ten or szá gá nak tit kát, ad dig a „töb bi ek nek” mind ez rej -
téllyé lesz. De mi Is ten or szá gá nak tit ka? Ma ga Jé zus! „Jé -
zus tet te i ben, ta ní tá sá ban és sze mé lyé ben Is ten or szá ga,
vagy is az õ is te ni ha tal ma van je len, s így Jé zus ál tal ma -
ga Is ten nyit ja meg az utat az em ber elõtt, hogy vissza tér -
jen az õ kö zös sé gé be, és ré sze sed jék az õ min den bûn tõl
meg sza ba dí tó bo csá na tá ban.” (Dó ka Zol tán)

Jé zus sze mé lyén kí vül te hát nem le het he lye sen lát ni és
ér te ni Is ten or szá gát. Fi gyel jünk ar ra is, hogy sem a „töb -
bi ek”, sem a ta nít vá nyok nem ér tet ték ma guk tól a pél dá -
za tot, hi szen az õs ke resz tény ma gya rá za tot is ma gá tól az
Úr tól szár maz tat ták. Jé zust sen ki nem ért he ti meg ter mé -
sze tes eszé vel. Tit ka it õ ma ga fe di fel, aki nek és ami kor õ
akar ja. Sem a pél dá zat, sem a ma gya rá zat nem em lít ta -
laj ja ví tá si kí sér le tet, de nem is szó lít fel ta laj cse ré re, ami a
ter més ki lá tá sok szem pont já ból dön tõ je len tõ sé gû len ne.
Vi szont szem be sül he tünk az zal, hogy egye dül a te rem tõ
Is ten tud ben nünk, „ter mõ kép te len” ta la jú em be rek ben „jó
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ta lajt” te rem te ni! A szív át ül te tést sem ma ga a pá ci ens
hajt ja vég re ön ma gán! Szá munk ra ma rad az imád ság: Ky -
rie, ele ison! Christe, ele ison! Ve ni, creat or Spi ri tus!

A ma gya rá zat négy fé le „ta laj tí pu sa” az ige kü lön bö zõ
fo gad ta tá sát pél dáz za. De nem az ige hall ga tó ra, ha nem az
igé re, az ige sor sá ra ke rül a hang súly. Az út fél re esett ma -
got a sá tán ra gad ja el, a szik lás ta la jon el in dult ígé re tes
kez det (a so ka ság) után az el kö te le zés, áll ha ta tos ság az
ül döz te tés pró ba té te lé ben öröm bõl bot rán ko zás sá lesz. A
tö vi sek már nem kül sõ el len ség ként, ha nem be lül rõl fojt -
ják meg a le en dõ ter mést ho zó ka lászt. Az egy ház né pe
nap mint nap szem be sül a vesz te ség fáj dal má val. Mind -
eme sok szor el bor zasz tó és csüg gesz tõ ta pasz ta la tok el le -
né re még is van hit, gyü le ke zet, egy ház! Mert a ter més –
em be ri ma te ma ti kánk el le né re – még is bõ sé ges!

Ige hir de té si váz lat

So kan in dul tak – ke ve sen ma rad nak
Nagy sza bá sú evan gé li zá ci ós al kal mak után a hit út ján in -
du lók so ka sá ga úgy el ol vad, mint ta va szi nap sü tés ben a
hó em ber. Pe dig ugyan azt az igét hal lot ták! Ilyen és eh hez
ha son ló ta pasz ta la tok fáj dal ma közt vi gasz tal min ket ez a
pél dá zat, amely ben Jé zus vi lá gos sá te szi: az ige (lát ha tó)
„ha té kony sá ga” bi zony ilyen. Ez tény, ame lyet tu do má sul
kell ven nünk, el kell hor doz nunk. De nem re zig nál tan, ha -
nem még is re mény ség gel. Krisz tus ról ta nús ko dó szol gá la -
tunk még sem hi á ba va ló!

Hon nan van még is a ke vés?
Sen ki sem „ma gá tól” ju tott el az áll ha ta tos és gyü möl csöt
ter mõ hit re! Is ten or szá gá nak tit ka ma ga Jé zus. Õál ta la,
õve le és õben ne ma ga Is ten nyit ja meg az utat az em ber
elõtt, hogy vissza tér jen a ve le va ló kö zös ség be. A pél dá zat
nem szó lít fel „lel ki ta laj ja ví tás ra”, sem „szív cse ré re”. De
mi tud juk, ki tõl kér jünk, hol ke res sünk, zör ges sünk új já -
te rem té sért!

Ho gyan ma rad meg a ke vés?
Ma is hull az ige mag ja. Nem skó to san ki mér ve, ha nem
pa zar ló bõ ség gel. Áron is meg ve gyük hát az al kal mat,
hogy hall gas suk és ol vas suk az igé jé ben je len lé võ és a
hit ben meg tar tó Úr sza vát! Azért ma rad meg még is a ke -
vés, mert ma ga Jé zus tart ja meg. Nem mi tart juk meg
(fenn) az egy há zat, ha nem õ tart meg min ket! Tá vol le -
gyen min den ön telt ség, ítél ke zõ gõg és ha mis ön bi za lom!

A lel kes el in du lók tö me gé hez vagy a meg ma ra dók ki csiny
csa pa tá hoz tar to zom-e?
A vá lasz at tól függ, ki szá mom ra Krisz tus. Tu dok-e bár mi -
lyen so kat ró la, vagy hi szek-e, bí zom-e ben ne? El sõ eset -
ben lát ván nem lá tok, hall ván nem ér tek. Hit ál tal vi szont
lá tom és ér tem, hogy Krisz tus ban az élõ Is ten jött el ér tem. 

Ko vács Lász ló

Tal ló zó

„A pél dá zat min den kit ta lány elé ál lít, (…) pró bá ra te szi
az em bert. (…) Csak azok ér tik meg, akik szí vük sze rint
egyet ér te nek az össze ha son lí tás ban vi lá gos sá vá ló tar ta -
lom mal. (…) Aki Is ten or szá gá nak össze füg gé sé ben él
ben ne, an nak ma gá tól nyí lik meg a pél dá zat ér tel me.” (Ju -
bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té -
ka Kft.)

„A hall ga tók a kõ szik lán szin tén hall ják az Igét, de nem
en ge dik, hogy az Ige össze tör je õket. Bûn bá nat nél kül ma -
rad nak.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár.
Evan gé li u mi Ki adó)

„A tör té ne ti Jé zus nak ez a pél dá za ta olyan meg bíz ha tó
Is ten rõl fest ké pet, aki vé gül ter mõ re for dít ja Is ten or szá -
gát.” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus
Bib lia tár su lat)

„A tu laj do nos ki lé te ga ran tál ja azt, hogy a mag jó mi -
nõ sé gû (…). az út fél ese té ben nem csak ar ról tud, hogy a
ma da rak fel kap kod ják a ma got, de el sõ he lyen áll, hogy
el ta pos sák. (…) Amíg az el sõ pusz tí tás tu laj do nít ha tó ör -
dög nek, láb ta po sás nak, az utób bi ket tõ ki fe je zet ten a be -
fo ga dó ta laj hi bá ja, te hát az em be ré.” (Sza bó An dor: Lá -
bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Sza vá nak nincs kény sze rí tõ ere je, nem hat au to ma ti -
ku san, de nem is ered mény te len.” (Prõh le Ká roly: Lu kács
Evan gé li u ma. Evan gé li kus Egye te mes Saj tó osz tály)

„A meg is mét lõ dõ si ker te len sé gek után jut hat el a vé gén
az em ber olyan ered mé nyek re, ame lyek fe lül múl ják min -
den vá ra ko zá sát. (…) Is ten or szá gá nak misz té ri u ma it
meg is mer ni annyi, mint él ni e misz té ri u mo kat.” (Or ten sio
da Spi neto li: Lu kács – A sze gé nyek evan gé li u ma. Aga pé)

„Az ör ven de zés és el ra gad ta tás idõ le ges ki tö ré sei sem
iga zi bi zo nyí té kok ar ra vo nat ko zó an, hogy az Igét be fo -
gad ták. Tü rel mes foly to nos ság szük sé ges a gyü möl csö zõ
tel jes nö ve ke dés hez (…).” (Da vid Goo ding: Az evan gé li um
Lu kács sze rint. Evan gé li u mi Ki adó)

„So kan azt gon dol ják, hogy olyan szép, egy sze rû pél dá -
za tot mon dott Jé zus a nép nek, hogy min den ki meg ért -
se…! Igaz ez? Tud juk-e, hogy a pél dá zat a Bib li á ban rej -
télyt je lent? Ta lányt. Olyan, mint a ke reszt rejt vény. Meg
kell fej te ni. Jé zus azért mond ja el ezt a pél dá za tot, hogy
aki szen zá ci ót ke res ni jött ide, az sem mit ne ért sen. (…)
El gon dol kod tunk raj ta ta lán, hogy a szá zannyi nem is
olyan sok? Hi szen ez a kér dés, hogy szól tál-e mond juk
száz em ber nek Jé zus ról?” (Sza lay Szi lárd: Vö rös be ré nyi
ige hir de té sek so ro zat Lu kács evan gé li u máról, 1–2., 4., 6.,
8–10. kö tet. Vö rös be ré nyi Re for má tus Egy ház köz ség)

Il luszt rá ció

GON DO LAT
„A ta nít vá nyok, úgy lát szik, nem na gyon ér tik a dol got.
Sem azt, hogy mit je len te nek a pél da be szé dek, sem azt,
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hogy mi ért kell pél da be szé dek ben szól ni. Egy pil la nat ra
oly bá tû nik, hogy Jé zus most – ki tud ja, mi ért – össze ku -
szál ná azt, ami ed dig egy ér tel mû és vi lá gos volt…

Et tõl fog va nem az a kér dés, hogy mi a tör vény, ha nem
az, hogy ho gyan él je nek, ho gyan él jünk. Et tõl fog va nem
iga zod nom kell bi zo nyos sza bá lyok hoz, ha nem dön te nem
kell az élet dol ga i ban. Föld rõl és ka lász ról, kon koly ról és
bú zá ról, ve tés rõl és ara tás ról.

(Ró nay György: Mi re va lók a pél da be szé dek?)

(a gaz dag ság csá bí tá sá ról)
„Aki min dent csak pén zért haj lan dó meg ten ni, va ló szí nû -
leg pén zért min dent haj lan dó meg ten ni.”

(Ben ja min Frank lin)

TÖR TÉ NET
(pa ró dia a „meg pró bál ta tás ide jé rõl”)
A Fran cia or szág ban meg je le nõ Mo ni te ur tu dó sí tá sa 1815
már ci u sá ban Na pó le on me ne te lé sé rõl az El bá tól Pá ri zsig:

„Már ci us 9.: A ször nye teg meg szö kött szám ûze té sé nek
he lyé rõl.

Már ci us 10.: A kor zi kai em ber evõ Cap Ju an nál part ra
szállt.

Már ci us 12.: A szörny el ju tott Gre noble-ig.
Már ci us 13.: A zsar nok most Lyon nál tart. Ahol meg je -

le nik, ret te gés lesz úr rá az em be re ken.
Már ci us 18.: A trón bi tor ló meg kí sér li, hogy 60 órás me -

ne te lés sel el ér je a fõ vá rost.
Már ci us 19.: Bo na par te erõl te tett me net ben ha lad, de le -

he tet len el ér nie Pá rizst.
Már ci us 20.: Na pó le on hol nap ér ke zik Pá rizs fa lai alá.
Már ci us 21.: Na pó le on csá szár Fon taineb leau-nál áll.
Már ci us 22.: Teg nap es te õfel sé ge, a csá szár hi va ta lo -

san is el fog lal ta he lyét, és be köl tö zött a Tuil le ri ák ba. Az
em be rek le ír ha tat la nul bol do gok.”

(a gaz dag ság csá bí tá sá ról)
Egy szer egy tu cat ba rá tom nak küld tem táv ira tot ez zel a
szö veg gel: „Me ne külj – min dent le lep lez tek”. Mind annyi -
an azon nal el tûn tek. 

(Mark Twain)

ÖT VE NED VA SÁR NAP (ES TO MI HI)
• Lk 18,31–43

A tex tus ról

Lu kács nál tu da tos szer kesz tés he lye zi egy más mel lé ezt a
két, lát szó lag egy más tól füg get len tör té ne tet.

Az el sõ Jé zus jö ven dõ sor sá nak har ma dik be je len té se.
En nek sa já tos sá gai: a 31. vers ben az evan gé lis ta az Írás -
ra hi vat ko zik: ami tör tén ni fog, az már meg íra tott. Ugyan -
ezt mond ja a fel tá ma dott Jé zus Lk 24,25–27 és 44–45-

ben. A mes si á si vég ki fej let meg ér té sé hez szük sé ges az,
hogy Jé zus ma ga nyis sa meg a ta nít vá nyok ér tel mét az
Írá sok alap ján. Ez azt az õs egy há zi meg gyõ zõ dést tük rö -
zi, hogy az Ószö vet ség nél kül nem le het meg ér te ni Jé zus
ha lá lát és fel tá ma dá sát.

Kö vet ke zõ ér de kes sé ge a sza kasz nak: Lu kács nem a fõ -
pa pok ról és írás tu dók ról be szél, ha nem a po gá nyok ról. Jé -
zust a po gá nyok ke zé be ad ják (32. v.). Ez zel Jé zus ha lá lát
zsi dó bel ügy bõl nem zet kö zi üggyé te szi. Az evan gé li um
po gány ol va sói nem vé de kez het nek: tá gabb ér te lem ben õk
is okai a Mes si ás kín ha lá lá nak. Vé gül fi gyel jünk fel a 34.
vers igen ke mény bí rá la tá ra: a mes te rük kel hosszú idõ óta
együtt já ró ta nít vá nyok ról há rom fé le meg fo gal ma zás ban
is ki de rül: va kok, nem ké pe sek fel fog ni ta ní tó juk vi lá gos
sza va i nak ér tel mét. 

A sza kaszt meg elõ zõ 28–30. vers és a je ri kói vak ez -
után kö vet ke zõ tör té ne te is egy ér tel mû en ki eme li a kont -
rasz tot: a Jé zu sért min de nü ket el ha gyó ta nít vá nyo kat a
jö ven dõ ju ta lom ér dek li; ezért is va kok az el jö ven dõ szen -
ve dés fel is me ré sé re. A je ri kói vak ve lük szem ben vi lá go -
san tud ja, hogy lá tást csak Dá vid Fi á tól, a Mes si ás tól
kap hat tes ti és szel le mi ér te lem ben is. Ezért az õ ké ré se
meg hall ga tás ra ta lál. Lá tó vá lesz, és kö ve ti Jé zust a ke -
reszt hez ve ze tõ úton.

Az utób bi ese mény hát te re a kö zel gõ pás ka ün nep re Je -
ru zsá lem be si e tõ za rán do kok me ne te. A sa ma ri tá nus vi -
dék el ke rü lé se mi att Je ri kón kel lett át ha lad ni min den ki -
nek, nyil ván ezért is ül tek ki a kol du sok az út szé lé re. A
tör té net fel té te le zi, hogy a Márk nál Bar ti me us nak ne ve -
zett vak már tu dott a Ná zá re ti Jé zus ról. A cso dás gyó gyí -
tá sok hí re hoz zá is el ju tott. A vak kol dus Ézs 42,7 alap ján
ne vez het te Jé zust a dá vi di mes si ás nak. Hogy nem csak
cso da vá ró hi te volt, az Jé zus sza va i ból – hi ted meg tar tott
té ged – és a Mes si ást kö ve tõ dön té sé bõl is egy ér tel mû.
Nem csak tes ti, de lel ki lá tást is nyert hi te ál tal ar ra, hogy
kö ves se Jé zust a via do lo ro sán.

Az ige hir de tés fe lé

Öt ve ned va sár nap ja a böjt elõ csúcs pont ja. Kér dé se: fel ké -
szül tünk-e a kez dõ dõ bûn bá na ti idõ re? Az óegy há zi evan -
gé li um vak ság ból lá tás ra, Krisz tus ha lá lá nak és fel tá ma -
dá sá nak he lyes ér tel me zé sé re akar el ve zet ni min ket. Az
epis to la, 1Kor 13,1–13 a krisz tu si sze re tet iga zi mély sé ge -
it tár ja fel elõt tünk, meg ad va azt a min tát, amely nek a ha -
son la tos sá gá ra kell át for má lód nunk. Tex tu sunk a ma ga
el len té té vel: a lá tó és még is vak, ér tet len ta nít vá nyok be -
mu ta tá sá val és a je ri kói vak Mes si ást meg lá tó hi té vel
szem be sít min ket, mai ige hall ga tó kat.

Di ag nó zis
Az elõt tünk le võ böj ti idõ szak új ra meg új ra fel ve ti azt a
kér dést: mi ért kel lett Krisz tus nak szen ved nie és meg hal -
nia? Mi ért kell ne künk min den év ben fog lal koz ni Jé zus
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ha lá lá val? Ezt a kér dést erõ sí ti Mel Gib son Pas sió cí mû
film je, amely a ke reszt ha lál na tu ra lisz ti kus áb rá zo lá sá val
rá mu tat an nak iga zi drá má já ra, amit a sok szor giccses ke -
reszt áb rá zo lá sok el fed nek elõ lünk. Ez a ki vég zé si for ma
ször nyû ha lál volt. Mi ért kel lett ezt Is ten Fi á nak vál lal ni?
Er re néz ve kü lön bö zõ ma gya rá za tok szü let tek. Az el té rõ
teo ló gi ai irány za tok más és más ér tel me zést ad nak az ese -
mény nek. Még is az a be nyo má sunk, hogy ugyan úgy sö -
tét ben ta po ga tó zunk, mint a Jé zus sal já ró ta nít vá nyok. Ez
a be széd rejt ve ma rad elõt tünk. Az õ né pe va gyunk, ró la
be szé lünk min den va sár nap, ol vas suk az igét, de nem ért -
jük. Min den év ben vé gig él jük a szent drá mát, el si rat juk a
Krisz tust, de nem lesz be lõ le hús vét re mény sé ge, új élet a
ma gunk és kör nye ze tünk, egy há zunk szá má ra.

Ez az ige el sõ sor ban ró lunk ad di ag nó zist böjt kü szö bén.
Rá mu tat ar ra: le het úgy Krisz tus sal jár ni, hoz zá imád koz -
ni, val lá sos nak len ni, hogy köz ben nem tu dunk mit kez de -
ni nagy pén tek vé res ke reszt jé vel. Ez az ige le lep le zi vak sá -
gun kat. Le he tünk na gyon mû vel tek, teo ló gi a i lag is tá jé ko -
zot tak; ha Krisz tus ma ga nem nyit ja meg sze mün ket ha lá -
la ér te mé rõl, va kok ma ra dunk. Jé zus meg ma rad szá munk -
ra a nagy pél da kép nek, a tö ké le tes sze re tet nek, akit ér de -
mes kö vet ni. Vagy bölcs ta ní tó nak, aki iga zo dá si pon tot je -
lent het er köl csi-eti kai kér dé sek ben. Eset leg úgy be szé lünk
ró la, mint igaz ba rát ról, aki szo li dá ris szen ve dé se ink kel
egé szen a sí rig. Kül de té sé nek tit kát még nem is érin tet tük
ez zel. Ez a ke reszt bot rá nya, amely rõl Pál apos tol is be szél
a ko rinthu si ak nak 1Kor 1,18–24-ben. Csu pán az vi gasz tal -
hat min ket, amit Prõh le Ká roly is mond kom men tár já ban:
„Jé zus be szé de és a Szent lé lek vi lá gos sá ga nél kül ti tok ma -
rad Jé zus ha lá la és fel tá ma dá sa.” 

A je ri kói vak meg gyó gyí tá sa azért kap cso ló dik tex tu -
sunk hoz, hogy re ményt ad jon a mi gyó gyu lá sunk ra is.
Van egy ér tel mû vá lasz a fel tett kér dés re, el le het jut ni a hit
ál tal a meg vi lá go so dás ra.

Te rá pia

A böj ti idõ szak kez de tén éle tün ket Is ten igé je alá kell he -
lyez nünk. A Szent írás, az Ó- és Új szö vet ség ke resz tény ol -
va sa tá ban tár ja fel elõt tünk Jé zus tit kát. Jé zus ma ga az
Írás ra hi vat ko zik, és a je ri kói vak is a pró fé ták tól me rí ti a
mes si ás ra vo nat ko zó is me re te it. Mer jük mi is kéz be ven ni
a Bib li át és en ged ni, hogy az ol vas sa, ér tel mez ze éle tün -
ket! A Jé zus ke reszt jé nél két ked ve meg ál ló em ber nek sem
ma rad más, csak a ky rie ele ison imád ság. Nem vé let len,
hogy a je ri kói vak sza va be ke rült az egy ház li tur gi á já ba. A
sa ját vak sá gá nak tu da tá ban lé võ em ber csak egyet te het:
ma gá tól az Úr tól ké ri a meg vi lá go so dást. Jé zus nak egyet -
len sza va, ami sze mé lye sen hoz zánk szól, ben nün ket érint
meg, elég ah hoz, hogy fény gyúl jon ben nünk és kör nye ze -
tünk ben. Ér de kes kér dés le het az ige hir de tés ben: va jon
imád sá ga ink sok szor nem azért ma rad nak-e vá lasz nél -
kül, mert a ma gunk böl cses sé gé nek iga zo lá sát, sa ját uta -

ink ra va ló ál dást ké rünk a sö tét sé get osz la tó fény, az új
utak ra ve ze tõ hit he lyett?

Váz lat kí sér let

1. A vi lág, kör nye ze tünk még far san gi láz ban ég. Zaj la -
nak a bá lok, vi dám mu lat sá gok – ki gon dol még a böjt re,
a nagy hét gyá szos ese mé nye i re? Igénk ma meg kér dez
ben nün ket: tud juk-e, Jé zus út ja ho va ve zet? Fel ké szül -
tünk-e a szen ve dés út já ra, haj lan dó ak va gyunk-e azon is
kö vet ni mes te rün ket?

2. Ho va in dul böjt ben Jé zus? Mi ért kel lett meg hal nia?
So kan sok fé le vá laszt ad nak er re a kér dés re. A vá la szok
ma guk ban fog lal ják a cur De us ho mo (mi ért lett az Is ten
em ber ré?) hí res teo ló gi ai kér dé sét. Vall juk meg bûn bá nat -
tal, mi is gyak ran el té rünk az evan gé li u mok nyúj tot ta ta -
nú ság tól: Jé zus ban nem a pró fé ták ál tal meg ígért Meg vál -
tót, ha nem va la ki mást aka runk lát ni. A ke reszt ha lál té -
nye sok szor kel le met len ne künk. Nem aka runk a ke reszt
teo ló gu sai len ni (lásd Luther: He il del ber gi dis pu ta).

A mai ige le lep le zi Jé zus mai ta nít vá nya i nak vak sá gát.
Fo gad juk el Jé zus di ag nó zi sát!

3. Jé zus út ját a szen ve dés he gyé re ke resz te zik az õhoz -
zá ki ál tó vak em be rek. Mind azok, akik el fo gad ták a jé zu -
si lát le le tet, hoz zá for dul nak gyó gyu lá sért.

Va jon tud juk-e, mit kell kér nünk tõ le? Egyet len sza va
elég ah hoz, hogy meg szûn jön vak sá gunk. Kér jük: Urunk,
tárd fel elõt tünk a tit kot! Hadd lás suk meg: éret tem, he -
lyet tem, mi at tam men tél a ke reszt fá ra! (Ide il lik éne kes -
köny vünk 208-as szá mú éne ke.) 

4. Le het a vak ból lá tó, a bi zony ta lan ko dó ból szi lárd hi -
tû ta nít vány! Míg kö rü löt tünk a pár tok a vá lasz tá sok ra
ké szü lõd nek, és mind egyik a sa ját iga zá ról akar meg gyõz -
ni min ket, mi kér het jük Jé zus vi lá gos sá gát, hogy a he lyes
út ra ve zes sen min ket, és ál dott böj ti fel ké szü lést ad jon ne -
künk, amely nél kül pe dig nin csen hús vét örö me.

Gerõ fi Gyu lá né

Tal ló zó

„És kö ve ti va la Jé zust. Megy ve le a ke reszt fe lé – de ez az
élet út ja.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta.
Kál vin Ki adó)

„Imá ja rö vid volt, cél ra tö rõ és hit tel tel jes.” (Wil li am
Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Mi ért je len ti Jé zus har mad szor is szen ve dé se it (…), ha
köz ben Is ten el rej tet te a ta nít vá nyok elõl a mon dot tak ér -
tel mét? (…) a jö ven dõ meg ér tés ér de ké ben hin ti el most a
ma got, s az ki fog kel ni a meg fe le lõ idõ ben.” (Sza bó An -
dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„(…) azt mond ta a vak nak, hogy hi te men tet te meg
(…). Jé zus sok em bert meg gyó gyí tott egyet len sza vá val,
né ha anél kül is, de új em ber ré csak azok let tek, akik hit -
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tek is ben ne (…).” (Prõh le Ká roly: Lu kács evan gé li u ma.
Evan gé li kus Egye te mes Saj tó osz tály)

„A »fel tá ma dás« (…) meg szün te ti a szol gá la ta fo lya -
mán ta pasz talt el lent mon dá so kat, (…) el szen ve dett ku -
dar cát.” (Or ten sio da Spi neto li: Lu kács – A sze gé nyek
evan gé li u ma. Aga pé)

„(…) a fel tá madt Úr (…) meg ma gya ráz za ne kik, hogy
vég re ért sék meg az Is ten vi lág ter vét. (…) Az egyet len út,
a szen ve dés és a ha lál nél kül nincs gyõ ze lem. (…) Jö ven -
dõ, re mény ség nél kül ment he tet le nül el té ve dünk és má so -
kat is meg té vesz tünk. Ezért olyan hal lat lan je len tõs az,
hogy Jé zus oda tár ja szûk ba rá ti kör ben pon to san a hol nap
út ját.” (Ba li kó Zol tán: Is ten is ko lá já ban. Luther Ró zsa
Ala pít vány)

„Pé ter el kezd büsz kél ked ni, s mit mond Jé zus? (…) be -
je len ti a szen ve dé sét. (…) Ti ér de mek rõl be szél tek és ön -
fel ál do zás ról? Néz ze tek a ke reszt re. (…) Ha va la ki ér de -
mek rõl és mennyei kin csek rõl ál mo do zik, az néz zen majd
a ke reszt re, majd ott meg lát ja, ho gyan le het mennyei kin -
cse ket sze rez ni! (…) Vé gig fog já tok néz ni az én szen ve dé -
se met. Mi ért? (…) Csak azt tud ja el hir det ni az em ber, amit
lá tott, amit át élt. (…) A pró fé ták ál tal elõ re meg mon dott
he lyen, idõ ben és mó don hal meg az Úr. (…) Ön ma gá ról
tesz ta nú bi zony sá got min den val lás ala pí tó ja. Jé zus nem.
Jé zus ról má sok tesz nek bi zony sá got. (…) Jé zus nem be fo -
lyá sol hat ta a zsi dó pap sá got, hogy har minc ezüs töt fi zes -
sen az áru ló já nak. Nem mond hat ta a ró mai ka to nák nak,
hogy ugyan, ves se nek már koc kát a kön tö sé re! (…) Ezért
Jé zus alak ján, mû kö dé sén ott a mennyei pe csét.” (Sza lay
Szi lárd: Vö rös be ré nyi ige hir de té sek so ro zat Lu kács evan gé -
li u máról, 1–2., 4., 6., 8–10. kö tet. Vö rös be ré nyi Re for má -
tus Egy ház köz ség)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Ez a be széd rejt ve ma radt elõ lük, és nem ér tet ték meg a
mon dot ta kat.)
„Ah hoz, hogy fel fe dez zünk egy új kon ti nenst, kész nek kell
len nünk ar ra, hogy el ve szít sük a part biz ton sá gát!” 

(Bri an Tracy)

(Ami kor kö zel jött, meg kér dez te tõ le: „Mit kí vánsz, mit te -
gyek ve led?”)
„Mert van va la mi, ami több és ér té ke sebb, mint a tu dás, az
ér te lem, igen; be cse sebb, mint a jó ság. Van egy faj ta ta pin tat,
ami az em be ri tel je sít mény fel sõ fo ka. Az a faj ta gyön géd ség,
mely lát ha tat lan, szín te len és íz te len, s még is nél kü löz he tet -
len, mint fer tõ zé ses, jár vá nyos vi dé ken a for ralt víz, mely
nél kül szom jan pusz tul vagy be teg lesz az em ber… 

Ez a ta pin tat, mely nem csak a meg fe le lõ sza va kat és
hang súlyt is me ri, ha nem a hall ga tás gyön géd sé gét is.
Van nak rit ka em be rek, akik tud ják ezt. 

Akik a jó sá got, mely min dig ön zés is, pá rol ták és ne me -

sí tet ték, s nem okoz nak so ha fáj dal mat ba rát sá guk kal
vagy ro kon szen vük kel, nem ter he sek kö ze le dé sük kel…

A ta pin tat és a gyön géd ség em ber fö löt ti en ér zé kel. Igen,
e két ké pes ség em ber fö löt ti.”

(Má rai Sán dor: A ta pin tat ról és a gyön géd ség rõl)

VERS
Kas sák La jos: En gesz te lõ bá nat (rész let)

Jé zus, sze líd, fe hérgyap jas bá rány 
ki a zárt aj tón át be jöt tél hoz zám 
sze ress és óvj meg örök ke gyel med del.

Egye dül ülök a hi deg sö tét ben
s va kon, mi köz ben így tár sal gok vé led
ten ger hul lá ma ve ri gyön ge saj kám.

Haj dan, mint gyer mek hagy ta lak el té ged 
s most, hogy le hel le ted il la tát ér zem 
fe léd ha jol a bé kés, tisz ta lé lek.

Ho gyan ajánl jam fel vér zõ szí ve met 
aki, lásd, di der gek da róc ru hám ban 
s tán meg ha lok, mi re rám nyit a haj nal.

Mel léd bú jok, hogy álom ba szen de ríts 
ki a zsi vá nyo kat se ke rü löd el 
egek nek fe hér bá rá nya, ó Jé zus.

BÖJT 1. VA SÁR NAP JA (IN VO CA VIT)
• 2Kor 6,1–10

A szö veg for dí tá sa

(1) Együtt  mun kál kod va1 pe dig fi gyel mez te tünk is ti te -
ket,2 hogy ne le gyen tar tal mat lan az Is ten ke gyel mét el -
nye ré se tek;3 (2) mert azt mond ja: A ked ve zõ idõ ben meg -
hall gat ta lak té ged és a sza ba dí tás nap ján se gí tet tem ne -
ked. Íme, most van a ked ve zõ idõ, íme, most van a sza ba -
dí tás nap ja.4 (3) Nem va gyunk sen ki nek sem mi ben meg -
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1 A sunergouÖnteõ‚ par ti ci pi um egy ér tel mû en 5,21-re utal vissza, vagy -
is ami kor az apos tol meg szó lít ja a gyü le ke ze tet, ak kor nem ön ál ló an cse -
lek szik, ha nem Krisz tus sal együtt, az õ ne vé ben lép fel. A fo ga lom ban –
szi go rú an ki zár va min den fé le szi ner giz must – az is ben ne van, hogy Pál
sza va in ke resz tül ma ga Krisz tus cse lek szik, hogy az ál ta la szer zett bé kes -
ség a ko rinthu si ak sa ját ja is le gyen.

2 A parakaleiÖn ige egyrészt az intést, felszólítást, másrészt a
vigasztalást jelenti. A kettõt együtt talán a figyelmeztetést, a szigorú, de
jóindulatú, a bajt megelõzni szándékozó fellépést jelentõ ige adja vissza.

3 A devxasqai je len ti a be fo ga dást is, de mi vel itt Is ten ir gal má ról van
szó, sze ren csé sebb nek ér zem az „el nyer ni” for dí tást, amely ki zár ja azt,
hogy eb ben ben ne len ne az em be rek cse lek vé se is. Az ao ris tos igealak azt
je len ti, hogy a gyü le ke zet már meg is mer te Is ten ke gyel mét, de ez az erõ
va la mi ért ki üre se dett a szí vük ben, no ha még min dig je len van kö zöt tük.



üt kö zés re al kal mat adók, hogy ne csú fol tas sék a szol gá -
lat, (4) ha nem ma gun kat min den ben5 Is ten szol gá i ként
aján lók va gyunk, sok vá ra ko zás ban, szo rult hely ze tek -
ben, kény sze rí té sek ben, nyo mo rú sá gok ban, (5) ve ré sek -
ben, fog sá gok ban, há bor ga tá sok ban, ki me rült sé gek ben,
vir rasz tá sok ban, éhe zé sek ben, (6) tisz ta ság ban, is me ret -
ben, hosszú tû rés ben, tisz tes ség ben, Szent lé lek ben, kép -
mu ta tás nél kü li sze re tet ben, (7) az igaz ság be szé dé ben, Is -
ten ere jé ben; az igaz ság jobb és bal ol da lon lé võ fegy ve rei
ál tal,6 (8) di csõ sé gen és gya lá za ton át, rá gal ma zá son és
el is me ré sen át; mint csa lók és iga zak,7 (9) mint is me ret le -
nek és mint meg is mer tek, mint ha lál nak ki szol gál ta tot tak
és íme, élõk, mint meg fe nye ge tet tek és meg nem gyil kol -
tak, (10) mint meg bán tot tak, de ál lan dó an meg ör ven dez -
te tet tek, mint kol dus sze gé nyek, de so ka kat gaz da gí tók,
mint sem mi vel sem ren del ke zõk, de min dent bir tok lók.

Exe gé zis

Per iko pánk szer ve sen kap cso ló dik az 5. fe je zet ben a meg -
bé ké lés rõl írott gon do lat me net hez, amely a pá li kor pu -
szon be lül a ke reszt teo ló gi á já nak egyik szép és erõ tel jes
in terp re tá ci ó ja. Az 1–2. vers tu laj don kép pen még ide tar -
to zik, mint egy be fe jez ve azt a gon do la tot, hogy ha Krisz -
tus meg halt so ka kért, ak kor ez a ha lál nem le het gyü -
mölcs te len a gyü le ke zet szá má ra. A 3–13. vers ben az tán
Pál sze mé lye sebb han got üt meg: elõbb ön ma gá ról, szol -
gá la tá ról be szél, majd rá tér a gyü le ke zet tel va ló fe szült vi -
szo nyá nak ren de zé sé re. A per iko pa e két egy ség ha tá rán
he lyez ke dik el, ami az ige hir de tés szá má ra ta lán ne héz sé -
ge ket is okoz hat.

1. v.: Pál szo mo rú ta pasz ta la ta az, hogy a ko rinthu si
gyü le ke zet ben nem úgy men nek a dol gok, aho gyan az a
ke resz tény kö zös ség ben kí vá na tos vol na. Ez pe dig an nak
a je le, hogy amit va la ha a gyü le ke zet ka pott, ami kor tag -
jai Krisz tu séi let tek a ke reszt ség ben, az ki üre se dett, da ra -
bok ra tö rött. En nek pe dig nem lett vol na sza bad meg tör -
tén nie. Ezért kell az apos tol nak fi gyel mez tet nie a gyü le ke -
ze tet, hogy ve gye ko mo lyan a meg té ré se után is mind azt,
amit Krisz tus ban aján dék ba ka pott, és ami rõl a le vél elõ -
zõ fe je ze te szól. Ami kor Pál ezt te szi, ak kor nem a sa ját

fáj dal ma jut ki fe je zés re, ha nem ma gá val Krisz tus sal mun -
kál ko dik együtt, aki min den kor je len va ló vá lesz a gyü le -
ke zet szá má ra.

2. v.: Ezt a je len va ló sá got fe je zi ki a de u te ro-ézsa i á si
idé zet ak tu a li zá lá sa. A ked ve zõ idõ, a kairovõ‚ nem az az
idõ pont volt, ami kor a gyü le ke zet meg is mer ke dett Krisz -
tus sal, ha nem most van. Ez a most Pál ide jé ben nyil ván a
je len esz ka to lo gi kus szem lé le tét is je len ti, ami rõl azért a
mai ke resz tény ség nek sem vol na sza bad meg fe led kez nie –
mi is az utol só idõ ben élünk, akár mi lyen hosszú ra nyú lik
is az –, még is va la mi mást is meg kell lát nunk a hát tér -
ben: a ked ve zõ idõ, a sza ba dí tás nap ja ak kor van, ami kor
Is ten meg szó lít ja a gyü le ke ze tet. A böj ti szi tu á ció szá -
munk ra min den kép pen ezt az ér tel me zést tol ja elõ tér be:
nem sza bad fe le lõt le nül en ged ni ered mény nél kül el sik la -
ni ma gunk fe lett az ir gal mat és sza ba du lást pré di ká ló is -
te ni igét!

3–4a: Ez per sze nem je len ti azt, hogy az em ber nek bár -
mi fé le sze re pe vol na ab ban, hogy mi lyen gyü möl csö ket te -
rem az éle té ben a kairovõ. Pál itt ar ra gon dol, hogy min -
den fé le kö rül mé nyek kö ze pet te Is ten szol gá i nak kell te -
kin te nünk ma gun kat, aho gyan azt õ is te szi. Ha nem így
cse lek szünk, az ön ma gá ban is bot rány, hi szen le ér té ke li
azt a szol gá la tot, amely nek kö zép pont ja Krisz tus bé kél te -
tõ, ir gal mat adó sze mé lye és szol gá la ta. Az zal, hogy Krisz -
tu séi let tek, a gyü le ke zet tag jai új élet hely zet be ke rül tek,
amely a Krisz tus szol gá la tát je len ti, bár mi lyen hely zet ben
vol ná nak is amúgy. 

4b–7a: A kö vet ke zõk ben az apos tol eze ket az élet hely -
ze te ket vá zol ja, ame lyek ben ne ki Is ten szol gá ja ként kel lett
meg áll nia és meg ma rad nia. Meg kell je gyez nünk, hogy az
új szö vet sé gi le ve lek ben az ilyen fel so ro lá sok az ige hir de -
tés szem pont já ból kü lö nös ve sze del me ket rej te nek ma -
guk ban. Az egyik ilyen ve szély az, hogy a fel so ro lás ban
ta lál ha tó fo gal ma kat az ige hir de tõ ab szo lu ti zál ja, mint ha
ab ban va la mi nek a tel jes sé gét le het ne meg ta lál ni, hol ott a
fel so ro lás eb ben az eset ben is csak pél dá kat tar tal maz. A
má sik ve szély – és eb ben az igé ben ezt ér zem ko mo lyabb -
nak – az, hogy az ige hir de tõ ki ra gad né há nyat a fel so ro -
lás ból, és azok ról pré di kál, nem tö rõd ve az ige egy sé gé vel.

4b: Is ten szol gá la ta tel je sen ki töl ti Pál éle tét. Min dent
en nek ren del alá, és min den hely zet ben úgy vi sel ke dik,
mint Is ten szol gá ja. Hoz zá tar to zik eh hez az, hogy tü rel -
me sen vá ra ko zik, ami kor az em be ri szem szá má ra úgy tû -
nik, hogy ked ve zõt le nek a kö rül mé nyek. Vál lal ja a szo rult
hely ze te ket, a kény szert és a nyo mo rú sá go kat, az az a nél -
kü lö zést és az úti ve sze del me ket, ame lyek kel a ván dor pré -
di ká tor éle te jár.

5. v.: Is ten szol gá la ta azt is je len ti, hogy az apos tol a
kül sõ el len ség gel va ló konf ron tá ló dást is fel vál lal ja. Vagy -
is ha meg ve rik, bör tön be zár ják, zak lat ják, ak kor is Is ten
szol gá ja ma rad, és vég zi to vább a szol gá la tát. Ami kor a
ne héz sé gek mi att tel je sen ki me rül, ami kor nin csen hol
vagy mi kor álom ra haj ta nia a fe jét, vagy éhe zik, ak kor
sem for dul a vi lág ban szo ká sos meg ol dá sok fe lé, ha nem
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4 Az ószö vet sé gi idé zet Ézs 49,8a-ból va ló. Az ere de ti szö veg a ba bi lo ni
fog ság ból va ló sza ba du lás ra vo nat ko zik. A két ige (hb[ dz[) qal per fec -
tum ban áll, ami azt je len ti, hogy most tör tént meg a meg hall ga tá so tok és
a meg se gí té se tek, és ez már vissza von ha tat la nul meg tör tént. Pál itt nem
va la mi lyen di rekt esz ka to lo gi kus töl tés sel hasz nál ja a nuÖn szócs kát, ha -
nem ar ra akar utal ni, hogy a ke gye lem ide je és a sza ba du lás nap ja, az az
a ka i rosz most is tart. Ezt erõ sí tik az ao ris tos alak ban ál ló igék a gö rög -
re for dí tott idé zet ben.

5 Az ejn panti; pon tos ér tel me: min den szem pont ból.
6 A tá ma dó és vé dõ fegy ve rek rõl, az az a kard ról, dár dá ról, il let ve a

pajzs ról van szó.
7 Fel me rül het a kai; kö tõ szó el len té tes je len té sû ér tel me zé se. Eb ben az

eset ben így le het ne for dí ta ni a szö ve get: mint ha csa lók vol nánk, hol ott
iga zak va gyunk.



foly tat ja az apos to li szol gá la tot. Eze ket a kö rül mé nye ket
nem aka dály nak, ha nem a Krisz tus ban el rej tett élet ter mé -
sze tes ho za dé kának te kin ti.

6–7a: Mind ezen kö rül mé nyek kö zött is meg ma rad
apos tol nak, Is ten szol gá já nak, az az meg õr zi a Szent lé lek
sok fé le ado má nyát. Zú go ló dás he lyett tisz ta ság ban és
tisz tes ség ben tûr, meg tart va azt az is ten is me re tet, ame -
lyet az igaz ság be szé de ál tal ka pott. Mind ez azon ban
nem Pál eré nye, ha nem Is ten ere je, amely az õ éle té be is
be le lett rejt ve.

7b–10: Ezért le het Pál min den szol gá la tá ban erõs. Tá -
mad ni és vé de kez ni is tud a hit fegy ve re i vel, hi szen Krisz -
tus ol da lán áll, az az is me ri az igaz sá got. A leg na gyobb
ma gas sá gok kí sér té se i ben és a leg na gyobb ve sze del mek -
ben is meg ma rad an nak, aki vé lett: Is ten gyer me ké nek,
Krisz tus apos to lá nak. Ép pen ezért a ha lál sem le het úr rá
raj ta, hi szen bár min dent el ve szí tett az zal, hogy az egész
éle tét Krisz tus szol gá la tá ba ál lí tot ta, még is meg nyert
min dent, amit csak em ber a ma gá é nak mond hat eb ben a
vi lág ban.

Váz lat

En nél az igé nél ta lán az a leg prob le ma ti ku sabb, hogy mi -
kép pen le het hoz zá kap csol ni a böjt el sõ va sár na pi szi tu -
á ci ó hoz. Az Agen da az ér tünk meg halt Krisz tust mint a
sá tán le gyõ zõ jét ál lít ja a sze münk elé. Az ószö vet sé gi ol -
vas mány a bûn eset le írá sa (1Móz 3,1–13), az evan gé li um
pe dig Jé zus meg kí sér té sérõl szól (Mt 4,1–11). Eh hez ké -
pest a tex tus az apos to li szol gá lat ról be szél, amely nek
nyo mán Is ten Krisz tus hoz té rí tet te a ko rinthu si ak hi tét,
amely hit azon ban szün te le nül ve szély ben van a kí sér té -
sek ál tal. 

Ép pen ezért azt tar tom cél sze rû nek, ha ezen a va sár na -
pon az zal a ténnyel szem be sít jük a gyü le ke ze tet és ön ma -
gun kat, hogy Is ten gyer me kei va gyunk…

…mert nem gyen ge és tar tal mat lan ke gyel met kap tunk
Krisz tus ban
Szó sin csen ar ról, hogy Krisz tus ke reszt jé ben Is ten egy sze -
rû en fel kí nált ne künk va la mit, hogy sza ba don vá laszt has -
suk vagy el uta sít has suk azt. A lek ció meg mu tat ja, hogy
mennyit ér és ho va ve zet az em ber nek ez a sza bad sá ga, az
evan gé li um pe dig egy ér tel mû vé te szi, hogy Is ten hez egye -
dül ma ga Jé zus tu dott hû sé ges ma rad ni. A ren de zet len éle -
tû ko rinthu si ak pél dá ján lát hat juk, hogy ho va ve zet a
Krisz tus ban ka pott sza bad ság ki üre se dé se. Amit Is ten ér -
tünk tett, az va ló di és gyö ke res vál to zás az éle tünk ben,
amely ugyan nem lát ha tó és mér he tõ, még is be szé des jel -
lé le het so kak sze mé ben.

…mert õ a ke reszt je ink ben is itt van ve lünk
Luther teo ló gi á já nak sar ka la tos pont ja, hogy a ke resz tény
em ber éle te nem di csõ ség és si ker, ha nem szen ve dés és ke -

reszt hor do zás. Nem árt er re a mai gyü le ke ze tet is fi gyel -
mez tet ni. Pál a ma ga szol gá la tá ból ad íze lí tõt igénk ben
ab ból, hogy mennyi ne héz ség gel jár Krisz tus út ján jár ni,
ugyan ak kor azt is meg mu tat ja, hogy jár ha tó ez az út, ha
va la ki Krisz tus ir gal mas ve ze té sé re ha gyat ko zik. Böjt ben
kü lö nö sen is tisz tá ban kell len nünk az zal, hogy a mi ma -
gán éle ti és szol gá lat be li ke reszt je ink ben ott van Krisz tus
ke reszt je: Pál is eb ben a bot rány ban és bo lond ság ban bi -
za ko dott.

…mert min den ne héz ség el le né re min den a mi énk
A böjt tel a le mon dás gon do la ta kap cso ló dik össze. Ér de -
mes ta lán el gon dol kod nunk azon, hogy Krisz tu sért le -
mond tunk-e va la mi rõl, és hogy pél dá ul Pál nak mennyi
min den rõl le kel lett mon da nia az evan gé li u mért. Õ még is
gyõz tes nek érez te ma gát, hi szen ha so kat el is ve szí tett,
még is min den az övé lett. Va jon gyõz tes nek ér zik ma gu kat
Krisz tus ol da lán a mai hí võk? Ha a gol go tai ke reszt re te -
kin tünk, böjt ben is bi za ko dó és di a dal mas Krisz tus-him -
nusz fa kad hat a szí vünk bõl és az aj kunk ról!

Tu bán Jó zsef

Tal ló zó

„Van olyan Is ten tõl mi nõ sí tett idõ szak, me lyet meg kell ra -
gad ni.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar -
canum Di gi té ka Kft.)

„Ezek alap ján »ajánl ja ma gát« mint Is ten nek szol gá ja, a
Krisz tus nagy kö ve te. (…) Tû rés ben, nyo mo rú ság ban,
szük ség ben stb. (…), de ugyan ak kor (…) fel so ro lá sa azok -
nak a ke resz tyén eré nyek nek is (…), ame lyek csak ak kor
tá mad nak, ha Is ten a meg elõ zõ mélypon to kon át vi szi az
em bert.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta.
Kál vin Ki adó)

„(…) van nak kül sõ je lei is Is ten szol gá já nak, de ezek
egy ál ta lán nem olya nok, mint ami lye nek re a ko rinthu si ak
gon dol tak, vagy ami lye nek nek el len fe lei meg akar nak fe -
lel ni. Pál szol gá la tá nak hi te le sí tõ je lei szen ve dé sei vol tak,
ame lye ket szol ga ként át élt, és Is ten meg tar tó ere je, ami
ké pes sé tet te ezek el hor do zá sá ra (…). in kább szol gá la tát
(…) igye ke zett meg vé de ni, mint sem ön ma gát.” (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)

„Ézs 49,8-ból idéz. Ha vissza me gyünk és azt a fe je ze tet
ta nul má nyoz zuk, azt ta lál juk, hogy Is ten azért áll vi tá ba
né pé vel, mert el uta sít ják a Mes si ást. (…) Tud ta, hogy
min dig van nak em be rek, akik ki fo gást ke res nek, hogy mi -
ért nem hall gat nak az üd vös ség üze ne té re, és ha ki fo gást
ta lál hat nak az ige hir de tõ kö vet ke zet len éle té ben, az a leg -
jobb. Ezért em lé kez te ti a ko rinthu si a kat, hogy nem adott
okot a bot rán ko zás ra sem mi ben, hogy a szol gá la tot ne szi -
dal maz zák.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men -
tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„(…) nem tö rek szik rá, hogy en nek ürü gyén ma gát egy
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szint re ál lít sa a szen ve dõ szol gá val, (…) még is (…) ki
nem mon dot tan is érez he tõ ez az ön mér sék let tel ke zelt
pár hu zam, mert a di csõ ség és gya lá zat, s min den to váb -
bi el len tét pár (…) va ló sá gos pró fé ta sors. (…) Ál ta lá ban
jel lem zi szol gá la tát a tû rés, nyo mo rú ság és szük ség, mi -
vel »sok(fé le)« az, és a tû rés az alap ja az egész nek, szó
sze rint »alat ta ma ra dás« tu da to san azok ban, amit az
apos tol ság hoz ma gá val. (…) A jobb és bal fe lõ li ek tá ma -
dó és vé de ke zõ fegy ver ze tek. Mint min den ha son lat, ez is
sán tít, mert a tá ma dás ez eset ben nem éle tet olt, el len ke -
zõ leg!” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál -
vin Ki adó)

Il luszt rá ció

(Üdí tõ az apos tol ön tu da ta, az ál sze rény ség hi á nya. Tud -
ja: „Is ten ke gyel mé bõl va gyok, aki va gyok”, de azt is, hogy
ve le együtt õ is mun kál ko dott, és „nem hi á ba kap ta Is ten
ke gyel mét”. K. I.)

GON DO LA TOK
(Íme, most van a ke gye lem ide je! Íme, most van az üd vös -
ség nap ja!)
„Nincs öre gebb an nál, mint aki ben ki hunyt a lel ke se dés
láng ja.”

(Hen ry Da vid Thoreau)

(az igaz ság jobb és bal fe lõl va ló fegy ve re i vel…)
„Aki nek nye rõ kár tyái van nak, min dig tisz tes sé ge sen ját -
szik.”

(Os car Wilde)

„Ha iga zad van, meg en ged he ted ma gad nak, hogy meg -
õrizd a nyu gal mad. Ha nincs iga zad, nem en ged he ted
meg, hogy el ve szítsd.”

(Ma hat ma Gan dhi)

(…mint Is ten szol gái: sok tû rés ben, nyo mo rú ság ban,
szük ség ben, szo ron gat ta tás ban…)
„El ve he ted a gyá ra i mat, a pén ze met, de hagyd meg az üz -
let kö tõ i met, és ke ve sebb mint két éven be lül ugyan ott le -
szek, ahol ma.”

(And rew Car ne gie)

(…úgy él je tek, mint akik nem hi á ba kap ták az Is ten ke -
gyel mét.)
„Ne félj a tö ké le tes ség tõl! Úgy sem éred el so ha sem.”

(Sal va dor Dalí)

„Azok az em be rek, akik tö ké le te sen hisz nek ön ma guk ban,
mind az el me gyógy in té zet ben van nak.”

(G. K. Ches ter ton)

(Sen ki nek sem mi fé le meg üt kö zést nem oko zunk, hogy ne
szi dal maz zák szol gá la tun kat…)
„Nem elég azt mon da ni: »Meg te szek min den tõ lem tel he -
tõt«. Ami re szük ség van, azt szín vo na la san meg kell csi -
nál ni.” 

(Wins ton Chur chill)

„Amit ér de mes csi nál ni, azt ér de mes jól csi nál ni.” 
(Lord Ches ter field)

VERS
Al bert Zsu zsa: Pál

Íme én itt, a da masz ku szi úton
ta nús ko dom, hogy lát tam õt.
És már nem vál hat nem-lé te zõ vé
mind nyá junk sze mei elõtt,
ki gyer mek ként tud ta biz to san:
fel nõ vén meg vál ta ni fog,
rá vár a nép, a ki rá lyok, böl csek,
pa pok és an ti krisz tu sok.
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