
Nyolc he te di kes fi a tal lal be szél ge tek. Kon fir má ci ó ra ké -
szül nek. A gyó nás el sõ kér dé sén töp ren günk. „Val lod-e
ma ga dat bû nös nek és ezért kár ho zat ra mél tó nak?” Amint
fel te szem a kér dést, gyor san, ha tá ro zot tan, meg gyõ zõ dés -
sel és meg bánt va vá la szol nak. Mit gon do lok én, mi ért len -
né nek õk bû nö sök, nem kö vet tek el sem mi ros  szat, tör -
vény be üt kö zõt. Per sze tud ják, hogy a kon fir má ci ói ün -
nep sé gen vi sel ked ni kell. Be le si mul nak a rend be, hadd
örül je nek a szü lõk. A gyü le ke zet tel együtt han go san, ért -
he tõ en mond ják majd azt, amit min den ki mond: „Val lom.”

* * *

„La u ra pa o la meg be te ge dett. Meg vizs gál ta az or vos, biz tat -
ta, sem mi ség, négy-öt nap és új ra a ré gi lesz. Csa lád ja sem
vet te ko mo lyan be teg sé gét. Úgy gon dol ták, sem mi ok az ag -
go da lom ra. La u ra pa o la azon ban nem lett job ban. Egy nap
meg lá to gat ta õt az a pap, aki hez gyón ni járt. Hét köz na pi
dol gok ról be szél get tek. A ház ve ze tõ nõ rõl, akit Lau  ra pa o la
el bo csá tott, mert meg öre ge dett, sem mi re sem volt jó. A gye -
re kek rõl, aki ket nyár ra is a sváj ci in té zet ben ha gyott. La u -
ra pa o la sze rint ma ga a pa ra di csom az az is ko la. A fér jé rõl,
aki vel az as  szony nem akart együtt nya ral ni. Más fe lõl az
as  szony spa nyol or szá gi nya ra lá sá ról, bi ka vi a da lok ról, ha -
jó zás ról, es kü võk rõl. A pap csak hall gat ta az as  szonyt.

– Le á nyom – szó lalt meg vé gül –, ele get be szélt, nem
sze ret ném, ha ki me rül ne. – Fel állt, szi kár alak ja ma gas ba,
na gyon ma gas ba nyúlt. – Most pe dig fel ol do zom. 

– Tes sék? Ho gyan?
– Nem akar ja, le á nyom?
– Ó, de hogy nem, atyám… Kö szö nöm… Csak nem ér tem…
– In no mi ne Pat ri et Fi lii – kez dett be le Quar zo atya ko -

moly arc cal. La u ra pa o la imá ra kul csol ta ke ze it. Im már
tud ta: meg kell hal nia.” (Di no Buz za ti: Gyó nás)

* * *

Rit kán ál mo dik. De ha igen, ve rej ték ben fü röd ve éb red. Lel -
ki is me re te nem hagy ja nyu god tan alud ni, mert ahogy vall ja,
õ öl te meg Eme ren cet az zal, hogy hagy ta, ki nyíl jon az az aj -
tó, amely mö gé Eme renc be teg sé gé ben, te he tet len nyo mo rú -

sá gá ban el rej tõ zött. Tet té nek ru gó ja az élet men tés volt. Nem
akar ta en ged ni meg hal ni azt az as  szonyt, aki nem csu pán
ház ve ze tõ nõ je volt, ha nem en nél sok kal több, ha lott any já -
nak mél tó utó da. Eme renc nem hí vott or vost ma gá hoz, de a
kül sõ je lek mind ar ról szól tak, nagy baj van oda benn, a be -
zárt aj tó mö gött. Az író nõ bûn val lá sa ép pen ar ról szól, hogy
még is úgy ér zi, ki szol gál tat ta Eme ren cet, a tisz ták tisz tá ját,
tit ka i val együtt, pe dig vé de nie kel lett vol na bár mi áron, mert
õ volt az egyet len, aki ben ez az öreg, ma gá ba zár kó zott asz  -
szony meg bí zott. Sza bó Mag da tud ja, Eme ren cet nem az
agy vér zés vit te el, ha nem a szé gyen, hogy az ut ca, a men tõ -
sök, a ha tó ság lát ta a mocs kot, sza gol ta a bûzt, ami la ká sá -
ban be teg sé ge mi att ke let ke zett. Eme renc a véd te len ség be, a
ki szol gál ta tott ság ba halt be le. (Sza bó Mag da: Az aj tó)

* * *

Buz za ti La u ra pa ola já nak be teg sé ge, bû ne lát ha tat lan ma -
radt. Pe dig ha lá los volt a kór, amely le dön töt te a lá bá ról.
Van nak ilyen jól lát ha tó, né ven ne vez he tõ be teg sé gek éle -
tünk ben. Van nak azon ban olya nok is, ame lye ket sen ki
nem vesz ész re, mi ma gunk sem tart juk õket an nak, sõt
úgy gon do lunk ma gunk ra, mint akik kel min den rend ben
van. La u ra pa o la nem ér ti, mi a baj az éle té vel. Nem ér ti,
mi ért van szük sé ge a fel ol do zás ra. Ép pen ez jel zi, egész
éle te meg fer tõ zõ dött már. A csak ma gá ra gon do ló asszo -
nyon rég óta a ha lál az úr. 

Sza bó Mag da tet tét em ber nem ítél he ti el. Ma gya ráz ko -
dá sa jó szán dék ról, jó aka rat ról ta nús ko dik. Még is fáj dal -
mat, szen ve dést oko zott.

Egy in ter ne tes hon lap azt kér de zi a bön gé szõ tõl: „Tisz -
ta-e Ön be lül rõl?” A ter mé szet gyó gyász cég fel vá zol ja,
mennyi re szük sé günk van ar ra, hogy meg tisz tít suk bel sõ
szer ve in ket a sa lak anya gok tól. Szá mos tisz tí tó kú rát
ajánl. De va jon ki tisz tít ja meg a lel ket? 

Ami kor Jé zus oda ért, fel né zett, és így szólt hoz zá: „Zá ke -
us, szállj le ha mar, mert ma a te há zad ban kell meg száll -
nom.” Ek kor si et ve le szállt, és öröm mel be fo gad ta. … Zá -
ke us pe dig elõ állt, és azt mond ta az Úr nak: Uram… Jé zus
így fe lelt ne ki: „Ma lett üd vös sé ge en nek a ház nak.”
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A ho lo ka uszt kér dé se év ti ze dek óta ké nyes tár sa dal mi té -
ma. Ma egy re in kább meg osz ta ni lát szik a ma gyar tár sa -
dal mat is. Van nak, akik úgy ér zik, so sem sza bad meg fe -
led kez ni ró la, min dig na pi ren den kell tar ta ni, em lé kez ni
kell rá, ne hogy va la mi ha son ló új ra meg tör tén hes sen. És
van nak, akik úgy ér zik, ele get hal lot tak már ró la, szin te
már túl so kat is, és jobb sze ret nék, ha le ke rül ne a na pi -
rend rõl, ta lán azért is, mert úgy ér zik, nincs hoz zá kö zük
sze mé lye sen. Egy biz tos: ez olyan kér dés, ami a hit ok ta -
tás ban el ke rül he tet le nül fel buk kan, ezért nem tér he tünk
ki elõ le, nem von hat juk meg a vál lun kat az zal, hogy eh -
hez ne künk Ma gyar or szá gon, 2006-ban sem mi kö zünk
már. Nem csak azért, mert a ho lo ka usz tot nem te kint het -
jük ki zá ró lag a zsi dó nép pel meg esett do log nak, a zsi dó
tör té ne lem ré szé nek. „A ho lo ka uszt mo dern, ra ci o ná lis
tár sa dal munk szü le mé nye, ez a ci vi li zá ció ma gas fo kán
ál ló, az em be ri kul tú ra csúcs tel je sít mé nye it nyúj tó tár sa -
da lom vit te vég be. Ép pen ezért en nek a tár sa da lom nak, ci -
vi li zá ci ó nak és kul tú rá nak a prob lé má ja” – ál lít ja Zyg -
munt Ba u man.1 Ezért az em lé ke zés nem csak a zsi dók fel -
ada ta, ha nem min den kié, a mi énk is. Ugyan is „a leg fé lel -
me te sebb in for má ció, amellyel a ho lo ka uszt ról és vég re -
haj tó i ról szer zett tu dá sunk gaz da gít, nem az a le he tõ ség,
hogy »ez« ve lünk is meg es het, ha nem az, hogy ve lünk is
meg es het, hogy meg tesszük ugyan ezt.”2 Fel me rül te hát a
kér dés, ho gyan te het ték és en ged het ték meg em be rek,
hogy a ho lo ka uszt vég be men jen. De ami szá munk ra, ke -
resz té nyek szá má ra sok kal nyo masz tóbb kér dés: ho gyan
en ged het te Is ten, hogy ek ko ra mér té kû szen ve dés nek te -
gyen ki ilyen sok em bert – rá adá sul az õ vá lasz tott né pét?
És ha mi ma gunk meg pró bál juk is ki ke rül ni ezt a kér dést,
biz to sak le he tünk ben ne, hogy a di ákok fel fog ják ten ni.
Ezért el en ged he tet len te hát, hogy fel ké szül jünk a ho lo ka -
uszt hit tan órán va ló tár gya lá sá ra. 

Egy ilyen dol go zat nak ter mé sze te sen nem le het cél ja,
hogy a ho lo ka uszt tal kap cso lat ban rész le tes is me re te ket
ad jon át, mu tas son be. Igyek szem mind azon ál tal meg osz -
ta ni né hány szem pon tot a té má val kap cso lat ban, ame lyek
ár nyal hat ják a kli sé sze rû el kép ze lé se ket, ame lyek a ta nu -
lók ban is él het nek a vész kor szak ról. Össze fog la lom a ho -
lo ka uszt tal va ló fog lal ko zás le het sé ges he lye it az evan gé -
li kus hit tan tan terv ben, és igyek szem kéz zel fog ha tó se gít -
sé get is nyúj ta ni a ta ná rok nak: há rom óra váz la tot mu ta -
tok be ho lo ka uszt és em lé ke zés, va la mint ho lo ka uszt és
szen ve dés té má já ban. To váb bá egy rö vid össze ál lí tás ban
is mer te tek né hány ho lo ka uszt tal kap cso la tos, tan órán is
le ve tít he tõ fil met és ezek fel hasz nál ha tó sá gát.

MIT TU DUNK A HO LO KA USZT RÓL?

A ho lo ka uszt tal kap cso lat ban a diákok is sok is me ret tel
ren del kez nek. So kan tud ják, hogy össze sen hat mil lió zsi -
dó em ber vesz tet te éle tét a de por tá lá sok, ki vég zé sek, ha -
lál me ne tek köz ben; a mun ka tá bo rok ban, a ha lál tá bo rok -
ban vagy út köz ben. Tud ják, hogy a ma ga san fej lett né met
bü rok rá cia volt a ha tal mas mér té kû és szer ve zett sé gû
nép ir tás alap fel té te le. So kan az zal is tisz tá ban van nak,
hogy nem csak zsi dó kat, de ci gá nyo kat, ho mo sze xu á li so -
kat, szel le mi fo gya té ko so kat, po li ti ka i lag nem kí vá na tos
(pél dá ul egy há zi) sze mé lye ket is de por tál tak, ki vé gez tek,
el pusz tí tot tak tö me ge sen.

Azon ban szá mos rög zült tév hit, ál ta lá no sí tás és ho má -
lyos el kép ze lés is öve zi a ho lo ka usz tot a köz tu dat ban.
Már az el ne ve zé se is ha mis. A ho lo ka usz ton gö rög szó tel -
je sen el égõ ál do za tot, en gesz te lõ ál do za tot je lent. Ezt a
szót hasz nál ja a LXX 3Móz 1-ben, ahol az égõ ál do zat faj -
tá it so rol ja fel. Égõ ál do zat ez, ked ves il la tú tûz ál do zat az
Úr nak. Blasz fé mia az ószö vet sé gi ál do zat füst jé vel össze -
füg gés be hoz ni a kre ma tó ri u mok ké mé nyé bõl fel szál ló
füs töt. Bor zal mas is ten len ne, aki eb ben ked vét lel né, és a
mi Is te nünk nem ilyen. Az el ne ve zés te hát teo ló gi a i lag tel -
jes ség gel hely te len, még is oka van an nak, mi ért lett ilyen
el ter jedt. A Ho lo caust cí met vi sel te 1978-ban egy rö vid,

SZÉ KÁCS JU DIT

A ho lo ka uszt mint hit ok ta tá si té ma*

* A szer zõ 2005-ben az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem hit ta nár
sza kán be nyúj tott szak dol go za tá nak rö vi dí tett, szer kesz tett vál to za ta.

1 Ba u man, Zyg munt: A mo der ni tás és a ho lo ka uszt. Új Man dá tum
Könyv ki adó, Bu da pest, 2001. 13. o.

2 Ba u man, 2001. 214. o.
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né hány epi zód ból ál ló ame ri kai té vé so ro zat; ez volt az el -
sõ olyan nagy nyil vá nos sá got ka pott al ko tás, amely be -
mu tat ta a ná ci re zsim zsi dó el le nes cse lek mé nye it. Bár a
film na gyon sab lo no san áb rá zol ta tet te sek és ál do za tok
vi szo nyát (min den ná ci bru tá lis õrült volt), két ség te le nül
szé les ré te gek fi gyel mét hív ta fel ar ra a tör té nel mi ese -
mény so ro zat ra, amely – bár több mint har minc év vel az -
elõtt zaj lott le – még min dig nem itat ta át a köz tu da tot.

Sok kal job ban si ke rült fil mes fel dol go zá sok is ké szül tek
az óta ezek rõl az ese mé nyek rõl, de a név ma radt, sõt ér vé -
nyes sé gi kö re egy re szé le se dik. Már nem csak a ná ci ho lo -
ka uszt ér tel mé ben hasz nál ják, ha nem min den nagy nép ir -
tás meg ne ve zé sé re, sõt a „nuk le á ris ho lo ka uszt” fo gal ma
is meg szü le tett. Ér de mes azon ban is mer nünk és a di ákok -
kal meg is mer tet nünk a soa (ha-sho ah) el ne ve zést is,
amely „tar tal mi lag sze ren csét len ség, csa pás, ahogy a
meg sem mi sí tést, meg sem mi sü lést is ki fe je zi”.3 A vész kor -
szak el ne ve zés sel együtt sok kal in kább ma gu ké nak vall -
ják, ér zik zsi dó em be rek – túl élõk és ké sõbb szü le tet tek
egy aránt. Jó, ha a por raj mos szót is meg is mer jük: ci gá nyul
el nye le tést, fel fa la tást, el pusz tí tást je lent. (Ez zel a cím mel
for ga tott Var ga Ágo ta do ku men tum fil met a ci gány ho lo ka -
uszt ról 2000-ben.) 

Nem fel ada tunk a tan órán rész le tes ada tok, tör té nel mi
té nyek is mer te té se. Ha va la ki ilyen té ren is szük sé gét ér zi
az ala pos föl ké szü lés nek, azt a kö vet ke zõ köny vek se gít -
he tik: A ma gyar or szá gi ho lo ka uszt ról min den le het sé ges
ada tot tar tal maz Ran dolph L. Bra ham ha tal mas, két kö te -
tes mun ká ja, A nép ir tás po li ti ká ja.4 Újon nan meg je lent,
szá mos kép pel gaz da gí tott ki ad vány A ho lo ka uszt kró ni -
ká ja,5 amely a szé le sebb ol va sói ré te gek ér dek lõ dé sé re is
szá mot tart. A Ho lo ka uszt Ma gyar or szá gon6 so ro zat a me -
gyei le vél tá rak zsi dó ül dö zés sel és de por tá lá sok kal kap cso -
la tos do ku men tu ma it mu tat ja be. Az Együtt élés, ül döz te -
tés, ho lo ka uszt7 cí mû is ko lai se géd könyv szin tén bõ sé ges
ada tot tar tal maz az ok ta tás hoz, és rész le te sen ki tér a ci -
gány ság sor sá ra is a ho lo ka uszt ban.

A rész le tes tör té nel mi ada tok is mer te té sé nél fon to sabb -
nak tar tom – akár a hit tan órán is, ha ilyen irányt vesz a
ho lo ka uszt ról szó ló be szél ge tés – né hány köz ke le tû tév hit
el osz la tá sát. Ilyen pél dá ul az a fel fo gás, hogy a ná ciz mus
rém tet te it né hány õrült sza dis tá nak ki szol gál ta tott, be csa -
pott és meg fé lem lí tett em be rek kö vet ték el, pa rancs szó ra.
Ez a hi e de lem erõ sen tar tot ta ma gát a má so dik vi lág há bo -
rú utá ni év ti ze dek ben, de leg ké sõbb a nagy nyil vá nos sá -

got ka pott Eich mann-per után meg dõlt, ahol a vád lott ko -
ránt sem a „sza dis ta õrült” ar cát mu tat ta, sok kal in kább
egy szür ke bü rok ra ta ké pé ben mu tat ko zott meg (ez után
szü le tett Han nah Arendt hí res köny ve a go nosz ba na li tá -
sá ról).8

A ho lo ka uszt meg tör tén té nek két ség kí vül ala pot adott
az erõ sen bü rok ra ti zált és te kin tély elv re épü lõ tár sa da -
lom, amely a 20. szá zad el sõ fe lé nek Né met or szá gá ra jel -
lem zõ volt. A pusz tí tás gé pe ze té ben szá mos em be ri fo gas -
ke rék mû kö dött, akik tõl a rend szer nem várt el sem mi ke -
gyet len sé get, csu pán azt, hogy pre cí zen vé gez zék a rá juk
rótt fel ada tot. Ugyan ilyen nagy je len tõ sé ge van a fe let te -
sek nek va ló en ge del mes ke dés nek. Mi vel min den vég re haj -
tan dó pa ran csért a fe let te sek vál lal ták a fe le lõs sé get, az
ala cso nyabb be osz tás ban le võ em ber úgy érez het te: „oda -
fent” bi zo nyá ra ala pos és ra ci o ná lis ér vek kel meg tud ják
in do kol ni, mit mi ért kell ten ni, ezért fö lös le ges gon dol kod -
ni a vég re haj tan dó pa ran csok er köl csi vo nat ko zá sa in, hi -
szen azo kat bi zo nyá ra mér le gel ték a meg fe le lõ au to ri tá -
sok.9 Ez zel kap cso la tos az a köz vé le ke dés, mi sze rint az
en ge del mes ség meg ta ga dá sa le he tet len volt, vagy a pa -
ran csot meg ta ga dó éle té be ke rült vol na. Ezt azon ban Ma -
ry Fulb rook lon do ni tör té nész pro fesszor A né met nem ze ti
iden ti tás a ho lo ka uszt után10 cí mû köny vé ben meg cá fol -
ta: „Hin rich sen, a ha tó ság ál tal meg bí zott jo gász, aki sok
éven át mód sze re sen ku tat ta az úgy ne ve zett Be fehl not -
stand ügye ket (pa rancs ból fa ka dó szük ség hely zet), azt a
ha tá ro zott kö vet kez te tést von ta le, hogy »nem ta lál tam
olyan ese tet, amely ben a bün te tõ pa ran csok vég re haj tá sá -
nak el mu lasz tá sa bár mi lyen ve szély be so dor ta vol na a
kér dé ses sze mély éle tét«. Volt te hát vá lasz tá si le he tõ sé gük
azok nak, akik fe le lõ sek vol tak a hi deg vér rel el kö ve tett
bûn tet te kért, a szer ve zett tö meg gyil kos sá go kért. A »kény -
szer ha tá sa alatt tör té nõ pa rancs vég re haj tás« há bo rú utá -
ni ta lál mány, amely ké nyel mes volt a vé de lem szem pont -
já ból és fel men tést je len tett so kak szá má ra.”11

Ugyan ilyen fon tos is mer ni azo kat az ese te ket, ami kor a
ná ci re zsim erõ sza ká val szem be száll tak az ál do za tok
vagy a ve lük együtt ér zõ pol gá rok. A var sói get tó la kói
1943 pészah ján (áp ri lis 19.) fel lá zad tak, és 27 na pig tar -
tot ták ma gu kat szin te fegy ver te le nül a ná cik el len. Bár a
fel ke lés el bu kott, küz del mük a túl élõk és az utó kor szá -
má ra is je len tõ ség tel jes. Dá nia meg szál lá sa után a ná cik
ott is kö te le zõ vé akar ták ten ni a zsi dók sár ga csil lag gal
va ló meg kü lön böz te té sét. Ez köz fel há bo ro dást oko zott, és
a dán nép – a ki rállyal az élén – több ezer zsi dó de por tá -
lá sát aka dá lyoz ta meg. Fon tos, hogy ilyen tör té ne te ket is
be mu tas sunk a di ákok nak, hogy ér zé kel jék: a to tá lis dik -
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3 Szi ta Sza bolcs: Együtt élés, ül döz te tés, ho lo ka uszt. Se géd könyv a tör té -
ne lem kö zép is ko lai ta nu lá sá hoz. Ko ro na Ki adó, Bu da pest, 2001. 7. o.

4 Bra ham, Ran dolph L.: A nép ir tás po li ti ká ja. A ho lo ka uszt Ma gyar or -
szá gon. Bel vá ro si Könyv ki adó, Bu da pest, 1997.

5 A ho lo ka uszt kró ni ká ja. A ma gyar ki adás fõ szer kesz tõ je Sza lay Ma ri -
anne. Szerk. Áb ra hám Zol tán et al. Ford. Lá zár A. Pé ter et al. Park Ki adó,
Bu da pest, 2004.

6 Ho lo caust Ma gyar or szá gon so ro zat. A so ro za tot szerk. Ság vá ri Ág nes.
Ma gyar Ausch witz Ala pít vány Ho lo caust Do ku men tá ci ós Köz pont, Bu da -
pest, 1994.

7 Szi ta, 2001.

8 Arendt, Han nah: Eich mann Je ru zsá lem ben. Tu dó sí tás a go nosz ba na -
li tá sá ról. Osi ris, Bu da pest, 2001.

9 A kér dés hez lásd Mil gram hí res kí sér le tét az en ge del mes ség rõl: Atkin -
son, Ri chard C. et al.: Pszi cho ló gia. Osi ris, Bu da pest, 1997. 546–549. o.
10 Fulb rook, Ma ry: A né met nem ze ti iden ti tás a ho lo ka uszt után. He li -
kon, Bu da pest, 2001. /He li kon Hu szon egy./
11 Fulb rook, 2001. 109. o.



ta tú rá ban is meg õriz he ti az em ber au to nó mi á ját, hu ma -
niz mu sát és em be ri ar cát.12

MIT MOND A TEO LÓ GIA A HO LO KA USZT RÓL? 
AVAGY: MIT MOND HAT A TEO LÓ GIA
A HO LO KA USZT UTÁN?

Ami óta teo ló gia lé te zik, lé te zik a jó és a rossz kér dé se. A
Bib lia egyik (ha nem is ke let ke zés sze rint) leg el sõ tör té ne -
te ar ról szól, ho gyan vált az Is ten ál tal te rem tett jó vi lág
ré szé vé a rossz is: a fáj da lom, a szen ve dés, a ha lál, és ve -
le együtt az em ber ben rej lõ er köl csi rossz. Az, hogy a kér -
dés ma egy re újabb ta nul má nyok és ér te ke zé sek írá sá ra
in dít ja fi lo zó fu sok és teo ló gu sok ha da it, jel zi, hogy nem
könnyen meg old ha tó, sõt meg nyug ta tó vá lasz nél kü li kér -
dés rõl van szó, amely azon ban év szá za do kon át ins pi rál -
ta az em bert ar ra, hogy új és új mó do kon gon dol kod jon Is -
ten rõl. En nek a kér dés nek egyik szeg men se a szen ve dés
(ezen be lül is a mér ték te len szen ve dés vagy az ár tat lan
em ber szen ve dé sé nek) kér dé se, amely a böl cses ség iro da -
lom köny ve i nek meg írá sa óta a mai na pig – kü lö nö sen a
20. szá zad fel mér he tet len szen ve dés ára da tá nak fé nyé ben
– sza ka dat la nul fog lal koz tat ta a hí võ ket és a nem hí võ ket
egy aránt. 

Er re a kér dés re ma sem ta lá lunk egy ér tel mû vá laszt, és
nem is fel ada tunk egy hit tan óra ke re té ben meg ol da ni a
teo  dí cea (gör.: Is ten iga zo lá sa) kér dé sét. Amit te he tünk,
az, hogy is mer tet jük a tanulókkal a vá lasz kí sér le te ket, en -
ged jük, hogy sa ját ma guk ala kít sák ki né ze te i ket az egyes
vá la szok ról, üt köz tet ve vé le mé nyü ket tár sa i ké val. To váb -
bá ad ha tunk olyan to vább vi võ gon do la to kat, ame lyek a
szen ve dé sen va ló töp ren gés he lyett a szen ve dés csök ken -
té sé re irá nyu ló ten ni aka rást éb reszt he tik fel ben nük.

Az igaz em ber szen ve dé sé nek kér dé sét jár ja kö rül Kus tár
Zol tán ta nul má nya is a Lel ki pász tor 2004/3-as szá má -
ban.13 A böl cses ség iro da lom ha gyo má nyos vi szon zás el mé -
le té nek krí zi sé re adott vá la szo kat gyûj ti össze a Pél da be -
szé dek bõl és Jób köny vé bõl. Az elõb bi ek ke vés sé in di vi du -
a lisz ti ku sak, nem süt át raj tuk olyan erõ sen az Is ten nel
egye di, sze mé lyes vi szony ban le võ em ber hang ja, mint Jób
vagy a Pré di ká tor sza va in. Azon ban az Ószö vet ség em be re
szá má ra – és sok szor szá munk ra is – meg nyug vást, vi -
gasz ta lást je lent het nek ezek a gon do la tok. Kus tár szám ba
ve szi a vá lasz le he tõ sé ge ket, ame lye ket pél dák kal is il luszt -
rál.14 Eze ket a fel fo gá so kat, ér tel me zé se ket mi is hasz nál -

hat juk a hit tan órá kon, és nem csak a Pél da be szé dek köny -
vé nek ta ní tá sá nál. Ha cso por tok ra bont va az osz tályt,
mind egyik cso port nak adunk há rom-négy ige he lyet egy-
egy vá lasz tí pus ból, az le het a fel ada tuk, hogy fog lal ják
össze egy mon dat ban, mi az ige he lyek mon da ni va ló ja, és
ér vel je nek az adott vá lasz mel lett vagy el len asze rint, hogy
szá muk ra re le váns, el fo gad ha tó-e. Ez hasz nál ha tó eti kai
órán is, a szen ve dés kér dé sé nél, vagy dog ma ti kai tár gyú
órán az Is ten rõl al ko tott el kép ze lé se ink kel kap cso lat ban.

Kus tár Zol tán ta nul má nya ala po san és fan tá zi á val
gyûj ti össze a jó bi kér dés re ad ha tó vá la szo kat, de en nél
to vább kell men nünk a ku ta tás ban, ha spe ci fi ku san a ho -
lo ka uszt ról aka runk be szél ni. 

El vég re ma a leg több em ber a jó bi kér dést – hogy Is ten
mi ért sújt a tá vol lé té vel, a hall ga tá sá val – már sok kal in -
kább úgy te szi föl: ho gyan en ged he ti meg Is ten ek ko ra
mér té kû szen ve dés meg tör tén tét? Mi ért nem men tet te meg
vá lasz tott né pét a tö me ges pusz tí tás tól? Mi ért nem szó lalt
meg „szol gái”, az egy ház tag jai ál tal, vagy leg alább is mi -
ért nem han go sab ban? Ám de akik eze ket a kér dé se ket fel -
te szik, meg fe led kez nek va la mi rõl: ha sze ku lá ris kör bõl
szár maz nak, ak kor ar ról, hogy õk vé de nék a leg job ban az
em ber sza bad aka ra tá nak esz mé jét, amely tel je sen az em -
ber vál lá ra he lye zi a fe le lõs sé get min den cse le ke de té ért;
ha a hí võk so ra i ba tar toz nak, ak kor pe dig ar ról, hogy az
em ber a jó és a rossz tu dá sa fá já nak gyü möl csé vel együtt
ke zé be vet te azt a ha tal mat is, hogy más em be rek re jót
vagy rosszat mér jen. Bár hon nan is néz zük, az em ber min -
den ér tel me zés sze rint ön ál ló an cse lek szik, és tel jes ség gel
fe le lõs ség re von ha tó tet te i ért. Ezért ha mis in dok lás Is ten
köz be avat ko zá sát „hi á nyol ni”, aki de us ex ma chi na ként
so sem nyúl be le a tör té ne lem be, de min dig vi lá gos sá te szi,
me lyik az az út, ame lyik ne ki tet szik, és ame lyik nem csak
ne künk, de em ber tár sa ink nak is ja vá ra vá lik. 

A ho lo ka uszt ál tal a ju da iz mus teo ló gi á ját is óri á si sokk
ér te. Elie Wie sel re gé nyé bõl, Az éj sza kából15 meg is mer het -
jük azt a fo lya ma tot, aho gyan egy Ausch witz ba ke rült fi a -
tal em ber sor ban el ve szí ti csa lád ja tag ja it, majd vé gül Is tent
is, nem gyõz ve ki vár ni Is ten hall ga tá sát. A til ta ko zás teo ló -
gi á ja, a lát szó lag el len sé ges Is ten nel va ló per le ke dés egyik
alap szö ve ge 1Móz 32, Já kób tu sa ko dá sa „Va la ki vel” a Jab -
bók gáz ló já nál. A fér fi nem haj lan dó alul ma rad ni a ti tok za -
tos alak kal szem ben (Is ten ma ga? egy an gyal? ne tán a fo -
lyó dé mon ja?16), és ad dig küzd ve le, amíg „ki nem csi kar -
ja” az ál dást tõ le. Elie Wie sel, akár csak Jób, te le van ér tet -
len ség gel és düh vel Is ten iránt, és en nek han got is ad. Nem
Is ten lé tét vagy ha tal mát kér dõ je le zi meg, ha nem Is ten igaz -
sá gát, er köl csét.17 A til ta ko zás teo ló gi á ja Is tent úgy mu tat -
ja be, mint aki el nyom ja, bán tal maz za az em bert (abuse).
Blu ment hal ér tel me zé sé ben na gyon prob le ma ti kus Jób és
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12 Ezt a célt szol gál ják a hit tan köny vi port rék is a zsi dó men tõ és már tír
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má ra. Evan gé li kus Saj tó osz tály, Bu da pest, 1998. 157–158., 165–167. o.
13 Kus tár Zol tán: Az iga zak szen ve dé sé nek oka és ér tel me – a ha gyo má -
nyos bib li ai böl csel ke dés és Jób köny ve alap ján. Lel ki pász tor, 2004/3.
82–88. o.
14 Kus tár, 2004. 83–84. o.

15 Wie sel, Elie: Az éj sza ka. Láng, Bu da pest, 1995.
16 Ni col, Mar tin: Dra ma ti zált ho mi le ti ka. Luther Ki adó, 2005. 76. o.
17 Blu ment hal, Da vid R.: Fa cing the Abus ing God. A Theo logy of Pro test.
West mins ter/John Knox Press, Louis ville, 1993. 253. o.



Is ten vi szo nyá nak hely re ál lá sa és Jób meg aján dé ko zá sa
ere de ti ja va i nak két sze re sé vel; Jób el hall ga tá sát a tra u ma
csend je ként ol vas sa. Egy sú lyos tra u mán (pél dá ul a ho lo ka -
usz ton vagy gyer mek ko ri bán tal ma zá so kon) át eset tek há -
rom fé le „túl élé si mód ját” ír ja le Blu ment hal: vagy el fojt ják
ma guk ban a tra u ma em lé két, mint ha meg sem tör tént vol -
na, vagy fel dol goz zák és szub li mál ják azt a má so kért va ló
cse lek vés ben, vagy pe dig a tra u ma ár nyé ka örök ké ül dö zi
õket, és min dig gya nak vó ak ma rad nak min den ki vel szem -
ben. Blu ment hal az utóbbit ér vé nyes teo ló gi ai ál lás pont nak
tart ja a ho lo ka usz tot túl él tek szá má ra: nem ve szí tik el hi tü -
ket Is ten ben, de el ve szí tik bi zal mu kat.18

Vé gül Hans Küng so ra it idé zem még eh hez a kér dés hez,
aki a meg old ha tat lan nak tû nõ el mé le ti kér dés fe lõl a gya -
kor la ti vá lasz fe lé te re li fi gyel mün ket: „Volt ér tel me Jé zus
ha lá lá nak? Meg is mét lem a vá laszt: eb be a kí vül rõl néz ve
ér tel met len, vi gasz ta lan ha lál ba va la mi lyen »ér te lem« csak
Is ten ál tal és Is ten nel ha tol hat be, Jé zus új élet re tör tént és
hit tel fo ga dott fel tá masz tá sa ré vén. (…) A szen ve dést te hát
nem ba ga tel li zál juk, nem ér tel mez zük át, nem di csõ ít jük és
nem vesszük egy sze rû be le tö rõ dés sel, egy ked vû en, ér zé -
ket le nül tu do má sul, ha nem szen ve dõ Szol gá ján, Jé zu son
ke resz tül fel is mer jük és gyak ran csak nem két ség be esett re -
mény ség gel, til ta ko zás és imád ság kö ze pet te vall juk, 
– hogy Is ten rej tet ten ak kor is je len van, ha a szen ve dés

lát szó lag ér tel met len, 
– hogy Is ten ugyan nem óv meg min den szen ve dés tõl, de

meg óv min den szen ve dés ben,
– hogy amennyi re le het sé ges, a szen ve dés ben kö zös sé get

vál lal nunk és a szen ve dés ter hét együtt hor doz nunk
kel le ne, sõt

– hogy a szen ve dést ne csak el vi sel jük ilyen mó don, ha -
nem amennyi re csak le het sé ges, le küzd jük, nem csu pán
rész le te i ben, ha nem a szen ve dést oko zó rend sze rek és
élet kö rül mé nyek el len is har col va.

Min den ki nek ma gá nak kell el dön te nie, hogy sa ját éle te
szá má ra el fo gad ha tó-e ez a vá lasz, amely nem fe led te ti
ugyan a szen ve dést, de se gít fel dol goz ni azt.”19

A HO LO KA USZT OK TA TÁ SÁ NAK LE HET SÉ GES
HE LYEI A MA GYAR HIT TAN TAN TERV BEN

Úgy vé lem, 13–14 éves kor elõtt nem ér de mes az ok ta tás
tár gyá vá ten ni a ho lo ka usz tot. A di á kok nak ez alatt az
élet kor alatt még ál ta lá ban nin cse nek meg a szük sé ges tör -
té nel mi is me re te ik; er köl csi fej lõ dé sük ben még nem ér ték
el az au to nóm szin tet,20 amely aka dá lyoz hat ja õket a ho -

lo ka uszt részt ve või – tet te sek, ál do za tok és „más fe lé te kin -
tõk” – mo tí vu ma i nak, vi sel ke dé sé nek meg ér té sé ben. Ezért
az al sóbb osz tá lyok ban in kább a zsi dó val lás, kul tú ra és
élet mód meg is me ré sé re he lyez zük a hang súlyt, pél dá ul zsi -
na gó ga lá to ga tás sal, kö zös fõ zés sel, ün nep lés sel, éne kek,
tán cok ta nu lá sá val. (Ter mé sze te sen ugyan eze ket a mód -
sze re ket a fel sõbb kor osz tá lyok nál is hasz nál hat juk.)

A 7. év fo lyamon az egy ház tör té neti arcképcsarnok ok ta -
tá sá nak ke re te in be lül az egy ház 20. szá za di tör té ne té ben
már be szél he tünk ar ról, mi lyen mó don vet te ki a ré szét az
egy ház a tör té nel mi ese mé nyek ala ku lá sá ból; kik vol tak a
meg ha tá ro zó sze mé lyek, akik nek vi sel ke dé se a ne héz
idõk ben pél da ként áll hat elõt tünk.

A 8. év fo lyam „Hit és élet” cí mû te ma ti kus egy sé ge az
in di vi du ál- és szo ci ál eti ka szá mos kér dé sé nek meg vi ta tá -
sá ra nyújt le he tõ sé get. A kö vet ke zõ al egy sé ge ken be lül
tar tom le het sé ges nek pél dá ul egy – vagy több – iden ti tás -
sal, au to nó mi á val kap cso la tos óra meg va ló sí tá sát: 
– Kap cso lat ban ön ma gunk kal – he lyes ön is me ret; a sze mé -

lyi ség ki bon ta ko zá sa; ön ma gunk és má sok meg íté lé se.
– Kap cso lat ban em ber tár sa ink kal – az el len szenv; ma -

gány és ki re kesz tett ség.
– Kap cso lat ban a ter mé szet tel és a tár sa da lom mal – az

em be ri tár sa da lom; a tár sa da lom ki kö zö sí tett jei; val lás
és vi lág né zet.

A nyolc osz tá lyos gim ná zi umok 9. év fo lyamán fel ele ve ní tik
és bõ ví tik a 6. év fo lya mon meg szer zett ószö vet sé gi bib lia -
is me reti tu dást, ezen be lül ke rül sor Jób köny vé nek meg is -
me ré sé re is. A 10. év fo lyamon pe dig a vi lág val lá sai kö zött
a ju da iz mussal is mer ked het nek a ta nu lók.

A négy osz tá lyos gim ná zi umban a 9. év fo lyamon ke rül -
nek sor ra az ószö vet sé gi köny vek, köz tük nem csak Jób, de
Esz ter köny ve is.

A to váb bi év fo lya mok tan ter ve új ra meg egye zik a két
gim ná zi um tí pusban. A 11. év fo lyamon az egy ház tör té neti
ta nul má nyo kon be lül új ra elõ ke rül nek a kö vet ke zõ té mák:
egy há zak a to tá lis dik ta tú rák ban; a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház a 2. vi lág há bo rú tól 1989-ig. Itt már sok kal
ár nyal tabb mó don van le he tõ ség be szél ni az egy ház fe le -
lõs sé gé rõl, le he tõ sé ge i rõl és kor lá ta i ról egy to tá lis rend -
szer ben.

A 12. év fo lyamra szó ló tan terv élet ko rok sze rint oszt ja
fel az eti kai kér dé se ket. „Az if jú hoz” szó ló kér dé sek pél dá -
ul: Ki va gyok én? Ki a fe le ba rá tom? Itt új ra hasz nál ha tók
az ön is me ret tel, az in den ti tás és az au to nó mia fej lõ dé sé -
vel kap cso la tos gya kor la tok.

Ho lo ka uszt és szen ve dés – óra váz lat

Kor cso port: 9–10. év fo lyam
Al ka lom/tan ter vi il lesz ke dés: el sõ sor ban Jób köny vé hez
kap cso ló dó an, egy be ve ze tõ bib lia is me re ti órát kö ve tõ en
(ha sok nak bi zo nyul 45 perc re, a Ker tész-idé zet tel kap cso -
la tos vi tát el le het hagy ni).
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Pyy siäi nen, Mark ku – Tam mi nen, Ka le vi – Ve sa, La u lik ki: Ho gyan ta nít -
sunk hit tant? Val lás di dak ti ka. Teo ló gi ai Iro dal mi Egye sü let, Bu da pest,
1998. 70–71. o.



Ta nu lá si cé lok:
– Is mer ke dés a szen ve dés sel mint a Bib lia egyik fon tos

kér dé sé vel
– A szenvedés kérdésére adott teo ló gi ai vá lasz kí sér le tek

meg is me ré se
– A rej tõz kö dõ Is ten teo ló gi ai gon do la tá nak meg is me ré se
– A szen ve dõ Is ten teo ló gi ai gon do la tá nak meg is me ré se
– A szen ve dés ér tel mé nek vagy ér tel met len sé gé nek meg -

vi ta tá sa, kü lö nö sen a ho lo ka uszt ese mé nyén ke resz tül
Szo ci á lis szem pont: a szen ve dés fel is me ré se ma gunk

kö rül, ke resz tény fe le lõs sé günk tu da to sí tá sa
Mód sze rek: egyé ni és cso por tos mun ka, vi ta, plé num be -

szél ge tés
Esz kö zök: Bib lia, elõ re el ké szí tett ige helyes pa pí rok

Be ve ze tõ fel adat – egyé ni ref lek tív mun ka + plé num 
Min den ta nu ló kap egy da rab pa pírt, amely re név nél kül
fel ír ják, mi okoz ne kik leg in kább szen ve dést. A pa pí ro kat
össze ke ver jük, majd min den ki húz egyet (nem le het a sa -
ját ja), és fel ol vas sa. Vagy a fel ol va só, vagy a cso port kö zö -
sen tesz egy ja vas la tot ar ra, hogy mi re len ne szük sé ge a
szen ve dõ nek, mi se gít het ne raj ta. (Eset leg há zi fel adat -
ként: ír ni egy imád sá got a ne héz hely zet ben le võ ért, ott -
hon el mon da ni.)

Cso port mun ka bib li ai szö ve gek kel 
Be ve ze tõ kér dés: hol je le nik meg a Bib li á ban leg erõ tel je -
seb ben a szen ve dés kér dé se? – Va ló szí nû leg Jób köny vét
és a szen ve dés tör té ne tet fog ják em lí te ni.

3-4 fõs cso por tok kö zött osszuk szét a cé du lák ra írt ige -
he lye ket. A fel adat az, hogy az egyes cso por tok össze gez -
zék a plé num elõtt egy mon dat ban, mit mon da nak a szen -
ve dés rõl a meg adott ige he lyek.

1. cso port: A szen ve dés mint atyai fe nyí tés.21 Péld
3,11–12; Zsolt 94,12–15; Zsid 12,4–11

2. cso port: Jót és rosszat egy aránt el kell fo gad nunk Is -
ten tõl. Jób 2,10; Préd 7,14; Jób 1,21

3. cso port: Is tent se gít sé gül le het hív ni a szen ve dés ben.
Zsolt 50,15; Zsolt 30,3–4; Mk 10,48

4. cso port: Is ten tá vol van. Zsolt 102,2–3; Jób
30,20–21; Jób 13,23–24; Mt 27,46

5. cso port: A szen ve dõ nek együtt ér zés re van szük sé ge.
Jób 6,14; Róm 12,15; Mt 25,35–36

Új fo ga lom be ve ze té se – cso port be szél ge tés, ta ná ri köz lés
Kér dés: Mit gon dol tok, mit je lent a „rej tõz kö dõ Is ten” ki fe -
je zés? – Az elõb bi fel adat ban be szél tünk ar ról, hogy Is ten
né ha tá vol van, el rej ti az ar cát elõ lünk. Iz rá el né pe olyan
ta pasz ta la tot szer zett Is ten rõl, hogy õ rej tõz kö dõ Is ten,
akit so sem le het ki is mer ni (Ézs 45,15). Is ten tá vol lé tét a
szen ve dõ em ber na gyon fáj dal ma san ér zé ke li. Sok szor el -
hang zott pél dá ul a mon dat, hogy Is ten nem volt ott
Ausch witz ban. Mond junk el egy tör té ne tet, amely meg mu -

tat ja, hogy a kon cent rá ci ós tá bor ban is imád koz tak em be -
rek Is ten hez, és a vég sõ re mény te len ség ál la po tá ban is
õbe lé tud ták he lyez ni re mé nyü ket. Ne mu lasszuk el le szö -
gez ni, hogy a te o dí cea kér dé sé re csu pán vá lasz kí sér le tek
van nak, nincs vég le ges vá lasz.

A rej tõz kö dõ Is ten (la ti nul De us abs con di tus) teo ló gi ai
fo gal ma azon ban töb bet is je lent az ószö vet sé gi is ten kép -
nél: az em be ri test be öl tö zött és ke reszt re fe szí tett Krisz tus
el rej tet te di csõ sé gét (Fil 2,7–8), hogy a fel tá madt Krisz tus
di csõ sé ge an nál éle seb ben ra gyog jon fel. Az em ber ré lett
Krisz tus alak já ban meg ért jük azt is, hogy Is ten nem kö -
zöm bös a mi szen ve dé sünk iránt, nem va gyunk ben ne
egye dül, Krisz tus ér tünk szen ve dett és együtt van ve lünk
a szen ve dés ben

Vi ta egy idé zet hez kap cso ló dó an – plé num
„Ér ték a ho lo ka uszt, mert fel mér he tet len szen ve dés ré vén
fel mér he tet len tu dás hoz ve ze tett; ez ál tal fel mér he tet len
er köl csi tar ta lék rej lik ben ne.” (Ker tész Im re: A ho lo ka uszt
mint kul tú ra. Szá zad vég, Bu da pest, 1993. 46. o.)

Vi tas sá tok meg az idé zet hez kap cso ló dó an, hogy van-e
a szen ve dés nek ér tel me! – Fon tos meg kü lön böz tet ni a
szen ve dést és a fáj dal mat, amely fon tos pél dá ul egy gyer -
mek fej lõ dé sé nél is, mert ál ta la meg ta nul ja el ke rül ni a ve -
szélyt. Az érett sze mé lyi ség a fáj dal mat és a szen ve dést is
in teg rál ni tud ja élet ta pasz ta la tai kö zé, és ta nul hat be lõ le.
Azon ban fon tos be szél ni ar ról, hogy van kül sõ erõk ál tal
ránk kény sze rí tett szen ve dés is, amely olyan mér té kû,
hogy már nem épít és ta pasz ta lást ad, ha nem rom bol.

A szen ve dés mai for mái – vi ta
Fel adat: So rol já tok fel a szen ve dés mo dern vi lá gunk ra jel -
lem zõ for má it! Ne csak az em be ri szen ve dés re gon dol ja -
tok! – Vár ha tó an fel buk kan nak a kö vet ke zõk: sze gény ség,
éhe zés, há bo rú, mun ka nél kü li ség, ter mé sze ti ka taszt ró -
fák, túl né pe se dé si prob lé mák, öko ló gi ai krí zis, az ál la tok
szen ve dé se, haj lék ta lan ság, al ko ho liz mus, ká bí tó szer, be -
teg sé gek (pl. AIDS) stb. 

Kér dés: Me lyik ér zé kel he tõ a ti kör nye ze te tek ben? Van-
e olyan, ame lyik rõl úgy gon dol já tok: a szen ve dõ „ma ga
te het” a sa ját szen ve dé sé rõl? – Itt fon tos ár nyal ni a di á kok
gon dol ko dá sát pél dá ul a haj lék ta la nok kal, az al ko ho lis -
ták kal vagy a dro go sok kal kap cso lat ban: sok szor nincs,
ami meg tart sa õket a le csú szás tól, nem fon tos sen ki nek,
hogy épek, egész sé ge sek-e.

Kér dés: Ha mó do tok nyíl na rá, se gí te né tek-e va la kin,
aki ne he zebb hely zet ben van, mint ti? Mi lyen mó don? Is -
me ri tek-e azo kat a ci vil szer ve ze te ket, ame lyek ilyen mun -
kát vé gez nek? – Itt be le het mu tat ni egy-egy tár sa dal mi
szer ve zet mû kö dé sét, pél dá ul be teg gye re ke ket se gí tõ, al -
ko ho lis ta men tõ, egye dül ál ló fi a tal anyák ról vagy haj lék ta -
la nok ról gon dos ko dó ala pít vá nyok, in té ze tek kö zül egyet.
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Ho lo ka uszt, em lé ke zés és el be szé lés –
óra váz la tok

Kor cso port: az A váz lat ese té ben 6–7. év fo lyam, a B
váz lat ese té ben 11–12.

Al ka lom/tan ter vi il lesz ke dés: Az al sóbb kor osz tály szá -
má ra Esz ter köny vé hez kap cso ló dó an, a fel sõbb osz tá lyok
szá má ra a 20. szá zad egy ház tör té ne tén be lül vagy az eti -
kai tár gyú órák va la me lyi kén (pél dá ul a kö zös ség, ki a fe -
le ba rá tom kér dés kö rén be lül, eset leg a há bo rú té má já hoz
kap cso lód va). Mind két óra váz lat hasz nál ha tó csen des na -
pon vagy a ho lo ka uszt em lék nap ján is.

Ta nu lá si cé lok:
– A de u te ro no mi u mi pa rancs (2Móz 10,2) meg is me ré se.
– Az em lé ke zés fon tos sá gá nak tu da to sí tá sa (mint em be ri

tu laj don ság; mint a múlt ban el kö ve tett hi bák ból és bû -
nök bõl va ló oku lás, ta nu lás, kü lö nö sen a ho lo ka uszt -
hoz kap cso ló dó an; mint Is ten sza ba dí tó tet te i nek el be -
szé lé se új ra meg új ra).

– A váz lat: a pu rim ün nep hez kap cso ló dó szo ká sok meg -
is me ré se, a zsi dó ün ne pek je len tõ sé ge a tör té nel mi nem -
zet szá má ra. B váz lat: a ho lo ka uszt ese mé nye i nek meg -
is me ré se, sze mé lye seb bé té te le egye di tör té ne tek ál tal. 
Mód sze rek: A: a zsi dó pu rim ün nep meg ele ve ní té se, jel -

mez be öl tö zés, kö zös sü tés-fõ zés. B: Ta nu lói anyag- és do -
ku men tum gyûj tés, a tár gyak be mu ta tá sa, be lõ lük egy „ki -
ál lí tás” be ren de zé se.

Esz kö zök: A: jel me zek, ke rep lõk vagy egyéb zaj kel tõ tár -
gyak, kel lé kek a sü tés hez. B: le he tõ leg egy nagy fa li új ság,
en nek hi á nyá ban egy fal ra rög zít he tõ nagy le pe dõ, amely -
re a di á kok rá tû zik a be mu ta tott ké pe ket, tár gya kat stb.,
to váb bá gyer tya, imád sá gos könyv.

„A” vázlat
Az ün nep elõ ké szí té sé hez be szél jük meg a ta nu lók kal,
hogy a majd elõ adan dó „szín da rab ban” (Esz ter köny ve fel -
ol va sá sá ban és a le he tõ sé gek hez mér ten dra ma ti zá lá sá -
ban) ki mi lyen sze re pet fog ját sza ni; esze rint vá lassza nak
jel mezt. Ott hon min den ki ol vas sa el és gya ko rol ja a rá esõ
részt. Az „ün ne pi órá ra” min den ki hoz zon va la mi lyen tár -
gyat, amellyel nagy zajt tud csap ni, pél dá ul ke rep lõt, lá -
bos fe dõt stb. Az ün ne pi te kercs fel ol va sá sa köz ben ugyan -
is Hám án ne vé hez ér ve a gye re kek zajt csap nak, ki ál toz -
nak (igye kez zünk ezt úgy be ve zet ni, hogy ne gyû löl kö dõ
ki ál to zás, pfu jo lás le gyen be lõ le, in kább öröm te li ki ál tás,
hogy Is ten se gít sé gé vel füst be ment Hám án ter ve). A fel ol -
va san dó tör té ne tet le rö vi dít ve, eset leg a bib li ai szö veg
alap ján sa ját sza va ink kal át ír va ér de mes ol vas ni, hagy juk
ki pél dá ul a zsi dók bosszú já ról szó ló részt. Fon tos, hogy a
fel ol va sás vé gén jól ki emel jük a teo ló gi ai üze ne tet: azért
ün ne pe lünk, mert év rõl év re meg em lé ke zünk Is ten sza ba -
dí tó tet te i rõl. 

„B” vázlat
A 17–18 éves di á kok szá má ra ad juk ki azt a fel ada tot
(kö rül be lül egy hó nap pal a ter ve zett óra elõtt), hogy
gyûjt se nek egy-egy tár gyat – fény ké pet, le ve let, do ku -
men tu mot stb. – vagy tör té ne tet a ho lo ka uszt tal kap cso -
lat ban. A tárgy vagy tör té net le he tõ leg kap cso lód jon ah -
hoz a ré gi ó hoz, amely ben él nek: az ot ta ni zsi dó ül dö zés
ál do za ta i hoz, túl élõ i höz vagy zsi dó men tõ i höz. Te gyük vi -
lá gos sá, hogy tör té ne te ket vá runk, te hát a tár gyak is le -
he tõ leg va la mi lyen sze mé lyes tör té ne tet mond ja nak el,
vagy an nak le gye nek a szim bó lu mai. Je lez zük a tanulók -
nak, hogy for dul ja nak hoz zánk, ha nincs öt le tük, és se -
gít sünk ne kik el jut ni olyan sze mé lyek hez, akik kel be szél -
get ve fel tá rul hat elõt tük a sze mé lyes tör té ne lem nek egy
sze le te. 

Az órán a di á kok egyen ként be mu tat ják a tár gyat
és/vagy el mond ják a tör té ne tet, amit ma guk kal hoz tak,
majd el he lye zik azt az „em lé ke zés fa lán”. (Akik tör té ne tet
hoz nak, le he tõ ség sze rint ké szít se nek hoz zá va la mi lyen
ap ró szim bó lu mot.) A fal le het az osz tály te rem ben vagy –
ha úgy gon dol juk, hogy so ká ig sér tet le nül ma rad hat – az
is ko la va la mi lyen kö zös te ré ben. A fal ra fel ír hat juk 2Móz
10,2 pa ran csát: be széld el fi a id nak és uno ká id nak… Be -
szél ges sünk ar ról, mit ér tet tek meg a ho lo ka uszt ese mé -
nyé bõl a ku ta tá suk ál tal, majd az óra vé gén gyújt sunk
gyer tyát és mond junk el egy imád sá got az ál do za to kért.

A HO LO KA USZT RÓL SZÓ LÓ FIL MEK
A HIT OK TA TÁS BAN

Az 1978-ban el ké szült Ho lo ka uszt cí mû té vé so ro zat óta
szá mos mó don meg je le ní tet ték a film vász non a soa ese -
mé nye it, a ró la szó ló fil mek kö zött már Os car-dí jas al ko -
tá sok is van nak. Ezek kö zül a fil mek kö zül ki vá laszt ha -
tunk olyan al ko tá so kat, ame lyek a kö zép is ko lás di ákok
szá má ra is be fo gad ha tó ak, kö ze lebb hoz zák hoz zá juk a
ho lo ka uszt ese mé nye it az egyé ni sor sok be mu ta tá sán ke -
resz tül, meg mu tat ják, ho gyan le het em ber nek ma rad ni az
em ber te len idõk ben is. 

A le ve tí ten dõ film ki vá lasz tá sá hoz se gít sé get ad hat az
OKI által kiadott, holokausztoktatást segítõ kézikönyvben
Su rá nyi Ve ra össze ál lí tá sa.22 Szin tén hasz nos ké zi könyv
Ann et te Ins dorf In de lib le Sha dows23 cí mû mun ká ja, amely
zsá ne rek, nar ra tív stra té gi ák stb. sze rint cso por to sít ja a
fil me ket, és rész le te seb ben elem zi azo kat. 
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22 Su rá nyi Ve ra: Film aján lat a ho lo ka uszt tör té ne té nek be mu ta tá sá hoz.
In: Ké zi könyv a ho lo ka uszt ról ta ná rok és ta nu lók szá má ra. Össze ál lí tot ta
Lo ránd Fe renc és Ti szó czi Ta más, szer kesz tet te Bu dai Ág nes. A se géd -
könyv tel jes anya ga, ezen be lül szö veg gyûj te mény, szép iro dal mi és szak -
iro dal mi bib li og rá fia, film aján ló, va la mint más se géd anya gok is meg ta -
lál ha tók az Or szá gos Köz ok ta tá si In té zet web ol da lán:
http://www.oki.hu/cikk.php?kod=kez ikonyv
23 Ins dorf, Ann et te: In de lib le Sha dows. Film and the Ho lo caust. 3rd ed.
Camb ridge Uni ver sity Press, 2003.



Az itt aján lott fil mek kö zül a leg ko ráb bi, 1983-as a Jób
lá za dá sa24 (ren dez te: Ka bay Bar na, Gyön gyössy Im re) cí mû
ma gyar film (105’). Ben ne az idõ sö dõ, fa lu si zsi dó há zas -
pár (Zen the Fe renc és Te mes sy Hé di), akik mind a hét gyer -
me kü ket el te met ték, örök be fo gad ja Lac kót, egy ke resz tény
kis fi út (Fe hér Gá bor) 1943-ban. Az együtt töl tött idõ alatt a
kis fiú be te kin tést nyer a zsi dó ha gyo má nyok ba, csa lá di
élet be, és meg sze re ti a be fo ga dó, me leg szí vû szü lõ ket. Jób
a kis fiú örök be fo ga dá sá val meg cá fol ja a ha lált, és még is
utó dot hagy a vi lág ra; egy ben meg cá fol ja a ná ci kat is, hi -
szen ke mény mun ká val meg ke re sett ja va it (és sze re te tét,
er köl csi tar tá sát) egy ke resz tény gyer mek re hagy ja. Az el -
ke rül he tet len vég zet azon ban itt is el éri a szü lõ ket: mi u tán
Lac kót gon dos ke zek re bíz zák, õket is de por tál ják a fa lu -
ban la kó töb bi zsi dó val együtt. A film gyer me ki né zõ pont -
ja, sze re tet tel jes, me leg áb rá zo lás mód ja és re mény te li üze -
ne te al kal mas sá te szi az is ko lai ve tí tés re.

1994-ben ké szült el Ste ven Spiel berg ren de zõ al ko tá sa,
a Schind ler lis tá ja25 (Schind ler’s List, 200’). 12 Os car-je lö -
lés bõl hét ka te gó ri á ban nyert a film, köz tük a leg jobb film
és a leg jobb ren de zõ ka te gó ri á ban. Mind má ig az egyik leg -
is mer tebb és leg nép sze rûbb fil mes fel dol go zá sa a ho lo ka -
uszt nak, ezért va ló szí nû leg a di á kok kö zül is so kan lát -
ták. Nem árt azon ban új ra meg te kin te ni, és a film ve tí tést
kö ve tõ be szél ge tés hez elõ re szem pon to kat ad ni, ame lye -
ket a di á kok meg fi gyel nek a film ben. (A film hosszú sá ga
mi att in kább tan órán kí vü li ve tí tést ja vas lok.) Pél dá ul a
kö vet ke zõ kér dé se ket le het fel ten ni (akár cso por ton ként
ki osz ta ni, vagy min det fel ír ni a táb lá ra, hogy min den ta -
nu ló vá laszt has son egyet):

Mi lyen fil mes meg ol dá sok ér zé kel te tik az Os kar Schind -
ler ben vég be me nõ vál to zást? Ho gyan lát juk õt meg je len ni
a film el sõ fe lé ben, és ho gyan vál to zik a to váb bi ak ban? (Az
ar ca gyak ran fél ár nyék ban van, vagy va la mi el ta kar ja. Ez
azt jel zi, hogy a film ké szí tõk nem kí ván tak ha tá ro zott vá -
laszt ad ni ar ra, mi ve zér li Schind ler cse le ke de te it: a fõ sze -
rep lõ nem fe di fel mo tí vu ma it.)

Mi lyen er köl csi pó lu sok kö zött lát juk Schind ler alak ját?
Kik jel ké pe zik a két pó lust? (A ha ta lom- és al ko ho l it tas
Goeth pa rancs nok és az ér zé keny lel kû Stern, Schind ler
zsi dó szár ma zá sú köny ve lõ jé nek alak ja vol ta kép pen a fõ -
sze rep lõ lel ké nek két fé le „ar cá ra” rí mel. Schind ler mind -
ket tõ jük höz el sza kít ha tat la nul kap cso ló dik, de idõ vel az
egyik ol da lon csak szín já té kot ûz, míg a má sik ol da lon el -
nye ri al kal ma zott ja bi zal mát.)

Mi tõl vál to zik meg Os kar Schind ler? (A pla szo wi get tó
ki ürí té sé nek je le ne té ben Schind ler egy kis lány pi ros ka -
bát ját fi gye li – ez a je le net a ben ne le ját szó dó vál to zás ér -
tel me zé sé nek kul csa, itt lát ja meg Schind ler az egyén
szen ve dé sét a tö meg ben. Mi is el ta nul hat juk a film ké szí -
tõk tõl ezt a di dak ti kai mód szert: sok kal job ban át tud juk
él ni és érez ni egy-egy em ber sor sát, és raj ta ke resz tül meg -

ér te ni a ho lo ka uszt ese mé nye it, mint ha ál ta lá nos ság ban
a nagy tö me gek szen ve dé sé rõl hal lunk.)

Hol buk kan nak fel és mit jel ké pez nek a ke zek a film ben?
(Az em be ri ke zek sok min den re ké pe sek: gyer tyát gyúj ta -
nak, élet men tõ lis tát gé pel nek, sí ro kat tisz tel nek meg
vagy meg húz zák a ra vaszt.)

Ho gyan hasz nál ja fel a film a szí nek ere jét? (A szí nek az
örö möt, a re ményt áb rá zol ják; a film ele jén fel tûn nek egy
rö vid ide ig; köz ben rö vid ide ig fel buk kan a re mény jelképe,
a pi ros ka bát; majd a film vé gén új ra vissza tér nek a szí nek.)

Szin tén na gyon is mert té vált az 1997-es olasz film, Az
élet szép26 (La vi ta è bel la, 122’). Ez az al ko tás nagy sze -
re tet tel mu tat ja be, ho gyan igye ke zett egy édes apa meg óv -
ni gyer me két a zsi dó ül dö zés és a kon cent rá ci ós tá bor
pusz tí tá sá tól. Ta lán kü lö nös le het, hogy egy zsi dó ül dö zés -
rõl szó ló, kon cent rá ci ós tá bor ban ját szó dó film el sõ sor ban
a hu mor ra épít (bár ez nem ki vé te les), de ér zé sem sze rint
olyan mó don te szi ezt, hogy so sem vá lik bán tó vá. A hu -
mor egy faj ta vé de ke zé si stra té gia, ame lyet a min den na -
pok ban ugyan úgy hasz ná lunk, aho gyan te szik azt mû vé -
szek is – nem csak film ké szí tõk, ha nem írók és köl tõk, sõt
oly kor kép zõ mû vé szek is. Rá adá sul – ha a kis fiú nem is –
mi vé gig is mer jük, elõ re sejt jük az ese mé nyek bal jós, majd
tra gi kus ala ku lá sát. A film azon ban nem csap ja be a né -
zõt: a kez de tek tõl ér zé kel te ti, hogy „me sét mond”, és nem
a re a liz mus ra tö rek szik. Ezt a célt szol gál ják a fõ sze rep lõ
– és egy ben ren de zõ –, Ro ber to Be nig ni ko mé di á zá sai,
Chap lint idé zõ cset lés-bot lá sai, ame lyek el tá vo lít ják a né -
zõt a film ese mé nye i tõl. A meg nem ne ve zett kon cent rá ci -
ós tá bor ban sem tö rek szik re a lis ta áb rá zo lás ra a film; de
vég sõ so ron ez az al ko tás nem a ho lo ka uszt ról, ha nem a
sze re tet rõl szól. Ép pen ezért a film bõl adó dó teo ló gi ai pár -
hu zam ról is be szél get he tünk a di á kok kal: Krisz tus ér tünk
tör tént meg vál tó ha lá la ugyan így sze re tet bõl fa kadt, és
éle tet adott ne künk. Ha a film még is el fo gad ha tat lan, túl -
sá go san ir re á lis len ne egyes di á kok szá má ra, Ins dorf
elem zé se to váb bi tám pon to kat ad a film „vé del mé hez”:

A film nem Ausch witz ban ját szó dik. Nem min den tá bor -
ban vol tak gáz kam rák és kre ma tó ri u mok, a ren de zõ édes -
ap ja ma ga is meg jár ta az in ter le ve bor ge ni fo goly tá bort,
ahol el mon dá sa sze rint „so kat ne vet tek, hogy el ke rül jék a
tra u mát”.27

A Je wish We ek ne vû New York-i he ti lap 1999. már ci us
26-i szá ma be szá molt egy ha son ló tör té net rõl:28 do ku -
men tu mok ke rül tek elõ egy Jo seph Schle ifs tein ne vû gyer -
mek rõl, aki két és fél éves ko rá ban ap já val együtt be ke rült
Buc hen wald ba (ap ja egy zsák ban rej tet te el ér ke zés kor), és
a lá ger fel sza ba dí tá sa után a Ber gen-Bel sent túl élt édes -
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24 Ins dorf, 2003. 92. o.
25 L. 22-es jegyz., to váb bá Ins dorf, 2003. 259–267. o.

26 L. 22-es jegyz., to váb bá Ins dorf, 2003. 285–292. o.
27 Ins dorf, 2003. 289. o.
28 Az esetrõl szóló beszámoló elérhetõ a hetilap internetes oldalán angolul:
http://www.thejewishweek.com/news/newscontent.php3?artid=466
Ugyanitt a Schleifsteinnel készült interjú is olvasható: 
http://www.thejewishweek.com/news/newscontent.php3?artid=1541



anyá val új ra egye sült a csa lád. A túl élõt fel ku tat ták, és in -
ter jút is ké szí tet tek ve le. 

1998-ban ké szült az Élet vo nat29 (Tra in de vie) cí mû
fran cia–ro mán já ték film (103’), amely leg in kább a füg get -
len fil mes fesz ti vá lo kon ara tott si kert. En nek a film nek a
si ke re is ab ban áll, hogy sze re tet tel, kö zel rõl mu tat ja be a
zsi dó ül dö zés ál tal érin tett kö zös sé get, egy kis zsi dó fa lu la -
kó it és éle tét, és szin tén a hu mor fegy ve rét ve ti be az erõ -
szak el len. A film nar rá to ra a fa lu bo lond ja, Sh lo mo, aki el -
me sé li, ho gyan me ne kül tek meg a fa lu la kói a kö zel gõ ve -
szély elõl: az õ ja vas la tá ra vá sá rol tak egy vo na tot, be fes -
tet ték bi ro dal mi szí nek re, ki je löl tek ma guk kö zül „ná ci
tisz te ket”, és ez zel az ál cá val in dul tak el az orosz ha tár,
majd Pa lesz ti na fe lé. A tör té net szá mos me sé be il lõ for du -
la tot tar tal maz – ezek kö zül ta lán a leg öt le te sebb, hogy a
ha tár kö ze lé ben, ami kor már majd nem meg me ne kül tek,
egy né met csa pat áll ja út ju kat; a tra gé di át ígé rõ „le bu kást”
az ál lít ja meg, hogy ki de rül: a má sik cso port ná ci nak öl tö -
zött ci gá nyok ból áll, akik a zsi dók hoz ha son ló mó don
igye kez ték men te ni az éle tü ket. A „hap py end” után azon -
ban a né zõ tor ká ra forr a fel sza ba dult ne ve tés, ugyan is Sh -
lom ót lát juk a szö ges drót mö gött áll va, amint azt mond ja:
„Ez az én fa lum tör té ne te…” Itt éb re dünk rá, hogy a re -
mény kel tõ, szív me len ge tõ tör té net va ló já ban me ne kü lés
volt a kon cent rá ci ós tá bor ke gyet len va ló sá ga elõl. 

Nem szi go rú ér te lem ben vett ho lo ka uszt film, de meg te -
kin tés re ér de mes A nap fény íze,30 amely egy zsi dó csa lád
tör té ne tét be szé li el a szá zad for du ló tól az 1960-as éve kig,
be mu tat va az asszi mi lá ció ne héz, sõt ke ser ves út ját. Az
iden ti tá su kat ke re sõ ka ma szok fon tos ta nul sá go kat von -
hat nak le a film bõl: a sze rep lõk a be il lesz ke dés, a tár sa -
dal mi el is me rés ér de ké ben fel ál doz zák iden ti tá su kat, de
csa lód ni uk kell vá lasz tott esz mé nye ik ben. Vi tá nyi Ist ván
sza vai na gyobb táv la tú tár sa dal mi kér dé se ket is fel vet nek
A nap fény ízével kap cso lat ban: „A film nem a zsi dó ság
asszi mi lá ci ó já ról szól, az csak pél da. Ar ról szól, hogy eb -
ben a most már mú ló 20. szá zad ban, te hát a mo dern tár -
sa da lom ban min den csa lád, min den em ber iden ti fi ká ci ós
kény szer elõtt áll. Jö vünk a ma gunk kis csa lá di ha gyo má -
nya i ból, egy tra di ci o ná li sabb, »el sõ fo kú« vi lág ból, és be -
le ke rü lünk egy na gyobb tár sa dal mi szer ke zet be, ahol in -
téz mé nyek, po li ti kai és más szer ve ze tek, vi lág né ze tek,
ma ga tar tás for mák és er köl csök út vesz tõ jé be ér ke zünk.”31

Ez a film a ho lo ka uszt és iden ti tás témájához il leszt he tõ,
el sõ sor ban a fel sõbb év fo lya mok di ák jai szá má ra ja va sol -
nám a ve tí té sét.

Ste ven Spiel berg a Schind ler lis tá jának le for ga tá sa után
hoz ta lét re a Sho ah Túl élõi Vi zu á lis Tör té nel mi Ala pít -
ványt (Sur vi vors of the Sho ah Vi su al His to ry Fo un da ti on).
Az ala pít vány cél ja, hogy a ho lo ka uszt túl élõ i vel ké szí tett

in ter jú kat gyûjt se, meg õriz ze és to vább ad ja a ké sõb bi ge -
ne rá ci ók szá má ra, hogy se gít se nek le gyõz ni az elõ íté le te -
ket, az in to le ran ci át és a bi gott sá got, és a szen ve dést,
ame lyet ezek okoz nak. Web ol da lu kon (www.sho ah fo un -
da ti on.com) on line for má tum ban is meg te kint he tõ né -
hány ilyen in ter jú,32 il let ve to váb bi ok ta tá si se géd le tek is
ta lál ha tók itt. (Mi vel ezek mind egyi ke an gol nyel ven ké -
szült in ter jú kat hasz nál fel, ezért a ma gyar is ko lák ban ke -
vés bé al kal maz ha tók, de az an go lul jól tu dó ta ná rok szá -
mos öt le tet nyer het nek a ho lo ka uszt ok ta tá sá hoz az óra-
és té ma váz la tok ból. A bát rab bak az in ter jú vi de ók fel ira to -
zá sá val is kí sér le tez het nek. Ugyan az ala pít vány ka ta ló -
gu sá ban szá mos ma gyar nyel vû in ter jú is ta lál ha tó, ezek
saj nos nem el ér he tõk az in ter ne ten ke resz tül, csak sze mé -
lye sen az ala pít vány Los An ge les-i ar chí vu má ban.) 

Az ala pít vány az in ter júk gyûj té sén kí vül do ku men tum -
fil mek ké szí té sé re is meg bí zást ad. Így jött lét re 2002-ben
a Meg tört hall ga tás (Brok en si len ce) cí mû, öt rész bõl ál ló
do ku men tum film is (272’). A pro du cer, Ste ven Spiel berg
és az ala pít vány öt kü lön bö zõ or szág ból szár ma zó ren de -
zõt kért fel ar ra, hogy ké szít se nek egy-egy do ku men tum -
fil met a ho lo ka uszt ról. Ezek a kö vet ke zõk: 

Pa vel Csuk raj, Orosz or szág: Gyer me kek a mély bõl
Voj tech Jasny, Cseh or szág: Pokol a földön
Lu is Pu en zo, Ar gen tí na: Akik éltek
Szász Já nos: A ho lo ka uszt sze mei
Andr zej Waj da: Em lékezem
Szász Já nos kö zel egy órás al ko tá sa33 a gyer me kek

szem szö gé bõl mu tat ja be a ho lo ka usz tot, fel hasz nál va az
ala pít vány ma gyar túl élõk kel ké szült in ter jú it, pél dá ul
Hel ler Ág nes, Horn Emil, Szé kely Éva, Ve tõ Gá bor és má -
sok vissza em lé ke zé se it, akik gyer mek ként vagy fi a tal ként
él ték meg a ho lo ka usz tot. A film ke ret tör té ne te egy ro ma
kis lányt mu tat be, aki egy ré gi le xi kont ta lál és kezd el
bön gész ni, amely bõl a zsi dó élet tel és a ho lo ka uszt tal
kap cso la tos sza va kat ol vas ki és is mer meg.

Ter mé sze te sen még szá mos film szól a ho lo ka uszt ról vagy
ál ta lá ban a ná ci ura lom kor sza ká ról, ame lye ket tet szés sze -
rint fel le het hasz nál ni. Pél dá ul egy mû vész szem szö gé bõl
lát juk az ese mé nye ket A zon go ris ta34 cí mû film ben vagy –
na gyon más né zõ pont ból – a Me phis tóban,35 ame lyet azon -
ban nem ja va sol nék is ko lai ve tí tés re. Az újon nan el ké szült
Sors ta lan ság cí mû film is hasz nál ha tó az órá kon, ha bár én
elõny ben ré sze sí te ném a köny vet a film mel szem ben. 

Vé gül né hány egé szen ma gá tól ér te tõ dõ nek tû nõ gon -
do lat Su rá nyi Ve rá tól, ame lye ket még is jó szem elõtt tar ta -
nunk, ha a hit tan órán vagy azon kí vül film ve tí tés re ké -
szü lünk: „A ko ra be li do ku men tum film-fel vé te lek élõb bé
te szik a tár gyalt kor sza kot, a tör té nel mi té má kat fel dol go -
zó já ték fil mek pe dig az egyé ni sor sok szem szö gé bõl te szik
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29 L. 22-es jegyz., to váb bá Ins dorf, 2003. 285–286. o.
30 L. 22-es jegyz.
31 Vi tá nyi Ist ván: Mi rõl szól A nap fény íze? Élet és Iro da lom, 2000/8. 8.
o. Idé zi: l. 22-es jegyz.

32 http://www.vhf.org/tes ti mony vi e wer/TV-Ma in.htm
33 L. 22-es jegyz.
34 L. 22-es jegyz.
35 Ins dorf, 2003. 159–163. o.



Nagy szü le im cse resz nye fur nér ru hás szek ré nyé nek te te jén
ta lál tam rá az el sõ sok ko ló Ausch witz-do ku men tum ra,
ami kor hat éves for ma gye rek ként le pe cáz tam a ké pek kel
is gaz da gon il luszt rált Ha lál gyár cí mû kö te tet. A hoz zá fû -
zött el sõ el be szé lést nagy ma mám ölé bõl hall gat hat tam vé -
gig ár tat lan ál do za tok ról, egy ko ri szom szé dok ról, ba rá -
tok ról és üz let tár sak ról.

Szá mom ra az óta élõ, meg ke rül he tet len mély sé gû té ma
a ho lo ka uszt. Az ak kor har minc éves múl tat ma hat év ti -
zed táv la tá ból lát tat ja a könyv pi a con de bü tá ló Sza bó And -
rás teo ló gus. Ha úgy tet szik, an nak a gyak ran el hall ga tás -
ra és torz ma gya rá za tok ra ítélt el be szé lés nek a hi te les fo -
na lát ve szi föl és bo goz za-bont ja szét szak ér tõ biz ton ság -
gal szá la i ra, amely az Ausch witz. Ka tar zis a teo ló gi á ban
cí mû könyv ben ölt tes tet.

A dip lo ma mun ká ból át dol go zott het ven ol da las mû túl -
mu tat a ha son ló té má ban szü le tett, a ha zai teo ló gi ai dis -
kur zus ban meg szo kott mû vek ho ri zont ján. Egy szer re tesz
bi zony sá got nyel vi-szel le mi bá tor ság ról és fi nom ság ról,
egy szer re me ta fi zi kai és szép iro dal mi ih le té sû, val lo más -
sze rû és szi ká ran ob jek tív. Amit kéz be ve he tünk, a ho lo -
ka uszt teo ló gi ai lá tó szög bõl meg írt dra ma ti kus re konst -
ruk ci ó ja a har ma dik ge ne rá ció õszin te szem be né zé sé vel;
szé les szel lem tör té ne ti ala po kon nyug vó mû az em lé ke zés
és a fe le lõs ség új faj ta kul tú rá já nak lét re jöt té ért.

A szö vegben elõ rehaladva ha mar fel tû nik a nyel ve zet
új sze rû sé ge. Le tisz tult, tö mör, õszin te teo ló gi ai nyelv szó -
lal meg. A szer zõ be ve ze té sé ben szól egy új nyel vi ki in du -
ló pont szük sé ges sé gé rõl. „Gyen ge nyelv re van szük ség,
amely a szen ve dõ em ber ben lát ja meg a transz cen denst.
(…) Bá tor nyelv re van szük ség, amely az igaz ság és a sze -

re tet fo gal má ban ke re si Is tent.” Ez a be széd el len áll a kész
pa ne lek kel ope rá ló teo ló gi ai gon dol ko dás for du la ta i nak, a
tör té nel mi et len, el na gyolt, há rí tá sok kal vagy ép pen a fe -
lül né zet-fe lül emel ke dés gesz tu sa i val át ita tott nyel ve zet -
nek. A vi lá gos gon do lat me ne tet fenn tar tó ta nul mány a ki -
tû zött kri té ri u mok ha té kony ér vé nye sü lé sé vel több pon ton
szép iro dal mi emel ke dett sé get ér el.

Még min dig for mai vo ná sok nál ma rad va di csé ret il le ti a
ki adót (Luther Ki adó) a tar ta lom hoz mél tó meg je le ní té -
sért. A be fo ga dást fel hasz ná ló ba rát mó don se gí ti a jegy ze -
tek és for dí tá sok so ra, gaz da gít ja az iro da lom gyûj te mény.
Így a könyv – amel lett, hogy el fér egy ka bát zseb ben – sem -
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át él he tõ vé a tör té nel mi ese mé nye ket. Az ilyen fil mek ré -
vén le he tõ vé vá lik az ér zel mi azo no su lás vagy el ha tá ro ló -
dás; ezek az al ko tá sok egy szer s mind cse lek vé si min tá kat
köz ve tí te nek és to vább gon do lás ra kész tet nek. (…) Hogy
mi kor me lyik fil met ér de mes egy-egy óra ke re té ben be mu -
tat ni, az függ het a ta nár dön té sé tõl, az ak tu á lis tan anyag -
tól és a di á kok fel ké szült sé gé tõl. A ki vá lasz tott fil met min -
den kép pen ér de mes a ta nár nak elõ re meg néz nie, hogy fel -
ké szül hes sen a fel ve tõ dõ kér dé sek re, tud jon az ér dek lõ dõ

di á kok nak vá la szol ni, iro dal mat aján la ni. Van nak fil mek,
ame lyek re elõ ze te sen fel kell ké szí te ni a di á ko kat, és van -
nak olya nok, ame lye ket elég a film meg te kin té se után
meg be szél ni. Na gyon fon tos – még ak kor is, ha a film
meg ér té se nem kí ván elõ ze tes fel ké szí tést – a fil mek meg -
be szé lé se, meg vi ta tá sa, a kü lön bö zõ ál lás pon tok üt köz te -
té se és a tör té nel mi té nyek kel va ló össze ve té se.”36

36 L. 22-es jegyz.

ARA DI GYÖRGY

Ausch witz – ka tar zis a teo ló gi á ban*

Könyv is mer te tés

* Sza bó And rás: Ausch witz. Ka tar zis a teo ló gi á ban. Luther Ki adó, Bu -
da pest, 2005. 72 o. Ára: 480 Ft.



mi lyen mó don nem ve szít sem ol vas má nyos sá gá ból, sem
szak mai igé nyes sé gé bõl.

Ami re Sza bó And rás hív, nem ke ve sebb, mint sür ge tõ,
meg ke rül he tet len szem be né zés a ho lo ka uszt tör té ne ti és
szel lem tör té ne ti sza ka dé ká val, a meg nyílt abi s szum mal
és an nak teo ló gi ai kö vet kez mé nye i vel. A szem be né zés va -
la mennyi túl élõ re vo nat ko zik, mind annyi unk szá má ra kö -
te le zõ fel adat. Az érin tett ség ben az in téz mé nyes ke resz -
tény ség egy ko ri mu lasz tá sai, vét kei mel lett na gyí tó alá ke -
rül nek a kor társ ke resz tény meg nyi lat ko zá sok leg gya ko -
ribb „te re lé ses” sa já tos sá gai, az anak ro nisz ti kus ki bú vók
a fe le lõs ség és a bûn bá nat vál la lá sa alól.

Az öt fõ fe je zet re ta golt könyv kulcs ki fe je zé se a „ne ga -
tív mí tosz”, amely a jó és rossz el kü lö nü lé sé rõl szó ló nagy
el be szé lés be il lesz ti a ho lo ka uszt tör té ne tét. Az így ke let -
ke zõ tör té ne ti mí tosz konk rét vo nat ko zá sai meg kér dõ je -
lez he tet le nek, a lét re jött táv lat azon ban le he tõ vé te szi,
hogy mint szür hisz to ri kus ki emel ked jék a tör té ne lem bõl.
Ka in és Ábel tör té ne té hez il lesz ke dik, a tör té net sze rep lõ i -
nek ha son ló an éles el kü lö nü lé sé vel. 

Az „Is ten és a ne ga tív mí tosz” cí mû fe je zet ben négy ho -
lo ka uszt utá ni zsi dó teo ló gi ai kon cep ció ke rül elõ Hans Jo -
na s tól Ker tész Im ré ig. „Az el be szé lés szel le me” cí mû sza -
kasz a Tho mas Mann tól köl csön zött ki fe je zés új ra for má lá -
sát mu tat ja be Ker tész Im ré nél, aki az „Is ten ha lott”-teo ló -
gi át kö ve tõ kor szak gon dol ko dó ja ként ilyen alap ve tõ kér -
dé sek re ke re si a vá laszt: Ki nek a te kin te te elõtt élünk
transz cen den tá lis ér te lem ben? Mi lyen tör vé nyek nek en ge -
del mes ked ve for má ló dik éle tünk? Mi lyen kö vet kez mé -
nyek kel jár, ha Is ten szel le mi leg ki sem ta pint ha tó he lyét
az el be szé lés szel le me fog lal ja el? A kö vet kez te tés el ve zet
oda, hogy a jó ról és rossz ról szó ló tör té ne tek, vagy is az
em lé ke zés és az el be szé lés ál lít hat ja hely re a vi lág fel bo -
rult rend jét.

A ta nul mány „A ne ga tív mí tosz ke resz tény szem mel”
fe je zet ben rá mu tat ar ra a fon tos tény re, hogy az evan gé li -
u mok Jé zu sa és a kons tan ti ni for du lat után rög zült krisz -
to ló gia kö zöt ti fe szült ség táp ta la ja a to vább élõ an ti sze mi -
tiz mus nak. El odáz ha tat lan teo ló gi ai fel adat nak te kin ti
Ausch witz után új ra fo gal maz ni a ke resz tény egy ház krisz -
to ló gi á ját. A ke reszt szim bó lu ma, a fe le lõs rész vét, a nagy -
szom ba ti lel kü let új stá ci ó kat je löl ki a ka tar zi sig ve ze tõ
fo lya mat ban.

Eti kai vég szó zár ja a ta nul mányt, amely vissza pil lan tá -
sá val to váb bi gon dol ko dás ra, tet tek re kész tet. Aho gyan a
ha zai evan gé li kus ság nar ra tí vá já ból fel vil lant ja Szteh lo
Gá bor alak ját és a nyi las ura lom ide jén ki fej tett te vé keny -
sé gét, úgy a mind má ig tet te n ér he tõ „po gány ság ka i ni ter -
ror ja” kö ze pet te mun kál ni kell a „gyer me ki és ke resz tény
lé lek élet men tõ na iv kul tú rá ját” ma is. Az em lé ke zé sen
túl, amely nyit va tart ja a múl tat, ezt a fel ada tot ér tel me zi
és ve tí ti egy újon nan fel nö võ ge ne rá ció elé meg fog ha tó,
szín vo na las mó don Sza bó And rás teo ló gus.

Kü lön ér de me a mû nek, hogy a más kor fe le ke ze ti vagy
val lá si pro vin ci a liz mus ba zárt meg kö ze lí té sek ha gyo má -
nya in túl lép ve a zsi dó–ke resz tény teo ló gi ai pár be széd
foly ta tá sá ra in dít, egy ben an nak ré szét is ké pe zi. Mi sem
tük rö zi ezt hi te le seb ben, mint hogy a könyv be mu ta tó já ra
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men meg ren de zett
Em lé ke zés – híd a jö võ fe lé. Soa em lék kon fe ren cia 2005 cí -
mû ese mény ke re té ben ke rült sor. Az Or szá gos Rab bi kép -
zõ – Zsi dó Egye tem hon lap ján pe dig hó na pok óta ol vas ha -
tó az el sõ zsi dó teo ló gi ai ol va sa to kat ösz tön zõ re cen zió.

Ha va la ki nek ezek után két sé ge tá mad, lesz-e igé nyes,
ma gyar nyel ven meg szó la ló teo ló gi ai élet a 21. szá zad -
ban, és nem sze ret ne ki ma rad ni egy szel le mi-teo ló gi ai ka -
land ból, amely ka tar zis hoz ve zet het, lep je meg, il let ve
gyõz ze meg ma gát ez zel a könyv vel. Tolle, lege!
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A cím igen prob le ma ti kus: „a poszt krisz ti á nus kor sze ku -
lá ris krí zi se” le het ne fel dol go zás ra mél tó LMK-té ma, de ezt
nem hoz hat juk kap cso lat ba a 100 éve szü le tett Diet rich
Bon ho ef fer mun kás sá gá val. Sej tem, hogy a prob lé ma mi -
lyen fél re ér tés re ve zet he tõ vissza, s ta lán nem fe les le ges
elõ ször a fél re ér tést tisz táz ni.

A már tír teo ló gus iga zán szé les is mert ség re elõ ször az
Eber hard Beth ge ál tal pub li kált Bör tön le ve lek (Har mat Ki -

adó, 1999) ré vén tett szert, s a le ve lek né hány gon do la ta
ter mé keny ta laj ra ta lált a nyu gat-eu ró pai és észak-ame ri -
kai ra di ká lis teo ló gu sok kö ré ben. A „nagy ko rú vi lág” és a
„val lás nél kü li ke resz tény ség” ki fe je zé sek hí vó sza vak ká
let tek, ame lyek sze ku lá ris teo ló gi ai kí sér le tek egész so rát
ins pi rál ták. Né hány ilyen vál lal ko zás egé szen az „Is ten
ha lá la” gon do la tig ju tott el. Ezek a teo ló gi ák az öt ve nes-
hat va nas évek for du ló ján él ték a vi rág ko ru kat, de a hat -

CSEP RE GI AND RÁS

A poszt krisz ti á nus kor sze ku lá ris
krí zi se – 100 éve szü le tett Bon ho ef fer



va nas évek vé gé re ki fogy tak a len dü let bõl. Ná lunk vi -
szont, sa já tos kö rül mé nyek kö zött, húsz év vel to vább él -
tek. Ami kor a nyu ga ti teo ló gu sok már új és ala po sabb ku -
ta tá so kon ala pu ló Bon ho ef fer-ér tel me zést ke res tek, a ma -
gyar teo ló gu sok egy kö re az egy ház kri ti kus ként és val lás -
kri ti kus ként in terp re tált Bon ho ef fert aján lot ta fel pár be -
széd hez szol gá ló alap ként a mar xis ta–ke resz tény dia ló -
gus ban részt ve võ mar xis ta fi lo zó fu sok szá má ra, ame lyet
azok öröm mel fo gad tak. Az el sõ ma gyar nyel vû Bon ho ef -
fer-szö veg vá lo ga tás ép pen en nek kö szön he ti lét re jöt tét. A
„Fi lo zó fi ai Ok ta tók To vább kép zõ és In for má ci ós Köz pont -
ja Deb re ce ni Mun ka bi zott sá gá nak Fü ze tei” 2. kö te te,
amely 1984-ben je lent meg – és így az én kor osz tá lyom
szá má ra az el sõ le he tõ sé get ad ta Bon ho ef fer szö ve ge i nek
meg is me ré sé hez – köz li Po ór Jó zsef deb re ce ni fi lo zó fia pro -
fesszor ak ko ri ban kí vá na tos Bon ho ef fer-ér tel me zé sét is.
Po ór, fel me le gít ve né hány húsz esz ten dõ vel ko ráb bi ra di -
ká lis nyu ga ti meg kö ze lí tést, Bon ho ef fert a sze ku la ri zá ció
és így egy poszt krisz ti á nus kor hír nö ke ként ér té ke li, és
eme meg vál toz tat ha tat lan tör té nel mi fo lya mat há lás el fo -
ga dá sá ra hív ja a part ner pro tes táns teo ló gu so kat is. Er re
a hí vás ra, is me re te im sze rint, ed dig nem szü le tett teo ló gi -
ai vá lasz – ezért ma rad ha tott meg az a fél re ér tés, amely
ezt a fur csa cí met lét rehív ta.

Po ór Jó zsef és for rá sai gya kor la ti lag nem tet tek kü lönb -
sé get a val lás kri ti ka, az egy ház kri ti ka és a ke resz tény ség
kri ti ká ja kö zött: ez a fél re ér tés alap ja. Bon ho ef fer vi szont,
ami kor a „bib li ai fo gal mak val lás ta lan ér tel me zé sé rõl”
vagy „val lás ta lan ke resz tény ség rõl” be szél, ak kor nem egy
ke resz tény ség utá ni kor le beg a sze me elõtt, ha nem egy
meg újult ke resz tény ség. Ha son ló kép pen, ami kor „evi lá gi -
ság ról” vagy „a szen ve dõ Is ten rõl” szól, ak kor nem Is ten
hi á nyát prog nosz ti zál ja, ha nem egy meg újult is ten is me re -
tet. Több ne ki ru gasz ko dás után Nyu ga ton már meg tör tént
a fél re ér tés tisz tá zá sa. Ralf K. Wüst en berg Gla u ben als Le -
ben: Diet rich Bon ho ef fer und die nicht re li gi ö se In terp re ta ti -
on bib lischer Be griffe (Frank furt, 1995) – an gol for dí tás -
ban: A Theo logy of Life: Diet rich Bon ho ef fer’s Re li gi on less
Chris ti a ni ty (Eerd mans, 1998) – el vé gez te mind a ko ráb bi

ér tel me zé sek rész le tes át vi lá gí tá sát, mind pe dig a Bör tön -
le ve lek tár gyunk hoz tar to zó sza ka sza i nak ala pos elem zé -
sét. Mon da ni va ló já nak sum má ja, hogy Bon ho ef fer na -
gyon konk rét és sze mély re sza bott mó don gon dol ko dott a
val lás ról (a val lás lé nye ge sze rin te a me ta fi zi kus és az in -
di vi du a lisz ti kus szem lé let, 1944. 05. 05.), ami kor a val lás
nél kü li ke resz tény ség mel lett ér velt, a nagy ko rú vi lág ra
vo nat ko zó ví zi ó ját pe dig ek lek ti kus bör tön be li ol vas má -
nyai alap ján fo gal maz ta meg, ame lyek imp resszi ó kat in dí -
tot tak ben ne út ra, de ame lyek nek a rend sze re zé sé ig már
nem jut ha tott el. A le ve lek te hát szé pen és szug gesz tí ven
val la nak Bon ho ef fer sze mé lyé rõl, de ál ta lá no san ér vé nyes
prog nó zist nem ala poz hat nak meg.

A ko ráb bi és ten den ci ó zus ér tel me zé sek vissza szo ru lá -
sá val vi szont csak nyer het a Bör tön le ve lek mai ol va só ja.
Az 1944. áp ri lis 30-án írott el sõ, úgy ne ve zett „teo ló gi ai le -
vél tõl” kezd ve egé szen az utol só, ’44 au gusz tu sá ból ránk
ma radt írá so kig friss és sti mu lá ló kér dé se ket õriz szá -
munk ra a gyûj te mény. „Mos ta ná ban ugyan is foly vást
azon töp ren gek, hogy iga zá ból mit is je lent ma ne künk a
ke resz tyén ség, sõt ki cso da ne künk Jé zus Krisz tus?”
(1944. 04. 30.) „Meg vál tás-mí tosz”, „meg vál tás-hit”-e a
bib li ai hit? (1944. 06. 27.) Ha Is ten fe les le ges sé vá lik mint
mun ka hi po té zis, hol ma rad szá má ra hely? Mit je lent az,
hogy „Is ten szí ne elõtt és ve le együtt élünk Is ten nél kül”?
(1944. 07. 16.) Ha „csak a szen ve dõ Is ten se gít het raj -
tunk” (1944. 07. 16.), és „Jé zus nem egy új val lás ra hív,
ha nem az élet re”, ak kor „mi lyen hát ez az új élet, ez a
rész vé tel Is ten vi lág be li erõt len sé gé ben”? (1944. 07. 18.) A
kér dé se ket vé gül a hí res, tö re dék ben ma radt köny v terv
igyek szik rend sze rez ni, és a jö võ egy há zá ra néz ve meg vá -
la szol ni (1944. 08.03–10.) Kér dé sei a mi kér dé se ink, ví vó -
dá sai a mi ví vó dá sa ink. Itt-ott meg fo gal ma zott vá la szai
nem az utol só szót mond ják ki, ha nem ki in du ló pon tul
szol gál hat nak a mi kö zös út ke re sé sünk höz.

Ha a té ma elõ adó ja új ra ol vas sa a Bör tön le ve lek ezen
sza ka szát, és be von ja hall ga tó it a Bon ho ef fer rel foly tat ha -
tó be szél ge tés be, ak kor a lel ké szi mun ka kö zös ség nagy
lel ki és szel le mi él ménnyel le het gaz da gabb.
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PRO JEKT?

Szá mom ra az el sõ prob lé ma a cím bõl adó dik. Ami óta a
teo ló gus-lel kész esze met tu dom, fo lya ma to san fel-fel ve tõ -
dõ kér dés a jö võ egy há za. Ez ön ma gá ban – fe le lõs egy ház -
tag ré szé rõl – ter mé sze tes do log, ám a ki fe je zés mi li õ je egy
maj da ni éles, vál tás sze rû új hely ze tet su gall, szá mom ra

im már 20 éve. A teg nap hoz ké pest fo lya ma to san a jö võ
egy há zá ban élünk, köz ben még min dig a jö võ egy há zát
vár juk/fél jük. 

Egy más te rü let rõl szár ma zó pél dá val: be szé lünk a kon -
ti nens ván dor lás ról, amely a föld mai ké pét ki ala kí tot ta,
köz ben nem gon do lunk ar ra, hogy a ván dor lás ma is fo -
lyik, hogy a mai ko ránt sem ki ala kult, rög zí tett ál la pot.

CSER HÁ TI SÁN DOR (IFJ.)

Az if jú ság fel ké szí té se a jö võ egy há zá ra



Haj la mo sak va gyunk sza ka szok ban, lép csõk ben, nagy át -
ala ku lá sok ban gon dol kod ni és ter vez ni, ám nem biz tos,
hogy a va ló ság haj lan dó ido mul ni eh hez.

Kér dés te hát, hogy eb ben a te kin tet ben be szél he tünk-e
a jö võ egy há zá ról és az ar ra va ló fel ké szí tés pro jekt jé rõl.
Mind ez rög zí tett és jól kö rül ha tá rol ha tó (meg ér tett) je lent,
ki in du ló pon tot és vi szony lag pon to san kö rül ír ha tó, ter -
vez he tõ jö võt su gall.

NÉP EGY HÁZ ÉS IF JÚ SÁ GI MUN KA

Ez ko ránt sem el mé le ti prob lé ma csu pán. Év ti ze dek óta be -
szé lünk a nép egy há zi ke re tek fel bom lá sá ról, la zu lá sá ról, és
a je len ség két ség kí vül ma is (és még hosszú ide ig) tet ten ér -
he tõ, ám ez a nép egy ház már nem az a nép egy ház, ez a la -
zu lás már nem az a la zu lás. A 70-es, 80-as évek fó ti-gye ne -
si if jai kö zül má ra már so kan ma guk is ti zen éves gyer me -
kek szü lei – ma õk küz de nek/imád koz nak az övé ik hi té ért
(sic!) –, és azok a tan fo lya mok, kon fe ren ci ák alig ha vol tak
nép egy há zi szel le mi sé gû ek. Sõt a (kon fir má ció utá ni) if jú -
ság mint ügy, kü lön fel adat nem is jel lem zõ a nép egy há zi
vi szo nyok ra; az if jú sá gi mun ka jel leg ze te sen poszt-nép egy -
há zi je len ség, ak kor is, ha ter mé sze te sen olyan gyü le ke ze -
tek ben is fo lyik, ahol még a nép egy há zi „erõk” is hat nak.
Az if jú sá gi mun ka min dig is fe sze get te a gyü le ke ze ti ke re te -
ket, a gyü le ke ze ti élet struk tú rá já ba be épül ve is moz gal mi
je gye ket hor doz. A jól mû kö dõ, len dü let ben lé võ if jú sá gi kö -
rök iden ti tás tu da tá nak rend sze rint egyik fon tos ele me a fel -
nõtt gyü le ke zet, il let ve val lá sos ság irán ti lá tens vagy meg is
fo gal ma zott kri ti ka. (Pél dá ul: õse ink azt hit ték, jó, hogy ha
hisz nek, el men nek a temp lom ba és aján dé kot visz nek – de
én ér zem… stb.) Eb bõl a szem pont ból a nép egy ház fel szí vó -
dá sa ko moly ér vá gást je lent het az if jú sá gi cso por tok mi-tu -
da ta szá má ra. Ma (ép pen) nincs az if jú sá gi moz ga lom nak
olyan köz éle ti-köz ér ze ti ka ta li zá to ra, ami lyen volt a negy -
ve nes vagy a nyolc va nas évek ben. Aki ket az ak ko ri or szá -
gos vagy he lyi if jú sá gi mun ka nem tu dott a gyü le ke zet be
in teg rál ni, azok las san ki hul lot tak a lá tó kö rünk bõl, aki ket
igen, azok egy új „nép egy há zat” épí te nek, hi szen a gyer me -
ke ik szá má ra már ter mé sze tes az egy há zi lét.

SZE REP PROB LÉ MÁK

Fel té te le zem, hogy a nép egy há zi mi li õ vel kap cso la tos am -
bi va lens ér zé se ink el sõ sor ban an nak kö szön he tõ ek, hogy
az – sok át kos vo ná sa mel lett – biz to sí tot ta azt az alap ve -
tõ és ma gá tól ér te tõ dõ lel ké szi te kin télyt, amely a ta ní tás -
hoz, ve ze tés hez el en ged he tet len nek tû nik. Enél kül mint ha
lég üres tér ben mo zog nánk. Szo ron gunk a ne vet sé ges sé
vá lás tól, ám ez a te kin télyt el vá ró és a bra tyi zó ma ga tar -
tás kap csán egy aránt fe nye get. Az egész sé ges fi a tal em ber
min dig is ódz ko dott a kö te le zõ te kin tély tisz te let tõl, ma pe -
dig a mak ro- és mik ro k özös sé gi lét szin te min den szfé rá -
ját át jár ja a te kin tély eró zi ó ja. Ter mé sze te sen szü let het te -
kin tély a lel kész sze mé lyes va rá zsa, ma ga tar tá sa, mun ká -
ja nyo mán is, ám ez már egy egé szen új szfé rá ba ve zet.
Oda, ahol a te kin té lyért (tu da to san vagy ösz tö nö sen) fo -
lya ma to san küz de ni kell, ahol új ra és új ra meg kell nyer -
ni azt a kö ze get, amely ben dol go zunk. Ez pe dig ala po san
alá ás sa a ta ní tó-ta nít vány vi szony klasszi kus és szá -
munk ra meg le he tõ sen ké nyel mes mi li õ jét. Bi zo nyos ér te -
lem ben ki szol gál ta tot tak va gyunk; a gya kor la ti fel ál lás te -
kin te té ben ne künk van szük sé günk az if jú sá gi kör re és
nem ne kik a mi mun kánk ra, ak kor is, ha a teo ló gi ai meg -
gyõ zõ dé sünk az el len ke zõ jét vall ja. (El sem ju tunk ar ra a
te rep re, ahol ezt ki fe je zés re jut tat hat nánk.) Nagy a kí sér -
tés, hogy eb ben a hely zet ben el sõ sor ban azo kat a lel ki leg
sé rült vagy ép pen mély krí zis ben lé võ if ja kat ke res sük,
akik tar tós vagy ak tu á lis ál la po tuk mi att ke re sik, vár ják a
se gít sé get, ta ní tást, ve ze tést – te hát vissza iga zol ják te kin -
té lyün ket. A lel ki leg alap ve tõ en ép és ép pen krí zis men tes
fi a ta lok (vél he tõ leg azért még is csak na gyobb) cso port ja
pe dig fé lel me tes tömb ként ma ga so dik elénk, és haj la mo -
sak va gyunk ve lük szem ben – bár mi tény le ges in ter ak ci ót
meg elõ zõ en – a meg bán tott, sér tett jó aka ró po zí ci ó já ra he -
lyez ked ni.

El ke rül he tet len a lel ké szi sze rep új ra gon do lá sa – ál ta lá -
ban is, az if jú sá gi mun ká ban pe dig kü lö nös kép pen –, és
kér dé ses, hogy ez az új, lé nye ge sen part ne ribb vi szony
meg tû ri-e a fel ké szítés at ti tûd jét. A jö võ egy há zá val if ja ink
fog ják meg lep ni ma gu kat, de sok mú lik azon, hogy mi ho -
gyan va gyunk együtt, ké szü lünk fel ve lük a je le né ben.
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KI TUD JA MEG MON DA NI, MI LYEN LESZ
A JÖ VÕ EGY HÁ ZA?

Amit most lá tunk-ta pasz ta lunk: a fo gyás, el öre ge dés, az
ún. nép egy há zi ke re tek la zu lá sa. Nem vi gasz ta ló egy ma -
gyar evan gé li kus nak, de az egész eu ró pai ke resz tény ség
baj ban van, vagy egy nagy át ala ku lás ré sze se. Én sze mély
sze rint lúd bõ rös le szek a li be ra liz mus – li ber ti niz mus egy -
ház ba va ló be fu ra ko dá sá tól. A jö võt te kint ve ezt tar tom a
leg na gyobb ve szély nek.

Amed dig én el lá tok, nem tud ni, mi lyen lesz a jö võ egy -
há za. Két irányt lá tok: az egyik úgy él, gon dol ko dik, ter -
vez, mint ha mi sem vál toz na, míg a má sik fe sze ge ti a ke -
re te ket, új uta kat, mód sze re ket ke res és pró bál ki. Né ze tem
sze rint új ra meg kell ta lál nunk a ré gi, ki pró bált és szi lárd
ala po kat, és azok ra kel le ne va la mi újat, mást épí te ni. Ezt
per sze könnyû mon da ni…

Az if jú ság ra ta lán ép pen itt le het ne szá mí ta ni: me rész -
sé gük re, kí sér le te zõ haj lan dó sá guk ra épí te ni. De hû sé ges -
nek ma rad ni az õsi, ki pró bált ala pok hoz.

KI TUD JA MEG MON DA NI, MI LYE NEK IS
A MAI FI A TA LOK?

„A sö tét ség és bi zony ta lan ság ket tõs sé ge jel lem zi a ma -
gyar if jú ság tö me ge i nek hely ze tét is. A tö me gek rõl szó lok,
nem azok nak a sze ren csé seb bek nek ki sebb-na gyobb kö -
zös sé ge i rõl, akik már bi zo nyos mér té kig és vo nat ko zá sok -
ban meg is vi lá go sod tak, sõt meg is bi zo nyo sod tak a va -
ló ság fe lõl, s kö ze lebb rõl ar ról, hogy kik õk, és mi a dol -
guk tu laj don kép pen… Azért szó lok pe dig ró luk és ne -
künk, mert ez idõ sze rint nincs más mód és le he tõ ség en -
nek a fá jó, nyi tott kér dés nek meg ol dá sá ra, csak az, ha
egye lõ re a mi szá munk ra vá lik elõbb prob lé má vá, majd
élet stí lus sá és mun ka prog ram má az õ sor suk vál la lá sa és
irá nyí tá sa.” Ka rá csony Sán dor ír ta le mind ezt 1947-ben.1

Le het, hogy az if jú ság ügyé ben új ra föl kel le ne fe dez nünk
Ka rá csony Sán dort? Aján lom a már idé zett mû mel lett
még a kö vet ke zõ ket: If jú ság és hi va tás (Ref. Zsi na ti Iro da
Saj tó osz tá lya, 1991) és a Ba rát ság, sze re lem, hi va tás cí -
mû kö te tet (Csök mei Kör, Pé cel, 2000). Ka rá csony Sán dor
meg le põ en mo der nül és kor sze rû en hang zik ma is – egy

biz tos, ne künk, öt ve nen tú li ak nak ma is se gít meg ér te -
nünk a több év ti zed del fi a ta lab ba kat.

KI NEK VAN ÁT TE KIN TÉ SE EGY HÁ ZUNK
IF JÚ SÁ GI MUN KÁ JÁ RÓL?

A kér dést ko mo lyan te szem föl, mert úgy lá tom, egy há -
zunk if jú sá gi osz tá lyán túl nagy volt a moz gás mos tan ság
ah hoz, hogy va la ki is au ten ti kus le gyen e te kin tet ben – és
ez zel sen kit sem sze ret nék meg bán ta ni. Gon do lok pél dá ul
ar ra: mi ért csak a jól szi tu ált, ér tel mi sé gi fi a ta lok ra irá -
nyul a fi gyel münk nagy ré sze? Úgy lá tom, ifi je ink zö mét
õk te szik ki. Sze gény An dor ka Esz ter mel lett kik fi gyel nek
még a pe ri fé ri á ra szo rult if jak ra, a szak mun kás ta nu lók ra,
a pa raszt fi a ta lok ra? Be fo gad juk a kon szo li dál ta kat, de
tu dunk-e valamit kez de ni azok kal, akik ki lóg nak min den
ke ret bõl? Na gyon so kan van nak õk is. Nem ok vet le nül a
dro go sok ra, al ko ho li zá lók ra gon do lok. Iga zán nem ítél -
kez ni aka rok, eh hez jo gom sincs, de sze rin tem az ifi mun -
ká ban ál ta lá ban a könnyebb el len ál lás – könnyebb fel adat
– irá nyá ba moz du lunk el min dig. 

MI ÉRT NEM TE KINT JÜK AZ EGYE SÜ LE TE KET
EGYEN RAN GÚ PART NER NEK?

Ti zen öt éve már, hogy a KIE új ra lé te zik Ma gyar or szá gon. Fe -
le ke zet kö zi, au to nóm egye sü let, tu da to san a két nagy pro -
tes táns egy ház hoz kö tõ dik. Ti ze dik éve va gyok el nö ke az
MKIE-nek. Ki emelt fel ada tom nak te kin tet tem, hogy az egye -
sü let és a két egy ház kap cso la tát ja vít sam. Evan gé li kus egy -
há zunk kal je len tõs kö ze le dést re giszt rál ha tunk, de igen ne -
héz a re for má tu sok kal. Mi ért fon tos ez? Mert az egye sü le ti
mun ká nak na gyon sok elõ nye van. Ön ál ló ság ra ne vel: a fi a -
ta lok ból ál ló vá laszt mány dönt, ter vez, szer ve zi a mun kát.
Fe le lõs ség re ta nít: a jó dön tés nek él vez he ted a gyü möl cse it,
a rossz dön té se kért pe dig el kell vin ned a bal hét. Fel ada tot
ad: az egye sü le tet fenn kell tar ta ni (pá lyá za tok, ado mány -
gyûj tés stb.), új prog ra mo kat kell ki ta lál ni, azo kat mû köd tet -
ni is kell. Nem so ro lom to vább. Én az egye sü le ti mun ká nak
na gyon sok elõ nyét lá tom, és ép pen az if jú sá gi mun ká ban.
Nem vé let len, hogy sok más or szág ban, pél dá ul a né me tek -
nél (Würt tem berg, Észak-Raj na-Veszt fá lia) egész tar to má nyi
egy há zak bíz ták meg a KIE-t a gyü le ke ze ti if jú sá gi mun ka
vég zé sé vel. Nagy ké pû ség len ne, ha azt ál lí ta nám, min den

LUP TÁK GYÖRGY

Az if jú ság fel ké szí té se a jö võ egy há zá ra 
Or szá gos, egye sü le ti és gyü le ke ze ti mun kánk kér dé sei

1 Ka rá csony Sán dor: A ma gyar bé ke. A Csök mei Kör ki adá sa, Pé cel,
2001. 156. o.



ba junk ra gyógy ír len ne egy ha son ló meg ol dás, de azért ezen
a le he tõ sé gen ko mo lyan el kel le ne gon dol kod nunk. Uram bo -
csá, el tud nám kép zel ni úgy a jö võt, hogy a ME VISZ, a RE -
FISZ és a KIE együt te sé bõl kö zös, jól mû kö dõ, erõs if jú sá gi
szer ve zet jön ne lét re. Így volt ez 1950 elõtt is.

Mind ez nem egy dol go zat. Öt le tek, vé le mé nyek, le het,
hogy túl zot tan is szub jek tív han gon. Én az if jú sá gi
mun ká ról in kább csak így, szub jek tí van tu dok ír ni-szól -
ni. De hát ha ez má so kat is el gon dol kod tat, jó irány ba
indít…
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Az alap kér dés az: el vá laszt hat-e a ma rio ló gi á ról szó ló
ta ní tá sunk és a szen tek se gít sé gül hí vá sa más fe le ke ze -
tek tõl, kü lö nö sen a ró mai ka to li kus egy ház tól és az or to -
do xi á tól?

Ké nyes prob lé ma ez az öku me niz mus mai hely ze té ben
is, de el ke rül he tet len. Egy ró mai ka to li kus több sé gû or -
szág ban az evan gé li kus lel kész nek tisz tá ban kell len nie
ez zel a má ig is va lós kér dés sel, még a II. va ti ká ni zsi nat
ira ta i nak is me re té ben és a mai eny hébb öku me ni kus kap -
cso la tok ko rá ban is. Va jon Jé zus any já nak, Má ri á nak a
tisz te le te és a szen tek sze re pe el vá laszt vagy össze köt a
nyu ga ti és ke le ti ke resz tény ség ben egy aránt? Tud nunk
kell azt, mit ta ní tunk mi eb ben a kér dés ben hit val lá sa ink
meg szü le té se óta, és azt is, mit val la nak ró mai ka to li kus
test vé re ink mai teo ló gi ai ál lás pont juk sze rint, és még in -
kább a né pi val lá sos ság te rü le tén. Le het-e még a ró ma i 
ka to li kusokról úgy be szél ni, mint akik körében ter mé sze -
tes a má ri ás ke gyes ség, vagy ez már a múl té? 

Ez a te rü let az utol só öt száz év ben nem csak ér zé keny,
ha nem va ló ban ké nyes kér dés is volt. Rossz ta pasz ta la ta -
ink mi att hí ve ink sé rül tek. Sza bad így fo gal maz ni: a pro -
tes tán sok Má ria ne vé nek em lí té sé tõl is fél nek, a ró ma i ak
pe dig fél nek Krisz tus ról Má ria nél kül be szél ni, hi szen Má -
ri át szin te édes any juk nak te kin tik, aki hez min den ügy ben
bi za lom mal for dul hat nak. A szen te ket a li tur gi kus év ben
min den nap se gít sé gül hív ják, vé del mük re szá mít hat nak.
Meg gyõ zõ dé sem, hogy igaz, amit Já nos el sõ le ve lé ben ol -
va sunk: a sze re tet ki ûzi a fé lel met. Ez az is te ni sze re tet
kell hogy ki in du ló pon tunk le gyen a ma rio ló gia tisz tá zá -
sá nak a kér dé sé ben ép pen úgy, mint a szen tek se gít sé gül
hí vá sá nak a gya kor la tá ban. 

Mind nyá junk ta pasz ta la ta, hogy sok hí võ ben sza ka dék
van a teo ló gia és a né pi val lá sos ság kö zött, a tra dí ció és a
mai hi va ta los ta ní tás kö zött. Ne he zen ért jük meg egy -
mást, tel ve va gyunk elõ íté le tek kel, más a ne vel te té si hát -
te rünk is, ezért leg szí ve seb ben nem be szé lünk er rõl az
ügy rõl. 

A TÉ MA AK TU A LI TÁ SA

Ma is mét ak tu á lis sá vált a ma rio ló gia, hi szen az új pá pa is
Má ri á hoz szó ló imád ság gal fe jez te be el sõ en cik li ká ját, II. Já -
nos Pál pá pa cí me ré ben is ott volt a Má ri á ra uta ló nagy M
be tû. Kü lö nö sen pá pa sá gá nak utol só éve i ben Má ria tisz te le -
té nek sok-sok je lét ad ta. Ma is olyan or szág ban élünk, ame -
lyet ró mai test vé re ink Reg num Ma ri a num nak hív nak, és en -
nek tu da to sí tá sa kü lö nö sen a ket tõs ju bi le u mi év tõl, 2000-
tõl a mé di á ban és az is ten tisz te le te ken min den szin ten erõ -
sö dött. Ha igaz, hogy a II. va ti ká ni zsi nat óva to san, sõt ta -
pin ta to san nyúlt a ma rio ló gi á hoz, fi gye lem be vé ve a pro tes -
tán sok ér zé keny sé gét, új Má ria-dog mát nem ho zott, még az
utol só két Má ria-dog mát (szep lõ te len fo gan ta tás: 1854,
menny be vi tel: 1950) sem rész le tez te to vább, Má ri á ról min -
dig a krisz to ló gi á val és az ekk léz io ló gi á val kap cso lat ban be -
szélt, ki hagy ta a má ri ás ke gyes ség ben ter mé sze tes nek vett
jel zõ ket – társ meg vál tó, ad vo ká ta, ég ki rály nõ je stb. –, úgy
igaz az is, hogy az utol só év ti zed ben fel erõ sö dött a Má ria-
kul tusz, és a sok szent té vagy bol dog gá ava tott hí võ be mu -
ta tá sá val ugyan ez tör tént a szen tek tisz te le te te rén is.

A két egy ház kö zött a hi va ta los dia ló gus so rán nem ke -
rült elõ a ma rio ló gia kér dé se a ki je lölt prog ram ban, mert
az igaz ság hi e rar chi á já nak fel sõbb szin tû kér dé se i vel fog -
lal koz tunk: Krisz tus-hit, Szent há rom ság-hit, az egy ház lé -
nye ge, a Szent írás hasz ná la ta, a szent sé gek sze re pe, kö -
zös össze kö tõ kin cse ink, 2000 év örök sé ge. A kér dé sünk
azon ban ott lap pan gott kö rü löt tünk, és ke vés le he tõ ség
volt a tisz tá zás ra. Jel lem zõ nek tar tom egyik elõ adá som
né met for dí tá sú cí mét: Ma ria trennt oder nicht?

AZ EVAN GÉ LI KUS TA NÍ TÁS SUM MÁ ZÁ SA

Jé zus any ját tisz tel jük, de nem imád juk, ve le együtt imád -
ko zunk, de nem hoz zá fo hász ko dunk. Má ri át és a szen te -
ket mi is tisz tel jük, de nem hív juk se gít sé gül. Meg ma ra -

HA FENSC HER KÁ ROLY (ID.)

A ma rio ló gi á ról és a szen tek
tisz te le té rõl ma



dunk a Szent írás szint jén, ahol Má ria hang ja, ne ve el sõ -
ként Jé zus szü le té sé vel kap cso lat ban bukkan fel, és a pün -
kösd elõtt a ta nít vá nyok kal együtt elmondott kö nyör gés -
ben hangzik el utoljára. Lu kács, aki a leg töb bet fog lal ko -
zik ez zel a kér dés sel, már az Ap Csel el sõ fe je ze té ben le zár -
ja a té mát. A le velek pe dig csak egy he lyen, Gal 4,4-ben
em lí tik Jé zus any ját név nél kül. Evan gé li kus ta ní tá sunk
sze rint az alá za tos szol gá ló le ány, aki igent mond sza vá val
és éle té vel az is te ni igény re, ke gye lem bõl él, és fia mel lett
meg ma rad a hát tér ben. Jog gal mond hat juk is ten szü lõ nek
a 4. szá zad óta, és jó édes anyá nak, aki a ke resz ten hal -
dok ló Fi át si rat ta. A ká nai me nyeg zõ la ko dal mán az õt el -
uta sí tó fi á ról a je len lé võk nek így be szél: amit mond, te -
gyé tek meg. Pün kösd után az el sõ gyü le ke zet ben sze ré -
nyen meg ma rad. Az Ágos tai hit val lás 21. cik ke lyé ben Má -
ria is és a szen tek sze re pe is egy ér tel mû en tisz tá zott.

A RÓ MAI KA TO LI KUS MA RIO LÓ GIA
ÉS A SZEN TEK SE GÍT SÉ GÜL HÍ VÁ SA

Kü lö nö sen a 4. szá zad tól kezd ve Jé zus any ja, Má ria olyan
jel zõ ket ka pott, ame lyek a Bib lia szá má ra is me ret le nek,
sõt Má ria he lyet te sí ti Jé zust, aki szi go rú an ítél, és édes -
any ja sze lí dí ti meg bí ró ként fel lé põ Fi át. A né pi val lá sos -
ság egy re in kább elõny ben ré sze sí ti Má ri át, di csõ í ti, imád -
ko zik hoz zá, te mér dek jel zõ vel lát ja el ne vét (Páz mány
leg alább 25 ilyen jel zõt is mert). Anyai vo ná sa it ki szí ne zi,
az egy ház édes any já nak ne ve zi, aki min den ben pél dát ad,
se gít sé get ígér, cso dát tesz. Már szü le té se elõtt bûn te len,
és az is ma rad, és – egye dül a ha lan dók kö zül – menny be
vi szik. Or szá go kat, kon ti nen se ket aján la nak fel ne ki, töb -
bek kö zött Ma gyar or szá got is. Him nu szo kat éne kel nek
hoz zá, szin te a hi ány zó nõi is ten sé get lát ják ben ne, a
Szent há rom ság ne gye dik tag ját.

MÁS FE LE KE ZE TEK MA RIO LÓ GI Á JA
ÉS A SZEN TEK TISZ TE LE TE

Az or to do xok nál Má ria sze re pe je len tõs, ha az utol só két
Má ria-dog mát nem is fo gad ják el. Ikon mû vé sze tük ben
Má ria alak ja egy re nõ. A gö rög ka to li ku sok nál a Má ria-
kul tusz ter mé sze te sen el ter jedt, köz pon ti je len tõ sé gû. Az
ang li ká nok nál sze re pe ke vés bé hang sú lyo zott, de az õsi
Má ria-ün ne pe ket nagy részt meg tart ják. A ke le ti ka to li ku -
sok nál, kop tok nál az is ten tisz te le ti éle t ben és a mû vé szet -
ben fon tos, ki emelt sze mély.

Ná lunk, evan gé li ku sok nál – észa ki evan gé li kus test vé -
re in ket ki vé ve – Má ria sze re pe el hal vá nyo dott, a fel vi lá go -
so dás óta szin te em lí te ni sem mer ték ele ink. Az éb re dé sek
ko rá ban ar ra vi gyáz tak, hogy Krisz tus elé sen ki és sem mi
ne ke rül jön. A hit hõ se i ként em le ge tett vér ta núk ról is úgy
be szél tünk, mint akik fe lett áll hi tünk fe je del me és be vég -
zõ je, Jé zus Krisz tus (Zsid 12,1kk).

Új je len ség, hogy re for má tus test vé re ink nél is elõ ke rült
a Má ria-kér dés. Lu cas Vischer írá sá ra (Ne ues Gla u bens -
buch, Fre i burg, 1973, 609. kk.) ép pen úgy gon do lunk itt,
mint Barth ér tel me zé sé re, aki Má ria passzi vi tá sát hang sú -
lyoz za, aki be fo gad ni tud, és kész el vál lal ni azt, ami ve le
tör té nik. Ma gyar vo nat ko zás ban ér de kes, hogy a Con fes sio
2000/2. szá má ban Da ni el Mig li o re „Má ria re for má tus teo -
ló gi ai szem pont ból” cí mû írá sát rész le te sen, csak nem tel -
jes ter je del mé ben köz lik (Theo logy to day, 1993/3). „Má ria
el hal vá nyu lá sá nak oka it a pro tes táns teo ló gi á ban, de kü -
lö nö sen a re for má tus teo ló gi á ban nem ne héz ki mu tat ni.
A Má ria-imá dat úgy tûnt szá muk ra, mint ami ve szé lyez te -
ti az evan gé li um üze ne té nek vi lá gos sá gát.” 

A ma gyar evan gé li kus ság ab ban a sze ren csés hely zet -
ben van, hogy Túr me zei Er zsé bet köl tõ i en fog lal ta össze
Má ria-cik lu sá ban ma rio ló gi án kat: „…ke rül te lek ko ro ná -
san, / cif ra-hí mû szép pa lást ban, / hogy Õt ki sebb nek ne
lás sam… / De az Ige fé nye mel lett / most már lát lak, éne -
kel lek… / úgy, amint ér te vagy ál dott, / s amint te is Õt
imá dod, / szí ve den sar jadt vi rá got. / Nem vagy töb bé
messze tá vol, / szõ ve fény bõl, nap su gár ból, / pél dád elõt -
tem vi lá gol.”

Fi gye lem re mél tó Heinz Schüt te ne ves ró mai ka to li kus
teo ló gus tíz té te le, egyút tal kap cso ló pont ja a ró mai ka to li -
kus és evan gé li kus ma rio ló gia kö zött. 1. Má ria õs ké pe a
ke gye lem bõl va ló meg iga zu lás nak, 2. az Ige ha tal ma alatt
ál ló egy ház nak (szí vé ben for gat ja a meg hal lott igét), 3. õs -
ké pe a hí võ, bí zó egy ház nak, 4. az egy sze rû, sze gény, alá -
za tos, szol gá ló egy ház nak, 5. az imád ko zó egy ház nak, 6.
a misszi o ná ló egy ház nak, 7. a za rán dok egy ház nak (me -
ne kü lés Egyip tomba), 8. a szen ve dõ, fáj dal mas, ül dö zött
egy ház nak, 9. a nem hi á ba re mény ke dõ egy ház nak, és 10.
õs ké pe a tisz ta anya ság nak is.
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FOR RA DAL MAT ÜN NE PE LÜNK

Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc nem egy ház tör -
té ne ti ese mény. Nem az egy ház rob ban tot ta ki, nem ját -
szott ben ne sors dön tõ sze re pet, és el bu ká sá ért sem fe le -
lõs. Az or szág – s ta lán a vi lág ke vés bé fe le dé keny ré sze –
fog em lé kez ni a ke rek év for du ló kap csán, és mi eb be kap -
cso ló dunk be, s em lé kez he tünk – együtt azok kal a kol lé -
gák kal, akik sa ját em lé ke i ket is hoz zá te szik majd a be ve -
ze tõ elõ adás hoz – az egy ház ban tör tén tek re is.

For ra dal mat ün ne pel ni fon tos ha gyo mány. Ki tö röl he tet -
len nyo mot ha gyott raj tunk 1789, ün ne pel tük (vagy ép -
pen ün ne pel ni kel lett) ha zánk ban 1848–49-et épp úgy,
mint so ká ig 1917-et. A rend szer vál to zás egyik kö vet kez -
mé nye, hogy 1956-ot nem csu pán sza bad, de meg kell ün -
ne pel ni. Mi vel ál la mi ün nep, min den ál lam pol gár írott jo -
ga, hogy részt ve gyen ben ne. Ki csit kul ti kus, és ta lán ki -
csit for má lis ese ménnyé vá lik. Ok kal tart ha tunk tõ le, hogy
eb ben az esz ten dõ ben kam pány ese ménnyé is.

For ra dal mat ün ne pel ni azon ban el lent mon dá sos ha gyo -
mány is. Jé zus egy há za nem for ra dal mi ak ció cso port, és
ami egy for ra da lom ban tör té nik, nem min den ben áll a
sze re tet pa ran csá nak mér té ke alatt. Vér és pusz tí tás – és
em be ri gyar ló ság meg bûn – még ak kor is hoz zá ta pad, ha
1956-ról el mond hat juk, hogy az egyik „leg tisz tább” for ra -
da lom volt. Az ün nep lés ben ben nün ket ugyan az a mér ték
köt, mint ha részt ven nénk az ese mé nyek ben.

A meg em lé ke zés a múlt ról szól a meg em lé ke zõk nek –
ezért er köl csi fe le lõs ség gel jár. A tör té ne lem ben az er köl csi
igaz ság osz tás pusz tí tó kí sér tés, az igaz ság el hall ga tá sa
vagy szán dé kos meg ha mi sí tá sa pe dig bûn. Em be ri, sok -
szor meg rá zó an em be ri tör té ne tek kel, di lem mák kal, tra gé -
di ák kal ta lál ko zunk. Ar ról szer zünk ta pasz ta la tot, hogy
mit je lent „csak” em ber nek len ni. Ezért a múlt ról szól ni a
mai hall ga tók nak Is ten elõt ti alá za tot kö ve tel, aki nek vég -
sõ so ron fe le lõs ség gel tar to zunk a tör té ne le mért, és ben ne
a ma gunk sze re pé ért is.

EVAN GÉ LI KUS TÜ KÖR

A tü kör ra gyo gó ta lál mány, csak min dent for dít va lá tunk
ben ne. Nem az or szág ün ne pel az egy ház zal, ha nem mi
ün ne pe lünk együtt az or szág gal. Aho gyan 1956-ban is az
egy ház a ma ga kül de té se sze rint küz dött az or szág har cá -
ban. Ez nem fel tét le nül ke ve sebb, mint ha ben nün ket ün -
ne pel ne az or szág. 1956 kap csán ne künk is vé gig kell
gon dol nunk he lyün ket, szol gá la tun kat a vi lág ban, a ma -
gyar tár sa da lom ban. Óva to san mér leg re kell ten nünk,

hogy mi mel lé ál lunk vagy nem ál lunk oda (per sze nem
azért, mert el kés tünk vagy nem is hal lot tunk ró la). 1956
té nyei kény sze rí tõ erõt is je len te nek a szem be sü lés re. Hi -
szen – a ter mé sze tük sze rint ak kor is erõ sza kos szél sõ sé -
ge sek tõl el te kint ve – sok fé le po li ti kai meg gyõ zõ dés sel
küz döt tek azért a meg ál mo dott de mok rá ci á ért, ame lyet a
há bo rú után – hi szen elõt te sem volt tel jes és iga zi! – szét -
zú zott a szél sõ bal ter ror ha tal ma. Igen, de mok ra ti kus jobb -
ol da li ak és de mok ra ti kus bal ol da li ak – és az egy ház. Sõt
az ek kor jog gal nem ze ti szim bó lum má vált, mosz ko vi ta
Nagy Im ré vel… 50 év után sem könnyebb a mér le ge lés a
za va ros vi lág ban, s meg kell val la nunk, mi sem va gyunk
sok kal ke vés bé za va ro dot tak, ha szél sõ sé ge ink rõl van
szó, ha ér te ni kel le ne a test vé ri de mok rá ci át.

1956 kap csán szem be sül nünk kell az zal is, amit az egy -
ház po li ti kai ala pú meg osz tott sá ga je len tett ak kor, és ta -
lán még hat vá nyo zot tab ban je lent (ok tó ber 23-a tá ján kü -
lö nö sen) ma is. Örök ség nek is ne héz, ma sem könnyû el -
hor doz ni. De van és lesz. Eh hez ké pest vagy in kább efö lé
ren del ve az egy ház iga zi kin csét, új ra kell gon dol nunk a
dol ga in kat.

1956 kap csán be szél nünk kell a meg tor lás ról. Ar ról a
meg tor lás ról is, amely egy há zunk ban tör tént, azok ról,
akik en nek ré sze sei vol tak püs pök ként, lel kész ként, teo ló -
gus ként. Egy olyan nem ze dék rõl, amely nek tag jai las san -
ként tá voz tak, tá voz nak kö zü lünk – egy ko ri helyt ál lá su -
kért, hit val ló bá tor sá gu kért ma is há lá val tar to zunk. Szól -
ha tunk bûn bá nat ról és meg bo csá tás ról, s ta lán ar ról is,
hogy a helyt ál lás le he tõ sé gét az em ber ke re si vagy el ve ti,
de Is ten ad ja meg.

1956 kap csán ter mé sze te sen be szél nünk kell Or dass
La jos püs pök rõl. Evan gé li kus egy ház tör té ne tünk ben õ
1956 köz pon ti sze mé lyi sé ge. Re ha bi li tá ció, vissza té rés a
jo gos püs pö ki szék be, ige hir de té sek, küz del mek és újabb
meg tor ló – és jog sze rût len – fél re ál lí tás. Nem 1956-os
nem ze ti hõs, több an nál: szol gá la tá nak el kö te le zett evan -
gé li kus lel ki pász tor.

AMI SE GÍT HET

A vi lá gi ese mé nye ket fel dol go zó szám ta lan könyv és ta -
nul mány csu pán a szük sé ges hát te ret ad hat ja a cím ben
meg je lölt té má hoz (jó tud nunk, hogy Ma lé ter Pál evan gé -
li kus volt, több éven át a Luther Ott hon la kó ja). Meg ke rül -
he tet len alap mun ka Or dass La jos ön élet raj zi írá sa i nak
má so dik kö te te (Scholz Lász ló 1956. no vem ber 3-án el -
mon dott, s ké sõbb rög zí tett sza va it min den ki is mer je meg
a kö tet bõl, aki ezt a té mát vál lal ta!). Se gít sé günk re le het -

KO RÁ NYI AND RÁS

50 éve tör tént: 1956 evan gé li kus tük re



nek a Nem vol tam egye dül cí mû Me visz-köny vek, de az Or -
dass püs pök ige hir de té se it tar tal ma zó Jó hír a szen ve dõk -
nek cí mû kö tet is, vagy ép pen Ke ken And rás élet re gé nye
Fa biny Ta más tol lá ból. Szí ne sí tés ként ér de mes át la poz ni

evan gé li kus új ság ja in kat, pél dá ul az Evan gé li kus Életben
meg ta lál hat juk a teo ló gu sok ok tó be ri nyi lat ko za tát. Szé le -
sebb me rí tés ben kéz be ve het jük Mind szen thy Jó zsef em -
lék ira ta it is.
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AZ EGY SÉG PROB LE MA TI KÁ JA

Akad nak, akik egy há zunk li tur gi kus rend jé nek egy sé gét
fél tik a meg je lent li tur gi kus könyv nyúj tot ta al ter na tí vák -
tól. Ez zel kap cso lat ban ér de mes fel idéz ni és ér tel mez ni az
Ágos tai hit val lás tág öle lé sû ta ní tá sát:

„Az egy ház va ló di egy sé gé hez ele gen dõ, hogy egyet ér -
tés le gyen az evan gé li um ta ní tá sá ban és a szent sé gek ki -
szol gál ta tá sá ban. De 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…” (CA VII.)

Or szá gos misszi ói lel kész ként, majd püs pök ként kö zel
egy év ti ze de já rom az or szá got, így sze mé lyes ta pasz ta la -
ta im van nak ar ról, hogy a li tur gi kus sok szí nû ség ed dig is
jel le mez te egy há zun kat. Saj nos ez idõn ként és he lyen ként
ke ve re dik a li tur gi kai igény te len ség gel, ren det len ség gel,
sõt ká osszal… 

Csak re mél het jük, hogy a li tur gi kus könyv meg je le né sé -
vel kap cso lat ban vég re át gon dol juk li tur gi kus éle tünk teo -
ló gi ai és gya kor la ti kér dé se it. Eh hez évek óta se gít sé get kí -
nál az Evan gé li kus Élet „Li tur gi kus sa rok” cí mû ro va ta.
Ér de mes len ne fel mér ni az LMK-ta gok kö zött en nek a ro -
vat nak az ol va sott sá gát…

NÉ HÁNY TISZ TÁ ZAN DÓ TEO LÓ GI AI KÉR DÉS
A LI TUR GI KUS KÖNYV VEL KAP CSO LAT BAN

A Li tur gi kus könyv I/4-es fe je ze te, „Az is ten tisz te le ti rend
fel épí té se ma gya rá za tok kal” igyek szik teo ló gi ai és gya kor -
la ti ér vek kel alá tá masz ta ni az új fel épí tést. Már az elõ szó
ki eme li: „Egyik alap ve tõ ér té ke en nek a li tur gi kus könyv -
nek, hogy kö vet ke ze te sen ér vé nye sí ti az egy is ten tisz te le -
ti rend több fé le vál to zat ban el vet. Bár sok szí nû és kü lön -
fé le al kal mak ra ké szült ren de ket ta lá lunk ben ne, azok
még is egy sé ges teo ló gi ai, li tur gi ai kon cep ci ót tük röz -

nek…” Az ed di gi ta pasz ta la tok azt mu tat ják, hogy ép pen
ez az egy sé ges kon cep ció vet föl szé le sebb kör ben meg vi -
ta tan dó teo ló gi ai és gya kor la ti kér dé se ket, ag gá lyo kat.

Az egyik, ta lán ép pen a leg fon to sabb kér dés az úr va cso -
ra he lye az is ten tisz te le ti rend ben. Ezen a te rü le ten nem
el ha nya gol ha tó kü lönb ség van az ún. „Prõh le-agen da” és
a Li tur gi kus könyv kö zött. Az Agen da va sár na pi is ten tisz -
te le ti ren det in to ná ló be ve ze tõ jé ben ezt ol vas suk: „A va -
sár na pi is ten tisz te let ige szol gá la ti ré sze mint pré di ká ci ós
is ten tisz te let ön ma gá ban is tel jes ér té kû is ten tisz te let: az -
zá te szi az élõ Úr ige ál tal ha tó és cse lek võ je len lé te. Nem
mond hat juk te hát, hogy csak az a tel jes is ten tisz te let,
amely ben úr va cso ra is van, vagy hogy az úr va cso ra az is -
ten tisz te let csúcs pont ja.” (Agen da 29. o.) 

Ez zel szem ben a Li tur gi kus könyv ben még az úgy ne ve -
zett egy sze rû is ten tisz te le ti rend nek is in teg ráns ré sze az
úr va cso ra, te hát gya kor la ti lag nin csen va sár na pi is ten -
tisz te le ti rend be épí tett úr va cso ra nél kül. Egye dül a va sár -
nap es ti rend bõl ma rad ki az úr va cso ra. Kér dés, hogy va -
jon nem ép pen egy-egy ben sõ sé ges va sár nap es ti is ten tisz -
te let kí nál ná-e az egyik leg jobb le he tõ sé get az úr va cso rai
kö zös ség meg élé sé re…

Min den kép pen tisz tá zan dó, hogy mennyi ben te kin ten -
dõ meg ha la dott nak az Agen da ál tal kép vi selt teo ló gi ai
meg gyõ zõ dés. Va jon va ló ban az úr va cso ra fo ko zott meg -
be csü lé sét szol gál ja a Li tur gi kus könyv egy sé ges kon cep -
ci ó ja? Meg fon to lan dó az Agen da elõ sza vá nak né hány to -
váb bi ér ve lé se is: „Dön tõ szem pont nem az úr va cso rai al -
kal mak és a részt ve võk szá má nak nö ve lé se, ha nem az,
hogy a gyü le ke zet és az egyes hí vek éle té ben az úr va cso -
ra meg kap ja ren del te tés sze rû he lyét, hogy a gyü le ke zet az
úr va cso rát mél tó kép pen ün ne pel je, hogy az zal a hí võk fel -
ké szül ten, lel ki meg úju lá suk ra és üd vös sé gük re él je nek,
és ma guk kal vi gyék éle tük be an nak ál dá sát és el kö te le zé -
sét.” (Agen da 29. o.)

Ez már is fel ve ti a má sik ne u ral gi kus kér dést a Li tur gi -

GÁNCS PÉ TER

Egy ség és sok szí nû ség
egy há zunk li tur gi kus éle té ben 
Ke zünk ben a li tur gi kus könyv



kus könyv egy sé ges kon cep ci ó já val kap cso lat ban: a gyó -
nás új he lye az is ten tisz te let elõ ké szü le ti sza ka szá ban. A
Li tur gi kus könyv így ér vel: „Õsi ke resz tény gya kor lat,
hogy az is ten tisz te let bûn bá nat tal kez dõ dik… a bûn val lás
és fel ol do zás nem csak az úr va cso ra vé tel re ké szít fel, ha -
nem az Is ten igé jé nek be fo ga dá sá ra is”. (LK 44. o.) Mind -
ezt meg fon tol va még sem spó rol ha tó meg a kér dés fel ve té -
se: va jon nem okoz-e za vart ép pen a hû sé ges temp lom ba
já rók nál, hogy az ed dig az úr va cso ra fe lé ve ze tõ gyó ná si
li tur gia sú lyos kér dé se i vel, mon da ta i val kény sze rül nek
szem be sül ni már az is ten tisz te let be me le gí tõ fá zi sá ban? A
kí vül rõl vagy ép pen a gyü le ke zet pe re mé rõl ér ke zõk nél pe -
dig akár egé szen éle sen is fel ve tõd het a kér dés, ahogy ezt
Jür gen Fli e ge kis sé drasz ti ku san meg fo gal maz za: „Még
csak há rom per ce vagy az is ten tisz te le ten, és már is a fe -
jed hez vág ják, hogy hü lye vagy…”

Kér dés, hogy va jon nem ép pen az ige hir de tés, a vi va
vox evan ge lii ké szít het fel iga zán a bûn lá tás ra, bûn val lás -
ra, va la mint a Krisz tus sal va ló ta lál ko zás ra az úr va cso ra
kö zös sé gé ben?

EGY NÉL KÜ LÖZ HE TET LEN SE GÉD KÖNYV

A leg jobb kor je lent meg a Kál vin és Luther Ki adó gon do zá -
sá ban, Sá ghy Ba lázs lel kész kol lé gánk for dí tá sá ban Klaus
Doug lass köny ve Is ten sze re te té nek ün ne pe cím mel az is -
ten tisz te let mai for má i ról. A ma gyar ki adás hoz meg je lent
szer zõi elõ szó sze rint a könyv for ra dal mi an új sze rû, má -
sok sze rint egye ne sen „bot rá nyos”…

Úgy vé lem, a szó leg po zi tí vabb ér tel mé ben pro vo ka tív
im pul zu so kat ka punk a Frank furt mel lett szol gá ló evan gé -
li kus gyü le ke ze ti lel kész tõl. Ép pen most, ami kor a Li tur gi -
kus könyv meg je le né se jó vol tá ból új ra kell gon dol ni ed di gi
is ten tisz te le ti gya kor la tun kat, Doug lass egész sé ge sen pro -
vo kál, az az elõ hív min ket a meg szo kott, gyak ran meg üre -
se dett tra dí ci ók, a fá sult ru tin fe de zé kei mö gül. Cél ja nem
a fel for ga tás, de sze ret né „a fe jé rõl a tal pá ra ál lí ta ni” azt,
amit mi is ten tisz te let nek ne ve zünk. Ál ma az em ber kö ze li,
öröm te li, az egész gyü le ke ze tet meg moz dí tó is ten tisz te let.

Re mény sé gem sze rint eb be az irány ba se gít min ket
LMK-té mánk fel dol go zá sa és meg vi ta tá sa is.
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NÉ HÁNY KÉR DÉS, AMELY SE GÍT HE TI
A TÉ MA FEL DOL GO ZÁ SÁT

Mit fog lal ma gá ban a „spi ri tu a li tás” szó? Ho gyan de fi ni -
ál hat juk? Ho gyan vá lik a spi ri tu a li tás el vont gon do lat ból
élet gya kor lat tá?

Lel ki ség, lé lek, „lé lek-zet”, élet, lel ke se dés: mi lyen gon -
do la to kat éb resz te nek ben nünk e kulcs sza vak?

Mi ért di va tos ki fe je zés ma a spi ri tu a li tás? Kik és ho -
gyan sa já tít ják ki ma, mi ként de val vá ló dik? 

Mi ben nyil vá nul meg ma a „mély ség di men zi ó já nak el -
vesz té se” (Til lich) és a ver ti ka li tás hi á nya? (em ber s ég –
em ber ség) 

A spi ri tu a li tás min den em ber sze mé lyes ta pasz ta la ta
(le het), amely a tel jes em bert érin ti és ra gad ja meg. Ho -
gyan kap cso ló dik ez a misz ti ka egy ség él mé nyé nek ta pasz -
ta la tá hoz?

Van-e, és van, mi lyen a sa já to san evan gé li kus lel ki ség?1

A spi ri tu a li tás gyö ke re a meg té rés (me ta no ia), amely a
bûn-kér dés re mu tat rá. Ho gyan he lye zi el Luther a „bûn
fel na gyí tá sá nak” gon do la tát a re for má ció lel ki sé gé ben?2

A kö zép ko ri misz ti ká ban a me di tá ció há rom lép csõ fo kát
kü lön böz te tik meg: pur ga tio (meg tisz tu lás), il lu mi na tio
(meg vi lá go so dás) és unio (egye sü lés). Luther Kis ká té já ban
is nyo mon kö vet he tõ ez a há rom fo ko zat: a pur ga tio a Tíz -
pa ran cso lat hoz, az il lu mi na tio a ke reszt ség hez, az unio pe -
dig az úr va cso rá hoz kap csol ha tó. Mi a vé le mé nye er rõl?

Ho gyan je le nik meg a lel ki ség egy há zunk, lel ké szi szol -
gá la tunk kü lön bö zõ te rü le te in? (Pél dá ul pré di ká ci ók,
imád sá gok, ver sek, ze ne mû vek stb.) 

Mi ket te kint he tünk a spi ri tu a li tás szim bó lu ma i nak? Mi
a sze re pe az imá nak, az ál dás nak, az éne kek nek, a szent -
sé gek nek?

Ho gyan szól hat nak ma hoz zánk a bib li ai em be rek lel ki
ta pasz ta la tá nak alap mon da tai, pél dá ul: Érez zé tek (íz lel jé -
tek) és lás sá tok, hogy jó az Úr (Zsolt 34,9)?

Mi lyen lel ki sé get mu tat nak meg és köz ve tí te nek li tur gi -
ánk mon da tai? Pél dá ul: „Emel jük föl szí vün ket! – Föl -
emel tük az Úr hoz.”

„Az Is ten irán ti sze re tet a pro tes táns teo ló gia fe hér folt -
ja” – mond ja Klaus Doug lass. Mit je lent ez a meg ál la pí tás
az evan gé li kus spi ri tu a li tás össze füg gé sé ben?

Mi az, amit át ve he tünk más fe le ke ze tek, val lá sok gya -
kor la tá ból, és ho gyan te gyük? (Pél dá ul ka to li kus lel ki gya -
kor la tok, szem lé lõ dõ imád ság, me di tá ció, za rán dok lat, ke -
reszt út, vir rasz tás stb.)

VAR GA GYÖN GYI

Evan gé li kus spi ri tu a li tás ma

1 Chris ti an Möl ler: A lu the ri spi ri tu a li tás. Lel ki pász tor, 2005/8–9.
288–294. o.

2 Vö. Chris ti an Möl ler: Mi is a spi ri tu a li tás? Lel ki pász tor, 2005.
162–167. o.



GON DO LAT ÉB RESZ TÕK

„Min den ke resz tény spi ri tu a li tás nak az a cél ja, hogy meg -
nyíl junk Is ten je len va ló sá ga elõtt, hogy át érez zük az Is -
ten nel va ló kö zös sé get és azt »ápol juk«, hogy Is ten sze re -
te tét ma gunk ba szív juk – és ar ra a ma gunk sze re te té vel
vá la szol junk.”3

A spi ri tu a li tás „…a fran cia do mi ni ká nus ren di teo ló gi -
á ból ered, a »spi ri tu a li té« fo gal má ból. A ka ta ba ti kus moz -
ga lom így ír ja le ezt az alap fo gal mát: »a Lé lek test té lesz«;
»a Lé lek élet for ma lesz«; »a Lé lek tet té lesz«. (…) A spi ri -
tu a li tás szó je len té se a 20. szá zad ban oly mér ték ben ki tá -
gult, hogy ez zel a szó val ma min dent ki le het fe jez ni,
ugyan ak kor sem mit sem.”4

A spi ri tu a li tás for mát öl tött fi gye lem, tu da tos ság, je len -
lét a hét köz na pi élet va ló sá gá ban. 

A „misz ti ku sok” nem lel ki ta pasz ta la to kat ke res nek,
ha nem Is tent ke re sik. A szen zá ció utá ni igény és ön ma -
gunk át élé sé nek vá gya ha mis spi ri tu á lis út ra ve zet. Az
él mény tár sa da lom, él mény kul tú ra a vi lág ti tok za tos sá -
gá ra fi gyel, és a har mó ni át tû zi ki cé lul. Az em ber, ha
nem tud ja már el fo gad ni és el vi sel ni a „nor ma li tást”, ide
me ne kül.

Az em be ri vá gya ko zás is ten bi zo nyí ték – Hein rich Böll
sze rint. Az egy ség irán ti vá gyunk ar ra int, hogy el fo gad juk:
az em ber frag men tum, egye dül Is ten a mi tel jes sé günk.

A lel ki ség leg alap ve tõbb meg nyi lat ko zá sa az ima: ez a
sze re tet ak tu sa, ön ma gunk ki szol gál ta tá sa a „lét tit ká -

nak”. Ez a passzi vi tás he lye: aki imád ko zik, fel ad ja, hogy
õ ma ga ér jen el va la mit. Az ima a tisz ta lé nyeg, cél nél kül.
Itt nem a hasz nos ság el ve ér vé nye sül. Az ima azért jó,
mert meg hall gat ta tik, nem azért, mert mi jók va gyunk.

A hit és a ké pes ség az imá ra nem csu pán a szí vünk
erõs sé gén mú lik. Sok szor aj kunk „hit hûbb”, mint a szí -
vünk, és át ve szi sze re pét, amíg az erõ re nem kap. 

IRO DA LOM

Ná nai Lász ló: A ke resz tény spi ri tu a li tás mai kér dé sei. In:
Sza bó La jos (szerk.): Ab lak nyi tás. Luther Ki adó, Bu da -
pest, 2004. (Itt to váb bi iro dal mat ta lá lunk a té má val
kap cso lat ban.)

Luther Már ton: Így imád koz zál! Egy sze rû út mu ta tó az
imád ko zás ra. Ma gyar or szá gi Luther Szö vet ség, 1997.
/Ma gyar Luther Fü ze tek 6./

Luther Már ton: Mag ni fi cat (Má ria éne ke). Ford. Ta kács Já -
nos. Sze ged, 1989.

Per cze Sán dor: Az imád ko zás és az ige szol gá la ta. In: Sza -
bó La jos (szerk.): A lel ki gon do zás órá ja. Teo ló gi ai Iro -
dal mi Egye sü let, Bu da pest, 2000.

Or dass La jos: A ke reszt fa tö vé ben. Or dass La jos Ba rá ti Kör,
Bu da pest, 1989.

Or dass La jos: Az imád ko zás ról. Evan gé li kus Saj tó osz tály,
Bu da pest, 1989.

Möl ler, Chris ti an: Lel ki gyü le ke zet ve ze tés. Lel ki pász tor,
2005/4. 126. kk.

Mül ler, Wun ni bald: Ex tá zis és spi ri tu a li tás. Em ber társ,
2003/2. 81. kk.
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3 Klaus Doug lass: Új re for má ció. Kál vin Ki adó, 2002. 83. kk.
4 Chris ti an Möl ler: Mi is a spi ri tu a li tás? Lel ki pász tor, 2005/5. 162–167. o.

A LEL KÉ SZI BE CSÜ LET SZÉK SZOL GÁ LA TA

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let 2000-es új ra szü le té -
se – az új jászü le tés szót nem me rem hasz nál ni – után ha -
ma ro san azt a ja vas la tot ter jesz tet tem ke rü le ti gré mi u ma -
ink elé, hogy hoz zuk lét re az egy ház ke rü le ti lel ké szi be -
csü let szé ket. Ja vas la tom meg té te lét – töb bek kö zött – az is
mo ti vál ta, hogy a 90-es évek ben meg al ko tott tör vé nye ink
a ko ráb bi ak hoz ké pest, rész ben ért he tõ en, je len tõ sen szû -
kí tet ték a püs pö kök ju risz dik ci o ná lis jo gát. S már pár hó -
nap után lát ha tó volt szá mom ra, hogy adód hat nak olyan

meg ol dan dó sze mé lyi és/vagy szol gá la ti kér dé sek, ame -
lyek nek ha té kony ke ze lé sé re szük ség len ne, de a kor lá to -
zott püs pö ki jog kör alap ján nem el in téz he tõ ek, fe gyel mi
el já rást pe dig nem in do kolt kez de mé nyez ni.

Tes tü le te ink majd nem egy han gú an egyet is ér tet tek ja -
vas la tom mal. A jo gi le he tõ sé gek tisz tá zá sa fo lya mán
azon ban mind dr. Hi das Já nos, ak kori egy ház ke rü le ti
ügyé szünk, mind pe dig dr. Bo le ratz ky Lo ránd, egy ház jo -
gunk szak ava tott is me rõ je azt az egy be hang zó jo gi ál lás -
pon tot kö zöl te ve lem, hogy a ko ráb ban tör vé nyek kel sza -
bá lyo zott kér dé sek ben ké sõbb sem le het sé ges ala cso nyabb

ITT ZÉS JÁ NOS

A lel ki gon do zás és egy ház fe gyel me zés
ha tá rán



ran gú jog sza bá lyo kat (pél dá ul egy ház ke rü le ti pres bi te ri
vagy köz gyû lé si ha tá ro za tot) hoz ni. S mi vel az 1930-as
évek má so dik fe lé ben a lel ké szi be csü let szék mû kö dé sét
egy há zunk tör vé nyei sza bá lyoz ták, ezért most is a zsi nat
tör vény al ko tói mun ká já ra lesz szük ség. En nek alap ján
meg szü le tett zsi na ti be ad vá nyunk.

A MEE Zsi na ta vé gül 2005-ben – ma gam úgy érez tem,
hogy a szük sé ges nél las sab ban – meg al kot ta azt a jog sza -
bályt, amely alap ján fel ál lít ha tók ezek a fon tos tes tü le tek
(a 2005. évi III. tv. VI. fe je ze te: A lel ké szi szol gá la ti jog vi -
szonnyal kap cso la tos vi tás kér dé sek ren de zé se, A lel ké szi
be csü let szék).

NÉ HÁNY SZEM PONT A TÉ MA FEL DOL GO ZÁ SÁ HOZ 

A si mul ius tus et pec cator-t mind annyi unk ra ér vé nyes
igaz ság ként vall juk. Igaz sá gát min den bi zonnyal sa ját
éle tünk ben és a ránk bí zott kö zös sé gek éle té ben ta pasz tal -
juk is. Tör vény és evan gé li um bib li kus/re for má to ri meg kü -
lön böz te té sé bõl az is kö vet ke zik, hogy az egy ház fe gyel me -
zés fon tos fel ada tát szük sé ges nek, sõt nél kü löz he tet len -
nek tart juk. Hogy szük ség van rá, nem két sé ges, de az
már vi ta tott és két sé ges, ho gyan gya ko rol juk, és gya ko rol -
juk-e egy ál ta lán. A kér dés éle most nem az egy ház ta gok
fe lé, ha nem lel ké szi éle tünk, a mi nyo mo rú sá ga ink fe lé
for dul. Ma gunk ra néz ve sem mond ha tunk mást: szük sé -
günk van jó tör vé nyek re, és saj nos szük sé günk van oly kor
a fe gyel me zés re, sõt a bün te tés re is. A test vé ri sze re tet bõl
és fe le lõs ség bõl fa ka dó fe gyel me zés nek egyik – meg gyõ zõ -
dé sem sze rint rend kí vül fon tos – esz kö ze le het a lel ké szi
be csü let szék in téz mé nye.

Min de nek elõtt egy ér tel mû en le kell szö gez nünk, hogy a
be csü let szék szol gá la tá nak igény be vé te le nem le het az el -

sõ lé pés a konf lik tu sok nak, a szol gá la ti hi á nyos sá gok nak,
az élet ve ze té si prob lé mák nak vagy lel ké szek há zas sá gi
vál sá gá nak stb. a ke ze lé sé re. A Mt 18,15-ben szí vünk re
he lye zett jé zu si ren del ke zés ér vé nyes sé ge alól sen kit nem
old fel a meg ala kí tott be csü let szék. A szû kebb-tá gabb
szol ga tár si kö zös ség, az es pe res és a püs pök mint hi va tal -
ból is fe le lõ sök vé gig kell hogy jár ják a lé lek tõl lé le kig ve -
ze tõ utat, mi elõtt a be csü let szék szol gá la tát ké rik. De ha
meg érett a hely zet rá, ak kor vi szont nem sza bad ha lo gat -
ni, mert – sok-sok ta pasz ta lat bi zo nyít ja – igaz, hogy nö -
ve li, ki el fe di a bajt. A szol ga tár sét, csa lád já ét és a gyü le -
ke ze tét, eset leg az egész egy há zét. Eb ben az össze füg gés -
ben el mond ha tom: a Mt 18,16-ban pa ran csolt lé pést lá -
tom a be csü let szék szol gá la tá nak.

Ja vas lom, hogy a dol go zat ho zó az egy ko ri lel kész egye -
sü let (ME LE) szol gá la tát is mu tas sa be, és rö vi den vé gez -
ze el a be csü let szék re vo nat ko zó an az egy ko ri (1937) és
a mai tör vény pár hu za mos vizs gá la tát is. Is mer tes se a
más tör té nel mi, egy ház tör té ne ti hely zet ben szü le tett tör -
vé nyek kü lönb sé ge it és eset leg meg lé võ azo nos cél ki tû -
zé se it.

Ve gyük szám ba – rö vid elem zés sel – azo kat a hely ze te -
ket, prob lé má kat, ame lyek lel ké szi szol gá la tun kat le ter -
hel he tik, né mely eset ben akár sú lyos fe szült sé ge ket is
okoz hat nak, de ame lyek meg ol dá sá hoz nem fel tét le nül
szük sé ges, nem ta ná csos, eset leg tör vé nyes le he tõ ség hí -
ján nem is le het sé ges az egy há zi jog szol gál ta tást igény be
ven ni, ma gya rul fe gyel mi el já rást kez de mé nyez ni. (Pél dá -
ul lel kész és gyü le ke zet bi zal mi vi szo nyá nak je len tõs meg -
rom lá sa, a lel ké szek szol gá la ti fe gyel mé nek nem na gyon
sú lyos hi á nyos sá gai, lel ké szek há zas sá gi vál sá ga, ká ros
szen ve dé lyek, igaz ta lan vá dak a gyü le ke zet ben a lel kész
el len stb.) Vé gül tar toz zon a dol go zat hoz a ha tá lyos tör -
vény elem zõ is mer te té se is.
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Ami kor 1981-ben elõ ször hall gat tam Manf red Se i tz gya -
kor la ti teo ló gi ai elõ adá sa it, ak kor nyu godt kér dés fel ve tés -
nek tûnt mind az, amit õ a gyü le ke zet épí tés rõl el mon dott.
Akár a tu do mány te rü let meg ha tá ro zá sa ként, akár az
egyes konk rét kér dé se ket il le tõ en. Az óta hi he tet le nül nagy
vál to zás kö vet ke zett be. Egy fe lõl na gyon nyug ta la ní tó ak a
ke resz tény egy há zak sta tisz ti kai ada tai ma Eu ró pá ban,
más fe lõl olyan mér té kû vál to zás állt be az in for ma ti kai

fej lõ dés sel, hogy tel je sen má sutt kell ke res ni ma a prak ti -
kus meg ol dá so kat, mint két és fél év ti ze de. Az a ge ne rá -
ció, ame lyet ma meg kell kö ze lí te ni, egé szen más kom mu -
ni ká ci ót igé nyel, mint a ko ráb bi. Az a mai ma gyar pro tes -
táns jel leg ze tes sé günk is ne he zí ti kis sé a gyü le ke zet épí tés
gya kor la ti meg va ló su lá sát, hogy hi ány zik egy sa já tos szí -
ne ze tû ke gyes ség a gyü le ke ze tek több sé gé ben. Ami pe dig
je len van, az in kább erõl te tett át men tés a múlt ból, de nem

SZA BÓ LA JOS

Gyü le ke zet épí tés ma
– nép egy ház tól a hit val ló egy há zig



át ütõ ere jû a je len ben. Kér dé sek so ro za tát in dít ja el ez a
hely zet. Ho gyan le het rá ta lál ni ar ra az evan gé li kus lel ki -
ség re, amely alap ja i ban nyújt misszi ói len dü le tet egy át la -
gos gyü le ke zet nek? For mai meg úju lás vagy tar tal mi épít -
ke zés az, ami re a mai gyü le ke zet épí tõ gon dol ko dás ban tö -
re ked nünk kell? Nem elég szünk meg túl ko rán a túl élés -
hez ele gen dõ ered mé nyek kel, és ve szít jük el ez zel a jö võ
épí té sé nek jó ízét?

Nem gon dol ko dunk-e még min dig csu pán csak „lel ké -
szi” mó don a gyü le ke ze tek rõl, és csak rit kán va gyunk ké -
pe sek a gyü le ke ze ti ta gok va lós hely ze té bõl néz ni a prob -
lé má kat? Az is so kat el árul ma a gyü le ke zet épí tés sel kap -
cso la tos hely ze tünk rõl, hogy sok eset ben for má lis és hi va -
ta li kö te le zett ség gé esett vissza a gyü le ke ze ti év ter ve zé se
és a prog ra mok hosszabb táv ra tör té nõ át gon do lá sa. Mi ért
nincs na gyobb ha tá sa az új gyü le ke ze ti köz pon tok nak és
az új ala pí tá sú gyü le ke ze tek nek a töb bi kö zös ség éle té -
ben? Nem let tünk is mét túl zot tan hi va ta los egy ház zá a
hét köz na pi gyü le ke ze ti élet ben? Nem ve szí tet tük el a sze -
mé lyes ség és a köz vet len ség va rá zsát? Mennyi re tu dunk
ma örül ni an nak, ami kor egy gyü le ke ze ti al ka lom va ló ban
ki hí vást je lent, ér de kes em be re ket hoz a gyü le ke zet ha tó -
kö ré be, és nem csak a meg szo kott ar cok elõtt vé gez zük a
szol gá la tun kat? Mi lyen mér ték ben van je len a gyü le ke ze -
tek kö zös sé gé ben az a nyi tott ság és kap cso lat te rem tõ erõ
a gyü le ke ze ten kí vü li te rü le tek fe lé, amely nél kül épí tés rõl
szó sem le het? Az utol só kér dés vizs gá la ta is rend kí vül
fon tos: mi lyen arány ban ma rad nak meg a gyü le ke ze tek
ak tív tag ja i ként azok, akik a ka te ké zis va la mi lyen for má -
já ban ré sze sül nek ná lunk, vagy a ka zu á lis szol gá la tok so -
rán fel tûn nek?

Ta lán ép pen nap ja ink ban – egy na gyon erõs in di vi du a -
li zá ló dás kö ze pet te – érez he tõ, hogy mennyi vel ne he zebb
moz gás ba hoz ni em be re ket és ak tív fel adat ra se gí te ni gyü -
le ke ze ti ta go kat, mint a ko ráb bi évek ben. Az is le het sé ges,
hogy sok szor vá lasz tot ta egy-egy gyü le ke zet túl ko rán a
„fi ze tett” al kal ma zot tat, és ez zel fel men tet te a gyü le ke zet
tag ja it az ak ti vi tás alól.

A gyü le ke zet épí tés te rén nap ja ink ban lé te zik egy olyan
konf lik tus te rü let, amely el ér te a mi egy há zun kat is. A ha -
gyo má nyos gyü le ke zet épí tõ teo ló gi ai irány zat kép vi se lõi,
min den egy ház kri ti ká juk el le né re is, egy ház hû ek, és ma -
xi mum ennyi a jel sza vuk: misszi ói gyü le ke zet épí tés a nép -
egy ház ban. Ugyan ak kor az evan gé li u mi nak ne ve zett, sok
eset ben ka riz ma ti kus jel le gû moz gal mak ke vés bé szá mol -
nak egy ház hû ség gel, in kább az ön ma guk ban is ér vé nye -
sü lõ kö rök ben lát ják a jö võt. Ez sok szor egy gyü le ke zet
éle tén be lül el kü lö nül ten ak ti vi zá ló dó cso port for má já ban
je lent ke zik. Játsz hat ben ne fõ sze re pet a lel kész, de mû -
köd het nek ilyen cso por tok lel kész nél kül is. A kér dés
azon ban mind két em lí tett eset ben – misszi ói gyü le ke zet -
épí tés, il let ve ön ma guk ban mû kö dõ kis kö zös sé gek –
ugyan az, mint a ki lenc ve nes évek Nyu gat-Eu ró pá já ban
volt: va jon már csak il lú zió a nép egy ház, vagy va ló ság
még? Õszin te vá laszt kel le ne ke res nünk ar ra a kér dés re,

hogy mi lyen egy ház nak ne vez he tõ a mi enk. Hol tar tunk
ma a hit val ló egy ház hoz ve ze tõ úton? Eh hez a té má hoz
tar to zik az a ké nyel met len kér dés is, hogy mennyi re jár ha -
tó út, ha nem az ak tív ta gok tar ta nak fenn egy egy há zat,
ha nem a kü lön bö zõ kül sõ, „jut ta tott” for rá sok.

A het ve nes évek óta tar tó eu ró pai fo lya mat min ket is
meg ha tá roz. Nem füg get le ned he tünk et tõl, még ak kor
sem, ha sok szor han goz tat juk a ma gyar spe ci a li tást és az
el té rést et tõl. E fo lya mat fõ jel lem zõi pe dig a kö vet ke zõk: 

Emig rá ció: ki lé pé sek, il let ve el tá vo lo dá sok az egy ház -
tól. A tra dí ció lát vá nyos meg tö ré se. A fi a ta labb ge ne rá ci ók
éle té bõl hi ány zik az egy há zi szo ci a li zá ció. Leg töb ben azok
men nek el az egy há zi kö zös sé gek bõl, akik már nem is
tud ják, mit je lent az egy ház hoz tar to zás mai gya kor la ta.

Eró zió: nem csak az egy ház pe re mén je lent ke zik a tö -
re de zés, ha nem be lül is. Egy re több olyan, egyéb ként
hû sé ges egy ház tag van, aki ke ve set és egy re ke ve seb bet
tud a ke resz tény hit tar tal má ról. Ezért már ar ra sem ké -
pe sek töb bé, hogy a gyer me ke ik nek át ad ják a hit ta pasz -
ta la tot, mert már nem tud nak be szél ni ró la. Na gyon jel -
lem zõ vé vált, hogy erõ sö dik a ke resz tény ta ní tás cent ru -
ma fe lõ li és egy ál ta lán a cent rá lis dol gok fe lõ li el bi zony -
ta la no dás.

„Ci vil re li gi on”: tár sa da lom szer te hó dít ez a sa já tos val -
lá sos ság. Tar tal má ban eman ci pá ló dik a ke resz tény hit tel
szem ben, és le vá lik an nak tar tal ma i ról. Egy ál ta lá nos hit
jel lem zi: lé te zik va la milyen is ten fö löt tünk. A ke resz tény -
sé get mo rá lis ér ték ként ér tel me zi, amely nek tar tal mát hi -
va ta los tiszt ség vi se lõk köz ve tí tik. En nek alap ján vi ta té ma
az egy ház ban az, hogy mi nek te kin tik azo kat a meg ke -
resz tel te ket, akik nem lép tek ki az egy ház ból, és fõ ként az
ün ne pi, il let ve ka zu á lis szol gá la to kat igény lik: nor má lis
ke resz té nyek nek, akik él nek a ke resz tény sza bad ság gal,
vagy té rí ten dõ em be rek nek, aki ket evan ge li zál ni kell?

Kon ku ren cia: a val lá si vá kuu mot szé les kí ná lat igyek -
szik be töl te ni. Ré gi és egé szen új val lá sos meg nyil vá nu lá -
sok tö me ge kí nál ja ma gát. Hi he tet len méretû és alig né -
hány ta got ma guk ban fog la ló val lá si cso por tok te vé keny -
ked nek szer te az or szág ban. A New Age-tõl az ok kult
prak ti ká kig ren ge teg val lá si vál to zat sze ret né meg hó dí ta -
ni a ke re sõ, sok eset ben bi zony ta lan em be re ket.

Összeg zés kép pen azon ban meg fo gal maz hat juk azo kat
a szem pon to kat is, ame lyek ar ra jel lem zõ ek, aki va ló ban
a gyü le ke zet épí tés ben gon dol ko dik ma.

Aki gyü le ke zet épí tés ben gon dol ko dik, az meg van gyõ -
zõd ve ar ról, hogy a gyü le ke zet min dig fej lõ dés ben van, és
ezért nem szent a sta tus quo. Nyi tott a vál to zá sok ra, és el -
ha tá ro ló dik egy „mor fo ló gi ai fun da men ta liz mus tól”,
amely sze rint min den jó úgy, ahogy ed dig volt.

A gyü le ke zet épí tõ nem terv sze rût len, nem min den fé le
egy há zi ak ti vi tás össze adó dá sá ban gon dol ko dik, ha nem
kon cep ci ó ban. A ter ve zés örö mét és lel ke se dé sét meg oszt -
ja so kak kal ma ga kö rül.

Ar ról is meg van gyõ zõd ve, hogy a gyü le ke zet épí tést
nem õ, ha nem Is ten vég zi. Az em be ri cse lek vés csu pán Is -
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ten szol gá la tá ban áll hat. Ez a meg úju ló spi ri tu á lis alap
(Zsolt 127,1), egy ben az újon nan fel fe de zett alá zat alap ja
is. Ez a ket tõs gyö kér el en ged he tet le nül fon tos az iga zi
gyü le ke zet épí tõ szá má ra. 

A gyülekezetépítõ min den kri ti kai meg ál la pí tás el le né re
is hû az egy há zá hoz, és an nak hi bá it nem tart ja „ör dö gi -
nek”. En nek a men ta li tás nak az el ter je dé se nem csak a lel -
ké szek köré ben len ne gyó gyí tó hatású, ha nem a gyü le ke -
ze ti ta gok leg szé le sebb ré te gé ben is. Eb ben szü let het ne
meg egy kor sze rû, „fél tõ egy ház sze re tet” mint épí tõ alap -
ál lás.

A TÉ MA KI DOL GO ZÁ SÁT SE GÍ TÕ IRO DA LOM

Da vid J. Bosch: Pa ra dig ma vál tá sok a misszió teo ló gi á já -
ban. Har mat-PM TI, 2005. 

Chris ti an Möl ler: A lel ki gon do zó egy ház I–IV. Lel ki pász tor,
2000/1–5. 

Pász tor Já nos: Misszió a poszt mo dern és a glo ba li zá ció vi -
lá gá ban. Öku me né, 2003/3. 27–41. o.

Sza bó La jos: A konf ron tá ció és to le ran cia sze re pe a gyü le -
ke zet épí tés ben. Lel ki pász tor, 1994/5. 168–172. o.

Sza bó La jos: Fenn tar tott, el tar tott, meg tar tott egy ház. Lel -
ki pász tor, 2001/10. 376–381. o.

Sza bó La jos: A „nem lel ké szek” mint a gyü le ke zet ala kí tói
és épí tõi. Lel ki pász tor, 2003/5. 171–176. o.

Sza bó La jos: Gyü le ke zet épí té si ké zi könyv – lel ké szek nek
és pres bi te rek nek. Lel ki pász tor, 2003/8–9. 339–340. o.

Sza bó La jos: Misszió és gyü le ke zet épí tés Ma gyar or szá gon.
Lel ki pász tor, 2005/2. 55–59. o.

Tá jo ló. EB BE hír le vél 3. 2005 õsz. 91–118. o.
Tu bán Jó zsef: Nép egy ház ból hit val ló, misszi ói egy ház zá.

Misszió Evan gé li kus Ma ga zin, 2003/2. 19. o.
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Vé le mé nyem sze rint a dol go zat leg fõbb té má ja „a lel ki -
pász to ri” ha bi tus. Ez el sõ sor ban lel kü let kér dé se: a szol -
gá lat ra va ló fel ké szü lés so rán, az egye te mi évek alatt már
ar ra a kér dés re is ke res ni kel le ne a vá laszt, hogy ki mi ért,
mi lyen ok ból és mi lyen cél lal vál lal ta el a bel sõ és a kül sõ
el hí vás kö vet kez té ben a szol gá la tot. Me di tá ló és imád ko -
zó lel kü let tel ar ról is gon dol kod ni kel le ne – bel sõ kam rá -
ban is, kö zös ség ben is –, hogy ki nek mi volt a kül sõ el hí -
vá sa, és mi volt a bel sõ el hí vá sa. Ez zel tisz tá ban kel le ne
len ni! Azért, mert Is ten szol gá ja „Va la ki nek” a kép vi se le -
té ben és kül de té sé ben van – im má ron nem ön ma gát va ló -
sít ja meg, és nem is pusz tán pénzt ke res és la kást él vez
szol gá la ti au tó val, ha nem má so kért él. 

Meg van a kí sér té se an nak, hogy ne a gyü le ke ze tért, ha -
nem a gyü le ke zet bõl él jek, meg él jek. 

En nek a té ma kör nek – lá tá som sze rint – van ho mi le ti -
kai és van poj me ni kai szem pont ja. 

Egy evan gé li kus lel kész nek so ha nem sza bad na el fe lej -
te nie, hogy Is ten õt Jé zus Krisz tus ál tal Szent lel ké vel azért
hív ta el az evan gé li kus lel ké szi szol gá lat ra, hogy evan gé -
li u mot hir des sen. Nem a szo ká sos mó don kell le egy sze rû -
sí te ni az evan gé li um-tör vény po la ri tást, ha nem a ket tõt
egy ség ben kell lát ni, mint ahogy a Tíz pa ran cso lat is evan -

gé li um (men tõ sze re tet, az élet, a va gyon, a há zas ság stb.
vé del me), ugyan ak kor az evan gé li um is tör vény (meg vál -
toz tat ha tat lan örök ér ték az Is ten sze re te té nek jó hí re). Az
evan gé li kus ige hir de tõ nek sta bil ori en tá ci ós és ko or di ná -
ci ós gon dol ko dás mód dal kell ren del kez nie. 

A lel ki pász to ri ha bi tus hoz an nak a tisz tá zá sa tar to zik,
hogy meg bí zóm (el hí vóm és kül dõm) mit akar ad ni raj tam
ke resz tül. A lel ki pász to ri ha bi tus hoz hoz zá tar to zik, hogy
a szó szék nem a sa ját gon do la ta ink, rosszabb eset ben két -
sé ge ink ka ted rá ja. Eh hez hoz zá tar to zik a gyü le ke ze tünk,
a ránk bí zot tak egy re jobb meg is me ré se, élet hely ze té nek
fel mé ré se, át élé se. Min den evan gé li kus ige hir de tõ nek fon -
tos fel ada ta a gyü le ke zet tag jai irán ti em pá tia. (Gya kor la -
ti ta nács az ige hir de tõ szá má ra: az el mon dan dó vagy el -
mon dott ige hir de tés nek a mon da ni va ló ját tud nunk kell
egy ér tel mes mon dat ban, té tel ben – ré gen: szko puszban –
meg fo gal maz ni, hogy „ma” ezt és ezt az evan gé li u mot bíz -
ta rám a Szent lé lek Is ten Jé zus Krisz tus ál tal. Ha er re
nincs mód, ak kor fel kell ten ni a kér dést, hogy el hí vott és
kül dött va gyok-e.)

A poj me ni kai szem pont, a lel ki gon do zás szem pont jai kö -
zött el sõ ként em lí ten dõ a meg fe le lõ szak mai fel ké szült ség:
pél dá ul a lel ki gon do zói be szél ge tés szer ke ze te, a kér de zés

RI BÁR JÁ NOS

Pár be széd ben ko runk em be ré vel:
lel ki pász to ri ha bi tus sal

Gon do lat éb resz tõ szem pon tok



mû vé sze te, a prob lé ma kör ki bá nyá szá sá nak tech ni ká ja. De
ez a ha bi tus azt is je len ti, hogy az evan gé li kus lel kész tel -
jes fi gye lem mel for dul azok fe lé, akik kel ta lál ko zik. S itt
most csak az a fon tos, az a lé nye ges, hogy el gon dol kod -
junk a Krisz tus tól ka pott hi va tá sunk és kül de té sünk lé nye -
gé rõl, a ránk bí zot tak irán ti fe le lõs sé günk rõl. Mert fenn áll
a ve szé lye, hogy olya nok le szünk – lel kész ként –, mint a
cser ben ha gyó gá zo ló után ér ke zõ pap és lé vi ta. Az élet or -
szág út ján na gyon sok a cser ben ha gyott ál do zat (ma gány,
öreg ség, no o gén ne u ró zis, ku dar cok, fruszt rá ció stb.), és –
vé le mé nyem sze rint – evan gé li kus lel kész ként bûnt kö ve -
tünk el ak kor, ha mi is ér zé ket le nül vagy fi gyel met le nül
me gyünk el az élet ál do za tai mel lett, ha mi sem vesszük
ész re má sok éle té ben a lé lek és/vagy az élet se be it. Iga zi
lel ki gon do zói ha bi tus az, ha a le he tõ leg na gyobb lel ki ér zé -
keny ség gel for du lunk a cser ben ha gyot tak fe lé. 

Meg lá tá som sze rint 3+1 di men zi ó ja van a szol gá la tunk
élet te ré nek: 1) ige is me ret, 2) em ber is me ret, 3) ön is me ret.

1: Szük sé günk van a le he tõ leg jobb ho mi le ti kai fel ké -
szült ség re, hogy ért sük, tud juk, mi kép pen vál ha tunk a
Szent lé lek se gít sé gé vel evan gé li um hir de tõk ké. 

2: Az em ber is me ret el mé le ti alap ja it majd a gya kor lat ko -

ro náz za meg, ha meg van a meg fe le lõ lel ké szi, lel ki gon do zói
ha bi tus. Ez je len ti az in di vi du á lis lé lek tan tu do má nyának
hasz ná la tát is prak ti kus szem pon tok ér de ké ben (pél dá ul ti -
po ló gia), de a cso port di na mi kát is. Lé te zik a lé lek tan nak –
ho mi le ti kai és poj me ni kai vo nat ko zás ban – cél irá nyos fel -
dol go zá sa, sõt még itt is kü lön fé le – egyéb ként na gyon
hasz nos – lel ki gon do zói is ko lák fi gyel he tõk meg. 

3: Ta lán a leg ké nye sebb kér dés: az ön is me ret kér dé se.
Az ige hir de tõ és lel ki gon do zó is küzd a kü lön fé le pszi chés
vi ha rok kal (ki sebb ren dû sé gi komp le xus vagy el foj tá sok,
át vi te lek és el len át vi te lek stb.), ezért idõn ként na gyon fon -
tos a lel ki tisz tá zó dás, ha úgy tet szik, tisz tál ko dás, öl töz -
kö dés, táp lál ko zás, ürí tés stb. Eb ben a te kin tet ben fel te he -
tõ en ko moly se gít sé get ad hat a nem ré gen el in dí tott lel -
kész aka dé mia. 

+1: Él jünk ben ne ko runk szel le mi és gya kor la ti vi lá gá -
ban, hogy tud juk, ért sük, érez zük, hogy ko runk em be re –
a transz cen dens di men zió el vesz té sé vel – mer re és ho gyan
ke re si a tá jé ko zó dá sát, vagy lás suk, ha csak va kon egy
hely ben to pog. 

Ezek nek a kér dé sek nek a tisz tá zá sa se gít he ti elõ ko -
runk em be ré vel foly ta tan dó pár be szé dün ket.
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A re la ti viz mus ál lás pont ja, sõt ta ní tá sa ta gad ja a más dol -
gok tól nem füg gõ, fel tét len (ab szo lút) igaz ság, ér té kek és
nor mák lé tét. Esze rint sem mit sem le het ön ma gá ban igaz -
ság nak, ér ték nek vagy nor má nak tar ta ni, ha nem min dig
csak a meg fe le lõ össze füg gés ben: N igaz ság nak tart va la -
mit, N szá má ra ér ték vagy nor ma va la mi.

A gyak ran hasz nált ki fe je zés a gon dol ko dás kez de te i tõl
(gö rög szo fis ták) is mert gon do lat: „Min den dol gok mér té -
ke az em ber” (Pró ta go rasz). A meg fi gyelt té nyek le ír ha tók,
össze ha son lít ha tók, el ren dez he tõk, de ér tel me zé sük, ér té -
ke lé sük ob jek tív mó don le he tet len (po zi ti viz mus). A val lá -
sok, kul tú rák és szel le mi irány za tok sok fé le sé ge foly vást
vál to zik (his to riz mus). Az egye te mes ter mé sze tes val lás
konk rét meg je le né sei a po zi tív val lá sok (fel vi lá go so dás):
lé nye gé ben min den ugyan az. Ezt a né ze tet erõ sí tik a ke le -
ti val lá sok, ame lyek sze rint az azo nos lé nyeg mel lett a kü -
lönb sé gek el ha nya gol ha tók.1 A mar xiz mus bu ká sá val

„[a]z em be ri prob lé mák tu do má nyo san meg ala po zott
meg ol dá sá nak egyet len rend sze re csõ döt mon dott, és ez
csak a ni hi liz must vagy leg alább is a to tá lis re la ti viz must
jut tat ta ér vény re.”2

A re la ti viz mus ön el lent mon dás: vég ér vé nyes (ab szo lút)
igaz ság ként ál lít ja, hogy csak re la tív igaz ság van. „Azt
mond já tok, hogy nincs igaz ság, de ez zel egy igaz sá got
akar tok ki fe jez ni” (Pla tón).

A re la ti viz mus ta gad ja az ab szo lút bi zo nyos sá got, mi -
vel „aki té ved, nem tud ja, hogy té ved” (C. F. Weizsäc ker).
Vég sõ fo kon azt je len ti, hogy min den igaz, min den jó, és
sem mi re sem le het azt mon da ni, hogy nem igaz, nem jó
(ér ték sem le ges ség). En nek alap ján is me ret el mé le ti leg és
er köl csi leg is min den el fo gad ha tó és el fo ga dan dó (any -
thing go es), min den vé le ke dés egyen ér té kû, ez a „kö zöm -
bös plu ra liz mus”.3 Ez zel a re la ti viz mus nem csak az em be -

RE USS AND RÁS

Is te ni és em be ri igény – le gi ti mál hat juk-e
a kor szel lem bõl fa ka dó re la ti viz must?

1 Tö mör fi lo zó fia tör té ne ti át te kin tést ad Ru dolf Bult mann: Tör té ne lem
és esz ka to ló gia. Atlantisz, Budapest, 1994. 11–21. o.

2 Jo seph Rat zin ger: A hit és a teo ló gia mai hely ze té rõl. Ford. Har math -
né Szil ágyi An na. Mér leg, 1997/2. 151. o.

3 II. Já nos Pál Fi des et Ra tio kez de tû en cik li ká ja (1999), 14. o.



ri ta pasz ta la tok, is me re tek és meg gyõ zõ dé sek de fac to
sok fé le sé gét ál lít ja, ha nem az igaz ság ku ta tá sá nak a le he -
tet len sé gét és ér tel met len sé gét is.4 „Nap ja ink ban va ló ban
a re la ti viz mus vált a hit köz pon ti prob lé má já vá.”5

A ke resz tény misszió kez det tõl fog va má s val lások és
kul tú ra kon tex tu sá ban élõk re te kin tet tel szó lal tat ta meg
az evan gé li u mot, pa ra dig mát vál tott, és en nek so rán meg -
ta pasz tal hat ta: „Ha az evan gé li zá tor releváns, az a szink -
re tiz mus koc ká za tá val jár.”6 Má sik gon do lat me net tel:
nagy kí sér tés, hogy Is ten igé je til tó nemjé nek (tör vény) el -
hall ga tá sá val szink re tiz mus ba süllyed, igenjé nek (evan gé -
li um) ki nem mon dá sá val pe dig ir re leváns sá vá lik.7

A Szent írás sem vál to zat lan igaz sá gok dek la rá ci ó ja, ha -
nem tör té net, Is ten tör té ne te az em ber rel, né pé vel, az em -
be ri ség gel Krisz tus ban, amely nem zár ki vál to zá so kat, és
ame lyet ér tel mez ni és hir det ni kell kü lön bö zõ ko rok ban és
kul tú rák ban.

A teo ló gia alap prob lé má ja, hogy mi köz ben Is ten rõl va ló
be szé dé nek az alap ja ma ga Is ten, aki nem re la tív, min den
Is ten rõl va ló be széd és dog ma ti kai rend szer re la tív, mi vel
a vé ges em be ri fel fo gó ké pes ség re van utal va, és ala kít ja a
nyel vi, kul tu rá lis és szel lem tör té ne ti kon tex tus, amely ben
az Ab szo lút ról min dig csak vé ges és tör té ne ti leg köz ve tett
mó don ké pes szól ni.8 Az in kar ná ció pe dig azt je len ti, hogy
Is ten is re la tív mó don (egy bizonyos kor ban és kul tú rá -
ban) nyi lat koz tat ta ki ma gát Krisz tus ban.

A re la ti viz mus meg je le né se a teo ló gi á ban kü lö nö sen
há rom te rü le ten ér he tõ tet ten:

a) Az is te ni fel cse ré lé se az em be ri vel: ha a teo ló gia úgy
szó lal tat ja meg, úgy for dít ja le a ma ga ko rá nak Is ten igé -
jét, hogy an nak tar tal ma im ma nens re a li tá sok kal vagy
vágy ál mok kal azo no sul. Ez tör té nik, ami kor a meg vál tást
csak tár sa dal mi fel sza ba du lás ként, egyé ni bol dog ság -
ként/öröm ként vagy a tö ké le tes em ber meg je le né se ként ér -
tel me zik. A teo ló gia fel ada ta rá mu tat ni min den em be ri
erõ fe szí tés re la ti vi tá sá ra: „Ha a po li ti ka meg vál tás akar
len ni, túl so kat ígér.”9 Krisz tus el jö ve te le elõtt ugyan is
nincs ígé re tünk er re.10

b) A krisz to ló gia vissza vo ná sa:11 „egy egye di em ber is -
te ni vol tá ban va ló hit… fa na tiz mus hoz, par ti ku la riz mus -
hoz, a hit és a sze re tet szét vá lasz tá sá hoz ve zet, pe dig épp
ezt kel le ne túl ha lad ni.”12 Bár a ró mai ka to li kus Rat zin ger
fi gyel mez tet er re a ve szély re, a re for má to ri teo ló gia sze -
mé re szok ták vet ni, hogy a teo ló gi át egy ol da lú an krisz to -
ló gi á vá szû kí ti. Ke resz tény sé günk azon ban, de is ten hi -
tünk is, ér tel mét vesz ti Krisz tus, a krisz to ló gia (szó tério ló -
gia) nél kül.

c) Az eti kai re la ti viz mus sze rint a nor mák az egyes em -
ber tõl vagy meg ha tá ro zott kul tú rá tól függ nek (re la tí vak).
Nem le het szó jó ról vagy rossz ról, erény rõl vagy bûn rõl. A
cse lek võ em ber bol dog sá ga a meg ha tá ro zó a cse lek vés ben
és az ér ve lés ben. Tud juk per sze: a lel ki is me ret sem áll meg
ön ma gá ban, nem füg get len, nem ab szo lút. El len ke zõ leg:
füg gõ, re la tív, vál to zó és esen dõ. Alap kér dés, hogy mi
vagy ki az, aki meg ha tá ro zó an be fo lyá sol ja, mi a vi szo -
nyí tá si alap ja.

A ke resz tény ige hir de tés bo lond sá ga, hogy a re la ti vi tá -
sok vi lá gá ban, ahol min den va la mi más tól függ, ar ról te -
gyen bi zony sá got, aki tõl vég sõ so ron min den függ (aki a
lét alap ja: Til lich). A bot rán ko zás pe dig az, hogy – Jé zus
Krisz tus pa ran csa sze rint – esen dõ és mu lan dó, te hát min -
den fé le szem pont ból re la tív em be rek nek kell a sen ki más -
tól nem füg gõ rõl be szél ni ük. 

E be széd hár mas em be ri fel té te le:13

a) Hû ség a bib li ai tör té net hez, vagy az evan gé li um pri -
má tu sa. A plu ra liz mus vi lá gá ban meg kí vánt tü re lem nem
a hall ga tás és nem a ha so nu lás to le ran ci á ja.

b) Dia ló gus az em be ri ség kü lön bö zõ kul tú rá i val. A dia -
ló gus nem je len ti a sa ját hi tem vagy meg gyõ zõ dé sem fel -
adá sát, sem a má si ké nak az el fo ga dá sát, ha nem in kább
kész azt má sok elõtt, rá juk te kin tet tel meg val la ni.

c) Nyi tott ság min den ke resz tény em ber öku me ni kus kö -
zös sé ge iránt. Az öku me ni kus dia ló gus egy részt a kü lön -
bö zõ kép pen meg fo gal ma zott kö zös nek a ke re sé se, más -
részt kö zös tu sa ko dás, vi ták árán is, a Jé zus Krisz tus ban
meg je lent igaz ság még jobb meg is me ré sé re. (Vö. Luther
gon do la tát a ver bum ex ter num ról.)

A cso da az – és ez egy ben vá ra ko zá sunk, de a nekünk
adott ígé ret is –, hogy a re la ti vi tá sok vi lá gá ban a re la tív
em be re ken ke resz tül hang zó és re la tív nak tû nõ is te ni Szó
az élõ Is ten nel – nem csak íté le té vel, ha nem ir gal má val is
– szem be sít. A re la ti viz mus ra „csak” ennyi a ke resz tény
vá lasz, de ez a vá lasz nem ke vés.
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4 Mind ez a mo dern fi lo zó fia (és teo ló gia?) lét irán ti ér dek lõ dé sé nek és ku -
ta tá sá nak el ha nya go lá sá ból kö vet ke zik, vö. II. Já nos Pál pá pa, 13–14. o.

5 Rat zin ger, 151. o.
6 Mi cha el W. Go heen: Evan gé li um, kul tú ra és kul tú rák. Ford. Gon da

Lász ló. Lel ki pász tor, 2001/9. 323. o. Douglass ezt a re le van cia krí zis és
iden ti tás krí zis Molt mann ál tal meg fo gal ma zott gon do la tá val fe je zi ki:
Klaus Doug lass: Az új re for má ció. Kál vin Ki adó, 2002. 24. kk.

7 Go heen, 324. o.
8 Herbert Han reich: Re la ti vis mus. EKL 3. köt. (1992), 1539. o.
9 Rat zin ger, 151. o. Ezt fe je zi ki Luther gon do la ta Is ten két fé le kor mány -

zá sá ról, amely sze rint a vi lá gi ha ta lom dol ga (és egy ben le he tõ sé ge) nem
töb bért, csak az el vi sel he tõ föl di éle tért fá ra doz ni.
10 Diet rich Bon ho ef fer: Ethik. 1949. 277. o.

11 Rat zin ger, 153. o.
12 J. Hic ket idé zi: Rat zin ger, 154. o.
13 Go heen, 323–326. o. Egy má sik, szin tén igen fi gye lem re mél tó meg fo -
gal ma záshoz l. Bult mann, 1994. 153–170. o.



A böj ti idõ szak a meg té rés nek és a gyó gyu lás nak az ide je
az egy ház ban. Vissza té rés a ke reszt ség szent sé gé ben ka -
pott ke gye lem hez, hogy mint Is ten meg vál tott gyer me kei,
Krisz tus ere jé ben új élet ben jár junk, na pon ként meg har col -
va a hit har cát. Az evan gé li kus böjt nem csu pán „ne ga tí -
vum”, van „po zi tív” je len tõ sé ge is: az élet úju lás ide je is.
Amint a ré gi ek mond ták: ver sac rum (szent ta vasz), amely
Krisz tus ál do za ti ha lá lá ból tá mad.1

Ez a so ro zat nem pas sió pré di ká ci ó kat tar tal maz, ha nem
az ön ma gunk ba né zés re, a bûn bá nat ra és gyó gyu lás ra sze -
ret ne el ve zet ni. Egy-egy tag ját ön ál ló an is fel le het hasz -
nál ni (eset leg a sor rend jü ket is meg vál toz tat va) a he lyi igé -
nyek nek meg fe le lõ en. Nem ige hir de té sek, ha nem váz la tok,
el gon dol kod ás ra kész te tõ írá sok, ame lyek in kább a té ma -
vá lasz tás ban sze ret né nek se gít sé get, öt le te ket ad ni. 

A MEG MEN TÕ KE RESZT

El tö röl te a kö ve te lé sé vel min ket ter he lõ adós le ve let, amely
min ket vá dolt, el tá vo lí tot ta azt az út ból, oda sze gez ve a ke -
reszt fá ra. (Kol 2,14)

Paul Claudel fran cia köl tõ és drá ma író Se lyem ci põ cí mû
drá má ja egy ha jó el le ni ka lóz tá ma dás ról szól. A ka ló zok
ki ra bol ják a ha jót, a ka pi tányt a ha jó ár boc hoz kö tö zik,
majd a ha jót el süllyesz tik. A ka pi tány nak a ha jó já val
együtt kell a hul lám sír ba me rül ni. Az ár boc azon ban le -
sza kad a süllye dõ ha jó ról, és a ka pi tányt a ten ger fel szí -
nén tart ja. Ott, az óce án vég te len fel szí nén úszik a ka pi -
tány süllye dõ ha jó já nak ár bo cá hoz kö töz ve, és szo rult
hely ze té ben így imád ko zik: „Uram, biz tos va gyok ab ban,
hogy te kö töz tél meg en gem. Szo ro sab ban nem le het nék
hoz zád kö töz ve. És ha sze ret ném is tag ja i mat ki sza ba dí -
ta ni, egyi ket a má sik után, egyi ket sem tu dom csu pán egy
kis sé is tõ led el tá vo lí ta ni. És így én va ló ban ke reszt re va -
gyok sze gez ve. A ke reszt azon ban, amely en gem meg kö -
töz és fog va tart, a meg men tõm!” 

A ke reszt szá munk ra több, mint dí szí tõ elem, mint üres

jel kép vagy ke resz tény vol tunk ki fe je zõ je. A ke reszt Jé zus
ál do za tá ra, ha lá los sze re te té re em lé kez tet, amely bõl min -
dig me rít he tünk. Mi nél job ban „oda va gyunk kö töz ve
Krisz tus ke reszt jé hez”, an nál in kább ré sze sü lünk bûn bõl
sza ba dí tó ha tal má ból.

„Add szün te len, a szí vem ben áll jon ke resz ted ké pe, 
És ez le gyen a rossz el len lel kem nek me ne dé ke!” (EÉ

193,3)

A GYÓ GYU LÁS ÚT JA

A mi vét ke ink mi att ka pott se be ket, bû ne ink mi att tör ték
össze. Õ bûn hõ dött, hogy ne künk bé kes sé günk le gyen, az
õ se bei árán gyó gyul tunk meg. (Ézs 53,5)

„Va la kit le ír ni” vagy „a ho mok ba ír ni” ab ból az õsi szo -
kás ból ered, hogy a bí ró ság a vét kes íté le tét a föld po rá ba
ír ta. Ezt a gya kor la tot ta lál juk Je re mi ás köny vé ben is: A
tõ led el pár to lók ne vét a por ba ír ják, mert el hagy ták az
Urat. (Jer 17,13)

Bû ne ink mi att mind annyi an „ho mok ba va gyunk ír va”.
Így ért het jük Jé zus kéz moz du la tát is, ami kor a bû nös
asszony tör té ne té ben (Jn 8,6–8) le ha jol, és uj já val a föld re
ír. A kár ör vend ve vá do lók is meg kap ják a ma gu két: Aki
bûn te len kö zü le tek, az dob jon rá elõ ször kö vet. És Jé zus le -
ha jol va to vább írt a föld re – ol vas suk a foly ta tás ban. 

Is ten sze re te te azon ban nem hagy a por ban ben nün ket,
mert Jé zus ke zei éret tünk se be sít tet tek meg. Jé zus át sze ge -
zett ke zei Is ten sze re te té nek je lei. A két ség be esett és meg -
fé lem lí tett ta nít vá nyok nak, akik olyan csú ful cser ben -
hagy ták és el árul ták Uru kat, fel tá ma dá sa után Jé zus meg -
mu tat ta meg se be sí tett ke ze it és ol da lát. Ez adott örö met,
gyó gyu lást, meg úju lást és re mény sé get a ta nít vá nyok nak. 

Jé zus se bei – ame lye ket a mi vét ke ink mi att ka pott – je -
len tik szá munk ra is a gyó gyu lást. Ezért nem let tünk le ír -
va Is ten nél, ha nem „te nye ré be vés te be” ne vün ket. Aki ezt
hit ben meg ra gad ja, an nak ne ve nem ho mok ba van be ír va,
ha nem az élet köny vé be.
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A HALL GA TÁS ADO MÁ NYA

Nem tud juk, mit te gyünk, csak rád te kin tünk. (2Krón
20,12a)

A sok be széd, a lár ma, a zaj ko runk egyik jel lem zõ je.
Túl so kat be szé lünk, és ke ve set hall ga tunk má sok ra, Is -
ten re. Pe dig Jé zus nem vé let le nül ajánl ja az Is ten nel va ló
ta lál ko zás he lyé ül a „bel sõ szo bát”, szó sze rin ti és lel ki ér -
te lem ben is. Jé zus ról ezt ol vas suk: ma gá ban imád ko zott
(Lk 9,18), el ment egy la kat lan hely re, és ott imád ko zott
(Mk 1,35), ki ment a hegy re imád koz ni, és Is ten hez imád -
koz va vir rasz tot ta át az éj sza kát (Lk 6,12). 

Tu dunk a sza vak és ke zek be szé dé rõl. A sze münk és a
test tar tá sunk is le het be szé des. És van a hall ga tás nak is
be szé de. Ami kor nem mi be szé lünk, ha nem csak hall ga -
tunk, csak fi gye lünk va la ki re. Ami kor nem tud juk, mit te -
gyünk, „csak” Is ten re te kin tünk, fi gye lünk, és csend ben
õreá hall ga tunk. 

Egy ko los tor idõs apát ja érez te, hogy hosszú és fá rad sá -
gos éle te után rö vi de sen el ér ke zik el tá vo zá sá nak ide je. Ek -
kor még egy szer fel ke res te leg jobb ba rát ját, hogy bú csút
ve gyen tõ le. Egy fi a tal szer ze tes tár sa kí sér te a hosszú és
ne héz úton a tá vo li he gyi ko los tor ba. Meg ér kez ve át ölel te
egy mást a két ré gi ba rát, örül tek a vi szont lá tás nak. Egy -
más mel lé ül ve hosszan, csend ben, szó nél kül néz ték egy -
mást. Né hány óra múl va fel állt az apát, be le ka rolt a fi a tal
szer ze tes be, kér ve, hogy most már in dul ja nak ha za. „Mi -
ért nem be szél get te tek egy más sal?” – kér dez te a ha za fe lé
ve ze tõ úton az if jú szer ze tes. Az idõs apát vá la sza ez volt:
„Be szél ni min den em ber rel tu dok a vi lá gon, de a hall ga -
tás hoz az em ber nek iga zi ba rát ra van szük sé ge.” A hall -
ga tás órá i ban mind ket ten töb bet át él tek a kö zös ség bõl,
mint ha be szél tek vol na. Hall gat ni sok kal töb bet je lent,
mint egy sze rû en nem be szél ni. Mert a csend ben a szí vünk
be szél, és a csend ben az Is ten szól hoz zánk, és mi is be -
szél he tünk õve le.

SA JÁT LÁN CA INK FOG SÁ GÁ BAN

Ti, test vé re im, sza bad ság ra vagy tok el hí va, csak a sza bad -
ság ne hogy ürügy le gyen a test nek, ha nem sze re tet ben
szol gál ja tok egy más nak. (Gal 5,13)

Egy kö zép ko ri tör té net egy ko vács ról szól, aki nek olyan
nagy ere je volt, mint egy med vé nek. Kü lö nö sen erõs lán co -
kat tu dott ko vá csol ni, ame lye ket sen ki nem bírt szét sza kí -
ta ni. Egy nap a ko vá csot tet ten ér ték lo pá son, és fog dá ba
zár ták. Ott meg lán col ták. Ma gá ban mo so lyog va gon dolt
ar ra, hogy óri á si ere jé vel szét tud ja majd tép ni lán ca it. Ne -
ve té se azon ban fáj da lmas grimasszá tor zult, ami kor a lán -
con fel is mer te sa ját ko vács mû he lyé nek je lét. Te hát sa ját
lán cai tar tot ták fog va, ame lyek olyan jól vol tak el ké szít ve,
hogy sa ját ma ga sem tu dott be lõ lük meg sza ba dul ni.

Mi lyen gyak ran esünk sa ját bû ne ink és mu lasz tá sa ink
fog sá gá ba! Sza bad ság ra hi vat tunk el, és vissza élünk a

sza bad ság gal. Sze re tet he lyett sze re tet le nül élünk. Má -
sok sze mé ben a szál kát is meg lát juk, a sa já tunk ban még
a ge ren dát sem vesszük ész re. És ha még is? Ak kor el kez -
dünk ma gya ráz kod ni, men te ge tõz ni. Sa ját hi bá in kat és
mu lasz tá sa in kat – egy szó val a bû ne in ket – má sok nya -
ká ba akar juk varr ni. Úgy gon dol juk: va gyunk mi olyan
erõ sek, hogy sa ját ma gunk szét tép jük vét ke ink lán ca it.
Köz ben ku dar cot ku darc ra hal mo zunk. Mi nél job ban
igye ke zünk rab sá gunk ból sa ját erõnk kel meg sza ba dul ni,
an nál in kább be le ga ba lyo dunk, mint a pók há ló ba ke rült
légy. Sen ki sem sza ba dul hat meg sa ját ere jé bõl bû ne i nek
és füg gõ sé ge i nek lán ca i ból. Eh hez ná lunk erõ sebb re van
szük sé günk, aki fel ol doz és iga zi sza bad ság gal aján dé -
koz meg: Jé zus ra, aki ön zé sünk bõl meg sza ba dít, és al -
kal mas sá tesz má sok sze re tet bõl va ló szol gá la tá ra.

UTÁ NUNK AZ ÖZÖN VÍZ?

Sze resd azért az Urat, a te Is te ne det tel jes szí ved bõl, tel jes
lel ked bõl és tel jes erõd bõl! Ma rad ja nak a szí ved ben azok az
igék, ame lye ket ma pa ran cso lok ne ked. Is mé tel gesd azo kat
fi a id elõtt, és be szélj azok ról, akár a há zad ban vagy, akár
úton jársz, akár le fek szel, akár föl kelsz! (5Móz 6,5–7)

„Utá nam az özön víz” – ezt a ci ni kus és fe le lõt len szál -
ló igét ak kor hasz nál juk, ami kor azt akar juk mon da ni: ami
utá nunk jön, az nem ér de kel ben nün ket. Ez az ön zést, a
csak a má val tö rõ dést, a jö võ sem mi be vé te lt ér zé kel te ti.
Pe dig hogy mi lyen a fi a ta lok, az utá nunk jö võ nem ze dé -
kek gon dol ko dá sa, ma ga tar tá sa, az raj tunk is, a kö zép ko -
rú a kon és idõ seb be ken is mú lik.

Egy olasz új ság író köny vet akart ír ni a fi a tal ko rú bû nö -
zés rõl. Éj jel 11 óra kö rül fel hí vott ti zen két jó mó dú csa lá -
dot, hogy a szü lõk nek fel te gye a kér dést: va jon tud ják-e,
hogy hol van nak most a gyer me ke ik. Az el sõ hat te le fon -
hí vás nál a gyer me kek je lent kez tek, akik nek fo gal muk sem
volt ar ról, hogy hol ta lál ha tók a szü le ik. Ta lán nem kell
so kat hoz zá fûz ni eh hez a kí sér let hez. 

Tar tok tõ le, hogy ha son ló ered mény re jut nánk, ha ta lá -
lom ra fel hív nánk húsz csa lá dot, és a kö vet ke zõ ket kér -
dez nénk: be szél tek-e a fi a ta lok nak szü le ik Is ten rõl, a hit
dol ga i ról, szok tak-e együtt imád koz ni és Bib li át ol vas ni,
jár nak-e temp lom ba, is me rik-e egy há zunk ta ní tá sát, mi re
em lé kez tet nek az egy há zi ün ne pek stb. A nép sze rû „Le -
gyen ön is mil li o mos” te le ví zi ós ve tél ke dõ gyak ran na -
gyon mû velt vá lasz adói oly kor még a leg alap ve tõbb bib -
li ai és egy há zi kér dé sek ben is meg le põ en tu dat la nok.
Nem aka runk azon ban má so kat meg szól ni. Ezért te gyük
fel a kér dést ön ma gunk nak: ná lunk, a csa lá dunk ban,
gyü le ke ze tünk ben és egy há zunk ban más kép pen van? Tu -
da to sít juk-e ma gunk ban, hogy gyer me ke ink, uno ká ink és
ál ta lá ban a jö võ nem ze dé kek hi tét és üd vös sé gét raj tunk
is szá mon ké ri az Is ten? Vagy ab ban a tév hit ben élünk,
hogy ez csak a lel ké szek és a hi va ta los egy ház dol ga és
fe le lõs sé ge?
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BÖJT 2. VA SÁR NAP JA (RE MI NIS CE RE)
• 1Thessz 4,1–8

Alap ve tés

Pál apos tol nak és köz vet len mun ka tár sa i nak in té se a meg -
szen te lõ dés re rend kí vül ak tu á lis a mai ma gyar va ló ság -
ban. Sok a vá lás, tönk re men nek a csa lá dok, a tár sa dal mi,
gaz da sá gi élet te rü le té re is jel lem zõ a tisz tá ta lan ság.

Egy iga zi al kal mi le ve let tar tunk a ke zünk ben konk rét
hely ze tek fel ve té sé vel. (A meg szen te lõ dés fo gal ma –
JaJgiasmo;õ – a le vél iro da lom ban for dul elõ.) Erõ tel je sen ki -
dom bo ro dik a lel ki gon do zói jel leg az evan gé li um ból fa ka -
dó élet foly ta tás ra va ló buz dí tás ban. Thessza lo ni ká ban, a
moz gal mas ke res ke dõ- és ki kö tõ vá ros ban, po gány ke resz -
tény kör nye zet ben ért he tõ az apos to li in tés az in tim szfé -
rá ra és a gaz da sá gi élet kap cso la ta i nak tisz ta sá gá ra vo nat -
ko zó an. Ta núi le he tünk a gyü le ke ze ti élet di na mi ká já nak.

Az élet min den te rü le tén nem csak em be rek kel, ha nem
Is ten nel is dol gunk van. Is ten re fi gyel ve, Is ten elõt ti fe le -
lõs ség ben kell él nünk a leg szû kebb csa lá di kör ben és a
tár sa dal mi, gaz da sá gi élet ben is. En ged nünk kell, hogy a
Szent lé lek prog ra moz za lel ki is me re tün ket, be fo lyá sol ja
ma ga tar tá sun kat. Aki te hát ezt meg ve ti, az nem em bert
vet meg, ha nem Is tent, mert bosszút áll az Úr mind eze -
kért. Még sem a fé le lem mo ti vál ja a ke resz tény em bert
ezek ben a dol gok ban, ha nem Is ten sze re te té nek meg ta -
pasz ta lá sa.

A meg szen te lõ dés az Is ten nek tet szõ élet út, te kin tet tel

az elõt tünk ál ló vég íté let re. Meg ta gad ni a bûnt, úr rá len ni
a tisz tá ta lan kí ván sá go kon. A kí ván ság és a bír ni, bir to -
kol ni vá gyás egy tõ rõl fa kad.

Mi lyen élet utat sze ret nénk be jár ni? Is ten nek akarunk-e
tet sze ni, vagy in kább má sok nak?

A meg szen te lõ dés Is ten ural mának ki tel je se dé se az
egész éle tün kön, an nak min den te rü le tén. Is ten mû ve
Krisz tus ban a Szent lé lek ál tal. A jö võ fe lé ha lad ó fo lya mat.

Is ten meg szen tel min ket úgy, hogy min dig kö ze lebb húz,
vonz ma gá hoz. Szen tek va gyunk, mert Is ten hez tar to zunk,
övéi va gyunk. Is ten örök el hí vá sá nak kell meg va ló sul nia
éle tünk ben a Szent lé lek ál tal. Ez az õ aka ra ta, cél ja ve lünk,
ez je len ti éle tünk ér tel mét. Az ön meg va ló sí tás, a tel jes élet
eb ben a meg szen te lõ dés ben le het igaz zá. Az élet meg szen -
te lõ dé sé nek sok az aka dá lya, ko moly ne héz sé gek kel kell
meg küz de nünk, de fel kell ven ni a har cot!

A hit bõl fa ka dó élet eti kai kö vet kez mé nyek kel jár. Új te -
rem tés ként él az em ber, s eb ben az Is ten nek tet szõ élet ben
kell elõbb re jut ni.

Is ten em ber ré lett. A Szent ma gá ra vet te a pro fán vi lág
tes tét, s meg szen tel te azt. Így nyílt meg egy új táv lat, a
ma ga sabb szem pon tok sze rin ti élet az em ber szá má ra,
úgy, hogy a tes ti sé gét Is ten szol gá la tá ba ál lít ja.

Ami kor Pál a pa ráz na ság ról be szél, nem a há zas ság tö -
rés re utal, ha nem a há zas élet mi nõ sé gé re, rend jé re. Tar tóz -
kod ni a pa ráz na ság tól: vál lal ni a tár sat min den ben! Is ten -
tõl ka pott aján dék ként el fo gad ni, hor doz ni. A pa ráz na nem
sze mély nek te kin ti em ber tár sát, ha nem bû nös kí ván sá ga
tár gyá nak, úgy, mint a po gá nyok, akik nem tud nak Is ten -
rõl. A há zas ság nem füg get len a hit élet tõl, mert Is ten nel

Egy kí nai köz mon dás sze rint: „Aki egy év rõl akar gon -
dos kod ni, ves sen ga bo nát. Aki tíz év rõl akar gon dos kod -
ni, an nak fát kell ül tet nie. Aki azon ban száz év re elõ re
gon dol, an nak a csa lád já val kell tö rõd nie.”

Is ten re ánk bíz ta gyer me ke ink nek és uno ká ink nak nem -
csak a fel ne ve lé sét, de az üd vös sé gü kért hor do zott fe le lõs -
sé gün ket is. Pál apos tol 2Tim 1,5-ben a hit ál tal meg ha tá -
ro zott csa lá di tra dí ció ér té kérõl ír. Bár csak mi nél több és
tar tal ma sabb hit be li tra dí ció len ne csa lád ja ink ban! (Lásd
még: 5Móz 4,9, Péld 4,3–4; 22,6, 2Kor 12,14b, Ef 6,4) 

FEL FE LÉ NÉZZ!

Néz zünk fel Jé zus ra, a hit szer zõ jé re és be tel je sí tõ jé re…
(Zsid 12,2)

A ha jó inas nak egy szer nagy vi har ban kel lett fel mász nia
az ár boc ra. A hul lá mok ma gas ra csap tak. A hul lám zás a
ha jót hol szé dí tõ ma gas sá gok ba emel te, hol pe dig mér he -
tet len mély sé gek be vetette. A ha jó inas el kez dett szé dül ni,

és a le zu ha nás fe nye get te. Ek kor a ka pi tány fel ki ál tott
hoz zá: „Fiú, fel fe lé nézz!” A ha jó inas el for dí tot ta ré mült
te kin te tét a tom bo ló hul lá mok ról, és fel fe lé né zett. Ez az
ég re te kin tés men tet te meg éle tét. Biz to san tu dott fel fe lé
mász ni, és fel ada tát tel je sí te ni.

Mind annyi unk éle tét fel ka var hat ják a szo mo rú ság nap -
jai. Éle tünk vi ha rai össze za var hat nak és a ré mü let mély -
sé ge i be so dor hat nak min ket. Szí vünk és lel künk be le szé -
dül het az ag gó dás ba és a fé le lem be. Fel bo rul éle tünk
egyen sú lya, és össze om lás fe nye get. Ha ilyen kor csak ön -
ma gunk ra és kö rül mé nye ink re né zünk, nincs se gít ség. 

A „le fe lé” né zés fel na gyít ja a prob lé má kat. Be le szé dít
éle tünk mély sé ge i be. Ahe lyett, hogy se gí te ne, még job ban
le fe lé húz. Ta lán oly kor úgy lát juk: raj tam már nem le het
se gí te ni, én már el ve szett em ber va gyok, töb bé nincs ér tel -
me az éle tem nek. Ilyen kor élet men tõ a biz ta tó fel szó lí tás:
„Fiú, fel fe lé nézz!” Jé zus ra! A se gít sé get je len tõ és meg tar -
tó hit aján dé ko zó já ra és be tel je sí tõ jé re. Le het, hogy nem
szûn nek meg azon nal a vi ha rok, de õ még a vi har ban is
meg véd, ol tal maz és re mény sé get ad.
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va ló kap cso la tunk alap ja it érin ti. A há zas ság ban sincs he -
lye a gát lás ta lan én ke re sés nek! A há zas ság ban az Is ten és
né pe kö zöt ti szö vet ség tük rö zõ dik, de ez az Is ten nel va ló
szö vet ség meg tört. Új mo dell áll a ren del ke zé sünk re Krisz -
tus és egy há za kap cso la tá ban, aho gyan Krisz tus is sze ret -
te egy há zát és ön ma gát ad ta ér te. (Ef 5, 25)

A sze re tet, a Lé lek sza bad sá gá ban és igaz sá gá ban he -
lyük re ke rül nek a dol gok.

Meg jegy zés: A fér fi és nõ Is ten tõl ren delt bel sõ kö zös sé -
gét jel zi a hé ber szó, az vya, és an nak nõ ne mû alak ja, az
hva. A tu do mány más te rü le tén er re utal nak C. G. Jung
meg ál la pí tá sai a fér fi lé lek és nõi lé lek (ani ma-ani mus)
vo nat ko zá sá ban. Mind ket tõ meg van ben nünk bi zo nyos
hang súly el to ló dá sok kal.

Pál in ti és buz dít ja a gyü le ke ze tet az Is ten elõt ti fe le lõs -
ség tel jes élet re – nem úgy, mint a po gá nyok – a tár sa dal -
mi, gaz da sá gi élet ben is! A be csa pott test vér, em ber társ
ügye tár sa dal mi prob lé ma, amely meg ront ja a köz er köl -
csöt, ront ja az élet mi nõ sé get. Tár sa dal mi szo li da ri tás nél -
kül nincs fe le lõs, meg szen telt, Is ten nek tet szõ élet!

Váz lat

Test vé ri in tés, buz dí tás
Nem szí ve sen en ge djük másoknak, hogy be le szóljanak az
éle tünk be. A gyer mek ne hez mé nye zi, ha a szü lõ be le szól a
dol ga i ba, a szü lõ zo kon ve szi, ha a nagy szü lõ te szi ezt stb.
Ez még há zas tár sak nál is prob lé ma le het. Kü lö nö sen ér vé -
nyes ez az in tim szfé rá ra, a pénz ügyek re, az örök sé gi kér -
dé sek re stb. Az egy ház, a lel kész ne szól jon be le! Fo gad jon
el úgy, aho gyan vagyok!

Ön tör vé nyû ség ural ko dik az em be rek ma ga tar tá sá ban.
Ki be szé lõ show-ban tet sze leg nek em be rek a ma guk tisz tá -
ta lan éle té vel. Ugyan ak kor egy re töb ben ké rik a lel készt
lel ki se gít ség nyúj tás ra.

Apos to li ta ní tá sok és bi zony ság te võ éle tek so ka sá ga ne -
vel, ta nít ben nün ket a tisz ta, szent élet ben va ló nö ve ke -
dés re, elõbb re ju tás ra. A pél da adás krisz tu si ma ga tar tás.

Az az Is ten aka ra ta, hogy meg szen te lõd je tek
Öröm hír, evan gé li um ez az is te ni aka rat. Ren det, szép sé -
get, célt és ér tel met nyer az éle tünk.

A meg szen te lõ dés alap fel té te le a ke resz tény eti ká nak.
A meg szen te lõ dés rá ha gyat ko zás az Is ten ke gyel mé re. A

Szent lé lek a hit ben ér vé nye sí ti éle tet meg szen te lõ ere jét. A
meg szen te lõ dés a min den na pi élet ben va ló ván dor lást je -
lent cse lek võ hit tel, an nak gyü möl cse it te rem ve Jé zus
Krisz tus ne vé ben.

Tu dunk-e vándorolni, és ha igen, ak kor ho gyan kell Is -
ten nek tet szõ mó don ván do rol nunk? Ne héz sé gek és örö -
mök között…

A ke reszt ség ben Is te néi let tünk. A meg té rés ben új já szü -
let tünk. Az is ten tisz te le ti kö zös ség Is ten meg szen telt né -
pé vé for má ló dik.

Szent ség ben és tisz ta ság ban él je tek a há zas ság ban, csa -
lád ban, ott hon!
A fér fi és a nõ kap cso la ta a fe le ba rá ti, em ber tár si kap cso -
la tok el sõ te rü le te, bá zi sa. Is ten aján dé ka ez, te rem té si
rend. (Mk 10- ben ol vas hat juk Jé zus ta ní tá sát a há zas sá gi
el vá lás ról.) Há lá val és fe le lõs ség gel, a szív sze re te té vel
kell és le het él ni eb ben a kö zös ség ben.

A fér fi és nõ kap cso la tát em be ri mél tó ság gal, a há zas -
ság mél tó sá gá val és tisz ta sá gá val él jük meg! Ami gyak ran
hi ány zik: a vá gyott élet mi nõ ség. Van bûn bo csá nat, meg -
úju lás, új kez det a há zas ság ban is.

Sen ki ne csal ja meg a test vé rét sem mi fé le ügy ben!
Ér de ke ink ér vé nye sí té sé ben a má sik em bert is lát ni kell.
Nem sza bad sa ját ha szon ra tö re ked ni má sok ká ra árán.
Szo li da ri tás, a má sik tisz te le te az élet min den te rü le tén. A
szo li da ri tás nem ma gá tól ér te tõ dõ, ter mé sze tes do log, ha -
nem er köl csi pa rancs. Is ten is szo li dá ris ve lünk Jé zus
Krisz tus ban. Hogy ne kel le ne ne künk is szo li dá ris nak len -
nünk em ber tár sa ink kal há zas ság ban, csa lád ban, gyü le ke -
zet ben, nem zet ben, tár sa da lom ban?

Re mi nis ce re va sár nap ján: Em lé kez zél meg, Uram, ir gal -
mad ról és ke gyel med rõl, mert azok örök tõl fog va van nak.
(Zsolt 25,6)

Sza bó Vil mos Bé la

Tal ló zó

„Au gus ti nus tól kezd ve so kan az »edény« szót az 1Pt 3,7
ér tel mé ben vet ték (…). Vi szont a re for má to rok és má sok
is az em ber tes té re vo nat koz tat ták. (…) Ami vi szont az
»edény« szót il le ti, fö löt tébb va ló szí nût len, hogy az apos -
tol itt heb ra iz must kö vet ne el, eb ben a gö rö gül be szé lõ,
túl nyo mó lag po gá nyok ból ál ló gyü le ke zet hez in té zett le -
ve lé ben (…) Min den bi zonnyal úgy hasz nál ja itt a ske u os
szót, mint a 2Kor 4,7-ben (…). Az »edény« szó te hát itt a
tes tét, a lé lek tar tá lyát je len ti. (…) Van nak, akik azt »üz -
le ti ügy«-gyel for dít ják (…). Csak hogy a 7. vers ben az
apos tol az akat har sia, »tisz tá ta lan ság« szót hasz nál ja,
még pe dig a sze xu á lis er kölcs te len ség ér tel mé ben. (…) fel
kell té te lez nünk, hogy a 6. vers nem sza kít ja meg a gon -
do lat me ne tet, (…) vagy is az en tó prag ma ti ki fe je zés nem
azt je len ti, hogy »üz le ti ügy ben«, ha nem azt, hogy »eb ben
a do log ban«, ti. a ne mi er kölcs dol gá ban. Pál apos tol te hát
a pa ráz na ság mély sé ge sen an ti szo ci á lis ter mé sze tét hang -
sú lyoz za.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar -
canum Di gi té ka Kft.)

„Pál az Is ten nek tet szõ éle tet sze re tet tel jes vá gya ko zás -
nak tar tot ta az iránt, aki ki vá lasz tot ta õt. (…) a szent ség
és az er kölcs te len ség egy mást köl csö nö sen ki zá ró élet for -
ma. Sem mi lyen, a ke resz tyén sza bad ság ra tör té nõ hi vat -
ko zás nem iga zol hat ja a pa ráz na sá got. (…) a sze xu á lis
vá gyak fe let ti ön ura lom meg ta nul ha tó, és meg is kell ta -
nul ni. (…) Te hát a pa ráz na ság he lyett vá lasz tott cse le ke -
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det nek olyan vi sel ke dés nek kell len nie, amely nek in dí té ka
az Úr nak va ló el kü lö nü lés, és ami rõl má sok fel is me rik,
hogy tisz te let re mél tó. (…) rá mu tat a ne mi kí sér té sek le -
gyõ zé sé nek nyit já ra. A hí võ em ber azért tud gyõz ni, mert
is me ri Is tent. (…) Mi elõtt va la ki úgy érez né, hogy Is ten
töb bet kí ván, mint ami el vár ha tó a gyen ge, ha lan dó em be -
rek tõl, Pál (…) em lé kez te ti a hí võ ket Is ten ben nük la kó
Lel ké re.” (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)

„Ho gyan kö vet het ne el sze xu á lis bûnt az, aki ben a
Szent Szel lem la kik?” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi
kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(nem em bert vet meg…)
„Az em be rek meg ve tést érez nek a val lás sal szem ben; gyû -
lö lik, mert hát ha igaz.”

(Pas cal: 186. tö re dék)
(jus sa tok még elõbb re…)
„Mi hasz na so ká él ni, ha oly ke ve set ja vu lunk?”

(Kem pis Ta más)

„Az ina sa elõtt sen ki sem nagy em ber.”
(An ti go nosz Go na tasz)

„Sen ki sem szü le tik ké szen: légy az zá, ami vé leg jobb haj -
la ma id sze rint vál hatsz. Ki el in dult, s még nem ér ke zett
meg, annak biz ta tóbb a hely ze te a so ha el nem in du ló nál. 
So ha nem ké sõ el in dul ni, so ha nem ké sõ sze ret ni.”

(Ta ti osz)

(a kí ván ság szen ve dé lyé vel…)
„Ahogy az em ber esze meg ro mol hat, épp úgy meg ro mol -
hat nak az ér zé kei is.”

(Pas cal)

(ha nem meg szen te lõ dés re… – de ho gyan?)
„S mi vel a ha té kony új evan ge li zá lás fel té te le, hogy az
evan gé li um mint egy tes tet ölt sön ab ban a kul tú rá ban,
amely az evan ge li zá lan dó sze mély sa ját ja, fon tos meg is -
mer nünk azt is, ho gyan vé le ked nek a ke resz tény em ber rõl
azok a mun ka tár sa ink, aki ket sze ret nénk hí võ nek lát ni.
Green sze rint pél dá ul így: »Unal mas. Nem iszik, nem tán -
col, nem ká rom ko dik. Úgy tesz, mint ha nem is sze ret kez -
ne. Kép te len jól érez ni ma gát, ezért igyek szik el ron ta ni a
mi örö mün ket is. El aján dé koz za a pén zét, és úgy jár va -
sár na pon ként a temp lom ba, mint va la mi egye sü let be.
Õszin tén szól va én job ban ér zem ma gam a golf klu bom -
ban. És az ol csóbb is…«”

(Mark Green: Há la Is ten nek, hét fõ van!)

VERS
(ké rünk ti te ket, és in tünk az Úr Jé zus ne vé ben…)

An ge lus Si le si us: Ke rú bi ván dor 202.

Is ten nem kap se bet, a kínt nem is me ri,
Még is lel kem szí vén se bet tud ej te ni.

BÖJT 3. VA SÁR NAP JA (OCU LI)
• Ef 5,1–9

Exe gé zis

Alap igénk eti kai jel le gû, im pe ra tí vu szos for má ban le írt
ta ní tás. Is ten kö ve té sé re, a sze re tet ben va ló já rás ra, a bû -
nök le vet ke zé sé re, sõt azok el ke rü lé sé re („még szó ba se
ke rül jön kö zöt te tek”, „ne ve gye tek részt ezek ben”) és bi -
zo nyos jó cse le ke de tek re, az az gyü möl csö zõ élet re kö te le -
zi a cím zet te ket. Fon tos azon ban, hogy nem csak a kér lel -
he tet len pa ran csok, ha nem az azok vég re haj tá sá hoz
szük sé ges se gít ség is je len van e so rok ban, je lez ve, hogy
ér de mes ne ki fog ni, ér de mes ne ki fe szül ni, szor gal mas
igye ke zet tel va lós ered ményt le het el ér ni. Mi ért ér de mes
igye kez ni, ho gyan le het a sze re tet ben meg ma rad ni, ho -
gyan le het a bû nö ket tény leg el ke rül ni és a jó cse le ke de -
te ket fel öl töz ni? A válasz ezekre a kér dé sek re há rom
alap kö vet je löl meg.

Ezek kö zül is ki emel ke dik a pá li eti ka teo ló gi ai alap ve -
té se, amely a ki en gesz te lés té nyét fog lal ja ma gá ban:
Krisz tus is sze re tett ti te ket, és ön ma gát ad ta ér tünk „ál do -
za ti aján dé kul, az Is ten nek ked ves il lat ként”. Az em bert
meg szen te lõ dé se út ján (min dent össze fog lal va ugyan is ez
a kö ve tel mény) vé gig kí sé ri a ke reszt. Az em ber bû nei fe lett
ara tott gyõ zel mé nek biz tos zá lo ga ugyan is nem le het más,
mint Krisz tus ke resz ten va ló le gyõ ze té se, amely re sze re -
tet tõl (aga pé) in dít tat va („Nem a sze gek tar tot ták a Meg -
vál tót a ke resz ten, ha nem a sze re te te” – Sie nai Ka ta lin),
ön ként, tu da to san ál doz ta oda ma gát. (Az Ószö vet ség kul -
tu szi ki fe je zé se i vel: vé res és vér te len ál do zat tal.) Ez az ál -
do zat egy szer s min den kor ra szó ló, nem ér tel met len, ha -
nem cél ra vi võ ál do zat, amely ki me rít he tet len erõ for rást
je lent a sze re tet ben já ró ke resz tény élet re, hi szen azt hir -
de ti, hogy mennyi re sze ret az Is ten!

A meg szen te lõ dés má so dik alap pont ja: Is ten Atya vol ta.
Ez per sze az elõb bi bõl ered, hi szen Is ten Jé zus Krisz tus ban
lett Atyánk ká, õben ne kap tuk a fi ú ság Lel két. Az elõtt lá -
za dók vol tunk, most már sze re tett gyer me kei, az az kö ve -
tõi, pa ran cso la ta i nak meg tar tá sa ér tel mé ben va ló után zói
(mimhtaiv) le he te tünk az Is ten nek. Mind ezt nem ér dek tõl
és ér dem utá ni vágy tól, ha nem hit tõl és há lá tól ve zé rel tet -
ve kell cse le ked nünk.

A har ma dik alap kõ: a jö ven dõ élet re mény sé ge, vagy is
az örök ség Krisz tus és Is ten or szá gá ban. Az el jö ven dõ vá -
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rá sa kell, hogy meg ha tá roz za a je len ben va ló éle tet. Úgy
kell él nünk, mint akik tud ják, hogy örök sé gük van Krisz -
tus és Is ten or szá gá ban. A hét köz na pok kis dol ga it is eb -
bõl a nagy né zõ pont ból kell szem lél ni és ren dez ni.

A pa ran csok azt ér zé kel te tik, hogy Is ten va ló ban új élet -
re hív, és ko mo lyan ve szi a szán dé kát, de meg hagy ja a ke -
resz tény élet fe le lõs sza bad sá gát. Õ ma ga ad ja vi szont a
Lé lek ál tal az erõt, hogy hí vei töb bé ne mint po gá nyok,
ha nem „mint sze re tett gyer me kek” él je nek.

A bû nök rõl szól va elõ ször is az em be ri élet ér té ké re
mu tat rá, ame lyért Krisz tus az éle tét ad ta. A két „fõ bûn”,
a pa ráz na ság és a pénz imá dat gyak ran vissza té rõ pá rok
az Új szö vet ség ben és az õs ke resz tény ség nél is. A töb bi:
a sze mér met len ség, az os to ba, két ér tel mû be széd (nem -
csak a ki fe je zet ten trá gár be széd rõl van szó, ha nem a hi -
á ba va ló, üres tár sal gás ról, az él ce lõ dõ be széd rõl is) mind
e két bûn kö vet kez mé nye vagy kí sé rõ je. Tu laj don kép pen
kü lön bö zõ fe dõ ne vek alatt egy do log ról: a tes ti ség rõl van
szó. A zül lött ró mai vi lág bir tok lá si vágy tól haj tott em -
ber tí pu sá ról, aki min dent meg akart sze rez ni, ami a tes -
ti gyö nyö rö ket szol gál ta, így az tán mam mon imá dó is
volt. Krisz tus kö ve tõi ne le gye nek ré sze sek eb ben, hogy
a rá juk jö võ íté let ben se kell jen majd az en ge det len ség fi -
a i val osz toz ni uk. Mert az Is ten or szá gá ban ilye nek rõl
szó sem le het.

Az apos tol fel tár ja a po zi tív ol dalt is. A Krisz tus hoz tar -
to zók nak más ként kell él ni ük. A kü lönb sé get a sö tét ség-
vi lá gos ság ha son lat tal ér zé kel te ti, amely fo ga lom pár az
Új szö vet ség ben több, mint szim bó lum. Két ha tal mi szfé rát
je lent. Az a kér dés, hogy ki me lyik hez tar to zik. Az en ge -
det len ség fi ai vagy a vi lá gos ság fi ai kö zé? Ti a vi lá gos ság
fi ai vagy tok az Úr ban, hang zik, él je tek is asze rint jó ság -
ban, igaz ság ban, egye nes ség ben.

Ige hir de tés (rö vi den)

A mai na pon, Ocu li va sár nap ján a zsol tá ros sza va it kö vet -
jük, és „sze me ink az Úr ra néz nek”. S ha en ge dünk a
Szent lé lek sze met, ér tel met és szí vet nyi to ga tó mun ká já -
nak, nagy ti tok ba pil lant ha tunk be. Ar ról szól ugyan is az
imént hang zott ige, és azt szed te rím be a re for má to ri ta ní -
tást is se gít sé gül hí va Túr me zei Er zsé bet is.

Egy szent ti tok

„Nem ér zek ma gam ban mást, csak me rõ bûnt
– még is igaz és szent va gyok, nem ma gam ban,

ha nem Krisz tus Jé zus ban.” (Luther)

Ma gam ban bû nös, el ve szett –
mél tán ér ne íté le ted…
de Krisz tus ban igaz, szent gyer me ked!
Ben ne ma rad ni, jár ni, len ni,
hogy el ne sza kít has son sem mi,

és jó gyü möl csöt így te rem ni:
ez a ti tok! Bû nös-sze gé nyen
sza bad ben ne – gaz da gon él nem,
ha lá lá ba te met ni énem.
Krisz tus ban igaz gyer mek,
szol gál ni té ged és test vé re ket,
és há lát ad ni, Is te nem, ne ked. 

(Túr me zei Er zsé bet: Most él ni – kül de tés. Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Saj tó osz tá lya, Bu da pest, 1984.)
1. Az alap ál lás te hát az – bár mennyi re kel le met len is szá -
munk ra –, hogy mi, em be rek mind annyi an bû nö sök va -
gyunk. Hi á ba utal ga tunk vissza Ádám ra és Évá ra, hi á ba
mu to ga tunk nyil ván va ló bû nö sök re és bû ne ik re, mi ma -
gunk is ott ál lunk a sor ban. Nem tud juk, hogy mi a jó és
mi a rossz, mit il lik és mit nem il lik ten ni. Az igé ben em -
lí tett két fõ bûn sze lí debb és ke vés bé sze lí d vál to za tai ben -
nün ket is erõ sen ke rül get nek. Egyes kö rök ben már ho mo -
sze xu á li so kat is es ket nek. A por nó csa tor nák adá sa it a ke -
resz té ny családok háztartásaiba is elviszik a kábelek. A
meg él he tés gond ja, a pi ac gaz da ság, a vál lal ko zói lét for ma
új, sza ba dabb er köl csi nor má kat te remt az anya giak te rü -
le tén is. Ma gunk tól sem a bûnt el ke rül ni, sem a biz ton el -
jö võ íté let ben meg áll ni nem tu dunk.

2. Jé zus Krisz tus ál do za tos sze re te té ben azon ban le he -
tõ sé get és erõ for rást ka punk. Er rõl szól Pál apos tol, akit
sze mé lye sen, élet re szó ló an ra ga dott meg Jé zus Krisz tus
sze re te te. Nem pa rancs szó ra, nem tör vény ha tá sá ra tért
meg hoz zá, pe dig a tör vényt õ már gyer mek ko rá tól kezd -
ve (szi go rú rab bi ni kus ne ve lés ben ré sze sül ve) ala po san
meg ta nul ta, hû sé ge sen szol gál ta. Sõt mint tud juk, ép pen
a tör vény tet te õt fa ri ze us sá, és for dí tot ta Jé zus és kö ve tõi
el len. Az õ út ját, hi tét, meg gyõ zõ dé sét a sze re tet tel mon -
dott sze líd, szo mo rú jé zu si sza vak – „Saul, Saul, mi ért ül -
dö zöl en gem?” – tud ták olyan je len tõ sen és em lé ke ze te sen
meg for dí ta ni. Egye dül az ön ma gát fel ál do zó, de ak kor
már fel tá ma dott és meg di csõ ült Krisz tus nak volt ha tal ma
Pál „sau li” ter mé sze te és lé nye, ad di gi gon do la tai, tév esz -
méi, in du la tai és bû nös cse le ke de tei fe lett. Egye dül a meg -
bo csá tó sze re tet nek és a mö göt te lé võ ál do zat nak volt
min den ad di git el söp rõ, le nyû gö zõ ere je és ered mé nye
õreá néz ve. Ezt a ta pasz ta la tot, ezt a le he tõ sé get, ezt a
meg ol dást ajánl ja a fi gyel münk be. Ezt kell meg ra gad nunk
ne künk is!

3. Ve le, már mint Krisz tus sal jár va ugyan is nagy tit kok
ré sze sei le szünk. Ve le sen ki sem fog min ket meg té vesz te -
ni. Ve le sen ki sem fog min ket a sö tét ség be vissza húz ni.
Ve le sen ki és sem mi (sem mi lyen kí ná lat, ígé ret, rek lám, di -
vat) nem fog min ket „il let len” dol gok ra rá ven ni. Ve le a jó -
ság, tisz ta ság nem lesz ma ra di és szé gyenteljes dolog. Ve -
le a sze re tet még meg ment het min ket. Egy be szél ge tés ben
Dá vid Ka ta lin, a szak rá lis mû vé szet tör té net pro fesszo ra
Te il hard de Char dint idéz te: „Két ezer éve el hang zott a pa -
rancs, hogy sze res sé tek egy mást! Ha Jé zus ma él ne, nem
ezt mon da ná, ha nem azt mon da ná, hogy sze res sé tek egy -
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mást, mert el vesz tek.” S a pro fesszor  asszony még hoz zá -
tet te: „Mert el ju tot tunk ad dig a ha tá rig, hogy ha a sze re tet
ki esik, sza ka dék ba zu ha nunk.” (Schäf fer Er zsé bet: Hol
nem volt. Éle tek, me sék, pil la na tok. Sa no ma Ki adó, Bu da -
pest, 2004. 103. o.) Mert az út ve le, s tény leg csak ve le és
ne ki en ge del mes ked ve, az Is ten or szá gá ba visz.

Lász l óné Há zi Mag dol na

Tal ló zó

„(…) mint ha a ne ve zett vét kek csak je len ték te len dol gok
vol ná nak. – Min den szen ve dély igyek szik ma gát iga zol -
ni.” (Kál di Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum
Di gi té ka Kft.)

„Nem ter he li éle tü ket ka zu isz ti kus elõ írá sok kal, mert a
ke resz tyén élet a sza bad fi ak fe le lõs éle te. A sze mé lyes
dön tés ter hét nem ve szi le ró luk.” (Ju bi le u mi kom men tár.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Is ten a ma ga szá má ra for ró sze re tet bõl fog lal le és ko -
boz el. A szent ség kö ve tel mény alap ja s egy ben az, ami le -
het sé ges sé te szi: az Is ten sze re te te.” (Ra vasz Lász ló: Az
Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Fös vény ség. Mi köz ben ál ta lá ban úgy gon dol juk, hogy
ez a pénz utá ni só vár gást je len ti, itt az ér zé ki vá gyak ra
vo nat ko zik, ar ra (…), hogy va la ki a sze xu á lis ét vá gyát a
há zas ság kö te lé kén kí vül elé gít se ki!” (Wil li am Mac Do -
nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„(…) be szúr a le vél be egy fel so ro lást a vét kek bõl (l. a
4,31 kom men tár ját), ám ez a lis ta há rom új szö vet sé gi ha -
pax le go menát tar tal maz (…).” (Je ro mos Bib lia kom men tár.
Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„Ami kor a po gá nyok leg fel tû nõbb vét kei ke rül nek elõ,
nem sza bad el fe lej te nünk, hogy csak a Krisz tus ban, az õ
sze re te té ben és vi lá gos sá gá ban vál nak konk rét bû nök ké.
(…) Ter mé sze tes eszük kel kép te le nek len né nek meg ér te -
ni, hogy ezek egy sze rû en „bû nök”! (…) Az 5. vers ki vé -
telt nem is me rõ mó don fe je zi ki, hogy az óem ber szá má -
ra nin csen hely az Is ten or szá gá ban! (…) Fel mér he tet len
az az eti kai ha tás, ame lyet a ke resz tyén ség je len tett az
an tik vi lág ban. Ma is így len ne, ha a mai ke resz tyé nek is
az apos to li mér cé hez szab nák ma gu kat er köl csi éle tük -
ben. (…) Elõ ször tré fál ko zunk a bû nök kel, majd egy re in -
kább be töl tik gon dol ko dá sun kat és szí vün ket, vé gül meg -
hó dít ják ma ga tar tá sun kat és nyo mo rult rab szol gák ká
tesz nek…” (Ba li kó Zol tán: Az Efe zu si le vél. Evan gé li kus
Saj tó osz tály)

„Is ten összes ado má nya, be le ért ve a sze xu a li tást is, ar -
ra va ló, hogy há lát ad junk ér te, és nem ar ra, hogy tré fál -
koz zunk ve le. (…) egyet len pa ráz ná nak vagy tisz tá ta lan -
nak… sincs örök sé ge a Krisz tus és az Is ten or szá gá ban.
(…) Nem sza bad úgy ér te nünk, hogy egyet len er kölcs te len
gon do lat, szó vagy tett ele gen dõ ah hoz, hogy ki zár juk ma -
gun kat a menny bõl (…).” (John Stott: Az Efe zu si le vél.
Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(A vi lá gos ság gyü möl cse ugyan is csu pa jó ság, igaz -
ság….)
„Tud juk meg be csül ni, s ha kell, di csér ni má sok ki vá ló sá -
gát. Ami iga zán jó, ami iga zán nagy, rit ka; de lát ni, fel is -
mer ni a ki vá ló sá got nagy lé lek re vall. A más iránt ér zett
meg be csü lés egy ne me az ön be csü lés nek.”

(Ta ti osz)

„Két szárny eme li fel az em bert a föld rõl: az egye nes szív
és a tisz ta ság.” 

(Kem pis Ta más)

„Erõs a bor, erõs a ki rály, még erõ seb bek az asszo nyok, de
az igaz ság a leg erõ sebb.”

(Luther Már ton)

(aho gyan a Krisz tus is…)
„Ami re az em ber gyak ran gon dol, az meg ha tá roz za a gon -
dol ko dás mód ját, mert a kép ze tek mint egy át itat ják a lel -
ket. Te hát itasd át lel ke det szün te le nül ilyen gon do la tok -
kal: ahol él ni le het, ott jól is le het él ni.”

(Mar cus Au re li us)

(Sen ki meg ne té vesszen ti te ket…)
„Az em ber vi gasz ta lan, ami ért el len sé gei meg csal ták és
ba rá tai el árul ták – s gyak ran meg van elé ged ve, hogy ma -
ga tet te meg ugyan ezt ön ma gá val.”

(La Ro che fou cauld her ceg)

TÖR TÉ NET
(A vi lá gos ság gyü möl cse… egye nes ség)
„Nagy bá tor ság ra van szük ség ah hoz, hogy meg mond juk
a ken dõ zet len igaz sá got – fõ leg, ha va la mely in téz mény -
nek va gyunk a tag ja.

Hogy ma gát az in téz ményt kér dõ je lez zük meg, ah hoz
még na gyobb bá tor ság ra van szük ség. Jé zus ezt tet te.

Ami kor Hrus csov hí res ki je len té sé ben sza kí tott a sztá li -
ni érá val s an nak ször nyû sé ge i vel, va la ki a kong resszu si
te rem ben ál lí tó lag azt kér dez te:

– Mondd, Hrus csov elv társ, hol vol tál, ami kor azt a sok
ár tat lan em bert le mé szá rol ták?

Hrus csov meg állt, kör be né zett a te rem ben, és azt mond ta:
– Lesz olyan szí ves az a sze mély, aki ezt kér dez te, fel -

áll ni?
Fe szült csend ül te meg a ter met. Sen ki sem állt fel. Er re

Hrus csov így szólt:
– Bár ki is kér de zett, ez zel meg kap ta a vá laszt. Én pon to -

san ab ban a hely zet ben vol tam ak kor, mint ami ben most õ.
Jé zus fel állt vol na.”

(An thony de Mello)
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VERS
(Le gye tek te hát Is ten kö ve tõi, mint sze re tett gyer me kei…)

An ge lus Si le si us: Ke rú bi ván dor 210.

Tü rel mes légy: Aki Is ten hez megy, ba rá tom,
Elõt te negy ven év kí sér tést kell ki áll jon.

(vi lá gos ság vagy tok az Úr ban…)

An ge lus Si le si us: Ke rú bi ván dor 164.

A pusz ta hit ha lott, úgy nyer het éle tet,
Ha lé lek ada tik ne ki: a sze re tet.

BÖJT 4. VA SÁR NAP JA (LA E TA RE)
• Gal 4,21–31

Dr. Cser há ti Sán dor nak a ga lá ci a be li ek hez írt le vél rõl szó -
ló nagy sze rû és bõ ma gya rá za ta bi zo nyá ra min den gyü le -
ke ze ti könyv tár pol cán kéz nél van. Cser há ti pro fesszor
össze ge zi az ad di gi ku ta tás ered mé nye it, ki egé szít ve sa ját
vé le mé nyé vel, és gya kor la ti út mu ta tá so kat is ad. Ezért
ennek a kommentárnak csu pán a fon tos vég kö vet kez te té -
se i re uta lok. Ér de mes a be ve ze tést is el ol vas ni.

Az át ol va sott tu cat nyi ma gyar, né met és finn nyel vû
Gala ta-kom men tár – a rész ered mé nyek tõl el te kint ve – ál -
ta lá ban ugyan azt a teo ló gi ai üze ne tet ta lál ja per iko pánk -
ban. Pál ér ve lé sé nek most egy sze le té bõl kell ige hir de tést
tar ta nunk, de „dog ma ti ká ja” ér vé nyes ránk is. Szá mom ra
meg le põ, hogy ezt az óegy há zi epis to lát az ál ta lam el ért öt
né met óegy há zi le vél be li tex tu so kat fel dol go zó né met so -
ro zat egyi ke sem hasz nál ja. He lyet te Róm 5,1–11-t ve szik.

Exe gé zis me di tá ci ó val együtt

Szá munk ra két ség te le nül szo kat lan az Ószö vet ség tör té -
ne te i nek ilyen hasz ná la ta, bár azok Is ten örök igaz sá gá -
nak, szent sé gé nek és ke gyel mé nek hor do zói. Hal la ni,
hall gat ni, ki hall gat ni kell õket, hi szen ér tünk írat tak meg
(1Kor 9,11). A hal lás min dig út a hit hez, és a hall ga tás az
en ge del mes sé get is ma gá ban fog lal ja.

Fi nom iró ni á val mu tat rá Pál, hogy a tör vény, a Tó ra túl -
mu tat ön ma gán. Az apos tol az Írás mé lyebb ér tel mét ke re -
si, túl a sen sus lit te ra li son (a{tinav ejstin ajllhgorouvmena).
Hogy ezt az „al le go ri kus” ma gya rá za tot mi ként kell ma ér -
te ni, az exe gé ták hosszan tag lal ják. (Bring pél dá ul nyolc
ol da lon keresztül.) Ál ta lá ban ar ra az ered mény re jut nak,
hogy nem az al le go ri zá lás ré gi (gö rög, kö zép ko ri) mód sze -
ré rõl van itt szó, ha nem ti po lo gi zá lás ról (ké pes be széd, ki -
fe je zés mód), újabb meg ha tá ro zás sal „te rem tõ (kre a tív)
ma gya rá zat ról”.

Ki je lölt tex tu sunk té má ja össze függ az egész Gala ta le -
vél té má já val: „A Gala ta le vél a ke resz tyén sza bad ság
Mag na Char tá ja” (Ni ko la i nen). Pál a ga lá ci a be li e ket a sza -
bad em ber örö mé re hív ja. Kü lön bö zõ tév ta ní tók ugyan is
szük sé ges nek tar tot ták a mó ze si tör vé nyek be tar tá sát is
(pél dá ul a kö rül me tél ke dést) a ke resz tény élet foly ta tás -
hoz. A tör vény pe dig szol ga ság ban tart, egyedül Krisz tus
sza ba dít meg (5,1). A meg vál tás gyü möl cse a ke resz tény
em ber sza bad sá ga. Er re van ígé re tünk (Róm 8,15).

Te kint sük át rö vi den az apos tol ko ránt sem könnyen kö -
vet he tõ gon do lat me ne tét! „Áb ra hám nak két fia volt…” Rit -
kán gon do lunk ar ra, hogy Áb ra hám itt a „hi tet len hí võ” tí -
pu sát kép vi se li. Sá ra öreg. Az idõ mú lik. „Ha Is ten nem bol -
do gul ma gá tól, majd én be se gí tek.” De ez Is ten ígé re te i nek
meg csú fo lá sa. A szol ga Há gár tól szü le tett Iz ma el „test sze -
rint”, em be ri szá mí tás ból, szol ga ság ra szü le tett. Nem örö -
kös. Is ten ígé re te i nek bir to ká ban is min dig sze ret ne az em -
ber Is ten nek „be se gí te ni”, de ez nem megy. A „sza bad
asszony”, Sá ra gyer me ke, Izsák Is ten ígé re te alap ján szü le -
tett, en nek meg fe le lõ en „sza bad” ma ga is, és örö kös. Így lett
Sá ra –„Iz rá el any ja” – az új is te ni „in téz ke dés” (szö vet sé gi
ren del ke zés) jel ké pé vé, a sza bad ság és üd vös ség szim bó lu -
má vá, ame lyek Krisz tu sért let tek va ló sá go san a mi e ink.

Hogy Há gár a Sí nai-he gyen vég be ment is te ni ren del ke -
zést jel ké pe zi, Pál az zal okol ja meg, hogy a Há gár szó Ará -
bi á ban a Sí nai-he gyet je len ti. (En nek is bõ iro dal ma van.)
Az ot ta ni tör vény adás te hát nem az ígé ret be tel je se dé se, hi -
szen amit a tör vény kö ve tel, azt tel je sí te ni nem tud juk. Ezt
az azo no sí tást vi szi to vább Pál, ami kor meg ál la pít ja, hogy
a „Sí nai-hegy” meg fe lel a „mos ta ni” (Pál ko ra be li) Je ru zsá -
lem nek. E Je ru zsá lem tör vény-em be rei csak szol gák, és nem
Is ten gyer me kei, hisz „nem tud tak mást ten ni, mint meg fe -
szí te ni Jé zust”. Pál itt két ség kí vül „erõs” Iz rá ellel szem ben.
(De vö. Róm 11,1kk!) A föl di Je ru zsálem mel szem ben a me -
nyei Je ru zsá lem sza bad, ezért en nek jel ké pes meg sze mé lye -
sí tõ je Sá ra, „Áb ra hám hit bõl va ló, iga zi gyer me ke i nek any -
ja”. A mennyei Je ru zsá lem lát ha tat lan vi lá ga, ahol Krisz tus
az Atya jobb ján ül, Krisz tus meg vál tói mun ká já val már „lel -
ki leg” el kez dõ dött. Krisz tus vissza jö ve te le kor lesz lát ha tó,
de Krisz tus meg vál tott hí vei már most an nak ha tá sa alatt
él nek. Ott van pol gár jo guk (Fil 3,20). Ott van éle tünk Krisz -
tus sal Is ten ben el rejt ve (Kol 3,3). Ott iga zi sza bad ság van,
mert Krisz tus szét tört min den lán cot. Mi ért ke res nénk hát
más „anyát”, aki job ban véd és táp lál? A mennyei Je ru zsá -
lem bõl jön a Lé lek, aki új ra meg új ra gyer me ke ket szül, s
on nan fe lül rõl száll alá az erõ is, amely nek bir to ká ban a fi -
ak sza ba dok a tör vény „kény sze ré tõl”.

Össze fog lal va: így biz tat ta Pál a gala tá kat, és biz tat
min ket is: Nem va gyunk szol gák, sza bad ság ra hí vat tunk
el (5,1).

Az is mert ma gyar ige hir de té sek cí mé ben és váz lat pont -
ja i ban az ígé ret, a sza bad ság, a Lé lek ál ta li szü le tés és az
örö kös sza vak, il let ve fo gal mak is mét lõd nek és tel nek
meg tar ta lom mal. Ige hir de té si gon do la ta im ban most a
sza bad ság do mi nál. 
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A pré di ká ci ó hoz

Öröm mel él jük meg is ten fi ú sá gunk sza bad éle tét!
Az em ber sza bad ság vá gya örök, de sza bad sá gun kat sok
min den meg ha tá roz za, se gí ti vagy gá tol ja. A hely, ahol
élünk, a kor, amely be be le szü let tünk, tes ti és pszi chi kai
adott sá ga ink, lel künk ál la po ta…

Nem ter mé sze tes ál la po tunk a sza bad ság. A Szent írás
sze rint a bûn és a ha lál tör vé nye ural ko dik raj tunk, és ezt
nem tud juk le ráz ni ma gunk ról. De Jé zus Krisz tus meg tör -
te ezt a ha tal mat. A bûnt le gyõ zi a ke gye lem, a tör vény he -
lyé re az evan gé li um ke rül, a ha lált az élet vált ja fel. Ott a
sza bad ság te hát, ahol a Jé zus Krisz tus ban ka pott aján dé -
kot hit tel meg ra gad juk (Róm 8,21).

Eb ben a sza bad ság ban min den sza bad ne kem, de nem
min den hasz nál. Nem ar ra va ló sza bad ság ez, hogy ne te -
gyem azt, amit Is ten akar, hogy te gyek, ha nem olyan sza -
bad ság, amely ben azt cse lek szem, amit Is ten akar: sze re -
tet ben szol gál ok embertársamnak.

Ami kor Jé zus a He gyi be széd ben az is te ni gond vi se lés -
rõl be szél, ez zel zár ja ta ní tá sát: Ke res sé tek elõ ször az Is ten
or szá gát és an nak igaz sá gát, és min den meg ada tik nek -
tek. Jé zus nak ez a be szé de sza bad sá got aján dé koz: ne ag -
gód ja tok! Fe les le ges ag gód no tok, mennyei Atyá tok jól tud -
ja, mi re van szük sé ge tek. Hit tel vár ha tunk min dent Is ten -
tõl. Ez a bi za lom, ez az Is ten re ha gyat ko zás – ez az élet -
hez va ló sza bad ság. Jé zus aján dé koz meg ez zel is az evan -
gé li um ban. És aki Krisz tust hall gat ja és hisz ne ki, az sza -
bad. Ke resz tény ként úgy él he tünk, hogy ön ma gun kat és
vi lá gun kat Is ten ke zé ben tud hat juk. Eb ben a hit ben lát ha -
tunk mun ká hoz.

Hív juk se gít sé gül Luther Már ton köz is mert ta ní tását a
ke resz tény em ber sza bad sá gá ról. A ke resz tény em ber egy -
fe lõl min den ki nek sza bad ura, és nin csen sen ki nek alá vet -
ve. A ke resz tény em ber más fe lõl min den ki nek kész sé ges
szol gá ja, és min den ki nek alá van vet ve. Az el sõ té tel tu laj -
don kép pen ar ra a kér dés re ad vá laszt, hogy ho gyan áll -
hat ok meg Is ten elõtt. Az Is ten elõt ti igaz sá got sa ját aka -
ra tunk ból és erõnk bõl nem tud juk el ér ni. Is ten pa ran cso -
la tai uta sí ta nak, de erõt nem ad nak, hogy tel je sít sük is
õket. Két ség be ej te nek. Is ten ígé re tei vi szont ar ra biz tat -
nak: „Higgy a Krisz tus ban, aki ben ne ked min den ke gyel -
met, igaz sá got és bé kes sé get fel aján lok. Ha hi szel, mind -
ez a ti ed… így Is ten va ló sá gos gyer me ké vé le szel. Ez a ke -
resz tény sza bad ság, amely nek ered mé nye nem az, hogy
tét len ked jünk, ha nem hogy nincs szük sé günk sem mi fé le
cse le ke det re avég bõl, hogy üd vös sé get nyer jünk.”

Luther má so dik té te le ön ma gunk és kör nye ze tünk fe lé
for dít: bár az em ber hit ál tal igaz, és min de ne meg van már
itt a föl dön, kö te les sé ge, hogy sa ját tes tén ural kod jék, és
em ber tár sa i val együtt él jen. Cse le ke de te ink nek ar ra kell
irá nyul nia, hogy em ber tár sa ink nak szol gál junk, ja vu kat
mun kál juk. S bár sza ba dok va gyunk, ön ként szol gá vá kell
len nünk, ahogy Krisz tus is szol gai for mát vett fel, és min -
dent meg tett ja vunk ra. „Mind eb bõl a vég sõ kö vet kez te tés

az, hogy a ke resz tény em ber nem él ön ma gá ban, ha nem
Krisz tus ban és fe le ba rát já ban. Krisz tus ban a hit, fe le ba -
rát já ban a sze re tet ál tal.”

Az Ágos tai hit val lás is tud ar ról, hogy az em be ri aka rat -
nak van annyi sza bad sá ga, hogy be csü le tes vi lá gi éle tet
tud jon foly tat ni. El tud ér ni bi zo nyos fo kú vi lá gi igaz sá -
got. Csak hogy a bû nös kí ván ság olyan erõs, hogy a go -
nosz in du la tok nak in kább en ged az em ber, mint sem a he -
lyes be lá tás nak.

Min ket, Is ten gyer me ke it a Krisz tu sért ne künk aján dé -
ko zott hi tünk és sza bad sá gunk nem tesz tét len né, de nem
sa ját be lá tá sunk és ér tel münk sze rint te vé keny ke dünk az
élet for má lá sán, ha nem Is ten elõt ti fe le lõs ség gel, is te ni
„mér ték” sze rint, is te ni út mu ta tás sal. Ter mé sze te sen a
Szent írás nem ír elõ re cep tet min den gond ra, kér dés re,
sem új, meg va ló sí tan dó vi lág ren det. De célt mu tat és esz -
kö zö ket ad. Né hány pél dá val:

A vi lág nak szük sé ge van re mény ség re. Le gyünk hát ké -
szek szá mot ad ni a ben nünk le võ re mény ség rõl (1Pt 3,15),
hogy min den ag gó dá sunk, csüg ge dé sünk el le né re lás suk:
a jö võ Is ten ke zé ben van. Szól junk min dig igaz sá got sze -
re tet tel. Nem csu pán a Krisz tus ban ki je len tett igaz sá got,
ha nem az élet min den te rü le tén a meg is mert igaz sá got.
Tud junk meg bo csá ta ni, hi szen az evan gé li um a bo csá nat -
ról szó ló öröm üze net. A bo csá nat ké rés és meg bo csá tás
hely re ál lít ja a meg tört kö zös sé ge ket. Vég nél kül so rol hat -
nánk az élet nek azo kat a te rü le te it, ahol a hit ben meg vi -
lá go sí tott ér tel münk kel mun kál kod nunk kell: bé ke, mun -
ka nél kü li ség, az em be ri es ség hi á nya, szo ci á lis egyen lõt -
len ség, csa lá di konf lik tu sok, gyer mek ne ve lés…

Is ten gyer me kei sza bad sá gá nak örö mé ben él ve szol gál -
juk há lá san, en ge del me sen Is ten aka ra tát em ber tár sa ink
ja vá ra!

Bár dos sy Ti bor

Tal ló zó

„Ez az ige sza kasz biz ta tás a med dõ éle tû em ber nek és a
med dõ éle tû egy ház nak: Uj jongj; vi ga doz zál, a be fo ga dott
ige gyü mölcs ter mõ vé te szi éle te det!” (Ju bi le u mi kom men -
tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Luther (…): Egy arab szó, »chad sar«, ha son lít a Há gár
szó hoz. Azt je len ti: kõ szirt. Ta lán a Sí nai-hegy ség egyik
csú csá nak a ne ve.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma -
gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„A tör vény eb ben a vers ben két kü lön bö zõ ér te lem ben
hasz ná la tos. Az el sõ úgy utal a tör vény re, mint a szent ség
el éré sé nek esz kö zé re, a má so dik pe dig a tör vény ószö vet -
sé gi köny ve it je len ti (…).” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet -
sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Zsi dó hag ga di kus ha gyo mány volt, hogy Iz ma el fel aj -
zott nyi lát rá fog ta vol na Izsák ra, te hát ül döz te; az Ószö -
vet ség ben eb bõl annyi van, hogy »úgy mond« ki ne vet te
(1Móz 21,9), ami nek kö vet kez té ben Há gár nak és fi á nak
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men nie kel lett. (…) Há lá sak va gyunk Pál al le gó ri á já nak,
de ma gunk óva ko dunk a to váb bi al le go ri zá lás tól, mert
szá munk ra az ige gaz dag sá ga el sõ ren den tör té ne ti sé gé -
ben van, amit a Lé lek fel tár.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt
mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Bár Pál al le go ri kus ér te lem rõl be szél, amit el mond,
még sem ki mon dot tan al le gó ria, mert köz ben a ti pi zá lás
mód sze rét is al kal maz za (…). „Há gár” pe dig a Sí nai-hegy -
ség Ará bi á ban: az al le gó ria kulcs mon da ta. Eb ben ál lít ja az
apos tol egy vo nal ba Há gárt, a Sí nai-szö vet sé get és a
„mos ta ni” Je ru zsá le met. (…) Mód sze ré vel az apos tol a zsi -
dó em ber szá má ra el fo gad ha tat lan kö vet kez te té sek re jut.
(…) Már Luther meg je gyez te (…), al le gó ri á ja meg le he tõ -
sen gyen ge lá ba kon áll, mert el tér a tör té ne ti ér te lem tõl. A
mód szert il le tõ két sé ge ink azon ban nem te he tik két sé ges sé
az apos tol iga zát. Pál az Ószö vet ség ér tel me zé sé ben is a
Krisz tus ban tá jé ko zó dik.” (Cser há ti Sán dor: A ga lá ci a be li -
ek hez írt le vél. Evan gé li kus Saj tó osz tály)

„És mi vel a Szent írás mond ja, hogy »ûzd el a rab szol ga -
nõt és a fi át«, azt lát juk, hogy ma ga a tör vény ve ti el a tör -
vényt.” (John Stott: Pál le ve le a gala ták hoz. Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Áb ra hám nak két fia volt…)
„Né hány szor ben nünk fény lik az Is ten, más szor meg ben -
nünk köd lik a Sem mi.”

(Ady End re)

(…a mennyei Je ru zsá lem sza bad: ez a mi anyánk.)
„Sza ba dok akar nak len ni, s nem tud nak igaz sá go sak
len ni.”

(Si eyes ab bé a fran cia for ra da lom ide jén)

„Cé lod van, s aki is me ri a célt, mer je bir to kol ni a rá ve ze tõ
esz kö zö ket is.”

(Ta ti osz)

„Meg ing ott min den, hol a hit hi ány zik.”
(Schil ler: Wal lens tein ha lá la)

„Aki azt hi szi, hogy áll, vi gyáz zon, hogy el ne es sék.”
(Pál apos tol)

(a test sze rint szü le tett ül döz te a Lé lek sze rin tit…)
„Aki büsz kén ér zi a ma ga ere jét, eszét, je les sé gét, az majd -
nem min dig sze re tet le nül te kint le a gyön gék re, lel ki sze -
gé nyek re, fo gya té ko sok ra.”

(Tal mud)

TÖR TÉ NET
(a sza bad asszony gyer me kei va gyunk…)
Di o ge nész, a fi lo zó fus len csét evett va cso rá ra. Meg lát ta

ezt egy má sik fi lo zó fus, Arisz tip pusz, aki ké nyel me sen élt,
mi vel hí zel gett a ki rály nak. Arisz tip pusz meg je gyez te:

– Ha meg ta nul nád a ki rályt szol gál ni, nem kel le ne ilyen
szem éten él ned.

Mi re Di o ge nész ezt vá la szol ta:
– Ha meg ta nul tál vol na len csén él ni, nem kel le ne a ki -

rály nak hí ze leg ned.
(An thony de Mello: Je len lét)

Ami kor a ta nít vá nyok lel ki sé gi mo dellt kér tek a Mes ter tõl,
ame lyet utá noz hat ná nak, a Mesz ter csak ennyit szólt:

– Pszt! Hall gas sa tok!
S ahogy a ko los to ron kí vül az éj sza ka ne sze it hall gat -

ták, a Mes ter hal kan rá zen dí tett a hí res ha i ku ra:
„A föl di ha lál ról 
Tu do mást sem vé ve
Éne kel a ka bó ca.”

BÖJT 5. VA SÁR NAP JA (JU DI CA)
• Zsid 9,11–15

Az ige ér tel me zé se

Az igét hall ga tó gyü le ke zet tõl na gyon messze áll nak a ké -
pek, ame lyek kel ez az ige te le van. Nem le het az ige hir de -
tést meg ter hel ni az zal, hogy eze ket a ké pe ket meg ma gya -
rá zom. Fé lõ, hogy eb ben az eset ben az ak kor tól nem ér ke -
zünk el a mos tig, a hall ga tó sá gig. Szá munk ra azon ban
fon tos új ra gon dol ni eze ket a fo gal ma kat az ige hir de tés re
va ló ké szü lés elõtt. 

Fõ pap – áro ni örök ség, az ál do za tok kal hi dat épít Is ten
és a nép kö zött. A fõ pap leg fon to sabb fel ada ta az volt,
hogy be mu tas sa a nagy en gesz te lõ ál do za tot. Mi u tán sa -
ját bû ne i ért ál do zott, most Is ten elé já rul az ál do zat vé ré -
vel. Ez a híd Is ten és a tõ le el for dult nép kö zött. Ezt a szol -
gá la tot eme li Krisz tus a leg ma ga sabb fokra. Ezért Krisz tus
az iga zi fõ pap. Õ azért az iga zi, mert az ed di gi fõ pa pok Is -
ten ren de lé se sze rint a föld rõl in dí tot ták a hi dat, Krisz tus
vi szont a hi dat Is ten tõl in dít ja.

Ál do zat – em lé kez tet, hogy Is ten elé me gyek a bû ne im -
mel. Az ál do zat nem fi zet ség a bû ne i mért, ha nem a bá -
rány arra em lé kez tet: most bû ne im mel me gyek. Ugyan is
mi re az ol tár hoz érek, el fe lej tem, ho gyan in dul tam ott hon -
ról, már azt for mál ga tom a szí vem ben, hogy ki fi ze tem Is -
tent, üz le tet kö tök ve le. Em lé kez te ti a töb bi em bert is,
hadd lás sák õk is: most bû ne im mel vagy ép pen a há lám -
mal jö vök. Jé zus ál do za ta ma ga sabb ren dû, mert õ sa ját
ma gát ad ja ál do za tul.

Vér – az ál do za ti vér nek bûnt el tör lõ, bûn tõl meg tisz tí -
tó ere je van. A kul ti kus tör vé nyek be tar tá sa val lá so san
tisz tá vá tesz, igaz, csak egy idõ re, de le he tõ vé te szi a kul -
tusz ban va ló rész vé telt, Is ten ke re sé sét. 

A Szen tek szent je – Is ten lak he lye az ótes ta men tu mi hit
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sze rint. Ide nem le he tett be lép ni, csak a fõ pap me he tett be
éven te egy szer a nagy en gesz te lõ ál do zat tal. Füg göny vá -
lasz tot ta el a temp lom töb bi ré szé tõl. 

Szö vet ség – itt a föl dön egyen ran gú fe lek kö tik, de ami -
kor Is ten köt szö vet sé get az em ber rel, ne fe lejt sük el: õ
nincs ránk szo rul va.

Tisz tá ta lan – kul ti kus tisz ta ság, ez zel ma ne héz mit
kez de ni. El né zem egy öku me ni kus is ten tisz te le ten a fel ol -
va sás ban rész tve võ ket, és ar ra gon do lok, hogy gyer mek -
korom ban mi lyen ru há ban je len tünk meg a temp lom ban.
Oda csak ün ne pi öl tö zet ben men tünk. Is ten elé já rul tunk,
er re az ut cai ru ha nem volt al kal mas. Ez a kül sõ ké szü lõ -
dés össze füg gött a bel sõ fel ké szü lés sel is. Ma azt gon dol -
ja az em ber, ami kor ne ki jól esik, ak kor al kal mas ar ra,
hogy Is ten elé áll jon. Jár juk csak kör be ma gunk ban, mi
min den tet te tisz tá ta lan ná az em bert: tisz tá ta lan ál lat
érin té se, gyer mek szü lés stb. Eze ket a kér dé se ket a mai
em ber ke gyes sé ge nem ér ti, de ta lán ki csit kö ze lebb visz a
kér dés hez, ami kor azt mond ják va la ki rõl: min den rend ben
volt, de azért nem si ke rült a vizs ga vagy a ver seny, mert
men tá li san nem ké szült fel. Tu dom, ez nem azo nos az
Ótes ta men tum ban ta lál ha tó tisz tá ta lan ki fe je zés sel, csu -
pán gon dol ko dá si pont nak szán tam. 

Holt cse le ke de tek – cse le ke de tek, ame lyek rõl mi is tud -
juk, hogy pót cse lek vések. Mi vel az iga zit nem tu dom meg -
ten ni, ezért va la mi mást te szek, en nek per sze sem mi ér tel -
me. Így mûködött az Ótes ta men tum ban a ki üre se dett ál -
do za ti rend szer. Is ten elé nem aka rom vin ni bû nö met.
Ezért be mu ta tok egy ál do za tot a temp lom ban. Nem tu dom
ki mon da ni az el sõ gyó ná si kér dé sünk re a vá laszt: Val lod-
e ma gad bû nös nek és kár ho zat ra mél tó nak? De vég re haj -
tok egy pót cse lek vést: ada ko zom a gyü le ke zet cél ja i ra. Et -
tõl még tisz tá ta lan ma rad tam. A pót cse lek vé sek tõl ez lesz
a mi ke gyes sé günk nek is a sor sa: tisz tá ta la nok ma ra -
dunk, holt cse le ke de te ket haj tunk vég re. De Jé zus eb bõl
meg sza ba dít.

Mi u tán eze ket a fo gal ma kat tisz táz tuk, lás suk be, hogy
eb be a val lá sos gon dol ko dás ba épít Is ten hi dat.

S jön a kö vet ke zõ fel adat. Mi lyen a val lá sos sá ga a mai
em ber nek? Is ten ide is hi dat épít. Ma az em ber sze ret ne
min dent ésszel fel fog ni. Saj nos olyan gon dol ko dás ban
élünk, ami kor a ter mé szet tu do mány azt mond ja: 1 + 1 =
2; az egy ház azt mond ja: 1 + 1 = 3. Az élet a re a li tás, az
egy ház hit kér dé se. Na gyon ne héz eb ben a val lá sos ság -
ban, amely el me rült az e vi lá gi gon dol ko dás ban, meg szó -
lal tat ni a túl vi lá git, de ez a mi fel ada tunk. A híd ma is
épül. Meg vi lá gít ha tjuk a min dent tud ni aka ró em ber nek,
hogy a ter mé szet tu do mány (és ezt itt össze fog la ló né ven
ér tem) sem fe lel meg min den kér dés re. Ren ge teg a tu do -
má nyos fel te vés, amit saj nos az ok ta tás tu do má nyos ered -
mény ként ta nít, és így él az em be rek tu da tá ban. Ráz zuk
föl az em be re ket, ne hogy úgy jár ja nak, mint a ró mai gyü -
le ke zet: Akik az Is ten igaz sá gát ha zug ság gal cse rél ték fel,
azok a te remt ményt imád ták és szol gál ták a Te rem tõ he -
lyett, aki ál dott mind örök ké. (Róm 1,25)

Az ige hir de tés fe lé

A mai nap ra ki je lölt ige is te le van ótes ta men tu mi ké pek -
kel. Ezek a szá munk ra már alig ért he tõ ké pek a mi meg -
vál tá sunk ról, a Meg vál tónk ról, Jé zus Krisz tus ról szól nak.
A ké pek messze áll nak tõ lünk: fõ pap, ál do zat, sá tor, szen -
tély, ba kok, bi kák, vér, tisz tá ta lanság. Az ige ezek kel a ké -
pek kel Jé zus Krisz tus szol gá la tát vi lá gít ja meg. 

Né hány pil la nat ra néz zünk a múlt ba! Mi elõtt el me rül -
nénk a múlt vizs gá la tá ban, fon tos lát nunk, hogy itt nem
az em be ri és is te ni ren del ke zé sek ke rül nek szem be egy -
más sal. Té ves el kép ze lés az, hogy ami ótes ta men tu mi, az
em be ri, ami új tes ta men tu mi, az is te ni. Az Ószö vet ség ben
le írt ál do za ti rend sze rek nem em be rek ta lál má nyai. Is ten
ren del te el, hogy az em ber így kö ze led jen hoz zá, a bûn bá -
na tá nak és há lá já nak le gyen kül sõ je le is. Ez volt ak kor az
út Is ten fe lé. Most Is ten új utat adott Jé zus Krisz tus ban. Az
elõ zõ ben túl nagy sze rep ju tott az em ber nek. Vissza is élt
ve le. Már az Ótes ta men tum ban is ol vas hat juk: meg un tam
a ba kok és a bi kák vé rét, en ge del mes sé get és tö re del mes szí -
vet ké rek. (Jer 7,22) Az ál do zat a bûn bá nat és a há la je le lett
vol na, de az em ber Is tent is em ber nek néz te, és azt gon dol -
ta, hogy be le het csap ni õt, elég ne ki a jel kép a tö re del mes
szív nél kül. Eb ben az Is ten és em ber kö zöt ti kap cso lat ban
ki emel ke dõ sze re pe volt a fõ pap nak. Hi tük sze rint Is ten a
temp lom ban la kott, a szen tek szent jé ben, a szent lá dán.
Ide a fõ pap éven te egy szer me he tett be. Vit te a nép bûn bá -
na tát, hoz ta Is ten bo csá na tát. Ezt a részt egy füg göny vá -
lasz tot ta el a temp lom ban. Ide sen ki nem lép he tett be, csak
a fõ pap, akit el is ne vez tek híd ve rõ nek, aki hi dat épít Is ten
és az em be rek kö zött. Böjt ben ez zel a híd ve rõ szol gá lat tal
ha son lít ja össze igénk Jé zus Krisz tus szol gá la tát.

Olyan fõ pap, aki Is ten tõl jött
A fõ pa pi szol gá lat Áron nal kez dõ dött. Alig hogy el kezd te a
szol gá la tát, rossz hi dat épí tett. Amíg Mó zes át vet te a tör -
vényt, õ arany bor jút ké szí tett. Ez a híd nem vezetett Is ten -
hez. Utó dai is több ször épí tet tek ilyen hi da kat. 

Há bo rúk után ma rad nak le bom bá zott, fel rob ban tott hi -
dak: ezek nem visz nek se ho va, csak a pusz tu lás ba. Áron
utó dai sok szor ilyen hi da kat épí tet tek, hi dat, amely a meg -
sem mi sü lés be ve ze tett. Is ten ezért adott olyan új le he tõ sé get,
Jé zus Krisz tust, híd épí tõt kö zé és a bû nös em ber kö zé, aki a
bûn bo csá nat ál tal el jut hoz zá. Híd, amely az Is ten és em ber
kö zöt ti sza ka dé kot át hi dal ja. Jézus a híd, amely bír ja a ter -
he lést, nincs gyen ge pont ja, mert nincs ben ne em be ri té nye -
zõ. Rá lép he tek én is pa pi bû ne im mel, a gyü le ke zet bû ne i vel,
a csa lá dom bû ne i vel, a nem zet bû ne i vel. Vég re fon tos len ne
azt kom mu ni kál nunk, hogy Is ten az olyan tár sa da lom ra ad -
ja az ál dá sát, ahol az õ tör vé nyei ural kod nak. (Ez nem azo -
nos egyik párt prog ram já val sem.) Ez a híd cél ba visz. 

Jé zus Krisz tus híd épí tõ szol gá la ta nem csak egy nép
szá má ra szólt. Már az an gyal így hir det te szü le té sét: Nagy
örö möt hir de tek nek tek, amely az egész nép örö me lesz. (Lk
2,10) Ez min den em ber szá má ra az Is ten hez va ló út le he -
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tõ sé ge. Ezen a hí don a szent és a bû nös ta lál koz hat. Ez Jé -
zus Krisz tus szol gá la tá nak az egyik jel lem zõ je. Nincs té ve -
dés, hogy a két irány ból ér ke zõ hi dak ta lál koz nak-e. Ami -
kor a Nyu ga ti pá lya ud var nál épült a fe lül já ró, el in dul tak
két irány ból, és fél mé ter rel el tér tek a ta lál ko zás nál. Ilyen
Krisz tus szol gá la tá ban nem le hetséges. Ezt a hi dat Is ten
épí tet te. Tõ le hoz zánk jön ez a híd, és a lá bam elé ível.

Jé zus Krisz tus olyan fõ pap, aki a sa ját vé ré vel szer zett
vált sá got
A fõ pap leg fon to sabb szol gá la ta az volt, hogy be mu tat ta a
nagy en gesz te lõ ál do za tot éven te egy szer. Jé zus Krisz tus ke -
reszt ha lá la nem csak egy év re szó ló ál do zat. Nem csak
nagy pén tek tõl nagy pén te kig ér vé nyes. Ez a híd örök ké áll.
Jé zus Krisz tus ál do za ta össze ha son lít ha tat la nul erõ sebb az
ótes ta men tu mi ál do za tok nál. Ezen a hí don min dig me he -
tünk Is ten hez. Kü lö nös sé ge, hogy nem csak a bû nért va ló
bün te tést, ha nem a sza ba du lást és a bûn bo csá na tot is meg -
mu tat ja. El ve szi fé lel mün ket. Meg gyó gyít ja éle tün ket. Ezen
a hí don me he tett a 20. szá zad büsz ke em be re, aki azt gon -
dol ta, min den kér dés re van vi lá gos fe le le te; ezen a hí don
me het a 21. szá zad meg ri adt em be re, akit a glo ba li zá ci ó val
össze za var tak; me het nek a fi a ta lok, aki ke re sik a célt; me -
hetnek az idõ sek, akik kifelé in dul nak a föl di élet bõl.

Erõs híd a bûn bo csá nat híd ja. Krisz tus vé re erõ sebb,
mint az én en ge det len sé gem.

Olyan fõ pap, aki új szö vet sé get hoz Is ten és em ber kö zé
Jé zus Krisz tus az ígé ret be tel je sí tõ je, ezért ál doz ta fel ma -
gát, hogy vé re a szö vet ség vé re le gyen. Ál ta la egé szen új
vi szony ba ke rü lünk Is ten nel. A sze re tõ Atyát is mer tet te
meg ve lünk. Ál ta la én is Is ten fia va gyok.

Most már tu dom, hogy szü le im ugyan olyan küz dõ em -
be rek vol tak, mint má sok, de az én sze mem ben óri á sok
vol tak. Szá mom ra õk je len tet ték a biz ton sá got, a me ne -
dé ket, az ol tal mat, az ott hont, aho va min dig me het tem.
Ér kez het tem kol lé gi um ból ké sõ es te, ké sõbb au tó val eg -
észen vá rat la nul is, min dig öle lõ ka rok kal fo gad tak. Si ke -
re im ben és bá na tom ban osz toz tak. Bár mi kor me het tem,
min dig ha za me n tem. Ha rég jár tam ott hon, s ha az elõ zõ
na pok ban vol tam ott hon, min dig vár tak. Egy szer meg kér -
dez tem az édes anyá mat: meg lep tük-e? Mo so lyog va
mond ta: min dig vá runk ben ne te ket. Ez a kép az idõ mú -
lá sá val to vább ér le lõ dött ben nem. A ke reszt ség ben Is ten
gyer me ke let tem. Atyám ra bíz ha tom ma ga mat, sor so mat.
A ne héz na pok ban, ami kor két sé gek gyö tör nek, ami kor
má sok két ség be es nek – ne kem van Atyám! Atyám, aki
ott hon nal vár.

Ez biz tos pont a bi zony ta lan ság ban. Az el múlt év ben is
sok szor meg ta pasz tal tam, nem egy szer meg szé gye nül ve a
sok erõ fe szí tés után: csak ott hon, az Atyá nál van meg -
nyug vás. Au gus ti nus így vall: „Uram, nyug ta lan a mi szí -
vünk, amíg te ben ned meg nem nyug szik.” 

Le gyen ez az atyai ház biz tos pont az éle tünk ben. Ke res -
sük ezt az aj tót si ke re ink ben és bá na tunk ban. Õ vár és se gít.

Új vi szony Istenhez és az em be rek hez
Meg nyílt az út az Atyá hoz, le om lott a kár pit. Meg nyílt az út
az em ber hez is. Nem tör vé nyek be tar tá sát ké ri, nem ál do za -
tot: sze re te tet kér Is ten. Ezt ad ta Is ten Jé zus Krisz tus ban.

Ab ban a kor ban igen nagy vá lasz tó vo na lat je len tett az
em be rek kö zött a szár ma zás (zsi dó, gö rög, fér fi, nõ). Mi
hi va ta lo san egyen jo gú ak va gyunk, még is mi lyen sok kor -
lá tot ál lí tunk egy más kö zé! Mennyi meg szó lás sal pró bál -
juk a ma gunk ja vá ra bil len te ni az egyen súlyt! Mennyi
mes ter sé ge sen szí tott el len tét vá laszt el ben nün ket! Pe dig
mind nyá jan Is ten gyer me kei va gyunk. Hit ál tal ezek a vá -
lasz tó fa lak le om la nak. 

Egy biz tos, Is ten gyer me ke va gyok, az örök élet örö kö -
se. Kí vá nom, sok test vé rem él je meg ezt az örö möt. Döb -
ben je nek rá er re so kan. S ak kor nem fel ada tok nél kü li, ha -
nem meg ol dá sok ban gaz dag éle tünk lesz. Sok min den tör -
tén het majd, de az atyai ház nál új erõt ka punk. 

Csak mi nél töb ben ta lál ják meg az atyai há zat!
Sza bó Vil mos

Tal ló zó

„Az a nagy ese mény, amely fel fed te a ré gi szö vet ség ál do -
za ta i nak ha son lat jel le gét, Jé zus Krisz tus vált ság ha lá la
volt. (…) Fõ pa pi ál do za tá nak szín te re a menny, a gol go tai
ke reszt el le né re! (…) A holt cse le ke de tek azok, ame lyek ha -
lált okoz nak, vagy ame lyek a ha lál gyü möl csei (Kál vin). De
je lent he ti (…) az em ber nek azt az új ra meg új ra meg is mét -
lõ dõ tö rek vé sét, hogy ma ga en gesz tel je ki Is tent és sze rez -
zen ma gá nak bo csá na tot. (…) Nem úgy ál do zat, mint ha
passzív el szen ve dõ je len ne an nak, ha nem amit ma ga is
akart és vál lalt. (…) A vált ság szó azt is jel zi, hogy a bû -
nös em ber nem csak Is ten tõl for dult el, ha nem egy is ten el -
le nes ha ta lom zsar nok sá ga alá ad ta ma gát.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„(…) a dia thé ké szót »tes ta men tum, vég ren de let« ér tel -
mé ben ve szi, s ez zel szem lél te ti (…), hogy a Krisz tus ha -
lá la szer zõ oka az új szö vet ség nek, s ugyan ak kor az a ha -
lál vissza von ha tat la nul ér vé nye sí tet te (…). Az ótes ta men -
tu mi ál do zat is vér on tás, vér rel meg hin tés volt, az új szö -
vet ség is az. Csak a vér más (…).” (Ra vasz Lász ló: Az
Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„A »holt cse le ke de tek« (…) va ló szí nû leg a lé vi ta szer tar -
tá sok ra utal (…). Tel je sen meg kell sza ba dul nia lel ki is me -
re tük nek at tól, mint ha szük sé gük len ne részt ven ni ilyen
dol gok ban. Bíz za nak a ke reszt tö ké le tes ered mé nyes sé gé -
ben!” (A Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is -
me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„Krisz tus vé re (…) ele gen dõ, hogy meg tisz tít son min den
em bert min den bûn tõl. (…) ha tal ma csak azok ra al kal maz -
ha tó, akik hit ál tal õhoz zá jön nek. (…) Ez nem csu pán fi -
zi kai vagy ce re mo ni á lis meg tisz tí tás, ha nem er köl csi meg -
újí tás, amely meg tisz tít ja a lel ki is me re tet. Meg tisz tít azok -
tól a holt cse le ke de tek tõl, ame lye ket a hi tet le nek tesz nek,

117



118

hogy el ér jék sa ját meg tisz tu lá su kat.” (Wil li am Mac Do nald:
Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„A ly tró sis, »vált ság« szót az ószö vet sé gi hasz ná la tá -
nak fé nyé ben kell ér tel mez nünk. (…) Iz ra el nek Egyip tom -
ból (…) ba bi lo ni fog ság ból va ló (…) ki sza ba du lá sá ra vo -
nat koz nak. A Zsolt 130,7–8-ban a bûn bõl va ló sza ba du -
lás ra hasz nál ja a zsol tár író.” (Je ro mos Bib lia kom men tár.
Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

Il luszt rá ció

GON DO LAT
„…épp oly ve szé lyes Is tent is mer ni, ha nem is mer jük nyo -
mo run kat, mint a nyo mo run kat is mer ni, ha nem is mer jük
Meg vál tón kat.”

(Pas cal)
TÖR TÉ NET
(meg tisz tít ja lel ki is me re tün ket a holt cse le ke de tek tõl…)
A püs pök ha jó ja egy tá vo li szi ge ten kö tött ki. A par ton sé -
tál va a püs pök há rom ha lásszal ta lál ko zott. El mond ták
ne ki, hogy õse i ket év szá za dok kal ko ráb ban misszi o ná ri u -
sok meg ke resz tel ték

– Ke resz té nyek va gyunk! – mond ták büsz kén.
A püs pök meg kér dez te, hogy is me rik-e az Úr imá ját. So -

ha sem hal lot tak ró la. Et tõl a püs pök el ké pedt. Ho gyan ál -
lít hat ják ezek az em be rek, hogy ke resz té nyek?

– Ak kor ho gyan imád koz tok?
– Ég re emel jük sze me ink, és imád koz zuk: „Mi is hár man

va gyunk, ti is hár man vagy tok, kö nyö rül je tek raj tunk!”
A püs pök ben el hûlt a vér et tõl a pri mi tív és tel je sen eret -

nek imá tól. Ezért az tán nagy tü re lem mel meg ta ní tot ta
õket a Mi atyánk ra. 

Hó na pok kal ké sõbb a püs pök ha jó ja is mét a szi get fe lé
tar tott. A püs pök meg elé ge det ten gon dolt vissza ar ra,
hogy azon a tá vo li szi ge ten él há rom em ber, aki most már
meg fe le lõ en tud imád koz ni. 

Mi köz ben ezen gon dol ko dott, fel te kin tett, és cso dál koz -
va lát ta, hogy há rom em ber a ví zen jár va kö ze le dik a ha -
jó fe lé. A püs pök meg döb ben ve is mer te fel a há rom em ber -
ben ba rá ta it, a ha lá szo kat…

– Mit akar tok? – kér dez te a püs pök el ámul va.
– Püs pök – mond ták –, annyi ra saj nál juk, de el fe lej tet tük

a cso dá la tos imát. Ké rünk, mondd el az imát még egy szer!
– Ked ves jó ba rá ta im – mond ta a püs pök –, men je tek

ha za, és ami kor imád koz tok, mond já tok ezt: „Mi is hár -
man va gyunk, ti is hár man vagy tok, kö nyö rül je tek raj -
tunk!”

An thony de Mello még hoz zá te szi: Né hány szor meg fi -
gyel tem, amint idõs asszo nyok a temp lom ban vég nél kül
a ró zsa fü zért imád koz zák. Ho gyan le het Is tent di csõ í te ni
ez zel az össze vissza mor mo gás sal? De amint be le né zek a
sze mük be, vagy meg pil lan tom ég re emelt ar cu kat, szí vem
tel jes bi zo nyos ság gal tud ja, hogy ezek az asszo nyok kö -
ze lebb van nak Is ten hez, mint na gyon sok ta nult em ber.

VERS
An ge lus Si le si us: Ke rú bi ván dor 306.

Urunk sze rel me, ha szí ved nem seb zi meg,
Nem lát ni bár, bi zony ha lá los nagy be teg.

BÖJT 6. VA SÁR NAP JA (PAL MA RUM)
• Ézs 50,1–9a

Be ve ze tés

Eb ben az egy há zi esz ten dõ ben az óegy há zi pe riko pa sze -
rint vesszük az ige hir de té si alap igé ket, ki vé ve az ószö vet -
sé gi igé ket, hi szen az óegy há zi so ro zat ban nin cse nek ószö -
vet sé gi ige he lyek. Eze ket, így a vi rág va sár na pi tex tust, Ézs
50,1–9a-t is a Né met or szá gi Evan gé li kus Egy ház agen dá -
já ból vet tük át. Ez az ige sza kasz ige hir de té si alap ige volt
pél dá ul 1946-ban, 1953-ban, 1955-ben, 1962-ben, 1976-
ban, 1984-ben, de egy szer sem volt vi rág va sár nap ra ren -
del ve, és mind egyik eset ben csak a 4–9. ver sig. Ez utób bi
ak kor vá lik ér de kes sé, ha fel la poz zuk Ézs 50-et, hi szen az
1–3. ver sek 22 több let sort je len te nek! Ta lán ér de mes át -
gon dol ni, hogy cél sze rû-e eb bõl a ne héz ézsa i á si igé bõl
ilyen hosszú részt, 49 sort fel ol vas ni, nem len ne-e jobb
csak a 4. vers tõl ven ni az alap igét. Ezt erõ sí ti meg az is,
hogy a két sza kasz mon da ni va ló ja is el kü lö nül egy más tól:
az 1–3. vi ta sza va kat tar tal maz, Jah ve vi tá ját Iz rá el lel, a
4–9. pe dig egy ének Jah ve szol gá já ról, a szol ga val lo má sa.

Vi rág va sár nap – az am bi va lens ün nep

Vi rág va sár nap böjt 6. va sár nap ja, jel le gét te kint ve kü lön -
bö zik a töb bi böj ti va sár nap tól, hi szen am bi va lens ket tõs -
ség jel lem zi: egy részt a gyõ ze lem és a meg di csõ ü lés nap -
ja, amely nek je le a gyõ zel mi pál ma, más részt a nagy hét
kez de te is, amely a szen ve dés re és a ha lál ra va ló em lé ke -
zés ide je. Vi rág va sár nap a hús vét ra va ló elõ ké szü let ide jé -
nek le zá rá sa, amely ben „fel me gyünk Je ru zsá lem be”, így
csúcs pont, mert a Je ru zsá lem be va ló meg ér ke zést je len ti,
vagy is a szen ve dés tör té net kez de tét: a di csõ sé ges be vo nu -
lást a hús vé ti misz té ri um be tel je sí té sé re. A di a dal mas be -
vo nu lás és ün nep lés mö gött már ott van a kö ze lí tõ szen -
ve dés és a ha lál. Fon tos azon ban hang sú lyoz ni, hogy Jé -
zus Krisz tus szen ve dé sé nek és ha lá lá nak cél ja van: az em -
ber és Is ten kö zöt ti meg bé ké lést, a meg vál tást szol gál ja. A
szen  ve dés és a ha lál fe szült sé gét old ja a fel tá ma dás,
amely nek a sú lyát vi szont ép pen a nagy pén te ki ese mé -
nyek ad ják meg: a bûn te len Is ten fiú a leg bor zal ma sabb
em be ri szen ve dést és a meg alá zó ha lált vi se li el – ér tünk!
Ez az egész hús vé ti ün nep kör lé nye ge, mon da ni va ló ja: lé -
pés rõl lé pés re ve zet ben nün ket az elõ ké szü let tõl a be tel je -
se dé sig, a böjt tõl a fel tá ma dá sig, hogy át él jük, meg él jük,



be fo gad juk lel künk be en nek a meg vál tói mun ká nak min -
den mély sé gét és ma gas sá gát, meg ért sük min den moz za -
nat nak az ér tel mét és fon tos sá gát. És ez ko runk ban nem
is kis fel adat! Mert, aho gyan Kon rad Lor enz meg fo gal -
maz ta, az em be ri ség tö rek vé se az, hogy az em be ri élet és
ér zel mek hul lám he gye i bõl és hul lám völ gye i bõl alig ész lel -
he tõ egye net len sé get csi nál jon, a fény bõl és ár nyék ból
egy han gú szür ke sé get. Ezt az eto ló gus az em be ri ség nyolc
ha lá los bû ne egyi ké nek ne ve zi, az ér zel mek fagy ha lá lá -
nak. Pe dig ha az EKG mo ni to ra szi nuszhul lá mot mu tat,
amely hul lám he gyek bõl és -völ gyek bõl áll, ak kor az éle tet
mu tat ja, de ha egye nes vo na lat, ak kor a ha lált: az em be ri
élet szim bó lu ma ez min den té ren.

A tex tus teo ló gi á ja

Ige hir de té si alap igénk el sõ fe le (50,1–3) Jah ve vi tá ját ír ja le
Iz rá el lel, amely nek alap hang ja ne ga tív, és ez meg fe lel az
im már 70 éve a ba bi lo ni fog ság ban szen ve dõ nép re mény -
te len nek tû nõ hely ze té nek. Eb ben a kör nye zet ben, han gu -
lat ban szó lal nak meg a pá rat lan szép sé gû Ebed-Jah ve éne -
kek, ame lyek egyi ke Ézs 50,4–9, hogy re ményt nyújt sa nak
a fog ság ban lé võk nek. Az éne kek ben le írt szol ga sze mé lyé -
nek és kül de té sé nek ér tel me zé sé ben szer te ága zók a vé le -
mé nyek. Két ség te len, hogy a szol ga be mu ta tá sa na gyon
össze tett, meg raj zo lá sá ban kol lek tív és in di vi du á lis vo ná -
sok egy aránt meg ta lál ha tók, a da lok irá nya azon ban még -
is in kább az in di vi du á lis irány ba mu tat. Vagy is a szol ga
kül de té sé ben meg hir de tett és meg va ló sí tott üd vös ség nek
csak egy sze mély le het a köz ve tí tõ je, ezt mu tat ja a 3. és 4.
ének (50,4–9; 52,13–53,12): bûn te len sé ge, szen ve dé se i ben
ta nú sí tott en ge del mes sé ge és bá tor hi te. 

Az Úr szol gá ja-éne kek Iz rá el né pé nek ko ráb bi mes si ás-
vá ra ko zá sa i hoz ké pest új vo ná sok kal raj zol ják meg a köz -
ve tí tõ alak ját és az üd vös ség meg va ló su lá sá nak mód ját.
Az ad di gi el kép ze lé sek, a ki rá lyi és pró fé tai üd vös ség köz -
ve tí tés ki egé szül a he lyet te sí tõ szen ve dés gon do la tá val. A
szen ve dés és a meg nem ér tés ed dig is me ret len mély sé ge
és nagy sá ga kí sé ri a szol ga kül de té sét. Mind ezek el fo ga -
dá sá ban vi szont cso dá la tos kéz sé get és Is ten irán ti bi zal -
mat ta nú sít, amely nek ere jé vel vég hez vi szi Is ten ter vét.
Mû kö dé se gyó gyí tó, az össze tört és íté let re mél tó em bert
fel eme li oly mó don, hogy köz ben le mond a ha ta lom min -
den esz kö zé rõl. Éle té ben és ha lá lá ban az utol só szó a
meg di csõ ü lé sé, amely nek ta nú ja lesz az egész em be ri ség.
A szol ga sor sá ban a szen ve dés tel je sen új táv la ta je le nik
meg az Ószö vet ség ben, hi szen nem az el kö ve tett bû nö kért
ki rótt bün te tés ként érik a szol gát, és nem pa nasz ko dik
vagy kö nyö rög Is ten hez a szen ve dé sek el há rí tá sá ért, mi -
ként a zsol tá ros, ha nem a szen ve dés he lyet te sí tõ ér té ké rõl
ta nús ko dik.

A tex tus ho mi le ti ká ja

Bár mennyi re is ké zen fek võ az azo no sí tás, fon tos szem
elõtt tar ta ni, hogy tex tu sunk nem Jé zus ról és az õ szen ve -
dé se i rõl, vált ság ha lá lá ról szól! Az õ ószö vet sé gi elõ ké pe -
ként ér tel mez het jük azon ban Is ten szol gá ját. Jé zus az
ószö vet ség be li Is ten szol gá ja kül de té sé nek be tel je sí tõ je, õ
volt az, aki az em be ri bûn mi att szét hul lott szö vet sé get
va ló sá go san hely re ál lí tot ta Is ten és az õ né pe kö zött. Ez
okot ad a va ló di ör ven de zés re, de vi rág va sár nap rá mu tat
ar ra is, hogy az em be ri vá ra ko zá sok mennyi re kü lön böz -
het nek az is te ni szán dék tól és esz kö zök tõl, ame lye ket mi,
em be rek gyak ran fél re ér tünk. A Je ru zsá lem be, szen ve dé -
se i nek hely szí né re di csõ sé ge sen be vo nu ló Jé zus az ézsa i á -
si Szol gá ra mu tat, aki Isten szen ve dõ szol gája ként a bûn -
bo csá nat aján dé ké val tá maszt új éle tet.

Az igé ben az „ebed”, szol ga ki fe je zés mel lett a „lá med”,
ta nít vány ki fe je zést is meg ta lál juk, vagy is az Úr szol gá ja
nem csak szol gál Urá nak, nem csak vég re hajt ja az uta sí tá -
so kat, ha nem ál lan dó kap cso la tot, köl csö nös mes ter-ta nít -
vány vi szonyt tart fenn ve le. Jé zus az, aki ben mind két
irány, a ver ti ká lis, Is ten-em ber viszony, és a ho ri zon tá lis,
em ber-em ber vi szony fon tos sá ga is ki fe je zés re jut. Sõt õ
meg va ló sí tot ta en nek a két irány nak a tö ké le tes ta lál ko zá -
sát és egye sí té sét: a füg gõ le ges és a víz szin tes ta lál ko zá si
pont já nál, a ke resz ten vit te vég be meg vál tó mû vét.

Az üze net

A fen ti ek ben meg fes tet tük a tex tus kor tör té ne ti, teo ló gi ai
hát te rét – ezek fon to sak a szö veg meg ér té sé hez, il let ve a
mai hely zet tel va ló pár hu zam fel ál lí tá sá hoz, hi szen in -
nen ve zet az út ah hoz a kér dés hez, hogy egy részt mit je -
lent szá munk ra az ézsa i á si ige sza kasz, más részt pe dig
hogy mi lyen vagy mi lyen nek kell len nie a ke resz té nyek, a
ta nít vá nyok szol gá la tá nak. Jé zus sal együtt mi is el mond -
hat juk-e, hogy
– az én Uram, az Úr, meg nyi tot ta fü le met (5. v.)? – Ez az

el sõd le ges a szol gá la tunk ban: a szün te len Is ten re fi gye -
lés, a „nyi tott fül”, amely ahhoz kell, hogy meg hall juk
Is ten sza vát, üze ne tét, hí vá sát, kül dé sét.

– az én Uram, az Úr, meg ta ní tott en gem mint ta nít vá nyát
be szél ni (4. v.)? – A be széd ké pes sé ge a bölcs be széd re
va ló ké pes sé get je len ti, aho gyan Luther meg fo gal maz -
ta: zu rech ter Zeit, az idõ sze rû ség, ak tu a li tás ér tel mé -
ben. Is ten szol gá ja ko ra meg fá rad ta i nak meg erõ sí té sé -
re, hit re jut ta tá sá ra kap ja a bölcs nyel vet – ez a min den -
ko ri misszió alap ja.

– ar co mat nem ta kar tam el (6. v.)? – Is ten szol gá ja tud
tûr ni, még a leg meg alá zóbb gya lá zást is el vi se li, de ezt
csak úgy tud ja meg ten ni, hogy tud ja:

– kö zel van, aki igaz sá got ad ne kem (8. v.) – a re ményt je -
len ti ez, a hi tet, hogy min dig a kö zel ben van a Se gí tõ,
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aki vi gasz ta lást ad, és se gít sé get a min den ko ri küz de -
lem ben.

Szol gá la tunk alap ja, hogy Is ten ke gyel mé ben hor doz za és
sze re te té vel se gí ti éle tün ket és szol gá la tun kat.

Sza vá val erõ sít: meg hal la ni és to vább ad ni, szól ni üze -
ne tét. Jé zus sza va az Atya üze ne té nek, aka ra tá nak a köz -
ve tí té se, és fe le let is éle tünk kér dé se i re; iga zi „meg úju ló”,
erõt te rem tõ ener gia ez.

Szen ve dé sé vel biz tat és se gít: szó és tett Is ten nél össze -
tar to zik, aho gyan Jé zus éle té ben is ki egé szí tet ték egy mást
a sza vak és a tet tek. Leg na gyobb tet té re, ér tünk el vi selt
szen ve dé se i re és ér tünk tör tént fel tá masz ta tá sá ra em lé ke -
zünk böjt ben, ab ból igyek szünk erõt me rí te ni ki me rült,
meg fá radt ke resz tény éle tünk meg újí tá sá hoz.

Sán ta Ani kó

Tal ló zó

Mi vel ta valy böjt má so dik va sár nap ján Ézs 50,4–10 alap -
ján már je lent meg tal ló zó, ér de mes azt is fel la poz ni – a
mos ta ni vá lo ga tás nem is mét li az ot ta ni a kat.

„A per be széd nek az zal a rit kább faj tá já val van itt dol -
gunk, mely ben az Úr vád lott ként je le nik meg. (…) nem for -
dul elõ az Úr »szol gá ja« ki fe je zés, csak az ének kel la zább
kap cso lat ban le võ 10. vers ben. De a »ta nít vány« a szol gát
je len ti. Mind két ki fe je zés az Úr ral va ló ben sõ sé ges kap cso -
lat ra utal. (…) A pa nasz he lyett a szen ve dés tu da tos vál la -
lá sá val ta lál ko zunk. Ezen a pon ton túl nõ ez az ének Je re mi -
ás hí res kon fesszi ó in, me lyek hez for mai szem pont ból erõ -
sen ha son lít. (…) A más né pek nek is hir de tett üd vös ség, az
ön ként vál lalt szen ve dés és az Is ten tõl ka pott elég té tel egy -
aránt be tel je se dett a Jé zus Krisz tus sor sá ban.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Hogy ki vagy mi a vált ság díj és hogy ki kap ja, er rõl
nem esik szó, de az üdv tör té ne ti, kul tu szi hát tér is me rõs
a kér de zõk elõtt, tud ják, hogy mi lyen áron hoz ta ki né pét
Egyip tom ból az Úr (…).” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé -
cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Ez után az erõ tel jes biz ta tás után az 50. fe je zet el sõ né -
hány ver se alig ha ne vez he tõ fel eme lõ nek. Va ló já ban olyan
ez a pár vers, mint egy fel ka va ró ige hir de tést le zá ró fel hí -
vás. (…) Mi vel az Úr nem küld te el Si ont, vissza fo gad hat -
ja õt; és mi vel nem ad ta el, ezért to vább ra is jo gos tu laj do -
na. [(…) az 1. vers ben az »el ad ta lak« és »el küld te lek« ki -
fe je zé sek má sod já ra iro ni kus él lel sze re pel nek.] Sõt mint
Te rem tõ nek, ha tal má ban áll az is, hogy vég hez vi gye raj ta
min den ígé re tét (…). Sem mi sincs, amit el ne vi sel ne, ha
az en ge del mes ség azt meg kö ve te li. (…) Nem elég a Szol -
gát ra jong va cso dál ni; en ge del mes ked ni kell ne ki (…). »Az
Urat fél ni« és »Szol gá ja sza vá ra hall gat ni« egy és ugyan -
az lesz.” (Bar ry Webb: Ézsa i ás köny ve. Har mat)

„Nem kü lönórá ra jár a ke resz tény em ber, ha nem együtt

él az õ Urá val. (…) Ta nít vány ként be szél ni, azt ad ni to -
vább, ami re an nak a szív nek pon to san szük sé ge van. (…)
Tud ja, hogy az õ ol tal ma nem szû nik meg, a vég idõ leg na -
gyobb fe szült sé gé ben sem. (…) Ez te szi a ta nít ványt va ló -
ban bá tor szí vû vé és le gyõz he tet len né (…).” (Ba li kó Zol -
tán: Is ten is ko lá já ban. Luther Ró zsa Ala pít vány)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(De u te ro-Ézsa i ás éne ké rõl)
„Ami kor va la ki sze rel mes vággyal sze ret egy asszonyt, ak -
kor éne kel ró la, és éne ket al kot. Ha son ló kép pen, ha sze re -
ted Is tent, éne kel ni fogsz ró la, az az di csé red Õt…”

(Bona vent ura: A szép rõl)

(Nincs már annyi erõm, hogy meg ment se lek? – a rej tõz kö -
dõ Je len lét rõl)
„Nincs szép ség fá tyol nél kül.”

(Ana tole France: Epi ku rosz kert je)

(Hagy tam, hogy ver jék a há ta mat…)
„Üss csak meg, de hall gass rám!” (The misz tok lész Eu rü bi -
adész fõ pa rancs nok hoz)

(Plu tar khosz: Pár hu za mos élet raj zok)

TÖR TÉ NET
(Ar co mat nem ta kar tam el a gya láz ko dás és köp kö dés
elõl…)
Ka ga wa, Ja pán misszi o ná ri u sa, To kió egyik kül vá ro sá ban
az ut cán pré di kált a sze re tet és a sze líd ség ere jé rõl. 

Ige hir de tés köz ben oda lé pett hoz zá egy iz mos ja pán fér -
fi, és több ször ar cul ütöt te. Ka ga wa to vább pré di kált. Az
is mét ar cul ütöt te. Vagy négy szer-öt ször meg is mét lõ dött a
je le net. 

Az ut cai pré di ká ció vé gén el szé ledt a hall ga tó ság, de a
ve re ke dõ ott ma radt. Ka ga wá hoz lé pett, és így szólt: 

– Most már el hi szem, hogy erõs a sze re te ted, és iga zán
sze líd vagy. Be szélj ne kem a te Jé zu sod ról. 

Ké sõbb ez az em ber lett leg buz góbb se gít sé ge.

VERS
Ba las si Bá lint: Még is azon ról (rész let)

Hol az te ir gal mas sá god,
Ki vel ver te det gyó gyí tod?
Hol az te erõs jobb ka rod,
Ki vel hí ved sza ba dí tod?
El le ned va ló sok vét kem
Mint Dá vi dé, olyan né kem,
Ki ért, az mint én azt vé lem,
Ve szett ke ser ves éle tem.
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