
A kon fir má ci ó ról szól a má ju si Lel ki pász tor. Ar ról a nem
min den na pi él mény rõl, amelyet min den lel kész majd min -
den év ben át él: re pül ni ta ní tunk. A fi ó kák re pül ni ta nul -
nak. Sa ját szár nyukon. 

Fé szek kell hoz zá, amely vé dett sé get ad: va ló di, iga zi, fi -
zi kai vé dett sé get. Éh ha lál tól, rab ló tá ma dás tól, pusz tu lás -
tól. És ad ja a vé dett ség ér ze tét is. An nak tu da tát, hogy biz -
ton ság ban va gyok, me leg ben va gyok, jól ér zem ma gam és
vi gyáz nak rám. Ott hon va gyok. Re pül ni csak fé szek bõl le -
het. Biz ton ság ból és vé dett ség bõl. Pusz ta föl dön ta lált reá,
ki et len, vad si va tag ban. Kö rül vet te, gond ja volt rá, óv ta,
mint a sze me fé nyét. (De ut 32,10) En nek a kép nek min den
ele mét is mer jük. A pusz ta föl det és a vad si va ta got, ahon -
nan igen gyak ran ér kez nek a si va tag fi ai. Nem jól ne vel tek,
nem ke zes  bá rá nyok, még is vé de lem re szo rul nak, és ar ra is
vágy nak. Fé szek re, ahon nan majd rö pül ni le het. Hogy gon -
dunk le gyen rá juk, és óv juk õket, mint a sze münk fé nyét,
eh hez fo lya ma tos sze re tet-for rás ra van szük sé günk. Sza -
bad ész re ven nünk, hogy ez a for rás nem csak lé te zik, ha -
nem ren del ke zé sünk re is áll, fel kí nál ja ja va it.

A re pü lés hez se gít ség kell. Ta ní tás, a szárny ra bo csá tás
koc ká za ta és a jó pil la nat ban ér ke zés. Mint mi kor a sas ki -
reb ben ti fész két. Sza bá lyo san ki ül dö zi, ki söp ri a fi ó ká kat a
fé szek bõl – ír ják le a szak em be rek. A ma gas szik lán lé võ fé -
szek bõl, amely alatt sza ka dék sze rû nagy mély ség van. Kar -
ma i ba kap ja a leg erõ seb bet, rö pül ve le egy-két kört, és el -
eresz ti. A ki csi ka pá ló zik. Csap kod. Az tán zu han ni kezd. A
zu ha nás egy re gyor sabb. Ha lál fé lel me van. Nem ko ráb ban,
csak eb ben a pil la nat ban te rem ott a nagy ma dár, hogy el kap -
ja, meg ment se, és föl emel ked jen ve le új ra a ma gas ba. De
nem so ká ig tart a pi he gés. A gya kor lat új ra kez dõ dik. Mind -
ad dig, amíg a fi ó ka rá nem érez a le ve gõ meg tar tó ere jé re és
a sa ját szár nyai moz gá sá nak rit mu sá ra. Biz tos, hogy egyik -
nek sem könnyû. Csak hogy a nagy nem óv hat ja túl zot tan,
nem tart hat ja a fé szek ben – és per sze nem en ged he ti le zu -
han ni. Mû vé szet a pil la nat meg ta lá lá sa. Gyor sa ság kell és
ki vá ló rit mus ér zék. És per sze el ké pesz tõ fi gye lem és sze re -
tet. Mint mi kor a sas ki reb ben ti fész két, és fi ó kái fö lött rep des,
ki ter jesz tett szár nyá ra ve szi, eve zõ tol lán hor doz za õket.

A re pü lés hez sasszív kell. Akit tyúk nak ne vel nek, az nem
fog tud ni re pül ni. James Agg rey je gyez föl egy me sét egy em -
ber rõl, aki ki ment az er dõ be, hogy ma da rat fog jon. Sas fi ó ká -
ra ta lált, és ha za vit te. A tyúk ól ban he lyez te el, ku ko ri cá val
etet te. A tyúk ól bé li sas pe dig en nek meg fe le lõ en vi sel ke dett.
Ka pir gált a tyú kok kö zött az ud va ron, es te pe dig jó ko rán,
ve lük együtt nyu go vó ra tért. Telt-múlt az idõ, míg nem egy
na pon em be rünk nek lá to ga tó ja ér ke zett. A ven dég jár tas
volt a ma dár vi lág ban. Így szólt: te gaz da! Te egy sast tar tasz
a tyú kok kö zött! Tu dom, tu dom, vá la szolt a gaz da, de már
szé pen be le szo kott eb be az élet be. Az nem le het! – mond ta a
ven dég. A sas az ég hez tar to zik, nem a föld höz, és vég képp
nem a tyúk ud var hoz. Ki nyúj tott kar já ra vet te a ma da rat, re -
pü lés re biz tat ta. Ám a sas vissza tottyant a tyú kok kö zé, és
gond ta la nul ka pir gált to vább. Más nap a ven dég a ház te tõ rõl
tett újabb pró bát. Si ker te le nül. Har mad nap azon ban fel vit te
a ma da rat a hegy re. Ami kor a vég te len tér ben a nap fé nye
meg csil lant a szik lá kon, a tyúk nak ne velt sas ki ter jesz tet te
ha tal mas szár nya it, és nyu godt, ele gáns moz du la tok kal el -
re pült. Mert a sas az ég ma da ra, nem a tyúk ud va ré. Tyúk -
szív vel csak ka pir gál ni le het, sasszív vel azon ban re pül ni
kell. Mit ül te tünk ta nít vá nya ink szí vé be? Mi lyen tu da tot?
Mi vé akar juk ne vel ni õket? Be töl ti ja va i val éle te det, meg újul
if jú sá god, mint a sa sé. (Zsolt 103,5)

Jörg Zink je gyez te föl uk rán pa rasz tok új évi jó kí ván sá -
gát, amely tel ve van egész sé ges hu mor ral. Így szól:

„Ad jon az Is ten te tût a zsar nok nak, ku tyát a ma gá nyos -
nak, pil lan gót a gye re kek nek.

Az asszo nyok nak ner cet, a fér fi ak nak vad disz nót.
És sast mind annyi unk nak, hogy szár nya in Hoz zá re -

pít sen.
Nem tu dom, ele gen dõ-e a zsar nok nak te tût kí ván ni,
de a sast, a sast, azt ne ked kí vá nom.”
Aki kon fir man dust ta nít, az re pül ni ta nít: fé szek bõl –

bá tor sze re tet tel – és sasszív vel.
Akik az Úr ban bíz nak, ere jük meg újul,
szárny ra kel nek, mint a sa sok,
fut nak, és nem lan kad nak meg, jár nak, és nem fá rad nak

el. (Ézs 40,30k)
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Mint mi kor a sas ki reb ben ti fész két
(De ut 32,11a)

MÉCSES A TE IGÉD



A KON FIR MÁ CIÓ ÉS A KE RESZT SÉG KAP CSO LA TA 

„A kon fir má ció meg erõ sí tést je lent” – ta nít juk meg a kon -
fir man du sok nak szin te az el sõ órán. Mi ben erõ sít meg a
kon fir má ció? A hit ben és a ke reszt ség ben ka pott ke gye -
lem ben. A kon fir má ció te hát a ke reszt ség szent sé gé hez
kap cso ló dik. Lé nye gé nek meg ér té sé hez el en ged he tet len,
hogy tisz táz zuk kap cso la tát a ke reszt ség gel. 

Az Új szö vet ség a ke reszt ség rõl

Az Új szö vet ség ben vi lá gos ál lás fog la lást ta lá lunk a ke -
reszt ség tar tal má ra vo nat ko zó an. Tud juk, hogy Jé zus
misszi ói pa ran csában bíz za azt a ta nít vá nyok ra (Mt
28,19k); hogy Jé zus ne vé re tör té nik (Ap Csel 10,48), ez
azon ban ki egé szül – épp a misszi ói pa rancs ban – a csak
itt ta lál ha tó konk rét Szent há rom ság-for mu lá val (Mt
28,19). Je len ti a bûn tõl va ló meg tisz tu lást (Ap Csel 2,38),
sõt új já szü le tést (Tit 3,5), a Szent lé lek aján dé kát (Ap Csel
1,5; 2,38), a Krisz tus gyü le ke ze té be, „tes té be” va ló be ta -
go zó dást (1Kor 12,13), Róm 6 le írá sa sze rint pe dig a ke -
reszt ség ré sze se dést je lent Krisz tus ha lá lá ban és fel tá ma -
dá sá ban, és ma gá val hoz egy új élet for mát (Gal 3,27k). 

A ke reszt ség meg va ló su lá sá nak for mai ele me i re is tör té nik
uta lás az Új szö vet ség ben, de mint szer tar tás csak az el sõ szá -
za dok ban ala kult ki, ál lan dó ele mei ek kor rög zül tek. Ez kö ze -
lebb rõl azt je len ti, hogy a ke reszt ség cse lek mé nye egy re sok ré -
tûb bé vá lik az óegy ház éle té ben. A víz be me rü lés ak tu sát egy -
re in kább ki egé szí tik egyéb, fel ké szí tõ és li tur gi kus ele mek. Két
óegy há zi mû vet kell fi gye lem be ven nünk, mert ezek ben ta lál -
juk a ke reszt ség szer tar tá sá nak el sõ le írt rend jét, il let ve sza bá -
lyo zá sát. A Di da khé mint a leg ré gibb ránk ma radt egy há zi
rend tar tás elõ ír ja, hogy ke resz tel ni le he tõ leg „élõ” víz ben kell,
de leg alább is hi deg víz ben.1 Ha az alá me rü lés nem le het sé ges,

ak kor há rom szor kell le ön te ni a fe jet víz zel, az Atya, Fiú,
Szent lé lek ne vé ben. A ke resz te lést böj tö lés elõ zi meg mind a
ke resz te lést vég zõ, mind a ke resz te len dõ sze mély ré szé rõl.2

Hip po lü tosz Az apos to li ha gyo mány cí mû mû ve3 ír ja le elõ -
ször ma gát a ke resz te lé si szer tar tást. Itt nagy hang súly esik
a ke resz te lést meg elõ zõ fel ké szü lés re. A há rom éves ta ní -
tást4 in ten zív lel ki gya kor la tos hét zár ja le, amely ben meg -
ta lál juk az ör dög ûzés, a vir rasz tás és a böj tö lés ele me it. A
Szent lé lek ado má nya is hoz zá tar to zott ere de ti leg a ke resz -
te lé si szer tar tás hoz. En nek kül sõ, lát ha tó ele mei – a kéz rá -
té tel és a meg ke nés – szin tén meg ta lál ha tók az Új szö vet -
ség ben. Ez zel össze füg gés ben 2Kor 1,21k a meg erõ sí tés és
fel ke nés igé jé hez a pe csét és a zá log me ta fo rát kap csol ja, a
kéz rá té tel pe dig más össze füg gé sek mel lett (pél dá ul szol gá -
lat ba ik ta tás: Ap Csel 6,6; 13,3 stb.) mint a ke resz te lé si ak -
tus ré sze is sze re pel (Ap Csel 19,5–6) az Új szö vet ség ben.

A bér má lás ki ala ku lá sa

Eze ket az utób bi ele me ket nyo mon kö vet ve ju tunk a kon -
fir má ció, il let ve a bér má lás ere de té hez.5 A ke reszt ség gaz -
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Kon fir má ció – össze füg gé sek ben

1 A víz el vá laszt ha tat lan ele me a ke reszt ség nek. Már a já no si ke reszt ség
is víz zel tör tént. Az Új szö vet ség be szá mol Jé zus nak a Jor dán ban tör tént
meg ke resz te lé sé rõl (Mt 3,13kk és pár hu za mos he lyei), tu dunk Pál apos -
tol meg ke resz te lé sé rõl is (Ap Csel 9,18), a ta nít vá nyok kal kap cso lat ban

vi szont csak a ne kik adott ke resz te lé si pa rancs ról szá mol be az Új szö vet -
ség, az õ meg ke resz te lé sük rõl nem tu dó sít.

2 Vanyó, 121. k.
3 Vanyó, 338. kk.
4 A ke resz te lés re fel ké szí tõ ta ní tás csí rái is fel fe dez he tõk az Új szö vet ség -

ben. Még az olyan gyors ke reszt sé get, mint az eti óp kincs tár no ké, is meg elõ -
zi egy rö vid ta ní tás (Ap Csel 8,30–35), sõt a pün kös di gyü le ke zet is ta ní tás
után ke resz tel ke dett meg (Ap Csel 2,14–41). Pé ter pré di ká ci ó ját rö vid össze -
fog la lás is kö vet te (38–39), sõt a könyv szer zõ je meg jegy zi, hogy „még más
sza vak kal is lel kük re be szélt” (40), és csak ez után tör té nik ma ga a ke resz te -
lés. Mind e mel lett meg kell je gyez nünk, hogy az ApCsel egy egész ház tar tás
meg ke resz te lé sé rõl is hírt ad (pél dá ul 16,33), és nem köz li, ki min den ki tar -
to zott a ház né pé hez. Nem ki zár ha tó, hogy ki csi gyer me kek is – ezt te kint jük
a gyer mek ke reszt ség min tá já nak –, akik még nem vol tak „ta nu ló” élet kor -
ban. Et tõl füg get le nül tény, hogy a ke resz tény ta ní tás ere de ti leg a ke reszt ség -
re va ló fel ké szí tést je len tet te, s mint ilyen hoz zá tar to zott a ke reszt ség hez.

5 A kon fir má ció nem ír ha tó le a bér má lás em lí té se nél kül, mi vel úgy ke -
let ke zett, hogy a re for má ció sza kí tott a bér má lás gya kor la tá val, né hány
év vel ké sõbb pe dig be ve zet te a kon fir má ci ót olyan gya kor lat ként, amely
a bér má lás hoz ha son ló an meg erõ sí tést je lent, ám nem szent ség, és nem
ki egé szí té se a ke resz te lés nek.

FIGYELÕ



dag tar tal mi és li tur gi kus ele mei las san el tá vo lod nak egy -
más tól, e fo lya mat ered mé nye kép pen a ke reszt ség egy re
in kább csak a meg tisz tu lás, a bûn bo csá nat szent sé gé vé
vá lik, és mind össze a víz zel mint jel lel ma rad kap cso lat -
ban. A Szent lé lek köz ve tí té se a hoz zá tar to zó li tur gi kus
cse lek mé nyek kel (kéz rá té tel, meg ke nés) el tá vo lo dik a ke -
reszt ség tõl, és új, ön ál ló ak tus sá, majd szent ség gé ala kul.
Ez a fo lya mat6 össze függ a ke resz tény ség gyors és in ten -
zív nö ve ke dé sé vel, va la mint a gyer mek ke reszt ség ter je dé -
sé vel, és azt ered mé nye zi, hogy el ma rad, il let ve ké sõbb re
to ló dik a fel ké szü lés ta nu lá si te vé keny sé ge, és a ke reszt -
ség rõl las san le vá ló má sik szent ség hez kap cso ló dik. Kö -
rül be lül az 5. szá zad ra te he tõ an nak a fo lya mat nak a kez -
de te, amely nek so rán le vá lik a ke reszt ség rõl a kéz rá té tel,
a Szent lé lek köz ve tí té se és a meg ke nés, és vé gül az 1439-
es fi ren zei zsi nat mond ja ki a bér má lást egy ér tel mû en a
má so dik szent ség ként.7

A ró mai ka to li kus egy ház ta ní tá sa a bér má lás ról

A bér má lást8 a ró mai ka to li kus egy ház a ke reszt sé get kö -
ve tõ be ava tás szent sé gé nek, vagy is a ke reszt ség ki egé szí -
té sé nek te kin ti. Ki tö röl he tet len jeggyel je lö li meg az em -
bert, csak úgy, mint a ke reszt ség és a pap szen te lés. Ben ne
a meg ke resz telt em ber kü lön ado mány ként meg kap ja a
Szent lel ket, ez az ado mány kü lön bö zik a meg té rés ben és
a ke reszt ség ben kö zölt ke gye lem tõl. Meg erõ sí ti a ke reszt -
ség ben meg val lott hi tet, és tel jes sé te szi a ke reszt ség ben
ka pott ke gyel met.9 Le he tõ vé te szi, hogy az egyén ré sze -
sed jék ab ban a ma ra dan dó pró fé tai és ka riz ma ti kus ado -
mány ban, ame lyet az egy ház pün kösd kor ka pott.10

A re for má ció kri ti ká ja

A bér má lás nak épp ez a vo ná sa – a ke reszt sé get ki egé szí -
tõ funk ció – von ta ma ga után a re for má ció kri ti ká ját. Már
az azt meg elõ zõ moz gal mak is bí rál ták a bér má lás ke -
reszt sé get ki egé szí tõ jel le gét és szent sé gi ér tel me zé sét,
ugyan ak kor ki emel ték az ok ta tás fon tos sá gát. Eras mus a
ke resz te lé si ígé ret meg is mét lé sét szor gal maz ta, még pe dig

mint ön ál ló, sa ját fe le lõs ség alap ján tör té nõ cse lek ményt,
szem ben a ke reszt ség al kal má val el hang zó szü lõi, ke -
reszt szü lõi ígé ret tel.11

Vé gül Luther volt az – mint sok más eset ben is –, aki
egy ér tel mû hely ze tet te rem tett. Hang sú lyoz ta egy fe lõl,
hogy a ke reszt ség Is ten tö ké le tes és elég sé ges ado má nya
az üd vös ség hez, az em ber nek pe dig sem mi más dol ga
nincs ez zel kap cso lat ban, mint hogy hit tel el fo gad ja.
„Nincs te hát sem tes tünk nek, sem lel künk nek na gyobb
kin cse a ke reszt ség nél, mert ál ta la egé szen szent té le -
szünk és üd vö zü lünk. Ezt pe dig nem éri el egyéb ként a
föl dön sem élet mód, sem cse le ke det.”12 Más részt vi lá gos -
sá tet te, hogy a bér má lást mint szent sé get nem tud ja el fo -
gad ni, még pe dig nem csak a hi ány zó jé zu si el ren de lés mi -
att, ha nem azért sem, mert mint má so dik szent ség ér ték -
te le ní ti a ke reszt sé get, pe dig az ön ma gá ban tel jes és tö ké -
le tes, nem szo rul ki egé szí tés re. Ez az ál lás fog la lás ter mé -
sze te sen nem egyik pil la nat ról a má sik ra vált vi lá gos sá
Luther szá má ra sem, ha nem egy gon dol ko dá si és kér de zé -
si fo lya mat ered mé nye kép pen. Ér de kes, hogy 1518-ban, a
Zsi dók hoz írt le vél ma gya rá za tá nál még egy más mel lé he -
lye zi a ke reszt ség szent sé gét és a sac ra men tum con fir ma -
tio nis-t, négy év vel ké sõbb pe dig már „ma jom ko dás nak”
(Af fens piel) ti tu lál ja a bér má lást.13 Tisz tán kell azon ban
lát nunk, hogy az éles el uta sí tás mö gött a ke reszt ség irán -
ti ag gó dás áll, pon to sab ban az a tö rek vés, hogy a ke reszt -
ség a sa ját ér té ké nek meg fe le lõ en sze re pel jen az egy ház és
tag ja i nak tu da tá ban, és egye dül ál ló je len tõ sé gét ne ve szé -
lyez tes se sem mi mel lé tár su ló rí tus vagy cse lek mény. 

Ke reszt ség és kon fir má ció a mai gya kor lat ban

Ho gyan érin ti mind ez a kon fir má ció mai gya kor la tát? Két
ak tu á lis kap cso ló dá si pon tot eme lek ki. Az egyik a ke -
reszt ség je len tõ sé ge az egyén éle té ben, amelynek az utób -
bi évek ben fel ér té ke lõd ni lát szik. Ennek oka le het az in di -
vi du a li zá ci ós fo lya mat egy po zi tív ho za dé ka, amely so rán
meg nõtt a je len tõ sé ge min den olyan ün nep nek, ese mény -
nek, amely mér föld kõ egy sze mély éle té ben. Le mér het jük
ezt pél dá ul a sze mély hez kö tõ dõ ün ne pek – is ko la kez dés
és -be fe je zés, dip lo ma át adás, es kü võ, de ma ga a ke resz te -
lõ is, ke rek szü le tés na pok stb. – kül sõ for má i nak gaz da -
go dá sá ban. Eb be a sor ba be le il lik, hogy Eu ró pa-szer te ter -
jed a ke resz te lé si meg em lé ke zést tar tal ma zó is ten tisz te le -
tek szo ká sa, nép sze rû sé gük pe dig nõ. Bi zo nyá ra nem vé -
let len, hogy a win ni pe gi LVSZ-nagy gyû lés nyi tó is ten tisz -
te le té hez ilyen ke resz te lé si meg em lé ke zés is hoz zá tar to -
zott.14 Gyü le ke zet épí té si és lel ki pász to ri cél lal sok gyü le -
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6 Rész le tes le írá sát lásd Adam, 89. kk.
7 Ér de kes sze mé lyi össze füg gés is tar to zik eh hez a fo lya mat hoz. A ke -

resz te lés az óegy ház ko ráb bi gya kor la tá ban a püs pök fel ada ta volt, majd
a ke resz tény ség gyors ter je dé se és a gyer mek ke reszt sé gek szá má nak nö -
ve ke dé se mi att ez a funk ció át ke rült a pres bi te rek jog kö ré be. Meg ma radt
vi szont püs pö ki jog kör nek a kéz rá té tel és a meg ke nés, aho gyan a ró mai
ka to li kus egy ház ban má ig püs pö ki funk ció a bér má lás. 

8 La tin ne ve ként több he lyen (pél dá ul Krá nitz–Szop kó, 28. k.) a con fir -
ma tio sze re pel, de kriz má ci ó ként is em le ge tik. A név ar ra utal, hogy a
bér má lás so rán a püs pök szent olaj jal ke ni meg a bér mál ko zó hom lo kát.
Esze rint a bér má lás: sac ra men tum chris ma tis; né me tül: Fir mung, mö göt -
te a la tin szó rej tõ zik : firmus.

9 Krá nitz–Szop kó, 29. o.
10 Uo. 61. k.

11 A té má hoz l. to váb bá: Gre th le in, 182. kk. és Csepregi, 42. kk.
12 Nagy ká té, 46. o.
13 WA 10 II, 282, 15. kk. Idé zi Gre th le in, 185. o.
14 Az is ten tisz te let rend jét, ben ne a meg em lé ke zé si szer tar tást l. Lel ki -
pász tor, 2003/11. 416–419. o. A Li tur gi kus Könyv is kö zöl ke resz te lé si
meg em lé ke zést (568. kk.).



ke zet ben ter jed ezek nek az is ten tisz te le tek nek a gya kor la -
ta. A Ta más-mi se ún. imád ság já rá sa i nak egyik ál lo má sa -
ként is sze re pel a meg erõ sí tés a ke reszt ség ke gyel mé ben.
Jól tesszük te hát, ha na gyobb hang súlyt he lye zünk ar ra,
hogy a kon fir má ció meg erõ sí tés a ke reszt ség ben ka pott
ke gye lem ben, s ha az kis gyer mek kor ban tör tént, ak kor an -
nak tu da to sí tá sa, a tu da tos el kö te le zõ dés is je len tõ sé get
kap. Egy ben ki kü szö bö lõ dik ez ál tal az a té ves ér tel me zés,
amely a szent sé gek kö zül ki zá ró lag az úr va cso rá hoz kap -
csol ja a kon fir má ci ót. Pe dig ez utób bi – az el sõ úr va cso ra -
vé tel – leg föl jebb együtt jár a kon fir má ci ó val, de más kor is
tör tén het. A ke reszt ség gel va ló kap cso lat azon ban ge nu in,
azt nem le het a kon fir má ci ó tól el vá lasz ta ni. 

Alig van kon fir man dus cso port ma nap ság, amely hez ne
tar toz na olyan fi a tal, aki még nincs meg ke resz tel ve. A fen -
ti össze füg gést fi gye lem be vé ve egy ál ta lán nem mind egy,
hogy mi kor és mi lyen hang súllyal tör té nik az õ meg ke resz -
te lé sük. Ha rosszul vá laszt juk meg az idõ pon tot és a kül sõ
for mát, könnyen azt su gall hat ja a te vé keny sé günk, hogy a
ke resz te lés amo lyan elõ já ték az iga zi ün nep hez, a kon fir -
má ci ó hoz. Nyil ván va ló, hogy a gyü le ke ze ti szi tu á ció és a
konk rét hely zet ha tá roz za meg, de leg alább is be fo lyá sol ja
le he tõ sé ge in ket. Min den eset re nem csak sza vak kal és ta ní -
tás sal, ha nem az egy há zi cse lek mé nyek lát ha tó for má i nak
üze ne té vel is ki kell fe jez nünk, hogy a kon fir má ció nem ki -
egé szí té se a ke resz te lés nek. Aki nél pe dig e ket tõ egy be esik,
az ta nu lás sal ké szült fel a ke resz te lés re, ép pen úgy, aho -
gyan az õs egy ház ban tör tént, és a cso port tal együtt ré sze -
se dik az úr va cso rá ban, il let ve ve lük együtt, egy kis kö zös -
ség tag ja ként kap cso ló dik, tar to zik a gyü le ke zet hez. 

KON FIR MÁ CIÓ ÉS ÉLET TÖR TÉ NET

A passzázsrí tus a val lás tu do mány vi lá gá ban

A fel vi lá go so dás ko rá ban ka pott nagy je len tõ sé get a kon -
fir má ció a sze mé lyes élet tör té net ben, ami kor a hang súly a
kü szöb re, a gyer mek kor ból a fel nõtt kor ba lé pés re ke rült.
Is mer jük az át me net je len tõ sé gét, a kü lön fé le be ava tá si
szer tar tá so kat a val lá sok vi lá gá ban. Ezek fon tos se gít sé -
get je len te nek az em ber szá má ra ab ban, hogy éle té nek ál -
lo má sa it, egyik fá zis ból a má sik ba va ló át lé pé se it jól tud -
ja meg él ni és fel dol goz ni, il let ve hogy eh hez se gít sé get
kap jon. A passzázsrí tus (az át me net rí tu sai) fo gal mát a
val lás tu do mány te rü le tén Ar nold van Gen nep15 ve zet te be
1909-ben az át me net, vagy is az egyik élet cik lus ból a má -
sik ba lé pés meg ün nep lé sé nek, il let ve át élé sé nek fo gal ma -
ként. El sõ sor ban az élet nagy „passzá zsa it” érin ti (szü le -
tés, há zas ság, ha lál), de ki sebb át me ne tek át élé sét is se gí -
tik a passzázs rí tu sok (ke rek szü le tés nap, ház szen te lés,
év for du lók stb.). Van Gen nep há rom fo ko za tú rí tust dol go -
zott ki: az el sza ka dás rí tu sai, a kü szöb rí tu sok és a be ta go -

zó dá si rí tu sok. Az el sza ka dá si rí tu sok a va la hon nan tör -
té nõ ki lé pést, le vá lást, a kü szöb rí tu sok az át me net meg -
élé sét, a be ta go zó dás rí tu sai pe dig az új fá zis ba va ló be lé -
pést, az in teg rá ló dást se gí tik. 

A passzázsrí tus a gya kor la ti teo ló gia vi lá gá ban

A gya kor la ti teo ló gia be épí tet te a fo gal mat sa ját ter mi no -
ló gi á já ba, még pe dig a ka zu á lék ant ro po ló gi ai-funk ci o ná -
lis meg kö ze lí té sé hez hasz nál va.16 A passzázs rí tu sok mint
egy há zi cse lek mé nyek az egyé ni és csa lá di át me ne ti hely -
ze tek, krí zi sek ke ze lé sé nek esz kö zei lesz nek az ál tal, hogy
meg for mált li tur gi kus ma ga tar tá si min tát ad nak az élet
ilyen cso mó pont ja in.

A fo ga lom és a szem lé let ak kor vált fon tos sá a gya kor -
la ti teo ló gi ai gon dol ko dás ban, ami kor a pro tes tan tiz mus
kér üg ma ti kus, a ri tu á lék tól idegenkedõ sza ka sza után új -
ra je len tõ sé get ka pott, sõt az ér dek lõ dés hom lok te ré be ke -
rült a ri tu á lék sze re pe mind az egyén, mind a gyü le ke zet,
mind az egész egy ház össze füg gé sé ben. A je len le gi funk -
ci o ná lis szem lé let azon ban, amely a ka zu á lé kat az át me -
ne ti rí tu sok ér tel mé ben ke ze li, új ra meg inog ni lát szik. A
prob lé ma ab ban áll, hogy a van Gen nep-fé le el mé let egy
pre mo dern, leg föl jebb mo dern tár sa da lom nak fe lel meg, és
bio ló gi a i lag adott tö rés vo na lak ban, ter mé sze tes élet cik lu -
sok ban, át me ne tek ben gon dol ko dik. A tár sa dal mi vál to zá -
sok, a poszt mo dern szem lé let, az élet több fé le meg élé si
mód ját kí ná ló, plu ra lis ta gon dol ko dás azon ban el hal vá -
nyít ja a ko ráb ban vi lá gos ce zú rá kat, ki lo mé ter kö ve  ket
(gon dol ha tunk itt pél dá ul a fel nõtt kor ba lé pés ki to ló dá sá -
ra vagy az es kü võ re mint egy hosszabb ide je tar tó együtt -
élést meg pe csé te lõ ak tus ra stb.). Így a ka zu á lis szol gá la -
tok ról va ló gon dol ko dás nak csak úgy, mint a lel ki gon do -
zás nak fe lül kell vizs gál nia a passzázs rí tus funk ci o ná lis
sze re pé nek el mé le tét, mert a mi ko runk ban az élet sza ka -
szok ni vel lá lód nak, nem a dif fe ren ci á ló dás, ha nem az el -
len ke zõ je vá lik jel lem zõ vé.

A kon fir má ció mint passzázsrí tus

A kon fir má ció mint a fel nõtt kor ba lé pés át me ne ti rí tu sa a
mai gya kor lat ban az ese tek több sé gé ben el vesz tet te je len -
tõ sé gét, va la mit azon ban a mi gya kor la tunk is meg õr zött
be lõ le: ilyen szem pont pél dá ul a kon fir má ció összes egy -
ház jo gi jel le gû funk ci ó ja. Eze ket hû sé ge sen meg is ta nít -
juk a kon fir man du sok nak: mos tan tól le het nek ke reszt szü -
lõk, a gyü le ke zet fel nõtt tag ja i vá vál nak stb. Az elõ zõ még
meg is va ló sul a gya kor lat ban, de va jon ugyan ez a hely zet
a passzív és ak tív vá lasz tá si jog gya kor lá sá val? A Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház tör vé nyei ti zen nyolc éves kor -
tól te szik le he tõ vé az ak tív és passzív vá lasz tói jog gya -
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kor lá sát.17 Sen ki sem vizs gál ta meg, ho gyan vi szo nyul ez
a hely zet a kon fir má ció át me ne ti rí tus ként be töl tött sze re -
pé hez. Sen ki sem vizs gál ta meg, mit je lent eb ben az eset -
ben az, hogy a kon fir má ci ó val a gyü le ke zet fel nõtt tag ja i -
vá vál nak a kon fir man du sok.18

Van-e egy ál ta lán je len tõ sé ge ma nap ság a kon fir má ci ó -
nak mint passzázs rí tus nak? Vé le mé nyem sze rint igen
nagy je len tõ sé ge van, ha él ni tu dunk ve le. Ez a je len tõ ség
épp a so kat vi ta tott élet kor ral függ össze. Bi zo nyos ke re -
tek kö zött el tér a gyü le ke ze tek gya kor la ta ab ban a kér dés -
ben, hogy pon to san mi lyen élet kor ban tör té nik a kon fir -
má ció, egy sé ges azon ban a gya kor lat ab ból a szem pont -
ból, hogy ez a ser dü lõ kor egy pont ját érin ti. Szok tunk
ezért pa nasz kod ni, hogy ne he zen ke zel he tõ ek a gye re kek,
épp az el sza ka dás pszi cho ló gi ai fá zi sá ban akar juk õket a
gyü le ke zet hez köt ni, és sok más prob lé má ját is át él jük a
ser dü lõ kor és a kon fir má ció ta lál ko zá sá nak. Ha a hely ze -
tet a fi a ta lok szem szö gé bõl néz zük, na gyon sok po zi tí vu -
mot, le he tõ sé get ta lál ha tunk ben ne. A kon fir má ció meg -
erõ sí tés a ke reszt ség ben ka pott ke gye lem ben, és ez ab ban
a bio grá fi ai szem pont ból fon tos és pe da gó gia szem pont -
ból ne héz át me ne ti fá zis ban tör té nik, ame lyet a gyer mek -
kor ból az if jú kor ba lé pés sza ka sza je lent. Ezt az élet kort
jel lem zi az ed dig el fo ga dott te kin té lyek rõl va ló le vá lás, a
sa ját iden ti tás meg ta lá lá sá ért va ló küz de lem, és na gyon
fon tos szá muk ra a kor tár si cso port ban el fog lalt hely. Eb -
ben az élet sza kasz ban a fi a ta lok nak ak kor is kül sõ se gít -
ség re van szük sé gük, hogy ha ezt nyíl tan el uta sí ta ni lát -
sza nak. Az adott te kin té lyek tõl me ne kül nek, ke res nek
azon ban vi szo nyí tá si és tá jé ko zó dá si pon to kat. Hi te les te -
kin télyt, sza va hi he tõ em be re ket, olyan fel nõt te ket, akik -
hez nem „kö te les ség sze rû” kap cso lat kö ti õket, de akik se -
gí te ni tud nak az ér tel mes és jól si ke rült élet meg ta lá lá sá -
ban, akik pél dát és irányt tud nak mu tat ni. Se gít ség re van
szük sé gük, hogy föl te hes sék sok szor fel há bo rí tó kér dé se i -
ket, hogy va la ki elég bá tor le gyen, hogy ezek vé gig gon do -
lá sá ban se gít sé get nyújt son, még pe dig nem kész és fix vá -
la szok kal, ha nem ref lek tív együtt gon dol ko dás sal. Ha

õszin ték va gyunk, ez utób bi ne künk, lel ké szek nek igen -
csak ne he zünk re esik, pe dig pont er re len ne szük ség! Mi -
vel a fi a ta lok nak ön ma gu kat kell meg ta lál ni uk, sa ját út -
juk ra rá lel ni ük, min den kész és erõl te tett vá laszt el uta sí -
ta nak, de el fo gad ják azt a fel nõt tet, aki el sõ sor ban meg -
hall gat ja õket, va ló ban ér dek lõ dik a gon do la ta ik, kér dé se -
ik, té má ik iránt, és haj lan dó ve lük együtt gon dol kod ni,
nyi tot tan és ref lek tá ló mó don, va ló di pár be szé det foly tat -
va, nem mo no lo gi zál va. A lel kész – mi vel nem szü lõ és
nem ta nár, nin cse nek tõ le füg gõ sé gi vi szony ban a fi a ta -
lok –, ha mer a fen ti mó don vi sel ked ni, a le he tõ leg jobb
part ner és kí sé rõ le het eb ben az élet sza kasz ban. Azt gon -
do lom, bi zo nyos men ta li tás vál tás ra len ne szük sé ge a lel -
kész nek, és min den ki ja vá ra for dít hat ná a ser dü lõ kor ban
tör té nõ kon fir má ci ót. A fi a ta lo kat az egy ház és a gyü le ke -
zet eb ben az élet kor ban ön ma gá ban és ön ma gá ért nem ér -
dek li. Sem mint teo ló gi ai, sem mint ins ti tu ci o ná lis for ma,
sem mint egy ház jo gi je len ség. Ér dek li vi szont ak kor, ha
ott élet hez va ló se gít sé get le het ta lál ni, el rej tett sé get és el -
fo ga dott sá got, be szél ge té si le he tõ sé get, õszin te ér dek lõ -
dést, egy szer s mind kon tak tust a kor tár sak kal. Azt gon do -
lom, nem vé let len, hogy a kon fir má ci ó val kap cso la tos kü -
lön fé le re form moz gal mak a ta ní tás ról a lel ki pász to ri at ti -
tûd re he lye zik a hang súlyt, és a kog ni tív tel je sít mény mel -
lett egy re nö vek võ sze re pet kap az él mény és a part ne ri
kap cso lat meg élé se.
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A kon fir má ció gya kor la ti meg ol dá sai – akár a ta ní tás,
akár a ta nu lás út ján kö ze lí tünk hoz zá – kény szer hely ze -
tek kel ta lál koz nak. Ál dot tak ezek a kény szer hely ze tek, hi -
szen ar ról ta nús kod nak, hogy a kon fir má ci ó nak van még
je len tõ sé ge az egy há zi, sõt a tár sa dal mi élet ben is. Ezek
meg je le né se kor azon ban tud nunk kell üt köz tet ni azo kat a
teo ló gi ai meg ha tá ro zá so kat, ame lye ket fon tos nak tar -
tunk, mi sze rint a kon fir má ció a Szent lé lek ün ne pe, amely -
nek so rán a ke reszt ség ben meg tör tént kö ze le dést Is ten új -
ra fo gal maz za, Lel ké vel meg erõ sí ti, és eb ben a gyü le ke zet
imád sá gát vár ja. A kü lön bö zõ kény szer hely ze tek ak kor
vál nak ká ros sá, sõt pusz tí tó vá, ha ezek – a vi lág ban va ló
meg je le né sük ré vén – nem erõ sí tik, csi szol ják az ere de ti
szán dé kot és mon da ni va lót, ha nem csor bít ják vagy cson -
kít ják azt.

HOL TA LÁL KO ZUNK EZEK KEL
A KÉNY SZER PÁ LYÁK KAL?

„A kon fir má ci ó hoz ez a mi ni mum!” –
Az egy há zi kény szer

Mi köz ben ma ga az egy ház te rem ti a kény szer hely ze tek el -
sõ vo na lát sa ját ta ní tói és ta nít vá nyai szá má ra, aköz ben
jog gal vé de ke zik az zal, hogy ma ga is kény szer hely zet ben
van. A kon fir má ció lát szik ugyan is az utol só olyan be -
avat ko zá si pont nak, ami kor az if jú gyü le ke ze ti ta go kat
„meg le het fog ni”, a ha tás gya kor lás olyan utol só al kal ma
ez, amely ar ra ösz tö nöz min ket, hogy min den esz kö zün -
ket „be ves sük”.

Az el sõ kény szer a ta nu lás. Ez jó nak lát szik, hi szen a
kon fir má ció kö ze led te, fõ leg a vizs gá tól va ló ret te gés kon -
cent rál tabb ta nu lás ra ösz tön zi a fiatalokat. El ké pesz tõ
mennyi sé get va gyunk ké pe sek ilyen kor a fe jük be ön te ni.
Nem is ha szon ta lan, so kan egész éle tük ben eb bõl a tu dás -
ból él nek. So kan nem is lát nak mást a kon fir má ci ó ból,
csak a ta nu lást.

Má sik tö rek vé sünk a szo ká sok meg ho no sí tá sa. Kü lön
kon fir má ci ós tá bo ro kat ren de zünk an nak ér de ké ben, hogy
ne csu pán be szél jünk a ke resz tény ség rõl, ha nem va ló di
élet hely ze tek ben is ki tud juk pró bál ni. Imád ko zunk evés
elõtt és után, reg gel és es te áhí ta tot tar tunk, és nem ká -
rom ko dunk fo ci köz ben. Ezek az al kal mak nem fi gyel nek
ar ra, hogy va jon ezek az él mé nyek át vi he tõk-e egy-egy
részt ve võ sa ját éle té re, sõt el vár ják, hogy a fi a tal min den
élet hely zet ben al kal maz za ezeket a szokásokat.

A har ma dik kény szer: az in tel mek. A kon fir má ció so ha
nem le het men tes azok nak az el vá rá sok nak a meg fo gal -

ma zá sá tól, ame lyek ar ról szól nak, hogy a kon fir mál tak -
nak to vább ra is jár ni uk kell a gyü le ke zet be. A fel ügye lõi
kö szön té sek száz szá za lé ká nak az a mon da ni va ló ja: vár -
juk, hogyan ez után is ak tív tag jai lesz nek majd a gyü le ke -
zet nek azok, akik most át es tek ezen a szép ün nep sé gen.
Hi ány zik az ag go da lom, hogyan va jon õk hogy él ték át
mind ezt, jó vagy rossz él mény volt-e szá muk ra.

Mind ezek ter mé sze tes gya kor lat nak tûn nek. Azt a kér -
dést te szik fel, al kal mas-e a kon fir man dus a kon fir má ci ó ra.

Er re a kény szer re épít jük egy ház jo gi meg ha tá ro zá sa in -
kat az egy ház köz sé gi tag ság ról, er re a fo lya mat ra szer vez -
zük gyü le ke ze te ink éle tét.

Mind a há rom kény szer jó in du la tot rejt. Ki vi tat ná el
ezek fon tos sá gát? Sõt akár azt is kér dez het nénk: mi ért baj
az, hogy a ta nu lás, a szo ká sok fel vé te le, az in tel mek egy -
fé le kény szert tá masz ta nak?

Tö rek vé se ink mö gött rá adá sul ott áll az a re zig ná ció,
ame lyet az év rõl év re min ket el ha gyó kon fir man du sok se -
re ge te remt.

Ku dar cok közt hal lat la nul ne héz fel adat az el vá rá sok
éssze rû sí té se. Er re az ösz tö nöz min ket, hogy gör csös ka -
pasz ko dá sunk tor zít ja az ere de ti szán dé kot, iga zi tar tal mat.

„Apád és nagy apád is kon fir mál ko dott!” –
A csa lá di kény szer

Na gyon ér de kes az, hogy még a hi tü ket ke vés sé gya kor ló
em be rek kö zött is mi lyen nagy sze re pe van a csa lá di ha -
gyo mány nak. Az egy ház em be rei oly kor za var ban is van -
nak, hogy meg sza bad-e lo va gol ni ezt az el szánt sá got,
vagy ki kel le ne áll ni uk a tar ta lom igaz sá ga mel lett. Ál ta -
lá ban a könnyebb utat vá laszt va en ge dünk a sod rás nak. 

Né hány nap pal ez elõtt fel ke res tem egyik ló gós hit ta no -
so mat, aki több he te nem járt már órá ra. Az anyu ká ja –
mi köz ben sze met hunyt gyer me ke idei mu lasz tá sai fe lett –
ke re ken ki mond ta, hogy jö võ re jár ni fog, mert „kon fir mál -
kod nia már pe dig kö te le zõ!”.

A csa lá di ha gyo mány ere jét az is mu tat ja, hogy ilyen kor
nem kis aján dé kok vár nak a kon fir man dus ra. Döb be ne tes,
hogy mek ko ra sze re pe van en nek. Már-már szí ve sen meg -
bot rán koz nék ezen, ha nem jut na eszem be, hogy a ma gam
kon fir má ci ó já nak egy leg em lé ke ze te sebb mo men tu ma az,
hogy éle tem el sõ – ara nyo zott Pob je da – ka ró rá ját ak kor
kap tam.

A kon fir má ci ó ban va ló rész vé tel így vá lik a csa lá di ha -
gyo mány foly ta tá sá vá, meg ta ga dá sa a csa lád ból va ló ki -
sza ka dást jel ké pe zi. 

Ter mé sze te sen ez a kör nye zet tõl füg gõ en más és más, de
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eb ben el sõ sor ban a csa lá di össze tar tás a fõ meg ha tá ro zó,
nem a fa lu-vá ros szerinti vagy nemzetiségi ho va tar to zás.

Más fe lõl be szél nünk kell ar ról a le mon dás ról is, amely
gyak ran jel lem zi a szü lõ ket. Ezt ál ta lá ban az „én nem
kény sze rí tem, majd õ el dön ti” mon dat ban fejezik ki. Ez a
mon dat azok ban a csa lá dok ban fo gal ma zód hat meg, ahol
a csa lá di ha gyo mányt nem a val lás ha tá roz za meg, sõt
ahol en nek már nincs is ér té ke. Ezek ben a hely ze tek ben
ép pen ez a dön tést ki ke rü lõ, il let ve dön tést át ru há zó hely -
zet te remt kény szer hely ze tet, ma gá ra hagy va, de ki is re -
keszt ve a fi a talt. Az ilyen kor eset leg biz ta tás ra el in du ló fi -
a tal vissza hõ köl: „Lám, anyám nak vagy apám nak nem is
fon tos ez az egész.”

„Ren des em ber, még kon fir mál ko dott is” –
A tár sa dal mi kény szer

Ta lán még nem le ír ha tó vé gül az a ha tás, amelyet a tár sa -
da lom – kü lö nö sen a zár tabb gyü le ke ze ti össze füg gé sek -
ben – te remt. Sok olyan hely van, ahol a gyü le ke zet gya -
kor la ti lag azo nos a fa lu  vagy a vá ros népével, ahol a tár -
sa dal mi meg je le nés ben az egy ház nak ko moly sze re pe van.
Kü lö nö sen ezek ben a hely ze tek ben ér he tõ tet ten az, hogy
az egy há zi élet ben va ló rész vé tel va la mi fé le tár sa dal mi be -
so ro lást is je lent. 

Ha min den fel ve tett kon tex tus ban be szél tünk re zig ná ci -
ó ról, ak kor ez zel kap cso lat ban a leg éle sebb az el len té tes
ész re vé te lünk. Kü lö nö sen igaz ez a ha gyo má nyos kon fir -
man dus kor ide jén, ami kor a kon fir má ci ói elõ ké szí tés re já -
rás ta lán a fel nõtt vi lág szemében ér de m, de a sa ját kor -
osz tály össze füg gé sé ben gyak ran lesz a gúny tár gyá vá.
Ez zel na gyon ne héz meg bir kóz ni.

A KÉNY SZER HELY ZE TEK KI HASZ NÁ LÁ SA

Nem hi szem, hogy le het küz de ni ezek el len a rög zült ma -
ga tar tá si for mák el len. Egy ré szük kel az idõ el bá nik, a
nép egy ház meg szûn té vel nagy ré szük min den kép pen át -
ala kul. 

El sõ ten ni va lónk ezek tu do má sul vé te le. Na gyon ne héz
szem be sül ni az zal, hogy mi köz ben mi át tü ze sed ve be szé -
lünk az úr va cso ra tit ká ról, aköz ben a ránk me re dõ üres te -
kin tet mö gött az a va ló ság áll, hogy ta nít vá nyunk csak és
ki zá ró lag a be ígért mo tor bi cik li ért vesz részt az órán. A tu -
do má sul vé tel nél kül azon ban nem tu dunk bán ni a kény -
szer hely ze tek mo tí vu ma i val.

Má so dik fel ada tunk a szer te ága zó kény sze rek éssze rû sí -
té se, le szû kí té se. Egy olyan kor ban, ami kor a fi a tal fõ kér -
dé se sa ját iden ti tá sá nak fel fe de zé se, õt ennyi kény szer nek
ki ten ni, el ven ni tõ le a sza bad fel fe de zés és aka rat le he tõ -

sé gét mind csa lá di, mind egy há zi ér te lem ben ne ve lé si ha -
ra ki ri.

Ta lán ak kor já runk jó úton, ha a kény sze re ket egyet len
csa tor ná ba te rel ve azt kér dez zük: akarsz-e ré sze se len ni
an nak, ami itt tör té nik?

A be ava tás

Sok nagy sze rû ta nul mány ké szült már az zal kap cso lat -
ban, hogy a kon fir má ció gya kor la ti lag a min den fé le össze -
füg gés ben meg je le nõ be ava tá si szer tar tá sok kal hoz ha tó
pár hu zam ba. Ezek re most ép pen tar tal muk köz is mert sé ge
mi att nem sze ret nék rész le te sen ki tér ni. A ter mé sze ti né -
pek fér fi vá ava tá si szer tar tá sá tól a zsi dók bar mic vó-ün -
nep lé sén ke resz tül a pol gá ri tár sa da lom el sõ bá lo zá sá ig
sok ha tás mér le gel he tõ itt. Nem kell ezek tõl meg ri ad ni!
Sõt. A be ava tá si szer tar tá sok egyik sa já tos sá gát akár fel is
hasz nál hat juk.

Sa ját éle tem egyik fér fi vá ava tá si szer tar tá sá nak ré sze
volt egy-egy em ber fe let ti hosszú sá gú gya log tú ra. A tú rá ra
nem visz ma gá val sem mi olyat az em ber, amit az úton ne
él ne fel. Nem sze rez ma gá nak sem mi olyat, ami kü lö nö -
seb ben hasz nos sá ten né ma gát a ki rán du lást. A gesz te -
nyék és tap ló gom bák in kább em lé kek a meg tett út ról.
Nem hajt vég re má sok szá má ra ér té kes cse le ke de tet. Nem
vál toz tat meg sem mit a vi lág ban. A meg tett ki lo mé te rek
nem fel té te lei sem mi nek. Egy sze rû en csak át él tük. Csak
vé gig jár tuk. Eb ben az ér te lem ben azon ban egye dül ál ló az
él mé nyünk, amit nem tud tunk vol na sem mi lyen más mó -
don he lyet te sí te ni.

A be ava tá si szer tar tá sok át élet nek. A fi a tal in di ánt ki -
ûz ték a va don ba, hogy egye dül le gyen. A ti zen há rom éves
zsi dó fi ú nak egye dül kell ki men nie a Tórá hoz, az el sõ bá -
lo zó kis lány pe dig el sõ ként rop ja min den ki sze me lát tá ra
a me nü et tet. 

A kon fir má ció ter mé sze te sen egy ide jû leg ta nu lás, szo -
kás, in te lem, csa lá di ha gyo mány, tár sa dal mi sze rep vál la -
lás, de egyik sem ki zá ró lag. A kon fir má ció ta lál ko zás.
Egye dül ál lunk Is ten elé. Min den er rõl szól. Eb ben ter mé -
sze te sen sok van, amit nem ér tünk. De a kon fir má ció ele -
mei nem mind funk ci o ná li sak. A Szent lé lek vi lá gá ban több
ilyen van még. A ti tok át élé se pe dig nem he lyet te sít he tõ.

Az át életés szán dé ka gyö ke re sen meg vál toz tat hat ja ta -
lál ko zá sun kat a kon fir má ci ó val. Ma gunk is meg sza ba du -
lunk né hány kény szer tõl. Pél dá ul nem nyo maszt a tu dat,
hogy so kan ezt az él ményt egész élet re ma guk kal vi szik,
de a gyü le ke zet be csak sok-sok év után ta lál nak vissza.
Fel ké szí té si szán dé kunk pe dig csu pán az él mény jó ízé re
kon cent rál.

A tit kok kö zel sé ge pe dig hát tér be szo rít ja a föld höz ra -
gadt kény sze rek so ka sá gát.
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Nap ja ink ban az zal szem be sü lünk, hogy a szak em be rek ki -
emel ten fog lal koz nak a gyer mek kor, il let ve az if jú kor vál -
to zá sa i val, leg újabb ki hí vá sa i val. A köny ves bol tok ne ve lé -
si, pszi cho ló gi ai tár gyú könyvei között szá mos mûvet ta -
lá lunk a he lyes, mo dern gyer mek ne ve lés rõl és ar ról, ho -
gyan bán junk a „prob lé más” ka ma szok kal. Köz tu dott,
hogy a mai fi a ta lok meg vál to zott tár sa da lom ban, új prob -
lé mák nak ki té ve nö ve ked nek fel, ezért fon tos a szak em ber
szak sze rû se gít sé ge, út mu ta tá sa mun kánk hoz is.

Ezt a cik ket ab ban a re mény ben írom, hogy né mi hát tér -
is me ret rö vid össze fog la lá sa1 és a kor osz tá lyi prob lé má k
fel vá zo lá sa a kon fir má ci ó ra je lent ke zõ kor osz tály jobb
meg is me ré sét se gí ti.

AZ IF JÚ KOR MEG VÁL TO ZÁ SÁ RÓL KO RUNK BAN

Az if jú kor meg ha tá ro zá sa ma nap ság egy re ne he zebb, hi -
szen ko ráb ban kez dõ dik és to vább tart, mint ré geb ben.
Egy fe lõl az if jú kor ra uta ló je lek ha ma rabb ész re ve he tõk,
más fe lõl az if jú kor vé ge ki to ló dik a ta nu lás be fe je zé sé ig, a
csa lád ala pí tás meg kez dé sé ig. Eh hez a je len ség hez já rul
hoz zá az is, hogy a mai fi a ta lok több sé gét a szü lõk lát ják
el – nem rit kán a 30. élet évig is –, a fi a ta lok hosszú idõn
át él ve zik a szü lõk (nagy szü lõk) anya gi tá mo ga tá sát. Így
ért he tõ, hogy sok fi a tal so ká ig für dik az if jú kor ál dá sa i -
ban, és nincs iga zán ked vük re a fel nõt té vá lás.

Eb ben az össze füg gés ben ér de kes a fi a ta lok sa ját ér té -
ke lé se. Egy ku ta tás so rán2 11–14 éves fi a ta lo kat kér dez -
tek meg ar ról, hogy mi nek is vé lik ma gu kat: gyer mek nek,
fi a tal nak vagy in kább fel nõtt nek. Az ered mé nyek sze rint a
12. élet év tõl kezd ve a meg kér de zet tek na gyobb ré sze fi a -
tal nak val lot ta ma gát, míg a 11 éve sek nél ezt csak 37% ál -
lí tot ta.

A fej lõ dés pszi cho ló gia alap ve tõ meg ál la pí tá sa i ra most
csak két mon dat ere jé ig uta lok: jó sze münk elõtt tar ta ni,
hogy eb ben a kor ban a fi úk és a lá nyok kü lön bö zõ en fej lõd -
nek, még a meg egye zõ kul túr kör ben is (vi szont mind két
nem re egy aránt jel lem zõ ek azok a pszi chi kai vál to zá sok,
ame lyek a hor mo ná lis vál to zás kö vet kez té ben ala kul nak
ki). Egy má sik fon tos te rü le te az if jú kor nap ja ink ban ta -
pasz tal ha tó vál to zá sá nak a ne mi érés te rü le te: a meg vál -

to zott élet fel té te lek (la kás, táp lál ko zás stb.) a ne mi érés
fel gyor su lá sá hoz ve zet nek. 

A 12–14 ÉVES KOR OSZ TÁLY MAI PROB LÉ MÁI

Az aláb bi ak ban azo kat a fõbb prob lé má kat eme lem ki,
ame lyek a leg gya ko rib bak az em lí tett kor osz tály ese té ben.

Az el fo ga dás irán ti vágy

A kon fir má ci ó ra je lent ke zõ fi a tal nak ta lán a leg fon to sabb
prob lé má ja – tu laj don kép pen igé nye – az, hogy el fo gad ják
õt, úgy, ahogy van, úgy, ami lyen. Ez az igény több irány -
ba is ki ve tül:
– a lel késszel szem ben (ál ta lá ban vé ve min den ta ná rá val

szem ben),
– a cso port tár sak kal szem ben (ha son ló képp az is ko lai

osz tály tár sak kal szem ben),
– a ba rá tok kal szem ben (eset leg sze rel mé vel szem ben).
Itt hadd tér jek ki ar ra, hogy a ba rá tok, az egy ko rú ak sze -
re pe a csa lád ról va ló le vá lás kor sza ká ban nõ meg iga zán
(lel ki le vá lás kb. 12-14 éves, fi zi kai el tá vo lo dás kb. 15-17
éves korban), hi szen a ve lük va ló szo ros kap cso lat tar tás
biz ton ság ér ze tet és vé dett sé get ad („ugyan azt aka rás”).
Az egy ko rú ak kal va ló együtt lét so rán a fi a tal ér vé nye sül -
het, míg egyéb ként a tár sa da lom sze mé ben csak is a gyer -
mek ség – fel nõtt ség ha tár mezs gyé jé n sod ró dik. Így vá lik a
12-16 éves kor kö zött a leg fon to sab bá a ba rá ti kör. 

Össze fog lal va: a fi a tal ab ban a kö zös ség ben ér zi jól ma -
gát és ott ma rad szí ve sen, ahol meg ta lál ja azt a bi zal omteli
lég kört, amely ben fe szé lye zett ség nél kül, ol dot tan vi sel -
ked het, ahol ön ma gát ad hat ja, ahol ké pes sé ge it ki bon ta -
koz tat hat ja. Egy ilyen tá mo ga tó kör nye zet ben ter mé sze te -
sen és könnye dén tör té nik egyé ni ké pes sé ge i nek fel is me ré -
se, az ön ma gá val va ló szem be sü lés, ön ma ga meg ta lá lá sa.

Önma gá ra ta lá lás

Az iga zi ki hí vás a fi a tal szá má ra ön ma ga meg ta lá lá sa
egy olyan kor szak ban, amely ben meg kér dõ je lez min -
dent, még azt is, amit ed dig el fo ga dott, amíg új és vég le -
ges élet for má kat nem ala kít ki ön ma ga szá má ra. Eb ben
a fo lya mat ban fon tos az ön meg va ló sí tás, az ön kor mány -

BA LOG ESZ TER

A gyü le ke zet be ér ke zõ
kon fir man dus prob lé mái

1 Sc henk–Dan zin ger: Ent wicklung spsy cho lo gie. Völ lig neu bear be i tet
von Karl Rie der. öbv&hpt, Wien, 2004. 251–317. o.

2 Ös ter rei chisches Ins ti tut für Ju gend forschung, 1996



zás – a szü lõk tõl va ló le vá lás fo lya ma tán ke resz tül. Az
iden ti tás ki ala ku lá sán tu laj don kép pen a fi a tal nak ön ma -
ga meg for má lá sát mint egy sze ri, fel cse rél he tet len in di vi -
du á lis je len sé get ért jük. Az ön meg ta lá lás fel té te le a fi a -
tal ön ma gá val szem be ni ref le xi ó já nak a ki ala ku lá sa,
amely ma gá val von ja az ön ma gá val szem be ni kri ti kus
ma ga tar tást.

A fi a tal nak há rom kér dés re kell meg ta lál nia a vá laszt: Ki
va gyok én? Mi lyen sze ret nék len ni? Ki nek tar ta nak en gem? 

A fi a tal ön ma gá ra ta lá lá sa kí vül rõl be fe lé tör té nik, az az
elõ ször a kül sõ je len sé ge ket kri ti zál ja ma gán (fri zu ra, öl -
töz kö dés stb.). Eb ben leg fõ kép pen a ki kö zö sí téstõl való fé -
lel me rej tõ zik. Ezt kö ve ti a bel sõ iden ti tás ke re sés, az egyé -
ni tu laj don sá gok és ké pes sé gek fel is me ré se. Ek kor ke rül
elõ a szub jek tív iden ti tás (je len le gi ál la pot) és az op ta tív
iden ti tás (el ér ni kí vánt ál la pot) fo gal ma. Ha a fi a tal kö ze -
lebb ke rül az op ta tív iden ti tás hoz, csök ken ben ne a fe -
szült ség. Ha at tól tá vo lo dik, re mény te len ség és si ker te len -
ség lesz úr rá raj ta.

Több fi a tal nál meg fi gyel he tõ eb ben a kor ban egy fe lõl sa -
ját sze mé lyé nek a túl ér té ke lé se, más fe lõl a túl zott ér vé nye -
sü lé si igény. Te hát amíg ez az ön meg ta lá lá si fo lya mat zaj -
lik, az ön ér té ke lés – ért he tõ és szük sé ges mó don – la bi lis. 

A csa lád

A csa lád nak az a fel ada ta, hogy a fi a tal nak sza bad utat
ad jon sa ját ön ál ló éle té nek ki ala kí tá sá ban, anél kül, hogy
ér zel mi leg vissza húz ná a szü lõi ház ba. Ez ál tal a fi a tal nak
vé del met ad, ami se gít ne ki a konf lik tu sok ban gaz dag
élet sza kaszt pszi chi kai za var nél kül meg él ni. Je len ko -
runk ban a fi a tal sok eset ben se gí tõ csa lá di kör nél kül,
egye dül néz szem be a bi zony ta lan sá gok kal.

Nem sza bad el fe lejt kez nünk ar ról, hogy a mi kul tú ránk -
ban a csa lád igen sok fé le ala kot ölt het, pél dá ul: egy szü lõs
csa lád, patch work-csa lád, má so dik csa lád, meg osz tott
csa lád, élet kö zös ség a gyer me kek kel, több szö rös szü lõ ség,
mos to ha csa lá dok stb.

A vá lá si ará nyok nagy sá gát is meg kell em lí te ni. A szü -
lõk vá lá sa ese té ben ri zi kó fak tor le het egy gyer mek szá má -
ra kis ko rú sá ga, ke vés és rossz kap cso la ta az ap já val vagy
any já val, va la mint a meg ol dat lan vá lá si prob lé mák ki ha -
tá sai (kör nye ze ti vál to zás, fel ügye le ti, lát ha tási jog).

A csa lád ról va ló le vá lás te rü le tén ér de mes azt is meg je -
gyez ni, hogy erõ sen konf lik tu sos kap cso lat ese tén a szü -
lõk nem vál nak gyer me kük be szél ge tõpart ne ré vé. He lyet -
tük a ba rát vagy a ba rát nõ ve szi át a sze re pet.

A szü lõi fel ügye let több-ke ve sebb lá za dást okoz, de a
szü lõk gon dos ko dá sát is mu tat ja, ha nem hagy ják „ki es -
ni” a csa lád ból a gye re ket. Ha a csa lád nem áll el len a füg -
get len sé gi tö rek vé sek nek, az le het a kö zöm bös sé gük je le
is, amely meg sért he ti a fi a tal biz ton ság ér ze tét. Bár a túl
gyors el bo csá tás ese tén a fi a tal meg spó rol ja a har cot, ez -
zel együtt el tûn het a csa lád ban va ló biz tos he lyé nek a tu -

da ta is. A jó szü lõ-gye rek kap cso lat ese tén a le vá lás nem
jár vesz te ség gel, a szü lõk kel va ló kap cso lat tel jes el vesz té -
sé vel. A sza bad ság ban új for mát ölt a szü lõ-gyer mek vi -
szony mint azo nos part ne rek köz ti együtt mû kö dés.

A fi a tal szá má ra nagy prob lé mát je lent a „tel je sít -
mény prog ram”, amely ben a szü lõk a gyer me kü ket a sa -
ját el vá rá sa ik elé ál lít ják, ezek sze rint mé rik õt, és nem
asze rint, hogy a gyer me kük mi re ké pes. „Tel je síts!” – ez
az egye dü li cél. Et tõl a gyer me kek gép pé vál nak. 12-14
éves kor ban pe dig a drog, a disz kó lesz a pót szer. Sok
eset ben meg fi gyel he tõ, hogy már a kis gyer mek nél el kez -
dõ dik a tel je sít mé nyé hez mért el fo ga dás, és így a gyer -
mek ar ra szo ci a li zá ló dik, hogy „si ke res nek kell len nie”.
Sok gyer mek iga zá ból nem is tud ja ké sõbb, mit is akar
kez de ni az élet ben, mi vel az a bi zo nyos „bel sõ hang”
nem fej lõ dik ki ben ne. En nek kö vet kez té ben kö zöm bös sé
vá lik a ma ga tar tá sa, nyeg le lesz, a „sem mi nem ér de kel”
han gu lat uralkodik el rajta. Mind ez 14-18 éves kor ra
csú cso so dik ki iga zán.

Az ér ték rend szer fel épí té se –
a nor mák in te ri o ri zá ci ó ja

Az ér té kek és a nor mák át vé te le szin te az egész gyer mek -
kort át hat ja. A fi a ta lok fel ada ta, hogy új nor má kat és új
ér té ke ket ve gye nek fel, új ma ga tar tás min tát ta nul ja nak
meg, hogy új sze re pe ket pró bál has sa nak ki, ame lyek új
hely ze tük nek meg fe le lõ ek. 

A leg fon to sabb ele mek a fe le lõs ség át vé te le, a jö võ ori en -
tált ság és a part ne ri ma ga tar tás. Eb ben a kor ban még
csak a nor mák és ér té kek át vé te lé rõl be szél he tünk, és nem
olyan in teg rá ci ó ról, amely erõs, tar tós jellem be li vál to zást
okoz.

Az át vett nor mák leg fõ képp a ma ga tar tás for má kat érin -
tik. Az ér ték rend szer ideo ló gi ai, fi lo zó fi ai és val lá si (vi lág -
né ze ti) te kin tet ben bõ vül.

Az ér ték- és nor ma kép zés te rü le tén há rom prob lé má ba
üt köz het a fi a tal:

– a fel nõt tek kü lön bö zõ ér té ke ket és nor má kat kép vi sel -
nek, amely za va ró le het;

– a fel nõt tek gyak ran olyan ér ték el kép ze lé se ket kép vi -
sel nek, ame lye ket a fi a tal nem tud el fo gad ni;

– a tár sa dal mi tör vé nyek és a fi a ta lok igé nyei kö zött
gyak ran van fe szült ség, a fi a ta lok még is gyak ran vál lal -
nak ve szélyt, hogy ki él jék a kí ván sá ga i kat.

To váb bi alap ve tõ prob lé mák

– Au to ri ta tív be avat ko zás a fi a tal éle té be szü lõ vagy ta nár
ré szé rõl (az ön irá nyí tá si le he tõ sé gek vissza szo rí tá sa).

– A cél ta lan ság és ki lá tás ta lan ság ér zé se, amely hát rál tat -
ja a jö võ be te kin tést, a pers pek tí vák ki ala ku lá sát.

– De presszió – a lá nyo kat fõ ként a 13. élet év kö rül érin ti,
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mert õk le ter hel teb bek, több el vá rás nak kell meg fe lel ni -
ük, mint a fi úk nak. Az ön gyil kos ság a leg sú lyo sabb ri -
zi kó fak tor fi a tal kor ban. 

– Dro po ut-szind ró ma – a fi a ta lok ki ma ra dá sa kép zés bõl,
is ko lá ból po zi tív ered mény vagy zá rás nél kül. 

– Drog és al ko hol – hasz ná la tuk az EU-ban a sta tisz ti kai
ada tok sze rint 5% alatt van. Az al ko hol fo gyasz tás ról a
11-15 éve sek 25%-ának van már va la mi lyen ta pasz ta la -
ta, míg a 18 éve sek kö ré ben ez az arány 100%. Az il le -
gá lis dro gok  kipróbálása 18 éves ko rig 10%-ra, 20 éves
ko rig 20%-ra jellemzõ. Az il le gá lis drog fo gyasz tás nö -
vek szik – el sõ sor ban a he ro in és az ex ta sy fo gyasz tá sa. 

A drog- és al ko hol fo gyasz tás ki vál tó okai a ti zen éve -
sek nél:
– prob lé mák a szü lõk kel; 
– a szo ci á lis együtt élés prob lé mái az ér ték csök ke nés,

illet ve a kon ven ci o ná lis nor mák el tû né se kap csán
(dro p  o ut, de vi an cia, kri mi na li tás, szo ci á li san gyen ge
hely ze tû csa lá dok, ne ve lé si prob lé mák);

– bio fi zio ló gi ai ér zé keny ség az al ko hol- és drog hasz ná -
lat ra (ki vált hat ja a csa lá di hely zet, ne ve lé si prob lé -
mák, túl zott ag resszió a gyer mek kor ban);

– él mé nyek ke re sé se, kí ván csi ság.

– Gyógy sze rek tõl va ló füg gõ ség: min den har ma dik 12-17
éves rend sze re sen szed gyógy szert, fõ ként al vá si za va -
rok, ét vágy ta lan ság, fej- és has fá jás el len. A tü ne tek a
stressz tü ne tei, ame lyek az is ko lai prob lé mák ra ve zet -
he tõk vissza. A be sze dett gyógy sze rek élén a fáj da lom -
csil la pí tók áll nak. Tu laj don kép pen a fi a ta lok így nem
meg old ják, ha nem „le nye lik” a prob lé má ju kat, és ez
füg gõ ség hez ve zet. 

– Füg gõ ség a szá mí tó gép tõl: egy má sik ak tu á lis füg gõ ség
az in ter net hasz ná la tá val kap cso la tos, amely nek több
ne vet is adott a szak iro da lom: pat ho lo g isches In ter net -
geb ra uch (PIG), in ter net ad dic ti on dis or der (IAD). A tü -
ne tek: a fi a tal egy re több idõt tölt el a gép elõtt.
Amennyi ben er re nincs mód ja, nyug ta lan ma ga tar tás sal
re a gál. Gyak ran a prob lé mák meg ol dá sa elõl akar a gép -
hez me ne kül ni. A gép elõtt ül ve el vesz ti az idõ ér zé két, a
kö te les sé ge it el mu laszt ja, ká ro so dik a köz ér ze te, az
egész sé ge, csa lá di és ba rá ti kap cso la tai, rosszab bo dik
az is ko lai helyt ál lá sa.

Rö vid be fe je zés ként: re mé lem, hogy ez az össze ál lí tás se -
gí ti a fi a ta lok hely ze té nek mai ana li zá lá sát, va la mint ala -
pot ad to váb bi be szél ge té sek hez, út ke re sés hez, egyén re
sza bott se gít ség nyúj tás hoz.

Az if jú sá gi mun ka hal dok lá sa egy há zunk ban: „tün dök lé -
se és bu ká sa” – ez zel a cím mel ír tam meg a múlt hó nap -
ban LMK-dol go za to mat. Szo mo rú a cím, bár pa te ti ku san
hang zik… Nem is ér tek ve le egyet, nem tu dom, ki le he tett,
aki nek ezt kel lett ke se rû en meg ál la pí ta nia, és LMK-dol go -
zat cí mé ül ja va sol nia. De ha va la hol ezt így ér zik, ak kor
en nek gyö ke re a kon fir má ci ós cso port és a gyü le ke zet kap -
cso la tá ból, il let ve a kon fir má ló fi a tal tól és az õt a gyü le ke -
zet ben érõ kü lön bö zõ ha tá sok ból ered. 

A HOZ ZÁNK ÉR KE ZÕ FI A TA LOK
KÖ ZÖS SÉ GI HÁT TE RE

A kon fir mál ni ér ke zõ fi a tal mö gött kü lön fé le kö zös sé gek
áll nak: csa lád, sport csa pat, ze ne kar, is ko lai osz tály. Ná lunk
egy új he lyen, más mó don fel épü lõ kö zös ség vár ja. Vár ja?
Az ese tek több sé gé ben nem egye dül jön, ha nem ba rát já val,
ba rát nõ jé vel vagy osz tály tár sá val. Evan gé li kus ál ta lá nos is -
ko lá ink evan gé li kus mag ja ilyen kor a gyü le ke ze ti ház ban

ta lál ko zik. Egy jó osz tály kö zös ség evan gé li kus hit ta no sai,
avagy evan gé li kus nak meg ke resz telt tag jai ilyen kor lép nek
egy na gyot a gyü le ke zet fe lé. Egy egy mást jól is me rõ kis
cso port tal ál lunk szem ben. Ter mé sze te sen min den kon fir -
má ci ós cso port ban meg je len nek azok, akik más is ko lá ban
ta nul nak, és kívülállónak érez he tik ma gu kat. En nek okán
el sõ fel ada tunk az, hogy segítsünk nekik össze is mer kedni.
Össze kell szok ni – a leg egy sze rûbb te hát „is ko lát” ját sza ni,
és a tan anyag se gít sé gé vel össze fog ni a cso por tot; te hát
könnyebb osz tályt, mint kö zös sé get ko vá csol ni.

OSZ TÁLY?

Mi az osz tály? Egy olyan cso port, amely nek tag ja it a kö te -
les sé gük, kö zös fel ada tuk kö ti össze. Csu pán az élet kort
te kint ve ve he tõ ho mo gén nek, de kü lön fé le ér dek lõ dé sû,
kü lön fé le sze mé lyi sé gû em be rek cso port ja, amely ben ki -
sebb klik kek, kö rök, erõ vo na lak je lent kez nek. Ahol egye -
sek ki emel ked nek, vál lal ják egyé ni sé gü ket, má sok pe dig a

LÁ ZÁR NÉ SKOR KA KA TA LIN

Osz tály vagy kö zös ség?
A kon fir man dus cso port és a gyü le ke zet kap cso la ta



több ség aka ra tá nak, szo ká sá nak meg fe le lõ en asszi mi lá -
lód nak, és le he tõ ség van a „meg bú jás ra”, szin te ész re vét -
len né vá lás ra. A kon fir má ci ói ok ta tás ed di gi for má já ban a
ta nu lás spe ci á lis faj tá ja. Fõ fel ada tunk nak is azt te kint -
jük, hogy egy há zunk ta ní tá sát esszen ci á li san nyújt suk át,
és át fo gó ké pet ad junk ar ról. A kö zös ség for má lás ér de ké -
ben még is lé nye ges az össze szo kott ság elõ nyét ki hasz nál -
ni: csak mé lyí te ni, erõ sí te ni kell a kap cso la to kat, il let ve a
konf lik tu so kat, ki kö zö sí té se ket krisz tu si ala pon ke zel ni.

A gyü le ke ze ten be lül ugyan csak egy „osz tály” kép ze tét
kel ti a kon fir man dus cso port. Egy kis egy ség a nagy egé -
szen be lül. S ha a gyü le ke ze ti ta go kat kér dez zük, sze rin -
tük a kon fir man du sok fõ jel lem zõ je nem a lel ki össze tar -
to zás, ha nem az, hogy nem so ká ra vizs gáz nak, úr va cso rát
vesz nek. Egy ház tag ja in kat fõ ként a szá muk ér dek li, és
nem a lel ki érett sé gük, hogy ké szen áll nak-e hi tük meg -
val lá sá ra és ar ra, hogy él je nek a szent ség gel.

KÖ ZÖS SÉG, GYÜ LE KE ZET?

A gyü le ke zet olyan em be rek cso port ja, akik Jé zus el hí vot -
tai, vá lasz tot tai, aki ket az õ sze re te te kap csol egy más hoz.
Egy ide á lis kö zös ség ben el fo gad ják egy más gyen gé it, és
az erõ seb bek tá mo gat ják az ar ra rá szo ru ló kat. A kö zös -
ség ben le het õszin tén be szél ni ko moly dol gok ról, és együtt
imád koz ni. (Bi zony, gyü le ke ze te ink nem min dig ide á lis
krisz tu si kö zös sé gek!) Ez a kö zös ség szol gá ló ta gok ból
áll, akik tud ják: nem csak el fo ga dók nak, ha nem cse lek -
võk nek is kell len nünk.

Ho gyan vál hat egy osz tály kö zös ség
krisz tu si kö zös ség gé, gyü le ke zet té?

A kon fir má ci ós fel ké szü lés sok gyü le ke zet ben két éves: a
hit tan ok ta tás hát te ré bõl in dul va egy re na gyobb hang súlyt
fek te tünk a lel ki élet sze mé lyes di men zi ó já ra. A le xi kai tu -
dás át adá sa mel lett a sze mé lyes kér dé sek, gyer me ki hit ta -
pasz ta la tok, vé le mé nyek, élet hely ze tek, konf lik tu sok (osz -
tály ban, ba rá tok kal, csa lád ban) meg be szé lé sé re is sok idõt
for dí tunk. Já té ko kat, hely zet elem zé se ket is se gít sé gül hí va
fej leszt jük a be le ér zõ ké pes sé get, amely kö ze lebb vi he ti egy -
más hoz a fi a ta lo kat. Csen des na pok, tá bo rok so rán te remt -
he tünk, nyújt ha tunk olyan hát te ret, amely nem osz tály- és
ta nu lás spe ci fi kus, ha nem kö zös ség te rem tõ al ka lom.

A KON FIR MAN DU SOK ÉS A LEL KÉSZ SZE MÉ LYE

Tud nunk kell, hogy a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
lel ké sze i nek át lag élet ko ra kb. 40 év. Te hát ha a sta tisz ti -
kai ada tot ko mo lyan vesszük, nem egy ge ne rá ci ós prob lé -
mák kal küsz kö dõ egy ház va gyunk, ha nem olyan lel ké szi
kar, amely élet ko ra mi att kö zel áll a fi a ta lok hoz, akik pe -

dig már túl van nak ezen az élet ko ron, sa ját csa lád juk ban
ugyan csak gyer me kek kel, ka ma szok kal él nek, vagy nem
is olyan ré gen fi a ta lok kal él tek együtt. Vagy le het, hogy a
csa lá dunk ban élõk is szen ved nek mi at tunk? A kö zös ség -
te rem tés kulcs fi gu rá ja a lel kész. A lel kész fel ada ta han got
ta lál ni a fi a ta lok kal, ko mo lyan ven ni õket, ész lel ni igé nye -
i ket. Baj, ha csak a fej re akar hat ni, be szél, és nem hall -
gat, nem lel ki pász tor ként kö ze lít min den ki hez. De ve szély
az is, ha el könnyel mûs köd jük a fel ké szü lé si idõ sza kot, so -
kat ját szunk, a kö te le zõ anya got rö vid idõ alatt „le tud -
juk”, és el in du lunk él ményt ad ni. Ek kor a fi a ta lok ke vés -
bé lát ják meg a kü lönb sé get az egy há zi kö zös ség és más
kö rök kö zött, és szin te egy ál ta lán nem kap csol ha tók be a
gyü le ke zet éle té be. 

A GYÜ LE KE ZE TI KÖ ZÖS SÉG ÉS A KON FIR MA DU SOK

Több gyü le ke zet egé szén be lül a kon fir má ci ós cso port tag -
ja i ból egy új, kü lön ál ló kis egy ség jön lét re: az if jú ság. In -
kább vesz nek részt if jú sá gi órán és if jú sá gi is ten tisz te le -
ten, mint egy szo ká sos va sár na pi is ten tisz te le ten. Az egy -
ház köz sé gek kü lön böz nek abban, hogy tag jaik mit vár nak
el az if jabb ge ne rá ci ó tól. Van, ahol a kö ze le dés egy olda lú:
in kább a fi a ta lok ido mu lá sát, asszi mi lá ci ó ját kel le ne je -
lent se, be le szo kást a ré gi ek val lás gya kor la tá ba. Az if jú ság
el szi ge te lõ dé sé nek oka nem csu pán a lel kész ké pes sé ge i -
ben, kre a ti vi tá sá ban ke re sen dõ, ha nem a gyü le ke zet hoz -
zá ál lá sá ban is. Ha va la hol hi ány zik a komp ro misszum -
kész ség, nyi tott ság, sze re tet tel va ló ta ní tás, be ve ze tés az
egy ház köz ség éle té be, ott va ló ban elõ for dul, hogy el tûn -
nek ezek a fi a ta lok. De akkor is baj van, ha az ifi kü lön ál -
ló szi ge tet al kot: jól ér zik ma gu kat ma guk ban, de nem
kap cso lód nak a gyü le ke zet egé szé hez. Van nak-e, akik se -
gí te nek a fi a ta lok nak be il lesz ked ni, meg is mer ni má so kat?
Le gyen a gyü le ke zet fel nõtt tag jai kö zött egy-egy em ber,
aki be ve ze ti a gyü le ke zet éle té be a fi a talt, se gí ti, tá mo gat -
ja. (Nem min den gyer mek nek ada tik meg, hogy a déd ap ja,
nagy ma má ja, édes any ja ak tív egy ház tag legyen, aki nek
se gít sé gé vel a fi a tal is be le nõ het az egy ház éle té be.) Fon -
tos, hogy a gyü le ke ze ti if jú ság fo gad ja szí ve sen a „ki csi -
ket”, örül jön a kon ti nu i tás nak. Saj nos a „na gyok” sok szor
fél tik a ma guk „kö re it”, és csor bít va ér zik jelentõségüket,
ha a fi a ta lab bak na gyobb fi gyel met vagy a kel lõ mély sé gû
oda fi gye lést kap ják. Nem min dig az öröm és a se gí tõ, be -
fo ga dó szán dék ve szi kö rül a kon fir mált fi a ta lo kat. A gyü -
le ke zet kü lö nös fél té keny sé ge vagy be zárt sá ga nagy ban
hoz zá já rul ah hoz, hogy a fi a ta lok nem ta lál nak he lyet a
temp lom pad ja i ban vagy az egy ház köz ség éle té ben. 

Mind e mel lett en ged jük-e õket egy sze rûbb fel ada to kat
el vé gez ni? To le rál juk-e a ren det len sé get, és meg pró bál juk-
e azt he lye sen ke zel ni? Van-e he lyi sé ge az ifi nek, aho va
„be kuc kóz hat nak”? Ne vel jük-e õket sze re tet tel, vagy csak
tü rel met le nül el vi sel jük õket? S nem utol só sor ban ál doz-e
az egy ház köz ség anya gi va gyo ná ból pél dá ul mik ro fon ra,
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Ki in du ló kér dé sem az egy há zi al kal mak kal kap cso lat ban
mos ta ná ban ez: jó-e az, ha az egész hé ten kü lön uta kon
já ró csa lád ta go kat a hét vé gi vagy akár a hét köz na pi egy -
há zi al kal mak is kü lön vá laszt ják, izo lál ják egy más tól
ahe lyett, hogy in teg rá ci ó ra tö re ked né nek? Jó-e az, ha a
fel nõt tek itt, a gyer me kek pe dig ott ta lál ha tó ak „egy há -
zon” be lül, pe dig hét köz nap a hét vé gé re vár nak: „majd ak -
kor együtt le szünk, és kö zö sen csi ná lunk va la mit”. A vá -
lasz egy ér tel mû: izo lá ció he lyett in teg rá ci ó ra van szük ség,
olyan al kal mak ra, ame lyek le he tõ vé te szik, hogy egy csa -
lád más csa lá dok kal együtt él je meg az Is ten nel va ló kö -
zös sé get. Ha pro fán ana ló gi át ho zok a csa lá di együtt lét re,
ak kor ilyen egy mû ve lõ dé si ház csa lá di dél elõtt je ze né vel,
ját szó ház zal stb., ha egy há zit, ak kor a csa lá di is ten tisz te -

le tek, gyü le ke ze ti csa lá dos ki rán du lá sok em lít he tõ ek meg.
Ezek egy részt von zób bá te szik a csa lá dok szá má ra az al -
kal ma kat, más részt más csa lá do kat is von za nak, kö zös sé -
get épí te nek, von zó ak le het nek az együtt lét ter mé sze tes
igé nyét meg élõ csa lá dok szá má ra. Egy ér tel mû, hogy a
hely zet nem ilyen egy sze rû és pon to sí tás ra szo rul, ám a
kulcs sza vak el han goz tak: csa lá di kö zös ség, izo lá ció he -
lyett in teg rá ció, Is ten nel va ló kö zös ség.

A kon fir má ci ó val kap cso la to san mit je len te nek vá lasz -
tott kulcs sza va ink? Bár me lyik kel kezd het nénk, most még -
is az in teg rá ció kö vet ke zik. Az egy há zi köz tu dat ban a
kon fir má ció a tel jes jo gú gyü le ke ze ti tag gá nyil vá ní tás
„fo lya ma ta”, amely 12 éves kor után kez dõd het el (1-2
éves ok ta tás, vizs ga, el sõ úr va cso ra). A gyü le ke ze ti tag gá
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tá bo ro zás ra, fesz ti vá lon va ló rész vé tel re, já té kok ra? Vár -
ja-e, ké ri-e a gyü le ke zet az ifi szol gá la tát ün ne pek so rán,
sze re tet ven dég sé ge ken? Csak úgy vál hat a kon fir man dus
kö zös ség a gyü le ke zet ré szé vé, ha me rünk spe ci á lis, ti zen -
éve sek re rá bíz ha tó fel ada to kat ad ni nekik, hogy érez zék,
a gyü le ke zet mû kö dé sé hez hoz zá tar to zik az õ ak tív rész -
vé te lük is. (Le vél ki hor dás, új ság kéz be sí tés, idõ sek bet le -
he mes kö szön té se, is ten tisz te le ti szol gá lat ének lés sel, fel -
ol va sás sal, dra ma ti zá lás, gyü le ke ze ti ven dég sé gek elõ ké -
szí té se, oly kor idõ sek ott ho ná ban végzett szol gá lat.)

Az zal pár hu za mo san, hogy a gyü le ke ze tet akar juk tág
öle lé sû sze re tet tel cse lek võ ként lát ni, ne vel jük-e az if jú sá -
got ar ra, hogy is mer jék és tisz tel jék a gyü le ke ze ti elöl já ró -
kat, be mu tat juk-e ne kik a gyü le ke zet mû kö dé si el vét, hogy
azért van he lyük, fû tés, tisz ta ság, mert va la ki arra pénzt
ál do zott? Szó lunk-e ar ról, hogy nem kell nagy nak, tö ké le -
tes nek és keresõképesnek len ni, hogy õk is te vé ke nyen, fe -
le lõ sen hoz zá já rul ja nak a gyü le ke zet lé té hez?

IS TEN TISZ TE LET ÉS KON FIR MAN DU SOK

A ti zen éve sek bi zony ne he zen tud nak mit kez de ni a tra dí -
ci ó val, ének kin csünk kel, li tur gi ánk kal. Jó, ha azt is meg -
ta nít juk, mi ért kell a ha gyo má nyos, jól be vált imá kat, éne -
ke ket, hit val lá so kat meg tar ta ni, és mi a sze re pe a li tur gi -
á nak, mi ért lé nye ges az egy ház tör té ne lem mel tisz tá ban
len ni. Ha nem ta nít juk meg õket, va ló ban eltûnik ez a ge -

ne rá ció a templomból, mert nem hogy nem ér zi sa ját já nak,
de nem is ér ti, mi ért van szük ség egy va sár na pi is ten tisz -
te let re egy há zunk rend je, li tur gi á ja sze rint. Vi szont hoz zá -
já rul hat nem csak az if jú ság el tû né sé hez, de a kö zép ge ne -
rá ció kö zö nyé hez is, ha nem va gyunk ké szek új for mák,
le he tõ sé gek ki hasz ná lá sá ra. Pél dá ul ha von ta egy va sár -
nap dél elõtt fõ is ten tisz te let ide jé ben le het csa lá di is ten -
tisz te le tet tar ta ni, ahol do mi nál nak a gyer mek- és if jú sá gi
éne kek. Ve tít sünk olyan kis fil me ket, ame lyek il lesz ked nek
a va sár nap té má já hoz, von junk be fel ol va só kat. Ha az õ
nyel vü kön szó lunk, és õk is részt ve het nek az is ten tisz te -
let meg for má lá sá ban, sa ját juk ká vál hat. Ne érez ze sen ki,
hogy va la mi olyan ról szó lunk, ami nem a mai kor em be -
ré nek szük ség le te!

KON FIR MA DU SAINK ÉS MÁS EGY HÁZ KÖZ SÉGEK
KON FI MA DU SAI

Lé nye ges, hogy él jünk a ta lál ko zá si le he tõ ség gel. Le gye -
nek egy ház me gyei kon fir man dus ta lál ko zók, és küld jük,
kí sér jük el fi a tal ja in kat egy ház ke rü le ti kon fir man dus tá -
bor ba. Hadd lát has sák evan gé li kus egy há zunk szé les
szín ská lá ját! Is mer je nek meg más lel ké sze ket, és épít se -
nek kap cso la to kat, ala kít sa nak ba rát sá go kat más gyü le -
ke ze tek fi a tal ja i val. Így hoz zá já rul ha tunk ah hoz, hogy
evan gé li kus iden ti tá suk a ké sõb bi ek ben is fon tos le gyen
szá muk ra.

OROSZ GÁ BOR VIK TOR

Izo lá ció he lyett in teg rá ció:
a kon fir má ló csa lád



nyil vá ní tás, a fel vé tel a gyü le ke ze ti kö zös ség be már a ke -
reszt ség ben meg tör té nik,1 a ke reszt ség szent sé gi jel le gé -
bõl kö vet ke zõ en és a Szent lé lek ígé re te ál tal. A Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház tör vé nye a kon fir má ci ói fel ké -
szí tés rõl így szól: „…cél ja az élõ Krisz tus-hit re és val lás té -
tel re se gí tés, va la mint a gyü le ke zet éle té be va ló be épí -
tés.”2 Te hát az in teg rá ció. A kér dés a „tel jes jo gú” vo nat -
ko zá sában hang zik most el: mi lyen ér te lem ben tel jes jo -
gú?3 Nyil ván nem szak rá lis ér te lem ben, ha nem ins ti tu ci o -
ná li san. 

Ha ez el fo gad ha tó, ak kor ma rad az ok ta tás és a vizs -
ga meg erõ sí tõ jel le ge, és újabb kér dés me rül fel a kö zös -
ség szó val össze fo nód va: mi ért zá ran dók ki a gyer me kek
a ke resz tény kö zös ség leg tel je sebb meg élé sé bõl, az úr va -
cso rai kö zös ség bõl? Il let ve mi ért csak fél me gol dá so kat
al kal ma zunk (pél dá ul si mo ga tás, egy-egy rö vid ige, kis
mo soly)? Vá lasz le het-e, hogy a nem kon fir mált nem
tud ja, mi tör té nik ott, nem ve szi ko mo lyan? Meg lá tá som
sze rint rész ben igen, rész ben nem. A fel nõtt gyü le ke ze ti
tag sem el sõ sor ban tud ja, ha nem hi szi az ott tör tén te ket,
és ez a bi zo da lom a nem kon fir mált gyer mek ese té ben
sem von ha tó két ség be. Eze ket a kér dé se ket ér de mes len -
ne még ki fej te ni. Min den eset re vi lá gos: a fen ti eset ben az

úr va cso rai kom munió ese mé nye nem in teg rá ló, ha nem
izo lá ló té nye zõ a kon fir má ció elõtt ál ló csa lád szá má ra.

A kon fir má ci ót meg elõ zõ kö zös ré sze se dés az úr va cso -
rá ban – a gyer mek in teg rá ci ó ján ke resz tül – ép pen elõ se -
gí te né a csa lád töb bi tag já nak be vo ná sát a kon fir má ció fo -
lya ma tá ba és meg élé sé be, vagy is nem csu pán a kon fir -
man dus, de a szü lõk szá má ra is meg erõ sí tõ jel le gû vé vál -
na. Az sem ma gá tól ér tõ dõ, hogy a kon fir má ci ós ok ta tás -
nak a szü lõk ki ik ta tá sa nél kül kell tör tén nie. Kér dés: mi -
ért ne le het ne be von ni az ok ta tás ba és a spi ri tu á lis ne ve -
lés be a szü lõ ket, ha az úr va cso rai kö zös sé get is együtt élik
meg gyer me ke ik kel? Hogy egy ér tel mû le gyek: szá mom ra
el fo gad ha tóbb a kon fir má ló csa lád fo gal ma a kon fir má ló
gyer me ké nél, a tel jes kö zös ség úr va cso rá ja a tel jes jo gú
ta gok úr va cso rá já nál. Rö vi den:

1. A kon fir má ció csa lá di ese mény, mi ért ne le het ne az
elõ ké szü let (ok ta tás) is az?

2. A kon fir má ció elõtt ál lók úr va cso rá hoz en ge dé se ép -
pen a kon fir má ci ós ok ta tás spi ri tu á lis jel le gét erõ sí ti, ösz  -
sze kap csol, szent sé gi kö zös sé get te remt.

3. Izo lá ció he lyett in teg rá có, hi szen az Is ten sze re te tét
meg je le ní tõ kö zös ség re ez a jel lem zõ. Az in teg rá ció je len ti
a gyer me kek úr va cso rai kö zös ség be va ló be vo ná sát, a csa -
lád ta gok kö zös rész vé te lét egy há zi „cse lek mé nyek ben”,
egyes csa lá dok más csa lá dok kal va ló „meg ba rát koz ta tá -
sát”, gyü le ke zet épí tést.

4. Mind ez kö zös sé get te remt het a kon fir má ló csa lá dok
kö zött. A kon fir má ció a gyer mek, a lel kész és a szü lõk kö -
zös ügyé vé vál hat. A kö zös ügy és cél pe dig össze tart és
má so kat is vonz.

5. A gya kor la ti meg va ló sí tás ne héz sé ge rész ben a kö zös
idõ be osz tás. A cél nem le het min den egyes al ka lom kö zös -
sé té te le, de lehet a közös alkalmak rend sze res sé té te le.
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1 „A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház tag ja az a ma gyar ál lam pol gár
és az a Ma gyar or szá gon élõ sze mély, aki ke reszt ség ben ré sze sült, az
evan gé li kus egy ház nak a Szent írá son ala pu ló hit val lá sos ta ní tá sát el fo -
gad ja, vall ja és ké pes sé gei sze rint meg tart ja.” Evan gé li kus Egy ház Tör vé -
nyei, 13. §.

2 Vö. Az Evan gé li kus Egy ház Tör vé nyei, 16. § 2. cikk
3 A tel jes jo gú ság gal kap cso lat ban pe dig – mint tud juk – prob lé ma az,

hogy nem a kon fir mált ság a vá lasz tó jog és a vá laszt ha tó ság kri té ri u ma
a gya kor lat ban.

A kon fir má ci ói mun ka cso port lel ki gon do zói al cso port já -
nak fel ada ta, hogy meg fo gal maz za a kon fir man du sok lel -
ki gon do zá sá nak kér dé se it, és ezek re hasz nál ha tó gya kor -
la ti vá la szo kat ta lál jon.

Az el sõ lé pés nél tar tunk, az aláb bi váz lat nem több,
mint ví vó dó ki út ke re sés. 

A lel ki gon do zás nak a kon fir má ció fo lya ma tát kez det tõl
vé gig kell kí sér nie. A kon fir má ci ó ban kell iga zán tu da tos -
sá vál nia an nak, hogy egy gyer mek, aki ed dig a szü lei
aka ra tá ból és jo gán ré sze sült az egy há zi élet ál dá sa i ban,
mos tan tól sa ját dön té se alap ján él he ti meg hi tét, és ala -
nyi jo gon igé nyel he ti a lel ki gon do zást. Mi vel a szü lõk egy

ré sze nem tud és nem is akar ser dü lõ gyer me ke lel ki fel -
nõt té vá lá sá ban se gí te ni, ez a fel adat a lel kész re há rul. A
lel kész nek sok kal job ban oda kell fi gyel nie a kon fir man -
du sok lel ki igé nye i re, mint a hit ok ta tás al kal má val. Oda -
fi gye lünk-e? Mi lyen el vek ér vé nye sül nek a kon fir má ci ói
ok ta tás ban? (Egé szen biz tos, hogy sok kal több nek, más -
nak kell len nie a kon fir má ci ó nak, mint szimp la „ok ta tás -
nak”.) Az egy há zunk ban hasz ná la tos Kon fir má ci ói ká té
nem tö rek szik a lel ki ne ve lés re, csak ta ní ta ni, ok tat ni
akar. Fe ren czy Zol tán Új szív cí mû ká té ja (Evan gé li kus
Saj tó osz tály, 1958) cí mé ben is ki fe je zi a lel ki gon do zás
igé nyét, és tö rek szik is en nek meg va ló sí tá sá ra, de a mai

GYÕ RI GÁ BOR

Kon fir má ció és lel ki gon do zás



ser dü lõ ket már egé szen más irány ból le het és kell meg kö -
ze lí te ni. A VELKD 1981-ben Han no ver ben meg je lent Le -
ben ent dec ken cí mû kon fir má ci ós ká té ja egy ér tel mû en
hat ni akar a kon fir man du sok lel ki vi lá gá ra, még pe dig
úgy, hogy a tan anya got konk rét élet hely ze tek be ágyaz za,
ez ál tal sze mé lyes ál lás fog la lás ra kész tet, és kü lön fé le
emó ci ó kat vált ki. 

Glo ba li zált vi lá gunk ban a li ber ti niz mus lé lek rom bo ló
ha tá sa a ser dü lõk kö ré ben szig ni fi kán san je le nik meg. Ez
te szi kü lö nö sen is sür ge tõ vé a kon fir má ci ói folyamat pasz  -
to rá lis jel le gé nek új ra gon do lá sát.

KON FIR MÁ CIÓ: KIS KO RÚ SÁG BÓL NAGY KO RÚ SÁG RA

Pasz to rál pszi cho ló gi ai alap ve tés

Gyök össy End re Élet ápo lás cí mû köny vé ben a sze ku lá ris
pszi cho ló gia fe lõl kö ze lí ti meg a ser dü lõ kort. Ezt azért tar -
tom jó nak, mert kon fir man du sa ink több sé ge nem a ha -
gyo má nyos val lá sos kör nye zet bõl ér ke zik. A könyv
ugyan ak kor azt is vi lá gos sá te szi, hogy a ser dü lõ ben is ott
él az is te ni ar che tí pus, az „is ten ké pû ség” le nyo ma ta. A pe -
csét rõl kö vet kez tet he tünk a pe csét nyo mó ra – a „ki ta lált is -
ten” he lyett így jut ha tunk el a „meg ta lált Is ten hez”. Ezért
na gyon fon tos a pasz to rál pszi cho ló gi ai alap ve tés. Nem a
val lá sok vi lá gá ból kell Is tent a gyer mek lel ké be im por tál -

nunk, ha nem az el te me tett, tö re dé kes is ten ar cot kell ki bá -
nyász ni (Re mé nyik: Is ten arc). A ti né dzser ko rú kon fir -
man du sok kal rit kán jut ha tunk el a hi te les ön is me re tig, de
min den kép pen er re kell se gí te nünk õket.

DIA LÓ GUS BAN A LEL KÉSSZEL
– DIA LÓ GUS BAN IS TEN NEL (KRISZ TUS SAL)

A dia ló gus kész ség el en ged he tet len fel té te le a nagy ko rú -
vá vá lás nak, és ez igaz a hit be li nagy ko rú ság ra is. A
ser dü lõ fi a tal in kább a lá za dás ra, és nem a dia ló gus ra
haj lik. Ne vez zük ezt az ál la po tot – a Fi le mon hoz írt le -
vél alap ján – „Oné zi mosz-szind ró má nak”. Oné zi mosz, a
rab szol ga fel lá zad, és meg szö kik urá tól. Va la mi ha son ló
tör té nik a ser dü lõ és a fel nõt tek (szü lõk, ro ko nok, pe da -
gó gu sok, lel kész) re lá ci ó já ban, ami kor rab szol ga ság nak
ér zett hely ze té bõl ki tör ni igyek szik a fi a tal. A lel ki gon -
do zás ott kez dõ dik, hogy va la mi lyen mó don még is meg -
va ló sul a dia ló gus a szö kés ben le võ Oné zi mosz és a lel -
ki gon do zó já vá lett apos tol kö zött. En nek a pár be széd -
nek a kö vet kez mé nye, hogy ki ala kul a kap cso lat On izé -
mosz és Krisz tus, il let ve Krisz tus gyü le ke ze té nek tag jai
kö zött. Ez a kon fir má ció iga zi cél ja. A dia ló gus meg va -
ló su lá sa ti tok, nem mo del lez he tõ, de van nak kö vet he tõ
és kö ve ten dõ szem pon tok. Ilyen szem pont le het pél dá ul,
hogy nem al kal ma zunk presszi ót, ha nem nyit va hagy -
juk a me ne kü lés út ját.1

A lel ki gon do zó val va ló pár be széd nek elõbb-utóbb imád -
ság gá kell for má lód nia, amely ben az Is ten nel va ló dia ló -
gus ölt tes tet.

ÉN KÉ PEK: MÉLY PONT ÉS ÚJON NAN SZÜ LE TÉS

A kon fir má ci ó nak a mély pont fe lé kell ha lad nia. A mély -
pont je len té se: el kell jut nunk ön ma gunk va ló sá gos meg -
lá tá sá ra. A 12-13 éves gyer mek még nem ké pes el vi sel ni
az ab szo lút mély pont ret te ne tes nyo má sát, nem is sza bad
ki ten ni en nek. Ugyan ak kor las san rá kell ve zet ni õt ar ra,
hogy a mély pont az õ éle té ben sem ke rül he tõ el, föl kell rá
ké szül nie. Meg kell lát nia
– sa ját ér té ke it és ér té ke i nek elég te len sé gét,
– sa ját bû ne it és bû ne i nek ele gen dõ sé gét,
– Is ten nek Jé zus Krisz tus ban meg je le nõ fel tét len sze re te tét.
Ezen a pon ton kell be szél ni a gyó nás ról, a meg té rés rõl és
az újon nan szü le tés rõl. 

Meg kell ta ní ta ni a gyó nást a gya kor lat ban – ép pen úgy,
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1 Sa ját gya kor la tom ból több pél dát em lít het nék, ami kor a szü lõi kény -
szer el len kéz zel-láb bal til ta ko zó, sem mi lyen ér vet meg nem hall ga tó ser -
dü lõ vel még is csak ki ala kul ha tott a pár be széd. Ar ra kér tem a kon fir man -
dus je löl tet (a szü lõ je len lé té ben), hogy csak egy hó na pig jár jon a fog lal -
ko zá sok ra, és utá na dönt het, hogy ma rad vagy megy. Egy hó nap múl va
dön tött, hogy ve lünk ma rad – és ez már nem a szü lõ dön té se volt. Ter -
mé sze te sen ku dar cok is van nak a pra xi som ban.



ahogy át kell ad ni diszk ré ten, de egy ér tel mû en a pu ber tás -
kor ral já ró, ed dig is me ret len hi gi é nés sza bá lyo kat. Meg
kell ta ní ta ni a fiataloknak, hogy meg le het és meg kell sza -
ba dul ni a bûn szennyé tõl, és mel lé kel ni kell a gya kor la ti
meg ol dá so kat is, ame lye ket a lel ki gon do zó ma ga is gya -
ko rol.

Meg kell je gyez ni, hogy az em ber társ in tim lel ki szfé rá -
já ba so ha sem lép het be hí vás nél kül a lel ki gon do zó, de
nem kell tét le nül vár ni a hí vás ra – sza bad ko pog tat ni, és
föl kí nál ni a se gít sé get.

MEG KÍ SÉR TÉS – SZA KÍ TÓ PRÓ BA

A kon fir má ci ós ál dást mond va ott lap pang ben nem a
nyug ta la ní tó kér dés: meg kon fir mál vagy le kon fir mál a fi -
a tal, aki nek a fe jé re te szem a ke ze met? Meg erõ sö dött az
élet pró ba té te le i nek el vi se lé sé re, vagy meg fu ta mo dik az
el sõ adan dó al ka lom mal? Ju ho kat kül dök a far ka sok kö -
zé! Ho gyan lesz nek ké pe sek meg áll ni ezek az in ga tag fi a -
ta lok a fel nõt tek ál szent, ha zug, lé lek tip ró vi lá gá ban? Ho -
gyan küzd het nek meg egyé ni, csa lá di, kö zös sé gi éle tük
pró ba té te le i vel? Ho gyan tu dom se gí te ni, ta ná csol ni õket,
ha messzi re sza kad nak, ide gen kö zös sé gek ha tá sa alá ke -
rül nek? Mil li ó nyi nyug ta la ní tó kér dés. Mennyi re ked vün -
ket sze gi már a kon fir má ció kez de tén az a tu dat, hogy a

szél nek ve tünk, hi szen jó, ha egy-két fi a tal meg ma rad a
cso port ból. Ha így ér zünk, ak kor ne künk is kon fir má ci ó ra
van szük sé günk, Jé zus kon fir má ló igé jé re. Mennyi biz ta -
tás van a té koz ló fiú pél dá za tá ban! Még az ilyen el bi tan -
golt, le zül lött gyer mek hely ze te sem re mény te len. A té koz -
ló fi ú nak szép gye rmek ko ra volt. Ata visz ti kus em lé kei az
atyá ról, az ott hon ról fel tör nek szí vé bõl, ami kor már lát -
szó lag min den vesz ve van. Volt mi re vissza gon dol ni, volt
ki hez vissza tér ni. Ez az, amit meg ad ha tunk kon fir man du -
sa ink nak: az õszin te és fel tét len sze re tet lég kö re, a bi za -
lom és be fo ga dás atyai gesz tu sa. 

LEL KI VE ZE TÉS ALATT – SZA BA DON!

Meg kell sza ba dul ni a tur nus-kép zet tõl, at tól, hogy csak az
el sõ úr va cso ra vé te lig va gyunk fe le lõ sek a kon fir man dus -
cso por tért. A cso port tag ja i nak is tud ni uk kell, hogy a kap -
cso lat, amely ki ala kult köz tük és Jé zus Krisz tus kö zött,
nem ért vé get, ha nem most kezd iga zán él ni. A fi ó kák sza -
bad sá ga a fé szek el ha gyá sá val va ló ra vá lik, de egy szer el -
jön az ide je, hogy õk is fész ket rak ja nak. Vissza té rés a fé -
szek hez, a gyü le ke zet fé szek me le gé hez – ha van ilyen.
Vissza té rés Jé zus hoz, aki nem a kor lát lan, ha nem a va ló -
di sza bad sá got kí nál ja (Jn 8,36). Ha ezt lát juk meg va ló sul -
ni, ak kor be érett a lel ki gon do zás gyü möl cse.
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Ha õszin ték va gyunk, el kell is mer nünk, hogy a kon fir má -
ci ós ok ta tás már nem olyan nagy él mény a fi a ta lok szá -
má ra, mint a hit tan. Ren ge teg egyéb prog ram juk mel lett
in kább kö te les ség, mint a hét „fény pont ja”. Pe dig a hit tan -
ok ta tás ról el mond ha tó, hogy va ló ban él mény és vár va
várt al ka lom volt szá muk ra. Jó len ne, ha si ke rül ne va la -
mit vissza hoz ni ka ma szo dó ta nít vá nya ink szá má ra a
„múlt” örö mé bõl. Er re lát tam pél dát egy né met kez de mé -
nye zés ben: kö zel 100 fi a tal gyûlt össze, hogy egy na pot
együtt tölt senek. 

Ál ta lá ban igaz, hogy a fi a ta lok sze re tik a tár sa sá got
(per sze ko ruk nál fog va ek kor már szük sé gük van a be gu -
bó zás ra és az „ön mar can go lás ra” is). Sok kö zös sé gi él -
mény ben le het ugyan ré szük az is ko lá ban, szak kö rö kön,
edzé se ken, de le het, hogy egy más meg is me ré sé re, ba rát sá -
gok kötésére és ápo lá sá ra még sem ele gen dõ az együt tes
rész vé tel. Ta lán nem min den ki tud ja, hogy Né met or szág -

ban a hit tan ok ta tás is ko lai ke re tek kö zött zaj lik, a kon fir -
man du só rá kat azon ban a lel kész tart ja a gyü le ke zet ben.
Te hát új a ke ret, s ta lán a fi a ta lok sem mind is me rik egy -
mást. A kon fir man dus nap szer ve zõ i nek el sõd le ges cél ja
ezért a kö zös ség for má lás volt.

Er re na gyon ügyes meg ol dást ta lál tak: já té kos, együtt -
mû kö dést és egy más irán ti bi zal mat igény lõ fel ada to kat. A
sza bad ban, egy er dõs ré szen zaj lot tak a já té kok. Min den
csa pat sa ját ál lo má son kez dett, és (han gos szig nál ra) 10-
15 perc el tel té vel újabb hely szín re ment át egy raj zolt tér -
kép se gít sé gé vel. A csa pa tok 8-9 fõ bõl áll tak, és a ve ze tõk
nem csak a fel adat he lyes meg ol dá sát, ha nem az együtt -
mû kö dé si kész sé get is pon toz ták. Mi vel ne héz és ve szé -
lyes nek lát szó fel ada tok is vol tak, a ve ze tõk el mond ták,
hogy elõ zõ leg min den já té kot ki pró bál tak.

1. fel adat: két fa kö zött 15-20 mé te res kö te let fe szí tünk
ki 80-100 cm ma ga san. Er re áll fel az egyik részt ve võ, aki -

SCHAL LER BER NA DETT

Mi ért jó még kon fir man dus nak len ni?
Egy né met or szá gi kon fir man dus nap ta pasz ta la tai
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nek de re ká ra egy hegy má szó övet, ún. be ülõt erõ sí tünk,
amely be négy ol dal ról egy-egy kö te let fûz ünk. A négy kö tél
vé gét négy gye rek fog ja, ez zel tar tják a kö té len a tár su kat,
aki a ki fe szí tett kö té len ol da la z egyik fá tól a má si kig. Ha
az egyik ol dal ra meg in og, az el len ke zõ ol da lon erõ seb ben
kell húz ni. A kö té len egyen sú lyo zó irá nyít hat ja a töb bi e ket,
hogy mer re kell erõ seb ben húz ni. „Könnyí tés kép pen” a kö -
té len egyen sú lyo zó fi a tal elé áll hat va la ki, hogy el kap ja, ha
le esik, de nem tart hatja az il le tõt, csak vi gyá z hat rá.

Ne héz fel adat; ha a „kö tél tán cos” le esik, elöl rõl kell kez -
deni. (Volt olyan csa pat, ame lyik nem tud ta vég re haj ta ni.)

2. fel adat: a csa pat tag jai egy irá nyí tót vá lasz tanak ma -
guk kö zül, a töb bi ek sze mét bekötjük. Egy bo zó tos ré szen
egy hosszú kö telet fe szít ünk ki cik cakk sze rû en, he lyen -
ként kis csen gõket  akaszt unk rá. A csa pat tag jai li ba sor -
ban ha lad nak elõ re, egy más vál lát fog va. Az irá nyí tó nak
mon da nia kel l, me lyik csa pat tag mit csi nál jon, hogy a kö -
tél adott sza ka szát úgy lép je át, il let ve alat ta úgy búj jon
át, hogy az ne moz dul jon meg, és a kis csen gõ ne szó lal -
jon meg. Bi zo nyos szá mú hi ba pont meg en ge dett. Nem túl
ne héz a fel adat, de nem sza bad hosszú pá lyát ké szí te ni,
mert unal mas sá vál hat.

3. fel adat: Az elõzõhüz ha son ló. Két kö zel ál ló fa kö zött
pók há ló sze rû en, füg gõ le ges irány ban kö te let fe szí tünk ki.
Min den csa pat tag nak át kell búj nia az egyik nyí lá son
anél kül, hogy a kö tél hez ér ne. Ám egy rés csak egy al ka -
lom mal ve he tõ igény be, te hát elõ re el kell dön te ni ük a
stra té gi át, hogy a csa pat tagok mi lyen sor rend ben ke rül -
jenek át a má sik ol dal ra. Hi szen a ma ga sab ban le võ ré se -
ken úgy kell át ten ni az il le tõt, de a má sik ol da lon is kell
valaki, aki „fo gad ja”. Na gyon jó együtt mû kö dé si kész sé -
get fej lesz tõ gya kor lat, ám a ré sek ki ala kí tá sá nál te kin tet -
tel kell len ni az eset le ge sen tes te sebb részt ve võk re is, akik
va ló szí nû leg vissza hú zó dób bak.

4. fel adat: bá tor ság pró ba. Egy mé lyebb völgy két part ja
kö zött két vas tag kö te let fe szí tünk ki 1,5-2 mé ter tá vol -
ság ban egy más tól. Egy vál lal ko zó fi a tal hegy má szó övet

(be ülõt) kap, ame lyet a fel sõ kö tél hez biz to sí tunk. Ol da -
laz va kell át men nie az egyik ol dal ról a má sik ra úgy, hogy
a fen ti kö tél be ka pasz ko dik, az al són pe dig lép del. (A pá -
lya kö ze pén test sú lya mi att na gyobb tá vol ság lesz a két
kö tél kö zött.) Idõ re megy a do log, a töb bi ek biz tat ják tár -
su kat, és ta ná cso kat ad hat nak ne ki. Az alat ta tá ton gó
mély ség mi att ez a fel adat elég fé lel me tes nek tû nik, de ha
nincs tér iszo nya az il le tõ nek, ak kor nem olyan ve szé lyes.

5. fel adat: Kör be áll a csa pat, egy más ke zét fog ják.
Annyi hul la hopp ka ri ka kell, ahá nyan van nak, ez a ke zü -
kön van. Adott jel re to vább kell ad ni a ka ri kát anél kül,
hogy egy más ke zét el en ged nék, és át kell mász ni raj ta.
Jobb ról jön az új ka ri ka, bal ra kell to vább ad ni. Adott idõ
alatt min den ka ri ká nak kör be kell men nie, a kez dõ ka ri ka
je löl ve van. Ne he zít he tõ az zal, ha nem min den ka ri ka
nagy mé re tû, van nak köz te ki seb bek. Nem ve szé lyes fel -
adat, de nem is min den ki nek egy sze rû.

6. fel adat: Egy 4-5 cm át mé rõ jû fém ka ri ká ra 8 da rab
2m-es sza la got kö tünk. Min den csa pat tag jobb kéz zel
meg fog egyet. Ki fe szí tik és fel eme lik a sza la go kat, amely -
nek kö ze pé re a ka ri ká ba egy lab dát te szünk. A lab dát a
sza la gok fe szí té sé vel kell egyik hely rõl egy má sik ra vin ni,
adott idõ alatt adott szá mú lab dát. Ha a csa pat ta gok nem
elég fe szes sza lag gal ha lad nak, a lab da le esik. Nem ve szé -
lyes, ám ko moly együtt mû kö dést igény lõ fel adat.

7. El mé le ti is me re tek: egy in tel li gen ci át és tá jé ko zott sá -
got igény lõ fel adat lap ki töl té se, ame lyet a csa pat együt te -
sen old meg. Le het nek ben ne nyel vi, tör té nel mi, bio ló gi ai,
po li ti kai-köz éle ti stb. fel ada tok mel lett kér dé sek õket ér -
dek lõ té mák ról is, mint pél dá ul együt te sek, szí né szek,
spor to lók. Könnyebb és ne he zebb kér dé sek egy aránt le -
gye nek a teszt ben.

Ter mé sze te sen a pon tok alap ján lesz nek el sõk és utol -
sók. Még is fon tos hang sú lyoz ni, hogy (re mél he tõ leg) még
az utol só he lye zett csa pat is sok él ményt sze rez, egy más
meg is me ré se ál tal pe dig a kon fir man dus cso port kö zös ség -
gé for má ló dá sa is el in dul.
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ELÖL JÁ RÓ BAN

Egy há zunk ban idõ rõl idõ re elõ ke rül a kon fir má ció kér dés -
kö re. Ok kal, hi szen sok lel kész szá má ra je lent lel ki is me re -
ti prob lé mát a kon fir má ci ói li tur gi á ban fel té te le zett, a va -
ló ság ban azon ban leg több ször hi ány zó sze mé lyes mo ti vá -
ció; más részt ta lán még töb bek szá má ra je lent is mét lõ dõ
ku darc él ményt a „ki kon fir má lás” ta pasz ta la ta. Mint ha a
kon fir má ció a va ló ság ban nem meg erõ sí tés, in kább meg -
gyen gí tés vol na: az ün ne pély után még az ad dig meg lé võ
szá lak is el sza kad nak. A hit ok ta tás ból ki ke rü lõ if jak nak
csak tö re dé ke ta lál utat a temp lom hoz vagy az if jú sá gi kö -
zös ség hez.

Dol go za tom el sõ sor ban azo kat a szem lé let be li kér dé se -
ket érin ti, ame lye ket a je len le gi hely zet fel vet, má sod sor -
ban azo kat a – re mél he tõ leg – re á lis le he tõ sé ge ket ke re si,
ame lyek se gít he tik kon fir man du sa in kat és ok ta tó i kat, vé -
gül ki tér a di gi tá lis for ra da lom kí nál ta új sze rû köz ve tí té si
for mák elõ nye i re.

PIL LA NAT KÉP

Kon fir má ció. A temp lom ban ro ko nok, ba rá tok, az aj tó
elõtt szo ron gó ti né dzse rek, fe hér ben, ün nep lõ ben. Szé -
pek és fe szül tek. Né hány kap ko dó el iga zí tás a lel kész -
nek, mit ne kér dez zen még vé let le nül se, az tán el in du -
lunk. „Erõs vár a mi Is te nünk” – most kü lö nö sen szük -
ség van rá. Né hány kó sza fo hász iz za dó te nyér rel, név -
sor ol va sás, vizs ga… 

S jön nek a kö szön tõk a szü lõk nek, ke reszt szü lõk nek,
nagy szü lõk nek szó ló há la sza va i val, ami ért az „Úr is ten -
hez te rel get ték”, „gyü le ke ze té be el ve zet ték” a kon fir man -
dust. Köz ben mind nyá jan tud juk, hogy ami el hang zik, az
ja va részt ha zug ság. Mert apát és anyát az élet gond jai
szo ron gat ják erõ sen, s eköz ben nem hogy ve zet ni, leg több -
ször még kül de ni is el fe lej ti gyer me két a temp lom ba. A
„ke reszt” ha son ló ci põ ben jár, és a sa ját „lel ki épü lé sé re”
sem fut ja. A nagy anyák több sé gét si ker rel be szél ték le an -
nak ide jén ar ról, hogy gyer me kü ket be íras sák hit ok ta tás -
ra. Csak ke ve sek ben volt annyi dac és bi zo nyos hit val lá sos
hõ si es ség, hogy gyer me kük jö võ be ni ér vé nye sü lé sét ve -
szé lyez tet ve szem be men je nek a hi de gen fú jó sze lek kel.
Per sze iga za van Jirí Men zel nek, va ló ban na gyon be teg az

a tár sa da lom, ame lyik nek hõ sök re van szük sé ge. S per sze
igaz az is, hogy Is ten or szá ga nem a tár sa da lom…

A vizs gát kö ve tõ is ten tisz te le ten is olyan szö ve ge ket
adok a kon fir man du sok szá já ba hit val lás vagy jobb eset -
ben imád ság for má já ban, ame lyek azt fel té te le zik, hogy a
kon fir má ció alap ja bel sõ mo ti vá ció, hit be li meg gyõ zõ dés.
No ha tu dom – mert ez az én ku dar com is –, hogy a mo ti -
vá ció túl nyo mó részt kül sõ: a ha gyo mány, a csa lá di, leg -
in kább nagy szü lõi el vá rás. Ha bel sõ ok ról be szél he tünk,
ez leg több jük ese té ben a je len tõs aján dék vá rá sá ra re du -
ká ló dik.

S a kon fir má ló lel kész, ha min den év ben meg fo gad ja is,
hogy át ír ja az egé szet, mert nem akar ja nyil ván va ló ha -
zug ság ra kény sze rí te ni mind járt az út ele jén a fi a ta lo kat,
a kö vet ke zõ al ka lom mal megint azon kap ja ma gát, hogy
a meg le võ höz nyúl. Is mét csak ke vés volt az idõ, az erõ,
ta lán a sze re tet is a vál toz ta tás hoz. S a szép és meg ha tó
szer tar tás ce leb rá lá sa köz ben vé gig tud ja, hogy alig fog ja
majd lát ni õket. Ta lán egyet-ket tõt, a töb bi e ket leg fel jebb
szent es te, vagy majd az es kü või be je lent ke zé sen. 

Azonban ho gyan is vár hat nám, hogy ami nyil ván va ló
ha zug sá gok kal in dul, an nak ere je és tar tós ha tá sa le gyen?

A „ki kon fir má lás” gya ko ri em le ge té se egy há zunk ban jel zi
azt, hogy nem egye di ta pasz ta lat ról van szó. A kis sé le han -
go ló di ag nó zis cél ja azon ban nem a re zig ná ció, a te he tet len -
ség ér zé sé nek erõ sí té se, ha nem az alap hely zet tisz tá zá sa.

A LE HE TÕ SÉ GEK SZÁM BA VÉ TE LE

Bár mi lyen mód szer nek csak úgy van ér tel me, ha az al kal -
maz ha tó a mi kö rül mé nye ink kö zött. A re á lis el vá rá sok -
hoz és cél ki tû zé sek hez fi gye lem be kell ven nünk a lel kész
sze mé lyes kor lá ta it, a mun ká ját se gí te ni hi va tott szer ve -
zet le he tõ sé ge it, a kor szel lem ha tá sa it és a lel ki ér le lõ dés
élet fo lya ma tát.

A lel ké szi ka riz mák eset le ges sé ge;
ka riz ma és szer ve zet

Van, aki ott ho no san mo zog a ti né dzse rek vi lá gá ban, van,
aki ide gen ként és eset le nül. Köz ve tí tõi fel ada tunk egyik
ne héz sé ge ab ban áll, hogy tú lon túl szé les az a sáv, ame -

KO VÁCS IM RE

Kon fir má ció és kon fir man du sok:
szem lé let és mód szer

Hely zet kép és út ke re sés



lyet át kel le ne fog nunk: kis is ko lás tól az öreg em be rig min -
de nütt em pá ti á val és hoz zá ér tõ mó don kel le ne je len len -
nünk. Nem meg le põ, ha va la ki úgy ér zi: szá má ra ez túl
sok, s jobb eset ben ki vá laszt ja az egyik vagy má sik te rü -
le tet, er re kon cent rál, s a töb bit „ahogy te lik” ala pon, mint
Szi szi fusz a szik lá ját, gör ge ti ma ga elõtt. 

A hi ány zó ka riz ma pót lá sá ra szol gál a szer ve zet: a köz -
egy ház, az zal, hogy olyan mu ní ci ó val lát ja el „front har co -
sa it”, ame lyek bi zo nyos ér te lem ben „ön já ró ak”, te ma ti ká -
juk kal, stí lu suk kal ké pe sek hat ni a kri ti kus élet sza kasz -
ban lé võ ti né dzse rek re.

Az idõ és az ener gia kor lá to zott vol ta
– egyé ni és szer ve ze ti szin ten

Hi á ba hall ga tom cso dál koz va és iri gyen a va si LMK-ra
hoz zánk lá to ga tó finn es pe res be szá mo ló ját, amely sze rint
egy ház me gyé jé nek nyolc gyü le ke ze té ben har minc lel kész
és két száz fi ze tett vi lá gi al kal ma zott dol go zik – hely ze tün -
kön sem az irigy ség, sem a re zig ná ció nem vál toz tat. 

A finn or szá gi pél da azért so kat mon dó, mert – is mer ve
észa ki test vé re ink pro tes táns eti kán ne ve lõ dött men ta li tá -
sát – fel té te lez het jük, hogy szer ve ze ti rend sze rük éssze rû,
ta ka ré kos. Ez zel a szem lé let tel úgy lát ják, hogy az egy há -
zi kül de tés igé nyes és em ber sé ges el lá tá sá hoz ezek az ará -
nyok a meg fe le lõ ek. S még ha be szá mít juk az ál lam egy há -
zi hely zet bõl ere dõ kö te le zett sé ge ket is, ak kor sem vet he -
tõ össze az ot ta ni op ti má lis nak te kint he tõ ál la pot a mi le -
he tõ sé ge ink kel.

Ese tünk ben csak olyan mód sze rek ke re sé sé nek van ér -
tel me, ame lyek nek el sa já tí tá sa és al kal ma zá sa nem kí ván
túl sok idõt – te kin tet tel ar ra, hogy a hit ok ta tás és a kon -
fir má ci ós fel ké szí tés mun kánk nak csu pán rész te rü le te. A
lel kész re néz ve a ka riz mák eset le ges sé gén túl szá mo lunk
az idõ hi ánnyal, az idõ vel meg fo gyat ko zó ener gi á val, a
csa lád idõ igé nyé vel; ugyan ak kor a köz egy ház ra te kint ve
is fi gye lem be kell ven nünk a szór vány hely ze tünk bõl adó -
dó kor lá to zot tabb le he tõ sé ge ket.

A kor szel lem ha tá sa

Az egyé ni és szer ve ze ti aka dá lyo kon túl szá mí tás ba kell
ven nünk azo kat a kül sõ ha tá so kat is, ame lyek meg ne he -
zí tik szá munk ra az ered mé nyes köz ve tí tést.

El sõ he lyen kell em lí te ni a csa lá dot. Köz hely szám ba
megy, hogy a tá mo ga tó csa lá di hát tér meg lé te el en ged he -
tet len fel té te le az ered mé nyes egy há zi ok ta tás nak. Je len -
leg er re – is mert okok ból – nem vagy alig tá masz kod ha -
tunk. Ezért kell ke res nünk azo kat az uta kat, ame lyek se -
gít sé gé vel el ér het jük kon fir man du sa ink csa lád ja it.

Tõ lünk füg get len kül sõ té nye zõk azok a so kat em le ge -
tett tár sa dal mi ha tá sok, ame lyek meg ke rül he tet le nek.
Nagy vo na lak ban: a vi lág né ze ti leg sem le ges nek dek la rált,

va ló já ban ma te ri a lis ta szel le mi sé gû is ko lai ok ta tás, a
mul ti kul tu rá lis szel le mi kö zeg, a plu ra liz mus to le ran ci át
igény lõ, ugyan ak kor re la ti vi zá ló ha tá sa, a gör csös si ker -
ori en tált ság, a gya kor la ti ma te ri a liz must erõ sí tõ lét bi -
zony ta lan ság, az öko ló gi ai ka taszt ró fa fe nye ge té se, a le bi -
lin cse lõ, ám könnyen fel szí nes ség re vi võ in for má ció ára -
dat, a ké pi kul tú ra gyors ef fekt je i nek kö szön he tõ kon cent -
rá ci ós ne héz sé gek, s még foly tat hat nánk. Ez a tár sa dal mi
kör nye zet adott, de szá mol ha tunk a ha tá sa i val, és meg -
pró bál ha tunk vá la szol ni a ki hí vá sa i ra.

A lel ki ér le lõ dés élet fo lya ma ta

Tõ lünk füg get len bel sõ té nye zõ a sze mé lyi ség ér le lõ dé sé -
nek élet fo lya ma ta, ame lyet egy in di ai szál ló ige így vá zol
fel: „A gyer mek ját szik, a fel nõtt dol go zik, az öreg em ber
imád ko zik.” Azt a tényt, hogy temp lo ma ink pad ja i ban túl -
nyo mó részt idõ seb bek ül nek, nem ma gya ráz hat juk pusz -
tán a ha gyo mány ere jé vel. A csök ke nõ tes ti erõ, a be teg sé -
gek mind sû rûbb je lent ke zé se, a so ka so dó gyász, az élet -
idõ fo gyá sa a spi ri tu á lis fo gé kony ság erõ sö dé sét hoz zák
ma guk kal. Az élet fo lya mat hoz kö tõ dõ lel ki for má ló dás
azon ban nagy ság rend jé nél fog va is te ni lép té kû, az az nem
a mi cse lek vé si le he tõ sé ge ink kö ré be tar to zik. Amit meg te -
he tünk, az az, hogy az adott élet sza kasz lel ki igé nye it fi -
gye lem be vesszük.

A fen ti ek is jel zik, hogy még a leg mo der nebb ok ta tá si
tech ni kák, a leg ka riz ma ti ku sabb köz ve tí tõk sem ga ran tál -
hat ják, hogy kon fir man du sa ink túl nyo mó több sé ge rend -
sze res ige hall ga tó vá vál jék. Sza va ink nál na gyobb erõk is
for mál ják õket, ame lyek re te kin tet tel kell len nünk úgy el -
vá rá sa ink, mint mód sze re ink te rén.

Ami kor gyer me ke in ket jár ni ta ní tot tuk, elõ ször mind két
ke zü ket fog tuk. Az tán aho gyan nö ve ked tek, már csak az
egyi ket. Ké sõbb azt is el kell en ged nünk. Ami ma rad, az az
imád ság.

A MEG ÚJU LÁS KE RE SÉ SÉ NEK SA ROK PONT JA:
A SZEM LÉ LET KÉR DÉ SE

A kon fir má ció mint je len tõs gyü le ke ze ti ese mény „mû kö -
dik” a je len le gi for má ban is. Kö ze led té vel kon fir man du sa -
ink is össze sze dik ma gu kat, ke vés ki vé tel tõl el te kint ve
gõz erõ vel ma gol nak. S ha az ün nep elõtt egy hó nap pal
meg tar tott – ná lunk mi ni má li san 50%-os tu dás szin tet
meg kö ve te lõ – há zi vizs gán né hány la zább fiú el is buk na
(mert „ta vasz van, gyö nyö rû”), a pót vizs gán már meg áll -
nak. Az ün nep min den iz ga lom da cá ra szép, a gyü le ke zet
meg moz dul, a temp lom te le van, az al ka lom a fel nõtt gyü -
le ke zet ta ní tá sá ra is nagy sze rû le he tõ sé get kí nál, a nagy -
szü lõk könnyes szem mel né zik uno ká i kat, ju bi lán sok
meg ren dül ve mond ják el új ra az ol tár elõtt ré gi fo ga dal -
mu kat – a kon fir má ció „mû kö dik”.
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Ugyan ak kor a kon fir má ció a kon fir man du sok szem -
pont já ból nem „mû kö dik”. Mert mi u tán „meg erõ sí tet tük”
õket – el ma rad nak.

A lel kész di lem má ja lé nye gé ben ab ban áll, hogy ér ték -
rend jé ben mi van elõbb re: a kon fir má ció vagy ma ga a
kon fir man dus. Ha a kon fir má ció mint fon tos gyü le ke ze ti
ese mény áll elöl, ak kor nem fel tét le nül kell új uta kat ke -
res nie, hi szen ez ma még jól funk ci o nál. Ám ha a kon fir -
man dus fon to sabb a szá má ra, ak kor ke res nie kell ha té ko -
nyabb meg szó lí tá sá nak le he tõ sé ge it, ak kor is, ha ez fá rad -
sá gos, és eset leg az éle tét meg könnyí tõ ru tin el já rá sok né -
me lyi ké nek fel adá sá ra kény sze rí te né.

Ter mé sze te sen he lyén va ló, hogy a lel kész a gyü le ke ze ti
ese ményt nagy ra ér té ke li, és min dent meg tesz azért, hogy
sú lyá hoz mél tó ün nep le gyen. Ugyan ak kor be lát ha tó,
hogy a kon fir man dus sok kal in kább a cél ja, mint sem az
esz kö ze a kon fir má ci ó nak. Ta lán nem tû nik erõl te tett ana -
ló gi á nak, ha a jé zu si el vet – a szom bat van az em be rért,
és nem az em ber a szom ba tért – tár gyunk ra al kal maz va
ezt mond juk: még is csak a kon fir má ció van a kon fir man -
du sért, és nem for dít va.

Ha a sze mély fon to sabb lesz az ese mény nél, ak kor el sõ -
sor ban rá kell te kin tet tel len ni. A gya kor lat ban ez azt je -
len ti, hogy az elõ ké szü le tek so rán fi gye lünk a kon fir man -
dus ak tu á lis hely ze té re: élet kér dé se i re, ér zé se i re, ér dek lõ -
dé sé re. Mi elõtt el vár nám tõ le, hogy ér de kel je az, ami az
enyém, ér dek lõd nöm kell az után, ami az övé. De még ez
elõtt tisz te let tel kell te kin te nünk a fe let te küz del mes élet -
sza kasz ban hány ko ló dó ra – aho gyan a ta von csó na ká zó
is tisz te let tel te kint a vad ví zi eve zõs re.

»PO CSÉK VA GYOK…«

A vad ví zi eve zõs rõl: „Po csék va gyok, fan tasz ti ku san po -
csék. Hi á ba bá mu lom ma gam a tü kör ben, ez nap ról nap -
ra csak rosszabb lesz. A leg fan tasz ti ku sabb az, hogy ész -
re sem vet tem, mi kor let tem ilyen po csék. Mert ta valy még
egész nor má lis srác vol tam, az tu ti, ar ra még em lék szem.
Nem is néz tem én ak kor so se tü kör be, csak ha vé let le nül
ne ki men tem.

De most mu száj, most foly ton bá mul nom kell ma gam,
mert hogy ilyen fan tasz ti ku san po csék let tem. Kész lát vá -
nyos ság….

Más, ha már ilyen pi szo kul so vány, leg alább tud le zse -
ren mo zog ni. Le zse ren, mint ha di rekt vol na ilyen so vány.
De én hi á ba him bá lom ma gam, hi á ba já rok zseb re du gott
kéz zel, gör nyedt hát tal, hi á ba do bá lom a lá bam, hi á ba
cso szo gok, nincs ben ne sem mi ele gan cia. Pró bál ha tok én
akár mit, raj tam már sem mi sem se gít.

Po csék va gyok, fan tasz ti ku san po csék, nem cso da, ha a
Ka ti rám se néz.” 

Ja ni kovsz ky Éva A tü kör elõtt cí mû írá sá nak e rö vid
rész le te jól ér zé kel te ti azt, ami re ta lán még ma gunk is em -
lé ke zünk: a ka masz kor drá mai élet sza kasz. Rá adá sul

nem csak a hor mo nok fron tá lis tá ma dá sá nak ki tett test: az
el sza ba dult vég ta gok, a nyug ta lan éj sza kák meg pró bál ta -
tá sa it kell el vi sel ni ilyen kor, ha nem a gyer mek ko ri vi lág -
kép össze tö ré sé nek rej tet tebb, de sú lyo sabb ter he it is.

Csa lá dom ban is van mó dom meg fi gyel ni a ha tár hely zet
oly kor szív szo rí tó je len sé ge it. 

Egyik le á nyunk 14 éves. Két nagy ked ven ce van: az
egyik a Kis va kond, ez a zse ni á lis cseh rajz film fi gu ra – a
kis gyer mek kor meg idé zõ je; a má sik a Kis pál és a Borz al -
ter na tív rock ze ne kar szín vo na las és re zig nált ze né je. „Nem
le het a vé ge fe lé sem ilyen a vi lág…” – ének li ve lük szin te
vég te len szá mú is mét lés ben. A Kis va kond és a Borz kö zött,
va la hol a sen ki föld jén, ko ráb ban nem is mert fe szült sé ge -
ket hor doz va kel le ne „jó kis lány nak” len nie. Nagy lec ke.

Túl azon, hogy csak kel lõ tisz te let tel kö ze lít he tünk a
ha tár hely zet ke reszt jét hor do zó ka masz hoz, fel kell ten -
nünk a kér dést: Ho gyan tud nánk se gí te ni, va ló ban meg -
kon fir mál ni, az az meg erõ sí te ni? Még pe dig ab ban az élet -
sza kasz ban, ame lyik ben most van, nem csak úgy ál ta lá -
ban. Mi kép pen ér het nénk el, hogy azt érez ze: ami kor az
egy ház ta nít ja õt, ak kor õt ma gát lát ja, nem pe dig va la mi
fenn költ, de szá má ra tá vo li és kö dös célt, vagy ép pen a
gyü le ke ze ti ér de ket? Van-e olyan út, amely az evan gé li um
üze ne tét el vi szi a ka masz sa ját vi lá gá ba, hogy ne csak azt
kap ja itt is, amit az is ko lá ból már is mer: tel je sí te ni kell a
pen zu mot, a fel nõt tek vi lá gá nak el vá rá sa it?

ÚTI TÁRS NAK LEN NI

Mi köz ben a ha gyo má nyos ke ret ben pró bá lom fel ké szí te ni
az ün nep re kon fir man du sa i mat, mind gyak rab ban mo -
tosz kál a fe jem ben Ca mus pa na sza. A fran cia eg zisz ten ci -
a liz mus nak ez a ta lán leg tisz tes sé ge sebb kép vi se lõ je
mond ja az egy ház ról: „Rossz úti tár sak vagy tok.” Pa na szát
ko mo lyan kell ven nünk, mert õt nem a zsi ge ri egy ház el le -
nes ség moz gat ja. Mon da ta fáj dal mas: azt sze ret né, ha
jobb úti tár sak len nénk. 

Ha ki mon dat la nul is, de a kon fir man dus is érez het ha -
son lót, amennyi ben az egy ház ta ní tá sá val is mer ked ve
olyan tan anyag gal ta lál ko zik, amely ben nem ta lál ja ön -
ma gát, élet kér dé se it. Ter mé sze te sen a kon fir má ci ós órák
le he tõ sé get ad nak (ki sebb cso por tok ese tén) akár az el -
mé lyült be szél ge té sek re is – en nek lét re jöt te azon ban
eset le ges, erõ sen függ a lel kész ka rak te ré tõl és ener gia -
szint jé tõl. De bi zonnyal sze ren csé sebb vol na – mert a ta -
ní tás így ke vés bé függ ne az egyé ni adott sá gok tól, rá adá -
sul a ka riz ma ti kus ta ní tót is in kább se gí te né –, ha ma ga
a tan anyag olyan te ma ti ká jú le het ne, ame lyet a ser dü lõ a
ma gá é nak érez. 

Mert ma gunk tól tud juk, mi lyen az iga zi úti társ. Az, aki
lé pést tart ve lünk, ér dek lõ dik irán tunk, en ged be szél ni ma -
gunk ról, se gít az elõbb re ju tás ban. Õk is csak ezt vár ják.

Ra gyo gó pél dát ad az evan gé li um a jó úti társ ma ga -
tar tá sá ra az em ma u si tör té net ben. A Fel tá ma dott csat la -
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ko zik az úton já rók hoz, kér de zi õket, en ge di, hogy õk
be szél je nek ar ról, mit és ho gyan él tek át, s csak ez után
ta nít ja õket – és egész ma ga tar tá sá ban van va la mi meg -
le põ, ját szi könnyed ség („úgy tett, mint ha…”). A tör té -
net azért is irány adó, mert a két ta nít vány ér zel mi ál la -
po ta ha son ló a ka ma szo ké hoz. Egy vi lág om lik össze
ben nük, a bi zony ta lan ság és a té to va re mény fe szült sé -
gét hor doz zák.

HOLT KÖL TÕK TÁR SA SÁ GA

Bi zonnyal so kak nak is me rõs Ro bin Wil li ams nagy sze rû
film je. Azt az alap ve tõ és ne héz di lem mát mu tat ja meg,
amellyel nem csak a kon fir má ci ós ok ta tás ban, ha nem
min den kép zés ben, sõt sa ját ka masz ko rú gyer me ke ink -
kel va ló kap cso la tunk ban is szá mol nunk kell. Je len vagy
jö võ? Fel ál doz ha tó-e a meg is mé tel he tet len if jú ság a maj -
da ni stá tusz ér de ké ben? De ra va szab bul is meg fo gal -
maz hat juk a kér dést: meg éri-e a je len, a vissza nem té rõ
fi a tal kor ön ki fe je zé si igé nyé nek, sza bad ság vá gyá nak fel -
ál do zá sa a jö võ be ni, a kép zés ál tal meg sze rez he tõ ma ga -
sabb sza bad ság fok, tá ga sabb vá lasz tá si sza bad ság ér de -
ké ben? 

A jó vá lasz bi zonnyal va la hol középen van – de a cél -
táb la kö ze pe azért 10 pon tos, mert ezt a leg ne he zebb el ta -
lál ni. Ta lán mert na gyon akar juk.

A film ben a „car pe di em” ho ra ti u si in tel mét kép vi se lõ
zse ni á lis iro da lom ta nár csa tát ve szít az in téz ménnyel
szem ben, de há bo rút nyer ta nít vá nya i nak szí vé ben.

Ami eb bõl a kon fir má ci ó ra tar to zik: le het, hogy új ra és
új ra csa tát vesz tünk a kor szel lem és a hor mo nok együt tes
tá ma dá sá val szem ben, de a há bo rú to vább tart, mint egy
csa ta. S a tör té ne lem bõl meg ta nul tuk: Nagy Sán dor, Han -
ni bal és Cae sar si ke re i nek kul csa nem csak had ve zé ri ké -
pes sé ge ik ben rej lett, ha nem ab ban, hogy együtt me ne tel -
tek a ka to ná ik kal.

NÉ HÁNY LE HET SÉ GES MEG KÖ ZE LÍ TÉ SI MÓD

A szem lé let be li kér dé sek kö rül já rá sa fon tos, mert ez ala -
poz za meg a mód szer ta ni dön tést. A ki nek meg elõ zi a ho -
gyan kér dé sét. Most né hány olyan le he tõ ség kö vet ke zik,
ame lyek kel él he tünk a kon fir má ci ós ok ta tás so rán, s ame -
lyek kel ma gam is kí sér le te zem.

In di rekt mód szer

A hit ok ta tás al sóbb szint je in meg is mer tet tük a leg fon to -
sabb bib li ai tör té ne te ket. A ka masz kor kez de té tõl sze ren -
csé sebb nek tû nik az in di rekt mód szer al kal ma zá sa. A szá -
muk ra ak tu á li san fon tos té mák ból (ba rát ság, ma gány,
sza bad ság, szü lõk és gye re kek, sze re lem, kor lá tok és le he -

tõ sé gek, cél ki tû zé sek stb.) ki in dul va, eze ket le he tõ leg cél -
zott be szél ge tés for má já ban fel dol goz va jut ha tunk el az
Írás út mu ta tá sá hoz – ame lyet az Élet Köny vé nek tar tunk,
és szí nes sé gé vel, sok ar cú sá gá val, min den prü dé ri á tól
men tes õszin te sé gé vel va ló ban az is.

Az in di rekt mód szer al kal ma zá sá val a ser dü lõ érez he ti,
hogy a lel kész nem csak el vár, ha nem ér dek lõ dik is utá na,
és igyek szik ko mo lyan ven ni azo kat a kér dé se ket, ame -
lyek õt fog lal koz tat ják. Az élet kér dé sek fel ve ze té sé nél, a
be szél ge tés in dí tá sa ként bá to rí tó ha tá sú a kor társ fi a ta lok
vé le mé nye i nek meg is mer te té se, ak kor is, ha ezek oly kor
ki fe je zet ten pro vo ka tí vak.

Csa lá di kap cso lat tar tás

Fél éves rend sze res ség gel már az el sõ osz tály tól küld he -
tünk le ve let a szü lõk nek, amely ben rö vi den be szá mol ha -
tunk ar ról, hol tar tunk a hit ok ta tás ban. Tu dat hat juk,
hogy az adott élet sza kasz ban ho gyan pró bál juk se gí te ni
gyer me kük lel ki for má ló dá sát. 

Kér het jük a szü lõ ket, hogy le he tõ sé ge ik hez ké pest se gít -
se nek ben nün ket mun kánk ban. Hív hat juk õket az is ten -
tisz te le tek re, akár úgy is, hogy oly kor a li tur gi á ban va ló
köz re mû kö dést kér jük tõ lük. Még kis fal vak ban is van nak
olya nok, akik nem fél nek a sze rep lés tõl, s ese tük ben na -
gyon jó ha tá sa van az ilyen fel ké rés nek. (Az új li tur gi kus
könyv le tölt he tõ anya ga na gyon le egy sze rû sí ti en nek
meg szer ve zé sét.)

Sok szor olyas mit vá runk a szü lõk tõl, ami rõl ta lán nem
is tud nak. Pa nasz ko dunk a csa lá di tá mo ga tás hi á nya mi -
att, de nem te szünk ér te sem mit. A csa lá di le ve lek a lá to -
ga tást ugyan nem pó tol ják, de se gí te nek a tá jé koz ta tás -
ban, a rend sze res kap cso lat tar tás ban. A lel ké szek te her -
men te sí té se ér de ké ben meg ol dás le het egy köz pon ti lag tá -
rolt, le tölt he tõ le vél so ro zat el ké szí té se, amely csak ap -
róbb, he lyi ér vé nyû vál toz ta tá so kat igé nyel ne.

Gyü le ke zet be in teg rá lás – fel adat tal

A kon fir má ci ós is ten tisz te le ti rend iga zab bá, hi te le seb bé
for má lá sán túl – az írá som ele jén em lí tett okok ból – a li -
tur gi kus re form ke re té ben a meg le võ csa lá di li tur gia mel -
lett sze ren csés vol na egy olyan ki fe je zet ten if jú sá gi li tur -
gia ki ala kí tá sa, amely le he tõ sé get ad na gyü le ke ze tünk fi -
a tal ja i nak ha vi vagy leg alább két ha vi rend sze res ség gel
(akár a csa lá di li tur gi á val vál to gat va) az is ten tisz te le te ken
va ló ak tív rész vé tel re. Ez a gya ko ri ság még az idõ seb bek
ha gyo má nyos rend irán ti el kö te le zett sé gét, ott ho nos ság
irán ti igé nyét sem bánt ja.

Ez a le he tõ ség azon ban erõ sen cso port füg gõ. Ahol több -
ség ben van nak a szí ve sen sze rep lõ ka ma szok, ott köny  -
nyeb ben mû kö dik, ahol ke ve sen vál lal nak ak tív is ten tisz te -
le ti sze re pet, ott meg le het kí sé rel ni a szü le ik be kap cso lá sát.
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A kö zös ség épí tõ já té kok sze re pe

Az ol dott han gu lat nem csak já ru lé kos elem a kon fir má ci -
ós fel ké szí tés ben. Ha sa ját em lé ke ink hez for du lunk, azt
ta lál juk, hogy rit kán em lé ke zünk ar ra, mit mon dott a tan -
órán a ked venc ta ná runk, de az órák at mo szfé rá já ra igen:
jó volt ve le len ni.

Min den cso port ban van nak olya nok, akik kel jó kat le het
be szél get ni (kü lö nö sen, ha lá nyok al kot ják a több sé get,
akik eb ben a kor ban nagy ság rend ekkel éret teb bek a fi úk -
nál), de a já ték az az egye te mes nyelv, amellyel min den ki -
hez szól ha tunk. Az ön- és társ is me re ti já té kok pe dig akár
té ma fel ve ze tõ ként is sze re pel het nek.

Az if jú sá gi szub kul tú ra fel hasz ná lá sa

Er rõl a té ma kör rõl a fon tos sá ga mi att sze ret tem vol na bõ -
veb ben ír ni, de a ter je del mi kor lá tok ezt nem te szik le he -
tõ vé. Így a konk ré tu mok he lyett csak egyet len el vi meg -
fon to lás ra szo rít ko zom. 

Min den köz ve tí tés alap hi bá ja, ha a köz ve tí tõ azo kat a
tu dat tar tal ma kat elõ fel té te le zi a hall ga tó i ban, ame lyek a
sa ját jai. Egy sze rûb ben: ami ne kem fon tos, biz to san fon tos
más nak is, az én el kö te le zett sé gem, ér dek lõ dé sem a hall -
ga tó i mé is. Va ló já ban rit kán van ez így, sem a temp lom -
ban, sem a hit tan órán nem jel lem zõ, leg in kább csak a
szak mai kon fe ren ci á kon ér he tõ tet ten. 

Ezt a tör vény sze rû sé get erõ sen be lém vés te egy ré -
geb bi, éle sen kont rasz tos ta pasz ta la tom. A fa so ri gim -
ná zi um nagy ter mé ben Szent ágo thai Já nos aka dé mi kus -
sal és az EL TE egyik szo cio ló gia pro fesszo rá val egy di -
ák na pon kel lett a gim na zis ták hoz szól nunk. Az idõs
aka dé mi kus le bi lin cse lõ volt: tar tal ma san, ol dot tan, hu  -
mor ral be szélt, a di á kok nyel vi szint jén. Hat ni tu dott,
mert el sõ sor ban a hall ga tó it tar tot ta a sze me elõtt. Ez -
zel szem ben a szo cio ló gus, aki tu dós ként bi zonnyal ki -
vá ló, itt szak mai volt, szá raz és ér dek te len. Ha tás ta lan
ma radt, mert a sa ját ját mond ta ugyan, de te kin tet nél -
kül a be fo ga dók ra.

Ha va ló ban meg aka rom szó lí ta ni hall ga tó i mat, min -
den na pi tu dat vi lá gu kat, ér zé se i ket, ér dek lõ dé sü ket nem
hagy ha tom fi gyel men kí vül.

Hogy a pop ze ne mi lyen nagy sze re pet ját szik a fiatalok
éle tében, kü lö nö sen a ser dü lõ kor ban, azt nem kell bi zony -
gat ni: szin te min den sza bad te vé keny sé gük ben kí sé ri
õket. Ha ne kik ennyi re fon tos, ak kor szá munk ra is hang -
sú lyos sá kell len nie, és ke res nünk kell a mód ját, mi kép pen
épít het jük be a ve lük va ló fog lal ko zás ba.

Tör té net mon dás

Jé zus ja va részt tör té ne tek kel ta nít. En nek oka nem csak
az adott kul túr kör ha gyo má nya i ban ke re sen dõ, ál ta lá -

nos ér vé nyû je len tõ sé ge van. A tör té net mon dás gaz da -
gabb köz ve tí té si for ma, mint a le író jel le gû is me ret köz -
lés. A tör té net fo lya mat, az az idõi di men zi ó ja van, szi tu -
á ci ó it azo no sít ha tom sze mé lyes élet tör té ne tem egyes
hely ze te i vel, azo no sul ha tok a tör té net sze rep lõ i vel stb. –
az az a tör té net nem pusz tán in tel lek tu á lis köz ve tí té si
csa tor na, a fan tá zi át, az em pá ti át, az ér zel mi vi lá got is
meg moz gat ja.

A leg erõ tel je seb ben az én-köz lés hat. Túl azon, hogy
se gít a köz ve tí tõ em be ri ar cá nak meg is me ré sé ben, mert a
sze rep mö gött meg lát tat ja az em bert, a köz vet len él mény
hi te les sé ge és in ten zi tá sa össze sem mér he tõ az ol va sott
vagy má sok tól át vett tör té ne tek ere jé vel. A tör té net mon -
dás di dak ti kai sze re pén túl (ér zel mi ha tás, vál to za tos -
ság) se gít a cso port és a lel kész kap cso la tá nak el mé lyí té -
sé ben is.

A te le ví zió do mi nan ci á ja kö vet kez té ben gyer me ke ink
be szél ge tés hi ány ban nõ nek fel. Ezt is or vo sol hat juk az el -
be szé lés sel, a me sé lés sel, amely a be szél ge tés egyik alap -
ele me.

Sze mé lyes lel ki gon do zás

Van nak gyü le ke ze te ink, ahol az el sõ úr va cso ra vé telt meg -
elõ zi egy sze mé lyes be szél ge tés a lel késszel. Ha si ke rül a
bi za lom lég kö rét meg te rem te ni, ak kor ilyen kor mód nyí lik
ar ra, hogy a kon fir man dus el mond jon olyas mi ket is, ami -
ket a cso port ban nem em lí te ne. Iga zán be szél get ni csak
négy szem közt le het, ami kor nincs har ma dik, akit ma gunk
mel lé ál lít ha tunk.

Eze ket az al kal ma kat nem fel tét le nül kell va la mi fé le
„élet gyó nás nak” te kin te ni, er re eb ben az élet sza kasz ban
csak nagy rit kán érett az em ber. De na gyon jó le he tõ ség ez
ar ra néz ve, hogy a ké sõb bi sze mé lyes lel ki gon do zás alap -
ja it meg te remt se, és el mé lyül tebb úr va cso ra vé tel hez is ve -
zet het.

A DI GI TÁ LIS TECH NI KÁ BAN REJ LÕ LE HE TÕ SÉ GEK

Nap ja ink ra alig van már olyan gyü le ke zet, ahol ne áll ná -
nak ren del ke zés re szá mí tó gé pek. Egy há zunk pá lyá za ti
rend sze ré nek kö szön he tõ en a lap top hasz ná la ta is mind
el ter jed teb bé vá lik. Vár ha tó, hogy a jö võ ben a vi lá gi ok ta -
tás ban a ma még szo ká sos nyom ta tott könyv ala pú ok ta -
tást is mind in kább ki egé szí ti a di gi tá lis is me ret ter jesz tés,
s ta lán a nem is tá vo li jö võ ben tel je sen át ve szi majd a
sze re pét.

Te kint sük át nagy vo na lak ban, mi lyen elõ nyök kel jár a
di gi tá lis tech ni ka hasz ná la ta a hit ok ta tás és a kon fir má ci -
ós kép zés te rén! (A szó ba jö he tõ esz kö zök kö zül el sõ sor -
ban a lap top hasz ná la tát te kin tem mind in kább el ér he tõ
le he tõ ség nek, tud va azt, hogy egy re több gyü le ke zet ben
ki ve tí tõ hasz ná la tá ra is van mód.)
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Lé lek ta ni szem pont ból: sa ját kul tú ra hasz ná la ta

A szá mí tó gé pes vi lág a fi a ta lok „ter mé sze tes” élet kö ze ge.
Sza bad ide jé ben rend sze re sen hasz nál ja, ját szik, kom mu -
ni kál általa. S bár mennyi jo gos vagy túl zó kri ti ka is fo gal -
ma zó dik meg a vir tu á lis kö zeg gel szem ben a ha gyo má -
nyos kul tú ra ha nyat lá sa mi att ag gó dók ré szé rõl, a di gi tá -
lis for ra dal mat ez nem fog ja meg ál lí ta ni.

A szá mí tó gép esz köz és le he tõ ség: az egér a fel hasz ná -
ló ke zé ben van. Hit ok ta tói al kal ma zá sa az ott ho nos ság
ér zé sét kelt he ti ta nu ló ink ban: olyan esz köz zel is ta lál ko -
zik órá in kon, amely va ló ban a sa ját ja. Hasz ná la ta pil la -
nat nyi lag lé pés elõnyt is je lent het a vi lá gi ok ta tás sal szem -
ben, hi szen né hány jól fel sze relt is ko la nyel vi la bor ja i tól
el te kint ve a leg több tan tárgy ok ta tá sá ban még nem ka pott
meg ha tá ro zó sze re pet a szá mí tó gép.

So kan tart ják ve szély nek az el gé pi e se dést a sze mé -
lyes ség ro vá sá ra. A lap top hasz ná la ta ese tén azon ban
in kább az el len ke zõ jé rõl be szél he tünk. Ki sebb cso por tok -
ban az in ti mi tás ér zé sét erõ sí ti, hi szen szûk kör ben mel -
lé kell te le ped ni, hogy a be mu ta tó anya gát kö ves sük. (A
ki ve tí tõ hasz ná la ta ki sebb lét szám nál eb bõl a szem pont -
ból sem in do kolt: le het, hogy lát vá nyo sabb és könnyebb
kö vet ni az anya got, de egy részt drá ga az iz zó lám pa,
más részt szét tö ri a ka masz szá má ra oly fon tos in ti mi tás
lég kö rét.)

Di dak ti kai szem pont ból

A könyv sta ti kus, a szá mí tó gép di na mi kus esz köz: a
nyom ta tott be tû nem vál toz tat ha tó, a di gi tá lis adat bá zis
tet szés sze rint ala kít ha tó. Ez a sa já tos ság a köz ve tí tõ nek
fel kí nál ja az ak tív köz re mû kö dés sza bad sá gát az ok ta tan -
dó anyag for má lá sá ban.

A va ri a bi li tás ar ra is le he tõ sé get nyújt, hogy bi zo nyos
té mák meg be szé lé se kor a hely ben szü le tett, ta lá ló vagy
szép meg fo gal ma zá so kat be épít sük a té ma fel ve ze tõ
anyag ba – így ta nu ló in kat egy al ko tá si fo lya mat nak te het -
jük ré sze se i vé.

A mo dern be mu ta tó prog ra mok szé les kö rû il luszt rá lá si
le he tõ sé get kí nál nak. Az in ter net hát tér ké pek, ké pek,
hang anya gok gya kor la ti lag ki me rít he tet len for rá sa, még
az in gye nes anya gok kö ré ben is. Ké pi il luszt rá ci ók kal,
hát tér ze nék kel han gu la ti, ér zel mi ha tá so kat csa tol ha tunk
a ta ní tan dók hoz, vagy le tölt he tünk kész anya go kat.

A nap ja ink ban kü lö nö sen ked velt ani má ci ók se gít sé gé -
vel a hu mort is fel hasz nál hat juk mind a könnyebb me mo -
ri zá lás, mind az ol dott lég kör meg te rem té se ér de ké ben.

A hoz zá fér he tõ ség szem pont já ból

Ko ráb ban is tör tén tek kí sér le tek or szá gos és egy ház me -
gyei szin ten is olyan ok ta tá si hát tér anyag-bá zis lét re ho -

zá sá ra, amely bõl a lel ké szek köl csö nöz het nek. A pos tai
kéz be sí tés kö rül mé nyes sé ge, a rend sze res in for má ció kül -
dés hi á nya azon ban meg le he tõ sen dö cö gõs sé tet te a mû -
kö dé sü ket (leg alább is egy ház me gyei szin ten ez a ta pasz -
ta la tunk).

A di gi tá lis tech ni ká val mi nõ sé gi ug rás ér he tõ el ezen a
té ren. Köz pon ti tár hely lé te sí té sé vel meg old ha tó az ok ta -
tá si se géd anya gok, csa lá di kap cso lat tar tó le ve lek, me di -
tá ci ók, ze nei anya gok és kö zös ség épí tõ já té kok fo lya ma -
tos gyûj té se és köz zé té te le. Az ér dek lõ dõ bár mi kor in for -
má lód hat a ren del ke zés re ál ló anya gok ról, és le tölt he ti
azo kat.

Anya gi szem pont ból

Kis egy ház nem en ged he ti meg ma gá nak, hogy a nyom ta -
tott tan köny vek szé les vá lasz té kát biz to sít sa az ok ta tás -
ban. Míg a vi lá gi kép zés ben éles pi a ci ver seny van, tan -
köny vek ha tal mas vá lasz té ká val, ad dig egy há zunk ban a
jó kez de mé nye zé sek el le né re még min dig van nak fe hér
fol tok a tan könyv el lá tás ban.

A di gi tá lis tech ni ka – el sõ sor ban a pre zen tá ci ós prog ra -
mok hasz ná la ta ese tén – nem kí ván költ sé ges nyom dai
elõ ál lí tást. 

Túl ezen, a tár hely el vi leg al kal mas az ok ta tás ban fel -
hasz nál ha tó fil mek tá ro lá sá ra is – ez eset ben azon ban
tisz táz ni kell a nem ke res ke del mi cé lú fel hasz ná lás ra vo -
nat ko zó jog vé del mi kér dé se ket.

Mi lyen kez de mé nye zé sek van nak egy há zunk ban
a di gi tá lis tech no ló gia ad ta le he tõ sé gek te rén? 

Az In ter net Mun ka cso port ke re té ben Er dé lyi Ká roly ko or -
di ná lá sá val vár ha tó an szep tem ber ben in dul egy gyer mek -
por tál, ame lyen a ter vek sze rint ok ta tást se gí tõ anya gok is
lesz nek (bár nem ez lesz a fõ pro fil ja). 

Zsí ros And rás mun ká já nak kö szön he tõ en ha ma ro san
el in dul az „Ecc le sia” on line vir tu á lis gyü le ke zet épí tõ stra -
té gi ai já ték pró ba ver zi ó ja, amely szó ra koz ta tó mó don te -
szi le he tõ vé az egy ház bel sõ éle té vel va ló is mer ke dést –
ter mé sze te sen a kon fir man dus kor osz tály szá má ra is.

Az EHE Gya kor la ti Tan szé kén és a Gya kor la ti In té zet ben
ké szül egy cso mag, amo lyan di gi tá lis „ha mu ba sült po gá -
csa”, ame lyet vég zõs teo ló gi ai hall ga tók kap nak út ra va ló -
ul an nak ér de ké ben, hogy le gyen a ke zük ben a hit ok ta -
tást, kon fir má ci ós fel ké szí tést szí ne sí tõ in du ló anyag. A
cso mag hit ok ta tás ban hasz nál ha tó, rö vid sza ka szok ra
bon tott bib li ai tár gyú fil me ket, pre zen tá ci ós for má tum ban
meg szer kesz tett éne ke ket, me mo ri te re ket, gyors is mét lés re
al kal mas to tó so ro za to kat, já ték is mer te té se ket, il luszt rá ci -
ós ké pi és ani má ci ós anya got tar tal maz. Rész ben köz vet -
len fel hasz ná lás ra szol gál, rész ben ins pi rál hat az anyag
bõ ví té sé re.



A VÁL TO ZÁ SOK VI LÁ GÁ BAN

So kat em le ge tett tény, hogy az utób bi öt ven év alatt na -
gyobb vál to zá so kat élt meg tár sa dal munk, mint ko ráb ban
év szá za dok alatt. Fal va ink ban a ma na pon ta vi lág há lón
nyar ga lá szó fi a ta lok nagy szü lei gyer mek ko ruk ban még
ök rössze ke rek mel lett ban du kol tak ki a föl dek re. 

A vál to zá sok ki hí vást je len te nek az egy ház szá má ra
is. A nosz tal gia – bár oly kor ért he tõ – min dig ter mé ket -
len. S ha az ér ték õr zés fel ada ta in do kol ja is a las súbb
vál to zá so kat, ezek – ép pen a ránk bí zott üze net má hoz
szó ló köz ve tí té se ér de ké ben – elõbb-utóbb el ke rül he tet -
le nek ké lesz nek. Szem lé let és mód szer te kin te té ben egy -
aránt.
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MEG JE LENT

Ki volt Lu ther Már ton? Sok nép sze rû el kép ze lés lé te zik:
csa ló dott, ki ug rott szer ze tes, aki lec két adott ke resz tény
sza bad ság ból egy to ta li tá ri us ke resz tény kul tú rá nak; né -
met pap, aki vi tá zott az ör dög gel, és ar ra ta ní tot ta a né -
me te ket, hogy ül döz zék a zsi dó kat; bõ be szé dû pap-pro -
fes  szor, a mun ka meg szál lott ja, aki a ter mé szet ben, a ze -
né ben és a nyelv ben fel tá ru ló ha tár ta lant jó ér zék kel és
íz lés sel ra gad ja meg; csa lád apa, aki ra jong a gyer me ke -
kért, az ál la to kért, az éte lért és a sze xért, aki nek bá mu lat -
ba ej tõ pszi ché je olyan je len sé gek ben jut ki fe je zés re, mint
a vég bél mû kö dés sel va ló fog la la tos ság és a szék re ke dés;
õ az el sõ pro tes táns, aki nek jel sza va – „Itt ál lok” – egy
olyan moz ga lom har ci ki ál tá sa lett, amely el kö te lez te ma -
gát az egye te mes pap ság vé del me mel let ti és a hi e rar chi -
kus kle ri ka liz mus el le ni harc ra. Ez csak kis íze lí tõ a sok
kép más ból.

Ez a könyv a tör té ne ti Lu thert, va la mint a leg fon to sabb
tu do má nyos fel fe de zé se ket pró bál ja meg vis  sza te kin tés
for má já ban is mer tet ni. Az a cél ja, hogy egy szer re mu tas -
sa be és ér té kel je Lu ther Már tont.

Az el sõ rész ben tör té nel mi arc élt kí vá nok ad ni, meg mu -
tat va, hogy Lu ther mi ért lett a ka to li kus egy há zon be lü li
re form moz ga lom ve ze tõ jé vé. A má so dik rész az zal fog lal -
ko zik, amit én Lu ther ne u ral gi kus örök sé gé nek ne ve zek,
mind az zal a nyo masz tó fáj da lom mal, ame lyet sok ke resz -
tény em ber ér zé keny sé gé nek oko zott. A har ma dik rész azt
a kér dést ve ti fel, hogy mi te kint he tõ Lu ther öku me ni kus
örök sé gé nek. Az utol só fe je zet a Lu ther -ma gya rá za tok tör -
té ne tét vá zol ja fel. (Rész let a szer zõ elõ sza vá ból.)

Eric W. Gritsch
ISTEN UDVARI BOLONDJA
Luther Márton korunk perspektívájából

Fordította Böröcz Enikõ
Luther Kiadó, 2006
B/5, 344 oldal. Ára: 2750 Ft



HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 4. VA SÁR NAP (CAN TA TE)
• Jn 16,5–15

Sze mé lyes hangon Can ta te va sár nap já ról

A hús vét utá ni ne gye dik va sár nap, Can ta te va sár nap ja di -
ák éve im alatt kü lön kis ün nep volt szá mom ra. Ezt a va -
sár na pot lá zas ké szü lõ dés elõz te meg. Ak kor még nem
volt olyan ter mé sze tes az, hogy a gyü le ke ze tek ta lál ko zó -
kat szer vez nek, s az sem, hogy a ze nés áhí ta tok te rén
ilyen nagy vá lasz ték le gyen. Ezen a va sár na pon (és az óta
is min den év ben) a Bu dai Egy ház me gye ének ka rai ta lál -
koz tak egy más sal, kö zös ze nés áhí ta ton. A kö zös pró bák
lá zas ké szü lõ dé se, a ne ves kar na gyok kal, a ha tal mas kó -
rus sal és az is mert szó lis ták kal va ló együtt mun kál ko dás
meg tisz tel te tés volt a szá mom ra, he lyét ke re sõ di ák szá -
má ra. S ak kor – a töb bi hús vét utá ni va sár nap jel le gé re
nem fi gyel ve – ez az egy volt szá mom ra hang sú lyos: az
élõ Krisz tus gyü le ke ze te ének lõ gyü le ke zet! Az ének lés az -
óta is fon tos szá mom ra. Az egy szó la mú ko rál ének lés, a
len dü le tes if jú sá gi éne kek ének lé se vagy a több szó la mú
kó rus mû vek elõ adá sá ban va ló rész vé tel új erõ vel tölt fel.
Jó az élõ Krisz tus ének lõ gyü le ke ze té hez tar toz ni.

Me di tá ció

A tex tus és az óegy há zi epis to la nem szól az ének lés rõl.
Az ószö vet sé gi ol vas mány ban vi szont na gyon hang sú lyo -
san ke rül elõ az ének lés aján dé ka. Nem csak bá to rít ének -
lés re, ha nem ki mond ja azt is, hogy erõm és éne kem az Úr!
Te hát nem csak ar ról van szó, hogy az Is ten ben bí zó em ber
oly kor – ami kor ked ve szottyan – da lol, éne kel, hal le lu já -
zik vagy di csé re tet zen ge dez, ha nem ar ról, hogy az Is ten -
nel va ló kö zös ség új élet tar tal mat ad. Nem ar ról van te hát
szó, hogy a li tur gi ánk ba be kell il lesz te ni né hány éne ket,
mert a ha gyo má nya ink ezt dik tál ják, ha nem ar ról, hogy
nincs éle tünk ének nél kül – mert „éne künk az Úr”.

Az ének lés va sár nap ján so kat be szél het nénk a ze né rõl,

az ének rõl, akár a mu si ca sac ráról, akár a vi lá gi ze né rõl.
Ez nagy kí sér tést je lent. Tu dom én is, hogy az ének lé si
kul tú ránk – Ko dály és Bar tók ha zá já ban – a pad lón van,
il let ve mély sza ka dék hú zó dik az elit mu zi ká lis igé nye és
a kon zum ze ne igény kö zött. S ez a mély sza ka dék az egy -
ház ze né ben is meg mu tat ko zik. Még is úgy ér zem, hogy
nem er rõl kell be szél ni. 

Éne kem az Úr! A Te rem tõ és a Meg vál tó. C. S. Le wis A va -
rázs ló uno ka öccse cí mû re gé nyé ben (Nar nia kró ni kái) két
gyer mek cso dá la tos va rázs gyû rûk se gít sé gé vel – szí nes tár -
sa ság kí sé re té ben – egy sö tét vi lág ba ér ke zik. A sö tét ség ben
fé lõ lon do ni ko csis ja va sol ja a gye re kek nek, hogy éne kel je -
nek egy zsol tárt, s ahogy éne kel ni kez de nek, va la mi meg -
vál to zik. A zsol tár vé gez té vel egy ének to vább zeng. S nö ve -
ked ni kezd a vi lá gos ság, éb red ni kezd a vi lág, zöl dell ni kezd
a rét, nö ve ked ni kez de nek a fák. Ak kor már nem az em be -
rek éne kel nek, ha nem As lan, az orosz lán. S az õ éne ke éb -
resz ti fel a sö tét ség bõl Nar nia or szá gát. Min den élet re kel.

Szunnyad az egy ház, sö tét ség ben ta po ga tó zunk, fé lel -
mek szo rí ta nak ben nün ket. Szo mo rú ság töl ti el a szí ve ket,
s vágy nánk, na gyon vágy nánk az új élet pezs dü lé sé re. Va -
jon mi kor kezd di csõ í tõ ének be a Lé lek, hogy éb red jen vi -
lá gunk?

Az el sõ ki in du lá si pont: a ta nít vá nyok (a gyü le ke zet) szo -
mo rú sá ga
Jé zus jól tud ja, hogy az em be ri lá tás mi lyen kor lá to zott.
Csak azt lát juk, ami a sze münk elõtt van. Te hát azt lát juk,
hogy Jé zus el megy, hogy nincs ve lünk test ben, hogy ûr tá -
mad az éle tünk ben, hogy hi ány ke let ke zik, és sö tét ség bo -
rul ránk. Szo mo rú ság töl ti el a szí ve ket. 

Lá tá som sze rint ez le het az ige hir de tés leg ké zen fek võbb
ki in du lá si pont ja.

Az el sõ meg ér ke zé si pont: a Jé zust di csõ í tõ ta nít vány
(gyü le ke zet)
Jé zus azért ígér te a Vi gasz ta lót, hogy az éle tünk for má lód -
jon, a szí vünk szo mo rú sá ga múl jon, és az éle tünk olyan
Lé lek tõl át járt élet le gyen, amely a fel tá ma dott Jé zus di -
csõ sé gét hir de ti. 
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Az el sõ ív
A szo mo rú ság ból ki in dul va kell vé gigjár nunk az utat. 
Az ív el sõ pont ja: Jobb, hogy el megy Jé zus, mert õ kül di el
a Párt fo gót.

Az ív má so dik pont ja: A Párt fo gó le lep le zi mind azt, ami
ben nünk és köz tünk aka dályt je lent.

Az ív har ma dik pont ja: A Lé lek a le lep le zés után ve zet,
a re á lis hely zet fel tá rás után új irányt mu tat.

Az ív ne gye dik pont ja: A Párt fo gó a Jé zus ból me rí tett
aján dék kal gaz da gít ja a ta nít ványt. 

Lá tá som sze rint a ki in du lá si és a meg ér ke zé si pon tok
kö zöt ti ív nek nem min den pont já ról kell kü lön hang -
súllyal be szél ni, a lé nyeg az, hogy az ige hir de tés ben érez -
he tõ le gyen, mi ként lesz a szo mor ko dó gyü le ke zet bõl di -
csõ í tõ gyü le ke zet. Az ál ta lam fel vá zolt ív pont jai ar ra mu -
tat nak rá, hogy a szo mor ko dó ta nít vány nem azért lesz vi -
dám, mert meg csik lan doz zák a hón al ját, vagy el me sél nek
ne ki egy jó vic cet, vagy kel le mes, bi zser ge tõ ér zés ben ré -
sze sí tik, ha nem azért, mert a Lé lek elõ ször rá mu tat a szo -
mo rú ság iga zi oká ra a bûn, az igaz ság és az íté let te kin te -
té ben, s el ve zet a Jé zus sal va ló kö zös ség re, amely az új
élet, az éle dõ, pezs dü lõ élet.

A má so dik ki in du lá si pont: az is me ret len Lé lek
Ta lán mi ma gunk is sok szor va gyunk úgy, mint ke resz te -
lõ Já nos ta nít vá nyai vol tak Efe zus ban. Õk ma guk azt sem
tud ták, hogy van Szent lé lek. Azt ta lán tud juk, hogy van
Szent lé lek, hisz ha más hon nan nem, az is ten tisz te let re já -
rók az in vo ká ci ó ban min dig ér te sül nek ar ról, hogy a
Szent lé lek ne vé ben (is) tör tén nek itt az ese mé nyek, még is
olyan so kan nem is me rik õt. A hit sok szor csak va la mi
tra dí ció õr zé se vagy er köl csi ér ték rend kö ve té se. 

A má so dik meg ér ke zé si pont: a meg is mert Lé lek
Ez ter mé sze te sen nem a le xi ká lis is me ret re vo nat ko zik,
ha nem ar ra, hogy a ben nünk és kö zöt tünk mun kál ko dó
Lé lek egé szen új vi szonyt te remt. 

A má so dik ív
Az is me ret len ség bõl az is me rõs ség fe lé kell ha lad nunk a
gon do lat me net ben, te hát eb ben az ív ben azo kat a pon to -
kat vá zol om fel, ame lyek is me rõs sé te szik a Lel ket. 

Az ív el sõ pont ja: a név. A Lé lek ne ve Jé zus szó hasz ná -
la tá ban a Párt fo gó. Itt le het szól ni a Pa rak lé tosz név, ki fe -
je zés gaz dag tar tal má ról. 

Az ív má so dik pont ja: Mi ért fé lünk a le lep le zés tõl? A vá -
laszt ta lán ab ban a mon dat ban le het ne meg ad ni: azért fé -
lünk a le lep le zés tõl, mert azt gon dol juk, hogy ki esik a ke -
zünk bõl az irá nyí tás, ál do za tok ká vá lunk. Az ál do zat so ha -
sem tud irá nyí ta ni, nem tud ja az aka ra tát ér vé nye sí te ni. A
bûn fe lõ li le lep le zés, a hi tet len ség nek a le lep le zé se ezt ered -
mé nye zi. Fény de rül ha zug sza va inkra: azt mond juk, hi -
szek, pe dig a bûn va ló sá ga az, hogy az em ber nem hisz Jé -
zus ban. Az ál do zat ve ze tet té lesz. A le lep le zett bû nö zõ nem
me het akár ho vá, csak oda, aho vá õrei ve ze tik. A bí ró elé. 

Az ív har ma dik pont ja: A Lé lek Jé zus elé ve zet. Azt te szi
is mert té, ami Jé zu sé. Te hát a ke gye lem lesz így is mert té
an nak, akit a Lé lek le lep lez és ve zet. 

Az ív ne gye dik pont ja: A ve ze tés köz ben a Lé lek Jé zust
di csõ í ti. Egy kép van elõt tem: a le lep le zett bû nö zõt ve ze -
tik a bör tön lép csõ há zá ban a bí ró elé, s köz ben ve ze tõ je
azt su tyo rog ja a rab fü lé be, hogy mi lyen jó fej a bí ró,
mennyi re ke gyel mes, még ar ra is ké pes, hogy ál do za tot
hoz a bû nö zõ kért. Bár a bör tön vi lá ga tel je sen bi zal mat lan
vi lág (me lyik vi lág nem bi zal mat lan ma már?), egy ilyen
hely zet még is re ményt és bi zal mat éb reszt het a „ve ze tett”
szí vé ben. 

Vé gül
Az elõ ké szí tõ met nem le het szok vá nyos nak ne vez ni. De a
ké szü lést se a szok vá nyos mó don vé gez zük el! A ki in du -
ló pon to kat (az ál ta lam meg ne ve zet te ket, vagy ép pen újab -
ba kat) és a meg ér ke zé si pon to kat (az ál ta lam meg ne ve zet -
te ket, vagy ép pen újab ba kat) ír juk le egy cet li re, a meg ér -
ke zé si pon to kat te gyük egy ki csit tá vo labb tõ lük, és sok -
szor el ol vas va a lek ci ó kat és a tex tust, pró bál juk meg
újabb ívek meg raj zo lá sá val ke res ni a mon da ni va lón kat.
Az ívek kü lön bö zõ pont ja i hoz he lyez he tünk egy ké pet, egy
tör té ne tet, egy-egy idé ze tet. Hi szem, hogy a Lé lek meg ad -
ja majd ne künk, mit kell mon da ni en nek a tex tus nak az
alap ján a fel tá madt Jé zus ról a fel tá madt Jé zus gyü le ke ze -
té nek. Egy mû hely mun ka kez de té nek szán tam írá so mat,
amely hez még exe gé zi s is kel l, no meg sok-sok imád ság! 

Ben ce Im re 

Tal ló zó

„(…) azt igény li, hogy õben ne higgye nek, és ne ki en ge del -
mes ked je nek. De íme, a »vi lág« ki ve ti és meg öli. (…) ez a
bûn lé nye ge; az örök és egyet len Bûn.” (Ra vasz Lász ló: Az
Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„A leg több em ber nem szí ve sen is me ri el, hogy bû nös.
El is me rik a ku dar co kat, a hi bá kat, sõt akár a bûn cse lek -
mé nye ket is. (…) A Szent lé lek ha tal mas mun ká já ra van
szük ség, hogy meg gyõz ze az em be re ket nyo mo rú sá gos ál -
la po tuk ról.” (A Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz -
tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„A ta ní tás ban kell len nie egy bi zo nyos elõ re ha la dás nak,
mi elõtt a ma gas fo kú igaz sá go kat be le het ne fo gad ni. Az
Úr so ha sem árasz tot ta el ta nít vá nya it ta ní tás sal. »Pont ról
pont ra, tan ról tan ra« ada gol ta ne kik a ta ní tá sát.” (Wil li am
Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„A Lé lek nem hoz új ki je len tést. A Szent há rom ság bel sõ
pár be szé dé nek ré sze se õ (…). Je len ti ez a Lé lek igé hez kö -
tött ve ze té sét (…) ki zár bár mi fé le, ma gát igé tõl füg get le ní -
tõ, Szent lé lek re hi vat ko zó ra jon gást.” (Sza bó An dor: Lá -
bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A Szent lé lek fog ja el mon da ni ne kik mind azt, amit
most nem ér te né nek, s ezért nem is hall gat hat nak meg.
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(…) Ez a ve ze tés nem misz ti kus rá ha tá sok kö vet kez té ben
tör té nik, ha nem ért he tõ szó, is te ni ige ál tal. (…) »Újat« te -
hát mond hat a pró fé ta (…), de »mást« (»ana ló gi át lan«
dol go kat) nem mond hat.” (Boly ki Já nos: Igaz ta nú val lo -
más. Osi ris)

„(…) a ki nyi lat koz ta tás nem zá rul le; iga zá ban csak
most éri el csúcs pont ját, ami kor a Lé lek »be lül rõl« kezd ta -
ní ta ni: meg ér te ti azt, amit a ta nít vá nyok ed dig csak »kí -
vül rõl« hal lot tak. (…) Esz ka to ló gia Is ten szem szö gé bõl
néz ve: az idõ lán co la ta nem fog lal ja ma gá ban a jö võt úgy,
ahogy az szá munk ra lé te zik, az az nem hor doz ma gá ban
bi zony ta lan sá got.” (Far kas fal vy Dé nes: Test té vált szó.
Prugg Ver lag)

„Tu laj don kép pen mi ért jobb a ta nít vá nyok nak, hogy Jé -
zus el megy, és majd jön a Vi gasz ta ló? Azért (…), mert míg
test ben van ve lünk, hely hez, tér hez, idõ höz van köt ve.
(…) S mi kor a film el ér ke zett Jé zus ke reszt re fe szí té sé hez
és meg ra gad ták Jé zust, hogy rá szö gez zék a ke reszt re, egy
fér fi fel ug rott a né zõk kö zül s így ki ál tott fel: In kább en -
gem! Én meg ér dem lem!” (Gyök össy End re: Já nos evan gé -
li u ma. Örök sé günk Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Can ta te va sár nap ján: a ze né rõl)
„…nem a ze né ben rej lik-e a leg ha tá so sabb ne ve lés, mi vel
a rit mus és az össz hang zat ha tol be leg in kább a lé lek ben -
se jé be…”

Pla tón (Kr. e. 427–347) gö rög fi lo zó fus

„Ahol a szó bá gyadt, ott a ze ne di a dal mas ko dik.”
Hans Chris ti an An der sen (1805–1875)

dán köl tõ és el be szé lõ

„…az a szo mo rú sej tel mem van, hogy az élet ben nem lesz
más vi gasz ta lóm, csak a ze ne.”

Bar tók Bé la (1881–1945) ze ne szer zõ

„A ze ne lé lek épí tõ, mi vel ké pes moz gás ba len dí te ni a ben -
sõt. A lé lek a kü lön bö zõ sé gek gyûj tõ edé nye (Eck hart mes -
ter), mun kál ko dá sa ré vén az em ber bé ké vel és sze re tet tel
te lik meg.”

John Cage (1912–1992) ame ri kai ze ne szer zõ

„A ze ne lel ki táp lá lék, és sem mi más sal nem pó tol ha tó.
Aki nem él ve le: lel ki vér sze gény ség ben él és hal. Tel jes lel -
ki élet ze ne nél kül nincs. Van nak a lé lek nek ré gi ói, me -
lyek be csak a ze ne vi lá gít be.”

Ko dály Zol tán (1882–1967) ze ne szer zõ

„A ze ne ren del te té se: bel sõ vi lá gunk jobb meg is me ré se,
fel vi rá go zá sa és ki tel je se dé se. A né pek le gen dái is te ni ere -
de tû nek tart ják. S ahol az em be ri meg is me rés ha tá ra it ér -

jük, ott a ze ne még túl mu tat raj tuk, olyan vi lág ba, me lyet
meg is mer ni nem, csak sej te ni le het.”

Ko dály Zol tán (1882–1967) ze ne szer zõ

(az igaz ság ról)
„Az igaz ság hal ha tat lan. Azt, aki meg ta lál ta, a sír ba is el -
kí sé ri.”

Is me ret len óegyip to mi el be szé lõ (Kr. e. 2070 kö rül)

„Az igaz ság nem tesz annyi jót a vi lág gal, amennyi bajt
okoz a lát sza ta.”

François de la Ro che fou cauld her ceg (1613–1680)
fran cia afo riz ma szer zõ

VERS
Hil ari us: Haj na li ének Krisz tus éle té rõl (rész let)

Ka kas hang ja, szárny tap sa, ér zi a ke lõ na pot.
Mi imá val s dal lal hív juk, amit jön ni vár hi tünk
és a vég te len fel sé get éne kel ve vég te len
haj nal elõtt, vi lág elõtt, zeng jük a Krisz tus ki rályt.
(Ba bits Mi hály for dí tá sa)

HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 5. VA SÁR NAP (RO GATE)
• Jn 16,23b–27

Ro gate va sár nap ja Jé zus Krisz tus menny be me ne te lé re irá -
nyít ja az ige hir de tõ és raj ta ke resz tül a gyü le ke zet fi gyel -
mét. Ezért az Úr bú csú be szé dé ben az imád ko zás ke rül a
köz pon ti hely re, még pe dig a hí võ em bernek ren del ke zé sé -
re ál ló olyan mé di um ként, amely a gyü le ke zet fu tu ruma,
jö võ be ni sor sa és Krisz tus vissza jö ve te le, ad ven tusa kö -
zött a leg ke mé nyebb szo ron gat ta tá sokban is igény be ve -
he tõ. El tu laj do nít ha tat lan kin cse az em ber nek az imád -
ság, az az imád ság, amely Jé zus egész éle té nek is cent ru -
má ban állt. Ige hir de té si váz la tom lánc sze me it ezért a kö -
vet ke zõ ki fe je zé sek al kot ják: a jö võ vé ge, a töb bes szám ra
szo rult em be ri lét, együtt lét az Atyá val Krisz tus ál tal, az
imád ság igaz meg hall ga tá sa.

Ami kor vé get ér a jö võ…

Mert kér dez ni va lónk len ne bõ ven, hi szen a „mi ér tek” és a
„ho gya nok” meg ha tá ro zó út jel zõi az élet nek a gyer mek -
kor tól egé szen a ha lál pil la na tá ig. Az em be ri kí ván csi ság
és az ál lan dó hi ány ér zet a lét ér tel me után kér dez a kul tú -
ra min den te rü le tén. So kan úgy érez he tik, hogy a ke resz -
té nyek nem kér dez nek, csak vá la sza ik van nak – a kér de -
zés a nem ke resz tény em ber rossz tu laj don sá ga. Ha ez így
len ne, ak kor Jé zus vá la sza it sem is mer nénk, a ta nít vány
min dig kér dez, pro vo kál, hi szen a fe le let is csak így szü -
let he tett meg, és így adód hat ma is. Jé zus a kér dés nél kü -

186



li sé get nem a je le nünk re da tál ja, ha nem „ar ra a nap ra” te -
szi: nem csak az öröm töl ti majd el a ta nít vá nyo kat „azon
a na pon”, ha nem kér dé se ket sem kell föl ten ni töb bé: „el -
né mul nak az ag gó dó kér dé sek, az em ber fe le le tet nyer eg -
zisz ten ci á já nak rej té lye i re” – fo gal maz Já nos-kom men tár -
já ban Boly ki Já nos. A meg hall ga tott és a vá lasz ra ta lált
imád ság ezért az is te ni jö võ, az ad ven tus be lé pé se az em -
ber je le né be. Ez a ki je len tés egy sor kér dés hez ve zet; az el -
sõ a sor ban: igaz sá go san hall gat ja-e meg ké ré se in ket,
imád sá ga in kat Is ten?

A lét rej té lyei és kér dé sei hét köz na pi ak: a fej lõ dés be, a
nö ve ke dés be és az er köl csi „tisz tu lás ba” ve tett hit az új -
kor ban nem is mert ha tá ro kat. A 20. szá zad el sõ fe lé ben
azon ban mind ezek ha mis re mé nyek nek bi zo nyul tak, an -
nak le he tünk ta núi, hogy míg az em ber tech ni kai le he tõ -
sé gei bõ vül nek, ad dig er köl csi érett sé ge nem ké pes lé pést
tar ta ni ve lük. Va la hogy az em ber min dig ma ga után kul -
log, ha az er kölcs rõl van szó. A ter mé sze ti és a sze mé lyes
ka taszt ró fák, az el mú lás meg ta pasz ta lá sa apo ka lip ti kus
fé lel met szül, amely az em ber vé ges sé gé nek fel is me ré se a
ki út re mé nye nél kül. Az apo ka lip ti kus krí zis nem egy sze -
rû en a po li ti kai és a szo ci á lis kö rül mé nyek ka taszt ro fá lis
hely ze té ben van – jól le het ezek tõl nem vá laszt ha tó el. Az
apo ka lip ti ka krí zi se a vi lág ban va ló lét fé le lem tel jes fel is -
me ré sé ben áll. A meg ha son lott te he tet len ség, vagy aho -
gyan E. M. Ci or an fo gal maz: „min den élõ igen li és ta gad -
ja ön ma gát egé szen az õrü le tig” – az õrü let pe dig nem jár
ké zen fog va a jó rend del. A fe nye ge tõ vi lág vé ge nem ad te -
ret az egy sze rû bá mész ko dó szá má ra; nin cse nek né zõk,
csak sze rep lõk, nin cse nek tet te sek, csak ál do za tok, nin -
cse nek sze mér me sen meg bú vók, csak mez te len re vet kõz -
te tett ál szen tek: fé le lem te li fel is me ré se a vég nek. Jé zus le -
rán tot ta a lep let az em ber rõl, fel tár ta fé lel me it, bû nös sé gét
és meg ha son lott éle tét, de – és itt a lé nyeg – nem hagy ta
ezek kel ma gá ra, ha nem az em ber sor sa Jé zus Krisz tus sor -
sa lett, a re mény te li élet tör té ne te.

Töb bes szám ra szo rult lét

Az em ber rá szo rul a töb bes szám ra – ír ja Odo Mar quard
né met gon dol ko dó –, hi szen még az idõ szûk re sza bott sá -
gán is – amely ab ból fa kad, hogy egyet len éle tünk van –
eny hít het az em ber ak kor, ha ezt az egyet len éle tet töb bes
szám ban ra goz za: az zal, hogy van nak em ber tár sa ink, és
ve lük cse ve günk, egy ki csit az õ éle tü ket is él jük. Az imád -
ko zás va sár nap ján nem csu pán em ber tár si kap cso la ta ink
told hat nak hoz zá éle tünk höz tör té ne te ket, ese mé nye ket,
ha nem – és ez ke resz tény pro pri um – ami össze cseng Mar -
quard gon do la ta i val: az em ber éle té nek töb bes szá mát
Krisz tus sal egy be fo nó dott sor sa ad ja. Ez a sors szen ve dé -
sek kel is te li, de a menny be me ne tel ígé re tét hor doz za, és
Jé zus ígé re te a mi je le nünk be be ra gyog va eme li te kin te -
tün ket az el kö vet ke zõk fe lé. Krisz tus ide je a mi idõnk is,
ezért tá gul hat és ol dód hat fel a szûk re sza bott sze mé lyes

lét a Krisz tus ál tal meg je le ní tett örök lét ben. En nek az
össze fo nó dott ság nak a je le az imád ság ra kul csolt kéz
„töb bes szá ma”, az egy be fo nó dott ság, aho gyan két ke zet
fel té te lez, úgy két sze mélyt, be szél ge tõ tár sat is, a meg hall -
ga tót és a vá lasz adót. A töb bes szám a ke resz tény em ber
éle té ben el sõ sor ban Krisz tus sal va ló lét, aki ese de zik ér -
tünk az Atyá nál.

Az em ber hét köz na pi sá ga az élet ket tõs ter mé sze te: az
em be ri je len és az is te ni jö võ kap cso la ta komp le men ter
mó don van elõt tünk. Az élet más-más sík já ról szár ma zó
is me re tek meg óv hat ják egy részt a je lent at tól, hogy ideo -
ló gi át gyárt son, amely a krisz tu si re mény he lyé re áll hat,
más részt a jö võt at tól, hogy az em ber ki sa já tít sa azt a
ma ga szá má ra. Más ként at tól, hogy a fu tu rum ad ven tus
le gyen, és az ad ven tus fu tu rum má vál jon. Ép pen ezért le -
het a jö võ min dig re mény te li.

Jé zus Krisz tus ne vé ben

Fel tet tük a kér dést: igaz sá go san hall gat ja-e meg ké ré se in -
ket, imád sá ga in kat Is ten? Ha vá la szunk õszin te, ak kor
azt mond juk: nem a mi igaz sá gunk sze rint, ha nem Krisz -
tus ne vé ben. Mi vel Krisz tus lé té hez nem csu pán a menny -
be me ne tel tar to zott hoz zá, nem csak fel tá ma dott hús vét
haj na lán, ha nem szen ve dett és el uta sí tot ták, ki re kesz tet -
ték és haj lék ta lan volt, így az em be ri élet szer ke ze te is
ilyen: szen ve dés és ha tár ta lan öröm. Az imád ság meg hall -
ga tá sa Krisz tus sze rin ti igaz ság gal tör té nik, és nem a vélt
em be ri igaz sá gok mód ján. 

Az imád ság a fe lej tés sel szem be ni és a jö võ vel szem be -
né zõ ma ga tar tás is, amely a tech ni kai tár sa da lom ni hi lis -
ta kon zek ven ci á i val is meg bir kó zik. Az imád ság a re mény
ki fe je zõ je, amint a Mi atyánk a szen ve dés re és Jé zus fel tá -
ma dá sá ra va ló em lé ke zés, az zal a ké rés sel, hogy jöj jön el
az õ or szá ga. Az Úr tól ta nult imád ság Is ten di csõ í té sé vel
vég zõ dik. Ez a di csõ í tés az apo ka lip ti kus fé le lem és a ha -
lál fé le lem el len pont ja, Krisz tus új élet re sza ba dí tó sze re te -
té nek be fo ga dá sa és ta nú sá ga, ak kor is, ha egy szer vé get
ér a jö võ…

Vé ge ze tül egy idé zet Or dass La jos imád ság ra ta ní tó
köny vé bõl: „Én, az em ber, olyan gyer mek va gyok, akit
ren del te té sem az ott ho nom ból más or szág ba, más föld -
rész re ve zet. Ami kor ha zul ról el in du lok, Atyám tól föl ha -
tal ma zást ka pok ar ra, hogy ott ho nom mal le ve le zés út ján
tart ha tom fönt a kap cso la to mat. Ír ha tok is, vá laszt is vár -
ha tok. Ez zel egy ben an nak a né ze tem nek is ki fe je zést ad -
tam, hogy imád koz ni nem kell, ha nem sza bad.”1

Orosz Gá bor Vik tor
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Tal ló zó

„Jé zus ne vé ben kér ni azt je len ti: az õ ér de mé re va ló hi vat -
ko zás sal és az õ ígé re tei alap ján, az Atya aka ra tá val össz -
hang ban, bíz va az õ jó sá gá ban, böl cses sé gé ben. (…) Jé zus
fi zi kai, tes ti je len lé te nél kül is tel jes le het az örö mük, hi -
szen a lát ha tat lan Is ten nel ál ta la ál lan dó kap cso lat ban le -
het nek. (…) Jé zus ed dig ké pes be széd ben ta ní tott, min dig
a hall ga tó sá gá hoz és a szi tu á ci ó hoz al kal maz kod va. (…) A
hit ben lé võ ta nít vá nyok, az új, eszk a to ló gi kus eg zisz ten ci -
át nyert em ber al kal mas ar ra, hogy meg ra gad ja Krisz tus ki -
je len té sét, meg ért se Krisz tus tit kát, kül de té sét.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A meg hall ga tás nak nem az a ke zes sé ge, hogy az Is ten
aka ra tá tól ide gen em be ri ké ré se ket az Atya a Jé zus köz ben -
já rá sá ért (…), ha nem tel je sí ti azért, mert sze ret min ket, és
mi Jé zus ne vé ben azt kér jük, amit sze ret ad ni (…).” (Ra -
vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Az én ne vem ben ki fe je zés nem va la mi má gi kus for mu -
la, ami le he tõ vé te szi, hogy hasz ná ló ja vég hez vi gye aka -
ra tát. Ehe lyett ezek a sza vak a Fiú mun ká já hoz kö tik a ké -
ré se ket, mely nek cél ja az Atya aka ra tá nak meg cse lek vé se
(…). A meg hall ga tott imád ság tel jes örö met hoz (…), mert
Is ten mun kál ko dik ben nük.” (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)

„Az imád ság nem kí nos kö te les ség, nem bün te tés, s
nem ve zek lés, amit ki ró nak ránk, ha nem öröm, ami egy re
in kább ki tel je se dik ben nünk. (…) Is ten nem ál lít ja töb bé
ön ma ga és kö zé jük Jé zust sem. Túl lesz nek ui. azon a pró -
bán, hogy sze re tik-e a Fi út.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt
mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„(…) a ta nít vá nyok Jé zus ne vé ben – az az mi vel hoz zá
tar toz nak – köz vet le nül az Atyá hoz for dul hat nak ké ré se -
ik kel. (…) az Atya irán ti bi za lom mal elõ ter jesz tett s a »Jé -
zus ne vé ben« (…) el mond ha tó imád sá gok meg hall ga tá sát
ígé ri.” (Boly ki Já nos: Igaz ta nú val lo más. Osi ris)

„Jól tu dom, hogy sok hí võ em ber ben is fel ve tõ dött már
a kér dés, sze re ti-e õt az Is ten. Ha csak egy is van ma kö -
zöt tünk, aki nek ez kér dé se, hadd kér dez zem vissza: test -
vé rem, sze re ted-e Jé zust? Mert aki Jé zust sze re ti, azt sze -
re ti az Is ten.” (Gyök össy End re: Já nos evan gé li u ma. Örök -
sé günk Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Ro gate va sár nap já ról)
„…az alá zat az ima iga zi nyel ve; egy szer re fo hász és a
leg szi lár dabb kö te lék…”

Franz Kaf ka (1881–1924) oszt rák író

„A ré gi trükk: ka pasz ko dunk a vi lág ba, és pa nasz ko dunk,
hogy nem ereszt.”

Franz Kaf ka

A csend gyü möl cse az ima.
Az ima gyü möl cse a hit.
A hit gyü möl cse a sze re tet.
A sze re tet gyü möl cse a bé ke.

Te réz Anya (Ag nes Gonx ha Bo janx hiu, 1910–1997)
al bán szár ma zá sú in di ai apá ca

TÖR TÉ NET 
(hogy örö mö tök tel jes le gyen…)
Néri Szent Fü lö pöt egy al ka lom mal meg lá to gat ta egy vi dé -
ki tisz te lõ je. Es te együtt ült ve le az ebéd lõ ben, ahol nagy
tár sa ság vet te kö rül a szen tet. Nagy volt a vi dám ság, a
ven dé gek ha tal ma sa kat ka cag tak, de leg na gyob ba kat ma -
ga Néri Szent Fü löp. 

Az újon nan jött ven dég nagy sze me ket me resz tett, és
igen meg bot rán ko zott Fü löp atya vi sel ke dé sén.

– És még ez az a hí res szent?! – füs töl gött ma gá ban. –
No, ez is szép szent, ha így ka ca rá szik…

De azért más nap el ment hoz zá gyón ni. Ami kor fel so rol -
ta mind azt, ami ben vét kes nek érez te ma gát, Fü löp meg -
kér dez te:

– Nincs több bû nöd?
– Nincs – vá la szol ta.
– Fi am – só haj tott Fü löp –, óva kodj a nem õszin te gyó -

nás tól. Te teg nap es te in do ko lat la nul meg bot rán koz tál raj -
tam. Lá tod, ezt fe lej ti el a leg több em ber: meg gyón ni in do -
ko lat lan és fe les le ges bot rán ko zá sa it.

VERS
(„mi vel ti sze ret tek en gem…”)

Au re li us Cle mens Pru den ti us: Es ti ének (rész let)

A test most kis idõ re
fá radt, he ver, ha nyat lik,
de álom közt is, al va
Krisz tus ról zeng a lé lek.
(Ba bits Mi hály for dí tá sa)

Sa mu el Tay lor Cole ridge: Re ge a vén ten ge rész rõl (rész let)

…a jó ima em bert sze ret
s ál la tot és ma da rat!
(Sza bó Lõ rinc for dí tá sa)

MENNY BE ME NE TEL ÜN NE PE
• Ap Csel 1,1–11

Be ve ze tés

Menny be me ne tel ün ne pén a dél elõt ti is ten tisz te le tet ked -
ve lem, mert ilyen kor a szom szé dos evan gé li kus is ko la ta -
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nu lói és ta ná rai szin te tel je sen meg töl tik a temp lo mot.
Ilyen kor meg ta pasz ta lom, hogy ez a hét köz na pi ün ne -
pünk még sem csu pán né hány hû sé ges nyug dí jas gyü le -
ke ze ti tag ma gán ügye – akik lel ke sen el jön nek akár még
az es te 6 órás is ten tisz te let re is, ta lán azért, hogy ne
kong jon annyi ra a temp lom –, ha nem az em lí tett eset ben
fi a ta lo kat (is) meg szó lí tó al ka lom. Ezen az ün ne pen né -
hány is ko lá hoz kap csol ha tó gyü le ke zet ben az ün ne pi
mon da ni va ló több sé gé ben a fi a ta lok hoz szól, er re is ér de -
mes fi gyel ni az ige ma gya rá zat so rán. A leg több gyü le ke -
zet ben mégis az idõ seb bek, el sõ sor ban a nyug dí ja sok a
meg szó lí tot tak. Menny be me ne tel ün ne pe le gyen hát erõ -
for rás fi a tal nak, idõs nek egy aránt!

Alap ve tés

Ezen az ün ne pen Lu kács újabb tu dó sí tá sá nak se gít sé gé vel
– amely evan gé li u má nak foly ta tá sa – ér te sü lünk Jé zus
menny be me ne te lé nek té nyé rõl, an nak kö rül mé nye i rõl és
kö vet kez mé nye i rõl. Az exe ge ti kai mun ka ered mé nye it,
ame lyek a pré di ká ci ó hoz visz nek kö ze lebb, az aláb bi ak -
ban  fog la lom össze.

A sza kasz el sõ so ra i ban az a hang sú lyos, hogy Jé zus nak
az éle té ben vég hez vitt cse le ke de tei és ta ní tá sai a „kez de -
tét” je len tet ték an nak a mun ká nak, amelyet most, menny -
be me ne te le után foly tat ni fog. Te hát a menny be me ne tel
nem vég sõ bú csú sem Jé zus, sem a ta nít vá nyok ré szé rõl,
ha nem olyan ál lo más, amely tõl kezd ve a kap cso la tok más -
kép pen, más fé le sí kon foly ta tód nak to vább. Hi szen Jé zus
ma is cse lek szik és ta nít az övé in ke resz tül. Mai ta nít vá -
nyai pe dig meg ta lál hat ják õt az ige hall ga tá sa ál tal.

Jé zus a Szent lé lek ál tal vá lasz tot ta ki azo kat, akik föl di
tá vol lé té ben az evan gé li u mot hir de tik, az egy há zat szer -
ve zik. Akik er re a fel adat ra ki vá lasz tot tak, azok nak Jé zus
tíz szer is meg je lent fel tá ma dott ként, úgy, hogy meg gyõz te
õket ar ról, hogy va ló sá go san él, és ta ní tot ta õket Is ten or -
szá gá ról. 

Ér de kes, hogy Jé zus ta nít vá nya i val va ló utol só föl di ta -
lál ko zá sa kor – mint egy utol só, ta lán leg fon to sabb ké rés -
ként – meg pa ran csol ta, hogy ma rad ja nak Je ru zsá lem ben.
Hi szen ad dig nem fog hat nak sem mi lyen mun ká ba, amíg
be nem tel je se dik az „Atya ígé re te”, az az a Szent lé lek kel
va ló be tel je se dés. Vagy is: Jé zus nak az volt a ter ve, hogy az
õs gyü le ke ze tet Je ru zsá lem ben for mál ja meg, ott árad jon ki
a Szent lé lek, s ott in dul jon el az a fo lya mat, amely rõl az
Apos to lok cse le ke de te i nek köny ve szá mol be.

Jé zus egy há za te hát egy re in kább lát ha tó vá vá lik, fo lya -
ma tos fej lõ dés elõtt ál lunk. A drá mai fej lõ dés mo tor ja a
„nem so ká ra” ér ke zõ Szent lé lek.

Fur csa, hogy a ta nít vá nyok ezek ben az utol só per cek -
ben – ta lán nem is tud ták, mit is él nek át ek kor va ló já ban
– Jé zust fag gat ják. Fel te szik ne ki azt a kér dést, hogy mi -
nek is kell tör tén nie a most kö vet ke zõ idõ szak ban, az az
konk ré tan: va jon nem ál lít ja-e fel „eb ben az idõ ben” Jé zus

a Mes si ás föl di or szá gát, a zsi dó nem ze ti ki rály sá got – a
po li ti kai ér te lem ben va ló füg get len sé get?

De gon dol koz zunk csak el azon, va jon ho gyan is ju tott
eszük be a ta nít vá nyok nak ilyet  kér dez ni? Úgy, hogy szá -
muk ra, az õ gon dol ko dá suk ban a Szent lé lek ki ára dá sa és a
meg ígért or szág el jö ve te le szo ro san össze kap cso ló dott.
Mind ezek alap ján ar ra a gon do lat ra jut ha tunk el, hogy Is ten
or szá ga alatt a ta nít vá nyok még min dig egé szen mást ér tet -
tek, mint Jé zus. De Jé zus még sem do ron gol ja le õket (pe dig
le het, hogy meg ér de mel ték vol na annyi kö zös él mé ny és el -
hang zott ta ní tás után), ha nem meg vá la szol ja a kér dé sü ket.

Jé zus föl di kö zös sé get akar, olyat, ahol Is ten aka ra ta ér -
vé nye sül, ahol a ki rály ság a sze re te ten, a szol gá la ton, a
hi ten és az en ge del mes sé gen alap szik, és nem a ha tal -
mon. Itt az Atya ter vé rõl van szó, amely nek meg ér té sé hez
ki kell lép ni az Ószö vet ség sze rin ti gon dol ko dás ból, hogy
az apos to lok a hit ál tal meg ért sék fel ada tu kat: le gye nek
ké szek Is ten aka ra tá nak el fo ga dá sá ra. 

A nyol ca dik vers egy be cseng Ézs 43,10 ver sé vel: Ti
vagy tok a ta nú im – így szól az Úr –, és szol gá im, aki ket
ki vá lasz tot tam, hogy meg is mer je tek, higgye tek ben nem, és
meg ért sé tek, hogy csak én va gyok. Elõt tem nem lett is ten,
és utá nam sem lesz.

A ta nít vá nyok most kap ják meg meg bí za tá su kat, azt,
hogy ta nús kod ja nak Jé zus ha lá lá ról, fel tá ma dá sá ról, egé -
szen a föld vég sõ ha tá rá ig. De ezt a fel ada tot nem a sa ját
ere jük bõl kell vé gez ni ük, ha nem meg kap ják hoz zá a Szent -
lel ket – az erõn fe let ti fel adat hoz erõ ada tik szá muk ra. De
ki is le het ta nú va ló já ban? Pusz tán õk, akik ott le het tek,
akik sze mé lye sen hall hat ták eze ket a kül dõ sza va kat?
Nem, min den ki ta nú le het, aki ta lál ko zott Jé zus sal, aki új -
já szü le tett Is ten tõl, aki bi zony sá got tud ten ni ró la cse le ke -
de tek kel, hí võ gon dol ko dás sal, élet ve ze tés sel – az is ten fé -
le lem ben gaz dag élet be szé des pré di ká ció a vi lág elõtt.

A Jé zus szá já ból el hang zó fel adat nem rö vid idõ re, ha -
nem egész élet re szó ló kül de tés. De hol is van a ta nú ság -
té tel kez de te éle tünk ben? Ta lán a köz vet len kör nye ze -
tünk ben, ott ho nunk ban, egy más hoz va ló vi szo nyu lá sa -
ink ban, ami kor is ten él mé nyünk bõl táp lál koz va sza va ink -
kal és tet te ink kel hi te le sen te szünk egy más nak bi zony sá -
got nap mint nap. A „ta nú im lesz tek” jö võ ide jû fel szó lí -
tást be tel je sed ni lát tuk a Jé zust hall ga tó ta nít vá nyok kö ré -
ben az Apos to lok cse le ke de te i rõl írt köny vet to vább ol vas -
va, és be tel je sed ni lát juk ma is az ige hir de té se kap csán, a
Szent lé lek ma is ha tó mun ká ja ál tal. 

A menny be me ne tel ese mé nyé rõl rész le te sen csak Lu -
kács szá mol be alap igénk ben. Az evan gé li u má ban alig
em lí ti ezt a tényt: El tá vo lo dott tõ lünk, és föl ment a menny -
be. (Lk 24,50) Márk is szûk sza vú an ír er rõl: Mi u tán eze ket
mond ta ne kik, fel emel te tett a menny be, és az Is ten jobb já -
ra ült. (Mk 16,19) Az Ap Csel lu ká csi – leg bõ vebb – be szá -
mo ló ja alap ján az aláb bi a kat szük sé ges tu da to sí ta ni,
hogy kö ze lebb jöj jön hoz zánk az ün nep lé nye ge:

Jé zus tes ti je len lé te a múl té. Kel lett, hogy le gyen egy
vég sõ perc, amely ben Jé zus vissza ment az Atyá hoz,

189



amely ben föl di éle te le zá rult. Szük sé ges volt, hogy ami -
képp meg szü le tett er re a vi lág ra, úgy el is tá voz zon in nen. 

Jé zus föl di szol gá la ta a múl té. Mun ká ját a ta nít vá nyok
fog ják most már foly tat ni.

Jé zust az Atya vet te ma gá hoz, aki ben föl di mû kö dé se
ide jén szün te le nül bi za ko dott, akit hir de tett. Ugyan is el tá -
vo zá sa kor Is ten di csõ sé ge és ha tal ma je lent meg fel hõ -
ként, Jé zust el ta kar va. Te hát Jé zus be ment egy olyan vi -
lág ba, aho va az em be ri szem már nem te kint het be. 

Ma már nem hi szünk ab ban, hogy Jé zus az ég be ment,
a fel hõk fö lé, mint ahogy azt 2000 éve hit ték, hogy ti. az
ég bolt mö gött van a menny or szág. Mi ma azt hisszük,
hogy a menny or szág egy faj ta ál dott ál la pot, amely ben el -
vá laszt ha tat la nul és örök ké Is ten nel, Is ten nél le szünk.

A menny be me ne telt kö ve tõ en a ta nít vá nyok nagy öröm -
mel men tek vissza Je ru zsá lem be – jegy zi meg Lu kács
24,52-ben. Az az a menny be me ne tel el le né re – vagy ta lán
ép pen ami att – a ta nít vá nyok biz to sak vol tak afe lõl, hogy
Jé zus nem ment el tõ lük, ha nem örök ké ve lük ma rad. 

A menny be me ne tel nek meg kel lett tör tén nie, hogy el jö -
hes sen a meg ígért Vi gasz ta ló, hogy a ta nít vá nyok meg -
kap has sák a Szent lel ket.

A menny be me ne tel lel kez de tét ve szi Jé zus fõ pa pi szol -
gá la ta, ame lyet övé i ért vé gez Is ten jobb ján, amely nek
min den ki ré sze se le het, aki el fo gad ja meg vál tá sát.

A két fe hér ru hás fér fi Is ten an gya la. Ér de kes pár hu -
zam, hogy amint Jé zus szü le té sé nél mennyei se re gek so -
ka sá ga ad ta tud tul az em be rek nek, hogy örül je nek, a
menny be me ne tel nél is Is ten kö ve tei van nak je len. Üze ne -
tük új re mény sé get ad: Jé zus vissza jön. Eb bõl ar ra kö vet -
kez tet he tünk:

Jé zus él, van szó szó lónk és fõ pa punk Is ten elõtt.
A föl di egy ház fel ada ta nem az, hogy só vá rog va néz zen

az ég fe lé, ha nem hogy meg va ló sít sa a ta nú ság té telt, hogy
Is ten aka ra tát tel je sít se.

Sze mély re sza bott fel ada tunk az, hogy mi is áll junk be
eb be a mun ká ba.

Ige hir de té si váz lat

Jé zus el tá vo zik
A fel tá madt Jé zus ki vit te ta nít vá nya it Be tá nia kö ze lé be, az
Olaj fák he gyé re. Nem mint egy faj ta szel lem: hú sa van,
csont ja van, lát ha tó, ele ven va ló ság ként. Töb bet nem is
tu dunk ró la, ál la po tá ról mon da ni. Ele ven va ló ság, aki ha -
ma ro san el tá vo zik. De még mi elõtt ezt ten né, ta nít vá nya -
i val töl ti utol só „föl di” per ce it. Ha ma ro san múl ha tat lan je -
len lé te lesz a fon tos a ta nít vá nyok szá má ra, és ma mind -
annyi unk szá má ra. 

A fel adat azok nak, akik itt ma rad nak
Nem az „ég be né zés”, ha nem a ta nú ság té tel. Jé zus vissza
fog jön ni, úgy, amint fel ment a menny be. Hogy mi kor? Az
nem ránk tar to zik. Most már nem az a fon tos, hogy nem

lát juk õt fi zi ka i lag – hogy fel hõ ta kar ja el õt a sze münk elõl
–, ha nem a menny be me ne tel ál tal megvalósult je len va ló sá -
ga, amely min ket is ta nú vá tesz. Ne künk Is ten or szá gát kell
meg va ló sí ta nunk, úgy, ahogy Jé zus ta ní tot ta, ma gya ráz ta.
Az élõ Is ten rõl va ló ta nú ság té tel a fon tos – le gyünk akár fi -
a ta lok, akár idõ seb bek. Ar ról, aki itt és most is ve lünk van. 

Ör ven dez ze tek, hogy itt ma radt 
Ezért nem bú sul nunk kell, ha nem an nak kell ezen az ün -
ne pen örül nünk, hogy tá vo zá sa ál tal mind annyi unk kal
ma radt. Jó azon el gon dol kod ni, va jon mi re in dít en gem
mind ez: hol és ho gyan vá lik ez az öröm meg fog ha tó vá, ta -
nú ság té tel lé, fel adat tá ma gam és a kör nye ze tem szá má ra.

Balog Eszter

Tal ló zó

„Ez idõt csak az Örök ké va ló tud ja, mert az az örök ké va ló -
ság ból fej lik ki. (…) Jé zus nem fej ti meg ha tá ro zot tan a ta -
nít vá nyok kér dé sét, ha nem a jö ven dõ ta ní tó ra és jö ven dõ
hi va tá suk tel je sí té sé re uta sít ja õket.” (Kál di Bib lia jegy ze -
tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A fel tá masz tott Jé zus negy ven na pot for dí tott ta nít vá -
nyai ne ve lé sé re. Õ is negy ven na pig ké szült mes si á si mun -
ká já nak meg kez dé sé re a pusz tá ban (…). A ta nít vá nyok nak
ugyan ar ra az erõ re van szük sé gük, ami vel Jé zus föl di éle -
té ben járt. (…) Em be ri buz gó ság, lel ke se dés, még a Jé zus
kö ze lé ben el töl tött né hány év sem elég ah hoz, hogy a rá juk
bí zott mun kát el vé gez hes sék. (…) Jé zus menny be me ne te le
ta núk elõtt tör tént. Az epi fá ni ák so rát le zá ró, ne ga tív epi -
fá nia. Ez az egyet len hely az Új szö vet ség ben, amely rész le -
te sen be szá mol ró la. (…) A be tel je se dett ígé ret to váb bi ígé -
re tek be tel je se dé sét ké szí ti elõ.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib -
lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A »ta nú« (mar tys) az ak ko ri fel fo gás sze rint az, aki nek
köz vet len ta pasz ta lás út ján is te ni igaz ság és is me ret ada -
tik, s en nek bir to ká ban az il le tõ hi telt ér dem lõ, meg ra ga -
dó bi zony sá got tud ten ni.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet -
ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„A ta nít vá nyok fel fo gá sa sze rint a Szent lé lek ki ára dá sa
és a meg ígért or szág el jö ve te le szo ro san egy más hoz kap -
cso ló dott. (…) Ami kor a ha ma ro san be kö vet ke zõ lé lek ke -
reszt ség rõl be szélt a ta nít vá nyok nak, eb bõl rög tön azt a
kö vet kez te tést von ták le, hogy kü szö bön áll Iz ra el ki rály -
sá gá nak hely re ál lí tá sa (…).” (A Bib lia is me re te kom men -
tár so ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„A gyü le ke zet tel je sen új do log. Nem volt té má ja az
Ószövetség pró fé ci á i nak (Ef 3,5). (…) A Szel lem el jö ve te le
ab ban a vá ros ban kö vet ke zik be, ahol az Urat ke reszt re fe -
szí tet ték.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár.
Evan gé li u mi Ki adó)

„Idõ és tér vég ha tá ra egy szer re van ki tûz ve ab ban, hogy
»a föld vég sõ ha tá rá ig«.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé -
cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)
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„Jé zus meg pa ran csol ta ne kik, hogy ne men je nek el Je ru -
zsá lem bõl. Mi ért? Mert Is ten aka ra ta az volt, hogy a »ta -
ní tás Si on ból jön, és Je ru zsá lem bõl az Úr nak be szé de«.
(…) A »föld vég sõ ha tá ra« ál ta lá ban a zsi dó ság el ter je dé -
sét je len ti.” (Hein rich Langen berg: Apos to lok cse le ke de tei.
Evan gé li u mi Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
Rész let Ró nay György Föl ment a menny be cí mû írá sá ból
„A fel hõ ta lán csak azért ta kar ta el a sze me tek elõl, hogy
aki ke re si, mos tan tól fog va ben ne tek ke res se és lás sa. A
fel hõ ket hi á ba néz né: egyik olyan, mint a má sik. Sen ki se
mond ja, hogy a fel hõk mö gött van. Ott ûr van, és ha tár ta -
lan tér, csil lag por, csil lag vi lá gok. Is ten or szá ga va la hol
»má sutt« van.

Kény te len va gyok ilyen tér-fo gal ma kat hasz nál ni –
mond ja a fe hér-ru hás an gyal, – mert a Ti el mé tek kép te len
más ban gon dol kod ni, mint tér ben és idõ ben. De ha azt
mon dom, hogy »má sutt«, az nem azt je len ti, hogy nem
fönt, ha nem lent, nem az »ég ben«, ha nem va la hol a Föld
kö ze pé ben… Kí vü le tek, és ugyan ak kor ben ne tek, mert ezt
is hal lot tá tok: hogy az Is ten or szá ga ben ne tek van…
De hoz zá kell ten nem, hogy ez a »ben ne tek« nem va la mi
zárt ság, ha nem nyi tott, ha tá rolt sá gá ban is ha tár ta lan, hi -
szen az Is ten or szá ga van ben ne.

Ne künk, an gya lok nak, ga li le ai fér fi ak, mind ez egy sze rû
és vi lá gos; csak az zal vá lik bo nyo lult tá, hogy a ti nyel ve -
tek re pró bál tuk le for dí ta ni. Idõk fo lya mán sok ilyen for dí -
tá si kí sér let lesz; de egyik sem fog föl ér ni az zal a köz vet -
len ta pasz ta lat tal, amit ti sze rez te tek Ró la, és ti fog tok to -
vább ad ni. Aki ben ez a ta pasz ta lat ér zõ dik majd, az min -
dig is meg gyõ zõbb bi zony ság lesz Ró la, mint akár a leg -
szebb és leg fé nye sebb ok fej tés. Mert nem a „lé te zõ” Is ten -
rõl lesz ta nú ság, ha nem az élõ Is ten rõl… 

…nem az kell, ami raj tad túl és kí vü led van, ha nem az,
ami te vagy, és ami ben ned van: a te em ber sé ged. És az az
Is ten, aki rõl a te em ber sé ged tesz ta nú sá got.

Ezért, ga li le ai fér fi ak, ne a fel hõt néz zé tek, ha nem az ál -
dást. És ne azon bú sul ja tok, hogy el ment, ha nem azon ör -
ven dez ze tek, hogy itt ma radt…”

HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 6. VA SÁR NAP (EXA U DI)
• Jn 15,26–16,4

A va sár nap té má ja

Hús vét utol só va sár nap ja van. Ez a va sár nap menny be -
me ne tel és pün kösd ün ne pe kö zé esik. Té má ját is ez a kü -
lö nös idõ be li el he lyez ke dés ha tá roz za meg. Mi u tán Krisz -
tus el bú csú zott az övé i tõl, a Szent lé lek el jö ve tét ígér ve –

sze mük lát tá ra fel emel te tett, és fel hõ ta kar ta el õt a sze -
mük elõl (Ap Csel 1,9b). 

A menny be me ne tel után a ta nít vá nyok ma guk ra ma -
rad nak. A Mes ter nél kül egé szen ta nács ta la nok. Amíg ve -
lük volt, kö zel sé ge biz ton sá got, vé dett sé get, ta ná csot, bá -
to rí tást je len tett. Az új hely zet re leg in kább az erõt len ség,
a bi zony ta lan ság, a szo mo rú ság, a cél ta lan ság jel lem zõ. A
fé le lem órá ja már el múlt, de a ta nú ság Lel két még nem
kap ta meg a ma rok nyi kö zös ség. Hon nan nyer nek erõt a
rop pant fel ada tok el vég zé sé hez? Hon nan nye rik a bá tor -
sá got a szó lás ra? Ho gyan gyõ zik majd az egy re nö vek võ
el len ál lás ter hét? Ki vi szi át Is ten em ber sze re te tét fo gai
közt a túl só part ra?

A szö veg

Jé zus a já rat lan, ne héz te re pen, szo ron ga tott hely ze tük -
ben sem hagy ja ma gá ra ta nít vá nya it. A paravklhtoõ ér -
ke zé sét ígé ri. A paravklhtoõ jo gi fo ga lom. Je len té se: a se -
gít sé gül hí vott, vé dõ ügy véd, párt fo gó, köz ve tí tõ, köz ben -
já ró, se gí tõ. A paravklhtoõ az a sze mély, aki biz tat, bá to -
rít, köz ve tít az egyén ér de ké ben. Az Új szö vet ség ben ez a
fo ga lom ki zá ró lag Já nos nál hasz ná la tos. Az el sõ párt fo gó
ma ga a ta nít vá nyai kö ré ben le võ, õket vi gasz ta ló, erõ sí -
tõ, ér tük köz ben já ró Jé zus. A má sik párt fo gó a Lé lek, akit
Jé zus ma ga he lyett küld, mi u tán fel ment a mennyek be. A
fe je zet 16. ver se sze rint a paravklhtoõ-t az Atya kül di el
Jé zus ké ré sé re a ta nít vá nyok nak, míg 26-ban ma ga Jé zus
a kül dõ, igaz, a Szent lé lek itt is az Atyá tól (para; touÖ
patro;õ) szár ma zik. Az elõ zõ he lyen a föl di Jé zus, míg
tex tu sunk ban már a meg di csõ ült Krisz tus van az ese mé -
nyek mö gött, aki el me ne te le után is je len van az ese mé -
nyek ben. 

A meg di csõ ült Krisz tus aján dé ka a Szent lé lek, az igaz -
ság lel ke (pneuÖma thÖõ ajlhqeivaõ). Az „igaz ság Lel ke” ki -
fe je zés az Új szö vet ség elõt ti iro da lom ban a qum rá ni te ker -
csek ben for dul elõ, ahol azt a lel ket je lö li, amely a hí ve ket
a Sá tán el le ni harc ra ve ze ti. Já nos nál a Lé lek mint Krisz -
tus mel lett bi zony sá got te võ (marturevw) erõ van je len. Ró -
la ta nús ko dik, éb resz ti, meg újít ja és meg erõ sí ti a ta nít vá -
nyok el kö te le zett sé gét és re mény sé gét. A meg erõ sí tett,
meg bá to rí tott, fel egye ne sí tett ta nít vá nyok ma guk is bi -
zony sá got tesz nek (marturevw).

Jé zus lát ja, hogy mi vár az övé i re, ami kor õ már nem
lesz ve lük. A mel let te va ló ta nús ko dás ugyan úgy ki vív ja a
vi lág nem tet szé sét, mint Jé zus fel lé pé se. Jé zus tud ja, hogy
ha ta nít vá nyai va ló ban az õ ne vé ben lép nek fel, ak kor ez
a kül sõ re ak ció el ke rül he tet len. Ezért ké szí ti fel õket ar ra
az idõ re, ami kor ma guk ra ma rad nak eb ben a vi lág ban.
Nem szé pí ti, nem is hall gat ja el azt, ami rá juk vár. A ta nít -
vány sor sa nem kü lön bö zik a mes te ré tõl. Jé zus ra di ká lis
ki je len té sé vel el osz lat min den il lú zi ót. A ta nít vá nyok meg -
bot rán koz hat nak (skandalivzw), a zsi na gó gák ból ki át koz -
zák õket (ajposunagwvgouõ poievw), még az éle tük re is tör -
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nek (ajpokteivnw). Rosszul sejt jük itt a fo ko za tos sá got,
hogy egy re bor zal ma sabb dol gok fog nak be kö vet kez ni. Jé -
zus sza vá ból egé szen vi lá gos, hogy a két utób bi biz to san
be kö vet ke zik, de nem ezek je len tik a leg rosszab bat, ha -
nem a bot rán ko zás. A Jé zus tól va ló el tán to ro dás nak, a hit
el vesz té sé nek meg elõ zé sé re és meg aka dá lyo zá sá ra azon -
ban még van re mény. Az am né zi á ra haj la mos ta nít vá nyok
min den idõ re szó ló fi gyel mez te tést kap nak Jé zus tól, ami -
kor azt mond ja: én meg mond tam nek tek. A Párt fo gót ép -
pen azért ígé ri és kül di majd el Jé zus, hogy a ta nít vá nyok
eszé be jut tas sa mind azt, amit ve le meg él tek, amit tõ le és
ál ta la kap tak, és így a re mény te len nek tû nõ hely zet ben is
új igaz sá gok ra ve zes se el õket, meg õriz ve õket a meg bot -
rán ko zás tól, a hi tet len né vá lás tól, a leg fõbb rossz tól, ami
Jé zus ta nít vá nyá val meg tör tén het.

Az ige hir de tés fe lé

„Nem az út a le he tet len, ha nem a le he tet len az út.”
(Hen ri Bou lad)

Az egyik In dia na Jones-film ben van egy el gon dol kod ta tó
je le net. Hõ sünk kül de té se tel je sí té se köz ben egy bar lang
ki já ra tá nál egy ha tal mas sza ka dék hoz ér ke zik. A ka lan -
dor lel kû fi gu ra most egy szer re meg tor pan. Jó za nul mér le -
gel. Hát ra fe lé nem ve zet út, hõ sünk nek leg alább is biz to san
nem. De az or ra elõtt tá ton gó sza ka dék olyan szé les, hogy
nincs em ber, aki ké pes len ne át ug ra ni. A ke zé ben szo ron -
ga tott kis no tesz sze rint itt az Is ten híd já nak kel le ne len ni.
„Hit bõl kell ug ra ni? Ó, uram is ten!” Az tán ma gas ra eme li a
lá bát, elõ re dõl és lép. A lá ba pe dig szi lárd ta lajt ér. És egy -
szer re ki raj zo ló dik, lát ha tó vá vá lik a híd, amely a túl part -
ra ve zet. A túl part ról vissza te kint ve masszív kõ híd volt az.

A ta nít vá nyok Jé zus nél kül egé szen ma guk ra ma rad -
nak. A fel ada tok ott tor nyo sul nak elõt tük. Ér zik, tud ják,
hogy át kell kel ni a hí don. Jé zus nél kül egé szen ta nács ta -
la nok. Amíg Jé zus ve lük volt, biz ton ság ban vol tak. Jé zus -
nál min den ne héz hely zet re volt meg ol dás, min den kér -
dés re volt vá lasz. Most azon ban a Mes ter nél kül meg tor -
pan nak, föld be gyö ke re zik a lá buk. A Mes ter hi á nya és a
kör nye zet el len ál lá sa le küzd he tet len aka dály ként tor nyo -
sul elõt tük. Mi hez kez de nek most? Hon nan lesz erõ, ki tar -
tás, lel ke se dés a túl só part el éré sé ig, ami kor csak a sza ka -
dék lát szik mint egyet len re a li tás? Meg tud nak-e áll ni hi -
tük ben? Ho gyan ma rad hat nak meg a kö rül mé nyek el le né -
re is Jé zus kö zös sé gé ben?

Jé zus tud ja, hogy mi vár rá juk. Ha ra gasz kod nak hoz zá,
sor suk nem kü lön bö zik a Mes te ré tõl, út juk a vi lág ban
ugyan ab ba az irány ba tart, mint az övé. Ez zel a ténnyel
szem be sül ni kell a ta nít vá nyok nak. Jé zus nem a leg -
rosszabb ra ké szí ti fel a ta nít vá nyo kat, ha nem ar ra, ami
vár rá juk. Úgy fog nak bán ni ve lük, ahogy ve le is bán tak.
A ta nít vány nem fel jebb va ló a mes te ré nél, sem a szol ga az
urá nál. (Mt 10,24) A ta nít vá nyok nak mind ezek el le né re

meg kell ma rad ni Jé zus kö zös sé gé ben, ki kell tar ta ni hi -
tük ben. Jé zus pre ven ci ó ja nem a sors, ha nem a bot rán ko -
zás el ke rü lé sét cé loz za. Sza vá ból min den il lú zi ó val le szá -
mo ló ra di ká lis ki je len tés el le né re az övé it fél tõ sze re tet
szól. Tud ja, hogy ma guk tól nem lesz nek ké pe sek vé gig -
men ni ezen az úton. Az el len ál lás ha ma ro san fel õröl né
ere jü ket, lel ke se dé sü ket, hi tü ket. Szük sé gük van a Párt fo -
gó ra, aki Jé zus ról tesz bi zony sá got, mi köz ben erõ sít, buz -
dít, lel ke sít és igaz ság ra ve zet. Luther egyik pré di ká ci ó já -
ban így tré fál ko zik: „A Szent lé lek nem tud más ról be szél -
ni ne künk, egye dül Jé zus Krisz tus ról. Sze gény Szent lé lek,
egy sze rû en sem mi más hoz nem ért.” Ké pünk nél ma rad va,
a Lé lek hi dat ver a tá ton gó sza ka dék fö lé. A ta nít vá nyok
a Lé lek ere jé vel moz dul nak, ha lad nak és ér kez nek az
úton. Az erõt ép pen a leg ki lá tás ta la nabb hely ze tek ben
érez he tik meg, mert Is ten Szent lel ke ép pen ott tud ha té ko -
nyan mû köd ni, ahol a mi ké pes sé ge ink és le he tõ sé ge ink
vé get ér nek. Ami kor pe dig el hur col nak és át ad nak ti te ket,
ne ag gód ja tok elõ re, hogy mit mond ja tok, ha nem ami meg -
ada tik nek tek ab ban az órá ban, azt mond já tok, mert nem
ti vagy tok, akik szól tok, ha nem a Szent lé lek. (Mk 13,11)

Exa u di va sár nap ján a Lé lek re vá ró lé lek ün ne pel. Halld
meg, Uram, hí vó han go mat! Kö nyö rülj raj tam, hall gass
meg! – lé lek-zünk fel a zsol tá ros sal együtt a vi gasz ta ló
Szent lé lek meg je le né sé re vár va.

Ma ko vicz ky Gyu la

Tal ló zó

„A Lé lek mun ká ja nem tör té ne ti et len-má gi kus, ha nem a
tör té ne ti Jé zus egy sze ri, meg is mé tel he tet len meg vál tó
mun ká já nak hir de té se em be ri esz kö zök ál tal. (…) A vi lág
gyû lö le té vel Krisz tus ba rá ta i nak re á li san szá mol ni uk kell.
(…) az éle tü ket is ve szé lyez te ti a val lá si fa na tiz mus.” (Ju -
bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té -
ka Kft.)

„(…) a Krisz tus ne vét em lí tõ, reá vo nat ko zó hit val lás
már ma gá ban az a val lá sos bûn tény, ami ért a ke resz tyé -
ne ket ül döz ni kell.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma -
gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„A vi lág el len sé ges sé ge és gyû lö le te lát tán kí sér tés be es -
het a hí võ, hogy meg pró bál jon el me ne kül ni a vi lág tól,
vagy ma rad jon csend ben ben ne. (…) Jé zus biz tat ta ta nít -
vá nya it, ami kor rá mu ta tott a Lé lek föl dön vég zett mun ká -
já ra.” (A Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is -
me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„(…) azt gon dol ják, hogy Is ten nek tet szõ dol got mû vel -
nek. Ez mu tat ja, hogy egy em ber le het na gyon õszin te, na -
gyon buz gó, és még is té ved het.” (Wil li am Mac Do nald: Új -
szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„A gyû lö let re is a hi te les ta nú ság té tel a mél tó vá lasz,
úgy is, mint nem vi szon zott gyû lö let. To vább ra is a vi lá -
gért fo lyik a küz de lem, s nem el le ne (…). A zsi na gó gá ból
le en dõ ki ta ga dott ság szo ci á lis el le he tet le nü lés is, a kö zös -
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sé gi jog vé de lem meg vo ná sa, el vesz té se, ami kor bár ki
meg öl he ti õket. A tet tes pe dig szent nek ál lí tott ön iga zo lást
(…) tud elõ so ra koz tat ni (…).” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt
mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A vár ha tó ül dö zé sek an nál in kább ször nyû ek, mi vel
min den ül dö zõ (…) meg lesz gyõ zõd ve ar ról, hogy ez zel
va la mi lyen Is ten nek tet szõ dol got cse lek szik. Az itt sze -
rep lõ lat re ivan pros fev re in twÖ qe wÖ ki fe je zés mind két tag -
ja kü lön-kü lön is mert val lá si ter mi nus: »szol gá la tot tel je -
sí te ni«, il let ve »ál do za tot vin ni«. Együt tes al kal ma zá suk
azon ban igen rit ka (…).” (Boly ki Já nos: Igaz ta nú val lo -
más. Osi ris)

„Fé lel me tes tra gé di á ra vi lá gít rá a szö veg: ere de ti leg he -
lyes is ten ke re sé sé ben az em ber olyan sú lyo san is té ved het,
hogy meg öli azo kat az em ber tár sa it, akik va ló já ban job -
ban tisz te lik Is tent, mint õ ma ga.” (Be ne dikt Schwank: Já -
nos. Aga pé)

„Va la ki egy szer ked ve sen azt mon dot ta, hogy »ne kem
be épí tett Krisz tu som van«.” (Gyök össy End re: Já nos evan -
gé li u ma. Örök sé günk Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(meg ne bot rán koz za tok…)
„…min den csak meg sem mi sül ve
õriz he ti meg éle tét.”

Jo hann Wolf gang Goe the (1749–1832)
né met köl tõ és re gény író

(aki meg öl ti te ket, azt hi szi, hogy Is ten nek tet szõ szol gá la -
tot vé gez…)
„…azt a val lá si el vet, hogy a hit cse le ke de tek ben nyi lat -
koz zék meg, igen he lyes át vin ni a fi lo zó fi ák ra is: gyü möl -
csük sze rint ítél jünk ró luk is…”

Fran cis Ba con (1561–1626) an gol fi lo zó fus,
lord kan cel lár

TÖR TÉ NET
(rész let a vér ta nú ak ták ból: akik meg õriz ték szá munk ra az
evan gé li u mot)
Krisz tus ti zen két vér ta nú já ról, akik rõl a ke resz tény iro da -
lom leg ré gibb la tin do ku men tu ma tu dó sít:
(A tár gya lá son) Cit ti nus ezt mond ta: „Sen kit sem fé lünk
Urun kon, Is te nün kön kí vül, aki a menny ben van.”

Don á ta így szólt: „Nagy tisz te let il le ti meg a csá szárt
mint csá szárt, de egye dül Is tent fél jük.”

Ves tia meg val lot ta: „Ke resz tény va gyok.”
Sec un da ezt mond ta: „Ami va gyok, az aka rok len ni.”
A pro kon zul (Sa tur ni nus, Afri ca pro vin cia ve ze tõ je Com -

mo dus csá szár ide jé ben – K. I.) meg kér dez te Spe ra tus tól:
– Ki tar tasz hát amel lett, hogy ke resz tény ma radsz?
Spe ra tus így fe lelt:
– Ke resz tény va gyok.

Sa tur ni nus er re azt kér dez te: 
– Akar tok még egy kis gon dol ko dá si idõt?
– Ilyen igaz ügy ben nincs szük ség már meg fon to lás ra.
– Har minc na pi ha la dé kot kap tok. Fon tol já tok meg még

egy szer!
Spe ra tus el is mé tel te: 
– Ke resz tény va gyok.
A pro kon zul ez után ki hir det te az íté le tet: kard dal kell

õket ki vé gez ni.
Spe ra tus fel ki ál tott: 
– Kö szön jük Is ten nek! – Mind nyá jan fel ki ál tot tak:
– Is ten nek le gyen há la!

VERS
(azért mon dom nek tek, hogy ami kor el jön az órá ja, em lé -
kez ze tek rá…)
Ti tus Luc re ti us Ca rus: A ter mé szet rõl (rész let)

Mert vál sá gos idõ ben kell meg ügyel ni az em bert,
És csak a bal sors ban lát szik meg, hogy mi va ló ban,
Mert az igaz ság ek kor tör csak elõ a szi vé bõl,
Ek kor hull le az ál arc, s tû nik elõ a va ló ság.

PÜN KÖSD ÜN NE PE
• Ap Csel 2,1–13

Ho mi le ti kai jel le gû exe gé zis

Ami kor pe dig el jött a pün kösd nap ja…
Jé zus a Szent lé lek el kül dé sé nek ígé re té vel hagy ta ma gá ra
a ta nít vá nyo kat olyan uta sí tás kí sé re té ben, hogy Je ru zsá -
lem ben vá ra koz za nak, amíg az meg ér ke zik (1,4; 8). En ge -
del me sen együtt vol tak, ki tar tó an imád koz tak (1,14) pün -
kösd nap ján is, amely ere de ti leg ara tá si há la adó ün nep, il -
let ve a Sí nai-he gyi szö vet ség em lék ün ne pe volt, és sok za -
rán do kot von zott a vá ros ba.

A Szent lé lek ma ga is Is ten ti tok za tos je len lé te. A meg ér -
ke zé sé rõl szó ló rö vid, tö mör be szá mo ló az ószö vet sé gi teo -
fá nia le írá sok hoz ha son ló an és azok ter mi no ló gi á já ra em -
lé kez tet ve meg pró bál ja em be ri sza vak kal le ír ni a ter mé -
szet fö löt tit (er re utal a w{sper és wJsei; ki fe je zés). Is ten je -
len lé te ér zék szer vek kel is ta pasz tal ha tó vá vá lik. Utal rá
egy részt a hang, amely erõs szél ro ham (pnohv – szél, de le -
het lé lek is; vö. pneuÖma és rúah) zú gá sá hoz ha son lít, és az
ég bõl szár ma zik – ez kö rül írá sa Is ten nek, ne vé nek em lí té -
se nél kül –, más részt a tûz, amely meg je lent elõt tük
(w[fqhsan, ez Jé zus meg je le né se i nek ki fe je zé se pél dá ul
1Kor 15,5kk-ben). A sze let va la mi lyen erõ so dor ja
(feromevnhõ), amely mö gött szin tén Is ten sejt he tõ.

Mind nyá jan meg tel tek Szent lé lek kel
Ez a szûk sza vú tag mon dat hor doz za az ese mé nyek köz -
pon ti moz za na tát. Nem elé gí ti ki az Is ten tit ka it für ké szõ
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kí ván csi sá gun kat. Bi zo nyá ra szán dé ko san: amit nem ért -
he tünk meg, amit nem le het em be ri ka te gó ri ák, ter mé sze -
ti ké pek se gít sé gé vel meg ha tá roz ni, le ír ni, ar ról jobb, ha
nem is mon dunk töb bet. Hogy Is ten ho gyan vég zi el mun -
ká ját a szív mé lyén, az ma rad jon az õ rej té lye.

Sok kal töb bet ol vas ha tunk azon ban en nek a moz za nat -
nak a kö vet kez mé nye i rõl, ha tá sa i ról. Úgy is mond hat -
nánk: Is tent ugyan nem le het na gyí tó alá he lyez ni, nem
ve ti alá ma gát tu dá lé kos vizs gá ló dá sa ink nak, de en ge di,
hogy a hí võ em ber „tet ten ér je”. A ha tás ket tõs.

Egy részt kü lön fé le nyel ve ken kezd tek be szél ni. Itt – úgy
tû nik – nem a nyel ve ken szó lás ról van szó, mint 1Kor 14-
ben. Ott ugyan is az Is ten nel va ló kom mu ni ká ció esz kö ze,
amely ese ten ként még az imád ko zó szá má ra is ért he tet len,
de azok nak, akik hall ják, min den kép pen – ha csak va la ki
meg nem ma gya ráz za. Azon ban ami itt tör té nik, an nak ép -
pen az em be rek a cél pont jai. A hall ga tó ság elõtt Is ten fel sé -
ges dol ga it tár ja föl az ige hir de tés. A csön des szo ba zár kó -
zott sá gá ból, a fé le lem mel ve gyes vá ra ko zás ból, a hall ga -
tás ból ki lép nek a nyil vá nos ság elé. Nem va la mi fé le ex ta ti -
kus ál la pot ba ke rül nek, ha nem össze sze dett, ün ne pé lyes,
ha tá ro zott ki je len tés hang zik föl (ajpofqevggesqai).

Más részt ha tás sal van nak a tör tén tek a hall ga tók ra is.
Za var ba ej tet te õket a megta pasz talt je len ség (ejxivstanto
– ere de ti leg: ki ál lít, át he lyez, meg vál toz tat, ti. lel ki ál la po -
tot). Az az ki zök ken tet te õket a meg szo kott gon dol ko dás -
mód ból. Va la mi olyat kel lett át él ni ük, ami re nem szá mí -
tot tak. Ér de kes, hogy a za var oka az, hogy ér tet ték, amit
hal lot tak. Min den ki a ma ga nyel vén (dialevktw – dia lek -
tus, nyelv já rás). Ért het jük úgy is, hogy a szét szó ró dott és
eset leg más – pél dá ul gö rög – anya nyel vû ek is sa ját nyel -
vü kön hal lot ták a be szé det. Az ere de ti össze füg gés, a szó -
hasz ná lat és a be szé lõk ga li le ai szár ma zá sá ra va ló uta lás
(vö. Mt 26,69–73) azonban in kább azt sej te ti, hogy nem
pusz tán a nyel vi kü lönb sé gek tûn tek el, ha nem egy sok kal
mé lyeb ben meg hú zó dó prob lé ma: az em ber és em ber, il let -
ve Is ten és em ber kö zöt ti kom mu ni ká ció aka dá lyai há rul -
tak el. Nem a be széd zagy va sá ga, ért he tet len sé ge, „ká na -
á ni nyel ve ze te” kelt meg döb be nést. Az ter mé sze tes vol na,
ha nem ért enénk egy mást. De itt tisz ta, ért he tõ, kö vet he tõ
be széd hang zik el, és ez fur csa. „A Szent lé lek ha tal ma
alatt le võ em ber Is tent ért he tõ vé te szi kör nye ze te szá má -
ra.”1 De a Szent lé lek re nem csak az ige hir de tõ nek, ha nem
hall ga tó i nak is szük sé ge van.

Itt ér de kes ta lán meg je gyez ni a szer kesz tés egyik jel leg -
ze tes sé gét. Jé zus menny be me ne te le és pün kösd kö zött ol -
va sunk Má tyás apos tol lá vá lasz tá sá ról. A ta nít vá nyok
kez dik ko mo lyan ven ni Jé zus ha lá la elõt ti sza va it, ígé re te -
it. Fon tos, hogy a ti zen ket tõ bõl egy se hi á nyoz zék. Azon -
ban a tizenkettõ csak Iz rá el re van te kin tet tel. Itt, a Szent -
lé lek ha tá sá ra – bár a zsi dó ság gal össze füg gés ben (pro ze -

li ták), de né pek rõl hal lunk. Érez zük, hogy vi lág ren ge tõ
dol gok fog nak tör tén ni.

A má sik ki fe je zés, amely az ese mé nyek fo gad ta tá sá ra
utal, a cso dál ko zás (ejqauvmazon). Az Is ten cse lek vé sé re va -
ló rá cso dál ko zás ké pes sé ge ada tik meg szá muk ra.

A har ma dik ki fe je zés már az el sõ cso dál ko zá son túl ju -
tott és sa ját evi lá gi in teg ri tá sát fél tõ em ber ter mé sze tes re -
ak ci ó ja: ré sze gek ezek! Ennyi re egy ér tel mû és bá tor be -
széd vagy Is ten tõl, vagy ré szeg tõl jön. Az utób bit fel té te -
lez ni ve szély te le nebb.

Fi lo zo fá ló me di tá ció

Az em ber örök ké nyug ha tat la nul ke re si kor lá tai meg ha la -
dá sá nak le he tõ sé gét. Mint ha foly ton bi zony gat ni akar ná
sa ját ma gá nak, hogy nin cse nek kor lá tok. Ez zel azon ban –
ön kén te le nül – két sze re sen is bi zo nyít ja ha tá rok kö zé szo -
rí tott te remt mény mi vol tát: egy részt a vég te len fe lé só haj to -
zás a vég te len Te rem tõ re utal; más részt a kor lá tok ál lan dó
fe sze ge té se ré vén el árul ja vé ges sé gé nek té nyét, és sa ját ma -
gát ép pen az által de fi ni ál ja, ha tá roz za meg, hogy kor lá ta i -
val mi lyen vi szony ban áll. (Pél dá ul ha a tu dós em ber az zal
büsz kél ke dik, hogy va la mely tu do mány te rü le tén bi zo nyos
ha tá ro kon si ke rült túl lép nie, el árul ja, hogy cél ja a kény sze -
re det ten tu do má sul vett kor lá tos ság le küz dé se volt.)

A vé ges sé gé ben két ség be esett em ber szá má ra az iga zán
nagy sze rû le he tõ ség a vég te len Is ten be lé pé se a kor lá tos
vi lág ba. En nek köz pon ti moz za na ta Jé zus föld re ér ke zé se
és éle te. Ez a jó ság a vé ges ség fe lõl néz ve za var ba ejt. A
vég te len Is ten nel va ló ta lál ko zás ki me ne te le a vé ges em -
ber szá má ra két le he tõ sé get hor doz ma gá ban, az az két sé -
ges. Az el sõ za var után – amely ter mé sze te sen ért he tõ –
két fé le le het az em be ri re ak ció is: hit vagy el uta sí tás. Az
utób bi nak egyik for má ja a gúny, amely nem más, mint
ami kor az em ber fö lé be he lye zi ma gát az ér zé kelt va ló ság -
nak, úgy tesz, mint ha szá má ra nem lé tez né nek kor lá tok.

Nos, az Is ten vég te len sze re te té nek kéz zel fog ha tó, az
em ber szint jén is köz vet le nül ta pasz tal ha tó for má ja Jé zus
Krisz tus. Is ten min den le het sé ge set el mon dott ma gá ról Jé -
zus ban. Azon ban ez az is te ni „vi zit” ép pen za var ba ej tõ
vol ta mi att ma gya rá zat ra szo rul. Szük sé ges, hogy Is ten
se gít sé günk re le gyen ab ban, hogy meg ért sük õt. Más sza -
vak kal: pün kösd nem tesz hoz zá új tar tal mi ele met Jé zus
föl di éle té nek mon da ni va ló já hoz. A ta nít vá nyok a Szent -
lé lek ré vén nem új ki je len tést kap tak, ha nem em lé kez te tõt
(lásd az evan gé li u mi igét: Jn 14,26 – esze tek be jut tat min -
dent) és bá tor sá got, lel ke se dést a szó lás hoz, hall ga tó ik pe -
dig azt, hogy a Jé zus ról szó ló igét meg ért het ték. Ami kor
két em ber kö zött köl csö nö sen ért he tõ kom mu ni ká ció fo -
lyik, az Is ten mun ká ja. Ha sza va ink Is tent ért he tõb bé te -
szik, az a Szent lé lek mun ká ja.

Is ten meg te het te vol na, hogy min den ki nek köz vet le nül
ad ja a ki je len tést, a Jé zus ról szó ló evan gé li u mot. Még is in -
kább em be re ket bí zott meg az zal, hogy hir des sék õt. Pün -
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kösd és a Szent lé lek mun ká ja nem szük ség te len né te szi,
ha nem sür ge ti és ért he tõ vé, be fo gad ha tó vá te szi az ige hir -
de tést.

Is ten igé je ma is egy sze rû em be ri sza vak for má já ban
ter jed, ezért ki is van té ve ve szé lyek nek. Né ha pusz ta em -
be ri szó nak lát szik. Más kor tisz ta sá ga, egy ér tel mû sé ge za -
var ba ejtõ. Nincs ben ne két ér tel mû ség, egy ér tel mû en Is -
ten be ve tett hit re hív. Gúny tár gyá vá le het. Is ten kigú nyol -
ha tó, ke reszt re fe szít he tõ, sza va fél re ma gya ráz ha tó, kö ve -
tei le sö pör he tõk, fél re ál lít ha tók. Az egyik leg na gyobb átok
az em be ren a ci niz mus.

Fon tos kér dés azon ban, hogy le het-e ma ré szünk pün -
kösd ben, ami kor a kom mu ni ká ció aka dá lyai el há rul nak.
A Szent lé lek jövetele nem ki erõ sza kol ha tó, de ér ke zé sé re
ké szül ni le het Jé zus sza vá nak ko mo lyan vé te lé vel, en ge -
del mes ség gel, imád ság ban kér ve Is tent ígé re té nek tel je sí -
té sé re. Ez le het ne a mai üze net ki csen gé se.

Le het sé ges váz lat

1. A Szent lé lek aján dé ka nem a ki vált sá go sok szûk –
idõ ben (ókor) vagy fe le ke zet ben (ka riz ma ti ku sok) ha tá rolt
– kö ré nek le he tõ sé ge, ha nem lét szük ség let min den ke resz -
tény szá má ra. Ha tá sa nem tit kos, az Igét meg ke rü lõ ki nyi -
lat koz ta tás, ha nem Is ten Jé zus Krisz tus ban fel kí nált sze re -
te té nek meg ér té se és to vább adá sá nak ké pes sé ge, tisz ta,
ért he tõ be széd Is ten rõl. Nem ma gya ráz ha tó, de je len lé te és
hi ány tü ne tei ér zé kel he tõk. Ha hi ány zik, nem ért jük Is tent,
és hi ány zik a bá tor ság a ta nú ság té tel re.

2. A Szent lé lek nem te szi fe les le ges sé, ha nem sür ge ti az
em be ri ta nús ko dást Is ten rõl. Ha er re nincs in dít ta tá sunk –
a Szent lé lek hi ány zik. Ez nem „ki sebb hi ba”, ha nem óri á -
si tra gé dia.

3. Az aján dék nem meg ren del he tõ, nem ki erõ sza kol ha tó.
Te he tünk-e még is va la mit ér te? Igen! Ak tí van: mint a ta nít -
vá nyok, ko mo lyan vé ve Jé zus sza va it, és együtt imád koz -
va, kér ve he lyet ké szí tünk ne ki. Él jen ben nünk a
várakozás, hogy va la mi tör tén ni fog! Passzí van: ne uta sít -
suk vissza, ne gú nyol juk, ha va la kin ke resz tül a Lé lek szól.

Gyõ ri Pé ter Ben já min

Tal ló zó

„A Szent lé lek nek ke gye lem tel jes sé ge va ló di ara tás ün ne -
pé vé tet te azt, a mennyi ben a Szent lé lek az a ter mény volt,
me lyet Jé zus az õ ha lá la ál tal meg ér lelt. Ugyan azon Szent -
lé lek ál tal el sõ zsen gé nek ün ne pé vé lett a pün köst, a
mennyi ben az el sõ ke resz tény köz ség Jé zus szel le mé nek
el sõ zsen gé je volt. Vég re tör vény ho zás ün ne pe is lett, mi -
vel a Szent lé lek az apos to lo kat meg ta ní tot ta Jé zus tu do -
má nyát nem csak ér te ni, ha nem az egész mó ze si tör vényt
ma ga sabb je len tõ ség ben fel fog ni.” (Kál di Bib lia jegy ze tei.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Az apopht hen gesthai kü lön ben nem az eksz ta ti kus be -
széd, ha nem az ün ne pé lyes, lel kes elõ adás. (…) a nyel vi
aka dály le küz dé se után is csak azok ér tik meg Is ten dol -
ga it, akik ben a Szent lé lek mun kál ko dik. (…) a gúny esz -
kö zé hez fo lya mod va. Ezen az úton azon ban nem le het Is -
ten mun ká i nak lé nye gét meg ér te ni.” (Ju bi le u mi kom men -
tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„(…) a lé lek (szel lem), szél, le he let egy szó: pne u ma, ne -
fes. A szél a zú gás sal, a lé lek a szó val s ez a hang gal kap -
cso ló dik. De a lé lek, a szel lem ké pe a tûz is; vi szont a tûz
láng és a láng nyelv; a nyelv is mét a be széd re, az Igé re
utal. (…) em lé kez tet az el be szé lés a Tör vény ki adá sá nak
kül sõ kö rül mé nye i re: menny dör gés, tûz, Ige. (…) Mind ez -
zel azt eme li ki a szent író, hogy itt nem csak a szó lás cso -
dá ja tör tént, ha nem a meg ér tés, a hal lás cso dá ja is.” (Ra -
vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„(…) kü lön fé le nyel ve ken kezd tek be szél ni (he te ra is glos -
sa is). Ezek két ség te le nül ak kor be szélt élõ nyel vek vol tak;
(…) a dia lek tó (…) je len té se »nyelv«, nem pe dig ön kí vü le -
ti ál la pot ban tör té nõ meg nyil vá nu lás.” (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)

„En nek a szél nek az ere je el sö pör min den poz dor ját,
szennyet, meg tisz tít ja a le ve gõt, miként a tûz fel éget min -
den ha mis gon do la tot. E tûz ere je sem mi sí ti meg ha zug sá -
ga in kat, e tûz fer tõt le nít meg nyel vet, pa ráz na kép ze le tet.”
(Ab lon czy Dá ni el: To vább! Open Art Ki adó)

„(…) »egy aka rat tal« (…) vol tak együtt (…). Ez a ta nú -
ság té tel bi zo nyít ja a pün kösd re össze gyü le ke zet tek imád -
sá gá nak ere jét.” (Hein rich Langen berg: Apos to lok cse le ke -
de tei. Evan gé li u mi Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(„Mind nyá jan meg tel tek Szent lé lek kel…”)
„Mert nem be széd ben áll az Is ten or szá ga, ha nem erõ ben.”

Pál apos tol, 1Kor 4,20

„A kö zép kor ban a Szent lé lek le jö ve te lét jel zõ szél zú gás
jel ké pe zé sé re kür tö ket és har so ná kat fúj tak, a tü zes nyel -
vek jel ké pe zé sé re égõ kó cot, ró zsá kat és os tyát hul lat tak a
ma gas ból, né hol fe hér ga lam bo kat eresz tet tek szét a
temp lom ban.”

Bá lint Sán dor, nép rajz ku ta tó

„A hol nap vi lá ga azo ké lesz, akik az iga zi örö möt hir de tik.”
Fried rich Heer, oszt rák tör té nész

Örök vi lá gos ság – vi lá gíts be szí vünk be! 
Örök jó ság – sza ba díts meg a rossz tól! 
Örök ha ta lom – légy se gít sé günk! 
Örök ir ga lom – kö nyö rülj raj tunk! 
Se gíts, hogy min dig, egész szív bõl és erõnk bõl té ged ke -
res sünk!
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Utunk vé gén ve zess el jó sá go san szent sé ges szí ned elé!
Fogd ke zün ket, hogy kö vet ni tud juk az ös vényt, ame lyet
szent Fi ad mu tat ne künk! 
Add ke gyel me det, hogy be lép hes sünk örö möd be!

Szent Al ku in (730–804) di a kó nus, hit tu dós imá ja

TÖR TÉ NET
(a Szent lé lek rõl, avagy: amit nem le het el mon da ni…)
Egy lel ki pász tor ír ja köny vé ben, hogy egy szer dél utá ni sé -
tá ja al kal má val meg lá tott egy kis gye re ket, aki a ho mo ko -
zó ban ját szott, és köz ben szop ta az uj ját. Oda ment hoz zá
és meg kér dez te tõ le: 

– Mi lyen ízû az uj jad?
A kis fiú nem vá la szolt. A lel kész nem hagy ta annyi ban

a dol got, és új ra meg kér dez te:
– Mi lyen ízû az uj jad? 
A kis fiú el gon dol ko dott, majd oda nyúj tot ta ne ki: 
– Tes sék, kós told meg! 

VERS
(va la mi láng nyel vek je len tek meg…)
Csa ná di Im re: Ki ke le ti kán ta

Fújj, fújj, jó szél, 
zõl díts he gye ket, 
uta kat fe hé ríts, 
te le szórd a le ve gõt 
csi cser gõ csen gõk kel, 
ho zsan ná zó ha ran gok kal, 
hadd örül jön hát Urunk, 
Jé zus –
Mi Urunk Jé zus 
meg in dul va la fe lénk, 
se nem bot tal, 
se nem ba tyu val, 
egy szál arany su gár ral.
Nem fi nom fa ri ze u sok hoz, 
in kább bé két len bél pok lo sok hoz, 
nem pa pi fe je del mek pa lo tá já ba, 
nyit in kább nyáj õr zõk nyû ves ak lá ba.
Mink is azért ma gun kat meg aláz zuk, 
vál lunk ról mind e vi lág hív sá gát le mál ház zuk, 
hogy az Örök Di csõ sé get meg lás suk.

PÜN KÖSD 2. NAP JA
• Ap Csel 10,34.42–43

Exe gé zis

A ki je lölt pe rikó pa két kü lön tar tal mi egy ség bõl te võ dik
össze. Az Ap Csel 10,34.42–43 Pé ter pré di ká ci ó já nak a be -
ve ze té se, il let ve be fe je zé se, az Ap Csel 10,44–48 ver sek ben
a Lé lek vé te lé rõl ol vas ha tunk. Pé ter pré di ká ci ó ja Jé zus éle -

té rõl, ha lá lá ról és fel tá ma dá sá ról szól az apos to li kül de -
tés sel ki egé szít ve. A po gá nyok ra ki ára dó Lé lek pe dig
mint egy be ve ze tõ je a je ru zsá le mi zsi nat ülé sé nek, ahol
ma ga Pé ter szá mol be az ese mé nyek rõl. Né hány ki eme lés
a szö veg bõl:

34. v.: Uta lás 5Móz 10,17-re, ahol Is ten bí rói ha tal ma
sze mély vá lo ga tás nél kül ki ter jed a jö ve vé nyek re és az öz -
ve gyek re.

42. v.: Az apos to li kül de tés pri o ri tá sa, amely Róm 1,16
ana ló gi á ja, hir de ti, hogy az el sõ meg szó lí tott kö zös ség Iz -
rá el né pe. A ta nú ság té tel cél ja, hogy hir des se Krisz tus bí -
rói ha tal mát, ame lyet élõk és hol tak fe lett gya ko rol.

43. v.: A krisz to ló gi ai hit val lás a bûn bo csá nat ról szó ló
pró fé tai ígé ret tel zá rul, amely azon ban a kor társ apos to li
pré di ká ci ók tól el té rõ en uni ver zá lis táv la tot nyit. Lu kács
ki hang sú lyoz za a bûn bo csá nat egye te mes sé gét: min den ki,
aki hisz. Ér de mes össze vet ni Lk 24,47-tel, ahol a bûn bo -
csá nat ke gyel me Je ru zsá lem né pé nek szól. Ez a nyi tott ság
már elõ vé te le zi a tör té net ki me ne te lét, Is ten né pek fe let ti
ha tal mát, a po gá nyok szá má ra meg je le nõ ke gyel mi le he -
tõ sé get a Lé lek vé te lé ben.

44. v.: A pré di ká ció ha tá sá ra ki töl te tik a Szent lé lek a je -
len va lók ra, ez Pé ter lá to má sa után a má so dik jog alap ja a
po gány misszi ó nak. 

45. v.: Lu kács iro dal mi szer kesz té se egy re in kább a tar -
tal mi lé nyegre fokusz ál, ahol érez he tõ en fo ko zó dik a fe -
szült ség. Két tá bor van egy más sal szem ben, zsi dók és po -
gá nyok, kö rül me tél tek és kö rül me té let le nek. A je len va ló
zsi dók el ámul nak, mert Is ten ha tal má nak lát ha tó je lét ta -
pasz tal ják meg. A je len va ló zsi dók – akik nek egyéb ként
szin tén nem lett vol na tör vé nyes jo guk be lép ni egy po -
gány há zá ba, vö. 10,28 – jól jö het nek ta nú ként a je ru zsá -
le mi zsi na ti meg be szé lé sén. 

48. v.: E. Bar ni kol fel hív ja a fi gyel met arra, hogy tu laj -
don kép pen hi ány zik a ke reszts ég a tör té net bõl. Pé ter „csu -
pán” ren del ke zik ar ról, hogy ke resz tel ked je nek meg, de a
tör té net szer zõ je nem em lí ti, hogy meg is ke resz tel ked tek
vol na. A tör té net me ne té ben fon tos sze re pet kap a po -
gány ke reszt ség, amely a Lé lek mun ká já nak a kö vet kez mé -
nye, de a je ru zsá le mi ta nács ko zás is – amely a po gány -
misszió, po gány ke reszt ség kér dé sé rõl hi va tott dön te ni –
ez alatt a Lé lek alatt mun kál ko dik, így a két tör té net nem
mond hat egy más nak el lent. 

Lu kács szer kesz té sé ben kü lö nös ki eme lést kap a Szent -
lé lek. Az evan gé lis ta em lí ti Jé zus Szent lé lek tõl va ló fo gan -
ta tá sát (Lk 1,35), Ap Csel 1,16 alap ján pe dig kon ti nu i tást
lát tat a Szent lé lek ál tal a pró fé ták, Jé zus és az apos to lok
mû kö dé se kö zött. Lu kács na gyon hang sú lyo zot tan ki eme -
li a Szent lé lek sze re pét Jé zus föl di szol gá la tá nak be töl té sé -
ben és az apos to li cse le ke de tek ki tel je se dé sé ben. A Szent -
lel ket úgy ír hat juk le Lu kács alap ján, hogy az az erõ, ha -
ta lom, amely a Szent lé lek Is ten aka ra tát ma ra dék ta la nul
vég hez vi szi. A Szent lé lek az Atya aka ra tát Krisz tus ál tal
vi szi vég be. A Szent lé lek vé te le kül sõ je lek kel tár sul, de
Lu kács meg kü lön böz te ti a ke reszt ség tõl. Az evan gé lis ta az
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apos to li szol gá lat kéz rá té te lé ben lát ja a Szent lé lek vé te lé -
nek a je lét, ame lyet kül sõ lát ha tó je lek kö vet nek (nyel ve -
ken szó lás, pró fé tai ki je len tés, bi zony ság te vés). 

Az ige hir de tés fe lé

„Adj ne künk sza ba du lást a ré gi ter hek alól!”
A Vissz hang cí mû imád sá gos könyv egyik pün kös di imád -
sá gá ból köl csö nöz tem ezt a mot tót. Úgy ér zem, na gyon ta -
lá ló an fe je zi ki a tör té net ezt a ré gi ter hek alól tör té nõ sza -
ba du lást. A dol gok kü lön le ges sé ge, hogy ezek a ter hek
„val lá sos” ter hek, ame lyek az is ten ké pünk bõl for má ló dó
bál vány kö vek formájában nehezednek ránk. Ha job ban
meg él jük a szö ve get, ak kor ész re vesszük, mi lyen cso dá la -
tos mó don ta lál ha tó meg ben ne a ko ráb bi val lá sos él mé -
nyek új ra ér tel me zé se, a bál vány kö vek mor zso ló dá sa. 

Az is te ni ha ta lom be fo ga dó kész sé ge ed dig nem ze ti-kul -
tu rá lis ha tá rok kö zött moz gott, ahol a jö ve vény és az ár va
irán ti is te ni ér zé keny ség volt a val lás ta ní tó mes te re. Most
Is ten táv la ta a nem ze ti és kul tu rá lis ha tá ro kat fe sze ge ti. Is -
ten nem sze mély vá lo ga tó, aki nél a po gány-zsi dó el len tét
dön tõ mó don be fo lyá sol ná a sza ba dí tás út ját. Krisz tus
szét fe szí ti ezt a ha tár vo na lat, és Is ten egye te mes sze re te tét
hir de ti meg. A ré gi fel hí vás új kon tex tus ba ke rült át.

A kö vet ke zõ fel fe de zés Is ten bí rói ha tal má nak „vál to zá -
sá ra” vo nat ko zik. Idá ig az íté let tör té nel mi táv la tát hang sú -
lyoz ták, amely ben a Min den ha tó né pe ket ren del ural ko dás -
ra, és nem ze te ket szór szét bün te té se je le ként. Em be re ket
bün tet har mad- és ne gyed ízig bû ne i kért, de meg ke gyel mez
ezer ízig azok nak, akik sze re tet tel for dul nak fe lé. Ez után a
tör té nel men tú li szfé rá ban is je len tõ sé ge van az íté let nek.
Is ten dön té sé nek üdv tör té ne ti táv la ta van, amely ha tás sal
van az em ber vi lá gá nak és Is ten or szá gá nak ta lál ko zá sá ra,
a pusz tu lás ra és az élet re, ég és föld ta lál ko zá sá ra. Ez a bí -
rói ha ta lom Krisz tus el jö ve te lé ben tel je se dett be, aki nek íté -
le te mö gött a ke resz ten vál lalt ál do za tát lát hat juk.

A pró fé tai ta ní tás is új, krisz tu si ru hát ölt ma gá ra. Az
ed dig hir de tett iz rá e li hit val lás hir te len uni ver zá lis meg ta -
pasz ta lás sá vá lik. A pró fé ták ta ní tá sa a hit út já ról a nem -
ze ti pro vin ci a liz mus ból a krisz tu si glo ba li tá sig nyer ha tal -
mat. Az apos tol hir de ti: Min den nép ked ves az Is ten szí ne
elõtt (10,35); Krisz tus ál tal min den ki meg iga zul (13,39);
Min den ki, aki hisz, bûn bo csá na tot nyer (10,42). A hit ere -
je és cso dá ja min den ki nek ada tik, kor tól, nem tõl és nem -
ze ti ség tõl füg get le nül, és ez a cso da el ve zet a bûn bo csá nat
és az igaz ság út já ra. 

A po gá nyok lé lek ke reszt sé ge új uta kat tár az apos to lok
elé. Ed di gi val lá si ha gyo má nyu kat fél re té ve új ének kel
szó lí tot ták meg az Is tent, és eb ben a cso dá ban a Lé lek ha -
tal mát lát ták. Bál vá nykö vek ne he zed nek a mi lel künk re és
gon do la ta ink ra is, ame lye ket ne künk kell szét fe szí te ni és
szét rob ban ta ni. Kér jük Is ten Lel két, hogy ben nün ket is ta -
nít son Is ten igaz is me re té re, hogy meg sza ba dít son a má -
zsás ter hek nyo masz tó sú lyá tól.

Al ter na tív is ten tisz te let
Pün kösd má so dik nap ján né hány gyü le ke zet ben ki rán du -
lást szer vez nek, és a temp lo mi kör nye ze tet a ter mé szet ol -
tá rá val cse ré lik fel. Er dei-li ge ti is ten tisz te le tet tar ta nak,
ahol a kö zös sé gi li tur gia új for má i val le het ta lál koz ni.
Igénk kap csán mond hat nánk azt: Most már tu dom, hogy
Is ten nem vá lo gat a hely szí nek kö zött, mert temp lom ban
és ré ten, er dõ ben és tisz taszo bá ban ott van a Szent lé lek,
és ar ra hív, hogy ve le és test vé re ink kel él jük meg a kö zös -
ség igaz ün ne pét. 

Pün kös di há zi gyü le ke ze tek
Ez az ige sza kasz nem a nagy ün ne pi össze gyü le ke zés rõl
be szél, ha nem a meg hitt ott hon han gu la tát je le ní ti meg.
Pün kösd má so dik nap ja sok gyü le ke zet ben ilyen há zi gyü -
le ke zet ként is ér tel mez he tõ. Idéz zük fel ezek nek az is ten -
tisz te le ti al kal mak nak a szép sé gét, és va la mit hoz zunk át
be lõ lük az ün nep li tur gi á já ba. Lel ké szi szol gá la tom leg -
em lé ke ze te sebb al kal mai a há zi is ten tisz te le tek vol tak.
Egy 98 lel kes köz ség evan gé li kus kis sebb sé ge gyûlt össze
Mi mi né ni tisz taszo bá já ban, hogy kö zös ének és imád ság
mel lett ré sze sül je nek az igei és szent sé gi vi gasz ta lás ke -
gyel mé ben. Le het, hogy az ige hir de tés köz ben még rak ni
kel lett a tûz re, így va ló szí nû leg az igema gya rá zat gon do -
lat íve csor bát szen ve dett, de a Lé lek kö zös sé ge meg tar tot -
ta há zi gyü le ke ze tét. Nyel ve ken szólt ott min den ki, mert a
Lé lek aján dé ka meg is mer tet te azt, aki egy test be élesz ti a
ta go kat.

Má sik jel lem zõ há zi gyü le ke ze ti al ka lom, ami kor a
temp lo mos nagy szü lõ ün nep li szü le tés nap ját, és a gyer -
me kek meg ör ven dez te tik egy li tur gi kus há zi is ten tisz te let -
tel. Ilyen kor a li tur gia spon tán és kö tött ele mei test vé ri
rend be for raszt ják össze a csa lá dot. Az uno ka fesz te len sé -
ge, a szót lan ün ne pelt kom mu ni ká ci ó ja mind-mind a Lé -
lek aján dé kát cso dál ja. Ta lán nem is a lel kész pré di kál,
ha nem az esz ten dõk em lé kei, ame lyek mint ha tisz táb ban
hir det nék Is ten ke gyel mé nek ta pint ha tó jó sá gát, és tü kör
nél kül is éle seb ben vi lá go sí ta nák meg a Lé lek aján dé ká -
nak gyü möl csö zõ ha tal mát. 

Ro ma gyer me kek sza lad gál tak az ut cán, és kí ván csi an
ku kucs kál tak be a temp lom ke rí tés ré se in. Ko misz csíny te -
vé se ik nem egy csa lá dot bosszan tot tak, hi szen va sár nap
dél utá ni idõ töl té sük ki me rült ab ban, hogy la kó te le pi la ká -
sok csen gõ jé nek hang ere jét tesz tel jék, majd gyors fu tás
után vár ják a bosszús han gok ára dá sát. A gyer me ke ket
egy szer fü lön csíp ték a lel ké szi hi va tal csen gõ jé nek tesz te -
lé se kor, és ha már így ala kult sor suk, gyor san be ké redz -
ked tek a temp lom ba. Az „ott hon ta la nok” há zi gyü le ke ze -
te a Lé lek aján dé ká ból rö vid bi zony ság té telt hall ha tott a
temp lom la kó já ról, majd de rûs áhí tat tal vet ték a Lé lek
gyü möl csét, így öröm mel és bé kes ség gel in dul tak ha za. A
gyü mölcs a kö vet ke zõ nap még ter mé ke nyebb lett, hi szen
a Le gó ból épí tett ke reszt és egy ákom bá kom temp lom rajz
hi te le sí tet te: Is ten Lel ke nem is mer elõ íté le tet. 

Soly már Pé ter Ta más
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Tal ló zó

„Lu kács (…) Mi vel ez zel a tör té net tel a po gány misszió
alap ja it vi lá gít ja meg, ezért cél sze rû nek tart ja a rész le tes
be szá mo lót. (…) Nem Pál és nem Pé ter, ha nem Is ten
akar ja a né pek köz ti misszi ói mun kát. (…) Pé ter má so -
dik be szé de írás idé zet tel kez dõ dik. Az Írás sza va vi lá gít -
ja meg he lye sen Is ten tet te it. (…) Ab szo lút ér te lem ben
hasz nál va a »Ki je len tés« (Jn 1,1) az a be széd, amely nek
Jé zus a tar tal ma, a kér üg ma, az ige hir de tés. (…) po gány
kör nye zet ben is mét lõ dik meg a pün kös di cso da. (…) A
Szent lé lek aján dé ká nak köz lé sé ben tel je sen sza bad az
Úr. Úgy és ak kor ad ja, aho gyan és ami kor jó nak lát ja. Az
egy ház szol gá la tá nak bár me lyik moz za na ta köz ve tít he -
ti.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum
Di gi té ka Kft.)

„Az üze net hir de té se te hát a sze mé lyes föl is me rés priz -
má ján su gár zik át. Ezért em be ri, Szent lé lek tõl va ló és
meg gyõ zõ. (…) aki hisz õben ne, bûn bo csá na tot nyer. Az
ige hir de tés egy szer re sze mé lyes és tárgy sze rû köz lés! (…)
min dig kész nek kell len nünk ar ra, hogy Is ten aján dé ka it
az ál ta la meg mu ta tott (sor)rend ben fo gad juk el, ami oly -
kor szét tö ri a meg cson to so dó for má kat.” (Sza bó An dor:
Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Joppé – ahol egy kor Jó nás úgy dön tött, hogy in kább
ten ger re száll, mint  hogy a pa rancs nak en ge del mes ked ve
a po gány asszí rok nak pré di kál jon – lett most az a hely,
ahol Pé ter lá to mást kap, mely elõ ké szí ti az »is ten fé lõ« ró -
mai ka to na tiszt nél tett si ke res lá to ga tá sá ra.” (Cor ne lis
van der Waal: Ku tas sá tok az Írá so kat! Irány tû Ki adó)

„Ami kor a Szent lé lek ke reszt sé ge meg elõ zi a víz ke -
reszt sé gét, ott utó lag kell a ke reszt sé get el vé gez ni.” (Ab -
lon czy Dá ni el: To vább! Open Art Ki adó)

„Is ten út ja i nak ilyen meg ér té sé re Pé ter nem ta nul má -
nyok, nem az Ige egy ol da lú ku ta tá sa út ján ju tott el, ha nem
a Szel lem ve ze té se ál tal. (…) Min den em ber leg mé lyeb ben
a bûn bo csá nat ra szo rul rá, és ép pen ezt a pon tot hang sú -
lyoz za Pé ter ha tal mas be szé de vé gén. (…) Nem a víz be me -
rí tés ál tal ju tot tak be a hí võk a Gyü le ke zet be. Ezt az Úr ma -
ga már el vé gez te a Szel lem köz lé se ál tal.” (Hein rich
Langen berg: Apos to lok cse le ke de tei. Evan gé li u mi Ki adó)

Il luszt rá ció

TÖR TÉ NET
(õ meg pa ran csol ta ne künk, hogy hir des sük…)
P. Var ga Ber ta lan misszi o ná ri us a sza lé zi ak rend jé bõl. Kö -
zel fél év szá za dos mû kö dé se alatt egy ke rék pár volt min den
va gyo na, ez zel jár ta a ha zánk kal egyen lõ nagy sá gú in di ai
tar to mányt, Bi hart. 
Rész let egy ma gyar ba rát já hoz írott le ve lé bõl:
„Már 47 éve va gyok In di á ban. Még írok ma gya rul, de be -
szél ni már nem tud nék, mert a ma gyar sza vak alig jön nek
az aj kam ra. In kább ide gen sza vak jön nek, ame lye ket na -
pon ta hasz ná lok, leg in kább a hin di. 

Le ve le fel idéz te ben nem a szép ma gyar ta vaszt. Itt nincs
ta vasz, vi rá gos me zõ sincs… Esõ és fû csak jú ni us vé ge
fe lé lesz. Csak a nagy fák zöl dek, a cser jék le hul lat ják le -
ve le i ket, el fonnyad nak.

Ilye nek az em be rek is, szá ra zak, vi rág ta la nok. Én csak
élek, s te szem, amit tu dok, de már ér zem, hogy so ká ig
nem me he tek. Még me gyek ke rék pá ron… de már ne héz,
fá rasz tó. Sok mun ka vol na, de az én idõm már el múlt;
meg kezd tem a 78-ik éve met.

Csak imát ké rek, hogy el ne csüg ged jek egé szen, hogy
ki tart sak mind vé gig az Úr Jé zus mel lett.

Nem fe lej tet tem el ha zá mat. Nem tud tam vissza tér ni
egy szer sem, pe dig sze ret tem vol na vi szont lát ni csak egy -
szer is Tény õt, Gyõrt, a ben cés gim ná zi u mot, ahol ta nul -
tam. Vi seg rád, de szép vagy! De szé pek is vol tak a pi li si
he gyek! Du nán túl, a Du na… Ez már mind el múlt, és nem
jön vissza töb bé.

A jó ta ná ra im nin cse nek már. Imá it ké rem, hogy az Úr
Jé zus le gyen ir gal mas sze gény fe jem nek, ami kor szám -
adás ra hív…

Min den kit, min den jó ma gyar test vé re met ma gya ros
sze re tet tel üd vöz lök. Az Úr Jé zus Szent Szí vé nek ál dá sa le -
gyen Ön nel és mind nyá junk kal…

P. Ber ta lan Var ga S. D. B.
Utó irat: kéz zel ír ni már nem tu dok. Ke ze im már na gyon
re meg nek, még en ni is ne héz. A mi sé zés is ne he zen megy
már; kü lö nö sen az ál doz ta tás. A kely het kéz ben tar ta ni
nem tu dom.”



Nem lép hetsz két szer ugyan ab ba a fo lyó ba, mond ta ré gen
Hé rak lei tosz. Egy má sik hí res mon dá sa pe dig így szól:
min den mo zog, pon to sab ban min den „fo lyik”. E két mon -
dat össze tar to zik: nem lép hetsz ugyan ab ba a fo lyó ba,
mert a fo lyó fo lyik, de nem csak a fo lyó, va ló já ban min den
fo lyik, vál to zik.

Van egy ked ves fel adat, ame lyet kon fir man dus ko rú gyer  -
me kek kel szok tam el vé gez tet ni: megkérem õket, raj zol ják
le éle tük fo lyó ját. A for rás tól egé szen odá ig, ahol az be le -
tor kol lik a ten ger be. Eb ben a kép ben gon dol kod va a fo lyó -
tor ko la tok je len tik a nagy ta lál ko zá so kat és azo kat az em -
be re ket, aki ket mel lénk so dort az élet, és akik kel össze köt -
jük az éle tün ket.

Ked ves je gyes pár: két fo lyó ta lál ko zá sa – jel le mez zük
most így azt a hely ze tet, amely ben vagy tok. Mi lyen is az,
ami kor össze fo lyik két fo lyó?

Gyer mek ko rom ban több ször nya ral tam a szü le im mel
Szan a zug ban, a Fe hér-Kö rös és a Fe ke te-Kö rös tor ko la tá -
nál. Ér de kes volt, hogy a két fo lyó a tor ko lat után még so -
ká ig jól meg kü lön böz tet he tõ volt. Más volt a szí ne és a hõ -
mér sék le te is: a Fe hér-Kö rö sé volt a tisz tább és a hi de gebb,
míg a má si ké vi lá go sabb, isza pos szí nû, me le gebb. És
csak több száz mé ter után ke ve re dett el a vi zük annyi ra,
hogy már nem le he tett õket meg kü lön böz tet ni egy más tól.
Te hát még a fo lyók sem ve gyül nek el rög tön, mint ha len -
ne va la mi fé le iden ti tá suk, bel sõ ko he ren ci á juk, amely mi -
att bi zo nyos idõ kell a tel jes el ve gyü lés re.

Ket tõ tök el sõ, té to va kéz szo rí tá sa is – ha jól em lék szem
– egy fo lyó fe lett tör tént. Az el sõ ol tal mat adó kéz adás az
ijesz tõ sö tét ben. Kéznyúj tás, amely nem akart ta lán mást,
mint biz ton sá got ad ni. De ez a két kéz az óta is össze fo nó -
dik, egy más ba ka pasz ko dik.

Ki gon dol ta vol na ak kor er rõl a két gim na zis tá ról, akik -
nek szel le mi nyi la do zá sa egy pon ton össze ért, akik nek éb -
re de zõ, fé sü let len ér zel mei, kö ze le dé si pró bál ko zá sai még
köz vet le nül egy má son csa pód tak le, hogy kö zös út juk
egy szer majd idá ig ve zet? Rit ka ki vé tel nek va gyunk ta núi.
An nak, hogy ez is le het sé ges: két ka masz kor ból ki lé põ
em ber kap cso la ta nem csa ló dás ba és el uta sí tás ba tor kol -
lik, ha nem egy más fe le lõs vál la lá sá ba.

Eh hez per sze két ilyen em ber kel lett: egy hely ze té bõl
adó dó an ko ra érett, sok ter het vál lán vi se lõ, nagy hi á nyok
el vi se lé sé ben, pót lá sá ban se gí tõ fiú és egy olyan lány, aki
át lag fe let ti lel ki sta bi li tást és a kö zép pont biz ton sá gát su -
gá roz za ma gá ból.

Pau lo Co el ho ír ja egyik re gé nyé ben, hogy a le gen da azt
mond ja: ha a Pi ed ra fo lyó ba be le hul lik va la mi, le gyen az
fa le vél, bo gár vagy ma dár toll, a fo lyó fe ne kén ka viccsá
vál to zik. Vagy is eb ben a le gen da be li fo lyó ban min den ese -
mény ka viccsá ala kul, az az meg õr zõ dik.

Ke vés há zas társ mond hat ja el, hogy annyi min dent tud
a fér jé rõl vagy a fe le sé gé rõl, mint ti egy más ról. Sok-sok
ka vics, ka vi csok vas tag ré te ge bo rít ja éle te tek fo lyó já nak
med rét.

A Je le né sek köny vé nek vá lasz tott sza ka szá ban ar ról
van szó, hogy a gyõ zõ fe hér ka vi csot kap. Egy ka vi csot,
ame lyen fel irat is ol vas ha tó. Ezt a kö vecs két vagy ka vi csot
Krisz tus ad ja. Az ókor ban az volt a szo kás, hogy a ver -
seny já té ko sok gyõz te se i nek a já ték ve ze tõ a gyõ zel mi je lek
mel lé fe hér kö vecs két adott hi te le sí té sül.

A ben ne te ket idá ig ve ze tõ út is hosszú volt. Bi zo nyos ér -
te lem ben már ez is gyõ ze lem, és én most en nek tük ré ben
át adok nek tek egy-egy fe hér ka vi csot, amely jel ké pez he ti
éle te tek fo lyó ját is, per sze raj ta egy név vel, ame lyet nem
is mer sen ki, csak az, aki kap ja. De az iga zit majd Krisz tus
ad ja, ak kor, ami kor éle te tek fo lyó ja el ér tor ko la tá hoz.

Az iga zit Jé zus ad ja majd, aki a há zas sá got va la hogy
így kép zel te el, egy sze ri és ki zá ró la gos kap cso lat ként,
olyan sors dön tõ és el kö te le zõ ta lál ko zás ként, amely iga -
zán csak egy szer tör tén het meg, és amely meg is mé tel he -
tet len. Mint két fo lyó ta lál ko zá sa, össze fo lyá sa.

Mos ta ná ig, idá ig, ed dig a pil la na tig el jut ni: ez is egy faj -
ta gyõ ze lem, de per sze a ne he ze ez után kez dõ dik. Hi szen a
há zas ság ke mény mun ka, emel lett bel sõ küz de lem, ame -
lyet az em ber ön ma ga el len kell hogy foly tas son. Hogy –
Eric Ber ne sza va i val – játsz ma men tes kap cso lat ban él jen.
Ber ne ír ja az Em be ri játsz mák vé gén: „Egyes sze ren csés
em be rek nek meg ada tik va la mi, ami nem szo rít ha tó be a vi -
sel ke dés egyet len osz tá lyá ba sem, s ez a tu da tos ság. Va la -
mi, ami fe lül emel ke dik azon, amit a múlt be prog ra moz, és
ez a spon ta ne i tás, va la mi, ami több ju tal mat nyújt, mint a
játsz mák, és ez az in ti mi tás.” Majd így fe je zi be: „Az em be -
ri faj szá má ra nincs, de tag jai szá má ra van re mény.”

Eb ben tud Jé zus se gí te ni: az in ti mi tás új ra és új ra va ló
el éré sé ben. Hi szen õ au to nóm em be rek tu da tos ság ra ala -
po zott kap cso la tá nak akar ja a há zas sá got, amely ben a
sze re tet és az in ti mi tás tel jes sé vál hat.

Kí sér jen to vább ti te ket, ahogy ed dig tet te, és ne fe led -
jük: van re mény, leg alább is a bel sõ, a sze mé lyes élet te rü -
le tén min den kép pen.
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Bol do gok mind azok, akik ben ne re mény ked nek.
Ne sírj töb bé, Si on né pe, amely Je ru zsá lem ben laksz!
Bi zo nyo san meg ke gyel mez az Úr, ha hoz zá ki ál tasz.
Mi helyt meg hall ja, vá la szol ne ked. (Ézs 30,18c–19)

„A tel jes sé get el ér ni vég te le nül könnyû és vég te le nül ne -
héz. Oly könnyû és oly ne héz, mint ezt a há rom szót ki -
mon da ni ha zug ság és ön csa lás nél kül: »Tel je sen tisz ta va -
gyok.« De van nak igen ke ve sen, egy sze rû sze gény em be -
rek, kik anél kül, hogy tud ná nak ró la, a tel jes sé get bir to -
kol ják. Min den ér zé sük, gon do la tuk, szán dé kuk tisz ta. …
Éle tük csön des-vi dám, bé ké jü ket nem sért he ti sen ki és
sem mi. Sza va ik ból nem so kat me rí tesz, de lé nyük bõl ma -
gát a min den sé get. Ezek a bé kés, bol dog em be rek nem
fog nak a tel jes ség be, a menny be jut ni: már is ott van -
nak…” – ír ta Weö res Sán dor.

Em be ri egy ség. Mit gon do lunk er rõl? A gén ku ta tó tu dó -
sok fel fe dez ték, hogy 99,9%-ban egyek va gyunk. Egy ti zed
szá za lék fe lel csu pán a tes ti más sá gért, gé nek for má já -
ban. Et tõl függ, hogy szõ ke ha jú és bar na sze mû vagy bar -
na ha jú és zöld sze mû em ber va gyok. Et tõl függ a bõr szín:
fe ke te, sár ga, fe hér. A ter met, a nagy ság… Egy ti zed szá za -
lék. Pa rá nyi.

Még is, ez az egy ti zed szá za lék mennyi bajt oko zott már!
Sok szen ve dést a vi lág ban, sõt há bo rú kat. 

Há lát adok Is ten nek, hogy csak ennyi a tes ti más sá -
gunk. Nem aka rom hasz nál ni azt a szót: kü lönb ség. Há lát
adok a Min den ha tó nak, hogy lé lek ben az egy ség száz szá -
za lé kos le het. Lé lek ben el tû nik az a pa rá nyi egy ti zed szá -
za lék.

Az ez évi ima he tet ez zel az ének kel kezd tük el: „Itt az
Is ten köz tünk”. Is ten itt van kö zöt tünk, és sze ret min ket.

Meg má mo ro sít-e az evan gé li um?
Meg má mo ro sodsz-e a mi sén, is ten tisz te le ten, bib lia -

órán, hit tan órán, if jú sá gi al kal mon Is ten sze re te té tõl? In di -
á ban az Is ten nel va ló ta lál ko zást sat sang nak ne ve zik, ami
kö zös sé gi al ka lom. Mi elõtt be lép nek a sat sang he lyé re, az
em be rek le ve szik a ci põ jü ket. Va la ki – egy in di ai test vér –
annyi ra meg má mo ro so dott a Min den ha tó sze re te té tõl,
hogy ha za fe lé egy má sik test vér ci põ jé ben ment ha za.

Ami kor meg hal lot tam ezt a tör té ne tet, egyik gyü le ke ze -
ti ta gunk ju tott az eszem be, aki el jött az egyik igei al ka -
lom ra szí ve fáj dal má val, majd a vé gén tá vo zott az is te ni
má mo rá val. Annyi ra meg má mo ro so dott Is ten Szent lel ke

ál tal, hogy egy má sik, rá adá sul el len ke zõ ne mû gyü le ke -
ze ti tag ka bát já ban akart ha za men ni, pe dig volt raj ta
szem üveg. Kí vá nom, ked ves test vé re im, hogy le gye tek
má mo ro sak Is ten mai igé jé tõl: Bol do gok mind azok, akik
ben ne re mény ked nek, mert az Úr, ha hoz zá ki ál tasz, meg -
hall ja és vá la szol!

Az ima hét idei mot tó ja: Mert ahol ket ten vagy hár man
össze gyûl nek az én ne vem ben: ott va gyok kö zöt tük. (Mt
18,20)

Gim na zis ta ko rom ban a deb re ce ni re for má tus gim ná zi -
um ban a pad tár sam sza bad ke resz tény volt, az osz tály tár -
sa im re for má tu sok. Volt egy ad ven tis ta is. Is ko la tár sa im
ka to li ku sok, bap tis ták voltak. Oly ter mé sze tes volt az egy -
ség. Ami kor ki ke rül tem, nem ezt lát tam a vi lág ban. Rá jöt -
tem, fel nõtt let tem.

Há lát sza bad ad nunk Is ten nek, hogy a vi lág egye tem -
nek ezen a ré szén, ahol ez az öt gyü le ke zet év rõl év re
össze jön imád koz ni, meg le het ta pasz tal ni az egy sé get.
És hogy meg is tud juk õriz ni, hoz tam egy-egy aján dé kot
a gyü le ke ze tek nek. Egy-egy do bozt. Üre sen, még is te le.
Mi vel van te le?

Egy kis lány egyik sze ret tét egy üres do boz zal aján dé -
koz ta meg ka rá csony kor, de azt szé pen be is cso ma gol ta.
A meg aján dé ko zott sze re tett sze mély el mond ta, hogy nem
il lik így aján dé koz ni. A kis lány vá la sza: Te le van a do boz
sze re te tem mel, imá im mal. Ami kor ki nyí lik a do boz, árad
majd be lõ le a sok-sok sze re tet. A kis lány nem sok kal ké -
sõbb meg halt. A meg aján dé ko zott sze mély gyak ran ki nyi -
tot ta po tyo gó könnyek kel a do bozt.

Ked ves lel ki pász tor tár sa im, ami kor ki nyit já tok a do -
bozt, érez zé tek meg be lõ le Is ten sze re te tét, amelyet be le -
imád koz tam, és õriz zük együtt a sze re tet egy sé gét to vább -
ra is Krisz tus ban!

Ked ves test vé rem! Sze ret nél ma Is ten sze re te té tõl meg -
má mo ro sod va ki men ni a temp lom ból? Föl di an gya lok ál -
tal Jé zus sze re te te jött kö zénk. Sze ret nék ne ked át ad ni egy
föl di an gya li érin tést, an gya li arany pál cá val.1 A pál ca vé -
gén arany csil lag. Ta lán ezért Csil lag fény a mi öku me ni kus
új sá gunk cí me? (13600 pél dány ban jut tat juk el a XVI. ke -
rü le ti csa lá dok hoz.)

Lel ked énekli a Ma gyar Mi sét: „Érintsd meg a lel kem,
Uram!” (Tolcs vay Bé la: Ma gyar Mi se). A föl di an gya lok
érin té sé ben le gyen ben ne Is ten vég te len sze re te te, amely -
tõl meg má mo ro sod hatsz!
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* El hang zott a Szent mi há lyi úti ró mai ka to li kus temp lom ban az öku me -
ni kus ima hé ten, 2006. ja nu ár 18-án.

BÖR ÖN TE MÁR TA

Érintsd meg a lel kem…*

1 A gyü le ke zet bõl öt test vér „föl di an gyal lá” vál to zott, és min den ki nek,
aki akar ta, meg érin tet ték a szí vét az an gya li arany pál cá val.
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