
Ami kor meg hal lom a „Szólj, bol dog há la ének” kez de tû
éne künk gyö nyö rû Si be li us-dal la mát, azon nal el va rá zsol -
va ér zem ma gam. Ott ál lok Finn or szág ban egy tó part ján,
né zem a vi zet, a fá kat, ér zem a va ló sze rût le nül tisz ta le -
ve gõt. El fe lej tem egy ki csit, hon nét jöt tem, ki va gyok, mit
tet tem ed dig, mi lyen fruszt rá ci ók kal küsz kö döm. 

Ve le va gyok, hi szen ott lát ha tó an nincs más, csak a hul -
lá mok csap dos sák a fö venyt a lá ba im elõtt. Ve le va gyok,
és bol dog va gyok. Va la mi meg ma gya ráz ha tat lan bé kes ség
önt el, olyan, ami lyet csak na gyon rit kán él át az em ber,
ami kor Is ten meg je le nik az éle té ben. Ez az õ ide je, nem az
enyém, az õ moz gás te re, nem az enyém, az õ ta va, fö ve -
nye, fái, hul lá mai… És én eb ben je len le he tek. Ilyen kor
ke vés a szó, a gon do lat, az el ha tá ro zás, az em be ri aka rat.
Az a leg több, hogy je len va gyok, je len le he tek. Eb ben a
„pil la nat ban” nem a ter ve im ve zet nek, nem a ta pasz ta la -
ta im rak ják le az utam mér föld kö ve it – ez eszem be sem
jut –, hanem õ ve zet. Ve zet az zal a sze re tet tel jes szó val,
amellyel el hí vott, amellyel en ge di, hogy szó szék re áll jak,
be teg ágy mel lett vagy gye re kek kö zött be szél hes sek ró la.
Mennyi min dent el vé gez het tem eb ben a mun ka év ben is!
Vissza néz ve lá tom, mi lyen hû sé ge sen állt mel let tem.

„Szólj, bol dog há la ének, és áldd a Te rem tõt,
Hû Urát föld nek, ég nek, az örök jó te võt!
Õ min de nek nek gond ját mint Atya ve szi föl,
S ve zér li út ját, sor sát sze re tet tel a mennyek bõl.”

A há la ének ének lé se olyan lel ki ál la po tot fel té te lez, amely -
ben az em ber na gyon mé lyen át éli az élõ Úr je len lé tét. Nem
azt a fe szült sé get, ame lyet a szent és a pro fán ta lál ko zá sa
kelt az em ber ben, ami kor le sem tud ja ven ni a sze mét Is -
ten rõl, és köz ben ön ma ga al kal mat lan sá gán ke se reg. Ar ra
gon do lok, ami kor az Úr je len lé te bol do gí tó meg nyug vást,
bé kes sé get, gyó gyu lást je lent. Kem pis Ta más ír ja a Krisz tus
kö ve té sében: „Csak az tud ja meg ta gad ni ön ma gát, aki so -
ha nem ve szí ti el vá gyát ön ma ga mind mé lyebb meg is me -
ré sé re.” Ami kor nincs le zá rás, meg ál lás, meg cson to so dás,
ha nem föl di ván dor utun kat mint fo lya ma tot lát juk ma -
gunk elõtt, éle tünk ese mé nye it, idõ sza ka it pe dig mint e fo -
lya mat al ko tó ele me it. A fo lya mat moz gást je lent, ál lan dó

be fo ga dókész sé get, kí ván csi sá got, to vább ad ni vá gyást. Aki
már át él te, hogy egy hit ta nos gyer mek kér dé se tel je sen új
né zõ pon tot je len tett ön ma ga szá má ra is, is me ri en nek a
nyi tott ság nak az ál dá sa it. Hi szen er re hí vat tunk el: hogy
Krisz tus-kö ve tõ éle tünk ben, kül de té sünk ben jár va idõn -
ként oda lép jünk va la ki mel lé, vagy el fo gad juk, hogy né ha
mel lénk lép oda va la ki. Nem sza bad meg ijed nünk at tól,
hogy egy re mé lyebb re ju tunk el ön ma gunk meg is me ré sé -
ben, hi szen csak így tu dunk meg ala po zot tan, sza bad sá -
gunk tel jes tu da tá ban Urunk ra te kin te ni. Ez a kap cso lat
ön ma gá ban hor doz za a bé kes sé get, meg nyug vást, ami ben
hi he tet len ener gia, di na miz mus, ki tar tás fe szül.

„Õ al tat el hul lá mot, ád jó vagy zord idõt,
Ûz fa gyot, té li ál mot, ki zsen dül rá a föld.
Ha szí vünk né ki en ged, bol dog ság ra ve zet.
Ki mé ri meg mély sé ged, te örök, égi sze re tet?”

A mun ka év vé gén, vé gig néz ve az el vég zett szám ta lan fel -
ada ton, szem be ke rü lünk ön ma gunk kal. Mennyi min dent
el ter vez tünk, hány szor érez tük, hogy fon tos a je len lé tünk
a kö zös sé günk ben! Sok szor át él tük, „pó tol ha tat la nok”
va gyunk. Azu tán azon nal eszünk be jut nak a sú lyos em lé -
kek is. Mi lyen ne he zen ko pog tunk be ah hoz a gyá szo ló
csa lád hoz, vagy nem tud tuk el ma gya ráz ni an nak a ki csi -
nek, hogy apa mi ért fog el köl töz ni ott hon ról. Hány szor iz -
zad tunk meg vál lal ko zók kal tár gyal va, és mennyi szer
érez tük, sõt tud tuk, hogy al kal mat la nok va gyunk er re a
szol gá lat ra. Ilye nek va gyunk: örü lünk és szo mor ko dunk,
ter vez ge tünk, si ke rrel járunk vagy be le bu kunk. Mély rõl fa -
kad fel az em ber ben a há la ének, olyan mély ség bõl, ahol az
ön meg ta ga dás va ló ban meg tör tén het, ahol ér tel met nyer
éle tünk, kül de té sünk.

Ott ál lunk a csend, a nyu ga lom és a bé kes ség ta vá nak
part ján, a hul lá mok csap dos sák lá bunk elõtt a fö venyt, és át -
él jük: gyó gyí tó hely ez, meg erõ sí tõ kö zeg, hi szen a há la ének
össze kap csol Jé zus sal úgy, hogy át él jük, kö zös az utunk.

„Sok aján dé ko dért szánk most há lát zeng ne ked.
Te ál dot tad meg mun kánk, adsz na pi ke nye ret.
Se gíts tö rõd ni más sal, add, hogy ne ked él jünk,
És té ged szív vel-száj jal szün te len áld junk, di csér jünk!”
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Szólj, bol dog há la ének!
Meg te rem tem aj kán a há la gyü möl csét: Bé kes ség, bé kes ség kö zel és tá vol!

Ezt mond ja az Úr: Meg gyó gyí tom õt! (Ézs 57,19)

MÉCSES A TE IGÉD



A BI ZA LOM ALAP HANG JÁN

A zsol tá rok imád ko zói – egy kor és most – re mény ke dõ és
Is ten re nyi tott em be rek. A re mény ség bi za lom ból szü le tik,
eb ben a bi za lom ban pe dig az em ber va la mi meg ma ra dó ra,
el pusz tít ha tat lan ra, a min den na pok erõ for rá sá ra és táv la -
tá ra ta lál. Az Ószö vet ség né pe szá má ra a bi za lom (jfb) a
szö vet sé gi hû ség alap ál lá sa, az egyet len hi te les vi szo nyu -
lás Is ten hez, a ve lük já ró sza ba dí tó Úr hoz. Az imád ko zók
az õ ke gyel mét vár ják, ké rik. Sza va ik ban – amint azo kat
az em lé ke zet meg õriz te – a mély sé ge sen em be ri vel szem -
be sü lünk. A kö nyör gés tõl a pa na szon, ví vó dá son át az Is -
ten re nyi tott kö zös ség és az egyes em ber a bi za lom út ján
el jut a há la és az öröm fel sza ba dí tó át élé sé ig is. A Zsol tá -
rok köny vé nek tu da to san szer kesz tett kom po zí ci ó já ban
min den az is ten di csé ret fe lé ve zet.1

A zsol tá rok a ma guk szín- és for ma gaz dag sá gá ban az
egyes em ber és a kö zös ség Is ten elõt ti meg ál lá sát, Is ten
szí ne elõt ti éle tét hoz zák elénk. Ger hard von Rad ószö vet -
sé gi teo ló gi á já nak el sõ kö te té ben úgy ír a Zsol tá rok köny -
vé rõl, mint amely Iz rá el vá la sza Is ten tet te i re.2 (A Zsol tá -
rok köny vé vel fog lal ko zó fe je zet cí me: Iz ra el Jah ve szí ne
elõtt.) Ugyan itt von Rad azt is meg jegy zi, hogy Is ten pár -
be széd re vá lasz tot ta ki né pét, en nek a dia ló gus nak pe dig
alap ve tõ jel lem zõ je, hogy Iz rá el kér, kér dez, kö nyö rög, ki -
ált, ref lek tál, há lát ad és ma gasz tal ja Is te nét.

Luther a Zsol tá rok köny vé hez 1528-ban írt má so dik
elõ sza vá ban a kö vet ke zõ kép pen fo gal maz: „Ma gam azon -
ban úgy ta lá lom, hogy nincs e föl dön gyö nyö rû sé ge sebb

pél dá zat gyûj te mény és le gen dá ri um a Zsol tá rok köny vé -
nél. (…) Míg a töb bi köny vek a szen tek cse le ke de te i vel
van nak te li, ám sza va ik ból igen ke ve set em lí te nek, ez nem
csu pán a szen tek cse le ke de te it je len ti meg, de sza va i kat is,
ame lyek kel Is ten hez szól tak. Hoz zá kö nyö rög tek és be -
szél nek és kö nyö rög nek ma is, mind eze kért a le gen dák és
pél dá za tok, ha a Zsol tá rok köny vé vel össze vet jük, szó ta -
lan szen te ket mu tat nak, míg a zsol tá rok igaz, bá tor és ele -
ven szen tek rõl szól nak. (…) (A Zsol tá rok köny ve) szí vük
és lel kük drá ga kin cse it is meg mu tat ja, az az sza va ik és
cse le ke de te ik for rá sát, szí vü ket és gon do la tu kat, hogy lát -
has suk, mi ként tar tot ták ma gu kat min den dol guk ban, ve -
sze de lem ben és szük ség ben.”3

A Zsol tá rok köny ve „be szé lõ ele ven sé ge”, ak tu á lis üze -
ne te és a ben ne tük rö zõ dõ hét köz na pi em ber ség mi att kü -
lö nö sen al kal mas ar ra, hogy lel ki gon do zói be szél ge té se -
ink ben tár sunk ká sze gõd jön és se gí tõnk ké le gyen. Eb ben
a ta nul mány ban a 23. zsol tár pél dá ján sze ret ném meg mu -
tat ni, mennyi ér zé keny ség, ta lá lé kony ság, ön meg is me rés -
re sar kal ló böl cses ség és min de nek elõtt hit ben erõ sí tõ út -
mu ta tás rej lik a zsol tár imák ban, és mi lyen konk rét se gít -
sé get kap ha tunk ál ta luk lel ki pász to ri mun kánk hoz. Azért
is esett er re a zsol tár ra a vá lasz tá som, mert a pasz to rá ció
alap kon cep ci ó ját már el sõ mon da tá ban hor doz za: Az Úr
az én pász to rom. Mi elõtt azon ban er re rá tér nék, elõ ször a
zsol tár teo ló gi ai üze ne té vel fog lal ko zom.

A ZSOL TÁR ÉS AZ EXE GÉ ZIS

Mielõtt be le fog nánk en nek a té má nak a tár gya lá sá ba, ter -
mé sze te sen adó dik a kér dés: ha a zsol tá ro kat imád ság nak
fog juk fel, ami sze mé lyes be szél ge tést je lent Is ten nel, he -
lyén va ló-e egy ál ta lán, il let ve mennyi ben jo gos exe ge ti kai
vizs gá ló dás tár gyá vá ten ni azo kat? Ezen a pon ton a bib -
lia kri ti ka hí vei és a kri ti ka kri ti ku sai min den bi zonnyal
egy más nak el lent mon dó né ze te ket fo gal maz nak meg.
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A bi za lom éne ke*

A 23. zsol tár mint a pasz to rá ció pa ra dig má ja

* A tanulmány második részét következõ számunkban közöljük.
1 Az öt könyv mind egyikének zá ra dé ka egy-egy do xo ló gia: 41,14; 72,19;

89,53; 106,48 és 150,6. A zsol tár gyûj te mény szer kesz té si kon cep ci ó ja a
kö nyör gés tõl JHVH ma gasz ta lá sá ig egy nagy ívet raj zol meg. Míg a Zsol -
tá rok köny vé nek el sõ fe lé ben túl nyo mó részt kö nyör gé se ket ta lá lunk, ad -
dig a má so dik egy ség ben, a könyv vé ge fe lé ha lad va egy re in kább a ma -
gasz ta lá sok do mi nál nak. A zá ró-hal lél (146–150) ve zér gon do la ta a
„hal le lu ja”; az öt zsol tár ele jén és vé gén össze sen tíz szer sze re pel az is -
ten di csé ret re va ló fel szó lí tás. Ér de kes meg fi gyel nünk, hogy a 150. zsol -
tár 12 ver sé ben ez a 10 hal le lu ja vissz hang zik, ki egé szül ve a kez dõ és
zá ró ver sek kel.

2 Rad, G. von: Az Ószövetség teológiája. 1. Osiris, Budapest, 2000. 281. kk.

3 Luther Már ton: Elõ szók a Szent írás köny ve i hez. Ma gyar or szá gi Luther
Szö vet ség, 1995. 51. k. /Ma gyar Luther Köny vek 2./
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Anél kül, hogy be le men nénk e ré gi vi tá ba, szük sé ges nek
tar tom meg je gyez ni, hogy egy bib li ai szö veg ré gi-új üze ne -
té nek meg ér té sé hez, ak tu a li tá sá nak ki bon tá sá hoz nem
elég csu pán hit be li in tu í ci ók ra hall gat ni és sab lon sze rû
teo ló gi ai vá la szok kal meg elé ged ni. A zsol tá rok mind egyi -
ké nek hát te ré ben konk rét élet hely ze tek, tör té ne ti, szo cio -
ló gi ai fo lya ma tok, tár sa dal mi szo ká sok, vi lág ké pek, il let -
ve teo ló gi ai meg fon to lá sok, kon cep ci ók áll nak. E hát tér is -
me re tek – per sze amennyi ben a re konst ruk ci ós tö rek vé sek
si ker rel jár nak – hoz zá se gí te nek min ket a zsol tár üze ne té -
nek mé lyebb meg ér té sé hez és ér zé ke nyebb, pon to sabb
meg fo gal ma zá sá hoz. Mind e mel lett ab ból, aho gyan egy kor
ele ink imád koz tak, sze mé lyes lel ki sé günk szá má ra is gaz -
dag ta pasz ta la to kat, im pul zu so kat kap ha tunk.

A Tó ra min tá já ra a „Ma gasz ta lá sok” (!ylht) öt könyv re
ta go ló dik, az el sõ könyv (Zsolt 2–41) Dá vid-zsol tá rok
gyûj te mé nye. Né hány ki vé tel tõl el te kint ve ezek in di vi du á -
lis zsol tá rok. A 23. zsol tár ban egy imád ko zó em ber vall is -
ten kap cso la tá ról sze mé lyes ta pasz ta la tai alap ján.

E zsol tár exe ge ti kai vizs gá la tá nál egy ér tel mû en ki de rül,
hogy nem so rol ha tó be a klasszi kus zsol tár mû fa jok kö zé,
ame lye ket H. Gun kel és Be grich for ma kri ti kai vizs gá la ta
so rán meg ha tá ro zott.4 C. Wes ter mann és G. Foh rer5 egy -
aránt bi za lom-zsol tár nak ne vez te el, hi szen eb ben az
imád ság ban egy meg pró bált em ber hit val lá sá val, Is ten be
ve tett bi zal má nak meg fo gal ma zá sá val ta lál ko zunk. A hat
vers ben, amint az a ka no ni kus szö veg ben ma elõt tünk áll,
ez a val lo más szó lal meg a gaz dag ké pi vi lá g ré vén. 

A zsol tár szim bó lu mai – pász tor, zöld me zõ, nyu ga lom
vi zei, út, ha lál völ gye, vesszõ és bot, asz tal, olaj, po hár,
va la mint Is ten há za – egy tõl egyig az ószö vet sé gi iro da -
lom és teo ló gia is mert és jel leg ze tes ké pei. Ezek a jel ké pek
te szik köl tõ i vé, in ten zi tá sá ban ki egyen lí tet té és egy ben
plasz ti kus sá a zsol tár mon da ni va ló ját.

A zsol tár el sõ egy sé gé ben az 1. vers ben meg fo gal ma zott
hit val lás ki bon tá sa tör té nik: az Úr mint pász tor gon dos ko -
dik az em ber rõl (1–2. v.) és ve ze ti õt (3. v.). Min dig ez a két
fel ada ta van a nyáj õr zõ jé nek. A zsol tár kö ze pe a 4. vers,
eb ben az imád ko zó an nak a bi zo nyos sá gá nak ad han got,
hogy Is ten je len lé te vé de lem a fé le lem, a nyo mo rú ság ide -
jén, õ az, aki min den ve szély tõl meg óv ja az em bert. 

Az 5. vers tõl új té ma je lent ke zik. Is ten rõl úgy be szél itt
a zsol tá ros, mint aki ven dé gül lát ja az em bert, a szö veg
en nek az ün nep nek az örö mét ír ja le. A te rí tett asz tal, az
olaj és a te li po hár mind az ün nep kel lé kei.6 Az 5. vers a
híd sze re pét töl ti be; a pász tor mo tí vum és a má sik kép: a
ven dég lá tó-mo tí vum kö zött az „el len ség” em lí té sé vel te -
rem ti meg a kap cso la tot. A zsol tár két té ma kö re szo ro san
össze fo nó dik egy más sal. Ez ab ból is lát szik, hogy 6a az

el sõ négy vers re utal vissza: Is ten jó sá ga és hû sé ge kö ve -
ti, kí sé ri az imád ko zót, úgy, mint a bá rányt a pász tor gon -
dos ko dá sa. 6b ugyan ak kor az 5. vers re rí mel, itt a ház mo -
tí vum le het a kap cso ló pont. 

Az imád ság üze ne té hez vá lasz tott két kép kö zül az el sõ
(1–4. v.) di na mi kus, míg a má so dik (5–6. v.) in kább sta ti -
kus. Az utol só vers mint a zsol tár sum má ja mind ket tõ re
ref lek tál: össze fog ja a moz gás (te rel ge tés, ván dor lás) és a
hely ben ma ra dás (ven dég ség, Úr há za) gon do la tát. Az is
meg fi gyel he tõ, hogy a 6. vers mind két tag mon da tá nak vé -
gén a zsol tá ros „egész éle té re” tör té nik uta lás: ez min den
bi zonnyal an nak a meg gyõ zõ dé sé nek és hit val lá sá nak
nyo ma té ko sí tá sa, hogy Is ten je len lé te ál lan dó an át él he tõ
va ló ság. A zsol tárt lé nye gé ben ke ret be fog lal ja két kré dó:
az utol só vers az el sõ mon dat hit val ló meg erõ sí té se.

A pász tor-nyáj mo tí vum vi szony lag gyak ran je le nik
meg a Zsol tá rok köny vé ben, ez zel együtt az egész Ószö -
vet ség ben is. A ven dég lá tó gaz da ké pe vi szont meg le he tõ -
sen rit ka. Ez utób bi mo tí vu mot az Új szö vet ség bont ja ki
iga zán; fõ ként az utol só va cso ra té má já ban, az öt ezer, il -
let ve négy ezer em ber meg ven dé ge lé sé nek tör té ne tében és
Jé zus pél dá za ta i ban ta lál ko zunk ve le (lásd pél dá ul Mt
22,1kk; Lk 14,15kk; Lk 15,11kk).

A 2. és 3. vers JHVH-ról egyes szám 3. sze mély ben be -
szél. A 4. és 5. vers köz vet le nebb hang vé telt mu tat, a zsol -
tá ros egyes szám 2. sze mély ben szó lít ja meg Is tent. Így a
zsol tár vé gén az imád ság for ma ér vé nye sül. 

A ma szo ré ta szö veg ha gyo mány ép, a zsol tár ér tel me zé -
sé nél csu pán a 6. vers ben sze rep lõ ytbvw szó ese té ben ta -
lál ko zunk hely te len punk tá ci ó val. A ma szo ré ta szö veg ben
a „vissza tér ni” (bwv) ki fe je zés sze re pel, ez zel szem ben a
ku ta tók több sé gé nek vé le mé nye sze rint a LXX ér tel me zé -
se a helyt ál ló, amely a „lak ni” (bvy) igét ve szi ala pul. E vé -
le mény he lyes sé gét Zsolt 27,4 is meg ala poz za, ahol szin -
tén az Úr há zá ban va ló la ko zás ról van szó.7

A szö veg kulcs sza va i nál ér de mes még el idõz nünk. Az
el sõ vers má so dik fe lé ben, a hit val lás in dok lá sa ként a
nyáj pász to ro lá sá nak le írá sa kö vet ke zik. A zsol tá ros két -
sza vas hit val lá sá hoz egy ha son ló an rö vid tény meg ál la pí -
tást kap csol: nem szen ve dek hi ányt, nem szû köl kö döm. A
hé ber ige (rsj) a pász tor me ta fo rá val is jól össze cseng,
azon ban ál ta lá nos és hét köz na pi em be ri ta pasz ta la tot ír
le. A zöld me zõ, le ge lõ és a nyu ga lom vi zei a kö vet ke zõ
vers ben szo ro sab ban kö tõd nek a pász torte ma ti ká hoz.8
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4 Gun kel, H. – Be grich, J.: Ein le i tung in die Psal men. Gött in gen, 1933.
5 Wes ter mann, C.: Aus gewähl te Psal men. Gött in gen, 1984. Foh rer, G.:

Psal men. Ber lin – New York, 1993.
6 Lásd Syl va, D. D.: The Chang ing of Ima ges in Ps 23,5.6. ZAW 77,

1980, 111–116. o.

7 H. Spi ec ker mann sze rint a ma szo ré ta szö veg for ma ab ból a fél re ér té s -
bõl ered, hogy a zsol tá ros azt, aki Is ten ve ze té sét ta pasz tal ja meg ván dor -
út ján, za rán dok nak te kin ti és vissza ve ze ti a temp lom ba. Lásd Spi ec ker -
mann, H.: He ilsge gen wart. Ei ne Theo lo gie der Psal men. Gött in gen, 1989.
263. o.

8 Spi ec ker mann a 2. vers kap csán meg jegy zi, hogy a jwn le ge lõ je len té se
mel lett la kó he lyet is je löl het. Eb bõl kö vet kez tet ar ra, hogy a zsol tár hát te -
ré ben a je ru zsá le mi temp lom teo ló gia áll hat. A nyu ga lom vi zei (twjnm ym)
vé le mé nye sze rint szin tén a temp lom hoz visz nek kö ze lebb, ugyan is a ké -
sõi, fog ság utá ni temp lom teo ló gia sze rint Is ten szen té lyé ben a ká osz vi zei
(õs ára dat) fö lött tró nol, mint egy meg nyug tat va a mély ség vi ze it. (Spi ec -
ker mann, 1989. 268. k.)



Eh hez a 3. vers ben még a fel üdí tés gon do la ta is kap cso ló -
dik, bár itt már spi ri tu á lis, teo ló gi ai tar ta lom mal te lik
meg. Ez az irá nyult ság a to váb bi ak ban is megma rad: az
igaz ös vény (qdxAylg[m), Is ten ne vé nek (wmv @[ml) em lí té -
se, va la mint a „ha lál ár nyé ká nak völ gye”: twmlx ayg egy -
aránt teo ló gi ai szak ki fe je zé sek nek mond ha tók. Ez utób bi
az el len sé ges ha tal ma kat, a go nosz vi lá gát je le ní ti meg
ké pi for má ban: a „ha lál ár nyé ka” azt a fe nye ge tõ va ló sá -
got je lö li, amely min den pil la nat ban le sel ke dik az em ber -
re föl di ván dor lá sa ide jén.9

A zsol tár ban nagy hang súlyt kap Is ten ne vé nek gon do -
la ta. A név vé de lem, „véd jegy”; Zsolt 2,20-ban ezt ol vas -
suk: Le gyen ol tal mad Já kób Is te né nek ne ve! A Név szak rá -
lis ka rak te rû va ló ság, nem cso dál koz ha tunk hát, ha
23,3b-ben a zsol tá ros szá má ra az „igaz úton” ván dor lás
mi nõ sé gi ga ran ci á ja. Az igaz ös vé nyen já ró em ber ter mé -
sze te sen nem ál tat hat ja az zal ma gát, hogy men tes le het
min den pró bá tól, ne héz ség tõl, de szá má ra egy ér tel mû bi -
zo nyos ság Is ten je len lé te és az a tu dat, hogy a fé le lem le -
gyõz he tõ. 

A zsol tár lé nye gét, esszen ci á ját a „ve lem vagy” (ydm[
hta)10 bi zo nyos sá ga fe je zi ki. Aho gyan a 4. vers vé gén
meg je le nik, lát ha tó an az elõ zõ ver sek ben le írt ta pasz ta la -
tok összeg zé sé ül, il let ve in dok lá sá ul szol gál. 

A zá ró mon dat egy meg le he tõ sen fur csa szó kap cso lat -
ban új ra a pász torté má hoz kö ze lít. Vesszõ rõl (tbv) és bot -
ról, il let ve tá masz ról (tn[vm) be szél a zsol tá ros, ame lyek a
pász tor mun ka esz kö zei. Az el sõ fo ga lom fém mel be vont
vagy sze ge cselt hu sán got, bun kót je lent ere de ti leg, amely
a vad ál la tok, rab lók el ijesz té sé ül szol gált. A má sik szó a
„klasszi kus” pász tor bot, amely a ván dor lás so rán tá ma -
szul szol gál a pász tor nak, ma gas ba emel ve pe dig utat mu -
tat ha tott ve le a nyáj nak. Ez utób bi ki fe je zés  „ol ta lom” je -
len té ssel is elõfordul a héber nyelvben. 

A két fo ga lom hoz kap cso ló dó vi gasz ta lás (mjn) gon do la -
ta pa ra dox nak hat: ér de kes, hogy a szö veg sze rint nem a
pász tor vi gasz tal, ha nem vesszõ je és bot ja, ame lyek kel
irá nyít ja és se gí ti a nyáj ván dor lá sát. A vers teo ló gi ai
mon da ni va ló ját te kint ve azon ban egy ér tel mû a kü lö nös
szó kap cso lat tal ki fe je zett je len tés tar ta lom: a ve ze tõ és
gon dos ko dó pász tor je len lé te min dig vi gasz ta lás, kü lö nö -
sen is a fe nye ge tett ség eg zisz ten ci á lis ta pasz ta la ta kö ze -
pet te.

Ezt a gon do la tot vi szi to vább a 6. vers. Jó sá god és ke -
gyel med kí sér: Is ten gon dos ko dá sá nak és üd vös sé get

mun ká ló je len lé té nek két alap sza va ez. Az Ószö vet ség ben
gyak ran ta lál ko zunk ve lük, fõ leg a ké sõi temp lom tra dí ció
szó hasz ná la tá ban. A hoz zá juk kap cso ló dó ige (#dr) alap -
je len té se sze rint kö ve tést, ül dö zést je lent; ez zel a ki fe je -
zés sel a zsol tá ros min den bi zonnyal a 4. vers ben meg je le -
nõ fe nye ge tés re, il let ve az 5. vers ben em lí tett el len ség re
utal hat. Az el len ség ül dö zé sé nek el len pó lu sa ként itt most
Is ten „ül dö zi” sze re te té vel az em bert!

Az „Úr há zá nak” em lí té se a zsol tár vé gén alap ve tõ en
két irány ba ve zet het ben nün ket exe ge ti kai meg fon to lá sa -
ink ban. Egy részt ért het jük konk ré tan a je ru zsá le mi temp -
lom ra; ez teo ló gi a i lag ké zen fek võ nek tû nik. K. Sey bold
sze rint Zsolt 23–29 kö zös is mer te tõ je gye, hogy egy-egy
mo tí vu muk, ké pük köt he tõ a temp lom hoz.11 A 23. zsol tár
ese té ben nyil ván va ló an ez az „Úr há za” gon do la ta. En nek
ér tel mé ben a zsol tá ros min den bi zonnyal a kul tusz hoz kö -
zel ál ló sze mély, pél dá ul lé vi ta le het. A má sik exe ge ti kai
ál lás pont sze rint a szö veg bõl ma gá ból nem de rül ki egy ér -
tel mû en, hogy itt a zsol tá ros va ló ban a temp lom ra gon dol,
és a zsol tár egé szé ben sincs több tám pon tunk er re néz -
ve.12 Ilyen mó don az „Is ten há za” ál ta lá nos ér te lem ben
JHVH je len lé tét je len ti.

Vé gül rö vi den utal nunk kell még az imád ság nak a 22.
zsol tár ral va ló kap cso la tá ra. Nem vé let len, hogy a 23. zsol -
tár szûk kon tex tu sá ban e teo ló gi a i lag nagy je len tõ sé gû
imád sá got ta lál juk. D. Mil ler ar ra hív ja fel a fi gyel met,
hogy több teo ló gi ai té ma is össze fû zi a két zsol tárt, min de -
nek elõtt az el len ség mo tí vum, a meg pró bál ta tás gon do la ta,
és nem utol só sor ban a bi za lo mé, amely a 22. zsol tár vé gén
már a há la adás és a di csé ret hang já val cseng egy be.13 A jó
pász tor zsol tára lé nye gé ben egy faj ta teo ló gi ai vá lasz, ref le -
xió az el ha gya tott és ví vó dó em ber imád sá gá ra.

MEG KÖ ZE LÍ TÉ SEK

A kö vet ke zõk ben a 23. zsol tár ér tel me zé sé nek, ma gya rá -
za tá nak né hány „klasszi kus” út ját mutatom be, és ezek
nyo mán össze fog la lom a leg fon to sabb exe ge ti kai meg fon -
to lá so kat.

Il lõ vizs gá ló dá sun kat re for má to runk nál kez de ni. Luther
a 23. zsol tárt az egyik leg szebb há la adó ének nek te kin ti.
1530-ban írt zsol tár ma gya rá za tá ban úgy fo gal maz, hogy
az imád ko zó em ber szá má ra nagy ígé ret ta lál ha tó ben ne
az ide ig va ló és a lel ki ja vak te kin te té ben egy aránt. A re for -
má tor teo ló gi ai gon dol ko dá sá ban fon tos sze re pet ját szó
meg kü lön böz te tés: a vi lá gi és lel ki kor mány zás gon do la tát

204

9 Ér de kes, hogy az Ószö vet ség vi lá gá ban a hegy az, ami Is ten je len lé té -
vel össze kap cso ló dik mint ki nyi lat koz ta tá sá nak hely szí ne, JHVH di csõ sé -
gé nek lak he lye. A zsol tá ros sze rint a se gít ség is a hegy fe lõl ér ke zik az
em ber szá má ra (Zsolt 121,1). A völgy több nyi re ne ga tív kon no tá ci ók kal
je le nik meg, gon dol junk csak Ez 37-re. A völgy be nem süt be a nap, ez az
ár nyé kok bi ro dal ma: így ké zen fek võ en nek a szó nak a ha lál gon do la tá -
val va ló össze kap cso lá sa. A twmlx ki fe je zés sö tét sé get, ho mályt is je lent,
a szó ban ma gá ban a ha lál (twm) fo gal má val ta lál ko zunk.
10 A bi za lom kulcs mon da ta sok he lyen elõ for dul az Ószö vet ség ben, lásd
pé lá dul: 1Móz 26,3.24; 28,15; 31,3; 5Móz 31,6k. Ter mé sze te sen Ézs 7,14
Im má nu el-té má ja is ide kap csol ha tó.

11 Sey bold, K.: Psal men. HAT 15, Tü bin gen, 1996. 5. o. Sey bold a ma szo -
ré ta ha gyo mányt ala pul vé ve a zsol tár utol só ver sé nél az Úr há zá ba va -
ló vissza té rés gon do la tát ré sze sí ti elõny ben. Ez zel a for dí tá ssal a zsol tár
tö ké le te sen be le il lik a temp lomte ma ti ká ba. A zsol tá rost pe dig mint za -
rán do kot lát hat juk, aki nek min den vá gya, hogy min dig vissza tér hes sen
Is ten temp lo má ba.
12 Meg gyõ zõ mó don ér vel ta nul má nyá ban D. D. Syl va (lásd 6. jegyz.).
13 Mil ler, P. D.: In terp ret ing the Psalms. Phi la del phia, 1986. 118. o.



fe de zi fel eb ben a meg hitt hang vé te lû zsol tár ban. Is ten ve -
ze té se és gond vi se lé se az em ber föl di éle te szá má ra: étel,
ital, pi he nés; a lel ki kor mány zás pe dig az imád ko zó lel ké -
nek fel üdí té se és az igaz úton ve ze tés.14 A zsol tá ros szá -
má ra a leg fon to sabb tény Is ten je len lé te, min den hit be li ta -
pasz ta la ta eb bõl in dul ki. Luther az egész zsol tárt az ige
teo ló gi á ja fe lõl kö ze lí ti meg. Ami kor ar ról ol va sunk: „te ve -
lem vagy”, ez a hit val lás Is ten ki je len tett igé jé re vo nat ko -
zik. A zöl del lõ rét az evan gé li um, a vesszõ Is ten min ket ve -
ze tõ sza va, a bot pe dig az az ige, amely re tá masz kod ha -
tunk. Ha son ló kép pen al le go ri ku san ma gya ráz za Luther a
te rí tett asz tal, az olaj jal va ló meg ke nés és a túl csor du ló po -
hár ké pét is.15 A zsol tár krisz to lo gi kus ér tel me zé se Luther
szá má ra ma gá tól ér te tõ dõ. Így a zsol tár ké pe it a jó pász tor,
a mes si ás mint fel kent, va la mint az úr va cso ra evan gé li u mi
üze ne té vel kap csol ja össze.16 Luther e zsol tár ma gya rá za ta
is alá tá maszt ja azt a vé le mé nyét, ame lyet a Ps al te ri um hoz
írt elõ szó já ban így fo gal maz meg: „A Zsol tá rok köny ve va -
ló di is ko la, mi vel a hi tet és az Is ten irán ti jó lel ki is me re tet
ta nít ja, gya ko rol ja és erõ sí ti.”17

Több exe gé ta a zsol tár ma gya rá za ta kap csán alá húz za
an nak idil li kus, bu ko li kus jel le gét. Lí ri kus-ro man ti kus jel -
le gé nél fog va ro kon sá got vél nek fel fe dez ni az ek lo gák, a
pász tor köl té szet vi lá gá val.18 A sze mé lyes hang vé te lû
imád ság egé sze nyu godt sá got, lel ki bé két tük röz, vagy is
ki egyen sú lyo zott ér zel mi ál la po tot mu tat, ame lyet a vá -
lasz tott ké pek is il luszt rál nak. A ma gam ré szé rõl nem lá -
tom ilyen ró zsás nak a zsol tá ros hely ze tét: a tex tus ból egy -
ér tel mû en ki de rül, hogy el len sé gei van nak, ez zel együtt
sok ne héz em lé ke és él mé nye, ame lyek nem az idill han -
gu la tá hoz, in kább a min den ko ri re a li tás hoz hoz nak kö zel
min ket. A 23. zsol tár szer zõ je meg pró bált imád ko zó em -
ber, aki nek bel sõ lel ki bé ké je meg küz dött, szen ve dé sek ta -
pasz ta la ta iban ér le lõ dött is ten bi za lom ból fa kad.

A 23. zsol tár exe ge ti kai vizs gá la tá nál a ku ta tók alap -
kér dé se új ra és új ra a kö vet ke zõ: egy sé ges-e a zsol tár a
szim bó lum vi lá gát te kint ve? Nyil ván va ló an lát szik ugyan -
is a 4. és 5. vers kö zöt ti tö rés: a pász tor-nyáj mo tí vum
után az 5. vers ben új kép je le nik meg, a há zi gaz dáé. Va ló -

ban két kép re bont ha tó, vagy in kább ar ról van szó, hogy
az 5–6. vers ben a zsol tár már nem kép ben be szél, ha nem
a „re a li tást” mu tat ja meg és ír ja le?

L. Köh ler ta nul má nyá ban19 an nak a vé le mé nyé nek
adott han got, hogy a 23. zsol tár egyet len ve zér mo tí vu ma
és alap gon do la ta a pász torte ma ti ka, vagy is az imád ko zó a
pász tor ként cse lek võ Is ten rõl be szél. A zsol tár el sõ ver sét
idõ ha tá ro zói mon dat ként ér tel me zi, amely így az egész
imád ság mot tó já vá és esszen ci á já vá vá lik: „So lan ge Jhwh
mein Hir te ist, le i de ich ke i nen Man gel.” (Amíg az Úr az én
pász to rom, nem szen ve dek hi ányt.) Köh ler azt vall ja,
hogy a zsol tár a le ge lõ vál tás (Trans hu manz) hát te ré bõl
vá lik ér tel mez he tõ vé. Így a ván dor lás egyes ál lo má sai és
ta pasz ta la tai je len nek meg az imád ság ban: le ge lõ, for rás,
ve szé lyek kel te li út. E meg kö ze lí té sé vel azon ban az zal kel -
lett szem be sül nie, hogy a zsol tár szó hasz ná la ta nem il lik
be le az ál ta la egy sé ges nek gon dolt te ma ti ká ba. Csak az az
út ma rad szá má ra, hogy a szö ve gen mó do sít son.20 Köh -
ler nek ez az exe ge ti kai „el já rá sa” nem te kint he tõ kor rekt -
nek, mi vel a kon cep ci ót csak úgy tart hat ja fenn a szer zõ,
ha a szö veg meg bíz ha tat lan sá gá ra épít. Ugyan ak kor az zal
a ténnyel sem szá mol, hogy az imád ko zó nem csu pán egy
in di vi du um, ha nem Iz rá el kö zös sé gé nek tag ja, aki Is ten
se gít sé gét, jó sá gát és ke gyel mét ta pasz tal ja. Az egyén és a
kö zös ség a zsol tá rok te kin te té ben szin te min den eset ben
össze tar to zik. 

Össze gez ve te hát az elõb bi gon do la to kat, azt mond hat -
juk, hogy a 23. zsol tár tar tal mát te kint ve két rész bõl épül
fel: az el sõ 4 vers ben a pász tor mo tí vum kap hang súlyt, a
má so dik rész ben (5–6. vers) egy má sik kép: a ven dég lá tó
há zi gaz dáé je le nik meg. (A né met kom men tá rok, ta nul -
má nyok gyak ran hoz zák e két alap té mát szó já ték ként:
Hirt – Wirt).21 Mind ez ab ban erõ sít het meg ben nün ket,
hogy a 23. zsol tár nem te kint he tõ egyet len kép be sû rí tett
mon da ni va ló ki fej té sé nek, sok kal in kább egy gon do lat,
egy teo ló gi ai ki je len tés ki bon tá sa két mó don, két fé le ké pi
nyelv se gít sé gé vel. Is ten mint pász tor és há zi gaz da: az
imád ko zó szá má ra a biz ton ság, vé dett ség gon do la ta kap -
cso ló dik mind ket tõ höz. Is ten je len lé te azt je len ti: min den
fé le lem le gyõ ze tik, és meg szü le tik a bi zo nyos ság: Is ten az
em ber rel van.
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14 Luther zsol tár kom men tár ja i ból sze mel vé nyek for má já ban jó át te kin -
tést ta lá lunk itt: Mül haupt, E. (Hrsg.): D. Mar tin Luthers Psal men-Aus le -
g ung. 1. Psal men 1–25. Gött in gen, 1959.
15 Ezek a szim bó lu mok Is ten sze re te té nek je len lé té re utal nak, amely az
igé ben van a leg kö ze lebb az em ber hez. Uo., 316. o.: „Nicht sicht bar und
gre if bar, aber Wort bar.”
16 Ez zel kap cso lat ban hadd je gyez zek meg mind össze annyit, hogy
Luther ószö vet sé gi írás ma gya rá za ti el ve („Was Chris tum tre i bet”) al kal -
mas ugyan ar ra, hogy a két szö vet ség egy más sal va ló szo ros kap cso la tát
ki mu tas sa és teo ló gi a i lag ér tel mez ze, vi szont nem al kal mas ar ra, hogy a
szö veg ere de ti kon tex tu sát, hát te rét vizs gál ja és ko mo lyan ve gye.
17 Luther 1995, 55. o.
18 Hadd ra gad jak ki csu pán egy pél dát a sok kö zül: Kit tel, R.: Die Psal -
men. 1914. 96. o. A zsol tár Kit tel vé le mé nye sze rint: „ein schön es Li ed
von ho her An mut und ei genar ti ger Fe in heit der Empfin dung”, amely re
jel lem zõ ek: „Bil der von idyl lischer Li e big ke it”. Vö. to váb bá: Sch midt, H.:
Die Psal men. HAT 15. 1934. 40. o. We i ser, A.: Die Psal men. ATD 14/15.
1955. 144. o.

19 Köh ler, L.: Psalm 23. ZAW 68, 1956. 227–234. o.
20 Így töb bek kö zött Köh ler sa já tos for dí tá sá ban a vesszõ és a bot „vi -
gasz ta lás” he lyett in kább bá tor sá got ad; az olaj jal va ló meg ke nés té má -
já nál a se be sü lé sek ke ze lé sé re gon dol (vö. Ézs 1,7; Lk 10,34), ez zel
együtt a csor dul tig lé võ po hár tar tal ma is olaj. Ah hoz, hogy a pász torké -
pet kö vet ke ze te sen vé gig tud ja vin ni, a meg te rí tett asz tal ké pé nél szö veg -
rom lást fel té te lez, és az asz tal (@jlv) szót tõr re, il let ve lán dzsá ra (jlv)
mó do sít ja a BHS ap pa rá tu sá nak meg jegy zé se nyo mán. Mi vel „Is ten há -
za”, a temp lom vég képp nem il lik be le a pász torte ma ti ká ba, ezért dit to -
grá fi át fel té te lez ve a tyb-et dy-ra ja vít ja. Így a 6. vers a kö vet ke zõ ér tel -
met nyeri: „Az Úr ke zé ben ma ra dok nap ja im vé ge ze té ig.”
21 Lásd pél dá ul Gun kel, H.: Die Psal men. HK II,2. 1968 (5. Aufl.). 98. k.
Kit tel, R: Die Psal men. KAT 13. 1929 (5–6. Aufl.). 90–93. o. Robsche it,
Hell muth: Psalm 23 – das Bild ei ner Trans hu manz? In: In Dis cip li na Do -
mi ni. Thü rin ger Kirchliche Stu di en. 1. Ber lin, 1963.



S. Mo winc kel Psal mens tu di en cí mû mun ká já ban22 a zsol -
tár hát te ré ül egy ál do za ti ün ne pet fel té te lez, amely a temp -
lom hoz kö tõ dik; ezt a vé le mé nyét az 5. vers re ala poz za. Ezt
a meg kö ze lí tést ve szi át töb bek kö zött Sey bold és Mitt mann
is.23 A zsol tá ros mint a kul tusz egyik részt ve võ je az ál do za -
ti la ko mán Is ten ven dé ge ként ta pasz tal ja meg JHVH sze re tõ
gon dos ko dá sát. En nek a vé le mény nek a kép vi se lõi a zsol tár
mû fa ját há la ének ként ha tá roz ták meg, nem bi za lom-zsol -
tár ként. A 6. ver set fo ga da lom ként ér tel me zik, itt a ma szo -
ré ta szö veg re ala poz va a vissza té rés mo men tu mát eme lik ki;
így a zsol tá ros óha ját a kö vet ke zõ kép pen fo gal maz zák meg:
„vissza té rek (új ra és új ra) az Úr há zá ba éle tem vé gé ig”. E
meg kö ze lí tés kap csán már ko ráb ban meg je gyez tem, hogy a
LXX szö veg ha gyo má nya meg bíz ha tóbb nak lát szik.

23,5-ben az ün nep ké pe és ez zel együtt a zsol tá ros meg -
ven dé ge lé se tel je sen az óko ri ke le ti ven dég lá tás ele me i re
épít, amely fel te he tõ en a ki rá lyi ud va rok tra dí ci ó i ban gyö ke -
re zik. A bõ sé ges étel és ital fel szol gá lá sa és az olaj jal va ló
meg ke nés szo ká sa egy aránt a ven dég meg tisz te lõ fo gad ta tá -
sá hoz, mél tó meg be csü lé sé hez tar to zik. A zsol tá ros Is ten
sze re tõ gon dos ko dá sát, fi gyel mes sé gét a ven dég sze re tet nek
eh hez a vi lá gi, tel je sen em ber kö ze li ké pé hez ha son lít ja.

EX KUR ZUS: AZ ÓSZÖ VET SÉG
ÉS A PÁSZ TORME TA FO RA

Az óko ri Ke let ural ko dó ké pé hez szo ro san kap cso ló dott a
pász torte ma ti ka; sum ér, asszír és egyip to mi for rá sok
gyak ran em lí tik, hogy az ural ko dó né pe pász to ra ként fe le -
lõs ség gel bír alatt va lói éle té ért és bol do gu lá sá ért.24 A
pász tor ha tal ma, nagy sá ga gon dos ko dá sá ban és ve ze tõ
sze re pé ben mu tat ko zott meg. A pász torgon do la tot mint
me ta fo rát és mél tó ság cí met a nagy óko ri kul tú rák és bi ro -
dal mak min den bi zonnyal ván dor ló no mád nép cso por tok -
tól vet ték át. Ez a me ta fo ra és ti tu lus az Ószö vet ség vi lá -
gá ban is meg gyö ke re zett, és a ki rály té ma kap csán már vi -
szony lag ko rán Iz rá el JHVH-hit val lá sá nak ré szé vé vált. 

Ér de kes meg fi gyel nünk, hogy az Ószö vet ség nagy alak -
jai, Iz rá el ve ze tõ sze mé lyi sé gei pász to rok vol tak a szó hét -
köz na pi ér tel mé ben is.25 Iz rá el szá má ra las san ként tu da -

to sult te hát, hogy em be ri ve ze tõ in túl, il let ve azok fe lett
van iga zi Pász to ra. Zsolt 80,2-ben Iz rá el imád sá gát így ol -
vas suk: Fi gyelj ránk, Iz rá el pász to ra, aki úgy te rel ge ted Jó -
zse fet, mint egy nyá jat. A pász tor me ta fo ra ter mé sze te sen
Iz rá el ön meg ha tá ro zá sá ra is ha tás sal volt. Zsolt 79,13-
ban ez a hit val lás áll elõt tünk: Mi pe dig, a te né ped, le ge -
lõd nek nyá ja, örök ké ma gasz ta lunk té ged. Ugyan ezt a
gon do la tot ta lál juk a kö vet ke zõ tex tu sok nál is: 100,3;
95,7; 74,1. 

A pász tor-nyáj mo tí vum a pró fé tai köny vek ben is meg -
je le nik: Jer 31,10-ben, Mik 2,12-ben, Ézs 40,10k-ben és a
leg mar kán sab ban Ez 34-ben. Ez utób bi szö veg két sé get
ki zá ró an a té ma „kom pen di u ma”. A fe je zet el sõ 10 ver sé -
ben Iz rá el hût len pász to ra i ról esik szó, majd a 11. vers tõl
a jó Pász tor ural ko dá sá nak ígé re te fo gal ma zó dik meg. A
fe je zet má so dik egy sé ge éles kont raszt ban áll az el sõ vel.26

Ez 34-ben a kö vet ke zõ gon do la tok csen ge nek össze a 23.
zsol tár ral: a pász tor gond vi se lõ (12. v.); jó le ge lõn le gel te -
ti nyá ját (13–14. v.); a ju hok nak jó ta nyá juk lesz, ahol he -
ve rész nek (14. v.); a pász tor pi he nõ he lyet ke res ne kik (15.
v.); a pász tor ve lük van (30. v.). Kü lön ki kell emel nünk a
szö veg bõl a 28–29. ver se ket, ame lyek tar tal muk ban szin -
te meg fe lel tet he tõk a 23. zsol tár alap gon do la ta i nak. A ve -
szély hely ze tek: fé le lem a zsák mánnyá vá lás tól, az éhe zés,
az el len ség gya láz ko dá sai vég leg meg szûn nek. Ek kor va -
ló ban meg tud ja Iz rá el, hogy Is ten az Úr.

Iz rá el mint kö zös ség szá má ra evi dens a pász tor me ta -
fo ra teo ló gi ai mon da ni va ló ja. Mint JHVH le ge lõ jé nek
nyá ja, ön meg ha tá ro zá sát a kö zös ség ben meg élt ta pasz -
ta la tok, a sza ba du lás, a gon dos ko dás és ve ze tés át élt és
el be szélt él mé nyei for mál ták. Kü lö nös azon ban, hogy a
sze mé lyes ke gyes ség, te hát az in di vi du um sík ján a pász -
tor té ma ki bon tá sa és JHVH-val va ló össze kap cso lá sa ilyen
egy ér tel mû en csak a 23. zsol tár ban je le nik meg.27 Nyil -
ván va ló an új di men zi ót je len tett ez ak kor; tud juk ugyan -
is, hogy a súly pont el to ló dá sa a kö zös ség rõl az egyes
em ber is ten kap cso la tá ra az Ószö vet ség ké sõb bi kor sza -
ká ra jel lem zõ. Így az is nyil ván va ló, hogy a 23. zsol tár
vég sõ szö ve gét te kint ve ké sõi, min den kép pen fog sá gi,
fog ság utá ni ke let ke zé sû szö veg. A temp lom- és ki rály -
teo ló gia mint ké sõi teo ló gi ai gon do la tok a pász tor mo tí -
vum mal össze kap cso lód va sa já tos teo ló gi ai ki je len tést
al kot nak. Ha Zsolt 23,1-hez ([yr hwhy) kö ze li pár hu za -
mot aka runk ke res ni, azt min den bi zonnyal a kö vet ke zõ
ki je len tés ben ta lál juk: „az Úr a ki rály”, il let ve „ural ko dik
az Úr” (^lm hwhy).28
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22 Mo winc kel, S.: Psal mens tu di en 1. Kris ti a nia, 1924. 126, 131. o.
23 Sey bold, K.: Die Psal men. Tü bin gen, 1996. 101. o. Mitt mann, S.: Auf -
bau und Ein heit des Dank li eds Psalm 23. ZThK 77, 1980. 2. o.
24 A té má nak je len tõs iro dal ma van, amely re itt most nem tér he tek ki
rész le te sen. Bõ sé ges össze fog la lá sát ta lál juk a pász tor-mo tí vum mal fog -
lal ko zó iro da lom nak töb bek kö zött Sog g in nál (Sog gin, J. A.: Art. h[r.
THAT II, 1976. 791. k.), to váb bá lásd Mitt mann, S.: Auf bau und Ein heit
des Dank li eds Psalm 23. ZThK 77, 1980. 7. k., 11. o.
25 Áb ra hám, Izsák és Já kób, amint azt az Iz rá el kez de te it el be szé lõ ha -
gyo mány ban ol vas suk, töb bé-ke vés bé ez zel ke res ték ke nye rü ket. Já kób
Lá bán há zá nál két év ti ze dig pász tor ko dott. Nem is cso dál koz ha tunk hát,
ha 1Móz 48,15k-ben Já kób Jó zsef fi a i nak meg ál dá sá nál Is ten re mint
pász to rá ra hi vat ko zik: Is ten pász to rom, mi ó ta csak va gyok, mind a mai
na pig. Mi elõtt Mó zes Iz rá el pász to ra lett, apó sá nál, Mid ján föld jén õriz te
a nyá jat. Dá vid, a kis pász tor fiú kar ri er je is ha son ló mó don in dult.

26 Az em ber nem bol do gul pász to ri fel ada tá val; a pró fé ta ke mény kri ti -
kát fo gal maz meg: „Iz rá el ve ze tõi csak ma gu kat le gel tet ték”. Iz rá el iga zi
pász to ra JHVH, aki vé get vet a hût len pász to rok ural ko dá sá nak. Az õ
ural ma sza bad sá got je lent, a szét szórt ság ból va ló ha za té rést hoz és bé -
kes sé get mun kál.
27 Lásd Spi ec ker mann 1989, 266. o.
28 A kö vet ke zõ zsol tá rok ban ol vas suk ezt a hit val lás for mát: Zsolt 93,1;
97,1; 99,1.



BE VE ZE TÉS

Va jon el vár ha tó-e, hogy a ne ve lés és az ok ta tás evan gé li -
kus ér tel me zé se ha tás sal le gyen a je len ok ta tá si fel ada ta -
i ban a ke resz tény egy há zak sze re pé re, il let ve nap ja ink ok -
ta tá sá nak jel leg ze tes ké pé re? Va jon nem el fo gult fe le ke ze -
ti anak ro niz mus-e a ne ve lés és az ok ta tás evan gé li kus
meg kö ze lí té sé vel kez de ni, ha az ok ta tás ak tu á lis fel ada ta -
i val kap cso lat ban a ke resz tény, te hát nem csu pán az evan -
gé li kus egy ház sze re pé re va gyunk kí ván csi ak?

Vá la szom ter mé sze te sen: nem! Hi szen a „ne ve lés és ok -
ta tás evan gé li kus szem szög bõl” so sem fe le ke ze ti vagy ne -
tán ki zá ró la go san „hitvallásos evan gé li kus ne ve lés ként és
ok ta tás ként” ér ten dõ, ha nem „az evan gé li um sze rin ti, az
evan gé li um ból ki in du ló ne ve lés ként és ok ta tás ként”. A lu -
the rá nus né zõ pont ép pen ar ra szó lít fel, hogy a ne ve lést és
az ok ta tást so se ha tá rol juk el fe le ke ze ti ideo ló gi ák alap -
ján, ne zár kóz zunk be sün disz nó mód já ra, ha nem ma rad -
junk nyi tot tak min den olyan el kép ze lés elõtt, amely az
evan gé li um nak meg fe lel tet he tõ. Ilyen mó don az evan gé li -
kus is ko lá kat sem el szi ge telt, hitvallásos evan gé li kus is -
ko lák ként kel le ne ér tel mez nünk, ha nem mind össze az
evan gé li um nak alá ren delt is ko lák ként, ame lyek be kü lön -
bö zõ val lá sú di á kok jár nak.1

Az evan gé li um sze rin ti ne ve lés és ok ta tás men tes a fe le -
ke ze ti és ideo ló gi ai ha tár vo na lak tól, nyi tott a val lá si, kul -
tu rá lis és pe da gó gi ai sok szí nû ség re, és csak is Is ten el sõ -
ren dû pe da gó gi á já hoz kö tõ dik, még pe dig ah hoz, hogy Is -
ten em ber ré lett, hogy a ta ní tó kat és a ta nít vá nyo kat meg -
aján dé koz za Szent lel ké vel. Men tes az ideo ló gi ai kö tött sé -
gek tõl – a köl csö nös pár be széd ben meg nyil vá nu ló öku me -
ni kus, kul tú ra kö zi és plu ra lis ta nyi tott ság ér de ké ben. Igen,
leg fon to sabb tu laj don sá ga, hogy öku me ni kus, kul tú ra kö zi
és plu ra lis ta ala po kon nyug szik. Úgy vé lem, ép pen ez az,
ami mi att a je len ok ta tá si kér dé se i ben is jól al kal maz ha tó. 

Ezt a sej tést, il let ve hi po té zist igyekszem meg indokol ni
és ki fej te ni az itt kö vet ke zõk ben. Fej te ge té se i met két rész -

re osz tom: az el sõ rész ben azt sze ret ném ki dol goz ni, mit
ér tett Luther – ahogy õ ne vez te – „evan gé li kus sza bad ság
mint az evan gé li um sze rin ti sza bad ság” alatt. A má so dik
rész ben azt a kér dést já rom kö rül, va jon vál to zott-e a pro -
tes tan tiz mus ban ez a fo ga lom, il let ve hogy – meg vál to zott
vagy vál to zat lan for má ban – le het-e ak tu a li tá sa és je len -
tõ sé ge ma is.

MIT ÉR TETT LUTHER „EVAN GÉ LI KUS NE VE LÉS
MINT AZ EVAN GÉ LI UM SZE RIN TI NE VE LÉS” ALATT?

Kép zel jük ma gun kat Wit ten berg ál mos kis vá ro sá ba, az
1524-es év be. Luther eb ben az év ben ír ta meg el sõ is ko la -
ira tát Né met or szág összes vá ro sa i nak pol gár mes te rei hez
és ta ná cso sa i hoz ke resz tyén is ko lák fel ál lí tá sa és fenn tar -
tá sa vé gett cím mel,2 amely ben hang sú lyo zot tan az ál ta lá -
nos is ko la kö te le zett ség be ve ze té se mel lett állt ki, hi szen a
ke resz té nyek nek a vi lá gi rend ben is jó is ko lá zott ság ra és
kép zett ség re volt szük sé gük.

Már az 1520-ban ke let ke zett A né met ke resz tyén ne -
mes ség hez a ke resz tyén ség ál la po tá nak meg ja ví tá sa
ügyé ben cí mû vi ta ira tá ban sür get te a Bib lia és az evan -
gé li um ok ta tá sá val fog lal ko zó ele mi is ko lák lét re ho zá -
sát: „az egye te mek re is ugyan csak rá fér ne az üd vös és
ala pos re for má ció… A fel sõ és al só is ko lák ban el sõsor -
ban a Szent írás nak kel le ne a leg ki vá lóbb és leg kö zön sé -
ge sebb ol vas mány nak len ni, és a fi úk nál az evan gé li om -
nak. Sõt ad ná Is ten – kö ve tel te Luther a ne mek te kin te -
té ben is szin te for ra dal mi mó don –, vaj ha min den vá ros -
ká nak len ne egy le ány is ko lá ja is, ahol a le ány kák na -
ponk int egy órá ban az evan gé li o mot hall gat nák né me tül,
avagy la ti nul… Hát nem kel le ne-e min den em ber nek már
ki lenc- vagy tízéves ko rá ban is mer nie az egész evan gé li -
o mot, amely ben ne ve és éle te va gyon? Hi szen egy fo nó-
vagy var ró nõ le á nya it a ma ga mes ter sé gé re fi a talko ruk -
ban ta nít ja! De most a ha tal mas fõ pa pok és püs pö kök
sem is me rik az evan gé li o mot.”3
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Ne ve lés és ok ta tás
evan gé li kus szem szög bõl*

* A VELKD 52. lel ké szi kol lé gi u ma elõtt 2005. au gusz tus 29-én, Büc ke -
burg ban el hang zott elõ adás szö ve ge.

1 Vö. Mar tin Sch re i ner nagy ívû gon do lat me ne té vel a ne ve lés rõl „az
evan gé li kus sza bad ság szel le mé ben”, amely az evan gé li kus is ko lák tör té -
ne tét rész le te sen be mu ta tó köny vé nek vé gén ol vas ha tó: Im Spielra um der
Fre i he it. Evan gelische Schu len als Lern or te christ li cher Ve rant wor tung.
Gött in gen, 1996. 378–406. o.; va la mint a Le xi kon für Re li gi onspä da go -
gik szin tén ál ta la írt, „Be kennt niss chu len” [fe le ke ze ti is ko lák] címû szó -
cik ké ben. 1. köt. 143–146. o. 

2 An die Rat s her ren al ler Städ te deu tsc hen Land es, dass sie christ liche
Schu len au f rich ten und hal ten sol len. We i mar er Aus ga be (WA) 15,27–53.
Ma gyar ra ford. Dr. Masz nyik End re. In: D. Luther Már ton egy ház szer ve zõ
ira tai. 4. Saj tó alá ren dez te: Dr. Masz nyik End re. Po zsony, 1908.
157–187. o.

3 An den christ li chen Adel deu tscher Na tion von des christ li chen Stan des
Bes se rung WA 6,404–469. Ma gyar ra ford. Dr. Masz nyik End re. In: D.
Luther Már ton egy ház szer ve zõ ira tai. 2. 23–110. o. Itt: 94., 99. o.



Az 1520 utá ni négy év ben azon ban szin te sem mi elõ re -
lé pés nem tör tént. A gye re kek mint egy 4%-a járt ele mi is -
ko lá ba, ahol né me tül be szél tek. A to vább kép zést nyúj tó
la tin és a tri vi um tár gya it ok ta tó kö zép is ko lák ba, ame -
lyek ben la ti nul kel lett be szél ni (no ha né me lyik ta nár egy -
ál ta lán nem tu dott la ti nul) a fi a ta lok nak csu pán csak 2-
3%-a járt. Ha te hát Wit ten berg ben össze hív tak vol na egy
össz né met, min den is ko la tí pust ma gá ban fog la ló ta ná ri
kon fe ren ci át, ke ve sebb mint 100 fõ gyûlt vol na össze.
Több ta nár nem akadt Né met or szág ban.

Lu thert két ség be ej tet te és mély sé ge sen dü hí tet te ez a
tény. Ke mény sza vak kal és ké pek kel vá dol ta ek kor, 1524-
ben a ne ve lés tisz tán ha szon le sõ be ál lí tott sá gát. „Nincs
ok ta lan ál lat – dör gi Luther –, amely gond ját ne vi sel né fi -
a i nak és ne taní ta ná ar ra, ami azok nak szük sé ges, ki vé -
vén a stru cot [sic]”, amely „fi ai iránt oly ke gyet len, mint -
ha azok nem is az övéi vol ná nak és to já sa it a föld re rak -
ja”. Ugyan így tesz nek a szü lõk is – „õk is… be érik az zal,
hogy a to jást meg toj ták és gyer me ket nem zet tek, azon fe -
lül az tán egye bet nem cse lek sze nek”.4

Ez után meg is mé tel te a né met ne mes ség hez in té zett vi ta -
ira tá ban le írt gya kor la ti re form ja vas la ta it, pél dá ul hogy „a
fi úk na pon ként… két órát tölt se nek ily is ko lák ban.  Szint -
úgy a lány kák nak is van annyi ide jök, hogy na pon ként egy
órát az is ko lá ban tölt hes se nek”5 – nem azért, mert a le á -
nyok (már) ak kor oko sab bak vol tak, mint a fi úk, s így egy
óra ta nu lás is ele gen dõ volt szá muk ra, ha nem mi vel na -
gyobb szük ség volt rá juk ott hon, mint a fi úk ra.

Luther ez idõ tájt az ele mi is ko lák kal fog lal ko zott, míg
Me lancht hon a la tin és a tri vi um tár gya it ta ní tó is ko lá kért
emel te fel sza vát. Tö ké le tes mun ka meg osz tás volt.

Hat év vel ké sõbb, 1530-ban ír ta meg Luther má so dik
ter je del mes is ko la ira tát Pre digt, dass man Kin der zur
Schu le hal ten sol le cím mel,6 amely ben is mé tel ten kö ve -
tel te az is ko la kö te le zett sé get, mi vel 1524 után sem tör -
tént ér dem le ges vál to zás: „Vé le mé nyem sze rint a ha ta -
lom kö te les sé ge is, hogy alatt va lói gyer me ke it az is ko lá -
ban tar tas sa. Hi szen va ló ban kö te les sé ge a fent em lí tett
ren de ket meg tar ta nia, hogy ma rad ja nak pré di ká to rok,
jo gá szok, lel ki pász to rok, ír no kok, or vo sok, is ko la mes te -
rek és ha son lók, mi vel eze ket nem nél kü löz het jük.”7 Iga -
zá ból azon ban ez az írás nem tesz hoz zá új ada to kat az
„evan gé li um sze rin ti ne ve lés” meg ér té sé hez. Így te hát a
kö vet ke zõk ben az 1524-es irat ra kon cent rá lok, és ab ból
dol go zom ki az evan gé li kus ne ve lés és ok ta tás öt jel leg -
ze tes sé gét.

1. Az evan gé li um sze rin ti ne ve lés és ok ta tás „vi lá gi ügy”,
és a fe le lõs ke resz tény ma ga tar tás ki ala kí tá sát szol gál ja
a vi lág ban.
Luther pa na sza úgy hang zik, mint ha ma a 2005-ös PISA-
fel mé rés kap csán pa nasz kod na: „Elõ ször is azt ta pasz tal -
juk Né met or szág ban, hogy az is ko lák min de nütt pusz tu -
lás nak in dul tak. … Im már az Is ten igé je ré vén is me re tes
do log gá lõn, hogy ez az ál la pot ke resz tyén el le nes és csak
a has ér de két szol gál ja.”8 Majd pi masz bá tor ság gal köz -
vet le nül a ta ná csos ura kat ve szi tá ma dás ba: „Sen ki, de
sen ki nem hin né, hogy mely gya lá za tos ör dö gi el já rás ez.
… A tö rök tõl, a há bo rú tól, az ár víz tõl fé lünk; mert tud juk,
mi hasz nunk és ká runk van ab ból, ám de itt az ör dög nek
szán dé kát nem lát ja sen ki, nem is fél tõ le sen ki, õ csen de -
sen lép be. Bi zony he lyénva ló vol na, ha a tö rök el len va ló
há bo rú ra egy fo rin tot adunk, mi kor már szin te raj tunk
ütött, e cél ra száz fo rin tot ad nánk, ha csu pán egyet len
gyer me ket is tud nánk az zal fel ne vel ni igaz ke resz tyén em -
ber ré.”9 (Eze ket a mon da to kat leg szí ve seb ben min den kul -
tu rá lis mi nisz té ri um ban olaj fes ték kel a fal ra pin gál nám.)
Ké sõbb ugyan ott még kí mé let le neb bül fo gal maz: „Édes
ura im, mennyit kell köl te nünk éven ként pus kák ra, utak -
ra, hi dak ra, gá tak ra és sok más ha son ló dol gok ra, hogy
biz to sít suk a vá ro sok bé kes sé gét és la kó há za it: hát mért
ne költ het nénk ugyan annyit a sze gény el ha gya tott if jú -
ság ra is, hogy egy vagy két ügyes em bert ad has sunk mel -
lé jük mint is ko la mes tert?”

Szá munk ra ma ma gá tól ér te tõ dõ ez a fel hí vás. Ak ko ri -
ban for ra dal mi nak szá mí tott. Az is ko lák az egy ház ha tás -
kö ré be tar toz tak, mi vel a ne ve lés (az egy há zi sze mé lye ké
el sõ sor ban a plé bá ni ai, szé kes egy há zi és ko los to ri is ko -
lák ban, a la i ku so ké pe dig az ele mi, a tri vi um tár gya it ta -
ní tó, a gram ma ti kai vagy la tin is ko lák ban) az ak ko ri ér tel -
me zés sze rint el en ged he tet len volt az üd vö zü lés hez. A ké -
sõ kö zép ko ri teo ló gia ta ní tá sa sze rint a gyer me ke ket, fi a -
ta lo kat és fel nõt te ket a ne ve lés volt hi va tott tá vol tar ta ni
a vágy tól (con cu pis cen tia), a bûn tõl (pec c atum) és a té ve -
dés tõl (er ror), il let ve el ve zet ni az ér te lem (ra tio), a lel ki is -
me ret (cons ci en tia) és az aka rat (vo lun tas) he lyes hasz ná -
la tá hoz. Így ér vel min de nek elõtt Aqui nói Szent Ta más, a
do mon ko sok „fe je del me”, va la mint Bona vent ura, a fe ren -
ce sek „fe je del me”.10 A ké sõ kö zép kor gon dol ko dá sa sze -
rint te hát mind ez el en ged he tet len volt ah hoz, hogy az em -
be rek üd vö zül hes se nek. A ne ve lés pe dig ép pen ezért szá -
mí tott egy há zi ügy nek és az egy ház dol gá nak eb ben az
idõ ben.

Luther ha tá ro zot tan szem be sze gül ez zel az el kép ze lés -
sel. A ne ve lés szá má ra „vi lá gi ügy”,11 amely a vi lá gi, nem
az egy há zi ha ta lom ha tás kö ré be tar to zik. Hi szen a ne ve -
lés a kül sõ em ber re (ho mo ex te ri or), és nem a bel sõ em ber -
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4 Uo. 4. 163–165. o.
5 Uo. 4. 180. o.
6 [Pré di ká ció a gyer me kek is ko láztatá sá nak szük sé ges sé gé rõl.] WA

30/II,517–588.
7 WA 30/II,586f. 

8 D. Luther Már ton egy ház szer ve zõ ira tai. 4. 158. o.
9 Uo. 4. 160. o.

10 Vö. Aqui nói Szt. Ta más: Sum ma Theo lo giae I q, kü lö nö sen a 12. cikk tõl.
11 Vö. WA 34/I,415,25f.



re (ho mo in te ri or) irá nyul. A ne ve lés fel ada ta, hogy ke resz -
tény pol gá ro kat fa rag jon. Ilyen mó don a tör vény, és nem
az evan gé li um ha tá lya alá kell hogy es sék.12 Az üd vös ség -
rõl Is ten az evan gé li um mal gon dos ko dott,13 ami kor Krisz -
tus és a Szent lé lek ál tal a vi lág ba jött, és a meg iga zu lás -
ban min den em ber nek üd vös sé get ho zott. A ne ve lés egye -
dü li fel ada ta így te hát ab ban áll na, hogy min den egyes
em bert hoz zá se gít sen az Is ten ál tal meg sza ba dí tott ér te -
lem és meg sza ba dí tott aka rat hasz ná la tá hoz a min den na -
pi élet hely ze tek ben. Ez pe dig ép pen ség gel a vi lá gi ha ta lom
dol ga len ne. A ne ve lés ben és az ok ta tás ban a „pol gá ri
igaz sá gos ság nak” (ius ti tia ci vi lis), és nem az „is te ni igaz -
sá gos ság nak” (ius ti tia Dei) kell ér vény re jut nia.14

Plasz ti kus kép let tel szól va: A ké sõ kö zép kor a hitre és
az üd vös ségre akart ne vel ni. A re for má ció, szán dé ka sze -
rint, a már meg ka pott hit és üd vös ség alap ján ne velt a vi -
lág ban foly ta tott ke resz tény élet re. Vagy még frap pán sab -
ban: a ké sõ kö zép kor az Is ten or szá ga fe lé, a re for má ció az
Is ten or szá ga fe lõl akart ne vel ni. Ez volt az evan gé li um
sze rin ti ok ta tás és ne ve lés. 

Luther te hát az is ko la mes te rek re tes tál ja azt a fel ada tot,
hogy a di á kok ból vi lá gi, és nem egy há zi pol gá ro kat ne vel -
je nek. Meg gyõ zõ dé se, hogy ez majd bé két és igaz sá gos sá -
got te remt, aho gyan az is, hogy az em be ri tõ ke sok kal töb -
bet je lent a bé ke szem pont já ból, mint a kü lön bö zõ óv in -
téz ke dé sek, az az a ka to nai bá zis és a gaz dag ság. A kép -
zett ke resz tény em be rek Luther vé le mé nye sze rint sok kal
fon to sab bak, mint a ka to nai biz to sí tás és a gaz da sá gi pro -
fit. Amint lát juk, ér ve lé sé ben ez az arány egy a száz hoz.
Ná la 1 fo rint jut na a ka to na ság ra és a gaz da ság ra, 100 fo -
rint az ok ta tás ra. Olyan arány ez, ame lyet ma min den
párt nak fel kel le ne ven nie prog ram já ba. A kép zett em ber –
Luther 1524-es meg gyõ zõ dé se sze rint – gá tat szab a ká -
osz nak, és az Is ten ál tal te rem tett ren det szol gál ja a vi lág -
ban. A nyelv Is ten Szent lel ké nek „edé nye”, ezért – ahogy
Luther fo gal maz – a nyelv ta nu lás ra kü lö nös gon dot kell
for dí ta ni. Az ilyen kép zés, re mé li a hu ma nis ták hoz ha son -
ló an, bé kés vi lá got te remt majd.

Té ve dett vol na? Luther tisz tá ban volt az em ber bû né vel
és go nosz sá gá val, s ezért nem csu pán a kép zés re he lyez te a
hang súlyt – a hu ma nis ták kal el len tét ben. A kép zés nek
azon ban még is több erõt tu laj do ní tott, mint a fegy ve rek nek.
A lu the rá nu sok nak ezt so sem len ne sza bad el fe led ni ük.

2. Is ten pe da gó gi á ja elõbb re va ló az em ber pe da gó gi á já -
nál. A ne ve lõk fel ada ta, hogy meg pró bál ja nak Is ten ne ve -
lé sé hez kap cso lód ni és azt meg ér te ni.
Az evan gé li um sze rin ti ne ve lés kö vet ke zõ jel lem zõ je, hogy
„Is ten pe da gó gi á ja” az em be ri ne ve lés és ok ta tás fe lett áll:
„Is ten ke gyel mé bõl min den úgy iga zo dik, hogy a gyer me -

kek kedv vel és játsz va ta núl hat nak…”15 – is mer te el
Luther 1524-ben. Egy má sik he lyen kü lö nö sen meg érin tett
egy mon da ta: „Is ten ne vel ni akar ta az em bert, ezért em ber -
ré lett. Ha gyer me ke in ket akar juk ne vel ni, az õ nyel vü kön
kell be szél nünk.”16 Nem is le het ne ta lá lób ban ki fe jez ni az
Is ten ne ve lé se és sa ját gyer me ke ink ne ve lé se köz ti ha son -
ló sá got. Luther pe da gó gi ai, az az ne ve lõ-ok ta tó fo lya mat -
ként ér tel mez te Is ten em ber ré vá lá sát! Em be ri ne ve lé sünk
cél ja pe dig – Luther kö ve te lé se sze rint – Is ten le eresz ke dé -
sé nek és em ber ré vá lá sá nak meg ér té se, il let ve kö ve té se kell
hogy le gyen. Ahogy Is ten szá munk ra, em be rek szá má ra
em ber ré lett, úgy gyer me ke ink szá má ra gyer mek ké kell len -
nünk – ter mé sze te sen anél kül, hogy gye re kes sé válnánk. A
ne ve lés így nem más, mint im itatio Dei – im itatio Chris ti
for má já ban (Is ten kö ve té se Krisz tus kö ve té se ál tal).

A gya kor lat ban mind ez a kö vet ke zõ ket je len ti: a ta ná -
rok nak Is ten em ber ré vá lá sá nak fé nyé ben kell tisz tel ni ük
di ák ja i kat, ma gu kat pe dig Krisz tus kö ve tõ i nek és „Is ten
után zó i nak” kell te kin te ni ük. A ne ve lés ilyen mó don ré -
szé vé vá lik az is te ni mû nek: a te rem tés nek és a meg vál -
tás nak. Ugyan ak kor nem el en ged he tet len fel té te le az üd -
vö zü lés nek, mi vel a te rem tés és a meg vál tás nem függ a
ne vel te tés tõl. Is ten el hív ja a ne ve lõ ket, hogy együtt mû -
köd je nek a gyer me kek és a fi a ta lok ne ve lé sé ben, de nem
te szi tõ lük füg gõ vé mû vét.

Luther új ra és új ra a ta ná csos urak or ra alá dör gö li: „Mi
az Is ten nek im már oly gaz dag ke gyel mé ben ré sze sül tünk
s õ annyi de rék fér fit aján dé ko zott mi ne künk, akik az if -
jú sá got ki vá ló ta ní tás ban és ne ve lés ben ré sze sí tik, hogy
bi zonnyal itt az ide je, hogy mi az Is ten nek ezt a ke gyel mét
szél nek ne eresszük és ne en ged jük, hogy õ hi á ba ko pog -
tas son ná lunk. Õ ott áll az aj tó elõtt, bol do gok va gyunk
mi, hogy ha azt elõt te fel tár juk…”17 Il let ve ugyan ott né -
hány sor ral lej jebb: „Né met or szág az Is ten igé jé bõl még
so ha sem hal lott annyit, mint most, leg alább a tör té net ben
en nek nyo mát nem ta lá lom.”

Az evan gé li kus ér tel me zés sze rint Is ten ne ve lé se min -
den ne ve lés fe lett áll – nem csak a val lá sos ne ve lés, ha nem
az ál ta lá nos ok ta tás te kin te té ben is. Az evan gé li um sze -
rin ti ne ve lés szin tén ez zel az igénnyel lép fel ma is és a jö -
võ ben is. In nen néz ve Luther „min den hí võ egye te mes
pap sá gá ról” szó ló ta na ki ter jeszt he tõ a Krisz tus ban hí võ
ta ná rok ra is, hi szen ta nár ként õk is pa pi sze re pet töl te nek
be. Lu the ri ér te lem ben az is ko lák ban õk a di dak ti ka vi lá -
gi pap jai. 

Még egy ké pet sze ret nék fel idéz ni. Ha Is ten pe da gó gi á -
ja fe let te áll a mi pe da gó gi ánk nak, ak kor ta nár ként a bá -
ba fel ada tát va gyunk hi va tot tak el lát ni, az az, aho gyan
Pál fo gal maz, mun ka tár sai va gyunk di ák ja ink örö mé nek.
(Mert nem aka runk ural kod ni a ti hi te te ken, ha nem mun -
ka tár sai va gyunk örö mö tök nek… – 2Kor 1,24) A mi fel -
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ada tunk, hogy a te rem tett ség és a meg iga zu lás aján dé ka
ta nít vá nya ink tu da tá ban is ta laj ra lel jen és élet re kel jen.

3. Az evan gé li um sze rin ti evan gé li kus ne ve lés és ok ta tás
fel ada ta, hogy – mint egy bá ba ként – az Is ten ál tal oda -
aján dé ko zott sza bad sá got a cím zet tek hez se gít se, még hoz -
zá a ke resz tény sza bad ság fel té te le i nek meg ér te té se ál tal.
Luther a sza bad ság ról szó ló 1520-as vi ta ira tá ban ál lí tot ta
fel kü lö nös té zi sét: „A ke resz tyén em ber min de nek nek
sza ba dos ura és nin csen sen ki nek alá ja vet ve. A ke resz -
tyén em ber min de nek nek kész sé ges szol gá ja és min den ki -
nek alá va gyon vet ve.”18

Az 1524-es is ko la irat ban Luther azt hang sú lyoz za a ta -
ná cso sok el le né ben, hogy a ke resz té nyek nek azért van
szük sé ge kép zés re, hogy meg ért hes sék a ke resz tény lét
eme dia lek ti ká ját. Meg kell is mer ni ük a fel té te le ket, hogy
az Is ten ál tal aján dé ko zott sza bad sá got va ló ban fel fe dez -
hes sék, hasz nál has sák és gya ko rol has sák. Me lyek ezek a
fel té te lek? A kö vet ke zõk ben hét ilyen fel té telt so ro lok fel,
ame lye ket Luther sze rint ta ní ta ni kel le ne, hogy az Is ten ál -
tal aján dé ko zott meg iga zu lást és sza bad sá got meg ért sük,
és a hét köz na pok ban hasz nu kat ve hes sük.

Ilyen egy részt a „je len vi lág hoz” és az „Is ten or szá gá -
hoz” va ló tar to zás köz ti kü lönb ség té tel ké pes sé ge.19 Ez
an nak a be lá tá sa, hogy a ke resz té nyek már most ré sze sei
Is ten or szá gá nak, és így sa ját tet szé sük re már most él het -
nek a He gyi be széd sze rint. (Ne száll ja tok szem be a go -
nosszal, ha nem an nak, aki ar cul üt jobb fe lõl, tartsd oda
má sik ar co dat is – Mt 5,39; Ne ítél je tek, hogy ne ítél tes se -
tek – Mt 7,1 stb.) A je len vi lág pol gá ra ként azon ban má -
sok vé del me ér de ké ben szük ség ese tén erõ sza kot is kell al -
kal maz ni uk. Be kell te hát lát ni, hogy Is ten egy részt evi lá -
gi, más részt lel ki kor mány zás sal ve zé rel. Luther sze rint e
két vi lág nak és e két kor mány zás nak a meg kü lön böz te té -
se az el sõ fel té te le an nak, hogy az em be rek fel is mer hes sék
a vi lágtól és a vi lágért va ló sza bad sá gu kat.

Ilyen fel té tel más részt an nak be lá tá sa, hogy az em ber -
ben meg kell kü lön böz tet nünk a kül sõ és bel sõ em bert, ír -
ja Luther, hogy az Is ten ál tal aján dé ko zott sza bad sá got
fel is mer jük.20 Is ten a bel sõ em ber re hat, a vi lá gi ne ve lés a
kül sõ em ber re. Er re a kü lönb ség té tel re ké pes nek kell len -
nie az is ko la mes ter nek csak úgy, mint nö ven dé ke i nek.

Har mad szor Pál új és ré gi kor szak köz ti kü lönb ség té te -
le is fon tos fel té tel. Ami kor Pál ar ra hi vat ko zik, hogy egy -
szer re élünk egy új, már meg sza ba dí tott vi lág ban, ugyan -
ak kor a ré gi, bû nös vi lág ban (vö. pél dá ul 1Thessz 5), azt
sze ret né ki fe jez ni, hogy ha nem is tö ké le te sen, de rész ben
sza ba dok va gyunk a föl di szük ség gel, a vi lá gi jo gok kal és
a vi lá gi tör vé nyek kel szem ben. Luther hang sú lyoz za, hogy

az is ko la mes te rek nek ta ní ta ni uk kell ezt a fel té telt is, a ta -
nít vá nyok nak pe dig el kell sa já tí ta ni uk, hogy a ke resz tény
sza bad sá got fel is mer jék és meg ért sék.

Ne gyed szer: Luther szá má ra fon tos a te rem tett ség és
sa ját al ko tá sunk, il let ve a te rem tett és az al ko tó lé te zés
köz ti kü lönb ség té tel. Csak aki is me ri és gya ko rol ja ezt a
kü lönb ség té telt, az sza bad a szó iga zi ér tel mé ben: az ura
és egy ben kész sé ges szol gá ja min de nek nek.

Ötöd ször: min den ke resz tény nek gyer mek ko rá tól fog va
ta ní ta ni kel le ne, hogy min dig két fó rum elõtt áll, s mind -
ket tõ nek szám adás sal tar to zik – Is ten nek ugyan úgy, mint
a vi lág nak.21 Is ten nek ar ról, ho gyan vi szo nyul meg iga zí tó
ke gyel mé hez, a He gyi be széd hez, a Tíz pa ran cso lat hoz és
Is ten tör vé nyé hez. A vi lág nak pe dig a le he tõ leg ke ve sebb
erõ szak, kény szer és bün te tõ tör vény stb. al kal ma zá sá val
vég re haj tott bé ke te rem tõ fel ada tá ról tar to zik szám adás -
sal. Ez a ket tõs, Is ten és a vi lág elõt ti szám adá si kö te le -
zett ség tu da to sít ja a ke resz tény em ber ben az Is ten tõl ka -
pott sza bad sá got.

Ha tod szor – és ta lán ez a leg fon to sabb – min den ke resz -
tény nek ide je ko rán meg kell tud ni kü lön böz tet ni a tör -
vényt és az evan gé li u mot.22 Az (is te ni és a vi lá gi) tör vény
az em ber cse lek vé sét, kor mány zá sát és dön té se it szol gál -
ja, az evan gé li um ugyan ak kor Is ten és Krisz tus ál ta li te -
rem tett sé gé re, meg iga zult sá gá ra és meg sza ba dí tott sá gá ra
éb resz ti rá új ra meg új ra. Aki össze ke ve ri a ket tõt, Krisz -
tust árul ja el, és so sem lesz iga zi ke resz tény. Ezért te hát
ez a kü lönb ség té tel alap ve tõ fon tos sá gú ah hoz, hogy ke -
resz tény sza bad ság ban él jünk, cse le ked jünk és dönt sünk.
Ezt pe dig az is ko lá ban mi nél ko ráb ban meg kell ta ní ta ni.

Vé gül he ted szer a ke resz té nyek nek kü lönb sé get kell
ten ni ük sa ját igaz sá guk és Is ten igaz sá gos sá ga kö zött.23

Hi szen min den em ber ren del ke zik az igaz sá gos ság sa ját,
vi lá gi mér cé i vel, ame lyek sze rint evi lá gi vi sel ke dé sét mé ri
és ér té ke li, il let ve Is ten igaz sá gos sá gá nak mér cé jé vel,
amely nek ér tel mé ben a meg bo csá tás, a fe le ba rá ti sze re tet
és az el len ség sze re te te a leg el sõ he lyen áll nak meg ke resz -
tel ke dé se óta. Az em ber te hát egy sa ját és egy ide gen igaz -
sá gos ság fe lett ren del ke zik (ius ti tia pro pria et ius ti tia alie -
na). Ál lan dó egyen súly ban kell tar ta nunk e ket tõt, ha ke -
resz té nyek aka runk len ni. Ezért e kü lönb ség té telt is ko rán
meg kell ta ní ta ni és meg kell ta nul ni. 

Luther sze mé ben az evan gé li um sze rin ti ne ve lés és ok -
ta tás fon tos, fel ad ha tat lan cél ja és jel leg ze tes sé ge a kü -
lönb ség té tel ké pes sé ge a fel so rolt te rü le te ken. 

Az evan gé li kus ne ve lés és ok ta tás idá ig fel so rolt há rom
jel lem zõ je fel fo gá som sze rint a ke resz tény élet re va ló ne -
ve lés pro pe de u ti ká já nak ré sze. Ezek olyan szük sé ges elõ -
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fel té te lek, ame lyek se gít sé gé vel a gyer me kek, a fi a ta lok és
a fel nõt tek fel is mer he tik, hogy õk Is ten te remt mé nyei,
meg iga zult, sza bad sze mé lyek. A to váb bi ak ban fel so rolt
jel lem zõk rész ben ve gye sen pro- és poszt pe de u ti kus jel le -
gû ek, rész ben ki zá ró lag poszt pe de u ti ku sak.

4. Az evan gé li um sze rin ti evan gé li kus ne ve lés és ok ta tás
a cél sze mé lyek lel ki is me re tét az evan gé li kus lel ki is me re ti
sza bad ság szel le mé ben kell hogy erõ sít se.
Luther szá má ra a lel ki is me re ti ne ve lés az evan gé li kus ne -
ve lés és ok ta tás leg lé nye ge sebb fel ada tai kö zé tar to zik.
1521-ben Worm s ban a csá szár és a bi ro dal mi gyû lés elõtt
áll va lel ki is me re té re hi vat koz va sze gült szem be a csá szár -
ral és ezer öt száz év ke resz tény tör té ne té vel: „…köt ve va -
gyok a Szent írás nak ál ta lam idé zett igé i ben és az Is ten igé -
jé be ve tett bi zal mam ban, és vissza von ni sem nem tu dok,
de nem is aka rok sem mit, mert sem nem bá tor sá gos, sem
nem ta ná csos do log a lel ki is me ret el len cse le ked ni. (Itt ál -
lok,) más ként nem te he tek, Is ten en gem úgy se gél jen.”24

Wart burg ban Jun ker Jörg név alatt azt a di dak ti kai el já -
rást ír ta le, ho gyan le het a lel ki is me re tet fel sza ba dí ta ni és
ki zá ró lag Is ten igé jé hez köt ni. A ta ní tók nak öt di dak ti kai
lé pé sen kell ke resz tül ve zet ni ta nít vá nya i kat, amennyi ben
azok nak lel ki is me re ti gond ja ik tá mad ná nak:25

a) Az el sõ lé pés an nak be lá tá sa, hogy sa ját erõnk bõl
nem tölt het jük be Is ten tör vé nyét, pél dá ul a He gyi be széd -
ben fog lal ta kat.

b) A kü lö nö sen ér zé keny em be rek meg gyö tört, le igá zott
és rossz lel ki is me re te er re ve zet he tõ vissza. Az a lel ki is me -
ret, amely a tör vény tel je sít he tet len sé gét ér zi, „re meg,
resz ket, ret teg és ré mül dö zik”. Egy faj ta pszi chó zis ra em lé -
kez tet: „Aki nek rossz a lel ki is me re te, an nak sze mé ben
min den te remt mény meg vál to zik. Hi á ba is me rõ se, aki vel
be szél, akit hall, még a hang ja csen gé se is más nak tû nik,
arc vo ná sai pe dig mint ha meg vál toz tak vol na. Aho vá csak
néz, min den el sö té tül és ijesz tõ vé vá lik.”26 „Fé lel me fel -
emészt cson tot és ve lõt, húst és vért.” „Ha re cseg ni hall
egy ge ren dát, azt hi szi, össze dõl az egész ház; ha egér ne -
szez, az ör dö göt vé li hal la ni, aki az éle té re tör.”27 „Min den
pil la nat ban at tól ret teg, hogy Is ten, bün te tõ bot já val ke zé -
ben, ott áll a há ta mö gött.”28

c) Ilyen két ség be esett hely ze tek bõl nem tu dunk ma -
gunk tól meg sza ba dul ni, ha nem csak is Is ten sza ba dít hat
meg ben nün ket fe le ba rá tunk sza vai ál tal, aki Is ten ke resz -
te lé si ígé re té re ilyes fé le kép pen em lé kez tet: Em lé kezz csak!

Is ten meg ke resz te lé sed kor azt az ígé re tet tet te, hogy té ged
el kí sér és meg se gít. Má so kat is el küld a szol gá lat ra. Nem
kell min dent egye dül csi nál nod! 

d) Ez a vál to zás (ha nem is kö te le zõ ér vénnyel) azt ered -
mé nyez he ti, hogy a lel ki is me ret meg sza ba dul, meg nyug -
szik, le csil la pul, meg ja vul és vi gasz ra lel.29 Luther hang -
sú lyoz za: „Ahol a lel ki is me ret de rûs, és Is ten jó in du la tát
és ál dá sát biz tos ra ve szi, ott örök az öröm, az em be ri te -
her és pa nasz min den csep pecs ké je el il lan, szer te fosz lik,
mint a har mat a dé li na pon.”30 „A lel ki is me ret ilye tén
nyu gal ma a lel ki bé ke.”31

e) A meg vi gasz talt lel ki is me ret ilyen ál la po ta eti kai kon -
zek ven ci á kat is von ma ga után. A lel ki is me re té ben meg -
sza ba dí tott, iden ti tá sá ra ta lált ke resz tény ugyan is új kap -
cso lat ba ke rül a tör vény tá masz tot ta kö ve te lé sek kel.32

Nem azért tesz ne kik ele get, mert jó em ber akar ma rad ni
vagy az zá akar vál ni, ha nem ki zá ró lag a má sik em ber
ked vé ért. Ez pe dig azt je len ti, hogy a dol gok nagy ré szét
rá hagy hat ja má sok ra, és csak egy ki csiny te rü le ten kell
meg pró bál nia jót ten ni. „Meg vi gasz ta ló dott lel ki is me re té -
vel” kor lá toz hat ja ma gát.

Fon tos, hogy a ta nár so se kelt sen rossz lel ki is me re tet
di ák ja i ban, de ne is pró bál ja lel ki is me re tü ket meg nyug tat -
ni. Csak is kí sé rõ je le gyen di ák ja i nak az ak tu á lis lel ki is me -
re ti konf lik tu sok ban. Csak azok ról a kö rül mé nyek rõl gon -
dos kod jék, ame lyek ré vén a gyer me kek, a fi a ta lok és a fel -
nõt tek em ber tár sa ik se gít sé gé vel meg hall hat ják és el fo -
gad hat ják Is ten lel ki is me re ti sza bad sá got adó ígé re tét. Az
evan gé li um sze rin ti ne ve lés és ok ta tás Luther sze mé ben
egy szer s mind a lel ki is me ret ne ve lé se és ok ta tá sa is.

A ne gye dik jel lem zõ te hát egy szer re pro- és poszt pe de u -
ti kai jel le gû. A lel ki is me ret nyo mon kö ve té se egy részt fel -
té te le, más részt fo lyo má nya az Is ten ál tal aján dé ko zott
meg iga zu lás nak és meg sza ba du lás nak. 

5. Az evan gé li um sze rin ti evan gé li kus ne ve lés és ok ta tás
fel ada ta, hogy elõ se gít se a tör vé nyek hez, nor mák hoz és
ér té kek hez fû zõ dõ hu má nus és au to nóm vi szony ki ala ku -
lá sát.
Luther sze rint az evan gé li kus is ko la mes ter ki fe je zet ten
ked ve zõ hely zet ben van, ami kor di ák ja it fe le lõs, nagy ko rú
pol gá rok ká ne ve li és a tör vé nyek hez, nor mák hoz és ér té -
kek hez fû zõ dõ fe le lõs vi szony ki ala kí tá sá ra tö rek szik, hi -
szen ab ból in dul hat ki, hogy di ák jai a lel ki is me ret meg -
sza ba dí tá sa és a meg iga zu lás ré vén, te hát Is ten min dent
meg elõ zõ pe da gó gi á ja alap ján ké pe sek jó ke resz tény pol -
gá rok ká cse pe red ni. Le het õket ne vel ni, mi vel Is ten ké pes -
sé tet te õket a ne ve lõ dés re. Az is ko la mes ter nek mind össze
kö vet nie kell a di ák ban az is te ni meg iga zí tást. Csu pán bá -
to rí ta nia kell a di á kot, hogy fe le lõ sen él jen ke resz tény sza -
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bad sá gá val. Az is ko la mes ter mind össze a se gít ség nyúj tó,
il let ve a bá ba sze re pét játssza.

Így kell ér tel mez nünk a ta ná cso sok hoz in té zett hang sú -
lyos, ko ráb ban már idé zett fel hí vá sát is: „Is ten ke gyel mé -
bõl min den úgy iga zo dik, hogy a gyer me kek kedv vel és
játsz va ta núl hat nak… Mert az Is ten bõ sé ge sen ajánl ja és
nyújt ja ne künk ke zét, s ami re csak eh hez szük sé günk va -
gyon.”33 Az is ko la mes te rek egyé ni tel je sít mé nye – ahogy
ezt Luther új ra meg új ra alá húz za – ter mé sze te sen nem le -
be csü len dõ. Ke mé nyen kell dol goz ni uk, hogy se géd kez -
hes se nek a szü le tés nél. Ta nít son bár la tin, gö rög vagy hé -
ber nyel vet, ma te ma ti kát, re to ri kát vagy ze nét, a Szent -
írást vagy az evan gé li u mot, cél ja min den eset ben az kell
le gyen, hogy di ák jai meg áll ják a he lyü ket a ke resz tény lét -
ben és a nagy vi lág ban egy aránt. Ez pe dig va ló ban min -
den nél ke mé nyebb mun ka.

Az ötö dik jel lem zõ vé le mé nyem sze rint poszt pe de u ti -
kus jel le gû, mi vel a ta nár fel ada ta a di á kot meg ta ní ta ni
ar ra, hogy a meg iga zu lás már meg ka pott ke gyel mé vel él -
ni tud jon.

Mit kezd he tünk ma, 500 év el tel té vel az evan gé li um sze -
rin ti ne ve lés és ok ta tás lu the ri ér tel me zé sé vel? A kö vet ke -
zõk ben kí sér le tet te szek a vá lasz adás ra.

MI LYEN JE LEN TÕ SÉ GE LE HET MA
AZ EVAN GÉ LI UM SZE RIN TI NE VE LÉS NEK
ÉS OK TA TÁS NAK EVAN GÉ LI KUS SZEM SZÖG BÕL?

Vé le mé nyem sze rint a lu the rá nus ne ve lé si és ok ta tá si el -
kép ze lé sek ak tu a li tá sa ab ban a ne ve lé si cél ban csú cso so -
dik ki, amely min den kit an nak be lá tá sá ra kész tet ne, hogy
az Is ten be ve tett bi za lom ál tal a vi lá gi kö tel mek tõl sza bad
és füg get len le het, hogy azu tán sza ba don és fe le lõ sen
dönt hes sen, cse le ked hes sen és ítél kez hes sen a min den na -
pok ban. A konf lik tus pe da gó gia nyel vén: (az Is ten be ve tett
bi za lom ál tal) min den ki meg sza ba dul hat na a konf lik tu -
sok tól és a prob lé mák tól, hogy azu tán sza ba don és fe le -
lõs ség tel je sen old ja meg azo kat. Vissza tér ve Luther nyelv -
hasz ná la tá hoz, az Is ten be ve tett bi za lom ré vén „…a ke -
resz tyén em ber min de nek nek sza ba dos ura és nin csen
sen ki nek alá ja vet ve. A ke resz tyén em ber min de nek nek
kész sé ges szol gá ja és min den ki nek alá va gyon vet ve.” Az
evan gé li kus pe da gó gia cél ja a sza bad sá gon ala pu ló fe le -
lõs ség ki ala kí tá sa.

Ez a cél sze rin tem ma is idõ sze rû. A sza bad ság he lyes
hasz ná la tát és a fe le lõs élet ve ze tést cél zó ne ve lés meg fe lel
Wolf gang Klaf ki el mé le té nek, aki nap ja ink kulcs kér dé se i -
nek fe le lõs ke ze lé sét ál lít ja a ne ve lés kö zép pont já ba. A
pro tes táns ne ve lés ér tel me zés szem pont já ból min den eset re
Is ten, il let ve a meg iga zu lás te szi le he tõ vé, hogy ál la po -
tunk ban és le he tõ sé ge ink ben egy aránt sza ba dok le hes -
sünk. A sza bad sá got ezért ke resz tény sza bad ság ként és

fe le lõs ség ként kell ér tel mez nünk. A „sza bad sá gon ala pu ló
fe le lõs ség” ter mé sze te sen lé nye gét te kint ve nem kü lön bö -
zik a fo ga lom vi lá gi je len té sé tõl. Ma gya rá za ta azon ban
an nál in kább. A ke resz tény em ber „sza bad sá gon ala pu ló
fe le lõs sé ge” nem más és nem jobb, mint a nem ke resz té -
nye ké, csak a ma gya rá za ta más.

Vé gül pél dák se gít sé gé vel sze ret ném szem lél tet ni az
evan gé li kus ne ve lés ér tel me zés idõ sze rû sé gét. En nek so rán
meg kü lön böz te tem a min den na pi kö tött sé gek tõl és konf -
lik tu sok tól va ló meg sza ba du lást, il let ve a meg ol dá suk ra
ka pott sza bad sá got. Az el sõt ne ve zem „val lá sos pro pe de u -
ti ká nak (elõkészítõ gondolatok)”, a má so di kat „val lá sos
poszt pe de u ti ká nak (az alkalmazás irányába mutató gon -
do la tok)”.

AZ EVAN GÉ LI KUS PRO PE DE U TI KA AK TU A LI TÁ SA

Is ten meg sza ba dí tott ben nün ket min den na pi kö tött sé ge -
ink tõl, konf lik tu sa ink tól és gond ja ink tól, hogy meg old has -
suk õket. Az a ne ve lés, amely en nek be lá tá sát tû zi ki cé lul,
ké pes sé tesz ben nün ket a plu ra liz mus ra és a kri ti kai nyi -
tott ság ra. Nap ja ink ban mind ket tõ dön tõ je len tõs ség gel bír
bol do gu lá sunk szem pont já ból.

Sze ret ném mai nyelv hasz ná la tunk nak meg fe le lõ en le -
for dí ta ni Luther el kép ze lé sét a ne ve lés rõl, amely nek cél ja
a ke resz tény sza bad ság lé nye gé nek be lá tá sa. Luther a ma -
ga ide jé ben hang sú lyoz ta, hogy a ta nu ló kat rá kell ve zet -
ni an nak be lá tá sá ra, hogy õk egy részt Is ten te remt mé nyei
és Is ten tart ja meg õket, más részt hogy már most ré sze sei
Is ten or szá gá nak, és ezért fá ra doz ni uk kell azon, hogy Is -
ten or szá gá nak ér vé nyét a hét köz na pok ban a le he tõ leg -
na gyobb mér ték ben ki ter jesszék. Ugyan így, hogy pél dá ul a
He gyi be széd ben fog lal ta kat gya ko rol ni uk kell, il let ve
hogy bel sõ em ber ként Is ten meg sza ba dí tot ta õket és meg -
iga zu lást szer zett ne kik, kül sõ em ber ként azon ban ne ve -
lés re és vi lá gi kor mány zás ra van szük sé gük. Va la mint
hogy Is ten õket ke resz tény ként az evan gé li um ál tal, a vi -
lág pol gá ra ként a tör vény ál tal szó lít ja meg.

Mai nyelv hasz ná la tunk ban ez így han goz na: a ta nu ló -
kat an nak a be lá tá sá ra kell ne vel ni, hogy az em be ri ér te -
lem, in tel li gen cia, lel ki is me ret és aka rat kor lá to zott, s
egyi ket sem sza bad túl be csül ni; hogy min den el mé let,
ideo ló gia és min den meg gyõ zõ dés re la tív, egyik sem tart -
hat szá mot ab szo lút ér vény re; il let ve hogy en nél fog va a
ta nu lók nak is kri ti ku san kell vi szo nyul ni uk a ma gu kat
ab szo lút nak te kin tõ ideo ló gi ák hoz, val lá sok hoz, vi lág né -
ze tek hez, jog sza bá lyok hoz és tár sa dal mak hoz.

K. E. Nip kow a „sza ba dí tó ön meg kü lön böz te tés” ké pes -
sé gé rõl be szél.34 A ne ve lõk fel ada ta, hogy meg kü lön böz -
tes sék a le het sé gest a le he tet len tõl, a ta nít ha tót a ta nít ha -
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tat lan tól, s így meg sza ba dul ja nak az ab szo lút he lyes ség
kény sze ré tõl. Le kell mon da ni uk a dog ma ti kus és di dak ti -
kus ab szo lu ti zá lás ról, és tisz tá ban kell len ni ük a ne ve lés
és ne ve lé si cél ja ik kor lá to zott sá gá val. Ez te szi õket ké pes -
sé az (ön)kri ti ká ra és a sok szí nû vi lág más né zõ pont ja i -
nak be fo ga dá sá ra. A ne ve lés ku dar cá nak be is me ré se szin -
tén ide tar to zik. Az „evan gé li kus” ne ve lõk te hát ne hoz za -
nak ab szo lút íté le te ket a kü lön bö zõ vi lág né ze tek rõl, val lá -
sok ról, fe le ke ze tek rõl és fi lo zó fi ák ról, és nap ja ink kulcs -
kér dé se it il le tõ en se nyi lat koz za nak ilyen mó don – le gyen
szó öko ló gi á ról, gaz da ság ról, gén- és bio tech ni ká ról, pa ci -
fiz mus ról vagy ép pen a há bo rú he lyes lé sé rõl. A vi lá gos ál -
lás fog la lás és a sze mé lyes bi zony ságtétel ugyan ak kor ége -
tõ fon tos sá gú. A ta ná rok nak zász lót kell bon ta ni uk, színt
kell val la ni uk, és egy ér tel mû en kell be szél ni ük. Mind ezt
azon ban alap ve tõ en esz ka to ló gi ai fenn tar tá sok kal kell
ten ni ük. Tu da tá ban kell len ni ük an nak, hogy nem õk hoz -
zák meg a vég sõ íté le tet, ha nem Te rem tõ jük. Ki zá ró lag
sze mé lyes meg gyõ zõ dé sük alap ján be szél nek, ítél nek és
ok tat ják fe le lõs ség re a meg sza ba dí tott te remt mé nye ket. A
sze mé lyes meg gyõ zõ dés fe lett pe dig min dig ott le beg an -
nak a le he tõ sé ge, hogy té ved nek. Ezért so sem be szél het -
nek az ab szo lút meg gyõ zõ dés szten to ri hang ján, s di ák ja -
i kat is en nek be lá tá sá ra kell rá ve zet ni ük.

Ádám és Éva mí to sza a Te rem tés köny vé nek har ma dik
fe je ze té ben szin tén eh hez a meg gyõ zõ dés hez kap cso ló dik.
A tör té net azt jut tat ja ki fe je zés re, hogy az em ber so sem
tud ja ab szo lút egy ér tel mû ség gel el dön te ni, mi az örök ér vé -
nyû jó és rossz. Íté lõ ké pes sé ge kor lá to zott. Nem min den tu -
dó. Az ab szo lút íté let a te rem tõ Is te né. Az em ber nek ugyan
egy ér tel mû en kell ítél nie és cse le ked nie, ezt azon ban csak
kor lá to zot tan, esz ka to ló gi ai fenn tar tá sok kal te he ti.

A kor lá to zott egy ér tel mû ség, egy szer s mind a kri ti ka
szük sé ges sé gé nek be lá tá sa ko runk evan gé li kus ne ve lé si
pro pe de u ti ká já nak cél ja és lé nye ge. – És mi a hely zet az
evan gé li kus poszt pe de u ti ka idõ sze rû sé gé vel?

AZ EVAN GÉ LI KUS POSZT PE DE U TI KA AK TU A LI TÁ SA

A hu má nus dön té sek ben, cse le ke de tek ben és íté le tek ben
meg nyil vá nu ló ke resz tény sza bad ság fe le lõs hasz ná la tát
cél zó ne ve lés ké pes sé te het a nap ja ink kulcs prob lé má i val
va ló fe le lõs szem be né zés re.

Luther nyel vén a kö vet ke zõ képp han goz ha tott a ki je len tés
öt száz esz ten dõ vel ez elõtt: Is ten meg iga zí tó ke gyel mé bõl a
ren des ke resz tény fér fi út és asszonyt úgy kell ne vel ni és ok -
tat ni, hogy meg ta nul jon meg vi gasz ta ló dott lel ki is me ret tel
ítél ni, a tör vényt meg tar ta ni és Is ten föl di or szá gát kor má -
nyoz ni. Mai nyelv hasz ná la tunk ban ez így hang zik: Di ák ja -
inknak se gít sé gé re kell len nünk, hogy él ni tud ja nak a ke -
resz tény sza bad ság gal a fe le lõs cse le ke de tek és dön té sek te -
rén. So kak nak szük sé gük van er re a se gít ség re, mert no ha a
tá jé ko zó dás ra kép te le nek, ké szek vál lal ni a fe le lõs sé get. 

Hadd em lít sünk egy pél dát. So kan ké szek el is mer ni és

vé del mez ni a te rem tést – le gyen szó akár az öko ló gi á ról,
akár a bio- és gén tech ni ká ról, az al kal ma zott emb rió ku ta -
tás ról, a rep ro duk ci ó val fog lal ko zó or vos tu do mány ról, a
hal dok lók se gí té sé rõl stb. Kép vi se lõ ik foly ton-foly vást a
te rem tés sel ér vel nek. A ke resz tény hitnek e ma rad vá nyá -
hoz kell kap cso lód ni uk az evan gé li kus ne ve lõk nek, és
azon kell fá ra doz ni uk, hogy a ta nu lók sa ját te rem tett sé ge
vál jék cse le ke de te ik moz ga tó ru gó já vá. Ta lán si ke rül el ér ni
né há nyuk nál azt is, hogy a bel sõ, Is ten ál tal aján dé ko zott
sza bad ság, ne tán a meg iga zu lás tu da tá ra éb red je nek, és
si ke rülhet õket ar ra buz dí ta ni, hogy e sza bad ság ré vén
vál lal ják a fe le lõs sé get.

Az evan gé li kus poszt pe de u ti ka ter mé sze te sen a ke resz -
tény ala po kon nyug vó ér té kek hez és nor mák hoz va ló vi -
szony ki ala kí tá sá ban is se gít sé get nyújt a di á kok nak. Ho -
gyan ér tel mez zük min den nap ja ink ban Jé zus pa ran csát:
„Sze resd fe le ba rá to dat! Ne szállj szem be a go nosszal! An -
nak, aki ar cul üt jobb fe lõl, tartsd oda má sik ar co dat is! Ne
ítél je tek! Ne ag gód ja tok!”? Ho gyan tart hat juk meg a Tíz -
pa ran cso la tot? („Ne ölj, ne lopj, ne pa ráz nál kodj, ne tégy
fe le ba rá tod el len ha mis ta nú bi zony sá got” stb.) Rá kény -
sze rít het jük mind ezt a gyer me kek re, fi a ta lok ra és fel nõt -
tek re? Ez nem kény szer kér dé se. Az evan gé li kus ne ve lõk -
nek hin ni ük kell Is ten Szent lel ké nek ere jé ben. Meg gyõ zõ -
dé sük ké kell vál jon, hogy Is ten ma ga gon dos ko dik az ál -
ta la fel sza ba dí tott em ber fe le lõs dön tés ho za ta lá ról. Meg -
gyõ zõ dé sük ké kell le gyen, hogy Is ten min den nél elõ rébb
va ló pe da gó gi á ja je len van és mun kál a di á kok ban.

Evan gé li kus poszt pe de u ti ká nak te hát a ne ve lés és ok ta -
tás azon faj tá ját ne ve zem, amely a ke resz tény sza bad sá -
gon ala pu ló fe le lõs ség vál la lás ra ta nít.

ÖSSZEG ZÉS: ANAK RO NIZ MUS VAGY PRO VO KÁ CIÓ 
AZ EVAN GÉ LI UM SZE RIN TI NE VE LÉS ÉS OK TA TÁS?

Az evan gé li um sze rin ti ne ve lés és ok ta tás azt je len ti,
hogy – pro pe de u ti kai szem pont ból – a di á ko kat nyi tot tá
tesszük az Is ten ál tal ne kik aján dé ko zott sza bad ság ra,
más részt hogy – poszt pe de u ti kai szem pont ból – se gít sé -
get nyúj tunk szá muk ra a sza bad sá gon ala pu ló fe le lõs -
ség vál la lás ban. Va jon nem anak ro niz mus-e mind ez ma -
nap ság? De, ter mé sze te sen! A sza bad sá got ma nap ság ál -
ta lá ban nem Is ten aján dé ka ként ér tel mez zük, ha nem
egyé ni tel je sít mény ként. A fe le lõs ség pe dig nem a meg -
iga zu lás kö vet kez mé nye, ha nem egyé ni ké pes ség kér dé -
se. A lu the rá nus ne ve lés szem lé let ma egy szer re anak ro -
nisztikus és pro vo katív.

Sze ret nék azon ban min den kit arra biz tat ni, hogy vállalja
ezt a pro vo ká ci ó t. Ér de mes Luther szel le mé ben ne vel ni. Mi -
vel ér de mes a di á ko kat an nak be lá tá sá ra ne vel ni, hogy
„…a ke resz tyén em ber min de nek nek sza ba dos ura és nin -
csen sen ki nek alá ja vet ve. A ke resz tyén em ber min de nek -
nek kész sé ges szol gá ja és min den ki nek alá va gyon vet ve.”

For dí tot ta: Szûcs Kin ga
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BE VE ZE TÕ GON DO LA TOK

2005-ben is mét be bi zo nyo so dott, hogy aki fi gye lem mel kí -
sé ri a tör té né se ket és a vi lá got meg ha tá ro zó erõk ala ku lá -
sát, az nem en ged he ti meg ma gá nak, hogy a ke resz tény -
ség, azon be lül kü lö nös kép pen a ró mai ka to li kus egy ház
je len tõ sé gét alá be csül je. 2005. áp ri lis 8-án Ró má ban le -
zaj lott az em be ri ség tör té ne té nek leg na gyobb gyász szer -
tar tá sa. Több mint egy mil lió em ber uta zott Ró má ba –
nagy részt fi a ta lok –, mi köz ben több száz mil lió né zõ fi -
gyel te az ese mé nye ket a té vé kép er nyõn. Egye sek (kö zöt -
tük pro tes tán sok is) ér tet len ked ve kér dez ték ma guk ban:
va jon hogy le het, hogy II. Já nos Pál pá pa, aki a köz vé le -
mény ben ré gi mó di né ze te i rõl volt is mert, ilyen sok em bert
meg tu dott moz gat ni? A Ber li ner Tag esze i tung így fo gal -
maz ta meg ezt a kér dést: „Va jon a mo dern hi á nya vi szi rá
az em bert, hogy higgyen a mennyek or szá gá ban és az
örök élet ben?” De mit ne ve zünk egy ál ta lán mo dern nek?
Azok nak a meg gyõ zõ dé sé vel szem ben, akik úgy hit ték,
hogy a tu do má nyos ha la dás fe les le ges sé fog ja ten ni a val -
lást, ép pen a pá pa ha lá la mu tat ta meg iga zán a ke resz -
tény ség döb be ne tes fi a ta los sá gát, vi ta li tá sát és az egész
vi lá got át fo gó ere jét. 

Nem sza bad fi gyel men kí vül hagy ni en nek az ese mény -
nek a po li ti kai ki ha tá sa it sem. Kí ná tól el te kint ve a föld
min den or szá ga igye ke zett ba rát sá gos gesz tu so kat ten ni.
Az orosz Vl agyi mir Pu tyin pél dá ul Ró má ba küld te a mi -
nisz ter el nö két. Má sok a gyász szer tar tás kap csán fi gye -
lem re mél tó bé kés gesz tu so kat tet tek: Mó se Ka cav iz ra e li
el nök és a szí rek el nö ke, Al-Asz ad elõ ször itt rá zott ke zet
egy más sal. Az iz ra e li ek az irá ni ak kal is kom mu ni kál tak,
akik nek atom prog ram já tól pe dig na gyon is tar ta nak. Így
ke rült Ró ma hir te len a vi lág po li ti ka kö zép pont já ba. 

Hel mut Mat thi es, az idea cí mû evan gé li kus hír új ság fõ -
szer kesz tõ je ezt a cí met ad ta a lap ve zér cik ké nek: „Az
egész vi lág ka to li kus lett?” Ne kem er rõl az a ki ad vány jut
az eszem be, amely a 60-as évek óta ka to li kus csa lá dok tíz -
ez re i nek ház tar tá sá ba jutott el, és ezt a címet viseli: „A ka -

to li kus egy ház az em be ri ség ve ze tõ je”. En nek elõ sza vá ból
meg tud hat juk: „A ka to li kus egy ház az em be ri ség ve ze tõ je. Ez
össz hang ban van a Krisz tus tól ka pott kül de tés sel. Az egy -
ház nak el kel lett szen ved nie ne héz idõ ket és a sa ját ve ze tõ
sze mé lyi sé gei ál tal oko zott meg ráz kód ta tá so kat, akik re per -
sze ugyan úgy jel lem zõ az em be ri tö ké let len ség és gyen ge ség,
mint min den em ber re. En nek el le né re je len könyv ékes bi zo -
nyí té ka an nak, hogy a ka to li kus egy ház a föld fe let ti ura lom
irá nyá ba tart, és hogy ko runk sá tá ni ural ma el len ha tal mas
erõk kel küzd. A ka to li kus egy ház a vi lág tör té ne lem leg na -
gyobb bé ke ha tal ma, amely az egész em be ri sé get az üd vös ség
egyet len for rá sa, Jé zus Krisz tus fe lé irá nyít ja.” Eb bõl a gon do -
lat sor ból úgy tû nik, mint ha so sem lett volt fel vi lá go so dás és
sze ku la ri zá ció. De eszem be jut Bel larmin ró mai bí bo ros
(1542–1621) is, aki fel épí tet te azt a ta ní tást, amely sze rint
az egy ház mint bölcs anya meg kell hogy mond ja tu dat lan
nõ vé ré nek, az ál lam nak, mit is te gyen. 

AZ ELÕD

Ar ra ter mé sze te sen itt nincs le he tõ sé günk, hogy II. Já nos
Pál pá pa éle tét át te kint sük. Ar ra vi szont na gyon is van,
hogy meg em lít sük olyan tu laj don sá ga it, ame lyek hez az
utód ját, XVI. Be ne de ket ha son lí ta ni fog ják. Szol gá la tá nak
26 esz ten de je alatt II. Já nos Pál fõ pap sá ga nem ép pen je -
len ték te len nyo mo kat ha gyott ma ga után, ame lyek ha tá sa
még hosszú idõn át ér zé kel he tõ lesz. 

Ha nyat lás és ha lál

So ha egyet len egy há zi ve ze tõ ha lá la sem ka pott olyan
nagy fi gyel met, mint II. Já nos Pá lé. Még olyan mé di u mok
is kü lön le ges ér dek lõ dést mu tat tak, ame lyek egyéb ként
nem szok tak a más vi lág ról be szél ni. A né met Der Spi e gel
cí mû hír ma ga zin pél dá ul a cím lap ján kö zöl te a hírt ez zel
a sza lag cím mel: „A hal ha tat lan”. Vagy em lít het nénk a Bild
ne vû né met bul vár la pot is, amely nem ép pen il lem tu dá sá -
ról és er köl csös sé gé rõl vált is mert té, még is „er köl csi te kin -
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HORST ECH TER NACH

Az új fõ pap
Té nyek, meg fi gye lé sek és vá ra ko zá sok XVI. Be ne dek pá pá val kap cso lat ban 

* El hang zott az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men.
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tély nek” ne vez te az el hunyt pá pát. En nek az em ber nek a
szen ve dé sét, ha lá lát és te me té sét olyan hír ára dat kí sér te,
amely min den ed di gi pá pá tól va ló bú csú zást fe lül múlt.
Min den hol fél ár boc ra eresz tett zász lók, fe ke te ru há ba öl -
tö zött té vé be mon dók vol tak lát ha tók – ezt a ha tal mas ér -
dek lõ dést már csak egy élõ ben köz ve tí tett fel tá ma dás sal
le he tett vol na túl szár nyal ni. 

És va ló igaz, hogy a pá pa a ma ga ter mé sze tes sé gé vel,
em ber sé gé vel, sok kül föl di út já val, de még len gyel ere de -
tû Má ria-ke gyes sé gé vel is iga zi mé dia sztár volt. Eh hez
per sze hoz zá tar to zott ez az im po záns vég is. Min den tel -
je sen õszin te volt, még is im po záns, vagy is he lyén va ló.
Még egy szer, utol já ra meg je lent az ab lak ban, és el mond -
ta az „Ur bi et Or bi” ál dást, majd utol só sza va it, ame lyek
so ka kat meg érin tet tek, egy ben ki vá ló anya got szol gál tat -
tak az új sá gok cím ol da lai szá má ra: „Bol dog va gyok. Le -
gye tek ti is azok!”

A bí bo ros dé kán

II. Já nos Pál nak szük sé ge volt Jo seph Rat zin gerre, er re az
okos mün che ni bí bo ros ér sek re ah hoz, hogy a ró mai egy -
ház szel le mi és teo ló gi ai egy sé ge te kin te té ben leg fon to -
sabb ku ri á lis hi va talt a ke zé be ve gye. Meg tet te õt a Hit ta -
ni Kong re gá ció pre fek tu sá nak, amely ko ráb ban Szent Ink -
vi zí ció né ven volt is mert. Rat zin ger bí bo ros 24 éven át vé -
gez te ezt az igen fe le lõs ség tel jes szol gá la tot, amely je len -
tõ sen be fo lyá sol ja az egy ház ki ala kult ta ní tá si rend sze rét.
Sok mun kát és nagy ter het je len tett ez a szá má ra. Több -
ször is kér te a pá pát, hogy vegye le róla ezt az „igá t”, és
aján dé koz za meg új ra az zal a sza bad ság gal, ame lyet négy
évig teo ló gi ai ta nár ként él ve zett. De a pá pa nem en ged te
el – an nak el le né re, hogy ép pen õ volt az, aki a pá pá nak
több ször is el lent mon dott. Nem ér tett pél dá ul egyet az zal,
ami kor a ka riz ma ti kus pá pa több egy há zi ve ze tõ vel együtt
2000-ben bûn val lást tett. II. Já nos Pál nak szük sé ge volt
Jo seph Rat z in ger re – kü lö nö sen az utol só éve i ben, ami kor
tes ti és szel le mi ere je egy re in kább meg fo gyat ko zott – ah -
hoz, hogy leg alább a ró mai vi lág egy ház ta ní tá sá nak és hi -
té nek ál la po tát szem mel tart sa. 

Így azu tán ma gá tól ér tõ dõ volt, hogy Jo seph Rat zin ger
a tel jes Bí bo ro si Kol lé gi um dé kán ja lett, amely a ró mai ka -
to li kus egy ház egé szé nek leg ma ga sabb szin tû tes tü le te.
Ez zel együtt jár az a jog is, hogy a pá pai szék meg ürü lé -
sé nek ese té ben az új pá pa meg vá lasz tá sá ig õ gya ko rol ja
az irá nyí tói jo go kat.

A gyász ün nep ség

A gyász ün nep ség tör té né sei is min den bi zonnyal fel jegy -
zés re ke rül nek a „gyõz tes ka to li kus egy ház” do ku men tá -
ci ó já ban. Ott fe küdt a pá pa vö rös kön tös ben, egy nyi tott
ko por só ban fel ra va ta loz va a Szent Pé ter-ba zi li ka fõ ol tá -

rán. Sok száz ezer (ha ugyan nem mil lió) em ber vo nult el
elõt te. A vi lág leg kü lön bö zõbb or szá ga i ból ér ke zett ki -
emelt ven dé gek nek, ál lam fõk nek és kor mány fõk nek még
az is meg ada tott, hogy né hány per cet köz vet le nül a ko -
por só elõtt tölt se nek el. Ami kor meg ér ke zett az Amerikai
Egye sült Ál la mok el nö ki ap pa rá tu sa, és meg kér te az el -
nö ki hi va talt, hogy biz ton sá gi okok ból né hány perc re
ürít sék ki a ba zi li kát, Rat zin ger bí bo ros ezt vissza uta sí -
tot ta, mond ván, ha imád koz ni akar nak, ak kor meg te he -
tik ott ugyan úgy, mint bár ki más. Nem sok kal ez után be -
jár ta a vi lá got a nem min den na pi kép, ahogy a há rom
ame ri kai el nök: George Bush és fe le sé ge, az if jabb George
W. Bush és Bill Clin ton Con do le ez za Ri ce kül ügy mi nisz -
ter rel az ol da lu kon le tér del tek a ha lott pá pa elõtt – an -
nak el le né re, hogy mind annyi an pro tes tán sok, nem pe -
dig ka to li ku sok. 

Azu tán kö vet ke zett a sze les és nap sü töt te Szent Pé ter
té ren a meg in dí tó gyász mi se, ame lyet ter mé sze te sen Rat -
zin ger bí bo ros ce leb rált. Az el hunyt pá pa éle tét mél ta tó
pré di ká ci ó ját gyak ran sza kí tot ta meg a tö meg he lyes lé se.
Az euk ha risz ti á hoz meg hí vott ki vált sá go sok nak sze mé -
lye sen Rat zin ger bí bo ros szol gál tat ta ki az os tyát. Köz tük
volt Roger Schutz atya is, a taizéi kö zös ség meg ala pí tó ja,
akit né hány hét tel ké sõbb egy el bo rult el mé jû asszony le -
szúrt – mel les leg az atya is pro tes táns volt. 

A PÁ PA VÁ LASZ TÁS

Spe ku lá ci ók a konk lá vé elõtt

So ha nem fi gyel tek még a bí bo ro sok annyi ra a pré di ká ci -
ó ra, mint ami kor áp ri lis 18-án bí bo ros dé kán juk köz vet le -
nül a konk lá vé elõtt ce leb rál ta a mi sét a Szent Pé ter-ba zi -
li ká ban. Rat zin ger egy ön te tû en a kor szel lem hul lá mai el -
len szólt, ame lyek a ke resz tény hit ha jó ját tá mad ják: a li -
be ra liz mus, a li ber ti niz mus, a kol lek ti viz mus és a nö vek -
võ in di vi du a liz mus el len. Min de nek elõtt azon ban a re la ti -
viz mus ban lát ta a tisz ta hit nek, a ta ní tás nak és az egy ház
hit val lá sá nak az el len sé gét. Min de nek elõtt a re la ti viz mus
dik ta tú rá já val va ló szem be sze gü lés re buz dí tott. 

Ezt kö ve tõ en ün ne pi kör me net ke re té ben vo nult át a
Six tus-ká pol ná ba a konk lá vét alko tó 115 sza va za ti jog gal
ren del ke zõ bí bo ros (azok, akik még nem töl töt ték be a 80.
élet évü ket). Össze sen 117-en let tek vol na, de ket ten be teg -
ség mi att nem tud tak je len len ni. Kö zü lük ka to li kus kö -
rök ben nem ke ve sebb mint nyolc sze mélyt tar tot tak „pa -
pa bi lis nek”, vagy is a pá pai cím re esé lyes je lölt nek – köz -
tük volt ter mé sze te sen a né met Rat zin ger is. Azon ban már
év szá za dok óta az a mon dás jár ja, hogy „aki pá pa ként lép
be a konk lá vé ba, az bí bo ros ként fog on nan ki jön ni”. Iz gal -
mas pil la na tok kö vet kez tek, min den szem a ká pol na kis
ké mé nyé re sze ge zõ dött, amely – egye dü li in for má ció for -
rás ként – fe hér vagy fe ke te füst tel volt hi va tott je lez ni, si -
ke rült-e meg vá lasz ta ni az új pá pát vagy nem. 
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Az ered mény

Még is vi szony lag gyor san, 24 óra le for gá sa alatt meg szü -
le tett a dön tés. A ne gye dik vá lasz tá si for du ló vé gé re a szi -
go rú ti tok tar tás ra kö te le zett 115 bí bo ros nak si ke rült az
elõ írt két har ma dos több ség gel meg vá lasz ta ni a ró mai egy -
ház 265. pá pá ját: Jo seph Rat zin ger bí bo rost. 

An nak el le né re, hogy a konk lá vé ban le zaj lott vá lasz tá -
si ese mé nyek rõl sem mi lyen in for má ci ót sem sza bad ki szi -
vá rog tat ni, a bí bo ro sok be szél ge té se i bõl és a vá lasz tá si
ada tok ból né hány ügyes új ság író se gít sé gé vel nagy já ból
re konst ru ál ni le het a vá lasz tá si fo lya mat le zaj lá sát. Ezek
alap ján úgy tû nik, hogy Rat z in ger nek az el sõ for du ló ban
volt egy na gyon ko moly el len fe le, még pe dig a ná la nyolc
év vel fi a ta labb ar gen tin Ber gog lio, Bu e nos Ai res bí bo ros
ér se ke. Az is va ló szí nû nek tû nik, hogy az el sõ for du lók -
ban a hat né met bí bo ros kö zül kez det ben csak Meiss ner
sza va zott õrá. 

Még tisz tá zat lan a kér dés, hogy va jon a bí bo ro sok ez zel
a nem túl jó egész ség nek ör ven dõ, 78 éves pá pá val tu da -
to san át me ne ti, „in ter im pá pát” szán dé koz tak-e vá lasz ta -
ni. Amennyi ben így van, még ér he ti csa ló dás a konk lá vét.
Pél dá ul ami kor 1958-ban XII. Pi us után „át me ne ti leg”
meg vá lasz tot ták XXI II. Já nos pá pát, ugyan ez volt a bí bo -
ro sok cél ja, akik a XII. Pi us jobb ke ze ként mun kál ko dó
Mon ti ni mi lá nói ér se ket sze ret ték vol na pá pá vá vá lasz ta -
ni, de meg kel lett hogy vár ják, amíg ez utób bi el éri a bí bo -
ros sá vá lasz tá si kor ha tárt. Mon ti ni öt év múl va tény le ge -
sen pá pa lett VI. Pál né ven, XXI II. Já nos pá pa sá ga még is
nagy meg le pe té se ket oko zott. 77 éves ko ra el le né re össze -
hív ta a II. va ti ká ni zsi na tot, és az „ag gior na men to” jel sza -
va alatt meg te rem tet te a teo ló gi ai és szel le mi ala pot ah -
hoz, hogy az egy ház nyis son a vi lág fe lé. Ezt a fo lya ma tot
pe dig a meg le he tõ sen kon zer va tív utód nak mond ha tó VI.
Pál sem tud ta 15 évig tar tó pon ti fi ká tu sa alatt meg gá tol ni
vagy vissza for dí ta ni. Eb bõl te hát ar ra kö vet kez tet he tünk,
hogy még egy éle me dett ko rú és csak át me ne ti kor mány -
zás ra meg vá lasz tott pá pá ban is sok erõ és kez de mé nye zõ
kész ség szunnyad hat. 

De tér jünk vissza 2005. áp ri lis 19. ese mé nye i hez!
17.50-kor a Six tus-ká pol na ké mé nyé bõl az el ége tett sza -
va zó la pok fe hér füst je szállt fel, ame lyet 18.04-kor a ba zi -
li ka ha rang ja i nak meg csen dü lé se is meg erõ sí tett, ezt kö -
ve tõ en az összes ró mai temp lom ha rang ja is meg szó lalt.
Nem sok kal ez után Es té vez bí bo ros di a kó nus lé pett ki a
Szent Pé ter-ba zi li ka kö zép sõ er ké lyé re, ahon nan a tra di ci -
o ná lis sza vak kal be je len tet te: „Ann un tio vob is ga u di um
mag num, hab emus pa pam.” Ezek kel a sza vak kal ve zet te
be a hírt, hogy Jo seph Rat z in gert meg vá lasz tot ták, aki
azu tán fe hér pá pai kön tös be öl töz ve meg is je lent az er ké -
lyen, és el mond ta el sõ „Ur bi et Or bi” ál dá sát. VI. Adorján
1523-as ha lá la óta majd nem 500 év után is mét né met em -
ber ült Szent Pé ter szé ké be. 

Is mer ték és akar ták õt

Sen kit sem is mer tek a kú ri á ban la kó és az ér sek sé ge ken
mun kál ko dó bí bo ro sok job ban, mint Rat z in gert. Mi vel
1981 óta õ ve zet te az igen be fo lyá sos Hit ta ni Kong re gá ci -
ót, a Szent szék ben is sok szor ma gá hoz ra gad ta a szót, és
nem volt rit ka, hogy na gyon ha tá ro zott vé le mé nyé vel fel -
zak lat ta né me lyik bí bo ros lel két. Mond hat ni, õ volt a Hit -
ta ni Kong re gá ció szi go rú ta ní tó bá csi ja. Egye se ket ki fe je -
zet ten ide ge sí tet tek ke mény dön té sei. De a leg na gyobb kri -
ti ku sai sem vet het ték so ha a sze mé re, hogy hé za gos a tu -
dá sa, vagy hogy nincs ben ne fe le lõs ség tu dat és in tel lek tu -
á lis rá ter mett ség. Rat z in ger nek az egy ház ve ze té sé rõl szó -
ló pon tos elem zé sei min den bi zonnyal sok em ber ben fel -
ve tet ték a kér dést, hogy va jon nem ez len ne-e va ló ban a
he lyes re cept. So kan úgy vé lik, hogy a re for má ció szü lõ -
ha zá já ból szár ma zó Rat zin ger ed dig az el len re for má ció
em be ré nek bi zo nyult. A né met püs pö kök sem fe lej tet ték
el, hogy Rat zin ger szi go rú nem le ges dön té sé vel ho gyan
dön töt te du gá ba a ter hes sé gi ta nács adás sal vagy az úr va -
cso rá hoz bo csá tás sal kap cso la tos lé pé se i ket. 

A MEG VÁ LASZ TOTT PÁ PA

És íme, meg vá lasz tot ták – tel jes pá pai címét hasz nál va –
Ró ma püs pö ké vé, Jé zus Krisz tus hely tar tó já vá, Pé ter apos -
tol utód já vá, az uni ver zá lis egy ház ve ze tõ jé vé, a ke resz -
tény Eu ró pa pát ri ár ká já vá, Olasz or szág prí má sá vá, a ró -
mai egy ház pro vin cia ér se ké vé és met ro po li tá já vá, va la -
mint Va ti kánvárosi Ál lam egyed ural ko dó já vá. Az utol só
cím pe dig így hang zik az õsi for mu lá val: „ser vus serv o -
rum Dei”, vagy is Is ten szol gá i nak szol gá ja. 

Az el sõ be nyo má sok

Min de nek elõtt fel tû nõ a pá pai név: XVI. Be ne dek, ame -
lyet rög tön a meg vá lasz tá sa után bejelentett. Nem a III.
Já nos Pál ne vet vet te te hát fel, amely jel zi, hogy nem cél -
ja az elõd je, il let ve elõ dei ál tal meg kez dett út fenn aka dás
nél kü li foly ta tá sa. A név vá lasz tás min dig ki csit ön ér tel -
me zés és prog ram is. Az elõ dök nél a Já nos név az em ber -
sé ges és lel ki gon do zói be ál lí tott sá got je lez te, amely re jó
pél da volt XXIII. Já nos és II. Já nos Pál pá pa. Az új pá pa
azon ban nem ezt vá lasz tot ta prog ram já ul. Sok kal in -
kább ko rai elõd jé nek, XV. Be ne dek nek (1914–1922-ig
volt pá pa), il let ve a ben cés ren det meg ala pí tó Nur si ai
Szent Be ne dek nek sze ret ne a nyom do ká ba lép ni. XV. Be -
ne dek pró bál ta fõ pap sá ga ide jén meg va ló sí ta ni ne vé nek
je len té sét („légy ál dás sá”), hi szen azon fá ra do zott, hogy
a mo dern vi lá got a fel vi lá go so dás után meg bé kél tes se az
egy ház zal, és az I. vi lág há bo rú bor zal mai kö ze pet te bé -
két te remt sen (eb ben nem járt si ker rel). Nur si ai Be ne dek
sok kal ko ráb ban, Kr. u. 500 kö rül élt, és a Ró mai Bi ro da -
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lom szét hul lá sa után a ke resz tény Eu ró pa egyik meg ala -
po zó já vá vált. 

Egy má sik – még ha nem is annyi ra fel tû nõ – rész let: a
meg vá lasz tá sa után (be ik ta tá sa kor) mon dott el sõ pré di ká -
ci ó já ban ne künk, kí ván csi és kri ti kus pro tes tán sok nak
fur csa volt, hogy egy szer sem em lí tet te Má ri át. Nem tud -
juk, hogy ez ne ki ma gá nak fel tûnt-e, il let ve hogy szán dé -
kos volt-e. Ez min den eset re egé szen más hang vé tel volt,
mint az elõd jé nél ta pasz talt túl ára dó Má ria-ke gyes ség,
amely a pro tes tán sok szá má ra meg le he tõ sen ide ge nül ha -
tott. II. Já nos Pál rög tön a be ik ta tá sa után a ha zá ját, egész
Len gyel or szá got Má ri á nak szen tel te. Akár hogy is néz zük,
XVI. Be ne de ket is meg ha tá roz za a szár ma zá sa, már pe dig
õ egy olyan or szág ból szár ma zik, ame lyet a re for má ció és
a fel vi lá go so dás nagy mér ték ben meg ha tá roz. 

Jo seph Rat zin ger sze mé lye

1927. áp ri lis 16-án szü le tett a ba jor or szá gi Marktl am
Inn ben egy csend õr har ma dik gyer me ke ként. A csend õri
fi ze tés csak sze rény és ta ka ré kos élet vi telt tu dott biz to sí -
ta ni a csa lád szá má ra. A két fiú gyer mek (õ és Ge org ne vû
báty ja) még is gim ná zi um ban ta nul ha tott. Eh hez azon ban
any juk nak sza kács ként kel lett mun kát vál lal nia. Sze ré -
nyen él tek, de büsz kék vol tak a ná ciz must el uta sí tó szem -
lé le tük re. 1933-ban, ami kor Hit ler ha ta lom ra ju tott, az
apa vá sá rolt a csa lád szá má ra egy öreg pa raszt há zat
Hufsch rag ban (Tra un ste in mel lett), ahol a vi zet még a kút -
ból húz ták. A Rat zin ge rek ba jor ka to li ciz mu sa is ten fé lõ
volt, de ked ves és de rûs is, ami ki csit ta lán a ba rokk ol tár -
ké pek re em lé kez tet. 

Az is ko la az összes töb bi fi ú val együtt õt is fel ve tet te a
Hit ler ju gend be, de nem iga zán járt oda. A 2. vi lág há bo rú -
ban be hív ták lég vé del mi ki se gí tõ szol gá la tos nak Mün -
chen mel lé. A há bo rú vé gét az Ulm mel let ti fo goly tá bor -
ban él te át. 

A há bo rú után kezd te el teo ló gi ai ta nul má nya it, ame -
lyek so rán ha mar emel ked ni kez dett Jo seph Rat zin ger csil -
la ga. Be iner pro fesszor, az egyik teo ló gi ai ok ta tó di csér te
„szó hasz ná la tá nak klasszi kus ki su gár zá sát”. Ki vá ló mi -
nõ sí té sek kel és aján lá sok kal még a II. va ti ká ni zsi nat ba is
meg hív ták ta nács adó nak. Ott per sze ti né dzser nek te kin -
tet te õt min den ki. Ak ko ri ban még ar ra pa nasz ko dott, hogy
az egy ház ban „túl szo ros ra fog ják a gyep lõt, és túl sok a
tör vény”, amely nek kö vet kez té ben az egy ház a hi tet len ség
szá za dát (a 20. szá za dot) cser ben hagy ta.

30 éves ko rá tól Rat zin ger dog ma ti ka pro fesszor ként
mû kö dött elõbb Bonn ban, majd Müns ter ben, vé gül Tü bin -
gen ben. Kü lö nö sen tü bin ge ni ta pasz ta la tai vol tak rá nagy
ha tás sal, és erõ sen ha tot tak a tár sa dal mi hely zet tel kap -
cso la tos ké sõb bi szem lé le té re és gon dol ko dás mód já ra. 

A II. va ti ká ni zsi nat utá ni idõ ben Rat zin ger Hans
Künggel és Karl Rah nerrel együtt az egy ház re for me rei kö -
zé tar to zott. Ak ko ri ba rát ja, Hans Küng 1966-ban Tü bin -

gen be hív ta, ahol meg kap ta a dog ma ti ka tan szé ket. Ott
mint if jú sztár pro fesszor tar tott elõ adá so kat, elõ ször a kö -
zép ko ri lo gosz-spe ku lá ci ók ról. Ez után jött 1968, amely di -
ák for ra dal ma kat ho zott Né met or szág ban, Fran cia or szág -
ban és né hány más or szág ban. 

A for ra da lom a ka to li kus teo ló gu sok kö ré ben is érez tet -
te a ha tá sát. Fél be sza kí tot ták az elõ adá sa it, és Vi et nam ról
akar tak ve le vi tat koz ni, belefojtva a szót a professzorba.
An nak is fül ta nú ja volt, ami kor a sa ját hall ga tói azt skan -
dál ták: „Át ko zott légy, Jé zus!” Ilyen él mé nyek tõl meg ré -
mül ve ha ma ro san át iga zolt a nyu gal ma sabb re gens bur gi
egye tem re. Az óta a „mar xiz mus” szó nak igen csak rossz
csen gé se van a fü lé ben. Egy 1983-as in ter jú ban el mond ta,
hogy a tü bin ge ni elõ adó te rem ben vi lá go so dott meg elõt te:
„Az, amit a zsi nat tal el akar tunk ér ni, épp az el len ke zõ jé -
be csa pott át.” Ez zel min den bi zonnyal XXI II. Já nos ag gior -
na men tó já ra cél zott. Sõt egye ne sen a zsi nat rossz szel le -
mé rõl be szélt, ami alatt pe dig „az egy ház nak a kor szel lem -
mel és a vi lág gal szem be ni kri ti kát lan nyi tá sát” ér tet te. 

Jo seph Rat zin ger min dig is fé lénk és vissza hú zó dó ter -
mé sze tû em ber volt. Tü bin gen óta pe dig fél te ni is kezd te
az egy há zát, és ez az ér zés mind erõ sebb lett ben ne, ami -
kor lát ta, hogy egy re job ban be von ják õt a fe le lõs ség vál la -
lás ba és az egy há zi hi e rar chi á ba. 

Teo ló gi a i lag nem el ha nya gol ha tó a tény, hogy Rat zin ger
Au gus ti nus ról ír ta a disszer tá ci ó ját. Ar ról az egy ház atyá ról,
aki úgy te kin tett a ke resz tény em ber re, mint aki ide gen ként
bo lyong ke resz tül a vi lá gon, mi köz ben ál lan dó an – de hi á -
ba va ló mó don – pró bál kö ze lebb jut ni Is ten or szá gá hoz. A
ba rát ja, Kas per bí bo ros sze rint Au gus ti nus szem lé le te alap -
ve tõ en ha tott Rat z in ger re, aki úgy vé li, hogy ál lan dó küz de -
lem ben áll egy más sal Is ten or szá ga és a vi lág. Au gus ti nus -
tól vet te át azt a teo ló gi ai pesszi miz must, mi sze rint a föl di
dol gok nak nin csen jö võ je. Az egy ház és a Va ti kán fa la in kí -
vü li vi lág ban két ség te le nül sem mi jó ra sem le het szá mí ta ni.
Ha egy ál ta lán lé te zik élet itt, a föl di vi lág ban, az csak is az
egy há zon be lül le het sé ges. Kü lö nö sen a Va ti kán ma gas fa -
lai nyúj ta nak biz ton sá got. Er re a szem lé let re jel lem zõ a kö -
vet ke zõ tör té net: egy szer egy if jú sá gi vi lág ta lál ko zón az if -
jak uj jon gó öröm mel ün ne pel ték II. Já nos Pált, de ami kor el -
men tek, óv sze rek kel te le sze me tel ve hagy ták ma guk mö gött
a tá bor he lyü ket. Rat zin ger ek kor így nyi lat ko zott ró luk:
„Ilyen fi a ta lok ra nincs szük sé günk!” Vagy is nem sza bad az
egy há zi új já éle dé sért akár mi lyen árat fi zet ni. 

Az igaz ság vé del me zõ je és a mo dern el len sé ge

Ilyen té nyek is me re té ben ta lán már ért jük, mi tõl van Jo -
seph Rat zin ger ennyi re át itat va Is ten igaz sá gá val, amely
egyet je lent az er köl csi igaz ság gal is. És per sze azt is tud -
ja, ki bir to kol ja ez utób bit tel jes mér ték ben: a ró mai ka to -
li kus egy ház. Aki ezt az igaz sá got meg kér dõ je le zi és a mo -
dern szo ci á lis fo lya ma tok alap ján két ség be von ja, azt nyil -
vá no san el íté lik, ahogy Le o nar do Boffot, a la tin-ame ri kai
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fel sza ba dí tás teo ló gia kép vi se lõ jét is el ítél ték (ezen kí vül a
pe rui püs pö kö ket is vissza vo nás ra szó lí tot ták fel).

A sze mé lyes kap cso la tok ban ba rát sá gos, ud va ri as,
vissza fo gott, sõt né ha egye ne sen fé lénk be nyo mást kel tõ
Rat zin ger meg in gat ha tat la nul ke mény a teo ló gi ai kér dé -
sek ben. Ed dig so ha sem spó rolt az ener gi á val, ha a mo -
dern nel szem ben kel lett fel ven nie a kesz tyût – ép pen el -
len ke zõ leg. Né ze te sze rint az em ber gon dol ko dá sát egy re
job ban át hat ja a tech ni ka, a tu do mány és min de nek elõtt
az a szem lé let, mi sze rint min den meg gyõ zõ dés re la tív –
ez ek egy ben a ke resz tény igaz ság gal is szem ben áll nak.
Eze ket a té nye zõ ket „a mo dern tar tó osz lo pa i nak” ne ve zi,
ame lyek el len küz de ni kell. 

Jo seph Rat zin ger ma gán éle te

Elõd jé vel el len tét ben, aki ked vel te a spor tot és a hegy má -
szást, és sze re tett em be rek tár sa sá gá ban len ni, Jo seph
Rat zin ger szem mel lát ha tó an egé szen más em ber. A tár sa -
sá gi élet és a sport nem tar toz nak a szív ügyei kö zé, és –
amennyi re hal la ni le het – Ró má ban is meg le he tõ sen
vissza vo nul tan élt. A szom széd ja, Kas per bí bo ros sze rint,
aki szin tén az apos to li pa lo tá val át el len ben la kott, Rat zin -
ger bí bo ros ként min dig csen des szom széd volt. Csak a
zon go ra já té ka (Bach, Mo zart és né ha Pa lest ri na) hal lat -
szott át né ha hoz zá, de ez egy ál ta lán nem za var ta õt. Min -
den reg gel ugyan ab ban az idõ ben lé pett ki az ott ho ná ból,
bal já ban tart va ak ta tás ká ját, hogy a Szent Pé ter té ren át -
ha lad va be men jen a Hit ta ni Kong re gá ció iro dá já ba (ame -
lyet ko ráb ban Szent Ink vi zí ci ó nak ne vez tek). 

Meg szál lott mód já ra akár 12-13 órát is tud dol goz ni egy
hu zam ban, mint ha az írás len ne az élet ele me. Így az tán
messze több mint 100 teo ló gi ai írást fo gal ma zott meg és
adott ki. 

Az 55 éves Ing rid Stam pa asszony ve zet te Rat zin ger bí -
bo ros ház tar tá sát, és ez pá pa sá ga alatt is foly ta tó dik. Ing -
rid Stam pa ko ráb ban a ham bur gi ze nei fõ is ko lán dol go -
zott pro fesszor ként, most pe dig a pá pa ház tar tá sát ve ze ti,
és köz tu dot tan jól meg ér tik egy mást. Õ lé pett Rat zin ger
test vé ré nek, Ma ri á nak a he lyé be, aki né hány év vel ez elõtt
szél ütés tõl halt meg. Egyéb ként az édes ap juk is ha son ló
mó don halt meg, és nem lé nyeg te len, hogy Rat zin ger is el -
szen ve dett már két (ki sebb) szél ütést. 

Rat zin ger nem iga zán nyil vá nos sá got ked ve lõ em ber,
ezért hi va tal ba lé pé sé nek kez de tén elég gé ne he zen is tud
meg bir kóz ni a fõ pász tor ság nyil vá nos sá gá val. Még so kat
fog ta nul ni az em be rek kel va ló bá nás mód ról és a nyil vá -
nos ság ke ze lé sé rõl. 

Azt azon ban fon tos meg je gyez nünk, hogy a Hit ta ni
Kong re gá ció pre fek tu sa ként egé szen más faj ta hi va tal és
fel adat volt rá bíz va, mint pá pa ként. Ed dig az egy ház jo gi
hely ze tét, rend jét és ta ní tá sát kel lett meg õriz nie, és a majd
1,1 mil li árd hí võt kel lett a ki ala kult egy há zi ta ní tá sok ke -
re tei kö zött tar ta nia. Ez zel szem ben pá pa ként a fel ada ta a

jö võ fe lé irá nyul, amely nek hom lok te ré ben az egy ház és a
ke resz tény ség to váb bi út ja áll. 

RE MÉNY SÉ GEK ÉS VÁ RA KO ZÁ SOK

Ál ta lá nos vá ra ko zá sok

Le het XVI. Be ne dek tõl egy ál ta lán még újat vár ni? Még fü -
lünk be csen ge nek a Hit ta ni Kong re gá ció pre fek tu sá nak
ke mény sza vai, aki a hit igaz sá gok vé del me zõ je és több
mint egy mil lió ró mai ka to li kus em ber er köl csi sé gé nek fel -
ügye lõ je. Va jon ké pes lesz ar ra, hogy új hi va ta lá ban új faj -
ta fej lõ dé si irá nyo kat kez de mé nyez zen, és ezek nek meg fe -
le lõ en más vá la szo kat is ad jon, mint a Hit ta ni Kong re gá -
ció pre fek tu sa ként 1981–2005 kö zött? 

Az a kér dés is fel ve tõ dik, hogy a ró mai ka to li kus egy ház
leg fel sõbb szer ve, a Bí bo ro si Kol lé gi um mi lyen el kép ze lé -
sek kel és vá ra ko zá sok kal vá lasz tot ta õt meg pá pá nak. A
sok Ró má ban le foly ta tott be szél ge tés bõl és in ter jú ból a Der
Spi e gel 2005. áp ri lis 4-i (te hát még a vá lasz tás elõtt
megjelent) szá ma az aláb bi kö vet kez te tést von ta le: „Más -
faj ta pá pát sze ret né nek, mint II. Já nos Pál – ke vés bé do mi -
nán sat.” „A leg több bí bo ros nem sze ret ne egy újabb mé dia -
sztárt, aki a vi lá got jár ja, és rep re zen tál. Sok kal in kább val -
lá si ve ze tõt sze ret né nek – a pász to rok fõ pász tort akar nak.”

Az aláb bi ér de kes ok fej tés sel ta lál koz ha tunk a pá pa vál -
tás nak az erõ sen sze ku la ri zált tár sa da lom ra ki fej tett ha tá -
sa it vizs gál va, amely a né met ka to li kus egy ház gyak ran
meg le he tõ sen kri ti kus tag ja i ra is ki ter jed. A né met te le ví -
zi ó ban va sár na pon ként lát ha tó po li ti kai saj tó klub ban
min dig a ve ze tõ mé dia kép vi se lõk ad nak egy más nak ta lál -
kát, hogy az ép pen ak tu á lis té má kat meg vi tas sák egy más -
sal. Az áp ri lis 10-i adás té má ja ez volt: „Vissza nye ri sze -
re pét a hit?” Az a ha tal mas mé dia je len lét, amely a pá pa
ha lá la kor és te me té se kor, il let ve az új pá pa meg vá lasz tá -
sa kor vi lág szer te ta pasz tal ha tó volt, so kak ban az aláb bi
meg lá tá so kat tet te nyil ván va ló vá. Sok min den szól amel -
lett, hogy a 21. szá zad is mét val lá so sabb lesz, és az ér ték -
ren dek vissza té ré sét is ered mé nye zi. Ép pen az új pá pa
meg vá lasz tá sá ra va ló te kin tet tel meg kell ál la pí ta nunk,
hogy az em be rek ben nagy a te kin tély irán ti igény. Ahogy
a gyer me kek igény lik a szü lõk te kin té lyét és ér ték rend jét,
hogy azok ál tal csi szo lód ja nak, il let ve kri ti ku san ki ala kít -
sák a sa ját szem lé le tü ket, ugyan úgy a tár sa da lom nak is
fel tét le nül szük sé ge van az egy há zi te kin tély re és ér ték -
köz ve tí tés re. Ez utób bi ra pél da a ró mai ka to li kus egy ház
és pá pá ja. Az em be rek so ha nem ve szik át a dog má kat kri -
ti ka nél kül, de szük sé gük van ilyen te kin tély re, még ak kor
is, ha a sze mé lyé vel nem tud nak azo no sul ni. II. Já nos Pál
me rev el zárkózá sa a cö li bá tusnak, a nõk pap sá gá nak, a
ter hes ség meg sza kí tás nak és az óv szerhasz ná latnak a kér -
dé sé ben so kak szá má ra hang sú lyos sá tet te az õ sze mé -
lyét. So kak szá má ra a sa ját né zõ pont juk ki ala kí tá sá hoz
el en ged he tet len az õ vi ta tott ál lás pont ja a glo ba li zá ci ó val,
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a ka pi ta liz mus sal, a fel vi lá go so dás sal kap cso lat ban, il let -
ve a tény, hogy min de nek fö lé he lyez te a meg ter mé ke nyí -
tés pil la na tá val kez dõ dõ em be ri élet ér té két. 

Vé gül, de nem utol só sor ban az ál ta lá nos vá ra ko zá sok
kap csán fel kell ten nünk még egy na gyon fon tos kér dést.
XVI. Be ne dek már 78 éves, és ahogy azt a fen ti ek ben em -
lí tet tük, már meg élt két eny he szél ütést. Va jon mennyi ide -
je ma radt még ar ra, hogy em lí tés re mél tót és újat al kos -
son? Más hogy fo gal maz va: Is ten mennyi idõt szán még
ne ki eb ben a nem ép pen je len ték te len funk ci ó já ban,
ugyan is a fen ti ek el le né re a sze mé lyé hez kap cso ló dó vá ra -
ko zá sok és re mény sé gek szá mo sak és na gyok. 

Teo ló gi ai és öku me ni kus vá ra ko zá sok

Most pe dig tér jünk rá a – fõ ként az evan gé li kus egy há -
zunk és az öku me né szá má ra – fon tos vá ra ko zá sok ra és
szem pon tok ra. Eber hard Jün gel pro fesszor Rat z in ger hez
ha son ló an evan gé li kus teo ló gi át ta ní tott a tü bin ge ni egye -
te men, és hosszú éve ken át a Né met or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Teo ló gi ai Bi zott sá gá nak el nö ke volt. Egy ér tel mû
teo ló gi ai ki je len té sei mi att már jó ide je vic ce sen csak „az
evan gé li kus egy ház Rat zin ger je ként” em le ge tik. Ezt a be -
ce ne vet Ri chard von Weizsäc kertõl, a ko ráb bi köz tár sa sá gi
el nök tõl kap ta. Jün gel, aki Rat z in gert nem csak köny vei és
cik kei alap ján is me ri, ha nem le vél vál tá suk és sze mé lyes
be szél ge té se ik nyo mán is, már né hány nap pal a pá pa
meg vá lasz tá sa után in ter jú ban nyi lat ko zott ró la. A kö vet -
ke zõ ki je len té se im ben fõ ként er re fo gok hi vat koz ni. 

a) Jün gel ar ra a kér dés re, hogy az em be rek jog gal tart ják-
e Rat z in gert kon zer va tív nak, azt vá la szol ta, hogy nem len -
ne sza bad ilyen kli sé sze rû ál ta lá no sí tá sok at használni. Ha
már min den kép pen rá sze ret nénk ag gat ni va la mi lyen cím -
két, ak kor sok kal in kább azt kel le ne rá mon da ni, hogy „óe -
u ró pai” – amit Jün gel ön ma gá ra néz ve is ta lá ló nak érez.
Óe u ró pai alatt azt ér ti, ha va la ki a ke resz tény Eu ró pá ban
ki ala kult teo ló gi ai és fi lo zó fi ai ha gyo má nyok alap ján gon -
dol ko dik. En nek a szem lé let mód nak meg van az az elõ nye,
hogy az em ber nem esik ál do za tá ul min den fé le di vatnak.
Et tõl azon ban még nem lesz va la ki kon zer va tív, hi szen a
sa ját íté lõ ké pes sé gét csi szol ja a nagy gon dol ko dók szem lé -
le te és a Bib lia igé je alap ján. Ha pe dig va la ki min den áron a
kon zer va tív ki fe je zést akar ja hasz nál ni, ak kor már in kább
mond ja a gött in ge ni teo ló gus, Ema nu el Hirsch nyo mán,
hogy „jobb egy okos kon zer va tív, mint egy bu ta li be rá lis”.

b) Már jó ide je pro tes táns kö rök ben is el is me rés öve zi
Rat zin ger sze mé lyét. A Be ve ze tés a ke resz tyén ség be cí mû
1968-as köny ve né me tül ma is hoz zá fér he tõ, és már év ti -
ze dek kel ez elõtt sok el is me rést ka pott pro tes táns ol dal ról.
Az is mert ham bur gi eti ka pro fesszor, Hel mut Thi e lic ke az
1970-es évek ele jén ezt a mû vet úgy aján lot ta a hall ga tók -
nak, mint evan gé li kus szel le mi sé gû köny vet. 

Rat zin ger ko rai pub li ká ci ó it át ha tot ta a II. va ti ká ni zsi -
nat di na mi kus szel le mi sé ge. Fõ ként ezek ben ta lá lunk sok

pár hu za mot az evan gé li kus teo ló gi ai gon dol ko dás sal, kü -
lö nö sen a bib li ai szö ve gek ko mo lyan vé te lé vel kap cso lat -
ban. Rat zin ger szá mos köny vé ben úgy fo gal maz, ahogy
Luther és Zwing li, Schlei er ma cher vagy Karl Barth: úgy,
hogy azt nem csak teo ló gu sok ér tik. Bár Rat zin ger két ség -
kí vül tu dós és in tel lek tu á lis fi gu ra, de a ta ní tás mel lett
min dig pré di kált is, vagy is olyan nyel vet hasz nált, ame -
lyen az em be re ket meg le het szó lí ta ni. 

c) A so kat vi ta tott Do mi nus Jesus cí mû mun ká ról: ez a
mun ka egy ér tel mû en ma gán vi se li Rat z in ger nek mint a Hit -
ta ni Kong re gá ció pre fek tu sá nak ke ze nyo mát. Az irat to -
vább vi szi azt az igen ko moly prob lé mát, hogy a ka to li kus
egy ház még min dig nem is mer te el a pro tes táns egy há za kat. 

Evan gé li kus szem mel öröm mel ol vas suk a szö veg el sõ
ré szé ben, hogy Jé zus Krisz tus Is ten egyet len Igé je és egy -
ben az egy ház Ura. Más hol vi szont az is nyil ván va ló vá
vá lik, hogy az „egy, szent, egye te mes és apos to li egy ház”
csak is a ró mai ka to li kus egy ház ban va ló sul meg. Er re
mond ja Eber hard Jün gel: „Re mé lem, ezt a pon tot XVI. Be -
ne dek még ala po san át fog ja gon dol ni.”

Per sze a re for má ció egy há zai meg te het nék, hogy ez zel a
szem lé let tel szem be száll nak, és ki je len tik, hogy az egy,
szent, egye te mes és apos to li egy ház köz pont ja nem Ró ma,
ha nem Wit ten berg, Zü rich vagy Genf. Hi szen Lu ther nek is ez
volt a teo ló gi ai meg gyõ zõ dé se. De mi, pro tes tán sok nem elé -
ged he tünk meg az zal, hogy csa va runk egyet a dol gon, ha -
nem ki kell je len te nünk, hogy az öku me né ilyen mó don nem
mû köd het. Jün gel pro fesszor úgy lát ja, hogy a ró mai püs pök
eb ben a kér dés ben már is sok kal kö rül te kin tõbb lett. Mi sem
bi zo nyít ja ezt job ban, mint a tény, hogy a meg vá lasz tá sa
utá ni el sõ pré di ká ci ó já ban ki je len tet te: a ke resz té nyek lát ha -
tó egy sé gé nek el éré sét te kin ti fõ fel ada tá nak. Amennyi ben
haj lan dó lesz nyit ni ezen a té ren, el kép zel he tõ, hogy a je len -
leg stag ná ló öku me ni kus moz ga lom új len dü le tet kap. 

d) A kö zös úr va cso ra kér dé sé ben to vább ra is ér vény ben
van az a sza bá lyo zás, amely sze rint pro tes tán sok nem ré -
sze sül het nek a ka to li ku sok ol tá ri szent sé gé ben. En nek el -
le né re II. Já nos Pál te me té se kor Rat zin ger még is ki szol gál -
tat ta azt a pro tes táns Roger Schutz nek, a taizéi kö zös ség
meg ala pí tó já nak. 

Per sze min dig is vol tak ki vé te lek, hi szen Jün gel és én is
szá mos al ka lom mal kap tunk már ka to li kus pa pok tól meg -
hí vást az ol tá ri szent ség ben va ló rész vé tel re. Ez az eset
azon ban még is tel je sen más volt, hi szen a te me té sen csak
né hány ki vá lasz tott sze mély ré sze sül he tett az oltáriszent -
ség bõl Rat zin ger ke zé bõl, és Roger Schutz rész vé te lét az
egész vi lág fi gye lem mel kí sér te a té vé kép er nyõ jén ke resz -
tül. Ilyen nyil vá nos gesz tu sok a ró mai ka to li kus egy ház -
ban min dig is fon tos sze re pet ját szot tak. Így ez az eset is
kü lö nös vá ra ko zá so kat éb reszt het ben nünk. 

e) A plu ra liz mus és re la ti viz mus kér dé sé ben is so kan
gon dol ják úgy, hogy teo ló gi ai meg fon to lá sok alap ján vál -
to zá sok kö vet kez het nek be Rat zin ger szem lé le té ben,
amely kü lön bö zõ meg lá tá sok és fé lel mek alap ján ed dig a
plu ra liz must min dig a re la ti viz mus sal azo no sí tot ta. Pe dig
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a plu ra liz mus nak is meg van nak a teo ló gi a i lag elõ nyös ol -
da lai, hi szen nem kell min den nek egy sé ges nek len ni. A
Szent lé lek nem uni for mi zál min ket. Az Új szö vet ség Is ten
tar ka ke gyel mé rõl szól (1Pét 4,16). En nek alap ján pe dig
nem kell fél nünk bi zo nyos fo kú plu ra liz mus tól. 

f) Ami a ma rio ló gi át és a szen tek tisz te le tét il le ti, ezek
nem a Bib lia alap ján ál ló ta ní tá sok. En nek el le né re el kell
is mer ni, hogy a szen tek pro tes táns rész rõl is kap nak tisz -
te le tet, hi szen a né met evan gé li kus egy há zak kö zös li tur -
gi kus ka len dá ri u má ban is úgy van fel tün tet ve no vem ber
1-je, mint min den szen tek nap ja. Ez zel együtt is el fo gad -
ha tat lan a pro tes tán sok szá má ra az el hunyt szen tek hez
szó ló fel ki ál tás: „Kö nyö rögj ér tünk!” Még ha az úgy ne ve -
zett min den szen tek-li tá nia nem is fog meg szûn ni, van nak
olyan vá ra ko zá sok, amelyek szerint a ma rio ló gia és a
szen tek tisz te le te a fel vi lá go sult Né met hon ból szár ma zó
új pá pa ide je alatt vissza fog tér ni a med ré be. 

Az sem túl va ló szí nû, hogy XVI. Be ne dek olyan sok
min den kit fog bol dog gá és szent té avat ni, mint elõd je. II.
Já nos Pál pá pa sá ga alatt 1338 sze mélyt avat tak bol dog gá
és 482-t szent té. XVI. Be ne dek ha bi tu sa alap ján va ló szí -
nû sít he tõ, hogy elõd je pél dá ját nem fog ja kö vet ni e té ren,
ha nem sok kal kö rül te kin tõb ben fog el jár ni. 

g) Az új pá pa mint az egész ke resz tény ség szó szó ló ja – ez
a le he tõ ség az el múlt hó na pok ban új ra és új ra fel me rült kü -
lön bö zõ egy há zi és teo ló gi ai be szél ge té sek ben. Ez zel kap -
cso lat ban azt gon do lom, hogy egy ilyen jel le gû össze vont
hi va tal ki ala ku lá sa tel je sen el kép zel he tõ, bár ez nem je len -
te ne a töb bi egy ház fe let ti fel sõbb sé get. Ezért az tán nem is
fel tét le nül a ró mai püs pök nek kel le ne el lát ni ezt a fel ada tot,
ha nem ugyan úgy meg te het né ezt a kons tan ti ná po lyi pát ri -
ár ka vagy az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak va la me lyik lel ki
ve ze tõ je. Kö ze lebb rõl vizs gál va azon ban nincs túl nagy ak -
tu a li tá sa a kér dés nek, hi szen a ró mai püs pö kök min dig is
nyi lat koz tak az egész ke resz tény ség ne vé ben anél kül, hogy
er re más egy há zak fel ha tal maz ták vol na õket. 

Fe szült ség tel jes vá ra ko zás

XVI. Be ne dek ed dig na gyon vissza fo got tan vi sel ke dett.
Ed di gi meg ál la pí tá sa ink alap ján va ló szí nû nek tû nik, hogy
– amint az egy csend õr fi á hoz il lik – min de nek elõtt ren det
akar te rem te ni az egy há zon be lül. To váb bá azt is meg ál la -
pít hat juk, hogy a pro tes táns egy há zak Ró ma szem szö gé -
bõl néz ve csak má sod la gos fon tos ság gal bír nak. Több,
mint va ló szí nû, hogy Be ne dek elõ ször az or to do xok kal, il -
let ve a töb bi vi lág val lá sok kal va ló kap cso la ton kezd el
mun kál kod ni. Eköz ben per sze nem ki zárt, hogy ese ten -
ként olyan – szá munk ra is iz gal mas – té mák ban tesz ál -
lás fog la lá so kat, mint a há zas ság, a vá lás, az új ra há za so -
dás vagy ép pen az ol tá ri szent ség. Mind annyi an iz ga tot tan
vár juk, mi lyen kez de mé nye zé sek fog nak tõ le ki in dul ni.
Ho ne cker pro fesszor úgy nyilatkozott, õ már ak kor is elé -
ge dett lesz, ha nem tör tén nek majd ne ga tív dol gok.

AZ EL SÕ LÉ PÉ SEK

Az el sõ lé pé sei még elég gé fé lén kek. A pá pa az el sõ nyil -
vá nos sze rep lé sei al kal má val na gyon sze rény nek, mond -
hat ni szé gyen lõs nek ha tott. Ez össz hang ban is van az zal,
amit köz vet le nül a meg vá lasz tá sa után mon dott: „Én csak
az én Uram alá za tos szol gá ja va gyok, aki az õ szõ lõ jé ben
dol go zik.” De ha ma ro san azt is meg ta pasz tal ja min den ki,
hogy a pá pa na gyon is ko mo lyan gon dol ja, amit sze lí den,
de pon to san meg fo gal maz a sze xu á lis mo rál vagy ép pen
az em be rek élet foly ta tá sá nak kér dé sé ben. Bi zo nyos té -
mák ban, de fõ ként az egy ház igaz sá gá nak kér dé sé ben ez
az egyéb ként na gyon ba rát sá gos pá pa nem is mer par dont.

Az el sõ hi va ta li út ja Olasz or szá gba vezetett. Ba ri ba
uta zott, ahol az is ten tisz te let és egyéb egy há zi ren dez vé -
nyek után az olasz püs pö kök meg hív ták õt egy ün ne pé -
lyes kö zös ét ke zés re. Ez utób bi ra azon ban már nem volt
ide je, így a püs pö ki kar nagy saj ná la tá ra rög tön vissza re -
pült a Va ti kán ba. 

Két olyan el sõ lé pést sze ret nék most meg em lí te ni, ame -
lye ket XVI. Be ne dek fõ pap ként tett, és ame lye ket fi gye lem -
re mél tó nak tart ha tunk. 

Az el sõ kül föl di út Köln be,
az if jú sá gi vi lág ta lál ko zó ra

Er rõl a ha tal mas ren dez vény rõl ér de mes el mon da ni, hogy
egyet len mi sé jén egy szer re 1,1 mil lió ka to li kus fi a tal vett
részt, és to váb bi mint egy 250 mil lió né zõ kö vet te az ese mé -
nye ket a té vé kép er nyõn. So kat el mond hat a ren dez vény rõl a
pá pa raj nai ha jó út ja, ami kor a par ton ál ló tö me ge ket meg ál -
dot ta, és a „Be ne det to!” ki ál tá so kat skan dá ló tö meg is. Min -
den nek egy ré sze nyil ván csak fi a ta los ra jon gás, egy má sik
ré sze vi szont min den bi zonnyal iga zi ke gyes ség volt. 

Meg kell itt em lí te nem né hány ki je len tést, ame lyet a pá -
pa a Né met or szá gi Evan gé li kus Egy ház Wolf gang Hu ber
püs pök ál tal ve ze tett kép vi se lõ i vel va ló ta lál ko zás so rán
tett. Ahogy azt Hu ber utó lag el mond ta, a pá pa el zár kó zott
at tól a gon do lat tól, hogy az evan gé li kus egy ház új ra be ta -
go lód jon a ró mai ka to li kus egy ház ba. Vé le mé nye sze rint
nem ez a ke resz té nyek lát ha tó egy sé gé hez ve ze tõ út. Be ne -
dek egyéb ként – a le írt be szé de köz ben tett ki té rõ ben – el -
uta sí tot ta az úgy ne ve zett „vissza té rés-öku me nét”, vi szont
po zi tí van ér té kel te az „egy ség a sok szí nû ség ben” el vét. 

Ar ról nem esett kü lön szó, hogy az új pá pa is bú csú ban
ré sze sí tet te az if jú sá gi vi lág ta lál ko zó ra lá to ga tó kat. A ka -
to li kus egy ház zal va ló kö vet ke zõ teo ló gi ai meg be szé lé sek
so rán vi szont fel kell majd ten ni a kér dést, hogy ez a bú -
csú mennyi re össze egyez tet he tõ a Va ti kán és a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség ál tal 1999-ben alá írt kö zös nyi lat ko zat tal. 

A pá pa ezen a ta lál ko zón is ki je len tet te, hogy a ke resz -
té nyek lát ha tó egy sé gé nek el éré sét tûz te ki fõ pa pi szol gá -
la tá nak leg fon to sabb cél já ul. Más részt nem sza bad a dia -
ló gus ér de ké ben fel ál doz ni az igaz sá got. Ez zel fi nom uta -
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lást tett a fe le ke ze tek kö zött fe szü lõ, eti kai kér dé sek ben
ta pasz tal ha tó el lent mon dá sok ra. Ez pe dig nyil ván cél zás
volt a li be rá lis pro tes tán sok nak a ho mo sze xu a li tás sal és a
ter hes ség meg sza kí tás sal kap cso la tos ál lás fog la lá sá ra. A
pá pa sze rint az ilyen el lent mon dá sok mi att az evan gé li u -
mi ta nú ság té tel és az eti kai szem élet el vesz ti az ere jét. 

Ta lál ko zás Hans Küng gel

Vé gül, de nem utol só sor ban meg kell em lí te nünk az új pá -
pa egy má sik je len tõs lé pé sét is. 2005. szep tem ber vé gén
sor ke rült egy meg le põ ta lál ko zás ra, ame lyet a teo ló gus és
az egy há zi kö rök nagy ér dek lõ dés sel kí sér tek. XVI. Be ne -
dek a Cas tel Gan dol fó-i nyá ri re zi den ci á ján hosszabb be -
szél ge tés re fo gad ta a pá pai té ved he tet len ség leg na gyobb
kri ti ku sát, Hans Kün göt. Ez elõtt ugyan itt csend ben egy
má sik ta lál ko zás ra is sor ke rült, még pe dig a szél sõ sé ge sen
kon zer va tív, ex kom mu ni kált és idõ köz ben el hunyt Le febv re
ér sek kö ve tõ jé vel. Ez után jött te hát a nem ke vés bé iz gal -
mas ta lál ko zás Hans Küng gel. 

Õk ket ten már több mint 40 éve is me rik egy mást. Mind -
ket ten ki vá ló fi a tal teo ló gus ként let tek 1962–1965 kö zött
a II. va ti ká ni zsi nat hi va ta los ta nács adó i vá, és mel les leg jó
ba rá tok ká is. Rat zin ger és Küng ak ko ri ban az egy há zi mo -
der ni zá ció mo tor ja i nak szá mí tot tak, amit az is bi zo nyít,
hogy Rat z in gert Küng vit te pro fesszor ként Tü bin gen be. Ezt
kö ve tõ en azon ban 1968 kö rül szét vál tak az út ja ik. Küng
úgy érez te, hogy a mo der ni zá ció meg akadt, mi köz ben –
ahogy azt fen tebb már em lí tet tem – Rat zin ger a lá za do zó

teo ló gu sok mi att át ment Re gens burg ba. Eköz ben Küng a
pá pai té ved he tet len ség kri ti ká ja mi att el ve szí tet te egy há zi
ta ní tói jo go sít vá nyát (mis sio ca no ni ca), egy ben tü bin ge ni
tan szé két. Ez zel szem ben Rat zin ger el nyer te a leg fõbb hit -
vé dõ sze re pét, és így bi zo nyos te kin tet ben mint fõ ink vi zí -
tor uta sí tot ta vissza egy ko ri ba rát ja ál lí tá sa it. Ezt kö ve tõ en
majd nem ne gyed év szá za don át nem volt egy más nak mon -
da ni va ló juk, eköz ben Küng a teo ló gia és a ter mé szet tu do -
má nyok dia ló gu sa fe lé for dult. Kü lö nö sen sok mun kát fek -
te tett a „vi lág ethosz”, vagy is egy olyan eti kai-er köl csi alap
ki ala kí tá sá ba, ame lyet min den nagy vi lág val lás el fo gad na. 

Négy órán át be szél get tek egy más sal, mi köz ben a nyá ri
re zi den cia kert jé ben sé tál gat tak. Vé gül Be ne dek kö zös va -
cso rá ra is meg hív ta ven dé gét. A Va ti kán rész le tes be szá -
mo ló já ból meg tud hat juk, hogy a ta lál ko zó ba rát sá gos lég -
kör ben zaj lott, és a két fél köl csö nö sen ki fe jez te egy más
irán ti tisz te le tét. A pá pa kü lön is mél tat ta Küng nek a dia -
ló gu sért tett erõ fe szí té se it. 

Küng nyil ván va ló an meg vál toz tat ta a bí bo ros ként szél -
sõ sé ge sen kon zer va tív Rat z in ger rõl al ko tott vé le mé nyét.
Ezek kel a sza vak kal össze gez te meg lá tá sa it: „Hir te len úgy
tud tunk be szél get ni, ahogy ré gen.” „ A pá pa nyi tott, és nem
csak a kon zer va tív vé del me zõ sze re pé ben akar mû köd ni.”

Még nem tud juk, hogy va jon az-e XVI. Be ne dek cél ja,
hogy az elõd je ál tal hát ra ha gyott hi bá kat (ame lyek el kö -
ve té sé ben õ ma ga is köz re mû kö dött) csend ben fel dol goz -
za, vagy pe dig tény leg új fel is me ré se ket és új uta kat fog
hoz ni a ke resz tény ség szá má ra. Mind annyi an iz ga tot tan
vár juk a fej le mé nye ket.

For dí tot ta: Sá ghy Ba lázs
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Ja nu ár ban el hunyt ked ves ba rá tom, Szi ge thy Sán dor egy -
szer ne vet ve me sél te ne kem, hogy lun di ta nul má nyai ide -
jén ho gyan járt svéd pro fesszo rá val, aki meg kér te, mond -
ja el, mit tu dunk mi, ma gya rok tör té nel münk kez de te i rõl.
Amit csak tu dott, min dent el mon dott: Ár pád apánk ról, a
Ve rec kei-há gó ról, Szent Ist ván ko ro ná já ról… A svéd pro -
fesszor ud va ri a san bó lo ga tott, meg cso dál va a messze me -
nõ, rész le tes, pon tos in for má ci ó kat ál la mi sá gunk el sõ
szá za da i ból. Ké sõbb már Sán dor is tud ta, hogy ked ves, ke -
rek el be szé lé se ink nem mind ve he tõk kész pénz nek.

Tör tén het ilyes mi ko moly tu dó sok kal is, akár egész tu -
do má nyok kal, tu do mány ágak kal, mint pél dá ul az isz la -
misz ti ká val, hogy nem ze dék rõl nem ze dék re tra dál nak „ál -
ta lá no san el fo ga dott” né ze te ket, míg va la ki meg nem kér -
de zi: „Hát ezt meg hon nan tud juk?”

Ka rá csony után ke rült ke zem be egy Karl-Heinz Oh lig és
Gerd-R. Pu in szer kesz té sé ben meg je lent iz gal mas ta nul -
mány kö tet az isz lám „ho má lyos kez de te i rõl”.1 Az elõ szó -
ban Oh lig ab ból in dul ki, hogy ke vés val lás kez de tei áll nak
oly tisz tán és vi lá go san elõt tünk, mint – a lát szat sze rint
– az isz lám ese té ben2.

Mo ham med rõl sok „pon tos in for má ci ónk” van. Tud juk,
hogy Abd Al lah fia, kb. 570-ben szü le tett, ko rán ár va ság -
ra ju tott, 610 kö rül nyer te el el sõ ki nyi lat koz ta tá sa it, és

GLA TZ JÓ ZSEF

Ho mály ba bo rult kez de tek

1 Karl-Heinz Oh lig – Gerd-R. Pu in (Hrsg.): Die dunk len Anfän ge. Ne ue
Forschun gen zur Ent ste hung und frü hen Ge schich te des Is lam. Ver lag
Hans Schi ler, 2005.

2 Uo. 7. o.: „…nur bei wen i gen Re li gionen (sche i nen) die se Anfän ge
und auch der wei te re Ver la uf so klar be kannt zu se in wie be im Is lam.”
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622. jú li us 16-án el hagy ta a hi tet len Mek kát (ez a dá tum,
a hidzs ra idõ pont ja lett ké sõbb a mu zul mán nap tár kez de -
te), 632. jú ni us 8-án vá rat lanul meg halt Me di ná ban,3

ahol sír ja ma is meg te kint he tõ.
Foly tat hat nánk: 635-ben az arab se re gek be ve szik Da -

masz kuszt, 638-ban Je ru zsá le met, majd meg hó dít ják
Egyip to mot, és 641-ben el érik Ale xand ri át… Eze ket a me -
sés si ke re ket iga zá ban so ha sem ér tet tem. Tud tam ugyan a
kü lön bö zõ krisz to ló gi ák, a Bi zánc, Ale xand ria és An ti ó -
khia kö zöt ti fe szült sé gek rõl, de még sem ér tet tem, ho gyan
le het tek ezek a je len tõs ke resz tény pro vin ci ák má ról hol -
nap ra mu zul mán ná.

A kér dés per sze az: hon nan vet tük im po ná ló is me re te -
in ket? Si mon Ró bert él ve ze tes Ko rán-for dí tá sá hoz csa tolt,
Mo ha med és a Ko rán cí mû ta nul má nyá ban töb bek közt
ezt ír ja: „A »kez de tek re« vo nat ko zó an az egyet len biz tos
fo gó dzó pon tunk a 93:6-8:

Nem ta lált-e té ged ár vá nak és adott me ne dé ket,
és nem lelt-e té vely gõ nek és ve ze tett az igaz út ra,
és nem ta lált-e szû köl kö dõ nek és tett gaz dag gá té ged?
E né hány váz la tos meg jegy zés ál ta lá nos sá gát a musz -

lim ha gyo mány élet tel pró bál ja meg töl te ni.”4 Ezt a célt
szol gál ja a pró fé ta éle té vel és har ca i val fog lal ko zó si ra- és
ma ga zi-iro da lom, va la mint a ké sei 9. szá zad hat ka no ni -
kus ha gyo mány gyûj te mé nye.

Er rõl az egész gaz dag ha gyo mány anyag ról el mond ha tó,
amit már a ma gyar isz la misz ti ka nem zet kö zi leg el is mert
nagy mes te re, Gol dzi her Ig nác meg jegy zett: „Meg bíz ha tó
bi zo nyí té kok hi á nyá ban túl zott me rész ség len ne akár csak
meg kö ze lí tõ leg is he lyes nek tû nõ vé le ményt nyil vá ní ta ni
ar ról, hogy mi le het a ha dísz (az isz lám ka no ni kus el be -
szé lé se i nek) leg ré geb bi, ere de ti ré sze, vagy ar ról, hogy kö -
zü lük me lyek da tál ha tók a Pró fé ta ha lá lát kö ve tõ nem ze -
dé kek ide jé re.”5

Vol ker Popp ori en ta lis ta és nu miz ma ti kus a már em lí tett
ta nul mány kö tet be ve ze tõ tör té ne ti át te kin té sé ben6 elõ ször
Ju li us Well ha u sen re utal,7 aki sze rint „a musz lim his to ri -
ku sok tör té nel mi be szá mo lói nem fe lel nek meg azon kö ve -
tel mé nyek nek, me lye ket The o dor Momm sen (1817–1903)
a tör té nel mi for rá sok kal szem ben ál lít”8. Popp sze rint van -
nak azon ban Szí ria, Me zo po tá mia és Irán tér sé gé bõl más
7. szá za di for rá sa ink is: fel ira tok és ké pi áb rá zo lá sok.
Ezek se gít sé gé vel lé pés rõl lé pés re mu tat ja ki, hogy az el sõ
„ka li fák” arab ke resz té nyek vol tak.

Az el sõ meg le pe tés az, hogy az el sõ „ka li fák” ezt a ti tu -
lust nem is hasz nál ták. Mu’awiya, az el sõ omaj já da ural -

ko dó érc pén ze in ma gát „emír”-nek ne ve zi: MA A WIA, a
pat ró nu sok fõ nö ke (Amir-i wlwysh nyk). Arab föl dön, al-
Taif kör nyé kén, egy gát arab fel ira ta Mu’awiyá nak az Is -
ten szol gá ja (li-’abd Al lah) cí met ad ja, ugyan így egy ga da -
rai für dõ re no vá lá sát do ku men tá ló gö rög szö veg9 Pa lesz -
ti ná ban. Más szó val: Mu’awiya, szem ben a ma gu kat Is -
ten tõl szár maz ta tó szá szán ida ural ko dók igé nye i vel, a
szír ke resz tény tra dí ci ó val egy be hang zó ér te lem ben ma gát
egy sze rû en Is ten szol gá já nak ne ve zi… Is ten szó szó ló ja,
az el sõ iga zi ka li fa az abb ászi da al-Ma’mun; kb. 200 év -
vel az úgy ne ve zett hidzs ra után.10

A má so dik meg le pe tés az év szám lá lás kö rül adó dik. Jó
út mu ta tó eb ben a kér dés ben is a már em lí tett ga da rai ter -
mál für dõ gö rög fel ira ta, amely a re no vá ció idõ pont ját há -
rom ki in du ló pont ból da tál ja: tör tént ez a bi zán ci adó zás
6., a vá ros ala pí tás 726. és „az ara bok 42. évé ben”. A szö -
veg sem hidzsrá ról, sem Mo ha med rõl nem tud. Val lá si vo -
nat ko zá sa leg fel jebb az elõt te ál ló ke reszt nek van. Szak -
em be rek pe dig még azt is re konst ru ál ni tud ják, hogy a
szö veg nem hold-, ha nem nap évek ben gon dol ko dik.11 A
ha gyo má nyos szem lé let sok ne héz ség be üt kö zött, ami kor
az arab éra éve it a hidzs rá tól szá mí tott dá tum mal akar ta
össz hang ba hoz ni.

De hon nan in dul az „arab éra”? Mi tör tént 622-ben? A
bi zán ci ak ka to na i lag már a 6. szá zad ban vissza hú zód tak
Szí ri á ból. Ami kor He rak lei tosz csá szár 622-ben bi ro dal -
mát re or ga ni zál ta, Szí ri át már fi gyel men kí vül hagy ta.
Ugyan eb ben az év ben dön tõ ve re sé get mért a szá szán ida
per zsák ra. A Per zsa Bi ro da lom né hány év alatt össze om -
lott. Ma rad tak a szá szán ida ke resz tény ara bok,12 akik a
hely zet urai let tek.13 Ez az arab éra kez de te; in nen da tá -
lód nak „az ara bok évei”.

A har ma dik meg le pe tés el sõ ta lál ko zá sunk Mo ha med -
del. Nem Mek ká ban ke res sük, ha nem egye nest Je ru zsá -
lem be si e tünk, az „igen tá vo li me cset be”, ahon nan le gen -
dás égi uta zá sát tet te a pró fé ta.14 Az arab éra 72. évé ben
ott épí tet te az 5. omaj já da ural ko dó, ‘Abd al-Ma lik az el sõ
„mu zul mán szak rá lis épü le tet”. A bel sõ ok to gon ma ga sá -
ban hét sza ka szos, dí szes, hosszú arab szö veg hú zó dik. A
má so dik sza kasz így kez dõ dik:

3 Hans Küng: Der Is lam. Ge schich te, Ge gen wart, Zu kunft. Pi per Ver lag,
Mün chen, 2004. 133. o.

4 Si mon Ró bert: A Ko rán vi lá ga. He li kon, 2001. 447. o.
5 Gol dzi her Ig nác: Az isz lám kul tú rá ja. 1. Gon do lat, Bu da pest, 1981.

194. o.
6 Vol ker Popp: Die frü he Is lam ge schich te nach inschrift li chen und nu  -

mis ma tisc hen Ze ugn is sen. In: Die dunk len Anfän ge, 16–123. o.
7 J. Well ha u sen: Das Ara bische Reich und se in Sturz. Ber lin, 1902.
8 Popp, 16. o.

9 Popp, 30–39. o.
10 A ter mi nust már ‘Abd al-Ma lik is hasz nál ja, 100 év vel ké sõbb al-
Ma’mun új tar ta lom mal töl ti meg. Die dunk len Anfän ge, 113. o.
11 Popp, 40–45. o. (Prob le me der Da tier ung)
12 „Die ara bisc hen Pro ta go n is ten der Nes tori a ner Irans waren die Kö n ige
von al-Hi ra aus dem Ge schlecht der Lahmi den.” Die Dunk len Anfän ge,
20. o. „A Gas sa ni dák ról tud juk, hogy már el sõ tör té nel mi leg is mert ural -
ko dó juk, al-Ha sit b. Ga ba la föl vet te a mon op hü szita ke resz tény sé get.” Si -
mon, 432. o.
13 „Die krie ge rische Hin ter las senschaft der ira nisc hen Be sat zung, die An -
we sen heit der vor mals sas sa ni disc hen Ara ber, jetzt Kriegs her ren auf ei ge -
ne Rech nung, er mög lich ten es den kirchli chen Wür denträ gern des Ori -
ents, auf ei nen völ li gen Rück zug von By zanz aus dem by zan ti nisc hen
Ori ents zu bes te hen.” Die dunk len Anfän ge, 28. o.
14 Ko rán 17:1 Si mon ma gya rá za ta i val.
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Mu ham mad(un) ‘abd(u) ilah(i)…
Di csér tes sék az Úr Szol gá ja…

Könnyen lát hat nánk eb ben a ki fe je zés ben a musz lim hit -
val lás, a Sah a da egy té te lét, ha az itt ál ló ge run diu mot –
mond ja Chri stoph Lu x en berg15 – sze mély név nek ven nénk:
„Mo ha med az Úr Szol gá ja”. Eh hez az ér tel me zés hez azon -
ban hi ány zik a ko pu la, a lét ige. Az alany itt az Úr Szol gá -
ja. Rá utal a kon tex tus is, amely õt Má ria fi á nak mond ja
(,Isa bn(u) Ma ryam). A szö veg ke le ti szír ke resz tény hit -
val lás: Di csér tes sék az Úr Szol gá ja. Ne imád já tok õt.

Száz öt ven év vel ké sõbb, al-Ma’mun ide jé ben már más -
képp ér tet ték ezt a szö ve get. A fent em lí tett „ge run dium -
ból” és az „Úr Szol gá já ból” Mo ha med, Ab dal lah fia lett:
Mu ham mad bn ‘Ab dal lah.16 Ha a to váb bi sza ka szo kat is
át te kin te nénk, több ha son ló ér tel me zés be li el to ló dást ész -
lel het nénk, és szem ta núi le het nénk egy ér de kes fo lya mat -
nak, hogy ho gyan lesz ‘Abd al-Ma lik Bi zánc cal szem ben
meg fo gal ma zott tételébõl musz lim hit val lás.

Te gyünk még egy kis ki té rõt, és kö ves sük Lu x en ber get a
Ko rán vi lá gá ba! Meg fi gye lé se sze rint van a szír és arab
írás ban négy oly annyi ra ha son ló jel, hogy azok át írá sa
szír bõl arab ra sok fél re ér tés re ad okot.17 Ilyes mi meg tör -
tén he tett a Ko rán sok szor sej tel mes, ne he zen ért he tõ szö -
ve ge i vel is.

Ve gyük a 72. szú ra né hány ver sét Si mon Ró bert for dí tá -
sá ban:

(1. … egy csa pat dzsinn fü lelt… és azt mond ták:
Cso dá la tos Ko ránt hal lot tunk… )
18. A me cse tek egye dül Al la hot il le tik meg.
Ne fo hász kod ja tok hát (ben nük) Al lah mel lett sen ki hez!
19. Ami kor Al lah szol gá ja föl állt, hogy hoz zá fo hász -

kod jon,
csak nem agyon nyom ták õt a tö me gük kel(?).
20. Mondd: „Egye dül Al lah hoz fo hász ko dom,
és nem tár sí tok mel lé sen kit.”
Az ér de kes ség ked vé ért idé zek Si mon szú ra ma gya rá za -

ta i ból is:
„72:19 ‘ab du’lla hi (»Al lah szol gá ja«): Mo ha med. 
ka du ya kunu na ‘alay-hi li ba dan (»csak nem agyon -

nyom ták…?«). A ki fe je zés pon tos ér tel me már a kom men -
tá to rok szá má ra is ért he tet len volt, ezt mu tat ja a szá mos
el té rõ ol va sat…”

A rej té lyes „li ba dan” (a fél re ér tett el sõ be tû vel) nem az
egyet len rej tély eb ben a szö veg ben. A „me cse tek” szó mö -
gött – ame lyet a for dí tók hol sin gu la ris ban, hol plu ra lis -
ban ad nak vissza – tu laj don kép pen egy szír-arám in fi ni ti -
vus áll, ami a mon dat nak új, vi lá gos ér tel met ad. Teo ló gi -

ai kér dés, hogy kit ér tünk Al lah szol gá ján. Ha Jé zus ra vo -
nat koz tat juk, ak kor a qa ma igé ben a szó má sik je len té sét
is meg lát juk: nem csak „föl állt”, ha nem ép pen „fel tá madt”.
Hosszabb elem zés he lyett Lu x en berg ér tel me zé sét ho -
zom,18 mind járt ma gyar ra for dít va:

(A dzsin nek, a lát ha tat lan lé nyek, szel le mek mond ják:)
18. Az imá dat egye dül Is tent il le ti,
Is ten mel lett más hoz ne fo hász kodj;
19. és hogy mi kor az Úr Szol gá ja fel tá madt
és Is ten hez fo hász ko dott, csak nem mint Is tent imád ták.
20. Õ er re azt mond ta: Én az én Uram hoz fo hász ko dom,
mel lé mást nem tár sí tok.
Az isz lám ke resz tény és zsi dó hát te re nem új ság, hi szen

mint „Áb ra hám val lá sa”, ön ma gát is eb ben a kon tex tus ban
ér ti. Új azon ban a kap cso la tok, össze füg gé sek tör té nel mi
di men zi ó ja. Ta nul mány kö te tünk zá ró fe je ze te, „A szír és
arab ke resz tény ség és a Ko rán” Oh lig ele gáns ve ze té sé vel
az isz lám böl csõ jét, a me zo po tá mi ai ko rai arab ke resz tény -
sé get kö ze lí ti meg (ke le ti) szír hát te re fe lõl.

Oh lig, a Saar-vi dé ki Egye tem val lás tu do má nyi és egy -
ház tör té ne ti pro fesszo ra iz gal mas, kom pakt tör té ne ti át te -
kin tést ad a nyu ga ti és ke le ti szír teo ló gia fej lõ dé sé rõl és
szí nes vál to za ta i ról. A más képp gon dol ko dót is ko mo lyan
ve szi. Teo ló gus ko rom ban nem gon dol tam vol na, hogy az
egy ház tör té net ilyen ér de kes le het.

A Föld kö zi-ten ger ke le ti part já tól a Tig ri sen túl ra, a Per -
zsa-öböl tõl Észak-Me zo po tá mi á ig ter je dõ ha tal mas szír
tér ség ben sok fé le kul tú ra ta lál ko zott, ke ve re dett egy más -
sal. Nyu ga ton erõs volt a hel lén be ütés, ke le ten a per zsa
ha tás je lent ke zett, de itt is és ott is do mi náns ma radt a
zsi dó val ro kon, szír-ara me us gon dol ko dás mód.

A szír teo ló gust nem Is ten idõt len lé te ér dek li, ha nem je -
len lé te, cse lek vé se a tör té ne lem ben. Lé nye ges szá má ra Is -
ten egyed ural ma és a vi lá gos el ha tá ro lás: Is ten Is ten, az
em ber em ber. Az em ber pe dig ar ra hi va tott, hogy meg áll ja
a he lyét, em ber ma rad jon, nem pe dig arra, hogy is te nül -
jön. Üd vét az em ber Jé zus kö ve té sé ben ta lál ja, a helyt ál -
lás ban…19 Oh lig sze rint a ke resz tény vált ság tan meg rö vi -
dí té se len ne, ha mi azt nyu ga ti teo ló gi ánk há ló já val akar -
nánk be fog ni. A szír ke resz tény ség is ke resz tény ség tel jes
mér ték ben, még ha más szó tério ló gi ai súly pont tal is.20

A nyu ga ti szír teo ló gia, az an ti ó khi ai is ko la erõs gö rög
ha tás alatt ne he zebb hely zet ben volt ah hoz, hogy hû ma -
rad jon ön ma gá hoz, a gö rög ru ha alatt is meg õriz ze szír
szí vét. Ke le ti szír te rü le ten a szá szán ida ural ko dó ál tal
410-ben össze hí vott zsi na tig sen ki nek se kel lett bi- vagy
tri ni táris is ten kép ze tek kel fog lal koz nia; ke resz té nyek le -
het  tek a ma guk szír mód ján.21 Oh lig sze rint a szír és a ni -
ce ai teo ló gia és krisz to ló gia fo gal mi egyez te té se rend szer -

15 Chri stoph Lu x en berg (Pse u do nym): Ne u de u tung der ara bisc hen
Inschrift im Fel sen dom zu Je rusa lem. In: Die dunk len Anfän ge, 124–147. o.
16 Ez tör tént al-Ma’mun ide jé ben. „An Stel le der frü he ren Le sung die s er
Textstel le… wurde Dank… der Ei genart der ara bisc hen Na mensch re i -
bung… der Nachwe is von der Exis tenz ei nes »Mu ham mad, Sohn des ‘Abd
Al lah«, mög lich.” Popp, 117. o.
17 Oh lig, 12. o.

18 Lu x en berg, 132–135. o.
19 „Gott han delt in der Ge schich te durch die Prop he ten und durch Jesus.
Heil fin det der Mensch in der Nach fol ge Jesu, in der Bewäh rung…” Oh -
lig, 378. o.
20 „Es ist ei ne Ver kür zung des christ li chen Er lö sungs ge dan kens, wenn er
auf die la te i nisch-abendlän disc hen Ras ter ver engt wird…” Oh lig, 396. o.



ta ni le he tet len ség. A szírt nem a de fi ní ció vi lá gos sá ga ér -
dek li, ha nem az ado rá ció, Is ten nek ké pek ben ki fe je zés re
jut ta tott imá dá sa.22

A Ko rán a Ni cea elõt ti ke let szír teo ló gi át lát szik tük röz -
ni. Eb bõl ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy ezek a me zo po tá -
mi ai ara bok – hi szen ró luk van szó – már ko rán fel vet ték
a ke resz tény sé get, és azu tán an nak ah hoz a for má já hoz
ra gasz kod tak, amelyet meg is mer tek. Ezt ér tet ték a ma guk
mód ján és „gaz da gí tot ták” tör zsi ha gyo má nya ik kal. Ér de -
kes fel ada tok vár nak itt a ku ta tók ra.

Az ed di gi e ket rö vi den össze fog lal va ar ra az ered mény re
kell jut nunk, hogy az isz lám nem Mo ha med del és nem
má ról hol nap ra szü le tett, ha nem a ke le ti szír ke resz tény -
ség ta la ján – az ural ko dók ha tal mi ér de ke i nek és tö rek vé -
se i nek is meg fe le lõ en – lé pés rõl lé pés re, las san for má ló -
dott. Ta lán még azt is mond hat nánk, amit Jo han nes Kol -
mo din, Sö der blom kons tan ti ná po lyi „kö ve te” írt a svéd ér -
sek nek 1918 áp ri li sá ban: „Te mint tör té nész ter mé sze te -
sen tel je sen tisz tá ban vagy ve le, hogy az isz lám tör té nel -
mi leg te kint ve leg alább fe le részt a nagy ke le ti egy ház sza -
ka dás nak te kin ten dõ.”23

Az isz lám mal va ló in ten zív fog la la tos ság nak ma meg -
van a ma ga ak tu a li tá sa. Ne csak a val lá si lag is mo ti vált
ter ro riz mus ra gon dol junk, vagy a Mo ha med-ka ri ka tú rák
ki vál to tta he ves re ak ci ók ra. A nagy kér dés: mi lesz Kö zel-

Ke le ten? Hans Küng a zsi dó ság gal, ke resz tény ség gel és
isz lám mal fog lal ko zó nagy tri ló gi á já nak ve zér mon da ta:
„A val lá sok bé ké je nél kül nincs bé ke a nem ze tek kö -
zött.”24

A né pek bé ké je minda nyi unk lét kér dé se, Is ten né pé nek
min den idõ ben szív ügye. Bol do gok, akik bé két te rem te nek,
mert õk Is ten fi a i nak ne vez tet nek. (Mt 5,9) Ne künk, ke -
resz té nyek nek meg nem ér tett, ma gunk tól el ta szí tott mu -
zul mán test vé re ink kel szem ben kü lön fe le lõs sé günk van.

A ta nul mány kö tet té te lei, hi po té zi sei nem al kal ma sak a
val lá sok köz ti dia ló gus elõ moz dí tá sá ra. Mu zul mán test vé -
re ink ben nük könnyen rossz in du la tú po lé mi át, val lá suk
ki fi gu rá zá sát lát hat nák. De ne künk ma gunk nak nem ár -
ta na, ha ön ma gun kat egy szer az isz lám tük ré ben lát nánk;
„az” igaz ság hoz va ló vi szo nyun kat, át kos exk lu zi vi tá sun -
kat, ke resz tény sé günk tör té ne tét új ra gon dol nánk.

„Az” isz lá mot alig ha fog juk va la ha is meg is mer ni, mert
amint nincs „a” ke resz tény ség és nincs „a” zsi dó ság, úgy
nincs „az” isz lám se. Jan Hjär pe svéd isz lam o ló gus sze rint
a val lá sok ál lan dó vál to zás ban van nak: „Új vá lasz ték a
tra dí ció ha tal mas ko sa rá ból, más és új in terp re tá ci ók, új
sze re pek gon dos kod nak ar ról, hogy a val lás erõ sen vál to -
zó je len ség.”25 Eb ben a nyi tott ság ban, két ol da lú nyi tott -
ság ban van min den dia ló gus esé lye, hogy a ho mály el osz -
lik, és mi fel is mer jük egy más ban a test vért.
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21 Ohlig, 388. o.
22 „Es geht dem Sy rer nicht um de fi ni to rische Klar he it, son dern um die
durch Bil der ver mit tel te An be tung Got tes.” Oh lig, 391. o.
23 Kol mo din ar ra gon dolt, hogy a kons tan ti ná po lyi pát ri ár ka eset leg
könnyeb ben kap hat na ki uta zá si en ge délyt a stock hol mi kon fe ren ci á ra,
ha ve le men ne egy musz lim meg fi gye lõ is. Bengt Sund k ler: Nathan Sö -
der blom, Jo han nes Kol mo din och or to do xa kyr kan. In: Re li gi on och Bi bel.
Nathan Sö der blom-Säll ska petsårs bok, 1967.

24 „…ke in menschli ches Zu sam men le ben oh ne ein Wel tet hos der Na -
tionen; ke in Frie den un ter den Na tionen oh ne den Frie den un ter den Re -
li gionen; ke in Frie den un ter den Re li gionen oh ne Dia log un ter den Re li -
gionen.” Hans Küng: Pro jekt Wel tet hos. Pi per, Mün chen, 1990. 171. o.
25 Jan Hjär pe: Tusen och en natt & den elf te sep tem ber. Pris ma, Stock -
holm, 2004. 41. o.

HELY RE IGA ZÍ TÁS

Az elõ zõ szá munk ban kö zölt es kü või ige hir de tés szer zõ je Réz-Nagy Zol tán.
Té ve sen kö zöl tük szer zõ ként Kul csár Zsu zsan na ne vét.

Az érin tet tek tõl és az ol va sók tól el né zést ké rünk.
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A li tur gi ai meg úju lás evan gé li kus egy há zunk ban vég be -
me nõ fo lya ma tá ban a pa pi öl tö ze tet érin tõ vál toz ta tás 
kap csán nagy ér dek lõ dés sel vár tam a tör té ne ti és gya kor -
la ti ér ve ken ala pu ló in dok lást. Ez azon ban mind a mai na -
pig el ma radt, il let ve erõ sen hi á nyos. A stó la be ve ze té sé hez
mel lé kelt „in dok lás”, mint ar ra Csep re gi And rás is rá mu -
ta tott, gyen ge és rosszul si ke rült volt. Az al ba be ve ze té se
mel let ti ér ve lés is fe lü le tes nek és tör té ne ti leg meg nem
ala po zott nak tû nik. Ezért a kö vet ke zõk ben az evan gé li kus
pa pi vi se let ki ala ku lá sá nak és mind a mai na pig lé te zõ
sok szí nû sé gé nek váz la tos be mu ta tá sá val sze ret nék rá vi -
lá gí ta ni a kér dés össze tett sé gé re. Írá som ban tá masz ko -
dom Ré vész Ist ván evan gé li kus lel kész és mû vé szet tör té -
nész ta nul má nyá ra.1

A re for má ció ide jén a meg re for mált egy ház kép vi se lõi
az ad dig hasz ná la tos egy há zi ce re mó ni ák kal és pa pi vi se -
le tek kel szem ben jó zan hoz zá ál lást ta nú sí tot tak. Rá mu -
tat tak ar ra, hogy a ce re mó ni ák és a pa pi öl tö zé kek az üd -
vös ség és az igaz is ten tisz te let szem pont já ból kö zöm bö -
sek (adi a fo ron) és alá ren delt sze re pet ját sza nak. Az Ágos -
tai hit val lás és Apo ló gia sze rint „az is ten tisz te let nek vol -
ta kép pe ni fel ada ta, hogy le lep lez zen ben nün ket Is ten
elõtt”, hogy rá mu tas son ar ra, mennyi re bû nö sök va -
gyunk, és mennyi hi tet len ség, büsz ke ség és is ten meg ve tés
buj kál bennünk és kö zöt tünk (CAA. IV. XV. 13). Az összes
ce re mó nia és temp lo mi kül sõ ség el sõd le ges cél ja, hogy az
em be rek a Jé zus ról va ló be szé det meg ért hes sék. (CA  XXIV.).
Ezen ala po król el in dul va sze ret ném tár gyal ni a pa pi öl tö -
ze tek ki ala ku lá sá nak váz la tos tör té ne tét és a ma gyar or -
szá gi evan gé li kus lel kész vi se let tör té ne ti fej lõ dé sét. 

A ré gi egy ház  leg fon to sabb ru ha da rab jai az al ba, a ka -
zu la, a plu vi á le (pa lást), a stó la és a püs pö ki sü veg (mit -
ra). Azo kon a he lye ken, ahol a re for má ció ha tá sá ra az
egész egy ház egy szer re újult meg és fo gad ta el a re for má -
ci ót (pél dá ul Svéd or szág, Nor vé gia, Finn or szág stb.), ott
ter mé sze tes mó don to vább ra is hasz ná lat ban ma radt a ré -

gi egy há zi vi se let. A kü lö nö sebb küz de lem nél kül át ala -
kult egy há zak ban a ré gi vi se let szin te ma gá tól ér te tõ dõ en
fenn ma radt. Ál ta lá nos ság ban a pa pi vi se let rõl is el mond -
ha tó, hogy ame lyik egy ház a tör té ne lem so rán rá kény sze -
rült ar ra, hogy élet ben ma ra dá sá ért és fenn ma ra dá sá ért
küz del me ket foly tas son, ab ban a kül sõ sé gek ben va ló el té -
rés is ra di ká li sabb lett. Mi nél job ban ül döz ték és el nyom -
ták a pro tes táns ki sebb sé get, kép vi se lõi an nál job ban pró -
bál tak a kül sõ sé gek ben is el tér ni az ural ko dó ka to li kus
egy ház gya kor la tá tól. Az egy ház tör té net így jel ké pe sen a
pa pi vi se let vál to zá sán is nyo mon kö vet he tõ. 

Az al bá val kap cso lat ban ed dig még nem esett szó ar ról,
hogy al ba alatt leg alább há rom, egy más tól lé nye ge sen el -
té rõ, az evan gé li kus hasz ná lat ban mind má ig fenn ma radt
pa pi ru ha da ra bot is ért he tünk. Al ba le het a ma gyar or szá -
gi és fel vi dé ki szlo vák ere de tû evan gé li kus gyü le ke ze tek -
ben mind a mai na pig ( bár egy re rit káb ban) hasz nált, a
Lu  ther- ka bát fö lé hú zott, bõ uj jú, tér dig érõ, fe hér kar ing,
ame lyen csak egy nyí lás van a fej szá má ra. Al bá nak ne -
vez zük azt a ru ha da ra bot is, amely az elõb bi bo ká ig érõ,
kö peny sze rû vál to za ta. Lé te zik egy har ma dik vál to zat is,
amely a Luther-ka bát he lyett hasz nált fe hér szí nû, bõ uj jú
ka bá tot je lent. Ez utób bit mind a mai na pig rend sze re sen
hasz nál ják pél dá ul Dá ni á ban. Az al ba má ra már fe le dés be
ment szim bo li kus je len tés sel is bírt. A ki zá ró lag len vá -
szon ból vagy ba tiszt ból ké szült ru ha da ra bo kat év szá za -
dok kal ez elõtt ha té kony mo só por és mo só gép hí ján ne héz,
fá rad sá gos mun ká val le he tett csak ma ku lát la nul fe hé ren
tar ta ni. Akár csak a lé lek tisz ta sá gát, ame lyet sok küz de -
lem, ön meg tar tóz ta tás és oda fi gye lés árán le het meg tisz tí -
ta ni a rá ra kó dott bû nök tõl. Így az al ba fe hér szí ne a szû -
zi es sé get és a tes ti-lel ki tisz ta sá got jel ké pez te. Ma gyar or -
szá gon csak a szlo vák ere de tû gyü le ke ze tek ben hasz nált,
Luther-ka bát fö lé fel vett, leg in kább rö vid és bõ nyak ki vá -
gás sal ké szült al ba volt hasz ná lat ban, stó la nél kül. 

Ami pe dig a Luther-ka bát ki ala ku lá sá nak tör té ne tét il -
le ti, az a Luther és Me lancht hon ál tal vi selt egye te mi pro -
fesszo ri tu dós kö peny bõl ala kult ki. Kez det ben nem volt
raj ta Mó zes- táb la, csak prém gal lér, amely egye te mi rang -
jel zést je len tett. Kez det ben ez a kö peny a lel ké szek min -

HAR MA TI BÉ LA LÁSZ LÓ

Két éb re dés kö zött – avagy né hány
megjegy zés a stó la és az al ba kér dé sé hez

1 Ré vész Ist ván cik ke a temp lo mi pa ra men tu mok ról 1944-ben je lent
meg a Ke mény La jos és dr. Gyi me si Ká roly ál tal szer kesz tett Evan gé li kus
temp lo mok cí mû kö tet ben (391–412. o.). 
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Egy al ka lom mal va la ki az zal a pa nasszal jött hoz zám,
hogy sze ret tei sír já ra hul lik a kö zel ben lé võ fa ter mé se, te -
gyünk va la mit. Elõ ször át fu tott raj tam, hogy va ló szí nû leg
nem új ke le tû prob lé ma ez, ho gyan ke rül ez elém, a lel kész
elé meg ol dan dó fel adatként? 

Nem akar tam meg en ged ni ma gam nak a só hajt: „A lel -
kész nek mi min den nel kell fog lal koz nia!” El in dult ben -
nem a gon do lat: mi ért is bánt ja ez õt? A to váb bi ak ban
nem fa vá gást vál la ló tûz ol tó kat ke res tünk, ha nem ar ról
be szél get tünk, mi ért hi á nyoz nak ne ki a sze ret tei, vagy
hogy õ mit te he tett vol na még ér tük sa ját vé le mé nye sze -
rint. Sok min den le tisz tult ben ne így a kap cso la tuk ról…

Ter mé sze te sen nem gon do lom, hogy min den ak tu á lis
kér dést fel tét le nül ilyen mó don le het ne meg ol da ni egy
gyü le ke zet ben, de a fen ti hely zet ta lán egy pil la nat ra fel -
vil lant ja a kli ni kai lel ki gon do zás hasz nát a min den na pi
gyü le ke ze ti élet te kin te té ben.

Szak mánk és hi va tá sunk rá kény sze rít, hogy szem be sül -
jünk az zal: az em be ri élet eg zisz ten ci á lis ha tár mezs gyé in
ka punk szót leg alább egy ka zu á le ere jé ig, akár szo kás ból,
tisz te let bõl, fé le lem bõl vagy hit bõl kér nek min ket er re. Ez -
ál tal ter mé sze te sen ar ra is szük ség van, hogy töb bet tud -
junk az em ber rõl, a lé lek rõl. Nem csak azért, hogy ma gunk
meg tud junk áll ni e hely ze tek ben, ha nem azért is, hogy le -

gyen mi hez kap cso lód ni, mi bõl bá tor sá got me rí te ni a
konk rét hely zet után is a hoz zánk for du lók nak – vagy ne -
künk ma gunk nak, ha új ra meg ke res nek min ket.

Ér te ni sze ret nénk, hogy ki ben mi tör té nik, mit le het egy
adott hely zet ben ten ni. En gem ez a ke re sés és kér dés ve -
ze tett el a Sem mel we is Egye tem men tál hi gi é né tan szé ké -
hez kap cso ló dó kli ni kai lel ki gon do zó kép zés ben való
részvéte lig. Nem pszi cho ló gia, nem lel ki se gély, ha nem
szem lé let az, ami re a Deb re ce nyi Ká roly Ist ván ál tal ve ze -
tett kép zés so rán hall ga tó tár sa im mal együtt meg ta nul -
tunk fi gyel ni. El sõ sor ban ar ra, hogy az em ber egész lé te
nem szól más ról, mint hogy kap cso lat ban van ön ma gá val,
a má sik em ber rel és Is ten nel. Ezek a kap cso la tok na gyon
sé rü lé ke nyek, s bár me lyik kel baj van, azt a töb bi is ér zi.
Ta lán gyü le ke ze tünk tag ja it is úgy is mer jük, mint akik
ren ge te get tesz nek a csa lád ju kért, ezért ön ma guk ra és
más ra nincs ide jük. Va la ki mást az zal együtt fo ga dunk el,
hogy min dig a sa ját bû nös sé gé rõl be szél, s mint be ta nult
mon da tot em lí ti a ke gyel met. A har ma dik épp tra gé dia
vagy igaz ság ta lan ság mi att pe rel a „jó is ten nel”. Szem
elõtt tar ta ni mind a hár mat ak kor is, ha csak az egyi ket
mu tat ják, s a fá jót, a meg ren dí tõt el ta kar ják – ez a fel ada -
tunk. Mind ezt nem ta pin tat la nul, to la ko dó an, prak ti kák -
kal kell ten nünk, ha nem azon elv nyo mán, hogy min den
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den na pi öl tö ze te volt, még az ut cán is ezt hord ták, hogy
ott pa pi mél tó sá guk je le i vel je len je nek meg. A 16–18.
szá zad ban ál ta lá no san di va tos térd nad rág hoz hosszú ka -
bát járt, ame lyen meg je lent a Mó zes- táb la vagy a ma lom -
ke rék gal lér (stu art gal lér).2 Ma gyar or szá gon eze ken kí vül
több fé le, a vál lat is be ta ka ró fe hér gal lér vagy hím zett rá -
tét is di vat ban volt. Egé szen so ká ig a mó zes táb lák mé re -
te is el té rõ volt, míg nem Raf fay Sán dor püs pök új agen -
dá já hoz a mai egy sé ges mé re tû mó zes táb lák vi se le tét ren -
del te el. 

Az ed di gi e ket össze fog lal va: a ma is hasz ná la tos
Luther-ka bá ton so ha sem hasz nál tak stó lát. (Le het, hogy
egyes né met te rü le te ken ma ez így van, de kö te le zõ ne -
künk át ven nünk min dent, ami Nyu gat ról jön? Ta lán ott is
kö vet het nek el hi bá kat…) A Luther-ka bá tot he lyet te sí tõ
al bán azon ban volt stó la. A vál toz ta tás le he tõ sé ge a sem -

per re for man da je gyé ben ter mé sze tes kell hogy le gyen,
csak az nem mind egy, ho gyan hajt juk azt vég re. Ha szi go -
rú an vé ve Wit ten berg re és Lu ther re hi vat ko zunk (mi ért is
ne ten nénk), aki az 1500-as évek ben az al bán kí vül ka zu -
lát is vi selt az ol tá ri szol gá lat nál, ak kor ja va sol ni le het ne
a ka zu la be ve ze té sét is, sõt ezen újí tá so kon fel bá to rod va
a püs pö kök nek a mit ra (püs pök sü veg) hasz ná la tát és a
plu vi á lét, de akár a mai ka to li kus egy ház ban hasz ná la tos
kö rül be lül 18-fé le pa pi ru ha va la mennyi da rab ját is. Kér -
dé sem csak az, ki nek hasz nál nak ezek az újí tá sok, mi a
cél juk, és mennyi vel já rul nak hoz zá az üd vös sé günk höz
és az igaz is ten tisz te let ki ala kí tá sá hoz? 

Vé ge ze tül a cikk cí mé rõl. Meg fon to lás ra ér de mes nek
tar tom azt a tör té ne ti tényt, mi sze rint az egy ház tör té ne -
lem ben a li tur gi ai kül sõ sé gek ilyen mér té kû elõ tér be ke rü -
lé se min dig a két éb re dé si kor szak kö zöt ti hul lám völ gyek -
re volt jel lem zõ. 

Ad ja az egy ház Ura, hogy kül sõ sé gek he lyett a lé nyeg -
gel fog lal koz has sunk!

2 Ilyen gal lért hord tak és hor da nak Dá ni á ban és a né met Han sa-vá ro -
sok ban. 

KUL CSÁR ZSU ZSAN NA

Több, mint a lát ha tó
A kli ni kai lel ki gon do zás mint le he tõ ség a pász to ro lás ban



em ber ké pes meg ta lál ni adott hely zet ben a szá má ra leg -
meg fe le lõbb vá laszt. Tü re lem mel kí sér ni, dön té si sza bad -
sá gá ban meg hagy ni, be le he lyez ni az élet kér dé se i be azon
szem pon to kat, ame lyek min dent elõbb re vi het nek: ez a
kli ni kai lel ki gon do zó fel ada ta. 

Mond hat ja bár ki jo go san, hogy ez szé pen hang zik, azt
is, hogy nem ör dön gös ség. Én sok be teg bi zal má nak kö -
szön he tõ en ta nul hat tam meg a kór há zi gya kor la tok so -
rán, mennyi re nem könnyû és ugyan ak kor nem le he tet len
az élet gyó gyu lás. 

Élet tör té ne te ket hal la ni, lát ni nem kis fel adat – akár ha
a pa pi pad ból kör be né zünk –, ép pen ezért a ta nu lás ré sze
az is, hogy él jünk a cso port-szu per ví zió le he tõ sé gé vel,
meg tart va ter mé sze te sen ti tok tar tá si kö te le zett sé gün ket. S
van, hogy egy élet kö ze lebb lép, jobban megérint minket,
mint a többi, ek kor pe dig fel ke res het jük egyé ni szu per vi z -
o run kat, ha meg szó lal va la mi a mi éle tünk bõl. 

Ez ál tal meg ta nul ha tó az is, hogy a lá to ga tá sok al kal -
má val tud juk tar ta ni az idõi ke re te ket. Hi szen kö rül be lül
negy ven öt perc az, amit oda fi gye lés sel tu dunk el töl te ni
egy be szél ge tés ben (egy hal dok ló mel lett más az idõ szá mí -
tás). Nem azért, mert a pap nak ro han ni kell, nem is azért,
mert es té re már tu do má sunk sze rint nincs más fel adat,
ha nem ma gunk és má sok irán ti tisz te let bõl ér de mes be bo -
csát ta tás után meg fo gal maz ni: ed dig tu dok ma rad ni…

A so kat em le ge tett lá to ga tás szol gá la ta is át for má ló dik
e szem lé let ál tal. Le le het épí te ni a stá tu szunk nak szó ló
ki ra kat-hoz zá ál lást – tisz te let a ki vé tel nek –, és úgy éle tük
más dol ga i ról is meg mer nek ben nün ket kér dez ni a re ánk
bí zot tak. Né me lyek „csak be szél get ni” jön nek el, el fo gad -
ják, hogy lel kész va gyok, és ma ga a kör nye zet is pré di kál.
Nem fel té tel, hogy a be szél ge tõ tár sam temp lom ba jár jon,
ugyan ak kor felajánlott le he tõ ség, mert hi szem, hogy Jé zus
nél kül sa ját vá lasz ra ta lál ni le he tet len. Me rész nek han -
goz hat, még is azt ta pasz ta lom: van ve ze tett ség ab ban,
hogy ki hez, mi kor, ho gyan ju tunk el. Nem vé gig lá to gat ni
kell egy gyü le ke ze tet, ha nem a meg fe le lõ idõ ben oda ér ni.
Ez sem ki sebb fel adat.

Így tud juk épí te ni a gyü le ke ze ti ta gok egy más köz ötti
kap cso la tát is. Nem konk rét át adott in for má ci ók kal, ha nem
hit küz del mek nyo mán vagy gya kor la ti se gít ség nyúj tás sal.

S vé gül, de nem utol só sor ban es sék szó a szen ve dés rõl
is. A lel ki gon do zás, má sok meg hall ga tá sa, a je len lét óha -
tat la nul for mál ja sa ját vá la sza in kat a fáj da lom sok fé le ar -
cá ról, ta ní tó sze re pé rõl. Enél kül nem le het a szen ve dõ em -
ber mel lett meg áll ni és õt kí sér ni. Leg fel jebb el si et ni, ki bír -
ni, há lát ad ni, hogy nem mi va gyunk, aki ket szenvedés ér.
Ki ke rül ni nem le het, ki ér de mel ni sem, az Is ten gon do la ta
leg fel jebb a mi énk. De ta nul ni be lõ le min den képp fel adat,
akár Krisz tus-is me re tet is.
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George Huns in ger

ÚJ TE REM TÉS HAJ NA LA

Barth her me ne u ti kai re a liz mu sa és a fel tá ma dás

Her me ne u ti kai Ku ta tó köz pont
Her me ne u ti kai Fü ze tek 29.

Ho gyan kell ér te nünk a Szent írást? Min dent szi -
go rú an „be tû sze rint”, il let ve „szó sze rint”, vagy
elég, ha „csak” „szim bo li ku san” ért jük? Min den
úgy „igaz”, úgy tör tént a Bib li á ban, aho gyan ott
le van ír va, vagy a Bib lia szer zõi sok szor ké pes
be széd del él nek? George Huns in ger, a ne ves
prince to ni teo ló gus Karl Barth írás ér tel me zé si el -
ve i re tá masz kod va tár gyal ja a fen ti kér dé se ket.



SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE
• Ézs 6,1–13

Gon do la tok a tex tus ér tel me zé sé hez

Uz zij já ki rály ha lá la a Kr. e. 746–736 kö zöt ti idõ re, a szír-
ef ra i mi há bo rú elõt ti idõ re te he tõ. Ez a kro no ló gi ai meg -
je lö lés egy ben Jah ve ma ra dan dó di csõ sé gé re is utal, s ez -
zel szem ben mu tat rá Uz zi jjá nak, a föl di ki rály nak mu -
lan dó ural má ra. Ez az is ten kép fe je zi ki Iz rá el hit val lá sát.
A ví zió a te o fá nia tra di ci o ná lis jel leg ze tes sé ge it tár ja
elénk: han gos ki ál tás, föld ren gés, füst. A mennyei lé nyek
him nu sza Jah vét mint uni ver zá lis ki rá lyi ha ta lom mal bí -
rót di csõ í ti. Olyan ural ko dót, aki fö lött sen ki nem ren del -
kez het. Is ten is ten sé gé nek a tit ka, meg je le né se meg ha lad -
ja a temp lom ál tal adott di men zi ót. Pa lást ja be töl ti az
egész temp lo mot. Szent sé gét, fen sé gét jut tat ja ki fe je zés re
a ví zió. Mi vel szent, ezért meg kö ze lít he tet len, mi vel fen -
sé ges, ezért Jah ve nem kor lá toz ha tó a kul ti kus tér re. Az õ
di csõ sé ge mint föl dön tú li szent sé gé nek ki su gár zá sa a te -
rem tés ben és a tör té ne lem ben be töl ti az egész föl det. A
sze rá fok, ame lye ket ál la ti és em be ri vo ná sok kal ru ház
fel, a te rem tett ség hez tar toz nak, ugyan ak kor ud var tar tá -
sát ké pe zik, és szol gá la tá ra áll nak. Éne kük tar tal ma ma -
gá ban hor doz za a je ru zsá le mi temp lo mi li tur gia ele me it,
ugyan ak kor fo lya ma tos mennyei li tur gia õs ké pét is ma -
gán vi se li, sõt esz ka to ló gi a i lag is ér ten dõ. Az idõk vé gén
Is ten min dent meg ha tá ro zó va ló ság lesz. Ez mind a zsi -
dó, mind a ke resz tény hit alap té te le i hez hoz zá tar to zik
(1Kor 15,28; Fil 2,11). Iz rá el ezt nem tud ja fel is mer ni, s
ma ga Ézsa i ás sem, aki ugyan csak eh hez a nép hez tar to -
zik. A „tisz tá ta lan ajak” a csõ döt mon dott eg zisz ten cia ki -
fe je zé se. Az Is ten tõl va ló el ide ge ne dést, az irán ta va ló bi -
za lom el vesz té sét je lö li. Ép pen ezért ma ga Ézsa i ás sem
tud a sze rá fok éne ké be be kap cso lód ni. Csak a „jaj ne -
kem!” ki ál tás tör fel be lõ le. S ez nem a gyöt rel mes ön vizs -
gá lat ered mé nye ként szü le tik meg, ha nem a vi lág Ki rá -
lyá val, a Se re gek Urá val va ló, sze mé lyét fe nye ge tõ, meg -
ren dí tõ ta lál ko zás ból. 

S aki úgy ér zi, men ten meg sem mi sül, megint va la mi
egé szen vá rat lan for du la tot él át. Is ten a meg tisz tí tás
szent cse lek mé nyé vel ha jol oda a tisz tá ta lan aj kú hoz, az
ön ma ga va ló sá gá ra esz mé lõ höz. Jel ké pe sen, még is re á lis
mó don pró fé tá já vá te szi, bû né tõl meg sza ba dít ja, egész lé -
nyét meg tisz tít ja. Meg ma gya ráz ha tat lan mó don bûn bo -
csá tó ke gyel mé vel, ir gal má val ha jol a ret te gõ höz, a bû né -
nek ter he alatt ros ka do zó hoz. S már is el hang zik a kér dés:
Kit küld jek el, ki megy el kö vet sé günk ben? Egy ér tel mû,
hogy ki a cím zett. Ézsa i ás nak vi lá go san lát nia kel lett,
hogy ez a kér dés csak õt il le ti. Nem is fe lel he tett más ként,
csak így: Itt va gyok, en gem küldj! Ho gyan tör tén he tett
ilyen nagy for du lat az éle té ben? Egye dül az ál tal, aki ezt
a ta lál ko zást el ké szí tet te. A szent és fen sé ges Is ten bûn bo -
csá tó, bû nök tõl sza ba dí tó ha tal ma ál tal. Ez tet te kész sé -
ges sé ar ra Ézsa i ást, hogy az Úr kö ve te le gyen.

A 9–11. ver sek az Ószö vet ség leg ne he zebb mon da tai
kö zé tar toz nak. S eze ket kell, mint az Úr nak né pé vel va -
ló ter vét és szán dé kát, a pró fé tá nak tol má csol nia. Íté let -
hir de tés a meg bí za tá sa. Ami kor és ahol majd meg szó lal,
ott a szí vek meg ke mé nyed nek, el uta sí tó vá lesz nek Is ten
sza vá ra, a fü lek sü ket té vál nak, mint ha nem is ne kik
szól na az üze net, s a sze mek meg va kul nak, hogy ne ve -
hes sék ész re a je le ket, ame lye ket Is ten cse lek szik kö zöt -
tük. Em be ri leg nem há lás fel adat, nem si ker re ítélt kül de -
tés, ami re Ézsa i ás igent mond. Õt azon ban már nem a
ma ga ter ve, szán dé ka, el kép ze lé se ve zér li. Úgy tû nik, Is -
ten utol só sza va az íté let, de hogy egy ben a leg vég sõ-e, az
már nem Ézsa i ás fel ada tá hoz tar to zik. Õ sze ret né tud ni,
med dig tart mind ez. Csak egy ti tok za tos ki je len tést kap,
egy hal vány re mény su ga rat. A pusz tu lás, ki et len ség, el -
ha gya tott ság íté le tes ké pe után fel sej lik a jö võ a ma ra -
dék ra, a szent mag ra va ló uta lás sal. A ki vá gott fá nak
még él a gyö ke re, s ab ból új haj tás sar jad majd. Így nem
vész el, nem pusz tul el vég ér vé nye sen Is ten né pe. Is ten tõl
ada tik majd új kez det.
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Az ige hir de tés hez

Szent há rom ság ün ne pén az élõ Is ten nel va ló sze mé lyes
ta lál ko zás meg ren dí tõ ese mé nyé rõl és éle té nek gyö ke res
irány vál tá sát je len tõ for du la tá ról hall juk Ézsa i ás pró fé ta
val lo má sát. Egy ilyen ta lál ko zás egy sze ri és meg is mé tel -
he tet len. Ép pen ezért úgy vél het jük, nem vo nat koz tat ha tó
ránk. Azon ban Ézsa i ás az zal az Is ten nel ta lál ko zik, akit
mi is mint Jé zus Krisz tus Aty ját imá dunk, s akit szer te e
vi lá gon hir de tünk. Ézs 6-ban a szent Is ten elõtt ál lunk.
Karl Barth úgy be szélt ró la, mint aki „egé szen más”. Is ten
új ra meg új ra em be re ket ál lít ügyé nek szol gá la tá ba, de ez
nem je len ti azt, hogy ki szol gál tat ja ma gát az em ber nek,
hogy ke zünk be ad ná ön ma gát. El len ke zõ leg: min ket in dít
szol gá la tá ra, imá da tá ra. Ézsa i ás ta lál ko zá sa Is ten nel egy -
ben kül de tés re in dí tás is az õ ne vé ben. Ez a kül de tés, ez
az ige hir de tés nem hor doz za ma gá ban a si ker él mény ígé -
re tét. El len ke zõ leg, úgy tû nik, egye ne sen azért kell el -
hang za nia, hogy ne ta lál jon nyi tott szí vek re, sze mek re,
fü lek re. Ki vál lal koz na ma gá tól egy ilyen kül de tés re?

Ami a szent Is ten nel va ló sze mé lyes ta lál ko zás ból
kö vet ke zik
Úgy tû nik, hogy a 103. zsol tárt ol vas va sok kal ked ve sebb,
jó sá go sabb is ten arc je le nik meg elõt tünk, mint Ézsa i ás val -
lo má sá ban. Itt mint ha egé szen más len ne õ. Mint aki tá vo -
li, ide gen, ha tal mas, erõs. Aki elõtt az em ber rop pant ki csi -
nek, el esett nek, tisz tá ta lan nak, bû nös nek ér zi ma gát. Mint
aki nek sem mi esé lye nem ma rad elõt te a tal pon ma ra dás ra.
Csak egyet te het, fel ki ált hat: „Jaj ne kem! El vesz tem.” Õ, a
ha tal mas, a min de nek fe lett va ló, a Szent és Fen sé ges még -
sem fúj ja el por szem ként azt, aki elõt te áll, aki nek meg ad -
ta, hogy ta lál koz has son ve le. El len ke zõ leg, el ve szi min den
bû nét, meg tisz tít ja aj kát, al kal mas sá te szi ar ra, hogy aka -
ra tát hir des se. Igen ám, csak hogy a pró fé tá nak szá mol nia
kell az zal, hogy az em be rek nem fog nak lo bo gó zász lók kal
vissza tér ni Is ten tá bo rá ba. Az ige hir de tés nem lá gyít ja meg
a szí ve ket, sok kal in kább azok meg ke mé nye dé sét éri el. Az
íté let be tel je se dé se kö vet ke zik be, ami kor or szá guk pusz tá -
vá lesz, s nem ma rad la kó ja sem. Te hát nem a „min den jó,
ha jó a vé ge” for du la ta sze rint tör tén nek a dol gok. Mi ért kell
en nek így tör tén nie? Ma gá tól el ta szí ta ni aka ró Is te nünk
van? Tá vol le gyen! Né pé nek irán ta va ló en ge det len sé ge vál -
tot ta és vált ja ki ma is íté le tét. Csak egy re mény su gár csil -
lan fel. A ma ra dék meg ma rad. Is ten va ló ban egé szen más.
A ka rá cso nyi evan gé li um sem vál toz tat ezen. A kö zel ség és
a tá vol ság egy szer re igaz õrá néz ve. Kü lön ben nem len ne
Is ten! Ak kor ke zünk be ve het nénk. Íme, az em ber olyan ná
lett, mint mi kö zü lünk egy – mond ja az Úr 1Móz 3,22 sze -
rint. S er re mi a vá la sza: ki ûzi az em bert az Éden kert jé bõl,
és meg húz za ha tá ra it, kor lát ja it. Ez tör té nik a bá be li to -
rony épí tõk ese té ben is. Ma, a tech ni ka, a ter mé szet tu do má -
nyok elõ re ju tá sa kor új ra ha tá ra ink ra, kor lá ta ink ra em lé kez -
tet. Trón já ról sen ki nem ta szít hat ja le õt. Nem mi ren del ke -
zünk Is ten fe lõl, õ ren del ke zik fe lõ lünk!

Bár ta lál koz ha tunk ve le, lé nyé nek tit ka meg ma rad
Ez zel nem azt mond juk ki, hogy Is ten rej té lyes. Hi szen egy
rejt vényt meg le het fej te ni. Az õ lé nye ti tok ma rad, amely
mö gé nem lát ha tunk. Egy fe lõl Jé zus Krisz tus ban kö zel jön
hoz zánk, meg is mer te ti ve lünk ir gal mát, kö nyö rü le tét, bûn -
tõl, ha lál tó sza ba dí tó, élet adó sze re te tét. Meg bo csát ja min -
den vét kün ket, úgy, aho gyan ezt Ézsa i ás is át él te. „Ol tár ról
vett pa rázzsal”, az õ szent tes té nek és vé ré nek aján dé ká val
tisz tít ja, szen te li meg aj kun kat, szí vün ket. Más fe lõl azon -
ban el rej tett ma rad, meg kö ze lít he tet len, lát ha tat lan. Út ja
nem a mi utunk, gon do la tai nem a mi gon do la taink. Ha
nem így len ne, nem is le het ne Is ten. Ép pen a Szent há rom -
ság egy Is ten rõl szó ló hit val lá sunk em lé kez tet min ket er re.
Az Atya, Fiú, Szent lé lek, Szent há rom ság egy Is ten be ve tett
hi tün ket vall juk meg is mét ezen az ün ne pen is. Bi zony, az
em ber és sok ke resz tény sem tud mit kez de ni ez zel. Igen,
mert Is ten mun kál ko dá sá nak sok fé le mód ja van, amit nem
tu dunk de fi ni ál ni. Kö zel sé ge és meg ta pasz tal ha tó sze re te -
te el le né re meg ma rad lé nyé nek tit ka.

Va jon mi a cél ja kö ve te i re bí zott üze ne té vel?
Is ten nem vo nult vissza eb bõl a vi lág ból. Ezért hív ta el Ézsa -
i ást, s ezért hív el ma is so ka kat. Erõt kap tok, ami kor el jön
hoz zá tok a Szent lé lek, és ta nú im lesz tek! – mond ja ne künk
is a Fel tá ma dott (Ap Csel 1,8). Mert erõt akar ven ni raj tunk is
a meg hát rá lás, a félsz, ami kor ek ko ra fel ada tot ka punk. Kü -
lö nö sen, ami kor azt ta pasz tal juk, hogy az ige hir de tés nem
azt vált ja ki hall ga tó i ból, amit mi vár nánk. Mint ha nem a hit
erõ söd ne ben nük, el len ke zõ leg, még in kább meg ke mé nye dik
a szí vük, el uta sí tók ká, kö zöm bös sé lesz nek, el tá vo lod nak.
Meg kell azon ban kér dez nünk ön ma gunk tól: va ló ban Is ten
igé jét hir det jük? Nem tom pít juk-e bû nö ket fel tá ró és meg íté -
lõ üze ne tét? Evan gé li u mot csak a bûn bá nó nak hir det he -
tünk! Nem ne héz be lát ni, hogy mi ként Ézsa i ás ko rá ban az
Úr ak ko ri né pét, úgy min ket is a tõ le va ló el for du lás, aka ra -
tá nak fi gyel men kí vül ha gyá sa jel le mez. Mint ha mi is azt él -
nénk át, hogy ige hir de té sünk ke vés ha tást mu tat, sõt kö -
zönyt, el uta sí tást lá tunk. Ézsa i ás és a min den ko ri kül döt tek
meg bí za tá sa en nek el le né re ér vény ben ma rad! Nem bá tor ta -
la nod hat nak el. Az Úr itt nem az ered mé nyek rõl be szél, ha -
nem fi gyel mez tet: lesz nek ke mény, el uta sí tó szí vek. De min -
dig lesz nek, akik a „szent mag hoz” tar toz nak, akik be fo gad -
ták és meg tar tot ták az igét.

Kér dez het jük ezek után: va jon Is ten nek mi a ter ve ve -
lünk, a mi idõnk ben? Bün tet ni, ítél ni akar min ket? Hi -
szen Jé zus Krisz tus ban úgy is mer tük meg õt, mint aki tel -
jes sze re tet tel jön fe lénk, s üd vös sé gün ket, meg men té -
sün ket, meg tar ta tá sun kat akar ja. Szí ve sen lát nánk meg -
té ré se ket, te le temp lo mo kat. Hagy juk Is tent, hogy ren del -
kez zen fe lõ lünk. A dön tõ, hogy ne fe led jük: meg bí za tá -
sunk ér vé nyes! An nak el le né re, hogy sok szor úgy tû nik,
nem ért cél ba, nem volt ered mé nyes szol gá la tunk, fo gad -
juk hit tel Jé zu sunk ígé re tét: ve le tek va gyok min den na pon
a vi lág vé ge ze té ig!

De me Dá vid
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Tal ló zó

„Mi u tán el fo gad ta a bûn bo csá nat aján dé kát, vál lal ja a fel -
ada tot is! (…) Az Ige ál ta lá ban nem az íté let esz kö ze, ha -
nem a ke gye le mé. Azon ban Is ten azt is elõ re tud ja, hogy
né pe szí ve ke mény ma rad. (…) az en ge det len ség még sú -
lyo sab bá vá lik az ál tal, hogy az Ige hal la tá ra sem tér meg
a nép. Ke gye lem az, hogy Is ten az íté let elõtt fi gyel mez te -
ti né pét a ve sze de lem re. (…) A pró fé tai tiszt ség hez hoz zá -
tar to zott az, hogy kö nyö rög tek a rá juk bí zot ta kért (…).”
(Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi -
té ka Kft.)

„In nen ered kül de té se, ez az õ meg bí za tá sa, fel ha tal ma -
zá sa, jog cí me. Nem egyé ni in tu í ció, zse ni a li tás, egy te rem -
tõ sze mé lyi ség ki rob ba ná sa, ha nem meg bí za tás. (…) De
eb bõl a tény bõl kö vet ke zik ab szo lút alá za tos sá ga is. (…)
Az egész fe je zet alap gon do la ta az Is ten di csõ sé ge. (…) Ön -
ma gá ban, a pró fé tá val, a vi lág gal kap cso lat ban. (…)
Ézsa i ás be szé dé nek nem lesz ered mé nye, épp úgy, mint Je -
re mi á sé nak. Ez az em be ri ered mény te len ség az is te ni cél.
Ép pen a pró fé ta sza vá nak meg nem ér té sé vel, meg ve té sé -
vel tel je se dik be az üdv terv: Iz ra el el vész. (…) Ez egy szer
még vi lá go sab ban, még íté le te seb ben fog meg es ni: a Gol -
go tán meg ölik a test té lett Igét.” (Ju bi le u mi kom men tár.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„(…) ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy azt gon dol ta, ha õ
szol gál az Úr nak, az egész nem zet meg fog tisz tul ni. Az Úr
azon ban meg mond ta ne ki, hogy üze ne te nem fog nagy lel -
ki meg úju lást ered mé nyez ni.” (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)

„Ézsa i ás kü lön bö zõ sé ge hon fi tár sa i tól pa ra dox mó don
épp ab ban a val lo má sá ban mu tat ko zik meg, mely ben
ugyan olyan tisz tá ta lan nak vall ja ma gát, mint né pét, hi -
szen õ – ve lük el len tét ben – haj lan dó el is mer ni va ló di ál -
la po tát. (…) A menny ben már meg szü le tett az íté let a
nép fö lött, mely Ézsa i ás pré di ká lá sa nyo mán lép ér vény -
be a föl dön. (…) Az ön telt sé get és a kö zöm bös sé get vá -
lasz tot ták; ha tal má ba is ke rí ti õket mind ket tõ, s meg is
íz le lik en nek ke se rû gyü möl cse it (…). De még min dig
van egy re mény su gár.” (Bar ry Webb: Ézsa i ás köny ve.
Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(„na gyon el ha gyott lesz az or szág…”)
„So ha se hol nem érez tem oly va kí tó vi lá gos ság gal, hogy
föl dünk a nagy is te ni drá ma szín he lye, mint itt, eb ben a
»sö tét ben«. Igaz, Is ten va ló di szál lá sa az em be ri szív ben
van, de ha ezt el hagy ta, mint ha még egy lé pé se vol na
hát ra, amit ha meg tesz: ki lép Is ten a tör té ne lem bõl, és
szin te tér be li leg, szin te föl tér ké pez he tõ en is el hagy ja a
föl det…”

Pi linsz ky Já nos (1921–1981) köl tõ

(„Meg kér dez tem: Med dig tart ez, Uram?”)
„De, Uram, med dig tart még ez? Uram, med dig fe led ke zel
el ró lunk? Med dig for dí tod el Ar cod tõ lünk? Mi kor te kin -
tesz fe lénk, hogy meg hall gass ben nün ket? Mi kor vi lá go sí -
tod meg sze münk, és mu ta tod meg ne künk Ar co dat? Mi -
kor adod vissza ön ma gad ne künk?

Te kints ránk, Uram, hall gass meg és vi lá go síts meg ben -
nün ket! Mu tasd meg ma ga dat ne künk! Add vissza ne -
künk ön ma ga dat, hogy bol do gul junk, mert nél kü led ín ség
a sor sunk. Kö nyö rülj meg raj tunk, aki küsz köd ve igyek -
szünk fe léd, akik sem mit sem te he tünk nél kü led.

Ta nítsd meg en gem, hogy ke res se lek, és mu tasd meg ma -
ga dat a ke re sõ nek; mi vel nem ke res het lek, ha te nem ta ní -
tasz, és meg ta lál ni se tud lak, ha nem mu ta tod meg ma ga -
dat. Ke res se lek vá gya koz va, vá gya koz zam rád ke res ve, ta -
lál ja lak meg sze ret ve, és sze res se lek, ha meg ta lál ta lak!”

Can ter bu ry Szent Anz elm (1033–1109)
püs pök, egy ház ta ní tó

(„Ez a gyö kér lesz a szent mag!”)
„Az iga zi ego az »ego iz mus sal« el len té tes irány ban nõ.”

Pi erre Te il hard de Char din (1881–1955)
fran cia teo ló gus, ré gész

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NEPE UTÁN 1. VA SÁR NAP
• Lk 16,19–31

Meg gyõ zõ szó: az ige (az ige gyõz meg)

A Szent há rom ság ün ne pe utá ni el sõ va sár na pon ar ról hal -
lunk, hogy az ige az, amely va ló já ban meg gyõz he ti az em -
bert Is ten lé té vel, az üd vös ség gel, a kár ho zat tal, az örök
szám adás sal kap cso la to san. Nem biz tos, hogy meg gyõz –
a gaz da got sem gyõz te meg –, de ez az, ami va ló sá gos sá
te he ti Is ten dol ga it az éle tünk ben és föl ké szít het ben nün -
ket az örök ké va ló ság ra. Az ige gyõz meg, a sze mé lye sen
szó ló Jé zus az, aki más sá te he ti je le nün ket és jö võn ket.

Két „élet rajz” áll elõt tünk, pár hu za mo san egy más mel -
lett. S ha ese mé nye i ben kap cso ló dik is a két élet út egy -
más hoz, tar tal má ban és mi nõ sé gé ben még is tel je sen más.

Néz zük az éle tü ket! (19–21. v.)

A gaz dag em ber rel nem az volt a baj, hogy nagy va gyo na
volt. Is me rünk olyan gaz dag em be re ket (a Bib li á ból is),
akik jól hasz nál ták föl föl di kin cse i ket (Lk 16,9), pél dá ul
Áb ra hám, Arim áthi ai Jó zsef, Lí dia. A baj az volt, hogy nem
is mer te föl, hogy Is ten azért adott ne ki töb bet, hogy jól
gaz dál kod jon és má sok nak se gít sen ja va i val is. A föl di is -
te ni ki egyen lí tést nem a ha mis egyen lõs di, az azo nos
mun ka bér, a min den ki tõl egy for mán el vett ja vak szol gál -
ják. Az Úr min den kor ban meg ta lál ta a mód ját an nak,
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hogy ha va la ki õrá fi gyel, részt ve hes sen az õál ta la is
akart meg osz to zás nak, az egyen lõ ség fe lé kö ze lí tés nek.
De ez csak ön kén tes le het a hí võk ré szé rõl. Ezt szol gál ja a
Bib li á ban a sze gé nyek, ár vák, öz ve gyek és jö ve vé nyek
pár to lá sa és a ti zed kér dé se, de a sze re tet ket tõs pa ran csa
is. A ne mes szí vû Szé che nyi Ist ván egy évi jö ve del mét
szán ta az Aka dé mia meg ala pí tá sá ra, de egy mai új gaz dag
csak a má sik le gyõ zé sé re és ki fosz tá sá ra tö rek szik, és hi -
á ba van ne ki elég, nem tud ön zet le nül se gí te ni má sok nak.
(Ha tud, ak kor a mai hely zet ben sem „új gaz dag”.)

Lá zár bé na, be teg és ki szol gál ta tott volt. Le tet ték a gaz -
dag ka pu ja elé, élõ lel ki is me ret ként és fel ki ál tó jel ként. A
gaz dag na pon ta ha ladt el mel let te, még sem vet te iga zán
ész re. De Jé zus eb ben a pél dá zat ban a sze gény ne ve ál tal
is üzen ni akar. Lá zár azt je len ti: Is ten meg se gít. Be szé des
név a név te len gaz dag mel lett. Nagy szük ség ben van,
még sem csal és lop, de nem is kí sé rel meg me rény le tet a
mel let te rend sze re sen el ha la dó „go nosz el len ség gel”
szem ben. Is ten ben bí zik, és tud ja, hogy õ meg se gí ti. Meg -
ad ja ne ki azt, ami re alap já ban szük sé ge van. S nem a pil -
la nat nyi hely ze tet né zi, ha nem tud ja, hogy Is ten nel már a
Föl dön, de leg ké sõbb az örök ké va ló ság ban min den jó ra
for dul. Mert van örök igaz ság és ki ke rül he tet len igaz ság -
té tel – akár gon dol ve le va la ki, akár nem. 

Ha ja va id van nak, vedd há lá san Is ten ke zé bõl és szol -
gálj, se gíts ve le má sok nak az Úr ne vé ben. Vedd ész re a
„ka pud elé ve tet te ket”. Ha Lá zár vagy, a gon dok kö zött se
inog jon meg hi ted, bi zal mad ab ban, aki min den sze -
génnyel és lel ki sze génnyel tö rõ dik, aki szá mon tart ja a
szük ség ben le võ ket. Le het, hogy le esik né hány (vagy az
összes) haj szá lad, de egy sem az Atyád tud ta nél kül (Mt
12,28–31, Mt 6,25–34). Bízz Is ten igé jé ben és ígé re té ben!

Néz zük a ha lá lu kat! (22–25. v.)

Mind a ket ten meg hal tak. A ha lál ban nincs kü lönb ség,
min den kit ugyan úgy utol ér elõbb vagy utóbb. És a ha lot ti
ing nek „nincs zse be”: nem vi hetsz ma gad dal sem mit sem,
amit e föl dön gyûj töt tél. Csak azt, ami és aki a szí ved ben
van. Ha Jé zu sé let tél e föl dön, õ mel let ted áll az utol só órán
és az íté let ben is. Ha nem, egye dül kell meg áll nod, és nem
lesz, aki meg ment sen és meg se gít sen. Ab ban nincs kü lönb -
ség, hogy mind nyá jan meg ha lunk, de ab ban igen, hogy
van-e va la ki, aki mel let tünk áll, aki nek az igé je alap ja le -
het bé kes sé günk nek és bol dog re mény sé günk nek. Mi cso da
kü lönb ség: Lá zárt „föl vit ték az an gya lok Áb ra hám ke be lé -
re”, a gaz da got „el te met ték”. A hí võ örök re az Úr ral lesz, a
hi tet len pe dig tá vol, a gyöt re lem he lyén, ma gá nyo san. 

Az egyik nek mú lik, a má sik nak te lik (ki tel je se dik és be -
tel je se dik) az éle te. Elõbb-utóbb min den ki nek meg kell lát -
nia, hogy nem ren dez ked het be e föl dön örök re, ja va it is a
jö võ szol gá la tá ba kell ál lí ta nia. A gaz dag nem hitt iga zán
az igé nek, hogy ez így lesz, de vé gül a fáj dal mas va ló ság
vá rat la nul és ké szü let le nül ér te.

Néz zük a vég sõ sor su kat! (26–31. v.)

A két hely kö zött, aho va ju tot tak, nagy sza ka dék van.
Nincs „át já rás”, „tisz tí tó tûz”, „köz ben já ró imád ság”. El dõlt
a sor suk. Menny vagy po kol, Is ten örök or szá ga vagy a
kár ho zat. A gaz dag is is mer te Is ten igé jét, de nem vet te ko -
mo lyan az éle té ben, hogy asze rint élt vol na és se gí tett vol -
na a rá szo ru ló kon. Mi lyen má sok len né nek gyü le ke ze te -
ink, ha leg alább egy mon da tot iga zán ko mo lyan ven nénk
min den va sár nap az ige hir de tés bõl, és az zal a szi lárd el ha -
tá ro zás sal men nénk el, hogy asze rint cse lek szünk! (Lk
10,37; 11,28) És me rünk-e úgy imád koz ni ige ol va sás elõtt,
hogy „Is te nem, amit mon dasz, azt meg fo gom cse le ked ni”?
Hány szor mond juk: „ezt azért még sem”, „ezt én nem tu -
dom”, „ez pe dig csak a ré gi ko rok ra vo nat ko zik”! Hát mi -
ért hall ga tunk és ol va sunk igét?! És ha egy dol got meg kér -
dõ je lez he tek az igé ben, ak kor ho gyan le het tá ma szom a
ne héz hely ze tek ben, ami kor sem mi em be ri bi zo nyí ték, biz -
to sí ték és alá tá masz tás nincs, csak egy halk és sze líd szó,
a halk és sze líd Ná zá re ti Jé zus hang ja szó lít: ezt cse le kedd,
eb ben bíz zál! (Lásd EÉ 286: „Van örök kin csünk…”)

A gaz dag em ber hi tet len sé ge az Áb ra hám mal va ló be -
szél ge té sé bõl is nyil ván va ló. Ké ri, hogy Lá zár hadd men jen
vissza a föld re, hogy bi zony sá got te gyen test vé re i nek, hogy
még a he lyes út ra tér hes se nek. Er re Áb ra hám vá la sza: Van
Mó ze sük és pró fé tá ik, hall gas sák azo kat. Er re a gaz dag
szin te meg ha zud tol ja Áb ra há mot és el le ne mond ne ki:
Nem úgy, atyám, Áb ra hám, ha nem ha… Az az azt mond ja
ez zel, hogy test vé rei nem fog ják elég ko mo lyan ven ni a
Bib lia üze ne tét, hogy meg tér je nek, va la mi lát vá nyos jel
kel le ne ne kik. Jé zus pél dá za tá ban a vá lasz vi lá gos: nem a
je lek, cso dák, kü lön le ges tör té né sek te rem tik a hi tet, ha -
nem az élõ ige, Is ten sze mé lyes sé lé võ, sze mé lye sen hoz -
zánk szó ló sza va. Tet szett ne ki, hogy az ige hir de tés bo -
lond sá ga ál tal tart sa (ment se) meg a hí võ ket (1Kor 1,21).
Aki nek bo lond ság az ige, az el vész, aki eg zisz ten ci á li san
ko mo lyan ve szi egész éle te szá má ra, azt Is ten meg újít ja és
meg tart ja ál ta la, egészen az üd vös sé gig (1Kor 1,18). 

Áb ra hám (Jé zus) vég sõ sza va az el len ve tés re a 31. vers.
Em lé kez zünk: egy má sik Lá zár test ben föl tá madt az Úr Jé -
zus imá já ra – és meg akar ták öl ni (Jn 12,10)! Ma ga Jé zus
is föl tá madt, meg je lent a ta nít vá nyok nak, majd egy szer re
több mint 500 em ber nek és má sok nak, még sem hit tek
ben ne a zsi dók (1Kor 15,1–6). Nem a cso dák, kül sõ sé gek,
ce re mó ni ák gyõz nek meg ben nün ket Is ten or szá gá nak va -
ló sá gá ról, az élõ Krisz tus va ló sá gá ról, bû ne ink rõl, el ve -
szett sé günk rõl és a ke gye lem rõl, ha nem a ke reszt rõl szó ló
ige hir de tés. Ha nyi tott szív vel hall ga tod, ti éd az élet.

Lá zár vagy-e? Le gyél Lá zár! (váz lat)

1. Kér ni jöt tél-e Is ten ka pu já ba? Bí zol-e ab ban, hogy
„Is ten meg se gít”? Ne a gaz dag em ber áll jon elõt ted pél da -
ként, ha nem Lá zár. A gaz da got nem azért íté li meg az Úr,
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mert sok min de ne van, ha nem mert nem Is ten ke zé bõl ve -
szi és nem má sok ja vá ra for dít ja há lá ból. A sze gény nem
azért jut a menny be, mert a föl di hi ányt kell kom pen zál ni
(és ez zel tü re lem re int jük a zú go ló dó kat, lá za dó kat), ha -
nem mert bí zik Is ten ben, és tõ le vár ja a meg ol dást.

2. Tu dod-e, hogy utol só in ged nek „nincs zse be”? Hogy
sem mit sem vi hetsz ma gad dal e vi lág ból? Tu dod-e, hogy
Jé zus ra és az õ él te tõ és sza ba dí tó igé jé re van szük sé ged,
hogy tel jes le gyen az éle ted? Is ten ka pu ja nyit va, nem úgy,
mint a gaz da gé. Õ aján dé ko zó Is ten. Az õ ka pu já ban csak
gaz dag le hetsz. Ész re ve szed-e a te ka pud elé ve tet te ket,
to vább adod-e, amit az Úr tól kap tál?

3. El dön töt ted-e, hogy kész vagy azt ten ni, amit Is ten
igé je mond, még ha ma gad nak vagy a töb bi em ber nek más
is a vé le mé nye? Is ten igé je na gyon va ló sá gos tud len ni:
egy szer csak a te hely ze ted hez szól, ne ked ad ta ná csot és
út mu ta tást. Még is mást te szel, vagy azt, amit õ mond?

Széll Bul csú

Tal ló zó

„De a leg be szé de sebb ha lál utá ni sor suk raj za: a föl di vi -
szo nyok hoz ké pest min den a visszá já ra for dul, és az a
sza ka dék, amely most vá laszt ja el a két em bert, íté le tes
má sa an nak, ame lyet a gaz dag lé te sí tett ön ma ga és a kol -
dus kö zött a föl dön (…). Iz rá el fi a i nak ki vált sá ga, de le he -
tõ sé ge ik kor lát ja is az, hogy ott van ne kik Mó zes és a pró -
fé ták. Ha ezek sza vá ra sem hit tek Jé zus ban, ak kor sen ki
és sem mi nem se gít het raj tuk. A fel tá ma dott Krisz tus sza -
va is hi á ba va ló vol na hoz zá juk, ezért nem is ada tik meg
ne kik ez a le he tõ ség (vö. Jn 5,45kk).” (Ju bi le u mi kom men -
tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A gaz da got nem go nosz ki zsák má nyo ló nak fes ti, csak
az élet él ve zõ jé nek (…). Lá zár nem zú go ló dik, nem pa na -
szol, csak éhe zik, szen ved. (…) A Gaz dag alap já ban vé ve
nem volt go nosz. Mi kor le hull ró la a ron tó ké reg, a gaz -
dag ság, s meg nyi lat ko zik iga zi lé nye: egé szen ro kon szen -
ves sé vá lik.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá -
za ta. Kál vin Ki adó)

„(…) hé ber név gö rög alak ja, ami nek a je len té se: »Is ten
a se gí tõ«. Lá zár igaz em ber volt, nem a sze gény sé ge mi att,
ha nem azért, mert Is ten re ha gyat ko zott. (…) De mi vel
nem vol tak haj lan dók hin ni a Szent írás nak, nem fog nak
hin ni sem mi lyen jel nek sem, akár mi lyen nagy is lesz az.”
(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)

„Meg kell je gyez ni, hogy ezt nem úgy mond ta el, mint
pél dá za tot. Azért em lít jük ezt, mert egyes kri ti ku sok a tör -
té net ko moly sá gát az zal tö re ked nek fel ol da ni, hogy csak
pél dá zat. (…) en nek az élet nek a dön té sei meg ha tá roz zák
örök sor sun kat (…). A ha lál ban a gaz dag em ber hir te len
evan gé lis tá vá vál to zott. (…) Áb ra hám azt fe lel te, hogy mi -
vel ez az öt test vér zsi dó, ren del ke zik az ószö vet sé gi
Szent írás sal, és an nak elég nek kell len nie, hogy fi gyel -

mez tes se õket. (…) Is ten Igé jé re va ló hall ga tás hi á nya
vég ze tes.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár.
Evan gé li u mi Ki adó)

„(…) a gaz dag em ber nem tö rõ döm sé ge Lá zár ral szem -
ben nem fe lelt meg az Ószö vet ség nek (16,29–31) és Jé zus
ta ní tá sá nak (16,9).” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je -
ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„A tör té net hir te len ab ba ma rad, s ép pen ezért ben nünk
vég be me nõ foly ta tás ra kész tet.” (Sza bó An dor: Lá bam
elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
„Éle tem leg fon to sabb köny ve az Új szö vet ség. Stí lu sa té to -
va, tö re de zett, esen dõ. Ahogy a nagy drá ma írók is oly kor
a leg sú lyo sabb és leg ma ga sabb ren dû igaz sá go kat egy
gyer mek kel mon dat ják ki. Ez a könyv több, mint könyv.”

Pi linsz ky Já nos (1921–1981) köl tõ

„A po kol ép pen at tól po kol, hogy min dent, de min dent
egy ér tel mû en meg ér tünk.”

Mi si ma Ju kió (1925–1970) ja pán író

„Az em bert meg szül ni ne héz, de jó ra ne vel ni még ne he -
zebb.”

Mak szim Gor kij (1868–1936)
szov jet-orosz re gény- és drá ma író

„A nagy lé lek nek éke
A rész vét, mely gyö tör, s nem vá lik szé gye né re,
Nem gyön ge ség…”

Pi erre Cor neille (1606–1689) fran cia drá ma író

TÖR TÉ NET
(„el len tör té net” a rész vét rõl)
Né hai So mo gyi Fe renc szom bat he lyi me gyés püs pök rõl je -
gyez ték fel: min de nét el osz to gat ta a sze gé nyek nek, oly -
annyi ra, hogy ön ma gá nak csak há rom vi sel tes in ge ma -
radt. Mi kor ezt egyik ro ko na meg tud ta, sa ját ke zû leg hat
új in get ké szí tett a püs pök nek, és el vit te hoz zá. Alig for -
dult azon ban egyet-ket tõt a ház ban, ez alatt a püs pök az új
in gek kö zül ket tõt rög tön el aján dé ko zott a pa lo ta elõtt vá -
ra ko zó, hi á nyo san öl tö zött sze gény nek. 

A vissza té rõ ro kon in ge rül ten szólt rá a püs pök re: 
– De mi ért nem in kább a hasz nált in ge i bõl adott ne ki,

bá tyám?! 
– Az új nak több hasz nát ve szi a sze gény – volt a vá lasz.
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VERS
(„bár csak jól lak hat na…”)
Ró nay György: Szer da es te

Szer da es te Sza bó Já no sék aj ta ján 
kol dus ké pé ben zör ge tett az Is ten,
s kért egy fa lás nyit a ke nye rük bõl.

De Sza bó Já nos ide ges volt s rá ki ál tott:
„Hordd el ma gad in nét, csa var gó!”

Ha nem az asszony meg szán ta az öre get s ki szólt
a kü szö bön:

„Vár jon csak, jó em ber, ma radt teg nap dél rõl egy tál ka
le ve sem,

meg me le gí tem, ha meg issza.”
Az öreg le ült a kü szöb re, meg vár ta, míg a le ves

meg me leg szik,
az tán fog ta a tá nyért és ki hör pöl te az egé szet.

Az zal föl állt és el kö szönt.
Oda bent köz ben Sza bó Já nos
le akasz tott a szek rény bõl egy vi sel tes ka bá tot.
„Ezt – mond ta az asszony nak – ne ki ad nám.”

Az asszony vál lat vont. Az em ber to po gott egy ide ig,
az tán még is ki ment, hogy a kol dus nak ad ja a ka bá tot.

De az Is ten ak kor már messze járt,
s las san el tûnt a je ge nyék közt.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 2. VA SÁR NAP 
• Lk 14,15–24

A nagy va cso ra – jöj je tek én hoz zám mind nyá jan

A pél dá zat egy sé get al kot az elõt te lé võ két rö vid uta lás sal
(a fõ he lyek vá lo ga tá sa, il let ve ven dég lá tás vi szon zás nél -
kül). Az evan gé li um sze rint Jé zus egy ve ze tõ fa ri ze us há -
zá ban ven dé ges ke dik szom bat na pon, ahol pró bál ja a sze -
re tet pa ran cso la tá nak meg fe le lõ élet szem lé le tet meg is mer -
tet ni és meg ma gya ráz ni a je len lé võk nek.

1. A sze re tet cse le ke de te na gyobb a szom bat pa ran csá -
nál, ezért le het ek kor gyó gyí ta ni (víz kó ros).

2. Nem a rang tesz mél tó vá, ha nem az, hogy sze re tet tel
te kint ránk a há zi gaz da. (Is ten sze re te te: Ba rá tom, ülj fel -
jebb! = Jöjj kö ze lebb hoz zám!)

3. A sze re tet ak kor igaz és tisz ta, ha nem vár vi szon -
zást. Így min den ki be le fér. 

Ezek re a gon do la tok ra re a gál egy ven dég az asz tal nál:
Bol dog az, aki Is ten or szá gá nak ven dé ge! Szó sze rin ti for -
dí tás ban: „Bol dog, aki eszik ke nye ret (a[rton) az Is ten or -
szá gá ban” (Ká ro li). Az ét ke zés az zal kez dõ dik, hogy a csa -

lád fõ meg tö ri a ke nye ret. Er re utal Jé zus meg szo kott moz -
du la ta (utol só va cso ra, em ma u si ta nít vá nyok, öt ezer em -
ber meg ven dé ge lé se: vet te a ke nye ret, há lát adott, meg tör -
te és ne kik ad ta). Ezért a ki fe je zés: „ke nye ret eszik” azt je -
len ti: ét ke zik. Az is tény vi szont, hogy aki eszi va la ki nek
a ke nye rét, az asz tal tár sa, ven dé ge lesz an nak, aki meg kí -
nál ja. Az asz tal kö zös ség vál la lá sa Ke le ten a mai na pig
egyet je lent az élet kö zös ség vál la lá sá val. Ezért bot rán koz -
tak meg a fa ri ze u sok azon, hogy Jé zus bû nö sök kel és
vám sze dõk kel ül, eszik egy asz tal nál, mert ez azt je len tet -
te, hogy tel jes mér ték ben vál lal ja õket. 

Itt kell szót ej te nünk a ma kav ri oõ ki fe je zés rõl. Je len té se:
bol dog (pro fá nul: sze ren csés). A klasszi kus gö rög nyelv -
ben ez a szó ki fe je zet ten az is te nek bol dog sá gát vagy az
is te ni bol dog sá got je len ti, amely min den vál to zás tól és kö -
rül mény tõl füg get len. A Vul ga ta nem a fe lix, -icis (si ke res,
sze ren csés, bol dog) ki fe je zést hasz nál ja, ha nem a jó val
gaz da gabb tar tal mú bea tus (gaz dag, ál dott, ter mé keny,
sze ren csés, bol dog, meg elé ge dett) szót. Az an gol is a
blessed (ál dott, bol dog) je len tés sel él, s nem a hap py vagy
glad (bol dog, kel le mes, sze ren csés, vi dám, ör ven de zõ)
sza vak kal.

A ven dég a sza va i val te hát azt pró bál ta ki fe jez ni, mek -
ko ra ál dás az em ber nek, ha Is ten kö zös sé get vál lal ve le.
Er re vá la szol Jé zus a pél dá zat tal, amely nek csat ta nó ja
azon van, hogy e nagy sze re tet és ál dás el le né re mi lyen
so kan van nak, akik nem ér tik és ér té ke lik ezt a sze re te tet,
és nem akar ják vál lal ni Is ten nel a kö zös sé get.

Hal lat lan a pél dá zat be li meg hí vot tak re ak ci ó ja. Ab ban a
kor ban az volt a szo kás, hogy a gaz da min den kit, akit
meg akart hív ni, jó elõ re meg kér de zett, hogy el fo gad ja-e a
meg hí vást. Ha a meg hí vott el fo gad ta, ak kor a ven dég ség
nap ján még egy szer üzent ne ki szol gá in ke resz tül, hogy
kész a va cso ra, vár lak sze re tet tel. Ek kor a meg hí vást el -
uta sí ta ni ha lá los sér tés sel ért fel.

Ki csit ta lán sán tít a pár hu zam, de szá mom ra ez olyan,
mint ami kor meg gyó nok, el fo ga dom a fel ol do zást, azu tán
még is meg gon do lom ma gam, és nem ve szek úr va cso rát.
Pe dig ott is el hang zik a fel hí vás, a má so dik hí vás: „Íme,
min den kész, jöj je tek az Úr asz ta lá hoz!” Vagy is: Jöj je tek,
mert már min den ké szen van.

Jöjj! Mi az, ami még is vissza tart ja a lá bat, hogy el in dul -
jon? Ha nem ve szek úr va cso rát, ta lán az, hogy iga zán és
tel je sen nem fo gad tam el a bûn bõl va ló ki hí vást, és azt,
hogy Is ten mél tó nak ta lál a ve le va ló kö zös ség re? Vagy az,
hogy én nem ta lá lom mél tó nak Is tent, hogy asz ta lá hoz ül -
jek? Nem is olyan fon tos szá mom ra? Nyûg, te her, ci ki ve -
le len ni? Eset leg jó do log nak tar tom, de van ná la fon to -
sabb is?

Az a gond ez zel az el uta sí tás sal, hogy a meg hí vott egy -
szer már el fo gad ta a meg hí vást. Ez a gond a hi tünk ko -
moly sá gá val is. El fo gad tuk Is ten hí vá sát, asz tal tár sa sá -
gát, a ve le va ló élet kö zös sé get, és még sem ér té kel jük elég -
gé. Nem ké szü lünk rá. Saj nos jel lem zõ ránk az, hogy nem
kel lõ en tu da tos élet tel és az élet ne héz sé ge i ben meg fá radt
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szív vel el tom pu lunk, el ve szít jük az Is ten ba rát sá ga, sze re -
te te utá ni vá gyat, és nem vár juk az ün ne pet. Csak süllye -
dünk a gon dok ba, a sok nap tár ban fel je gye zett prog ram -
pont kö zött el ve szünk, és fá rasz tó nak tart juk a pi ros be -
tûs ese mé nye ket. Azt mond juk, elõbb re va ló a mun ka, a
meg él he tés, az ezért va ló fá ra do zás, utá na jön a csa lád,
rá juk is kell idõt for dí ta ni, nincs idõ és erõ ün ne pel ni.

A Szent há rom ság ünnepe utá ni 2. hét igé je pont az ilyen
gon dok kal te li em be rek nek szól, és na gyon jól kap cso ló dik
a pél dá zat hoz: Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan, akik meg fá -
rad ta tok, és meg vagy tok ter hel ve, és én meg nyug vást adok
nek tek. (Mt 11,28) A fen ti ek el le né re – jöjj, sõt pont azért
jöjj, mert fá radt vagy. Mert be le fá rad tál az élet be. Az ün nep
id nap, az az az üd vös ség nap ja. Az üd vös ség, Is ten sze re te -
té nek, bé kes sé gé nek meg ta pasz ta lá sá ra ka pott idõ. Az Is -
ten nel va ló kö zös ség ide je, az erõ vel, sze re tet tel va ló töl te -
ke zés ideje, az ál dás ide je. Ezért a min den na pi éle tünk
meg ol dat lan prob lé mái mi att ne ke rül jünk szem be Is ten -
nel, sõt in kább osszuk meg ve le gond ja in kat.

Egy ven dég ség al ka lom a ta lál ko zás ra, a be szél ge tés re.
Aki vissza vo nul sa ját vá rá ba, az csak ve szít het. Egye dül
ma rad prob lé má i val, ba rá tok nél kül. Sõt még a meg hí vó
jó in du la tát is el ve szí ti. Túl so ká ig él ni úgy, hogy az Is ten -
nel va ló kö zös ség lát sza tát tar tom csak fenn, de va ló já ban
be lül ta ga dom, el uta sí tom õt, mind ez tö rés hez ve zet.

Kér lek, ments ki en gem! – szól nak a men te ge tõ zõk. Ha
gond van, in kább ezt kel le ne mon da ni: Kér lek, ments meg
en gem! Azt ér zem, meg ha son lok, kér lek, ments meg en -
gem! Sík Sán dor ír ja Ments meg, Uram! cí mû ver sé ben:

A vi rág ta lan, gyü mölcs te len ág tól,
A med dõ ség tõl, lany ha ság tól, 
A nap ta lan és esõ te len ég tõl: 
Ments meg Uram a szür ke ség tõl!

Édes az if jak mén tás ko szo rú ja,
Fe hér öre gek ara nyos bo rú ja,
Vi rá ga van ta vasz nak, tél nek:
Ne en gedj Uram, ko ra vén nek!

Csak at tól ments meg, ke re sõk Ba rát ja,
Hogy ne néz zek se elõ re, se hát ra.
Tartsd raj tam szent, nyug ta lan uj jad,
Ne tûrd, Uram, hogy be zá rul jak!

Ne hagyj Uram, meg üle ped nem,
Sem esz mé ben, sem ké nye lem ben.
Ne tûrj meg áll ni az os to ba van-nál,
S nem vágy ni több re kis mái ma gam nál.

Ha jön ni ta lál olyan óra,
Hogy meg zök ken ne vá gyam mu ta tó ja,
Ke zem ke zed ben ha kez de ne hül ni,
Más örö mén ha nem tud nék örül ni,

Ha el apad na könnyem a más bû nén,
A min den moz gást érez ni ha szûn ném,
Az a nap, Uram, hadd le gyen a vég sõ:
Sza ba díts meg a szür ke ség tõl!

Vi rág ta lan, med dõ, lany ha, nap ta lan, szür ke, be zá rult,
meg üle pe dett, nem vá gyott, meg zök kent, nem tu dok örül -
ni, el apadt – ha er rõl nem aka rok tu do mást ven ni, csak ta -
ga dok, és ta ga dom a gyó gyí tót is, õ sem mit sem te het. Aki
be le süp pedt ön ma gá ba, an nak hi á ba kö nyö rög az Is ten.
…azok kö zül, aki ket meg hív tam, sen ki sem kós tol ja meg a
va cso rá mat. Va ló já ban ez a kár ho zat.

Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan! – mond ja Jé zus. És jön -
nek azok, akik eze ket nem tit kol ják, akik nél nyil ván va ló,
és akik be lát ják, hogy sze gé nyek, nyo mo rul tak, szá nal ma -
sok, va kok, sán ták, me zí te le nek (Jel 3,17). Hoz zák õket,
jön nek és meg elé gít tet nek. Mert vágy nak rá (Mt 5,6).

És jön nek azok, akik kint áll nak az uta kon, a ke resz te -
zõ dé sek ben, a ke rí té sek mel lett. Azok, aki vár nak va la mi -
re, akik ke res nek-ku tat nak, akik éle tük ben dön tés elõtt
áll nak. Õket kény sze rí tik (aj nag kavzw). De ez az ige nem
erõ szak ról szól. Kény sze rít, de úgy, hogy sür get, sür ge tõ -
en hív, meg hív, nyo ma té ko san fel szó lít. Kény-szer. A kény
tet szést, kí ván sá got, aka ra tot je lent, a szer pe dig az eh hez
va ló esz közt. Az, hogy Is ten kény-szerít, azt je len ti, min -
den esz közt meg ra gad ar ra, hogy kö zöl je ve lünk jó tet szé -
sét, vá gyát: azt, hogy szeret ni tud jon min ket, szerzõ dést,
szö vet sé get kös sön ve lünk. En nek a köz lés nek, sür ge tõ
hí vás nak a sza vai le het né nek az ószö vet sé gi lek ció sza -
vai: Ti szom ja zók mind, jöj je tek ví zért, még ha nincs is
pén ze tek! Jöj je tek, ve gye tek és egye tek! Jöj je tek, ve gye tek
bort és te jet, nem pén zért és nem fi zet sé gért! Mi nek ad ná -
tok pénzt azért, ami nem ke nyér, ke res mé nye te ket azért,
ami vel nem le het jól lak ni? Hall gas sa tok rám, és jó ételt
fog tok en ni, él vez ni fog já tok a kö vér fa la to kat! Fi gyel je tek
rám, jöj je tek hoz zám! Hall gas sa tok rám, és él ni fog tok!
Örök szö vet sé get kö tök ve le tek… (Ézs 55,1–3)

Ige hir de té si váz lat

Is ten el jött hoz zád
Jé zus tel jes mér ték ben vál lal té ged, el jött a te asz ta lod hoz,
a te éle ted be. A ven dé ged.

Is ten meg hív té ged
Is ten a sa ját asz ta lá hoz hív, a ve le va ló élet kö zös ség be. Ez
ál dás és bol dog ság for rá sa le het, ha vál la lod õt. Le szel-e a
ven dé ge?

Kér lek, ments ki en gem!
A ki fo gá sok, a ma gány, a ta ga dás, a kár ho zat út ja.

Kér lek, ments meg en gem!
A meg ér tés, a vágy, a be tel je se dés, a sze re tet út ja.
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Far kas Sán dor

Tal ló zó

„Iz ra el tör té ne te a »men te ge tõ zés« tör té ne te. Iz ra el éle te:
sza ka dat lan ki men tés. S va jon a mi éle tünk nem ürügy ke -
re sés és ürügy ta lá lás ar ra, hogy a Nagy Hí vás nak ne en -
ge del mes ked jünk?

Er re jön a még cso dá la to sabb in téz ke dés (21. v.). – Nem
jõ nek a ha tal ma sok? Jöj je nek a kis de dek! – Nem jõ nek a
böl csek? Jöj je nek az egy ügyû ek! – Nem jõ nek a hí võk, az
egy há zi a sak? Jöj je nek a szek ták! – (…) Nem jön az eu ró -
pai, jöj jön az ázsi ai vagy az af ri kai!” (Ra vasz Lász ló: Az
Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Azt fel té te lez te, hogy õ és a töb bi je len lé võ mind ott
lesz nek az Is ten or szá gá ban. Jé zus élt az al ka lom mal,
hogy fel hasz nál ja a ven dég ség adott hely ze tét an nak tisz -
tá zá sá ra, hogy az ott lé võk kö zül so kan nem lesz nek je len
az Is ten or szá gá ban. (…) A ki fo gá sok jók nak tûn tek az
ürü gyet ke re sõk nek, de el fo gad ha tat la nok vol tak, mi vel
így vissza uta sí tot ták Jé zus nak az Is ten or szá gá ba szó ló
meg hí vá sát. Sem mi sem olyan fon tos, mint el fo gad ni az
Is ten or szá gá ba szó ló meg hí vást, mert az em ber egész jö -
võ je at tól függ, aho gyan er re az aján lat ra re a gál.” (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)

„Elõ ze tes meg hí vás után a má so di kat ak kor esz kö zöl -
ték, ami kor már min den el ké szült, s a meg hí vot tak nak
kés le ke dés nél kül in dul ni uk kel lett. Jé zus a pél dá zat tal
ad ja tud tul, hogy az Ószö vet ség ke gye sei és a pró fé ták
meg hí vá sa után im már a dön tõ hí vás ide je van. (…) a
va cso rát nem min de nes tõl he lye zi Jé zus egy maj dan el -
jö ven dõ új kor szak ba. A »va cso ra« már el ké szült, kü szö -
bön áll, hogy kez de tét ve gye. (…) A »Mert mon dom nek -
tek« annyi ra Jé zus ál tal hasz nált for du lat, hogy ez zel
már szin te ki lép a pél dá zat a jel be széd ke re te i bõl, s egé -
szen eggyé vá lik a szol ga és a ház gaz dá ja, az az »em -
ber« (16). (…) A »kény sze ríts be jön ni min den kit« sok
fél re ér tés re és vissza élés re adott okot. A ke le ti em ber
ud va ri as kod va ké re ti ma gát (1Móz 19,3), s húz va-von -
va kell szin te be vin ni, de szó sincs ar ról, hogy ma ga
nem akar ja.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te
igéd. Kál vin Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(„Kér lek, ments ki en gem!”)
„…a nagy ta núk biz to san nem e vi lág bol do gai kö zül ke -
rül nek ki, ha nem in kább a szen ve dõk és az ül dö zöt tek kö -
zül. Az em be ri ség lel ki ta pasz ta la tá ból vi lá go san le von ha -
tó egy két ség te len kö vet kez te tés: a leg na gyobb aka dály,
amely a hit ki bon ta ko zá sát gá tol ja, nem a sze ren csét len -
ség, ha nem a meg elé ge dett ség.”

Gab ri el Mar cel (1889–1973)
fran cia fi lo zó fus és drá ma író

(„kény sze ríts be jön ni min den kit…”)
„Sze res sé tek, amit hisz tek! És hir des sé tek, amit sze ret tek!”

Szent Ágos ton (354–430) püs pök, teo ló gus

TÖR TÉ NET
(„…hogy meg tel jék a há zam”)
Is me ret len ka to na imá ja
Íme, Uram, én so ha nem szó lí tot ta lak meg té ged, most
még is sze ret nék ne ked jó na pot kí ván ni. Az em be rek azt
mond ták ne kem, hogy te nem is lé te zel, s os to ba fej jel
mind ezt el is hit tem ne kik.

Teg nap es te egy grá nát töl csér bõl néz tem fel a csil la gos
ég bolt ra. S ab ból kö vet kez tet tem ar ra, hogy ha zud tak ne -
kem. Ha sza kí tot tam vol na idõt ar ra, hogy meg néz zem
mû ve i det, ma gam tól rá jöt tem vol na ar ra, hogy áp ri list já -
rat tak ve lem.

Sze ret ném tud ni, Is te nem, hogy ide nyúj ta nád-e ne kem
a ke ze det. Az ér zé sem azt súg ja, hogy te meg ér tesz. Kü lö -
nös, ide kel lett jön nöm, eb be a föl di po kol ba, hogy le gyen
idõm be le néz ni az ar cod ba.

Úgy gon do lom, most nem kell so kat be szél nem; de örü -
lök, hogy ma rád ta lál tam. Azt hi szem, ha ma ro san üt a tá -
ma dás órá ja, de ami óta tu dom, hogy kö zel vagy hoz zám,
nem fé lek.

Hal lom a je let. Is te nem, men nem kell. Sze ret lek té ged,
ezt meg aka rom mon da ni ne ked. Ke mény harc lesz, ki tud -
ja, hát ha ezen az éj sza kán oda ér ke zem a te la ká sod hoz.

Az elõtt nem vol tam hoz zád na gyon ba rát sá gos, ép pen
ezért gon dol ko dom azon, va jon ott vársz-e az aj tó ban,
íme, sí rok, hull nak a könnye im!

Igen. Most men nem kell, Is te nem, a vi szont lá tás ra. Kü -
lö nös. Ami óta rád ta lál tam, nem fé lek at tól, hogy hoz zád
kell men nem.

(Az imád sá got 1945-ben egy Olasz or szág ban el esett
ame ri kai ka to ná nál ta lál ták.)
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SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 3. VA SÁR NAP
• Lk 15,1–8

Meg kö ze lí tés

Lk 15 – há rom pél dá zat az el ve szett rõl. Csak hogy ezek ben
a pél dá za tok ban nem az áll a kö zép pont ban, ami el ve -
szett. Igaz, egy juh el kó bo rolt, egy drach ma el gu rult, de
még sem ezek a pél dá za tok cse lek mé nyé nek ala nyai, ha -
nem azok, akik ke re sik el ve szett ér té kü ket; a gaz da, az öz -
vegy. Is ten? Exp res sis ver bis nem em lí tik õt a pél dá za tok,
de az al kal ma zás egy ér tel mû en meg ne vez ve õt, ve le hoz -
za össze füg gés be a pél dá za to kat (7. és 10. vers).

Mi rõl van szó te hát? Fon tos, hogy ma gunk elõtt lás suk
a szi tu á ci ót: bû nö sök és vám sze dõk jön nek Jé zus hoz, a
má sik ol dal ról ott van nak a fa ri ze u sok és írás tu dók, akik
szo kás sze rint megint mor go lód nak, és kö zöt tük ott áll Jé -
zus. A le írás ból is ki tû nik a hely zet fe szült sé ge: a ke gyes
fa ri ze u sok meg ve té se és a bû nö sök el ke se re dett vá ra ko zá -
sa Jé zus sze mé lyé ben üt kö zik. A kér dés az, fel old ja-e Jé zus
ezt a fe szült sé get. Po la ri zá ló dik-e, egyik ol dalt el uta sít va a
má sik párt ját fog ja, vagy ki tér a fe szült ség elõl? Mint
olyan sok ha son ló eset ben, mi mást ten ne, mint hogy el -
kezd pél dá za to kat mon da ni. A pél dá za tok ba nem csak a
bû nö sö ket, a fa ri ze u so kat, ha nem min den hall ga tó ját, sõt
mai hall ga tó it is be von ja, és el gon dol ko dás ra kész te ti.
Hogyan illeszkedem én ezek be a pél dá za tok ba? Me lyik va -
gyok? Az el ve szett drach ma vagy az el kó bo rolt juh? A lel -
ki is me re té ben meg ter helt bû nös és vám sze dõ? Az ön ma -
gát mo rá li san és Is ten hez va ló vi szo nyá ban igaz nak tar tó
ke gyes írás tu dó? A pél dá za tok nem er rõl szól nak. Nem ró -
lunk, ha nem Is ten rõl, a tu laj do nos ról, a Gaz dá ról. Fél re -
vin nénk Jé zus üze ne tét, ha az el ve szett em bert ál lí ta nánk
a kö zép pont ba, és azt fej te get nénk, ki és ho gyan ve szett
el. Jé zus pél dá za ta azt mond ja el: min den ki el ve szett, el -
gu rult, el kó dor gott Is ten tõl, ki így, ki úgy, de Is ten meg
akar ja ta lál ni, mert az, ami/aki el ve szett, az õ tu laj do na,
és szá má ra ér té kes. Ige hir de té sünk nek mind vé gig ezt kell
hang sú lyoz nia!

Exe ge ti kai meg jegy zés

A „bû nö sök és vám sze dõk” az iz ra e li ke gyes ség ben a tár -
sa dal mon kí vül ál lók nak szá mí tot tak, akik tör vény nél kül
él tek, így a po gá nyok kal egy ka te gó ri á ba es tek. 

A fa ri ze u sok és írás tu dók zú go ló dá sa (di e govg u  zon) a
ke gye sek teo ló gi a i lag meg ala po zott vád ja Jé zus el len, aki
a tör vé nyen kí vül ál lók kal vál lal asz tal kö zös sé get. A fa ri -
ze u si tör vény: „Ne tár sulj az is ten te le nek hez, még azért
sem, hogy õt a tör vény re ta nítsd” (Strack–Bil ler beck 2.
208. o.). Jé zus ez ál tal meg szeg te a tör vényt, és nem le het
mes ter és rab bi.

A fa ri ze u sok és írás tu dók bû nö sö ket el uta sí tó és õket

Is ten or szá gá ból ki zá ró teo ló gi á já val Jé zus a pél dá zat ban
Is ten bû nö sö ket sze re tõ és el fo ga dó ma ga tar tá sát ál lít ja
szem be. A fa ri ze u sok és írás tu dók zú go lód nak, Is ten örül
a bû nös meg ta lá lá sa fö lött. Ez zel in do kol ja Jé zus a ma ga
el já rá sát. A ke gye sek nem is me rik Is tent, Jé zus is me ri õt.

Az exe gé ták meg kí sér lik, hogy ap ró kü lönb sé ge ket te -
gye nek a két pél dá zat kö zött. Vé le mé nyem sze rint azok -
nak van iga za, akik a ket tõs pél dá za tot egy faj ta pa ra lel lis -
mus mem b ro rum nak te kin tik, mind két pél dá zat ha son lí -
tá si pont ját az el ve szett meg ke re sé sé ben lát ják, és a pél dá -
za tok egyet len kö zös mon da ni va ló ja ként Is ten nek a meg -
ta lál tak fö löt ti örö mét je lö lik meg.

Gon do la tok az ige hir de tés hez

A per iko pá ban nem a bû nö sök meg té rés re va ló hí vá sa
hang zik, ha nem „a ke gye sek és iga zak lel ki is me re té hez
szó ló fel hí vás, hogy Jé zus ma ga tar tá sát és cse lek vé sét a
bû nö sök iránt Is ten ir gal mas sá ga ként lás sák” (Gold bach
188. o.). Ez az ir gal mas ság ab ból áll, hogy Is ten nem ve ti
el, nem hagy ja sor sá ra a bû nöst, ha nem meg ke re si, és fel -
té tel nél kül vissza he lye zi oda, aho vá tar to zik, az õ tu laj -
do ná ba. Ezen az is te ni ir gal mas sá gon nem zú go lód ni kell,
ha nem örül ni. 

Aho gyan az el ve szett juh és az el ve szett drach ma nem
mû kö dik ak tí van együtt a meg ta lá lás fo lya ma tá ban, úgy
az el ve szett em ber sem. A bû nö sök meg té ré sé nek Is ten nél
nincs fel té te le, csak kö vet kez mé nye. Az el ve szett juh után
a gaz da megy, az el gu rult drach mát az asszony kez di ke -
res ni, egé szen a meg ta lá lá su kig a ke re sõ az alany, a ke re -
sett pe dig mind vé gig passzív tárgy ma rad. A meg té rés itt
nem az em ber rel szem ben tá masz tott, meg vál to zás ra irá -
nyu ló kö ve tel mény, ha nem a meg ta lá lás ese mé nye ál tal
le he tõ vé vá ló vál to zás.

A mai ke gye sek nek, az egy ház nak, a gyü le ke zet nek is fi -
gyel mez te tés Jé zus pél dá za ta. Ho gyan te kin tünk az el ve szet -
tek re és a meg ta lál tak ra? Fé lõ, hogy fa ri ze u si zú go ló dás sal
és ki re kesz tés sel. Meg té ré sük elé kö ve tel mény rend szert ál lí -
tunk, és a meg té rés után is fel ró juk ne kik múlt ju kat. 

Eh hez kap cso ló dó szo mo rú él mény, ami az egyik gyü le -
ke zet ben tör tént. A rend szer vál tás után a gyü le ke zet be
vissza ta lá ló (Jé zus ta lál ta meg) egy ko ri párt tag szor gal -
mas tag ja lett a gyü le ke zet nek. Az idei tiszt újí tá son tiszt -
ség vi se lõ nek je löl ték. A gyü le ke zet ben el kez dõ dött a mor -
go ló dás: hogy le het ne tiszt ség vi se lõ, hi szen párt tag volt. A
vá lasz tá so kon nem ka pott kel lõ sza va za tot. Ti zen hat év
után is fe ke te bá rány ma rad, akit Jé zus meg ta lált? Ti zen -
hat év után sem tud a nyáj örül ni a meg ta lált nak? El gon -
dol koz ta tó. Is mer jük-e Is ten örö mét?

A pél dá zat az evan gé li um és az evan gé li kus teo ló gia
szí ve: egye dül Is ten meg in do ko lat lan sze re te te és ir gal -
mas sá ga men ti meg az el ve szett bû nöst (Wup per ta ler Stu -
di en bi bel, Das Evan ge li um Lu kas 366. o.). Az em ber nem
ön ma gá ban ér té kes, de min den nél ér té ke seb bé te szi az,
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hogy Is te né, és ezért Is ten min dent meg tesz, hogy meg ta -
lál ja azt, ami el ve szett. Ez Jé zus kül de té sé nek tar tal ma és
cél ja: Az Em ber fia azért jött, hogy meg ke res se és meg ment -
se azt, ami el ve szett. Ez a ke re sés Jé zus szá má ra ha lá los
kül de tés volt, az el ve szet tek meg ta lá lá sa a ke resz ten tör -
tént meg: El vé gez te tett. Ez az öröm hír. 

Konk ré tan az ige hir de tés hez

1. Az ige hir de tést aján lom nar ra tí van kez de ni, a két pél -
dá zat el hang zá sá nak kö rül mé nye it, okát meg vi lá gí tan dó.

2. Mi ért nem tu dunk örül ni a má sik em ber éle té nek jó -
ra for dul ta fö lött? Sok kal in kább is mer jük a kár örö möt,
mint az iga zi együtt ör ven de zést. Le lep le zõ dik az irigy sé -
günk, go nosz szí vünk, ön zé sünk. Bi zo nyí tá si kény szer elé
ál lít juk a má si kat: nem ad juk olyan könnyen, hogy
vissza tér hetsz a ren des em be rek kö zé. És ha vissza fo ga -
dunk is, év ti ze dek múl va is meg je gyez zük, hogy ki vol tál,
hon nan jöt tél. Aki nem tud a má sik em ber éle té nek jó ra
for du lá sa fö lött örül ni, az mor go ló dó, zú go ló dó lesz.

3. Aki nem tud a má sik em ber éle té nek jó ra for du lá sa
fö lött örül ni, az nem is me ri meg Is ten örö mét. Is ten nek hi -
ány za nak az el ve szet tek, Is ten ke re si az el ve szet te ket. Jé -
zus vi lág ra jö ve te lé nek, éle té nek és ha lá lá nak cél ja: meg -
ke res ni és meg men te ni az el ve szet tet. Ezért a vég sõ kig el -
ment, min dent vál lalt, a ke reszt ha lált is.

4. Jé zus Krisz tus egy há zá nak is ez a leg fõbb kül de té se:
meg ke res ni és Is ten hez sze ret get ni az el ve szet te ket. Nem
kö ve tel mé nye ket tá masz ta ni irán tuk, a meg té rést nem fel -
té te lek hez köt ni, ha nem az evan gé li u mot, Is ten iga zán jó
hí rét hir det ni: hi ány zol Is ten nek, gye re, ha za se gít lek.

Gon do la tok Luther pré di ká ci ó já ból

„Ez a leg vi gasz ta lóbb evan gé li um, amely ben az Úr Jé zus
ar ra ta nít min ket, hogy mi az iga zi pász to ri szol gá lat,
hogy a bû nö sö ket ke res ni kell, utá nuk kell men ni és
vissza kell hoz ni õket, hogy a far ka sok nak, az ör dög nek
pré dá já vá ne le gye nek és el ne kár hoz za nak.

A fa ri ze u sok nem ér tik ezt az evan gé li u mot, mert õk
csak a tör vényt ér tik, ame lyik azt pré di kál ja, hogy Is ten
ke gyel mes azok hoz, akik ke gye sek, és az õ pa ran csa it
meg tart ják, ez zel szem ben a go no szo kat, akik nem tart ják
meg a tör vényt, meg bün te ti. Ugyan így ítél a sa ját lel ki is -
me re tünk is. Ezért a bû nös em ber lel ki is me re te fél és ret -
teg, hogy Is ten meg bün te ti. Aho gyan a kis gyer me kek nél
is lát juk ezt: ha rosszat tet tek, fél nek és el rej tõz nek.

Ezért az Úr Jé zus más íté le tet mond, hogy Is ten a bû -
nös nek nem el len sé ge, ha nem sze re ti és meg ke re si, és ma -
gá hoz fo gad ja a bû nö sö ket. Ez az evan gé li um.

Jé zus Krisz tus azt mond ja: a bû nös em ber az én drá ga
áron meg vá sá rolt tu laj do nom, mert a szen ve dé se im mel és
a ha lá lom mal vá sá rol tam meg õt. Ezért nem en ge dem õt

az ör dög bir to ká ba, ha nem utá na me gyek és meg ke re sem.
Ho gyan tör té nik az ilyen ke re sés, tud já tok: az ige nyil vá -
no san hir det te tik min de nütt, és a ke resz tény egy ház ban a
szent sé gek ki szol gál tat nak. Ahol az ige és a szent sé gek
van nak, ott az Úr Jé zus ke re si az el ve szet te ket.

Hidd hát el mind ezt, és vi gasz ta lódj az evan gé li um mal,
mert ér ted pré di kál ják, hogy az Úr Jé zus Krisz tus sal és az
õ ke gyel mé vel vi gasz ta lódj, mert ez zel az ige hir de tés sel
ta lál ja meg az õ el ve szett ju hát és az el gu rult drach má ját.”

Ba li cza Iván

Tal ló zó

„Az el ve szett bû nö sök élet és ér te lem nél kü li ga ras ké pe
alatt van nak elé tün tet ve, to váb bá ok ta lan ál lat, a juh ké -
pe alatt, vég re ésszel meg ál dott em ber ké pe alatt, ki nek el -
mé jét azon ban a szen ve dély és ér zé ki ség el ho má lyo sí tot -
ták.” (Káldi Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum
Digitéka Kft.)

„(…) mo rá lis szem pon tok alap ján iga zuk le het ne, de Jé -
zus nem ezek bõl me rí ti cse lek vé se in dí té ka it; ha nem Is ten
or szá gá nak alap vo ná sá ból, az ir gal mas ság in du la tá ból.”
(Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi -
té ka Kft.)

„(…) vám sze dõk nek, és má sok nak, akik lát ha tó an bû -
nö sök vol tak. No ha Jé zus hely te le ní tet te bû ne i ket, kö zü -
lük so kan még is el is mer ték, hogy iga za van. Krisz tus mel -
lett fog lal tak ál lást ön ma guk kal szem ben. (…) Ezek a tör -
té ne tek egye ne sen az írás tu dók nak és a fa ri ze u sok nak
vol tak cí mez ve, akik so ha sem tör tek össze Is ten elõtt,
hogy el is mer jék el ve szett ál la po tu kat. Tu laj don kép pen
ugyan úgy el ve szet tek vol tak, mint a vám sze dõk és a bû -
nö sök, de szi lár dan el uta sí tot ták, hogy ezt be is mer jék.
(…) ott hagy ja a ki lenc ven ki len cet a pusz tá ban (nem az
akol ban), és megy az el ve szett után. (…) vál lá ra vet te, és
ha za vit te. Ez azt mu tat ja, hogy a meg men tett juh olyan
ki vált sá gos és ben sõ sé ges hely ze tet él ve zett, amit az so -
ha sem is mert ad dig, amíg a töb bi ek kö zé szám lál ták.”
(Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u -
mi Ki adó)

„Is ten ir gal ma min den olyan em be ri meg szo rí tást le -
rom bol, amely elõ ír ná, ho gyan vi sel ked jen Is ten a bû nö -
sök kel. Is ten ir gal ma va ló já ban olyan esz te len, mint az a
pász tor, aki ott hagy ja ki lenc ven ki lenc ju hát, hogy meg -
ment sen egyet, vagy mint az az asszony, aki fel for dít ja a
há zát egy cse kély össze gért (…).” (Je ro mos Bib lia kom men -
tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„Ma az em ber (…) in kább vesz ni hagy ná az el kó dor gott
szá za di kat, mint hogy koc ká ra te gye a töb bi 99-et. (…)
szin te fel ki ál tunk: Ilyen em ber, ilyen pász tor nincs is! Egy
biz tos, hogy van, s ez Jé zus (…). Gya kor ta az a nyug ta la -
ní tó ér zé sünk, hogy in kább ki lenc az el ve szett (17,17), s
csak egy az, aki a he lyén van.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt
mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)
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Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(„A fa ri ze u sok és az írás tu dók pe dig így zú go lód tak…”)
„Mi kor az em ber szí vé ben nem ég tisz tán a láng, el le pi a
ko rom.”

Mak szim Gor kij (1868–1936)
szov jet-orosz re gény- és drá ma író

„Ha hi bát la nok vol nánk, nem tel nék annyi gyö nyö rû sé -
günk ab ban, hogy a má sok hi bá it ész re ve gyük.”

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

„Em lé ke zõ te het sé gé re min den ki pa nasz ko dik; íté lõ ké pes -
sé gé re sen ki.”

François de La Ro che fou cauld

„Ki tisz ta szí vû? Aki nem szennye zi be a szí vét sem a
rosszal, ame lyet el kö vet, sem a jó val, ame lyet meg tesz.”

Diet rich Bon ho ef fer

„Ki sem mi tõl se tart, túl be csü li ma gát.”
Pi erre Cor neille (1606–1689) fran cia drá ma író

„Ke ve set mon dunk, ha azt ál lít juk, az áj ta tos ság nem bi -
zo nyít sem mit: egyes ese tek ben s né mely em ber nél a leg -
rosszab bat je len ti.”

François Ma u riac (1885–1970) fran cia re gény író

„Ha ke re sünk va la mit, és meg is ta lál juk, öröm töl ti el a
szí vün ket. S mi nél to vább tart, és mi nél ne he zebb a ke re -
sés, an nál na gyobb az öröm.”

Csad ra va lin Lo doj dam ra (1917–1969)
mon gol re gény író

TÖR TÉ NET
(a mennyei öröm érin té sé rõl)
Haydn ról je gyez te fel a kró ni ka, hogy ha lá la elõtt né hány
év vel, „Te rem tés” cí mû ora tó ri u má nak elõ adá sa köz ben
annyi ra el volt ra gad tat va az ál ta la szer zett ze nei össz -
hang ma gasz tos sá gá tól, hogy ami kor a ze ne kar eh hez a
rész hez ért: „Le gyen vi lá gos ság!”, könnyek re fa kad va, az
ég fe lé emelt kéz zel így ki ál tott fel: 

– Nem tõ lem, min den on nan fe lül rõl szár ma zott! 

VERS
(„A vám sze dõk és a bû nö sök mind nyá jan igye kez tek Jé zus -
hoz, hogy hall gas sák õt.”)
Ve ress Mik lós: Szal ma szál

Tó csá ban ör vény lõ bo gár
tu ta ja sár ga szal ma szál

lá bá val ver des és ka szál

meg hal ami re part ra száll

Jobb len ne hát úgy száll ni még
mint szal ma szál ról bu bo rék

még is csak vég sõ me ne dék:
egy szal ma szá lon át – az ég

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 4. VA SÁR NAP
• Róm 8,18–23

Gon do la tok az ige hir de tés hez

Mert azt tar tom, hogy a je len szen ve dé sei nem ha son lít ha -
tók ah hoz a di csõ ség hez, amely lát ha tó vá lesz raj tunk.

Ne gon dol juk, hogy az apos tol a szen ve dést ba ga tell do -
log nak tart ja. Sa ját ta pasz ta la tá ból is tud ja, hogy mi lyen
gyen ge lá ba kon áll nak az ol csó vi ga szok. Õ va ló di vi gasz -
ta lást nyújt, ami kor rá mu tat a va ló di örök ség re, di csõ ség -
re, amely a gyü le ke zet re vár, amely lát ha tó vá lesz raj tunk.
Ez zel a min den nél job bal össze mér ve je len te nek ke ve set
vagy ép pen sem mit a je len szen ve dé sei. Mind ez jel lem zõ
Pál gon dol ko dá sá ra és hi té re is: nem ra gad le nyo masz tó
gon dok nál, mert tud ja, hogy Is ten a ma ga ide jé ben meg -
szün tet min den szen ve dést. 

Ez a nagy sze rû jö võ kez dõ dött el Jé zus éle té ben és mû -
vé ben. Krisz tus ban jött el er re a föld re Is ten di csõ sé ge,
elõbb egy sze rû mó don, de fél re is mer he tet le nül a ta núk
szá má ra, akik a Fel tá ma dott meg je le né sé re mél tat tak.
Ben nünk pe dig a Szent lé lek mun kál ko dik, akit Is ten aján -
dé ko zott ne künk, meg mu tat va, hogy örö kö sök va gyunk,
csak még nem lép tünk az örök ség tel jes bir to ká ba. Meg
va gyunk ment ve, hi szen Krisz tus meg halt ér tünk, de a
sza ba du lás tes ti va ló sá ga még nem ér ke zett el, még azok
is, akik a Lé lek el sõ zsen gé it kap ták, mi ma gunk is só haj -
to zunk ma gunk ban, vár va a fi ú ság ra, tes tünk meg vál tá -
sá ra. Ter mé sze te sen nem min den ki ér zi ezt egy for mán
erõ sen. Van, aki nek elég vas tag a bõ re ah hoz, hogy má sok
szen ve dé sei vagy nyil ván va ló igaz ság ta lan sá gok mel lett
kö zöm bö sen el men jen. Ha min den gond tól men te sen éli
éle tét, alig ha fog ko mo lyan be tel je sü lés és sza bad ság után
só haj toz ni. De a gon dok kal küz dõ és az, akit fel ka var nak
a ször nyû sé gek, ame lye ket az em be rek egy más sal szem -
ben el kö vet nek, só haj to zik, és vár ja a sa ját tes té nek és az
egész vi lág nak a meg vál tá sát. Aki ilyen, azt hir te len kö -
rül ve szi az egész te rem tett vi lág, amely a ma ga mód ján fe -
szült fi gye lem mel vár a vég sõ és vég le ges sza ba du lás ra.
Az egész te rem tett vi lág együtt só haj to zik és va jú dik mind
ez ide ig. Be szél het nénk a ter mé szet pusz tu lá sá ról, ál lat -
kín zá sok ról, a ter mé szet ke gyet len sé gé rõl, vagy még in -
kább az em be re ké rõl, akik a le gra fi nál tabb mó don pusz tít -
ják egy mást. Az egy re ta nul tabb em be ri ség lel ké bõl új ra és
új ra elõ tör az ál la tok za bo lát lan ösz tö ne. A mû velt ség
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csak gyen ge pó ráz, amely könnyen el sza kad. Szí nes máz,
amely a súr ló dá sok nap ja in vagy a szen ve dé lyek vi ha ra i -
ban le pat tog, és elõ tör a sze re tet len ség, a kí mé let len ség, a
gyû lö let, és bol dog ta lan ság ban ver gõ dik az élet. Ha Is ten
fü lé vel tud nánk hal la ni, ak kor meg ér te nénk a te rem tett vi -
lág ha tal mas kó ru sát, amely meg vál tás, élet és sza bad ság
után ki ált.

Sok te kin tet ben el ret ten tõ ké pet mu tat ez a vi lág,
amely ben azt érez zük, meg fo gyat ko zott az õszin te és jó
em be rek tá bo ra, s csak a só vár gó ké nö vek szik, akik só vá -
rog va vár ják az Is ten fi a i nak meg je le né sét, hogy azok se -
gít se nek és utat mu tas sa nak a szen ve dé sek be be le fá radt,
a küz del mek ben ki me rült, a gon dok ban el fá sult, az ön zés -
ben és a sze re tet len ség ben ön ma gá tól meg csö mör lött em -
be ri ség nek. Ezt vár ja a vi lág. Va jon nem ez lát szik-e nyug -
ta lan kap ko dá sá ban, elv te len té to vá zá sá ban, in ga do zó
han gu lat vál to zá sá ban, hogy a te rem tett vi lág alá van vet -
ve a hi á ba va ló ság nak? Ezért emész ti ön ma gát. De lel ke
mé lyén él ben ne a re mény, hogy a rom lan dó ság szol ga sá -
gá ból fel sza ba dul majd az Is ten fi a i nak sza bad sá gá ra. Az
em bert ne he zen ele mez he tõ bel sõ vá gya ko zás töl ti el a
meg úju lás iránt. Tu dat alat ti só vár gás, amely könnyen
tév út ra, ba bo na sá gok ba vi szi vagy új pró fé ták, új ta ní tók
és szek ták nyo má ba hajt ja. 

Ne künk, mai ke resz té nyek nek a vá gyak kal és só vár gá -
sok kal te li vi lág ban sok kal ko mo lyabb a fel ada tunk, mint
pusz tán el mél ked ni és ta nács koz ni a ne héz sé gek rõl. A
kül de té sünk az, hogy a re for má to rok lel ké nek el szánt sá -
gá val, ki tar tá sá val áll junk oda a tör té ne lem út ján ki fosz -
tott, lel ki se bei mi att jaj ga tó, po li ti kai csa tá ro zá sok ban ki -
me rült ma gyar ság mel lé. 

Ránk néz a vi lág, és azt kér de zi: va ló ban ti vagy tok a
Krisz tus né pe? Is ten fi a i nak só vá rog va várt csa pa ta, akik
a meg hi de gült vi lág ban Is ten sze re te té vel él nek? Nem em -
be ri erõ vel, s nem is em be ri ér dek bõl, de új lel ket tud tok
ön te ni eb be a lel ké tõl meg ra bolt nem ze dék be? 

Va jon nem ezt vár ja-e tõ lünk a mi Urunk és ez a kö rü -
löt tünk élõ vi lág? És ezt vár ja-e a sa ját lel ki is me re tünk? 

Nem száj hõ sö ket vár ez a vi lág, ha nem azo kat, akik nek
éle té ben iga zo ló dik, tet te ik ben meg va ló sul a hit. Akik nem
ma gu kat, ha nem Krisz tust pré di kál ják, még pe dig a meg fe -
szí tet tet, a fel tá ma dot tat, az örök ké élõt, aki töb bé nem a
sa ját tes té ben, ha nem a ben ne hí võ em be rek hi té ben és
cse le ke de té ben, lé lek men tõ mun ká já ban jár ezen a föl dön. 

Ne fosszuk meg hi te lé tõl a ke resz tet, amely nek szen ve -
dõ bir to ko sa a bû nö sö ket, el ve szet te ket, hi tet le ne ket is
ma gá hoz ölel te és Is ten hez ve zet te. Mit ér a ke reszt, ha az
alá za tos sá got, a jó sá got és a test vér sze re tet hi te lét fe szí -
tik meg raj ta? Ha hang zik az evan gé li um sza va, de nem
hal lat szik ki be lõ le min de nütt az evan gé li um lel ke. Cso -
da-e, ha só vá rog ez a te rem tett vi lág va la mi gyö ke res és
tel jes vál to zás ra? Olyan nagy do log len ne, ha élõ hi tû em -
be rek len nénk, olya nok, akik va ló ban az élõ Jé zust rep re -
zen tál ják, min den he lyen és min den al ka lom mal! Akik az
em be ri élet sok-sok ba já ra és nyo mo rú sá gá ra se gít sé get

ad nak, se gí te nek gyó gyí ta ni az éle tet. Mert ezt vár ja a vi -
lág Krisz tus ta nít vá nya i tól; és mi lyen sok szor csa ló dott
már! De a sok csa ló dás azt mu tat ja, hogy még min dig vár
va la mit a ke resz tény ség tõl, olyan em be re ket vár, aki ken
meg tö rik a go nosz ság ere je, akik a mennyei vi lág jó sá gát
áraszt ják a föl di vi lág csúf sá gá ra. Olya no kat vár, akik
Krisz tus szel le mé ben küz de nek a sze gény ség el len, az
em ber te len ség és az igaz ság ta lan ság el len, akik fel ka rol -
ják a szen ve dé lyek rab ja it. Olya no kat vár, akik irányt mu -
tat nak, a zûr za var ból ki ve ze tõ út irá nyát, a be csü le tes -
ség nek és a meg bíz ha tó ság nak a pél dá ját, akik be ka pasz -
kod ni le het, akik se gí te nek. 

Sok szor úgy ér zem, ma gunk sem hisszük, hogy ez le -
het sé ges. S ez a baj! Az, hogy ma gunk sem hisszük, mint
aho gyan a ta nít vá nyok sem hit ték, hogy Krisz tus lel ké nek
ere je, gyó gyí tó ha tá sai át árad hat nak egy hí võ em be ren,
be le a tár sa da lom ba és egy má sik em ber éle té be. Pe dig ezt
vár ja a vi lág. Ve gyük hát új ra ko mo lyan, hogy Is ten na -
gyobb, mint a meg ol dan dó prob lé ma, mint a le gyõ zen dõ
bûn vagy nyo mo rú ság. 

Ezért ma is be le szól írott vagy hir de tett igé je ál tal ab ba,
amit csi nálsz, és ha meg me red ten ni, ha úgy mersz cse le -
ked ni, aho gyan õ mond ja: meg lá tod ben ne az õ di csõ sé -
gét. Tud já tok, ho gyan le het meg bi zo nyo sod ni e vi lág ban
Jé zus je len lé té rõl, ha tal má ról? Nem a vi lág tól el for du ló
csen des el mél ke dés ben, nem is ra jon gó el ra gad ta tás ban,
sem az ért he tet len tit kok ra éssze rû ma gya rá za tot ke re sõ
ku ta tá sok ban. A mo dern em ber már ré gen nem ra ci o na lis -
ta. Túl van már azon, hogy csak azt fo gad ja el va ló ság -
nak, amit az ér tel mé vel meg tud ér te ni. Rá jött, hogy a va -
ló ság vi lá ga sok kal na gyobb, mint ami be le fér a fe jé be. Jé -
zus ban va ló hi tét nem az be fo lyá sol ja, hogy meg tud ja-e
ma gya ráz ni szü le té sét, fel tá ma dá sát és cso dá it, ha nem
csak az, ho gyan tud ve le kap cso lat ba ke rül ni. Ta lál koz ni
akar ve le. Meg gyõ zõ dést ke res ar ra néz ve, hogy va ló ban
az-e, aki nek a Bib li án ke resz tül is me ri. Le het-e él ni ve le,
be lõ le és ál ta la? Pró báld meg, és meg lá tod, hogy meg gaz -
da gít ja az éle ted. Nem meg ér te ni kell a Krisz tus tit kát,
mert azt nem le het, ha nem meg él ni kell, mert azt le het!
Meg él ni úgy, hogy mer jünk en ge del mes ked ni ne ki, mer jük
meg ten ni azt is az õ sza vá ra, ami ki lá tás ta lan nak, éssze -
rût len nek lát szik. El kez de ni sze ret ni azt, aki el len ség nek
te kint, meg bo csá ta ni an nak, aki meg bán tott, vi gasz ta lást
vin ni oda, ahol szo mo rú ság van, bi zony sá got ten ni ott,
ahol azt gon do lod, nem lesz vissz hang ja, tisz ta szem mel
be le néz ni a tisz tá ta lan vi lág ba, nem ag gód ni a min den na -
pok gond jai kö zött, iga zat mon da ni min den hely zet ben, s
de rû vel néz ni a hol nap elé. S mi köz ben ezt te szed, át su -
gár zik rajtad va la mi az õ bé kes sé gé bõl, de rû jé bõl, és
ámul va ve szed ész re, hogy az Úr ma ga van ve led. Ve zet,
erõt ad, meg töl ti gaz dag ál dá sa i val, örö mé vel, bé kes sé gé -
vel, sze re te té vel az éle tet, él és él tet.

Kon dor Pé ter
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Tal ló zó

„A te rem tett vi lág sze mély te len ré szét (kt isis) (…) fe szült
vá ra ko zás hat ja át: a hí võ em ber meg ér ti és meg fej ti ezt a
vá ra ko zást. A te rem tett vi lág éle té ben ugyan is a vál ság je -
lei mu tat koz nak, pusz tu lás, bom lás, mu lan dó ság; de a vi -
lág nem fe le lõs ezért az ál la po tá ért. Az em ber bû né nek kö -
vet kez mé nye ez (…).” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Ha úgy tud nánk ér té kel ni azt a di csõ sé get, mint amely
a mi énk, az úton ben nün ket érõ szen ve dé se ket je len ték te -
len ap ró sá gok nak te kin te nénk! (…) 8,22: Fo hász ko dó,
nyö gõ, szen ve dõ vi lág ban élünk. Az egész te rem tett vi lág
só haj to zik és szen ved, mint ha szül ne. A ter mé szet ze né je
moll hang nem ben szól. A föl det ka tak liz mák ráz kód tat ják
meg. A ha lál bé lye ge ott van min den élõn.” (Wil li am Mac -
Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Pál se hol más hol nem be szél er rõl a fi ú ság ról mint az
esz ka to lo gi kus meg vál tás egy for má já ról. (…) Ha azon -
ban a »fi ú sá got« meg tart juk mint lec tio dif fi ci li ort, ak kor
Pál egy olyan fá zis ra utal, amely még ki nyi lat koz ta tás
elõtt áll.” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to -
li kus Bib lia tár su lat)

„Jé zus a ta nít vá nyi kör szo mo rú sá gá ra al kal maz ta a
szü lõ asszony kín já nak és örö mé nek ké pét (Jn 16,21k). A
fáj da lom te hát a ki tel je se dés kez de te. A gon dol ko dó em ber
szá má ra sem ma gá tól ér te tõ dõ a kö zös szen ve dés re mény -
ség gel biz ta tó táv la ta, élet ér zé se ezért bo rús, sõt tra gi kus.
A meg vál tás rend jé nek is me re tét azok kap ták, akik is me -
rik a bû nön és ha lá lon gyõ zel met ara tott Krisz tust. (…)
Va ló ban ennyi re is mer jük és át él jük mi is a vi lág je len ko ri
kín ja it és vál sá ga it? Együtt szen ve dünk ve le, vagy
könnyen sor sá ra hagy juk?” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt
mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A te rem tett vi lág szá má ra ez nem a szét esés vagy ká -
osz ál la po ta, ha nem a szü lé si fáj dal mak hoz ha son ló va jú -
dás. (…) Tart suk ezt szem elõtt, ha leg kö ze lebb a nagy vá -
ro si kör nye zet szennye zés rõl vagy a kör nye ze tet fel fa ló, el -
sza ba dult tech no ló gi á ról va ló esz me cse ré be ke ve re dünk!

Is ten meg ígér te, hogy nem mond le a te rem tett vi lág ról.
A te rem tett vi lág re mény ség ben él!” (Cor ne lis van der
Waal: Ku tas sá tok az Írá so kat! Irány tû Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(„hi á ba va ló ság nak vet te tett alá…”)
„Sunt lac ri mae re rum et men tem mor ta lia tan gunt. (A dol -
gok is ej te nek könnyet, és az enyé szet meg érin ti a lel ket.)”

Quin tus Ho ra ti us Flac cus (i. e. 65–8) ró mai köl tõ

„…ami nek kez de te és vé ge van, csak az ér de kes, csak az
éb reszt ro kon szen vet, mert lel ket önt be lé a mu lan dó ság.”

Tho mas Mann (1875–1955) né met író

(„Is ten gyer me ke i nek di csõ sé ges sza bad sá gá ra…”)
„Vég re kö rül fo gott a ke resz tény ség; és be le me rül tem. Bol -
do gí tó el me rü lés!”

Gab ri el Mar cel (1889–1973)
fran cia fi lo zó fus és drá ma író

„Az élet, a vi lág ret te ne tes lát ványt kí nál fel ne künk; az
iga zi bölcs, aki nél a böl cses ség egy szer re hõ si es ség is,
szem be néz ez zel a vi lág gal. Tud ja, hogy nem re mél het ön -
ma gán, eszén kí vül sem mi me ne dé ket a ren det len ség el -
len, amely nek ez a vi lág szín te re. A hí võ vi szont hi szi azt,
hogy e vi lá gon túl van egy vég sõ me ne dék, eb be ve ti bi zal -
mát, eh hez imád ko zik.”

Gab ri el Mar cel

(„a te rem tett vi lág só vá rog va vár ja az Is ten fi a i nak meg je -
le né sét…”)
„Nincs hit hû ség nél kül. A hit nem ön ma gá tól a lé lek len -
dü le te, va la mi fé le el ra gad ta tás, ha nem foly to nos (sza ka -
dat lan) ta nú sí tás.”

Gab ri el Mar cel

„Én édes is te nem, mennyi tö mér dek em ber él a föl dön, és
mind a ma ga pa na szát nyö gi! De hol van nak az ör ven de -
zõk?”

Mak szim Gor kij (1868–1936)
szov jet-orosz re gény- és drá ma író

„Az öröm úgy öröm, ha
A ta nu sze mé bõl vissza su gár zik.”

Fried rich Schil ler (1759–1805)
né met köl tõ és drá ma író

TÖR TÉ NET
Ami kor Haydn-t azért bí rál ták, mert egy há zi szer ze mé nyei
tú lon túl vi dá mak, õ így fe lelt: 

– Nem te he tek ró la, azt adom, ami ben nem van. Ami kor
Is ten re gon do lok, a szí vem annyi ra meg te lik öröm mel,
hogy ma guk tól árad nak a hang je gyek. És mi vel a szí vem
vi dám, az Úr bi zonnyal meg bo csát ja ne kem, ha vi dá man
szol gá lom õt.
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