
Úgy esett, hogy kis sé ke ve sen ma rad tunk sok gye rek re.
Négy-hat „ve ze tõ” hat van-egy né hány 12-15 éves re. Nyá ri
tá bor a Ba la ton part ján. A szá mok ból sej te ni le het, hogy a
„ve ze tõ” ilyen kor a túl élés re ját szik, még ha nem is csak
dög unal ma san bek kel más fél-két órán ke resz tül. Hat na -
pot nem le het ki húz ni de fen zí vá ban. De ar ra elég, hogy a
lelkész jó da ra big ne is akar jon ka masz-kon fir man dust
lát ni szé les e ha zá ban. Még is: „ilye ne ké…”

Csak õk meg ne sejt sék, csak õk ész re ne ve gye nek sem -
mit ab ból, hogy annyi ra kí ván juk lát ni õket, mint há tun -
kon a pú pot. Csak azt érez zék, hogy a haj na li ket tõ-há rom
órai fo lyo sói sur ra ná sok al ta tó nak szánt za já nak kém le lé -
se után más nap reg gel ál mo san, fá rad tan nem aka runk
mást, mint új csa tát in dí ta ni fi gyel mü kért, bi zal mu kért,
sze re te tü kért. Ko moly dol gok ról be szél get ni, elõ ad ni, fel -
nõtt ként ke zel ve õket, pezs gõ vi tát pro vo kál ni, hogy ne az
ex ca thed ra ki je len té sek sur ran ja nak el a fü lük mel lett,
ha nem ma guk mond ják ki azt, ami igaz, tisz ta és szent.

Eb ben a csa tá ban csak egy fe les le ges nek tû nõ té nye zõ
van: ép pen a gye rek, ép pen a ka masz-kon fir man dus. Min -
den olyan jól men ne nél kü lük. Nem pus mog ná nak az
ének lés alatt, nem asszo ci ál ná nak idét len vic cek re az elõ -
adá sok hal la tán, nem kel le ne ék te len zsi vaj ban reg ge liz ni,
ebé del ni, va cso ráz ni, és per sze nem kel le ne a rab ló-pan -
dúr já ték ban dics te len ve re sé get szen ved ni min den ál dott
es te. (Mert hát ka masz ko ri fan tá zi á juk gaz dag sá ga még is -
csak erõ sebb mo ti vá ci ós té nye zõ, mint a pa pos-ve ze tõs
men ta li tás kény sze rû zub bo nya.) Meg ér tem a ta nít vá nyo -
kat, hogy e za va ró té nye zõt ki sze ret ték vol na ik tat ni a ta -
ní tás ban, gyó gyí tás ban, a fa ri ze u sok kal és egyéb ko moly
ele mek kel foly ta tott vi ták ban és a ván dor lás ban ki fá ra dó
Mes ter éle té bõl. Bár ott min den bi zonnyal nem is ilyen
nagy ra nõtt gye re kek rõl volt szó, ha nem olya nok ról, akik
még annyit sem ér tet tek a csend szent sé gé bõl, a szent tar -
ta lom ere jé bõl, mint a kon fir má ci ón át esett mai ti zen éve -
sek. Õ még is azt mond ta: „ilye ne ké…”

Fur csa mó don pan dúr sze re pünk ön sa nyar ga tó zub bo -
nyát nem a gye re kek jó sá ga tö ri meg. Sok kal in kább az,
ami kor vissza em lé ke zünk ar ra, hogy annak idején mi is

ugyan eze ket a „meg bo csát ha tat lan” bû nö ket kö vet tük el
egy ko ri ve ze tõ ink (mai kol lé gá ink el len). Nem volt jobb
po én, mint Gye nes di á son ki lóg ni egy éj sza kai für dõ zés re,
vagy egy sze rû en nem volt más le he tõ ség, mint csön de sen
szu nyó kál ni áhí ta ton, elõ adá son az „át mu la tott” éj sza ka
után, hogy es té re-éj sza ká ra újult erõ vel vág junk ne ki ka -
masz sá gunk nak. Há la Is ten nek, meg kí mélt ben nün ket az
ilyen és eh hez ha son ló mon da tok tól: „bez zeg a mi idõnk -
ben”, „mi egé szen má sok vol tunk”. (Ha ezt ki mond tuk
vagy gon dol tuk vol na, bi zo nyos sá vál hat tunk vol na ab -
ban, hogy el in dul tunk az öre ge dés vissza for dít ha tat lan
út ján anél kül, hogy elõbb bölccsé let tünk vol na…)

Még is: kik azok az „ilye nek”? Ta lán nem is ez a fon tos,
ha nem az, aki hív ja õket. Aki szót ért ve lük, aki lát ni akar -
ja õket, aki meg tud ja gyõz ni õket ar ról, hogy ne ki fon tos,
hogy a kö ze lé ben le gye nek. Hogy fon to sak õk is annyi ra,
mint a pal lé ro zott el mé jû írás tu dók, a ká kán is cso mót ta -
lá ló fa ri ze u sok, a ma guk fon tos sá gá ban tet szel gõ benn -
fen te sek. Aki a min den kor ve le szem ben jö võ ben – le gyen
az gü gyö gõ cse cse mõ, el vi sel he tet len ka masz, pan dúr sze -
rep ben tet szel gõ benn fen tes – azt lát ja, aki vel egy sze rû en
jó együtt len ni. Aki min den ki más ban lé te cél ját lát ja, aki -
ért, aki kért lé te zik, szól, meg szü le tett és el in dult, meg halt
és fel tá madt.

Úgy esett, hogy a leg el vi sel he tet le nebb gye re kek tõl is
na gyon so kat ta nul tunk. Nem mi hív tuk õket er re a hat
nap ra, nem mi vá lo gat tuk õket a vi sel ke dés, a csa lá di hát -
tér, a szo ci a li zá ci ós fej lõ dé si ská lán el ért he lye zé sük alap -
ján, ha nem mind et tõl füg get le nül va la ki más hív ta õket.
Az, aki iga zán fon tos. Õ hív ta õket, még ak kor is, ha a
benn fen tes-pan dú rok szá má ra nyûg gé, te her ré vál tak. Õ
hív ta õket még ak kor is, ha a benn fen tes-pan dú rok ész re -
vét le nül el hes se get nék õket, mert csak za va ró té nye zõk.

Úgy esett, hogy mi, akik csak a ma gunk ér ték íté le te sze -
rint va gyunk job bak, mél tób bak, meg szé gye nül tünk fon -
tos ko dá sunk, hes se ge tõ pan dúr sá gunk mi att. És meg ada -
tott az az aján dék is, hogy meg ér tet tünk va la mit ab ból,
mi lyen ne héz ne ki ránk, benn fen te sek re néz ve is ki mon -
da ni: „ilye ne ké…”
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Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem 2006. feb ru ár 15-
én kon fe ren ci át tar tott Diet rich Bon ho ef fer szü le té sé nek
100. év for du ló ja al kal má ból. A kon fe ren cia há rom ülés -
szak ban szer ve zõ dött, az el sõ ülés szak Bon ho ef fer teo ló -
gi á já nak té má it, a má so dik a di lem má it, a har ma dik pe dig
a ha tá sa it jár ta kö rül. 

Az elõ adá sok so rát Sza bó La jos meg nyi tó ja kezd te meg,
aki Bon ho ef fer mai üze ne tét igye ke zett meg ra gad ni. A té -
mák kö zött ifj. Fa biny Ti bor a kö zös ség rõl, Re uss And rás
Bon ho ef fer eti ká já nak egy gon do lat me ne té rõl, Krá nitz Mi -
hály pe dig a val lá si sze ku la riz mus ról szólt. A di lem mák
kö zött Fe rencz Ár pád Barth és Bon ho ef fer kap cso la tát fe -
sze get te, Ko rá nyi And rás a Hit val ló Egy ház har cá nak mé -

lyebb össze füg gé se it mu tat ta be, Ba log né Vin c ze Ka ta lin
pe dig az imád ko zó Bon ho ef fert hoz ta kö ze lebb a hall ga tó -
ság hoz. Vé gül a ha tá sok kö zött Bé res Ta más ar ra hív ta fel
a fi gyel met, hogy Bon ho ef fer teo ló gi á ja ho gyan já rul hat
hoz zá a mo dern és a poszt mo dern ta lál ko zá sá nak ér tel -
me zé sé hez, No votny Dá ni el Bon ho ef fer és Le v inas pár be -
szé dé nek a le he tõ sé gét mu tat ta meg, Csep re gi And rás pe -
dig az élet rajz nyi tott kér dé se i bõl adó dó ins pi rá ci ók ra hív -
ta fel a fi gyel met.

A kon fe ren cia anya gát iga zi cse me gé vel zár juk: Fin ta
Ger gely az „Ál dó ha tal mak ol tal má ba rejt ve” cí mû vers
több ol da lú meg kö ze lí té sé vel gaz da gít ja az em lé ke zést.

Csep re gi And rás, a kon fe ren cia szer ve zõ je
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Száz éve született Dietrich Bonhoeffer

TANULMÁNYOK

A TA NUL MÁ NYOK BAN HASZ NÁLT RÖ VI DÍ TÉ SEK

A Szent írás imád sá gos köny ve = Diet rich Bon ho ef fer: A Szent írás imád sá gos köny ve. Ford. Vis ky Bé la. Ko i nó nia, Ko lozs -
vár, 2002.

AS = Akt und Se in. Transzen den talp hi lo sop hie und On to lo gie in der Sys te ma tisc hen Theo lo gie. 3. ki ad. Mün chen, 1964.
BK = So ist es ge we sen. Bri e fe im Kir chen kampf 1933–1942 von Ger hard Vib rans aus se i nem Fa mi li en- und Fre un des -

kre is und von Diet rich Bon ho ef fer. Chr. Kaiser Ver lag, 1995. /Diet rich Bon ho ef fer Wer ke, Ergän zungs band/ 
Bör tön le ve lek = Diet rich Bon ho ef fer: Bör tön le ve lek. Ford. Bo ros At ti la. Har mat, Bu da pest, 1999.
Eti ka = Diet rich Bon hof fer: Eti  ka. Ford. Fó ris né Ka lós Éva. 2. ki ad. Till in ger P. M., Szent end re, 1999.
GS = Diet rich Bon ho ef fer: Ge sam mel te Schrif ten. 6. kötet. Hrsg. Eber hard Beth ge. Chr. Kaiser Ver lag, Mün chen, 1958–1974.
KD = Karl Barth: Kirchliche Dog ma tik. 13. kötet. München, 1932–1967.
Kö ve tés = Diet rich Bon ho ef fer: Kö ve tés. Ford. Bö röcz Eni kõ. MEE Saj tó osz tá lya, Bu da pest, 1996.
SC = Diet rich Bon ho ef fer: Sanc to rum Com mu nio. Ei ne dog ma tische Un ter su chung zur So zi o lo gie der Kirche. 3. ki ad.

Mün chen, 1969.
SCeng = Diet rich Bon ho ef fer: Sanc to rum Com mu nio. A Theo lo gi cal Study of the So ci o logy of the Church. Ford. Re in hard

Kra uss – Nancy Lu kens. Fort ress Press, Min nea po lis, 1998. /Diet rich Bon ho ef fer Works 1./
Szen tek = Diet rich Bon ho ef fer: Szen tek kö zös sé ge. Ford. Bo ros At ti la. Har mat Ki adó, Bu da pest, 1997.
WA = Luthers Wer ke. Kri tische Ge sam ta us ga be. Böh lau, Wei mar, 1833–
WE 1951 = Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichungen aus der Haft. Hrsg. Eberhard Bethge. Gütersloher

Verlagshaus, Gütersloh, 1951.
WE 1970 = Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichungen aus der Haft. Hrsg. Eberhard Bethge. Chr. Kaiser,

München, 1970.



Az iga zán tar tal mas élet út ra em lé ke zõ év for du ló kon le -
he tet len ség tel jes ké pet fes te ni. Min dig csak ki emel he -
tünk va la mit, amit mi sze mély sze rint fon tos nak tar -
tunk. Ami kor Diet rich Bon ho ef fer szü le té sé nek 100. év -
for du ló ját ün ne pel jük egy teo ló gi ai kon fe ren cia öku me -
ni kus kö zös sé gé ben az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
te men, ak kor ránk néz ve kü lö nö sen is igaz mind ez. Va -
ló já ban csak ar ra van le he tõ sé günk, hogy ki ra gad junk
egy-egy, min ket sze mély sze rint erõ sen meg szó lí tó gon -
do la tot, és meg kí sé rel jük azt fel erõ sí te ni úgy, hogy böl -
cses sé get ad jon és se gít sen min ket a tá jé ko zó dás ban. Ez
ak kor va ló sul hat meg, ha a mai kér dé sek is me re té vel kö -
ze lí tünk a múlt hoz.1

Ami kor most Diet rich Bon ho ef fer alak ját fel idéz zük, ne
me reng jünk csu pán a múlt ba néz ve, ha nem ka pasz kod -
junk meg Bon ho ef fer gon do la ta i val a mai ke resz tény sé get
kö rül ve võ, „csú szós” kér dé sek vi lá gá ban! Rend kí vül ér té -
kes do log sok-sok ap ró rész te rü let tel vagy adat tal tisz tá -
ban len ni, de azt hi szem, nem na gyon len ne Bon ho ef fer
tet szé se sze rint va ló ma ga tar tás, ha em lé ke zé sünk ezek -
ben me rül ne ki. Amit alap ve tõ en meg ta nul ha tunk tõ le, az
ab ban áll, hogy nyi tot tan néz zünk kö rül mai vi lá gunk ban,
és le gyünk nap ra ké szek mai kör nye ze tünk ben, mert ez
szük sé ges ah hoz, hogy az evan gé li um nak meg fe le lõ kom -
mu ni ká ci ónk ala kul jon ki.

Az ér dek lõ dés és a fel vál la lás fo gal ma mel lé oda ke rül
most a fe le lõs ség és az erõ szak-el le nes ség ki fe je zés is.
Alap kér dés le het azon ban szá munk ra Bon ho ef fer kér dé se
a Krisz tus-kö ve tés és a hit gya kor la tá nak össze füg gé sé rõl:
mi kor va gyunk olyan hely zet ben, amely ben le het sé ges a
hit? Er rõl õ ma ga így vall: „Ve szé lyes do log meg kü lön böz -
tet ni azt a hely ze tet, amely ben le het sé ges a hit, az olyan -
tól, amely ben nem le het sé ges. Emel lett – elõ ször – egé szen
vi lá gos nak kell len nie an nak, hogy so ha sem ma gá ban a
hely zet ben van vagy is mer he tõ fel az, hogy mi lyen ter mé -
sze tû. Egye dül Jé zus Krisz tus hí vá sa te szi olyan hely zet té,
amely ben le het sé ges a hit. Má sod szor – azt a hely ze tet,
amely ben le het sé ges a hit, so ha sem em be rek hoz zák lét re.
A kö ve tés nem az em ber aján la ta. Egye dül a hí vás te rem -
ti a hely ze tet. Har mad szor, az ilyen hely zet nek ön ma gá -
ban so ha nincs sa ját ér té ke. Egye dül a hí vás iga zol ja. Vé -
gül és leg fõ kép pen – ma ga a hely zet is, amely ben le het sé -
ges a hit, szin tén csak hit ben le het sé ges. Az olyan hely zet
fo gal ma, amely ben le het sé ges a hit, csu pán an nak a tény -
ál lás nak a kö rül írá sa, amely ben a kö vet ke zõ két, egy for -

mán igaz mon dat ér vé nyes: Csak a hí võ en ge del mes – és
– csak az en ge del mes hisz.”2

Ezt a ra gasz ko dást a krisz tu si hí vás hoz mint a leg dön -
tõbb el kö te le zett sé get szem lél het jük Bon ho ef fer élet út já -
nak ál lo má sa in. Az alap ja i ban szi lárd hit val lá sos élet gya -
kor lat a rop pant ne héz hely ze tek ben sor ra kap ja a kér dõ -
je le ket, de a to vább lé pést min dig a leg ke ser ve sebb hely ze -
tek ben is meg ta pasz talt krisz tu si hí vás kö zel sé ge se gí ti. A
hely zet csak a fe le lõt len, fel szí nes és könnyel mû em ber
szá má ra vá lik egy sze rû vé. De a má sik vég let nek is ne héz
és sú lyos pél dái ve szik kö rül Bon ho ef fer éle tét, ami kor az
em be ri ön ér té ke lés alap ján ma gu kat tö ké le tes nek mi nõ sí -
tõk hû vös ke gyet len sé gét kell meg is mer nie. Az igaz ság ki -
zá ró la gos sá gá nak han goz ta tá sa, amely azt fel té te le zi,
hogy mi, em be rek er re a tö ké le tes ség re va la ha is ké pe sek
le het nénk, szin tén ször nyû csap dá kat rejt. Az ön ma ga
gond ja i ba be le te met ke zõ és a kör nye zet fáj dal ma iránt ér -
zé ket len, fe le lõt len kö zöny pe dig be lát ha tat lan kö vet kez -
mé nyek hez ve zet het. 

Ma is fel adat az em ber szá má ra az, hogy na pon ként
meg ta lál ja a he lyes és er köl csi leg is meg fe le lõ szót és cse -
le ke de tet. Bon ho ef fer üze ne tét mi is meg hall hat juk, ha
meg kér dez zük, mi lyen a mai ke resz tény éle tünk val lo má -
sa. Hon nan sze rez het jük meg azt a ké pes sé get, amely a
he lyes és mél tó kö ve tést te szi le he tõ vé az éle tünk ben? Mi
tesz al kal mas sá min ket ar ra, hogy hi te les és va ló sá gos se -
gí tõk le gyünk a kör nye ze tünk szá má ra? Ma sem el ha nya -
gol ha tó a kér dés: mi lyen le gyen a ke resz tény ség élet meg -
nyil vá nu lá sa ak kor, ami kor ren ge teg kül sõ ér dek és vi lá gi
cél meg va ló sí tás sze ret né csu pán esz köz ként fel hasz nál ni?

Az iden ti tás ke re sé sé nek és a vi lá gunk hoz va ló vi szo -
nyunk tisz tá zó dá sá nak mai küz del me it se gí ti mind az,
amit üze net ként meg is mer he tünk Bon ho ef fer éle té bõl és
mun kás sá gá ból. Ha kor rek tül kö ze le dünk a bon ho ef fe ri
örök ség hez, ak kor fel is mer het jük, ho gyan je le nik meg
egy más mel lett az em be ri gyen ge ség és az is te ni ir gal mas -
ság, és ho gyan je lent ez a ta lál ko zás ki apad ha tat lan erõ -
for rást. Meg óv min ket a he ro i zá lás és az evan gé li kus
szent té nyil vá ní tás so kak ál tal ma is em le ge tett ve szé lyé -
tõl az, ha egy ki csit is ko mo lyan vesszük Bon ho ef fer vég -
sõ in tel me it, és ha meg is mer jük a ku ta tók ál tal ren del ke -
zés re bo csá tott ha tal mas teo ló gi ai iro da lom nak leg alább
egy ré szét. „A Hes sen-Nas sa ui Pro tes táns Egy ház mél tat -
ta a teo ló gus, el len ál ló, már tír D. Bon ho ef fer szol gá la tát,
egy ide jû leg óvott at tól, hogy az év for du ló kap csán bár ki is
a sze mé lyi kul tusz kí sér té sé be es sék.” Az év for du ló al kal -
má ból ki adott nyi lat ko za tuk ban ez ol vas ha tó: „»Ez a teo -
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1 Ha son ló gon do la tok kal ajánl ja dr. Csep re gi And rás a Har mat Ki adó
gon do zá sá ban meg je lent Bör tön le ve leket. 2 Kö ve tés 27. o.



ló gus az em ber te len ál lam rend szer ide jén éle té nek fel ál do -
zá sá val, a hit bi zo nyos sá gá val po li ti kai el len ál lást va ló sí -
tott meg, s nem vo na ko dott en nek ér de ké ben ül dö zést és
erõ sza kos ha lált szen ved ni.« A pro tes tán sok Bon ho ef fer -
ben fel is me rik a már tírt, a »pro tes táns szen tet«, de nem
kér nek tõ le köz ben já rást vagy se gít sé get.”3

MI VEL ÁLL MEL LÉNK MA BON HO EF FER?

– Ho mi le ti ká já ban a na gyon ha tá ro zott krisz to cent ri kus
gon dol ko dás sal. „A pré di ká ció egyet len for rá sa Krisz tus
meg bí zá sa az evan gé li um hir de té sé re, és az a tény,
hogy ez a meg bí zás Krisz tus egy há zá ból ér ke zik el hoz -
zánk. Így a pré di ká ció nem más, mint Krisz tus egy há zá -
nak je len lé te.”4 A Fin ken wal di ho mi le ti ka úgy szó lal
meg, mint egy nagy ki ál tás azért, mert lét kér dés az ige -
hir de tõk és a Szent írás kö zöt ti ha tal mas tá vol ság le küz -
dé se. A ko moly és imád ko zó ige ta nul má nyo zás nél kü li
pré di ká lás ve szé lye i re erõ tel je sen hív ja fel a hall ga tói fi -
gyel mét.

– Ab ban a kör nye zet ben, ahol az anya gi ak hoz va ló vi -
szony és a meg gaz da go dás sok-sok em be ri kö zös sé get
szét sza kít, és egy re ége tõbb prob lé má vá vá lik a sza ka -
dék a jó mód és a sze gény ség kö zött, fon tos üze net a ha -
tár ra tör té nõ rá kér de zés. „Hol von ha tó meg a ha tár
azok kö zött a ja vak kö zött, ame lye ket hasz nál nom kell,
és a kincs kö zött, ame lyet nem kell meg kap nom?” – te -
szi fel a kér dést. A foly ta tás sem ke vés bé ak tu á lis: „For -
dít suk meg a mon da tot, és a vá lasz már is ad va van:
»amin a szí ved csüng, az a kin csed«. Le het na gyon je -
len ték te len kincs, nem a nagy ság tól függ, egye dül a
szív tõl függ, tõ led. Ha pe dig to vább kér de zek, ho gyan
is me rem fel, min csüng a szí vem, úgy a vá lasz itt is egy -
sze rû és vi lá gos: min den, ami gá tol té ged ab ban, hogy
Is tent min den nél job ban sze resd, ami kö zéd és Jé zus
irán ti en ge del mes sé ged kö zé lép – kincs, amely hez a
szí ved ra gasz ko dik.”5

– Az em be ri élet ér tel mé nek meg fo gal ma zá sa a ke resz -
ténnyé vá lás össze füg gé sé ben. „Az em bert nem a val lá -
sos ak tus te szi ke resz tyén né, ha nem az Is ten szen ve dé -
sé ben va ló osz to zás a vi lá gi élet ben. Ez a meg té rés,
ami kor nem a ma gam ba ja i ra, prob lé má i ra, bû ne i re, ag -
go dal ma i ra gon do lok elõ ször, ha nem ha gyom ma ga mat
oda rán gat ni a Jé zus út já ra, be le bo nyo lód ni a mes si á si
ese mény be, hogy most tel je sed jen be az Ézs 53.”6

– Nem akart ver set ír ni, és rend kí vü li nek tar tot ta azt, ha
va la ki nek eh hez adott sá ga van. Na gyon tisz tel te az ér -
té ke set, a mû vé szit, és ma gát nem te kin tet te olyan em -
ber nek, aki nek sza bad len ne eb be az irány ba lé pé se ket

ten nie. „Azt tar tot ta, hogy csak rit kán ta lál ko zik össze
min den olyan tu laj don ság, amely hi te le sí ti a sza va kat:
a for ma és a fel épí tés meg ta lá lá sá hoz szük sé ges erõ, a
mu zi ka li tás, az ér zé sek szen ve dé lyes sé ge, a gon do la tok
tisz ta sá ga, a meg moz ga tó fan tá zia gaz dag sá ga, a jel -
lem és a tar tás, a szo ron ga tó té ma – és mind eb bõl kö -
vet ke zõ en a meg bí za tás ér zé sé nek kény sze rí tõ ere je” –
így em lé ke zik meg a köl tõ Bon ho ef fer rõl Eber hard Beth -
ge.7 Ér de mes csak egy pil la nat ra meg áll nunk, és en nek
tu da tá ban ar ra gon dol ni, mi lyen ma ra dan dó ér té ket je -
len te nek ne künk a még is meg szü le tett al ko tá sok. Az
éne kes köny vünk Bon ho ef fer-éne ke és az a né hány vers,
ame lyet még is pa pír ra ve tett a fog va tar tás ke ser ves ide -
je alatt, a leg is mer tebb Bon ho ef fer-szö ve gek ma is. A
köl té szet ke re te i ben meg szó la ló teo ló gia ta lán egyik
leg szebb pél dá ja az „Ál dó ha tal mak ol tal má ba rejt ve”
kez de tû ének/vers mel lett a „Hí võk és po gá nyok” cí mû
vers:8

„Ín ség ben ke re sik az em be rek Is tent,
Ké rik, hogy tes tü kön, lel kü kön se gít sen, 
Be teg ség tõl, bûn tõl, ha lál tól ment sen.
Így tesz mind, így tesz a hí võ s a hi tet len.

Ín ség ben ta lál ják az em be rek Is tent,
ta lál ják sze gé nyen, ha zát lan, ét len,
ta lál ják a bûn tõl, ha lál tól ver ten.
A hí võk nem hagy ják el a szen ve dés ben.

Ín ség ben az em ber re rá ta lál Is ten,
ke nyér rel táp lál ja lé lek ben, test ben, 
hí võ ért, po gá nyért meg hal a ke resz ten, 
ke gyel me min den em ber nek ké szen. 

– Nem állt szán dé ká ban hit val lás sá tö ké le te sí te ni egyet -
len írá sát sem, még is ren del ke zünk egy-egy olyan szö -
veg gel, ame lyet na gyon mély és egye te mes nek te kint he -
tõ tar ta lom tesz pá rat lan ná. A val lo más nak rend kí vül
szép pél dá ja az, ame lyet „Né hány hit val lás sze rû mon -
dat: Is ten mû kö dé se a tör té ne lem ben” cím mel ta lál ha -
tunk meg a Wider stand und Er ge bung cí mû kö tet ben.
Hi he tet le nül tel jes az a ta lál ko zás, aho gyan a hely zet, a
kor és az ese mé nyek is me re té ben ma is át érez he tõ vé és
ak tu á lis sá vá lik min den szó.

„Hi szem, hogy Is ten min dent – még a leg rosszab bat is
– jó ra tud ja és akar ja for dí ta ni. Eh hez olyan em be rek re
van szük sé ge, akik hagy ják, hogy min den ja vuk ra vál jék.

Hi szem, hogy Is ten min den szo rult hely zet ben meg -
ad ja ne künk a szük sé ges el len ál ló ké pes sé get, ám ezt
nem elõ re te szi, hogy ne csu pán ön ma gunk ra, ha nem
egye dül õrá ha gyat koz zunk.
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4 Stein bach Jó zsef: Bon ho ef fer ho mi le ti ká ja. Re for má tus Egy ház,
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5 Kö ve tés 87. o.
6 Bör tön le ve lek 171. o.

7 Auf dem We ge zur Fre i he it. Hrsg. Eber hard Beth ge. Ver lag Haus uns
Schu le GMBH, Ber lin, 1947. 47. o.

8 Bör tön le ve lek 67. o.



Ilyen hit tel le gyõz he tõ a jö võ tõl va ló fé le lem.
Hi szem, hogy a hi bá ink és té ve dé se ink nem hi á ba va -

ló ak, 
és hogy Is ten sem mi vel sem ne he zeb ben bol do gul

ezek kel, mint vélt jó cse le ke de te ink kel.
Hi szem, hogy Is ten nem idõt len fá tum, ha nem olyan

lény,
aki õszin te imád sá ga ink ra és fe le lõs tet te ink re vár és

azok ra vá la szol.”9

Ezek ben a na pok ban, szü le té sé nek 100. év for du ló ján na -
gyon so kan és rend kí vül sok szí nû en idé zik fel Bon ho ef -
fert. Tisz te le té re em lék táb lát he lyez tek el a ber li ni Má tyás-
temp lom ban, Bon ho ef fer lel késszé ava tá sá nak he lyén. Ál -
lan dó hi vat ko zást je lent a fel sza ba dí tás teo ló gia kü lön fé le
kép vi se lõ i nek. Pél da ké pé nek tar tot ta an nak ide jén Mar tin
Luther King is, aki így nyi lat ko zott: „Ha az el len fél nek van
lel ki is me re te, Gan dhit kö ve ti. Ha az el len fél nek nincs lel -
ki is me re te, Hit lert kö ve ti. Én pe dig Diet rich Bon ho ef -
fert.”10 Meg em lé ke zett ró la (sõt iga zo lás ként em le get te) az

ame ri kai el nök, George W. Bush, és há rom pél da ké pe kö zé
so rol ja XVI. Be ne dek pá pa. Na gyon szí nes a meg em lé ke zé -
sek, ér té ke lé sek csok ra. 

Fon tos nak tar tom azon ban, hogy elénk ke rül jön an nak
a teo ló gus nak a ké pe is, aki a vi lág ra, a kör nye zet re és az
em ber re egy aránt mû vé szi en és ér zé ke nyen re a gált. Aho -
gyan ne he zeb bé vál tak a ter hek szá má ra – éle te vé gé hez
kö ze led ve –, an nál in kább ki raj zo ló dott a na gyon is ere de -
ti, mû vé szi ih le tett sé gû gya kor la ti teo ló gus ar ca. A le ve -
lek, csa lád ra, ta nít vány ra és egy ház ra egy aránt fél tõ sze -
re tet tel te kin tõ, na gyon fi nom vo ná sok kal ki ala kí tott val -
lo má sai ta ní ta nak min ket is ar ra, hogy el tud juk hin ni a
hit val lás sze rû mon da tot: „Ilyen hit tel le gyõz he tõ a jö võ tõl
va ló fé le lem.” Ez a hit pe dig a Krisz tus hí vá sa ál tal aján -
dék ként meg ka pott „hely zet” az éle tünk ben. 

Le gyen ez az egész, Bon ho ef fer kö ze lé ben el töl tött nap
a vi lá gunk hoz és em ber tár sa ink hoz va ló fe le lõs kö zel ség
al kal ma is, hogy mi is át él hes sük a Krisz tus-kö ve tés sza -
ba dí tó ere jét!
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9 Diet rich Bon ho ef fer: Wider stand und Er ge bung. Evan gelische Ver lags -
an s talt, Ber lin, 1970. 20–21. o. 10 www.re for matus.hu

Mi a ke resz tény kö zös ség? Van-e lé nye gi kü lönb ség az em -
be ri kö zös ség, a so ci etas és a ke resz té nyek kö zös sé ge, a com -
mu nio kö zött, más sza vak kal a tár sa da lom és az egy ház kö -
zött? Mi ért hely te len az egy ház ról mint „mi ni tár sa da lom ról”
be szél ni, mi ért elég te len az egy ház szo cio ló gi ai elem zé se,
mi ért van szük ség ekk léz io ló gi á ra, teo ló gi ai meg kö ze lí tés re?
Mi ért ide gen ke dik a mai em ber a krisz tu si kö zös ség pá li-lu -
the ri-bon ho ef fe ri teo ló gi á já tól: az ál do zat, a te her hor do zás,
a he lyet te sí tés gon do la tá tól? Mi ért hal vá nyult el kö re ink ben
a Szent lé lek rõl és az egy ház ról szó ló teo ló gi ai gon dol ko dás?
Mi ért élet ve szé lyes, ha fel ad juk a tri ni tá ri us teo ló gi át? 

Bon ho ef fer szá mos me rész, for ra dal mi gon do la tot kép vi -
selt a 20. szá za di teo ló gi á ban. Ám úgy volt mo dern, hogy
klasszi kus ma radt, akár csak a 20. szá za di köl té szet ben T.
S. El li ot, aki a ha gyo mány õr zõ esz me rend sze ré bõl for mált
avant gár d köl té sze tet, meg újít va ez ál tal a ha gyo mányt. 

A bon ho ef fe ri élet mû egé szét nem tisz tem meg ítél ni, ám
a kö zös ség rõl szó ló teo ló gi ai gon do la ta it olyan ér té kes
örök ség nek tar tom, amely ál tal teo ló gi ánk és egy há zunk
egy for mán gaz da god hat. 

Az aláb bi ak ban Bon ho ef fer 1939-ben meg je lent Ge mein -
 sa mes Le ben (ma gya rul: Szen tek kö zös sé ge, Har mat Ki -
adó, 1987, he lye sen: „Kö zös sé gi élet”) cí mû mun ká já nak

kö zös ség ér tel me zé sé vel kí vá nok fog lal koz ni. A ke resz tény
spi ri tu á lis iro da lom mél tán klasszi kus al ko tá sá nak tar tott
kis könyv pá rat lan egy sze rû ség gel ra gad ja meg a ke resz -
tény kö zös ség, kö ze lebb rõl az egy ház spe ci fi ku mát. 

A Ge me in sa mes Le ben meg je le né se kor Bon ho ef fer 33
éves volt, ám a kér dés el mé le ti és gya kor la ti szin ten több
mint egy év ti ze de in ten zí ven fog lal koz tat ta. Lás suk elõ -
ször e könyv köz pon ti gon do la tá nak szel le mi és ta pasz ta -
la ti elõz mé nye it! 

A GE ME IN SA MES LE BEN
KÖ ZÖS SÉG ÉR TEL ME ZÉ SÉ NEK HÁT TE RE 

Is mert tény, hogy Diet rich Bon ho ef fer 1927-ben – 21 éve -
sen – a Ber li ni Egye te men véd te meg a Sanc to rum Com mu -
nio – Az egy ház szo cio ló gi á já nak dog ma ti kai meg kö ze lí té -
se cí mû disszer tá ci ó ját, amely nek „szé les sé gét” és „mély -
sé gét” év ti ze dek kel ké sõbb Karl Barth mél tat ta a Kirchliche
Dog ma tik IV/2-ben.1 Csep re gi And rás 2003-ban meg je lent

FA BINY TI BOR

A kö zös ség mint pne u ma ti kus va ló ság

1 Karl Barth: Church Dog ma tics. IV/2. T. T. Clark, Lon don – New York.
641. o.



an gol nyel vû disszer tá ci ó já ban tü ze tes ala pos ság gal elem -
zi ezt a mun kát.2

Mi elõtt a Ge me in sa mes Le ben teo ló gi ai ol va sa tá ba kez -
de nénk, lás suk, mi lyen ha tá sok ér ték Diet rich Bon ho ef fert
a Sanc to rum Com mu nio meg írá sa után el telt ti zen két esz -
ten dõ ben.

Disszer tá ci ó já nak meg vé dé sét kö ve tõ en egy évig Bar ce -
lo ná ban az ot ta ni né met gyü le ke zet se géd lel ké sze volt,
majd 1929-ben ke rült vissza asszisz tens ként Ber lin be,
ahol ha ma ro san ha bi li tált.3 1930–31-ben egy évet töl tött
a New York-i Union Se mi naryn. 1931–33 kö zött is mét a
Ber li ni Egye te men ok ta tott, ta nít vá nya it rend sze re sen
meg hív ta csen des na pok ra. Hit ler 1933-as ha ta lom ra ju tá -
sát kö ve tõ en csat la ko zott a Hit val ló Egy ház hoz, de an nak
ben sõ konf lik tu sai mi att két év re Lon don ba ment, ahol két
né met gyü le ke zet lel ké sze volt. Köz ben az an go lo kat a né -
met egy há zi harc ról in for mál ta. George Bell chi ches te ri
püs pök köz ve tí té se ré vén több ke resz tény kö zös sé get is
fel ke re sett (a So ci ety of Sac red Mis si ont Kel ham ban, a
Com mu ni ty of the Re sur rec ti ont Mir field ben, va la mint a
kvé ker cent ru mot a bir min gha mi Selly Oak Col l e ge-ban).4

1935-ben a Hit val ló Egy ház hí vá sá ra jött vissza Lon -
don ból, s elõ ször Zingstben, majd a Stet tin mel let ti Fin -
ken wal dé ban lett a Pre di ger s emi nar ve ze tõ je. A Pre di ger s -
emi nar szel le mi irá nyí tó ja ként a He gyi be széd alap ján kí -
ván ta az új szö vet sé gi kö zös sé get meg va ló sí ta ni. Itt tar tott
elõ adá sa it szer kesz tette egy be ké sõbb a Kö ve tés (Nach fol -
ge) cí mû kö te té be.

1937 nya rán a Ges ta po be zár at ta a sze mi ná ri u mot.
Bon ho ef fer a Pre di ger s emi nar ban szer zett ta pasz ta la ta it
ve tet te pa pír ra a Ge me in sa mes Le benben, ame lyet 1938-
ban só go ra, a Gött in gen bõl emig rált jo gász pro fesszor la -
ká sán írt. A könyv 1939-ben je lent meg a Theo lo g ische
Exis tenz he u te cí mû so ro zat ban, s annyi ra nép sze rû lett,
hogy egy más után több ször is ki ad ták.

A Ge me in sa mes Le ben (Kö zös sé gi élet) sem csu pán kis
cso por tok (mai szó val: kis kö zös sé gek) ügyét tár gyal ja,
ha nem – már a be ve ze tõ so rok ban em lé kez tet ben nün ket
Bon ho ef fer – „az egész egy ház fel ada tá ról”, „az egész
egy ház fe le lõs sé gé rõl” szól. Te hát egy alap ve tõ – két ség -
te le nül gya kor la ti as – ekk léz io ló gi ai mun kát bo csá tott

köz re, amely ala po san vé gig gon dolt dog ma ti kai tar tó pil -
lé re ken áll.

A könyv szer ke ze te egy sze rû, mind össze öt fe je zet bõl
áll. A teo ló gi ai hang ütést, a té ma sok ol da lú ki bon tá sát a
„Kö zös ség” cí mû ala po zó fe je zet ben kap juk, „Az együtt lét
nap ja” a kö zös sé gi élet na pi gya kor la tát (imád ság, ige ol -
va sás, ének lés) ír ja le és kom men tál ja, „Az egye dül lét
nap ja” az egyén és az Is ten kö zös sé gé nek meg élé sé rõl: az
ige fö löt ti el mél ke dés rõl, az imád ság ról és a köz ben já ró
kö nyör gés rõl, egy szó val az egye dül lét ál dá sa i ról szól. A
„Szol gá lat” cí mû fe je zet ben a kö zös ség ben sõ di na mi ká já -
ról be szél, míg az utol só rész a „Gyó nás és az úr va cso ra”
kér dé sé hez ér ke zik el.

Fi gyel mün ket min de nek elõtt a „Kö zös ség” cí mû nyi tó fe -
je zet re irá nyít juk, an nak gon do la ti tar tal mát úgy bont juk
ki, hogy köz ben fel idéz zük a Sanc to rum Com mu nio pár hu -
za mos gon do la ta it is. 

A KE RESZ TÉNY KÖ ZÖS SÉG ALAP JA ÉS ERE DE TE

Bon ho ef fer jól tud ja, hogy a ke resz tény kö zös ség (ko i no nia)
alap ja és ere de te a Szent há rom ság ere den dõ kö zös sé ge.

Az Atya ki nyi lat koz ta tá sa (ext ra nos)

A kö zös ség fo ga lom a Sanc to rum Com munióban (SC)5 és a
Ge me in sa mes Le benben (GL)6 egy aránt az Atya is ten ki nyi lat -
koz ta tá sá ban ra gad ha tó meg. A SC-ban ír ja, hogy a ke resz -
tény kö zös ség az Is ten ál tal lét re ho zott, te rem tett kö zös ség
(gott ge setz ten Re a lität, SC 85. o., es tab lis hed by God, SCeng
127. o.), amely nem va la hon nan szár maz tat ha tó (nicht de -
du zi er bar, SC 85. o., can not be de du ced, SCeng 127. o.). Az
egy ház va ló sá ga a ki nyi lat koz ta tás va ló sá ga, amely nek lé -
nye gé hez tar to zik, hogy vagy hisszük, vagy ta gad juk azt.7

A GL-ben ír ja Bon ho ef fer: „…a ke resz tyén test vé ri ség
nem esz mény kép, ha nem is te ni va ló ság; (…) a ke resz tyén
test vé ri ség nem pszi chi kus, ha nem pne u ma ti kus va ló -
ság.”8 A ke resz tény kö zös ség nem alul ról szer ve zõ dik,
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2 Csep re gi And rás: Two Ways of Fre e dom. Chris ti a ni ty and De moc racy in
the Tho ught of Ist ván Bi bó and Diet rich Bon ho ef fer. Bu da pest, Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem, 2003. /Ac ta Theo lo gi ca Lu the ra na Bu da pes -
ti nen sia 2./ 123–240. o. Köny vé ben Bon ho ef fer tár sa da lom fi lo zó fi ai és
szo cio ló gi ai fo gal ma kat hasz nál va vál lal ko zik ar ra, hogy a sze mély
„Én–Te” vi szony la tá nak kér dé sé bõl ki in dul va az „ere den dõ kö zös ség” fo -
gal má tól jus son el „a bûn ál tal meg tört kö zös sé gen” át „a szen tek kö zös -
sé gé nek” kér dé sé ig. A gyü le ke zet (Ge me in de), a kö zös ség (Ge me inschaft)
és az egy ház (Kirche) nagy té má it bon co ló esz me fut ta tás ele jén és köz ben
is el mond ja a szer zõ, hogy eh hez a kér dés hez nem le het kí vül rõl, kül sõ
szem lé lõ ként kö ze lí te ni. Az egy ház misz té ri u ma ugyan is csak be lül rõl és
fe lül rõl ra gad ha tó meg. 

3 1930. jú li us 31-én (24 éves ko rá ban) tar tot ta el sõ nyil vá nos elõ adá sát.
4 Az ang li ai tar tóz ko dás ról és a Bell püs pök kel va ló le ve le zé sé rõl l. GS

2. 120–204. o.

5 A SC né met szö ve gét az aláb bi ki adás ból idé zem: Diet rich Bon ho ef fer:
Sanc to rum Com mu nio. Dog ma tische Un ter su chun gen zur So zi o lo gie der
Kirche. 3., bõv. ki ad. Chr. Kaiser Ver lag, Mün chen, 1960. Az an gol ki adás
(SCeng) szö ve ge: Diet rich Bon ho ef fer: Sanc to rum Com mu nio. A Theo lo gi -
cal Study of the So ci o logy of the Church. Ford. Re in hard Kra uss – Nancy
Lu kens. Fort ress Press, Min nea po lis, 1998. /Diet rich Bon ho ef fer Works 1./

6 A GL né met szö ve gét az aláb bi ki adás ból idé zem: Diet rich Bon ho ef fer:
Ge me in sa mes Le ben. Evan gelische Ver lan san s talt, Ber lin, 1956. Az an gol
ki adás szö ve ge: Diet rich Bon ho ef fer: Life To get her. Ford. Da vid Blo esch.
Fort ress Press, Min nea po lis, 1996. /Diet rich Bon ho ef fer Works 5./ A ma -
gyar for dí tás: Diet rich Bon ho ef fer: Szen tek kö zös sé ge. Ford. Bo ross At ti -
la. Har mat, Bu da pest, 1997. (A to váb bi ak ban: Szen tek)

7 „Die Re a lität der Kirche is ei ne Of fen bah rungs re a lität, zu de ren We sen
ge hört, ent we der geg la ubt oder gel aug net wer den.” (92. o.)

8 „Ers tens, christ liche Bru der schaft ist ke in Ide al, son dern ei ne gött liche
wirk lich ke it. Zwei tens, christ liche Bru der schaft ist ei ne pne u ma tische
und nicht ei ne psy chische Wirk lich ke it.” GL 14. o. Szen tek 16. o.



mint az em be ri kö zös sé gek, ha nem fe lül rõl. Ahogy a Bib -
lia sze rint van az alul ról jö võ böl cses ség gel szem ben „fe -
lül rõl jö võ böl cses ség” (Jak 3,15), úgy az alul ról mo ti vált
em be ri sze re tet tel szem ben van fe lül rõl jö võ sze re tet is. 

A fe lül rõl jö võ kö zös ség a raj tunk kí vül (ext ra nos) és
fe let tünk ál ló igé bõl jön lét re, ám ezt csak be lül rõl tud juk
meg ér te ni. Is ten igé je nem zi, te rem ti az egy há zat, mond ja
Luther.9 A SC-ban ol vas suk, hogy csak a ki nyi lat koz ta tás
kon cep ci ó ja ve zet het el a ke resz tény egy ház fo gal má hoz
(SC 134. o.). A GL-ben ki in du ló pont ja, hogy az „Ige fe gyel -
me alatt élt kö zös sé gi élet”-rõl akar el mél ked ni. A ke resz -
tény em ber „…az Igé bõl él, me lyet Is ten mond ki fö löt te,
hit tel alá ve ti ma gát Is ten íté le té nek, akár vét kes sé, akár
igaz zá nyil vá nít ja õt. Nincs ke zé ben sem éle te, sem ha lá -
la; csak az Igé ben lel rá mind ket tõ re, az Igé ben, mely kí -
vül rõl jön hoz zá.”10

A Fiú en ge del mes sé ge (Stell vert re tung)

A Sanc to rum Com munióban Bon ho ef fer az új szö vet sé gi
ekk léz io ló gi át, Krisz tus és az egy ház kap cso la tát nyolc
rend kí vül pre cíz pont ban fog lal ja össze. Mint ír ja, a kö -
zös ség, az egy ház Krisz tus mû ve ál tal lé te zik („die Ge me -
in de bes teht durch Chris ti wir ken”).11 Az Új szö vet ség új
ki nyi lat koz ta tást ad, pon to sab ban az Új szö vet ség a ki -
nyi lat koz ta tás új for má ja: „Chris tus als Ge me in de exis tie -
rend”, s Krisz tus kol lek tív sze mély ben je le nik meg.12

Krisz tus mû ve ket tõs ter mé sze tû: egy szer re kész épít -
mény, temp lom, amely nek õ a fun da men tu ma, más részt
majd csak az esz ka ton ban be tel je se dõ va ló ság, s ezt az
or ga ni kus és fo lya ma tos nö ve ke dést a test pá li me ta fo -
rája fe je zi ki.

Mit is je lent Krisz tus mû ve? Itt kell meg em lí te nünk a
bon ho ef fe ri teo ló gia alap mo tí vu má nak te kin tett Stell vert -
re tung fo gal mát (an go lul de putys hip, il let ve vi ca ri o us rep -
re s en ta tive ac ti on),13 ame lyet ma gya rul – jobb hí ján – he -
lyet te sí tés ként ad ha tunk vissza. Krisz tus ban Is ten nem
szo li da ri tást vál lal a bû nös em be ri ség gel, ha nem ön ma gát
ad ja a bû nös em be re kért. Krisz tus ban Is ten a mi he lyünk -
re lép, a ke reszt re, a mi bû ne in ket ve szi ma gá ra, a mi bün -
te té sün ket szen ve di el. A Stell vert re tung nem eti kai kon -
cep ció, mert az eti ka i lag tart ha tat lan, ha a bû nös he lyett
va la ki más szen ve di el a bün te tést. Teo ló gi a i lag vi szont
ér tel mes és tart ha tó, mert nem em ber, ha nem az Is ten hoz -
za az ál do za tot: a Krisz tus-ál do zat az õ sze re te té nek a

meg nyil vá nu lá sa.14 Krisz tus a vi lág bû nét és szen ve dé sét
hor doz ta eb ben a vi lág ban. Ha a vi lág nak kel le ne hor doz -
ni a szen ve dést, ab ba a vi lág tönk re men ne, de ha a te her
Krisz tus ra há rul, ak kor a vi lág meg me ne kül. Ezért Krisz -
tus „he lyet te sí tõ mó don” szen ve dett a vi lá gért. S azért,
mert Jé zus „…mint Is ten Fia he lyet te sí tõ mó don ér tünk
élt, ezért ál ta la min den em be ri élet he lyet te sí tõ élet”.15

A Lé lek egy sé ge (kö zös sé ge)

Az Atya is ten sze re te tét, a Fiú is ten tet tét a Szent lé lek te szi
szá mom ra meg ta pasz talt va ló ság gá. Õ hoz za az én szí -
vem be, õ ak tu a li zál ja azt, ami raj tunk kí vül tör tént. A
Szent lé lek te rem ti meg a kö zös sé get, az egy há zat, aho gyan
Ire nae us mond ta: „ubi enim ecc le sia, ibi et spi ri tus; et ubi
spi ri tus dei, il lic ecc le sia at om nis gra tia” (Ad. Ha er. 3.24)
(GS 144. o.). A Szent lé lek Is ten sze re te te és Krisz tus he lyet -
tes ál do za ta (Stell vert re tung) kö vet kez té ben az Ádám-test -
bõl (cor pus Adae) Krisz tus-tes tet (cor pus Chris ti) for mál. A
Szent lé lek csak az igén ke resz tül mû kö dik. Az igei köz ve -
tí tés nél kül nem te rem tõd ne kö zös ség, ha nem in di vi duu -
mok ra tö re dez ne szét a Krisz tus tes te.16 Mi vel az ige Krisz -
tus igé je, a Szent lé lek az em be ri szív hez köz ve tí ti azt.

A KE RESZ TÉNY KÖ ZÖS SÉG TER MÉ SZE TE:
PNE U MA TI KUS ÉS NEM PSZI CHI KUS VA LÓ SÁG

A Lé lek mun ká ja ál tal a gyü le ke zet bõl (Ge me in de) kö zös -
ség (Ge me inschaft) lesz. Az em ber csak a kö zös ség ben vá -
lik in di vi duum ból sze méllyé. A kö zös ség ben egy más tes té -
nek tag jai le szünk. A ke resz té nyek nek egy más fe lé Krisz -
tus ként kell vi sel ked ni ük. A má sik ter hét, szen ve dé sét és
bû ne it kell hor doz ni, aho gyan Krisz tus is hor doz ta a mi
ter he in ket, szen ve dé se in ket, bû ne in ket. 

Há rom do log ban re a li zá lód hat az egy má sért va ló élet:
1. ön meg ta ga dás ban, a fe le ba rá tom ak tív szol gá la tá ban;
2. a köz ben já ró imád ság ban; 3. a bû nök Is ten ne vé ben
gya ko rolt köl csö nös meg bo csá tá sá ban (SCeng 184. o.).
Bon ho ef fer Mó zest és Pált idé zi: az egyik sa ját éle tét
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9 Luther, Mar tin: The Baby lo ni an Ca pi ti vity of the Church. In: Luther’s
Works. 36. Fort ress Press, Phi la del phia – St. Louis, 1959. 107. o.
10 Szen tek 11. o.
11 SC 91. o. An go lul: „The church com mu ni ty exists th rough Christ’s ac -
ti on.” SCeng 137. o. SC 91–93. o.; SCeng 134–141. o. E tö mör bib li kus
gon do lat me net kü lön kom men tárt ér de mel ne.
12 SC 92. o. Nor th rop Frye „ki rá lyi me ta fo rá ról” be szél: Ket tõs tü kör. A
Bib lia és az iro da lom. Eu ró pa, Bu da pest, 1996. 160. o. 
13 Csep re gi 2003, 133. o.

14 „And sin ce the lo ve of God in Christ’s vi ca ri o us rep re s en ta tive ac ti on
res tores the com mu ni ty bet ween God and hu man be ings, so the com mu -
ni ty of hu man be ings with each ot her has al so be co me a re a li ty in lo ve
on ce aga in.” SCeng 157. o. „Wie aber die Li ebe Got tes in der Stell vert re -
tung Chris ti die ge me inschaft zwisc hen Gott und Mensch wider herstellt,
so ist menschliche Ge me inschaft wi e der wirk lich ge wor den in der Li ebe.”
SC 108. o.
15 Szö veg gyûj te mény Diet rich Bon ho ef fer mû ve i bõl. Ford. Já nos sy Im re.
Kéz irat. 1984. /Fi lo zó fia ok ta tók To vább kép zõ és In for má ci ós Köz pont ja
Deb re ce ni Mun ka bi zott sá gá nak fü ze tei 2./ 33. o.
16 „The Spi rit can work only th rough his word. If the re we re an un me -
dia ted work of the Spi rit, then the idea wo uld be in di vi du ally dis sol ved
at the out set.” SCeng 157. o. „Nun durch die ses Wort ver mag der Ge ist zu
wir ken. Gä be es ein un ver mit tel tes Ge ist wir ken, den wä re der Kirc hen ge -
dan ke schon im Ursprung in di vi du a lis tisch auf gel öst.” SC 108. o.



Em be ri leg-pszi chi ka i lag ért he tet len és el fo gad hat lan, hogy
a má sik em bert nem ön ma gá ért, ha nem Krisz tu sért sze re -

tem. Pe dig a ke resz tény kö zös ség szem pont já ból en nek ter -
mé sze tes nek kel le ne len nie. Hadd idéz zem fel az an gol re -
for má tor, Wil li am Tyn dale sza va it, aki a 16. szá zad ban oly
szé pen ki fe je zés re jut tat ta, amit Bon ho ef fer a kö zös ség
kap csán meg lá tott: „Krisz tus az oka an nak, hogy sze ret -
lek, ezért va gyok kész min den erõm mel a te szol gá la tod ra.
Mind ad dig meg ma rad az oko zat, amíg meg van az ok, ad -
dig lesz nap pal, amíg süt a nap. A leg rosszab bat is te he ted
ve lem: el ve he ted a va gyo no mat, tönk re te he ted a ne ve met,

(2Móz 32,32), a má sik sa ját üd vös sé gét ajánl ja fel a né pé -
ért (Róm 9,1kk). Az egy ház köz ben já ró imád sá gá ban egy -
más ter hét hor doz zuk. Itt mond ja ki Bon ho ef fer a ke resz -
tény kö zös ség lé nye gét: az a kö zös ség, amely egy más ter -
hét ké pes hor doz ni, spi ri tu á lis va ló ság.17

Csak a ke resz tény kö zös ség ben le het sé ges, hogy egy -
más nak Stell vert re terjei le gyünk, hi szen en nek a test nek a
lé nye ge, hogy egy má sért élünk és ha lunk, hi szen Krisz tus
is ér tünk élt és halt meg.

A ke resz tény kö zös ség fe lül rõl va ló sul meg, ha Is ten
azt úgy akar ja és jó nak lát ja. Bon ho ef fer gon do la tai mö -

gött a pá li ant ro po ló gia (1Kor 4) hú zó dik meg: a kü lönb -
ség az anth ro po sz pszük hi kosz és az anth ro po sz pne u ma -
ti kosz kö zött. Em be ri lel ke se dés és áb ránd könnyen szer -
te fosz lik, mert a ke resz té nyek Is te ne „nem a lel ki iz gal -
mak is te ne”, ha nem „az igaz ság Is te ne” (16. o.). Bon -
hoef fer még azt is ki eme li, hogy a ke resz tény kö zös ség -
nek csa ló dá so kon, ke se rû sé ge ken is át kell men nie, hi -
szen Is ten ez zel is vizs gál ja és tisz tít ja a ma ga né pét. Lás -
suk egy táb lá zat se gít sé gé vel, Bon ho ef fer sze rint mi is a
kü lönb ség a pne u ma ti kus va ló ság és a pszi chi kai va ló ság
kö zött!
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17 „The church com mu ni ty is thus ab le to bear the sins that none of its
mem bers can bear alone, it is ab le to bear more than all of its mem bers
com bi ned. As such, it must be a spi ri tu al re a li ty that is more than the
sum of the in di vi du als.” SCeng 190. o. „Die Ge me in de al so ver mag die
Schuld zu tra gen als alle ih re Gli eder zu sam men. Sie muss als solc he ei -
ne ge ist liche Re a lität se in, die über alle Ein zel nen hi na sus g re ift.” SC
138. o.

PNE U MA TI KUS VA LÓ SÁG PSZI CHI KUS VA LÓ SÁG
Is ten ke gyel mé bõl táp lál ko zik Em be ri esz mény bõl táp lál ko zik
A Szent lé lek mû ve Em be ri lé lek sze rint va ló
Alap ja: az igaz ság Alap ja: az em be ri lé lek ösz tö ne és vá gyai
(Is ten ki je len tett igé je a Jé zus Krisz tus ban)
Lé nye ge: vi lá gos ság (fe lül rõl, kí vül rõl) 1Jn 1,5 Lé nye ge: sö tét ség (alul ról, be lül rõl) Mk 7,21
Aga pé Erósz
Is ten igé je ural ko dik Szug gesz tív em ber ural ko dik
Szent lé lek ural ko dik Pszi cho tech ni ka ural ko dik
Nincs köz vet len (csak köz ve tett, Krisz tu son ke resz tü li) Köz vet len kap cso lat az em be rek kö zött – vágy
kap cso lat az em be rek kö zött („sze rel mi há rom szög”) az egy más sal va ló egye sü lés re (csak Én–Te)
A Krisz tus ban erõ sek kö zös sé ge A lé lek ben erõ sek ér vé nye sü lé si te rü le te:

cél ja, hogy cso dál ják vagy ret teg je nek tõ le.
Krisz tus hoz va ló meg té rés Az erõs egyé ni ség hez va ló meg té rés,

aki a kö zös sé get bûv kö ré be von ja.
A fe le ba rá ti sze re tet Krisz tu sért sze re ti a má sik em bert. A fe le ba rá ti sze re tet ön ma gá ért (a má si kért)

sze re ti a má sik em bert.
Az em be ri sze re tet tö rõ dik az igaz ság gal, szol gál ni akar. Az em be ri sze re tet nem tö rõ dik az igaz ság gal,

nem akar szol gál ni.
A Lé lek sze rin ti sze re tet nem kí ván, ha nem szol gál: Nem tud ja sze ret ni az el len sé get, azt, aki ve le ko mo lyan
ezért az el len sé gét ugyan úgy sze re ti, mint a test vé rét. szem be sze gül. Ha a vá gyát nem tud ja ki elé gí te ni,

sze re te te át vált gyû lö let be.
Fe lül rõl jö võ sze re tet, Krisz tus tól ered. Alul ról jö võ sze re tet, nincs kö zöt tünk a Krisz tus.
Krisz tus min dig ott van kö zöt tem és a test vér kö zött.
A Lé lek sze rin ti sze re tet a má sik ön ál ló sá gát tisz te let ben Az em be ri sze re tet szol ga sá got, meg kö tö zést mun kál.
tart ja. Töb bet be szél Krisz tus sal a test vé ré rõl,
mint test vé ré vel Krisz tus ról.
Csak a ke reszt rõl szó ló be széd tesz al kal mas sá A leg na gyobb ér tel mi okos ság sem mit sem tud ten ni
a bû nök meg val lá sá ra. azért, hogy az em ber el jus son Is ten hez.

A pszi cho ló gu sok csak a fel színt tud ják meg ka par ni,
de an nak mély sé gé hez so ha sem tud nak el jut ni.



de amíg Krisz tus a szí vem ben van, ad dig ren dü let le nül sze -
ret lek, s ad dig oly drá ga vagy ne kem, mint a sa ját lel kem,
s ad dig bol do gan vi szon zom jó val min den ve lem szem be ni
go nosz tet te det; ad dig a tel jes szí vem mel imád ko zom éret -
ted, mert Krisz tus kész tet er re, s jog gal te szi ezt.”18

A KE RESZ TÉNY KÖ ZÖS SÉG RE LE SEL KE DÕ
VE SZÉ LYEK

Bon ho ef fer gon do la ta it köz vet le nül és gya kor la ti mó don
al kal maz hat juk a gyü le ke ze ti kö zös sé gek re. Az elõb bi
szem be ál lí tás fé nyé ben így fel te het jük a kér dést: mi lyen
ve szé lyek le sel ked nek a ke resz tény kö zös ség re? 

A pszi chi zá ló dás 

Köz is mert, hogy Bon ho ef fer nek a nagy ko rú ke resz tény -
ség rõl szó ló teo ló gi á já ban köz pon ti sze re pe van a vi lág -
nak, s a sze ku la ri zá ció po zi tív fo lya ma tá val szem ben
Bon ho ef fer elég le súj tó vé le ményt mond a rég múl tat men -
te ni aka ró apo lo ge ti ká ról, mind azon ál tal a sze ku la riz mus
mint az egy ház ra jel lem zõ „se kély el vi lá gi a so dás” szá má -
ra is ne ga tí vum.19 A ke resz tény kö zös ség re le sel ke dõ el sõ
szá mú ve szély az, ha az ere de ti leg pne u ma ti kus va ló ság
ész re vét le nül pszi chi kai va ló ság gá tor zul. Bon ho ef fert ol -
vas va azt lát hat juk, hogy ez is két fé le mó don tör tén het:
egy részt ma ga a gyü le ke zet vál hat pne u ma ti kus va ló ság -
ból pszi chi kai va ló ság gá; más részt a lel kész sze mé lyi sé ge
le het aka dá lya an nak, hogy a gyü le ke zet pne u ma ti kus va -
ló ság ma rad jon vagy az zá vál jon. 

„Klu bo so dás”
Azt a je len sé get ne vez zük így, ami kor gyü le ke ze tek sok -
szor kel le mes klub bá vál toz nak, ahol a ba rá tok vagy a ro -

ko nok jól ér zik ma gu kat. Pe dig em be ri, „za va ros, tisz tá ta -
lan vá gya in kat” visszük ez ál tal a kö zös ség be. Ilyen kor éri
a lel ki kö zös sé get a „szí vig ha tó mér ge zés”, mint Bon ho -
ef fer ír ja: „A ke resz tyén test vé ri kö zös sé get össze té veszt -
jük a vá gya ink fes tet te jám bor kö zös ség gel, s a ke resz tyén
test vé ri ség Lé lek sze rin ti va ló sá gát össze ke ver jük a jám -
bor lel kek ter mé szet sze rin ti vá gya ko zá sá val a tár sak kal
élt kö zös ség után.”20 A min den ko ri lel kész fel ada ta, hogy
gyü le ke ze té ben óv ja a Krisz tus-kö zös sé get a klu bo so dás,
a csa lá di bel ter jes ség ve szé lyé tõl. „A ke resz tyén kö zös ség -
be be csem pé szett min den ne mû em be ri áb ránd a va ló di kö -
zös ség út já ban áll, s össze kell tör nie ah hoz, hogy a kö -
zös ség meg ma rad jon.”21 Sok szor a lel kész te he tet le nnek
ér zi ma gát, ha az erõs egyé ni sé gek vagy az örök ké nyüzs -
gõk do mi nan ci á ját ta pasz tal ja, s em be ri leg sok szor el ke se -
re dik, hogy alul ma rad. De Bon ho ef fer biz ta tó-fi gyel mez te -
tõ sza vai ép pen ne ki szól nak: „Egy lel kész nek so ha sem
sza bad a gyü le ke ze té re pa nasz kod nia, sem az em be rek,
sem az Is ten elõtt; nem azért bí za tott rá az a gyü le ke zet,
hogy az Is ten és az em be rek elõtt a ma ga iga zá nak bi zo -
nyos sá gá ban pe rel jen ve lük. Aki el ve szí ti bi zal mát ab ban
a gyü le ke zet ben, amely be Is ten õt he lyez te, mi elõtt pa -
naszt emel ne el le ne, vizs gál ja meg ön ma gát: va jon nem
sa ját el vá rá sa it akar ja-e Is ten össze tör ni?”22

Az egyé ni ség do mi nan ci á ja a ve ze tés ben
Ugyan ilyen nagy prob lé mát okoz hat a kö zös ség nek, ha a
lel kész erõs egyé ni sé ge ül rá a kö zös ség re. Ilyen kor nem
az Is ten hez, ha nem az em be ri lé lek hez va ló „meg té rés”
kö vet ke zik be: „…ahol egy erõs egyé ni ség akar va-aka rat -
la nul vissza él sze mé lyes vonz ere jé vel, s egy má sik em bert
vagy egy egész kö zös sé get le nyû göz és bûv kö ré be von. Itt
csak ugyan köz vet le nül hat a lé lek a lé lek re. Az erõs erõt
vett a gyön gén, a gyön ge el len ál lás össze rop pant a má sik
sze mé lyi ség ha tá sa alatt. Le vet ték a lá bá ról, de nem az
ügy nek nyer ték meg.”23 Er re is könnyû len ne pél dát ta lál -
nunk egy szo cio ló gi ai je len ség gé zsu go ro dott egy ház ban,
ahol a teo ló gia ant ro po mor fi zá ló dott, a klasszi kus ke resz -
tény test vé ri ség esz ményt pe dig a ro man ti kus egyé ni ség -
kul tusz szo rí tot ta ki. 

Pu ri fi ká lók

A má sik ve szély ak kor le sel ke dik, ami kor né há nyan he lye -
sen fel is me rik az ere de ti leg pne u ma ti kus kö zös ség pszi -
chi ka li zá ló dá sá nak (sze ku la ri zá ló dá sá nak) fo lya ma tát, de
ek kor pá nik ba es nek, és a pu ri fi ká ció ér de ké ben a „tisz -
ták” zárt kö zös sé gét kí ván ják meg szer vez ni. Ilyen kor a
ke gyes ér zü le tem vonz a kö zös ség hez. Sze re tek a hoz zám

289

18 Wil li am Tyn dale: The Obe di en ce of Chris ti an Man. (1528) Pen guin
Books, Lon don, 2000. 150–151. o. An go lul idé zem a tel jes kon tex tust:
„Christ is the cau se why I lo ve thee, why I am re ady to do the ut ter most
of my po wer for thee, and why I pray for thee. And as long as the cau se
abi deth, so long las teth the ef fect: even as it is al ways day so long as the
sun shi neth. Do the re fo re the worst thou canst un to me, take away my
goods, take away my good name; yet as long as Christ re ma i neth in my
he art, so long I lo ve thee not a whit the less, and so long art thou as dear
un to me as mi ne own soul, and so long am I re ady to do thee good for
thi ne evil, and so long I pray for thee with all my he art: for Christ de si -
reth it of me, and hath de ser ved it of me. Thi ne unk ind ness com pa red un -
to his kind ness is noth ing at all; yea, it is swal lo wed up as a little smoke
of a mighty wind, and is no more seen or tho ught upon. More o ver that
evil which did st to me, I re ce ive not of thy hand, but of the hand of God,
and as God’s scour ge to teach me pa tience, and to nur ture me: and there  -
fo re have no cau se to be angry with thee, more than a child hath to be
angry with his father’s rod; or a sick man with a sour or bit ter me di cine
that he a leth him, or a pri son er with his fet ters, or he that is punis hed
law fully with the of fi cer that punis heth him.” 
19 A „mély evi lá gi ság nak” és a „se kély evi lá gi ság nak” (a fel vi lá go sul tak,
a buz gól ko dók, a ké nyel me sek vagy az élv haj há szok se ké lyes evi lá gi sá -
gá nak) a szem be ál lí tá sát l. Bör tön le ve lek 172. o. 

20 Szen tek 16. o.
21 Szen tek 17. o
22 Szen tek 19. o.
23 Szen tek 23. o.



ha son szõ rû ek kel együtt len ni. Ez az igye ke zet vi szont
szük ség sze rû en szek tá so dás hoz ve zet: mi va gyunk a jók
és az iga zak, õk pe dig a ha mis egy ház, a Bá bel, a Ba bi lon,
a Nagy Pa ráz na. Min den egy há zon be lül in dult, alul ról jö -
võ re form moz ga lom ban kí sért a szek tá so dás ve szé lye, né -
ha csu pán szo cio ló gi ai, né ha teo ló gi ai ér te lem ben is. Ha
egy egy há zi egye sü let nek nem a na gyobb kö zös ség se gí té -
se a cél ja, ha nem az igaz ság tu dat je gyé ben tör té nõ eset le -
ges ki sza ka dás, ak kor szek to id je len sé g lesz, és bom laszt -
ja az egy há zat, Krisz tus élõ tes té nek a kö zös sé gét. Ilyen
je len sé gek re is szép szám mal ad hat nánk pél dát a ha zai
egy ház tör té net bõl. A bon ho ef fe ri fi gyel mez te tés hasz nos
kor rek tí vum az ilyen je len sé gek kel szem ben: „…az Ige
rend je alatt élõ ke resz tyén kö zös ség csak úgy ma rad hat
egész sé ges, ha nem mint moz ga lom, rend, egy let, col le gi -
um pi e ta tis lép föl, ha nem az egy szent, egye te mes ke resz -
tyén egy ház ré szé nek te kin ti ma gát, s cse le ked ve és szen -
ved ve az egész egy ház ba já ban, har cá ban és ígé re té ben
osz to zik.”24

SZOL GÁ LAT ÉS TE HER HOR DO ZÁS:
A PNE U MA TI KUS KÖ ZÖS SÉG BEN SÕ DI NA MI KÁ JA

A szol gá lat ról szó ló fe je zet ben szól Bon ho ef fer a kö zös ség
ben sõ di na mi ká já ról. Min den kö zös ség ben van nak erõ sek
és gyen gék, te het sé ge sek és te het ség te le nek, gaz da gok és
sze gé nyek. A ve tél ke dés, a ri va li zá lás a kö zös ség rom lá sá -
hoz ve zet. Min den ke resz tyén kö zös ség alap sza bá lya,
hogy test vé rünk rõl ti los ti tok ban szól nunk.

A nyel vün ket meg kell za bo láz ni, a má sik meg szó lá sa
ugyan is bûn. Sér tõ dé keny, ér zé keny sem le he tek, nem vá -
gya koz ha tok a meg be csü lés re, a meg tisz tel te tés re, ugyan -
is Pál lal együtt sa ját ma ga mat kell a leg na gyobb bû nös nek
lát nom (1Tim 1,15): „Ha sa ját bû nöm a má so ké nál eny -
hébb nek, ke vés bé meg ve ten dõ nek tû nik, ak kor egy ál ta lán
nem is mer tem meg bû nö met. Mert szük ség kép pen a ma -
gam bû ne a leg na gyobb, a leg sú lyo sabb, a leg utá la to sabb
bûn a vi lá gon. Csak mind ezek fi gye lem be vé te lé vel vé gez -
he tem a test vé ri szol gá la tot a kö zös ség ben.” En nek mód -
ja elõ ször is a má sik meg hall ga tá sa, má sod szor a cse lek -
võ se gí tés, har mad szor pe dig a te her hor do zás Gal 6,2 ér -
tel mé ben. Ez a má sik el vi se lé sét, tû ré sét je len ti. Ez zel jut -
tat juk ki fe je zés re Jé zus Krisz tus vált ság mû vét, aki a be teg -
sé ge in ket vi sel te és fáj dal ma in kat hor doz ta (Ézs 53,5).
Bon ho ef fer hang sú lyoz za, hogy „…a bûn el hor do zá sá ban
mu tat ko zik meg tel jes va ló já ban Is ten ir gal má nak a nagy -
sá ga”.25 Ha Krisz tus el vi sel te a mi bû ne in ket, ak kor ne -
künk is el kell vi sel nünk test vé re ink bû nét. „Mi vel a kö -
zös ség min den egyes tag já nak bû ne az egész kö zös sé get
ter he li és vá dol ja, a gyü le ke zet a test vér bû né nek a fáj dal -
mát és ter hét hor doz ván is uj jong és ör vend, ami ért Is ten

ke gyel mé bõl tûr het és meg bo csát hat. (…) Aki má so kat
hor doz, tud ja, hogy õt is hor doz zák, s erõt is csak eb bõl
vesz a ter hek el vi se lé sé hez.”26 Csak ak kor tu dom hir det ni
a sza ba dí tás gyó gyí tó igé jét, ha meg hall ga tom, cse lek võ en
se gí tek ne ki és a ter he it hor do zom. Már a Sanc to rum Com -
munióban is ki fej tet te Bon ho ef fer, hogy az egy ház a Krisz -
tus ként lé te zõ gyü le ke zet, „Chris tus als Ge me in de exis tie -
rend”, s itt ír ta, hogy az egy ház az em be ri ség nek az a ré -
sze, ahol Krisz tus for mát öl tött. Fin ken wal dé ban is ez volt
a meg ha tá ro zó teo ló gi ai szem pont. Akár csak a Stell vert re -
tung, a he lyet te sí tés, vagy a má sik bû né nek át vál la lá sa.
Min den nek alap ja Jé zus Krisz tus ke reszt ha lá lá nak he lyet -
tes ál do za tá ban van.

A PNE U MA TI KUS KÖ ZÖS SÉG SZA TEL LITTÉ MÁI:
EGY HÁZ FE GYE LEM, GYÓ NÁS, ÜGY NÖK ÜGY

A ke resz tény kö zös ség nek mint pne u ma ti kus va ló ság nak
szá mos sza tel litté má ja van. Ezek kö zül csak né há nyat so -
ro lunk fel, mind egyik rõl hossza san le het ne szól ni. Ezek
az egy ház fe gye lem, a gyó nás és az ügy nök ügy.

Egy ház fe gye lem

A kö zös ség, a com mu nio éle té vel kap cso lat ban azon nal
fel ve tõ dik az ex kom mu ni ká ció kér dé se is. Az egy ház fe gye -
lem az egy ház egyik is mer te tõ je le: Luther ezt a kul csok
ha tal má nak hív ja. Bon ho ef fer jól lát ja, hogy a fi gyel mez -
te tés, a fed dés, a sze líd, de ke mény be széd is nél kü löz he -
tet len a kö zös ség ben. „Min den ke gyet len ség nél ir gal mat -
la nabb az a lágy ság, amely a má sik em bert át en ge di a bû -
né nek. Min den ir gal mas ság nál na gyobb a szi go rú fed dés,
amely test vé re met a bûn út já ról szó lít ja vissza.”27 Amíg a
pszi chi kus kö zös ség ben „…az ér zé keny em ber hí zel gés sel
kez di, ám – csak ha mar – test vé ré nek meg ve té sé vel és rá -
gal ma zá sá val vég zi”, ad dig a pne u ma ti kus kö zös ség ben
„…az alá za tos vi szont meg õr zi az igaz sá got és a sze re te -
tet. Meg õr zi Is ten Igé jét, hagy ja, hogy az Is ten Igé je ve zes -
se oda test vé ré hez”.28 Baj lesz a kö zös ség ben, ha a von zó,
csil lo gó sze mé lyi ség jegyek vál nak mér ték ké. Pél dá ul az
Új szö vet ség püs pök ké pé ben – ír ja Bon ho ef fer – „…egy ár -
va szó sincs az egyé ni tu laj don sá gok va rá zsá ról, az egy -
há zi sze mé lyi ség ra gyo gó tu laj don sá ga i ról”.29 „A gyü le ke -
zet nek nem csil lo gó sze mé lyi sé gek re van szük sé ge, ha -
nem Jé zus hoz és a test vé re i hez hû szol gák ra.”30
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Gyó nás

A Nagy ká té sze rint gyó nás az a ma ga tar tás, amely nek
kö vet kez té ben min den ke resz tény em ber bû nös nek ta lál ja
ma gát, még olyan bû nök ben is, ame lyek rõl nin csen tu do -
má sa. A gyó nás az is ten is me ret re ju tott em ber ön val lo má -
sa.31 Az el sõ a con fes sio fi dei, a hit gyó ná sa, amely a szív -
ben tör té nik, ezt kö ve ti a con fes sio ca ri ta tis, amely ben a
meg bán tott test vé rünk fe lé for du lunk. A gyón ta tó test vé re
és tár sa a gyó nó nak, és nem bí rá ja. A test vé ri kö zös ség -
ben va ló bûn val lás szük sé ges. A com mu nio sanc to rum ki -
fe je zés utal ar ra, hogy a bûn bo csá nat a gyü le ke zet köz -
ügye. A Szent lé lek a ke gyel mi esz kö zök ál tal mû kö dik,
amely az igét ha té konnyá (ef fi cax) és mun kál ko dó vá (ope -
ra tív) te szi.

Ki nek vall jam meg bû ne i met, ha a kö zös ség meg rom -
lott? Bon ho ef fer sze rint test vé re ink bár me lyi ke le het a
gyón ta tónk, ám fon tos, hogy a gyón ta tóm „ke reszt alatt ál -
ló test vé rem” le gyen.32 Így ve zet el ben nün ket Bon ho ef fer
a ke resz tig. Bûn val lá sunk fül ta nú ja az le het csu pán, aki
ma ga is a ke reszt alatt él. Fon tos, hogy má so kat csak az
gyón tas son, aki ma ga is gya ko rol ja a bûn val lást. „…test -
vé rem im már Krisz tust kép vi se li. Nem kell már elõt te ala -
kos kod nom… Gyó ná som tit kát úgy õr zi meg, aho gyan Is -
ten õr zi meg. Ha test vé rem nek gyó nok, Is ten nek gyó -
nok.”33 „A bûn val lás sal Jé zus Krisz tus kö zös sé gé hez ju tok.
(…) A bûn el akar rej tõz ni. Me ne kül a vi lá gos ság tól. A hall -
ga tás sö tét sé gé ben egész ben sõ met meg mér ge zi. (…) A
bûn val lás sal az evan gé li um ra gyo gá sa árad el a ma gá ba
zár kó zott szív éj sza ká ján. (…) A ki mon dott, meg val lott
bûn tel je sen el erõt le ne dett. Le lep le zõ dött mint bûn, és íté -
let re ju tott. Nem rom bol hat ja to vább a kö zös sé get. A test -
vér bû nét most már az egész kö zös ség kor doz za.”34

Ügy nök ügy

Más fél év ti zed del a rend szer vál to zás utá ni Ma gyar or szá -
gon egy há zun kon be lül is idõn ként új ra és új ra fel ve tõ dik
az úgy ne ve zett ügy nök kér dés. Az ügy nök kér dés par ex cel -
len ce com mu nio-kér dés. A kö zös ség bõl kik mû köd tek
együtt a kö zös ség el le nes el nyo mó ha ta lom mal? Mi lyen
mér té ket öl tött ez az együtt mû kö dés: kon for miz mus ról,
kol la bo rá ci ó ról vagy áru lás ról van szó? Egy ház men tõ
vagy egy ház rom bo ló mun kát vég zett-e az, aki kény szer
ha tá sa alatt vagy ta lán ön kén te sen je len té se ket írt a test -
vé ré rõl? Kü lö nö sen éle sen ve tõ dött fel a kö zel múlt ban ez
a kér dés a De ák té ri gyü le ke zet tisz te let re  mél tó lel ké sze
kap csán.35 A kö zös ség prob lé má in gyöt rõd ve sok szor fel -

só haj tunk: mi lyen jó len ne át ölel ni az egy kor el esett test -
vért! Mi cso da ta nú ság té tel len ne egy ügy nök gyó ná sa!
Nyil ván va ló vá ten né Is ten ere jét. A kö zös sé gi bûn ren de -
zé se nem ma gán ügy, ha nem a kö zös ség re tar to zik. Nem
le het a bûn ren de zé sét csu pán az „Is ten és én” kap cso la tá -
ra re du kál ni. A szív gyó ná sát (con fes sio cor dis) a száj gyó -
ná sá nak (con fes sio oris) kel le ne kö vet nie.

Bon ho ef fer azt mond ja, hogy a kö zös ség ben egy más
Krisz tu sá vá kell len nünk. Fel ve tõd het a kér dés: va jon az
egy ko ri ügy nö kök mi ért nem val la nak a kö zös ség nek,
hogy könnyít se nek éle tük ter hén? Mi ért ma rad nak in kább
ma guk ra a bû ne ik kel? Vé le mé nyem sze rint azért, mert
sok szor jog gal lát ják úgy, hogy a kö zös ség ré gen nem
Krisz tus, ha nem sok kal in kább a Ka ja fá sok, a Pi lá tu sok, a
kár ör ven de zõk, a kí ván csis ko dók, a csõ cse lék kö zös sé ge.
A bû nös (az ügy nök) te hát ép pen a meg rom lott kö zös ség
mi att nem tud ja ki mon da ni a bû nét, hogy ez ál tal a ki mon -
dott, meg val lott bûn – Bon ho ef fer ki fe je zé sé vel – el erõt le -
ned jék, le lep le zõd jék, íté let re jus son. A ki mon dat lan sá ga
kö vet kez té ben a bûn to vább ra is „ke mény” ma rad, s így
még to vább rom bol ja a kö zös sé get. Ör dö gi kör rõl van te -
hát szó: a kö zös ség nem tisz tul meg, mert a bûn nem
mon da tik ki – a bûn nem mon da tik ki, mert a kö zös ség
nem tisz tult meg.

Sok szor az zal ál tat juk ma gun kat, hogy elég, ha Is ten
szí ne elõtt te szünk bûn val lást, s Is ten az, aki meg bo csát.
Bon ho ef fer le lep le zi ke gyes ön be csa pá sun kat: a va ló ság -
ban csak ön ma gunk nak val lot tuk be bû ne in ket, s ma -
gunk nak bo csá tot tunk meg. Bon ho ef fer sze rint pon to san
ezért van szük ség ar ra, hogy test vé rünk is ta nú ja le gyen
gyó ná sunk nak. „Amíg csak ma gá nyom ban val lom meg
bû ne i met, min den ho mály ban ma rad, de ha test vé rem is
je len van, a bûnt nap vi lág ra kell hoz nom.”36

Jé zus egy ko ron a vá mo sok hoz és a szaj hák hoz jött,
mert õk tud ták, mi a bûn va ló sá ga, s Jé zus na gyon jól tud -
ta, hogy az úgy ne ve zett iga zak egy haj szál lal sem job bak,
mint a vi lág szá má ra is nyil ván va ló bû nö sök. Ma pe dig Jé -
zus az egy ko ri ügy nö kök höz, a pa ráz nák hoz, a nyil ván va -
ló an bû nö sök höz jön, hogy raj tuk ke resz tül mu tat has sa
meg, az ál lí tó la go san bûn te le nek sem job bak, mint a bû -
nö sök. Ma raj tuk ke resz tül tud ja (tud ná) Is ten meg mu tat -
ni az õ vég te len ir gal mát és bûn bo csá tó sze re te tét. Fa za -
kas Sán dor az Em lé ke zés és meg bé ké lés – A múlt tal va ló
szem be sü lés egy há zi és teo ló gi ai kri té ri u mai cí men meg je -
lent nagy sze rû köny vé ben (Kál vin Ki adó, 2004) ír ja a kö -
vet ke zõ ket: 

„Aki pe dig en ge di, hogy Jé zus Krisz tus bo csás sa meg
bû ne it, és rá tud ja ma gát bíz ni a kö zös ség meg bo csá tó
sze re te té nek meg tar tó ere jé re, az meg ta pasz talt va la mit
Is ten meg iga zí tó ke gyel mé bõl. Saj nos egy há za ink ban en -
nek a ta pasz ta lat nak a meg élé se a leg több eset ben hi ány -
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zik. Pe dig nincs még egy olyan hely és fó rum a vi lág ban,
ahol egy ko ri el len sé gek meg ta nul hat nak egy más fe lé for -
dul ni, bû nö sök és ál do za ta ik egy más nak ke zet nyúj ta ni,
ahol az Is ten ir gal ma konk rét tá vál hat na az em be rek kö -
zöt ti meg bo csá tás ban, és ahol az em be ri lét fe nye ge tett sé -
gét és ha lál lal szem be ni te he tet len sé gét a hús vét fé nyé ben
le het ne szem lél ni” (159. o.).

Össze fog la lás ként meg ál la pít hat juk, Diet rich Bon ho ef -
fer jól lát ta, hogy a ke resz tény kö zös ség spe ci á lis, „pne u -
ma ti kus” va ló ság. A száz év vel ez elõtt szü le tett már tír teo -
ló gus gon do la tai mai egy ház épí tõ gya kor la tunk szá má ra

is igen je len tõs se gít sé get ad hat nak. Lát tuk, hogy a pne u -
ma ti kus va ló ság fe lül rõl és kí vül rõl tör be az em be ri szí -
vek be, hogy az em be ri szív zárt kam rá i nak aj tó it ki nyis sa,
s hogy ez ál tal ab ba új vér ára mol jon. A ko ráb ban ego cent -
ri kus éle tek, ato mi zá ló dott em be ri kö zös sé gek egy szer re
egy más fe lé for dul nak, s min den ma gya rá zat nél kül ön -
ma guk he lyett egy má sért él nek. Sa ját ba ja i kat vi szik a kö -
zös be, s cse ré be Krisz tu son ke resz tül egy más ja va it kap -
ják. Ön ma guk ban már ré gen el pusz tul tak vol na, de az
egy má sért va ló élet tart ja élet ben õket. Ez a fe lül rõl ka pott
kö zös örök élet.

292

Bon ho ef fer Eber hard Beth ge ál tal össze ál lí tott és szer kesz -
tett tö re dé kes Eti kájá ban a be fe je zet len fe je ze tek egyi ké -
nek a cí me: „An nak a le he tõ sé ge, hogy az egy ház szól jon
a vi lág hoz”.1 Akit fog lal koz tat az egy há zak nak a vi lág
kér dé se i ben meg fo gal ma zott nyi lat ko za ta i nak a tör té ne te,
meg le põd ve ál la pít hat ja meg, hogy Bon ho ef fer már ek kor
az egész vi lág ke resz tény sé gé ben éb re dõ vágy ként em lí ti,
hogy az egy ház meg ol dást je len tõ szót (lö sen des Wort)
mond jon.

A vi lág ke resz tény ség nek az egy ház sza va utá ni vá gyát
Bon ho ef fer sze rint szá mos té nye zõ ma gya ráz za. A vi lág
prob lé mái a fe jünk re nõt tek, mert az ideo ló gi ai és gya kor -
la ti meg ol dá si ja vas la tok csõ döt mon da nak, a vi lág tech -
ni kai fej lõ dé sé nek vé gé hez ér ke zett, a prob lé mák pe dig
annyi ra ál ta lá no san em be ri ek, hogy alap ve tõ se gít ség re
van szük ség. Az egy ház a szo ci á lis, gaz da sá gi, po li ti kai,
sze xu á lis és pe da gó gi ai prob lé mák kal kap cso lat ban nem
tud mit mon da ni, sõt in kább bot rán ko zást okoz és aka dá -
lyoz za az em be re ket a hit ben. A dog ma ti ka i lag helyt ál ló
ige hir de tés nem ele gen dõ, sem az ál ta lá nos eti kai el vek,
ha nem konk rét eti kai út mu ta tás ra van szük ség. Az egy há -
zak nak össze kell fog ni uk és a vi lág meg ol dat lan kér dé se -
i re meg ol dást kell kí nál ni uk.

Ezek ben a gon do la tok ban Bon ho ef fer sze rint he lyes és
visszá já ra for dult mo tí vu mok ke ve red nek. Két kér dés
men tén mér le ge li az egy ház vi lág hoz in té zett sza vá nak
mi ként jét.

El sõ kér dé se: he lyes-e azt ál lí ta ni, hogy az egy ház fel -
ada ta a mai vi lág kér dé se i re meg ol dá so kat kí nál ni? A kér -
dés re kér dés sel vá la szol: van nak-e egy ál ta lán ke resz tény
meg ol dá sok a vi lá gi prob lé mák ra? Az an gol szász vi lág ban

el ter jedt né zet, hogy a ke resz tény ség min den kér dés re tud -
ja a vá laszt. El ve ti és té ve dés nek mi nõ sí ti azt a gon do la tot,
hogy a ke resz tény ség nek a vi lág min den szo ci á lis és po li ti -
kai kér dé sé re len ne olyan vá la sza, amely hez ra gasz kod va
rend be le het ne ten ni a vi lá got. He lyes vi szont ál lí ta ni, ír ja,
hogy a ke resz tény ség nek van ha tá ro zott mon da ni va ló ja a
vi lá gi dol gok hoz. Bon ho ef fer há rom ér vet so rol fel.

El sõ ér ve, hogy Jé zus is ki tért a vi lá gi prob lé mák meg ol -
dá sa elõl, ahol er re kér ték: nem men tett fel a csá szá ri adó
meg fi ze té se alól (Mt 22,15kk); nem vál lal ta a ve sze ke dõ
örö kö sök kö zött a bé ke bí ró sze re pét (Lk 12,13). Amit Jé -
zus kí nál, az nem meg ol dás, ha nem meg vál tás („nicht Lö -
sung, son dern Er lö sung”). Ezen a pon ton te hát el kell vet -
ni azt a ha mis vé le ke dést, hogy az egy ház, a ke resz tény -
ség meg ol dást kí nál a vi lág prob lé má i ra, ne vez zék azt
akár fel sza ba dí tá si teo ló gi á nak, akár dia kó ni ai teo ló gi á -
nak, akár egy sze rû en csak bol dog élet nek.

Má so dik ér ve sze rint nincs hi vat ko zá si alap ja an nak,
hogy min den vi lá gi prob lé ma meg ol dó dik. Kö vet ke ze tes és
ép pen ezért ke mény a meg fo gal ma zá sa: „Ta lán Is ten nek
fon to sabb ezek nek a prob lé mák nak a meg ol dat lan sá ga,
mint meg ol dá suk, és pe dig uta lás ként az em be rek bûn be -
esé sé re és Is ten meg vál tá sá ra.”

Har ma dik ér ve: Az egy ház szer ve zett har ca – kam pá nya
– va la mi lyen vi lá gi rossz el len a kö zép ko ri ke resz tes had -
já ra tok foly ta tá sa, amely nem a lu the ra niz mus nak, ha -
nem az an gol szász ke resz tény ség nek a jel lem zõ je. Az
ilyen tör té nel mi kí sér le tek ku darc cal vég zõd tek. A rab szol -
gák 19. szá za di fel sza ba dí tá sa a hal lat lan nyo mor ban ten -
gõ dõ ipa ri pro le ta ri á tust hoz ta lét re. Kö vet kez mé nyei mi -
att a szesz ti la lom fel füg gesz té sét ma ga a tilalom be ve ze -
té sét kez de mé nye zõ me to dis ta egy ház javasolta. A Nép -
szö vet ség nem fog ta vissza a na ci o na liz must, ha nem ki -
élez te.

RE USS AND RÁS

Eti ka kér üg ma nél kül?

1 Über die Mög lich ke it des Wor tes der Kirche an die Welt. In Diet rich
Bon ho ef fer: Ethik. 1948. 276–282. o.



A pél dák so rát ki egé szít ve, el ve ten dõ egyes em be rek
meg bé lyeg zé se, egye sek vagy cso por tok sá tá ni nak nyil vá -
ní tá sa, mert azt az il lú zi ót kel ti, hogy a jók har col nak a
rosszak el len, hol ott a jó és a rossz front ja nem ilyen egy -
ér tel mû. E ma ga tar tás a vég sõ ered ményt te kint ve pe dig
in kább csak fi gye lem el te re lés.

A fen ti ek ben is mer te tett há rom ér vé vel Bon ho ef fer ha -
gyo má nyos lu the rá nus gon do la to kat ír le.

Ne gyed szer Bon ho ef fer le küz den dõ nek és nem bib li kus -
nak tart ja azt a szem lé le tet, amely az em be ri prob lé mák -
ból ki in dul va ke res meg ol dá so kat. Nem a vi lág tól Is ten -
hez, ha nem Is ten tõl a vi lág hoz ve zet Jé zus Krisz tus út ja,
és ezért min den ke resz tény gon dol ko dás út ja is. Ez azt je -
len ti, hogy az evan gé li um lé nye ge nem vi lá gi prob lé mák
meg ol dá sá ban rej lik, és az egy ház lé nyeg be vá gó fel ada ta
sem le het ez. Nem az kö vet ke zik eb bõl, hogy az egy ház -
nak e té ren ne len ne fel ada ta. A kér dés az egy ház le gi tim
fel ada ta, ame lyet ak kor le het meg ta lál ni, ha he lyes a ki in -
du ló pont.

Az ol va sót a barthi teo ló gi ai esz mé lés nek, az ige teo ló -
gi á já nak az ér ve lé sé re em lé kez te ti a ne gye dik érv. Bon ho -
ef fer a re for má ci ó nak Barth ál tal új ra fo gal ma zott fel is me -
ré sei men tén ha lad itt. Az Is ten or szá ga evo lú ci ós fel fo gá -
sá nak 19. szá za di ér tel me zé sét ve ti el e so rok ban, és nem
Paul Til lich kor re lá ci ós el mé le té vel vi tat ko zik, hi szen azt
nem is mer het te, leg alább is nem ki ér lelt for má já ban.

Ka rak te res az Is ten tõl em ber hez vagy az em ber tõl Is ten -
hez ve ze tõ út al ter na tív fel vá zo lá sa az zal, hogy az elõb bi
a he lyes. Ha azon ban ko mo lyan vesszük, amit Bon ho ef fer
meg ál la pí tott, hogy az em be ri prob lé mák meg ol dat lan sá -
ga esz köz Is ten ke zé ben, uta lás az em ber bûn be esé sé re,
bû né re és az is te ni meg vál tás szük sé ges sé gé re, ak kor a
vá lasz ke re sés az em be ri prob lé mák meg ol dá sá ra nem te -
kint he tõ pusz tán em be ri ki in du ló pont nak, ked velt ki fe je -
zés sel ant ro po cent riz mus nak, hi szen az em be ri jaj ki ál tás
tu laj don kép pen már vá lasz Is ten cse lek vé sé re, aki rejt ve,
nem iga zi ar cát mu tat va mun kál ko dik a vi lág ban.

A má sik nagy kér dés, amellyel a fe je zet fog lal ko zik, az,
hogy mi le gyen az egy ház sza vá nak a tar tal ma. Vá la sza
ha tá ro zott, ka te go ri kus és ezért szó sze rint idé zen dõ: „Az
egy ház sza va a vi lág hoz nem le het más, mint Is ten sza va
a vi lág hoz. Az az: Jé zus Krisz tus és az üd vös ség az õ ne vé -
ben. Jé zus Krisz tus ban van ad va Is ten nek a vi lág hoz va ló
vi szo nya; Is ten nek a vi lág hoz va ló olyan má sik vi szo nyát,
amely nem Jé zus Krisz tu son át ve zet, nem is mer jük. Ezért
az egy ház szá má ra sem ada tott más vi szony a vi lág gal,
mint Jé zus Krisz tu son ke resz tül; te hát nem ter mé szet jog,
nem ész jog, nem ál ta lá nos em be ri jog alap ján, ha nem
egye dül a Jé zus Krisz tus ról szó ló evan gé li um alap ján ada -
tik az egy ház he lyes vi szo nya a vi lág hoz.”

Bon ho ef fer az el mon dot ta kat há rom té tel ben ér tel me zi.
Az el sõ, hogy az egy ház sza va a vi lág hoz Is ten nek a vi lág -
hoz test ben va ló el jö ve te lé rõl szó ló ige. En nek az igé nek a
tar tal ma Is ten nek a vi lág irán ti sze re te te a Fi ú ban és Is ten
íté le te a hi tet len ség fö lött. Ennyi ben te hát meg té rés re hí vó

szó. A má so dik, hogy az Is ten nek a vi lág irán ti sze re te té -
rõl szó ló igé je a gyü le ke ze tet fe le lõs ség tel jes vi szony ba ál -
lít ja a vi lág gal, ami ab ból áll, hogy a gyü le ke zet nek szó val
és cse le ke det tel a Krisz tus ban va ló hi tet kell meg val la nia.
A har ma dik, hogy Is ten sze re te té nek ez a meg val lá sa a
tör vény és az evan gé li um hir de té se ál tal tör té nik. E ket tõt
nem le het szét vá lasz ta ni, és sem mi kép pen sem fog ha tók
fel úgy, hogy a tör vény a vi lág ra, az evan gé li um pe dig a
gyü le ke zet re ér vé nyes. Vi lá gos és ha tá ro zott sza vak ezek,
de mi kö vet ke zik be lõ lük?

A gya kor la ti kö vet kez te té se ket, ame lyek még min dig sú -
lyos teo ló gi ai té te lek, Bon ho ef fer hat pont ban ad ja elõ.

1. Vi tat ja azt a le he tõ sé get, hogy az egy ház kö zös ész-
vagy ter mé szet jo gi fel is me ré sek alap ján szól jon, te hát
akár csak ide ig le ne sen is el te kint sen az evan gé li um tól.
Ezt meg te he ti a ró mai ka to li ciz mus, de nem te he ti meg a
re for má ció egy há za.

Bon ho ef fer így el len tét be ke rül a 20. szá zad szá mos
irány za tá val, pél dá ul az el sõ vi lág há bo rút kö ve tõ en meg -
szer ve zõ dött, majd az el sõ kon fe ren ci á ját Stock holm ban
1925-ben tar tó Gya kor la ti ke resz tény ség moz gal má val
(Prak tisches Chris ten tum, Life and Work). Ez azon az ala -
pon kí vánt a bé ke és az igaz sá gos ság ége tõ kér dé se i vel fog -
lal koz ni, hogy a vi lág ban je lent ke zõ fel ada tok az egy há zak
össze fo gá sát igény lik és – úgy tar tot ták – a tan szét vá laszt,
a szol gá lat egye sít („doctri ne di vi des whi le ser vi ce uni tes”).
A nem ze tiszo ci a liz mus, a má so dik vi lág há bo rú, majd a ké -
sõb bi idõk ki hí vá sai azon ban meg mu tat ták, hogy na gyon
ne héz az együtt mû kö dés a tan be li ala pok ban va ló egy ség
nél kül. A leg ki sebb kö zös ne ve zõ nem elég az egy ség hez,
de még a kö zös szol gá lat min den hát só gon do lat nél kü li
vég zé sé hez is ke vés. A gyar ma tok nak a 60-as évek ben tör -
tént fel sza ba du lá sa után át ren de zõ dött és a Ke let–Nyu gat
an ta go nisz ti kus vi lá gá ban élõ egy há zak szin tén a vi lág né -
ze ti kü lönb sé gek mel lõ zé sé vel kí ván tak egy más sal vagy
más nem egy há zi, eset leg nem is ke resz tény erõ vel együtt -
mû köd ni. En nek ki fe je zé sé re hasz nál ták több fé le össze füg -
gés ben is a sze ku lá ris öku me niz mus fo gal mát. Az el múlt
két év ti zed ben Hans Küng ró mai ka to li kus teo ló gus pró -
bál ko zott az em be ri ség túl élé se ér de ké ben a leg na gyobb vi -
lág val lá sok eti kai össze fo gá sá val. Tö rek vé sé nek alap ja,
hogy va ló ban egyet ér tés van kö zöt tük, egy sze rû en fo gal -
maz va, a má so dik kõ táb la szük sé ges sé ge és tar tal ma fe lõl.
Tu laj don kép pen ar ról van szó, amit Pál apos tol a szív be írt
tör vény nek ne vez. Er re utal Luther, ami kor az ele mi er köl -
csi nor mák kal kap cso lat ban a tö rö kök re hi vat ko zik, akik
an nak el le né re is me rik eze ket a nor má kat, hogy nem ke -
resz té nyek. Igen, be szél he tünk a jó zan be lá tás alap ján a
hu mán és a ke resz tény eti ka alap ve tõ azo nos sá gá ról. Jobb
eset ben a gya kor la ti együtt mû kö dés nyo mán le he tõ vé vá -
lik a pár be széd, és ez nem le be csü len dõ. Bon ho ef fer azon -
ban úgy lát ja, hogy pusz tán ez zel az egy ház nem vég zi el
azt a kül de té sét, ame lyért van, még ha ez az er köl csi sze -
rep vál la lás na gyon is fon tos.

2. Bon ho ef fer el uta sít ja a mo rál ket tõs ér tel me zé sét is –
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bi zo nyá ra nem té ve dünk, ha úgy gon dol juk, hogy ez az Is -
ten két fé le kor mány zá sá ról szó ló ta ní tás el ter jedt, no ha
meg en ged he tet len ol va sa ta –, amely sze rint más az er -
kölcs a vi lág szá má ra és más a ke resz tény gyü le ke zet szá -
má ra, más a po gá nyok nak és más a ke resz té nyek nek, más
a ke resz tény em ber nek a vi lá gi élet ben és más a val lás, a
hit dol ga i ban. Az egy ház – ezek sze rint – a vi lág ban a jog -
rend fenn tar tá sát, a tu laj dont, a há zas sá got kö ve te li, de a
ke resz té nyek tõl a tel jes le mon dást. Esze rint a vi lág ban vi -
szon zás ra és erõ szak ra van szük ség, a ke resz té nyek kö -
zött meg bo csá tást kell gya ko rol ni és az igaz ság ta lan sá got
el szen ved ni. Bon ho ef fer úgy lát ja, hogy a Tíz pa ran cso lat
elõ írá sai sem ab szo lút is te ni ér té ke ket vé del mez nek, ha -
nem csak azt akar ják, hogy az em ber egye dül Is tent tisz -
tel je és imád ja. A két kõ táb la ezért nem vá laszt ha tó el egy -
más tól. Is ten rend jei nem ön ál ló fó ru mok, nem ezek rõl
van szó a pa ran cso la tok ban, ha nem ar ról, hogy ben nük
Is ten igé jé nek en ge del mes ked jék az em ber. (S ez le he tõ vé
te szi az em be ri éle tet a föl dön.) Jé zus kö ve tés re hí vó sza -
va sem ab szo lút ér ték rend, ha nem kö ve tés re hí vás, ép pen
úgy, mint a Tíz pa ran cso lat ban, az Is ten nek va ló konk rét
en ge del mes ség ben. A Tíz pa ran cso lat és a He gyi be széd
nem két er kölcs: mind ezek ben Is ten sza va hang zik, aki az
em bert en ge del mes ség re, te hát meg té rés re hív ja. Akár vé -
di a tu laj dont, akár le mond ró la, a dön tõ do log, hogy Is -
ten nek en ge del mes ked jék az em ber. Hely te len len ne a vi -
lág hoz szól va a jo go kért va ló har cot, a gyü le ke zet hez szól -
va pe dig a jo gok ról va ló le mon dást hang sú lyoz ni. Mind -
ket tõ ér vé nyes a vi lág ra és a gyü le ke zet re. Az ál la mi ha ta -
lom is tisz tel he ti Is tent, küzd ve és le mond va, és er rõl van
szó az ige hir de tés ben. „So ha sem fel ada ta az egy ház nak,
hogy az ál lam fe lé a ter mé sze tes ön fenn tar tás ösz tö nét
hir des se, ha nem egye dül az Is ten igaz sá ga (Recht Got tes)
irán ti en ge del mes sé get.”

Bon ho ef fer kö ze lebb se gít Luther fel fo gá sá nak meg ér té -
sé hez, aki az is te ni tör vényt nem el sõ sor ban er köl csi, ha -
nem teo ló gi ai tar tal ma mi att tar tot ta is te ni nek, hi szen a
tör vény azt je len ti ki, hogy ezek ben az em be ri együtt élés -
re vo nat ko zó dol gok ban – ame lye ket már a Sí nai-he gyi
tör vény adás elõt ti em be rek is is mer het tek, és amely alap -
ja volt az ak ko ri tár sa dal mak nak – az em ber az élõ Is ten
szí ne elõtt áll, ve le van dol ga.

3. A Tíz pa ran cso lat biz to sít ja azt a he lyet, ahol az Is ten -
ben va ló hit és az Is ten nek va ló en ge del mes ség leg alább is
nem le he tet len. Az egy ház nem is mer olyan föl di ren det,
amely a Jé zus Krisz tus ban va ló hit bõl kö vet kez ne, de
szem be kell for dul nia min den nel, ami az zal el len ke zik.
Ilyen mó don az egy ház út egyen ge tõ je le het az el jö ven dõ
Krisz tus nak. Az egy ház nak a vi lág hoz in té zett sza va ezért
csak a Krisz tus ról szó ló ige hir de tés bõl fa kad hat. Ez te hát
nem va la mi örök rend, amely a Krisz tus ban va ló hit nél -
kül is lé tez het ne.

Bon ho ef fer ér ve lé se nem te szi le he tõ vé, hogy bár mely
föl di rend del vagy irány zat tal úgy azo no sul junk, mint Is -
ten vég sõ és fel tét len rend jé vel.

4. En nek a krisz to cent riz mus nak az alap ja Bon ho ef fer
sze rint, hogy ahol min den Krisz tus ra és or szá gá ra irá nyul,
ott a vi lág iga zán vi lág, az em ber iga zán em ber lesz, és Mt
6,33-ra utal: ke res sé tek elõ ször Is ten or szá gát és an nak
igaz sá gát… Ép pen az a fel is me rés ve szi ko mo lyan a vi lá -
got és az em bert, hogy min den ál ta la és reá néz ve te rem te -
tett… és min den õben ne áll fenn (Kol 1,16–17).

5. Az egy ház szá má ra eb bõl ket tõs ma ga tar tás kö vet ke -
zik. Egy részt – ne ga tí ve – Is ten igé jé nek te kin té lyé vel el -
ha tá rol ja ma gát min den olyan gaz da sá gi ér zü let tõl vagy
for má tól, amely a Jé zus Krisz tus ban va ló hi tet nyil ván va -
ló an aka dá lyoz za. Más részt – po zi tí ve – nem Is ten igé jé -
nek te kin té lyé vel, ha nem csak a ke resz tény szak em be rek
ta ná csá nak te kin té lyé vel hoz zá já rul a dol gok új ra ren de zé -
sé hez, job bá té te lé hez. Az el sõ, a ne ga tív fel adat az egy há -
zi hi va ta lé (Amt), a má so dik, a po zi tív, a dia kó ni áé; az el -
sõ is te ni, a má so dik föl di; az el sõ Is ten igé jéé, a má so dik
a ke resz tény éle té. Lu thert idé zi: a ta ní tás a menny, az élet
a föld („doctri na est co e lum, vi ta est ter ra”).

Ezért fon tos meg kü lön böz tet ni egy részt az egy ház sza -
vát, más részt a ke resz té nyek szol gá la tát, hi va tá suk és
egye te mes pap sá guk gya kor lá sát a föl dön.

6. Még meg fo gal ma zott utol só ér ve, a he te dik pont már
csak há rom uta lás. El ve ti a vi lá gi rend ön tör vé nyû sé gé nek
(Ei gen ge setz lich ke it) gon do la tát, ame lyet Lu ther ra hi vat -
koz va sze ret tek-sze ret nek em le get ni. Az ön tör vé nyû ség
gon do la tá nak van igaz sá ga min den fé le em be ri és egy há zi
ön ké nyes ke dés sel szem ben. Is ten nel szem ben azon ban
nincs igaz sá ga, mert Is ten ki nyi lat koz ta tott aka ra ta min -
den föl di rend tör vé nye. A vi lá gi ren dek ön tör vé nyû sé gé -
nek a ha tá ra it Is ten igé jé nek hir de té se fe di fel. A gaz da ság,
az ál lam stb. is te ni tör vé nyé nek konk rét tar tal mát azok nak
kell fel is mer ni ük és meg ta lál ni uk, akik a gaz da ság ban és
az ál lam ban fe le lõ sen dol goz nak. Eb ben és csak is eb ben az
ér te lem ben le het re la tív ön tör vé nyû ség rõl be szél ni.

Van te hát jo go sult sá ga an nak, hogy a szak ma i ság mel -
lett a hí võ em ber hi te csak rej tet ten je len jék meg, ha egy -
ál ta lán meg je le nik.2 Nem lát ha tó ugyan is fel tét le nül, hogy
va la ki Is ten rend jé re fi gyel ve tö re ke dik a vi lág és a tár sa -
da lom éle té nek ala kí tá sá ra.

Nap ja ink ban a vi lág ke resz tény ség nek az egy ház vi lág -
hoz szó ló sza va utá ni vá gya gyak ran olyan tö rek vés ben
je le nik meg, hogy a teo ló gia igényt tart a vég sõ igaz ság tu -
dá sá ra,3 ar ra, hogy a tu do má nyok kö zöt ti vi ták ban az
utol só, a dön tõ szó az övé le gyen.4 Ez sok szor nem csak a
teo ló gia igé nye, ha nem az egy há zé is, ami kor úgy gon dol -
ja, min dent job ban tud, min dent ké pes meg ítél ni, min den -
nek a he lyes hasz ná la tá ra néz ve ké pes nem csak út mu ta -
tást, ha nem még meg ol dást is ad ni. Bon ho ef fer ér ve lé se
úgy te szi hely re ezt a tö rek vést, hogy a ma egy há zát és ke -
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resz té nye it az egye dü li meg vál tó Krisz tus ban va ló hit re
em lé kez te ti.

Bon ho ef fer ér ve lé se fi gyel met ér de mel a ma egy há zá ban
és ke resz tény sé gé ben. El fo gad ha tat lan azon az áron hir -
det ni a ke resz tény eti kát, hogy el hall gat juk a kér üg mát, a
tu laj don kép pe ni ke resz tény/krisz tu si üze ne tet. Ra ci o ná lis
mó don, az az nem a Lé lek ve ze té se alatt élõ em be rek nek is
be lát ha tó vá le het ugyan ten ni a krisz tu si eti kát. Van ha tá -
sa Krisz tus hir de té sé nek és a meg élt ke resz tény ség nek, van
sze ku lá ris ha tá sa is, de az egy ház el sõ sor ban nem er re kül -
de tett, a ma ga kül de té sé ben nem elé ged het meg ez zel.

Ké zen fek võ a kér dés: nem fá ból vas ka ri kát akar-e Bon -
ho ef fer? Le het sé ges-e úgy hoz zá szól ni a vi lág ége tõ kér dé -
se i hez – ter mé sze te sen a köz ért he tõ ség igé nyé vel –, hogy
nem ma rad ki be lõ le a lé nye gi kér üg ma? Jól is mert a ke -
resz tény ség nek mind két tév út ja. Az egyik úgy szó lal tat ja
meg a kér üg mát, el sõ sor ban az egyes em ber nek, hogy a
vi lág prob lé mái leg föl jebb il luszt rá ci ói a rossz nak, ami tõl
sza ba dul ni kell. A vi lág dol ga i val te hát nem fog lal ko zik,
azok hoz nem szól hoz zá. Nem ve szi tu do má sul fe le lõs sé -

gét. A má sik a vi lág meg job bí tá sán fá ra doz va a fen ti ek ben
már hi vat ko zott jel sza vak kal – mint gya kor la ti ke resz -
tény ség, sze ku lá ris öku me niz mus vagy össze fo gás a vi lág
túl élé sé ért – el hagy ja a kér üg mát, mond ván: itt csak föl di
dol gok ról van szó, ered mé nye sek úgy le he tünk, ha er re
kor lá toz zuk ma gun kat. Ez a jól is mert és rop pant ve szély
igen ta lá ló ki fe je zés sel a krisz to ló gia vissza vo ná sa,5 bár
le het ne fel adá sá nak vagy el áru lá sá nak is ne vez ni.

Elõ adá som ter je del me nem te szi le he tõ vé a prob lé ma
meg ol dá sát: mi ként kell, mi ként kel le ne az eti kát és a
krisz to ló gi át, az eti kát és a kér üg mát együtt meg szó lal tat -
ni. Szük sé ges azon ban, hogy a ke resz tény eti ka, az egy -
ház sza va a vi lág hoz túl mu tas son a vi lá gon. Mu tas son túl
az egy ház va ló sá gán is. Mu tas son túl a meg szó la ló em ber
va ló sá gán. Bi zo nyos, hogy eh hez nem csak az eti ká nak,
ha nem a kér üg má nak is új nyelv re, új meg kö ze lí tés re, új
meg ér tés re, új meg élés re van szük sé ge.

295

5 Jo seph Rat zin ger: A hit és a teo ló gia mai hely ze té rõl. Mér leg, 1997/2.
153–155. o.

A SZE KU LA RIZ MUS JE LEN SÉ GE BON HO EF FER
GON DOL KO DÁ SÁ BAN

Ho gyan le het Krisz tus a nem val lá so sak Ura is egy fel nõt -
té, naggyá vált vi lág ban, amely nek már fö lös le ges az „is -
tenhi po té zis”? Ez a kér dés fog lal koz tat ja eg zisz ten ci á lis és
teo ló gi ai mó don Diet rich Bon ho ef fert a bör tön ben, a fog -
ság ból írt le ve le i ben.1

A nyu gat-eu ró pai sze ku la ri zá ci ót egy egy sze rû té tel ben
le het össze fog lal ni, amint ezt Au gus ti nus Kr. u. 412–426
kö zött le ír ta a De ci vi ta te Dei cí mû mû vé ben: „…az egész
tör té ne lem két fé le sze re tet össze üt kö zé se: Is ten sze re te te
ön ma gunk meg ve té sé ig és ön ma gunk sze re te te Is ten meg -
ve té sé ig”.2 Mai ki fe je zés sel ez a te o cent riz mus és az ant -
ro po cent riz mus szem ben ál lá sa. A fel vi lá go so dást kö ve tõ -
en szin te egy ol da lú an az ant ro po cent riz mus ke rült elõ tér -
be és ha tott dön tõ en a szel le mi és a val lá si élet re egy aránt.

Mond hat nánk, hogy nincs új a nap alatt, de Diet rich
Bon ho ef fer (1906–1945), a har minc ki lenc évet élt né met
lu the rá nus teo ló gus gon do la tai a poszt mo dern val lá sos -

ság te rü le tén még is csak meg fon to lan dók, akár a ma em -
be re szá má ra is.

Bon ho ef fer nyíl tan fel te szi a kér dést, hogy van-e hely a
ke resz tény ség szá má ra az im már fel nõt té vált vi lág ban.3

A nyu ga ti tár sa dal mak szel lem tör té ne ti fej lõ dé se adós ma -
radt Is ten és a vi lág kap cso la tá nak meg fe le lõ ki dol go zá sá -
val, mert vagy Is ten és a vi lág tel jes el mé le ti el vá lasz tá sa
(mo der ni tás), vagy a ket tõ azo no sí tá sa kö vet ke zett be
(poszt mo der ni tás). Ezek egyi ke sem azo nos az zal az is ten -
kép pel, ame lyet mi a Szent írás ból is me rünk.

Bon ho ef fer vá zol ja a mo der ni tás ku dar cát és a sze ku la -
ri zá ci ó nak azt a meg je le né sét, amely az új po gány ság for -
má já ban ve zet el a teo ló gi ai gon dol ko dás és a val lá sos
gya kor lat ki for ga tá sá hoz és a „szent” tel jes sze ku la ri zá ci -
ó já hoz.

Bon ho ef fer el gon do lá sa azon ban szo ro san kö tõ dik a
tör té ne lem meg ha tá ro zott ese mé nye i hez, ne ve ze te sen a

KRÁ NITZ MI HÁLY

Bon ho ef fer és a val lá si sze ku la riz mus

1 Vö. Ar na ud Cor bic: Rés is tant et prophète d’un chris ti an is me non re li -
gi e ux. Edi ti on Al bin Mi chel, Pa ris, 2002.

2 Au gus ti nus: De ci vi ta te Dei. 14,8 (E. Hoff mann CSEL 40).

3 WE 1970, 413. o. Bon ho ef fer bör tön bõl írt le ve lé ben így fo gal maz:
„Nem fo gok ide benn »ho mo re li gio sus«-szá vál ni! Épp el len ke zõ leg: ami -
óta itt va gyok, még na gyobb a »val lá sos ság« irán ti bi zal mat lan sá gom, és
ag gá lya im csak nö ve ked tek! Nagy ér dek lõ dés sel ol va som Ter tul li a nust,
Cypri a nust meg a töb bi egy ház atyát. Rész ben sok kal kor sze rûb bek a re -
for má to rok nál, s ala pul is szol gál hat nak a pro tes táns–ka to li kus pár be -
széd hez.” Vö. Bör tön le ve lek 69. o.



nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág konk rét va ló sá gá hoz.4 Ez
az em lí tett új po gány ság a sze ku la riz mus új for má ja,
amely ben a val lás és a nem zet ke ve re dé se so rán az utób -
bi transz cen den tá lis jel leg gel lé pett fel.5 A ke resz tény ség
eu ró pai tér vesz té sét Bon ho ef fer sze rint a tu da tos evi lá gi -
as ság és a val lá sos szí ne ze tû sze ku la riz mus okoz za.

Hit ler ma chi a vel lis ta fel fo gá sa val lá sos el kép ze lé sek kel
is össze fo nó dott. Ez a „po zi tív ke resz tény ség” ma gya ráz -
za, hogy Hit ler né met egy há zi sze mé lyi sé ge ket is meg -
nyert moz gal má nak.6 Bon ho ef fer vi lá go san fel fe d te a hit
per ver zi ó ját, és alap ve tõ cél ja a „Füh rer- kul tusz” teo ló gi ai
meg kér dõ je le zé se volt, majd az eb ben va ló te vé keny rész -
vé tel.

Bon ho ef fer 1944. áp ri lis 30-án, a bör tön ben írt le ve lé -
ben te szi fel a prag ma ti kus kér dést: „Mit je lent Jé zus
Krisz tus a mai kor szá má ra?”7 A mo dern sze ku la ri zá ció
el ke resz tény te le ne dést és an ti kle ri ka liz must ered mé nye -
zett; er re Bon ho ef fer ke resz tény ön kri ti ká val vá la szol,
amely a „Bib lia és Is ten nem val lá sos ér tel me zé sé nek” igé -
nyé ben fo gal ma zó dik meg. Bon ho ef fer szá má ra azon ban
el sõd le ges szem pont a nem val lá sos ke resz tény ség le he tõ -
sé gé nek ke re sé se egy „fel nõt té vált vi lág ban”, és a nem
val lá sos ér tel me zés csak má so dik szem pont.8

A „val lás” nyu gat-eu ró pai fo gal ma a ke resz tény ség nek
egy tör té nel mi leg meg ha tá ro zott for má ja, amely a bon -
hoef fe ri nyel ve zet ben „kön tös ként” ne he ze dik a ke resz -
tény ség re, és amely nek el tá vo lí tá sa el ve zet het a ke resz -
tény ség va ló di ar cá nak fel fe de zé sé hez, vagy a schwei ze ri
ér te lem ben a ke resz tény ség lé nye gé hez. A bon ho ef fe ri mo -
dern re duk ció ki in du ló pont ja az a fel is me rés, hogy a „val -
lás” nem más, mint szel lem tör té ne ti fak tum, ame lyen – a
meg vál to zott kö rül mé nyek nek meg fe le lõ en szük ség sze rû -

en – túl kell lép ni.9 Míg a hit ko ráb ban az em be ri élet tel -
jes sé gét át fo gó ak tus volt (to ta li tás), a val lás az új kor tól
kezd ve az em be ri élet egyik ré sze lett (par ci a li tás). A kö -
zép ko ri egy ség bõl a fel vi lá go so dás tól kez dõ dõ en nem ket -
tõ ség, ha nem szem ben ál lás szü le tett, a hit és a val lás
szem ben ál lá sa. A re for má ció ide jén el in dult fo lya mat vég -
ered mé nye a kul túr pro tes tan tiz mus, amely sze rint a ke -
resz tény ség egyen lõ a val lás sal, és a leg fon to sabb funk ci -
ó ja az em ber ne ve lé se.10

Bon ho ef fer szá má ra a kul túr pro tes tan tiz mus val lá sos -
sá gá nak kri ti ká ja Fried rich Da ni el Ernst Schlei er ma cher
(1768–1834) és Fried rich Nau mann (1860–1919) né ze tei
kap csán fo gal ma zó dik meg, ame lyek kel ber li ni és tü bin ge -
ni ta nul mány ide je alatt ta lál ko zott. Bon ho ef fer sze rint õk
a ha gyo má nyos teo ló gia me ta fi zi kai is ten ké pé nek kri ti ká -
ja ré vén ju tot tak el Is ten és vi lág, egy ház és vi lág, hit és
val lás szük ség sze rû szét vá lasz tá sá hoz. Ugyan ak kor Bon -
ho ef fer kri ti ká ja nem kí mé li nagy pél da ké pét és kor tár sát,
Karl Barthot sem, aki nek ki nyi lat koz ta táspo zi ti viz mu sa
(Of fen ba rung spo sit i vis mus) el len eme li fel a sza vát. Barth
szá má ra a val lás csak a krisz tu si ki nyi lat koz ta tás elõ ké -
szí té se volt, míg a ki nyi lat koz ta tás a val lás fel füg gesz té sét
(Auf he bung) kö ve te li. Bon ho ef fer sze rint mind a li be rá lis,
mind a dia lek ti kus fel fo gás té ves és kor lá tolt, mert fel té te -
lek hez kö ti a val lá sos sá got. Egy ilyen „fel té tel nél kü li val -
lá sos ság” ke re sé se fo gal ma zó dik meg a „val lás ta lan ke -
resz tény ség” és a „Bib lia és Is ten nem val lá sos ér tel me zé -
sé nek” igé nyé ben, amely ben Bon ho ef fer fi gyel mét a Ke let,
kü lö nö sen In dia fe lé irá nyí tot ta. Ezen a pon ton Bon ho ef -
fer Ro ma no Guar di nihez (1885–1968) ha son ló né ze te ket
vall, hi szen vé le mé nye sze rint a nyu ga ti ke resz tény ség,
kü lö nö sen meg nyil vá nu lá sá ban és ön ér tel me zé sé ben,
nem csu pán sze ku la ri zált, ha nem a „vé gét jár ja”. A Nyu -
gat al ko nya a tár sa da lom túl sá gos ci vi li zá ció ori en tált sá -
gá ban mu tat ko zik meg leg in kább. Itt azon ban he lye sen
kell ér tel mez ni Bon ho ef fert: nem a ci vi li zá ció és a ke resz -
tény ér té kek szem be ál lí tá sá ról be szél, ha nem ar ról a mód -
szer rõl, pon to sab ban élet vi tel rõl, amely év szá za dok so rán
a nyu ga ti ke resz tény ség bõl el ve szett, és amely – ahogy
Barth nak ír ja – Ke le ten még él.11 Tud juk, hogy Bon ho ef fer
több ször ter vez te in di ai uta zá sát. Eb ben az ér te lem ben
lesz vi lá gos, hogy a bör tön le ve lek ben meg fo gal ma zott
nyu ga ti ke resz tény ség kri ti ká ja, a val lás ta lan ke resz tény -
ség és a nem val lá sos bib lia ér tel me zés igé nye nem teo ló gi -
ai re duk ció, ha nem egy épí tõ jel le gû ref le xió ered mé nye,
amely a ke resz tény ak tív passzi vi tást eme li ki, amely va -
ló já ban ak tív rész vé tel Is ten vi lá gi szen ve dé sé ben.

A val lás ta lan, fel nõtt ke resz tény ség és Is ten nek, a Bib li -
á nak nem val lá sos ér tel me zé se te hát nem pusz ta el mé let,
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4 Vö. Carl Sch mitt: Po lit ische Theo lo gie. Vi er Ka pi tel zur Leh re der So u -
verä nität. 2. ki ad. Dunc ker und Hum blot, Mün chen–Le ip zig, 1934. Ma -
gyar ki adás: Carl Sch mitt: Po li ti kai teo ló gia. EL TE Ál lam- és Jog tu do má -
nyi Kar, Bu da pest, 1992. Itt Sch mitt ki mond ja, hogy „a mo dern ál lam el -
mé let min den jel lem zõ fo gal ma sze ku la ri zált teo ló gi ai fo ga lom” (19. o.).
Carl Sch mitt gon do la tá nak to vább élé sét lásd még: Thé o dore Pa lé o logue:
So us l’oeil du grand in qui si te ur. Carl Sch mitt et l’hér ita ge de la thé o lo gie
po li tique. Cerf, Pa ris, 2004.

5 Bon ho ef fer egyik Ame ri ká ból írt le ve lé ben rá mu tat az új po gány ság
ele me i re. „…hu ma nis tischer ide al is mus (der ras se rei ne d. h. na tio na le
Mensch ist gut) ra ti o nal is mus vul ga ris (der »Got tesg la u be« im Lich te der
Va ter land sli ebe ist die Re li gi on al ler anständ i gen Mensc hen) und ge -
schicht los er Mys ti z is mus (die Ei ni gung zwisc hen Gott he it und Mensch -
he it, bzw. Volk stum ist di rekt, ak ti vis tisch wil lensmäs sig zu ers ter ben
und zu er rei chen).” GS 1. 57. k.

6 Heinz Edu ard Tödt: Der schwe re Weg in den ak ti ven Wider stand. In:
Gla u be als Wider standsk raft. Hrsg. Gott hard Fuchs. Jo sef Knecht, Frank -
furt am Ma in, 1986. 198. k.

7 Eber hard Beth ge: Diet rich Bon ho ef fer. Theo lo ge – Christ – Zeit gen os se.
Kaiser, Mün chen, 1970. Ernst Feil: Die Theo lo gie Diet rich Bon ho ef fers.
Her me ne u tik – Chris to lo gie – Welt ver ständ nis. Kaiser, Mün chen, 1971.
(Bon ho ef fert 1943. áp ri lis 5-én tar tóz tat ták le.)

8 Ernst Feil: Re li gi on slos es Chris ten tum und nicht-re li gi ö se In terp re ta ti -
on bei Diet rich Bon ho ef fer. In: „Re li gi on slos es Chris ten tum” und „nicht-
re li gi ö se In terp re ta ti on” bei Diet rich Bon ho ef fer. Hrsg. Pe ter H. A. Neu -
mann. Wis senschaft liche Buc h ges ells chaft, Darms tadt, 1990. 360. o.

9 WE 1970, 305. kk.: „Un se re ge sam te 1900-jähr ige christ liche Ver kün -
di gung und Theo lo gie ba ut auf dem »re li gi ö sen ap ri o ri« der Mensc hen
auf. »Chris ten tum« ist ei ne Form (vi el leicht die wah re Form) der »Re li gi -
on« ge we sen.”
10 GS 5. 121–127. o.
11 GS 2. 158., 182. o.



ha nem gya kor lat. En nek a kér dés nek a meg ér té sé hez meg
kell vizs gál nunk, mit ért Bon ho ef fer val lá sos ke resz tény -
ség alatt.12

A VAL LÁS RÉSZ LE GES SÉ GE

Egy fe lõl a val lás „rész le ges sé ge” a val lá sos ság és a val lás
el kü lö ní té sét je len ti a vi lág va ló sá gá tól, vagy is ez a sze ku -
la ri zá ció – a szó ere de ti ér tel mé ben. A vi lág és az is te ni
szfé ra szét vá lasz tá sa ski zof ré ni á hoz ve zet te a val lá sos
em bert, aki tu laj don kép pen mind ket tõ után vá gyik, hi szen
mind ket tõ ben él. Ez a ket tõs ség leg in kább a kö zép ko ri
szer ze tes ség ben és a kul túr pro tes tan tiz mus ban nyil vá nult
meg, és gya kor la ti lag a vi lá gért ér zett cse kély fe le lõs ség tu -
da tot ered mé nyez te.13 Bon ho ef fer ezt ere de ti mó don a
Raum  den ken fo ga lom mal ír ta kö rül, az az hely ben va ló
gon dol ko dás nak ne ve zi. Né ze te sze rint a val lá si cse le ke -
det min dig rész le ges, ám a hit az egész re, az élet tel jes cse -
le ke de té re utal.14

A ME TA FI ZI KA HA TÁ SA

Más fe lõl eb ben az össze füg gés ben az új ko ri val lás egy
újabb jel leg ze tes sé ge mu tat ko zik meg a me ta fi zi kus gon -
dol ko dás ban. A vi lág vi lá gi as sá gá nak meg íté lé sé ben ugyan-
is túl sá go san hang sú lyo zó dott a „túl só ol dal”, a túl vi lág
(Jen se its), és hát tér be ke rült e vi lág (Dies se its), míg a teo -
ló gi ai, pon to sab ban a fi lo zó fi ai gon dol ko dás ban té ves is -
ten kép és em ber kép ala kult ki. Bon ho ef fer azon ban alap -
ve tõ kü lönb sé get tesz fi lo zó fi ai és teo ló gi ai gon dol ko dás
kö zött. Az ér te lem fel is me ré se nem ve zet el a vég sõ meg -
is me rés re, és igaz sá ga min dig csak egy le he tõ ség, ugyan -
ak kor ego cent ri kus is. A teo ló gi ai gon dol ko dás szin tén egy
fel té te le zés bõl in dul ki: Is ten va ló sá gá ból, aki nek meg is -
me ré se nem az ér te lem meg is me rõké pes sé gé nek le he tõ sé -
ge, ha nem csak is a hit ak tu sán ke resz tül le het sé ges. A teo -
ló gi ai gon dol ko dás azért hi te le sebb Bon ho ef fer sze rint,
mert szem be sül sa ját kor lá ta i val. Sem mi lyen igaz sá got
nem ké pes ál lí ta ni Is ten meg ke rü lé sé vel, ugyan ak kor kép -
te len Is ten va ló sá gát ki me rí te ni, ezért min den teo ló gi ai
meg ál la pí tás ál ta lá no sít – vall ja Bon ho ef fer.

A ke resz tény me ta fi zi kus gon dol ko dás ugyan ah hoz az
ered mény hez ve zet a gya kor lat szint jén, mint a val lás

rész le ges sé ge, csu pán ver ti ká lis sí kon, vagy is Is ten és em -
ber kap cso la tá nak szint jén. Eb ben a fel fo gás ban szük ség -
sze rû en el ha tá ro ló dik Is ten és az em ber, ami a fel vi lá go so -
dás ko ri fi lo zó fia egyik kö vet kez mé nye.15 A ke resz tény -
ség ben ér vé nye sü lõ fi lo zó fi ai gon dol ko dás mód te hát el tá -
vo lo dik Is ten Jé zus Krisz tus ban va ló meg is me ré sé nek ere -
de ti bib li ai ér tel mé tõl, és gya kor la ti lag „val lá si du a liz -
must” ered mé nyez.

AZ IN DI VI DU A LIZ MUS ÉS A SZE KU LA RI ZÁLT
VI LÁG IS TEN KÉ PE

A fel vi lá go so dás sal elõ tér be ke rül a szub jek ti vi tás, amely -
bõl Bon ho ef fer teo ló gi á ja is táp lál ko zik, ez azon ban in -
kább a szub jek ti vi tást hang sú lyo zó val lá sos ság kri ti ká ja.
Bon ho ef fer nél az in di vi du a liz mus kér dé se a kul túr pro tes -
tan tiz mus kri ti ká já val függ össze, amely az em be ri au to -
nó mia és fe le lõs ség tu dat hang sú lyo zá sa volt. Ez ér vé nye -
sült a val lás kér dé sé ben is. Bon ho ef fer sze rint az in di vi du -
a liz mus nem az egyé ni üd vös ség ke re sé se szem pont já ból
kér dé ses, ha nem an nak a rész le ges ség nek a kap csán,
ame lyet az in di vi du a liz mus az egyén és Is ten kap cso la tá -
ban szül. A kul túr pro tes tan tiz mus az élet te rek meg ha tá ro -
zá sá ra tö re ke dett, s a val lá sos ság ban az Is ten nek jut ta tott
„élet tér” a sze mély ben, bon ho ef fe ri ér te lem ben az em ber
ben sõ sé ges sé gé ben (In ner lich ke it) ke re sen dõ. Er re a fel is -
me rés re Bon ho ef fer Schlei er ma cher ol va sá sa után jut, aki -
nek szán dé ka egy me ta fi zi ká tól füg get len val lás el mé let ki -
dol go zá sa volt. Schlei er ma cher sze rint a val lás lé nye ge a
szem lé lés és az ér zés, és ilyen ér te lem ben a val lás nem
más, mint meg élés (Er leb nis), vagy is pusz ta ta pasz ta lat,
amely egy bi zo nyos ke resz tény vi lág szem lé let ki ala ku lá -
sát ered mé nye zi.16

A ben sõ sé ges sé get je len tõ in di vi du a lis ta meg kö ze lí tés
Bon ho ef fer sze rint teo ló gi a i lag hely te len, és ká ros gya kor -
la ti kö vet kez mé nyei van nak a val lá sos ság te rén.17 Ez a
szem lé lés re és bel sõ ér zés re kor lá to zott val lá sos ság és em -
ber rõl al ko tott fel fo gás jel lem zi Bon ho ef fer sze rint a ka to -
li kus szer ze tes sé get és a 19. szá za di pro tes táns val lás gya -
kor la tot, va la mint ez ké pe zi a mo ra li zá ló lel ki pász tor ko -
dás alap ját is.

Bon ho ef fer nek az új ko ri val lás ról al ko tott fel fo gá sát a
li be rá lis és dia lek ti kus teo ló gia és a kö zép ko ri on to lo giz -
mus be fo lyá sol ta, ahol egy részt a val lás és a vi lág, Is ten
és a hit szét vá lasz tá sa ta pasz tal ha tó, más részt vi szont a
ket tõ azo no sí tá sa ér vé nye sül. A val lá sos ság két for má ja
nem le het más, mint a vi lág tól va ló me ne kü lés vagy a sze -
ku la riz mus, ame lyet Bon ho ef fer a szer ze tes ség ben és a
kul túr pro tes tan tiz mus ban lá tott meg va ló sul ni. Ez ál tal
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12 E té ma kör ben l. Nel la Fi lip pi: Cris ti a ne si mo adul to in Diet rich Bon hoef -
fer. Her der, Ró ma, 1974.
13 Diet rich Bon ho ef fer: Ethik. Hrsg. Eber hard Beth ge. Kaiser, Mün chen,
1966. 272. o. A vá lo ga tott ma gyar for dí tás ban (Eti ka) ez a rész nem sze -
re pel.
14 WE 1970, 395. k. („Der »re li gi ö se Akt« ist im mer et was Par ti el les, der
»Gla u be« ist et was Gan zes, ein Le bens akt.”) Vö. Eber hard Beth ge: Diet -
rich Bon ho ef fer. 16. ki ad. Ro wohlt, Re i nek bei Ham burg, 1996. 123. o.
Re né Mar lé: Diet rich Bon ho ef fer. Ze uge Jesu Chris ti un ter se i nen Brü dern.
Pat mos, Düs sel dorf, 1969. 115–117. o. (Die „nicht-re li gi ö se In terp re ta ti -
on der Gla u bens wahr he i ten”.)

15 WE 1970, 189. o.
16 Fried rich Da ni el Ernst Schlei er ma cher: A val lás ról. Be szé dek a val lást
meg ve tõ mû velt kö zön ség hez. Osi ris, Bu da pest, 2000. 31. o.
17 Feil 1971, 341. o.



mind ket tõ rõl té ves kép ala kul ki: Is ten rõl-vi lág ról és em -
ber rõl-val lás ról egy aránt. Ezt a val lá sos sá got ne ve zi val lá -
sos ke resz tény ség nek, és ál lít ja, hogy az iga zi ke resz tény -
ség nek ez csu pán a kön tö se, ame lyet le kell vet ni ah hoz,
hogy fel fe dez zük an nak iga zi ar cát, és el jus sunk a val lá -
sos ság he lyes for má já hoz.18

Bon ho ef fer sze rint az a rész le ges ség, ame lyet a li be rá lis
teo ló gia ered mé nye zett a val lás ban, ha mis is ten kép ki ala -
ku lá sá hoz ve ze tett. Eb ben a rész le ges fel fo gás ban Is ten -
nek jól meg ha tá ro zott he lye van a túl vi lág ban (transz cen -
den ta liz mus), vagy pe dig ez zel szö ges el len tét ben az em -
be ri lé lek in ti mi tá sá ban (im ma nen tiz mus). Mind két eset -
ben Is ten rõl van szó, aki azon ban nem a Bib lia te rem tõ Is -
te ne. A „val lá sos ke resz tény ség” Is te ne egy sta ti ku san el -
kép zelt transz cen dens lény, akit a lé te zés ha tá ra in túl ra
vagy a lé te zés ha tá rai kö zé szo rí tott a rész le ges val lá sos -
ság.19

ÖSSZEG ZÉS

A sze ku la ri zá ció mo dern és poszt mo dern tár gya lá sa nagy -
fo kú re a liz must fel té te lez a vi lág je len ko ri ér tel me zé sé ben.
A bon ho ef fe ri elem zés alap ján a fel nõtt vi lág el fo ga dá sa
áll. Két ség te len, hogy a mo der ni tás egy an ti kle ri ká lis, sze -
ku la ri zált tár sa da lom ki ala ku lá sát ered mé nyez te, de egy
po zi tív meg kö ze lí tés ré vén vi lá gos sá vá lik Jé zus Krisz tus
mon da ni va ló ja a mo dern és poszt mo dern kor szá má ra.
Ezért Bon ho ef fer cél ja nem a fel nõt té vált vi lág le gi ti mi tá -
sá nak meg kér dõ je le zé se, ha nem az adott va ló ság kri ti kus
vizs gá la ta és el fo ga dá sa után új le he tõ sé gek ke re sé se a
bib li ai Is ten meg hir de té se ér de ké ben. A teo ló gus vé le mé -
nye sze rint a vi lág „fel nõtt sé ge” el is me ré sé nek alap ja a
fej lõ dés po zi tív vol tá ban ke re sen dõ, ami ma gá tól a ki nyi -
lat koz ta tás tól, a ki je len tés tõl sem ide gen.

Diet rich Bon ho ef fer egyik leg na gyobb ér de me, hogy rá -
vi lá gí tott a sze ku la ri zá ció alap ve tõ kér dé sé re, az im ma -
nen cia és transz cen den cia kap cso la tá ra, és ezt a sze ku la -
ri zá ció új ko ri esz méi alap ján tár gyal ta. En nek elem zé se
mind a val lá sos ság, mind a val lás alap ve tõ kér dé se, és a
ket tõ kap cso la tá nak ér té ke lé sé tõl függ a val lá sos ság és a
val lás he lyes sé ge vagy hely te len sé ge. Bon ho ef fer ere de ti
meg lá tá sai mind a ha gyo má nyos, mind a poszt mo dern
meg kö ze lí tés szá má ra irány adó ak, a sze ku la ri zá ci ós fo -
lya mat le gi ti mi tá sa alap ján kor rek tív szem pont ból. A bon -
ho ef fe ri kor rek ció a „val lá sos ság” kri ti ká ját is je len ti. A
sze ku la ri zá ció le gi tim és po zi tív ér té ke lé se pe dig utat nyit
egy új teo ló gi ai ref le xió elõtt, ame lyet a meg vál to zott kul -
tu rá lis fel té te lek szük sé ges sé is tesz nek, le té ve ez zel egy
poszt mo dern teo ló gia és val lás gya kor lat alap ja it.20

Be fe je zés kép pen áll jon itt Bon ho ef fer bör tön ben írt es ti
imá ja, amely fel tár ja szá munk ra a vér ta nú teo ló gus Is ten -
re ha gyat ko zó bel sõ vi lá gát:

„Herr mein Gott, ich dan ke dir, dass du die sen Tag zu
En de geb racht hast, ich dan ke dir, dass du Le ib und Se ele
zur Ru he kom men lässt. Dei ne Hand war über mir und hat
mich be hü tet und be wahrt. Ver gib al len Kle ing la u ben und
al les Un recht die ses Tages und hilf, dass ich gern de nen
ver ge be, die mir Un recht ge tan hab en. Lass mich in Frie -
den un ter de i nem Schut ze sch la fen und be wah re mich vor
den An fech tun gen der Fins ter nis. Ich be feh le dir die Mei -
nen, ich be feh le dir die ses Haus, ich be feh le dir mei nen
Leib und Se ele, Gott, de in he i li ger Name sei ge lobt.”21
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18 Uo. 174. o.
19 Ethik 386. o.

20 Car me lo Do to lo sze rint: „Il da to dei mu ta men ti ant ro po lo gi ci che so no
al la ba se del le so ci età post mo der ne, cos ti tu is ce il re fe ren te te o ri co-pra ti -
co per un in ve ra men to del la te si sul la se co lar iz zaz io ne nel la sua in ci den -
za cul t u ra le.” Car me lo Do to lo: La te o lo gia fon da men ta le davan ti alle sfi -
de del „pen si e ro de bole” di G. Vat ti mo. LAS, Ro ma, 1999. 268. o.
21 Diet rich Bon ho ef fer: Je der ne ue Mor gen ist ein ne u er An fang. Ge be te.
Güterslo her Ver lags haus, Gütersloh, 2005. 39. o.



Re fe rá tu mom ban ar ra a kér dés re igyek szem ref lek tál ni,
mi lyen mér ték ben ha tá roz ta meg Karl Barth teo ló gi á ja
Bon ho ef fer teo ló gi ai fej lõ dé sét, il le tõ leg hol le het a két teo -
ló gus gon dol ko dá sá ban kap cso ló pon to kat ta lál ni. Kér dé -
se im meg fo gal ma zá sá ban a Barth-ku ta tó kér dés fel ve té sei
a meg ha tá ro zó ak, s en nek okán a re fe rá tu mom tu da to san
és fel vál lal tan tö re dé kes. Szin te úgy is fo gal maz hat nék,
hogy ma ga a vál lal ko zás, egyet len rö vid re fe rá tum ke re te -
in be lül két ilyen nagy for má tu mú gon dol ko dó ról be szél -
ni, Barth szó hasz ná la tá val él ve a „le he tet len le he tõ ség”
pa ra dox ka te gó ri á já ba tar to zik. Re mé lem azon ban min d -
en nek el le né re, hogy a tö re dé kek bõl ki ala kul egy kép for -
ma, amely né mi kép pen re vi de ál ja a Barth és Bon ho ef fer
teo ló gi ai kap cso la tá ról ki ala kult, kis sé egy sí kú ké pet. Ar -
ra tö rek szem, hogy né hány elem ki eme lé sé vel mu tas sam
fel a teo ló gi ai utak ha son ló sá gát és kü lönb sé ge it. Nem tö -
re ked he tem ar ra, hogy a Barth–Bon ho ef fer vi szony sok fé -
le as pek tu sát akár csak a ka ta ló gus sze rû fel so ro lás szint -
jén is fel mu tas sam, de igyek szem olyan ele mek re kon cent -
rál ni, ame lyek egy kis sé re vi de ál hat ják a két gon dol ko dó -
ról a köz tu dat ban rög zült ké pet. Le kell szö gez nem, hogy
a re fe rá tum ban nem fog lal ko zom Barth nak és Bon ho ef fer -
nek a zsi dó ság kér dé sé hez va ló vi szo nyu lá sá val. Ezt a
kér dést má sok már ki me rí tõ rész le tes ség gel és tu do má -
nyos ala pos ság gal vizs gál ták, s ez egyi ke azon kér dé sek -
nek, amely ben ér te lem sze rû en sem mi fé le vi ta nem le he tett
a két teo ló gus kö zött. Amint azt Barth egy ko ra be li le vél -
ben ír ta, eb ben a kér dés ben né ze tei tel jes mér ték ben
egyez nek Bon ho ef fer né ze te i vel.

A 20. szá za di eu ró pai teo ló gi á ban ke vés olyan for má tu -
mú teo ló gus mun kál ko dott, mint Barth, s ezen ke ve sek
egyi ke ként tart juk szá mon Bon ho ef fert is. Bon ho ef fert ko -
rai ha lá la meg aka dá lyoz ta ab ban, hogy teo ló gi ai gon dol -
ko dá sa ki tel je sed hes sék, de élet mû ve így, tor zó ban ma rad -
va is im po ná ló an sok szí nû és sok ol da lú.

Ha a ha gyo má nyos teo ló gia tör té ne ti mun ká kat ol vas -
suk vagy a kor társ rend sze res teo ló gi ai iro da lom ba la po -
zunk be le, nyom ban szem be tû nik egy olyan fa tá lis szem -
be ál lí tás, amely Barth és Bon ho ef fer teo ló gi á ját egy más sal
tel jes mér ték ben el len té tes nek tünteti fel. Két ség te len tény,
hogy kü lönb ség van – pusz tán tár sa dal mi hát te rük és ne -
vel te té sük okán is – teo ló gi ai gon dol ko dá suk ban, de úgy
vé lem, Barth és Bon ho ef fer teo ló gi ai kap cso la tát leg alább -
is té ve dés õket egy más sal szem be ál lít va szem lél ni. Igaz,
van nak na gyon is je len tõs el len té tek a két gon dol ko dó
teo ló gi ai né ze te i ben, de ezek sem mi kép pen nem tör lik el a

kö zös irá nyult sá got. Az út, ame lyet jár nak, nem ugyan az,
de a két teo ló gus út ja „cél-tu da tos” út, amely nek fel vál la -
lá sa Barthot a ná ci Né met or szág ból va ló szám ûze tés re,
Bon ho ef fert a már tí rom ság fe lé vit te. A sváj ci re for má tus
és a né met lu the rá nus teo ló gus evan gé li u mi gon dol ko dó, a
né met „evan gelisch” és nem az an gol „evan ge li cal” ér tel -
mé ben. 

Ak kor, ami kor Barth az az óta klasszi kus sá vált for má -
ban a teo ló gi át az egy ház kri ti kai funk ci ó já nak ne ve zi,1

na gyon kö zel van ah hoz, amit Bon ho ef fer az egy ház zal és
a ke resz tény test vé ri ség gel kap cso lat ban „pne u ma ti kus
va ló ság nak” ne vez.2 Mind ket ten a tel je sen más Is ten Igé -
jé re fi gyel tek még ak kor is, ha ez az Igé re va ló oda fi gye lés
ket te jük mun kás sá gá ban más és más jel le get ka pott.

Szo kás volt, s ta lán ma is szo kás Barthot neo kon zer va -
tív vagy ne o or to dox teo ló gus nak ál lí ta ni be, míg ez zel
szem ben Bon ho ef fer ben Barth kri ti ku sai a poszt mo dern
kor teo ló gi á já nak mes te rét vé lik fel fe dez ni.3 Eb ben a
szem lé let ben Barth teo ló gi á ja nem pár be széd ké pes, míg
Bon ho ef fer gon dol ko dá sa an nak alap ve tõ in ter disz cip li -
ná ris irá nyult sá ga okán al kal mas nak lát szik a poszt mo -
dern dia ló gus ban va ló teo ló gi ai rész vé tel meg ala po zá sá ra.

„Nem aka rok hal la ni töb bet. Az egyet len meg ra gad ha tó
be nyo má som a ha tal mas ar ro gan cia” – mon dot ta Witt -
gens tein, ami kor Drury fel ol va sott szá má ra Barth nak a
Ró mai le vél hez írt kom men tár já ból.4 Nem aka rok hal la ni
töb bet – volt a Barth utá ni, „barth ta la ní tott” teo ló gia ve -
zé rel ve, ép pen ezért akart min den ki Bon ho ef fer rõl hal la ni.
Egé szen más kér dés, hogy ér tet ték-e õt azok, akik min -
den kép pen hal la ni akar tak ró la.
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FE RENCZ ÁR PÁD

Nem aka rok hal la ni töb bet…?
Barth és Bon ho ef fer teo ló gi ai gon dol ko dá sá nak kap cso ló pont jai

1 Vö. KD I/1. 1. o. Vö. To váb bá: /Karl Barth-Ge sam ta us ga be./ II/14. Der
christ liche Dog ma tik im Ent wurf. Hrsg. Ger hard Sau ter. Zü rich, 1982. L.
kü lö nö sen az 1. fe je ze tet, amely ben Barth az Ige kér dé sét tár gyal ja a „Die
Wirk lich ke it des Wor tes Got tes” cím alatt.

2 Bon ho ef fer a Sanc to rum Com munióban így ír: „A ke resz tyén kö zös -
ség ben min den azon mú lik, hogy az el sõ perc tõl fog va vi lá gos le gyen
egy részt: hogy a ke resz tyén test vé ri ség nem esz mény kép, ha nem is te ni
va ló ság; más részt: hogy a ke resz tyén test vé ri ség nem pszi chi kus, ha nem
pne u ma ti kus va ló ság.” Szen tek 16. o. A még pla to ni kus rend szer ben
gon dol ko dó ko rai Barth ezt a fel fo gást ép pen olyan mér ték ben oszt hat ta,
mint a ké sei, hang sú lyo san a pne u ma to ló gi á ra kon cent rá ló teo ló gus.

3 Ezt a szem be ál lí tást vál lal ja fel pél dá ul a Ford ál tal szer kesz tett ki vá -
ló ame ri kai teo ló gia tör té ne ti tan könyv is. L. Da vid Ford: The mo dern
Theo lo gi ans. Black well, 1989. A né met vál to zat Chri stoph Sch wöb el ál tal
ko or di nált, né mi kép pen át dol go zott for má ja meg õr zi eme sa já tos sá got.
L. Da vid Ford: Theo lo gen der Ge gen wart. Pa der born, 1993.

4 L. Re coll ec tions of Witt gens tein. Ed. Rush Rhe es. Ox ford, 1984. 119. o.



A kö vet ke zõk ben ar ra a kér dés re ke re sem a vá laszt,
mennyi ben jo gos ez a sar kí tott szem be ál lí tás.

A PROB LÉ MA

Nem vé let le nül ke rült re fe rá tu mom a „di lem mák” cso port -
já ba ezen a kon fe ren ci án. A két teo ló gus szem ben ál lá sa
ugyan is nem is olyan egy ér tel mû, mint azt ko ráb ban tel -
jes bi zo nyos ság gal tud ni vél tük. Túl min den fé le teo ló gi ai
el fo gult sá gon, lát nunk kell, hogy me lyek azok a teo ló gi ai
kér dé sek, ame lyek a két teo ló gust egy más sal szem be ál lít -
ják. A tel jes ség igé nye nél kül so ro lok fel né hány olyan teo -
ló gi ai mo men tu mot, ame lyek Barth és Bon ho ef fer vi szo -
nyát leg alább is fe szült té tet ték teo ló gi ai szem pont ból:

Eber hard Beth ge ki vá ló Bon ho ef fer-mo no grá fi á já ban a
Barth és Bon ho ef fer kö zöt ti teo ló gi ai kap cso lat négy sza -
ka szát so rol ja fel.5 Elõ ször Bon ho ef fer egy ol da lú an ol vas -
ta és fel hasz nál ta Barth teo ló gi ai né ze te it, ké sõbb re a gált
is azok ra az Akt und Se inban és a Sanc to rum Com -
munióban, de Barth nem vett tu do mást ezek rõl a tö rek vé -
sek rõl. 1931 és 1933 kö zött Bon ho ef fer igye ke zett Barth
fi gyel mét fel hív ni ar ra, mennyi re szük ség van az egy ház
konk rét er köl csi fe le lõs sé gé nek fel vál la lá sá ra. Eb ben a
harc ban Barth tól re mélt se gít sé get, ame lyet azon ban nem
ka pott meg olyan for má ban, amint azt re mél te. Az 1933
utá ni idõ sza kot a két teo ló gus szo ros po li ti kai együtt
mun kál ko dá sa jel lem zi, de teo ló gi ai gon dol ko dá suk út jai
kü lön vál tak. Bon ho ef fer a meg iga zu lás és a meg szen te lõ -
dés, Barth in kább a ke gyel mi ki vá lasz tás kér dé se i vel fog -
lal ko zott, teo ló gi ai együtt ha la dá suk nem volt le het sé ges.
Barth ké sõn is mer te fel, hogy a Nach fol géban egy ve le
együtt gon dol ko dó, de más utat já ró teo ló gus mu tat ko zott
meg. Vé gül Bon hof fer éle te utol só ide jé ben, a bör tön le ve -
lek ben is fog lal ko zott – ha köz vet ve is – a barthi teo ló gi ai
im pul zu sok kal, és eb ben az idõ ben je lent meg kri ti ká já -
ban a „ki je len téspo zi ti viz mus”, ame lyet Barth egy ál ta lán
nem tu dott el fo gad ni.

A prob lé ma te hát sok ré tû teo ló gi ai szem pont ból is, és
fel vet he tõ a kér dés, mi ezen kü lönb sé gek ma gya rá za ta. 

A bör tön le ve lek kö zül az 1944. áp ri lis 30-án kel te zett
le vél ben tû nik fel elõ ször Barth ne ve. Eb ben a le vél ben
Bon ho ef fer azon kér dés re ref lek tál, mi lyen is lesz, mi lyen
le het a mo dern kor ke resz tény sé ge, fel ve ti a val lás ta lan
ke resz té nyek kér dé sét, il le tõ leg azt is, mennyit le het vagy
kell az õs egy ház ál ta la Ar kan di szi plinnek ne ve zett hoz zá -
ál lá sá ból ta nul ni. Eb bõl a le vél bõl idé zek né hány jel leg ze -
tes rész le tet: „A mi egész 1900 éves ke resz tény ige hir de té -
sünk az em ber »val lá sos ap ri o ri já ra« ala poz. A »ke resz -
tény ség« min den eset ben a val lás egyik (ta lán az iga zi)
for má ja volt. Amennyi ben a val lás csak a ke resz tény ség
kön tö se, s ezen kön tös a kü lön bö zõ ko rok ban kü lön bö zõ -

kép pen né zett ki, mit is je lent ak kor egy val lás nél kü li ke -
resz tény ség? Barth, aki egye dü li ként gon dol ko zott er rõl a
kér dés rõl, a gon do la tot nem ve zet te kö vet ke ze te sen vé gig,
ha nem csak egy ki je len téspozi ti viz mus hoz ju tott el, amely
vég sõ fo kon res ta u rá ció. A val lás ta lan mun kás, vagy egy -
ál ta lán az em ber sem mit sem nyert ve le. A meg vá la szo lan -
dó kér dé sek azok len né nek, mit is je lent az egy ház, a gyü -
le ke zet, a pré di ká ció, a ke resz tény élet egy val lás ta lan vi -
lág ban… Mit je lent a val lás ta lan ság ban a kul tusz, az
imád ság?”6

Egy ké sõb bi le ve lé ben így fo gal maz: „Barth volt az el sõ
teo ló gus – s eb ben áll nagy ér de me –, aki a val lás eme kri -
ti ká ját el kezd te, de an nak he lyé re po zi ti vis ta ki je len tés -
tant ál lí tott, amely ben az »eszi, nem eszi, nem kap mást«
elv ér vé nye sül. Hogy a szûz tõl va ló szü le tés rõl vagy a
Szent há rom ság ról van szó, mind egy, azok az egész nek
egy for mán fon tos ré szei, ame lye ket vagy el fo ga dunk egé -
szé ben, vagy egy ál ta lán nem. Ez nem bib li kus. Az is me ret -
nek és a fon tos ság nak fo ko za tai van nak. Ez azt je len ti,
hogy egy ar ká ni fe gye lem hely re ál lí tá sá ra van szük ség,
amely meg õr zi a ke resz tény hit tit ka it a pro fa ni zá lás tól. A
ki je len téspo zi ti viz mus túl sá go san is könnyen vet te a dol -
go kat, ami kor vég sõ so ron a hit tör vé nyét ál lí tot ta fel az -
ál tal, hogy ami szá munk ra Krisz tus test té l éte le ál tal adott
aján dék, azt szét tö ri. A val lás he lyé re az egy ház ke rül – ez
ugyan ön ma gá ban vé ve bib li kus, de a vi lág bi zo nyos ér te -
lem ben ma gá ra ha gya tott, és ez hi ba.”7

Amennyi ben az imén ti idé ze tek teo ló gi ai kér dé se it néz -
zük, egé szen vi lá gos, hogy a két teo ló gus kö zöt ti el len tét
az is me ret el mé let te rén bon ta ko zik ki, s e he lyen nyom ban
az ext ra cal vi nis ti cum és a fi ni tum ca pax in fi ni ti alap ve tõ
teo ló gi ai dön té sé nél va gyunk. A fi ni tum ca pax egye nes
kö vet kez mé nye az ar ká ni fe gye lem, amely azon ban a
barthi teo ló gia ki je len tés tõl füg gõ és csak a ki je len tést ala -
pul ve võ rend sze ré ben nem el fo gad ha tó. Az alap ve tõ en
szup ra lap szár iz must val ló barthi teo ló gia, amely is me ret -
el mé le ti rend sze ré ben va ló ban ké pes a meg is me rést a lét
fö lé he lyez ni, nem tud ja el fo gad ni azt a sze re pet, ame lyet
a fi ni tum ca pax a meg is me rõ em be ri ter mé szet nek fenn -
tart. Ter mé sze te sen mind két teo ló gus gon dol ko zá sá ban
meg ta lál hat juk az ana lo gia re la tio nist, Barth ese té ben
egye ne sen az ana lo gia fi deit, de ez nem hoz za olyan kö zel
a két gon dol ko dót, mint azt re mél ni le het ne. Az ext ra cal -
vin sit i cum pa ra dox mó don ép pen ab ban vá laszt ja el a két
teo ló gust, ami ben meg egyez nek – Is ten konk rét és nem el -
vont me ta fi zi kai vol tá ban. Barth szá má ra a fi ni tum non
ca pax Is ten konk rét va ló sá gá nak vé del me, míg Bon ho ef fer
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5 Vö. Eber hard Beth ge: Diet rich Bon ho ef fer. Ei ne Bio grap hie. Mün chen,
1983.

6 L. Diet rich Bon ho ef fer: Wider stand und Er ge bung. Mün chen, 1997.
139. o. (Amennyi ben nem je lö löm meg a for rást, a né met nyelv bõl szár -
ma zó idé ze tek sa ját for dí tá sa im. F. Á.)

7 Uo. 140. o.



a fi ni tum ca paxszal az is te ni ki je len tés konk rét vol tát
igyek szik meg vé del mez ni.8

Amennyi ben azt ke res sük, me lyek azok a pon tok, ame -
lyek Barth és Bon ho ef fer teo ló gi á ját egy más tól el vá laszt -
ják, ké zen fek võ nek tû nik a vá lasz, hogy azok el sõ sor ban
az eti ká ban ke re sen dõk. Míg Barth rend sze re az eti kát és
a dog ma ti kát össze mos sa egy más sal, pon to sab ban ná la
az eti ka nem egyéb al kal ma zott dog ma ti ká nál, ad dig Bon -
ho ef fer sze rint az eti ká nak ön ál ló sze re pe van a teo ló gi ai
disz cip lí nák kö zött. En nek meg ala po zá sát a kö zös ség ben
lát ja: „Meg hí vá so dat az egy ház ban kap tad, nem ne ked
szólt egye dül; ke resz te det a meg hí vot tak gyü le ke ze té ben
hor dod, ott har colsz, ott imád ko zol…”9, s eb ben a kö zös -
ség ben érik az em bert a kí sér té sek is, ame lyek kö zött helyt
kell áll nia, en nek ér de ké ben van szük ség az egy ház fe le -
lõs eti kai ta ní tá sá ra. 

Igen ér de kes, hogy mind két teo ló gus hang sú lyo san az
is te ni el hí vás ra ala poz va vall ja dog ma ti ka és eti ka egy -
más hoz va ló vi szo nyá nak tisz tá zá sát. Lát nunk kell azon -
ban, hogy – leg alább is eb ben a kér dés ben – Eber hard
Beth ge meg ál la pí tá sa meg áll ja he lyét, hogy tud ni il lik Bon -
ho ef fer Barth tól nem kap ta meg a „konk rét eti kai pa rancs
vo nat ko zá sá ban” azt a tá mo ga tást, ame lyet re mélt.10 A
mo dern, il le tõ leg a poszt mo dern kor ban dog ma ti ka és eti -
ka vi szo nyá nak tisz tá zá sá ban a teo ló gu sok in kább a bon -
ho ef fe ri, mint a barthi vo na lat kö ve tik. 

Bon ho ef fer 1931/32-ben azt ne hez mé nye zi Barth eti ká -
já ban, hogy az „min den konk rét eti kát ki zár”.11 Ugyan ak -
kor azt sem tud ja el fo gad ni, hogy a barthi teo ló gi ai eti ka
a meg elõ zõ ke gye lem ta ná val kap cso la to san Is ten aka ra -
tá ról mint ne künk adott in di ka tí vusz ról be szél.12 Szá má -
ra a kér dés ez zel azért nem meg ol dott, mert õt az ér dek li,

mi lyen össze füg gés van az em be ri tett és Is ten ön te vé ke -
nyen te rem tõ Tet te kö zött.13 Saj ná lat tal kell meg ál la pí ta -
ni, hogy min den ké sõb bi kö ze le dés el le né re ezen el lent -
mon dá sok Barth és Bon ho ef fer teo ló gi ai né ze tei kö zött
meg ma rad nak. Igaz ugyan, hogy a KD IV/2. kö te té ben
Barth tel jes cso dá lat tal adó zik Bon ho ef fer Krisz tus-kö ve -
tés rõl val lott né ze te i nek, de azt Zwing li irá nyá ban to vább -
gon dol va dön tés és tett össze füg gé se i rõl be szél. Barth szá -
má ra azon ban az em be ri cse le ke de tek ke ve seb bek, és nem
fe dik tel jes mér ték ben azt, amit Bon ho ef fer „egy ügyû en -
ge del mes ség nek” (einfäl ti ger Geh or sam) ne vez. 

Amennyi ben Barth és Bon ho ef fer né mi kép pen mes ter sé -
ges teo ló gi ai szem be ál lí tá sá nak gyö ke re it ke res sük, ak kor
a ha gyo má nyos re for má tus–lu the rá nus el len tét kap csán
lát nunk kell, hogy Barth a ma ga teo ló gi ai gon do la ta it Lu -
ther hez kap csol ja ugyan, de nem a klasszi kus Tör vény-
Evan gé li um ket tõ sé hez, ha nem sok kal in kább az Is ten
sza vá nak hár mas köz lé si mód já hoz.14 Meg jegy zen dõ
azon ban, hogy a barthi opus mag num ban egyet len he lyen
sem ta lál koz ha tunk Tör vény és Evan gé li um szem be ál lí tá -
sá val, ehe lyett a Kirchliche Dog ma tik fo ko zott fi gye lem mel
for dul „Is ten pa ran csa” fe lé. A barthi teo ló gia a teo ló gi ai
eti kát Is ten pa ran csá ban lát ja meg ala po zott nak, nem vé -
let len, hogy az is ten tan vé gén a ke gyel mi ki vá lasz tás ról
szó ló rész ép pen az „Is ten pa ran csa” cí met vi se lõ fe je zet -
tel zá rul.15 Bon hof fer szá má ra ez a fel fo gás nem kö vet he -
tõ, mert ez zel a „konk rét” em be ri cse le ke de tek nem kap ná -
nak meg fe le lõ hang súlyt.

KÖ ZÖS TEO LÓ GI AI GON DO LA TOK?

Barth teo ló gi á já nak ku ta tó ja ként sze ren csét len nek és fáj -
dal ma san té ves nek tar tom a Barth–Bon ho ef fer teo ló gi ai
szem be ál lí tást. Azt hi szem, hogy aki ko mo lyab ban fog lal -
ko zik a két teo ló gus teo ló gi ai gon do la ta i val, nem te he ti
ezt meg fe le lõ sen. Ép pen ezért elõ adá som má so dik ré szé -
ben né hány olyan mo men tu mot mu ta tok fel, ame lyek a
két teo ló gus gon do la ta i nak kap cso ló pont jai le het nek.
Hang sú lyoz nom kell azon ban, hogy ezek csu pán, ha úgy
tet szik, pil la nat fel vé te lek, ame lyek csak utal hat nak olyan
nagy sze rû és ala pos teo ló gi ai mun kák ra, mint pél dá ul
And re as Pang ritz mo no grá fi á ja.16 Pang ritz mun ká já nak
vég kö vet kez te té se, hogy a két teo ló gus mind ad dig fa tá li -
san nem iga zán tu dott egy más sal teo ló gi a i lag mit kez de -
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8 Saj ná la tos, hogy a két teo ló gus gon do la tai ezen a pon ton nem ta lál -
koz nak. A már ko ráb ban jel zett, alap ve tõ en a pla tó ni né ze te ket val ló ko -
rai barthi teo ló gia vagy a na gyon ké sei pne u ma to lo gi kus irá nyult sá gú
teo ló gia el tud ná fo gad ni azt, amit Bon ho ef fer a ki je len tés konk rét vol tá -
nak ne vez, de a né met egy há zi el len ál lást szer ve zõ és a Bar me ni hit val -
lást ih le tõ Barth szá má ra a bon ho ef fe ri teo ló gia nem ga ran tál ja kel lõ kép -
pen a ki je len tés ab szo lút vol tát. Ugyan fel is me ri és el is me ri, hogy Bon ho -
ef fer a va ló di (Wirk lich, re al) teo ló gi át és is me re tet kép vi se li, de nem tud -
ja meg ta lál ni an nak sa ját teo ló gi á já hoz kap csol ha tó vo ná sa it. Az alap ve -
tõ teo ló gi ai né zet kü lönb ség vé le mé nyem sze rint ép pen er re ve zet he tõ
vissza, hogy tud ni il lik Barth is me ret el mé le ti tö rek vé sei olyan mér ték ben
az „igaz is me ret”, je le sen az igaz is ten is me ret biz to sí tá sá ra tö re ked nek,
hogy nem tud ja el fo gad ni azt a né ze tet, amely a meg is me rõ szub jek tum -
nak na gyobb te ret biz to sí ta na az Is ten meg is me ré sé nek fo lya ma tá ban. A
barthi igaz is me ret tel kap cso la to san lásd Ge org Huns in ger elem zé sét: Ge -
org Huns in ger: How to re ad Karl Barth. A Shape of his Theo logy. Ox ford,
1991.

9 Szen tek 66. o.
10 Beth ge 1983, 219. o.
11 GS 5. 226. k.: „Barth nak az eti ká ról mint de monst rá ci ó ról val lott né -
ze te ugyan ki zár min den fé le prin cí pi um eti kát, ugyan ak kor meg aka dá -
lyoz min den konk rét eti kát is. Mert ugyan hogy le het a Tör vényt pré di -
kál ni?”
12 „Barth alap ve tõ en ar ra szo rít ko zik, hogy Is ten aka ra tát in di ka tí vusz -
ként, mint aján dé ko zó, ada ko zó, az em be ri tet tek tõl füg get len tett ként
ha tá roz za meg.” GS 5. 278. o.

13 Uo.
14 KD I/1. 125–127. o. Vö. WA 40/1,207,17. k.
15 KD II/2. 8. fe je zet.
16 And re as Pang ritz: Karl Barth in der Theo lo gie Diet rich Bon ho ef fers. Ei -
ne not wend ige Klars tel lung. Ber lin, 1989. Pang ritz mo no grá fi á ja szin te ti -
zál, elem zi a meg je lent iro dal mat, mind ezek mel lett fi gyel me ar ra is ki -
ter jed, hogy ön ál ló ku ta tás sal a két teo ló gus gon do la ti ele me i nek ha son -
ló sá gát és kü lönb sé ge it fel mu tas sa. Re fe rá tu mom ban a Pang ritz ál tal fel -
ve tett kér dé sek re tá masz kod va igyek szem a két teo ló gus né ze te it vizs gá -
lat tár gyá vá ten ni.



ni, amed dig nem is mer ték fel, mi lyen mér ték ben ha tá roz -
za meg teo ló gi ai gon dol ko dá su kat a li be rá lis teo ló gi ai
gon dol ko dás ha gyo má nya.17

Amennyi ben a barthi teo ló gia egé szét vizs gál juk, nyom -
ban szem be tû nõ an nak krisz to ló gi ai irá nyult sá ga mel lett
egy bi zo nyos pne u ma to ló gi ai meg ha tá ro zott ság. Ak kor,
ami kor Barth a Szent lé lek rõl és a gyü le ke zet kül de té sé rõl
el mél ke dik a Kirchliche Dog ma tikban, na gyon kö zel jár -
nak gon do la tai Bon ho ef fe ré hez, aki a Sanc to rum Com -
munióban az egy ház pne u ma ti kus va ló sá gá ról be szél,
amely nek min den em be ri, a kö zös ség be be csem pé szett ha -
mis esz ményt szét kell zúz nia. Ami kor Barth ha lá la elõtt
azt nyi lat koz ta, hogy a teo ló gi ai gon dol ko dás nak pne u -
ma to lo gi kus nak kell len nie,18 ez zel Bon ho ef fer pne u ma to -
ló gi át ko mo lyan ve võ teo ló gi á já nak is meg ad ta az an nak
já ró el is me rést. Fáj dal mas, de a két teo ló gus egy más sal
va ló kap cso la tát meg ha tá ro zó tény, hogy – leg alább is úgy
tû nik – Bon ho ef fer nem is mer te fel a barthi teo ló gia jel le -
gét, amely fú ga ként is mé tel meg té má kat, új ra és új ra át -
gon dol va azo kat. A KD III/4. kö te té nek alap mo tí vu ma a
sza bad ság a kö zös ség ben – ezzel összefüggésben nem le -
het nem gon dol ni ar ra, mennyi re hang sú lyo san je len van
mind ez Bon ho ef fer Sanc to rum Com muniójá ban, de a ké -
sõb bi mû vek ben is: akár az Akt und Se inban, de az Eti ka
nagy sze rû fe je ze te i ben min den kép pen, ami kor a ke resz -
tény egy ház rend jé rõl ér te kez ve a gyü le ke zet sza bad sá gá -
ra, a pré di ká ció fe le lõs sé gé re fi gyel mez tet.

Hadd emel jek azon ban ki egyet len olyan moz za na tot a
barthi teo ló gi á ból, amely ben vé le mé nyem sze rint a bon -
hoef fe ri gon do la tok kal va ló ro kon szenv egy ér tel mû en ki -
mu tat ha tó – még ak kor is, ha azon a he lyen nem ta lá lunk
sem mi lyen köz vet len uta lást Bon ho ef fer re. 1955-ben je lent
meg a KD IV/2. kö te te, amely ben a szer zõ a ke resz tény gyü -
le ke zet el hí vá sá ról ér te ke zett. Eb ben a kö tet ben ta lál hat juk
meg azt a barthi ta ní tást, ame lyet a Barth-ku ta tók a Lich ter -
leh re, vagy is a fény rõl va ló ta ní tás né ven is mer nek. Barth
eb ben ki fej ti azon né ze tét, hogy az egyet len igaz is te ni Ige
mel lett, ame lyet Barth Já nos evan gé lis tá val együtt a vi lág
vi lá gos sá gá nak te kint, le het nek más igaz sza vak is, ame -
lye ket a vi lág ki ált az egy ház és a gyü le ke zet fe lé.19

Úgy tû nik, mint ha e he lyen a ki je len tés po zi ti viz mus re -
vi de á lá sá val len ne dol gunk, vagy eset leg Is ten Igé jé nek
ne gye dik alak já val. Min den kép pen ar ra is kell fi gyel nünk
itt, hogy ta ní tá sá val Barth a theo lo gia na tu ra lis olyan jel -
le gû krisz to ló gi ai re ví zi ó ját mu tat ja fel, amely már egy új
teo ló gi ai gon dol ko dás fe lé nyit, il le tõ leg nyit hat utat. A fé -
nyek, ame lyek az egyet len fény mel lett lé tez nek, s fé nyü -
ket az egyet len fény tõl kap ják, a gyü le ke zet szá má ra el -
gon dol koz ta tó je lei Is ten je len lé té nek eb ben a vi lág ban. Ez
len ne a „va lós je len lét” (Barth), a bon ho ef fe ri ér te lem ben
vett konk ré tum? A kér dés to vább gon do lás ra kész tet.

A KD ké sei kö te tei, kü lö nö sen a IV-es kö tet egye bek ben
is ko mo lyan ve szi Bon ho ef fer ko ráb ban meg fo gal ma zott
kri ti ká ját a barthi teo ló gia exk lu zi vi tá sá val és ki je len tés -
cent ri kus sá gá val kap cso lat ban. Ami kor Barth azt a gon -
do la tot ve ti fel a ke resz tény gyü le ke zet tel kap cso lat ban,
hogy az Jé zus Krisz tus tes te, mint ha a Sanc to rum Com -
munióban ki fej tett, gyü le ke zet ben lé te zõ Krisz tus ról val -
lott bon ho ef fe ri gon do la tot vin né to vább, le bont va azt a
gyü le ke zet hely ze té nek elem zé sé re, amely Krisz tus tes te -
ként él a vi lág ban, de nem e vi lág ból va ló ként.20 Barth
azon ban e he lyen Bon ho ef fer nél éle seb ben el ha tá rol ja a
té zist, mert sze rin te a té zis nem meg for dít ha tó, a gyü le ke -
zet nem bir to kol ja az Urat,21 az Úr nem a gyü le ke ze te,
mert a gyü le ke zet kö zös sé ge csak hi het és re mél het ar ra
néz ve, hogy mennyei fe je Jé zus Krisz tus. Mind ezek el le né -
re, ha fenn tar tá sok kal is, Barth is le tud ja ír ni a mon da -
tot, hogy Jé zus Krisz tus a gyü le ke zet.22

Nem ál lí tom, hogy a barthi teo ló gia köz vet len re ak ció
len ne Bon ho ef fer teo ló gi á já ra, azon ban két sé get len tény,
hogy a két teo ló gus bi zo nyos pon to kon kö ze lebb áll egy -
más hoz, mint azt a fe lü le tes szem lé lõ gon dol ná. Ha tá ro -
zot tan el kell uta sí ta ni azt a meg ál la pí tást, hogy a két teo -
ló gust el sõ sor ban kon fesszi o ná lis kü lönb sé gek vá lasz ta -
nák el egy más tól. Igaz, ezek je len van nak teo ló gi ai mun -
kás sá guk ban, sok eset ben ép pen ség gel meg ha tá ro zó mó -
don, de az el vá lasz tó vo nal nem el sõd le ge sen eb ben ke re -
sen dõ. A ha gyo má nyos szem be ál lí tás alap já ul szol gá ló lu -
the rá nus–re for má tus kü lönb ség a ko mo lyabb vizs gá lat
elõtt nem áll ja meg a he lyét.

Amennyi ben most a „di lem mák” kö zött azt kér dez zük,
hogy fel old ha tó-e a ket te jük gon dol ko dá sá ban rész ben
mes ter sé ge sen kel tett el len tét, ak kor ah hoz a pont hoz kell
vissza ka nya rod nunk, ame lyet mind ket ten hang sú lyo san
val lot tak, ah hoz a Jé zus Krisz tus hoz, aki nek el sõd le ges
lét mód ja a mennyei,23 de aki a gyü le ke zet ben él, aki a
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17 L. Pang ritz 1989, 138. o. „Barth és Bon ho ef fer – amint ezt be zá ró lag
meg ál la pít hat juk – nyil ván va ló an mind ad dig el be szél tek egy más mel lett
és fél re ér tet ték egy mást, amíg nem vol tak haj lan dók ön ma guk kal szem -
ben sa ját li be rá lis hát te rü ket be is mer ni. Olyan »li be ra liz mus« ez, amely
bib li ku san ak kor le gi ti mál ha tó, ha an nak iz ra e li gyö ke rei nyil ván va lók
és fel is mer he tõk.”
18 Hin rich Sto e vesandt sze mé lyes köz lé se sze rint Barth azt mond ta ne ki,
hogy új ra kel le ne gon dol nia teo ló gi á ját a pne u ma to ló gia szem szö gé bõl,
de er re már nin csen ide je. (Sze mé lyes be szél ge tés ben el hang zott in for má -
ció – F. Á.)
19 KD IV/3. 129. kk. „De hát lé tez nek-e a pro fán vi lág ból a gyü le ke zet fe -
lé ki ál tott sza vak? Hogy jö vünk ah hoz, hogy ezek kel szá mol junk? Er re
egy ér tel mû en csak egy ma gya rá zat lé te zik: úgy jö vünk eh hez, hogy
Krisz tus fel tá ma dá sa fe lõl jö vünk mind annyi an. (…) rö vi den a vi lág nak
Is ten nel tör tént, Krisz tus ál tal vég be ment meg en gesz te lé se fe lõl jö vünk.
(…) nem csak a ben ne hí võ gyü le ke zet, ha nem de iu re min den em ber, sõt
az egész te rem tés az õben ne vég be ment meg en gesz te lõ dés fe lõl jön.” 

20 Barth kor tár sa és hû sé ges hol land ta nít vá nya, K. H. Mis kotte ezen
gon do la tot vi szi to vább hí res, 1941-ben meg írt köny vé ben, a Bij bel se
ABC-ben. K. H. Mis kotte: Bib lisches ABC. Ne u kir chen–Vluyn, 1976.
21 „Sie hat ihn nicht!” KD IV/2. 741. o.
22 Uo.
23 Krisz tus lét mód ja i val kap cso lat ban l. Hin rich Sto e vesandt ta nul má -
nyát Barth teo ló gi á já nak ezen kér dé sé rõl in Hind rich Sto e ve dant: Got tes
Fre i he it und die Gre n ze der Theo lo gie. Ge sam mel te Aufsät ze. Hrsg. Ger -
hard Sau ter – El isa beth Sto e vesandt. Zü rich, 1992.



gyü le ke ze tet Bon ho ef fer sza va i val él ve a má so kért va ló
lét re kö te le zi, s aki egyet len fény ként te szi le he tõ vé az em -
be rek szá má ra Is ten aka ra tá nak meg is me ré sét.

Ki je len tés po zi ti viz mus a misz té ri um fe gyel me el le né -
ben? Nem hi szem, hogy ez len ne az al ter na tí va, leg alább -
is nem Barth és bi zo nyo san nem Bon ho ef fer szel le mé ben.
Azt hi szem, hogy ket te jük kri ti kai gon dol ko dá sa leg alább -
is irá nyult sá gá ban na gyon ha son ló, s eb ben ta nul ni le het
tõ lük ma is.

Hadd zár jam re fe rá tu mo mat két idé zet tel: „Kri ti ku sab -
bak kel le ne hogy le gye nek a tör té net kri ti kai mód szer hí -
vei” – mond ja Barth egyik ko rai mun ká já ban, de a gon do -
la tot ké sõbb is gyak ran meg is mét li, kü lö nö sen a KD vé ge

fe lé. Bon ho ef fer vi szont ezt ír ja a Wi  der stand und Er ge -
bung ban: „Bi zo nyá ra em lék szel Bult mann cik ké re az Új -
tes ta men tum mi to ló gi át la ní tá sá ról. Ma azt mon da nám er -
re, hogy õ nem hogy túl messze ment, ha nem túl sá go san
is ke ve set vál lalt… Bult mann mód sze re alap já ban vé ve
még is csak li be rá lis, mi köz ben én teo ló gi a i lag aka rok gon -
dol koz ni” (1944. má jus 5-i le vél).24

Azt hi szem, ez a kri ti kai gon dol ko dás, amely re a poszt -
mo dern kór ban szen ve dõ vi lá gunk nak is szük sé ge van, az
a pont, amely össze kö ti Barth és Bon ho ef fer teo ló gi ai
mun kás sá gát – min den el len té tük el le né re is.
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24 Wider stand und Er ge bung 142. o.

A 20. szá zad pusz tí tó ter mé sze tû, to tá lis ideo ló gi ái és a
meg va ló sí tá suk ra mû köd te tett dik ta tú rák olyan mély szel -
le mi és er köl csi krí zist hoz tak lét re, amely nek egyik meg -
ha tá ro zó kér dé se volt a ke resz tény ség hez, il let ve az egy -
há zak hoz va ló vi szony. Az ele ve ve szé lyes nek, majd meg -
bíz ha tat lan nak te kin tett, vé gül pe dig ül dö zen dõ ke resz -
tény ség bõl vér ta núk és hit val lók egész so ra emel ke dett
pél da kép pé nem csu pán az egy ház ban, de a szé le sebb tár -
sa dal mi köz tu dat ban is. Diet rich Bon ho ef fer, a nor vég
Eivind Bergg rav vagy ép pen Or dass La jos helyt ál lá sa –
hogy csak a leg is mer tebb evan gé li ku so kat em lít sük –
nem csak az adott kor szak ban vált so kak szá má ra jel kép -
pé, de a túl élõk nek, il let ve a túl élé sért, gyó gyu lá sért küz -
dõ ké sõb bi ge ne rá ci ók nak is ka pasz ko dót, tá jé ko zó dá si
pon tot je len tet tek. Bi zo nyos te kin tet ben nem csu pán pél -
da kép pé, ha nem hé rosszá is vál tak – ami egy ben azt is je -
len ti, hogy bi zo nyos sé mák sze rint alak juk le is egy sze rû -
sö dött –, az az élet tör té ne tük ta ní tó el be szé lés sé emel ke -
dett, ez vi szont sok eset ben in do kolt óva tos ság ra in tet te a
tör té ne ti ku ta tó kat.

Diet rich Bon ho ef fer élet raj zát Eber hard Beth ge in terp re -
tá ci ó já ban is mer te meg a vi lág. Csep re gi And rás „Ki va -
gyok én?” cí mû, ta valy meg je lent ta nul má nyá ban en nek
rö vid össze fog la lá sát így ad ja: „[Bon ho ef fer] pá rat la nul
in tel li gens, mû velt és mun ka bí ró fi a tal em ber, aki csa lád já -
val együtt azok kö zé tar to zott, akik a hit le ri ura lom ve szé -
lye it (…) kez det tõl fog va fel is mer ték, és an nak kez det tõl
fog va el len áll tak. (…) Már 1933-ban csa ló dást oko zott ne -
ki, hogy egy há za, a Hit val ló Egy ház nem fog lalt ha tá ro -
zot tan ál lást a zsi dó szár ma zá sú ke resz tyé ne ket érin tõ

diszk ri mi ná ci ó val szem ben. Õ ma ga vi szont kész volt ar -
ra, hogy koc ká za tot vál lal jon a ná ciz mus ál do za ta i ért. Egy
be zár kó zás ra haj la mos egy ház ban az öku me né szel le mét,
fo ko zó dó nem zet kö zi fe szült sé gek kö zött az in ter na ci o na -
liz mus esz mé jét kép vi sel te. Ami kor már a vi lág há bo rú kü -
szö bén ti tok ban részt vál lalt a Hit ler el le ni össze es kü vés
szer ve zé sé ben, tud ta, hogy ezt egy há za nem ér te né meg, s
ta lán majd meg sem bo csá ta ná, de vál lal ta az el szi ge telt -
sé get. (…) El szi ge te lõ dött és már tír ha lált halt ugyan, de
szen ve dé se ré vén, má sok kal szem ben, jo got szer zett ar ra,
hogy a meg al ku vást nem is me rõ igaz ság kép vi se lõ je le -
gyen kö zöt tünk.”1 A szer zõ ez után azt a kri ti kai kér dést
te szi fel, hogy a Beth ge ál tal fel vá zolt élet rajz mi lyen kon -
cep ció ha tá sa alatt szü le tett meg. Té zi se sze rint „…Beth -
ge nagy Bon ho ef fer-élet raj za bi zo nyos ér te lem ben Bon -
hoef fer ön élet raj za. (…) sark pont ja it Bon ho ef fer ön ér tel -
me zé sé nek hang sú lyai je lö lik ki.” Az élet rajz ban te hát az
õ ön ma gá ról al ko tott ké pe a meg ha tá ro zó, amelyet Bethge
„…ki egé szí tett a tör té net rész le te i vel”.2

A cikk meg gyõ zõ ér ve lé se nem hagy két sé get afe lõl,
hogy a Bon ho ef fer sze mé lyes helyt ál lá sá nak ki eme lé sé re
irá nyu ló tö rek vés egy olyan – egyéb ként jó szán dék kal al -
kal ma zott – kon cep ci ó ra épül, amely egy szer re tá maszt ja
alá élet út já nak tö ret len és vi lá gos vo nal ve ze té sét – a meg -
ala po zás (1927–1933), az össz pon to sí tás (1933–1940) és
a fel sza ba du lás (1940–1945) fo lya ma tá ban – és egye di
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„Hogy éle tün ket szen tel jük ne ked…”
Hoz zá szó lás Bon ho ef fer élet raj zá nak kri ti kai ér té ke lé sé hez

1 Csep re gi And rás: „Ki va gyok én?” Diet rich Bon ho ef fer éle té nek és ha -
lá lá nak je len tõ sé gé rõl. Ke resz tyén igaz ság, 2005 ta vasz. 8–17. o. 10. o.

2 Uo. 12. o.



vol tát, amely meg kü lön böz tet te (sõt egy ben má sok fö lé is
emel te) õt nem csu pán a kez det tõl több kér dés ben sú lyo -
san meg osz tott Hit val ló Egy ház tól, ha nem azok tól is, akik
az adott ke re tek kö zött az el len ál lás, il let ve a hit val ló ma -
ga tar tás más for má it kö vet ték. Jo go san le het és kell te hát
fel ten nünk a kér dést, hogy mi lyen mér ték ben iga zol ha tó a
tör té ne ti va ló ság össze füg gé sé ben Bon ho ef fer sze re pé nek
ki emelt, min den tõl és min den ki tõl mi nõ sí tet ten meg kü -
lön böz te tett vol ta. E kri ti kus kér dés kör meg vi lá gí tá sá hoz
sze ret nék hoz zá já rul ni egy szûk, a té ma szem pont já ból
még is nagy je len tõ sé gû kor szak vizs gá la tá val.

ZINGST ÉS FIN KEN WAL DE MEG HA TÁ RO ZÓ
HATÁSA (1935–1937)

Hit ler 1933-as ha ta lom ra ju tá sa azon nal ki élez te az ál -
lam ha ta lom és az egy há zak egy más hoz va ló vi szo nyát. A
Szent szék kel rö vid idõn be lül te tõ alá ho zott kon kor dá tum
a ka to li kus egy ház zal – mint ké sõbb be bi zo nyo so dott,
csu pán át me ne ti leg – sza bá lyoz ta az alap ve tõ kér dé se ket.
Ám az ez zel pár hu za mos tö rek vés, hogy a szét ta golt pro -
tes táns egy há za kat egy egy sé ges irá nyí tá sú – a Führer-elv
alap ján ál ló (Reichs bischof), teo ló gi a i lag és szer ve ze té ben
is az új re zsim hez lo já lis – bi ro dal mi egy ház ban egye sít -
sék, lé nye gé ben már 1934-re meg bu kott. Az egy há zon be -
lü li el len té tek ki éle zõd tek, bi ro dal mi szin ten is meg szer ve -
zõ dött a Hit val ló Egy ház, amely Bar men ben meg tar tott
má so dik zsi na tán meg szö ve gez te teo ló gi ai nyi lat ko za tát,
ame lyet ma Bar me ni hit val lás ként em le ge tünk. Az egy -
ház ra erõl te tett Lud wig Mül ler bi ro dal mi püs pök el szi ge te -
lõ dé se, majd a szá mos kér dés ben meg osz tott hit val ló egy -
há zi el len zék ha tá ro zott fel lé pé se Bar men ben vi lá gos sá
tet te, hogy Hit ler csak stra té gi á ja meg vál toz ta tá sá val ke -
rül he ti el a ná ci rend szer meg szi lár dí tá sa szem pont já ból
rend kí vül ká ros nyílt össze üt kö zést. Ezért 1935 fo lya mán
már ab ba az irány ba te rel te a fo lya ma tot, hogy a püs pö ki
rend sze rû ve ze tést he lyi és bi ro dal mi szin tû egy há zi bi -
zott sá gok ke zé be ad ja át. Ez az 1937-ig tar tó kí sér let sem
hoz ta ugyan meg az ál lam és a ná ci párt ál tal re mélt és
várt ered ményt, még is vég le ges sé tet te az el té rõ egy ház po -
li ti kai és teo ló gi ai ál lás pon to kat kép vi se lõ irány za tok (Né -
met Ke resz té nyek, Kö zép szö vet ség, Hit val ló Egy ház) kö -
zöt ti fe szült sé ge ket.

1935-re az is vi lá gos sá vált, hogy a Hit val ló Egy ház ko -
ráb ban is bi zony ta lan egy sé ge meg bom lott. En nek egyik
leg fon to sabb oka ép pen a Hit ler in téz ke dé sei nyo mán ki -
ala kult szer ve ze ti ér dek el len tét volt, amely ben a tel jes egé -
szé ben új já szer ve zett po rosz egy ház szem ben ta lál ta ma -
gát a ha gyo má nyos tar to má nyi egy há zi stá tu szát (Lan -
des kirche) vé del me zõ, s ezért min den ál la mi be avat ko zás -
sal éle sen szem be he lyez ke dõ egy há zak kal (pél dá ul Ba jor -
or szág és Würt tem berg). Az el len té te ket szá mos más
szem pont is to vább élez te, mint pél dá ul az egy ház fi nan -
szí ro zá sá nak a kér dé se vagy az el té rõ teo ló gi ai irány za tok

küz del me (pél dá ul Barth sze mé lyé nek és teo ló gi á já nak az
el fo ga dá sa vagy el uta sí tá sa, amit a ná ci ál lam gé pe zet ki is
hasz nált a ma ga ja vá ra).

Bon ho ef fer 1935 ta va szán tért vissza két éven át vég -
zett lon do ni szol gá la tá ból, aho vá a Hit val ló Egy ház meg -
osz tott sá ga mi att tá vo zott, s ahol két né met nyel vû gyü le -
ke ze tet gon do zott. Ha za té ré se után azt a fel ada tot kap ta,
hogy a tel je sen új ke re tek kö zött mû kö dõ po rosz hit val ló
egy ház (Be ken nen de Kirche der Alt pre ußisc hen Union)
egyik lel kész kép zõ in té ze tét (Pre di ger s emi nar) szer vez ze
meg és ve zes se – a ko ráb bi kép zé si he lye ket ugyan is rész -
ben meg szün tet ték, rész ben a bi ro dal mi egy ház szel le mé -
ben ala kí tot ták át. A meg ala pí tan dó öt új in té zet mû köd -
te té sé hez lé nye gé ben min den anya gi és szer ve ze ti fel té tel
hi ány zott, így a meg bí zott ve ze tõk re kü lö nö sen ne héz fel -
adat há rult. Bon ho ef fer elõ ször a Ke le ti-ten ger part ján el -
te rü lõ Zingst ben ta lált ide ig le nes el he lye zést a lel kész je -
löl tek kép zé sé re, majd 1935 jú ni u sá ban át köl töz tek Stet -
tin (ma Len gyel or szág, Szcze cin) egyik kül vá ro sá ba, Fin -
ken wal dé ba, ahol vég le ges be zá rá sá ig, 1937 szep tem be ré -
ig mû kö dött az in té zet.

A Zingst ben és Fin ken wal dé ban töl tött idõ meg ha tá ro zó
volt Bon ho ef fer éle té ben. A sze mé lyes és teo ló gi ai el mé lye -
dés egyik leg ter mé ke nyebb kor sza ka nyílt meg szá má ra,
amely nek hi te les ké pét tár ja elénk az 1937-ben meg je lent
Kö ve tés (Nach fol ge) cí mû köny ve. A Kö ve tés a lel kész je löl -
tek szá má ra tar tott elõ adá sa i nak a fog la la ta, de jó val több
is an nál: ön ref le xió. Sze mé lyes élet kö rül mé nyei kö zött ku -
tat ja az el hí vás és a hit, az el kö te le zett ség és az en ge del -
mes ség kér dé sét:3 „El hang zik a hí vás, és min den to váb bi
köz ben já rás nél kül kö vet ke zik az el hí vott [a vám sze dõ
Má té] en ge del mes cse le ke de te (…) hí vás és cse le ke det
ilyen sor rend jé nek csak egyet len ér vé nyes in dok lá sa lé te -
zik: ma ga Jé zus Krisz tus! Õ az, aki hív. Ezért kö ve ti a
vám sze dõ.”4 Az itt ki ér lelt kö ve tés-gon do lat szó lal majd
meg ké sõbb, a be bör tön zés után Beth gé hez cím zett el sõ le -
vé lé ben is: „Kez det ben az a kér dés is nyug ta la ní tott, hogy
va ló ban Krisz tus ügye mi att oko zok-e mind annyi ó tok nak
ennyi szo mo rú sá got; ám ezt a gon do la tot mint kí sér tést
csak ha mar ki ver tem a fe jem bõl, s ar ra a kö vet kez te tés re
ju tot tam: fel ada tom pon to san az, hogy ezt a ha tár hely ze -
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3 Az en ge del mes ség és a kö ve tés kér dé se nem csak a fi a tal teo ló gus szá -
má ra, ha nem az egész egy ház nak is sú lyos teo ló gi ai és eg zisz ten ci á lis
kér dést je len tett. Mind a Hit ler esz mé in ala pu ló nem ze ti szo ci a lis ta re -
zsim, mind a Deu tsche Chris ten egy há zi ter jesz ke dé sé vel a pro tes tan tiz -
mus ban is szé les te ret nye rõ né met nem ze ti ideo ló gia olyan gon do la tok
és moz gal mak iránt kö ve telt lo ja li tást, ame lyek az egy ház alap ja i val el -
len kez tek. Bon ho ef fer bel sõ ví vó dá sa egy fe lõl sze mé lyi ség fej lõ dé sé nek
egyik alap kér dé sé vé vált, amely a szél sõ sé ges há bo rús kö rül mé nyek kö -
zöt ti út ke re sést tük röz te vissza, más fe lõl egy olyan bib li ai-teo ló gi ai vá -
lasz meg szü le té sé hez ve ze tett, amely ben a Jé zus Krisz tus irán ti lo ja li tás,
en ge del mes ség, az õ kö ve té se fe lül bí rál min den ez zel szem ben ál ló ka te -
go ri kus kö ve te lést. Ezt a meg gyõ zõ dés sé szi lár dult fel is me rést Bon ho ef -
fer éle te vé gé ig kö vet te, ko rai ha lá la kö vet kez té ben azon ban nem tud hat -
juk, hogy azt a há bo rú és a ná ci re zsim bu ká sa utá ni kor szak ban ho gyan
al kal maz ta vol na.

4 Kö ve tés 23. o.



tet min den ne héz sé gé vel együtt ki áll jam. Ez egé szen meg -
vi gasz talt, és mind má ig örü lök ne ki.”5 Sa ját hely ze té nek
ér tel me zé sé ben, hogy az ál do zat vál la lás egy ben az en ge -
del mes kö ve tés bõl kö vet ke zik-e, ép pen a Fin ken wal dé ban
ki ér lelt gon do la tai, teo ló gi ai meg gyõ zõ dé se te remt majd a
ké sõb bi ek ben is vi lá gos sá got.

Zingst és Fin ken wal de azon ban az ál ta lunk vizs gált
élet raj zi kér dés szem pont já ból is meg ha tá ro zó volt. Egy -
részt 1935. áp ri lis 26-án ide ren del ték be az in té zet el sõ
nö ven dé kei kö zött Eber hard Beth gét is, aki csak ha mar
Bon ho ef fer bi zal ma sa, ba rát ja, ro ko na, majd – bi zo nyos
ér te lem ben tu da to san – ki vá lasz tott szel le mi örö kö se is
lett. Ezt te kint het jük te hát a Beth ge ne vé vel szin te el vá -
laszt ha tat la nul össze kap cso ló dó Bon ho ef fer-ha gyo mány
el sõ lé pé sé nek, meg ala po zó sza ka szá nak. Más részt nem -
csak Beth ge, ha nem az in té zet két éves mû kö dé se alatt itt
meg for du ló, a Hit val ló Egy ház hoz tar to zó más fél  száz lel -
kész je lölt éle té re, lel ki-szel le mi ki for rá sá ra is dön tõ ha -
tás sal volt ve ze tõ jük sze mé lyi sé ge, teo ló gi ai lá tás mód ja,
bib lia ér tel me zé se, a ki ter jedt kap cso lat rend sze rén ke resz -
tül fo lya ma to san áram ló in for má ci ók. Szo ro san eh hez a
ha tás hoz tar to zik az a tény, hogy it te ni ta nít vá nya i nak
több mint a fe le ka to nai szol gá lat ban, leg in kább a ke le ti
fron ton esett el a há bo rú fo lya mán. A hi va tá suk gya kor -
lá sá ra Bon ho ef fer ha tá sa alatt ké szü lõ hall ga tók kü lö nö -
sen is a ná ci ha tó sá gok meg fi gye lé se alatt áll tak, 1940-
tõl kezd ve szán dé ko san he lyez ték õket az el sõ front vo -
nal ra. Ezek kö zé tar to zott Ger hard Vib rans is, aki Beth ge
is ko lai jó ba rát ja volt, és az el sõ cso port tal ér ke zett
Zingst be 1935 ta va szán.

BON HO EF FER GER HARD VIB RANS LE VE LE I BEN

A Zingst be ér ke zé se kor 28 esz ten dõs lel kész gye rek, Ger -
hard Vib rans6 – akár csak Beth ge – itt ta lál ko zott elõ ször a
ná la csu pán egy év vel idõ sebb pro fesszor ral, aki hall ga tói
kö zött már ek kor ab ban a hír ben állt, hogy Barth mel lett a
kor leg te het sé ge sebb né met teo ló gu sa. Vib rans 1935. áp ri -
lis vé gé tõl 1936. ja nu ár ele jé ig, össze sen mint egy 8 hó na -
pig tar tóz ko dott az in té zet ben. Össze gyûj tött és 1994-ben
nyom ta tás ban is meg je lent csa lá di le ve le zé se, il let ve ké -
sõbb Bon ho ef fer rel tör tént több szö ri le vél vál tá sa ér de kes

és hi te les for rás nak te kint he tõ az ál ta lunk vizs gált élet -
rajz-kri ti kai prob lé má ban. Mit is árul nak el – a hit le ri re -
zsim kö rül mé nyei kö zött gyak ran ért he tõ en óva tos és bi -
zo nyos té mák ban hi á nyos – be szá mo lói?

A Zingst be, majd Fin ken wal dé ba ér ke zõ hall ga tók a Hit -
val ló Egy ház ban ké szül tek lel ké szi szol gá lat ra, így ter mé -
sze te sen nem volt sem mi két sé gük afe lõl, ami az egy ház -
ban és az or szág ban kö rü löt tük zaj lott. Mind ez itt is köz -
vet le nül – anya gi lag és a min den na pi egy há zi ta pasz ta lat
szint jén is – je len volt az éle tük ben. Jól ér zé kel te ti ezt Vib -
rans köz vet le nül meg ér ke zé se után írt le ve le, amely ben
Hit ler leg utób bi be szé de és a be bör tön zött lel ké sze kért
mon dott kö zös imád ság em lí té se kö zé a kö vet ke zõ be szé -
des tu dó sí tást fû zi: „Már nem fá zom éj sza kán ként, mert
vagy 10 ta ka ró áll a ren del ke zé sem re. Nem fáz tam meg,
ép pen el len ke zõ leg: az em ber itt csak egy re el len ál lób bá
vá lik.”7

Bon ho ef fer rel va ló kap cso la ta fo ko za to san ala kult egy -
re ba rá tib bá – a „Fõ nök” el ne ve zést las san a „Bru der Bon -
ho ef fer” vál tot ta fel. Egy hó nap pal ér ke zé se után rész le tes
be szá mo lót küld ap já nak az in té zet éle té rõl. Ve ze tõ jük rõl
a leg na gyobb el is me rés hang ján szól: test ben és lé lek ben
egy aránt gaz da gon meg ál dott em ber, aki vel egy re mé lyeb -
ben ta nul má nyoz zák a Krisz tus-kö ve tés kér dé sét. Az elõ -
adá so kon – és a ne héz mû köd te té si kö rül mé nyek mi att
min den kit ter he lõ min den na pi há zi mun kán – túl nagy
hang súlyt fek tet nek a sze mé lyes el csön de se dés re és imád -
ko zás ra. A kö zös sé gi élet nek és össze tar to zás nak min den -
ki egy aránt ré sze se – ma ga a Fõ nök is ba rát sá gos, jó vi -
szony ban áll min den ki vel. A leg na gyobb ha tá sa még is az
órá i nak van: exe gé zi se mély tar tal mat tár föl (a kö ve tés-
ál do zat vál la lás össze füg gé sét em lí ti pél da gya nánt: Róm
3,23–26 – Is ten ki en gesz te li ön ma gát, te hát egye dül az õ
cse lek vé se a dön tõ eb ben, így a mi meg iga zu lá sunk is ki -
zá ró lag Is ten tõl függ, így an nak egye dül az õ cse lek vé sé -
nek kell len nie;8 1Kor 1,18 – Is ten ere je az, hogy ál do zat -
vál la lás ból meg tud ér tünk hal ni). A zing sti gyü le ke zet lel -
ké sze szá má ra, aki az egy há zi kö zép szö vet ség tag ja ként
igye ke zett sem le ge sen nyi lat koz ni egy ház po li ti kai kér dé -
sek ben – ha az vé gül el ke rül he tet len volt –, ha ma ro san
ne héz hely ze tet te rem tett a hit val lók je len lé te. Bon ho ef fer
egyik, a 42. zsol tár ról szó ló ige hir de té se után vég leg fel iz -
gat ta a ke dé lye ket a fa lu ban. Ugyan ezen az is ten tisz te le -
ten a hit val ló egy ház cél ja i ra gyûj töt tek és a lá ger ban lé võ
be bör tön zött lel ké sze kért imád koz tak – a gyü le ke zet ek kor
hal lott elõ ször ezek rõl az ese mé nyek rõl. Ha ma ro san meg -
je len tek a „fel de rí tõk”: mi rõl is pré di kált Bon ho ef fer? Egy
zsol tár vers rõl? Ez egy ál ta lán nem kor sze rû! Va jon mi re is
szom jú ho zik Bon ho ef fer?9 Hasz nos nak vél ték el ter jesz te -
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5 Bör tön le ve lek 65. o.
6 Ger hard Vib rans (1907–1942) teo ló gi ai zá ró vizs gá ját 1933 áp ri li sá -

ban tet te le a hal lei egye te men, gyü le ke ze ti gya kor la tát Ei len burg ban és
An na ro dé ban töl töt te (Po rosz or szág). 1935. áp ri lis 26-án lett a ké sõbb
Fin ken wal dé ba köl töz te tett zing sti lel kész kép zõ in té zet hall ga tó ja. 1936
ja nu ár já ig itt ké szült egy há zi lel kész vizs gá já ra, amely nek meg szer zé se
után már ci us ban lel késszé avat ták, majd Ro si an ban ka pott szol gá la tot
egy el ha ló ban le võ gyü le ke zet ben. 1940 má ju sá ban be hív ták a Wehr -
macht hoz, no vem ber ben csa pa tá val Fran cia or szág ba vo nult. 1941. már -
ci us 6-án kö tött há zas sá got oda ha za El isa beth Tre be si usszal, egyik fin -
ken wal dei di ák tár sa test vé ré vel. Áp ri lis ban a Bal kán ra ve zé nyel ték, jú ni -
us ban pe dig részt vett a Szov jet unió el le ni tá ma dás ban. A ke le ti fron ton
esett el 1942. feb ru ár 3-án.

7 BK 145. o.
8 Nyil ván Bon ho ef fer elõ adá sá ból szár ma zik a né met szó já ték a meg -

iga zu lás (Recht fer ti gung) össze füg gé sé ben Vib rans le ve lé ben: „Die Aner -
ken nung, daß Gott al le in recht hat und wir nichts sind, ist Gla u be, der
uns »recht fer tig« macht.” BK 158. o.

9 BK 156–160. o.



ni a fa lu ban azt is, hogy „a Hit val ló Egy há zat va ló já ban a
zsi dók pén ze lik”…10

Jú li us 19-én Vib rans be szá mol ar ról a pré di ká ci ó ról,
ame lyet Bon ho ef fer tar tott a hit val lók egyik gyû lé sen Mt
10 alap ján (Ne gon dol já tok, hogy azért jöt tem, hogy bé kes -
sé get hoz zak a föld re…). „Ki kezd te a küz del met? Ta lán a
bi ro dal mi püs pök? Egy ilyen gyen gél ke dõ kre a tú ra er re bi -
zonnyal nem ké pes. Az ál lam? Hi szen az egy ál ta lán nem
tud az evan gé li u mért sík ra száll ni. Ak kor te hát ki cso da?
Ma ga Krisz tus lob ban tot ta fel az egy há zi har cot, õ szállt
sík ra e vi lág el len. Õ akar ja, hogy harc le gyen, s ad dig,
amíg csak akar ja. Nem sza bad úgy vél nünk, hogy ma
vagy hol nap vé ge lesz, ha nem meg le het, hogy azt a kö zü -
lünk leg if jab bak sem lát ják majd meg.”11

Bon ho ef fer egy ér tel mû egy ház po li ti kai irány vo na la és
an nak teo ló gi ai meg ala po zá sa nagy ha tás sal volt a Pre di -
ger s emi nar hall ga tó i ra. En nek egyik ki emel ke dõ ese mé -
nye volt, ami kor szep tem ber vé gén ve ze tõ jük kel együtt
tes tü le ti leg Ber lin-Steg litz be utaz tak, hogy je len lé tük kel
nyo mást gya ko rol ja nak a Hit val ló Egy ház ott ülé se zõ zsi -
na tá ra a kri ti kus sá vált zsi dó kér dés mi att.12 Az ülés pat -
ta ná sig fe szült, kri ti kus lég kö re – hi szen az ál lam az egy -
ház mû köd te té sé hez szük sé ges pénz ügyi for rá sok el zá rá -
sá val fe nye get te õket, to váb bá egyet ér tés re kel lett vol na
jut ni uk a Hit ler ál tal elõ írt egy há zi ve ze tõ tes tü le tek kér -
dé sé ben is – köz vet len ta pasz ta lat szer zés volt a hall ga tók -
nak az egy ház hely ze té nek, bel sõ el len té te i nek drá mai ki -
éle zõ dé sé rõl. Vib rans meg rá zó be szá mo ló ban tá jé koz tat ta
ap ját a leg több ször zárt ülé sek rõl ki szi vár gó hí rek rõl: a
zsi dó ság kér dé sé ben a leg na gyobb né zet kü lönb sé gek mu -
tat koz nak, az ál lam kö ve te lé se i vel szem ben azon ban a
zsi nat ha tá ro zot tan el uta sí tó ál lás pont ra he lyez ke dett. Vé -
gül még is si ke rült annyit el ér ni, hogy a zsi nat nem já rult
hoz zá a né hány nap pal ko ráb ban ho zott nürn ber gi tör vé -
nyek al kal ma zá sá hoz az egy ház ban, ame lyek a zsi dó sá -
got sú lyo san fe nye get ték és diszk ri mi nál ták. A le vél vé gé -
re Beth ge a kö vet ke zõ ki egé szí tést jegy zi fel: a dön té se ket

csu pán 10 nap múl va le het nyil vá nos ság ra hoz ni. „Utol só
le ve lün ket Koch még a ple ná ris ülé sen át ol vas sa!”13

A fin ken wal dei kö zös ség egy ház po li ti kai ak ti vi tá sa szo -
ro san össze füg gött Bon ho ef fer sze mé lyé vel, kap cso la ta i -
val. Rend sze re sen tá jé koz tat ta hall ga tó it meg be szé lé se in
ke resz tül szer zett in for má ci ó i ról, ta pasz ta la ta i ról. Vib rans
több  száz ol da las le ve le zé se an nak is do ku men tu ma, hogy
a lel ké szi szol gá lat ra ké szü lõk mi lyen nagy mér ték ben ke -
rül tek sze mé lyes teo ló gi ai be fo lyá sa, sõt a kö ve tés rõl és
en ge del mes ség rõl val lott fel fo gá sá nak a ha tá sa alá. Bon -
ho ef fer egyik ber li ni tár gya lá sá ról meg osz tott be szá mo ló -
ja nyo mán Vib rans a kö vet ke zõ sze mé lyes meg jegy zést te -
szi: „Nem ma rad más szá munk ra, mint val la ni és szen -
ved ni.”14

Va ló ban, Vib rans to váb bi sor sa – mint em lí tet tem, sok
fin ken wal dei tár sá hoz ha son ló an – az en ge del mes ség és a
szen ve dés út ja lett. Fin ken wal dé ból va ló tá vo zá sa után,
1936 ele jé tõl Bon ho ef fer rel va ló ta nít vá nyi kap cso la ta ba -
rá ti vá vált, a „Bru der Bon ho ef fert” fel vál tot ta a „mein
lieber Diet rich” meg szó lí tás. A bi zal mas vi szony annyi ra
tar tós nak bi zo nyult, hogy a há bo rús kö rül mé nyek kö zött
is fenn ma radt.15 Ger hard Vib rans 1942. feb ru ár 3-án esett
el a Szov jet uni ó ban, ahol a had mû ve le tek 1941 jú ni u si
meg kez dé se óta har colt. Bon ho ef fer a leg me le gebb és leg -
test vé ribb sza vak kal em lé ke zett meg ró la a csa lád ta gok -
nak, il let ve az egy ko ri fin ken wal de i ek nek írott le ve le i ben
1942 ta va szán.16
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10 BK 164. o.
11 BK 182–183. o.
12 Bon ho ef fer fin ken wal dei kor sza ká ban ha tá ro zot tan fel lé pett a zsi dó -
ság egy há zon be lü li vé del mé ért és a zsi dó ság el len irá nyu ló diszk ri mi na -
tív tör vé nyek al kal ma zá sá val szem ben, amit a Deu tsche Chris ten egy há -
zi erõi igye kez tek min den ben ke resz tül vin ni. Eb ben az össze füg gés ben ír -
ja Ken neth Bar nes: „…a Kö ve tés, fel hí vá sá val a szen ve dés vál la lá sá ra,
Bon ho ef fer vá la sza volt az 1933 óta tör tént ese mé nyek re”. (Ken neth C
Bar nes: Diet rich Bon ho ef fer and Hit ler’s Per se cu ti on of the Jews. In: Be -
trayal. Ger man Chur ches and the Ho lo caust. Ed. Ro bert P. Erick sen – Su -
san nah Heschel. Fort ress Press, Min nea po lis, 1999. 110–128. o. Idé zet:
122. o.) A kö ve tés vál la lá sá ban nyil ván va ló an ben ne fog lal ta tott az az -
zal já ró ve szé lyek vál la lá sa is, ami az adott tör té nel mi kö rül mé nyek kö -
zött szá má ra az egy há zon be lü li nyílt ál lás fog la lást je len tet te a zsi dó ság
ér de ké ben. Ez a tö rek vé se szé le se dett ki ké sõbb, a po li ti kai el len ál lás hoz
va ló csat la ko zá sa után 1940-et kö ve tõ en, ami azon ban már a bi ro da lom -
ban és az egy ház ban egy aránt meg vál to zott hely ze tet fel té te le zett. Bon -
ho ef fer el kö te le zõ dé se a „zsi dó kér dés ben” egy re szû kí tet te moz gás te rét
az egy ház ban, és köz vet le nül hoz zá já rult ah hoz is, hogy a Kö ve tés meg -
je le né se után a ha tó sá gok be zár ták a fin ken wal dei lel kész kép zõ in té ze tet
1937 õszén.

13 BK 209. o.
14 BK 177. o.
15 Vib rans 1941 nya rán már a ke le ti front ról le ve le zett Bon ho ef fer rel és
Beth gé vel. Egy ka to li kus ka to na tár sá val foly ta tott vi tá ja kap csán – aki
azt bi zony gat ta, hogy aki re Is ten õr an gya lai vi gyáz nak, azt nem ér he ti
baj – idéz te fel egy ko ri pro fesszo rá nak fin ken wal dei ta ní tá sát a drá ga ke -
gye lem rõl: „Csak vi lá gos sá akar tam ten ni, hogy Is tent a sa ját aka ra tom
bál vá nyá vá te szem, ha azt mon dom, hogy meg kell en gem vé de nie. Azt
kell ten nie, amit én aka rok, nem hagy hat el es ni. Is ten nek ezt egy ál ta lán
nem kell ten nie, Is ten min den ben sza bad, a ke resz tény hit nem élet biz to -
sí tás ezek re az idõk re, ha nem in kább az el jö ven dõ re. A pa ran cso la tok
meg tar tá sá ról… Az el sõ pa ran cso lat Krisz tus ra vagy Krisz tus hoz ve ze tõ
mes ter ként ada tott! Csak ami kor Luther be lát ta, hogy szá má ra sem mi
sem le het sé ges, ak kor lett vi lá gos sá szá má ra a ke gye lem. De ép pen ez
Bon ho ef fer fõ mon da ni va ló ja, ezt meg mu tat ni: hogy ez drá ga ke gye lem!”
(BK 405–406. o.) Ez után le ve let ka pott Bon ho ef fer tõl Beth ge köz ve tí té sé -
vel: „Le ve le dért Bon ho ef fer tõl ne ked és ne ki is kö szö ne tet, ki fe jez he tet len
kö szö ne tet mon dok. Va ló ban min dig új cso da, aho gyan Diet rich az egé -
szet el mond ja. Kü lö nö sen is so kat je len tett, ami kor ar ról a fe szült ség rõl
be szél, ami a kö zött van, amit Is ten akar, és amit Is ten nem akar.” (BK
411. o.)
16 BK 436–440. o. Bon ho ef fer 1943 ta va szán tör tént be bör tön zé se után
is fi gye lem mel kí sér te ta nít vá nyai sor sát a hoz zá el jut ta tott hí rek alap -
ján: „A há rom fi a tal lel kész ha lá la na gyon meg rá zott. Meg kö szön ném,
ha ro ko na ik kal va la mi kép pen tu dat ná tok, hogy én most nem ír ha tok ne -
kik; kü lön ben nem ér te nék a dol got. Ta nít vá nya im kö zül õk hár man áll -
tak hoz zám leg kö ze lebb. Ha lá luk ne kem is, az egy ház nak is nagy vesz -
te ség. Ta nít vá nya im kö zül al kal ma sint már több mint har min can es tek
el, s több nyi re a leg kü lön bek.” Bör tön le ve lek 44. o.



KÖ VE TÉS ÉS ÁL DO ZAT – FIN KEN WAL DÉ BÓL NÉZ VE

An nak kri ti kus vizs gá la tá ban, hogy a köz tu dat ban élõ
Bon ho ef fer-kép és élet rajz-ér tel me zés mennyi re tör té ne ti,
il let ve mennyi re in kább ma gá nak Bon ho ef fer nek a gon do -
lat rend sze re és ön ma gá ról al ko tott ké pe alap ján meg kom -
po nált, a fin ken wal dei idõ rop pant ta nul sá gos. Egy részt
itt öl tött konk rét for mát az az ön ér tel me zé si alap sé ma,
amellyel Bon ho ef fer ké sõbb is ér té kel te teo ló gu si kül de té -
sét és em be ri fel ada tát az egy ház ban és a vi lág ban. A kö -
ve tés mint a Krisz tus ban va ló hit dön tõ moz za na ta, il let -
ve a ne ki va ló en ge del mes ség a za va ros há bo rús kö rül mé -
nyek, a meg osz tott egy ház vi lá gá ban az em be rek kel szem -
ben Is ten ben is mer te fel az el iga zo dá si pon tot, amely ki je -
lö li az em ber konk rét ten ni va ló já nak út ját is. Az adott tör -
té ne ti kö rül mé nyek kö zött ez az út szá má ra az ál do zat
vál la lá sa volt. Ez a fel is me rés már Bon ho ef fer fin ken wal -
dei évei alatt is meg je le nik, amennyi ben Is ten ese té ben is
az ál do zat vál la lást tart ja nem csu pán a meg vál tás és a
meg iga zu lás dön tõ pont já nak, ha nem egy ben Is ten ere jé -
nek is, és így a ve le va ló azo no su lás az ál do zat kész ség en -
ge del mes vál la lá sá ban vá lik le het sé ges sé.

Beth ge en nek a vi lá go san meg fo gal ma zott bon ho ef fe ri
teo ló gi ai kon cep ci ó nak a ki for má ló dá sa kor lett mes te re
köz vet len mun ka tár sa, bi zal mas ba rát ja. Nem vé let len te -
hát, hogy sze mé lye sen is azo no sul az zal, és a to váb bi ak -
ban va ló ban e kon cep ció ha tá sa alatt lát ja és ér tel me zi

Bon ho ef fer éle té nek ese mé nye it. En nek alap ján jog gal ál -
la pít hat juk meg – egyet ért ve Csep re gi And rás kö vet kez te -
té se i vel –, hogy az így meg al ko tott élet rajz nem tisz tán ob -
jek tív tör té ne ti szán dék kal szü le tett, ha nem teo ló gi a i lag –
még hoz zá Diet rich Bon ho ef fer sze mé lyes meg gyõ zõ dé se
szem pont já ból – ér tel me zett le írás, ame lyet azu tán a „pro -
fán pro tes táns ha gi og rá fia” és a túl élõk szá má ra ége tõ en
szük sé ges hé rosz kul tusz a to váb bi ak ban sok eset ben még
jel kép pé is se ma ti zált.

Csep re gi And rás ta nul má nya Bon ho ef fer éle te
1939–1940 utá ni ese mé nye i nek vizs gá la tá val jut ar ra a
kö vet kez te tés re, hogy mél tány ta lan el vi tat ni a helyt ál lás
és a hit val lás té nyét az egy há zi el len ál lás más sze rep lõ i -
tõl an nak ér de ké ben, hogy a Bon ho ef fer ál tal be járt kö ve -
tés és ál do zat vál la lás je len tõ sé gét még job ban ki emel jük.
Sze mé lyes élet út já ban ugyan is olyan te rü le tek nyíl tak
meg, ame lyek az 1939 után ere jé ben szét for gá cso ló dó
Hit val ló Egy ház más tag jai szá má ra el zár va ma rad tak. E
hoz zá szó lás vé gén eh hez azt is hoz zá te het jük, hogy a
fin ken wal dei ta nít vá nyok ke le ti fron ton ho zott meg ren dí -
tõ ál do za ta sem vá laszt ha tó el az ot ta ni lel kész kép zõ in -
té zet ve ze tõ jé nek lel ki-szel le mi ha tá sá tól – hi szen itt for -
má lód tak az ál lam szem pont já ból ter hes hit val ló ke resz -
té nyek ké és ál do zat vál la lás ra is kész, en ge del mes Krisz -
tus-kö ve tõk ké. Ger hard Vib rans és tár sai más idõ ben,
más kö rül mé nyek kö zött bi zo nyul tak pro fesszo ruk hû sé -
ges ta nít vá nya i nak.
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Az imád ság nem pusz tán a kö töt ten vagy sza ba don, egye -
dül vagy kö zös ség ben ki mon dott, Is ten hez szó ló szó, de
ének, csend, só haj, sõt an nál több: vá lasz ke re sés a kér dé -
sek re, Is ten aka ra tá ra irá nyí tott fi gye lem, erõ, va ló di kon -
temp lá ció. Töb bek közt er re utal Bon ho ef fer 1944–45 for -
du ló já ra írt ver sé nek – Evan gé li kus éne kes köny vünk 355.
éne ké nek – mot tó ul vá lasz tott so ra is. „Hadd hall juk azt a
tisz ta éne ket!” – ké ri imá já ban a szer zõ és a min den ko ri
együtt imád ko zók, együtt ének lõk kö zös sé ge. Hogy mi is
ez a tisz ta ének – a né met ere de ti sze rint pon to sab ban:
„telt/tel jes hang zás” („vol len Klang der Welt”) – és ho gyan
le het meg hal la ni, sõt be le kap cso lód ni, elõ adá som ban e
kér dés meg vá la szo lá sá hoz sze ret nék ada lé kot nyúj ta ni
né hány Bon ho ef fer-idé zet alap ján. 

AZ IMÁD SÁG HE LYE BON HO EF FER TEO LÓ GI Á JÁ BAN

„Ref lec te for ti ter, sed for ti us fi de et ga u de in Chris to.”
„Ref lek tálj erõ tel je sen, de még erõ seb ben higgy és ör ven dezz
Krisz tus ban!” – idé zi és ma gya ráz za Bon ho ef fer Akt und
Sein cí mû ha bi li tá ci ós dol go za tá ban a lu the ri mon da tot.1

Ke resz tény hi tünk Is ten Jé zus Krisz tus ban adott ki nyi -
lat koz ta tá sán nyug szik. Is ten aján dé ka, hogy hi he tünk és
aján dé ká nak ör ven de zünk. Egye dül Is ten di rekt cse lek vé -
se (ac tus di rec tus – az ópro tes táns or to do xia ki fe je zé sé vel
él ve) le het a mi ref lek tív cse lek vé sünk nek (ac tus ref le xus),
az az teo ló gi ánk nak az alap ja.2 Míg az írott és a hir de tett
Ige Is ten sza vát, cse lek vé sét köz ve tí ti szá munk ra, s hi -

BA LOG NÉ VIN C ZE KA TA LIN

„Hadd hall juk azt a tisz ta éne ket!”
Diet rich Bon ho ef fer az imád ság ról

1 AS 114. k.
2 AS 136. o. SC 123., 130., 147. o.



tünk és imánk is Is ten sza vá ba, cse lek vé sé be ka pasz ko -
dik, a teo ló gia ref lek tál: kér dez és vá laszt ke res – ter mé -
sze te sen az Igén tá jé ko zód va –, a meg ér tés mód sze re, em -
be ri ref le xió. Mi ként jó cse lek vé sünk is ref le xió, egyút tal
mint egy ér tel me zõ, her me ne u ti kai alap elv Bon ho ef fer teo -
ló gi á já ban.3

Szo ro san össze tar to zik hát Is ten sza va és a mi sza vunk
és cse lek vé sünk, ami ként kér dé sünk és a hall ga tás is, de
Is ten cse lek vé sé nek, sza vá nak el sõbb sé ge van. S mi vel ez
hit ben ra gad ha tó meg, s az imád ság is e hit fon tos esz kö -
ze és ki fe je zõ dé se, a bon ho ef fe ri teo ló gia ér té ke lé se kor te -
hát a spi ri tu a li tás di men zi ó ját is szük sé ges szem ügy re
ven nünk. Ám míg a teo ló gia tu do má nyá nak mû ve lé se a
„ref le xió”, az imád ság a „fi des” és a „ga u di um” te rü le té re
tar to zik. Ta lán ez is le het an nak az oka, hogy Bon ho ef fer
nem ad rend sze res „ima teo ló gi át”, de mû ve i ben min dig
szól az imád ság ról. Míg a tu do má nyos ki fej tés Is ten cse -
lek vé sé re adott ref le xi ónk, az ima ezen is te ni cse lek vés
meg ta pasz ta lá sa és ér tel me zé se, de ko ránt sem csu pán a
tu do má nyos gon dol ko dás te rü le tén, ha nem az egész élet,
ben ne a hit élet ta pasz ta la ti ho ri zont ján. Mint ilyen nek el -
sõbb sé ge van a tu do mánnyal, a teo ló gi á val szem ben, sõt
min den ki szá má ra adott le he tõ ség – nem úgy, mint a tu -
do mány. 

Bon ho ef fer gya kor la ti as teo ló gus. 1930-ban ame ri kai
ta nul mány út já ról szó ló le ve lé ben szu per in ten den sé nek ír -
ja, hogy egy re in kább vá gyik ar ra, hogy gyü le ke ze ti lel -
kész le gyen.4 1933-tól pe dig új ra meg új ra elõ ke rül írá sa -
i ban a lel ké szi szol gá lat re form já nak mint az egy há zi élet
leg sür ge tõbb fel ada tá nak kér dé se.5 Bar ce lo nai szol gá la tát
kö ve tõ en a ber li ni Mû sza ki Egye tem gyü le ke ze té nek se -
géd lel ké sze, majd a Lon don ban élõ né me tek lel ké sze lett.
Bi zo nyos te kin tet ben lel ké szi mun ka a fin ken wal dei Pre di -
ger s emi nar ve ze té se is. Ter mé sze tes te hát, hogy fi gyel me
eb ben az idõ ben egy re in kább a gya kor la ti kér dé sek fe lé
for dult, hisz a lel kész kép zés gya kor la ti fel ada tát vé gez te.
Fin ken wal dei ta pasz ta la ta it gyûj töt te össze Ge me in sa mes
Le ben6 cí mû írá sá ban. Eb ben a ke resz tény kö zös ség éle té -
rõl, s el sõ sor ban an nak ün ne pé rõl és egy ben fó ku szá ról:
az is ten tisz te let rõl szó ló köny vecs ké ben bõ sé ge sen ta lá -
lunk uta lást az imád ság funk ci ó já ra, he lyes gya kor la tá ra.
Az imád ság tar tal mi kér dé se it egy fin ken wal dei elõ adás -
so ro za tát tar tal ma zó, Das Ge bet buch der Bi bel7 cí mû
köny ve tár gyal ja. A lu the ri gon do lat sze rint8 Jé zus ra kon -
cent rál va, s így Jé zus imád sá gá ra és alap ve tõ en a tõ le ta -

nult Mi atyánk ra9 fi gyel ve ér tel me zi a zsol tá rok alap tí pu -
sa it.10 „Az imád ság leg fõbb is ko lá ja” a zsol tá rok köny -
ve,11 hi szen: „Ki kö nyö rög a zsol tá rok ban? Dá vid (Sa la -
mon, Ászáf stb.), Krisz tus, mi ma gunk. Mi imád ko zunk,
ezért elõ ször is fon tos tud nunk, hogy csak az egész gyü le -
ke zet kö zös sé gé ben imád koz hat juk a zsol tá ro kat tel jes
gaz dag sá guk ban; de ide tar toz nak egyé nen ként is mind -
azok, akik ré sze sül nek Krisz tus ban és az õ gyü le ke ze té -
ben, és ve le együtt imád koz zák az õ kö nyör gé se it. Dá vid,
Krisz tus, a gyü le ke zet, én ma gam – ahol mind ezt együtt
lát juk, ott fel is mer jük azt a cso dá la tos utat, ame lyen Is ten
ha lad, hogy min ket imád koz ni ta nít son.”12 Egy ér tel mû te -
hát az imád ko zás (tör tén jék az ma gán i má ban vagy a kö -
zös ség ben) Jé zus Krisz tus sal és a gyü le ke zet tel össze kap -
cso ló kö zös sé gi ka rak te re. Ez kü lö nö sen kéz zel fog ha tó vá
vá lik azo kon az al kal ma kon, ami kor a ke resz té nyek kö zö -
sen imád koz nak: a gyü le ke zet ben vagy a csa lád ban.13

Ezek az imák ál ta lá ban kö tött szö veg gel va ló sul nak meg,
de szép bib li kus szo kás a „kö tet len, sza bad ima kö zös ség”
is, bár ez zel kap cso lat ban kü lö nö sen fel hív ja a fi gyel met
ar ra a ve szély re, hogy „ha egyé ni in dít ta tás ból fa kad,
könnyen éket ver het a kö zös ség be”, te hát mint min den
dol gun kat, ezt is sza bad ság ban és sze re tet ben kell vé gez -
nünk.14

Bon ho ef fer ima teo ló gi á já nak rö vid sum má ja a Ge me in -
sa mes Le ben e mon da ta: „A kö zös ség je le a szó, az egye -
dül lé té a hall ga tás (…). Az iga zi szó a hall ga tás ból fa kad;
az iga zi hall ga tás a szó ból, az Igé bõl.”15 Nyil ván va ló,
hogy e gon do lat a fin ken wal dei gya kor lat le csa pó dá sa:
ahol a nap ima órák kö ré szer ve zõ dött, s a szin te ko los to -
ri rend ben élõ kö zös ség éle té nek kö zép pont ja az is ten tisz -
te let volt. Vi lá gos itt is az irá nyult ság: Is ten aján dé ka a
szó, az Ige, amely a kö zös ség ben hang zik, ezt hall gat va
ért jük meg, s csak az ilyen tar tal mas hall ga tás ból fa kad -
hat tar tal mas be széd. Az elõ adás to váb bi ré sze i ben a bon -
ho ef fe ri szó ere de té re össz pon to sít juk fi gyel mün ket: sza -
vai mö gött azt ku tat juk, mi ként hall gat ja és hall ja, ér ti
meg az igét a bör tön ma gá nyá ban, még is a bör tön fa la in
be lül és kí vül élõ kö zös ség tag ja ként. Vé gül arra
figyelünk, hogy milyen az az imád ság, amely a bör tön -
évek ki éle zett hely ze té ben is meg ma rad, hasz nál ha tó.
Bon ho ef fer ma ga is utal rá meny asszo nyá hoz cím zett le -
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ve lé ben, hogy a bör tön élet bi zo nyá ra teo ló gi á ja gya kor la -
ti pró bá ja lesz.16 Vizs gál juk hát meg teo ló gi á já nak gya -
kor la tát, s egyút tal a gon do la ti ref le xió gya kor la ti alap ját!

A BÖR TÖN ÉVEK SPI RI TU A LI TÁ SA

Bon ho ef fer le ve le i ben nem hagy ja hát ra imád sá ga i nak
gyûj te mé nyét, és rend sze re zett ima teo ló gi át sem nyújt.
Amit az imád ság ról ol va sunk: sze rény jel zé sek, nem do -
ku men tu mai spi ri tu á lis éle té nek. Ami kor azon ban e jel zé -
se ket ol vas suk, óha tat lan, hogy az imád ko zás mö gé ne
kér dez zünk: mely fel is me ré sek ké pe zik a bör tön élet ha tár -
hely ze té ben Bon ho ef fer imád sá gos éle té nek hát te rét? A
ko ráb bi ke gyes ség és a ko ráb ban le írt ta ní tá sok az imád -
ság ról mennyi ben áll ják meg he lyü ket a meg vál to zott
hely zet ben? Míg Bon ho ef fer teo ló gi á já nak hi te lét, hasz -
nál ha tó sá gát a hit ben meg élt szen ve dés iga zol hat ja, ke -
gyes sé gé nek hi te lét a teo ló gi á já val va ló egy sé ge ad hat ja. 

„Is te nem, hoz zád ki ál tok ko ra reg gel, se gíts imád koz ni,
gon do la ta i mat össze szed ni; egye dül nem va gyok rá ké -
pes!”17 Ez zel a né hány sor ral kez dõ dik az a rö vid ke ima -
gyûj te mény, ame lyet a rab tár sak ré szé re szer kesz tett és a
bör tön lel ké sze i vel jut ta tott el a cím zet tek hez. A kö zös
imád ság kü lö nös meg je le né se a szó nak. Nél kü lö zi a sze -
mé lyes ima kér dé se it, két sé ge it, ugyan ak kor õszin tén ké ri
Is ten se gít sé gét, hogy az ima le he tõ sé gé vel, Is ten aján dé -
ká val él ni tud jon. Gon do la ta it fe gyel mez ni tud ja, sza vai
élet tel tel je nek meg. Nem ma gá tól ér tõ dõ, és nem is az em -
ber ha tal má ban áll egé szen az is ten tisz te let fe gyel me zett -
sé ge. Ez is Is ten aján dé ka. S az imád sá gos élet eme aján -
dé kul ka pott fe gyel me ad szá má ra tar tást és de rût a hét -
köz na pok ban is. Igaz, le ve le i ben Bon ho ef fer azok ról a he -
tek rõl is vall, ami kor nem is hi ány zik ne ki a temp lom ba
já rás,18 vagy ami kor alig ol vas sa Bib li á ját.19 Ter mé sze tes
rit mu sa-e ez hit éle té nek, vagy ne tán bûn vol na? A kér dést
nyit va hagy ja. Úgy tû nik, nem is er re a kér dés re ke re si
iga zán a vá laszt. Nem e kér dés meg vá la szo lá sán áll vagy
bu kik sem hi te, sem Is ten hez tar to zá sa. Az Is ten ben va ló
bi za lom va ló sá ga min den el mé le ti kér dést meg ha lad. „Ki
va gyok én?” cí mû ver sé ben így ír er rõl a tar tás ról:
„…mond ják: sor so mat úgy vi se lem, mo sollyal, nyu god -
tan, büsz kén, mint aki vál tig gyõz ni szo kott. Az va gyok
va ló ban, ami nek mon da nak? Vagy csak az, ami nek ma ga -
mat is me rem? Ka lit ká ba zárt ma dár; só vár gó, nyug ta lan
be teg, aki le ve gõ ért kap kod, ful do kol, szí nek re, vi rág ra,
ma dár dal ra vá gyik, jó szó ra, ba rá ti me leg re, dü hí ti ok ta -
lan erõ szak, ki csi nyes bán tás…”20

E ví vó dó vers zá ró so ra mi más le het ne, mint õszin te –

im má ron nem a kö zös ség nek szánt – csen des imád ság,
hit val lás: „Ki va gyok én? Vál tig fag gat, gú nyol a ma gány,
a gyöt re lem. Bár ki va gyok, Te tu dod, is mersz: Ti éd va gyok
én, Is te nem!”21

A „ki va gyok én?” kér dé sé rõl a vers köz lé se elõtt bõ fél
év vel, 1943 de cem be ré ben így ír Beth gé nek, a jó ba rát nak:
„Bár mit is ír tam már ne ked ed dig, po csé kul ér zem itt ma -
gam (…) a bor zal mas él mé nyek sok szor még éj sza ka sem
hagy nak nyu god ni (…), ilyen kor csak szám ta lan ének vers
el mon dá sá val tu dom õket el ûz ni (…), más nap reg gel az -
tán in kább só haj to zás sal, mint Is ten ma gasz ta lá sá val éb -
re dek (…). Va ló szí nû leg cso dál ko zol, hogy így be szé lek,
eszed be jut nak le ve le im, sõt, ma gad írod ked ve sen, hogy
a hely ze te met »ipar ko dom« meg nyug ta tó an be ál lí ta ni
elõt te tek. (…) Egy szó val egy re ne he zeb ben iga zo dom el
sa ját ma ga mon, de nem is ér de kel már a do log. Ele gem
volt min den fé le pszi cho ló gi á ból, a lé lek elem zés tõl pe dig
mind job ban ide gen ke dem. Fon to sabb do log ról van itt szó,
mint az ön is me ret.”22

Fon to sabb, mint az ön is me ret: fáj da lom és erõ, kö nyör -
gés és há la adás egy szer re. Az e vi lá gi bol dog ság em lé ke –
és ap ró gesz tu sok ban még él te tõ je len lé te –, a je len szen -
ve dé sei és Is ten vég sõ sza va. Mi ként az Eti ka lap ja in is ol -
vas suk: az utol só elõt ti ben va ló élet és az utol só biz tos re -
mény sé ge – egy szer re.23

„Az evi lá git nem sza bad idõ elõtt ér vény te len nek nyil -
vá ní ta ni. (…) A meg vál tás mí to szok az em be ri élet ha tár -
él mé nye i bõl tá mad nak, Krisz tus azon ban az em be ri élet
kel lõs kö ze pén ra gad ja meg az em bert.”24

Bon ho ef fer nem éle te, gon dol ko dá sa, hi te nagy ce zú rá -
ja ként éli meg a bör tön éve ket. Az élet ré sze a szen ve dés is,
mi ként az öröm s a bol dog ság is. A bör tön fa lai közt is
együtt örül csa lád já val ke reszt fia, a kis Diet rich szü le té sé -
nek,25 meg ün nep li az egy há zi ün ne pe ket,26 és ag gó dik a
lé gi tá ma dá sok súj tot ta vá ros ré szek ben la kó is me rõ sö kért
és is me ret le ne kért.27 Nem épít val lá sos ments vá rat sem
meg pró bál ta tá sa, sem hi te, sem imád sá ga ap ro pó ján. Nem
elem zi a go nosz és a vi lág vi szo nyát. Is ten re ha gyat ko zik,
s Is ten ke zé be ajánl ja mind azt, ami kö rül ve szi: az em be re -
ket, a vá rost s a kér dé se ket is. Köz ben – mint mond ja – a
múlt em lé ke it a há la és a bûn bá nat tart ja sze me elõtt,28 az
ag go dal mak pe dig Is ten ben bí zó imá vá vál nak.29

A te ge li bör tön bõl írt egyik utol só ba rá ti le vél ben így
összeg zi meg szen ve dett meg gyõ zõ dé sét:
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„Biz tos, hogy éle tün ket min dig Is ten kö ze lé ben és je len -
lé té ben foly tat hat juk; (…)

s hogy a ve sze de lem és a szo ron gat ta tás csak kö ze lebb
ûz het nek Is ten hez;

biz tos, hogy sem mit sem kö ve tel he tünk, de még is kér -
he tünk min dent; 

biz tos, hogy a szen ve dés ben öröm, a ha lál ban élet van
szá munk ra el rejt ve; 

biz tos, hogy mind ezek ben egy kö zös ség hor doz min ket,
amely hez hoz zá tar to zunk. 

Is ten mind ezek re igent és áment mon dott Jé zus ban. Az
õ igen je és ámen je az a szi lárd alap, ame lyen ál lunk.”30

Is ten aján dé kai rej tet tek. Em be ri lo gi kánk te o dí ceakér dé se
nem is tud ve le mit kez de ni. Nem le het – és nem sza bad –
ér tet len sé günk hé za ga it az Is ten szó val be töl te ni. („Is ten
nem hé zag pót ló” – mond ja.)31 In kább ma rad junk csönd ben.
A ti tok fe gyel me (a dis cip li na arc ani)32 meg õriz az ön ma gá -
ba for du ló, mint egy ön ki szol gá ló val lá sos ság tól. De ha Is -
tent az élet kö ze pén fel is mer jük, ak kor az Is ten ben va ló bi -
za lom el vi se li a tit ko kat is, a kín zó kér dé se ket is. Hi szen ma -
ga „…Jé zus Krisz tus az élet kö ze pe, s egy ál ta lán nem azért
jött, hogy meg ol dat lan kér dé se ink re vá la szol jon”,33 ha nem
hogy éle tünk kel lõs kö ze pén meg ra gad jon min ket!

Is ten je len lé té ben él ni, mi köz ben egy kö zös ség hez tar to -
zunk, egy kö zös ség nek a je le né ben – még ha oly tá vol is
tag ja i tól. A kö zös ség ben erõ söd ni s a kö zös sé gért fe le lõs -
sé get vi sel ni – bár mily fe nye ge tett is az éle tünk – szo ro san
össze tar to zik, vég sõ so ron egy sé get ké pez. Ez a val lás nél -
kü li ke resz tény ség lé nye ge, eb bõl táp lál ko zik Bon ho ef fer
spi ri tu a li tá sa és teo ló gi á ja. A val lás nél kü li ke resz tény ség,
amely nem sza kít ja el egy más tól az em be ri s az Is ten nel
va ló kö zös sé get, az e vi lá gi és az evan gé li u mi éle tet, sõt:
ke gyes frá zi sok tól men te sen, az élet aján dé ká nak, le he tõ -
sé ge i nek és fe le lõs sé gé nek sú lyát és fáj dal mát egy szer re
át él ve él a ke resz tény em ber Is ten szí ne elõtt is ten ké pû hi -
va tá sá nak tu da tá ban. A ma gány ban is kö zös sé gi, az egy -
ház éle té tõl tá vol is mé lyen ke resz tény élet – csöp pet sem
el mé le ti – imád sá ga szó lal meg az éne kes köny vünk ben ta -
lál ha tó Bon ho ef fer-ének szi kár sza va i ban is.

Hogy Is ten ál dó ha tal ma mennyi re egy sze rû, em be ri,
kéz zel fog ha tó va ló ság, annak menny asszo nyá hoz írt
egyik le ve lének egy rész le te ad ja bi zony sá gát: „Te, a szü -
le im, Ti mind nyá jan, a di ák ja im a fron ton, szün te len je len
vagy tok szá mom ra. Imá id, gon do la ta id, a Tõ led ka pott
igék, rég múlt be szél ge té sek, ze nék és köny vek úgy vál nak
élet té és va ló ság gá, mint az elõtt so ha. (…) így õriz nek a
lát ha tat lan jó ha tal mak reg gel és éj jel.”34

Em be rek sze mé lye, ked ves gesz tu sai ál tal õr zi Is ten az

em bert. Az ál dó ha ta lom ál dott sze mé lyek ál tal je le nik
meg éle tünk ben.

Bon ho ef fer imád sá gos éle té nek teo ló gi ai hát te rét az
imént össze gez tük. Mit tud tunk meg köz ben pra xis pi e ta -
ti sá ról? A fen ti idé zet bõl is ki tû nik, hogy a bib li ás ke gyes -
ség s az imák, a rég rõl is mert ke gyes sé gi for mák mi cso da
erõt köz ve tí te nek. Itt vissza kell gon dol nunk a fej bõl idé -
zett éne kek s a kí vül rõl meg ta nult igék em lí té sé re.35 Ar ra,
hogy Bon ho ef fer a bör tön ben töl tött na po kat is áhí tat tal
kezd te és vé gez te36 – köz ben ba rát já ra és ked ve sé re gon -
dol va, akik a tá vol ban ugyan ezt tet ték.37 A ha gyo má nyos
ke gyes ség fe gyel me fon tos ma rad a bör tön fa la in be lül is a
le ve lek ta nú sá ga sze rint. A ma gány ban, be zárt ság ban töl -
tött két év azon ban fo ko zott ér zé keny sé get ho zott, Bon -
hoef fer fi gyel mét nem csak el mé lyí tet te, ha nem egy re szé -
le sebb re tár ta. Spi ri tu á lis ér té ket nyer tek a „rég múlt be -
szél ge té sek”, a rá dió ban hal lott vagy épp em lé ke zet bõl föl -
idé zett ze nék és ka ma ra ze né lé sek, a bör tön be be kül dött
köny vek, vagy ép pen éte lek, vi rá gok, vagy a bör tön ud va -
ron ének lõ ri gó hang ja. És a dü hí tõ, ok ta lan bán tá sok, az
õrök ben fel gyü lem lett ag resszió…38

„A fáj da lom és az öröm is az egész élet po li fó ni á já hoz
tar to zik, és füg get le nül áll hat egy más mel lett.”39 „Ha a
can tus fir mus tisz tán szól és jól ki ve he tõ, zeng ve ki bon ta -
koz hat a kont ra punkt is.”40

Úgy tû nik, a fe gyel me zett, ér zé keny fül töb bet ér jól be -
vált ha gyo mány nál. Krisz tus le gyõz te a bûnt, a rosszat, s
can tus fir mus ként az õ sze re te te zeng a vi lág ban. Bi za -
lom mal épít het jük rá éle tünk kont ra punkt ja it. A jót és a
rosszat, amit át élünk, fe le lõs ség vál la lá sun kat és cse lek vé -
sün ket. Ez a lé nyeg, s ez elég még a há bo rú vi ha rai kö ze -
pet te és a ha lál kü szö bén is.

A BON HO EF FE RI ÖRÖK SÉG MINT FI GYEL MEZ TE TÉS

Bon ho ef fer mû ve szólt ko ra egy há zá nak, s szól ta lán ne -
künk is, akik hall gat va re zo ná lunk rá, s – nem tö rött ha -
rang me men tó ja ként – sze ret nénk to vább ad ni a Dal lam,
Krisz tus üze ne tét.

„Egy há zunk, amely ezek ben az évek ben csak a sa ját
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30 Uo. 185–186. o.
31 Uo. 142–143. o.
32 Uo. 98., 124. o.
33 Uo. 143. o.
34 Diet rich Bon ho ef fer: Von Gu ten Mäch ten. In terp re tiert von Jo hann
Chri stoph Ham pe. 7. ki ad. Kaiser, Mün chen, 1990. 77. o.

35 Bör tön le ve lek 26–27. o.
36 Uo. 26–29., 69.,172. o.
37 Uo. 91., 186., 187. o.
38 Ter mé sze te sen nem a tett és a tet tes meg íté lé se vagy a bûn ter mé sze -
té rõl foly ta tott esz me fut ta tá sok nyo mán. Ér de kes: ilyet nem is ta lá lunk a
le ve lek ben, még a rab tár sak nak szó ló imák ban sem. Pe dig mennyi al ka -
lom lett vol na ef fé le gon do la tok meg fo gal ma zá sá ra, és ha gyo má nya is
van… Bon ho ef fer tán ön vé de lem bõl nem hagy ja, hogy a rossz ül je meg
lel két? Vagy – s én in kább ezt ér zem a so rok ban – so kad la gos sá vá lik a
bûn kor lá to zott ha tal ma Is ten vég te len sze re te te mö gött? Bon ho ef fer ma -
ga ír ja, hogy „lel ki gon do zói szem pont ból” nem ér zi szük sé gét, hogy a
bûn bá nat ról, bûn bo csá nat ról szó ló imá kat ír jon. Töb bet nem ma gya ráz,
csak ennyit mond.
39 Bör tön le ve lek 140. o.
40 Uo. 138. o.



meg ma ra dá sá ért küz dött, mint ha csak ön ma gá ért lé tez -
nék, kép te len ar ra, hogy az em be rek és a vi lág szá má ra az
en gesz te lõ és meg vál tó igék hor do zó ja le gyen. Ezért kell a
ko ráb bi sza vak nak el erõt le ned ni és el né mul ni. Ke resz tyén
mi vol tunk ma csak két do log ból áll hat: imád ság ból és az
em be rek kö zött vég zett igaz cse le ke de tek bõl. Eb bõl az

imád ság ból és eb bõl a cse lek vés bõl kell új já szü let nie min -
den fé le gon dol ko dás nak, be széd nek és szer ve zés nek a ke -
resz tyén ség dol ga i ban.”41
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Val lás és ke resz tény ség össze tar to zá sát leg több ször ön -
ma gá tól adó dó tény ként ke zel jük. A val lá si plu ra liz mus,
a val lás kö zi pár be szé dek ko rá ban meg szo kott né zet a ke -
resz tény sé get az egyik, vagy akár a leg ki vá lóbb val lás -
nak be ál lí ta ni és eb bõl a po zí ci ó ból se gí te ni kul tu rá lis
hely ke re sé sét, il let ve a két év ez re den át gya ko rolt meg -
ha tá ro zó sze re pé vel kap cso la tos kér dé sek meg vá la szo lá -
sát. Jó val ne he zebb fel adat és rit kább je len ség is azon -
ban a val lás és a ke resz tény ség ket té vá lasz tá sa. Mi vel a
ke resz tény ség alap ve tõ en val lás ként je le nik meg a vi lág -
ban, eh hez pon to san ki kel le ne tud ni je löl ni azt a te rü le -
tet, amely al kal mas le het az el kü lö ní tés re és a val lás sal
va ló szem be ál lí tás ra. 

Ne héz sé gei el le né re a fel adat meg ol dá sá ra töb ben is
vál lal koz tak. Karl Barth köz is mert prog ram já ban pél dá ul
át fo gó an a ki nyi lat koz ta tást és a köz vet le nül rá épü lõ ke -
resz tény hi tet je lö li ki és ál lít ja szem be a val lás sal mint az
em be ri ere de tû is ten ke re sés sel szem ben ha la dó, is te ni ere -
de tû em ber ke re sés ered mé nyét. Ahogy az el múlt év szá zad
több kri ti kai ér té ke lé sé ben meg mu tat ko zott, Barth ál lás -
pont já val kap cso lat ban több kér dés is meg fo gal ma zó dik.
Egy részt el lent mon dá sos nak hat, hogy az em lí tett fel fo gás
kö ve tõi is vé gez nek val lá sos cse lek mé nye ket az imád ság -
tól kezd ve a temp lo mi is ten tisz te let kü lön fé le al kal ma i ig
be zá ró lag. Más részt a ki nyi lat koz ta tás egye di sé gé nek
han goz ta tá sa to váb bi ma gya rá zat ra szo rul, mert több val -
lás is is me ri a ki nyi lat koz ta tás ha son ló an de fi ni ált fo gal -
mát. Ugyan csak sok prob lé ma adó dik a fel fo gás mód szer -
ta ni kö vet kez mé nye i bõl, amely a ke resz tény ség ese té ben
nem te szi le he tõ vé a val lá si fo gal mak ál ta lá nos ér vé nyû
hasz ná la tát.

Az em lí tett és az eh hez ha son ló be zá ru ló, az ál ta lá nos
fo gal mak je len té sét – rész ben ép pen a ke resz tény örök ség -
gel szem ben – át ér tel me zõ, ön ér ték ke re sõ és -ala po zó fo -
lya ma tok rend kí vül fon to sak és ér té ke sek a ke resz tény ség

tör té ne té ben. Ter mé sze te sze rint a val lás és a ke resz tény -
ség kap cso la ta en nek el le né re a tél és a hó kap cso la tá hoz
ha son lít ha tó. Bár nem zár hat juk ki, hogy a hó meg pil lan -
tá sá nak él mé nye dön tõ je len tõ sé gû volt egy kor a tél mint
év szak el kü lö ní tett meg ne ve zé sé nek igé nyé re (a ke resz -
tény ség meg je le né se alap ve tõ en be fo lyá sol hat ta az eu ro -
at lan ti val lás ér tel me zést), meg szo kott vi szo nya ink kö zött
még is a hó hoz tár sít juk fel té tel ként a te let, és nem for dít -
va. Ahol tél van, es het hó is. De ha ha vat lá tunk, csak
mes ter sé ges kö rül mé nyek is me re té ben gon dol ha tunk ar ra
jo go san (szén-di o xid-hó, hû tõ gép, ipa ri te vé keny ség ég -
haj lat ra gya ko rolt ha tá sa stb.), hogy ép pen nyár van. Az
aláb bi ak ban, ami kor a tél nél kü li hó, az az a val lás nél kü -
li ke resz tény ség je len sé gét te kin tem át né hány vo nat ko zá -
sá ban Diet rich Bon ho ef fer er re irá nyu ló gon do la ta i tól in -
dít va, fõ ként há rom ki emel ke dõ kér dés re ke re sem a vá -
laszt: a) Mi az er re vo nat ko zó ke resz tény teo ló gi ai örök ség
meg ha tá ro zó tí pu sa? b) Mit ért he tünk „mes ter sé ges kö rül -
mé nye ken” e te kin tet ben? c) A kon cep ció mely sa ját sá ga i -
val ta lál ko zunk a mo dern és poszt mo dern kor ha tá rán?

ÖRÖK SÉ GÜNK

A ke resz tény ség val lá sok hoz va ló vi szo nyá nak kér dé se
kez det tõl je len van a Krisz tus-kö ve tõ kö zös ség tör té ne té -
ben és teo ló gi á já ban. El sõ, teo ló gi ai rend sze ré re néz ve is
meg ala po zó je len tõ sé gû az õs gyü le ke zet val lá si-tár sa dal -
mi kon tex tu sá nak ket tõs sé ge; egy fe lõl a szi lárd zsi dó val -
lá si hát tér, amely a Ró mai Bi ro da lom val lá si plu ra liz mu -
sá ban biz tos hát tér ként szol gált és – mind a rész le ges azo -
no su lás, mind a rész le ges kü lön bö zés okán – nél kü löz he -
tet len ele mé vé vált a ke resz tény gyü le ke ze ti iden ti tás ki -
ala ku lá sá nak. Más fe lõl a ke resz tény ön ér tel me zés és a
gyü le ke ze tek meg erõ sö dé sé vel pár hu za mo san e vi szony

BÉ RES TA MÁS

A val lás nél kü li ke resz tény ség
je len sé ge a mo dern és poszt mo dern

teo ló gi ák ha tá rán



tisz tá zá sá nak igé nye már a má so dik szá zad kö ze pén ki -
emel ke dõ sze re pet ját szott. A bi ro dal mi val lá sok tö me ges
el hi tel te le ne dé sé nek lát tán ek kor a ta ní tás tisz ta sá gá nak
és ere jé nek meg õr zé se ér de ké ben Jusz ti nosz ha tá ro zott
moz du lat tal le emel te a ke resz tény hi tet a fel lel he tõ val lá -
sok kö zös ne ve zõ je fe lõl, és a meg is me rés ben ki tû zött cél
és esz köz te kin te té ben sze ré nyebb, így hi he tõbb igé nyû fi -
lo zó fia szám lá ló já ba tet te. 

Fi gye lem re mél tó, hogy Jusz ti nosz a gö rög fi lo zó fi á nak
ép pen azo kon az em lõ in ne vel ke dett, ame lyek ké sõbb
összeg zõd ve a neo pla to niz must ered mé nyez ték (szto i ciz -
mus, pe ri pa te ti kus, püt ha go re us, pla to nis ta ha gyo mány).
Ha lá la és a neo pla to niz mus elõ ké szí tõ je, Am móni osz Szak -
kasz szü le té se kö zött ugyan ak kor kö rül be lül egy év ti zed
van, te hát õt ma gát nem te kint het jük az is ko lá hoz tar to zó -
nak vagy ala pí tó nak. A neo pla to niz mus a ke resz tény ség gel
össze forrt for má in kí vül is, még is sa já to san a ke resz tény -
sé get is ér dek lõ val lá si kér dé se ket és vá la szo kat fo gal maz
meg ez után. A har ma dik szá zad vé gé re már el ural ko dó új
fi lo zó fia te hát el vesz tet te a Jusz ti nosz szá má ra még ki ak -
náz ha tó in takt vol tát, és – új kor sza kot nyit va ez zel – me -
ta fi zi kai, val lá si jel le gû ál ta lá nos gon do lat rend szer ként élt
to vább. Va jon nem ar ról van-e szó, hogy – Jusz ti nosz el já -
rá sá val szim bo li zál ha tó an – a sa ját val lá si hát te ré tõl el vá -
lasz tott „ke resz tény ség” szak ra li zál ta az ere de ti leg sem le -
ges hor do zó kö zeg ként ren del ke zé sé re ál ló fi lo zó fi át, vagy -
is lét re ho zott egy spe ci á lis val lá si fi lo zó fi át? 

A ke resz tény ség fo lya ma to san új te rü le te ket 
ke res val lá so sí tó (szak ra li zá ló) ha tá sá nak 
gyakor lá sá hoz

Nem ne héz igen nel vá la szol ni a kér dés re, ha ész re -
vesszük a tör té nel mi pár hu za mo kat. Ha son ló je len ség gel
ta lál ko zunk a 11. szá zad tól kezd ve a kö zép ko ri teo ló gia -
tör té net ben. Az ed dig egyed ural ko dó krisz ti a ni zált neo -
pla to niz mus jó né hány év szá za don át har col az zal az ek -
ko ri ban Eu ró pa szel le mi új don sá ga ként vissza im por tált
arisz to te liz mus sal, amely nek kez de ti vonz ere jét szin tén
val lá si in takt sá ga ad ta, és ami a sko lasz ti ka vi rág ko rá ra
ma ga is ép pen úgy szak ra li zá ló dik, mint az elõb bi. Er re a
krisz ti a ni zált arisz to te l iz mus ra a 16. szá zad ban már a re -
for má ció vá la szol. A re for má ció alap szán dé ka, hogy is -
mét új, val lás ta lan te rü le tet ke res sen a hit ki fej té se szá -
má ra. El sõ lé pés ben meg is hir de ti a fi lo zó fia mint an cil -
la theo lo giae el le ni lel ki-szel le mi har cát, majd Luther sze -
mé lyé ben lét re hoz za az eg zisz ten ci á lis val lá sos ság alap -
tí pu sát. Luther „na gyon em be ri” alak ja, in du la tos sá ga,
ví vó dá sai szin te tö ké le tes ta laj, hogy a na pon kén ti ige át -
jár ja és át has sa, az az leg alább más na pig szak ra li zál ja a
re ne szánsz ál tal új ra fel fe de zett ter mé sze tet, ezen be lül is
ki tün te tett te rü let ként a bû nös em be ri ter mé sze tet. Nem -
hi á ba vív a to vább élõ fi lo zó fi ai val lá sos ság ép pen az ant -
ro po ló gia te rén ádáz har cot Lu ther rel, a szá má ra adott

szak ra li tás sal az egyén nem, csak az em be ri nem, a ge -
nus meg kö ze lít he tõ. 

Idõ köz ben a re for má ció hel vét irá nya kí sér le tet tesz ar -
ra, hogy a re for má ció ant ro po ló gi ai for du la tát tár sa dal mi
lép té kû vé te gye, mint egy ki ter jessze az eg zisz ten ci á lis
test-Ige kap cso la tot a tár sa da lom-Ige vi szony lat ra. Az el -
moz du lást jól mu tat ja a syl log is mus prac ti cus fel fo gá sá -
nak al kal ma zá sa, ahol a szak ra li zá ló és az in takt ta lál ko -
zá sa az egyén szá má ra már nem vég sõ eg zisz ten ci á lis
kér dés, ha nem teo ló gi ai esz köz zel meg old ha tó. A ta lál ko -
zás sal együtt já ró nyi tott kér dé sek most már fõ ként a tár -
sa dal mi élet kü lön bö zõ as pek tu sa i ban je len nek meg új
szo ci ál eti kai kér dé sek ként (a lé te zõ te ok rá cia le he tõ sé ge,
jog, mun ka mo rál je len tõ sé ge, gaz da sá gi ered mé nyek üze -
ne te stb.).

Az ered mé nyek egyik eset ben sem bi zo nyul tak tö ké le te -
sen meg gyõ zõ nek. Er re utal a pro tes táns or to do xia kí sér -
le te, amely e te kin tet ben az el bi zony ta la no dás ban va ló
vissza nyú lás a leg utób bi szi lárd pont hoz, a fi lo zó fi á hoz.
Az am bi va lens or to do xia után a val lá so sí tó szán dék az
egyén és a tár sa da lom kö zöt ti te rü le ten pró bál ko zik, így
jön nek lét re a pi e tiz mus spe ci á lis kö zös sé gei, majd a
klasszi kus né met ide a liz mus ban is mét olyan át fo gó for -
mát ölt, mint egy kor a neo pla to niz mus ban. Fel is te szi, té -
te ti a fi lo zó fi á val is mét sa ját kér dé se it, ame lyek meg fo gal -
ma zá sa és a rá juk adott vá lasz kí sér le tek so sem lá tott mér -
té kû komp le xi tást, egy ben ki zá ró la gos egyed ural mat hoz -
nak lét re a ko ra be li eu ró pai szel le mi élet ben (vö. he ge li
ka ted ra fi lo zó fia).

Ez után már csak elõ reme ne kü lés rõl, az egész ré szek re
bon tá sá ról le het szó. Van, aki újabb, még át nem szak ra -
li zált fe hér fol to kat ke res a vi lág szel le mi tér ké pén, és
van, aki be éri annyi val, hogy a ke resz tény ség tõl már te -
ma ti zált te rü le te ket igyek szik fel sza ba dí ta ni és más
szem pon tok alá ren dez ve új ra te ma ti zál ni. Ez utób bi ra
pél da, ahogy a szán dék az if jú he ge li a niz mu son, Ba u eren,
Feu er bachon át Marxig jut, aki az új ha gyo mány alap ján
a tár sa da lom szá má ra ke res új, im ma nens szer ve zõ erõt.
Vagy ahogy az em pi riz mus sal tár sult lo gi ka Comte-tal
meg fo gal maz tat ja a po zi ti viz mus alap té te le it, amely nek
újabb vál to za tai – a ne o po zi ti viz mu son át az ana li ti kus
fi lo zó fi á ig – a mai fi lo zó fia hú zó ága za tá vá vál tak, és
amely ben már szin tén meg je lent a ke resz tény ség val lá so -
sí tó ere je az ana li ti kus te iz mus bi zo nyos for má i val (vö.
Al vin Plant in ga). Az an ti he ge li a nus pol gá ri élet fi lo zó fia
Scho pen ha u eren ke resz tül Nietz sc hében néz ra di ká li san
szem be ke resz tény gyö ke re i vel és kezd re mény te len küz -
de lem be az ön meg vál tás el éré sé ért, míg a szin tén He gel-
el le nes Kier ke gaard min den tõl és min den ki tõl, vég sõ so -
ron ön ma gá tól is füg get le nít ve kí ván ja de monst rál ni a
val lás nél kü li ke resz tény ség ere jét. Ma gá nyos vál lal ko zá -
sa kö vet he tet len és el szi ge telt, de szép. Ahogy Nietz sche
a ke resz tény val lá sos ság el pu hult sá gá nak lát tán erõs eti -
kai prog ram nak ál cá zott tra gi kus kí sér let be kezd az „ér -
té kek át ér té ke lé sé rõl”, amely bõl süt az igaz ke resz tény ség
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és igaz val lá sos ság meg ta lá lá sa irán ti vágy, úgy Kier ke -
gaard olyan esz té ti kát dol goz ki, amely mél tó és füg get -
len ke re tet ad az au ten ti kus ke resz tény ség kü lön bö zõ
meg nyil vá nu lá sa i nak.

A szak ra li tás nak nincs ki tün te tett
meg va ló su lá sa a ke resz tény ség tör té ne té ben

Me ta fi zi ka, tár sa da lom el mé let, lo gi ka, eti ka, esz té ti ka –
kul tú ránk min den je len tõs te rü le te kez det tõl fog va fo lya -
ma to san át él te vagy át éli, ahogy a ko ráb bi hát te ré bõl ki lé -
põ ke resz tény ség he lyet ke res ben ne és meg kí sér li val lá -
sos sá ala kí ta ni. Ez a fo lya mat a szak ra li zá ció ál lan dó kí -
sér le te. A ke resz tény ség tör té ne té ben ezért nincs okunk
szem be ál lí ta ni a szak rá lis tár sa dal mat vagy gon dol ko dást
pél dá ul a mo dern tár sa da lom mal vagy a ra ci o na li tást
hang sú lyo zó kul tú rá val. Ha ez még is meg tör té nik, an nak
oka ab ban a té ves szem lé let ben ke re sen dõ, amely a szak -
rá list a ke resz tény val lá si for mák egy konk rét ko rai ál la -
po tá val azo no sít ja. Azt, hogy az így meg ha tá ro zott szak -
ra li tás sok kal in kább a val lás ál ta lá nos tar tal ma i hoz,
mint a ke resz tény ség sa ját val lá si for má i hoz tar to zik, jól
alá tá maszt ja, hogy a szak rá lis ilyen kor gyak ran az ar cha -
i kus sal sze re pel azo nos je len tés ben. Ke resz tény szak ra li -
tás ról be szél ni to váb bá azért is szo rul né mi ma gya rá zat ra,
mert a ke resz tény ség nem az ar cha i kus, ha nem már az
an tik vi lág kép hez tar to zó tör té nel mi kor ban je le nik meg. 

A val lá si for mák ki ala ku lá sá ra ha tó ke resz tény szak ra -
li zá lá si ha tás sal szem be ni leg fõbb szem be he lyez ke dést ed -
dig a fel vi lá go so dás ré szé rõl meg fo gal ma zott prog ram
jelentette. El is mer ve a kí nai bölcs böl cses sé gét, aki az az -
óta el múlt 250 évet nem tar tot ta ele gen dõ nek, hogy vé le -
ményt for mál jon a fel vi lá go so dás ha tá sa i ról, meg je gyez -
het jük, hogy „már is” szem be tûn nek a fel vi lá go so dás mi ti -
kus, val lá si lag be azo no sít ha tó ele mei (vö. Ador no–Hork -
he i mer: A fel vi lá go so dás dia lek ti ká ja, 1947). A fel vi lá go sí -
tók Jusz ti nosz hoz ha son ló an jár tak el: ahogy az apo lo gé -
tá nak nem volt szük sé ge lo gosz ér tel me zé sé nek ki ala kí tá -
sá hoz a meg elõ zõ val lá si kö zeg meg fe le lõ ki fe je zé sé re (a
dá bárra), úgy sza kí tot ta el a fel vi lá go so dás is a rá ci ót lo -
gosz-elõd jé tõl. Mind két el já rás kö vet kez té ben újabb val lá -
si for mák ala kul tak ki, de a má so dik eset ben ezek ter mé -
szet sze rû leg jó val tor zul tab bak ká és ne he zeb ben fel is mer -
he tõk ké vál tak. A fel vi lá go so dás ra ci o na liz mu sá nak egyik
tra gi kus jel lem zõ je, ahogy sa ját val lá si szár ma zá sát ön -
ma ga elõl is rej te get ve vi szony lag las san, de egy re nyil -
ván va lób ban ke rül szem be ön ma gá val.

Re li gio mint re le gio és re ele gio 

Ha a val lást bi zo nyos jel lem zõ (val lá si) for mák gya kor lá -
sa ként de fi ni ál juk, a ke resz tény val lás ra néz ve erõl te tett
és ér tel met len vol na meg kér dez ni, hogy mely „ele me” volt

„elõbb”: a val lás vagy a ke resz tény ség, eset leg a ke resz -
tény val lás vagy a ke resz tény ta ní tás-e. Er re utal már az
ort ho do xia és ort ho pra xis együtt tar tá sá ra irá nyu ló ko rai
fel fo gás is. Min den val lás mé lyén olyan erõ mû kö dik,
amely ké pes (volt) lét re hoz ni az adott val lás ra jel lem zõ
for má kat, és ha lál ra ítélt az a val lás, amely nem ké pes fo -
lya ma to san meg újí ta ni eze ket. A meg úju lás ilyen ér te lem -
ben egy aránt je lent he ti a for mák meg vál to zá sát és ál lan -
dó meg erõ sí té sét, ak tu a li zá lá sát. A ke resz tény ség azok
kö zé a val lá sok kö zé tar to zik, ame lyek elõbb spon tán
hasz nál ják, majd mód szer ta ni lag is tu da to sít ják a for ma -
ala kí tó erõk sza bad sá gát, füg get len sé gét. Mód szer tan
szem pont já ból ez a tu da to sí tás tör té nik meg a re for má ci -
ó ban. Az ad fon tes és a so lus Chris tus együtt nem csak a
bib lia ér tel me zés egy ko ráb bi ha gyo má nyá ra va ló vissza -
uta lás, ha nem ak tu a li zá lás, fi gyel mez te tés ar ra, hogy a
már rög zült vagy rög zü lõ fél ben lé võ ol va sa tok fö lött még
min dig van ha tal ma an nak, aki ma gát a szö ve get és ezen
ke resz tül az ér tel me zé si ha gyo mány kon tex tu sát is ere de -
té ben ural ta. Jól ad ja vissza ezt a tar tal mat a re li gio szó
két rit káb ban hasz nált eti mo ló gi á ja, amely a re l e ge re, il let -
ve a re e li ge re sza vak ra ve ze ti vissza je len té sét.1 Az el sõ
eset ben új ra ol va sás ról, új ra oda for du lás ról van szó, a má -
so dik ban új ra vá lasz tás ról, az az a je len tés ele me i nek szét -
vá lasz tá sá ról és más ként va ló össze kap cso lá sá ról, il let ve
az er re va ló sza bad ság ról. Mind két ki fe je zés, az új ra ol va -
sás és az ele mek sza bad tár sí tá sa is jel lem zõ en mai,
poszt mo dern el mé le tek ben sze re pel, ki emel ke dõ en a de -
konst ruk ció prog ram já ban. Ér de kes, hogy a re li gio szó leg -
töb bet hasz nált, a rög zí tett val lá si ala pok, te hát a val lá si
fun da men tum je len tõ sé gét hang sú lyo zó „vissza köt ni, új -
ra kö tõd ni, meg köt ni” (re l i ga ri) je len té se szin tén he lyet kap
a poszt mo dern val lá si je len sé gek kö zött, de a má sik két je -
len tés sel szem ben ez nem a poszt mo dern sa ját ak tív szel -
le mi sé gé be il lesz ke dik, ha nem az el len té tek egy ide jû je len -
lé tét meg en ge dõ anyth ing go es el ve alap ján tör tén het. 

A VAL LÁS NÉL KÜ LI KE RESZ TÉNY SÉG
MINT A VA LÓ SÁG KOR REK TÍ VU MA

Macquar rie egy má ig ak tu á lis cik ké ben szó vá te szi, hogy a
leg el ter jed tebb val lás kri ti kák, ame lyek fel té te le zik a ke resz -
tény ség egy olyan pont ját, amely bõl tisz ta ké pet kap hat nak
a val lás ról ma gá ról, elég te le nek. Nem az a ba juk, hogy túl
pre cí zek vagy lé nyeg lá tók, ha nem hogy nem elég gé azok.
Rend sze rint túl egy sze rû sí tik a prob lé mát, ami kor meg elég -
sze nek az zal, hogy ha mis vá lasz tó vo na lat húz za nak eti ka
és val lás kö zé, a ke resz tény ség ki fe lé és be fe lé for du lá sa kö -
zé stb. A szer zõ sze rint a négy leg el ter jed tebb né zet kép vi se -
lõi osz toz nak ab ban a hi bá ban, hogy egy lé nye gé ben he lyes
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gon do la tot an nak ér vé nyes sé gi pont ján túl is erõl tet nek.2

Macquar rie az zal a ne héz ség gel szem be sít, amely a val lás
és a ke resz tény ség ket té vá laszt ha tó sá gát il le ti.

Ami a ke resz tény ség ben a val lás sal 
szemben áll: a kor rek tí vum ként ér tett
protestáns prin cí pi um

A vál lal ko zás ki vi te lez he tet len sé gé nek oká ra Til lich vi lá gít
rá a ka to li kus szubsz tan cia és a pro tes táns prin cí pi um
meg kü lön böz te té sé nek meg fo gal ma zá sá val. A ka to li kus
szubsz tan cia ná la a lel ki je len lét in kul tu rá ló dott for má it,
a pro tes táns prin cí pi um pe dig egy olyan kri ti kai el vet je -
lent, amellyel biz to sít ha tó az ezek tõl a for mák tól va ló füg -
get len ség és a to váb bi út ke re sés sza bad sá ga. Az így meg -
kü lön böz te tett, de szét nem vá lasz tott két elem te hát
együtt je lent egy egé szet, az in kul tu rá ló dott for mák nem
ér he tik el ren del te té sü ket az ere de tük lé nye gét hor do zó
kri ti kai elv nél kül, és az elv ér tel mez he tet len vol na a meg -
va ló su ló for mák kö ze ge nél kül. Nem vé let le nül hall juk
sok szor kü lön fé le szem pont ból hang sú lyoz ni, hogy a re -
for má ció vál lal ja a meg elõ zõ más fél év ez red teo ló gi ai
örök sé gét, nél kü le ugyan is ér tel mez he tet le nek vol ná nak
leg szebb, leg tisz tább és leg szen tebb igaz sá gai. Gon dol ha -
tunk akár a ra di ká lis so lusok ra, az ubi et qu an do vi sum
est Deo vegy tisz ta té te lé re vagy bár mely más köz pon ti ta -
ní tá sá ra. A re for má ció tisz ta ta ní tá sa – csu pán a szem lé -
le tes ség ked vé ért vissza il leszt ve a sko lasz ti ka sok szor
hasz nált ak tus-po ten cia po la ri tá sá ba – a tisz ta po ten ci a li -
tás, amely ve zér lõ el ve min den meg va ló sult ke resz tény
moz za nat nak, de amely ma ga nem hor doz za a meg va ló -
su lás egyet len ele mét sem. Más ter mi no ló gi á val: a re for -
má ció teo ló gi ai örök sé ge ál lan dó kor rek tí vum, amely csak
a min den kor in kul tu rá ló dott val lá si for mák va ló sá gos kö -
ze gé ben le het élet ké pes és ha té kony. Szük ség sze rû, hogy
eb bõl a teo ló gi ai örök ség bõl pa ra dox, sa ját el len té tü ket is
exp li ci ten tar tal ma zó té te lek kö vet kez ze nek az ezt hor do -
zó ta ní tás, az egyé ni és kö zös sé gi ön ér tel me zés szá má ra
(vö. a ke reszt teo ló gi á já nak pa ra do xo na, vagy pél dá ul
„egy szer re igaz és bû nös”, „sa ját el len té té nek lát sza ta
alatt”, „mor ti fi ca tio és vi vi fi ca tio együtt”; „sza bad ura
min den nek és ön kén tes szol gá ja min den ki nek”; a so kat
em le ge tett „lu the rá nus iden ti tásdif fú zió” stb.). Ad dig áll
fenn e nor ma tív pa ra do xon lét jo go sult sá ga, amíg a kor -
rek tí vum ként je len lé võ kri ti kai el vet el nem nyom ja vagy
fel nem itat ja örök lött vagy ön ma ga ál tal lét re ho zott meg -
je le né si kö ze ge, amely mint val lá si in kul tu rá ció a kul tú ra
for má i ban je le nik meg. 

Bon ho ef fer a val lás nél kü li ke resz tény ség rõl

A Reichs kirche és a Deu tsche Chris ten je len sé ge tra gi kus
pél dája an nak, ahogy a 20. szá zad ele ji né met nem ze ti -
szo ci a liz mus ideo ló gi á ja ma gá ba szív ta és sa ját lét jo go -
sult sá gá nak val lá si alá tá masz tá sá ra hasz nál ta a ke resz -
tény ség er re al kal mas ele me it. (Ahogy a teo ló gia tör té ne tek
lap ja i ról is is mert, in ten zív sze lek ci ón és ten den ci ó zus át -
ér tel me zé sen ala pu ló teo ló gi ai bér mun ká ra volt szük ség
ah hoz, hogy ezek az ele mek töb bé-ke vés bé il lesz ked je nek
a kul tu rá lis el vá rá sok hoz.) Bon ho ef fer, aki 1943. áp ri li si
le tar tóz ta tá sá ig ak tí van részt vett az el len ál lás ban, elõ -
ször egy év vel ké sõbb (1944. áp ri lis 30.) egy Beth gé nek
írott bör tön le ve lé ben em lí ti a „val lás nél kü li ke resz tény -
ség” fo gal mát (re li gi on slos es Chris ten tum). Sok kér dõ jel
után az zal a meg jegy zés sel zár ja le ve lét, hogy er rõl még
so kat kell gon dol kod nia, tá vol áll at tól, hogy va la mi pon -
to sab bat mond hat na en nek (az új val lás nak?) a for má i ról.
Ké sõbb sem volt al kal ma te ma ti ku san ki fej te ni, ezért túl -
zás vol na a „val lás nél kü li ke resz tény ség bon ho ef fe ri
prog ram já ról” be szél nünk, ha csak nem az ön ma ga elé ki -
tû zött fel adat ér tel mé ben. Bár a szó (re li gi on slos) egy ér tel -
mû és több ször is sze re pel, sem eb bõl, sem ké sõb bi le ve le -
i bõl nem de rül ki egy ér tel mû en, hogy a val lás ta la ní tott, a
val lás nél kü li vagy a val lá sos ság nél kü li ke resz tény ség
for mái ér dek lik-e leg job ban, a ki fe je zé sek alatt sor rend ben
a fenn ál ló val lá sos for mák tól meg fosz tott, a val lá si for -
mák tól el vi leg és hu za mo san el vá lasz tott, vagy a val lá si –
fõ ként bel sõ, pszi chi kai – kí sé rõ je len sé gek tõl meg tisz tí tott
ke resz tény sé get ért ve. Min den jel ar ra mu tat, hogy a ter -
ve zett ké sõb bi tisz tá zás ban mind há rom nak sze re pet
szánt. Kü lön bö zõ meg nyil vá nu lá sai alap ján azt sem dönt -
het jük el egy ér tel mû en, hogy a nagy ko rú vi lág ról és a val -
lás nél kü li ke resz tény ség rõl szó ló gon do la ta it in kább a di -
ag nosz ta sza va i ként kell-e ér te nünk, aki a ren del ke zé sé re
ál ló ada tok alap ján meg kí sér li vé gig gon dol ni az eset le fo -
lyást is, vagy a ko ri fe us  szavaiként, aki az adott le he tõ sé -
gek ha tá rá ig el szán tan sík ra száll ezek ér vé nye sí té sé ért.

A val lás sal kap cso la to san el szórt gon do la tok ból az de rül
ki, hogy Bon ho ef fer le ve le i ben ezt az au ten ti kus hit élet tel
szem be ni ál ta lá nos ér te lem ben hasz nál ja.3 Fõ ként Barth
dia lek ti kus teo ló gi á já nak és Dilt heynek a tör té nel mi ész kri -
ti ká já ról szó ló mû vé nek ha tá sa alap ján a val lást olyan em -
be ri ta lál mány nak te kin ti, amely a 13. szá zad ban el kez dõ -
dött, a re for má ci ó ban és a fel vi lá go so dás ban to vább erõ sö -
dõ, majd a 20. szá zad ra erõ tel je sen ki fe je zõ dõ em be ri au to -
nó mia igény ként ölt tes tet.4 Bör tön le ve le i ben a val lás al kal -
mat lan sá gát fõ ként a me ta fi zi ka és a ben sõ sé ges ség két irá -
nyá ban lát ja be iga zo ló dott nak, eze ket gyak ran más je len tõs
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teo ló gi ai té má i hoz is hoz zá kap csol ja kont raszt ként, más
he lye ken tett meg jegy zé se i bõl pe dig az de rül ki, hogy vég sõ
so ron a vi lág je len le gi ál la po tá ban ta pasz tal ha tó el val lás ta -
la no dás mi att ér dek lõ dik a kér dés iránt. Egy, még a le tar tóz -
ta tá sa elõt ti év ben írt le ve lé ben ezen kí vül úgy be szél Bult -
mann mi to ló gi át la ní tá si prog ram já ról, mint ér dem te le nül
tá ma dott, va lós és szük sé ges kér dés fel ve tés rõl. 

Hang sú lyok5

Az igaz ke resz tény ség és Jé zus Krisz tus je len tõ sé gé nek ak -
tu á lis meg ér té sét az zal a meg ál la pí tás sal kez di bör tön le -
ve le i ben, hogy kor tár sai szá má ra be zá rult a sza vak, a
ben sõ sé ges ség, a lel ki is me ret ál ta li köz ve tít he tõ ség út ja. A
vi lág tel je sen val lás ta lan kor szak fe lé tart, az em be rek egy
nap ra di ká li san val lás nél kü li ek ké vál nak, rész ben már
azok is. En nek leg jobb pél dá ja, hogy a há bo rú el len, az ed -
di gi tör té nel mi ese tek tõl el té rõ en, nem szü le tett hall ha tó
val lá sos til ta ko zás. A lel ki üd vös ség té má ja sem jut már el
a cím zet tek hez. A vi lág nagy ko rú lett, nagy ko rú sá ga ré vén
fel kell szá mol nia az in di vi du á lis túl vi lá gi ígé re te ket lét re -
ho zó me ta fi zi kai üd vös ség el kép ze lést, amely min dig a ha -
tár hely ze tek re épít. Óva kod nia kell at tól, hogy val lá si esz -
kö zök kel va la mi kép pen el ta kar ja az Is ten nél kü li vi lág is -
ten nél kü li sé gé nek té nyét. A me ta fi zi kus val lás min dig
rész le ges ak tus, a hit el len ben tel jes élet ak tus. A Bib lia
val lá sos in terp re tá ci ó ját ezért fel kell cse rél ni a vi lá gi in -
terp re tá ci ó ra. Jé zus a Ge cse má né-kert ben szen ve dé sé ben
va ló rész vé tel re, vir rasz tás ra hív ja ta nít vá nya it, en nek
meg hal lá sa ve zet el a ke resz tény ség mély evi lá gi sá gá nak
fel is me ré sé re. A ta nít vány ság te le van fe gye lem mel, és
min dig je len van ben ne a ha lál és a fel tá ma dás meg is me -
ré se. A ne héz sé gek elõl az örök ké va ló ság ba me ne kü lés de -
us ex ma chi na, me ta fi zi kai me to di ka, vagy ön zõ me ne kü -
lés a vég sõ be. A vég sõ ez zel szem ben szá munk ra nem je -
löl te tett ki tar tóz ko dá si he lyül, csu pán a vég sõ elõt ti. Itt, a
vi lág evi lá gi sá gá nak sû rû jé ben kell meg lát ni, hogy Is ten
az élet kel lõs kö ze pén transz cen dens. 

Nyi tott kér dé sek

E bon ho ef fe ri gon do la tok ol va sá sa kor egy re élén keb ben
ve tõd nek fel olyan kér dé sek, ame lyek kel rész ben õ ma ga is
szem be né zett. Mit je len te nek majd a val lás nél kü li ség ben
az olyan val lá si for mák, mint kul tusz és imád ság? A vég -
sõ és vég sõ elõt ti kü lönb sé ge vol na a vá lasz kul csa? Mi -
lyen egyéb le he tõ ség vol na a hasz na ve he tet len né vált sza -
va kon kí vül az evan gé li um to vább adá sá ra? Ho va he lyez -
zük Bon ho ef fer gon dol ko dá sá ban a kö vet ke zõ – és ezekhez
ha son ló további – ki je len té se ket? „A mély evi lá gi ság ban
tud juk ma gun kat Is ten kar ja i ba vet ni.” „Nem a sa ját

szenvedésünket, ha nem Is ten szen ve dé se it kell ko mo lyan
ven ni a vi lág ban.” „Aki a po ha rat – mi ként Krisz tus – ki -
ürí ti, a Meg fe szí tett ná la van, és õ Krisz tus nál.” „Míg a val -
lá so sak kal szem ben gyak ran vissza ri a dok Is ten ne vé nek
em le ge té sé tõl – mert ez va la hogy ha mis csen gé sû nek tû nik
(…), ad dig a val lás nél kü li ek kel szem ben vi szont egész
nyu god tan és va ló ság gal ma gá tól ér tõ dõ en em lít he tem
meg Is ten ne vét.”6 Mint ha a val lá sos és val lás ta lan vi lág
ha tá rán meg hú zó dó sen ki föld jé rõl han goz ná nak el ezek a
kér dé sek. De ki lak ja a sen ki föld jét? Egyedül a töb bek tõl
nem rit kán elit is tá nak és au to ri ter nek mon dott Bon ho ef fer?
Idõ vel má sok is? És ha igen, ho gyan be szél né nek egy más -
sal a nem val lá sos ke resz té nyek ezen a föl dön? Em lí te nék
Is ten ne vét egy más nak, vagy a „rá uta ló ma ga tar tás tól” is
tar tóz kod ná nak? Vég sõ so ron egy val lás ta la ní tott ke resz -
tény ség új val lá si for má it hoz nák lét re, ame lyet meg egye -
zés alap ján nem val lá sos nak ne vez né nek, vagy vég re haj ta -
nák a ke resz tény ség hit ala pú fel füg gesz té sét? Eset leg a
sen ki föld je ví zió, amely rõl le he tõ ség nyí lik a tör té ne lem
és/vagy a va ló ság meg- vagy új ra konst ru á lá sá ra? 

A val lás nél kü li ke resz tény ség mint az Is ten tõl 
konst ru ált va ló ság kor rek tí vu ma a tél nél kü li 
hó mes ter sé ges je len sé gé nek pár hu za ma

Itt kell vissza tér nünk a va ló ság és a ró la szó ló konst ruk -
ció kér dé sé re. Bon ho ef fert annyi ra ér de kel te a va ló ság kér -
dé se, hogy Eti kája el sõ vál to zat ának al cí mé ül is ezt vá -
lasz tot ta: „Krisz tus, a va ló ság és a jó”. A jó és Krisz tus ter -
mé sze tes mó don sze re pel egy ke resz tény eti ka könyv ge -
rin cén. De mi re utal a va ló ság kö zép pont ba ál lí tá sa?

Akt und Se in cí mû ha bi li tá ci ó já ban Bon ho ef fer gya kor -
la ti lag le szá molt az on to ló gia teo ló gi ai al kal ma zá sá val,
ami kor a va ló ság ala kí tá sá nak kö zép pont já ba a te vé keny -
sé get he lyez te. Hei deg ger a két év vel ko ráb ban meg írt Sein
und Zeitban köz is mer ten sok kér dést ha gyott meg vá la szo -
lat la nul az itt lét on to ló gi ai elem zé se te rén. Az on to ló gia
ke re te it ki tá gí tó Hei deg ger vé gül a nyelv há ló já ba ga ba -
lyo dik, amely – mint mond ja – egy szer re el fe di és fel fe di a
va ló sá got. Bon ho ef fer – ta lán a dia lek ti kus teo ló gia fõbb
vo na la it kö vet ve – ki ke rü li ezt a csap dát, de va ló ság ér zé -
ke erõ sebb an nál, mint sem hogy tel je sen egyet ért het ne az -
zal,7 vagy akár ké sõbb Barth „ki je len tés po zi ti viz mu sá -
val”. Ezért el en ged he tet le nül szük sé ges szá má ra a va ló -
ság je len té sé nek meg ala po zá sa.

A gö rög fi lo zó fia klasszi kus kor sza ká tól vé gig kö vet ve a
va ló ság szó je len tés vál to zá sa it, ki mu tat ja, hogy en nek
leg fon to sabb tar tal ma nem ma ga a re a li tás ként em lí tett
ter mé sze tes kör nye ze ti adott ság, ha nem Is ten te vé keny sé -
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ge az élet ben. Az er re vo nat ko zó hit nem te kint het el a
hoz zá tar to zó ta pasz ta lat tól, amely re a li tás ként adó dik. A
va lós te hát a fi zi ka i lag ér zé kel he tõ, az el lent mon dó,
amely el len áll ne künk. A va ló sá got így nem mi hoz zuk lét -
re, az nem em be ri konst ruk ció.8

Ez zel Bon ho ef fer mind az on to ló gia sé má ját, mind az
on to teo ló gia csap dá it ki ke rül ve köz vet le nül Is ten te vé -
keny sé gé re ala poz za a va ló ság re a li tá sát. Ab ban a pil la nat -
ban azon ban, ami kor bör tön le ve lé ben ko mo lyan fel te szi a
kér dést, hogy ha té ko nyak le het nek-e a ke resz tény ség kons -
ti tu tív ele mei meg je le né si for mák nél kül is, a re for má ció
tisz ta kor rek ci ós el ve irá nyá ba moz dul, és ugyan ez zel a
hang súllyal a va ló ság imén ti de fi ní ci ó já nak alap ját kez di
tá mad ni. Ezt a ket tõs sé get ér zé kel te tik a fen tebb is fel tett
nyi tott kér dé sek, ame lyek re úgy utal, hogy a „for má kat
még meg kell ta lál ni”. Nem vé let len az el bi zony ta la no dá sa
ezen a pon ton. A Fel tét len sza bad sá gá val lét re ho zott for -
mák és a Fel tét len ha tal mát hor do zó kor rek ci ós elv nem fe -
szül het  egy más nak egy ér tel mes em be ri moz za nat ban.

Bon ho ef fer élet mû vé nek ku ta tói rá mu tat nak, hogy fog -
ság ban írt le ve lei egy faj ta „fog ság teo ló gi át” tük röz nek. Ki -
vé te les eg zisz ten ci á lis hely zet ben lét re jött, kü lön le ges
gon do la tok ezek, ame lye ket a rend kí vü li hely zet re adek -
vá tan adott ext rém vá la szok és a cse lek vés le he tõ sé gé nek
hi á nya jel le mez.9 Ta lán eb ben a tény ben is ke res he tõ an -
nak az oka, hogy ne héz el dön te ni, Bon ho ef fer hez a di ag -
nosz ta vagy a ko ri fe us sze re pe állt-e kö ze lebb. Gon do la tai
ta nú sá ga sze rint úgy te kin tett ön ma gá ra, mint aki mély
gyö ke re ket vert sa ját ko rá ba, és teo ló gi ai je len tõ sé get tu -
laj do ní tott an nak, hogy ne él jen a val lás ad ta me ne kü lé si
le he tõ ség gel. A va ló ság szá má ra meg ta pasz tal ha tó, be -
szû kült for má ja azon ban – an nak el le né re, hogy épp úgy
Is ten te vé keny sé gé tõl konst ru ált nak tud hat ta – már nem
tet te le he tõ vé a ke resz tény élet for ma kö zös sé gi meg élé sét,
amely ben a re for má ció fel tét len kor rek tí vu ma ter mé sze tes
kö ze ge ként ta lál ko zik az ál ta la ko ráb ban in du kált for -
mák kal, és tet szé se sze rint vált ja le, il let ve fel azo kat. 

MO DERN ÉS POSZT MO DERN KÖ ZÖTT

Eb ben a te kin tet ben Bon ho ef fer kor tár sunk. 50 éve írt
gon do la ta i nak egy re több mai ro ko ná ra ta lál ha tunk. Tö re -
dé kes eti ká ja és bör tön le ve lei nem al kal ma sak ar ra, hogy
olyan mo no grá fi ák szü les se nek be lõ lük, ame lyek a szer zõ
gon do la ta it iro dal mi ha tá sok, for rá sok fe lõl mu tat ják be.
Em lít he tõ né hány alap ve tõ név: Barth, aki tõl so kat ta nult,
de akit több ok ból el is uta sí tott. Bult mann, Dilt hey, ha bi -
li tá ci ós té ma ve ze tõ je, Se e berg, Nietz sche és ta lán még né -

há nyan. Élet mû ve nagy ré szé ben azon ban sok kal több
olyan elem ta lál ha tó, amely in kább elõ reutal, mint vissza.
Ha csak aka dé mi ai je len tõ sé gû nek mond ha tó két mun ká -
ját, dok to ri és ha bi li tá ci ós ér te ke zé sét te kin te nénk, Bon -
hoef fert ma ke ve sen is mer nék – ál lít ja Ho ne cker pro -
fesszor.10 Frag men tá lis, im pul zív té te lei azon ban má ig
erõ tel je sen hat nak, ép pen val lá si lé nyeg lá tá suk, ori en tá ló
vol tuk mi att. A fen ti ek ben „Hang sú lyok” cí men össze fog -
lalt gon do la ta i ra szo rít koz va is fel tû nõ azok nak az ele -
mek nek a nagy szá ma, ame lyek a poszt mo dern sa ját ja -
ként jel lem zik a mai teo ló gi át és fi lo zó fi ai gon dol ko dást.
Anél kül, hogy rész le te sen meg akar nánk je löl ni, mit je -
lent(het) a poszt mo dern teo ló gia, és anél kül, hogy Bon ho -
ef fer min den le het sé ges ér tel me zé sé re fi gyel het nénk, a
szá mos elem kö zül fel so ro lá sze rû en ki eme lünk né hány
pél dát, ame lyek nyil ván va ló an mai pár hu za mát ad ják az
érin tett bon ho ef fe ri gon do la tok nak.

A val lás nél kü li ke resz tény ség öt le te ko mo lyan szá mol
a ke resz tény ség, il let ve a ke resz tény tör té ne lem vé gé vel. A
tör té ne lem vé gének gon do lata (amely egy idõs a ki ala ku lá -
sá ról al ko tot tak kal) csak nem köz hellyé ért az utób bi évek -
ben Fran cis Fu kuya ma mû ve nyo mán, an nak el le né re,
hogy a szer zõ az óta re vi de ál ta né ze te it. 

A tör té ne lem vé gét ke res ni csak az egyik le he tõ ség ál -
lan dó sá gá nak biz to sí tá sá ra. Ja cob Ta u bes Nyu ga ti eszk ha -
to ló giája nyo mán Pe ter Slo ter dijk a rö vid esz ka to lo gi kus
és hosszú apos to li idõ köz ti tör té nel mi idõ ben ta lál sen ki -
föld jét. E ha lasz tás szel le mé bõl szü le tik ná la a tör té ne lem,
amely nek egyik jel lem zõ je – csak úgy, mint Bon ho ef fer ese -
té ben –, hogy két ér tel mû je le né ben nem ké pes val lás és
val lás ta lan ság közt dön te ni.

A vég sõ és a vég sõ elõt ti meg kü lön böz te té se Bon ho ef fer
egyik ki emel ke dõ teo ló gi ai gon do la ta, amely nek alap ját
so kan az Ószö vet ség hez kö ze li szem lé le té ben lát ják.
Ugyan ez, a vég sõ és a vég sõ elõt ti ket tõs sé ge ke rül elõ tér -
be Baud ril lard fi lo zó fi á já ban. A poszt mo dern fi lo zó fus a
pa ro xü ton osz (pen ul ti ma, vég sõ elõt ti) sza vá ból le ve ze tett
„pa ro xis ta” el ne ve zés sel il le ti ön ma gát.

J.–F. Lyo tard a nagy el be szé lé sek, a grand re cits, a me -
tan ar ra tí vák egy for má já nak vé gét hir de ti meg is mert és
nép sze rû írá sá ban. Bon ho ef fer is a ke resz tény ség kul tu rá -
lis, val lá si for má i nak vé gé rõl be szél, egy ben ke re si a kis
el be szé lé sek ér vé nyé nek le he tõ sé gét.

A me ta fi zi ka, on to ló gia el ha gyá sá nak prog ram ja sem új
már a fi lo zó fi á ban, de ál ta lá nos je len ség a mai irány za tok
kö zött, ép pen úgy, ahogy Bon ho ef fer is el kí ván ta ke rül ni
az on to lo gi kus va ló ság- és hit ér tel me zést.

Bon ho ef fer nek a dol go zat ban tár gyalt kor rek tí vum ra
irá nyu ló fi gyel me a ma jel lem zõ en gya ko rolt pars pro to to
el já rás ra em lé kez tet, amely élet for ma ként vagy ak ti vi tás -
ként a mul ti kul tu rá li san meg osz ló vi lág egyes rész le te i ben
a par ti ci pá ció ál tal vá lik tel jes sé a kor társ gon dol ko dás ban.

A má sik em ber (a Má sik) Bon ho ef fer és a per szo na liz -
mus kö zös esz kö ze a va ló ság és az üd vös ség ke re sé sének
az út ján.
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1967. 997. o.).
10 Mar tin Ho ne cker elõ adá sa. El hang zott: EHE, 2006. 02. 14. (L. 329. o.)



Elõ re el né zést az ön ké nyes nyelv hasz ná la tért, mi vel az zal
együtt, hogy Bon ho ef fer írá sai zö mé ben né met nyel ven szü -
let tek, Lévinas mun kái fõ leg fran ci á ul, én nagy részt an go -
lul ju tot tam hoz zá juk, ezért en ged tes sék meg ne kem, hogy
ezen a nem zet kö zi nyel ven utal jak né hány ki fe je zés re.

Így a kon fe ren cia vé gén jól lát szik, hogy kü lön bö zõ
gon dol ko dá sú em be rek mi lyen re me kül ma gu ké nak tud -
ják érz ni Bon ho ef fert. Ham vas ról szok ták mon da ni, hogy
min den ki úgy ér tel me zi, ahogy akar ja, Bon ho ef fer tõl sze -
rin tem vi szont min den ki azt vá laszt ja, amit akar, mi vel
olyan gaz dag, szi nes és sok ré tû rö vid élet mû ve is, hogy
ezt meg le het ten ni. Alap gon do la tom alap ján az én szub -
jek tív vá lasz tá som Bon ho ef fer má so dik disszer tá ci ó já ra,
az Act and Be ingre esett.1 Ez a mû még a „bol dog bé ke -
idõk ben” (1929–1930) szü le tett, ami kor a jö võ fe nye ge tõ
ár nyé ka még alig lát szó dott, és fé lel met sem so kat kel tett.
De az Act and Be ingen túl is öröm mel hal lot tam ed dig,
hogy a Bon ho ef fer nél kö vet ke ze te sen fel buk ka nó de konst -
ruk ció lé nye gé ben min den el hang zott elõ adás ban fon tos
sze re pet ka pott.

Az Act and Be ing le he tõ vé tet te Bon ho ef fer ha bi li tá ci ó -
ját Ber lin ben. Va ló szí nû leg el tûnt vol na a fe lej tés süllyesz -
tõ jé ben sok ezer más dok to ri és ha bi li tá ci ós dol go zat tal
együtt, ha nem ép pen Bon ho ef fer a szer zõ, és emi att nem
ke re sik elõ, fe de zik fel. En nek el le né re egy bri li áns el me
ko moly teo ló gi á ját, vagy in kább teo ló gi ai ant ro po ló gi á ját
is mer tem meg ben ne.

Bon ho ef fer eb ben a dol go za tá ban tu laj don kép pen azt a
kí ván sá gát fo gal maz za meg, hogy a teo ló gia ké pes le gyen
a sa ját kü lön le ges hang ján pár be széd be ke rül ni a mo dern
gon dol ko dás min den te rü le té vel. Az Act and Be ingben
Bon ho ef fer vá lasz tott té má ját a(z ön)tu dat teo ló gi á ja ként
(theo logy of con ci o us ness) ha tá roz za meg. Ki in du ló pont ja
klasszi kus: az em ber bû nös sé gé nek ere de te az, hogy a
szív ön ma ga fe lé for dul, és nem nyi tott sem Is ten ki nyi lat -
koz ta tá sa, sem a szom széd dal va ló ta lál ko zás fe lé. Bon ho -
ef fer a tu da tot ana li zál ja, amely sze rin te ön ma gá ban a
mo rál.2 Episz te mo ló gia ez, a ha ta lom di na mi ká ját igyek -
szik meg ér te ni, azt a vá gyat, ahogy az em ber a sa ját ké pe
(ima ge) fe lett akar ural kod ni, és nem szá mít már neki,

hogy õ Is ten kép má sa. Ez az em ber ben mé lyen gyö ke re zõ
el len ál lás a ge nu in Ot her ness-szel3 va ló bár mi lyen ta lál -
ko zás sal szem ben, hi szen ez a ta lál ko zás fe nye get né a
szub jek tum, az Én köz pon ti po zí ci ó ját. Ami re te hát szük -
ség van, és ami Bon ho ef fer szán dé ka az Act and Be ingben,
az egy teo ló gi ai episz te mo ló gia vagy in kább tu dás fi lo zó -
fia, amely ké pes meg fo gal maz ni Is ten és em ber kö zös sé -
gé nek al ter na tív ví zi ó ját. Ez a tu dás fi lo zó fia le gyen ké pes
át hat ni a tu dás sal ren del ke zõ em ber vá gyát, hogy meg ra -
gad has sa a tu dás tár gyát, le gyen az akár Is ten, akár a má -
sik em ber. A ki nyi lat koz ta tás kon cep ci ó ja Bon ho ef fer sze -
rint te hát sa ját episz te mo ló gia után ki ált.4

Az zal együtt, hogy Bon ho ef fer rend kí vül ko moly
klasszi kus teo ló gi ai és fi lo zó fi ai nyel ven és szer ke zet ben
ve ze ti a gon do lat me ne tét, alap kon cep ci ó ja szi go rú an hû
Barthhoz, mi vel el uta sít ja a fi lo zó fi át, és el vá lasz ta ná a
ki nyi lat koz ta táson ala puló teo ló gi á tól.

Egy gyors köz be ve tés: a Bon ho ef fer-ku ta tó R. K. Wüst en -
berg Barth di rekt kri ti ká ja ként ér tel me zi az Act and Be inget,
amely ben sze rin te Bon ho ef fer Barthot az in di vi du a lis ta gon -
dol ko dók kö zé so rol ja, és Barth ki nyi lat koz ta tás teo ló gi á já -
ban az in di vi du a lis ta val lá sos sá got kri ti zál ja és tá mad ja.5

Min den eset re Bon ho ef fer a fi lo zó fia el kü lö ní té sét a teo -
ló gi á tól sa já tos, nyi tott, át gon dolt for má ban hajt ja vég re.
Bon ho ef fer mind az on to lo gi kus, mind a transz cen dens fi -
lo zó fi a nagy csap dá ját ab ban lát ja, hogy to tá lis, min den re
ki ter je dõ igénnyel kí ván nak fel lép ni, kép te le nek le vet kõz -
ni to tá lis rend szer al ko tó kény sze rü ket.6 Bon hoef fer ezért
a disszer tá ci ó já ban meg fo gal maz két utat, az ún. ge nu in
on to lo gi kus fi lo zó fia és a ge nu in transz cen dens fi lo zó fia
út ját, ame lyek nek a fo ga lom rend sze re hasz nál ha tó és új
ér te lem mel meg tölt he tõ len ne a teo ló gia szá má ra.7 Rög -
tön foly ta tom ezt a nyom vo na lat, de ezen a pon ton fog -
junk be le a pár be széd be…
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NO VOTNY DÁ NI EL

Én és a Má sik
Bon ho ef fer és Lévinas fik tív pár be szé dé nek ki hall ga tá sa

1 Diet rich Bon ho ef fer: Act and Be ing. Trans cen den tal Phi lo sophy and
On to logy in Sys te mat hic Theo logy. Ford. H. Mar tin Rumsche idt. Fort ress
Press, Min nea po lis, 1996. /Diet rich Bon ho ef fer Works 2./ A cím le het sé -
ges ma gyar for dí tá sa: Cse lek vés és lét.

2 Act and Be ing 8. o.

3 Sze rin tem nem egy sze rû en a Má sik, a Nem-én, in kább va la mi „má sik -
ság”, Le v inas Ot herjén túl ta lán leg in kább a per szo nál fi lo zó fia ide gen fo -
gal má val pár hu za mos el gon do lás.

4 Kü lön ki emel ném Way ne Whit son Floyd be ve ze tõ jét, amely re mek mó -
don az an gol nyel vû teo ló gi ai gon dol ko dás ke re té be he lye zi az Act and
Be inget. Act and Be ing 1–24. o.

5 Ralf K. Wüst en berg: A Theo logy of Life. Diet rich Bon ho ef fer’s Re li gi ous -
less Chris ti a ni ty. Ford. Do ug Stott. Wil li am B. Eerd mans Pub lish ing Com -
pany, Grand Ra pids, Mi chi gan, 1996. A könyv elõ sza vát Eber hard Bethge
ír ta.

6 Re mek Hei deg ger kri ti ká ja: Act and Be ing 71. k.
7 Charles Marsh: Rec lai ming Diet rich Bon ho ef fer. The Pro mi se of his

Theo logy. Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1996. 55. k.



Ha bár sej tet tem, de szá mom ra is meg le põ volt, hogy mi -
lyen ren ge teg ta nul mány kö ti Bon ho ef fer mun kás sá gát a
poszt mo dern gon dol ko dás hoz, ki fe je zet ten Bu ber, Der ri da,
Lévinas és Gri se bach gon do la ta i hoz. Em ma nu el Lévinas
ön ké nyes ki vá lasz tá sa eb bõl a sor ból sok ér de kes össze -
csen gést hoz a fel szín re. Mi u tán min den elõ adás ban sze -
re pelt Bon ho ef fer-élet rajz, en ged tes sék meg ne kem pár szó
Bon ho ef fer éle té nek tük ré ben Lévinas ról.

Mi u tán Em ma nu el Lévinas össze sen há rom hét tel idõ -
sebb, mint Bon ho ef fer – 1906. ja nu ár 12-én szü le tett Kau -
nas ban, Lit vá ni á ban –, az õ év for du ló ját is biz to san épp
ün nep lik va la hol má sutt. 17 éves, ami kor csa lád já val
Fran cia or szág ba köl töz nek. Mi alatt Bon ho ef fer az Act and
Be inget ír ja, Lévinas Hus serlt és Hei deg gert hall gat Né -
met or szág ban. A vi lág há bo rú Lévinas éle tét is fel for gat ja,
szü le i vel vé gez a ho lo ka uszt, de õ fran cia ka to na ként ha -
di fog ság ba es ve túl éli a zsi dó ül dö zést is. Vé gül há rom hét
hí ján 90 éve sen, 1995-ben ka rá csony nap ján hal meg Pá -
rizs ban.

Lévinas elõ ször Hus serl és Hei deg ger mû ve i nek fran cia
for dí tá sá val vív ja ki az el is mert sé get. Eze k nek a szer zõk -
nek a Lévinas ra gyakorolt nagy ha tá sa las san egy re erõ -
sebb kri ti ká ba csap át. Az öt ve nes évek vé gé re Hus serl,
Hei deg ger és a tel jes nyu ga ti fi lo zó fia el le he tet le nü lé se
egy ér tel mû vé vá lik szá má ra. Ez zel pár hu za mo san egy
gon do lat, az Ot herrel (a Má sikkal) va ló eti kai vi szony kér -
dé se vá lik szá má ra fo ko za to san el sõd le ges sé. 1969-ben ír -
ja meg To ta li ty and In fi ni ty – An Es say on Ex te ri o rity cí mû
mû vét – azt a mû vet, ame lyet igyek szem pár be széd be hoz -
ni az Act and Be inggel –, ame lyet to vább gon dol és Hei deg -
ger el le né ben még to vább sar kít az 1989-es Ot her wi se
than Be ing cí mû mû ve. Der ri da sze rint8 a Lévinasi eti ka a
de konst ruk ció szí ve.

Az Ot her, a Má sik ré gi fi lo zó fi ai ki fe je zés, azt je lö li, amit
el vá lasz tunk a sa ját rend sze rünk tõl, ami raj tunk kí vül áll.
A szo cio ló gi á ban en nek az alá ren delt vi szony lét re ho zá sá -
ban van je len tõ sé ge: mi va gyunk a szé pek és a jók, a má -
sik csak csú nya és gyen ge le het – az ural ko dás ter mi nu sa
a Má sik.

Bon ho ef fer Act and Be ingjé ben az Ot her, az Ot her ness
köz pon ti té ma, és ki fe je zi azt a transz cen den tá lis dia lek ti -
kát, amely ben az Én vá lik a ki in du lá si pont tá, nem pe dig
ha tá ro ló pont tá. Az Én és a Má sik el vi prob lé má ja ugyan -
az, mint az én és Is ten prob lé má ja. Eb ben a kon tex tus ban
Bon ho ef fer fenn tart ja, hogy az „Én és a Má sik” dia lek ti ká -
ja meg sza ba dít a to ta li zá ci ós kény sze rek tõl.9 Bon ho ef fer
eze ken a pon to kon mu tat ja na gyon szé pen a de konst ruk -
tív gon dol ko dást. Vé let le nül sem va la mi uni ver za li zá ló
össze mo sás tör té nik, ha nem a va ló ság le bon tá sa ke rül te -
rí ték re, iga zi és ko moly szét da ra bo lás ez.

Lévinas ön val lo má sa va la hogy így hang zik a sa ját tol -

má cso lá som ban: az erõ fe szí té se im ab ból áll nak, hogy be -
mu tas sam: a tu dás va ló já ban im ma nens, és nincs meg -
sza kí tás a tu dás ban va ló lét izo lá ci ó já ban; más rész rõl a
tu dás kom mu ni ká ci ó já ban az em ber a Má sik mel lett ta lál -
ja ma gát, nem ve le konf ron tá lód va és nem a szí ne elõtt va -
ló he lyén va ló sá gá ban. De köz vet len vi szony ban lé tez ni a
Má sik kal nem je len ti a Má sik te ma ti zá lá sát és azt, hogy
ha son ló mó don ke zel nénk, mint ahogy va la ki egy is mert
tár gyat ke zel, sem pe dig azt, hogy tu dást köz ve tí te nénk a
Má sik fe lé. A va ló ság ban a lé te zés (be ing) té nye az, ami a
leg sze mé lye sebb; a lé te zés (exis ten ce) az egyet len do log,
amit nem tu dok kom mu ni kál ni; tu dok ró la be szél ni, de
nem tu dom meg osz ta ni más sal a lé te zé sem. A ma gá nyos -
ság te hát úgy je le nik meg, mint az el szi ge te lõ dés, amely
pont a lét ese mé nyét jel zi. A tár sa dal mi túl van az on to ló -
gi a in. Lévinas azt is meg fo gal maz za: fe le lõs ség gel tar to -
zom a Má si kért anél kül, hogy köl csö nös ség re (re cip ro city)
vár nék, ame lyet ha lá lo san kí ván nék. A köl csö nös ség az õ
ügye. Oly annyi ra így van, hogy a vi szony a Má sik és köz -
tem nem köl csö nös, ha nem alá ve tett va gyok a Má sik nak,
és én lé nye gi leg tár gya va gyok eb ben az ér te lem ben.10

Bon ho ef fer az Act and Be ingben Gri se bach nak az Is ten
sza bad sá gá ból ki in du ló rend szer le bon tó gon do la tát kö -
vet ve jut el ad dig, hogy meg fo gal maz za a kö vet ke zõ ket:11

va la mi lyen mó don min den rend szer egy be ol vaszt ja a va -
ló ság-igaz ság-Én hár mas sá gát eggyé. Az em ber ben van
egy sá tá ni haj lam, hogy a va ló sá got, az ab szo lú tot és a
Má si kat sa ját ma gá ba szip pant sa. Ehe lyett a rend sze re
kö ze pén egye dül ma rad sa ját ma gá val, és kép te len a va ló -
ság ba meg ér kez ni. A va ló ság ta pasz ta la ta a Má sik ból ki -
in du ló le he tõ ség te li tény ben van.12 Csak ami kí vül rõl jön,
az irá nyít hat ja az em bert a sa ját va ló sá gá ba, a lé te zé sé be
(exis ten ce). Ma gá ra vé ve a Má sik ból ki in du lást (claim of
the Ot her), az Én a va ló ság ban lé te zik, és eti ku san cse lek -
szik. (Lásd egy be kez dés sel fel jebb: A tár sa dal mi az on to -
ló gi a in túl van.) 

Lévinas a To ta li ty and In fi ni ty fõ té má ja, az ex te ri o rity13

kap csán meg fo gal maz za, hogy az ex te ri o rity az a mo men -
tum, ahogy a vé ges in di vi du um át hat ja (trans cend) a lé -
tet, és a to ta li tás ba me rül. Ex te ri o rity az a vi szony, ahol az
Én el vá lik a Má sik tól. Az ex te ri o rity az Én és a Má sik lé té -
nek vi szo nyá ban va la mi olyan, amit nem le het to ta li zál ni,
ez a vi szony nem me rül het a vég te len be, mert ab szo lút
mér ték ben el vá lasz tot tak.

Bon ho ef fer és Lévinas fik tív pár be szé de na gyon so ká ig
foly tat ha tó. Ha na gyon rö vid re aka rom nyes ni, az, amit
én szem te len fü le lõ ként ki hall gat tam eb bõl az eset le ges
be szél ge tés bõl, ta lán csak ennyi: a gon dol ko dó em ber to -
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8 http://www.myt ho sand lo gos.com/Le v inas.html
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12 „Re a li ty is »ex pe ri en ced« in the con tin gent fact of the claim of the
»others«.” Act and Be ing 87. o. 
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moz du ló lét ként ér tem.



tá lis rend szer épí tõ kény sze re a va ló ság tól el ide ge ne dett
ma gány ba ve zet. A rend sze rek le bon tan dók, Is ten, il let ve
a Má sik kül sõ szem pont ja, az Én tõl va ló lé nye gi el vá lasz -
tá sa pe dig élet be vá gó eb ben a le bon tás ban. A Má sik és az
Én vi szo nyá ban, já té ká ban pe dig ki bom lik a va ló ság.

Egy gon do la ti já ték kal, egy há rom al ter na tí vá jú kép pel
sze ret ném le ke re kí te ni ezt a fik tív be szél ge tést, bár re mé -
lem, hogy a mo del lem in kább pro vo ka tív és vi ta in dí tó lesz.
Kép zel jünk ma gunk elé egy vég te len, vagy in kább ha tár ta -
lan ját szó te ret, má szó kák és li bi kó kák, hin ták és ho mo ko -
zók sorakoznak egészen a lá tó ha tá rig. Eb ben a kör nye zet -
ben sze ret ném meg mu tat ni az Act and Be ingben sze rep lõ
há rom al ter na tí va vi sel ke dé sét, ki egé szít ve Lévinas gon do -
la ta i val. Ezek a pil la nat nyi sa ját meg lá tá sa im, nyil ván va -
ló an sok hi ba van a rend szer ben… 

Az on to lo gi kus fi lo zó fia sze rin tem hin tá zik. A hin tá zás -
ban egy részt ben ne van a vágy, hogy re pül jünk, má sutt le -
gyünk, min den hol ott le gyünk egy szer re. Más részt a hin -
tá zás pá lyá já nak ívét be jár va jól fel mér he tõ a kör nye zet a
kü lön bö zõ szem szö ge ket is fi gye lem be vé ve. Lét re hoz ha tó
a szin té zis, le ír ha tó a kör nye zõ va ló ság az ala csony és
ma gas szem szög bõl vég zett meg fi gye lé sek ob jek ti vi zá lá sa
ál tal. Az on to lo gi kus fi lo zó fia hin tá zás köz ben el szó ra ko -
zik az ext ra po lá ci ó val. Itt, ott és amott egy li bi kó ka, ak kor
a kö vet ke zõ majd ott lesz és utá na amott a kö vet ke zõ.
Rend ben, a li bi kó kák rend sze rét már is me rem is, fel is épí -
tet tem. Pil la na to kon be lül az elé ge dett ség ér zé se le het úr -
rá az on to lo gi kus fi lo zó fi án, ki épí tet te a to tá lis rend szert,
amely ben az új fel fe de zé se ket már csak el kell he lyez ni. A
büsz ke sé gé be csak el vét ve ve gyül a pa ra dig ma vál tá sok
irán ti ag go da lom…

A transz cen den tá lis fi lo zó fia biz to san a má szó kát vá -
laszt ja. Ez a já ték is két fõ célt szol gál. A rá csok alá el rej -
tõz ve ta lán vé de lem ta lál ha tó a foj to ga tó szo ron gás el len,
a má szó ka te te jé re fel mász va vi szont für kész he tõ a lá tó -
ha tár, le het ke res ni va la mi ér tel met eb ben a ki halt nak tû -
nõ va ló ság ban. A szo ron gást az okoz za, hogy a vég te len,
a ha tár ta lan ság a vá lasz ta lan sá got je len ti, és a leg több,
amit el gon dol ni le het eb ben a ré misz tõ en ha tár ta lan va ló -
ság ban, az a ti tok. A transz cen den tá lis fi lo zó fia a szo ron -
gá sát fel ol dan dó meg lé pi a rah ne ri má so dik lé pést, ahol
teo ló gia be né pe sí ti a vég te lent. Ki má szik a rá csok vé del -
mé bõl, fel a má szó ka te te jé re, és a sze mét me resz ti. Rend -

ben, ját szó tér min de nütt. De mi van a ját szó té ren túl? Hm,
ha jól já tom, mint ha fel hõk len né nek a lát ha tá ron. Fur csa,
ki ve he tet len ala kok a messze ség ben. És azt sem tud ja,
hogy va ló ban azt lát ja-e, amit lát. A lát ha tá ron túl kell
len nie a va ló sá got ma gá ban fog la ló igaz ság nak. És a má -
szó ka te te jé rõl már lát ja is ezt a ma ga sabb, a va ló sá got
rend sze re zõ igaz sá got. A ha tár ta la non tú li igaz ság szé pen
be né pe se dik, és ahogy egy re in kább ala kot ölt, úgy szû nik
a fé le lem és a szo ron gás. A mi to ló gia sú lya ab ban van,
hogy ter mé sze té nél fog va nincs és nem is le het el len ke zõ,
cá fo ló ta pasz ta lat, az „akár igaz is le het” elv hit té és meg -
gyõ zõ dés sé szi lár dul.

A de konst ruk ció14 – sze rin tem – a ho mo ko zót vá laszt -
ja. A de konst ruk ció az, aki iga zá ból és egy sze rû en ját szik
a ját szó té ren. A rész let ben van az ér ték, az ak tu á lis ban,
sõt a pil la nat ban. A je len va ló és je len lé võ ak kor és ép pen
ott. A de konst ruk ció ho mok po gá csá kat süt, vá rat épít, le -
rom bol ja, majd épít má si kat. Rá jön a ho mo ko zás sza bá -
lya i ra és le he tõ sé ge i re. És iga zá ból nem is néz fel, örö mét
le li ma gá ban a já ték ban. Va la hogy még is mint ha az egész
nagy ját szó tér az övé len ne, meg éli a ját szó tér ját szó tér sé -
gét. A „Krisz tus az élet kö ze pén ra gad meg min ket” ta lán
pont azt je len ti, hogy az élet le he tõ sé gei, te re nem a tá vol -
ban, ha nem pont ott, a lá bunk elõtt van. A Má sik nem a
le igá zan dó vagy be né pe sí ten dõ va ló ság, ha nem a rész, az
ap ró ság a ke zem ügyé ben, a vi rág, a ma dár dal, a csók.
Vagy a „ze nék és be szél ge té sek em lé ke” a bör tön le ve lek -
ben. A de konst ruk ció ho mo ko zá sá nak vé ge vé let le nül sem
to tá lis rend szer, ha nem vé gül „csak” a min den na pok eti -
ká ja. Lévinas nál biz to san ez, és Bon ho ef fer eti kai transz -
cen den ci á ja is ta lán er re utal.

Vé gül be kell val la nom, nem tu dom azt ál lí ta ni, hogy tö -
ké le te sen ér tem akár Bon ho ef fer, akár Lévinas fogalmát a
Má sikról. Va ló jában inkább olyan ér zé sem van, hogy két
zse ni á lis gon dol ko dó be szél get a Du na-par ton egy pa don
ül ve, én meg szem te len ut ca sep rõ ként se per ge tés köz ben
el csíp tem a pár be széd né hány fosz lá nyát, hogy azu tán el -
ka lan do zó gon do la ta im mal to vább gör ges sem õket. De ta -
lán nem ár tott együtt is át gon dol ni eze ket.
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Egy ta lá ló meg ál la pí tás sze rint úgy kö szön het jük Diet rich
Bon ho ef fert Eber hard Beth gének, mint Szók ra tészt Pla -
tónnak. Amit Bon ho ef fer rõl tud a vi lág, azt nagy részt
Beth gé tõl tud ja, Bon ho ef fer ér tel me zõi szá má ra ezért
Beth ge meg ke rül he tet len. Õ volt a bör tön bõl írt le ve lek
egyik cím zett je, s õ ad ta ki né hány év vel mes te re és ba rát -
ja ha lá la után a le ve lek és a bör tön ben szü le tett írá sok
gyûj te mé nyét. Õ szer kesz tet te az Eti ka cí men is mert té vált
ta nul mány gyûj te mény el sõ vál to za tát. Õ ír ta meg, már a
hat va nas évek ele jén, Bon ho ef fer élet raj zá nak el sõ rö vid
vál to za tát,1 amely ben meg al kot ta az élet rajz nak azt a
szer ke ze tét és ívét is, amely re vé gül 1967-ben a több mint
ezer ol da las nagy élet rajz adat tö me gét rá épí tet te. Eber -
hard Beth ge ezt kö ve tõ en is, egé szen hosszú éle té nek vé -
gé ig, újabb és újabb rész le te ket tett köz zé Bon ho ef fer éle -
té rõl, ke res ve a kap cso la tot ko rá nak kér dé sei, ki hí vá sai és
az ese mé nyek bõl meg hall ha tó üze net kö zött. Ez ál tal mint -
egy meg hosszab bí tot ta a nagy élet rajz ban rög zí tett – az el -
sõ élet raj zi kí sér let óta több vál to zá son ke resz tül ment –
hár mas fel osz tás utol só fá zi sát. Bon ho ef fer éle tét ugyan is
há rom sza kasz ra osz tot ta: a „teo ló gus”, a „ke resz tény em -
ber” és a „kor társ” sza ka szá ra,2 s a kor tár si mi volt hang -
sú lyo zá sá val Beth ge újabb és újabb ko rok szá má ra igye -
ke zett meg mu tat ni Bon ho ef fer éle té nek és teo ló gi á já nak
re le váns üze ne tét.

Ez nem volt könnyû fel adat, hi szen a má so dik vi lág há -
bo rú óta el telt hat van esz ten dõ ben a teo ló gi ai köz élet
meg ha tá ro zó kér dé sei sok vál to zá son men tek ke resz tül. S
nem volt könnyû fel adat azért sem, mert éle té ben Diet rich
Bon ho ef fer alig volt is mert a szû kebb csa lá di, ba rá ti, ta nít -
vá nyi és egy há zi kör nye ze tén kí vül, an nak el le né re, hogy
1939-ig öt köny ve meg je lent. A tõ le tá vo labb ál lók szá má -
ra pe dig in kább el lent mon dást ki vál tó, ért he tet len és kö -
vet he tet len sze mé lyi ség volt, mint kor társ. Kor társ sá Beth -
ge élet raj zi konst ruk ci ó já ban az ál tal lett, hogy a má so dik
vi lág há bo rú utá ni ra di ká lis teo ló gia ér zé ke nyen re a gált a

bör tön le ve lek ben sze rep lõ né hány erõ tel jes, egy szer s mind
enig ma ti kus gon do la tá ra, mint pél dá ul a „val lás nél kü li
ke resz tény ség” vagy a „nagy ko rú vi lág”. Az 1967-ben le -
zárt nagy élet rajz a bör tön le ve lek szer zõ jét ne ve zi kor társ -
nak, ép pen ak kor, ami kor a bör tön le ve lek re kon cent rá ló
ra di ká lis teo ló gia len dü le te el fogy. A het ve nes és nyolc va -
nas évek Bon ho ef fer-ér tel me zõi már egé szen más ban ke re -
sik a kor társ Bon ho ef fert. A pol gár jo gi moz gal mak nak, a
fel sza ba dí tás teo ló gi ák nak, a dik ta tú rák kal szem be ni egy -
há zi el len ál lás út ke re sé se i nek és nem utol só sor ban a ho -
lo ka uszt tal va ló mé lyebb szem be sü lés nek a kor sza ká ban
a fi gye lem a né met egy há zi harc ban és ké sõbb a Hit ler
meg buk ta tá sát ter ve zõ tit kos szer ve zõ dés ben részt vál la ló
Bon ho ef fer fe lé for dul. Eh hez ké pest is új ori en tá ci ót hoz -
nak a ki lenc ve nes évek: a poszt mo dern prob le ma ti ká já val
fog lal ko zó teo ló gu sok a ko rai disszer tá ci ók Bon ho ef fe ré -
ben fe de zik fel a kor társ gon dol ko dót. A poszt mo dern nel
együtt já ró de cent ra li zá ció pe dig a Bon ho ef fer-ér tel me zés -
ben úgy je le nik meg, hogy egy más sal szö ges el len tét ben
ál ló teo ló gi ai is ko lák kép vi se lõi vall ják Bon ho ef fert nél kü -
löz he tet len kor tár suk nak. Bon ho ef fer mû vei új an gol nyel -
vû össz ki adá sa kö te te i nek hát ol da lán pél dá ul a ra di ká lis
teo ló gus, Do ro thee Söl le sza va it ol vas hat juk: „Diet rich
Bon ho ef fer az a né met teo ló gus, aki el ve zet ben nün ket a
har ma dik év ez red be.” A kon zer va tív-evan ge li kál Ge org
Hun te mann pe dig, aki az evan ge li kál moz ga lom szá má ra
mu tat ta be a kö zel múlt ban Bon ho ef fert, így ír: „…vagy
Bon ho ef fer lesz a jö võ ben az evan ge li ká lok »egy ház aty -
ja«, vagy pe dig az evan ge li ká lok nak nem lesz jö võ je.”3

Ami kor ku ta tá sa im so rán fel tá rult szá mom ra a Bon -
hoef fer-ér tel me zés ezen ka rak te re, egy sor kér dés fo gal ma -
zó dott meg ben nem. Hogy le het az, hogy egy teo ló gi ai
örök ség ennyi re kü lön bö zõ ko rok és ér dek lõ dé sek szá má -
ra, sõt egy ide jû el len té tes meg gyõ zõ dé sek szá má ra kor -
társ nak bi zo nyul? Mi vonz za a ma gya rá zó kat, mi te szi le -
he tõ vé az ér tel me zés nek ezt a pá rat lan ru gal mas sá gát?
Ha vissza té rünk a Bon ho ef fer és Beth ge kap cso la tát Szók -
ra tész és Pla tón kap cso la tán ke resz tül meg vi lá gí tó ana ló -
gi á hoz, ak kor azt is meg kér dez het jük, hogy Bon ho ef fer
éle te vagy Beth ge élet raj za te rem ti-e meg ezt a kü lö nös ér -
tel me zés tör té ne tet és ma is érez he tõ ha tást.

Egy ko ráb bi ta nul má nyom ban más as pek tus ban fog lal -
koz tam ez zel a prob lé má val. Ar ra a meg ál la pí tás ra ju tot -

CSEP RE GI AND RÁS

Élet és élet rajz
Diet rich Bon ho ef fer éle te és teo ló gi á ja ka no ni kus és ká no non kí vü li élet raj zi meg kö ze lí tés ben

1 Eber hard Beth ge: The Chal len ge of Diet rich Bon ho ef fer’s Life and
Theo logy. In: Ro nald Gre gor Smith (ed.): World Co me of Age. A Sym po si -
um on Diet rich Bon ho ef fer. Collins, Lon don, 1967.

2 Eber hard Beth ge: Diet rich Bon ho ef fer. Theo lo ge, Christ, Zeit gen os se.
Chr. Kaiser Ver lag, Mün chen, 1967. Az élet rajz nak a nyolc va nas évek vé -
gén meg je lent, ki csit rö vi dí tett an gol for dí tá sa a „Zeit gen os se” ér tel mét a
„Con tem por ary” ki fe je zés sel ad ja vissza, az új, tel jes for dí tás vi szont ép -
pen ezen a pon ton kor ri gál: „Man of His Ti mes”. Eber hard Beth ge: Diet -
rich Bon ho ef fer. A Bio graphy. Fort ress Press, Min nea po lis, 2000. Az új for -
dí tás meg ol dá sa a Bon ho ef fer-ér tel me zés hang súly vál tá sát je lez he ti.

3 Ge org Hun te mann: Diet rich Bon ho ef fer. An Evan ge li cal Re as sess ment.
Ba ker Bo oks, Grand Ra pids, Mi chi gan, 1996. 12. o.



tam, hogy az élet rajz író Beth ge olyan kö zel állt az élet rajz
hõ sé hez, hogy az élet rajz bi zo nyos mér té kig Diet rich Bon -
ho ef fer ön élet raj zá nak is te kint he tõ. Ez az zal is jár, hogy
Beth ge azo no sul Bon ho ef fer nek ön ma gá ról és a hely ze té -
rõl al ko tott íté le te i vel, és azo kat tény ként be szé li el. Az
élet rajz sum má ja te hát, aho gyan az Betg he mun ká já ból
ki von ha tó, va ló já ban Bon ho ef fer ön ma gá ról al ko tott ké -
pe, pon to sab ban a kép nek az a ve tü le te, ame lyet a nyil vá -
nos ság elé tárt, s ami lyen nek õ is lát ni sze ret te ma gát.
Esze rint õ „…in tel li gens, mû velt és mun ka bí ró fi a tal em -
ber, aki csa lád já val együtt azok kö zé tar to zott, akik a hit -
le ri ura lom ve szé lye it – a leg több né met tel szem ben – kez -
det tõl fog va fel is mer ték, és an nak kez det tõl fog va el len áll -
tak. Teo ló gi át ta nult, lel kész lett, egy há zi szol gá lat ba állt,
de egy há zá val va ló kap cso la ta so ha nem volt fel hõt len:
már 1933-ban csa ló dást oko zott ne ki, hogy egy há za, a
Hit val ló Egy ház nem fog lalt ha tá ro zot tan ál lást a zsi dó
szár ma zá sú ke resz tyé ne ket érin tõ diszk ri mi ná ci ó val
szem ben. Õ ma ga vi szont kész volt ar ra, hogy koc ká za tot
vál lal jon a ná ciz mus ál do za ta i ért. Egy be zár kó zás ra haj la -
mos egy ház ban az öku me né szel le mét, fo ko zó dó nem zet -
kö zi fe szült sé gek kö zött az in ter na ci o na liz mus esz mé jét
kép vi sel te. Ami kor már a vi lág há bo rú kü szö bén ti tok ban
részt vál lat a Hit ler el le ni össze es kü vés szer ve zé sé ben,
tud ta, hogy ezt egy há za nem ér te né meg, s ta lán majd
meg sem bo csá ta ná, de vál lal ta az el szi ge telt sé get. Fog sá -
ga ide jén sze mé re hány ta egy há zá nak, hogy a ve szély ide -
jén csak sa ját ma gát men tet te és nem állt az ül dö zöt tek
mel lé, õ ma ga pe dig egy szen ve dés re kész, min den pri vi lé -
gi u má ról le mon dó egy ház szü le té sé re várt. El szi ge te lõ dött
és már tír ha lált halt ugyan, de szen ve dé se ré vén, má sok kal
szem ben, jo got szer zett ar ra, hogy a meg al ku vást nem is -
me rõ igaz ság kép vi se lõ je le gyen kö zöt tünk.”4

A hi vat ko zott ta nul mány ban rész le te sen meg mu tat tam,
hogy Bon ho ef fer vé le mé nye a Hit val ló Egy ház ról nem egé -
szen fe lel meg a tár gyi va ló ság nak. Most ar ra a kér dés re
ke res sük a vá laszt, hogy ez az én kép mi ért gya ko rol olyan
nagy ha tást. A vonz erõ tit ka vé le mé nyem sze rint a hõs,
aki vel olyan jó azo no sul ni, s aki nek a ne vé ben olyan jó
igaz sá got osz ta ni ak tu á lis el len fe le ink kel szem ben. A ru -
gal mas ér tel me zé sek tit ka pe dig az ek lek ti kus teo ló gi ai
tar ta lom, az egy más sal össze nem egyez tet he tõ kí sér le tek,
az össze nem dol go zott el len té tes örök sé gek egyen ként
na gyon erõ tel jes je len lé te. Ez a szí nes, fe szült sé gek kel tel -
jes vi lág egye dül Beth ge élet raj zi konst ruk ci ó já nak a hát -
te rén áll össze szer ves és egye nes vo na lú tör té net té,
amely nek alap ja Bon ho ef fer ön ma gá ról al ko tott ké pe.
Bon ho ef fer ar ra tö re ke dett – mint mi mind annyi an –, hogy
sa ját éle te tit ká ra ko he rens és meg nyug ta tó ma gya rá za tot
ta lál jon. Gya ko ri ön élet raj zi ref le xi ói vé gig ezt az igye ke -
ze tet mu tat ják, s ezek az erõ fe szí té sek, úgy vé lem, sa ját

ma ga elõl is el ta kar ják éle té nek és teo ló gi á já nak nyi tott
kér dé se it.

Ma ga Bon ho ef fer nem csak el zár kó zott az ön vizs gá lat -
tól, tet tei és gon do la tai gyö ke re i nek ke re sé sé tõl, ha nem el -
vi ala pon is el uta sí tot ta a bel sõ élet fel tá rá sát. Eb ben édes -
ap ja kö ve tõ je volt, aki ko ra pszi cho te rá pi á já nak meg ha tá -
ro zó te kin té lye ként éle sen szem be he lyez ke dett Fre ud dal
és a pszi cho ana li ti kus irány zat tal. 1944. jú li us 8-án írott
le ve lé ben szo kat la nul in du la tos ki té rõ ben bí rál ja a pri vát
szfé ra vizs gá la tá nak kí sér le te it. Alul ról jö võ for ra da lom -
nak, az al sóbb ren dû ség lá za dá sá nak, a tár sa da lom „ki ve -
tett jei” kö zött ho nos ere den dõ bi zal mat lan ság nak lát ja,
ami nem nyug szik ad dig, amíg a tisz te let re mél tót le nem
rán gat ja a sa ját szint jé re, és tisz tá ta lan ná nem te szi.5 Ter -
mé sze te sen iga zat adunk ne ki, ha az õ ko rá ban is vi rág zó
bul vár- és szenny iro da lom ra gon do lunk, de azt hi szem,
több rõl van itt szó, ele mi fé le lem rõl, amely út já ban állt az
ön ma gá val va ló szem be sü lés nek, az ön vizs gá lat nak is. 

Beth ge tisz te let ben tart ja a Bon ho ef fer ál tal hú zott ha -
tá ro kat, és élet raj zá ban szi go rú an csak az élet nyil vá nos –
vagy Bon ho ef fer, eset leg ké sõbb a csa lád ál tal nyil vá nos -
sá tett – ese mé nye i nek az el be szé lé sé re szo rít ko zik, odá ig
me nõ en, hogy azt sem árul ja el, ki volt Bon ho ef fer el sõ
meny asszo nya, aki vel fin ken wal dei szol gá la ta kez de tén
sza kí tot ta meg a je gyes sé gét. An nál kü lö nö sebb, hogy lel -
ke sen üd vö zöl te azt a mo no grá fi át, amely – to vább lép ve
at tól a fel is me rés tõl, hogy Bon ho ef fer teo ló gi á já nak a gyö -
ke re it éle té nek té nye i ben és ön élet raj zi fel jegy zé se i ben kell
ke res ni – meg raj zol ta a teo ló gia tel jes pszi cho di na mi kai
hát te rét. A könyv szer zõ je, Clif ford Green rö vid del a nagy
élet rajz meg je le né se után, 1971-ben pub li kál ta mun ká ját,
ame lyet né hány fe je zet tel ki egé szít ve és az ere de ti anya -
got vál to zat la nul hagy va 1999-ben új ra meg je len te tett.6

Green a Nem zet kö zi Bon ho ef fer Tár sa ság an gol nyel vû
szek ci ó já nak ala pí tó el nö ke, a Bon ho ef fer Ar chí vum igaz -
ga tó ja, az új össz ki adás több kö te té nek szer kesz tõ je, Beth -
ge mel lett a Bon ho ef fer-ér tel me zés má so dik szá mú te kin -
té lye lett. El mé le te ki dol go zá sa so rán a pszi cho ana li ti kus
is ko la esz kö ze it al kal maz ta, kö ze lebb rõl pe dig Erik Erik -
son Fi a tal Luthere szol gált szá má ra min ta ként. Aho gyan
Erik son össze kap csol ta Luther fel té te le zett pszi chi kai tu -
laj don sá ga it teo ló gi á já nak bi zo nyos ele me i vel, úgy Green
is azt igye ke zett meg mu tat ni, hogy a Beth ge ál tal be mu ta -
tott Bon ho ef fer mi lyen pszi chi kai össze te võk bõl épül fel, s
a Beth ge ál tal szer kesz tett teo ló gi ai fej lõ dés hát te ré ben
mi lyen pszi cho di na mi ka ta pint ha tó ki. A kü lönb ség a két
mun ka kö zött az, hogy amíg Luther elég rosszul jön ki
Erik son vizs gá la tá ból, ad dig Bon ho ef fer még a beth gei áb -
rá zo lás nál is ra gyo góbb ar cot kap Green vizs gá la ta ré vén.

Green el mé le té nek köz pon ti fo gal ma az erõ. Sze rin te
Bon ho ef fer éle té nek és teo ló gi á já nak a fõ prob lé má ja az
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4 Csep re gi And rás: „Ki va gyok én?” Diet rich Bon ho ef fer éle té nek és ha -
lá lá nak je len tõ sé gé rõl. Ke resz tyén Igaz ság, 2005. ta vasz. 9–10 o.

5 Bör tön le ve lek 162. o.
6 Clif ford J. Green: Bon ho ef fer. A Theo logy of So ci a li ty. Eerd mans, Grand

Ra pids, Mi chi gan, 1999.



erõs én, sa ját erõs én je, amely elõ ször ri a dal mat kel tett
ben ne, és vé de ke zett ve le szem ben, ké sõbb vi szont, 1932
nya rá ra da tált „meg té ré se” után az erõs én egy re in kább
ki bon ta ko zott Krisz tus el kö te le zett kö ve té sé ben, a má sik
szol gá la tá ban, a koc ká za tos fe le lõs ség vál la lás ban, a vi lág
igen lé sé ben. Eb ben az össze füg gés ben ma gya ráz za Green
Bon ho ef fer teo ló gi á já nak egyet len ál lan dó ele mét, a „he -
lyet tes cse lek vés” mo tí vu mát is.7 A mo tí vum ele ve az erõk
egyen lõt len sé gét fel té te le zi a kö zös ség tag jai kö zött, s az
erõs szem pont já ból te kint a gyen gé re, aki nek a he lyé re
kell áll nia. Green rész le te sen elem zi Bon ho ef fer csa lá di
hát te rét. Sze rin te Bon ho ef fer erõs én je a hosszú tra dí ció, a
tár sa dal mi si ker, a mû velt ség, a te kin tély, a gaz dag ság
kör nye ze té ben szo ci a li zá ló dott, ahol a szü lõk min dent
meg tet tek azért, hogy sze re tet tel jes, ugyan ak kor tel je sít -
mény el vû és kom pe ti tív lég kör ben ki bon ta koz tas sák gyer -
me ke ik ben az erõs én min den eré nyét. A „he lyet tes cse lek -
vés” szel le mét Bon ho ef fer már a csa lá di kör ben megis mer -
te és éle te ve zér el vé vé tet te, s ezt lát juk majd éle te vé gén
is, ami kor Jé zus ról mint „a má si kért va ló em ber”-rõl be -
szél, s ki je len ti, hogy az egy ház csak ak kor egy ház, ha
„má so kért van”.

Bon ho ef fer teo ló gi á ja pszi cho di na mi kai hát te ré nek
meg raj zo lá sa so rán Green nagy gon dot for dít ar ra, hogy
szem be ál lít sa Bon ho ef fert Lu ther rel. Lu thert Erik son sze -
rint a bûn tu dat tal küsz kö dõ gyen ge én jel lem zi, s en nek a
pszi chi kus szi tu á ci ó nak a teo ló gi ai meg fe le lõ je a „hit ál ta -
li meg iga zu lás” ta na. Green a pszi chi kus kü lönb ség gel
ma gya ráz za Bon ho ef fer és Luther teo ló gi á já nak kü lönb sé -
ge it, s ez zel a hang súllyal is Beth ge élet raj zá hoz il lesz ke -
dett, aki, ta lán azért, mert Bon ho ef fer örök sé gét ép pen lu -
the rá nus ol dal ról ér te több kri ti ka, szin tén haj lott ar ra,
bár mi lyen anak ro nisz ti kus is ez, hogy szem be ál lít sa Lu -
thert és Bon ho ef fert.

Green pszi chi kus hát ér rel ki egé szí tett élet raj zi re konst -
ruk ci ó ja sok kri ti kus kér dést hív hat elõ. Ele ve bi zony ta lan
a mód szer, ame lyet már Erik son Lu ther re, majd nyo má ban
Green Bon ho ef fer re al kal maz. Ket tõ jük ka te go ri kus be so -
ro lá sa az „erõs én” és a „gyen ge én” cím sza vai alá egy ál -
ta lán nem lát szik meg gyõ zõ nek. En nél mind a ket ten sok -
kal össze tet teb bek, és ezért sok kal kö ze lebb is áll nak egy -
más hoz. Vé gül pe dig Bon ho ef fer sa ját szö ve gei gyak ran
nem iga zod nak az ér tel me zés ke re té ül aján lott el mé let hez.

Ép pen Bon ho ef fer szö ve gei azok, ame lyek vé del met
nyújt hat nak az ér tel me zõ szá má ra a to ta li zá ló élet raj zi
ke re tek kel szem ben, még azok kal szem ben is, ame lyek
ma gá tól Bon ho ef fer tõl szár maz nak. A már több ször em le -
ge tett ana ló gia, Szók ra tész és Pla tón kap cso la ta még sem
fe lel meg tel je sen Bon ho ef fer és Beth ge kap cso la tá nak, hi -
szen míg Szók ra tész tõl va ló ban nem ma radt ránk egy sor
sem, Bon ho ef fer köz vet le nül is szól hoz zánk. Sza vai fel -

tár ják fel nem old ha tó gon do la ti fe szült sé ge it és nem szû -
nõ ví vó dá sa it, s a sa ját rend te rem tõ erõ fe szí té se i nek a fo -
nák ján azt is sej te tik, ami rõl nem tu dott köz vet le nül be -
szél ni, de ami rõl még is hírt kí vánt ad ni.

A Bon ho ef fer-iro da lom pe ri fé ri á ján Ken neth Earl Mor ris
köny ve8 nyújt ja a szö ve gek ér zé keny elem zé se ré vén a
szá mom ra leg in kább re le váns kul csot Bon ho ef fer éle té -
hez. Az 1986-ban pub li kált mun ka nem ke rült be az ér tel -
me zés ká no ná ba; bár Clif ford Green is Mor ris kon zu len sei
kö zött sze re pelt, Green még csak meg sem em lí ti mû ve
má so dik ki adá sá nak egyéb ként bõ sé ges bib lio grá fi á já ban.
Mor ris nem elé ge dett meg az zal, hogy Bon ho ef fer csa lád -
já nak a ki vá ló sá gát hang sú lyoz za, ha nem a Beth ge ál tal
el be szélt tör té net rész le tei alap ján ele mez te is a pat ri ar -
chá lis kö zös ség tag jai kö zött ér vé nye sü lõ bo nyo lult erõ vi -
szo nyo kat. Meg mu tat ta, hogy a ha tal mi pi ra mis csú csán
ál ló apa és a má so dik he lyen ál ló anya kö zött sa já tos
kom pe ten cia meg osz tás ér vé nye sült: a fi úk köz éle ti sze -
rep lés re va ló ne ve lé sét az apa irá nyí tot ta, míg a lá nyok -
nak a csa lád anyai hi va tás ra va ló fel ké szí té se az anya fel -
ada ta volt.9 Ha son ló kép pen, a fi úk ne ve lé sé ben az apa ag -
nosz ti kus vi lág szem lé le te ér vé nye sült, míg a lá nyok vi lá -
gá ban sza ba dab ban ki fe je zõd he tett az anya hern n hu ti ve -
re tû evan gé li kus ke gyes sé ge. En nek a sa já to san ket té vá ló
csa lá di vi lág nak a hát te rén kap ér tel met az az ese mény,
amely nek je len tõ sé gé re elõ ször Mor ris mu ta tott rá.

Ez az ese mény 1918 ta va szán, Diet rich ti zen két éves
ko rá ban tör tént. Báty ja, a má sod szü lött Wal ter, aki jó né -
met ha za fi ként a há bo rú utol só évé ben, ép pen csak ti zen -
nyolc éve sen ön kén tes nek je lent ke zett, a nyu ga ti fron ton
meg se be sült, és né hány nap múl va egy ka to nai kór ház -
ban meg halt. A tra gé dia meg ráz ta a csa lá dot. Az apa nem
volt ké pes to vább ve zet ni az ad dig na gyon rész le tes csa lá -
di nap lót (csak tíz év múl va kez di majd új ra), az anya pe -
dig meg be te ge dett, s he te ken át egy ro ko ná nál lá ba do zott.
Wal ter ha lá la meg pró bál ta a szü lõk na gyon fe gyel me zet -
ten tar tott egy sé gét is. A ke se rû ség bõl ki fej lõ dött a ha rag,
a vád és az ön vád, majd a bûn tu dat. Mor ris meg gyõ zõ en
mu tat ja meg, hogy az anya kez de ti ha rag já ból – ta lán azt
gon dol ta, hogy nagy be fo lyá sú tu dós fér je te he tett vol na
va la mit kór ház ban ápolt fi á ért – ho gyan fej lõd he tett ki ké -
sõbb az ön vád. Ez ti pi kus for du lat egy pat ri ar chá lis kö zös -
ség ben, ahol az alul le võ nem elég erõs ah hoz, hogy tar tó -
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7 A Bon ho ef fer-ku ta tók rég tõl fog va egyet ér te nek ab ban, hogy a „he lyet -
tes cse lek vés” (Stell vert re tung) Bon ho ef fer teo ló gi á já nak ve zér mo tí vu ma.
Lásd John God sey: The Theo logy of Diet rich Bon ho ef fer. SCM, Lon don,
1960. 260. k.

8 Ken neth Earl Mor ris: Bon ho ef fer’s Ethic of Dis cip les hip. A Study in So -
ci al Psy cho logy, Po li ti cal Tho ught, and Re li gi on. The Penn syl va nia Sta te
Uni ver sity Press, Uni ver sity Park – Lon don, 1986.

9 Ez a csa lád szer ke zet tük rö zõ dik Diet rich Bon ho ef fer két, már a bör tön -
ben írott szép iro dal mi kí sér le té ben is, ame lyek ben egy drá ma, il let ve egy
no vel la se gít sé gé vel igyek szik új já épí te ni a ma ga szá má ra a bör tön cel lá -
ban a csa lá di mi li õt. Diet rich jól lát ha tó an azo no sult a szü lõk tõl ké szen
ka pott ér ték rend del. Lásd Diet rich Bon ho ef fer: Fic ti on from Te gel Pri son.
Fort ress Press, Min nea po lis, 1999. Ugyan er re a csa lád szer ke zet re ké sõbb
vi szont né mi kri ti ká val em lék szik vissza uno ka hú ga, Eber hard Beth ge
fe le sé ge. Lásd Re na te Beth ge: Bon ho ef fer’s Pic ture of Wo men. In Guy Car -
ter et. al. (ed.): Bon ho ef fer’s Ethic. Old Europe and New Fron tiers. Kok
Pha ros Pub lish ing House, Kam pen, 1991. 194. kk.



san át él je a fe lül ál ló val szem be ni ha ra got, s a jo gos (vagy
an nak ér zett) ha rag be fe lé for dul, ön vád dá, bûn tu dat tá
lesz. A ha rag és a bûn tu dat bo nyo lult együt te se pa ra li zál -
ta az anyát, aki, ke resz tény lé vén, ezt val lá sos mó don él -
te meg, s val lá sos ka rak te rû te rá pi á ra volt szük sé ge. A
meg ol dás vé gül egy õsi és klasszi ku san val lá sos for má ban
va ló sult meg: az el ve szí tett Wal ter he lyé be a még sza bad,
mert fi a tal és ki a la ku lat lan Diet rich lé pett mint he lyet tes,
aki re néz ve az anya meg kap ta a kez de mé nye zés le he tõ sé -
gét és jo gát, hogy fi át Is ten nek szen tel je, he lyet tes ál do -
zat tá te gye egy tisz tá zat lan ka rak te rû, de an nál re á li sabb
ere jû ha ta lom ol tá rán. Diet rich két év vel báty ja ha lá la
után kon fir mált, s szü le i tõl er re az al ka lom ra Wal ter Bib -
li á ját kap ta aján dék ba, ame lyet õ ma ga is a ne ki szánt
sze rep „meg erõ sí té sé ül” fo ga dott el: ez volt az a Bib lia,
amelyet ma gá nál tar tott egé szen ki vég zé se nap já ig.

Bon ho ef fer bör tön ben írt le ve lei, teo ló gi ai és szép iro dal -
mi jel le gû szö ve gei egy szer re két do log ról ta nús kod nak.
Ele mi erõ vel for dult a csa lád ja fe lé, raj ta, il let ve em lé ke in
ke resz tül ka pasz ko dik a vi lág ba. Elõ ször egy drá má val,
ké sõbb egy no vel lá val pró bál ko zik, amely ben a szép iro -
dal mi ref le xió ke rü lõ út ján, ön ma gát és csa lád tag ja it alig
kó dolt sze rep lõk ben meg je le nít ve igyek szik szá mot ad ni –
el sõ sor ban sa ját ma gá nak – ar ról, hogy kik õk, és ki cso da
en nek a csa lád nak a kö zös sé gé ben õ ma ga. Ha meg fi gyel -
jük, hogy a már érett fér fi mit tart fon tos nak el mon da ni,
sõt hol tér el a nyil ván va ló élet raj zi té nyek tõl, vi lá gos ké -
pet ka punk a teo ló gi ai ref le xi ó kat hor do zó ér ték rend rõl.
Té mánk szem pont já ból a bör tön iro da lom el sõ üze ne te az,
hogy Bon ho ef fer meg pró bált vissza tér ni az ese mény hez:
al le go ri kus for má ban ír ja le, hogy mi lyen ha tás sal volt rá
Wal ter ha lá la. Az al le gó ria vi szont leg alább annyit el ta kar,
s ez a má so dik üze net, mint amennyit fel fed: úgy idé zi fel
az anyát, hogy egy ben el is rej ti. A Diet rich ál tal fel épí tett
csa lád kép pe dig a szü lõk kö zött tel jes har mó ni át su gall,
nem csak a Wal ter ha lá la mi at ti vál ság ról hall gat, ha nem
az ag nosz ti kus apa és a herrn hu ti ke resz tény anya kö zöt -
ti nyil ván va ló kü lönb ség rõl is. 

Ez a meg fi gye lés Bon ho ef fer teo ló gi á já nak sok nyi tott
kér dé sé re vá laszt ad hat. A teo ló gia meg le põ nek lát szó for -
du la ta it az anya és az apa irán ti, egy más sal ve tél ke dõ lo -
ja li tá sok vál ta ko zá sá nak, vé gül a két kü lön vi lág sa já tos
és ter mé sze te sen el lent mon dá sok tól nem men tes szin té zi -
sé nek is be tud hat juk. A fi a ta lon írt disszer tá ci ók a teo ló -
gi ai ér dek lõ dést sa já to san ne héz kes tech ni kai nyel ve zet be
öl töz te tik, mint ha Diet rich a csa lád fér fi szár nya elõtt kí -

ván ta vol na bi zo nyí ta ni, hogy a teo ló gia is ko moly tu do -
mány. 1932 után írá sa i ban egy sze rû, bib li kus nyelv vá lik
meg ha tá ro zó vá, a gon do la ti szer ke zet mi ni má lis he lyet
sem ad a csa lá di, ál ta lá ban az em be ri vi szony la tok nak, az
eb be öl töz te tett tar ta lom vi szont a leg szi go rúbb po rosz tá -
bor nok igé nye it is ki elé gí te né. A kon zer va tív el len ál lás hoz
va ló csat la ko zás után pe dig, amely Diet ri c het tes tes tül-lel -
kes tül új raegye sí tet te a csa lád fér fi szár nyá val, az ag nosz -
ti kus po rosz fel sõ kö zép osz tály tel jes ideo ló gi á ja meg je le -
nik,10 egy be szõ ve a ke reszt lutheri  teo ló gi á ja szel le mé ben
fo gant teo ló gi ai ref le xi ók kal.

Mor ris ér tel me zé se, azon ke resz tül, hogy meg vi lá gít ja a
he lyet tes cse lek vés teo ló gi ai mo tí vu má nak élet raj zi gyö ke -
re it, meg mu tat ja a he lyet te sí tés és az erõ szak kö zöt ti mély
ro kon sá got is. Aki he lyet tes sze rep be kény sze rül, ál do zat -
tá lesz, az erõ sza kot szen ved el, de ál do zat ként erõ sza kot
is gya ko rol, an nál in kább, mi nél ke vés bé ké pes szem be -
sül ni az zal, hogy mi ért lett ál do zat. Ez zel a gon do lat tal
pe dig an nak a má ig meg nem ol dott prob lé má nak a kü -
szö bé re lép tünk, hogy az egy kor pa ci fis ta Bon ho ef fer mi -
ért vál lal ta ké sõbb a Hit ler rel szem be ni erõ sza kos el len ál -
lás ban va ló rész vé telt, majd az össze es kü vés le lep le zõ dé -
se után mi ért nem fo gad ta el a me ne kü lés le he tõ sé gét, az -
az vé gül mi ért kö ve tett el ma gá val szem ben erõ sza kot. A
bör tön le ve lek el sõ ki adá sá nak cí me, El len ál lás és meg -
adás, így szá munk ra új kér dé sek ki in du ló pont ját je lez he -
ti, olyan kér dé se ké it, ame lye ket a har ma dik év ez red el sõ
év ti ze dé ben, az erõ szak le gyõ zé se té má já nak szen telt év -
ti zed ben fo gal maz ha tunk meg Bon ho ef fer örök sé gé vel
kap cso lat ban.11
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10 Ez jól ki ta pint ha tó az Eti ka több fe je ze té ben, és kü lö nö sen is Wil li am
Pa ton The Church and the New Or der (SCM, Lon don, 1941) cí mû köny vé -
re adott ref le xi ó i ban. Elem zé sét l. Csep re gi And rás: Two Ways to Fre e dom.
Chris ti a ni ty and De moc racy in the Tho ught of Ist ván Bi bó and Diet rich
Bon ho ef fer. Bu da pest, 2003. /Ac ta Theo lo gi ca Lu the ra na Bu da pes ti ensia
2./ 207–235. o.
11 Mi cha el Har din egy 1994-ben szü le tett mun ká já ban mu ta tott rá ar ra,
hogy Bon ho ef fer teo ló gi á já ban nem ref lek tált elég ala po san az erõ szak
sze re pé re, ezért ma radt val lás ér tel me zé se is fel szí nes. L. Mi cha el Har din:
The Scap ego at. Chris to lo gi es in Conf lict. A Study in Diet rich Bon ho ef fer.
www.pre a ching peace.org Ha Mor ris és Har din mun ká it össze ol vas suk,
ak kor ke rül egy más mel lé az ok és a kö vet kez mény, s ke rül he tünk kö ze -
lebb an nak a meg ol dá sá hoz, hogy mi ért kö vet ke zet len Bon ho ef fer az erõ -
szak és az erõ szak men tes el len ál lás te rü le tén, és mi en nek a tá gabb teo -
ló gi ai je len tõ sé ge. Ma gam egy rö vid írást pub li kál tam eb ben az ügy ben.
Csep re gi And rás: Erõ szak men tes el len ál lás az erõ szak kal szem ben? Ko -
runk ki hí vá sa és Diet rich Bon ho ef fer örök sé ge. Új Em ber, 2006. 02. 05.
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A 20. szá zad ban szü le tett gyü le ke ze ti éne kek kö zül min -
den bi zonnyal az egyik leg el ter jed tebb Bon ho ef fer éne ke,
az Ál dó ha tal mak ol tal má ba rejt ve. Az is mert sé get in do -
kol ja a már tír teo ló gus sor sa, ha lá lig hû sé ges és kö vet ke -
ze tes ma ga tar tá sa. Az élet tör té net – kü lö nö sen an nak
utol só sza ka sza – vissza tük rö zõ dik az ének ben is. Mind -
ezek mel lett a szö veg szi go rú vers ta ni szer ke ze té vel is fel -
hív ja ma gá ra a fi gyel met. Tar ta lom és for ma egy mást erõ -
sít ve szo ros egy ség be forrt eb ben az ének ben. A kö vet ke -
zõk ben eb be a hát tér be sze ret nénk be pil lan tást ad ni.

A KE LET KE ZÉS KÖ RÜL MÉ NYEI

Az ének egy menny asszo nyá nak, Ma ria von We de me -
yernek írt le vé len sze re pel, amely az 1944 ka rá cso nya
elõt ti na pok ban, de cem ber 19-én kelt. Ez is „bör tön le vél”:
a ber li ni Prinz-Alb recht-Stras se-i Ges ta po-bör tön ben szü -
le tett.1 Olyan kö rül mé nyek kö zött, ahol és ami kor nem
volt ter mé sze tes a hír adás ki fe lé.

Bon ho ef fer 1943 áp ri li sá ban ke rült fog ság ba. Elõ ször a
ber lin-te ge li ka to nai fegy ház ba vit ték. In nen fél év el tel te
után ki ter jedt le ve le zést foly tat ha tott. Mint az köz is mert,
a csa lád ta gok hoz, meny asszo nyá hoz és ba rát já hoz, Eber -
hard Beth géhez írt le ve lek messze túl mu tat nak a ma gán -
le ve le zés ke re te in. A teo ló gi ai szem pont ból fon tos írá sok
Wi e der stand und Er ge bung cím mel ke rül tek ki adás ra
1952-ben. Bon ho ef fer a kor társ teo ló gu sok té zi se i re szin -
te nap ra ké szen re a gált. Tá jé ko zott sá ga a teo ló gi ai és fi lo -
zó fi ai iro da lom ban és ál ta lá ban vé ve a szel le mi élet ben az
adott hely zet ben szin te el kép zel he tet len. Több ször ki fe je zi
azt a szán dé kát, hogy sze ret né be fe jez ni Eti káját. Írá sunk
azon ban in kább a le ve le zés má sik vo na lát tart ja szem
elõtt.

A sze mé lye sebb han gú le ve lek a szen ve dés ter he alatt
lé lek ben egy re in kább meg erõ sö dõ em bert tár ják az ol va -
só elé. Még te ge li fog sá gá nak el sõ har ma dá ban ír ta: „Paul
Ger hardt meg le põ en hû sé ges tá ma szom nak bi zo nyult a
Zsol tá rok kal meg a Je le né sek kel együtt.”2 Ér de mes itt köz -
be vet nünk egy gon do la tot ar ról, ho gyan is hasz nál hat ta
eze ket a lel ki táp lá lé ko kat. Fog ság ba ke rü lé se elõt ti utol só

ki adott mû ve ép pen a zsol tá rok ról szól.3 Ma is meg fon to -
lan dó be ve ze tést ta lá lunk a zsol tá rok vi lá gá ba eb ben a
könnyen ért he tõ en meg fo gal ma zott ta ní tó köny vecs ké -
ben. A zsol tá rok imád ko zá sá ról így ír, Lu thert is idéz ve:
„Csak al kal mi hasz ná lat kor ezek az imád sá gok túl meg ter -
he lõk gon do lat ban és erõ ben, így új ra és új ra vissza for du -
lunk a könnyebb ele del hez. Aki azon ban a zsol tá ro kat ko -
mo lyan és rend sze re sen el kezd te imád koz ni, az a töb bi
könnyebb, sa ját áhí ta tos imád sá gocs ká kat ha mar sza bad -
ság ra kül di, és ezt mond ja: ó, en nek nincs sa va-bor sa,
nincs az a lo bo gá sa és tü ze, amit a zsol tá rok ban ta lá lok,
ez ne kem túl hi deg és ke mény.”4 Ha son ló rend sze res ség -
gel hasz nál ta a „Lo sun got” is.5 A ke mény idõk ben ke mény
ele del lel táp lál ta ma gát. Erõs szel le mi és lel ki tar tás jel le -
mez te. Jó pél da er re, hogy mi lyen za var ba ej tõ pon tos ság -
gal iga zí tot ta el a nagy he ti és hús vé ti ró mai li tur gi á ban
ba rát ját, Beth gét, ami kor az az olasz fõ vá ros ba uta zott.6

A bör tön le ve lek nek új ra és új ra vissza té rõ ele me a val -
lo más a rend sze res bib lia ol va sás köz ben nyert erõ rõl, sok
he lyen ta lá lunk hi vat ko zást egy há zi éne kek re, mû da lok ra
és kó rus mû vek re vagy or go nás fel dol go zá sok ra.7 Bon -
hoef fer leg gyak rab ban ko rá lo kat, el sõ sor ban Paul Ger -
hardt-éne ke ket em lít.8 Mind ezek be lül szü let nek új já szá -
má ra. „Egy éve már, hogy nem hal lot tam ko rál ének lést.
Ám ér de kes mó don a bel sõ hal lás sal hal lott ze ne, ha iga -
zán oda fi gyel az em ber, csak nem gyö nyö rûbb le het, mint
amit tes ti fü lünk kel hall ha tunk. Tisz tább, min den sa lak tól
men tes; mond hat ni »új tes tet« ölt.”9 Kó rus- és or go na mû -
vek em lé ke i bõl, il let ve rá dió ból hal lott köz ve tí té sek bõl is
új ra és új ra erõt me rí tett. Leg gyak rab ban Schütz ne vé vel
ta lál koz ha tunk.10 Em lí ti még Bach h-moll mi sé jét és Má -
té-pas si ó ját,11 a Fú ga mû vé sze tét,12 Bee tho ven Op. 111-es
va ri á ci ó ját13 és – a tel jes ség igé nye nél kül – Pa lest ri na, Re -

FIN TA GER GELY

Ál dó ha tal mak…
Bon ho ef fer éne ke

1 Jür gen Hen kys: Von Gu ten Mäch ten treu und still um ge ben. In: Ge ist -
li ches Wun der horn. Große deu tsche Kir chen li eder. C. H. Beck, Mün chen,
2003.

2 Bör tön le ve lek 65. o.

3 Die Psal men – das Ge bet buch der Bi bel. 13. ki ad. MBK-Ver lag, Bad Sal -
zu flen, 1989.

4 Uo. 16. k. (A szer zõ for dí tá sa.)
5 Lásd pél dá ul Bör tön le ve lek 90. o.
6 Uo. 106. o.
7 Lásd pél dá ul uo. 25. o.: az ap ja szü le tés nap ján ének elt ko rál ról; 28.

o.: Wolf egyik da lá ról; 29. o.: a bib lia ol va sás ról és kü lö nö sen ked ves
zsol tá ra i ról, ame lyek hez Schütz ze né je kö tõ dik szá má ra.

8 Lásd pél dá ul uo. 25., 28., 37., 55., 74., 77., 87., 107., 139. o.
9 Uo. 116. o.

10 Lásd pél dá ul uo. 29., 87., 88. o.
11 Uo. 51. k.
12 Uo. 107. o.
13 Uo. 116. o.



ger, Dist ler kom po zí ci ót, rá dió ból hal lott or go na-ko rál elõ -
já té kot és egy Furtwäng ler-hang ver seny em lé két14.

Hogy mit je lent he tett szá má ra az is ten tisz te let, és a ke -
resz tény kö zös sé get mennyi re lel ki sí kon él te meg, azt jól
tük rö zi 1943 pün kösd jén írt le ve le. „Ami kor ma reg gel
meg szó lal tak a ha ran gok, na gyon jó lett vol na temp lom ba
men ni, ám ez után úgy tet tem, mint Já nos Pát mosz szi ge -
tén, és egy ma gam ban olyan szép is ten tisz te le tet tar tot -
tam, hogy egy ál ta lán nem érez tem ma gam egye dül,
annyi ra ve lem vol ta tok mind annyi an, meg a gyü le ke ze tek
is, ame lyek kel va la ha együtt ün ne pel tem pün kös döt.”15

Ha son ló be szá mo lót ol vas ha tunk az egy há zi év más nagy
ün ne pe i rõl is.16 Eze ken a so ro kon ke resz tül is át süt az az
ér zés, amely a csa lád ta gok hoz írt le ve lek ben több ször ki -
fe je zés re jut: vá gya ko zás a csa lá di, ba rá ti és gyü le ke ze ti
kö zös ség be, de ez zel pár hu za mo san meg je le nik a lel ki kö -
zös ség mély át élé se is. 

Mi elõtt éne künk re tér nénk, idéz zük fel még a kö rül be lül
egy év vel az elõtt, 1943. december 25-én szü le i nek írt le ve -
let: „El múlt hát a ka rá csony. Ho zott né hány csön des, bé -
kés órát, és sok ré gi em lé ket idé zett fel egé szen ele ve nen.
Min den ag go da lom nál erõ sebb volt ben nem a há la ér zé se,
ami ért Is ten a sú lyos lé gi tá ma dá sok alatt is meg ol tal ma -
zott Ben ne te ket és a test vé re i met, meg a bi za ko dás, hogy
a nem is tá vo li jö võ ben hát ha már oda kint lát hat juk vi -
szont egy mást. Meg gyúj tot tam a Tõ le tek és M[ariá]tól ka -
pott gyer tyá kat, s köz ben Rá tok gon dol tam, mind annyi ó -
tok ra, re mél ve, hogy az utób bi he tek meg pró bál ta tá sai
után vég re Ti is él vez het tek egy-két órá nyi bé kes sé get. (…)
Az új esz ten dõ is sok gon dot és ag gó dást fog hoz ni még;
ám úgy gon do lom, ezen a szil vesz ter éj sza kán ép pen ezért
min den ed di gi nél na gyobb bi za ko dás sal éne kel het jük
majd a ré gi új évi ének ver sét: »A sok ke se rû ség nek föl dün -
kön szabj ha tárt, öröm nek és jó lét nek nap ját de rítsd re -
ánk.« Nem is tu dom, kér het nénk-e, kí ván hat nánk-e en nél
bár mi nagy sze rûb bet…”17

Az itt meg fo gal ma zott gon do la tok: a bé kés, csen des ün -
nep lés, a ré gi em lé kek fel idé zé se, az ed dig meg ta pasz talt
gond vi se lé sért va ló há la, a sze mé lyes vi szont lá tás re mé -
nye, a lel ki kö zös ség át élé se, en nek ka rá cso nyi je le, a
gyer tya; ezek mind új ra tes tet öl te nek majd sa ját éne ké -
ben. 43-ban is ének tár sult a ka rá cso nyi, új évi gon do la -
tok hoz: Paul Ger hardt kö nyör gé se.18

Bon ho ef fert a te ge li bör tön bõl a si ker te len Hit ler-el le nes
me rény let után 1944. ok tó ber 8-án át szál lí tot ták a Prinz-
Alb recht-Stras sé ra, a Ges ta po fegy há zá ba. A kö rül mé nyek
itt erõ sen meg szi go rod tak, kor lá to zot tá és vé let len sze rû vé
vált a kap cso lat tar tás le he tõ sé ge a csa lád ta gok kal, is me -
rõ sök kel. De a fog lyok sor sá ról is csak ki szá mít ha tat la nul

ju tot tak ki hí rek. Aho gyan a teo ló gus társ és ba rát, Eber -
hard Beth ge tu dó sít, Bon ho ef fer to vább szál lí tá sá ról és áp -
ri lis 9-ei ha lá lá ról is csak 1945 nya rán ér te sül tek.19

Az 1944. de cem ber 19-i le vél és az ének az egyik utol só
Bon ho ef fer tõl ránk ma radt do ku men tum.

A SZÖ VEG ÉS A DAL LAM

Az ének szö ve gét meg ha tá roz za a szi tu á ció és az idõ pont,
amely ben szü le tett.20 1944 ka rá cso nya elõt ti na pok ban ír -
ta, így új évi gon do la tok fo gal ma zód nak meg ben ne. Az
éne kes köny vünk ben kö zölt for má ban ez nem tük rö zõ dik,
hi szen ott az ere de ti hét vers szak he lyett csak öt sze re pel,
és az ere de ti utol só vers szak ke rült az egész ele jé re. Mi -
elõtt azon ban az ének rész le te i be bo csát koz nánk, idéz zük
fel elõ ször a meny asszo nyá nak írt le vél rész le tét!

„Na gyon csen des na pok lesz nek majd há zunk ban. De
új ra és új ra azt ta pasz ta lom, hogy mi nél na gyobb a csend
kö rü löt tem, an nál vi lá go sab ban ér zem a ve le tek va ló kap -
cso la tot. Olyan ez, mint ha a lé lek a ma gány ban úgy vál na
fo gé konnyá, aho gyan a hét köz na pok ban so ha sem. Ezért
még so ha nem érez tem ma ga mat tel je sen egye dül és el ha -
gyott nak. Te, szü le im és mind nyá jan, ba rá tok, ta nít vá -
nyok, min dig egé szen kö zel vagy tok hoz zám. Imád sá ga i -
tok, jó gon do la ta i tok, bib li ai igé i tek, rég volt be szél ge té sek
ve le tek, ze ne da rab ja i tok, köny ve i tek annyi ra meg ele ve -
ned nek és je len va lók ká lesz nek, mint ed dig so ha. Az em -
ber egy nagy lát ha tat lan or szág ban él, amely nek re a li tá sá -
hoz nem fér két ség. Egy ré gi es ti gyer mek dal az an gya lok -
ról így szól: »Ket tõ ta kar be en gem, ket tõ éb reszt en gem«.
Az õ je len lé tük olyan lát ha tat lan meg tar tó erõ, ál dó ha ta -
lom, es te és reg gel, amely re fel nõtt ként leg alább olyan
szük sé günk van, mint gyer mek ko runk ban.”21

Kö vet kez zék most a vers ere de ti, hét vers sza kos for má ja:

Von gu ten Mäch ten treu und still um ge ben

Von gu ten Mäch ten treu und still um ge ben
be hü tet und ge trös tet wun der bar, –
so will ich die se Tage mit euch le ben
und mit euch ge hen in ein ne ues Jahr;

noch will das al te uns re Her zen qu el len
noch drückt uns bö ser Tage schwe re Last,
Ach Herr, gib un sern auf ge sch reck ten Se elen
das Heil, für das Du uns ge schaf fen hast.
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14 Uo. 121., 127., 139., 51. o.
15 Uo. 37. o.
16 Lásd pél dá ul 1943-bõl az ál do zó csü tör tö ki le ve let. Uo. 36. o.
17 Bör tön le ve lek 55. o.
18 EÉ 466,3

19 Vö. Eber hard Beth ge elõ sza vát a Bör tön le ve lekhez. 5. kk.
20 Az ének is mer te té sé nél fi gye lem be vettem Jür gen Hen kys ta nul má nyát
(lásd 1. jegyz.).
21 Bra utbri e fe Zel le 92. Mün chen, 1992. Idé zi: Hen kys 2003. 456. o. (A
ma gyar for dí tást a szer zõ ké szí tet te.) 



Und reichst Du uns den schwe ren Kelch, den bit tern,
des Le ids, ge füllt bis an den höchs ten Rand,
so neh men wir ihn dank bar oh ne Zit tern
aus De i ner gu ten und ge li eb ten Hand.

Doch wil lst Du uns noch ein mal Fre u de sc hen ken
an die s er Welt und ih rer Sonne Glanz,
dann woll’n wir des Ver gan ge nen ge den ken,
und dann ge hört Dir un ser Le ben ganz.

Lass warm und hell die Ker zen he u te flam men
die Du in uns re Dun kel he it geb racht,
führ, wenn es se in kann, wi e der uns zu sam men!
Wir wis sen es, De in Licht sche int in der Nacht.

Wenn sich die Stil le nun ti ef um uns bre i tet
so laß uns hö ren je nen vol len Klang
der Welt, die un sicht bar sich um uns wei tet,
all De i ner Kin der ho hen Lob ge sang.

Von gu ten Mäch ten wun der bar ge bor gen
er war ten wir get rost, was kom men mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Mor gen,
und ganz ge wiß an je dem ne u en Tag.

Ál dó ha tal mak…

Ál dó ha tal mak csend ben kö rül fog nak,
és óv nak, vi gasz tal ják lel ke met.
Ve le tek vá gyom él ni nap ja in kat
s új év re in dul ni most ve le tek;

Az óév: út ját áll ja még a fény nek,
a sok go nosz nap lel künk ter he li –
ké rünk, Urunk, ó, ir gal mazz sze gény nek,
s az üd vöt, mely re szán tad, add ne ki.

S ha nyúj ta nád, hogy ürít sük egy csep pig,
a szen ve dés sel telt ne héz po hárt,
ve gyük há lá val, bát ran, mint eled dig
fo gad tuk mind, Te szent ke zed mit ád.

De hogy ha még is új öröm re tá rul,
és itt, e föl dön lesz még víg na punk:
mi el múlt, ak kor jól szí vünk be zá rul,
s mi min de nes tül csak Ti éd va gyunk. 

Lo bog ja nak ma gyer tya lán gok lá gyan,
sö tét sé gün ket fé nyed hat ja át,
le hes sünk együtt új ra mind ahá nyan.
Az éj ben ra gyo gást Te fé nyed ád.

A csend kö röt tünk mé lyen szer te árad,
hadd hall juk azt a tisz ta éne ket,
amely be töl ti rej tett, szép vi lá god,
hol té ged di csér min den gyer me ked.

Ál dó ha tal mak ol tal má ba rejt ve
csak vár juk bé kén mind azt, ami jõ
mert Is ten õriz hí ven reg gel, es te, 
õ hû lesz, bár mit hoz zon a jö võ.

(Dó ka Zol tán, Marschal kó Gyu la, Ja kus Im re és Bo ros At -
ti la for dí tá sá nak fel hasz ná lá sá val.)22

A le vél ben a ko ráb bi ak hoz vi szo nyít va még in ten zí veb -
ben fe je zõ dik ki a vá gya ko zás a kö zös ség után, de erõ seb -
ben je le nik meg a lel ki kö zös ség, a lát ha tat lan or szág
meg ta pasz ta lá sá nak ké pe is. A lát ha tat lan meg tar tó erõt
pe dig an gya lok köz ve tí tik. Itt Bon ho ef fer ugyan azo kat a
sza va kat hasz nál ja, mint az ének ele jén és vé gén: gu te,
(un sicht ba re) Mäch te – Von gu ten Mäch ten… Éne künk ben
te hát nem va la mi fé le ál ta lá nos, meg fog ha tat lan ha ta lom -
ra kell gon dol nunk. Bon ho ef fer, aki na gyon is lát ha tó és
fi zi ka i lag ta pasz tal ha tó ha tal mak fog sá gá ban töl töt te
nap ja it, át él te és sze ret te i nek is to vább ad ta a zsol tár ból jól
is mert sza ka szo kat: Min den ol dal ról kö rül fog tál, ke ze det
raj tam tar tod (Zsolt 139, 5); Mert meg pa ran csol ta an gya -
la i nak, hogy vi gyáz za nak rád min den uta don (Zsolt 91,
11). Az el sõ vers egyes szám el sõ sze mély ben író dott. Bon -
ho ef fer így szó lít ja meg és egy ben vi gasz tal ja is csa lád ját.
Rög tön a vers ele jén meg je le nik a csa lá di kö zös ség át élé -
sé nek vá gya az új év kü szö bén.

A má so dik vers szak a sö tét je len va ló sá gá ba ál lít
vissza. A fény nek út ját áll ja még az óév – és ez zel együtt
az „ó”. A je len te hát a „még” ide je, a vá ra ko zá sé, amely -
ben meg szó lal az üd vöt ké rõ ima, amely ben a zsol tá rok -
hoz ha son ló an egye sül a pa nasz és a meg ígért üd vös ség
ké ré se. 

A kö vet ke zõ vers szak be mu tat ja azt, hogy a jö võ hoz hat
rosszat is. Mint ha Krisz tus Ge cse má né-ker ti imá já nak pa -
raf rá zi sa je len ne meg itt. A ke se rû po hár vé te lé hez az erõt
ma gá tól Is ten tõl ké ri a szen ve dés elé né zõ em ber.

A ne gye dik vers szak ban a dol gok jó ra for du lá sá nak a
re mé nye szó lal meg. Bon ho ef fer még a bör tön ki lá tás ta lan
hely ze té ben is han got ad an nak a le he tõ ség nek, hogy a
föl di sor sot jó ra is for dít hat ja az atyai kéz. De a sö tét na -
pok ak kor sem múl nak el nyom ta nul, a múlt ben nünk ma -
rad. A rosszal és jó val, az élet tel jes sé gé vel együtt tar to -
zunk Is ten hez. 

A föl di sors jó ra for du lá sá nak kéz zel fog ha tó je le Bon -
hoef fer szá má ra a na gyon vá gyott csa lá di kö zös ség meg élé -
se len ne. Az ötö dik vers szak ban ezt mint ka rá cso nyi ké rést
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22 Az itt kö zölt szö veg négy for dí tás egy be ve té sé vel és egy be szer kesz té -
sé vel szü le tett. Cé lunk az volt, hogy a né met szö veg tar tal mát mi nél hû -
sé ge seb ben vissza adó ver ses for mát kö zöl jünk.
23 Vö. az egy év vel ko ráb ban írt le vél lel.



mond ja ki a szer zõ. En nek je le a „gyer tya lán gok lo bo gá -
sa”,23 de az iga zi fény az iga zi sö tét ben Is ten meg je le né se.

A ha to dik vers a lát ha tat lan vi lág éne két idé zi, amely a
csend ben vá lik hall ha tó vá. A lát ha tat lan vi lá got a lát ha tó -
val együtt Is ten te rem tet te (Ni ce ai hit val lás). In nen jön nek
az „ál dó ha tal mak”, és en nek az éne ke a ka rá cso nyi tör té -
net ben le írt an gyal ének is a bet le he mi me zõn (glo ria in ex -
cel sis). Ka rá csony, an gya lok, ál dó ha tal mak szo ro san egy -
be fo nód nak az esz ka to lo gi kus re mény ség gel.

Az utol só vers szak – ame lyet éne kes köny vünk el sõ ként
kö zöl – be ke re te zi az éne ket. Az el sõ vers szak én-ti vi szony -
la ta, majd a má so dik tól ha to di kig ter je dõ vers sza kok mi-te
(ti. Is ten) vi szony la ta után itt meg je le nik a mi-õ vi szony lat.
Az ív a tel jes Is ten re ha gyat ko zás ki fe je zé sé vel zá rul le.

Az ének át gon dolt mon da ni va ló ja mel lett fi gyel met ér -
de mel szi go rú, fe gyel me zett szer ke ze te is. A vers ben ti zen -
egyes és tí zes so rok vált ják egy mást fe mi nin és masz ku lin
ke reszt rí mek kel. Ezt a ne héz és szi go rú for mát egyet len
ren del ke zé sünk re ál ló ma gyar for dí tás sem ad ja vissza
ma ra dék ta la nul. Aho gyan a bör tön meg pró bál ta tá sai el le -
né re Bon ho ef fer szel le mi leg min dig új és új ki hí vá so kat
ke re sett, úgy éne ké nek el mé lyült mon da ni va ló ja is ma gas -
ren dû for mát ka pott.

Azt is hoz zá kell ten nünk eh hez, hogy eb ben a for má -
ban egyet len már meg lé võ dal lam ra sem le he tett el éne kel -
ni Bon ho ef fer ver sét.24 A vers bõl a Né met De mok ra ti kus
Köz tár sa ság ban lett gyü le ke ze ti ének. The op hil Ro then -
berg egy ház ze nész, tud va, hogy if jú sá gi al kal mak le zá rá -

sa kor gyak ran hasz nál ták es ti imád ság ként az ak kor is -
mert egyet len vers sza kot (éne kes köny vünk el sõ vers sza -
kát), fel kér te Ot to Abelt, hogy ír jon dal la mot hoz zá. Az
ének 1959-ben szü le tett, és be ke rült a Ro then berg ál tal
össze ál lí tott Sin gen de Schar cí mû gyûj te mény be. A mai
né met éne kes köny vek ez zel a dal lam mal hoz zák. Né mely
né met ki adás a tar to má nyon ként el té rõ, úgy ne ve zett Re gi -
o nal teilben kö zöl egy má sik, 1970-ben szü le tett dal la mot
is, amely az egy há zi könnyû ze ne stí lu sá ban író dott.25 En -
nek sa ját sá ga, hogy a dal lam szer ke ze te mi att a he te dik
vers ref rén né vá lik, így min den vers szak hoz hoz zá van
kap csol va.

A ma gyar éne kes könyv – több eu ró pa i hoz ha son ló an –
a taizéi kö zös ség egyik szer zõ jé nek, Jo seph Ge li neau-nak a
dal la mát hoz za. Az ének el mé lyült gon do lat me ne té hez vé -
le mé nyem sze rint ez jól il lik. Kü lö nös, kér dés sze rû zár la -
tá val jól hor doz za a szö ve get.

Bon ho ef fer szö ve gé nek is mert sé gét jól mu tat ja, hogy vi -
lág szer te mint egy 25-50 dal lam mal éneklik.26

Olyan szö ve get ka pott a csa lád és az utó kor Bon ho ef fer -
tõl, amely ben sze mé lyes és teo ló gi ai gon do la tok szer ves
egy ség be forr nak össze. Ez nem vé let len, hi szen nem hir -
te len öt let bõl szü le tett köl te mény rõl van szó: a teo ló gus
ál tal pa pír ra ve tett so rok a bör tön ben vissza-vissza té rõ
gon do la tok ne mes és ér ték ál ló meg fo gal ma zá sai. Fon tos
is mer nünk a tel jes for mát. En nek is me re té ben ta lán az
éne kes köny vünk ben kö zölt rö vi debb és ál ta lá no sabb vál -
to zat is kö ze lebb ke rül hoz zánk.
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24 Ezen az ala pon fel me rül het az a kér dés is, hogy va jon ének nek vagy
sze mé lyes han gú vers nek szán ta-e Bon ho ef fer ezt a szö ve get. (Vö. Hen -
kys 2003, 455. o.)

25 No. 65. Evan gelisches Ge sang buch. Ausg. für die Ev.–Luth. Kir chen in
Bayern und Thü rin gen. 637. o.
26 Hen kys 2003, 460. o.

Diet rich Bon ho ef fer több mint 60 év vel ez elõtt fo gal -
maz ta meg eti ká já nak frag men tu ma it. Aki nap ja ink ban
sze ret ne ve lük fog lal koz ni, an nak fi gye lem be kell ven -
nie Bon ho ef fer eti ká já nak ke let ke zé si kö rül mé nye it és

az az óta el telt idõt. Szá mí tás ba kell még ven ni, hogy
Bon hoef fer Eti ká ja, el té rõ en a Kö ve téstõl vagy akár a
Bör tön le ve lektõl (Widerstand und Er ge bung), ke ve sebb
pár be széd nek volt tár gya. Az NDK-ban meg sem le he tett
je len tet ni. Hi szen a könyv szö ve ge el lent mon dott an nak
az át lát szó pró bál ko zás nak, hogy Bon ho ef fert a szo ci a -
lis ta tár sa da lom ko ro na ta nú ja ként fo gad tas sák el. Mi -
elõtt eti ká já nak tar tal mi ré szé re ki tér nék, ál ta lá nos ság -
ban sze ret nék szól ni Bon hoef fer teo ló gi á já nak meg ér té -
si ne héz sé ge i rõl.

MAR TIN HO NE CKER

Diet rich Bon ho ef fer eti ká já nak
mai meg kö ze lí té sei*

* A ta nul mány az MTA–EHE Szo ci ál eti kai és Öku me ni kus Ku ta tó cso port
mun ká já nak ke re té ben ké szült és az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te -
men 2006. feb ru ár 14-én el hang zott elõ adás szer kesz tett vál to za ta. Né -
met bõl for dí tot ta Orosz Gá bor.



BON HO EF FER ÉR TEL ME ZÉ SÉ NEK NE HÉZ SÉ GEI

Bon ho ef fer rõl be szél ni már csak azért is ne héz, mi vel
mun kás sá ga szo kat lan mó don szö võ dött egy be élet tör té -
ne té vel. Diet rich Bon ho ef fer bi zo nyo san a 20. szá zad leg -
hí re sebb pro tes tán sai kö zé tar to zik, „a pro tes tan tiz mu son
kí vül és be lül egy aránt”.1 Na gyon sok el té rõ ál lás pont
kép vi sel te ti ma gát ál ta la. Sa ját cél ja i kat és tö rek vé se i ket
le gi ti mál ják az ál tal, hogy rá hi vat koz nak. Temp lo mo kat
és gyü le ke ze ti há za kat, egye sü le te ket és til ta ko zó moz gal -
ma kat ne vez tek el ró la. Ki is õ va ló já ban? Egy ház atya
vagy ra di ká lis kí vül ál ló? „Olaj vagy ho mok az egy ház és
a teo ló gia gé pe ze té ben?”2 Elég nagy annak a kí sér tése és
ve szélye, hogy nap ja ink ér de kei és el kép ze lé sei sze rint sa -
já tít suk ki õt. Még sem sza bad Bon ho ef fert ikon ná vagy
bál vánnyá ma gasz tal ni. Va ló já ban olyan mo dell, amely
sab lo nos cse lek vé si út mu ta tá so kat és ta ná cso kat oszt ko -
runk szá má ra.

To váb bi ne héz sé get je lent sok meg nyi lat ko zá sá nak tö -
re dé kes sé ge és le zá rat lan sá ga. Bon hof fer meg ér té se „egy -
szer re ne héz és könnyû”;3 ér te ke zé sé tõl és ha bi li tá ci ós
disszer tá ci ó já tól el te kint ve pub li ká ci ói nem aka dé mi ai,
csu pán tu do má nyo san ori en tá ló mun kák vol tak. Teo ló gi -
á val nem ön ma gá ért a teo ló gi á ért fog lal ko zott, ha nem eg -
zisz ten ci á li san ra gad ta meg õt a teo ló gia. A teo ló gia
„…volt az a di men zió, ame lyen ke resz tül ön ma gát ér tel -
mez ni és ki fe jez ni akar ta. Teo ló gi á ja hí võ gon dol ko dás és
gon dol ko dó hit volt, és nagy von zó dást mu ta tott az eti ka
irá nyá ba, amely szá má ra nem egy spe ci á lis te rü le te volt a
teo ló gi á nak vagy az élet nek. Teo ló gi á ja és eti ká ja még sem
ké pez ön ma gá ban zárt rend szert, ugyan ak kor el vá laszt -
ha tat la nok egy más tól.”4 Ké pes volt ön ma gát egy ér tel mû -
en és vi lá go san ki fe jez ni. Té te le i nek hosszú so ra ta lá ló ki -
fe je zés mód já val kö vet ke ze te sen rög zült. „Ol csó ke gye -
lem”, „nagy ko rú vá vált vi lág” – Bon ho ef fer szó al ko tá sai.
Más részt vi szont jó né hány alig ér tel mez he tõ: ami kor a
né met nép meg té vesz té se el len ér vel, vagy ép pen ki mond -
ja, hogy az üd vös ség egye dül a Hit val ló Egy ház ban van.
Ki je len té sei kö zött nem rit kák az elit is ta és au to ri ter, al -
kal man ként fent rõl le fe lé irá nyu ló ál lí tá sok. Nagy pol gá ri
csa lád ból szár ma zik, ez szem be tû nõ.

Né hány do log el lent mon dá sos. Mi kép pen le het sé ges az,
hogy egy pa ci fis ta részt vesz a Hit ler el le ni me rény let elõ -
ké szí té sé ben? Ho gyan hoz ha tó kö zös ne ve zõ re az egy há -
zi em ber, a Hit val ló Egy ház em be re és a kons pi rá ci ó ban
tu da to san részt vevõ, a né met „el len ál lás ban” te vé keny
har cos? Ho gyan vi szo nyul nak a Kö ve tés és a Ge me in sa -
mes Le ben spi ri tu á lis prog ram já hoz a nagy ko rú vi lág ról
szó ló, enig ma ti kus, ugyan ak kor ha tá ro zott ki je len té sei?
En nek alap ján nem szük sé ges Bon ho ef fer gon dol ko dá sá -

ban tö ré sek rõl be szél ni – még is el gon dol kod ta tó, hogy a
pi e tis ták és az el len zé ki ek egy aránt hi vat koz nak rá. Ki is
va ló já ban Bon ho ef fer? Az ed di gi e ken túl jel lem zõ, hogy
Bon ho ef fer el len té tek ben (Ge gen-Sä tzen) be szél. Pa ra do xo -
no kat hasz nál:5 az Is ten tõl el ha gya tott em ber és az em -
bert ke re sõ Is ten; a val lá sos ke resz tény és a Krisz tust kö -
ve tõ hí võ; a szen tek kö zös sé ge és az egy ház óri á si bû ne és
áru lá sa; a nagy ko rú em ber és az el ve szett bû nös; a sze re -
tet gyer me ki, egé szen egy sze rû eti ká ja és a bo nyo lult, dif -
fe ren ci ált fe le lõs ség eti ka, a rej tett tu do mány, a tu da tos
hall ga tás kö ve te lé sei és az acé los teo ló gi ai té te lek. Bi zo -
nyo san nem sza bad egyes ré sze ket egy más el len ki ját sza -
ni. Hi ba len ne Bon ho ef fert teo ló gi ai gon dol ko dó vá, po li ti -
ka i lag ak tív ke resz ténnyé, kon zer va tív és prog resszív teo -
ló gus sá, a klasszi kus teo ló gia rep re zen tán sá vá és mo der -
ni zá ló teo ló gus sá szét ha sí ta ni. Pél dá ul Bon ho ef fer krisz -
to ló gi á ja tel je ség gel tra di ci o ná lis és kon ven ci o ná lis. Az is -
ten em ber ség óke resz tény dog má ján tá jé ko zó dik. Jé zus
mint zsi dó, a föl di, tör té ne ti Jé zus – aki nek alak ja az 50-
es évek ben he ves vi ták tár gya volt –, a dog ma tör té net kri -
ti kai és teo ló gia tör té ne ti ma gya rá za ta tõ le tá vol áll. Ezek
az uta lá sok is alá tá maszt ják, mi ért olyan ne héz kes Bon -
ho ef fer teo ló gi á já val fog lal koz ni.

BON HO EF FER ÉLET ÚT JA

Bon ho ef fer gon dol ko dá sa nem ért he tõ meg élet tör té ne té -
nek is me re te nél kül.6 Ap ja, Karl Bon ho ef fer pszi chi á ter pro -
fesszor és kli ni ka igaz ga tó volt, elõ ször Bres la u ban, majd
Ber lin ben. Édes any ja, Pa u la von Ha se lel kész csa lád ból
szár ma zott, ap ja teo ló gia pro fesszor volt, és idõn ként II.
Vil mos csá szár ud va ri pré di ká to ra. Diet rich 1906. feb ru ár
4-én leg fi a ta labb fi ú ként szü le tett há rom báty ja és négy
nõ vé re után. Iker test vé re, Sa bi ne ké sõbb a „nem ár ja” Ger -
hard Le ib holz hoz ment fe le sé gül, aki nek Ang li á ba kel lett
emig rál nia. Nagy pol gá ri csa lád ból szár ma zott. A csa lád
tá vol sá got tar tott az egy ház tól; az édes apát nem ér de kel -
te a val lás. Nem volt na ci o na lis ta, ha nem nyi tott volt a
We ima ri Köz tár sa ság irá nyá ban. Bonhoeffer az érett sé gi
után Tü bin gen ben ta nult teo ló gi át. Ezt kö vet te 1924-es
tar tóz ko dá sa Ró má ban, ez után ta nul má nya it Ber lin ben
foly tat ta. 1927-ben Re in hold Se e berg nél dok to rált a Szen -
tek kö zös sé ge cí mû mun ká já val, 1928-ban le tet te az „el sõ
teo ló gi ai vizs gát”, és az Akt und Se in cí mû dol go za tá val
ha bi li tált Ber lin ben. A mun ka rend kí vül ne héz és igé nyes.
Bon ho ef fer a transz cen den tá lis fi lo zó fi á val fog lal ko zik
ben ne, a cse lek vés és a lét ér tel me zé sét vizs gál ja a fi lo zó -
fi á ban. 1930-ban egy évig New York ban, a Union Theo lo -
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gi cal Se mi naryn ta nult. Egye sült ál la mok be li tar tóz ko dá -
sa erõ sen meg ha tá ro zó volt szá má ra. 1931 jú ni u sá ban
vissza tért Ber lin be, és se géd lel kész lett Prenz la u er Berg -
ben – 25 éve sen túl fi a tal volt ah hoz, hogy pa ró kus lel kész
le hes sen –, ugyan ak kor ma gán ta nár lett az egye te men.
Eb ben az idõ ben az öku me né el kö te le zett je, a „Welt bund
für Fre und schaft sar be it der Kir chen” if jú sá gi tit ká ra. Ez a
moz ga lom nem állt a né met pro tes táns teo ló gia fõ áram -
la tá ban, amely ak kor erõ tel je sen na ci o na lis ta volt, és el -
uta sí tot ta az öku me nét mint in ter na ci o na lis ta tö rek vést.
Hit ler ha ta lom ra ju tá sá val egy idõ ben Bon ho ef fer csat la -
ko zott az egy há zon be lü li el len zék hez. Szem be for dult az
egy ház és az ál lam össze kap cso lá sá val, és az el sõk kö zött
is mer te fel a zsi dó kér dést. Eb bõl az idõ bõl szár ma zik hí res
mon da ta: „a ke rék a kül lõk köz é es het” (es gel te dem Rad
in die Spe i chen zu fal len). 1933 ok tó be ré ben Lon don ban
lett lel kész. 1934-ben öku me ni kus kon fe ren ci án vett részt
Fa noe-ben, ahol meg tar tot ta hí res „bé ke pré di ká ci ó ját”.
Áhí ta tá ban öku me ni kus zsi na tot kö ve telt, amely ki ve szi
az em be rek ke zé bõl a fegy ve re ket. 1935-ben vissza tért Né -
met or szág ba, és át vet te a Hit val ló Egy ház il le gá lis Pre di -
ger s emi narjá nak ve ze té sét a Ber lin mel let ti Fin ken wal dé -
ban. 1936-ban a sze mi ná ri um mal Svéd or szág ba uta zott
ta nul mány út ra, ugyan eb ben az év ben von ták meg tõ le
ma gán ta ná ri en ge dé lyét. A Ges ta po 1937-ben be zár ta a
Pre di ger s emi nart; a to váb bi mun ka il le ga li tás ban folyt. A
Pre di ger s emi narban vég zett mun ka ered mé nye ként je lent
meg 1937-ben a Kö ve tés és a Ge me in sa mes Le ben. 1937-
ben Bon ho ef fer egy ven dég elõ adói hely át vé te le cél já ból
New York ba uta zott. Há rom hét után – ame ri kai ba rá tai
ké ré sé nek el le né re – vissza uta zott Né met or szág ba, így a
II. vi lág há bo rú ki tö ré se kor is mét ha zá já ban volt. 1940-
ben fel men tést kért a ka to nai szol gá lat alól, és kons pi ra -
tív te vé keny sé get foly ta tott egy el len ál lá si cso port ban só -
go rá val, Hans von Doh na nyi val, Rü di ger Schlei cher rel, va -
la mint test vé ré vel, Klaus Bon ho ef fer rel együtt. Et tõl kezd -
ve Bon ho ef fer „ván dor éle tet” élt, nem volt biz tos tar tóz ko -
dá si he lye. Svájc ba uta zott, majd 1942-ben Nor vé gi á ba,
ahol George Bell püs pök kel ta lál ko zott. 1942-tõl fog va dol -
go zott eti ká ján. 1943-ban el je gyez te Ma ria von We de me -
yert,7 aki 1943. ja nu ár 13-án írás ban igent mon dott.
1943. áp ri lis 5-én le tar tóz tat ták Bon ho ef fert, a Wehr -
macht vizs gá la ti fog ság ban tar tot ta Ber lin-Te gel ben. Eb -
ben az idõ ben ír ta le ve le it Eber hard Beth gé nek, ame lyek a
Bör tön le ve lekben (Widerstand und Er ge bung) je len tek
meg. Ez zel egy idõ ben iro dal mi szö ve ge ket is le jegy zett,
elõ ször drá mák kal pró bál ko zott, 1944-tõl kö vet kez tek a
köl te mé nyek, kö zülük az egyik leg is mer tebb az „Ál dó ha -
tal mak ol tal má ba rejt ve”. 1944. jú li us 20-án meg hi ú sult a
Hit ler el le ni me rény let. A „Zos se ner”-ak ták meg ta lá lá sa –
a ná ci ura lom bûn tet te i rõl szó ló anya gok gyûj te mé nye,
ame lye ket egy pán cél szek rény ben ta lál tak meg – ve ze tett

a Ges ta po pin cé jé ig, a Prinz-Alb recht-Strassé ig. 1945 feb -
ru ár já ban a buc hen wal di kon cent rá ci ós tá bor ba vit ték át,
ahol áp ri lis 9-én ki vé gez ték, fel akasz tot ták.

Ezek az ada tok a leg fon to sabb ál lo má sa it je lö lik egy
moz gal mas és nyug ha tat lan élet nek. Bon ho ef fer köny vei
éle te kon tex tu sá hoz tar toz nak. Az ál lo má sok fel so ro lá sa
meg ne ve zi ke let ke zé se ik el té rõ össze füg gé se it: az egye -
tem, a Pre di ger s emi nar és az el len ál lá si moz ga lom, va la -
mint a fog ság.

A leg el sõ mun kák, a Sanc to rum com mu nio és az Akt
und Se in egyetemi dolgozatokként jöttek létre, ame lyek
nap ja ink ra fe le dés be me rül tek vol na, ha szer zõ jü ket nem
Bon ho ef fer nek hív ják.

A Kö ve tés és a Ge me in sa mes Le ben he lye a Pre di ger s emi -
nar-be li élet ben van. A Kö ve tés a He gyi be széd me di ta tív
ma gya rá za tát tar tal maz za, amely ben Bon ho ef fer Má tét
Pál lal kap csol ja össze – pasz to rá lis, spi ri tu á lis írás ma gya -
rá zat. Ugyan ak kor Bon ho ef fer a kö zös lel ki élet re, a vi ta
com mu nisra kí ván el ve zet ni.

Az Eti ka és a Widerstand und Er ge bung kor tör té ne ti
hát te re a kons pi rá ció és az el len ál lás. A kons pi ra tív kö rül -
mé nyek mi att az eti ká ban né hány do log lep lez ve ma rad.
Még is nyil ván va ló, hogy mind két mû az ext rém eg zisz ten -
ci á lis fe nye ge tett ség kö rül mé nyei kö zött ke let ke zett. Egyik
könyv sem be fe je zett, csu pán váz la to kat és frag men tu mo -
kat tar tal maz nak.

AZ ETI KA CÉL KI TÛ ZÉ SE

Az Eti ka el sõ ki adá sát 1949-ben – Bon ho ef fer ren de zet le -
nül hát ra ha gyott kéz ira tai alap ján8 – Eber hard Beth ge ál lí -
tot ta össze. Beth ge ek kor pró bál ta meg rend sze rez ni a szö -
ve get, amely hez ka lan dos úton ju tott hoz zá. Az össz ki adás
a pa pír és a tin ta nyo mo zói vizs gá la tá val kro no lo gi kus sor -
ren det pró bál fel ál lí ta ni. Fél re is mer he tet le nül olyan váz la -
tok ról van szó, ame lye ket új ból és új ból le je gyez tek. Az
egyik köz pon ti mo tí vum az a kér dés, mi ként vi szo nyul
Krisz tus a jó hoz. En nek meg fe le lõ en a to váb bi té mák: az
élet és az ér té kek, va la mint a sze re tet és a ja vak. 

Bon ho ef fer az Eti kát leg ne he zebb mun ká já nak tar tot ta.
„Szem re há nyá so kat te szek ma gam nak, ami ért az Eti kát
nem fe jez he tem be (rész ben el ko boz ták).”9 „Né ha ar ra
gon do lok, mint ha éle tem töb bé-ke vés bé mö göt tem len ne,
és már csak az Eti kát kel le ne be fe jez nem.”10 Az Eti ka
1949-es vissz hang ja Beth ge szá má ra csa ló dás volt. Alig
fi gyel tek fel rá. Csak 1951-ben, a Te gel ben írt le ve lek pub -
li ká lá sa után ka pott az Eti ka is több fi gyel met. En nek a
mun ká nak meg ér té se igen ne héz kes. Az egyes ré sze ket és
a váz la to kat 1940-tõl kezd ve je gyez te le Bon ho ef fer, egy -
más tól egé szen el té rõ he lye ken. Bon ho ef fert el til tot ták a
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nyil vá nos be széd tõl, a pré di ká lás tól és az írás tól. Ezen kí -
vül nem tar tóz kod ha tott Ber lin ben sem, el te kint ve a csa -
lád lá to ga tá sok tól. Nem volt ál lan dó tar tóz ko dá si he lye,
Klei-Krös sin, Sch la we, Ber lin és más he lyek kö zött in gá -
zott, a leg több idõt az et ta li ko los tor ban töl töt te. A szö ve -
gek egy más sal sem ko he ren sek. A ke let ke zé si tör té net bõl
ma gya ráz ha tó a bi zony ta lan re cep ció is.

A ti ze dik, új ra szer kesz tett ki adás prog ram sze rû en kez -
dõ dik: „Úgy tû nik, hogy a jó ról és a rossz ról va ló is me ret
az eti kai meg fon to lá sok cél ja. A ke resz tény eti ka el sõd le ges
fel ada ta en nek az is me ret nek a meg szün te té se. Ez zel az
egyéb eti kák ra irá nyu ló tá ma dás sal olyan egye dül ma rad,
hogy kér dé ses, van-e egy ál ta lán ér tel me ke resz tény eti ká -
ról be szél ni. Ha ez még is így tör té nik, ak kor csak azt je lent -
he ti, hogy a ke resz tény eti ka min den er köl csi kér dés ere de -
tét szó lal tat ja meg, és így egye dül az eti ka kri ti ká ja ként ér -
vé nye sül.”11 A tu do má nyos ki adás a szö ve get ké sõbb re
kel te zi; Beth ge prog ram adó jel le ge sze rint az ele jé re rak ta.
Az össz ki adás ezt a részt a „Krisz tus, a va ló ság és a jó” ele -
jé re he lye zi.12 Eb ben is az em ber sa ját jó sá gá ról és a jó cse -
lek vé sé rõl van szó. Ez a tár gya a kö vet ke zõ fe je zet nek is:
„A jó tör té ne te”.13 „A jó kér dé se éle tünk höz tar to zik úgy,
ahogy éle tünk a jó irán ti kér dés hez tar to zik.”14

A jó te hát a bon ho ef fe ri eti ka cél ki tû zé sé nek alap kér dé -
se. Az a ki je len tés, hogy a jó ról és a rossz ról va ló is me ret
len ne a cél ja min den eti kai meg fon to lás nak, ön ma gá ban
helyt ál ló. Ez a meg fo gal ma zás: „sci en tes bo num et
malum”, tud va le võ leg a bûn eset tör té ne té ben ol vas ha tó,
1Móz 3-ban. A jó és a rossz kö zöt ti kü lönb ség té tel jel zi az
ere det tõl va ló el sza ka dást. Aki Bon ho ef fer hez ha son ló an
gon dol ko dik, ra di ká li san meg kér dõ je le zi az eti kát. Ezt is
ír ja Bon ho ef fer: a ke resz tény eti ka kri ti ká ja min den más
eti ká nak. E ki je len tés mö gött Fried rich Nietz sche ál lí tá sa
is meg ta lál ha tó. Az Eti kában több ször hi vat ko zik Nietz -
sché re. Nos, mi is a jó? A le xi ko nok ban a „jó” mint mel -
lék név sze re pel, va la mint az ér té kek, ja vak össze füg gé sé -
ben (pél dá ul élet, egész ség, bé ke). Azon ban a jó ról magá -
ról alig esik szó. Ez ré gi prob lé ma. A gö rög szó: aga tos, az
aga miból ve zet he tõ le, le for dít va: cso dál koz ni, ámu lat ba
es ni; azon ban az aganból is, amely annyit tesz: na gyon
sok. A jó az, ami cso dá lat ra mél tó. A jó az, ami al kal mas
és hasz nál ha tó. A jó így azt je len ti: va la mi re hasz nál ha tó,
va la mi lyen funk ció be töl té sé re al kal mas. Rög tön fel me rül
a kér dés: mi re hasz nál ha tó? A gö rö gök két fel fo gást val -
lot tak a jó ról: az ab szo lút jó és a va la mi re jó fo gal mát kü -
lön böz tet ték meg. Az ab szo lút jó ról Pla tón be szél: jók az
ide ák. A jó te hát azo nos a lét tel, a va ló sá gos sal. A jó ezért
alap té má ja a pla tó ni fi lo zó fi á nak. Azon ban már Arisz to te -
lész szem be for dult Pla tón nal: az aga t hon szó, a jó, olyan
sok je len tés sel hasz ná la tos, mint a „lé te zõ” szó. Az új kori

fi lo zó fu sok ra di ká li san vi tat ták, hogy a jó irán ti kér dés fel -
te vé sek egy ál ta lán he lye sek-e ön ma guk ban. An nak a
meg fon to lá sa len ne ér tel mes, hogy szá mom ra mi a jó. A jó
je len té se te hát nem egy ér tel mû. A jó nak ab szo lút és re la -
tív je len té se van. A jó ezen kí vül még a me ta fi zi ká nak is
ha gyo má nyos sza va.

Mi ként ér tel me zi ak kor Bon ho ef fer a jót? Krisz tus sal
hoz za kap cso lat ba – ez az õ kér dés fel te vé se.15 Ez zel szem -
ben az a sze rep, amely az eti ká ban a jó hoz tár sul, nem
meg ha tá ro zó. Ma gá tól ér tõ dõ en szá má ra is lé te zik a
rossz, az el ve ten dõ, úgy mint a bor zal mas gyil ko lás és a
kín zás. A kér dés fel te vés bõl fa ka dó an azon ban újabb kér -
dés adó dik szá má ra: a ke resz tény teo ló gia be szél a bûn bo -
csá nat ról, a bû nös és az is ten te len em ber meg iga zu lá sá -
ról. Mi lesz ez ál tal a jó val? Meg ál la pít ja, hogy az el múlt
húsz év ben ve szé lyes el len ál lás ala kult ki az evan gé li um -
mal szem ben – a „húsz év” a dia lek ti kus teo ló gia kez de té -
re utal: „A jó meg iga zu lá sá nak he lyé be a rossz meg iga zu -
lá sa lé pett, a pol gá ri ide a li zá lá sa he lyett a nem pol gá ri -
ban, a rend el le nes ség ben, a ka o ti kus ban, az anar chiz mus -
ban, a ka taszt ro fá lis ban lel ték örö mü ket…” A nem pol gá -
ri „pe rem eg zisz ten ci á kat” szank ci o nál ták a ke resz tény
egy há zak. „A bû nö sök evan gé li u má ból, amely nek ha tal -
má ról szó van – anél kül, hogy va la ki is akar ta vol na – a
bûn üd vöz le te lett. A jó – pol gá ri ér te lem ben – ne vet sé ges -
sé vált.”16 Ezen a he lyen meg tö rik a kéz irat. Bon ho ef fer
ma gya rá za ta hi ány zik. Egy pa pi ro son még ezt ol vas hat -
juk: „Ér zel mi leg va la hogy így: a jó pol gár is alá za tos Is ten
elõtt, azon ban a bû nös em ber iga zán csak ke gye lem bõl
él.”17 Ennyit Bon ho ef fer jó val kap cso la tos gon do la ta i hoz. 

A kö vet ke zõ meg ha tá ro zó fo ga lom így hang zik: va ló ság.
Az el sõ ter ve zet a kö vet ke zõ fel ira tot vi se li: „Krisz tus, a va -
ló ság és a jó”.18 Tár gya a vi lág va ló sá gá nak kap cso la ta Is -
ten va ló sá gá val. „A ke resz tény eti ka kér dé se Is ten ki nyi lat -
koz ta tott va ló sá gá nak meg va ló su lá sa Jé zus Krisz tus ban, a
te remt mé nyek kö zött.”19 Eb bõl ez a kö vet kez te tés adó dik:
„A jó aka rá sa te hát az Is ten ben meg lé võ va ló ság utá ni vá -
gya ko zás ban van.”20 Mind ezt exe ge ti ka i lag az Is ten Jé zus
Krisz tus ban ki nyi lat koz ta tott va ló sá gá ra va ló uta lás tá -
maszt ja alá. Er re bi zo nyí ték a Ko los sé be li ek hez írt le vél
koz mi kus krisz to ló gi á ja (Kol 1,16). Krisz tus – mint a ke le -
ti or to do xi á ban – a vi lág ura, a pan tok rá tor. Ez a két  szfé -
rá ban való gon dol ko dás el uta sí tá sát je len ti, amely meg kü -
lön böz te ti a mennye it és a föl dit, a ter mé szet fe let ti, ke resz -
tény dol go kat és a ter mé sze ti, pro fán, vi lá gi dol go kat.21

Is mét fel te he tõ a kér dés, mit is je lent iga zá ból a va ló -
ság. A 17. szá zad tól kez dõ dõ en a né met nyelv ben a va ló -
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sá gos szó a „tu laj don kép pe ni, igaz, va lós” ér te lem ben for -
dul elõ. Ez a „re á lis, re a li tás” la tin ere de tû sza vak nak fe -
lel meg, a re a li tást ter mé sze te sen em pi ri ku san ért ve. A va -
ló ság te hát új ko ri fo ga lom. Az an tik vi tás és Arisz to te lész
óta két má sik meg kü lön böz te tés vált meg ha tá ro zó vá: egy -
részt a le het sé ges és a le he tet len szem be ál lí tá sa, pos si bi lis
és im pos si bi lis, va la mint a szük ség sze rû és az eset le ges,
ne ces sa ri us és con tin gens. Me lyik ér te lem ben be szé lünk
te hát va ló ság ról? Az em pi ri ku san meg ra gad ha tót je len ti-
e? Bon ho ef fer bi zonnyal nem a po zi ti vis ta-em pi ri kus va -
ló ság ra gon dolt.22 A va lós az, ami ha tó, ami ha tott? Be -
szé lhetünk meg va ló su lás ról. Azon ban er re sem gon dol ha -
tott. Bon ho ef fer Is ten te vé kennyé vá lá sá ra gon dolt az élet -
ben. Azon ban nem lé te zik va ló ság meg mu tat ko zás nél kül
– a hit pers pek tí vá já ból néz ve, ta pasz ta lat nél kül. Ezért
meg fon to lan dó: a va lós vé gül is az el lent mon dá sos, ami
el len áll ne künk, ami tes ti leg ér zé kel he tõ. A va ló ság nem
konst ruk ció. A konst ruk ci ók „vir tu á lis” va ló sá gok. Te hát
Bon ho ef fer nek ki kel lett bon ta nia va ló ság ér tel me zé sét, és
a hit meg ta pasz tal ha tó sá gá ról kel lett szól nia. 

Ed dig alap fo gal mak ra kér dez tünk rá, mint a jó és a va -
ló ság, ame lye ket Jé zus Krisz tus hoz va ló kap cso la tuk ban
teo ló gi a i lag gon dolt át Bon ho ef fer. Krisz tus nak a jó hoz és
a va ló ság hoz va ló hoz zá ren de lé se a man dá tum fo gal má -
ban fe je zõ dik ki együt te sen. Az a té zis a ki in du lá si pont,
hogy min den te remt mény Krisz tus ban van (Jn 1,10; Kol
1,16). Ezen a teo ló gi ai té zi sen ala pul a man dá tu mok ról
szó ló ta ní tás.23 Az eti ká nak az is te ni man dá tu mok ról szó -
ló ta ní tás tól két mó don is el kell ha tá ro lód nia. Egy részt el -
ha tá ro ló dik egy tisz ta szi tu á ció eti ká tól, amely a kö vet ke -
zõ alap té tel sze rint jár el: sze ress, és tedd azt, amit akarsz
– „ama et fac quod vis”.24 Az az evan gé li kus eti ka, amely
ezen az alap el ven tá jé ko zó dik, csak eset rõl eset re, egyes
szi tu á ci ók tük ré ben dön te ne. Ek kor nem is mer né a struk -
tú rá kat, a ren de ket, az in téz mé nye ket, ame lyek mind egyi -
ke füg get len a szi tu á ci ók tól. Más részt Bon ho ef fer el kí -
ván ja ke rül ni a me rev ren de ket meg kü lön böz te tõ teo ló gi -
át, ame lyet evan gé li kus teo ló gu sok, köz tük Paul Al thaus
és Wer ner El ert, vagy a re for má tus Emil Brun ner a har min -
cas évek ben fel vá zolt. E fel fo gás sze rint a ren dek a te rem -
tés sel jöt tek lét re, te hát ter mé sze tes kép zõd mé nyek, ame -
lyek ön tör vé nyû ek. Ezt a ren di teo ló gi át diszk re di tál ták az
egy há zi harc so rán, mi vel a né pet és a fajt is te ni rend nek
ne vez ték. Bon ho ef fer ez zel szem ben azt hang sú lyoz za, a
vi lág nak nincs olyan rend je, amely Krisz tus tól el len ne vá -
laszt va vagy füg get len len ne tõ le. A ren dek is te ni meg bí -
za tá sok – in nen a man dá tum szó. Is ten nek négy man dá -
tu mát ne ve zi meg: mun ka, há zas ság, fel sõbb ség, egy ház.

A man dá tu mok ról szó ló ta ní tás Bon ho ef fer ere de ti hoz zá -
já ru lá sa az eti ká hoz. Min den eset re a man dá tu mok ról szó -
ló ta ní tás né hány kri ti kus kér dést is fel vet: Mi ért ne vez he -
tõ a mun ka és a há zas ság man dá tum nak, a ma gán tu laj -
don és a csa lád pe dig mi ért nem? Ma nap ság van nak csa -
lá dok há zas ság nél kül is, és föl me rül az a kér dés is, hogy
a gyer mek te len há zas ság ne vez he tõ-e csa lád nak. Bon -
hoef fer hasz nál ja a fel sõbb ség fo gal mát, de az ál lam és a
de mok rá cia sza va kat egy ál ta lán nem. A jog és a kul tú ra
nem tar to zik-e Is ten meg bí za tá sá hoz, man dá tu má hoz?

A man dá tu mok ki vá lasz tá sa mel lett a man dá tu mok
szer zõ sé ge is kri ti kus kér dé sek kel szem be sül. A te rem tés -
kor vagy pe dig csak a bûn eset után jöt tek-e lét re, vagy is a
vi lág te rem té sé hez vagy a vi lág meg tar tá sá hoz tar toz nak-
e? Bon ho ef fer a Krisz tus ban tör tént ki nyi lat koz ta tás hoz
kö ti a man dá tu mo kat.25 Azon ban az ide vo nat ko zó bib li ai
ala pok kér dé se sek. A szer zõ ség kér dé sé vel össze kap cso ló -
dik az ér vé nyes ség kér dé se: a man dá tu mok min den em ber
szá má ra szól nak, vagy csak a ke resz té nyek szá má ra?
Min den eset re az egy ház csak a ke resz té nyek szá má ra
man dá tum. Továbbá: meg vál toz hat nak-e a man dá tu mok
a tör té ne lem so rán, vagy is ala kít ha tók-e az em be rek ál tal?
Uta lás ként em lít het jük a pat ri ar chá lis há zas ság part ne ri
kap cso lat tá vá lá sát a fér fi és a nõ egyen lõ sé gé vel, vagy az
ural ko dói ál lam de mok rá ci á vá vál to zá sát. Rö vi den a mai
eti ka, és ah hoz kap cso lód va én is, más ként ala poz za meg
a ren de ket, mint azt Bon ho ef fer tet te. Ant ro po ló gi a i lag az
em be ri szük ség le tek tar tós ki elé gí té se fe lõl in dul el. Mun -
ka, ma gán tu laj don, há zas ság és csa lád, ál lam és jog al -
kot ják és ga ran tál ják az em be ri alap szük ség le tek ki elé gí -
té sét. Ter mé sze te sen ép pen ezért for má juk ban meg  is vál -
toz tat ha tók, a tör té nel mi szük ség le tek sze rint re for mál ha -
tók. A man dá tu mok ról szó ló ta ní tás krisz to ló gi ai alá tá -
masz tá sa ezért kér dé ses nek tû nik.

Bon ho ef fer eti ká já nak egy má sik köz pon ti té má ja az
egy ház és a vi lág kap cso la ta. Az alap kér dés itt is a tel jes -
ség igé nye, Krisz tus ural ko dói igé nye a vi lág fe lett.

Ed dig Bon ho ef fer teo ló gi ai szem pont ja i val fog lal koz tam
eti ká já ban, és kri ti kus kér dé sek kel szem be sí tet tem õket.
Ez zel ter mé sze te sen nem me rül ki az Eti ka je len tõ sé ge.
Ha tá sa és po zi tív, tar tós re cep ci ó ja a mai na pig sok kal in -
kább nagy sze rû és út mu ta tó be lá tá sok so ka sá gán nyug -
szik. Csak a fel so ro lás szint jén: im po zán sak a szé gyen nel
kap cso la tos gon do la tok és a szé gyen és a lel ki is me ret vi -
szo nya.26 A teo ló gi ai alá tá masz tás tól füg get le nül vi lá gos
di ag nó zi sa az ak ko ri idõ nek és hely zet nek: „Ma nap ság is -
mét van gaz em ber és szent, még pe dig a nyil vá nos ság
min den egyes szint jén.”27 Eb ben az össze füg gés ben Bon -
ho ef fer az eti kai ma ga tar tás ti po ló gi á ját ad ja, az er köl csi
fa na tiz mus kép vi se lõ jét raj zol ja meg, a lel ki is me re tes em -
bert, a me ne kü lést a pri vát ben sõ sé ges ség be. 
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Kü lö nö sen fon tos sá vált az utol só és az utol só elõt ti kö -
zöt ti kü lönb ség té te le.28 A meg iga zu lás az utol só szó, az
utol só elõt ti, a föl di ön ál ló jog gal bír. Az „út ké szí tés és be -
vo nu lás” for mu lá val kap csol ja össze a ket tõt. A ter mé sze -
ti és ez ál tal az em be ri ter mé szet re ha bi li tá ci ó ja is irány adó
hoz zá já ru lás az eti kai gon dol ko dás hoz. „A ter mé sze ti fo -
gal ma a pro tes táns teo ló gi á ban rossz hír be ke rült.”29 Ra -
gasz ko dik a ter mé sze ti élet ön ál ló sá gá hoz, és szem be for -
dul az ed di gi eti ká val, mi vel az ide a liz mus óta az eti ka tu -
laj don kép pen az em ber szel le mi sé gé re, sza bad sá gá ra és
ön ren del ke zé sé re vo nat ko zott. Kü lö nö sen is az ön gyil kos -
ság gal kap cso la tos igen fi nom meg fon to lá sai kel te nek
mély be nyo mást; ben ne át vi lág lik Bon ho ef fer, az össze es -
kü võ sa ját élet hely ze te, aki nek a fog ság ban szá mol nia
kell a kín zás sal. 

Vé gül a fe le lõs ség rend kí vü li mó don dif fe ren ci ált ana -
lí zi sé re kell fi gyel ni. Itt olyan alap fo gal mak ta lál ha tók,
mint a he lyet te sí tés, a má so kért vál lalt fe le lõs ség, a va ló -
ság nak va ló meg fe le lés a cél sze rû ség és a kö vet kez mé -
nye kért vál lalt fe le lõs ség ké te lyé vel, a bûn át vál la lá sa, a
ri zi kó, hogy va la ki cse lek võ ként vá lik bû nös sé, a lel ki is -
me ret  kér dé se a konf lik tus hely ze tek ben különösen is fel -
is mert fe le lõs ségben.30 Ki tû nik, hogy sza bad ság nél kül
nem lé te zik fe le lõs ség, és hogy csak a sza bad ké pes a fe -
le lõs séget fel vál la lni, fe le lõ sen cse le ked ni. A fe le lõs ség
meg szo kott he lye a hi va tás.31 Az át te kin tés, amely nem
tel jes, meg mu tat ja, mennyi re el té rõ ek az egyes ré szek, és
mennyi re disz pa rát a tel jes szö veg. A cél a pro tes táns ke -
resz té nyek szá má ra konk rét eti kát ad ni. Az alap té ma a
Krisz tus-hit nek mint az utol só nak és a vi lág va ló sá gá -
nak, az utol só elõt ti nek az össze tar to zá sa. Azon ban hi -
ány zik a fo lya ma tos ve zér fo nal. Ugyan így hi á nyoz nak a
me to di kus meg fon to lá sok ar ról, mi ként le het egy ál ta lán
eti kai meg ál la pí tá sok ra jut ni és azo kat alá tá masz ta ni.
Fo lya ma tos alap té má ja a „krisz tu si” és az „eti kai” egy -
más hoz va ló vi szo nya. Még is hi ány zik a ki fe je zett ref le -
xió az ál ta lá nos és a ke resz tény, a fi lo zó fi ai és a teo ló gi -
ai eti ka össze füg gé sé re és kü lön bö zõ sé gé re. Hogy mi ben
rej lik a krisz tu si, a ke resz tény prop ri um az eti ká ban, ar -
ra csak uta lá sok ta lál ha tók. Mély be nyo mást kelt a lel ki -
is me re ti nyo más eg zisz ten ci á lis konf lik tu sa – kü lö nö sen
a to ta li tá ri us ál lam ban –, a bûn kér dé se, a fe le lõs ség gel
kap cso la tos ké tely lel ki is me re ti vál ság ban. Hi á nyoz nak a
po li ti kai, gaz da sá gi és szo ci ál eti ká val kap cso la tos meg -
gon do lá sok. En nek fel té te le len ne a szer ke ze ti kér dé sek,
a po li ti kai és gaz da sá gi cse lek vés és dön tés ke ret fel té te le -
i nek fi gye lem be vé te le. A teo ló gi ai alap ve tés sincs ap ró lé -
ko san ki dol goz va, a Krisz tus va ló sá gá ra és test té lét elé re
tör té nõ ál lan dó hi vat ko zás el le né re. Vé gül majd hogy nem
az a kér dés me rül fel, va jon ez több-e sze mé lyes bi zony -

ság té tel nél. Bon ho ef fer Eti kája ugyan annyi kér dést vet
fel, amennyi ja vas la tot és biz ta tást ad. A kér dé sek ki éle -
zõ dé sét a fog ság le ve lek ad ják.

A NAGY KO RÚ VI LÁG ÉS A VAL LÁS TA LAN
IN TERP RE TÁ CIÓ

Vi ta tott, hogy va jon Bon ho ef fer nek a bör tön le ve lek ben
tett ki je len té sei teo ló gi á já ban ra di ká lis tö rés hez vagy egé -
szen új kez det hez ve zet tek. A cím egy 1944. feb ru ár 21-én
kel te zett le vél bõl va ló, amely ben Bon ho ef fer sa ját sor sát
tag lal ja: „Gyak ran ar ról gon dol kod tam itt, hogy hol hú zó -
dik a sors sal szem be ni szük sé ges el len ál lás és az egy aránt
szük sé ges meg adás kö zöt ti ha tár.”32 „Az el len ál lás és a
meg adás kö zöt ti ha tár alap ve tõ en nem ha tá roz ha tó meg,
azon ban mind ket tõ nek je len kell len nie, és mind ket tõ vel
el tö kélt ség gel szük sé ges szem be néz ni.”33 A le ve lek már
el sõ meg je le né sük kor sok fé le ha tást vál tot tak ki. Ez rész -
ben sze mé lyes jel le gük nek is kö szön he tõ. El sõ meg je le né -
sük kor ez nyil ván nem volt olyan szem be tû nõ. Az újabb
ki adás to váb bi le ve le ket is tar tal maz, a csa lád nak szó ló -
kat is, nem csu pán az Eber hard Beth gé hez írot ta kat. A
meny asszo nyá hoz írt le ve lek (Bra utbri e fe) még in kább ezt
a be nyo mást erõ sí tik. Az ér zel mek ki fe je zés mód ja meg ra -
gad ja az ol va sót. A le ve lek le nyû gö zõ da rab jai a kor-, ke -
gyes ség- és teo ló gia tör té net nek – au ten ti kus vol tuk mi att.

Most a tar ta lom ról. Leg elöl ta lál ha tó Bon ho ef fer nek a
le tar tóz ta tás elõtt írt szám ve té se az 1943-as for du lat ról,
„Tíz év vel ké sõbb” cím mel.34 Eb ben kí mé let le nül és nyíl -
tan di ag nosz ti zál ja az 1933 utá ni fej le mé nye ket. Az ana -
lí zis hát te rén raj zo ló dik ki a fog ság ban szü le tett ví zió a jö -
võ be ni ke resz tény ség rõl. A le ve lek nek csak ke vés olyan
lap ja van, amely ilyen nagy ha tást vál tott ki. A tö re dé kek
könnyen meg je gyez he tõ, ve lõs mon da to kat tar tal maz nak.
Ezek bõl prog ram adó kö ve te lé sek szü let tek. A bök sza vak -
ból cím sza vak, jel sza vak let tek.

Elõ ször az 1944. áp ri lis 30-án kel te zett le vél ben ke rül
elõ az új té ma: „Ami nyug ha tat la nul fog lal koz tat, az az a
kér dés, hogy mi a ke resz tény ség és ki cso da Krisz tus ma
tu laj don kép pen szá munk ra? Az idõ, amely ben az em be -
rek nek sza vak ál tal – le gye nek azok teo ló gi ai vagy ke gyes
sza vak – min dent el le het mon da ni, már el múlt; ugyan így
a ben sõ sé ges ség és a lel ki is me re tes ség ko ra is, vagy is ál -
ta lá ban a val lás ko ra. Egé szen val lás ta lan kor fe lé tar -
tunk; az em be rek egy sze rû en már nem ké pe sek töb bé val -
lá so sak len ni, aho gyan haj dan tet ték. Azok is, akik ön ma -
gu kat õszin tén »val lá sos nak« tart ják, egy ál ta lán nem gya -
ko rol ják val lá su kat; vél he tõ en a »val lá sos « alatt egé szen
mást értenek.”35 Az em be rek men ta li tá sá nak meg vál to zá -
sa a ke resz tény ige hir de tést is meg vál toz tat ja. Az ige hir de -
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tés az 1900-as évek óta az em ber „val lá sos ap ri o ri já ra”
épült. „A ke resz tény ség min dig a val lás for má ja volt (ta -
lán az iga zi for má ja).”36 Bon ho ef fer föl te szi a kér dést, va -
jon a ke resz tény ség mai nyu ga ti for má ját a tel jes val lás ta -
lan ság elõ szo bá já nak kell-e te kin te ni. En nek az át ala ku -
lás nak a szó kép le te így hang zik: sze ku la ri zá ció. Mit je lent
ez te hát az egy ház szá má ra?37 Barth fel is mer te, azon ban
a „ki nyi lat koz ta tás po zi ti vis ta ér tel me zé sé vel” ke rül te ki.
Hogy a val lás ta lan ság nak mi lyen kö vet kez mé nyei le het -
nek a gyü le ke zet, a pré di ká ció, a li tur gia, a val lás ta lan vi -
lág ban je len  lé võ ke resz tény élet szá má ra, az még nem lát -
ha tó elõ re. Ra di ká li sab ban: ho gyan le het Is ten rõl a me ta -
fi zi ka fel té te le zé se nél kül be szél ni? Ez után Bon ho ef fer
össze ha son lít ja a val lás kö ve te lé sét mint elõ fel té telt az zal
a pá li kér dés sel, va jon a kö rül me tél ke dés fel té te le-e a meg -
iga zu lás nak.38 Az in tel lek tu á lis be széd meg kö ve te li, hogy
Is tent ne hé zag pót ló ként ve gyék igény be. Is ten mint mun -
ka hi po té zis nél kü löz he tõ vé vált.39 Is ten rõl ezért az élet
kel lõs kö ze pén van szó, nem pe dig olyanról, mint aki vá -
lasz a vég sõ kér dé sek re, mint a ha lál és a bûn.40 Bon ho -
ef fer az Ótes ta men tum nak meg fe le lõ en tel je sen e vi lá gi
mó don gon dol ko dik. Az Ószö vet ség még egy ál ta lán nem
is me ri a lé lek üd vös sé gét, ha nem Is ten igaz sá gos sá gá ról
be szél. Hi szen „…nem a túl vi lág ról van szó, ha nem er rõl
a vi lág ról, aho gyan az te rem te tett, meg tar ta tott, meg bé -
kél te tett és meg újí tta tott. Ami túl van ezen a vi lá gon, az
ezért a vi lá gért van az evan gé li u mok ban, nem a li be rá lis,
misz ti kus, pi e tis ta, eti kai teo ló gia ant ro po cent ri kus meg -
kö ze lí té sé ben gon do lom ezt, ha nem a te rem tés és az in -
kar ná ció, Krisz tus ke reszt re fe szí té se és fel tá ma dá sa bib li -
kus ér tel mé ben.”41 Ezek a meg fon to lá sok fi gye lem fel kel -
tõk, de ne he zen ma gya ráz ha tók. Mi is áll e prog ram mö -
gött? Bon ho ef fer Bult mann mi to ló gi át la ní tá si prog ram já -
ra gon dol, ez len ne a li be rá lis.42 Ki je len té se it kér dés ként
fo gal maz za meg és kér dõ je lek kel lát ja el. Ja vas la ta i nak fo -
gad ta tá sa el té rõ volt. Ang li á ban prog ram ja a „val lás ta lan
ke resz tény ség” meg ne ve zést kap ta, ezt a ki fe je zést 1960-
ban egy an gol en cik lo pé di á ban non szensz nek mi nõ sí tet -
ték. Né met or szág ban a bib li ai fo gal mak val lás ta lan in -
terp re tá ci ó já nak ne vez ték. Eh hez já rul még hoz zá egy rej -
tett tu do mány ág nak a meg kö ve te lé se, „…amely meg vé di
a ke resz tény hit tit ka it a pro fa ni zá lás tól”.43 Egy ér tel mû a
ha mis po le mi ka és apo lo ge ti ka, va la mint a kon zer va tív

res ta u rá ció el uta sí tá sa. Bon ho ef fer új kor ér tel me zé sé re
erõs ha tás sal volt Wil helm Dilt hey írá sa: Vi lág né zet és az
em ber ana lí zi se a re ne szánsz és a re for má ció óta.44 A meg -
fon to lá sok egy olyan mun ka váz la tá ra tá masz kod nak,
amely há rom rész bõl áll ha tott.45 El sõ fe je zet: A ke resz -
tény ség hely zet ké pé nek le kell ír nia a ke resz tény ség krí zi -
sét az új kor ban, en nél a Dilt hey-ol vas má nyok szol gál nak
ve zér fo na lul. Az em ber nagy ko rú vá vá lá sa a teo ló gia és az
egy ház eman ci pá ci ó já hoz ve zet. Má so dik fe je zet: „Mi is
va ló já ban a ke resz tény hit?” Ez a teo ló gia szá má ra te ma -
ti zál ja a kö vet kez mé nye ket. Itt kö vet kez het a bib li ai fo gal -
mak nem val lá sos ma gya rá za ta. Is ten csak Jé zus ban van
je len. A kulcs mon dat így szól: „Jé zus má sok szá má ra va -
ló itt lé te a transz cen dens meg ta pasz ta lás.”46 A fõ kér dés
az, mit hi szünk va ló já ban. Ez zel szem ben ha mis a kö vet -
ke zõ kér dés: mit kell hin nem? A har ma dik fe je zet kö vet -
kez te té se ket von le az egy ház és a gya kor lat szá má ra.
Mind ez egy tel jes egy ház re form prog ram ja. Az egy ház nak
az em be ri ma ga tar tás pél da ké pé vé kell vál nia. Is mert té
vál tak a kö vet ke zõ mon da tok: „Az egy ház csak ak kor egy -
ház, ha má sok szá má ra van je len. Hogy egy új kez det le -
he tõ vé vál jon, min den ma gán tu laj dont a szük sé get szen -
ve dõk nek kell aján dé koz ni. A lel kész nek egye dül a gyü le -
ke zet sza bad fel aján lá sa i ból kell él nie, tu laj don kép pen vi -
lá gi mun ka kör rel kell ren del kez nie, nem ural kod va, ha -
nem se gít ve és szol gál va…”47 En nek a kö vet kez mé nye a
tar to má nyi egy há zak, a lel ké szi hi va tás és a szer ve ze ti
egy sé gek meg szün te té se len ne. Ez át lát ha tat la nul éles és
ra di ká lis prog ram. Ha meg kí sé rel jük át ül tet ni ezt a kö ve -
te lést a tár sa da lom ba és az egy ház hét köz nap ja i ba, a ha -
tá rok azon nal fel is mer he tõ vé vál nak. A ha gyo má nyos teo -
ló gi á nak egy nem val lá sos in terp re tá ci ó ba tör té nõ át ala -
ku lá sa is ha tá rok ba üt kö zik. Egy ál ta lán ki fe jez he tõ-e, át -
ha gyo má nyoz ha tó-e még a ke resz tény hit, át le het-e még
ad ni má sok szá má ra? Vagy a ke resz tény élet csak az
imád ko zás ból és a jó cse lek vé sé bõl áll?48

Bon ho ef fer nek a bör tön le ve lek ben az eti ká ra gya ko rolt
ha tá sá ra már rá mu tat tunk. Az az eti ka sze ku la ri zá ci ó já -
hoz ve zet ne. Hi szen Bon ho ef fer he lyes li a nagy ko rú vi lág
mel let ti dön tést, és a ke resz tény lét meg õr zé sét az élet kel -
lõs kö ze pén lát ja biz to sí tott nak. Ter mé sze te sen nem sza -
bad meg fe led kez ni ar ról, hogy Bon ho ef fer nek a le tar tóz ta -
tás ban tett ki je len té sei egy faj ta „fog ság teo ló gi át” tük röz -
nek. Egy ki vé te les hely zet meg fon to lá sai, re ak ci ók egy ext -
rém hely zet re, amely ben az ed dig ma gá tól ér tõ dõ dol gok
szét tör nek, a konst ruk tív cse lek vés azon ban nem le het sé -
ges. Ezt fi gye lem be kell ven nie a mai ál lás fog la lás nak.
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MAI PERS PEK TÍ VÁK

A pers pek tí va fo gal má val kapcsolatban a sa ját szem lé let -
mó dun król is beszélni kell. Ho gyan lát juk ma Bon ho ef fer
meg gon do lá sa it? Itt meg kell fon tol nunk, hogy a né zõ -
pon tok el té rõ ek, te hát a pers pek tí vák is azok. Kezd jük a
fog ság ban történt utol só meg nyil vá nu lás sal. Hi szen a
val lás ta lan ke resz tény ség gel, a nem val lá sos in terp re tá ci -
ó val, a nagy ko rú vi lág gal és a tit kos tu do mány ág gal kap -
cso la tos meg gon do lá sok fi gyel met és nagy fel tû nést kel -
tet tek. Bon ho ef fer min de nek elõtt az egy ház ban, az el nyo -
más össze ha son lít ha tó hely ze té ben ta lált meg hall ga tás -
ra. Azon ban már elég ko rán akad tak kri ti kus kér dé sek is.
Karl Barth óvott a fog ság le ve lek enig ma ti kus ki je len té se -
i tõl, és azt ta ná csol ta, hogy in kább a ko ráb bi Bon ho ef fer -
re fi gyel je nek.49

Szó lal tas sunk meg né hány szem pon tot!
a) Ho gyan ál lunk a „nagy ko rú vi lág” el fo ga dá sá val?

Bon ho ef fer ma gya rá za tát Dilt hey gon do la ta i hoz kap cso -
lód va fej tet te ki. Dilt hey azt kér dez te, hogy a teo ló gia és a
ke resz tény ség az új kor ban mi ként vi szo nyult a fel vi lá go -
so dás hoz és az au to nó mi á hoz. Dilt heyt annyi ban kö vet -
het jük, hogy a ke resz tény hit és a fel vi lá go so dás kö zöt ti
el len té tet, sõt el len sé ges vi szonyt ha mis nak tart ja. Itt ér -
de mes meg hal la nunk Bon ho ef fer in té sét, ami kor óv a fel -
vi lá go so dás és a ra ci o na liz mus „ör dö gi vé vá lá sá tól”. A
poszt mo dern ben azon ban meg ta pasz tal juk a fel vi lá go so -
dás, az au to nó mia, a nagy ko rú ság ha tá ra it és ve szé lye it.
Az atom bom ba fel ta lá lá sa szim bó lu má vá lett a két ér tel mû
tech ni kai, tisz tán inst ru men tá lis ér te lem nek. A fej lõ dés
koc ká za tai tu da to sul tak. Az ész be ve tett hit kí sér té se,
amely hüb risz hez ve zet és a hu ma ni tást már nem tartja
cél jának, ál ta lá no san is mert té vált. Ez ter mé sze te sen a
kri ti kus ész im ma nens ön kri ti ká ja. Az ilyen ész is mét fel -
fog ja a val lás ér tel mét. Bon ho ef fer nagy ko rú vi lág ról al ko -
tott di ag nó zi sát és a sze ku la riz mus meg íté lé sét ezért nem
le het fe lül vizs gá lat nél kül át ven ni.

b) Ho gyan ítél he tõek meg min den nek hát te ré ben Bon -
ho ef fer nek a val lás ta lan ság ról tett meg ál la pí tá sai? Azt
mond ja, a „val lá sos” in terp re tá ció egy részt me ta fi zi kai,
más részt in di vi du á lis be szé det je lent.50 A val lás nak a kö -
vet ke zõk az is mer te tõ je gyei: me ta fi zi ka, in di vi du a liz mus,
pri vi lé gi um jel leg (van egy né hány na gyon val lá sos em -
ber), rész le ges ség (a val lás az élet nek csak bi zo nyos te rü -
le te it érin ti), de us ex ma chi na (Is ten hé zag pót ló ként mû -
kö dik), a gyám ko dás jel leg (a val lás az au to ri tás igé nyé vel
lép fel) és a nél kü löz he tõ ség („a val lás ki pusz tu lá sa”).51 E
mö gött a val lás nak mint az em ber ter mé sze tes adott sá gá -
nak az el kép ze lé se rej lik, a „val lá si ap ri o ri”, mi ként azt
Bon ho ef fer teo ló gi ai ta ná rá tól, Re in hold Se e berg tõl ta nul -
ta. Az is mer te tõ je gyek– in di vi du a liz mus, vissza hú zó dás a

vi lág ból a pri vát szfé rá ba, két szfé rá ban va ló gon dol ko -
dás, me ta fi zi ka – helyt ál ló nak bi zo nyul nak a pol gá ri val -
lá sos ság egy bi zo nyos for má já ban. De ez tel jes ter je del mé -
ben le fed né a val lás je len sé gét? Mos ta ná ban a val lás új ra -
éb re dé sét él jük át Nyu gat-Eu ró pán kí vül, és nem csak az
isz lám ban. Bon ho ef fer a fog sá ga ide jén tel je sen új ta pasz -
ta la tok ra tett szert a val lás ról. Azon ban sza bad-e eze ket a
ta pasz ta la to kat ál ta lá no sí ta ni? A NDK-ban a val lás ta lan -
ság mi att szí ve sen hi vat koz tak Bon ho ef fer re, mi vel ez ál tal
el ke rül he tõ nek tûnt a mar xi val lás kri ti ka. Azon ban is mé -
tel ten nem tör té nel mi leg in do kolt és nem el ke rül he tet len-
e az új ko ri sze ku la ri zá ció? Ki fe je zet ten egyet ér tek még is
az zal, hogy a val lás mint em be ri ma ga tar tás for ma elég gé
am bi va lens és két ér tel mû do log. A val lás ha tá sai am bi va -
len sek. A val lás le het re ak ci o nis ta, reg resszív, le het meg -
bé kél te tõ és emanc ipa tív, ki vált hat ne u ró zist és fé lel met,
de gyógy ha tá sú nak is bi zo nyul hat. A val lás ne vé ben az
embe rek el nyo mást szen ved tek, há bo rú kat vi sel tek Is ten
ne vé re hi vat koz va. A val lás nar ko ti kus le het, „a nép ópi u -
ma”. Ezért a val lás hoz va ló vi szonyt kri ti ku san kell szem -
lél ni. Az el sõ pa ran cso lat a bál vá nyok kri ti ká já ra szó lít.
Bon ho ef fer a val lást jog gal néz te kri ti ku san. A val lás ma -
gá val hoz za az el va kult ság, az ideo lo gi zá lás, az ala kos ko -
dás ve szé lyét. Ezért kell meg kü lön böz tet ni a val lást az
evan gé li um tól. Az evan gé li um ma gá ban fog lal ja a val lás -
kri ti kát, az em ber val lá sá nak kri ti ká ját. A hit sem azo nos
a val lá sos ság gal, az ér zés sel, ha nem tár gyá val ha tá roz ha -
tó meg, az Is ten be ve tett hit tel Jé zus Krisz tus ban. A hit az
evan gé li um meg hal lá sá ból szü le tik. A hit nem pro duk -
tum, nem az em ber tel je sít mé nye, ha nem Is ten aján dé ka,
ke gye lem, a Szent lé lek aján dé ka. Azon ban a hit ki fe je zés -
for mák után ku tat, ala kot akar nyer ni. Ezek az alak za tok
vi se lik a val lás öl tö ze tét. Val lá sos öl tö zet nél kül nincs ke -
gyes ség, nincs li tur gia, nincs kul tusz. A „tit kos tu do -
mány” is ala kot fel té te lez – ezért le het fel cse rél ni a misz -
ti ká val.

c) Bon ho ef fer prog nó zi sa egy tel je sen val lás ta lan vi lág -
ról a hit to vább adá sá nak kér dé sét ve ti fel. Ho gyan ad ha tó
to vább a hit a Szent írás és a ka te kiz mus alap ve tõ is me re -
te nél kül? A hit át ha gyo má nyo zá sa ma gá tól ér tõ dõ en for -
dí tás ra és ma gya rá zat ra, in terp re tá ci ó ra szo rul. Ez a her -
me ne u ti ka fel ada ta. In terp re tál ni azon ban más, mint
meg szün tet ni, el há rí ta ni. Az imád ság és he lyes meg té te le
is nyel vi köz ve tí tés re szo rul. Ne kem ezen kí vül sze mé lye -
sen el le nem re van a krisz to ló gi ai be szû kí tés. A va ló ság -
nak meg fe le lõ ugyan az, mint a Krisz tus sze rin ti? Nincs a
te rem tés nek és a Lé lek köz lé sé nek sa ját je len tõ sé ge, sa ját
he lyi ér té ke? Nem szük sé ges-e, hogy a bé ke, a sze re tet, a
ki en gesz te lõ dés lel ke túl szár nyal ja az el len sé ges ke dés, a
gyû lö let, a go nosz lel két? Az élet szem lé le tet Bon ho ef fer nél
ha tá ro zot tab ban a Szent há rom ság meg val lá sá hoz kap cso -
lom. Bon ho ef fer eti ká ja a hit tri ni tá ri us ke re té re va ló hi -
vat ko zá son ke resz tül job ban ér vé nye sül he tett vol na.

d) Eh hez kap cso ló dik a kér dés, hogy van-e eti ka vi lág -
ma gya rá zat, vi lág szem lé let, me ta fi zi ka nél kül. Dilt hey
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szá má ra egyéb ként a vi lág szem lé let nem volt ne ga tív tar -
ta lom mal ter helt szó. Ez zel az eti ka a vi lág szem lé le tek vi -
tá já ba ke rül. A val lá sok is tar tal maz nak vi lág szem lé le tet,
a vi lág ma gya rá za tá nak egé szét. Az eti ka vi lág né ze ti alap -
já nak prob lé má ja a val lás ta lan ke resz tény ség re és a vi lág
nagy ko rú sá gá ra tett uta lás sal még nem ér vé get.

e) Ez idá ig min de nek elõtt a val lás és az eti ka kö zöt ti
össze füg gé se ket és el té ré se ket vizs gál tam és nyi tott kér dé -
se ket tet tem fel – Bon ho ef fer di ag nó zi sa alap ján is – egy -
faj ta ra di ká lis vi lág- és ön tu dat vál to zás ról. Most is mét az
eti ká hoz té rünk vissza. Az eti ka po li ti kai és tár sa dal mi
kon tex tu sa nap ja ink ban egé szen más, mint a II. vi lág há -
bo rú ide jén volt. Töb bé nem a to ta li tá ri us ál lam és az el -
len ál lás a meg ha tá ro zó, ha nem plu ra lis ta, vi lág né ze ti leg
meg osz tott tár sa da lom ban élünk. Fenn áll a ve szé lye a ke -
resz tény ség is me ret len sé gé nek és a sze mé lyes ke resz tény
iden ti tás utá ni vágy nak. A fi lo zó fi ai eti ká val foly ta tott
pár be széd, amely Bon ho ef fer szá má ra nem volt fon tos,
sür ge tõ vé vált. A mód szer és az ér ve lés kér dé sé re ref lek -
tál ni kell. A pár be széd kö rül mé nyei lé nye ge sen meg vál toz -
tak. A teo ló gi ai eti ka azon fel adat elõtt áll, hogy a konk rét
hely ze tek ki hí vá sai szá má ra az íté let al ko tás hoz tám pon -
to kat, kri té ri u mo kat és nor má kat ad jon. En nek a fel adat -
nak csak ak kor fe lel het meg, ha meg kü lön böz te ti a kér -
dés fel te vé se ket. Az ant ro po ló gi ai és teo ló gi ai alap ve tés
pers pek tí vá ja meg kü lön böz tet he tõ a konk rét cse lek vés
sík já tól. Az ant ro po ló gi ai pers pek tí va kap csán ar ról van
szó, ho gyan akar él ni az em ber. Az egyes cse lek vé sek meg -
íté lé sé nél a he lyes és hely te len ér té ke lés rõl van szó, ezt az
ér té ke lést ala pok nak ne vez het jük. Az ala pok meg ne ve zé se
éssze rû ér ve lés kér dé se, an nak a kér dé se, meg va gyunk-e
gyõ zõd ve a jó ala pok ról. Ezek nek az ala pok nak ál ta lá no -
san be lát ha tók nak kell len ni ük. A ra ci o ná lis ar gu men tá ció
he lyé be nem lép het a „Krisz tus sze rin ti re” va ló hi vat ko -
zás. En nek Bon ho ef fer is tu da tá ban volt. Hi szen kör nye -
ze té ben az össze es kü võk és a ro ko nok nem az egy há zi kö -
tött sé gek sze rint és nem is teo ló gi ai meg gyõ zõ dé sek alap -
ján cse le ked tek, ha nem a hu ma ni tás és a tisz tes ség tu dás
mér té ke sze rint. Bon ho ef fer hang sú lyoz ta, hogy az eti ka
nem min den egyes élet hely zet re szó ló kom pen di um. Egy
eti kus sem len ne em ber, ha min dent tud na.52 Ha ez így
van, ak kor az eti kai íté let al ko tás szá má ra fel tett kér dés
alap ve tõ, a vé le mény al ko tás azon ban komp lex. Bon ho ef -
fer át lát ta, hogy mi lyen sok ré tû ek az össze füg gé sek, min -
de nek elõtt a fe le lõs ség gel, a he lyet te sí tés sel és a bûn nel
kap cso la tos meg fon to lá sai so rán. Ezek az össze füg gé sek
a konk rét élet hely ze tek re va ló te kin tet tel még is meg ma -
gya ráz ha tók le het né nek. Va la mint ma nap ság kü lönb sé get
tesz nek in di vi du ál eti ka és szo ci ál eti ka kö zött, de min de -
nek elõtt fun da men tá lis eti ka (teo ló gi ai alap ve tés) és al kal -
ma zott eti ka kö zött. Az eti kai disz kusszió te hát Bon ho ef -
fer után to vább ha ladt.

f) Ez nem csu pán az eti ka mód sze ré re ér vé nyes, ha nem

a teo ló gi ai szem pont ra is. Bon ho ef fer tõl el té rõ en ma nem
a krisz to ló gi á ból in dul nak ki. Õ egy szint re he lyez te a
Krisz tus sze rin tit a va ló ság nak meg fe le lõ vel. Egy ilyen
dog ma ti kus szem pont he lyett nap ja ink ban a fe no me no ló -
gi ai el já rás, az eti kai prob lé mák le írá sa, az élet hely ze tek
vagy a ta pasz ta la tok vál nak ki in du lá si pont tá. Az ant ro -
po ló gi á ra tör té nõ hi vat ko zás azon ban to vább ra is meg ma -
rad. Eti kájá ban Bon ho ef fer is fel hasz nál fe no me no ló gi ai
meg fi gye lé se ket. Azon ban az el já rás ma más, és tu da to -
sab ban kon cent rál az ant ro po ló gi á ra. A fe no me no ló gi ai
szem pont ter mé sze te sen egy ál ta lán nem teo ló gi át lan, már
csak azért sem, mert a ta pasz ta lat fi gye lem be vé te le a hit -
ta pasz ta la to kat is ma gá ban fog lal ja.

g) Vé gül te kin tet tel ar ra, hogy Bon ho ef fer eti ká ja a jó ra
fó kusz ál, meg fon to lan dó: nem len ne-e ér de mes kü lönb sé -
get ten ni a jó és a he lyes kö zött. Az igaz sá gos ság az em be -
ri együtt élés alap el ve. A he lyes min den egyes em bert egy -
aránt érint. Az em be rek nek em ber ként, em be ri mél tó ság gal
és egyen lõk ként kell együtt él ni ük. Az em be ri mél tó ság
ezért kri té ri um, alap nor ma az em be ri kap cso la tok ban. A
he lyes tõl el té rõ en a jó az, ami az egyes em ber éle té nek célt
és ér tel met ad. A jó ról al ko tott el kép ze lé sek ezért kü lön bö -
zõ ek. Is ten egye dül a jó. Az em be rek nek kü lön bö zõ el kép -
ze lé se ik van nak a jó élet rõl és a ja vak ról. Bon ho ef fer ki in -
du lá sa a jó irán ti kér dés fel te vés bõl – mint lát tuk – ne héz -
sé ge ket okoz. A jó és a he lyes kö zöt ti kü lönb ség té tel az
igaz sá gos ság és a sze re tet meg kü lön böz te té se is, mi ként
ar ra a föl di jog és az is te ni ke gye lem és igaz sá gos ság rá -
mu tat. A he lyes ké ré se ki emel ke dõ po li ti kai té ma is. Bon -
ho ef fer Eti kájá ban kor tör té ne ti okok mi att nem ke rül nek
szó ba olyan té mák, mint az em be ri jo gok, jog ál la mi ság, ré -
sze se dés és kont roll a de mok rá cia ál tal, te hát az ál lam for -
ma. Ez zel a teo ló gi ai eti ka té mái bõ vül nek ki.

En ged jük most, hogy Bon ho ef fer te gyen fel szá munk ra
kér dé se ket. Sem teo ló gi á ja, sem pe dig eti ká ja nem ad vá -
laszt olyan ége tõ kér dé sek re, ame lyek ma fog lal koz tat ják
a teo ló gi át és az egy há za kat. Bon ho ef fer nem bál vány,
sem pe dig ikon. Õ a „tö vis” a teo ló gi á ban és az egy ház -
ban. „Bon ho ef fer ma ga tu da tá ban volt an nak, hogy nem
ki emel ke dõ gon dol ko dó, és nem is a hit hõ se.”53 Egy mély
be nyo mást kel tõ pél da éle té nek és mun kás sá gá nak egy sé -
gé rõl: „Bon ho ef fer gon do la tai, kü lö nö sen is az utol só
évek ben, õs ere de ti hi té nek és teo ló gi á já nak vég kö vet kez -
te té sei, sze mé lyes és po li ti kai eg zisz ten ci á ja ként ér ten dõ -
ek. Kö vet kez te tés ként egyút tal mo dell ér té kû ek a jö võ ke -
resz té nyei szá má ra.”54 Meg fon to lá sai ma is im pul zu so kat
és len dü le tet ad nak a gon dol ko dás nak. Õ olyan út mu ta tó,
akin má sok tá jé ko zód ni ké pe sek. Ám az utat ne künk ma -
gunk nak kell ke res ni, meg ta lál ni és vé gig jár ni a má ban.
Bon ho ef fer ezért pél da kép, olyan pél da kép, amely a sa ját
vé le mény al ko tás koc ká za tát és a sa ját dön té se ket nem ve -
szi le a vál lunk ról.
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GYER ME KEK A MA GYAR TÁR SA DA LOM BAN

A gyer me kek hely ze té rõl és éle té rõl nem könnyû ma Ma -
gyar or szá gon ál ta lá nos ér vé nyû meg ál la pí tást ten ni. A
ma gyar tár sa da lom olyan mér té kû vál to zást élt át az utób -
bi 16 év ben, hogy ez a tár sa da lom min den te rü le té re ki ha -
tó át ala ku lás a gyer me kek éle tét is me rõ ben meg vál toz tat -
ta. Az egész át ala ku lá si fo lya mat na gyon el té rõ mó don
ját szó dott le az or szág egyes ré gi ó i ban. Ezen be lül is hi he -
tet len nagy kü lönb sé gek raj zo lód tak ki a vá ro si és a fa lu -
si élet le he tõ sé gei kö zött az utób bi majd nem két év ti zed -
ben. A dik ta tú ra ide je alatt örök nek hitt kul tu rá lis kép zõd -
mé nyek és a gyer me kek éle tét alap ja i ban be fo lyá so ló
rend sze rek tel je sen el tûn tek. Az ál lam ál tal fi nan szí ro zott
és ideo ló gi ai cél lal mû köd te tett in téz mé nyek fel szá mo lás -
ra ke rül tek, és he lyük re a fo gyasz tói pi ac ál tal fenn tar tott
és el sõ sor ban szol gál ta tói jel le gû te vé keny sé get foly ta tó
kul tu rá lis és szó ra koz ta tó lé te sít mé nyek lép tek.

Az egész tár sa dal mat érin ti né hány alap ve tõ ten den cia,
ame lye ket min den kép pen meg kell em lí te nünk té mánk kal
kap cso lat ban. A szü le té sek szá ma fo ko za to san csök ken
Ma gyar or szá gon. Az abor tu szok ma gas szá ma ál lan dó sult
az utób bi évek ben. A mun ka nél kü li ség szá za lé kos ará nya
pe dig las san emel ke dik, ma 7,1% kö rül mo zog, de az or -
szág egyes ré szei kö zött hi he tet le nül nagy el té ré sek ta -
pasz tal ha tók. A vá lá sok szá ma ál lan dó an ma gas. Ezek az
alap ten den ci ák nem mutatnak po zi tív jö võ ké pet a ma élõ
fi a ta labb nem ze dé kek szá má ra a tár sa da lom ban, és ez
nagy mér ték ben ki hat a gyer mek vál la lás ala csony mér té -
ké re, va la mint a gyer me kek re for dí tott fi gye lem és ener gia
mennyi sé gé re is a csa lá dok éle té ben. 

Ezek a té nyek be fo lyá sol ják a gye rek sor sok mai ala ku -
lá sát. Ilyen kül sõ fel té te lek mi att a gyer me ke ket érin tõ in -

téz mény há ló zat ban jel lem zõ a nyug ta lan ság, és fo lya ma -
tos át ren de zõ dés ját szó dik le. Sok ki sebb te le pü lé sen meg -
szûn nek az óvo dák és az alap fo kú is ko lák. Né hány kör -
zet ben má ra már egé szen ve szé lyez te tett, hal mo zot tan
hát rá nyos gyer mek sor sok  ala kul tak ki. A fo lya mat el len
va ló küz de lem nagy össze fo gást igé nyel ne.1 Azok a pe da -
gó gu sok, akik ko ráb ban a kö zös sé gi és kul tu rá lis élet he -
lyi szer ve zõi és moz ga tói vol tak, el köl töz nek a fal vak ból.
A kör ze te sí tett is ko lák szá ma sza po ro dik, ez zel az élet -
mód dal csök ken a gyer me kek sza bad ide je. A ké sõb bi to -
vább ta nu lás esé lye it gyak ran egész ki csi gyer mek kor ban
is kü lön órák kal, még fo ko zot tabb igény be vé tel lel pró bál -
ják biz to sí ta ni a szü lõk. Bi zo nyos föld raj zi te rü le te ken na -
gyon so kat kell vál lal ni uk a csa lá dok nak azért, hogy jobb
mi nõ sé gû ok ta tást tud ja nak el ér ni a gyer me ke ik szá má ra.

A csa lá di kö zös ség ér ték meg tar tó és ér ték köz ve tí tõ ere -
je pe dig azért esett vissza, mert – bár ez már a rend szer -
vál tás elõtt is így volt – a vá lá sok szá ma ma gas az or szág -
ban. Sok gyer mek él cson ka csa lád ban, és a gyer me ke i ket
ele ve egye dül ne ve lõk szá ma is emel ke dik. Emel lett ri asz -
tó mér ték ben nö ve ke dett a kü lönb ség a jó mó dú és az el -
sze gé nye dett csa lá dok kö zött. Azo kon az or szág ré sze ken
pe dig, ahol hir te len meg emel ke dett a mun ka nél kü li ek szá -
ma, ro ha mo san nõ a kri ti kus gaz da sá gi hely ze tû csa lá dok
ará nya. Van nak olyan te le pü lé sek, ahol a gyer me kek na pi
egy sze ri me leg ét kez te té se is gon dot je lent. A szo ci á lis hát -
tér kü lönb sé ge nö vek szik, és ép pen a gyer me kek sor sa
szem pont já ból ma már nyu god tan be szél he tünk ket té sza -
kadt tár sa da lom ról Ma gyar or szá gon.2

A tár sa da lom ket té sza ka dá sát mu tat ja egy ki fe je zet ten
elit ré teg ki ala ku lá sa is. Ezek ben a csa lá dok ban tel je sen
ter mé sze tes a ma gán óvo da, a mé reg drá ga kü lön órák
igény be vé te le és az ide gen nyel vek ta nu lá sa már a leg ki -
sebb kor tól kezd ve. Kö zel tíz éve ál la pí tot ta meg egy ne ves
pe da gó gia pro fesszor, hogy a fi a ta lok éle tét il le tõ en iga zán
po zi tív ten den cia, hogy nö vek szik a fel sõ fo kú ok ta tás ban
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részt ve võk szá ma. De nem sza bad meg fe led kez ni ar ról a
jel zés rõl sem, hogy a gyer me kek sor sa és a gyer mek vi lág
hely ze te ép pen az el sze gé nye dés mi att egyes tár sa dal mi
ré te gek ben vé sze sen rom lik. Ezért is je lent ke zik sok szor
egy új faj ta fe szült ség az is ko la és a csa lád kö zött. „Az el -
sze gé nye dés fe szült sé get ger jeszt az is ko la és a csa lád
kap cso la tá ban is: a szü lõk mind in ge rül teb ben ké rik szá -
mon az is ko lán, hogy ku darc ba ful ladt éle tü kért leg alább
a gyer me ke ik ré sze sül je nek kom pen zá ci ó ban. En nek a vá -
ra ko zás nak ter mé sze te sen az is ko la nem tud meg fe lel ni.”3

Az imént idé zett cikk meg je le né se (1997) óta el telt idõ
alatt tör tén tek vál to zá sok. A köz ok ta tás fej lõ dé se és át ala -
ku lá sa fo lya ma tos nak te kint he tõ, de az el sze gé nye dés az
or szág egyes ré sze in ma is ko moly kér dé se ket vet fel a
gyer me kek élet hely ze tét il le tõ en. 

Nem vé let len, hogy 2004 õszén ki bõ vült fel adat- és ha -
tás kör rel lét re jött az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és
Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um Ma gyar or szá gon. Az óta is
igyek szik ki ter jedt szer ve ze tek kel és több prog ram mal biz -
to sí ta ni a fel zár kóz ta tást és az egyen lõbb esé lye ket a gyer -
me kek szá má ra. Min den po li ti kai irány zat egyet ért ma ab -
ban Ma gyar or szá gon, hogy sok kal na gyobb fi gyel met kell
szen tel ni a gyer me kek és fi a ta lok élet kö rül mé nye i nek a
vizs gá la tá ra, mert a ha gyo má nyos ré gi rend sze rek nem
mû köd nek zök ke nõ men te sen. Je len tõ sek a fi a ta lok ál tal
el kö ve tett erõ sza kos bûn ese tek, nö vek szik az al ko ho liz -
mus, és a drog fo gyasz tás is egy re fi a ta labb ré te ge ket ér el
a tár sa da lom ban. A meg elõ zés mint az egyet len iga zán
ha tá sos esz köz pe dig a ma meg lé võ nél jó val na gyobb és
szé le sebb össze fo gást igé nyel a tár sa da lom ban. 

Szük sé ges, hogy az élet ér te lemnek és az élet cél ja i nak a
kér dé sét gya kor la ti as mó don és mi nél fi a ta labb élet kor ban
köz ve tít sük. A tár sa da lom kü lön bö zõ szer ve ze tei mel lett eb -
ben az össze füg gés ben az egy há zi kö zös sé gek is a lá tó kör -
ben van nak, ahol az élet ér te lem köz ve tí té sé re va ló ban szé les
kör ben nyí lik le he tõ ség. Így kí sér li meg mind egyik fe le ke zet
fel kí nál ni a szol gá la ta it, ame lyek a ha gyo má nyos, pusz tán
hit tan ok ta tás ra be ren dez ke dõ te vé keny ség mel lett a csa lád -
se gí tés és a gyer me kek kö zös ség be gyûj té se új for má já ban is
meg nyil vá nul nak. Ez nem könnyû fel adat ma Ma gyar or szá -
gon ami att sem, hogy ma már több ség ben van nak azok a
szü lõk, akik sa ját ma guk gyer mek ko ruk ban nem sze rez tek
ta pasz ta la to kat az egy ház ról és a gyü le ke ze ti kö zös ség éle -
té rõl. En nek el le né re meg ál la pít hat juk, hogy a rend szer vál -
tás óta na gyon meg sza po rod tak az egy há zi gyer mek- és if jú -
sá gi kö zös sé gek, cso por tok szer te az or szág ban.

Az iga zi kér dés az egy há zak szá má ra ma Ma gyar or szá -
gon az, hogy ho gyan tud nak úgy meg je len ni a gyer me kek
ér de ké ben a tár sa da lom ban, hogy von zó le gyen a te vé -
keny sé gük. A pusz tán ta ní tói szol gá la ton túl mi lyen új
egy há zi le he tõ sé ge ket tud nak te rem te ni a gyer me kek szá -
má ra a sza bad idõ, a kul tú ra vagy a sport be vo ná sá val? A

tár sa da lom bi zal má ért fo lyó küz de lem ma az egyik fõ jel -
lem zõ ezen a te rü le ten, és sok gyü le ke zet pró bál ko zik a
hit tan órán kí vül is ott hont te rem te ni a gyer me kek szá má -
ra. Ez ma még el sõ sor ban lel ké szi mun ka ként je lent ke zik,
de már több he lyen is ta pasz tal ha tó, hogy ön kén tes se gí -
tõk vál lal koz nak ilyen jel le gû mun ká ra.

A CSA LÁ DI ÉLET FOR MA VÁL TO ZÁ SAI  
A MA GYAR TÁR SA DA LOM BAN A GYER ME KEK
ÉLE TE SZEM PONT JÁ BÓL

Aho gyan Eu ró pa több or szá gá ban, Ma gyar or szá gon is so -
ká ig jel lem zõ volt a ge ne rá ci ók együtt élé se és köl csö nös se -
gít ség nyúj tá sa a csa lá di ke re te ken be lül. A 20. szá zad ban
egé szen kö rül be lül a het ve nes éve kig erõs csa lá di kö tött ség
és tra dí ció volt jel lem zõ. A gyer me kek éle té be is el sõ sor ban
a csa lád ból ér kez tek a pél da ké pek és az esz mény ké pek. A
vá ro si te rü le te ken már ko ráb ban, a fal vak ban az utób bi év -
ti ze dek ben tû nik el az az élet for ma, amely ben a csa lád je -
len tet te a leg fon to sabb vé del met, él ményt és fej lõ dé si mo ti -
vá ci ót a gyer me kek szá má ra. Ma ter mé sze te sen mind két
szü lõ ak tív mun ka vi szony ban áll, csak két ke re set tud ja
biz to sí ta ni a meg él he tést a csa lád szá má ra. Az anya gi igé -
nyek ug rás sze rû nö ve ke dé se na gyon sok fi a tal csa lád ra he -
lyez sú lyos ter he ket. Az át lag ke re se tek hez mér ten túl zott fo -
gyasz tá si igé nyek és vá sár lá si szo ká sok mi att a csa lá dok el -
adó sod nak, en nek kö vet kez té ben is sok a stressz hely zet, és
jel lem zõ a túl haj szolt élet for ma. A gyer me kek alap ve tõ igé -
nye, hogy a szü lõk több idõt és ener gi át tud ja nak rá juk
szán ni, egy re ke vés bé tel je sül. A sze mé lyes be szél ge té sek és
kö zös idõ töl té sek he lyett hó dít az idõt gát lás ta la nul rab ló
té vé né zés, a vi deó és a szá mí tó gé pes já té kok ren ge te ge.4 A
szó ra ko zás nak és a sza bad idõ el töl té sé nek rit kább for má ja
ma már a ki rán du lás, a csa lá di ün nep vagy a kö zös já ték. 

Ez az élet for ma-vál to zás dön tõ en meg ha tá roz za az egy -
há zi szol gá lat le he tõ sé ge it a gyer me kek kö zött. Jól dön töt -
tek azok a vi dé ki lel ké szek, akik be fo gad ták az in ter ne tes
e-pon tot a gyü le ke ze tük épü le té be, mert en nek kö szön he -
tõ en a gye re kek gyak ran fel ke re sik a pa ró ki át.

Egy ta nul mány ban ta lál ha tó fel mé rés sze rint5 a ma gyar
csa lá dok 50%-a be szél get ott hon a gyer me ke i vel könyv rõl,
film rõl. Ze né rõl, szín ház ról vagy kép zõ mû vé sze tek rõl csak
30%. A csa lá dok 12%-ában for dul elõ az, hogy éne kel nek
még né ha együtt, pe dig Ko dály és Bar tók ha zá já ban a ze ne -
pe da gó gia és a nép da lok ott ho ni ének lé se hi he tet len ér té kû
örök sé get je len te ne. Fi gye lem re mél tó azon ban, hogy a csa -
lá dok 95%-ában me sél nek a gye re kek nek, és ez még a me -
sé lõk 58%-ánál élõ szö ve get je lent, nem gé pit. A mai csa lád
szo ci a li zá ci ós sze re pé nek csök ke né sét mu tat ja az is, hogy a
gyer me kek fe le szí ve seb ben töl ti a sza bad ide jét a csa lá don
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kí vül. A szü lõk több sé gé nél pe dig las san ural ko dó vá vá lik a
sza bad idõ- és szó ra ko zás-köz pon tú ma ga tar tás.6

Mind eb bõl az is kö vet ke zik, hogy a val lá sos ér té kek és a
val lá si kész ség át adá sá nak a szín te re ma Ma gyar or szá gon
már nem dön tõ en a csa lád, ha nem az azon kí vül esõ te rü -
le tek. Az a sta bil tra dí ció, amely re a ha gyo má nyos egy há zi
gyer mek mun ka még ma is sok szor sze ret ne épí te ni, már
meg tört.7 A szü lõk köz vet len ér ték át adó sze re pe na gyon je -
len tõ sen el hal vá nyult a val lá sos ság össze füg gé sé ben is. A
ke resz tény ér té kek õr zé se és to váb bí tá sa ki ke rült a csa lád
ha tó kö ré bõl. Így má ra a csa lá di ke resz tény ne ve lés nek egé -
szen új vál to za ta je lent meg. Eb ben a szü lõi sze rep ar ra kor -
lá to zó dik, hogy en ge di, eset leg né ha még kül di is a gyer me -
ke ket az egy há zi fog lal ko zás ra, fõ ként ha ér de kes nek tart ja
a kí ná la tot. De a gyer me kek el éré se szem pont já ból az kezd
dön tõ vé vál ni, hogy ho gyan és mennyi re fi gye lem fel kel tõ
mó don tud ja ma gát meg hir det ni az egy ház. Mi lyen a fel kí -
nált prog ram a gyer me kek sze mé ben, és õk ma guk ho gyan
tud ják egy mást ak ti vi zál ni és lel ke sí te ni er re. A csa lád tár -
sa dal mi sze re pé ben be kö vet ke zett vál to zás új mód szert igé -
nyel az egy há zak tól a gyer me kek meg kö ze lí té sé hez, mert
már nem a ha gyo mány mi att jön nek a gyer me kek, ha nem a
meg hir de tett ren dez vény vagy ok ta tás ér de kes sé ge mi att.8

KÉT PÉL DA AZ EGY HÁ ZAK GYER ME KEK KÖ ZÖTT
VÉG ZETT SZOL GÁ LA TÁ BÓL

A csa lád ban és a tár sa da lom ban be kö vet ke zett mély re ha -
tó vál to zá sok ki hí vást je len te nek az egy há zak gyer me kek -
kel kap cso la tos szol gá la ta szá má ra. Meg kell ta lál ni azt a
for mát, amely nek se gít sé gé vel meg szó lít hat juk a gyer me -
ke ket és a fi a tal csa lá do kat a fent meg raj zolt kör nye zet -
ben. Két olyan pél dát eme lek ki, ame lye ken nyo mon kö -
vet he tõ ez az igye ke zet, és ér zé kel he tõ az ered mé nye: a
gyü le ke ze ti és az óvo dai hit ok ta tást.

Már a rend szer vál tást meg elõ zõ évek ben is le he tõ ség
nyílt a gyü le ke ze ti épü le tek ben fo lyó hit ok ta tás ra. Ab ban
az idõ ben sok gyü le ke zet azért vá lasz tot ta ezt a hely színt,
mert nyu god tabb, vé dett és za var men tes kör nye ze tet biz to -
sí tott a hit ok ta tás szá má ra. Ké sõbb ez zel a mód szer rel pró -
bál ták át hi dal ni a szór vány hely zet bõl adó dó ne héz sé ge ket:
az egy-egy is ko lá ban na gyon kis lét szám mal meg szer vez -
he tõ hit tan cso por tok prob lé má ját. Ma na gyon sok gyü le ke -
zet ben jel lem zõ en gyü le ke ze ti hit ok ta tás fo lyik. A ve gyes
élet ko rú, össze vont cso por tok gyü le ke ze ti te rem ben tör té -
nõ ok ta tá sa vi szont ko moly, szin te meg old ha tat lan pe da -
gó gi ai prob lé mát je lent a lel ké szek szá má ra. Ma ezt a fel -

ada tot több eset ben hét vé gi (szom ba ti) össze vont órák kal
igye kez nek meg va ló sí ta ni. Nem rit ka, hogy ezen a na pon a
gyer me kek szál lí tá sát és ét kez te té sét is a lel ké szek nek kell
meg szer vez ni ük. A gyer me kek ál ta lá ban sze re tik eze ket a
ren dez vé nye ket. Gyü le ke zet épí té si szem pont ból is je len tõs
moz gás va ló sul meg egy-egy ilyen ak ci ó val.

Ha son ló pró bál ko zá sok nak le he tünk ta núi a kon fir má ci -
ót kö ve tõ idõ szak ban is. A kon fir má ci ót kö ve tõ en a leg több
eset ben tö rés kö vet ke zik be a gyer me kek egy há zi ak ti vi tá -
sá ban, és csak kis szá za lé kuk ma rad meg a gyü le ke ze ti élet -
ben a ké sõb bi idõ ben is. Az egy ház és a gyer me kek kap cso -
la ta ez után in kább csak al kal mi, és egy-egy nyá ri tá bor ide -
jé re kor lá to zó dik. Sok új kez de mé nye zés sel ta lál ko zunk az
ilyen tí pu sú nyá ri fog lal ko zá sok te rü le tén. En nek kö vet kez -
té ben mond hat juk el, hogy az evan gé li kus gyü le ke ze tek
két har ma da ren del ke zik va la mi lyen tí pu sú if jú sá gi mun ká -
val (pél dá ul tá bo rok for má já ban) a kon fir má ci ón tú li kor -
osz tály szá má ra, a több ge ne rá ci ós if jú sá gi mun ka azon ban
csu pán a gyü le ke ze tek egy har ma dá ban va ló sul meg. 

A leg ki sebb gyer me kek szá má ra az ál ta lá nos is ko lai ta -
nul má nyok meg kez dé se elõtt, 3-6 éves kor ban óvo dai ke -
re tek kö zött is nyí lik le he tõ ség a ke resz tény ér té kek át adá -
sá ra. In ten zív, já té kos óvo dai hittan fog lal ko zá so kat rend -
sze re sen tar ta nak, el sõ sor ban az egy há zi óvo dák ban. Or -
szá go san 110 egy há zi óvo da mû kö dik (az összes óvo da
szá ma 4579), és 7992 gyer mek jár az egy há zi in téz mé -
nyek be (az összes óvo dás szá ma 325993).9 Ha fe lü le te sen
szem lél jük, ki csi nek tû nik ez a te rü let, ha tá sá ban azon ban
rend kí vül so kat je lent. Azok a gyü le ke ze tek, ame lyek ben új
egy há zi óvo dát nyi tot tak, szin te ki vé tel nél kül meg újul tak
és lét szá muk ban meg erõ söd tek a rend szer vál tás óta. Itt az
óvo dás gyer me kek rend sze re sen sze re pel nek a gyü le ke zet
is ten tisz te le te in, és nem csu pán a ka rá cso nyi mû sor ban,
ha nem éven te több ször is. A fi a tal szü lõk így na gyon gyor -
san és ter mé sze tes mó don ke rül nek ak tív kap cso lat ba a
gyü le ke ze ti élet tel ép pen a gye re ke ken ke resz tül. A leg ki -
sebb gyer me kek nél meg ta pasz talt po zi tív egy há zi kö ze le -
dés na gyon sok, az egy ház tól egyéb ként tá vo li csa lá dot
hoz ma kö ze lebb.

An nál is in kább szük ség van nap ja ink ban a gyer me kek
kö zöt ti szol gá lat ko mo lyan vé te lé re, mert az utol só 10 év -
ben az össz la kos ság szü le té si ará nyá ban az evan gé li kus
új szü löt tek szá ma 0,5%-ra esett vissza. Az evan gé li ku sok
át lag élet ko ra a leg utol só nép szám lá lás sze rint 44,79 év,
en nél csak az iz ra e li ta fe le ke zet hez tar to zó ké ma ga sabb
(52,61). Az egyik fe le ke zet hez vagy egy ház hoz sem tar to -
zók élet ko ri át la ga pe dig 28,85 év.10 Csu pán ez a két ki ra -
ga dott adat is mu tat ja azt, hogy a gyer me kek kel va ló tö -
rõ dés alap ve tõ pri o ri tás ma az evan gé li kus ság jö võ je, to -
vább élé se szem pont já ból Ma gyar or szá gon.
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14, eze ket 1012 gyer mek lá to gat ja.
10 For rás: KSH, Nép szám lá lás 2001.



SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 10. VA SÁR NAP
• 2Móz 19,1–6(7)

Kõ bá nyai Já nos zsi dó szár ma zá sú új ság író va la mi kor ré -
gen há ti zsák kal és há ló zsák kal föl sze rel kez ve be ba ran gol -
ta a bib li ai tá ja kat. Él mé nye it úti könyv ben örö kí tet te meg.
Járt a Sí nai-he gyen is, ott töl tött egy éj sza kát. Így ír er rõl:
„…egész éj sza ka éb ren vir rasz tot tam, és vár tam, hogy
meg szó lít son az Is ten.”

Egy uta zá si iro da imígyen hir de ti egyip to mi prog ram ját
(rész let):

„6. nap: Da hab – Sí nai-hegy (éj sza ka a Sí nai-he gyen).
Egész na pos sza bad prog ram, nya ra lás Da hab ban és a Vö -
rös-ten ger (Aka bai-öböl) part ján. Sö té te dés után mik ro bu -
szok kal el uta zunk a Sí nai-fél szi get szí vé ben ta lál ha tó
Szent Ka ta lin-ko los tor hoz, mely a 2285 m ma gas Mó zes-
hegy lá bá nál fek szik. Két óra uta zás után ér ke zünk a Sí -
nai-si va tag bel se jé be, majd út nak in du lunk a hegy csú csa
(Ge bel Mu sa) fe lé. A Sí nai-hegy a ke resz tény ség egyik leg -
szen tebb za rán dok he lye, Mó zes itt vet te át a tíz pa ran cso -
la tot tar tal ma zó kõ táb lát. A hegy meg má szá sa nem túl
meg erõl te tõ, né mi ki tar tást ter mé sze te sen igé nyel, de a
haj na li nap fel kel te lát vá nya min den kép pen meg éri a fá -
rad sá got. A hegy re egy 3700 lép csõt szám lá ló út is ve zet,
ame lyet a Szent Ka ta lin-ko los tor szer ze te sei váj tak a ke -
mény kõ zet be. Mi vel az éj sza kát a Sí nai-hegy te te jén tölt -
jük, ezért egy há ti zsák ban há ló zsá kot, né mi me leg ru hát
és elem lám pát min den kép pen ma gunk kal kell vin nünk.
Táv: 6 km, szint: fel 900 m, me net idõ: 3 óra.

7. nap: Sí nai-hegy – Ka ta lin-ko los tor – Da hab (szál lás:
lodge). Haj nal ban meg cso dál juk a Sí nai-hegy messze föl -
dön hí res nap fel kel té jét; tisz ta idõ ben a si va tag vé ge lát ha -
tat lan he gyei, dû néi, il let ve az Aka bai-öböl mély kék vi ze is
lát szik. Dél elõtt le eresz ke dünk a hegy rõl a Ka ta lin-ko los -
tor hoz. Táv: 6 km, szint: le 900 m, me net idõ: 1,5-2 óra. A
Mó zes-hegy lá bá nál épült ko los tort (1570 m) a bi zán ci Jus -
ti ti a nus ala pí tot ta, de a ko los tor temp lo mát már Szent He -
lé na emel tet te az égõ csip ke bo kor he lyén. A ko los tor ma is
la kott, Gö rög or szág ból szár ma zó or to dox szer ze te sek él nek

itt. Az épü let együt tes nek csak egy ré sze lá to gat ha tó, de a
vi lág leg ré gibb ki ál lí tott ikon ja i ért min den képp meg éri be -
tér ni. A dé li órák ban vissza uta zunk Da hab ba, ahol a dél -
utánt pi he nés sel tölt het jük. A ten ger par ti ven dég lõk hul lá -
mok nyal dos ta fö ve nyén át ad juk ma gun kat az »édes sem -
mit te vés nek«. Az éj sza kát Da hab bun ga ló i ban tölt jük.”

Ka lan do zó hon fi tár sa ink ma így él he tik meg a heggyel
va ló ta lál ko zást…

Az ese mény rõl

Leo pold von Ran ke a Sí nai-he gyen tör tén te ket így jel lem -
zi: „ez a vi lág tör té ne lem kez de te”. Mar tin Noth kom men -
tár já ban a 2Móz 19–24 fe je ze te ket így ne ve zi: „Is ten né pé -
vel va ló kap cso la tá nak a köny ve”. Iz rá el lel ott a hegy nél
va ló ban sok kal több tör tént. S az Új szö vet ség fe lõl néz ve
nem csak a ki vá lasz tott nép szá má ra for du ló pont a Sí nai-
hegy, ha nem szá munk ra is egy faj ta null pont, a kez det. A
két elõb bi teo ló gus gon do lat me ne tét kö vet ve:

1. Itt kez dõ dik a vi lág tör té ne lem. Még ak kor is igaz ez
az ál lí tás, ha jól tud juk, az em be ri ség tör té nel me sok kal
ko ráb bi idõk re nyú lik vissza. Ter mé sze te sen ami ko ráb ban
volt, az is tör té ne lem, az is Is ten tud tá val tör tént. Is ten
volt az, aki ki vá lasz tott egy em bert, Áb ra há mot, akit az
ígé re tek él tet tek. Et tõl a pont tól vi lá gos azon ban, hogy Is -
ten nem tét len né zõ je a tör té ne lem nek, ha nem te vé keny
ala kí tó ja, for má ló ja. Ami ed dig volt, az – ze nei ki fe je zés -
sel él ve – a pre lú di um, egy faj ta elõ já ték. Mos tan tól vi -
szont meg szó lalt Is ten ha tal mas szim fó ni á ja: „Én, az Úr
va gyok a te Is te ned!”

2. Itt kez dõ dik az egy ház tör té ne lem. Mert et tõl kezd ve
nem egy em ber rõl (Áb ra hám) és a ne ki szó ló ígé re tek rõl
van szó. A zsi dók túl van nak már né hány is ten él mé nyen,
a ki vo nu lá son, a vö rös-ten ge ri át ke lé sen, a man na és a
szik lá ból fa ka dó víz cso dá ján, na pon ta cso dál koz nak rá
Is ten kö zel sé gé re. Mos tan tól az egész nép együt te sen éli
meg a ki nyi lat koz ta tást, az el hí vást, a ki vá lasz tott sá got és
az ezek bõl fa ka dó fe le lõs sé get. És ez a nép mos tan tól
több, mint nép: Is ten gyü le ke ze te.
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3. Itt kez dõ dik az üdv tör té net is. Mert et tõl a pont tól
kezd ve vá lik el egé szen egy ér tel mû en és vi lá go san az egy,
élõ, sze mé lyes és igaz Is ten be ve tett hit min den más, em -
be ri ere de tû hi e de lem tõl. Le gyen az akár az óko ri em ber
is ten ke re sé se, akár a mo dern kor val lá si pót lé ka, le gyen
az ma te ri a lis ta anyag tisz te let vagy a ter mé sze ti tör vé nyek
tisz te le te, le gyen az a pant e iz mus vagy az em be ri ér te lem
felmagasztalása, le gyen az akár az él mé nyek túl ér té ke lé se
vagy üres te o lo gi zá lás – mos tan tól min den ki meg tud hat -
ja, hogy Iz rá el lát ha tat lan, de ha tal mas Ura a vi lág Is te ne.
Nagy pén tek és hús vét után pe dig azt is meg tud hat ta a vi -
lág: ez a ha tal mas Úr mi cso da ön fel ál do zó sze re tet re ké -
pes – ér tünk, em be re kért.

4. Itt lesz nek nép pé Áb ra hám le szár ma zot tai. A nép pé
vá lás fo lya ma tá ban is for du ló pont a Sí nai-hegy. Mert
Egyip tom ban a zsi dók még csak nem ze ti ön tu dat nél kü li,
ki szol gál ta tott em ber tö meg vol tak. Mos tan ra vi szont már
so kan is let tek, töb ben van nak, mint egy nagy csa lád vagy
egy törzs. És mos tan tól tör vé nye ik is van nak! A tör té né -
szek sze rint a nép pé vá lás fo lya ma tá ban a tör vé nyek meg -
je le né se, a kö zös sé gi rend sza bá lyo zá sá nak igé nye min dig
for du ló pont volt. Jet ró ta ná csá ra bí rá ik is lesz nek, min den
afe lé mu tat: itt egy nép szü le tett meg. De eb ben a fo lya -
mat ban is dön tõ az Is ten nel va ló sze mé lyes ta lál ko zás.

A szö veg rõl

1. v.: Ér de kes ség ként ér de mes tud ni, ha jól szá mol juk a
na po kat, ak kor a pás ka után (értsd: 10. csa pás) öt ven
nap pal ér nek a hegy lá bá hoz. Er rõl ne künk a pün kösd jut
az eszünk be. Ér de kes pár hu zam! Egyéb ként kö rül be lül
egy egész évet töl te nek el ezen a he lyen, jó ezt is tud ni.

3. v.: Ma ga az Úr szó lít ja meg Mó zest. Ap Csel 7,38 sze -
rint vi szont Is ten an gya la szól hoz zá a hegy rõl.

4. v.: „Sas szár nyon hor do zott…” (EÉ 57,2) A sas ál lí tó -
lag úgy ta nít ja re pül ni fi ó ká it, hogy szár nya i ra vé ve röp -
te ti õket, s ha el erõt le ned né nek, zu ha nó re pü lés sel alá juk
re pül, s új ra szár nya i ra vé ve se gí ti fi ó ká it. Ez Is ten tu da -
to san se gí tõ, ve ze tõ, meg men tõ sze re te té nek a ké pe.

5. v.: Iz rá el Is ten vá lasz tott né pe lesz, és ez Is ten szu ve -
rén el ha tá ro zá sa. E dön tés Is ten nagy sá gát is mutatja.
Ilyen dön tést csak az egyet len élõ Is ten hoz hat meg.

7. v.: Mó zes a köz ve tí tõ-köz ben já ró. A lel kész az ol tár
fe lé for dul va Is ten szí ne elõtt a há ta mö gött lé võ gyü le ke -
ze tet, majd hát tal az ol tár nak, a gyü le ke zet fe lé for dul va
Is tent kép vi se li.

Az ige hir de tés fe lé

Au gusz tus 20-a van. Ál lam ala pí tó Szent Ist ván ki rá lyunk -
ra em lé ke zünk. Ne künk, evan gé li ku sok nak nem kell hogy
prob lé mát okoz zon el sõ nagy ki rá lyunk ne ve elõtt a
„szent” jel zõ. Még ha nem is tisz tel jük õt szent ként, ak kor

is né pünk, nem ze tünk tör té nel mé nek nagy ki rá lya õ, aki
ne héz, de né pünk fej lõ dé sé nek irá nyát, jö võ jét meg ha tá ro -
zó dön té se ket ho zott meg. Nem imád ko zunk ugyan hoz zá,
de há lát ad ha tunk ér te min den nép Urá nak, aki nek a szu -
ve rén aka ra tá ból let tünk mi is nép pé, és lett õ is nagy ki -
rá lyunk ká. Együtt ün ne pel he tünk más fe le ke ze tû test vé re -
ink kel. Ez az ün nep össze kell hogy hoz zon min den ka to -
li kus, re for má tus, evan gé li kus ma gyar em bert. 

A be ve ze tõ tör té nel mi uta lá sok után fi gyel jünk az alap -
ige és az ün nep egy ér tel mû pár hu za ma i ra. Iz rá el né pe a
Sí nai-hegy nél lett Is ten gyü le ke ze te és Is ten né pe. A po -
gány ság és a ka lan do zá sok ko rá nak le zá rul tá val Szent
Ist ván ki rály ve zet te vas kéz zel õse in ket Is ten hez, mert jól
tud ta, Eu ró pá ban meg ma rad ni ak kor csak ke resz tény ként
le he tett. Tör vé nye ket is adott, egy há za kat ala pí tott, jo go -
kat és kö te les sé ge ket ren delt el, ez volt a mi nép pé for má -
ló dá sunk idõ sza ka.

Kis kõ rö sön a vá ros- és gyü le ke zet ala pí tó õsök 1720-
ban egy szer re épí tet tek temp lo mot és is ko lát. 1718-ban
kezd ték a le te le pe dést. Gon dol junk csak be le, sa ját la kó -
há za ik kal egy ide jû leg gon dos kod tak ar ról is, le gyen hol
Is ten igé jét hall gat ni és gyer me ke i ket be tû ve tés re ta ní ta ni.
Is mer jük el sõ pap juk és el sõ ta ní tó juk ne vét is. Mert õk
még tud ták a he lyes sor ren det. És tud ták, amit Iz rá el nek
Mó zes ál tal, ne künk Szent Ist ván ki rály ál tal ta ní tott meg
az Is ten: az el sõ le gyen min dig „en ge del me sen hall gat ni
az õ sza vát, és meg tar ta ni szö vet sé gét”.

Ma ez le het a kül de té sünk: sza vak kal hir det ni, éle tünk -
kel hi te les sé ten ni, hogy az élet iga zi cél ja és ér tel me meg -
ta lál ni Is tent, az Is ten rend jé be be il lesz ked ve él ni és az Is -
ten út ján jár ni. Ha úgy tet szik, ez ma is jö võnk, bol do gu -
lá sunk zá lo ga. S amíg er re né pünk nem éb red rá, csak ver -
gõ dé sünk, cél ta lan bo lyon gá sunk fog foly ta tód ni.

Imád koz zunk né pün kért, bölcs és Is ten re fi gye lõ ve ze tõ -
kért. Imád koz zunk csa lád ja in kért, hogy öre gek és fi a ta lok
Is ten sze re te té ben él je nek együtt, el sza kít ha tat lan kö zös -
ség ben. Imád koz zunk be csü le te sen vég zett mun ká ért, és
min den ilyen mun ká ra Is ten ál dá sá ért.

Lup ták György

Tal ló zó

„A tör vény (…) ki mu tat ja, hogy a nép hol kö vet el hût len -
sé get. (…) Mint ne ve lõ esz köz elõ ké szí tet te a né pet a Mes -
si ás el jö ve te lé re, aki majd új szö vet ség köz ve tí tõ je lesz.”
(A Szent Ist ván Tár su la ti Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Ez a vers a hé ber köl té szet egyik leg szebb gyön gye.
(…) a sas fi ó ká it szár nya in vi szi, és így sa ját tes té vel
pajzs ként vé di fi a it az íjá szok tá ma dá sa i tól. (…) ér té kes
kincs. Hé be rül: sze gul la. Ez a ki fe je zés ér té kes tár gyat
vagy va la mi lyen kü lön le ges cél ra õr zött kin cset je löl.”
(Hertz-Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi -
té ka Kft.)
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„A szö vet ség kö tés tör vény adás sal van össze köt ve: az
Is ten aka ra ta sze rint va ló élet a szö vet sé ges hû ség bi zo -
nyí té ka. (…) Iz rá el olyan or szág lesz, amely nek a né pek
élén olyan fel ada ta lesz, mint a pa pok nak a gyü le ke zet
élén. (…) A ki vá lasz tott ság nak ez az ígé re te olyan emel ke -
dett lel ki tar tal mú, hogy vissza tér rá az Új szö vet ség is, Is -
ten meg úju ló ígé re tei kap csán (1Pt 2,9).” (Ju bi le u mi kom -
men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A tör vény a nem zet te ok ra ti kus ál la má nak »al kot má -
nya« lett nagy Is te nük, Jah ve ve ze té se alatt. (…) Is ten
azért vál tot ta meg Iz rá elt, hogy kö zös ség ben le gyen ve le,
de csak ve le.” (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)

„Jah ve leg elõ ször em lé kez tet te a né pet ve lük va ló min -
den ke gyel mes bá nás mód já ra. Ez után fel tár ta elõt tük ve -
lük mint nem zet tel kap cso la tos szán dé ka it. (…) Ez a
szán dék te ok rá ci án ala pul, vagy is hogy Is ten ma ga fog fe -
let tük ki rály ként ural kod ni.” (Ar no C. Ga e be le in: Ószö vet -
sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Hasz ná ra lesz a né pek nek Iz rá el az zal, hogy az Is ten
né pe. (…) Az Új szö vet ség lel ki Iz rá e lé nek ugyan ez a hi va -
tá sa: »Ti azon ban vá lasz tott nem zet ség, ki rá lyi pap ság,
szent nem zet vagy tok« (…).” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt
mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A pusz ta ság ban töl tött évek so rán az iz rá e li ták nak bõ -
ven volt al kal muk ar ra, hogy meg fi gyel jék, ho gyan ok tat -
ják a sa sok és a ke se lyûk fi ó ká i kat a re pü lés mû vé sze té re.
Az Úr most ez ál tal a me ta fo ra ál tal je len tet te ki ma gát.
(…) A Je le né sek köny ve 12. ré szé ben em lí tett asszony (…)
sas szár nyat kap, és így el tud me ne kül ni a sár kány elõl a
pusz ta ság ba.” (Cor ne lis van der Waal: Ku tas sá tok az Írá -
so kat! Irány tû Ki adó)

Il luszt rá ció

TÖR TÉ NET
(Az aláb bi tör té net tel óva to san kell bán ni: ke resz tény [nem
zsi dó] fül nek erõs le het. 17 éve, szupp li ká ló teo ló gus ként
mond tam el Sop ron ban. Utá na ezért és egy Pi linsz ky-idé -
ze tért egy idõs hölgy fel je len tett a Teo ló gia dé kán já nál –
jog gal: nem mond tam el, mi ért mon dom el. – K. I.)

(Pa pok ki rály sá ga és szent nép lesz tek…)
Elie Wie sel, a No bel-bé ke dí jas író – ki nek 50-60 fõs ro kon -
sá gát Ausch witz ban szin te tel je sen ki ir tot ták – örö kí tett
meg egy tör té ne tet a zsi dó folk lór ból. 

Spa nyol or szág ban a nagy 16. szá za di ül dö zés ide jén
egy zsi dó csa lád me ne kül ni kény sze rül. Ha jó ra száll nak,
de a ha jón pes tis üt ki, és a ka pi tány ki te szi õket a Sza ha -
ra pe re mén. 

A csa lád, férj, fe le ség és két fiú, megy elõ re a sem mi be.
Vár ják, hogy majd ta lál nak em be ri szál lást, de nap mint
nap csak a ho mok van elõt tük. 

Egy éj sza ka né gyen fek sze nek le, de csak hár man kel -

nek fel. Az apa meg ás sa a sírt a fe le sé gé nek, és két fi á val
együtt el mond ja a kad dist. 

A kö vet ke zõ na pon hár man fek sze nek le, de csak ket ten
éb red nek fel. Az apa és az idõ sebb fiú meg ás sa a fi a ta labb -
nak a sírt, és el mond ják a kad dist. 

A kö vet ke zõ na pon ket ten fek sze nek le, de csak az apa
éb red egye dül. Meg ás sa a sírt a na gyob bik fi á nak, majd
eze ket a sza va kat in té zi Is ten hez:

„Min den ség Ura, ér tem, hogy mit akarsz, tu dom, hogy
mit te szel. A re mény te len ség be akarsz ker get ni. Jól van,
hát ide fi gyelj! Nem, nem és ezer szer nem! Ezt az egyet
nem éred el! Én most min den nek: Ne ked és ma gam nak el -
le né re még is el mon dom a kad dist, amely az irán tad va ló
hû ség da la. Ezt a dalt nem ve he ted el tõ lem, Örök ké va ló.”

Wie sel még hoz zá te szi: Is ten meg en ged te ne ki, hogy
föl kel jen és foly tas sa út ját a ki et len ég alatt.

Kad dis: te me tés kor és utá na 11 hó na pig na pon ta mon -
dott, ere de ti leg arám nyel vû di csõ í tõ ima. Áll va, össze zárt
láb bal, tisz te let tel jes tar tás sal kell mon da ni.

„Ma gasz tal tas sék és szen tel tes sék meg nagy Ne ve a vi -
lág ban, ame lyet aka ra ta sze rint Õ te rem tett. 

Ala pít sa meg bi ro dal mát éle ted ben és idõd ben, Iz ra el
egész há zá nak éle té ben, mi ha ma rabb, nem so ká ra; s
mond juk: Ámen!

Le gyen ál dott nagy Ne ve örök kön-örök ké!…”

VERS
Li Taj-Po (701?–762?) kí nai köl tõ:
Egye dül ülök a Csing ting he gyen

Ma da rak száll nak,
fel le gek s ár nyak.
Csak a hegy ma rad
örök-hû társ nak.
(Ké pes Gé za for dí tá sa)

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 11. VA SÁR NAP
• Lk 18,9–14

A tex tus át te kin té se

A pél dá zat meg hök ken tõ ak tu a li tás sal bír. Egy há zunk ban
is meg van nak a je lei an nak, hogy egye sek ma gu kat igaz -
nak, tisz tá nak, érin tet len nek tart ják, má so kat le néz nek,
el ítél nek, bû nös nek, érin tet tek nek tar ta nak. Ter mé sze te -
sen az igaz ság és az igaz ság té tel ne vé ben. Ugyan ak kor a
bûn bá nat gya kor lá sa, a bû nös ség el is me ré se és a bûn bo -
csá nat meg élé se nél kül sem hi te les a sza vunk, a szol gá la -
tunk. Mit mond és mit tesz Jé zus? Bá tor sá got ad a bûn kér -
dés meg ol dá sá ra. Õ ve szi vál lá ra a mi bû ne in ket. Ezért le -
het sé ges Is ten ke gyel me szá munk ra is.

9. v.: Be szél ge tõpart ne rek Jé zus sal. El bi za ko dott em be -
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rek, akik ön ma guk val lá sos tel je sít mé nyé ben bíz va le néz -
ték a töb bi e ket. Ez a lel kü let gá tol ja az Is ten be ve tett bi -
zal mat. Igaz sá guk sze re tet len! Is ten nel szem ben mint ön -
ál ló, sza bad part ne rek lép nek fel.

10. v.: Két em ber egy idõ ben (Je ru zsá lem ben) a temp -
lom ban. Az imád ság meg ha tá ro zott ide je le het.

Egy a cél: a temp lom, egy a szán dék: az ima, úgy, hogy
Is ten íté lõ szé ke elõtt meg áll has sunk.

El len tét, kü lönb ség van a két em ber kö zött. Fa ri ze us és
vám sze dõ. Ko ruk ti pi kus em be rei, még is min den kor ban
fel buk ka nó vo ná sok kal.

11. v.: Meg gyõ zõ dés sel imád koz nak. A fa ri ze us az elõ -
írá sok sze rint. Igaz em ber. Há lát ad, di csé re tet mond. Én
nem va gyok olyan, mint a töb bi em ber… rab ló, go nosz,
pa ráz na…

Meg tart ja a tör vényt, sõt még töb bet is tesz a kö te le zõn
fe lül. Imád sá gá ból ki ma rad az Is ten, és csak az én kap
sze re pet. Én és én…

Gyö nyö rû ön arc kép raj zo ló dik meg elõt tünk. A té nye ket
il le tõ en igaz is.

A fa ri ze us ki tárt kar ral, ég re emelt te kin tet tel imád ko -
zik, de va ló já ban ön ma gá val be szél get, mo no ló got foly tat.
Há lát ad úgy, hogy köz ben le né zi a má sik em bert.

12. v.: Böj töl két szer egy hé ten (Is ten or szá gá nak meg -
va ló su lá sá ért), ti ze det ad min den bõl, bûn te len. Érez he tõ a
hát tér ben az úgy ne ve zett „bûn te len zsol tá rok” ha tá sa,
mint pél dá ul a Zsolt 26: Uram, szol gál tass ne kem igaz sá -
got, mert fedd he tet le nül él tem, az Úr ban bíz tam in ga do zás
nél kül! (1. v.)

13. v.: A né hány mé ter el le né re nagy a tá vol ság a két
em ber kö zött.

A vám sze dõ nem az imád sá gos for mu lát gya ko rol ja.
Föld re sze ge zi te kin te tét, mel lét ve ri.

A fa ri ze us a ki vá lasz tott, a vám sze dõ ki ta szí tott. Nem
áll az „iga zak” kö zé. Bán kó dik bû nei mi att. Nem eme li fel
a te kin te tét, mel lét ve ri, fur dal ja a lel ki is me ret. Be is me ri
bû nös sé gét.

Is ten, légy ir gal mas ne kem, bû nös nek! Zsolt 51,3k: Kö -
nyö rülj raj tam ke gyel med del, Is te nem, tö röld el hût len sé ge -
met nagy ir gal mad dal! Tel je sen mosd le ró lam bû nö met, és
vét kem tõl tisz títs meg en gem! Hely ze te re mény te len volt.
A fa ri ze u sok ta ní tá sa sze rint csak úgy nyer he tett bo csá na -
tot, ha vissza ad ja azt, amit igaz ság ta la nul meg szer zett,
egy ötöd del meg told va. Csak ab ban re mény ked he tett, hogy
Is ten el fo gad ja tö re del mes bûn bá na tát, és ir gal mas, meg -
bo csá tó lesz õhoz zá. Is ten az össze tört szí vet meg újít ja.

14. v.: Ki cso da igaz Is ten íté le te sze rint? Jé zus is me ri
hall ga tói vé le mé nyét. Levgw uJnmiÖn – mon dom nek tek: Is -
ten a vá most igaz nak nyil vá nít ja, és az meg iga zul va megy
ha za.

A meg iga zu lás Is ten aján dé ka. Jé zus a hall ga tói elõtt Is -
ten he lyé rõl szó lal meg, ki lép a pél dá zat ke re te i bõl.

A fa ri ze us a ma ga ön igaz sá gá ban ma rad meg, míg a
vám sze dõ Zsolt 51,19 ki je len té sét ta pasz tal ja meg: Is ten
elõtt a tö re del mes lé lek a ked ves ál do zat. A tö re del mes és

meg tört szí vet nem ve ted meg, Is te nem! Me ne kül Is ten hez,
aki hely re ál lít ja az iga zi kap cso la tot. Azt az em bert, aki
ön ma gá ba ve ti bi zal mát, fel ma gasz tal ja ma gát, Is ten íté -
le te meg aláz za. Aki vi szont meg aláz za ma gát, el is me ri
gyen ge sé ge it, ke ve sebb re be csü li ma gát má sok nál, azt fel -
ma gasz tal ja. Az íté let ben Is ten ma ga te szi meg iga zult tá.
Jé zus Is ten íté le té nek ki je len tõ je.

Az ige hir de tés hez

A pél dá zat cím zé se egy ér tel mû: Né mely el bi za ko dott em -
ber nek, aki igaz nak tar tot ta ma gát, a töb bi e ket pe dig le -
néz te, ezt a pél dá za tot mond ta…

A hely zet azért nem olyan egy sze rû. A ma élõ és szol gá -
ló gyü le ke ze ti ta gok nak is szük sé gük van ha tá ro zott ön -
tu dat ra, igaz sá guk ban va ló bi zo nyos ság ra. Nem sza bad
igaz nak len nem? Nem er rõl van szó. De nem az én sa ját
ma gam fö lött ki mon dott íté le tem tesz igaz zá! Az íté let az
Úré. Is ten te het egye dül igaz zá, nem a ke gyes, val lá sos
em ber önigazolása.

A fa ri ze us is Is ten hez imád ko zott. Ho gyan le het ak kor
még is, hogy eb bõl az imá ból a leg fon to sabb, ma ga Is ten
hi ány zott? Mert sa ját ma gá val be szélt. Imád sá ga ink nak
ez a ve szé lye fenn áll. A „ma gunk ban” (ma gunk nak) va ló
imád ság nak nem Is ten a hall ga tó ja. A fa ri ze us imád sá gá -
ban meg szó lal az el len sé ges ér zü let az em ber társ iránt.
He lyes az ilyen imád ko zó ma ga tar tás?

Há lát adunk, há lát kell ad nunk sok min de nért. Örül -
jünk, ha va la mi jól megy, ha egész sé ge sek va gyunk, ha er -
köl csö sen élünk. De tév út ra ke rü lünk, ha ez ön di csé ret be
tor kol lik. Amúgy sok min den ben iga za van a fa ri ze us nak.
A té nyek fel so ro lá sá ban tü kör be is te kint he tünk gyü le ke -
ze te ink ál do zat kész sé gét és val lá sos gya kor la tát néz ve.

Mi a hely zet a vám sze dõ vel? Õ a kí vül ál ló. Tá vol állt. A
fa ri ze us nem akart azo no sul ni ve le, õ pe dig érez te ki ta szí -
tott sá gát: Is ten, légy ir gal mas ne kem, bû nös nek! A fa ri ze us
ma ga tar tá sá nak el len té te, az alá zat pél dá ja, pél da ké pe?

Le het, hogy ké nyel met len a meg ál la pí tás, de mind két tí -
pus ben nünk van. Mind két em ber po zi tív és ne ga tív tu laj -
don sá ga it fel fe dez het jük ma gunk ban és gyü le ke ze te ink -
ben. Ne fél jünk ön vizs gá la tot tar ta ni, s bíz ni a ke gye lem -
ben! Is ten, légy ir gal mas ne kem mint fa ri ze us nak s mint
vám sze dõ nek! Min dig ke gye lem re szo ru lunk.

A 14. vers a pél dá zat ma gya rá za ta. 
A temp lom ban egy fe dél alatt va gyunk. Ugyan az a „vé -

dõ er nyõ” bo rul ránk. Mit vi szünk ha za?
Ugyan úgy me gyünk ha za, ahogy jöt tünk, ma gun kat

hoz ván? Vagy Jé zus sal együtt, ke gye lem ben meg gaz da -
god va, élõ igé vel a szí vünk ben?

A pél dá zat ma gya rá za ta öröm hír ként szó lal meg az ér -
tem ön ma gát meg alá zó, a ke resz ten meg halt, de meg di -
csõ ült, fel ma gasz tal ta tott Krisz tus ról.
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Váz lat

1. Jé zus konk ré tan meg cél zott hall ga tó ság nak szól
Mi va gyunk a cél zott sze mé lyek, a gyü le ke zet (lel ké szek).

Azok nak szól, akik val lá sos tel je sít mé nye ik ben bíz nak,
akik el is me rést és iga zo lást vár nak Is ten tõl.

2. Két em ber a temp lom ban (az egy ház ban)
Mit aka runk és mi ért? Ho gyan akar juk?

Nem csak kü lön bö zõ ek va gyunk, de sok szor meg osz tot -
tak is.

Tisz ták, iga zak és bû nö sök? Nem le het így meg osz ta ni
sem a tár sa dal mat, sem az egy há zat. Sok sze mé lyes konf -
lik tus nak, sõt tra gé di á nak is ez a meg osz tó szán dék és vé -
le ke dés az oka.

3. Imád sá ga ink… He lyes ma ga tar tás az imád ko zás ban
For mai és tar tal mi kér dé sek. Szív bõl vagy szín bõl?

4. Meg iga zul va
Is ten ke gyel me le het sé ges a szá munk ra is – mint fa ri ze u -
sok nak és mint vám sze dõk nek.

Sza bó Vil mos Bé la

Tal ló zó

„A fa ri ze us (…) csak ön ma gá ról be szél (…). A vám sze dõ
(…) Is ten nek há lát sem ad, ha nem ön ma gá val baj ló dik:
hát imád ság az ilyen? (…) Csak an nak van he lye Is ten
haj lé ká ban és or szá gá ban, aki tud ja ma gá ról, hogy ér dem
sze rint egyik ben sin csen he lye.” (Ju bi le u mi kom men tár.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Jé zus azon ban a pél dá zat be li fa ri ze ust nem a ke gyes -
ség ka ri ka tú rá ja ként, ha nem a tör vény ke gyes ség élen já ró
kép vi se lõ je ként mu tat ja meg. Kri ti ká ja így vá lik döb be ne -
tes ere jû vé, hi szen olyas mit ta lál elég te len nek, amit túl tel -
je sí te ni nem le het. (…) a tel je sít mény ke gyes ség elég te len -
sé gé vel ál lít ja szem be azt a ke gyes sé get, mely nem bi zo -
nyít ja, ha nem meg te rem ti az »Is ten elõt ti igaz sá got«. (…)
Meg kell ta nul nunk: ne künk sem mink sincs, ami vel Is ten
szí ne elé áll hat nánk. (…) A tör vény ke gyes ség is le het te o -
cent ri kus. A krisz to cent ri ci tás hi á nya a baj for rá sa.” (id.
Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„A fa ri ze us má sok hoz mér te az Is ten elõt ti igaz sá got. A
vám sze dõ vi szont Is ten hez mér te a sa ját igaz sá gát.” (A
Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter -
jesz tõ Ala pít vány)

„A he ti két sze ri böj tö lés nem volt kö te le zõ. (…) a fa ri ze -
u sok tar tot ták ezt a szo kást, hogy ve ze kel je nek Iz rá el bû -
né ért (…). Ál do za tot vál lal tak né pü kért. (…) A vám sze dõt
nem jel lem zi kü lön a pél dá zat. Jel lem zé sét a fa ri ze us lé -
nye gi leg el vé gez te.” (Prõh le Ká roly: Lu kács Evan gé li u ma.
Evan gé li kus Egye te mes Saj tó osz tály)

„Ott áll egy más mel lett a kép mu ta tó és a bûn bá nó. Egy -

más mel lett áll nak, ugyan azon a he lyen, ugyan úgy imád -
koz nak. Nem csak egy más mel lett, sok szor egy sze mély -
ben. (…) A fa ri ze us vád ját a vám sze dõ hely ben hagy ja.
Mi lyen meg döb ben tõ. Most lát juk, ami kor a kül sõ és a bel -
sõ össze passzol. Ez a vám sze dõ nem csak a mel lét ve ri, a
szí vét is meg szag gat ja. (…) A fa ri ze us egy hall ga tó Is tent
ke re sett. (…) Is ten hall gas son vé gig! Ne te gyen sem mit!
(…) a vá mos egy cse lek võ Is tent ke re sett. (…) Te gyen ve -
lem va la mit az Úr, mert el ve szek. (…) A fa ri ze us sal kap -
cso lat ban Is ten hall ga tott (…). A vá mos nál cse le ke dett.
Igaz nak nyil vá ní tot ta ezt az em bert.” (Sza lay Szi lárd: Vö -
rös be ré nyi ige hir de té sek so ro zat Lu kács evan gé li u máról,
1–2., 4., 6., 8–10. köt. Vö rös be ré nyi Re for má tus Egy ház -
köz ség)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
„Ez a pél dá zat az el sõ hall ga tók szá má ra tel je sen meg le põ
és el fo gad ha tat lan le he tett. A Tal mud ban ránk ma radt egy
ima az i. sz. el sõ szá zad ból, mely a fa ri ze us imá já val kö -
ze li ro kon ság ban van: 

»Há lát adok Ne ked, Uram, Is te nem, hogy részt ad tál ne -
kem azok kö zött, akik a ta ní tók há zá ban ül nek, és nem
azok nál, akik az ut cák szeg le te in ül nek, mert én ko rán ke -
lek és õk ko rán kel nek: én ko rán ke lek a Tör vény igé i ért,
és õk ko rán kel nek mu lan dó dol go kért. Én fá ra do zom és
õk fá ra doz nak: én fá ra do zom és ju tal mat nye rek, és õk fá -
ra doz nak és nem nyer nek ju tal mat. Én fu tok és õk fut nak:
én a jö ven dõ vi lág éle té hez fu tok, õk a kár ho zat ver mé hez
fut nak.« (…)

A fa ri ze us há lát ad, iga zán há lát ad Is ten ve ze té sé ért.
Tud ja, hogy Is te né nek kö szön he ti azt, hogy más, hogy
jobb, mint egyéb em be rek, mert Is ten részt adott ne ki azok
kö zött, akik ko mo lyan ve szik val lá si kö te les sé gü ket. Sem -
mi áron nem cse rél ne a má sik kal, még ha an nak job ban is
megy so ra; mert az õ út ja, ha bár fá rad sá gos, a jö võ vi lág
éle té nek ígé re tét rej ti ma gá ban. 

Va jon nin csen ne ki sok oka a há la adás ra? Fi gyel jük
meg, imá ja nem tar tal maz ké rést, csak há la adást. Ez a
leg szebb, amit az em ber kí ván hat ma gá nak. (…)

Mi ki fo gá sol ni va ló van az imád ság ban? (…)
Ilyen Is ten, mond ja Jé zus. (…) A két ség be eset tek Is te ne,

és ir gal ma ha tár ta lan azok iránt, akik nek szí ve össze van
tör ve. Ilyen Is ten.”

Jo a chim Je re mi as (1900–1979)
német teológus, orientalista

(Né mely el bi za ko dott em ber nek, aki igaz nak tar tot ta ma -
gát…) 
„…a gõg a bu kás elõ hír nö ke.”

The o dor Fon ta ne (1819–1898) né met re gény író
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„Aki gõ gös, ön ma gát kí noz za!”
Emi ly Brontë (1818–1848) an gol re gény író nõ:

Üvöl tõ sze lek

„A tü kör be so ká ig kell néz ni, sok szor és so ká ig, amíg vég -
re meg is mer ni az em ber iga zi ar cát.”

Má rai Sán dor (1900–1989) író

VERS
Fé lix Lope De Ve ga Car pio (1562–1635) spa nyol drá ma író
és köl tõ:
A ma gány ról (rész let)

Ér tem, amit ér te nem kell,
és már csu pán azt nem ér tem,
mint vi se li el ön ma gát,
ki ben bu ta gõg az ér dem.
(And rás Lász ló for dí tá sa)

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 12. VA SÁR NAP
• Mk 7,31–37

Exe ge ti kai alap

Tí rusz és Szi dón vi dé ke Je zá bel ko rá ra már ke res ke del mi
köz pont nak szá mí tott. Kul tu rá lis éle te és val lá si sok szí nû -
sé ge von zot ta a lá to ga tó kat, ke res ke dõ ket. A vá ros erõs
hel lén be fo lyás alatt állt. A gö rög kul tú ra ha tá sa meg je lent
a pénz ér mék dí szí té sé ben és az épí té szet al ko tá sa i ban.
Mind két vá ros te rü le te és ré gi ó ja ki rá lya ik õsi sír ja i val,
As tar te és sok más is ten ség temp lo ma i val a ká na á ni ta po -
gány ság büsz ke sé ge és tör té nel mi köz pont ja volt. Jé zus
dél ke le ti irány ban, Fü löp ne gye des fe je de lem te rü le tén ke -
resz tül ju tott el a Ga li le ai-ten ger ke le ti part já ra. Va ló szí nû -
leg azért ha ladt ke rü lõ úton, hogy el ke rül je Ga li lea te rü le -
tét, ahol He ró des An ti pász volt ural mon, és ahol a tö meg,
lát va Jé zus cso dá it, erõ szak kal ki rállyá akar ta ten ni. Jé zus
po gány vi dé ken tar tóz ko dik, és ép pen itt tör té nik a sü ket -
né ma meg gyó gyí tá sa. Ez az ese mény túl mu tat ön ma gán.
Jé zus is te ni ha tal má ról ta nús ko dik, a jó hír he lyes meg -
hal lá sát és meg ér té sét, to váb bá az õszin te hit val lást akar -
ja ki mun kál ni. A cso da rá irá nyí tot ta a fi gyel met az üd vös -
ség ide jé nek el ér ke zé sé re. Is ten új te rem té se kez dõ dik,
amely nek egy ben je le is a cso da. Jé zus a cso dát mint jel -
ké pes nyel vet hasz nál ja. A be teg sü ket és né ma, pon to sab -
ban sü ket és da do gós, ne he zen be szé lõ. Jé zus fél re von ja a
so ka ság ból, hogy ke gyel me ál tal majd vissza nyer je be szé -
lõ- és hal ló ké pes sé gét. Jé zus uj ja it a be teg fü lé be dug ta,
majd kö pött és meg érin tet te an nak nyel vét. Ezt kö ve tõ en
fel te kin tett az ég re, és só haj tott ez zel az arám szó val: „ef -
fa ta”, az az „tel je sen nyílj meg”. Ezt az egy szót ta lán le is
ol vas hat ta Jé zus aj ká ról. Ek kor meg ol dód tak nyel vé nek
kö te lé kei, a sá tá ni erõ meg hát rált a te rem tõ ha ta lom elõl.

Meg nyíl tak a fü lei, és he lye sen be szélt. Jé zus azt tet te,
amit Ézs 35,5k-ban a pró fé cia elõ re meg ígért a Mes si ás
sze mé lyé rõl. Jé zus ezt kö ve tõ en meg tilt ja, hogy a cso dá la -
tos gyó gyu lás hí rét szer te vi gyék. Mind ez hi á ba va ló, mert
erõ sen hí resz tel ték, és még azon is túl tett az ál mél ko dá -
suk. Jé zus til tó sza vá val el akar ta ke rül ni, hogy cso da te -
võ nek tart sák, ezért is von ta fél re a sü ket né mát, és az ég -
re te kint ve fo hász ko dott. Más részt a jel ta nú bi zony sá gát
kí ván ta hang sú lyoz ni: az Is ten or szá ga be tört eb be a bûn -
tõl, be teg ség tõl meg ron tott vi lág ba. Az el jö ven dõ ai ón be -
tört a je len le gi be, bi zony sá gá ul an nak, hogy Is ten nem
hagy ta el né pét, sem te rem tett vi lá gát, ha nem tö rõ dik ve -
le, és le ha jol a szen ve dõ vi lág hoz. Ez a vi lág pe dig ha ma -
ro san helyt ad az õt fel vál tó új vi lág nak. Ezt az új já te rem -
tõ ha tal mat ta pasz tal hat ták meg a sü ket né ma meg gyó gyí -
tá sá nak je lé ben. Így ért he tõ ma is az egy ház gyó gyí tó szol -
gá la ta. Is ten ma is gyó gyít, de nem ala kít ja cso da dok to rok
kö zös sé gé vé egy há zát. Ez a gyó gyí tás jel, amely az el jö -
ven dõ or szág ér ke zé sét hir de ti. Jé zus to váb bá nem akar ta,
hogy a cso da vá rás iz gal ma a je le nen túl mu tat va el te rel je
a hall ga tó ság fi gyel mét Is ten or szá gá nak ta ní tá sá ról. Itt
csu pán a ta ní tás pre zen tá ci ó ja tör té nik. Még egy fon tos
do log: Jé zus nem akar ta, hogy ha lá la idõ elõtt kö vet kez -
zen be, az az mi elõtt szol gá la tát el vé gez né. A ke resz ten el -
hang zó „el vé gez te tett” szó a „mû zá ró té te le”, amely nek
kel lõ he lyen és idõ ben kell be tel je sed nie.

Ige hir de té si váz lat

Is ten „pré di ká ci ó já nak”
– üze ne te (szko pu sza): A leg na gyobb cso da ma is meg hal -

la ni és meg val la ni Jé zust.
– váz la ta:

1. A te rem tés hir de ti Is ten nagy sá gát, a „sü ket né ma”
kép te len er re.

2. Az em be ri élet út cso dá ja hir de ti, hogy Is ten nek cél ja
van az éle tünk kel, a „sü ket né ma” éle te a sá tá ni erõ
rom bo ló ha tal mát de monst rál ja.

3. Is ten igé je ki nyi lat koz tat ja sze re te tét az em ber fe lé, a
„sü ket né ma” ezt nem hall ja meg.

4. Jé zus ban meg iga zul a bû nös, a „sü ket né ma” igaz sá -
ga sem mi vé lesz.

A leg na gyobb cso da ma is meg hal la ni
és meg val la ni Jé zust

Az em be ri élet te le van cso dák kal, olyan cso dák kal, ame -
lyek ter mé sze tes sé vál tak a szá munk ra. Cso da egy gyer -
mek fo gan ta tá sa, szü le té se, cso da a sze re lem fel lob ba ná sa,
és ki tud ja fel so rol ni a min ket kö rül ve võ cso dá la tos vi lág
ezer nyi rez dü lé sét? Meg szok tuk, ez így ter mé sze tes, sõt
akár a vé let len szám lá já ra is ír ják egye sek. Szá munk ra
csak az cso da, ami ezt is fe lül múl ja. Ezt pe dig hi tet len ked -
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ve szem lél jük, el mé le te ket gyár tunk, hát ha va la mi lyen új
vagy ré gi ka te gó ri á ba be le tud juk tusz kol ni. Mi, lel ké szek
tud juk, a leg na gyobb cso da az, hogy hit re jut ha tunk, és be -
szél he tünk Jé zus ról. Ma is az a leg na gyobb cso da, ami kor
em be rek a szol gá la tunk nyo mán hit re jut nak, kap cso lat ba
ke rül nek az élõ Is ten nel. Ho gyan kí ván min ket er re a cso -
dá ra el ve zet ni? Nos, er rõl szól az õ „pré di ká ci ó ja”.

A te rem tés hir de ti Is ten nagy sá gát,
a „sü ket né ma” kép te len er re

Bár mer re né zünk, min den Is ten rõl pré di kál, az õ sze re te -
té rõl. Fel né zünk a cso dá la tos kék ég bolt ra, amely a ma ga
szí né vel Is ten bé kes sé gét hir de ti az alat ta élõk nek. Mi lyen
fur csa len ne, ha tûz pi ros len ne, ter mé sze te sen ennek még
a gon do la ta is mu lat sá gos, pe dig le het ne, de még sem az.
Nem az, mert Is ten bé ké ben kí ván él ni te remt mé nye i vel. A
vi lág olyan, mint egy ha tal mas ze ne kar, amely nek kar -
mes ter re van szük sé ge. Er re kül dött min ket Is ten a vi lág -
ba, szim fó ni át al kot ni, az az össz han got, együtt hal lást.
Mi lyen szép is, ami kor min den a he lyén szó lal meg! Egy -
ben mi lyen bor zasz tó, ha nem. Így áll elõt tünk ez a sü ket -
né ma is, aki kép te len kar mes te ré vé vál ni a ze ne kar nak,
mi vel hal la ni sem ké pes, nem hogy irá nyí ta ni a ze né szek
mu zsi ká ját. A bû nös em ber is sü ket, nem csak a te rem tett -
ség, de Is ten hang já ra is, akit az tán di csér ni sem tud, leg -
fel jebb da do gó han gok hagy ják el aj kát. Sü ket és né ma
em be rek: így ne vez ték a gö rög nyelv ben az ér tet len ke dõk
so ka sá gát. Mi sem vál to zunk meg, ha csak va la mi cso da
nem se gít raj tunk. Cso dák már pe dig van nak.

Az em be ri élet út cso dá ja hir de ti, hogy Is ten nek 
cél ja van az éle tünk kel, a „sü ket né ma” éle te a 
sá tá ni erõ rom bo ló ha tal mát de monst rál ja

Nem vé let le nül jöt tünk a vi lág ra. Ha ez igaz, ak kor pó tol -
ha tat la nok va gyunk, egye di ek. Nincs két egy for ma ujj le -
nyo mat a vi lá gon, de két egy for ma em ber sem. Min den ki -
nek meg van a ma ga he lye, fel ada ta, kül de té se, más ként
cél ja az éle té nek. Aki nem ta lál ja, az a má si kat utá noz za,
mert azt gon dol ja, ta lán az az õ he lye. Gyû lö lünk és ha -
rag szunk, min dent meg te szünk azért, hogy meg sze rez zük
azt, ami nem a mi énk, hogy az tán ne tud juk el en ged ni, és
meg ta lál ni azt, ami csak a mi énk. Ilyen egy sü ket né ma,
aki ide-oda kap dos sa a fe jét, és sod ró dik a tö meg gel, mert
õ sem akar le ma rad ni. Õ is kí ván ja, ami a töb bi nek osz -
tály ré szül ju tott. Az egész sé ge sek pe dig ezt kér de zik: mi -
ért bün te ti õt így az Is ten? A sá tá ni erõ ma is ezt hi te ti el
na pon ta mil li ók kal. Az em ber a leg na gyobb ér ték, han goz -
tat ja, de so kan sen ki nek sem kel le nek. Mi ért is kel le né nek,
hi szen az is igaz, hogy nincs pó tol ha tat lan em ber, min -
den ki pó tol ha tó. Min den bû nün ket, min den szen ve dé sün -
ket Is ten szám lá já ra akar juk rá ter hel ni. Az éle tün ket meg -

nyo mo rí tó ha tal mat pe dig fel vi lá go sult igaz ság nak, sza -
bad ság nak lát juk so ká ig, míg a ha mis lá tás a nyo mo rú sá -
go kon át egy szer csak lát szat tá vá lik, és a ko por só szem -
fe de lé ben fosz lik vég leg szer te szét. Egy szer egy gye rek
cso dá la to san fo gal maz ta meg Is ten sze re te tét: Aki hisz Is -
ten ben, azt ve ze ti, aki pe dig nem hisz, azt húz za ma ga
után. A ma gá val hú zott vi lág nak ma sincs sem lá tá sa,
sem hal lá sa er re a men tõ sze re tet re. Mi sem vál to zunk
meg, ha csak va la mi cso da nem se gít raj tunk. Cso dák már -
pe dig van nak.

Is ten igé je ki nyi lat koz tat ja sze re te tét az em ber 
fe lé, a „sü ket né ma” ezt nem hall ja meg

Is ten azért ad ta ki je len té sét írott for má ban, hogy aki nem
hall és nem be szél, az leg alább ol vas sa. Sok a lel ki „disz -
le xi ás” még az egy ház ban is. Is ten men tõ sze re te tét a Tíz -
pa ran cso lat ban be töl ten dõ tör vénnyé tet tük. Amit nem tu -
dunk be töl te ni, azt vagy ta gad juk, vagy ma gunk hoz ront -
juk. Így ju tott el a vá lasz tott nép ar ra, hogy a ne ki adott
ígé re tek bõl ha tal mi po zí ci ót for mált. A hoz zá le haj ló ir gal -
mas is te ni szó ból ir gal mat lan sá got ol va sott ki. A sü ket né -
ma min den bi zonnyal bor zasz tó is ten ké pet hor do zott a
szí vé ben. Nem cso da, hogy ilyen is ten tu dat tal elõbb vagy
utóbb meg sü ke tü lünk. Las san nem csak Is ten hang ját nem
hall juk már, de a má sik jaj ki ál tá sát sem. Sza va ink is leg -
fel jebb da do gás nak tûn het nek Is ten elõtt. Be szé lünk, de
egy más szá má ra is ért he tet le nül és ér tel met le nül. Nem vé -
let len, hogy el be szé lünk egy más fe je fe lett. Nem ért jük,
mit mond a hit ves tár sunk, a gyer me künk, vé gül már ma -
gun kat sem ért jük. Las san ta lán még a sü ket né mát is iri -
gyel ni tud juk. Hi szen õt sen ki nem tud ja meg bán ta ni,
mert nem hall. És õ sem okoz má sok nak gon dot a sza va -
i val. „Ne szólj szám, nem fáj fe jem” – le het, hogy nem szó -
lás ma rad, ha nem a jö võ szlo gen je egy fel gyor sult, ro ha nó
vi lág da do gó sza vú, SMS-t nyom ko dó né ma sá gá ban. Mi
sem vál to zunk meg, ha csak va la mi cso da nem se gít raj -
tunk. Cso dák már pe dig van nak.

Jé zus ban meg iga zul a bû nös,
a „sü ket né ma” igaz sá ga sem mi vé lesz

Nem tud juk a sü ket né ma ne vét, sem azo két, akik Jé zus -
hoz vit ték. Lé nyeg te len a tör té net ben. Egy lé nye ges név
hang zik el a tör té net ben: Jé zus ne ve, aki a Sza ba dí tó. Õ a
lé nyeg, az õ uj jai, az õ érin té se, az õ aj ká nak sza va. Eb -
ben a ha tal mas tö meg ben egye dül az õ sza vá nak van ha -
tal ma. Egye dül õ hall ja meg a da do gó sza va kat, s a be teg
ta lán egye dül az õ sza vát tud ja le ol vas ni az em be ri ajak -
ról: ef fa ta, az az tel je sen nyílj meg. Meg nyí lik a fü le, meg -
ol dó dik a nyel ve, de nem csak az övé, ha nem a so ka sá gé
is. Szer fe lett ál mél kod nak, és ma gasz tal ják Is tent ezek kel
a sza vak kal: Min dent he lye sen cse le ke dett: a sü ke te ket is
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hal ló vá te szi, a né má kat is be szé lõ vé. Nem tud juk, eb bõl a
so ka ság ból va jon há nyan jöt tek ar ra az ün nep re Je ru zsá -
lem be, ame lyen Jé zus ke reszt je a vá ros fö lé ma ga so dott.
Há nyan hal lot ták meg Is ten hang ját a Fi án ke resz tül? Há -
nyan ad ták fel sa ját vélt igaz sá gu kat, lát va Jé zus szen ve -
dé sét? Há nyan hal lot ták meg az „el vé gez te tett” szó ban
sza ba don bo csá tá suk ki hir de té sét? Há nyan ju tot tak el ar -
ra a bel sõ ki ál tás ra és hal lás ra: Ó, én nyo mo rult bû nös, ki -
cso da sza ba dít meg a bûn rab sá gá ból? De há la az Úr Jé -
zus nak, az Is ten Fi á nak, aki éle tét ad ta ér tem: õ bûn né
lett, hogy én éle tet nyer hes sek. Az õ ha lá la árán gyó gyul -
tam meg. Sen ki sem vál to zik meg, ha csak va la mi cso da
nem se gít raj ta. Cso dák már pe dig van nak.

Fo hász

Cso dás az a sze re tet, amely le ha jolt hoz zám. Cso dás az a
szó, amely meg nyi tot ta fü lem. Cso dás az az érin tés, amely
sza bad dá tet te nyel vem ma gasz ta lá sod ra. Cso dás, hogy
ma is hall ha tom han god, és szám di csé re te det hir det he ti.
Cso dás, hogy el hív tál, és té ged szol gál hat lak. Tégy cso dát,
hogy még töb ben hall junk és ma gasz tal junk té ged! Hir -
desd ál ta lunk a gyü le ke zet nek: Ef fa ta! Ámen.

Sán dor Fri gyes

Tal ló zó

„(…) vi lá gos a kap cso la ta Ézs 35,5 mes si á si ígé re té vel: Jé -
zus ban a meg ígért Mes si ást ál lít ják elénk, ko rát a meg -
ígért mes si á si kor nak mi nõ sí tik.” (Ju bi le u mi kom men tár.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Min den ké sõb bi nem ze dék szá má ra ta nul sá gul szol -
gál hat az a tény, hogy nem a cso dák tá maszt ják a Krisz -
tus-hi tet, ha nem meg for dít va. (…) a so ka ság di csõ í ti õt
egy olyan hit val ló szö veg gel, mely a te rem tés tör té net bõl
mint is te ni cse lek vést ér té ke lõ mon dás is me re tes: »és lát -
ta Is ten, hogy min den jó, amit te rem tett«. (…) A Krisz tus-
hit nem a sem mi bõl szü le tik (…); úgy szü le tik meg a szív -
ben, hogy biz tos hír hang zik el Krisz tus és »Is ten nagy sá -
gos dol gai« fe lõl (…), hogy egy szer csak fon tos sá lesz a
Krisz tus és hi te les a ró la szó ló hír. (…) Az evan gé lis ta be -
avat a hit tit ka i ba, ami kor Is ten cse lek vé sé nek kör for gá sát
ál lít ja elénk. A Krisz tus-hit úgy in dul, hogy evan gé li um
hang zik; az evan gé li um to vább gyû rû zik és hi tet tá maszt,
ami a Krisz tus-hit to váb bi szét ára dá sát ered mé nye zi.” (id.
Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„A tö ké let len be széd ál ta lá ban a tö ké let len hal lás ból kö -
vet ke zik mind tes ti leg, mind lel ki leg.” (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)

„Vi szont ép pen a hal lás hi á nya ma gya ráz za, hogy be -
szé det he lyet te sí tõ, pró fé tai jel ér té kû moz du la to kat tesz.”
(Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A cso da csak ke vés sé kü lön bö zik a hel lén cso da té võk
tet te i rõl szó ló tör té ne tek tõl, de a hí võ lá tás fel fe de zi ben -
ne a vég idõk üd vös sé gé nek ta nú je lét, amely új ból fel ra -
gyog tat ja a te rem tés haj na lát.” (Jo a chim Gnil ka: Márk.
Aga pé)

„Két test részt emel itt ki a mi Urunk: a fü let és a nyel -
vet. (…) Krisz tus or szá ga az igén ala pul s egye dül az igé -
ben és a hit ben ural ko dik az em be ren. (…) e két vég tag
tesz kü lönb sé get a ke resz tyén és nem ke resz tyén kö zött.
Az, hogy a ke resz tyén más ként hall és mást be szél.”
(Luther: Jer, ör vend jünk ke resz tyé nek! Evan gé li kus Saj tó -
osz tály)

„Hal ló fül és he lye sen be szé lõ száj. (…) a ket tõ össze -
tar to zik, és a sor rend meg for dít ha tat lan. (…) Ha nem hal -
lom meg, amit Is ten mond ne kem, ugyan ho gyan tud nék
imád koz ni?” (Ba li kó Zol tán: Is ten is ko lá já ban. Luther Ró -
zsa Ala pít vány)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
„Jé zus meg gyó gyí tott egy si ket né mát… A si ket né ma sze -
ren csét len sé ge ab ban áll, hogy el van zár va az em be rek tõl.
Lát, de nem ért. Ne ve tõ ar co kat lát, de nem tud ja, min ne -
vet nek, mi nek örül nek az em be rek. Ta lán raj ta ne vet nek?
Ko moly, szo mo rú, iz ga tott ar co kat lát, de szin te min dig
úgy ér zi, ki van zár va ab ból, ami má so kat fog lal koz tat. A
kap cso lat te rem tés ne héz sé ge it õ sok kal in kább ér zi, mint
más fo gya té ko sok, pél dá ul a va kok vagy bé nák. (…)

Nem csak a si ket né ma szá má ra ne héz a kap cso lat te -
rem tés… Ma is gyak ran ma ga sod nak kö zöt tünk nem ze ti,
val lá si, po li ti kai vagy akár teo ló gi ai vá lasz fa lak. Sü ke tek
va gyunk azok szá má ra, akik más ként gon dol kod nak, más
mó don él nek, akik szá munk ra is me ret len vi lág ból jön nek.
De a kap cso lat te rem tés sok szor szû kebb vi lá gunk ban is
ne héz sé gek be üt kö zik: há zas tár sak, szü lõk és gyer me kek,
hely bé li ek és ide ge nek kö zött…

Mind ez azért iga zán szo mo rú, mert a leg rit kább eset ben
tu dunk le szá mol ni ezek kel a kor lá tok kal, és eze ket a fa la -
kat mint vég zet sze rû adott sá got egy sze rû en tu do má sul
vesszük. (…)

Jé zus ban Is ten han go san til ta ko zik e vég zet sze rû ség el -
len, nem akar ja azt lát ni, hogy az em be rek egy más tól el -
zár va él nek. Jé zus sors kö zös sé get vál lal ez zel az em be ri -
ség gel, ame lyet fel szab dal nak, el nyo mo rí ta nak a vá lasz fa -
lak, a kap cso la tok aka dá lyai…

A tör té net az egy há zat is hív ja, hogy ugyan így vál lal ja
a sors kö zös sé get, és Is ten hez ha son ló an til ta koz zék…

(Jé zus) a re mény je lé vé lett a ke resz ten: ön át adá sa ké -
pes meg nyit ni a meg kö ve sült, meg ke se re dett em be re ket a
sze re tet nek…”

An ton Stey ner – Vol ker Wey mann:
Bi be lar be it in der Ge me in de. 3. Wun der Jesu (1978)
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VERS
Ber tolt Brecht (1898–1956) né met drá ma író és köl tõ:
A kaukázusi krétakör (rész let)

…ki meg nem hall ja a se gély ki ál tást
Ha nem to vább megy, si ket fü lek kel: az so ha töb bé
Nem hall hat ja a ked ve se halk sza vát, sem a
Haj na li ri gó füttyöt, sem a fá radt szü re te lõk
Meg könnyeb bült só ha ját, ha ve cser nye-ha rang szól…
(Forította Nemes Nagy Ágnes)

SZENT HÁ ROM SÁG ÜNNEPE UTÁN 13. VA SÁR NAP
• Lk 10, 23–37

Az elõz mé nyek

Ki je lölt per iko pánk el tér a Szent írás tar tal mi fel osz tá sá tól.
Ezért ér de mes né hány gon do la tot szen tel ni az ir gal mas
sa ma ri tá nus pél da tör té ne té hez ne he zen il lesz ke dõ ige ver -
sek nek (23–24. v.), va la mint ér de mes át te kin te ni tex tu -
sunk bõ vebb szö veg kör nye ze tét is. Jé zus ga li le ai mû kö dé -
sét kö ve tõ en Je ru zsá lem fe lé in dul. Ami kor a tör tén tek re
né zünk, az el hang zott mon da to kat vizs gál juk, ne hagy juk
fi gyel men kí vül: Jé zus lé lek ben már a je ru zsá le mi Gol go ta
fe lé for dult. Ta nít vá nyai és el len fe lei fi gyel mét sza va i val
ép pen úgy, mint tet te i vel oda kí ván ja ve zet ni a ke reszt kö -
ze lé be, ahol min den ki szá má ra új ér tel met nyer az Is ten
irán ti en ge del mes ség. Az üd vös ség után vá gyó dó em ber
ott új re ményt és új utat kap. Mind ez azon ban még Jé zus
kö ve tõi elõtt is rejt ve van. A het ven két ta nít vány vissza -
tért Jé zus hoz, és ör ven de zés sel je len tik el ért si ke re i ket. De
Jé zus a na gyobb aján dék ra hív ja fel fi gyel mü ket: Íme, ha -
tal mat ad tam nek tek, hogy kí gyó kon, skor pi ó kon ta pod ja -
tok, és az el len ség min den ere jén, és hogy sem mi se árt has -
son nek tek. De ne an nak örül je tek, hogy a lel kek en ge del -
mes ked nek nek tek, in kább an nak örül je tek, hogy a ne ve tek
fel van ír va a menny ben. (10,19–20) A ta nít vá nyi ör ven -
de zés re Jé zus uj jon gá sa fe lel (10,23–24). Ez azon ban már
nem cél ját té vesz tett öröm, ha nem iga zi, Szent lé lek tõl va -
ló imád ság. Olyan imád ság, amely Is ten hi tet te rem tõ ere -
jé ben bíz va há lát ad a kor sza kért, amely ben meg szó lal az
üd vös sé get te rem tõ evan gé li um. Ami kor az öröm hír cél -
hoz ér, vá lasz ra kész te ti a meg aján dé ko zot ta kat. A lu ká csi
szer kesz tés szán dé ka sze rint elõbb Is ten cse lek vé sé nek fõ
vo ná sa it lát hat tuk, er re a meg szó lí tott ság ra vá la szol az
em be ri cse le ke det, amely fe le ba rá ti sze re tet re in dít, mint
az ir gal mas sa ma ri tá nus tör té ne té ben (10,25–37); ige hall -
ga tás ra sar kall, mint Má ria és Már ta pél da tör té ne te
(10,38–42); imád koz ni ta nít (11,1–13). (Ju bi le u mi Kom -
men tár, Lu kács evan gé li u ma. 79. o.)

A kér dés

Vizs gált igénk ilyen kon tex tus ban kér di meg: kié le het az
Is ten ál tal meg ígért üd vös ség? Jé zus ko rá nak kulcs fon tos -
sá gú kér dé sét a zsi dó rab bi ni kus iro da lom és a Szent írás
egy aránt meg örö kí tet te. Amikor Rab bi Eli é zer 90 kö rül
meg be te ge dett, ta nít vá nyai így ké rlelték: „Rab bi, ta nítsd
ne künk az élet út ja it, hogy el jus sunk az el jö ven dõ vi lág
éle té be.” Ha son ló an kér di Jé zus tól a gaz dag if jú is: Jó Mes -
ter, mit te gyek, hogy el nyer jem az örök éle tet? (18,18)
(Prõh le Ká roly: Lu kács evan gé li u ma. 178. o.) A fa ri ze us
kér dé sé ben még is fe szült ség rej lik. Mit te gyek, hogy el -
nyer jem az örök éle tet? Az ige hely ben sze rep lõ gö rög ki fe -
je zés (klhronomhvsw) az „örök sé gül kap ni, örök sé gül
nyer  ni” ér tel met hor doz za, ami op ti má lis eset ben passzív
jel le gû. De a tré fát fél re té ve: a tör vény tu dó ter mé sze tes
teo ló gi ai kér dés fel ve té se – mi ként azt igénk is jel zi – mö -
göt tes ár tó szán dé kot ta kar. Ek kor elõ állt egy tör vény tu dó,
hogy meg kí sért se õt… Prõh le Ká roly a már idé zett kom -
men tár já ban jel zi: „[A fa ri ze us k]ér dé se az evan gé li um
ügyé re ta pint. Jé zus meg hir det te a ke gye lem esz ten de jét,
ki je len tet te, hogy a »sze gé nye ké« az Is ten or szá ga és en -
nek do ku men tá lá sa együtt volt a bû nö sök kel. A ta nít vá -
nyok vissza té ré se után is azt mond ta, hogy Is ten is me re -
tét an nak ad ja, aki nek akar ja (10,22). Hol ma rad itt a tör -
vény is me re te és cse lek vé se?” Jé zus úgy is vá la szol ha tott
vol na, hogy sem mit sem kell ten ni. Ek kor már ké szen is
állt vol na el le ne a vád. He lyet te azon ban a rab bi nis ta vi -
tat ko zás mód sze re sze rint vissza ad ja a fa ri ze us kér dé sét.
Mind ezt oly mó don te szi meg, hogy rög tön ki is bú jik a fa -
ri ze us vád ja alól. „Jé zus hir de ti az evan gé li u mot, de nem
te szi ér vény te len né a tör vényt” (Prõh le). A fa ri ze us vá la -
sza majd nem tö ké le tes: idé zi Iz rá el na pon kén ti hit val lá -
sát, a Sö m át (5Móz 6,5), de hoz zá te szi a fe le ba rát sze re te -
té nek fon tos sá gát is (3Móz 19,18). A fa ri ze us õszin te sé ge
ak kor vá lik kér dé ses sé, ami kor így szól Jé zus hoz: De ki a
fe le ba rá tom? (29b)

A pél dá zat

A pél dá zat mû fa ja pél da tör té net. Nem klasszi kus ér te lem -
ben vett pél dá zat, amely ben az Is ten cse lek vé sét ha son la -
to kon ke resz tül mu tat ja meg. Itt em be ri tör té ne tek ad nak
pél dát az em be ri és em ber sé ges vi sel ke dés re. Bár em be rek
a cse lek või e tör té ne tek nek, rej tet ten még is Is ten áll a
szín fa lak mö gött. 

A tör té net szín te re: szik lás, el ha gya tott vi dék, lej tõs út
Je ru zsá lem bõl Je ri kó fe lé. A tör té net sze rep lõi: egy szol gá -
la tá ból ha za fe lé tar tó le vi ta, egy pap és a rab lók tól meg tá -
ma dott em ber. A se gít ség el mu lasz tá sá nak le het sé ges in -
do kai: a tisz tá ta lan tól va ló fé le lem, amely a szent szol gá -
lat ban ál lók ba mé lyen be ideg zõ dött. A pa lesz tin nép szo -
kás a baj ba ju tott meg érin té sét kö ve tõ en kö te le zõ se gít ség -
nyúj tást és tel jes anya gi fe le lõs ség vál la lást írt elõ. E fel so -
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ro lás az ige hir de tés so rán ak tu a li zál ha tó mai fo gal ma ink -
kal: el fog lalt ság, kö zöny, ide ge nek tõl vagy ke lep cé tõl va ló
fé le lem… 

Az el be szélt tör té net ben Jé zus nem tesz hang súlyt a
temp lo mi szol gá lat te võk sze re tet len sé gé re. Nyo ma té ko sít -
ja vi szont a fé lig po gány, meg ve tett sa ma ri tá nus sze re pét.
Prõh le Ká roly sze rint a pél dá zat sú lyát ak kor érez zük, ha
az ir gal mas sa ma ri tá nus he lyé re oda kép zel jük azt az em -
ber tár sat, aki tõl val lá si, né pi, fa ji vagy vi lág né ze ti kü lönb -
sé gek vá lasz ta nak el. Hi á ba a val lá sos el kö te le zett ség,
egy ház ban be töl tött rang, po zí ció, egy há zunk ál tal a tár -
sa da lom ban el ért, el vi tat ha tat lan tör té nel mi ér dem, ha Is -
ten ma élõ né pe a min den na pok vi lá gá ban kép te len köz -
ve tí te ni Is ten fe lénk ára dó sze re te tét. Ir gal mas sá got gya -
ko rol ni annyi, mint az Is ten hoz zánk is le haj ló ke gyel mét
to vább ad ni. Le he tõ ség sze rint olya nok nak, akik kép te le -
nek vi szo noz ni azt. 

Luther Már ton Jer, ör vend jünk ke resz tyé nek! cí mû, min -
den nap ra szó ló áhí ta tos köny vé ben jól is mert, bár gyak ran
fél re ér tett, fél re ma gya rá zott igénk lé nyeg re tö rõ ér tel me zé -
sét ad ja meg.

„Ez az ige egy be fog lal ja mind azon jó cse le ke de te ket, me -
lye ket egy más iránt gya ko rol nunk kell, mint aho gyan
mennyei Atyánk gya ko rol ta s gya ko rol ja ve lünk szem ben
szün te le nül azo kat. (…) Is tent sem erõ seb bé, sem gaz da -
gab bá nem te het jük cse le ke de te ink kel. Az em be re ket
azon ban igen. Ne kik kell hát azok kal szol gál nunk s nem
Is ten nek. Mind ezt szám ta lan szor hal lot tá tok; Is ten azt
akar ja, hogy egy szer már meg is je gyez zé tek.

A hit egye dül Is tent il le ti. Ez zel fog juk fel Is ten dol ga it.
Eb bõl szü le tik a cse le ke det, mellyel fe le ba rá ta ink nak szol -
gá lunk. 

A hit be fe lé és fel fe lé Is ten re néz, a cse le ke det pe dig ki fe -
lé és le fe lé a fe le ba rát ra.”

Váz lat

1. Is ten irán tunk va ló sze re te te vi szo noz ha tat lan. (Ez az
evan gé li um.)

2. Is ten sze re te te az õ irá nyá ba nem is vár vi szon zást
tõ lünk. (In gyen ka pott örök ség a ke gye lem.)

3. Is ten hoz zánk Krisz tus ban le haj ló sze re te tét meg ta -
pasz tal va, azt hit ál tal fel fog va em ber tá rsa in kat gaz da gab -
bá te het jük. (He lye sen ér tel me zett és vég zett dia kó nia.)

4. Va jon így, a fen ti ek is me re té ben töl ti-e be ke resz tény
hi tünk a só, a vi lá gos ság, a jó ko vász és a he gyen épült
vá ros sze re pét? (Misszió.)

Szar ka Ist ván

Tal ló zó

„(…) a kér de zõ »cse le ked ni« akar va la mit azért, ami rõl õ
is csak úgy tud be szél ni, mint »örök ség rõl« (klé ro nom ésó).

(…) a sa ma ri tá nus tet té nek in dí té kát Jé zus az zal a szó val
jel lem zi (es plagch nist hé), amely nek ala nya más kor Is ten
vagy Krisz tus! (…) az egész pél dá zat ban egyet len »val lá -
sos« meg je lö lést, mi nõ sí tést vagy mo ti vá lást nem hasz -
nál.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum
Di gi té ka Kft.)

„Nincs kér dé se ar ról, hogy mi ként le het tel jes szív vel
(…) sze ret ni az Is tent, csak az zal fog lal ko zik, hogy »ki a
fe le ba rát ja«. (…) meg for dít ja az írás tu dó kér dé sét. Nem az
a prob lé ma, hogy »ki az én fe le ba rá tom?«, ha nem az,
hogy »ki nek va gyok én a fe le ba rát ja!«.” (id. Ma gas sy Sán -
dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„Ki a fe le ba rá tom? (…) aki rá szo rult az én se gít sé gem -
re. (…) aki elõt tem áll.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség
ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Amit mond, pon tos és ige sze rû, sõt kor sze rû is me re te -
ket mu tat. (…) most már csak ezek sze rint kell cse le ked -
ned és él ni fogsz! Itt a buk ta tó! Ki szá mít fe le ba rát nak?”
(Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Jé zus a rab bi nis ta vi tat ko zás mód ja sze rint vissza ad ja
a kér dést (…). Mi ért kér de zed, ami kor hit val lá sod ban na -
pon ta el mon dod, mit kell ten ned? (…) azt mon dat ja ki az
írás tu dó val, hogy a tény le ges se gít ség tesz fe le ba rát tá.”
(Prõh le Ká roly: Lu kács Evan gé li u ma. Evan gé li kus Egye te -
mes Saj tó osz tály)

„A sze re tet nem sza vak ból, ha nem jó cse le ke de tek bõl
áll. (…) A tör vény tu dó pro vo ka tív szán dé kai el le né re im -
már ke resz tény mó don vá la szol.” (Or ten sio da Spi neto li:
Lu kács – a sze gé nyek evan gé li u ma. Aga pé)

„Egé szen más képp gon dol ko dik, be szél ez az is me ret len
írás tu dó, mint ahogy Jé zus. Bár mennyi re sze ret nénk sza -
bad koz ni, az írás tu dó nak egész gon dol ko dá sa és ma ga tar -
tá sa ránk il lik.” (Ba li kó Zol tán: Is ten is ko lá já ban. Luther
Ró zsa Ala pít vány)

„Tud ja, hogy úgy sze res sem a fe le ba rá to mat, mint ön -
ma ga mat. Mit mond er re egy õszin te em ber? Úr Is ten, én
er re nem va gyok ké pes! (…) fel ki ál tok: Uram, a tör vény
en gem meg öl! (…) Van, aki azt mond ja: Min den ki a mi fe -
le ba rá tunk. Jé zus nem azt ta nít ja. Mert ha min den ki, ak -
kor tu laj don kép pen sen ki. Ál ta lá ban min den kit sze ret ni
azt je len ti, hogy sen kit sem kell ko mo lyan sze ret ni.” (Sza -
lay Szi lárd: Vö rös be ré nyi ige hir de té sek so ro zat Lu kács
evan gé li u máról, 1–2., 4., 6., 8–10. köt. Vö rös be ré nyi Re -
for má tus Egy ház köz ség)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
„Jé zus a kér dés re vá la szul el mond egy tör té ne tet… El sõ
lá tás ra a tör té net nek sem mi kö ze a fel tett kér dés hez. 

E lát szó lag kö zöm bös, de ér de kes tör té net elõ adá sá val
al kal mat ad (a tör vény tu dó nak) ar ra, hogy fel lé le gez zék,
fel ol dód jék gör csös vé de ke zõ ál lás pont já ból. A le bi lin cse lõ
tör té net nek óha tat la nul az a kö vet kez mé nye, hogy egy
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pil la nat ra meg fe led ke zik ön ma gá ról. El tá vo lod hat sa ját
ma gá tól, sa ját kér dé sé tõl, sza bad dá, moz gé konnyá, fi gyel -
mes sé vá lik. 

Az el be szé lés ál tal va la mi tör té nik ket tõ jük kö zött:
olyan vi lág, olyan ese mény áll elõt tük, amely egyi kük höz
sem tar to zik egé szen, és így be tölt he ti a híd sze re pét. (…)

A tör vény tu dó tu laj don kép pen el vont, aka dé mi ai be -
szél ge tést sze re tett vol na foly tat ni Jé zus sal, ma gas szin tû
teo ló gi ai kér dé sek rõl. (…)

Jé zus azon ban (…) a be szél ge tés nek vá rat lan for du la tot
adott az el mon dott tör té net tel. Olyan tük röt tar tott a tör -
vény tu dó elé, amely meg mu tat ta, hogy min den to váb bi vi -
ta és spe ku lá ció – még a teo ló gi ai is – fö lös le ges, sõt ha -
mis le het. Ab ból az új szem szög bõl, ame lyet Jé zus su gall,
az ál do zat, a szük ség ben, a ki szol gál ta tott ság ban lé võ
em ber ke rül elõ tér be, le gyen az bár ki, bár hol. 

Aki így tud néz ni, nincs szük sé ge sem mi fé le to váb bi
teo ló gi ai bi zo nyí tás ra, hogy he lye sen cse le ked jék. A tör -
vény tu dó ta lán ép pen azért tud olyan ne he zen er re a né -
zõ pont ra he lyez ked ni, mert teo ló gi ai be ál lí tott sá ga meg -
aka dá lyoz za õt ab ban, hogy az elõt te ál ló szen ve dõ em -
ber rel fog lal koz zék. 

Jé zus min den eset re el ke rü li a val lá sos nyel ve ze tet, a
teo ló gi ai bi zo nyí té ko kat. Az õ teo ló gi á ja ép pen a pro fán
va ló ság ban iga zo ló dik be. Az ál tal, hogy az em ber sze mét
sza bad dá te szi, meg mu tat ja az em ber nek azt, ami vé itt és
most le het, és ami vé még vál hat. Meg mu tat ja Is ten or szá -
gá ban az em be rek össze tar to zá sát, egy más ra utalt sá gát. 

An ton Stey ner – Vol ker Wey mann:
Bi be lar be it in der Ge me in de. 2. Gleich nis se Jesu (1978)

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 14. VA SÁR NAP
• Lk 17,1–19

„Hál’ Is ten nek!”
– avagy a hit ala ku lás négy lép csõ fo ka

Ma ra to ni hosszú sá gú tex tu sunk ba be le fá ra dó, a ve zér fo -
na lat egy-két vers után el ve szí tõ hall ga tó in kért egy dol got
te he tünk: át nyúj tunk ne kik egy olyan jól kö vet he tõ váz la -
tot, amely ben a gaz dag tar ta lom ból csu pán egy össze füg -
gés-fo na lat hú zunk vé gig. Most egy ilyen út vo na lon ke -
resz tül ra ga dom meg e bõ sé ges ige egyik ve zér fo na lát. A
sza kasz ál ta lá no san el fo ga dott exe ge ti ká ját nem ki ke rül ve
más, a lu ká csi lo gi ká ból fel té te lez he tõ szer ke ze ti fel té te le -
zés bõl in du lok ki. 

Tex tu sunk ré sze i bõl adó dik egy négy lép csõs út, amely -
nek alap ján ért he tõ vé kí vá nom ten ni elõ ké szí tõm al cí mét
is. Ki in du lá si pon tom Lu kács ön ál ló anya gá nak har ma dik
sa ma ri tá nus-el be szé lé se, a tíz lep rás tör té ne te, amely re –
nem rá erõ sza kolt mó don – rá húz va ezt a né gyes fo na lat,
és amely mel lé – mint egy elõ ké szí tõ és fel ve ze tõ ma gya rá -
za tok ként – oda té ve a meg elõ zõ négy jé zu si ta ní tá s hal -

mazát, fel tá rul hat egy le het sé ges ér tel me zé si mód. Hogy
mi alap ján me rem ezt a szer ke ze tet le het sé ges elv ként tá -
lal ni? Ta lán azért, mert a há la és az egy re erõ tel je sebb
mes si á si meg nyil vá nu lás moz za na ta össze kap csol ja eze -
ket a ta nít vá nyok hoz szó ló in tel me ket.

Az el vá rá sok lép csõ fo ka – töb bet re mé lünk-e a lát szat nál?
(17,1–2.11–13a)
A már csa lád ja ik ál tal sem el lá tott, va ló szí nû leg sú lyos ál -
la pot ban le võ, az elõ írá sok nak és a rá szo rult sá guk nak
meg fe le lõ en csa pat ba ve rõ dõ tíz lep rás nak cso da vá ró hi te
volt. Pe dig – vi sel ke dé sük bõl lát szik – már ki jö het tek raj -
tuk az akár há rom évig is lap pan gó be teg ség lát vá nyos tü -
ne tei: a kis fe hér fol tok után a fe ké lyes és vá la dé ko zó se -
bek; le het, hogy egyik-má si kuk nak már le es tek a fü lei, ujj -
per cei. A fel is mer he tet len tor zó vá vált lep rá sok, mi köz ben
messzi rõl ki a bál tak tisz tá ta lan sá guk mi att: ván do rok, ne
kö ze lít se tek, még is csak meg szeg ték a mó ze si tör vényt, hi -
szen a jo gi lag elõ írt szö ve gük he lyett mást mon da nak: Jé -
zus, Mes ter, kö nyö rülj raj tunk! A né ven ne ve zés és a mes -
ter meg szó lí tás is azt mu tat ja, hogy hall hat tak már Jé zus -
ról. Va la hon nan is mer he tik, kü lön ben mi ért for dul ná nak
hoz zá? Tud ják, hogy akik kel ed dig Jé zus ta lál ko zott, azok
szá mít hat tak se gít sé gé re: sza vai nyo mán gyó gyu lá sok
tör tén tek.

Az Is ten tõl va ló el vá rá so kig so kan el ju tunk: ez az el sõ
lép csõ fok. Hi szünk vért könnye zõ szob rok nak, ku ruzs lók -
nak, lo gi ku san fel épí tett, rész igaz sá got rej tõ kó dok nak,
re mélt lot tó nye re mény nek; mert az em ber sok kal
könnyeb ben hisz el vá rá sa i ban, a cso dák ban, mint az élõ
Is ten ben. En nek foly ta tá sa, ami kor ma gá ra Is ten re is ki ve -
tít jük bel sõ igé nyün ket. Ez a He ró des tí pu sú cso da hit:
„mu tass jelt, Jé zus!” Õ po li ti kai pe ré nek má sod fo kú tár -
gya lá sán sem vá la szolt, ma sem tesz sem mit er re a pa ran -
csunk ra. Hi szé keny sé günk nagy csap dá ja pe dig a szin te
biz to san be kö vet ke zõ csa ló dás, mert leg több ször nem tel -
je sül az, amit el vá runk Is ten tõl. Mi vel az Úr nem ígér te,
hogy a hí võk min den kí ván sá gát tel je sí ti; és ha el ma rad a
várt cso da, több nyi re el ma rad a hit is.

Jé zust a ke reszt fa tö vé bõl gú nyol ni kezd ték: Ha va ló ban
az Is ten Fia vagy, szállj le a ke reszt rõl, és hi szünk ne ked!
Tégy cso dát, Jé zus! Ha le szállsz elõt tünk, ak kor tény leg Is -
ten Fia vagy. De Jé zus fenn  ma radt a ke resz ten. Skan da -
lum ez? Igen! Még is mennyi re más! Bo lond ság so kak nak?
Ne künk Is ten ere je! Cso dát tett Jé zus a ke resz ten? Igen! Az
volt a cso da, hogy ott  ma radt. Ha le száll, nincs meg vál tás.
Az a cso da, hogy nem en ge dett a kí sér tés nek: vál lal ta a
ha lált. 

El vá rás hi tünk ku dar ca i nak ke se rû ta nul sá ga, hogy
van nak az élet ben meg vál toz tat ha tat lan és el ke rül he tet len
dol gok, ame lyek tõl nem sza ba dul ha tunk. Meg bot rán koz -
tat nak, mert hoz zánk tar toz nak és le té rí te nek a he lyes ös -
vény rõl. Krisz tus ki csi nye i ként min de nen bosszan kod va
és még Is ten re is ha ra gud va kap juk fel rá juk a fe jün ket. A
kép mu ta tó hí vek hi tel te len se re gé ben pe dig mi ma gunk
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oko zunk bot rányt a töb bi „ki csiny ben”, té ves ma ga tar tás -
for má kat ser ken tünk, azo kat ter mé sze tes sé tesszük, akár
még elõ is idéz zük. Fe gyel me zet len éle tünk meg za var ja
má sok lel két – szól hat jo go san a jé zu si szem re há nyás. A
még kel lõ biz ton ság gal nem ren del ke zõk pe dig csak a hi -
tel te len sé gün ket lát ják; és ez zel nagy rom bo lást vég zünk
ben nük.

Az ir gal mas ság lép csõ fo ka – tu dunk-e a bo csá nat ból él ni?
(Lk 17,3–4.13b)
A lep rá sok hi té nek má sik jel lem zõ je, hogy õk nem csak a
cso dát vár ták, ha nem ir gal mat is kér tek. Ez a ké sõb bi ek -
ben li tur gi kus elem mé vá ló mon dat bi zo nyít ja, hogy õk
már egy következõ hit fo ko zat ban van nak. Aki nek ilyen hi -
te van, az már lát ja va ló di hely ze tét, és be is me rést tesz Is -
ten elõtt. Lát ja, hogy ir gal ma nél kül ment he tet le nül el -
vész. Is ten ál la po tát a ma gá é hoz mé ri: tisz ta sá gát és
szent sé gét össze ha son lít ja sa ját hely ze té vel, és rá jön,
sem mit sem vár hat el az Úr tól, csak ir gal mát. Ez a hit már
sem mi re sem akar ja rá ven ni az Is tent, ha nem azt ké ri tõ -
le, hogy ke gyel mez zen ne ki. Töb bé már nem sa ját ér de me -
i re hi vat ko zik, hogy mennyi min dent tett egy há zá ért, Is ten
ügyé ért, ha nem be lát ja a te he tet len sé gét.

Az Is ten ir gal má ban bí zó em ber el fo gad ja a bo csá na tot,
és ma ga is gya ko rol ja azt, nem csak a rab bik ta ní tá sa sze -
rint há rom szor, ha nem min dig, aho gyan azt a tö ké le tes ség
he tes szá ma is jel zi. Pél dát me rít Urá ból, aki ma ga is min -
den kor és min den ki nek kész meg bo csá ta ni. Nem azért
tesz így, mert ez a ké nyel mes, ha nem azért, mert fe lül rõl
jö võ kész te té se van rá. Ha kell, per sze tud in te ni is, in du -
la tok nél kül és tárgy sze rû en; de azu tán hin ni is tud a tõ -
le bo csá na tot ké rõ alá za tos sá gá ban és bûn val lá sa õszin te -
sé gé ben. Meg bo csá ta ni tu dá sá val pe dig se gít sé get ad an -
nak, aki hi bá zott. Fe le di a bosszút, az el len ér zést, nem ró -
ja fel a rosszat és nem kö ve te lõ dzik to vább. Meg bo csá ta ni
annyit tesz, hogy a má si kat új ra meg aján dé koz zuk bi zal -
munk kal és ro kon szen vünk kel.

A bi za lom lép csõ fo ka – avagy el tu dunk-e in dul ni, még ha
a lát szat mást mu tat is? (17,5–6.14)
A lep rá sok har ma dik jel lem zõ je az en ge del mes ség. Jé zus
azt mond ja: men je tek el, és mu tas sá tok meg ma ga to kat a
pa pok nak 3Móz 14 alap ján. Úgy kel lett te hát – mint az
ószö vet sé gi Na a mán nak – el in dul ni uk, hogy még be te gek
vol tak, lát vá nyos tes ti fo gya té kos sá ga ik mind je lez ték be -
teg sé gük meg lé tét. Jé zus hit pró bá ló mó don nem szól gyó -
gyí tó sza va kat, ha nem a kül dõ és a ha gyo mány nak ele get
te võ sza bály sze rû tet té vel fel tét len en ge del mes sé get kér tí -
zük tõl. Kül sõ élet mi nõ sé gük ben még sem mi sem vál to zott
meg a Jé zus sal va ló ta lál ko zás kor, õk még is ele get tet tek
pa ran csá nak, és lám, az ele jén meg se ta pasz talt tisz tu lás -
nak az iga zo lá sát is meg kap ják. 

Per sze nem lett vol na cso da, ha fel üti a fe jét a két ke dés
a szí vük ben. Mi tör té nik, ha nem úgy lesz, ahogy Jé zus
mond ta? Mi lesz, ha még Is ten is ki foszt, el vesz min dent,

ami hez na gyon ra gasz ko dom? Hány szor fél tik ma gu kat
az em be rek Is ten tõl! A ve le szem be ni bi zal mat lan ság ott
van az em ber ben a bûn eset óta, mert ak kor és ott meg von -
tuk a bi zal mat Is ten tõl. Ma gunk ban kezd tünk bíz ni, s rá -
tört vi lá gunk ra a könny, a be teg ség, a gyász, a fáj da lom és
a ha lál. Ez a lép csõ fok azt fe sze ge ti, hogy mi lyen kö vet -
kez mé nyei van nak a hit nek, s mi vál toz hat meg a hit nyo -
mán az éle tünk ben. Ott van-e a fel té tel nél kü li kész ség a
szí vünk ben, mint a tí zé ben, akik nem vi tat koz tak, ha nem
el in dul tak gon dol ko dás nél kül?

A ta nít vá nyok, ami kor egy re nö vek võ hi tet kér tek ma -
guk nak Jé zus tól, fel se fog ták, hogy a va ló di hit iga zá ból
meg in dí tó bi za lom. Jé zus vá la szá ban a hit ma gasz ta lá sá -
ra szo rít koz va ar ról be szél, hogy kö ve tõ i  új éle té be õ ad ja
ezt a bi zal mat. A rend kí vü li ha ta lom mal bí ró elnyert hit
nem mennyi sé gi kér dés, nem rá adás, nem is spe ci á li san a
leg köz vet le nebb ta nít vá nyok nak já ró pri vi lé gi um. Az Is -
ten be ve tett bi za lom kis szik rá ja min den ki ben ha tal mas
cso dá kat te het.

A há la lép csõ fo ka – avagy cél ba érünk-e?
(17,7–10.15–19)
A tör té net csú csa az utol só fok, a há la adó hit meg je le né -
se. Itt vá lik szét a tíz lep rás út ja. Csak egy va la ki ér zi in dít -
tat va ma gát, hogy vissza tér jen Jé zus hoz há lát ad ni, mes -
si á si tisz te let ben ré sze sí te ni. Iga zán rossz sta tisz ti ka!
Mint ha a mai 10%-os temp lom lá to ga tási ará nyun kat mu -
tat ná. Rá adá sul nem is volt zsi dó, ha nem sa má ri ai. A ki -
lenc tisz ta zsi dó el ment – nem kis szé gye né re Is ten vá lasz -
tot ta i nak. Meg tart ják Jé zus sza vát, en ge del mes ked nek a
mó ze si tör vény nek, és itt le zá rul szá muk ra az ügy. Meg -
gyó gyul tak. Nincs to vább. Há lát ad ni eszük be sem jut,
mert hogy az ak ko ri ószö vet sé gi gon dol ko dás sze rint Is ten
tar to zott ne kik a gyó gyu lá suk kal. Meg ad ták a temp lom -
adót, részt vet tek az is ten tisz te le te ken. Mit akar még tõ lük
az Is ten? So kan így gon dol kod nak: azért van Is ten, sõt az
a dol ga, hogy se gít sen. Jár ne künk a gyó gyu lás, a bol dog -
ság, az egész ség, az ál dás. Jár val lá sos cse le ke de te ink kö -
vet kez mé nye ként, hogy se gít sen. Tá vol áll jon tõ lem, hogy
csu pán mo rá lis kér dés sé csö ke vé nye sít sem az egy há la -
adá sát, de jó most rá mu tat ni, hogy nem elég gé vesszük
ész re az Is ten aján dé ka it.

Pök hen di fa ri ze us mó don el fe led kez tünk az alá zat ról. A
he lyünk rõl, aho vá tar to zunk. Nagy szá jú ság ide és nagy -
ké pû ség oda, el vég zett mun ka ide, szám ta lan bi zo nyí tás
oda – még is csak szol gák va gyunk. Kö ve te lõz ni bal ga ság,
hi szen még szí ves sé get sem ér de mel het nénk. Ha pe dig
„meg cse le ked tük, amit meg kö ve telt a ha za”, csak azt tet -
tük, amit kel lett. Eset le ges si ke rünk pe dig nem jo go sít hat
fel sem láb ló ga tás ra, sem ki kap cso ló dás ra az is te ni mun -
ká ból; sõt még a tö ké le tes ség ka pu já ban is csak szem re -
há nyást te he tünk ma gunk nak, hogy nem tud tunk még en -
nél is töb bet ten ni sze re te tünk bi zo nyí tá sá ban. Hogy Jé zus
most a kény úri ma ga tar tás hoz ha son lít ja Is ten igé nye it,
ne bot rán koz zunk meg raj ta. Az úr-szol ga pél da csak ha -
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son lat: Is ten nem akar ja ki zsák má nyol ni az em bert, ha -
nem csak az alá zat ra akar em lé kez tet ni. Nem ne künk kell
te hát há lát vár nunk Is ten tõl, ha nem mi tar to zunk ne ki
há lá val.

Az is te ni se gít ség el vá rá sa ter mé sze tes sé vált, ahogy az
is, hogy fel tu dunk kel ni, hogy van éte lünk, ru hánk, hogy
van ho va ha za men ni. Van, aki tud és akar is min de nért
há lát ad ni, más va la ki pe dig ter mé sze tes nek ve szi azt,
hogy Is ten se gít. A há la adó hit vi szont azt vall ja: Is ten ke -
gyel me min den, még az is, ami vel nem ér tünk egyet. Az
ilyen em ber há lát tud ad ni ak kor is, hogy ha va la mi nem
si ke rül, mert a há la az em ber vá la sza Is ten min den meg -
nyil vá nu lá sá ra. És a há la adó sa má ri ai kap még va la mit,
amit a má sik ki lenc nem. Meg gyó gyul tak ugyan mind nyá -
jan, ta lán nem is es tek vissza új ra a be teg ség be, de plusz
aján dé kot csak õ ka pott. A sa ma ri tá nus hi te az zal, hogy
min den nél fon to sabb volt szá má ra a vissza for du lás és a
Jé zus sal va ló új bó li ta lál ko zás, cél ba ért hit té lett. Jé zus
azt mond ja ne ki, amit a bû nös nõ nek is: A te hi ted meg -
tar tott – és itt olyan szó sze re pel a ré gi szö veg ben, amely
azt je len ti: „üd vö zí tett”. Vagy is en nek a fér fi nak a hi te üd -
vö zí tõ hit té vált. A „pusz tán” tes ti gyó gyu lás mel lett ka -
pott még va la mit, ami sok kal fon to sabb volt: kö zös ség re
lé pett Is ten nel, meg me ne kült az íté let tõl, nincs töb bé ma -
gá ra hagy va. A má sik ki lenc csak a föl di éle té re néz ve ka -
pott se gít sé get az zal, hogy meg gyó gyult, de õne ki örök
éle te lett hit ál tal. Meg tör tént a leg na gyobb, ami csak meg -
es he tett ve le az élet ben: meg érin tet te a ke gye lem.

Gab nai Sán dor

Tal ló zó

„Ami kor Jé zus a hoz zá for du ló kat úgy uta sít ja a pa pok hoz
(…), hogy lát szó lag sem mit sem tesz gyó gyu lá suk ér de ké -
ben, ak kor ez zel pro vo kál ja (pro-vo co = elõ hív!) a ben ne
va ló hi tet, a sza vá ban, sza va meg bíz ha tó sá gá ban va ló bi -
zo dal mat (fi du ci át). Eb ben a te kin tet ben nincs kü lönb ség
a be te gek kö zött.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma -
gán ki adás)

„(…) arc ra bo rult Jé zus lá bá nál. Ez az imá dat test tar tá -
sa volt. Nyil ván va ló an meg ér tet te, hogy Jé zus Is ten, mert
hitt ben ne.” (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)

„Lá tá sa el ve ze ti nem csak an nak meg ér té sé re, hogy
meg gyó gyult, ha nem hogy meg ta lál ta Is ten üd vös sé gét.”
(Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib -
lia tár su lat)

„Itt in kább elõ for dul ha tott, hogy tíz lep rás ból egy sa má -
ri ai; a baj ban egy más ra ta lál tak, és nincs el len tét kö zöt tük
ami att, ki mi lyen ná ci ó hoz tar to zik.” (Sza bó An dor: Lá -
bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„(…) a hit csak a há lá val együtt lesz tel jes sé és ma ra -
dan dó vá. (…) Mind a tí zen ré sze sül tek a ke gye lem ben:
vissza tér het tek a gyü le ke zet be és az em be rek kö zé, de új

em ber ré csak ez az egy lett.” (Prõh le Ká roly: Lu kács Evan -
gé li u ma. Evan gé li kus Egye te mes Saj tó osz tály)

„Igaz, a lep ra rég óta együ vé kény sze rí tet te ki lenc zsi -
dó lep rás sal, kö zös ki kö zö sí tés ben vol tak, tá vol mind a
zsi dók tól, mind a sa ma ri tá nu sok tól, de a meg tisz tu lás
el ve zet te õt ar ra, hogy fel is mer je Jé zus nak, a zsi dó nak
is te ni ha tal mát, és el fo gad ja, ami az zal járt. (…) Az Is -
ten nek adott bi zony ta lan, ál ta lá nos kö szö net nem volt
ki elé gí tõ re a gá lás ar ra, ami tör tént. Is ten cso dá la tos ha -
tal ma je len te tett ki szá muk ra Krisz tu son ke resz tül. (…)
Lep rás vol tuk ban leg alább kö zel vol tak Krisz tus hoz;
ami kor meg ad ta ne kik a fi zi kai gyó gyu lást, ki lép tek éle -
té bõl.” (Da vid Goo ding: Az evan gé li um Lu kács sze rint.
Evan gé li u mi Ki adó)

„A hit ép pen azért olyan fé lel me tes, nagy sze rû, mert
csak eggyel szá mol: mit mond Jé zus, az én Uram. (…) S
ér de kes, ami kor a hit nek fé nye fel ra gyog ben nünk, ak kor
vesszük ész re há la adá sunk nak in do ka it. (…) A hit el ve -
szí ti a csa tát, ha nem lép to vább út ján és nem is me ri meg
a há la adást. (…) a har ma dik h be tûs kez de tû szó is ki ke -
rül he tet len, ez pe dig a hû ség.” (Ba li kó Zol tán: Is ten is ko -
lá já ban. Luther Ró zsa Ala pít vány)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Az elég gé össze tett tex tus egyik leg szebb vo ná sa, hogy a
„mér ték te len” meg bo csá tás jé zu si igé nyét hall va a ta nít vá -
nyok ezt ké rik: „Nö veld hi tün ket!” Ké ré sük egy szer re gyer -
me ki és mély lé lek is me ret rõl ta nús ko dó. – K. I.)

(Le he tet len, hogy bot rán ko zá sok ne es se nek…)
„Az em ber jár ja a ma ga lej tõ jét – csak az a fon tos, hogy ez
a lej tõ fel fe le ve zes sen.”

And ré Gide (1869–1951) fran cia író

(ha na pon ta hét szer vét ke zik el le ned…)
„Mi nél töb bet el mél ke dem a ben nem élõ idõ sebb fi ú ról (té -
koz ló fiú pél dá za ta), an nál job ban fel is me rem, hogy va ló -
já ban mi lyen mé lyen gyö ke re zik ez a faj ta el ve szett ség, s
hogy mi lyen ne héz in nen ha za tér ni. (…) Úgy tû nik, hogy
ahol tisz ta, er köl csös énem mun kál ko dik, ott rög tön meg -
je le nik ben nem a ha ra gos vá das ko dó is.”

Hen ri J. M. No u wen: A té koz ló fiú ha za té ré se

(Nö veld hi tün ket!)
„Az em ber ma gá ban hord ja Is tent, de nem tud azo no sul ni
ve le. Elég messzi re tol ta ma gá tól el, hogy ne le gyen le het -
sé ges va la mi for ró in ti mi tás ve le. És elég kö zel van, hogy
az em ber ne tud jon se ho va el rej tõz ni elõ le.”

Kon rád György (1933–) író, esszé is ta
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(Va jon meg kö szö ni-e an nak a szol gá nak, hogy tel je sí tet te…)
„A szol gá lat az szol gá lat; a kö te les ség kö te les ség; egyéb -
ként meg sza ba dok va gyunk, mint a ma dár.”

Va i nö Lin na finn re gény író

„Te gyé tek azt, mi kell, s hadd dönt sön majd az ég.”
Pi erre Cor neille (1606–1689) fran cia drá ma író

„Hi szen a há la ne mes ség ma ga.”
Fé lix Lope de Ve ga Car pio (1562–1635)

spa nyol drá ma író és köl tõ

VERS
Shakes peare: Ot hel lo, a ve len cei mór (rész let)

Van (…),
Ki szol ga-kön töst, szol ga-ar cot ölt,
De szí vét ön ma gá nak õr zi meg,
S mig tet te ti, hogy dol go zik urá ért,
Csak hí zik raj ta, s meg töm ve zse bét,
Ma gá nak hó dol. 
(Kar dos Lász ló for dí tá sa)

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 15. VA SÁR NAP
• Gal 5,25–6,10

Test vagy lé lek

Az em ber nem csak tes ti, anya gi va ló ság, ha nem lé lek is.
Ön tu dat tal és aka rat tal bí ró em be ri lény. Ez az, ami ki eme -
li az em bert a töb bi te remt mény kö zül, és min den más élõ -
lény tõl meg kü lön böz te ti. Ezt a lel ket Is ten a te rem tés kor
aján dé koz ta az em ber nek. Így vál hat tunk Is ten kép má sá -
vá. Az tán jött az el sõ bûn, jött az Is ten jó aka ra tá nak meg -
kér dõ je le zé se, jött az Is ten nel szem be ni bi zal mat lan ság,
és ez az is ten ké pû ség tönk re ment. Az óta ke mény küz de -
lem fo lyik az em ber éle té ben a test és a lé lek kö zött. Az óta
le het szem be ál lí ta ni egy más sal a test és a lé lek gyü möl -
cse it, vagy is az óta tudja éle tünk gyü möl cse i rõl le mér ni
egy kí vül ál ló  is, hogy ki nek szol gá lunk.

A ga lá ci ai gyü le ke zet ben is nyo mon kö vet he tõ ez a ket -
tõs ség, a gyü le ke zet hez tar to zó em be rek ben dú ló bel sõ
harc a jó és a rossz, a tes ti és a lel ki kö zött. Hi á ba tesz nek
bi zony sá got ar ról, hogy Is ten hez tér tek, Krisz tust vall ják
üd vö zí tõ nek, gyak ran össze mé rik ma gu kat má sok kal,
vagy is becs vá gyók, ami bi zony nem szép em be ri tu laj don -
ság. Hi á ba tesz nek bi zony sá got ar ról, hogy Is ten sze re tet,
õk ma guk nem ké pe sek bé kes sé get te rem te ni egy más kö -
zött, ha nem sze re tet le nek és in ger lik egy mást. Hi á ba tesz -
nek ar ról bi zony sá got, hogy alá za tos szív vel szol gál ják az
Urat, mert õk ma guk iri gyek és fél té ke nyek a má sik ra. Hi -
á ba tesz nek bi zony sá got ar ról: Krisz tus ke reszt ha lá la azt
je len ti szá muk ra, hogy Is ten meg bo csá tot ta bû ne i ket, ha

eköz ben ke re sik a má sik em ber sze mé ben a szál kát, hol ott
a ma gu ké ban nem ve szik ész re a ge ren dát sem. És hi á ba
tesz nek bi zony sá got ar ról: sze resd az Urat, a te Is te ne det,
hi szen õk ma guk nem tisz te lik, és szem be he lyez ked nek
ve ze tõ ik kel, ta ní tó ik kal. Nem be csü lik meg szol gá la tu kat
sem anya gi lag, sem er köl csi leg. Ener gi á ju kat nem a lé lek
sze rin ti gyü möl csök mi nél gaz da gabb ter mé sé re for dít ják,
ha nem a test gyü möl cse it sza po rít ják az ítél ke zés sel, fel -
há bo ro dás sal, irigy ke dés sel, nagy ra vá gyás sal, a tisz te let
és meg be csü lés meg nem adá sá val.

Pál apos tol szem be sí ti a ga lá ci a be li e ket ez zel a szá má -
ra tel je ség gel el fo gad ha tat lan hely zet tel. Egy faj ta tük röt
tart az em be rek elé, amely ben, ha tár gyi la go san meg vizs -
gál ják éle tü ket, rá döb ben het nek ar ra, hogy mennyi re nem
Is ten sze rint gon dol kod nak és cse lek sze nek, fény év nyi tá -
vol ság ra ke rül tek at tól a lel ki em ber tõl, ami lyen nek Is ten
ere de ti te rem tõ aka ra tá ból szán ta az em bert. Pál az zal a
re mény ség gel tart tük röt a gyü le ke zet tag jai elé, hogy az
éle tük meg job bí tá sá ra ser kenti õket.

Ez az ige ma is ar ra in dít ige hir de tõt és ige hall ga tót,
hogy be le néz zen eb be a tü kör be, és meg vizs gál ja, õ ma ga
ki nek szol gál, ki nek en ged el sõbb sé get éle té ben: a test nek
vagy a lé lek nek. Mon da ni va ló mat há rom gon do lat kö ré
kí vá nom cso por to sí ta ni.

Le gye tek meg elé ge det tek!
Min den em ber ter mé sze tes igé nye és vá gya, hogy fel jebb
jus son, ma ga sabb ra hág jon. Jót tesz az em ber ön be csü lé sé -
nek, ha egy kö zös ség mél tó nak ta lál ja ar ra, hogy irá nyí tó -
ja vagy kép vi se lõ je le gyen an nak az adott kö zös ség nek.
Ak tu a li tást ad en nek a do log nak, hogy ez az év a vá lasz tá -
sok je gyé ben te lik el. Áp ri lis ban az or szág gyû lé si vá lasz tá -
so kat ren dez ték, ahol a vá lasz tók dön töt tek ar ról, hogy ki
kép vi sel je õket a kö vet ke zõ négy év ben az or szág há zá ban.
Vá lasz tott egy há zunk né pe is, hogy a kü lön bö zõ egy ház -
kor mány za ti szin te ken kik tölt se nek be fe le lõs ve ze tõi
posz to kat. Vá lasz tá sok lesz nek õsszel is, ami kor vi szont
ar ról dön tünk az ön kor mány za ti vá lasz tá sok so rán, hogy
kik re bíz zuk szû kebb la kó kör nye ze tünk ve ze té sét.

Fel ve tõ dik ben nem a kér dés, hogy va jon mi mun kált az
em be rek ben ak kor, ami kor va la ki el vál lalt egy ilyen vagy
olyan je lö lést. A becs vágy? Vagy az ön zet len ten ni aka rás
és se gí tés szán dé ka? Az em be ri hi ú ság, hogy én, lám, kü -
lönb va gyok más nál? Vagy az alá za tos szol gá lat irán ti
vágy? És va jon ki ho gyan fo gad ta az eset le ges ve re sé get,
ha a de mok ra ti ku san le bo nyo lí tott vá lasz tá so kon alul ma -
radt ve tély tár sá val szem ben? Irigy sé get ér zett a má sik em -
ber si ke re mi att? Vagy kor rekt mó don, hig gad tan vet te tu -
do má sul a ve re sé get? Õszin tén mond ja-e, hogy el fo gad ja a
tényt, hogy ri vá li sá ban job ban meg bíz tak a vá lasz tók? Fel
tud ta-e dol goz ni ku dar cát, hogy nem si ke rült az, ami rõl ta -
lán ti tok ban ál mo do zott és ami ben re mény ke dett? És ta lán
a le he tõ ség sem ada tik meg szá má ra töb bé a ja ví tás ra. 

Azt a kér dést is fel le het ten ni, hogy va jon ki ho gyan fog
sá fár kod ni az zal a meg nö ve ke dett fe le lõ ség gel és ha ta -
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lom mal, amely re szert tett. Mit fog be lõ le ki hoz ni? Meg
tud-e ma rad ni to vább ra is an nak és olyan nak, ami lyen ed -
dig volt, vagy sem? Mert bi zony sok em ber bõl hoz za ki
rosszab bik én jét a ha ta lom ré sze gí tõ ér zé se.

Le gye tek el né zõ ek!
Va la ki egy szer tré fá san ezt mond ta ne kem: „Min den ki ben
van hi ba… ta lán még ben nem is!” Így igaz! Min den em -
ber bû nös, vét ke zik. A bot lás hát te ré ben meg bú jó oko kat
rá adá sul nem is is mer het jük min den eset ben. Úgy íté lünk,
hogy mi sem va gyunk job bak an nál, akit meg bí rá lunk. És
még is mi lyen gyak ran tesszük ezt! Mi lyen jó ér zés az,
ami kor va la ki más nak a gyar ló sá gá ról be szél he tünk. Ki -
tár gyal hat juk em be ri gyen gé it. Ál szent mó don só haj toz va
saj nál ko zunk ki sebb vagy na gyobb bot lá sa in. Ó, egy ál ta -
lán nem rossz in du lat ból – mond juk –, ha nem a fél tõ sze -
re tet szán dé ká val. És mi köz ben ilyen for mán a fe le ba rát
hi bá it tag lal hat juk, az alatt nyug táz zuk a tényt, hogy el te -
re lõ dik a fi gye lem a mi éle tünk rõl.

Rá adá sul sze ret jük fel na gyí ta ni is a dol go kat. Sú lyo -
sabb nak be ál lí ta ni a vét ket, mint ami lyen volt va ló já ban.
Egy is me rõ söm kény te len volt egy élet mun ká ját fel ad ni,
és csa lád já val el köl töz ni la kó he lyé rõl egy má sik te le pü lés -
re, ahol ke mény mun ká val kel lett új eg zisz ten ci át te rem te -
nie, mert – bár va ló ban el kö ve tett egy hi bát, amely ko ránt -
sem volt olyan sú lyos – a köz ség la kói szá juk ra vet ték,
nem vol tak el né zõ ek ve le, és szin te el ül döz ték õt.

Gon dol juk-e mi, lel ké szek, hogy ezen a té ren kü lön bek
va gyunk a vi lág fi a i nál? Ugyan mi ért len nénk má sok vagy
job bak? Bi zser ge tõ ér zés egy kol lé ga vi selt dol ga it ki tár -
gyal ni. Szí ve sen tö rünk pál cát a lel kész társ szol gá la ta fe -
lett. Egyik lel kész mond ta, hogy le he tõ ség sze rint min den
olyan szol gá lat alól meg pró bál ja ki von ni ma gát, ahol más
lel ké szek is je len van nak, mert a leg sze re tet le nebb bí rá lók,
a leg ke mé nyebb kri ti ku sok ma guk a lel ké szek. 

Be csül jé tek meg a ta ní tó kat!
Pál apos tol az igé ben a ta ní tók anya gi meg be csü lé sé nek
hi á nyá ról szól. Nap ja ink ban azon ban in kább az er köl csi
meg be csü lés hi á nyá ról és a tisz te let hi á nyá ról le het be -
szél ni. Ma olyan vi lág ban élünk, amely ben a te kin tély tisz -
te let is me ret len fo ga lom. Sok más egyéb bel együtt a li be -
ra liz mus je gyé ben ezt is si ke re sen le rom bol ták. A di ák
nem tisz te li ta ná rát. Pi masz, tisz te let le nül vi sel ke dik ve le
szem ben és fe gyel mez he tet len. Ha egy ta nár szi gor ral lép
fel el le ne, a szü lõ a ta nár el len for dul, gyer me két pe dig
kri ti ka nél kül meg vé di. Me gyei na pi la punk ban na po kig
köz pon ti hír ként sze re pelt, hogy egy hit ok ta tó adott egy
po font az egyik bér má lás ra ké szü lõ fi a tal nak, aki fo lya -
ma tos ne vet gé lés sel za var ta az ok ta tást. A vé gén a hit ok -
ta tó nak kel lett nyil vá no san bo csá na tot kér nie a tel je sen
jo go san adott po fo nért.

Egy há zunk ban sem min dig jel lem zõ a fel jebb va ló irán ti
tisz te let. A li be rá lis vi lág ha tá sai alól a lel ké szek sem tud -
ják min dig ki von ni ma gu kat. Sok szor hi ány zik szol gá la -

tuk ból az alá zat, a fe gye lem és az en ge del mes ség. Eb bõl
pe dig sok eset ben ren det len ség, zûr za var kö vet ke zik, ami
rosszabb eset ben akár a gyü le ke zet éle té re is hát rá nyo san
hat hat. Sok eset ben ne héz egy há zunk ban is a jó rend
meg tar tá sa és meg tar ta tá sa, né ha pe dig egye ne sen el ér he -
tet len.

Pál apos tol tük röt tart elénk, és ön vizs gá lat ra kész tet:
tudsz-e a lé lek em be re len ni? Vagy a tes ti em ber erõ sebb
ben ned és le gyõz? Egy más ra bí zott ben nün ket az Is ten. A
kö zös sé gi éle tet nem meg ron ta nunk kell a sa ját gyen ge sé -
ge inkkel, ha nem lel ki em be rek ként a jó cse lek vé sé vel erõ -
sí te ni azt. Pál egy ér tel mû en mond ja ki a vég sõ szen ten ci át:
Mert aki a tes té nek vet, az a tes té bõl arat majd pusz tu lást.
Aki pe dig a lé lek nek vet, a lé lek bõl fog arat ni örök éle tet.

Kiss Mik lós

Tal ló zó

„Azért van meg vál tás, mert õ hor doz ta a mi bû ne in ket, s
ezt a tör vényt ne künk is be kell töl te nünk.” (Ra vasz Lász -
ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„A hí võ nek azon ban hely re kell iga zí ta ni (ka tar ti ze te
[…] a tö rött cson tok hely re té te lé re szol gált, az Új szö vet -
ség ben pe dig a ha lász há lók ki ja ví tá sá ra) az ilyen em bert.”
(A Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is me ret -
ter jesz tõ Ala pít vány)

„A lát szó lag egy más nak el lent mon dó 2., ill. 5. v. kap -
csán el szok ták mon da ni, hogy a »te her« más szó az
egyik ben és más a má sik ban (bá rosz és for ti on) (…). Egyik
ma gya rá zó in kább az 5. v. jö võ ide jét tart ja irány mu ta tó -
nak. (…) Itt a gon do zás »ter he« van, ott a szám adá sé!”
(Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Ilyen gon dok ra, mint az el bu kott talp ra ál lí tá sa, csak
olyan erõs szá lak kal egy be fo gott kö zös ség ben ke rül he tett
sor.” (Cser há ti Sán dor: A gá lá ci a be li ek hez írt le vél. Saj tó -
osz tály)

„(…) a má sok irán ti ma ga tar tá sun kat az ön ma gunk ról
al ko tott ké pünk ha tá roz za meg. Ak kor in ger lünk má so kat
és ak kor irigy ke dünk, ha »hiú di csõ ség re« vá gyunk. (…)
mind annyi unk nak van nak ter hei, de Is ten nem akar ja,
hogy egye dül hor doz zuk azo kat. (…) Az el té ve lye dett test -
vér hely re iga zí tá sá nak sze re tõ szol gá la tá ra csak azok al -
kal ma sak, akik a Lé lek sze rint jár nak. (…) ami kor egy hí -
võ test vér vét ke zik, hely re kell õt iga zí ta nunk. (…) Szo mo -
rú, hogy a mai egy ház ban in kább meg sze gik, mint meg -
tart ják Pál apos tol vi lá gos és egy ér tel mû fel szó lí tá sát. (…)
Eb ben a sza kasz ban ta lál ha tó az Új szö vet ség vá la sza Ká -
in fe le lõs sé get el há rí tó kér dé sé re: »Ta lán õr zõ je va gyok én
a test vé rem nek?« (1Móz 4,9) Igen is õr zõ je va gyok a test -
vé rem nek! (…) biz to sí ta ni kell a lel ki pász tor szá má ra,
hogy a vi lá gi pénz ke re sés ter hé tõl meg sza ba dul va min den
ide jét az Ige ta nul má nyo zá sá ra és szol gá la tá ra, va la mint
a gyü le ke ze té rõl va ló gon dos ko dás ra for dít has sa.” (John
Stott: Pál le ve le a gala ták hoz. Har mat)
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„Is ten ren de lé sé bõl va la mennyi ünk éle té nek meg van a
ma ga sa já tos fel ada ta (for ti on) (…), ame lyet el kell hor -
doz nunk (…) ja va sol juk a for dí tás ban a (…) »ba tyu«
szót.” (Var ga Zsig mond J.: A gala ták hoz írt le vél. Kál vin
Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(…él jünk is a Lé lek sze rint)
„Amíg fi a ta lok va gyunk, bo nyo dal mak dzsun ge le a lel -
künk. Ahogy öreg szünk, egy sze rû sö dünk.”

Gra ham Greene (1904–1991) an gol író

(Egy más ter hét hor doz zá tok…)
„Az Egy ház el íté li az erõ sza kot, de még ke mé nyeb ben el -
íté li a kö zönyt. Az erõ szak le het a sze re tet ki fe je zé se, a kö -
zöny so ha. Az egyik tö ké let len em ber sze re tet, a má sik tö -
ké le tes ön zés.”

Gra ham Greene (1904–1991) an gol író

(…sze líd lé lek kel…)
„Egy szó ba sok szor több szí vé lyes sé get le het be le szo rí ta -
ni, mint sok ba.”

Char lotte Brontë (1816–1855) an gol író nõ: Jane Ey re

„Az igaz ság ab ban a pil la nat ban igaz ság ta lan ság gá vá lik,
mi helyst a gyû lö let se gít sé gé vel kí ván ják meg vé de ni, vagy
ami ugyan azt je len ti: ön meg sem mi sí tés a gyû lö le tet az
igaz ság szol gá la tá ba ál lí ta ni.

A gyû lö let min dent fel emész tõ ener gi á ja meg öli a bi zal -
mat, az em be ri kap cso la to kat, vé get vet az egyén in teg ri -
tá sá nak, és ezért lel ki leg elõbb sem mi sí ti meg ma gát az
egyént, mint ál lí tó la gos el len sé gét. Eb bõl ki in dul va meg -
ál la pít hat juk: gyû lö let ben él ni annyit je lent, mint ha lál -
ban él ni. 

Le szek Kolakows ki len gyel fi lo zó fus

„Ke mé nyen a lé nyeg ben, sze lí den a ki vi tel ben.”
Clau dio Acqu a vi va (1543–1615) je zsu i ta rend fõ nök

„…én nem va gyok Is ten, te hát nem is le he tek olyan sze -
líd, mint õ.”

Hein rich Böll (1917–1985) né met író

(…ti, akik lel ki em be rek vagy tok…)
„A vég te len hez ké pest nincs kü lönb ség a vé ge sek közt…”

Blaise Pas cal (1623–1662)
fran cia ma te ma ti kus és fi lo zó fus

VERS
An ge lus Si le si us (1624–1677) né met köl tõ:
Ke rú bi ván dor (rész let)

Em ber, amit sze retsz, az zá lesz vál to zá sod,
is ten né, ha hi szed, s föld dé, ha azt imá dod.
(Sza bó Lõ rinc for dí tá sa)

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 16. VA SÁR NAP
• Ef 3,13–21

Elõ ze tes az alap igé hez – a tex tus fó kusz pont jai

A hát tér
A 13. vers, amely az apos tol szo mo rú és szo ron ga tott hely -
ze tét, Krisz tus ügyé ért vi selt fog sá gát mond ja el, tar tal mi -
lag az elõ zõ egy ség hez (Ef 3,1–13) tar to zik. A per iko p arend
al ko tói nyil ván az zal a szán dék kal csa tol ták az ige hir de té -
si alap igé hez, hogy az imád ko zó szo ron ga tott hely ze tét is
is me rõ ere de ti és mai ol va sók a ké sõbb meg szó la ló imád -
ság hoz olyan hát te ret kap ja nak, amely en a lé nyeg még in -
kább ki emel ke dik, il let ve az imád ság sza va i nak mély sé ge
is fel tá rul. Ez a „fel ve ze tés” meg hök ken tõ. Pál a szen ve dé -
se ér tel mé rõl be szél. Ez zel ki bil len ti a hall ga tót ab ból a
szok vá nyos és a min den ko ri em bert kí sér tõ szte reo tí pi á ból,
hogy a szá munk ra ne héz kül sõ hely ze tek (fi zi kai rab ság,
be szo rí tott ság, gyen ge ség, el esett ség, fáj da lom stb.) min dig
Is ten bün te té sé vel és ha rag já val azo no sít ha tók. Pál ar ról
be szél, hogy a meg pró bál ta tás, a szen ve dés Is ten ál dá sá -
nak hor do zó ja is le het, amely bõl a kö zös ség szá má ra el is -
me rés, meg be csü lés és akár di csõ ség is fa kad hat.

Az alap ál lás
A 14. vers ben ol vas ha tó „meg haj tom tér de met” ki fe je zés
szá munk ra nem tû nik kü lön le ges nek, pe dig az. Még pe dig
azért, mert ez az imád sá gos test tar tás nem a zsi dó tra dí -
ci ó ból ered. A le tér de lés na gyon ki fe je zõ moz du la ta a tár -
sa dal mi kü lönb sé gek ki fe je zé sé re szol gált. Aki le tér delt
vagy akit le tér del tet tek, azt fe jez te ki, hogy el is me ri, nincs
egy szin ten az zal, aki elõtt tér det haj tott. Ha úgy tet szik,
Pál itt a gö rög nek gö rög gé vál va, egy „nem zet kö zi leg” jól
is mert, sza vak nél kül is jól ér tett ki fe je zés for mát hasz nál
fel a ta nús ko dás ban. Ha az em be rek e for má ban fe je zik ki
hó do la tu kat a föl di ural ko dók elõtt, ak kor sok kal in kább
ki fe je zõ, ha az elõtt az Úr elõtt haj tunk tér det, aki nagy -
ság ren dek kel na gyobb ná lunk (de föl di ve ze tõ ink nél is).
Urunk min den ség ki rá lya!

A re mény ség
Pál mint lel ki pász tor a rá bí zot ta kért, a le vél cím zett je i ért
köz ben já ró imád sá got mond. Imád sá gá ban nem csak a
gyü le ke zet tel kap cso la tos óha ja fo gal ma zó dik meg, ha -
nem teo ló gi á ja is ki áb rá zo ló dik.
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Na gyon sze ret né, ha ol va sói meg gyö ke re z né nek és nö -
ve ked né nek Krisz tus sze re te té ben. Sze ret né, ha hit ál tal a
szem lé le tük, lá tá suk ki szé le sed ne, lát nák az iga zi táv la to -
kat (szé les ség és hosszú ság, ma gas ság és mély ség). Sze -
ret né, ha meg is mer nék a biz tos ka pasz ko dót, Krisz tus
min den is me re tet meg ha la dó sze re te tét. Pál ugyan ak kor
tisz tá ban van ve le, hogy az em be rek lel ké ben be kö vet ke zõ
vál to zást, a meg té rést, a hit re ju tást min den eset ben Is ten
Lel ke mun kál ja. 

Fon tos meg lát nunk, hogy Pál nak nem csak a kül sõ test -
tar tá sa, ha nem egész meg nyi lat ko zá sa ar ról ta nús ko dik,
hogy mi nem va gyunk egy szin ten Is ten nel. Amit mi nem
va gyunk ké pe sek meg ol da ni, azt õ meg te he ti. Er rõl be szél -
he tünk, er rõl ta nús kod ha tunk, ezért imád koz ha tunk és
ami a leg fon to sabb, eb ben re mény ség gel bíz ha tunk. 

Ba li kó Zol tán kom men tár já ban ige sza ka szun kat „Pál
Mi atyánk ja”-ként em lí ti. A tény le ge sen meg raj zol ha tó pár -
hu zam e gon do la tá nál az Úr tól ta nult imád ság azon mon -
da tát hoz za elénk: le gyen meg a te aka ra tod… Az Úr ra ha -
gyat ko zás nem le mon dó passzi vi tás, ha nem an nak a fel -
is me rés nek a kö vet kez mé nye, hogy Urunk el gon do lá sa in -
kat és ké ré se in ket is messze meg ha la dó mó don ke re si és
mun kál ja ja vun kat és üd vös sé gün ket. Igénk utol só ver sé -
ben ez meg is fo gal ma zó dik. Ben ne bíz ha tunk. Sok kal in -
kább, mint sa ját ter ve ink ben vagy mun kánk ban.

Im pul zu sok az ige hir de tés hez

A né zõ pont: hon nan és ho gyan né zel?
A né zõ pont na gyon meg ha tá roz za, hogy mit is ve he tünk
ész re, mi nyí lik ki elõt tünk. Nem mind egy, hogy va la mit
alul- vagy fe lül né zet ben szem lé lünk. Nem mind egy, hogy
test kö zel bõl vagy na gyobb tá vol ság ból szem lél jük. „Ki gé -
pen száll fö lé be, an nak tér kép e táj, nem tud ja, hogy hol
la kott itt Vö rös mar ty Mi hály…” – ír ja Rad nó ti. Pots dam -
ban, az egy ko ri bé ke tár gya lás ter mé ben az asz talt kü lön -
bö zõ ülõ ma gas sá gú szé kek ve szik kö rül. Az egy ko ri nagy -
ha tal mak tár gya ló de le gá ci ó it tu da to san úgy ül tet ték egy
asz tal kö ré, hogy min den ki nek a fe je egy ma gas ság ba ke -
rül jön… Mert a fon tos tár gya lá sok nál sem mind egy, hogy
ki mi lyen po zí ci ó ból tár gyal. Pál a bör tön cel la mé lyé rõl
néz fel. Nem szo mo rú an és nem el ke se red ve. Nem lá zong -
va, mint ahogy mi sok szor ösz tö nö sen tesszük ne héz
hely ze te ink ben. Nem ha rag szik az Is ten re és a vi lág ra ne -
héz sor sá ért, ha nem vi gasz tal ja az õt saj ná ló kat és az ér -
tet len ke dõ ket. A ne héz hely zet re a li tás. Nem ar ról van szó,
hogy ezt ne lát ná vagy há rí ta ni pró bál ná. Ar ról van szó,
hogy õ ott is Ura sze re tõ és vé dõ ke zé ben tud ja ma gát. Ez
na gyon más. 

Térd re bo rul. Azt a po zí ci ót ve szi fel, ame lyet a föl di
ural ko dók és elöl já rók elõtt vet tek fel az alatt va lók. Ez a
fö löt te lé võ nagy sá gá nak és az õ ki csi sé gé nek az el is me ré -
se. Ez a va lós hely zet ki fe je zé se. Is ten nel nem va gyunk és
nem le he tünk egy szin ten. Még ak kor sem, ha a tár sa da -

lom ban igyek szünk fel szá mol ni a ré gi ko rok ilyen csú nya
alá- és fö lé ren delt sé gi vi szo nya it. Még ak kor sem, ha az
imád ság ban te ge zõ vi szony ban szó lít juk meg a min de nek
fö lött lé võ Is tent. Nagy aján dék, hogy meg szó lít hat juk,
hogy er re még bá to rít is, és hogy meg hall gat min ket. 

Ta nul juk Pál tól a he lyes alap ál lást! Olyan né zõ pont ból
emel jük fel te kin te tün ket, ahon nan Urunk sze re te te és
nagy sá ga szá munk ra is job ban fel ra gyog hat!

Lel ké szek kö zött jól is mert a kop pen há gai dóm Krisz -
tus-szob ra. A mû vész úgy for mál ta meg, hogy a tér de lõ
em bernek az ar cá ba néz. Tu dott va la mi fon to sat…

A ko or di ná ták: mennyit látsz
ver ti ká li san és ho ri zon tá li san?
A ko or di ná ták is me re te nem csak a ka to nai fel de rí tés ben,
a lé gi vagy ví zi köz le ke dés ben, nem csak a tér ké pé szet ben
fon tos. Ren ge teg pél dát le het hoz ni ar ra, hogy a ko or di ná -
ták el vé té se vagy té ves ada tok mi att mennyi ka taszt ró fa
kö vet ke zik be. Mi cso da dip lo má ci ai bo nyo da lom tá madt
ab ból, ami kor a dél szláv há bo rú ban a szö vet sé ge sek „vé -
let le nül” le bom báz ták a belg rá di kí nai nagy kö vet sé get!
Ko or di ná ta prob lé mák vol tak az zal a re pü lõ gép pel is,
amely nem ré gi ben sza bad sá gos ka to ná kat szál lí tott ha za -
fe lé Szlo vá ki á ba. A ma gas ság rossz be mé ré se mi att ép pen
Ma gyar or szá gon üt kö zött egy hegy nek. A fra ter ne ten is
for gott az a szel le mes pár be széd, ame lyet egy (lé te zõ vagy
ki ta lált?) ame ri kai ha di ha jó foly ta tott egy út ját ke resz te zõ
is me ret len ob jek tum mal. Az egy re fe szül tebb és ar ro gán -
sabb üze net vál tá sok ban a ha jó ka pi tá nya is és az is me ret -
len ob jek tum ban lé võ sze mély is a má si kat pró bál ta rá -
ven ni a ki té rés re. A po én az, hogy az is me ret len, út ban lé -
võ ob jek tum egy vi lá gí tó to rony volt… 

Éle tünk egy nagy uta zás. Ki ke rül he tet len kér dés, hogy
is mer jük-e a biz ton sá gos uta zás hoz és cél ba ér ke zés hez
szük sé ges nél kü löz he tet len ko or di ná tá kat. Is mer jük-e az
iga zi szé les ség és hosszú ság, ma gas ság és mély ség táv -
la ta it?

Az apos tol azért imád ko zik, hogy a rá bí zot tak lá tá sa
tisz tul jon. Hogy messzebb lás sa nak. Az egész sé ges hit
szé le sí ti a lá tó me zõt. Mert már nem csak azt lát ja, amit
az elõtt. Lát ja azt is. De ezen fe lül, emel lett lát olyas mit is,
amit az elõtt nem lá tott. Is ten ha tal mát lát va és sze re te té -
nek mély sé gé be be le pil lant va ér tel met kap hat sok ér tel -
met len nek tû nõ ese mény is. Mert Is ten még az ön ma gá -
ban rossz dol go kat is tud ja ál dás ra hasz nál ni. Ben nün ket
is a ke reszt gyöt rel mes kín ja in ke resz tül ölelt át a leg in -
kább. Eb ben nyi tott iga zán új táv la tot.

A ka pasz ko dó: mi ben bí zol, mi hez iga zodsz?
A bör tön ben tér det haj tó és övé i ért imád ko zó apos tol test -
tar tá sá val és sza va i val is ar ról ta nús ko dik, hogy a gyó -
gyu lást, a vál to zást, a messzebb lá tást, a hit re ju tást egye -
dül Is ten Lel ke ad hat ja meg. Õ a biz tos pont. Õ a re mény -
ség. Õ, aki ér tel mün ket, mun kán kat, bi zony ság té te lün ket
messze meg ha la dó mó don mun kál ko dik. A „pá li Mi -
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atyánk” nem az imád ság tech ni ká já ra ta nít, bár sok ta ní -
tan dó ele me van imád sá gá nak. Pál a bi zal mun kat pró bál -
ja erõ sí te ni. Nem azért imád ko zunk, mert ez be vált val lá -
sos te vé keny ség. Nem azért, mert Is ten el vár ja. Nem is az
imád ság ere jé ben bí zunk. Az imád ság aján dék. Meg szó lít -
hat juk Urun kat. Õ bi zo nyá ra meg szó la lá sunk nél kül is
min dent jól tud. Még is le he tõ sé get kí nál a ve le va ló kap -
cso lat ra. Meg tisz tel min ket az zal, hogy meg hall gat. 

Nem az imád ság ban bí zunk, ha nem Is ten ben. Az imád -
ság cso dá ja az, hogy kap cso lat ba ke rül he tünk ve le. Ve le,
akié a di csõ ség, és aki nek Jé zus Krisz tus ban meg mu ta tott
sze re te te és ir gal ma va ló sá gos re mény nem csak nem ze -
dék rõl nem ze dék re és örök kön-örök ké, ha nem még ne -
künk is. Ámen.

Szem erei Já nos

Tal ló zó

„Pál élet ve szély ben van (…) fog ság nyo mo rú sá ga it szen -
ve di. Eköz ben azon ban el töl ti szí vét a há la és ön fe ledt,
him ni kus ma gas sá gok ba íve lõ is ten di csé ret tör elõ be lõ le.
(…) hal mo zot tan je lent ke zõ szen ve dé se ink nyo mán in -
kább a pa nasz, jobb eset ben a sza ba du lá sért va ló kö nyör -
gés, nem pe dig az is ten ma gasz ta ló há la him nusz fo gal ma -
zó dik meg ben nünk. Csak Is ten tesz le he tõ vé olyan szem -
lé let vál tást, mely ben a »nyo mo rú sá gok« nem fe dik el, ha -
nem in kább fel tár ják a Krisz tus di csõ sé gét. (…) S ahogy
»ára« volt Krisz tus vált sá gá nak, úgy »ára« van az evan gé -
li um di a dal me ne té nek is.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó -
pák. Ma gán ki adás)

„Min den nem zet ség a mi Urunk Jé zus Krisz tus Aty já nak
ne ve alatt so ra ko zik fel. Jah ve ne ve alatt csak a zsi dók
vol tak.” (J. N. Darby: A Bib lia köny ve i nek át te kin té se.
Evan gé li u mi Ki adó)

„Meg hajt ja tér dét az Atya elõtt, aki rõl ne vez te tett min -
den »atya fi ság«. (…) szó já ték van, a for dí tá si kí sér let ezt
kö ve ti.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál -
vin Ki adó)

„Már tí ri u ma ugyan nem ér dem szer zõ, de még is ti tok za -
tos erõ for rás. (…) Bi zony a ke resz tyén em ber nek kü lön
lek ció ép pen a ke reszt evan gé li u má nak kõ szik lá ján meg -
ér te ni a szen ve dés tit kát. (…) A po gány ke resz tyé nek nek
meg kell sza ba dul ni uk at tól a ha mis kép zet tõl, hogy ked -
ven ce ik sor sát az is te nek (…) meg is óv ják a ha lál tól. Pál
(…) szi tu á ci ó ja ép pen el len ke zõ leg a po gány ke resz tyé nek
ja vát szol gál ja. (…) Le gyen (…) pél da: Nem Né ró csá szár -
nak, ha nem a Krisz tus nak a fog lya va gyok! (…) A ben -
nünk élõ Krisz tus! Nem ri adt vissza a beth le he mi is tál ló
sar ká tól sem, nem ri ad vissza szennyes szí vünk tõl!” (Ba -
li kó Zol tán: Az efe zu si le vél. Evan gé li kus Saj tó osz tály)

„Pál imá já nak az volt az alap ja, hogy is mer te Is ten cél -
ját (…). Nincs jo gunk sem mi olyas mi ért imád koz ni, ami -
rõl Is ten nem nyil vá ní tot ta ki, hogy egye zik aka ra tá val.
(…) csak min den szent tel együtt le het sé ges fel fog nunk

Krisz tus sze re te té nek di men zi ó it. Igaz, az el szi ge telt ke -
resz tyén is tud hat va la mit Jé zus sze re te té rõl, de szük ség -
kép pen csak kor lá to zot tan.” (John Stott: Az efe zu si le vél.
Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LAT
(…lak jék szí ve tek ben)
„Csak azon mû nek le het szel le mi je len tõ sé ge, amely bel sõ
in dí tás ra jött lét re.”

Wal ter Gro pi us (1883–1969) né met épí tész

TÖR TÉ NET
(…a hit ál tal)
A kö tél tán cos

A kö tél tán cos egy pi ac té ren dol go zott egy két póz na kö zé
ki fe szí tett mû anyag kö té len. Az egyik leg ne he zebb mu tat -
vá nya a kö té len va ló ke rék pá ro zás volt. A meg le pe tést
azon ban a vé gé re tar to gat ta. Egy ta lics kát vitt föl a ma -
gas ba:

– Höl gye im és ura im! Bíz nak-e iga zán az ügyes sé gem -
ben, ab ban, hogy baj nél kül át tu dom tol ni a ta lics kát a
má sik ol dal ra?

– Igen! Igen! Bí zunk az ügyes sé gé ben!
Ek kor a kö tél tán cos min den ne héz ség nél kül át tol ta a

ta lics kát a má sik ol dal ra, és új ra a kö zön sé gé hez for dult:
– Lás suk, ked ves né zõ im, hogy va ló ban bíz nak-e az

ügyes sé gem ben! Jöj jön va la ki, ül jön be le a ta lics ká ba, és
én át vi szem a má sik ol dal ra!

Csend. Az em be rek elõ ször egy más ra néz tek, akad-e je -
lent ke zõ, majd új ra a kö tél tán cos fe lé for dul tak a fe jü ket
in gat va.

– Te hát nincs sen ki, aki vál lal ná ezt a kü lö nös uta zást?
Is mét csend volt a vá lasz. Ek kor elõ ug rott egy kis fiú, és

oda sza ladt a mu tat vá nyos hoz:
– Én be le ülök! – mond ta ha tá ro zot tan.
A kö zön ség fel mo raj lott. A fiú be le ült a ta lics ká ba, és a

kö tél tán cos biz tos kéz zel vé gig tol ta a kö té len. 
Ami kor be fe je zõ dött a mu tat vány, a csend még tar tott

egy ki s ideig, az tán ki tört a ha tal mas taps. A föl det ért
gyer me ket rög tön kö rül vet ték:

– Nem fél tél? Ho gyan tud tad ezt meg ten ni?
A gyer mek ne vet ve a kö tél tán cos ra mu ta tott:
– Õ az apám!
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SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 17. VA SÁR NAP
• Ézs 49,1–6

A tex tus he lye az egy há zi esz ten dõ ben

A Szent há rom ság ün ne pe utá ni ti ze dik va sár nap tól a ti -
zen he te dik va sár na pig az is ten tisz te le tek össze fog la ló cí -
me: „Aki ket Is ten el hí vott, azo kat meg is iga zí tot ta”. Az
egész idõ sza kot meg ha tá roz za az a gon do lat, hogy Is ten
hí vá sa nem rö vid tá vú le he tõ sé get fel kí ná ló szó, amely át -
me ne ti meg ol dást ad a na pi gon dok el hor do zá sá ban. Meg -
vál to zott, meg újult élet le he tõ sé gét hor doz za ma gá ban a
hí vás ra adott po zi tív vá lasz.

A va sár nap ra ki írt ige hir de té si alap ige az egész vi lág
szá má ra adott esély táv la tá ba ve tí ti az Úr szol gá já nak
kül de té sét. Ha bár De u te ro-Ézsa i ás nál meg ha tá ro zó a fog -
ság-sza ba du lás ké pé nek fel hasz ná lá sa, itt nem pusz tán
az el hur col tak re mény sé gét erõ sí ti a pró fé tai ige: az Is ten -
nel va ló kap cso lat hely re ál lá sa nem csak a vá lasz tott nép
szá má ra ké szült aján dék. Min den em ber nek, „a föld ha tá -
rá ig” lé te zõk nek vá lik vi lá gos sá az Úr szol gá já nak kül de -
té se, amely nem más, mint hir det ni Is ten meg sza ba dí tó
sze re te tét min den em ber kö zött.

Az ige hir de tés alap hang ja an nak öröm te li bi zo nyos sá ga,
hogy Is ten nem öt let sze rû en cse lek szik, ha nem ter vez, elõ -
re lát, és ígé re te be tel je se dik. Sza vát, a sza ba du lás igé jét
min de nütt hir det te ti a vi lág ban, és az az em ber, aki meg -
hall ja a hí vó, ke gyel met hir de tõ szót, vi lá gos sá got, sza ba -
du lást ta lál. Az Agen da va sár nap ra ki írt al cí me – „Egyek
va gyunk Krisz tus ban” – en nek össze füg gé sé ben ér tel mez -
he tõ: nincs kü lönb ség, a min den kit meg újí ta ni ké pes is te -
ni sze re tet for rá sa az Úr né pek hez kül dött szol gá ja.

Gon do la tok a tex tus ról
Kü lö nös je len tõ sé ge van a sza kasz nyi tá nyá nak: vi lág ra
szó ló, min den ho vá el ha tó ki je len tés rõl, ígé ret rõl van szó.
Nem a ke vés ki vá lasz tott sa ját ja a sza ba dí tást ki nyi lat koz -
ta tó Is ten üze ne te. Egye te mes igé nyû vé lesz a ki je len tés:
hall gas sa tok rám, ti szi ge tek, fi gyel je tek, tá vo li nem ze tek!
Az egész vi lág meg szó lí tá sa tex tu sunk utol só mon da tá -
nak tar tal má val vá lik in do kolt tá és ért he tõ vé: a sza ba du -
lás cso dá ja nem ki sebb kört érint, mint az egész Föl det.

Fi gye lem re mél tó, hogy sza ka szunk ban, az 1b-ben és
utá na az 5. vers ben meg is mét lõ dik a kül de tés for rá sá ról
szó ló ta nú ság té tel. Több ré tû tar ta lom bon ta ko zik ki eb bõl
a két ige hely bõl. Egy részt érez het jük a le gi ti má ció meg erõ -
sí té sét a két szer is elõ for du ló for mu lá ban. Más részt pe dig
az „anyám mé hé ben” idõi meg je lö lés az is te ni terv tu da -
tos sá gát dom bo rít ja ki. Szol gá ja, a sza ba du lás hir de tõ je
nem egy jól ki hasz nált pil la nat szü löt te, ha nem az el ha tá -
ro zott kül de tés vég re haj tó ja.

A kül de tés tar tal ma nem ál ta lá nos sá gok ban ki me rü lõ,
üres sza vak so ka sá ga. Éles kard dá tet te szá mat, ke ze
ügyé ben tar tott en gem. He gyes nyíl lá tett, teg zé be du gott

en gem. A jól is mert ige vers át hal lá sa ké zen fek võ (Is ten
igé je két élû kard), a nyíl mint fegy ver ha son la ta az ige
pon tos, sze mélyt, célt érõ ta lá la tát jel ké pe zi. Az üze net ha -
tá ro zott tar tal mú, sze mé lye sen meg szó lí tó is te ni be széd.
Igaz ugyan, hogy a 4. vers ben min den nek hi á ba va ló sá gá -
ról pa nasz ko dik a pró fé ta, de min den fá ra do zá sá nak ér tel -
mét, ered mé nyét az Is ten re bíz za.

Eb bõl lép to vább a szö veg a már több ször em lí tett táv -
lat fe lé, amely már egy vi lág mé re tû sza ba dí tó terv rõl szól:
A po gá nyok vi lá gos sá gá vá tesz lek.

Az ige hir de tés fe lé
Gyak ran fel tesszük a kér dést, hogy van-e ér tel me vi lág mé -
re tû kez de mé nye zé sek nek, a sok szor sze mély te len nek
vagy egyén fe let ti nek lát szó össze fo gá sok nak. Ta pasz ta la -
ta ink nem egy szer azt mu tat ják, hogy a re gi o ná lis, kon ti -
nen tá lis vagy glo bá lis tö rek vé sek nem érik el cél ju kat, a
kör nye ze ti, tár sa dal mi prob lé mák ugyan úgy óri á si fe szült -
sé ge ket okoz nak, sõt egy re ne he zebb kér dé sek kel kell
szem be néz nie az em be ri ség nek. Egy glo ba li tás ban már so -
kat csa ló dott kör nye zet ben szó lal meg Is ten vi lág mé re tû
prog ram ja. Fel hí vá sa a la kott Föld egé szé hez szól, min den
em ber re vo nat ko zik az, amit ten ni ké szül: va la kit úgy
küld el az em be rek kö zé, hogy azok bár hol és bár mi kor is
élnek, ré sze sed jenek mû ve ál dá sá ból. Min den kit el hív egy
olyan élet re, amely a tév utak ho má lya he lyett egye nes
úton ha lad a vi lá gos cél fe lé, és amely nem kell hogy hor -
doz za a bûn, a mu lan dó ság kár ho zat ba bi lin cse lõ lán ca it.

Is ten nem akar ki hagy ni sen kit sza ba dí tó mû vé bõl. Bár
az Ószö vet ség ko rá ban úgy tûnt, hogy csak egy vá lasz tott
nép az, ame lyik bir to ká ban van a ki nyi lat koz ta tás nak, de
új ból és új ból meg csen dül az a hang, amely en nek el kö vet -
ke zõ egye te mes sé gét hir de ti. Így van ez mos ta ni igénk ben
is. Az el telt év szá za dok, év ez re dek pe dig azt bi zo nyít ják,
hogy az ígé ret va ló ra vált. Is ten sza va min de nütt je len van
a vi lág ban. Meg ke rül he tet len né vált, hi szen min den le het -
sé ges esz kö zön ke resz tül, az élet szám ta lan te rü le tén szem -
be sül ni kell sza vá val. Nem csak azok a pil la na tok ezek,
ami kor „hi va ta los” he lyen és kö rül mé nyek kö zött hir de tik
Is ten igé jét. A nem e vi lág ból va ló in teg ráns ré sze lett a vi -
lág nak, be ivó dott az em be rek tu da tá ba a tör té ne lem, a fi lo -
zó fia, a kul tú ra ese mé nye in, meg nyil vá nu lá sa in ke resz tül,
az in for má ci ók áram lá sa köz ben is. Nem utó pia, hogy tex -
tu sunk ko rá ban a vi lá got meg szó lí tó pró fé tai szó va ló ban a
leg szé le sebb kört éri el. Más kér dés per sze a hí vás ra, az is -
te ni szó ra adott vá lasz, de a tény et tõl még tény ma rad: a
sza ba du lás jó hí re min de nütt je len van a vi lág ban.

De mi is en nek a hí vó szó nak az ered mé nye? Tex tu -
sunk ban a hely re ál lí tás, vissza té rí tés, vi lá gos ság és sza -
ba du lás sza vak jel zik mind azt, amit Is ten el akar vé gez ni
eb ben a vi lág ban. Esz kö ze az a szó, amely nem hagy két -
sé get afe lõl, hogy mi az Is ten sze rint va ló, he lyes, és mi a
rossz. És ez a szó nem csak ál ta lá nos ság ban hang zik, ha -
nem sze mé lye sen, cél ba ta lál va éri el az em bert (er re utal
a 2. vers ké pe). Kü lö nös cso dá ja ez a hí vó szó nak, hi szen
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sem a pró fé ta ál tal köz ve tí tett sza vak, sem a mai gya kor -
lat sze rin ti ige hir de tés nem egyes em be rek hez irá nyí tott,
cél zott kom mu ni ká ció. Ki ku tat ha tat lan az a fo lya mat,
amely nek ered mé nye kép pen még is sze mé lyes meg szó lí -
tás nak érez het az em ber egy kö zös ség hez szó ló friss be -
szé det, vagy akár a Bib lia tel je sen más tör té nel mi hely ze -
tet le író vagy ab ban meg szü le tõ sza va it. Is ten ugyan is ar -
ra az alap ve tõ fo gya té kos ság ra kí nál tér ben és idõ ben
egye te mes meg ol dást, amellyel min den em ber kín ló dik: az
Is ten re ta lá lás vi lá gos sá ga he lyett sö tét ben ta po ga tóz va
min dig mást gon dol ki út nak, ér zé se it, gon do la ta it min dig
le bék lyóz za a mu lan dó ság fe nye ge té se. Vi lá gos ság és sza -
ba du lás: min den, ami er rõl szól, ami ezt kí nál ja, meg ta lál
min den em bert, hi szen a bûn eset óta szét tö re de zett élet
min den ko ri vá gya ko zá sa ez.

Mind ezek után pe dig nem fe led kez he tünk meg ar ról,
hogy a ta nú ság té tel min dig em be rek hez kö tõ dik. A pró fé -
ták, az írást rög zí tõk és a ta nú ság té tel tö ké le tes sé ge és tel -
jes sé ge, Jé zus em be ri sza vak kal, em be ri for má ban szólt,
és az egy ház két év ez re des tör té ne te sem a ter mé szet fe let -
ti, misz ti kus cso dák és él mé nyek tör té ne te, ha nem az ige -
hir de tés tör té ne te. Az Úr szol gá ját kül di a né pek hez, Fi át
kül di, hogy or szá gá nak öröm hí rét min den ki szá má ra
meg hir des se, ta nú ság te võ ket küld, hogy a hír ne hall gas -
son el. Nem sza bad meg le põd nünk azon, ha olyan hely ze -
tek ben ta lál juk ma gun kat – és ez nem a hi va ta los egy há -
zi szol gá lat, ha nem a min den na pi ke resz tény ség él mé -
nye –, hogy hir det nünk kell szó val vagy tet tel azt, ami
ben nün ket is utol ért, és meg újí tot ta éle tün ket.

Egyek va gyunk Krisz tus ban – ez az Agen da fõ gon do lat -
me ne té ben er re a va sár nap ra meg je lölt irány. Az Úr leg tö -
ké le te sebb szol gá ja va ló ban egy kö zös ség gé tesz el hí vá -
sunk egy sé gé ben is. A sze mély vá lo ga tás nél kü li sze re tet
egész vi lá got át fo gó öle lé sé ben mind annyi un kat ugyan az
a Krisz tus szó lí tott meg, ugyan az a Krisz tus aján dé ko zott
meg új élet tel, vi lá gos ság gal és sza ba du lás sal, és ugyanõ
vár leg na gyobb rab tar tónk, a bûn és a ha lál vég sõ ve re sé -
gé nek örök éle tet je len tõ pil la na tá ban.

Váz lat az ige hir de tés hez:
„…hí vá sa hang zik az Úr nak”

1. Hív, hogy min dig, min de nütt hall ják.
2. Hív, hogy sza ba du lást ta lál junk ná la.
3. Hív, hogy ta nús kod junk ró la.

Ör dög End re

Tal ló zó

„A kol lek tív ma gya rá zat itt nagy ne héz sé gek be üt kö zik. El -
le ne mond az egész el hí vás egyé ni jel le ge. El le ne mond a
vers mér ték is, mely ben az Iz rá el szó fe les le ges (…). Deu  te -
ro-Ézsa i ás nál az Iz rá el szó min dig csak a Já kób szó val pár -

hu za mo san áll. De Iz rá el bû nös múlt ját sem le het ne úgy
ér té kel ni, mint aho gyan a 4. vers be szél. (…) nem Deu  te ro-
Ézsa i ás és nem is Iz rá el vé gez te el. Is ten el szé ledt gyer me -
ke i nek az össze gyûj té se Jé zus Krisz tus fel ada ta.” (Ju bi le u -
mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Azért je lent meg övéi kö zött, hogy Já kó bot Is ten hez vi -
gye. De Iz rá el nincs össze gyûjt ve, mert el uta sí tot ták õt.
(5. v.) A nem zet meg utál ta. Iz rá el össze gyûj té se nem va -
ló sult meg el sõ el jö ve te le kor. A nem zet fél re lett ál lít va.
Bu ká suk ál tal az üd vös ség a po gá nyok hoz jött. (6–7. v.)”
(Ar no C. Ga e be le in: Ószö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi
Ki adó)

„A szol ga õszin tén ki mond ja el ke se re dett sé gét hi á ba va -
ló nak tû nõ szol gá la ta mi att: »hasz ta lan fá ra doz tam, hi á -
ba« (to hu; vö. 1Móz 1,2; Ézs 41,29). A szol gá nak meg kell
ta nul nia, hogy Jah vét te kint se egye dü li »ju tal má nak«
(mis pát; vö. 40,14). Szük sé ge van er re a lec ké re ah hoz,
hogy Is ten ter ve it ne mér je em be ri tel je sít ménnyel, vagy ne
ma gá nak ke res sen di csõ sé get.” (Je ro mos Bib lia kom men tár.
Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„(…) fi as kó kat ho zó idõ ket lát ma ga mö gött, mely ben
el for gá cso ló dott, fel õr lõ dött ere je. Még hoz zá nem ott és
nem úgy, aho gyan az Is ten akar ta. (…) egy pil la na tig pa -
nasz kod ni hall juk, még is ha ma ro san le gyõ zi az a re mény -
ség, hogy ügye Is ten nél jó he lyen van. (…)

A 6. vers ben vá rat lan ol dal ról éri – egy lé leg zet vé tel re –
bí rá lat és fel ma gasz tal ta tás. Õ az ed di gi fá ra do zá sát lát ta-
vél te hasz ta lan nak, Is ten vi szont az el vál lalt szol gá lat ha -
tá ra it ne ve zi „ke vés”-nek, mert csak sa ját né pé re volt te -
kin tet tel.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd.
Kál vin Ki adó)

„Je re mi ás hoz ha son ló an el hí vá sa a szü le té se elõt ti
idõk bõl szár ma zik. (…) Ugyan csak Je re mi ás hoz ha son ló -
an el len ál lás ba üt kö zik, ami a két ség be esés szé lé re so dor -
ja, még is ki tart, Is ten tõl vár va a ju tal mat.” (Bar ry Webb:
Ézsa i ás köny ve. Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Már anyám mé hé ben el hí vott en gem az Úr…)
„Azt hi szem, hogy ab ban a tra gi kus hely zet ben, amely ben
ma a vi lág ver gõ dik, egy bi zo nyos konk rét me ta fi zi ka –
job ban, mint a mû vé szet vagy a köl té szet –, a sze mé lyes
ta pasz ta lat hoz iga zí tott konk rét me ta fi zi ka sok lé lek szá -
má ra po zi tív sze re pet játsz hat.”

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

(Hasz ta lan fá ra doz tam, sem mi ért, hi á ba pa za rol tam erõ -
met…)
„A ta pasz ta lat ve zet rá, hogy az em be rek meg nye ré sé re a
leg jobb út az, ha pon to san olyan nak mu tat ko zunk elõt -
tük, ami lye nek õk; ha szó sze rint az õ el ve i ket vissz han -
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goz zuk; ha töm jé nez zük a hi bá i kat, és csi nál ja nak bár mit
– tap so lunk hoz zá.”

Mo li é re (1622–1695) fran cia víg já ték író: Fös vény

(már anyám mé hé ben szol gá já nak te rem tett…)
„Néz ni néz het min den ki, de lát ni csak az lát hat, akit az is -
te ni gond vi se lés ez zel a ké pes ség gel kü lö nö sen meg ál -
dott…”

Csont vá ry Koszt ka Mi hály Ti va dar (1853–1919)
fes tõ mû vész

(mun kám ju tal ma Is ten nél)
„Az Is ten és az em ber igaz sá gá nak va ló en ge del mes ség a
sza bad ság el sõ fel té te le.”

II. Já nos Pál pá pa

(raj tad mu ta tom meg di csõ sé ge met…)
„…Is ten a ma ga jó sá gá ban ön ma gát is kor lá toz za.”

Jo han nes Kep ler (1571–1630) né met csil la gász

(hogy el jus son sza ba dí tá som…)
„…a vi lá got egy szel le mi aka rat erõ fej lesz ti és a sem mi bõl
élet re kel ti.”

Csont vá ry Koszt ka Mi hály Ti va dar (1853–1919)
fes tõ mû vész

(Ilyen nagy ra be csült en gem az Úr…)
„Cso dál koz va élek; cso dál koz va is ha lok meg.”

Wil li am Gol ding (1911–1993) an gol író

Test vé rek az Úr Jé zus Krisz tus ban!
Em lé ke zõ gyü le ke zet!

Egy ré gi bölcs meg ál la pí tás sze rint egy nagy csa lád tag jai
vagy es kü võ, vagy te me tés al kal má val ta lál koz nak egy -
más sal. Hi szen ez a két nagy csa lá di ese mény az, amely
össze hoz za a tá vo li hoz zá tar to zó kat, hogy a má sik örö mé -
ben vagy bá na tá ban osz toz za nak. En nek a meg ál la pí tás -
nak a szo mo rú ak tu a li tá sát él jük meg ezek ben az órák ban.
A nagy csa lád tag jai ma mind azok, akik az anya or szág ból
vagy a di asz pó rama gyar sá got kép vi sel ve tá vo li vi dé kek rõl
jöt tek el ide Mal mõ be, hogy együtt hajt sunk fe jet és em lé -
kez zünk el hunyt test vé rünk re, Szi ge thy Sán dor ra.

Igen, test vé re im, a gyász, a vesz te ség ér zé se össze gyûj -
ti és egy más fe lé for dít ja az em be re ket, meg seb zi szí vün -
ket, és ilyen kor fo gé ko nyab bá vá lunk ar ra, hogy Is ten üze -
ne te, az ige hir de tés sza va el jut has son a szí vün kig, hogy
ben ne és ál ta la vi gasz ta lást ta lál junk. Mert ilyen kor mi is
át érez zük egy ki csit, hogy föl di éle tünk vé ges. De mu lan -
dó sá gunk tu da ta ak kor vá lik iga zán fáj dal mas sá, ha nincs
re mény sé günk. Ha úgy érez zük, hogy a ha lál ban min den
sem mi vé vá lik, ami ben hit tünk és amit tet tünk eb ben az
élet ben. Ha nincs re mény sé günk az örök élet fe lõl, ak kor
va ló ban van mit si rat nunk. 

Én azért tet tem meg sok száz ki lo mé tert, hogy ezen a
mai gyász is ten tisz te le ten evan gé li u mot, öröm hírt hir des -

sek a szo mor ko dók nak. Van re mény sé günk! Mert Is ten
nem hagy ta ma gá ra az õ né pét. Apos to lo kat, pró fé tá kat,
el hí vott ta nít vá nyo kat küld ma is er re a vi lág ra, hogy min -
den nem ze dék meg hall ja az evan gé li u mot: Úgy sze ret te Is -
ten e vi lá got, hogy az õ egy szü lött Fi át ad ta, hogy aki hisz
õben ne, el ne vesszen, ha nem örök éle te le gyen.

Sán dor bá csi is ilyen el hí vott ta nít vá nya volt Jé zus nak,
akit õ ide gen föld re ve ze tett, hogy ott te gyen val lást Is ten
sze re te té rõl. És bár gyü le ke zet nem bí za tott rá, val lás ta -
nár ként fi a ta lo kat ta nít ha tott, ge ne rá ci ók hoz szól ha tott.
Svéd or szág ban ob jek tív val lás ok ta tás van, ami azt je len ti,
hogy a vi lág val lá so kat is ta ní ta ni kell a fi a ta lok nak a ke -
resz tény ség mel lett. Õ te hát a vi lág val lá sok is mer te té sén
túl hir det het te Krisz tus pá rat lan nagy sá gát. Aki nek nincs
sír ja ezen a föl dön, aho vá el le het ne za rán do kol ni. Aki
nem a lé lek ván dor lás ál tal kí nál ja fel az új já szü le tés le he -
tõ sé gét. Aki nem a ne vé nek pusz ta is mé tel ge té sé vel emel
mennyei di men zi ó ba és ad lel ki meg tisz tu lást.

Szi ge thy Sán dor tu dós em ber volt, aki ko mo lyan vet te
szol gá la tát. Meg ta ka rí tott pén zén kör be utaz ta a Föl det,
hogy el jus son a vi lág val lá sok ha zá já ba. És az ide gen is -
te nek tisz te le tét meg is mer ve, sõt a pszi cho ló gia és a fi lo -
zó fia tu do má nya fe lett is meg ta pasz tal ta Krisz tus nagy -
sá gát, aki ma is él. Aki azt hir de ti, hogy egy szer élünk
ezen a föl dön, és mind annyi unk nak meg kell áll nunk az
õ íté lõ szé ke elõtt. Aki azt hir de ti, hogy víz zel és Szent lé -
lek kel kell újon nan szü let nünk. És aki a leg szen tebb do -
log ra, az imád ság ra ta ní tott meg ben nün ket, amely ál tal

Krisztusban mindnyájan életre kelnek (1Kor 15,22)

Ige hir de tés Szi ge thy Sán dor te me té sén*

2Kor 12,9

* El hang zott a te me tést kö ve tõ gyász is ten tisz te le ten a mal mõi Sta di on
temp lom ban 2006. jú ni us 2-án.
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úgy szó lít hat juk meg Is te nün ket, aho gyan a gyer mek
meg szó lít ja édes ap ját; az zal a bi za lom mal és az zal a re -
mény ség gel. Csak re mél het jük és imád koz ha tunk azért,
hogy az a mag ve tés, ame lyet el hunyt test vé rünk ál tal Is -
ten el hin tett a reá bí zott gyer me kek szí vé ben, jó ta laj ba
hul lott.

Ami kor Sán dor bá csi be fe jez te a ta ní tást és nyug dí jas
éve it él te, azt a le he tõ sé get kí nálta fel a szü lõ föld jén élõ
lel kész  test vé rei szá má ra, hogy ta nul mány utat hir det ve
meg hív ta õket ma gá hoz; ez ál tal so kun kat ma ra dan dó él -
mény hez jut ta tott. Én mint an nak a fa lu nak a lel ké sze
jut hat tam el hoz zá, ahol õt egy kor ke resz tel ték, az ura i -
új fa lui gyü le ke zet bõl. Va ló ban ta nul mány út volt az a hét,
ame lyet – fe le sé gem mel együtt – ná la és ve le tölt het tünk.
Igye ke zett min dent meg mu tat ni. Mind azt, ami az itt élõ
test vé rek szá má ra oly fon tos. Mind azo kat a he lye ket a
kör nyé ken, ame lyek ön ma guk nak is pré di kál nak. És mi -
lyen nagy sze re tet tel me sélt a hob bi já ról! Ar ról, hogy az
es lö vi pi ló ta is ko lá ban meg ta nul ta a mo to ros re pü lõ-ve ze -
tést, és – mint mind annyi an, ha gé pen szál lunk fö lé be a
táj nak – gyö nyör köd he tett a te rem tett vi lág szép sé gé ben
és ab ban a cso dá ban, hogy a fi zi ka tör vé nye it meg is mer -
ve az em ber is ma dár ként ké pes szár nyal ni. 

De test vé rünk ezen él mé nyén túl ele ve nen él nek ben nem
az es ti be szél ge té sek, ame lyeket egy-egy fá rasz tó nap után
együtt él het tünk át. Ek kor is érez he tõ volt az az ag gó dás,
ame lyet szü lõ föld je, Ma gyar or szág, azon be lül is a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház szol gá la ta iránt ér zett. Ter mé -
sze te sen õ a tá vol ból más kép pen lát ta azo kat az ese mé nye -
ket, ame lye ket mi ott hon sze mé lye sen át él tünk. De a szü -
lõ ha zá ja irán ti sze re tet ele ve nen élt ben ne. So kunk kal le ve -
le zett, és írá sa i ból is ez ér zõ dött. Egy faj ta apos to li szol gá -
la tot ér zett sok szor egy ol da lú le ve le zé sé ben.

Ami kor meg kap tam a fel ké rést er re a szol gá lat ra, igye -

kez tem né hány lel kész tár sa mat meg kér dez ni ar ról, mi lyen
em lé ke ket õriz nek Szi ge thy Sán dor ról. Ezt most nem so -
rol ha tom fel, elég azt mon da nom, hogy min den ki szép
em lé ke ket idé zett fel ma gá ban ró la. Eze ket hall va és õt is -
mer ve úgy ér zem, hogy a mai gyász is ten tisz te le ten an nak
a pá li ige vers nek kel lett el han goz nia ige hir de té si alap ige -
ként, ame lyet fel ol vas tam: Elég né ked az én ke gyel mem,
mert az én erõm erõt len ség ál tal ér cél hoz. Pál nem azért
ír ja le ve lét, hogy di cse ked jen, sõt egy – ál ta lunk nem is -
mert – be teg ség is gyöt ri, amely tö vis ként ada tott a tes té -
be. Mind ez ki mon dat ja ve le hi tünk alap ta ní tá sát: nem a
mi erõnk ben, tu dá sunk ban vagy ké pes sé ge ink ben kell bíz -
nunk, ami kor meg ál lunk Is ten elõtt, ha nem egye dül az õ
ke gyel mé ben. Szi ge thy Sán dor az éle té vel ugyan ezt pré di -
kál ta. Sze re tõ édes any ja ha lá la után egy re in kább el ha tal -
ma so dott raj ta az a be teg ség, amely azt su gall ta ne ki,
hogy egész éle te mun ká ja hi á ba va ló ság volt. Nem ma gát
hir det te te hát, ha nem azt a Krisz tust, aki be õ is be le ka -
pasz kod ha tott mint egyet len Meg vál tó já ba, és akit ezen a
mai gyász is ten tisz te le ten is pré di kál nom kell. Mert akár -
mi lyen me der ben is van az éle tünk, õ az egyet len re mény -
sé günk. Hi szen ha majd mi is kö vet jük test vé rün ket azon
az úton, ame lyen mind nyá junk nak egye dül kell el in dul -
nunk, mi sem hi vat koz ha tunk ér de me ink re, tu dá sunk ra,
jó tet te ink re, vélt bûn te len sé günk re, ha nem csak is egye dül
Krisz tus ér de mé re, ar ra, amit õ tett ér tünk. Mert az õ ere -
je ép pen azo kon ke resz tül ér cél hoz, akik és amik e vi lág
sze mé ben erõt le nek és meg ve tet tek.

Mi, itt ma ra dot tak, vál lal juk büsz kén, hogy aki ben bí -
zunk, azt a vi lág nem ér té ke li sok ra, de ne künk, akik meg -
tar ta tunk, az éle tet je len ti. Ez zel a re mény ség gel ve szünk
bú csút Szi ge thy Sán dor tól, és imád ság ban kí sér jük õt ir -
gal mas Is te nünk elé.

Me nyes Gyu la
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