
So kat és szí ve sen ol va som Ans elm Grünt. A ben cés szer -
ze tes az em be ri lé lek mély sé ges is me rõ je. Szívesen hall -
gat nám gyakrabban, ehelyett a köny ve i vel kár pó to lom
ma gam. Most épp az zal, amely ben szer ze te sek lel két gyó -
gyít gat ja. Aké dia – így hív ják a szer ze te si lé lek nya va lyá -
ját, amellyel fog lal ko zik.1 Ma gyar ra for dít va rest sé get,
ked vet len sé get je lent. De valójában a bel sõ meg osz tott ság
leg ra di ká li sabb faj tá ját ta kar ja a név. A „min den rossz” ál -
la po tot. Az imád ság hoz nincs nyu gal mam, a mun ká hoz
nincs erõm. Az em be rek hez nincs tü rel mem, az egye dül lét
ide ge sít. Szür ké nek és unal mas nak tûn nek a nap ja im, de
ha hir te len ér de kes sé vál nak, ak kor nyu ga lom után vá -
gya ko zom. Fo lya ma to san ki fut az idõ a ke zem bõl, de nem
tu dok fel mu tat ni sem mit, amit el vé gez tem. Túl ter helt ség -
re pa nasz ko dom, fo lya ma tos stressz re – de nem tud nám
né ven ne vez ni, mi az, ami ter hel. So ha sem va gyok ott egé -
szen, ahol ép pen tar tóz ko dom. Sem mit sem élek át a ma -
ga tel jes sé gé ben. Gon do lat ban má sutt va gyok, leg alább is
sze ret nék, de iga zán se hol sem va gyok je len, sem mit sem
csi ná lok tel jes szív vel. 

A bel sõ meg osz tott ság olyan nya va lya, amely be lül rõl
emészt föl. Szép las san meg rág és el pusz tít. Meg ha son lás
– mond ja Jé zus Lk 11-ben, és hoz zá te szi, a meg ha son lás
lát vá nyos pusz tu lás ba so dor: ház ház ra om lik (Lk 11,17).

Aké dia. Meg ha son lott ság, bel sõ meg osz tott ság, kín zó
elé ge det len ség. Mö göt te szin te min dig ir re á lis vá gyak la -
pul nak. Gye re kes il lú zi ók, ame lye ket má sok nak – csa lád -
tag ja ink nak, gyü le ke ze tünk nek vagy épp hi va ta li fel jebb -
va ló ink nak – kel le ne va ló ság gá vál toz tat ni uk. De konk rét
el kép ze lé se im nin cse nek. Ami van, nem jó. Én en nél töb -
bet és job bat ér de mel nék, ám fo gal mam sincs, mit. Ezért
nem tu dom akar ni sem. Csalódom má sok ban, las san min -
den ki ben, mert ma gam ra hagy nak, és nem biz to sít ják az
engem megilletõ jobb éle tet. Aki aké di á ban szen ved, éret -
len sze mé lyi ség. So se mer te be csü le te sen föl vál lal ni ön -
ma ga erõs sé ge it és gyön gé it, le he tõ sé ge it és kor lá ta it.

Nem ta lál ta meg sa ját kö zép pont ját, amely rend be szed né
és ki egyen sú lyoz ná az éle tét. Így az tán a sza va kat se ta lá -
ló vá gyak és a kü lön fé le kül sõ ha tá sok ide-oda rán gat ják.

Mit ta ná csol a ben cés atya az aké di á tól szen ve dõ szer ze -
tes nek? Elõ ször is azt, hogy ne ke res sen kül sõ meg ol dást.
Sem mit nem se gít, ha sér tett sze mé lyi ség ként bel sõ emig -
rá ci ó ba vo nul, és ez ál tal ön ma ga szá má ra le ga li zál ja és ál -
lan dó sít ja a hely ze tet. Ha lát szat cse lek vés ként meg te szi,
amit kell, köz ben pe dig hagy ja, hogy be lül elé ge det len és
ki áb rán dult le gyen. Nem se gít, ha ma gá ra öl ti a ci niz mus
egyéb ként bõ, sok min dent el ta ka ró kö pö nye gét. Lát szat -
meg ol dás, ha õ lesz a fõ el len zék, aki oda mon do gat, be ki -
a bál – de konst ruk tív el kép ze lé se so ha sincs. Mind e köz ben
ugyan is meg ma rad a bel sõ meg osz tott ság. Õt pusz tít ja, õt
emész ti, ak kor is, ha meg pró bál ja má sok ra ve tí te ni.

Ma radj a cel lád ban – int a ben cés atya. A bel sõ szo bá -
ban egye dül va gyunk Is ten szí ne elõtt. Ez a meg fe le lõ hely
ar ra, hogy szem be mer jünk néz ni sa ját meg osz tott sá gunk -
kal. Hagyd – ta ná csol ja –, hogy eléd so ra koz za nak az elé -
ge det len sé ge id, csa ló dá sa id, el ve télt ál ma id, ke se rû sé ge id.
Légy bá tor, és nézz szem be ve lük. Nézz mö gé jük! Ez nem
kel le mes te vé keny ség. In kább ke ser ves küz de lem. Azon -
ban egye dül így, a bel sõ szo bá ban, Is ten szí ne elõtt le het -
sé ges el jut ni ér zé se ink és gon do la ta ink so ka sá gá nak ren -
de zé sé hez. A cel la – a kel lion – mé lye nem di rekt mó don
old meg prob lé má kat. Nem ad vá laszt min den kér dés re.
Nem fe le zi az el vég zen dõ fel ada to kat, és nem te szi kel le -
me seb bé a kör nye ze tün ket. Még is, mi vel ben ne át él jük Is -
ten kö zel sé gét, meg bé kü lünk ön ma gunk kal. Kö rül vesz Is -
ten sze re tõ, gyó gyí tó je len lé te. És ez ad erõt ah hoz, hogy
vál toz tas sunk azon, amin va ló ban kell, meg bé kél jünk az -
zal, akik va gyunk, meg old juk azt, ami meg ol dás ra vár, és
ci pel jük, ami tõl le he tet len meg sza ba dul ni. Így szû nik meg
a bel sõ meg osz tott sá gunk. Így le szünk bé ké ben ön ma -
gunk kal, így le szünk egyek ön ma gunk kal, és csak in nen
le het erõt me rí te ni épí tõ, konst ruk tív élet ve ze tés hez. Je re -
mi ás va la mit is mer mind eb bõl, ezért só hajt fel így: Ha
meg gyó gyí tasz, ak kor gyó gyu lok meg. Ha meg sza ba dí -
tasz, ak kor le szek sza bad.
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SZA BÓ NÉ MÁT RAI MA RI AN NA

A szem be né zés bá tor sá ga
Gyó gyíts meg, Uram, ak kor meg gyó gyu lok, sza ba díts meg, ak kor meg sza ba du lok. (Jer 17,14)

MÉCSES A TE IGÉD

1 Ans elm Grün: Meg osz tott ság. A meg ha son lás ból a tel jes ség re. Ben cés
Ki adó, Pan non hal ma, 2002. /Ben cés lel ki sé gi fü ze tek, 35./



Elõ adá som nak az a cél ja, hogy kér dõ re von jam az evan gé -
li kus–re for má tus is ten tisz te le tet, nin cse nek-e ha son ló el -
vá rá sa ink Is ten meg ta pasz ta lá sá ra, az is te ni és em be ri te -
vé keny ség kö zöt ti in ter ak ci ó ra és ta lál ko zás ra, a szé le -
sebb rész vé te len ala pu ló, de mok ra ti ku sabb és ele ve nebb
ele me ket fel vo nul ta tó is ten tisz te let re, mint a pün kös di
moz ga lom ban lé te zõ gyü le ke ze tek nek.

Hi po té zi sem a kö vet ke zõ: messze me nõ en el ho má lyo -
sult az is ten tisz te let olyan meg kö ze lí té se, hogy ott el sõ -
sor ban Is ten Lel ke cse lek szik. A leg több evan gé li kus nak és
re for má tus nak az is ten tisz te let imád sá got, di csé re tet és
há la adást, do xo ló gi át je lent – és ez el len nem is le het sem -
mit sem fel hoz ni. Amennyi ben azon ban az is ten tisz te let
ér tel me zé se egy ol da lú an a hí võk vá lasz cse lek mé nye i re
kor lá to zó dik, az Is ten aján dé ka i ra irá nyu ló ké rés és vá ra -
ko zás ki ke rül a fó kusz ból. Az is ten tisz te let te hát töb bé
nem el sõd le ge sen az Is ten hez for du lás he lye, ahol a hí võk
„meg lát hat ják és meg íz lel he tik, hogy mi lyen jó sá gos az
Úr”, ha nem olyan al ka lom, ahol a hí võk ki vi te lez he tik sa -
ját szol gá la tu kat.

En gem te hát nem az is ten tisz te let „vonz ere je” fog lal -
koz tat, nem is a meg iga zu lás ese mé nyé nek tes ti vagy ér -
tel mi meg ta pasz ta lá sát cél zó mód sze rek. Sok kal in kább
ezt az alap ve tõ teo ló gi ai kér dést lá tom: Ho gyan va ló sul
meg Is ten je len lé te és a ke gye lem ki ára dá sa az is ten tisz te -
le ten, és mi ként szol gál hat ná job ban a li tur gia ezt a célt?

Amennyi ben az is ten tisz te let elõ ször Is ten igé je és azt kö -
ve tõ en a hí võ vá la sza, ak kor a fi gye lem kö zép pont já ban a
Szent lé lek aján dé ká nak és cse lek võ ha tal má nak kell áll nia.
El mé let ben és dog ma ti kánk ban ezt a pri o ri tást kép vi sel jük,
de ez ho va to vább már teo ló gi ánk ban is egy re za va ro sabb.
Há rom szem pont alap ján sze ret ném kri ti ká mat pró bá ra
ten ni, ame lyek kel meg vi lá gít ha tó vá vá lik a prob lé ma:

– Az is ten tisz te let a ta lál ko zás ese mé nye
– A pré di ká ció Is ten igé je
– A li tur gia az evan gé li um be mu ta tá sa

E ki je len té sek ma gya rá za tá val az is ki vi lág lik, mi lyen
sze rep há rul a Szent lé lek re. Rö vi den vá zo lom a di ag nó -
zist, majd el len ja vas la tot te szek a mai ho mi le ti ka és li tur -
gi ka te rü le té rõl.

AZ IS TEN TISZ TE LET A TA LÁL KO ZÁS ESE MÉ NYE

A Né met Evan gé li kus Egy ház (EKD) új agen dá ja a kö vet -
ke zõ kép pen de fi ni ál ja az is ten tisz te le tet: „kom mu ni ká ci ós
ese mény Is ten és az em be rek kö zött”.1 A kom mu ni ká ció
an nak a kri té ri um nak a mo dern meg fo gal ma zá sa, ame -
lyet Luther tá masz tott a tor ga ui vár temp lom fel szen te lé se -
kor el mon dott ige hir de té sé ben 1544-ben: az is ten tisz te le -
ten ma ga az Úr be szél ve lünk szent igé jén ke resz tül, és mi
õve le az imád ság ban és a di csé rõ ének ben. Te hát dia ló gus -
ról van szó Is ten és em ber kö zött, amely meg ha tá roz za a
li tur gia egész szer ke ze tét is: ige és vá lasz, hall ga tás és be -
széd; vagy teo ló gus meg fo gal ma zás ban: a ka ta ba ti kus
moz gás (Krisz tus ön át adá sa) meg ha tá roz za az ana ba ti kus
moz gást (a hí võk ön át adá sát). Me yer-Blanck és Sch midt-
Lau ber li tur gia-szak ér tõk ezt pon to sít ják az zal, hogy ezt a
dia ló gust nem le het annyi ra kö töt té ten ni, hogy a li tur gus
csu pán Is ten igé jé nek, a gyü le ke zet pe dig csu pán az em -
be ri vá lasz adás nak le gyen a hor do zó ja, ha nem a két moz -
za nat nak össze kell kap cso lód nia. Mi ért hang sú lyoz zák a
szer zõk ezt az ink lu zív jel le get? Azt gya ní tom, hogy na -
gyobb rész vé telt akar nak biz to sí ta ni a gyü le ke zet nek. De
ép pen eb ben van a do log ve le je: az ige nem pusz ta szó az
is ten tisz te le ten. A re for má to ri teo ló gia azok ra az ele mek -
re épül, ame lyek az üd vös ség és az egy ház szem pont já ból
kons ti tu tív jel le gû ek – mint a pré di ká ció és a szent sé gek,
de a fel ol do zás és az ál dás is: ha bár eze ket em be ri mó don
szol gál tat ják ki, mind ez még is Krisz tus meg bí zá sá ból („in
per so na Chris ti”) tör té nik. Az is ten tisz te let töb bi ele me,
mint pél dá ul az ének, az imád ság, a hit val lás mi nõ sé gi leg
meg kü lön böz te ten dõ et tõl mint a gyü le ke zet oda for du lá sa
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ÉLI SA BETH PAR MEN TIER

Min mun kál ko dik a Szent lé lek
az is ten tisz te le ten?*

TANULMÁNYOK

* El hang zott a 40. nyá ri öku me ni kus sze mi ná ri u mon Stras bourg ban,
2006. jú li us 11-én. A szer zõ tel ógus pro fesszor, az Eu ró pai Pro tes táns
Egy há zak Kö zös sé gé nek el nö ke.

1 A VELKD-tól (1998) és az EKU-tól (1999) vett idé zet a 6. alap kri té ri -
um ma gya rá za tá ból.



Is ten hez. Az elõb bi rõl ezt mond ja Fried rich Kalb: „Egye dül
ezek köz ve tí tik a Szent lel ket. Más fe lõl a Szent lé lek mun -
kál ja az em ber ben az üd vö zí tõ hi tet (vö. CA V).”2 „Szim bo -
li kus sza va kon és jel ké pes cse lek mé nye ken ke resz tül kap -
ja a vi lág Is ten mennyei aján dé ka it, lesz je len né az üdv -
tör té ne ti múlt és meg elõ le ge zet té az el jö ven dõ örök ké va ló -
ság.” „Ma gá ról az üdv ese mény rõl” van itt szó, amely re a
gyü le ke zet vá la szol.3

Ha az em ber össze mos sa ezt a kü lönb sé get, ak kor a dia -
ló gus át ala kul Is ten vagy az egy ház mo no lóg já vá, sõt az Is -
ten Lel ke ál tal össze hí vott gyü le ke zet bõl sze re pet ját szó kö -
zös ség lesz. Cor nehl így de fi ni ál ja az is ten tisz te le tet: „Is tent
se gít sé gül hív ják, Is ten elé tár ják az em be ri ta pasz ta lást,
pa naszt és di csé re tet, ké rést, köz ben já rást és há la adást. A
kö zép pont ban az evan gé li um hall ga tá sa és a hit vá la sza
áll.”4 Itt te hát az üd vös ség aján dé ká nak kö zép pont já ban a
hal lás áll. Er re vo nat ko zó kri ti kai ész re vé telt mind ed dig
csu pán Do ro thea Wen de bourg tör té nész tõl ol vas tam az úr -
va cso rai li tur gia össze füg gé sé ben.5 Azt ró ja fel Cor nehl nak
és Ul rich Kühn rend sze res teo ló gus nak, hogy mo dell jük ben
az úr va cso rát csu pán az egy ház há la adá sa ként ér tel me zik.
Eb bõl a szem pont ból dön tõ a sze rez te té si igék stá tu sza:
azok csu pán ré szei az egy ház nagy és ki ter je dõ há la adó
imád sá gá nak, mint ezek nél a szer zõk nél? Sok kal in kább
„Krisz tus ele ven sza vai” a gyü le ke zet hez – mond ja Wen de -
bourg. Így azok in kább át el len ben áll nak az egy ház olyan
sza va i val, mint az üd vös ség meg hir de té se és je len va ló vá té -
te le. Ez zel ki eme li a kü lönb sé get a zsi dó ét ke zés hez ké pest
is: min den hí võ zsi dó há lát ad Is ten nek min den ét ke zés al -
kal má val, kü lö nö sen is a pász ka va cso rán. Ami vi szont az
úr va cso rát egye dül ál ló vá te szi, az ép pen az, hogy a fel tá -
ma dott Krisz tus köz li ön ma gát tes ti leg.

En gem most nem a re ál pre zen ci á ról foly ta tott disz -
kusszió ér de kel, ha nem az a kér dés, hogy az is ten tisz te let
Krisz tus Szent lé lek ál tal va ló je len lé té nek a he lye-e,
amellyel új ra és új ra oda aján dé koz za ne künk az iga zi éle -
tet, vagy pe dig olyan hely, ahol azt ta nul juk, mi ként ért -
sük a min den na pok ban meg ta pasz talt ke gye lem aján dé -
ka it. Mind ket tõ szük sé ges, de az elõb bit messze me nõ en
el fe lej tet tük. Mint ha a Lé lek mû kö dé se a ma gán élet re kor -
lá to zód na, ami rõl az em ber nem be szél, amit azon ban
meg kö szön az is ten tisz te let ke re té ben. Így ma gá nak az is -
ten tisz te let nek nincs is más sze re pe, mint a ta ní tás és az
in terp re tá ció. In kább her me ne u ti kai, mint sem hat ha tós
fo lya mat – ami ab ban is meg mu tat ko zik, hogy szá mos
evan gé li kus és re for má tus li tur gi kai szak ér tõ úgy te kint

az is ten tisz te let re, mint jel ké pek rend sze ré re: min den ele -
me je lent va la mit, min den nek fel ol vas ha tó nak és ér tel -
mez he tõ nek kell len nie.6

A gya kor la ti teo ló gi á ban Manf red Jos ut tis szállt szem be
az is ten tisz te let ilyen faj ta ba na li zá lá sá val, és ve tet te fel eb -
ben az össze füg gés ben a ha té kony ság kér dé sét. Té zi se így
hang zik: „a Szent ha ta lom”, amely be a lel ké szek mint misz -
 ta gó gi ku sok ve zet nek be.7 A szim bó lu mok és ri tu á lék a ha -
tá rok át lé pé sé nek esz kö zei en nek a re a li tás nak az irá nyá -
ba.8 Az üdv te li ige erõ ket köz ve tít, ame lyek moz gás ba hoz -
zák az em be re ket. Azt is prob le ma ti kus nak lát ja a gyü le ke -
ze tek ben, hogy „ott Is ten rõl ép pen ség gel még be szél nek, de
az õ ne vé ben nem meg ha tal ma zott ként jár nak el”, s így az
em be ri szük ség le tek nem ta lál nak ki elé gí tés re.9 Az egy ház
„a szen tek gyü le ke ze te, amely ben a Szent va ló sá ga ha té ko -
nyan mû kö dik… Is ten Lel ké bõl nye rik az élet erõt. Nem mo -
rá lis vagy hit be li mi nõ sé gük mi att szen tek, ha nem azért,
mert a Szent ere je töl ti be õket.”10 En nek a lel ki ta pasz ta lat -
nak há rom ve tü le tét a transz cen den cia, a meg úju lás és a
me ne dék meg ta pasz ta lá sá ban lát ja. „A cél nem a di rek ci ó -
ban vagy az ani má ci ó ban, ha nem az ex pe dí ci ó ban van: kí -
sér ni az em be re ket az élet rej tett és til tott zó ná i ban. Azt kell
re a li zál ni, hogy a szen tek gyü le ke ze té ben nem a pénz és
nem a meg fe le lõ egy ség nyi si mo ga tás – mint tá masz nyúj -
tás – je len ti a meg ha tá ro zó kom mu ni ká ci ós esz közt, ha nem
az a szent Lé lek, aki össze köt a szent ha ta lom mal.”11 A lel -
kész tõl ez a spi ri tu a li tás te rén szer zett gya kor la tot kö ve tel,
s az is ten tisz te let elõ ké szí té se ér de ké ben „nem csu pán a
her me ne u ti ka szük sé ges, ha nem a tel jes meg ha tal ma zás
is”.12 Azon ban eb ben a mo dell ben va jon nem zár ja ki egy -
mást az ana li ti kus ref le xió és a spi ri tu á lis út ke re sés? Ezen
a pon ton Jos ut tis ér ve lé se ho má lyos nak tû nik, ami kor ar ról
ír, hogy az em ber nek a teo ló gi ai igaz ság kor rekt sé gét és a
pszi cho ló gi ai fel fo ko zott ság va ló sá gát ma ga mö gött kell
hagy nia, hogy rá tud jon tér ni a spi ri tu á lis út ra. Ez va jon azt
je len te né, hogy a teo ló gi ai mun ka csu pán az igaz ság el len -
õr zé se, és egy ka lap alá le het ven ni a pszi cho ló gi ai „fel fo ko -
zott ság gal”? Ép pen az el len ke zõ jé nek kel le ne igaz nak len -
nie, mi sze rint a teo ló gi ai tisz tá zás utá ni ku ta tás nak lé pés -
rõl lé pés re kell kí sér nie a spi ri tu a li tás út ját! Ezt a kér dést az
ige hir de té sen kell meg vizs gál nunk.
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2 Fried rich Kalb: Grund riß der Li tur gik. Ei ne Ein füh rung in die Ge -
schich te, Grundsät ze und Ord nun gen des lu the risc hen Got tes di ens tes. 3.
ki ad. Evan gelischer Pres se ver band für Bayern, Mün chen, 1985. 15. o.

3 Uo. 16., 31. o.
4 Pe ter Cor nehl: Li tur g ische Kom pet enz und Er ne u er te Agen de. In: Li tur -

gie ler nen und leh ren. Beiträ ge zu Li tur gie und Spi ri tu a lität. Hrsg. v. Jörg
Nei jen hu is. Evan gelische Ver lag san s talt, Le ip zig, 2001. 129. o.

5 Do ro thea Wen de bourg: Noch ein mal „Den falsc hen Weg Roms zu En -
de ge g an gen?” Au se i nan der set zung mit mei nen Kri ti kern. Zeitschrift für
Theo lo gie und Kirche, 2002/4. 400–440. o.

6 Pél dá ul Rai ner Volp li tur gi ká ja, amely ben a fel ol vas ha tó ság her me ne -
u ti kai prin cí pi um má vált: re form ja vas la to kat kell ki dol goz ni a ri tu á lis fo -
lya ma tok ért he tõ sé gé nek fo ko zá sá ra, meg kell szün tet ni a kü lön bö zõ jel -
rend sze rek kö zöt ti fe szült sé get, és fel kell szá mol ni azo kat a cse lek mé -
nye ket, ame lyek el le ne mon da nak a ra ci o ná lis meg ra gad ha tó ság nak. Ez
a nyelv el la po so dá sá hoz és a szim bó lu mok el sze gé nye dé sé hez ve zet: pél -
dá ul Volp nál az ál dás mind össze há la, em lé ke zés és ké rés, s e je len tés ko -
mo lyan vé te lén túl nin csen sem mi, ami ben ré sze sül het nénk!

7 Manf red Jos ut tis: Die Ein füh rung in das Le ben. Pas tor al theo lo gie
zwisc hen Phä no me no lo gie und Spi ri tu a lität. Güterslo her Ver lags haus,
Gütersloh, 2004. 126. o.

8 Uo. 19. o.
9 Uo. 68. o.

10 Uo. 69. o.
11 Uo. 79. o.
12 Uo. 81. o.



AZ IGE HIR DE TÉS IS TEN IGÉ JE

A szent sé gek mel lett a pré di ká ció az az al ka lom, ahol a
Szent lé lek je len lé té ért kö nyör günk. Az ige hir de tés – a re -
for má to ri ér tel me zés sze rint – mind ket tõt köz ve tí ti: Krisz -
tust mint az Urat „pro nob is” és a Szent lel ket. Azon ban itt
is ér zé kel he tõ a ten den cia, hogy csak az em be ri vá lasz ra
fi gyel ünk: ma in kább „Is ten ne vé ben” pré di ká lunk, és az
ige hir de tést úgy ért jük, mint amely Is ten rõl vagy Is te nért,
il let ve a hí võ élet ta pasz ta la ta i ról szól. Az ilyen ele me ket
ter mé sze te sen nem kell el vet ni, de a re for má to rok Is ten
ha tal mas és te rem tõ igé jé re he lyez ték a hang súlyt az
evan gé li um hir de té sé ben. Pe ter Brun ner evan gé li kus teo -
ló gus meg fo gal ma zá sá ban: „A ke reszt igé jé ben ma ga a
ke reszt üdv ese mé nye van je len az ige vég idõk ben meg va -
ló su ló, ki rá lyi sza bad sá gá nak az ere jé vel. A meg vál tás ról
szó ló igé ben vég be megy a meg vál tás. A hir de tett evan gé -
li um ban mind az, amit Jé zus tett ér tünk, va ló sá go san áll
elõt tünk mint étel és ital a meg te rí tett asz ta lon, hogy meg -
ra gad juk, ve gyük és együk. Ezért a hir de tett evan gé li um
nem pusz ta szó. Ez az ige szí nig van tölt ve az üd vös ség
túl ára dó aján dé ka i val. Ez az ige te rem tõ szó. Lét re hoz za,
amit ki mond. Ez az ige Is ten nyi tott te nye re, amellyel a
meg bo csá tás, az élet és az üd vö zü lés kin csét oda ad ja.”13

Mi lyen pré di ká ció te het ele get az ilyen kö ve tel mény -
nek? Az üd vös ség és az élet aján dé ka he lyett ma gá ban az
ige hir de tés ben ar ról pré di ká lunk, hogy mi ezek nek az
aján dé kok nak a je len tõ sé ge, és mi ért is kel le ne tu laj don -
kép pen el fo gad nunk õket.

Wil fried En gemann meg pró bál más faj ta út ra tér ni, ami -
kor ezt a kér dést a krisz to ló gia és a pne u ma to ló gia kap cso -
la tá ban vizs gál ja. Az ige hir de tést ket tõs meg ha tá ro zott sá -
gá ban de fi ni ál ja, egy részt mint in terp re tá ci ót, más részt
mint Is ten cse lek vé sét: „Is ten tör té ne te az em be rek kel von -
ja ma ga után a pré di ká ci ót. Tör tént va la mi ben ne – és még
ma is meg tör té nik –, ami új ra és új ra ar ra vár, hogy meg -
bir kóz zunk a nyelv vel. E te kin tet ben a pré di ká ci ó ról úgy is
be szél he tünk, mint egy be fe je zet len kom men tár ról, amely
Is ten nek a ve lünk vég zett, is mé tel ten sza vak ba fog lalt üd -
vös cse lek vé sé rõl szól. Így az ige hir de tés nek üdv tör té ne ti
je len tõ sé ge van, de mint ilyen egy ben Is ten or szá gá nak
meg hir de té se is, és ép pen ak tu á lis üdv ese mé nyek re irá -
nyul.”14 Ezért mu tat rá En gemann „a pré di ká ció in kar ná -
ci ós-pne u ma to ló gi ai ka rak te ré re”, és kri ti zál ja azt, hogy a
pne u ma to ló gi ai vo nat ko zá so kat el vá laszt ják az in kar ná ci -
ós össze füg gé sek tõl.15 A ho mi le ti ka le be csü li a pré di ká tor
sze mé lyét, az ige azon ban nem „põ rén” áll elõ a szö veg bõl,
ha nem sze mé lyes köz ve tí té sen ke resz tül, aho gyan az ige
kap cso lat ba és ak ci ó ba lé pett az em be rek kel Jé zus sze mé -

lyé ben. Ép pen a sze mé lyes köz ve tí tés a Krisz tus ról szó ló
ta nús ko dás alá be csül he tet len út ja-mód ja.

Ho gyan le het mind ezt úgy ér tel mez ni, mint a Lé lek ben
vég be me nõ ese ményt? Mit tesz a Szent lé lek az ige hir de tõ -
vel? En gemann azt kri ti zál ja, hogy a krisz to ló gia és a pne -
u ma to ló gia pár hu za mo san, és nem együtt fut.16 Így a
Szent lé lek sze re pét csu pán ab ban lát juk, hogy „le bo nyo lít -
ja az ige át adá sát”. A Lé lek mind össze „ige szál lí tó, és ak -
tu a li zál ja a pré di ká ci ót”.17

En gemann ezért sar kít ja a kér dést: „Amennyi ben a si ke -
rült ige hir de tést csu pán cso da ként és a Szent lé lek te vé -
keny sé ge ként tud juk le ír ni, mi aka dá lyoz za a Lel ket ab -
ban, hogy sû rûb ben tör tén jen meg, hogy az ige hir de tõt tu -
laj don szó csö ve ként hasz nál ja fel?” A Lel ket „ex cent ri kus
lény ként” ér tel me zik fél re, amely be nyo mul a pré di ká ci ó -
ba, ami kor ne ki tet szik. En gemann az ige hir de tés köz ve tí -
tõ jel le gé nek in kar ná ci ós vo ná sát hang sú lyoz za: „Nem
hall hat juk Is ten igé jét más ként, mint em be rek sza ván ke -
resz tül.”18 Ha azon ban „az egé szen más egé szen a mi énk
lesz”, ez zel a Lé lek ben és sze re tet bõl vég be me nõ ese -
ménnyel a hall ga tó ság com muni ó vá, kö zös ség gé vá lik a
Szent lé lek ben.

En gemann úgy be szél a Lé lek rõl, mint „moz gás- és já -
ték tér rõl”, il let ve olyan „erõ tér rõl” az em be rek szá má ra,
amely ön ál ló ság ra és fe le lõs ség re sza ba dít ja fel õket. Ez
épp úgy vo nat ko zik az ige hir de tõk re, mint az ige hall ga tók -
ra: a bib li ai szö ve gek nek „sze mé lyé ben is szük sé gük van
az ige hir de tõ re, hogy élõ szó vá vál has sa nak”, és olyan já -
ték te re ket nyit nak meg, ame lyek fel té te le zik az ige hir de tõ -
rõl, hogy be lép a szö veg be, nem fu ta mo dik meg az elõl,
ami fel tá rul, hagy ja ma gát ki moz dí ta ni, hogy a szö veg új -
ra jö võt kap jon, amennyi ben moz gás ba len dí ti azt. De az
ige hall ga tók nak is meg nyí lik a já ték tér, ahol „ta núi” lesz -
nek mind an nak, ami rõl a pré di ká ció szól (az az nem csak
meg ér tik azt). „A hall ga tó le he tõ sé get kap ar ra, hogy a
pré di ká ci ó ban, a pré di ká ci ó val és a pré di ká ció alatt sa ját
ma gát mint va la ki mást pil lant sa meg, mint va la ki ki tün -
te tet tet, akit Is ten meg ra gad, sze ret, meg vált és kí sér.”19 A
Lé lek ha té kony sá ga itt ab ban mu tat ko zik meg, hogy na -
gyobb for mál ha tó sá got és rész vé telt fel té te lez az ige hir de -
tõk rõl és a gyü le ke zet rõl.

De mi fé le rész vé telt? En gemann ige hir de té se it ol vas va
ki tû nik, hogy szá má ra az a pré di ká ció fel ada ta, hogy fel -
tár ja mind azt, ami a Lé lek mun ká ja ként már je len van az
élet ben, és meg erõ sít se az ér zé ket az élet her me ne u ti ká já -
hoz. Pré di ká ci ói min den na pi élet hely ze te ket hoz nak fel,
ame lye ket nem in terp re tál, ha nem szem lél tet, hogy a hall -
ga tó ság te gye meg az ér tel me zés út ját. A vé gén a bib li ai
tex tus ad ja meg a kul csot. Így azon ban az ige hir de tés
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csupán az az al ka lom, ahol fel éb resz tik az em be rek fi gyel -
mét? Vagy ahol a hit ha té konnyá vá lik? Igen és nem: En -
gemann eb ben sa já tos utat jár be. Bár mo dell je lát szó lag a
ha té kony ság ra és a gyü le ke zet épí tés re kon cent rá ló ige hir -
de té sen nyug szik, köny vé ben csak ké sõbb tér rá a fent em -
lí tett prob lé má ra. Így in kább ab ból in dul ki, hogy a pré di -
ká ció már ott van a gyü le ke zet ben. A pré di ká lás alap ja te -
hát nem a de fi cit ben van, ha nem a gyü le ke zet gaz dag sá gá -
ban, ame lyet ar ra hív fel, hogy ad jon szál lást Is ten igé jé -
nek. Az ige hir de tés an nak ki fe je zé se, hogy Is ten igé je már
mun kál ko dott a hí võk éle té ben, hogy az már ott hon ra ta -
lált a gyü le ke zet ben. Te hát még is csak her me ne u ti kai sze re -
pe van a pré di ká ci ó nak? A szer zõ a ké sõb bi ek ben még is
úgy ír a pré di ká lás ról, mint te rem tõ ese mény rõl. De en nél
a mo dell nél is hát tér be szo rul a kér dés: amennyi ben a hí -
võ ket már meg ra gad ta Is ten ke gyel me, és az evan gé li u mot
már meg ta pasz tal ták min den na pi éle tük ben, ak kor mi vég -
re az is ten tisz te let? Csu pán a nyil vá nos val lás té tel re?

A LI TUR GIA AZ EVAN GÉ LI UM BE MU TA TÁ SA
(DRA MA TI ZÁ LÁ SA)

Az a ten den cia, hogy az is ten tisz te le tet a di csé ret re és a
hit val lás ra kor lá toz zák, ab ban a mai áram lat ban mu tat -
ko zik meg vi lá go san, hogy az evan gé li u mot „be mu tat ják”,
il let ve „dra ma ti zál ják”. Ez a kon cep ció annyi ra meg ho no -
so dott, hogy né hány li tur gi kai szak ér tõ meg elég szik a
szín há zi szak em be rek és szí né szek kép zé sé ben be vált ta -
pasz ta la tok kal.20 Meg is mét lem kri ti kus kér dé se met: a tö -
rek vés az ele ve nebb és szé le sebb rész vé te len ala pu ló is -
ten tisz te let re nem azt hoz za-e ma gá val, hogy a hang súly
az em be ri tel je sít mény re ke rül, s hogy a ke gye lem és a hit
aján dé ka, il let ve azok az is ten ta pasz ta la tok, ame lyek ke -
vés bé lát vá nyo sak és ki szá mít ha tók, a hát tér be szo rul -
nak? Va ló ban de mok ra ti ku sak és szé le sebb rész vé telt fel -
mu ta tók azok az is ten tisz te le tek, ahol a hí vek egy ré szé -
nek szín re lé pé se a töb bi e ket a né zõ hely ze té be szo rít ja?
És nem áll fenn an nak a kí sér té se, hogy a lát vány és az él -
mény – amely nem csak lel ke sí tõ, ha nem kri ti kus ta lál ko -
zás is azok kal, akik egé szen má sok – el ta kar ja Is tent?

Mennyi vel in kább len ne az olyan is ten tisz te let, amely
krí zist, sõt el ide ge ne dést vált ki, an nak kri té ri u ma, hogy
ott nem em be ri szel lem, ha nem Is ten Lel ke cse lek szik és
jár ja át va ló sá go san az éle tet? A lel kek meg kü lön böz te té -
se itt alap ve tõ je len tõ sé gû.

Mind ed dig csak egyet len li tur gi kus nál, Karl-Hein rich Bi -
e ritznél buk kan tam ala pos kri ti ká ra az evan gé li um dra -
ma ti zá lá sá nak kon cep ci ó já val szem ben.21 En nek ki in du -
ló pont ja Wil helm Gräb ber li ni gya kor la ti teo ló gus is ten -
tisz te let-kon cep ci ó ja: a poszt mo dern ide jén az egy há zak
és azok li tur gi á ja ré sze „az élet kul tú rá ja szim bo li kus re a -
li tá sá nak” – nagy le he tõ sé gük, hogy a mú ze u mok hoz és

egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek hez ha son ló an a já ró ke lõk
ren del ke zé sé re áll ja nak. Gräb ja vas la ta a ke resz tény ség
szá má ra „a ke resz tény igaz ság esz té ti ká nak meg fe le lõ
dra ma ti zá lá sa”. En nek nyo mán Bi e ritz há rom kér dést tesz
fel: Kik en nek a dra ma ti zá lás nak a meg va ló sí tói? Mi az
ilyen dra ma ti zá lás anya ga, tar tal ma és cél ja? És mit je lent
a dra ma ti zá lás?

Bi e ritz ki in du lá si pont ja az is ten tisz te le tet al ko tó, ün -
nep lõ és fel épí tõ gyü le ke zet: tar tal má nak – Gräb tõl el té rõ -
en – nem Is ten ál dá sát, vé del mét, ol tal mát te kin ti, ha nem
„Is ten zá tony ra fu tá sát az em be re ken”, akár csak az em be -
rek „ha jó tö ré sét Is te nen”.22 A bû nös meg iga zu lá sá nak té -
má ja csu pán ott je len tõs, „ahol szól nak, éne kel nek, pa -
nasz kod nak Is ten nek a bûn fe let ti íté le té rõl is, ahol ar ról is
szó esik”. És a Szent írás ta nú sá ga sze rin ti meg iga zu lás ve -
zet het csak be a Krisz tus ban meg iga zul tak kö zös sé gé be.23

Mit je lent te hát a ke resz tény igaz ság „dra ma ti zá lá sa”?
Bi e ritz kü lönb sé get akar ten ni az is ten tisz te let mint al ka -
lom (Ereign is) és ese mény (event) kö zött. Hi szen nem a
han gu lat és a köz ér zet pszi cho fi zi kai fel fo ko zá sá ról van
szó, ha nem ar ról a kö zös át élés rõl, „hogy ma gát a va ló sá -
gos és jó éle tet él jék meg, ne csu pán azt, amit ki nek-ki nek
az élet kí nál”.24 Mi kép pen le het sé ges ezt az éle tet Is ten ben
li tur gi ku san meg va ló sí ta ni? Mi kép pen köz ve tí ti ezt a li -
tur gia? Bi e ritz há rom utat kü lön böz tet meg eb ben: mi mé -
zis, anam né zis, pa rak lé zis (után zás, vissza em lé ke zés, biz -
ta tás). Té zi se úgy hang zik, hogy a li tur gi kus cse lek mény -
ben je len va ló vá vá lik az evan gé li um, de nem a mi mé zis
(az ese mé nye ket kö ve tõ elõ adás) ér tel mé ben, ha nem „az
ál dó em lé ke zés anam né zi sé ben”. Az úr va cso rá ban pél dá ul
nem Krisz tus imi tá lá sá ról van szó, ha nem a sze rez te té si
igék meg tör tén nek a há la adó és kö nyör gõ imád ság út ján
(anam né zis és epik lé zis), és azo kat nem te át rá lis, ha nem
sze rény, „majd hogy nem mo no ton” for má ban ej tik ki – „a
cse lek ményt annyi ra kor lá toz zák, mint ha he lyet kel le ne
ké szí te ni an nak, ami rõl va ló já ban szó van”. Bi e ritz a szent
cse lek ményt „egy jel rõl adott jel jel zé sé nek” te kin ti. „Az
euk ha risz tia mint jel Jé zus utol só va cso rá já ra mu tat. Ez
mint jel újabb uta lás az õ ön át adá sá ra a ke resz ten, amely
a Szent írás ta nú sá ga sze rint ha té kony je le az Is ten ál tal
kez de mé nye zett és vég be vitt meg vál tás nak.”25 A há lás és
ki fe je zõ dõ em lé ke zés zár ja ki a szín pa di as dra ma tur gi át
és azt, hogy az is ten tisz te let ilyen szín pa di as dra ma tur gi -
á ba me re ved jen.

En nek prob lé má ja a „jel” szó hasz ná la ta, ha azt her me -
ne u ti kai ér te lem ben vesszük. Ek kor a sze rez te té si igé ket
csak úgy ér tel mez het jük, mint nar ra tív fel ele ve ní tést a
részt ve võk ol da lá ról, s ez zel az epik lé zist a Szent lé lek ef fek -
tív aján dé ká ért meg foszt juk je len tõ sé gé tõl. Bi e ritz itt nem
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vo nat koz tat az epik lé zis re, de úgy pon to sít, hogy „ha té kony
jel rõl” van szó: szá má ra a sze rez te té si igék ma gá nak
„Krisz tus nak az élõ sza va it” je len tik, egy ér tel mû vi gasz ta -
lást, s nem csu pán fel ele ve ní tõ el be szé lést. Így össze kö ti az
anam né zist a pa rak lé zis sel. 

Fon tos mo men tum, hogy most csu pán az Is ten ál tal
adott jel bõl élünk, s ez zel hang sú lyoz za Bi e ritz a köz ve tí -
tés szük sé ges sé gét: Krisz tus je len lé te nem köz vet len, ha -
nem hit ál tal ta pasz tal ha tó meg. Az evan gé li kus teo ló gia
ko mo lyan ve szi a kap cso lat te rem tést a Szent lé lek és az
em be rek kö zött. En nek esz kö ze a Szent írás mint szö veg, a
ke nyér és a bor ele me, a ke reszt ség vi ze, az em ber tes ti mi -
vol ta. Ez zel azt is hang sú lyoz za, hogy az is ten tisz te let ezt
a nem lát ha tót, nem meg ra gad ha tót áb rá zol ja ki anél kül,
hogy le mon da na a je len va ló ság igé nyé rõl. Azt, hogy itt
nem nyo mok ról, az az a do log ter mé sze té nél fog va Is ten
Lel ké nek am bi va lens nyo ma i ról és gyü möl cse i rõl van szó,
ne héz ma gya ráz ni. S eb ben kü lön bö zik bel sõ alap ál lá sá -
ban a pün kös di gyü le ke ze tek tõl: en tu zi az mus he lyett jó -
zan ság, csend mint imád sá gos ma ga tar tás a han gos ének
és tánc he lyett, vissza fo gott ság a Lé lek meg nyil vá nu lá sa i -
nak spon tán ki fe je zõ dé se he lyett. Mind ez csu pán el zár kó -
zás len ne a Lé lek elõl, kí sér let ar ra, hogy fenn tart suk a
kont rollt – vagy pe dig iga zi hit be li ma ga tar tás? A Lé lek
aján dé ka i nak sok fé le sé ge ah hoz ve zet, hogy a hit rõl val lott
kü lön bö zõ meg kö ze lí té se ket is is mer jük el. A te vé keny Lé -
lek „ef fekt je i nek” ör ven de zõ át élé se még is ef fek tí vebb a
kül sõ ta nú ság té tel ben, mint az egyé ni el sa já tí tás.

Fel kell ten nünk a kér dést, hogy mi lyen sze re pet ját szik
eb ben az epik lé zis, az Is ten Szent lel ké nek je len lé té ért
elhang zó imád ság.26 A ki sebb epik lé zi sek (pél dá ul szó szé -
ki kö szön tés, szó szé ki ál dás, zá ró ál dás) és a nagy epik lé -
zi sek a szent sé gek li tur gi á já ban lát ha tó vá te szik, hogy re -
mél jük és kér jük a Lé lek ere jé nek mun kál ko dá sát. A re for -
má to ri li tur gi ka ezt még is sok kal ke vés bé ve szi fi gye lem -
be, mint az or to dox ha gyo mány. Fried rich Kalb is hang sú -
lyoz za, hogy az epik lé zist nem kell úgy ér te ni, hogy a
szent ség sza bály sze rû meg va ló su lá sá nak el en ged he tet len
ré sze, ez zel azon ban at tól akar óv ni, mint ha Krisz tus je -
len lé tét a for mák nak kel le ne ga ran tál ni uk. Az epik lé zis
azon ban nem csak imád ság, ha nem elõ ké szí tõ szó: kö -
nyör gés a Lé le kért az zal az ígé ret tel össz hang ban, hogy ez
meg is tör té nik, s hogy az egye sek össze jö ve te lé bõl a hí -
võk kö zös sé ge lesz a ke gyel mi esz köz ben va ló ré sze se dés
foly tán. Eb ben az evan gé li kus és re for má tus teo ló gia min -
den kor a Szent lé lek nek nem csu pán kül sõ, de ha té kony
mun kál ko dá sát is lát ta. Ez ál tal töb bé már nem az evan gé -
li um be mu ta tá sá ról, ha nem az üd vös ség aján dé ká ban va -
ló ré sze se dés rõl van szó.

ÖSSZEG ZÉS

Min den ki je len té sem mel igye kez tem azt meg vi lá gí ta ni, ami
az evan gé li kus és re for má tus is ten tisz te le ten ár nyék ban
ma rad. Az is ten tisz te let vi tat ha tat la nul a ta lál ko zás al kal -
ma, el sõ sor ban azon ban Is ten ta lál ko zik az emberrel és
szol gál az em ber nek, s ezért az is ten tisz te let nem csu pán az
in for má ció át adás és az át gon do lás he lye, ha nem a vá ra ko -
zá sé is. Az ige hir de tés bi zo nyo san Is ten igé je, de nem pusz -
ta be széd gya nánt, ha nem új já te rem tõ és fel sza ba dí tó ige -
ként. A li tur gia pe dig az evan gé li um be mu ta tá sa, de nem
mint elõ adás, ha nem mint a hí võk ré sze se dé se Krisz tus tes -
té ben.

Az a gya núm, hogy az em be ri há la szó ra va ló egy ol da lú
össz pon to sí tás Fried rich Schlei er ma cherra ve zet he tõ
vissza, aki nem a hit mi ben lé té re, ha nem ki zá ró lag an nak
meg val lá sá ra for dí tot ta fi gyel mét. Az is ten tisz te let re mint
a gyü le ke zet há la adá sá ra helyezett hang súly pa ra dox mó -
don odave ze tett, hogy az em be rek és Is ten te vé keny sé ge
nem össze tart, ha nem ép pen egy más sal el len té tes irány -
ba. A Lé lek mun kál ko dá sa háttérbe került.

Mi le het en nek a di ag nó zis nak a fo lyo má nya? Min de -
nek elõtt az, hogy az evan gé li kus és re for má tus egy ház ban
nem le het szó ar ról, hogy egy sze rû en fel kell zár kóz ni az
él mény kul tú rá hoz. Az is ten tisz te let nek el len kell áll nia az
ilyen kí ván sá gok nak, mert nem ezt a célt kell meg va ló sí -
ta nia, ha nem spi ri tu á lis utat kell jár nia. Jos ut tis jog gal
em lé kez tet Is ten Lel ké nek el té rõ ta pasz ta la tá ra: „Ez a leg -
mé lyebb meg ta pasz ta lás, ami hez em be ri tu dat hoz zá fér -
het. De az oda ve ze tõ út nem gyors, ha nem hosszú ide ig
 tart. Nem okoz örö möt, de fáj da lom mal jár. Nem csak vál -
to zást hoz, ha nem tü rel met is kö ve tel. Mi vel a ke nyér és a
bor, amely tes ti leg egye sül az is ten ség gel, nem ópi um és
nem ká bu lat, ezért min den is ten tisz te let, amely az õ ne vé -
ben tör té nik, nem a pusz ta él ményt, ha nem az éle tet köz -
ve tí ti.” Most már csu pán az a kér dés em ber tár sa ink fe lé,
hogy va jon olyan él mé nyek nek is ki akar ják-e ten ni ma -
gu kat, ame lyek nem csak szé pek és kel le me sek.

A dön tõ kér dés az is ten tisz te let sze re pe: ha Is ten ke gyel -
me a min den na pok ban megy vég be, és az is ten tisz te let a
vissza ját szás és az in terp re tá ció al kal ma, ak kor ott a Lel -
ket az epik lé zis el le né re sem vár ják. Ak kor az is ten tisz te -
let már csak a misszi ót és a bi zony ság té telt szol gál ja. S ez -
zel csak ne he zeb bé vá lik em ber tár sa ink meg gyõ zé se afe -
lõl, hogy az is ten tisz te let a hit élet kö zép pon ti he lye. A Lé -
lek ha té kony sá gá nak hang sú lyo zá sa az is ten tisz te let
össze füg gé sé ben meg vál toz tat ná ezt a kon cep ci ót, ameny  -
nyi ben ar ra em lé kez tet, hogy Krisz tus az is ten tisz te le ten
je len van a Lé lek ál tal, hogy a Lé lek aján dé kai ál tal gyó -
gyu lás tör té nik az is ten tisz te le ten, hogy a Lé lek egyes em -
be rek bõl kö zös sé get te remt.

For dí tot ta: Ko rá nyi And rás
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„Vé gezd püs pö ki szol gá la to dat a ke reszt je lé ben, nézz a
meg fe szí tett és fel tá ma dott Krisz tus ra, és ve zesd hoz zá a
re ád bí zot ta kat!” Ezek nek a sza vak nak a kí sé re té ben kap -
tam meg elõ döm tõl a püs pö ki ke resz tet. Kö szö nöm ne ki a
test vé ri sze re te tet, ame lyet kez det tõl fog va mind má ig ki fe -
je zés re jut ta tott irán tam. Eb ben a mis kol ci temp lom ban le -
he tek sze mé lyes. Is me ret sé günk jó négy év ti ze des, hi szen
Szebik Imre édes apám nak elõbb se géd lel ké sze, majd utó -
da volt itt, a mis kolc-bel vá ro si gyü le ke zet ben. Most, Is ten
ke gyel mé bõl és a gyü le ke ze tek bi zal má ból én le he tek az õ
utó da a püs pö ki szol gá lat ban. Kö szö nöm, hogy eb ben a
ke reszt ben nem egy sze rû en egy tár gyat, ha nem a szol gá -
lat sok szor bi zony nem csil lo gó, és ép pen ezért jé zu si ke -
reszt jét is át ad ja ne kem. Örü lök, hogy eb ben az ün ne pi
órában az õ elõd je, dr. Nagy Gyu la püs pök úr is itt van kö -
zöt tünk. Õrá mint pro fesszo rom ra em lé ke zem kü lö nö sen
há lá san. Már di ák ja ként szá mos köny vet kap tam tõ le
aján dék ba, aján lás ként az egyik be ezt ír ta: Ave crux, spes
uni ca, vagy is: „Üd vöz légy, ke reszt, egye dü li re mény ség!”
A püs pö ki szol gá lat nak ezt a je lét en nek je gyé ben is fo -
gom vi sel ni.

Ez a konk rét ke reszt, ame lyet most meg kap tam, dísz do -
bo zá nak be vé sé se sze rint ere de ti leg a haj da ni du ná nin ne -
ni egy ház ke rü let utol só püs pö kéé, az ál dott em lé ke ze tû
Sza bó Jó zse fé volt. Õ 1948. már ci us 18-án vet te fel ezt a
ke resz tet. A püs pök ik ta tás ra a ba las sa gyar ma ti temp lom -
ban ke rült sor. Vész ter hes idõ volt ez, ami kor már igen csak
gyü le kez tek a fel hõk nem ze tünk és egy há zunk fö lött. Az
ik ta tást vég zõ Ka pi Bé la püs pök em lék ira tá ban idé zi fel
ezt a na pot. Amint Rad vánsz ky Al bert egye te mes fel ügye -
lõ vel Ba las sa gyar mat ra tar tot tak, au tó juk ten gely tö rést
szen ve dett. Ha ma ro san egy, ugyan csak az ik ta tás ra igyek -
võ mi nisz té ri u mi lu xus ko csi vet te fel õket, amely Mi hály -
fi Er nõ mi nisz tert, Ka pi sza vai sze rint „a ra di ká lis po li ti -
kai irány egyik leg fa na ti ku sabb ve zé rét”, Rá ko si Má tyás
bi zal ma sát vit te a püs pök ik ta tás ra. Mennyi re be szé des ez
a je le net 1948-ból! Az egy há zi au tó le rob ban va az út szé -
lén ma rad, a püs pök és a fel ügye lõ kény te len az ál la mi ko -

csi ba át ül ni. A tör té net nek ez zel nincs vé ge. Az ál lam mi -
nisz ter tüs tént íze lí tõt adott a kor mány egy ház po li ti ká já -
ból: meg til tot ta, hogy Tú ró czy Zol tán, a bör tö né bõl már
ki sza ba dult, de per tör lés ben még nem ré sze sült nyír egy -
há zi püs pök részt ve gyen az ik ta tás szer tar tá sá ban.1 Or -
dass La jos püs pök azo no sí tot ta ma gát meg alá zott püs -
pök tár sá val, és hoz zá ha son ló an õ is csak mint ma gán -
sze mély vett részt az al kal mon.2 Mi hály fi a püs pök ava tás
után vissza tar tot ta az egy ház ke rü let lel ké sze it, „a köz tár -
sa sá gi el nök kép vi se lõ jé bõl át ved lett pro pa gan da mi nisz -
ter ré”,3 és po li ti kai prog ram be szé det tar tott ne kik.4 Éles
han gon kö ve telt õr ség vál tást az evan gé li kus egy ház ban,
kü lö nö sen is ki ro han va a fel ügye lõk el len.5 Né hány év
múl va már õ volt az egy ház egye te mes fel ügye lõ je, ám ak -
kor már sem Ka pi, sem Or dass, sem Tú ró czy, sem Sza bó
Jó zsef nem le he tett püs pök. 

Az em lí tett egy ház kor mány zók nem a mel lü kön vagy a
ha su kon, ha nem a há tu kon hord ták a ke resz tet. A párt ál -
la mi dik ta tú ra a köz pon to sí tás je gyé ben a tör té nel mi egy -
ház ke rü le te ket is szét zúz ta. Az 1952-ben így lét re jött
észa ki egy ház ke rü let el sõ sor ban a haj da ni du ná nin ne ni,
va la mint a ti szai egy ház ke rü let rom ja in szer ve zõ dött új já.
Nem vé let len, hogy né hány hét tel ez elõtt a ke rü let szék há -
zá ban e két ke rü let fõ pász to ra i nak ne vét rög zí tõ már vány -
táb lá kat lep lez tünk le. Az õ szel le mi-lel ki örö kö se ik va -
gyunk. Ma gam ra néz ve hadd emel jem ki mind két ke rü let
utol só püs pö két, Sza bó Jó zse fet és Tú ró czy Zol tánt. Egyi -
kük az ízes ma gyar nyelv és a ma dá chi örök ség ápo ló ja
volt, aki min dig szív ügyé nek te kin tet te a lel ké szek kel va -
ló sze mé lyes kap cso lat tar tást. Má si kuk az Is ten igé jé nek
szen ve dé lyes tol má cso ló ja, ke rü le té ben fe gyel met tar tó ve -
ze tõ, akit „há rom szor szó lí tott meg Jé zus”, hi szen a ma -
gyar egy ház tör té ne lem ben egye dül ál ló mó don há rom szor
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vá lasz tot ták meg püs pök nek, és a ha tal mi ön kény je gyé -
ben há rom szor ál lí tot ták fél re. Vak me rõ sze rény te len ség
vol na õket szel le mi elõ de im nek ne vez ni. Pél da kép nek
azon ban mond ha tom õket. Egyi kük sem volt té ved he tet -
len, de mind ket ten mé lyen hí võ, az egy há zért égõ sze mé -
lyi sé gek vol tak. Pél dá juk kal nem csak az én szol gá lat ba ál -
lá so mat se gít he tik, ha nem az észa ki egy ház ke rü let arc élét
is meg je le nít he tik. Ké pü ket ezért nem csak a püs pö ki hi va -
tal fa lá ra – oda is –, ha nem a ke rü let lel ké sze i nek szí vé be
is sze ret ném he lyez ni.

Nem elõ ször ke rül sor püs pök ik ta tás ra eb ben a szá -
mom ra oly ked ves mis kol ci temp lom ban. Ze len ka Pált
1890. ok tó ber 7-én itt ik tat ták be a ti szai egy ház ke rü let
szol gá la tá ba. Az ál ta la ak kor mon dot ta kat – hi szen sza va -
it a jegy zõ könyv meg õriz te – ma gam ra is vo nat koz tat ha -
tom: „Nagy elõ dök hir det ték e hely rõl köz egy há zunk ba ja -
it, ta nács koz tak egy há zunk köz ja ván, mun kál tak an nak
jö võ jén. Azon egy ház na gyok után én, egy sze rû mun kás
nyer tem e fon tos sze rep re meg bí za tást. (…) Él ben nem és
él tet en gem az a szel lem, mely egye dül az Urat ke re si,
szol gál ja és imád ja az Úr egy há zá ban, az a szel lem te hát,
amely nem bont, ha nem épít, nem szór, ha nem gyûjt, nem
ül döz, ha nem meg nyer, nem el len sé ges ke dik, ha nem sze -
ret. (…) S kell is, hogy mind, ami el vá laszt, tûn jék el, ami
pe dig egye sít, mind in kább köz tünk fej lõd jék. Az idõk je lei
ko mo lyak; ha kö rül te kin tünk, lát juk, hogy sok el len té tes
áram lat tal sík ra kell szál la ni egy há zunk nak. Itt kell, hogy
együtt le gyünk, s meg véd jük apá ink szent hi tét.”6 116 év
el múl tá val mi ránk néz ve is ér vé nye sek ezek a sza vak.

Püs pö ki szék fog la lóm té má já ul az egy ház egy ré gi, a
Szent lé lek mun ká ját jel lem zõ, hit val lás sze rû mon da tát
vá lasz tot tam: „Spi ri tus Sanc tus sem per con ser vat et re no -
vat ecc le si am”, vagy is min dig a Szent lé lek õr zi meg és
újít ja meg az egy há zat. 

Min de nek elõtt tu da to sí ta nunk kell, hogy a mon dat ala -
nya a Szent lé lek. Vagy is el sõ sor ban nem em be rek jó vagy
rossz szán dé kán, eré nyén vagy bû nén áll vagy bu kik az
egy ház sor sa, ha nem a te rem tõ Szent lel ken. Így te kint het -
jük a pün kös di cso dát a Lé lek ki ára dá sá val az egy ház szü -
le tés nap já nak. Jó ér zék kel he lyez ték õse ink az egy ház ról
szó ló ta ní tást a Cre do har ma dik, a Szent lé lek rõl szó ló hit -
ága za tá ba. A ma gunk szak nyel vén ezt úgy fe jez zük ki,
hogy az ekk le zio ló gia ré sze a pne u ma to ló gi á nak. Ér de mes
to váb bá az olyan nyel vi fi nom sá gok ra is fi gyel ni, hogy hi -
szünk a Szent lé lek ben, de hisszük a ke resz tény anya -
szent egy há zat. Nem az egy ház ban hi szünk, ha nem az azt
meg õr zõ és meg újí tó Lé lek ben. 

A püs pö ki fel adat vál la lást már az óegy ház ban a Lé lek
szol gá la tá nak (2Kor 3,8) te kin tet ték. A hJ di a ko ni va to uÖ
pne uv ma toõ vagy a mi nist ra tio Spi ri tus már a püs pök -
szen te lé sek so rán meg nyil vá nult. Õsi gya kor lat volt, hogy

a püs pö kök a fel ava tan dó sze mély fe jé re tet ték ke zü ket,
köz ben pe dig csend ben imád koz tak a Szent lé le kért.7 A ró -
mai Hip po ly tus ál tal meg õr zött püs pök szen te lé si li tur gi á -
ban pe dig azt ta lál juk, hogy mi köz ben a püs pö kök ava -
tan dó tár suk fe jé re te szik a ke zü ket, a pres bi te rek csönd -
ben mö göt tük áll nak, és szí vük ben fo hász kod nak a Szent -
lé lek ér ke zé sé ért.8 Hi szem, hogy ma is ez a je len tõ sé ge
püs pök test vé re im kéz rá té te lé nek és a pres bi te rek csön des
imá já nak. Val lom, hogy ma is ezért éne kel tük: Ve ni, Sanc -
te Spi ri tus, Jö vel, Szent lé lek Úr is ten. Azért pi ros e mai ün -
nep li tur gi kus szí ne, hogy a pün kös di Lé lek re utal jon, aki
szün te le nül meg õriz és meg újít.

Con ser vat et re no vat. Eb ben a két la tin szó ban ben ne
rej lik az egy ház lé nye ge, ben ne a mi kül de té sünk is. A Lé -
lek se gít sé gé vel ne künk az õr zés re és a meg újí tás ra kell
tö re ked nünk. Szol gá lat ba lé pé sem al kal má ból püs pö ki jel -
mon da tot is vá lasz tot tam. Az imént meg fo gal ma zott té zis
nyo mán ez így hang zik: con ser van do et re no van do, vagy -
is ar ra sze ret nék fi gyel ni, hogy mi az, amit meg kell õriz -
ni, il let ve mi ben is kell meg újul ni. 

CON SER VAN DO

Az el sõ te hát a con ser van do.
Szá mom ra ez azt je len ti, hogy tö re ked ni kell a bib li kus és
a re for má to ri ha gyo mány ér té ke i nek meg õr zé sé re. Az Új -
szö vet ség ben a pres bi te rek és a di a kó nu sok szol gá la ta
mel lett a püs pö ki, episz ko po szi fe le lõs ség rõl ol va sunk.
Éles vá lasz tó vo nal még nincs e há rom kö zött, de egy re in -
kább az episz ko posz szol gá la ta ke rül elõ tér be.9 Ez a fel vi -
gyá zó mun ká ját je len ti. Nem le het elég szer idéz ni Ap Csel
20,28-at, ahol Pál apos tol ezt ké ri az efe zu si vé nek tõl: Vi -
sel je tek gon dot ma ga tok ra és az egész nyáj ra, amely nek
õri zõ i vé/fel vi gyá zó i vá (vagy is episz ko po sza i vá) tett ti te ket
a Szent lé lek. Az új szö vet sé gi episz ko posz fel ada ta a szem -
mel tar tás. A kép nek meg fe le lõ en: a pász tor raj ta tart ja
sze mét a nyáj min den egyes tag ján. Sze ret ném én is raj ta
tar ta ni sze mem egy ház ke rü le tünk min den lel ké szén, pe -
da gó gu sán és szol gá ló ján, gyü le ke ze tén és min den fé le in -
téz mé nyén. Így tu dom csak ér te ni 1Tim 3,1-et is: aki püs -
pök sé get kí ván, jó dol got kí ván. Em lí tett, 58 év vel ez elõt ti
szék fog la ló já ban Sza bó Jó zsef ta lá ló an for dít ja a gö rög
„ka lon er gon”-t de rék mun ká nak.10 Ma gam is sze ret nék
de rék fel vi gyá zói mun kát vé gez ni, per sze az zal a tu dat tal,
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hogy Urunk, a fõ pász tor az, aki mind annyi un kat, en gem
is, szem mel tart. 

Az egy ház kor mány zó szol gá la tot új ra és új ra a pász tor
me ta fo rá já val jel lem zi az Új szö vet ség. Pál imént idé zett
mi lé to szi sza vai így foly ta tód nak: a Szent lé lek episz ko -
posszá tett ti te ket, hogy le gel tes sé tek Is ten egy há zát. 1Pt
5,2 a pres bi te rek tõl11 ké ri: le gel tes sé tek az Is ten kö zöt te tek
le võ nyá ját, ne kény szer bõl, ha nem ön ként, ne nye rész ke -
dés bõl, ha nem kész sé ge sen. Az óegy há zi ha gyo mány azt a
Pé tert te kin ti e so rok szer zõ jé nek, aki Jn 21 sze rint há rom -
szor kap ja Jé zus tól ezt a pász to ri meg bí za tást: le gel tesd az
én bá rá nya i mat (21,15), õrizd az én ju ha i mat (21,16), le -
gel tesd az én ju ha i mat (21,17). Jog gal vált te hát a pász tor -
bot a püs pö ki szol gá lat jel ké pé vé. Ez zel men te ni, vé de ni
le het a baj ba ke rült bá rányt: a bot kacs ka rin gós vé gé vel
akár még a sza ka dék ba esett ál la tot is ki le het húz ni. A
bot ugyan ak kor szük ség ese tén fe gyel me zés re is al kal mas
le het.12

Könnyû be lát ni, hogy az apos to lok – a Jé zus tól ka pott
meg bí za tás sal – csak azért le het nek pász to rok, mert Uruk
ma ga a jó pász tor (Jn 10,11). Ta lán ke vés bé tu da to sít juk,
hogy ugyan ez áll az episz ko posz, a püs pök szol gá la tá ra.
1Pt 2,25 így ír: Olya nok vol ta tok, mint a té vely gõ ju hok, de
most meg tér te tek lel ke tek pász to rá hoz és gond vi se lõ jé hez.
Az itt sze rep lõ ki fe je zés a gö rög ere de ti ben nem más, mint
az episz ko posz! Jé zus te hát nem csak jó pász tor vagy fõ -
pász tor (1Pt 5,4), ha nem fõ püs pök is! Õ a püs pök par ex -
cel len ce. Eb ben az össze füg gés ben nyo ma té ko san és is mé -
tel ten idé zem ige hir de té sem alap igé jét: Ne ki nö ve ked nie
kell, ne kem pe dig ki seb bé kell len nem. (Jn 3,30)

Ha son ló kép pen a con ser van do, vagy is a meg õr zen dõ
kin csek kö zé so ro lom a re for má ció, ezen be lül is a lu the ri
teo ló gia örök sé gét. Ama 95 té tel élén ez a so kat idé zett kö -
ve te lés áll: „Ami kor Urunk és Mes te rünk ezt mond ta:
»Tér je tek meg!« – ak kor azt akar ta, hogy a hí vek egész éle -
te meg té rés le gyen.” Mai ki fe je zés sel él ve úgy fo gal maz ha -
tunk, hogy Luther Már ton ez zel a prog ram mal lé pett a
nyil vá nos ság elé. Min den nek azon ban elõ tör té ne te volt. A
wit ten ber gi szer ze tes nem egy sze rû en „jó kor volt jó he -
lyen”, amint azt ma gyak ran mond juk va la ki rõl, nem is
egy sze rû en az idõk sza vát is mer te fel. Szán dé ka nem az
volt, hogy a pub li kum szá má ra ked ves dal la mot pen ges -
sen, el len ke zõ leg! Ké pes volt az ár ral szem ben úsz ni.
Anél kül, hogy a ret te gõ ba rá tocs ká tól a nyil vá nos sá got
vál la ló teo ló gu sig el ju tott Lu ther ban zaj ló lel ki fo lya ma to -
kat pon to san is mer het nénk, fel té te lez het jük, hogy az el sõ
té tel ilyen prog ram sze rû meg fo gal ma zá sa össze függ a so -
kat em le ge tett „to rony él mé nyé vel”. Egy írá sá ban ma ga
szá mol be ar ról az eset rõl, ami kor Hab 2,4 igé je (az igaz

em ber hit bõl él) és ál ta lá ban az „Is ten igaz sá ga” fo ga lom
fö lött té pe lõ dött to rony szo bács ká já ban. Ami kor le esett a
há lyog a sze mé rõl, és ko ráb bi fé lel mé tõl meg sza ba dul va
fel is mer te, hogy ezek az igék bol do gí tók az õ szá má ra, ak -
kor szí ve vég re bé kes sé get ta lált: „A Szent lé lek eb ben a to -
rony ban nyi lat koz tat ta ki elõt tem a Szent írást. Ek kor úgy
érez tem, hogy tel je sen új já szü let tem, és tárt aj tó kon ke -
resz tül egye ne sen a menny or szág ba lép tem be.”13 Íme, a
Szent lé lek nek az egy há zat sok kí sér tés kö zött is meg õr zõ
mun ká ja!

Luther 95 té te le össze függ a re for má tor nak a püs pö ki
szol gá lat ról val lott ál lás pont já val is. Té zi se it 1517. ok tó -
ber 31-én el küld te elöl já ró já nak, Ho hen zol lern Alb recht -
nek. A kí sé rõ le vél ben ki fej ti, hogy a püs pök el sõ és egyet -
len fel ada ta ar ra kell hogy irá nyul jon, hogy a nép meg is -
mer je az evan gé li u mot és Krisz tus sze re te tét.14 Le het-e
más prog ram ja egy ma szol gá lat ba ál ló püs pök nek? Adód -
hat-e ne me sebb fel adat, mint hogy az evan gé li um ról és
Krisz tus sze re te té rõl ta nús kod junk? 

A püs pö ki szol gá lat re for má to ri ér tel me zé sét az Ágos tai
hit val lás 28. ré sze fog lal ja össze. Meg ha tá ro zá sá ban ki zá -
ró lag a Szent írás ra tá masz ko dik: „…az evan gé li um sze rint
a kul csok ha tal ma vagy a püs pö ki ha ta lom Is ten tõl ere dõ
ha ta lom, il let ve meg bí za tás az evan gé li um hir de té sé re, a
bû nök meg bo csá tá sá ra vagy meg tar tá sá ra és a szent sé gek
ki szol gál ta tá sá ra.”15 Mind ez ter mé sze te sen va la mennyi
or di nált lel kész jo ga és kö te les sé ge, így a püs pö ki hi va tal –
az evan gé li kus ér tel me zés sze rint – nem ké pez kü lön ren -
det, or dót, ha nem csu pán egyik el ága zá sa a lel ké szi szol -
gá lat nak. Ha ezt ko mo lyan vesszük, ak kor nem a püs pö ki
szol gá la tot fo koz zuk le, ha nem a lel ké szi hi va tást emel jük
ma gas ra. A zsi nór mér ték min den eset ben a Szent írás kell
hogy le gyen. Az Ágos tai hit val lás – egy há zunk ré gi név adó
hit val lá sa – em lí tett 28. fe je ze te eb ben az össze füg gés ben
Au gus ti nus egy le ve lé bõl idéz: „Még az egye te mes ke resz -
tyén püs pö kök nek sem sza bad iga zat ad ni, ha eset leg va -
la mi ben té ved nek, vagy olyan vé le ményt nyil vá ní ta nak,
amely a ka no ni kus ira tok kal el len ke zik.”16

A re for má to ri ta ní tás szin te ki me rít he tet len tár há zá ból
egyet len tö mör mon da tot ra ga dok még ki, amely nek se gít -
sé gé vel ta lán szem lél tet he tem, mit is tar tok egy há zi éle -
tünk ben leg in kább con ser van dónak. Luther a Schm al kal -
de ni cik kek cí mû ira tá ban az evan gé li um meg je le né si for -
mái kö zött em lí ti a test vé ri be szél ge tést és a test vé ri vi -
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11 Luther össze kap csol ja az új szö vet sé gi pres bi te ri és a püs pö ki szol gá -
la tot: „So merc ke nu, das eyn Bischoff und Eltis ter eyn ding ist.” Ep is tel
S. Pet ri gep re digt und ausg elegt. Ers te Bear be i tung. WA 12,390,2–3.
12 Vanyó Lász ló: Az óke resz tény mû vé szet szim bó lu mai. Bu da pest, 1997.
242. o.

13 Vi rág Je nõ: Dr. Luther Már ton ön ma gá ról. Bu da pest, 1937. 36–37. o.
14 WA.BR 1,111
15 Kon kor dia könyv. Az evan gé li kus egy ház hit val lá si ira tai. 1. Bu da pest,
1957. 55. o.
16 Uo. 57. o.
17 „Most új ból vissza té rünk az evan gé li om ra, amely nem egy fé le kép pen
ád ne künk ta ná csot és se gít sé get a bûn el len. Is ten ke gyel me gaz da gon
árad: elõ ször a hir de tett igé ben, amely ben a bû nök bo csá na ta hir det te tik
az egész vi lág nak. Ez az evan gé li om iga zi szol gá la ta. Má so dik a ke reszt -
ség, har ma dik az ol tá ri szent ség, ne gye dik a kul csok ha tal ma és a test -
vé ri be szél ge tés és a test vé ri vi gasz ta lás…” Kon kor dia Könyv. Az evan gé -
li kus egy ház hit val lá si ira tai. 2. Bu da pest, 1957. 36. o.



gasz ta lást,17 amely la ti nul így hang zik: „mu tuum col lo -
qui um et cons o la tio frat rum”. 

Be szél ge tés és vi gasz ta lás.
A szó nak és a be szél ge tés nek te rem tõ és gyó gyí tó ha tá sa

le het. A bib li ai ki nyi lat koz ta tás kez det tõl fog va ar ról ta nús -
ko dik, hogy a vi lá got sza vá val meg te rem tõ Is ten kom mu ni -
kál, szó ba áll az em ber rel. Õ De us lo quens, be szé lõ Is ten
(Zsid 1,1). Mi lyen szé pen ír ja Péld 6,22: „Va la ho va mész,
ve zé rel té ged, / Mi kor alu szol, õriz té ged, / Mi kor fel ser -
kensz, be szél get ve led.” Ha Is ten De us lo quens, ak kor az õ
né pe ecc le sia col lo quens, be szél ge tõ egy ház le het. Az em ma -
u si ta nít vá nyok ról azt ol vas suk, hogy be szél get tek egy más -
sal (wJ miv lo un pro võ allhv lo uõ, Lk 24,15). Itt a oJ mi levw ige
sze re pel, ame lyet más hol az ige hir de tés sel kap cso lat ban
hasz ná lunk.18 Szük ség van a min den ko ri em ma u si ta nít vá -
nyok két sé get és fé lel met egy más sal meg osz tó be szél ge té sé -
re, de szük ség van ar ra is, hogy ige hir de té se ink a szó leg ne -
me sebb ér tel mé ben „be szél ge té sek” le gye nek. Nem az em -
be rek fe je fö lött el szál ló ki nyi lat koz ta tá sok, ha nem egy faj ta
pár be széd a hall ga tók kal. Ezért ér de mes na gyon jól meg is -
mer ni azo kat, akik kö zött szol gá lunk, akik hez kül det tünk,
akik hez szó lunk. Vá lyi-Nagy Er vin nek, a ki tû nõ re for má tus
teo ló gus nak a dok to ri disszer tá ci ó ja már cí mé vel is so kat -
mon dó: „Az egy ház mint dia ló gus”.

Egy há zi éle tünk szám ta lan te rü le te foly hat a be szél ge -
tés je gyé ben. Csak uta lok a lel ki gon do zás ra, ahol egy test -
vé ri be szél ge tés nek gyó gyí tó, te rá pi ás ha tá sa le het. Fi a ta -
lok és idõ sek egy aránt ki mond ha tat la nul vágy nak egy-egy
jó be szél ge tés re. A Schm al kal de ni cik kek össze füg gé sé ben
a mu tuum col lo qu i um ere de ti leg a kul csok ha tal má val, az
ol dás sal és a kö tés sel, vagy is a gyó nás sal és a fel ol do zás -
sal függ össze. Az is ten tisz te le ti li tur gia is dra ma ti kus,
pár be szé des for ma Is ten és a gyü le ke zet kö zött. Jó, ha az
ige hir de tés is lé nye gi leg pár be szé det je lent a gyü le ke zet tel.
Ef 5,19 így utal a har mo ni kus gyü le ke ze ti élet re: Be szél -
get vén egy más kö zött zsol tá rok ban… Az egy ház kor mány -
zás ban, az öku me né ben és a tár sa dal mi kap cso la tok te rén
egy aránt so kat el ér he tünk, ha van ben nünk bá tor ság és
alá zat egy-egy õszin te be szél ge tés re.

Bár csak be szél ge tõ egy ház zá tud nánk vál ni! Szó ba áll -
va ér dek lõ dõk kel és más ként gon dol ko dók kal, hí võk kel,
hi tet le nek kel és ke re sõk kel, jó kat be szél get ve egy más kö -
zött – és per sze imád ság ban ma gá val a mi Urunk kal!

Lesz-e be lõ lünk va la ha ecc le sia col lo quens? A be szél ge -
tõ egy ház ter mé sze te sen nem azo nos a fe cse gõ, a plety kál -
ko dó, vagy ép pen a ki a bá ló egy ház zal. Mert saj ná la tos
tény, hogy va lós vagy vélt iga zunk ügyé ben mi lyen lár má -
ra va gyunk ké pe sek. Min den fé le mik ro fo no kat ke re sünk,
ame lyek be be le be szél he tünk, még egy-egy hor dó ra is szí -
ve sen fel áll nánk. Vagy so ká ig kí sér tett a má sik vég let, a
hall ga tó egy ház mo dell je. A Ges ta po fog sá gá ba esett Mar -
tin Nie möl ler né met teo ló gus fo gal ma zott ek kép pen: „Elõ -

ször a zsi dó kért jöt tek, és én nem szól tam, mert nem va -
gyok zsi dó. Azu tán a kom mu nis tá kért jöt tek, és én nem
szól tam, mert nem va gyok kom mu nis ta. Azu tán a szak -
szer ve ze ti e kért jöt tek, és én nem szól tam, mert nem va -
gyok szak szer ve ze ti. Azu tán ér tem jöt tek, és nem ma radt
sen ki, aki szól ha tott vol na.”

Va ló ság gal rí mel er re a gon do lat ra Mar tin Luther King
hit val lás sze rû mon da ta, amely ben bá tor kül de té sét
összeg zi: „Nem hall gat hat tam!” Az idén száz éve szü le tett
Diet rich Bon ho ef fer már tír teo ló gus nak az egész egy ház
ne vé ben el mon dott bûn val lá sa saj nos ko ránt sem ve szí tet -
te el ak tu a li tá sát: „Az egy ház meg vall ja, hogy ige hir de té -
se (…) nem volt kel lõ en nyílt és meg gyõ zõ. (…) Meg vall ja
fé lénk sé gét, a ne héz sé gek elõ li ki bú vá so kat, ve sze del mes
en ged mé nye it. Gyak ran meg ta gad ta õr ál lói és vi gasz ta lói
fel ada tát (…) né ma ma radt, ami kor ki ál ta nia kel lett vol -
na, mert az ár tat la nok vé re az ég re ki ál tott. Nem ta lál ta
meg az igaz szót meg fe le lõ mó don, a kel lõ idõ ben.”19 A
né ma ság és a be széd vi szo nya ép pen el len ke zõ elõ jel lel fo -
gal ma zó dik meg Or dass La jos püs pök nek egy egé szen sze -
mé lyes írá sá ban. Ami kor 1950-et kö ve tõ en a vi lá gi és egy -
há zi íté let la kat tal zár ta le aj kát (ezek sa ját sza vai), ak kor
egy imá dás ágá ban így for dult Urá hoz: „Hu szon négy esz -
ten dõ pa pi szol gá la ta alatt sok szor és so kat be szél tem Ró -
lad. Ke ve seb bet Ve led. Most töb bet be szé lek Ve led és ke ve -
seb bet – azt is csak mint egy ti tok ban – Ró lad. És ez az
utób bi ne kem sok kal jobb.”20

Az ecc le sia col lo quens te hát egy szer re je len ti az Is ten nel
és az em be rek kel be szél ge tõ egy há zat. Ezért jó, ha a „dia -
ló gus” szót egy ki csit meg te ker ve „tri a ló gus ról” be szé -
lünk, hi szen em be ri be szél ge té se ink is co ram Deo, Is ten
szí ne elõtt foly nak. 

Ami kor te hát ar ról gon dol ko dunk, hogy mi az, ami con -
ser van do, ak kor hang sú lyo san em lít het jük a be szél ge tés
bib li kus örök sé gét. Püs pök ként is pász tor, lel ki pász tor
sze ret nék ma rad ni, így sze ret nék a lel ké szek, a ta ná rok és
más szol gá lók mel lett áll ni. Sok lel kész ér zi ma gát ma gá -
nyo san a szol gá lat ban. Sokan ki égnek, el ko pnak, el lany -
hu lnak. A pre ven tív be avat ko zás, egy jól idõ zí tett be szél -
ge tés, sze mé lyes ta lál ko zás na gyobb ba jo kat elõz het meg.
Bi zal mi lég kör ben ta lán még idõ ben le het õszin tén és test -
vé ri mó don be szél ni az eset le ges hit be li ké tely vagy ma -
gán éle ti vál ság kér dé se i rõl, il let ve le het ol da ni a gyü le ke -
ze ti fe szült sé get vagy or vo sol ni egy teo ló gi ai tév ta ní tást.
Ta lán még a mé di á ban szer zett ta pasz ta la ta im ra is épít he -
tek, hi szen pél dá ul szer kesz tõ-ri por ter ként meg ta nul hat -
tam, hogy na gyon tisz tel ni kell az in ter jú alanyt, és a jó be -
szél ge té sek hez ala pos fel ké szült ség re, em pá ti á ra és tü re -
lem re van szük ség.

A col lo qu i um, a be szél ge tés mel lett a má sik te rü let a
cons o la tio, a vi gasz ta lás. A ket tõ össze függ. Jób köny vé -
ben a szen ve dõ fér fi ezt mond ja ba rá ta i nak: Mi ért akar tok
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ér tel met.

19 Diet rich Bon ho ef fer: Eti ka. Szent end re, 1999. 140. o.
20 Or dass La jos: A ke reszt fa tö vé ben. Bu da pest, 1989. 9. o.



hi á ba va ló ság gal vi gasz tal ni? (21,34a) Hall gas sá tok meg
fi gyel me sen sza va mat, ez zel vi gasz tal ja tok! (21,1) Az egy -
ház pró fé tai szol gá la tát pe dig Ézsa i ás ha tá ro zot tan ki je lö -
li: Vi gasz tal já tok, vi gasz tal já tok né pe met! (Ézs 40,1) A 23.
zsol tár ar ról vall, hogy Is ten a leg fõbb vi gasz ta ló: Vesszõd
és bo tod vi gasz tal nak en gem. (Zsolt 23,1) Ézs 66,13 pe dig
egy meg ra ga dó ha son lat tal ezt ad ja Is ten szá já ba: Aho -
gyan az anya vi gasz tal ja fi át, úgy vi gasz tal lak én ti te ket.
Mi azt vall juk, hogy a Szent há rom ság Is ten vi gasz tal: az
Atya, aki te remt; Jé zus, aki rõl jog gal éne kel jük: „Ó, Jé zus,
kin csem, vi ga szom” (EÉ 503,1); va la mint a Szent lé lek,
akit Jn 14,16 Pa rak lé tosz nak, vi gasz ta ló nak ne vez. Annyi -
ra vi gasz ta lan nak tû nik a mai vi lág. Kö nyö rög nünk kell a
vi gasz ta ló Szent lé le kért. 

Sze ret ném, ha vi gasz ta ló egy ház tud nánk len ni. Vagy is
a Pa rak lé tosz és Jé zus egy há za. Gyü le ke ze tei tag ja ink, a
pe ri fé ri án élõk, az egy ház zal szin te sem mi fé le kap cso la tot
nem tar tók mind-mind vi gasz ra szo rul nak. Nem egy sze rû -
en em be ri tö rõ dés re és szo li da ri tás ra – ar ra is –, ha nem a
Lé lek ere jé re. Szil ágyi Do mo kos, a 20. szá zad tra gi kus sor -
sú er dé lyi köl tõ je ír ja egy he lyen: „Szé gyen a szó, a nem
vi gasz, / szé gyen a vers, ha nem igaz; / igaz va gyok s szé -
gyen te len, / akár csak a tör té ne lem” (Eme le tek, avagy a láz
en cik lo pé di á ja). A szé gyen te len ség és a vi gasz ta lan ság
min den na pi ta pasz ta la tai kö ze pet te le gyen az egy ház sza -
va és ma ga tar tá sa va ló ban vi gasz. 

Sze ret nék az egy ház ke rü let lel ké sze i vel és vi lá gi szol gá -
ló i val – vagy is mun ka tár sa im mal és test vé re im mel –
olyan kö zös sé get al kot ni, ahol min den na pi va ló ság le het
a mu tuum col lo qu i um et cons o la tio frat rum.

RE NO VAN DO

Elõ adá som ban azt pró bá lom leg alább váz la to san meg ha -
tá roz ni, hogy a Szent lé lek se gít sé gé vel mit kell meg õriz ni,
il let ve mi ben kell meg újul ni. A con ser van do után má so -
dik ként néz zük te hát a re no van do te rü le tét. 

Egy há zunk el múlt ti zen öt évét je len tõs mér ték ben meg -
ha tá roz ta a kül sõ épít ke zés. Ör ven de tes, hogy sok új
temp lom, is ko la, sze re tet ott hon és egyéb in téz mény épült.
Igen sok le rom lott temp lo mot, pa ró ki át és is ko lát kell to -
váb bá meg men te ni a vég sõ pusz tu lás tól. A kül sõ épít ke -
zés és a sok ta ta ro zás azon ban nem le het ön cél. Jó né hány
éve egy kis fiú, fél re ért ve a hit tan ta nár sza va it, azt mond -
ta, hogy a po gá nyok „áll vá nyo kat imád nak”. Nem esik-e
be le a mi egy há zunk sok szor az „áll vány imá dat” kí sér té -
sé be? Ezért, meg be csül ve sok va ló ban ör ven de tes kül sõ
ered ményt, a hang súlyt most a bel sõ épít ke zés re sze ret -
ném he lyez ni. 

Mi ként vé gez he ti el a Szent lé lek az egy há zat meg újí tó
mun ká ját? Tud juk, hogy a szél ar ra fúj, amer re akar (Jn
3,8), de a re no van dónak van nak em be ri, szá munk ra is fel -
ada tot ki je lö lõ vo nat ko zá sai. A kö vet ke zõk ben ezért – a
tel jes ség igé nye nél kül – öt olyan te rü le tet sze ret nék

szám ba ven ni, ahol lá tá som sze rint re for mok ra, vál toz ta -
tá sok ra, más szó val meg úju lás ra van szük ség.

Ige hir de tés és gyü le ke ze ti élet

Az el sõ és leg fon to sabb az ige szol gá lat. A lel ké szi mun ka
leg ne me sebb ré szét nem le het bün tet le nül el ha nya gol ni.
Sem hí ve in ket, sem Is ten igé jét nem be csül jük meg, ha fel -
ké szü let le nül ál lunk a szó szék re. Ha ki ke rül jük az igé vel
va ló igé nyes szem be sü lés fá rad sá gát, ak kor pré di ká ci ó ink
vagy el se ké lye sed nek, vagy ön cé lú te o lo gi zá lás ba tor kol -
la nak. Egy aránt el le ne va gyok a tu do mány el le nes ség nek,
bár mi lyen buz gó ke gyes ség gel pá ro sul jon is, és az egy ház -
ide gen szel le mi erõ fe szí tés nek, bár mi lyen csil lo gó in tel lek -
tus sal jár jon is együtt. Most csak uta lok egye te mi ta ná ri
szék fog la lóm fõ té zi sé re: a teo ló gi ai mun ka hit épí tõ és hit -
mé lyí tõ fo lya mat le het. Meg gyõ zõ dé sem: a hit és a tu dás
nem áll szem ben egy más sal, ha nem egyik fel té te le zi a má -
si kat. Az ige ta nul má nyo zást el mé lyült exe ge ti kai mun ka
kell hogy meg elõz ze. A teo ló gia, ezen be lül is az írás ma -
gya rá zat „a hit nyelv is ko lá ja” le het. Hi szem, hogy hí ve ink
íz le tes és vál to za tos igei táp lá lék ra vágy nak, nem pe dig
pré di ká ci ós fa st fo odra, sem emészt he tet len éte lek re. Be -
csü le tes fel ké szü lés nyo mán szó szék re vitt, ízes ma gyar
nyel ven el mon dott, a szív hez és az ér te lem hez egy aránt
szó ló ige hir de té se ink nyo mán éb re dés és meg úju lás tá -
mad hat gyü le ke ze te ink ben. 

Sze ret nék ten ni va la mit a lel ké szek meg fá ra dá sa és ki -
égé se el len. A ko ráb ban em lí tett col lo qu i um re mény ség
sze rint sok sze mé lyes ta lál ko zás ban, vagy akár csak egy-
egy te le fon hí vás ban is meg nyil vá nul majd. Az min dig az
adott hely zet ben dõl el, hogy egy-egy ilyen kap cso lat fel vé -
tel a lel ki gon do zás vagy ép pen a mi nõ ség-el len õr zés esz -
kö ze. Az utób bi ko ránt sem lesz ön ké nyes, ha nem is mét
csak a re no van do szol gá la tá ban fog áll ni. 

A gyü le ke zet egé szé nek ér de ke, hogy ele ven kö zös sé gek
mû köd je nek. Pri o ri tá sa van az if jú sá gi mun ká nak. Öröm -
mel hal lot tam egy ka to li kus püs pök test vé rem tõl, hogy vi -
zi tá ci ó it két kér dés sel kez di: rend ben van nak-e az épü le -
tek, il let ve van-e ping pong asz tal. 

Bel sõ egy há zi köz élet

Ke rü le tünk eb ben a for má ban még csak hat esz ten dõs.
Még fo lyik iden ti tá sunk, ön azo nos sá gunk meg ta lá lá sa. A
kü lön fé le tör té nel mi és ke gyes sé gi ha gyo má nyok szé pen
meg fér nek egy más mel lett, és az egy ház ke rü let re a leg -
jobb ér te lem ben vett csa lá di as ság jel lem zõ. Er rõl gyõz tek
meg a vá lasz tás elõt ti fó ru mok, va la mint az az óta le zaj -
lott lel kész- és fel ügye lõ-ta lál ko zók. Óvo dák és ál ta lá nos
is ko lák mel lett há rom gim ná zi um mû kö dik ná lunk. Az itt
dol go zó pe da gó gu sok dön tõ sze re pet játsz hat nak szel le -
mi ar cu la tunk meg ha tá ro zá sá ban. Nagy ra ér té ke lem
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mun ká ju kat, szá mí tok egy há zi sze rep vál la lá suk ra is.
Nél kü löz he tet len nek tar tom az is ko lák és az egy ház köz -
sé gek eset leg fe szült vagy ép pen lany ha vi szo nyá nak mi -
elõb bi ren de zé sét.

Bel sõ egy há zi éle tünk ben ter mé sze tes kell hogy le gyen
egy más mun ká já nak is me re te, hogy a kü lön fé le el gon do -
lá sok össze ta lál koz za nak, a mun ka ágak fo gas ke rék sze rû -
en össze kap cso lód ja nak. He lye le het a sze mé lyes ke dés tõl
men tes, egy mást imád ság ban is hor do zó test vé ri kri ti ká -
nak is. 

Mind ez össze függ a jó kom mu ni ká ci ó val. Az el múlt
évek ben so kat ja vult egy há zunk bel sõ és kül sõ nyil vá nos -
sá ga, de még ezen a te rü le ten is sok a re no van do. El kell
jut ni oda, hogy min den gyü le ke zet nek le gyen sa ját hír le -
ve le, min den in téz mény nek fo lya ma to san fris sí tett hon -
lap ja. A vi lá gi saj tó mun ka tár sa i val he lyi, re gi o ná lis és or -
szá gos szin ten is szük sé ges jó kap cso la tot ápol ni. Mi is se -
gít het jük az õ mun ká ju kat, õk is a mi en ket.

Bel sõ egy há zi kap cso la ta ink össze füg gé sé ben szó lok a
ha tá ron tú li ma gya rok ról. Val lom, hogy a ve lük va ló
együtt mû kö dés nem a „kül kap cso la tok” te rü le te. Tíz éven
át dol goz hat tam szer kesz tõ-ri por ter ként „a nem zet te le ví -
zi ó já nál”, a Du na Tv-nél. Mun kánk so rán ugyan olyan ter -
mé sze te sen mo zog tunk a Du na-Ti sza kö zén, mint az Ara -
nyos völ gyé ben, az Al föl dön vagy a Har gi tán. Bol dog va -
gyok, hogy a püs pök ik ta tá si li tur gi á ban sze re pet vál lalt
Pát kai Ró bert, az ang li ai evan gé li kus egy ház ta nács – or di -
ná ci ós jo gú – nyu gal ma zott el nö ke a nyu gat-eu ró pai ma -
gya rok, il let ve Ador já ni De zsõ püs pök úr a Kár pát-me den -
cei ma gyar evan gé li ku sok kép vi se le té ben. An nak is örü lök,
hogy mel let tük sok más ha tá ron tú li lel kész és gyü le ke ze ti
tag is je len volt, il let ve ál dást kért szol gá lat ba ál lá som ra. 

Az egy ház tör té ne ti fél múlt fel tá rá sá ról kell még szól -
nom. Tu da to san eb ben az össze füg gés ben, bel sõ egy há zi
éle tünk re no van do fel ada ta it so rol va ho zom ide ezt a még
ren de zet len kér dést. Rossz nak tar ta nám, ha a vi lá gi ku ta -
tá sok, tör té né szi és bul vár ér dek lõ dé sek után kul log va,
örök lé pés hát rány ban igye kez nénk múl tun kat meg is mer ni
és fel tár ni. Ér vé nyes ez az úgy ne ve zett ügy nök kér dés re is.
Mû vé szek, spor to lók és köz éle ti em be rek ép pen a leg utób -
bi hó na pok ban, oly kor ma ni pu la tív kö rül mé nyek kö zött
nyil vá nos ság ra ke rült kar ton jai fi gyel mez tet nek min ket
ar ra, hogy az egy ház ban tör tén het ez más ként is. Nem
zsa ro lás vagy fe nye ge tés ha tá sá ra, nem is a szen zá ció kel -
tés szán dé ká val, ha nem test vé ri mó don, egy más ter hét
hor doz va, ké szen a bo csá nat ké rés re és a meg bo csá tás ra.21

Egy ház és köz élet

Ma ka csul tart ja ma gát az a tév hit, hogy az egy ház nak
csak is a lel kek kel sza bad tö rõd nie, min den mást pe dig en -
ged jen csak át a tár sa da lom nak, így pél dá ul a po li ti kai
pár tok nak. Más szó val: az egy ház ne fog lal koz zon tár sa -
dal mi kér dé sek kel, ne for mál jon vé le ményt pél dá ul a
mun ka nél kü li ség gel, a mig rá ci ó val, az em be ri jo gok kal, a
po li ti ka eti ká já val kap cso lat ban. 

A val lás sza bad ság azon ban töb bet je lent, mint a szer -
tar tá sok vég zé sé nek jo gát. 

Ha el fo gad nánk a né me lyek ál tal su gallt „sek res tye-ke -
resz tény ség” el vét, ak kor vissza kel le ne hív ni Kö zép-Ke let-
Ázsi á ból az egy há zi se gély szer ve ze tek mun ka tár sa it, és
ki zá ró lag imád ság ra kel le ne õket buz dí ta ni. Ugyan ez zel a
lo gi ká val meg kel le ne ta gad ni a köz éle ti kér dé sek kel oly
szen ve dé lye sen fog lal ko zó bib li ai pró fé ták ha gyo má nyát,
va la mint Al bert Schwei tzer, Ma xi mi li an Kol be vagy a már
em lí tett Diet rich Bon ho ef fer örök sé gét. 

Két ké ré sem van eb ben a té má ban. Az el sõt po li ti ku sok -
hoz és új ság írók hoz in té zem: Ne hoz zák vissza a „kle ri ká -
lis re ak ció” ása tag és rossz em lé kû ki fe je zé sét! A má so dik
ké rés sel ön ma gunk hoz, ke resz té nyek hez for du lok. Lép -
jünk ki bát ran a ma gunk sek res tyé jé nek szûk ke re tei kö -
zül. Le het, hogy ele in te azt ta pasz tal juk, hogy oda bent
biz ton sá go sabb, uram bo csá!, ké nyel me sebb volt. Ám a
pró fé ták tól és a Ná zá re ti tõl ka pott man dá tu munk, min den
el len ke zõ hí resz te lés sel szem ben, a köz élet ben va ló sze -
rep vál la lás ra is vo nat ko zik. Lé te zik azon ban egy kor lát,
amit úgy hív nak: párt po li ti ka. Egyé ni pre fe ren ci á ja ter mé -
sze te sen min den ki nek le het. A ke resz té nyek is él nek vá -
lasz tói jo guk kal. Er rõl a hely rõl is biz ta tok min den kit az
or szág gyû lé si vá lasz tá so kon va ló rész vé tel re. Hí ve ink nek
ta nács ként annyit ja va sol ha tunk, hogy ki-ki vizs gál ja meg
a pár tok prog ram ját, kü lö nös te kin tet tel az egy há zak kal
kap cso la tos el kép ze lé se ik re. 

Nem tar tom jó nak, ha az egy ház és a kor mány kép vi se -
lõi kö zöt ti vi szonyt túl nyo mó részt az anya gi ak ha tá roz -
zák meg. Új ra és új ra tu da to sí ta ni kell azon ban két tényt.
Az egyik: a gyü le ke ze tek hit éle ti mun ká ját, be le ért ve a lel -
ké szek és mun ka tár sa ik ja va dal ma zá sát, nem va la mi lyen
ál la mi for rás, ha nem a hí vek ál do zat kész sé ge te szi le he tõ -
vé. A má sik: az egy há zak köz funk ci ó kat is el lát nak: ok ta -
tás, egész ség ügy, öreg gon do zás, haj lék ta la nok kö zött vég -
zett mun ka stb. A min den ko ri kor mánnyal va ló tár gya lá -
sok so rán azt kel le ne el ér ni, hogy az anya gi tá mo ga tás ne
hul lám zó le gyen, ne függ jön az ak tu á lis ha ta lom jó- vagy
ép pen rossz in du la tá tól. Egy sé ges rend sze rû, kor mány za ti
cik lu so kon át íve lõ rend szert kell ki ta lál ni, hi szen az sem
jó, ha az egy há zat a ha ta lom a ma ga te nye ré bõl ete ti, és
az sem, ha meg vo ná sok kal bün te ti. 
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21 Eb ben a kér dés ben fenn tar tom azo kat a ja vas la ta i mat, ame lye ket Jú -
dá sok vagy Pé te rek cí mû cik kem ben fo gal maz tam meg, l. Evan gé li kus
Élet, 2002. jú li us 14. 6. o.
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Öku me né

Fõ pa pi imá já ban Jé zus azért imád ko zott, hogy mind nyá -
jan egyek le gye nek (Jn 17,21). Saj nos messze va gyunk
még a lát ha tó egy ség tõl, de meg kell be csül ni az el múlt év -
ti ze dek er re vo nat ko zó tö rek vé se it. Teo ló gus hall ga tó ko -
rom tól kezd ve szá mos nem zet kö zi öku me ni kus kon fe ren -
ci án részt ve het tem, így pél dá ul az Egy há zak Vi lág ta ná -
csa, az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á ja vagy a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség nagy gyû lé se in, szak mai kon zul tá ci ó -
in. A mé dia kép vi se lõ je ként le het tem ott 1999. ok tó ber 31-
én Augs burg ban, ahol az evan gé li kus és a ka to li kus egy -
ház kép vi se lõi alá ír ták a meg iga zu lás ról szó ló kö zös do -
ku men tu mot, lé nye gé ben vissza von va egy más év szá za -
dok kal ez elõt ti köl csö nös ki át ko zá sát. A re for má tus egy -
ház szá mos kép vi se lõ jé vel a leg szo ro sabb test vé ri kap cso -
la tot ápo lom. So kat ta nul tam a kis egy há zak di na miz mu -
sá ból és sze mé lyes sé gé bõl is. Öku me ni kus kap cso la ta ink
messze meg ha lad ják a pro to kol lá ris ke re te ket. To váb bá
azt is ter mé sze tes nek ér zem, ha a kü lönb sé gek szá mon
tar tá sá val ki-ki meg õr zi sa ját ar cu la tát és büsz kén vál lal -
ja a ma ga ér té ke it. 

Egy konk rét ja vas la tom van eb ben az össze füg gés ben.
Kö ze le dik 2017, a re for má ció öt száz éves év for du ló ja.
Nem túl zás egy év ti ze des pro jekt ben gon dol kod ni an nak
ér de ké ben, hogy mind nem zet kö zi, mind ha zai té ren ér de -
mi ese mé nye ket tud junk szer vez ni, ma ra dan dót tud junk
al kot ni. Pro tes táns és ka to li kus test vé re i met egy aránt sze -
re tet tel hí vom er re a kö zös elõ ké szü let re.

Eu ró pai együtt mû kö dés

Gyü le ke ze te ink és in téz mé nye ink test vé ri kap cso la tot
ápol nak szá mos eu ró pai egy ház kö zös sé gé vel, Auszt ri á tól
kezd ve Né met or szá gon át Svéd- és Finn or szá gig. A nor vég
egy ház zal, More ke rü le té vel kü lö nö sen is szo ros kap cso la -
tot ápo lunk. A ma gam ré szé rõl min dent meg sze ret nék
ten ni a nem zet kö zi öku me ni kus kap cso la tok to váb bi bõ ví -
té se ér de ké ben.

A re no van do te rü le tek kö zött kü lö nö sen sok fel ada tunk
adó dik itt, Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban. A tör té ne lem út ke resz -
te zõ dé se i ben oly kor tör tén tek üt kö zé sek. Be csü let tel –
vagy is kri ti ku san és ön kri ti ku san – kell szól nunk a múlt

bû ne i rõl és te her té te le i rõl. Egy ház ke rü le tünk há rom or -
szág gal ha tá ros: Szlo vá ki á val, Uk raj ná val és Ro má ni á val.
Ér de mes azon ban az egész tér sé get néz ni, és a tõ lünk
nyu gat ra és dél re fek võ ál la mo kat is be kap csol ni a le het -
sé ges együtt mû kö dés be. Az itt élõ evan gé li ku sok össze fo -
gá sá ra kü lö nö sen sok esélyt lá tok. Ja vas la tom a kö vet ke -
zõ: a) Tö re ked jünk a sok szem pont ból kö zös tör té ne lem
ha rag és rész re haj lás nél kü li fel dol go zá sá ra. En nek ér de -
ké ben hoz zunk lét re mun ka cso por to kat, ren dez zünk
szak mai kon zul tá ci ó kat. b) Épít sünk ki sok kal több bi la te -
rá lis kap cso la tot egy há za ink és in téz mé nye ink kö zött. c)
Tö re ked jünk a kö zös ér de ke ket kép vi se lõ, egy sé ges fel lé -
pés re a nem zet kö zi egy há zi szer ve ze tek ben. d) Kü lö nö sen
is ápol juk a teo ló gi ai kap cso la to kat. e) Tö re ked jünk né -
hány új sze rû kap cso lat ki ala kí tá sá ra: pél dá nak oká ért el
tud nám kép zel ni lel kész csa lá dok köl csö nös kap cso la tát,
vagy akár if jú sá gi cso por tok kö zös sport ren dez vé nye it, sõt
teo ló gi ai hall ga tók kö zös sí tá bo rát. A le he tõ sé gek ter mé -
sze te sen szin te kor lát la nul bõ vít he tõk. 

A Kár pát-me den cei né pek össze fo gá sá nak ezt a re mény -
sé gét jól össze fog lal ja an nak a Bar tók Bé lá nak egy szép
gon do la ta, aki nek már ci us 25-én ün ne pel tük szü le té se
125. év for du ló ját: „Az én ve zér esz mém (…) a né pek test -
vér ré vá lá sá nak esz mé je, a test vér ré vá lá sé min den há bo -
rú ság és min den vi szály el le né re. Ezt az esz mét igyek szem
– amennyi re erõm tõl te lik – szol gál ni ze ném ben; ezért
nem vo nom ki ma gam sem mi fé le ha tás alól, ered jen az
szlo vák, ro mán, arab vagy bár mi fé le más for rá sá ból. Csak
tisz ta, friss és egész sé ges le gyen az a for rás!”22

Ked ves Test vé rek, ün nep lõ gyü le ke zet! Ve re tes teo ló gi ai
kér dé sek tõl in dul tunk, és szin te ap ró pénz re vál tott el gon -
do lá so kig ju tot tunk. A con ser van do et re no van do ket tõs
jel le gé bõl is kö vet ke zik mind ez. Az ér té kek õr zé se és a di -
na mi kus meg újí tás csak kö zös vál lal ko zás sal va ló sul hat
meg. Össze kell fog nunk. Le gyen a Ma gyar or szág Evan gé -
li kus Egy ház Észa ki Egy ház ke rü le te e test vé ri össze fo gás
szín te re! Hor doz zuk egy mást imád ság ban nap mint nap.
Eb ben a re mény ben és ez zel az el szá nás sal kez dem meg
püs pö ki szol gá la to mat, em lé kez ve az in du lás kor el hang -
zott sza vak ra: „Vé gezd püs pö ki szol gá la to dat a ke reszt je -
lé ben, nézz a meg fe szí tett és fel tá ma dott Krisz tus ra, és ve -
zesd hoz zá a re ád bí zot ta kat.” Úgy le gyen, ámen.

22 Uj f alus sy Jó zsef (szerk.): Bar tók-bre vi á ri um. Bu da pest, 1980. 338. o.
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Az Evan gé li kus Életben rö vi den be szá mol tam ar ról, hogy
el ké szült az új li tur gi kus könyv mel lé ren delt éne kes könyv-
ki egé szí tõ kö tet pró ba ki adá sa. A kö tet vég sõ for má tu ma a
mai éne kes könyv höz ha son ló lesz, így egy ide ig két köny -
vet hasz nál majd egy más mel lett a gyü le ke zet: a mai éne -
kes könyv bõl éne kel jük majd to vább ra is a ver ses éne ke ket
(a ko rá lo kat), az új kö tet ben pe dig meg ta lál juk a meg újí -
tott is ten tisz te le ti for mák rend je it (a gyü le ke ze ti tag szem -
pont já ból ren dez ve), va la mint a hoz zá juk kap cso ló dó li -
tur gi kus té te le ket (új ének ver ses cik lu sok, zsol tá rok, him -
nu szok és né hány „új” ko rál).

A pró ba ki adást ze ne tu dó sok és gya kor ló egy ház ze né -
szek bí rál ják és lek to rál ják, és köz ben né hány he lyen pró -
ba ként hasz ná lat ba is vesszük majd. Ami kor ra az Evan -
gé li kus is ten tisz te let – Li tur gi kus könyv vég le ge sí tett vál -
to za ta meg je len het, ad dig ra a gyü le ke ze ti ta gok ke zé be

va ló Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv is ké szen áll majd a
nyom ta tás ra.

Fon tos nak tar tom hang sú lyoz ni, hogy a li tur gi kus re -
form nem fel tét le nül vál toz tat ja meg gyö ke re i ben is ten -
tisz te le ti szo ká sa in kat. Az újí tá sok nak két szín te re van,
ame lyek egy más tól va la mennyi re füg get le nek. Az egyik
szint az is ten tisz te let egyes ele me i nek (ze nei ki fe je zés sel:
té te le i nek) sor ren di sé gét érin ti. A sor ren di vál toz ta tá sok –
ame lye ket ala po san meg in do kol a Li tur gi kus könyv 4. fe -
je ze te – az egyes té te lek is ten tisz te let-dra ma tur gi ai és lo -
gi kai kap cso la ta it tisz táz zák. A má sik szint az is ten tisz te -
let „meg szó la lá si nyel vét” érin ti. Mai gya kor la tunk csak a
lel ké szi „szó lis ta pró zát” és a gyü le ke ze ti stro fi kus éne ket
hasz nál ja. Ezt egé szí ti ki he lyen ként a mû vé szi or go na ze -
ne és né hány kö zö sen mon dott té tel (Mi atyánk, hit val lás,
gyó nó imád ság). He lyes len ne, ha na gyobb temp lo ma ink -

Csa lád. Fe lém for dul – hát tal ül. Fel néz – nem néz fel. Fi -
gyel rám – nem fi gyel. Édes apá mok édes ap jai. Édes apám
le ült édes apám mal be szél get ni. Édes apám: író gép; test vé -
rem: tü kör kép; gyer me kem: pa ró dia – ne kem. 

To vább adás. Az ér té kek to vább adá sá nak két út ja van.
Az egyik: a pro tes táns pré di ká ció, a má sik: a gyer mek ak -
kor is azt csi nál ja, amit lát.

Iro da lom. 1. Ha az iro da lom csak annyi, amennyit le ír -
tak, ak kor nem iro da lom. 

2. Ha az iro da lom annyi se, amennyit le ír tak, ak kor baj
van.

3. Az iro da lom nak sza bad sá ga van rá, hogy ön ma gá ért
al kos sák, amennyi ben nem vá lik szol gá já vá ko ra ideo ló gi -
ai áram la ta i nak, po li ti kai erõ vi szo nya i nak, di vat já nak,
tár sa dal mi prob lé má i nak.

4. Ha az iro da lom nem fog lal ko zik sem mi vel, mi ért ol -
vas nák az em be rek az iro dal mat?

5. Tu es Pet rus, és én er re a pos vány ra épí tem fel az iro -
dal ma mat…

(Aki nek van fü le, hall ja is az iro dal mat.)
Egy ház. Az egy ház be szél get. Té ma ja vas lat: az év ti ze -

de ken át el nyo más alatt élõ tár sa da lom érez he tõ en erõt -
len né vá lik – je len. (Át fo gal ma zom: a meg fé lem lí tett em -
ber el vesz ti a bá tor sá got, ami lé te alap fel té te le.) A ke resz -
tény ség más pers pek tí vá val te kint het múlt ra, je len re, jö -
ven dõ re, és év ez re des kul tú rá ja van a meg bo csá tás gya -
kor la tá ra… Még min dig nem ké sõ, hogy elöl jár jon jó pél -
dá val: be szél ges sen, vall jon és meg bo csás son. (Át fo gal -
ma zom: az egy ház lét bá tor sá ga).

Kö zös ség. Szing li hor dák. Ki nek a prob lé má ja? A mi énk
(egy ház)? A ti é tek (tár sa da lom)? Az övék (szing li hor dák)?
Nem, ha nem: prob lé ma, ami a gyer me kem prob lé má ja, a
ba rá tom gyer me ké nek prob lé má ja, ami ugyan az, mint ha
az enyém len ne, te hát az enyém.

Jó do log, mi kor édes apám és édes apám be szél get nek.
Asz ta li be szél ge té sek, Gyõr, 2006. má jus 30. 
Es ter házy Pé ter író és Fa biny Ta más püs pök az iden ti -

tás ról be szél get tek.

KOL TAI ZSU ZSA – VE RE BICS ÉVA PET RA

Mi és/vagy ti
Be szá mo ló a gyõri Asz ta li be szél ge té sek rõl

BEN CE GÁ BOR

A ma i ból az új ba



ban is mét sze re pet kap hat na a li tur gi kus ének is. Bi zo nyos
té te le ket (zsol tá rok, Ky rie, Glo ria, Sanc tus stb.) mél tó mó -
don a pon tos li tur gi kus szö veg kö zös ének lé sé vel kel le ne
meg szó lal tat nunk. Eh hez kí nál ják ma gu kat a gre go ri án
dal la mok, s kö zöt tük is kü lö nö sen azok, ame lye ket re for -
má tor ele ink igé nyes mó don le for dí tot tak anya nyel vünk -
re. Az egy ház ze né szek több sé ge bi zo nyá ra a jö võ ben is
öröm te li kö te les sé gé nek ér zi majd a ma gyar nyel vû li tur -
gi kus ének lés ter jesz té sét; te vé keny sé günk kel még sem
sza bad az et tõl ide gen ke dõ gyü le ke ze te ket el ri asz ta ni a li -
tur gi kus re form egé szé tõl. A fen tebb em lí tett „el sõ szint”,
a sor ren di re for mok szint je ének ver sek hasz ná la tá val is
meg va ló sít ha tó. Így a gyü le ke zet tag sá ga ed dig meg szo -
kott nyel vén (tud ni il lik a ko rál ver se ket hasz ná ló nyel ven)
ve het részt a sor ren di sé gé ben meg újí tott is ten tisz te le ten.

Sa ját gyü le ke ze tem, a ke len föl di gyü le ke zet szo ká sa i hoz
al kal maz kod va el ké szí tet tem egy ja vas la tot, amely alap ján a
gyü le ke zet elé le het tár ni az új li tur gi kus könyv aján lot ta is -
ten tisz te le ti ren de ket. Lé pés rõl lé pés re ha lad va ve zet het jük
be a vál to zá so kat, így mó dunk van ki pró bál ni, meg is mer ni
az új ren de ket. Fo ko za to san, tíz-ti zen két hó nap alatt jut ha -
tunk el ad dig a vál to za tig, amely már az LK rend je it kö ve ti,
de nem igény li még a Gyülekezeti liturgikus könyv hasz ná la -
tát. Így a gyü le ke zet ve ze té se – re mé lem – hi te le sen dönt het
majd ar ról, hogy fon tos nak tart ja-e a Gyülekezeti liturgikus
könyv hasz ná lat ba vé te lét, vál lal ja-e azt az anya gi ki adást,
amit a ki egé szí tõ éne kes könyv meg vé te le je lent.

Itt köz löm a ke len föl di ek szá má ra ké szí tett ja vas la tom,
ame lyet el sõ sor ban öt let adó nak szá nok, hogy ki-ki el ké -
szít hes se sa ját ter ve ze tét sa ját gyü le ke ze te szá má ra.

(A ke len föl di gyü le ke zet ben az úr va cso ra már több mint
tíz éve min den va sár nap ré sze a dél elõt ti is ten tisz te let nek.
2001-ben a gyó nás a be ve ze tõ ol tá ri szol gá lat bûn val lá si
ré szé nek he lyé re ke rült. Így azt a li tur gi kai fel is me rést,
hogy a gyó nás úr va cso ra vé tel nél kül is gya ko rol ha tó, a
gyü le ke zet tag jai már ter mé sze tes nek tart ják. Né hány éve
a hir de tést és az ál ta lá nos kö nyör gést már nem vá laszt ja
el egy más tól az úr va cso rai ének, ter mé sze tes sor rend jü ket
öröm mel fo gad ta a gyü le ke zet: ige hir de tés – szó szé ki ima
– ige hir de té si ének vers – hir de tés (a fel ügye lõ ol vas sa az
am bó nál) – ál ta lá nos kö nyör gés (lel kész mond ja az ol tár -
nál) – úr va cso rai ének – pra e fa tio – Sanc tus ének vers. Ja -
vas la tom ba eze ket is be le fog la lom.)

JAVASLATOK A VÁL TOZ TA TÁ SRA1

1. Le gyen kö szön tés az is ten tisz te let ele jén!
Az egyes vál toz ta tá so kat rö vi den, de ért he tõ en el kell

ma gya ráz nunk a gyü le ke zet nek. (Eh hez se gít sé günk re le -
het a Li tur gi kus könyv 4. fe je ze te.) Az is ten tisz te let „hi va -
ta los” kez de te elõt ti kö szön tés al kal mat ad az is ten tisz te -

le tet érin tõ gya kor la ti tud ni va lók is mer te té sé re. Itt szól ha -
tunk elõ ször az ün nep jel le gé rõl, s a he ti igé vel vagy a Li -
tur gi kus könyvben sze rep lõ be ve ze tõ igé vel kö szönt het jük
a gyü le ke ze tet. Ha a kö szön tés ben min den al ka lom mal
meg is mé tel jük, hogy mit vál toz tat tunk ed dig – két-há rom
ele mig vissza me nõ en –, ak kor a na gyobb ün ne pek ki ha -
gyá sá val 3-4 he ten te tör tén het egy-egy lé pés.

2. Az int ro i tus  zsol tárt és a kol lek tát ol vas suk a Li tur gi -
kus könyvbõl!

Ez a lé pés a gyü le ke zet köz re mû kö dé sét nem igény li,
könnyen be ve zet he tõ. A Liturgikus könyvben ta lál ha tó
zsol tár ki csit hosszabb, és a szö ve ge ta lán könnyeb ben
ért he tõ, mint mai agen dán ké. Két kol lek tá ból vá laszt ha -
tunk: az el sõ kol lek ta az óegy há zi hoz kö ze lít, a má so dik
mo der nebb fo gal ma zá sú.

3. A fõ é nek le gyen gra du ál ének, ha le het, a Li tur gi kus
könyv ének rend je (10. fe je zet) sze rint, és az ige hir de tést
min dig kö ves se be mon dott ige hir de té si ének vers!

Így az ün nep jel le ge erõ sö dik, kán to ra ink pe dig elõ re
tud nak ké szül ni or go nis ta szol gá la tuk ra. A „Jé zus, a te be -
szé ded” kez de tû ének ki vál tá sát az ige hir de tés hez kap cso -
ló dó ének vers sel már je len le gi agen dánk is ja va sol ja (35.
o. 9. p.). Az ige hir de tõ ter mé sze te sen ma ga vá laszt ja ki a
pré di ká ci ó ra re a gá ló ének ver set, s ezt ele gen dõ meg ten nie
pré di ká ci ó ja meg írá sa után, hi szen ezt az éne ket nem ve -
ze ti be mû vé szi elõ já ték.

4. Az ora tio oe cu me ni ca köz vet le nül kö ves se a hir de tést.
A kö nyör gé sek le gye nek sza ka szo sak, gyü le ke ze ti vá -
lasszal. Az úr va cso rai ének kö ves se a kö nyör gést!

(Ha nincs úr va cso ra, a kö nyör gés után a Mi atyánk, az
ál dás és a zá ró ének kö vet ke zik.)

Az ora tio oe cu me ni cá hoz mai agen dánk mel lett bõ sé ges
anya got kí nál a Li tur gi kus könyv 11. fe je ze te és az Evan -
gé li kus Élet he ti ro va ta is. A kö zös gyü le ke ze ti vá lasszal
(„Urunk, hall gass meg min ket!”) ki emel jük a kö zös sé gi
imád ság jel le get. Né hány hó na pig az ál ta lá nos kö nyör gés
meg kez dé se elõtt em lé kez tes sük a gyü le ke ze tet a respon -
zum sza va i ra.

A ter ve zet idá ig egyet len lé pés ként is meg va ló sít ha tó.
Hagy junk kö rül be lül két hó na pot ar ra, hogy a gyü le ke zet
meg szok ja a vál to zá so kat, s csak azu tán lép jünk to vább.

5. A lel ké szek a mû faj nak meg fe le lõ zá ra dék kal fe jez zék
be a lek ci ók ol va sá sát. Ami kor csak le het, hasz nál junk két
lek ci ót!

A zá ra dék kal tu da to sít juk az adott lek ció Szent írá son be -
lü li jel le gét. A há rom ige ol va sás sal (ket tõ az ol tár tól vagy az
am bó tól, egy a szó szék rõl) pe dig jel ké pe sen a tel jes Szent -
írás je len lesz az ige ol va sá si szo ká sa ink ban. (A zá ra dé kok:
ószö vet sé gi ige – „Áld juk az Urat, mert ir gal mas, és be szé -
de meg ma rad örök ké!”; epis to la – „Urunk, szen telj meg
min ket igéd del; a te igéd igaz ság!”; evan gé li um – „Ez a mai
nap evan gé li u ma. Ál dunk té ged, Krisz tu sunk!”)

6. A pra e fa ti ót ol vas suk a Li tur gi kus könyvbõl!
A Li tur gi kus könyv 9. fe je ze té nek pra e fa tio-be té tei ér zé -

ke nyen kö ve tik az ün ne pek gon do la ta it.
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1 Azo kat a pon to kat, ame lyek a csak igei is ten tisz te le tet is érin tik, dõlt
be tûs al cím mel je lö löm.



7. Tér jünk át az epik lé zis – szer zé si igék – Mi atyánk
sor rend re! (Még pax és anam né zis nél kül.) 

A Szent lé lek mun ká ja a hit, amellyel Jé zus tes tét és vé -
rét ve het jük. A Mi atyánk az „ét ke zés (a leg szen tebb ét ke -
zés) elõt ti ima”. Ez zel a vál toz ta tás sal az úr va cso rai ká -
non szö ve ge még nem vál to zik, csak a sor rend.

A gyü le ke zet gya kor la tá ban az 5–7. pont alat ti lé pé sek
sem je len te nek nagy vál to zást.

8. A gyó nás ke rül jön az int ro i tus  zsol tár elé vagy az ige -
hir de té si ének mö gé!

Az int ro i tus elõtt a gyó nás azt jel zi: bûn bá nat tal és a
ke gye lem el fo ga dá sá val lé pek az Úr elé, ha õ meg tisz tít,
„be me he tek az Úr há zá ba”; az ige hir de tés után: az ige éb -
resz ti a bûn bá na tot.

Az LK el sõ he lyen az is ten tisz te let ele jén tar tott gyó nást
ajánl ja, gya kor ló ke resz tény éle tünk ben így ké szül he tünk a
Krisz tus sal va ló ta lál ko zás ra. (Gyó nást ak kor is tart ha -
tunk, ha az is ten tisz te le ten nincs úr va cso ra.) A gyó nás
ugyan az is ten tisz te let ele jé re ke rül, még is mód van an nak
ér zé keny elõ ké szí té sé re is: már a kö szön tés ben utal ha tunk
rá, a he ti ige gon do la tá val ké szül he tünk reá. A kez dõ or go -
na já ték és a kez dõ é nek meg te rem ti az ön vizs gá lat hoz
szük sé ges bel sõ csen des sé get. A gyó nás be ve ze té sé ben pe -
dig bûn bá nat ra hí vó és a ke gye lem el fo ga dá sá ra buz dí tó
rö vid ige hir de tés is tart ha tó. Azok ban az ese tek ben, ami kor
az is ten tisz te let té má ja hang sú lyo zot tan bûn bá na ti, a gyó -
nás a szó szé ki ige hir de tés hez is kap cso lód hat (LK 459. o.).

Ez az el sõ je len tõ sebb lé pés. Két-há rom hó na pig is el -
tart hat, míg gya kor la ta ter mé sze tes sé vá lik.

9. A Ky rie ke rül jön be ve ze tés re!
A Ky rie Krisz tust, a ki rályt, a bí rót, az üd vö zí tõt imá dó té -

tel. Ed dig hi ány zott a meg szo kott evan gé li kus rend bõl. He -
lyén bûn bá na ti imád ság és ének vers áll. A Liturgikus könyv
9. fe je ze té ben ta lál ha tó, vál to zó szö ve gû, ki bõ ví tett Ky ri ék
hasz ná la ta tû nik a leg al kal ma sabb nak a be ve ze tés re. A
hosszabb szö veg az egy há zi év fo lya ma tá ba il lesz ti a té telt,
a gyü le ke ze ti respon zu mok ele in te akár el is hagy ha tó ak. A
Gyülekezeti liturgikus könyv meg je le né sé ig az 1–10-ig szá -
mo zott ének ver ses ren dek má so dik ének ver se kö vet he ti a
ki bõ ví tett Ky ri ét, de fel hasz nál hat juk az éne kes könyv 71.
ol da lán ta lál ha tó va la me lyik Ky rie-dal la mot is.

Li tur gi ai je len tõ sé ge el le né re a gyü le ke ze ti ta gok szem -
pont já ból e vál toz ta tás nem nagy je len tõ sé gû: az ed di gi bûn -
val ló imát a Liturgikus könyv ki bõ ví tett Ky ri éi vált ják fel.

10. Az ige hir de té si éne ket (vagy az ide ke rült gyó nást)
kö ves se a hit val lás!

A hit val lás fe le let a hal lott igék re, ame lyek meg szó lí tot -
tak min ket: az evan gé li kus ta ní tás sze rint a pré di ká ció is
– a Szent lé lek ál tal – Is ten igé je.

Amennyi ben az igei rész ele jén már két lek ci ót ol va -
sunk, a gyü le ke ze ti ta gok nak ott nem lesz hi ány ér ze tük,
ha a hit val lást csak az ige hir de tés után mond ják, ter mé -
sze te sen fenn áll va.

11. Az ora tio oe cu me ni cát ol vas sák gyü le ke ze ti ta gok!
Kö zö sen kö nyör günk az egész vi lá gért. A Liturgikus

könyv 11. fe je ze te és az Evan gé li kus Élet so ro za ta nagy
se gít ség az elõ ké szí tés ben.

Ez a má so dik je len tõ sebb lé pés, hi szen a la i ku sok be vo -
ná sa szük sé ges hoz zá. Ha al kal mas lek to ro kat ta lá lunk,
et tõl kezd ve a lek ci ók fel ol va sá sát is (kel lõ elõ ké szí tés sel)
rá juk bíz hat juk. E lé pés sel el ér jük, hogy az is ten tisz te le -
tek nek a lel ké szen, az egy ház fin és a kán to ron kí vül más
szol gá lat te või is le gye nek. A szer ve zés ne héz sé gei el tör -
pül nek azon lel ki gaz da go dás mel lett, ame lyet a szol gá lat -
te võk bõ vü lõ kö zös sé ge je lent. Leg ké sõbb a 11. pont be ve -
ze té sé vel pár hu za mo san meg kell erõ sí te nünk a sek res tye -
imád ság gya kor la tát is: a szol gá lat te võk az is ten tisz te let
meg kez dé se elõtt kö zö sen imád koz nak és kö zö sen vo nul -
nak be a temp lom ba.

12. Ve zes sük be az anam né zist!
Az úr va cso rá ban a tel jes egy ház együtt ün ne pel, mert

mind annyi an Krisz tus meg vál tá sá nak di csõ sé gé ben lé te -
zünk.

A szer zé si igé ket ek kor még az ed dig meg szo kott mó don
zár juk le („Ezért va la mennyi en… Mert mél tó a meg öle tett
Bá rány…”), majd az anam né zis hosszabb vagy rö vi debb
vál to za tá val foly tat juk az imád sá got, ame lyet a Mi atyánk
kö vet. (Lásd Liturgikus könyv 118. o.)

13. Ta nít suk meg a pax szer tar tá sát!
A pax jel kép: Krisz tus  en gesz te lõ ál do za ta az em be rek

kö zött is bé két te remt. Tud juk – és tu da to sí ta nunk is
kell –, hogy nem he lyet te sít he ti a ha ra go sa ink kal va ló
sze mé lyes meg bé ké lést. Az egy más fe lé for du lás, a kéz fo -
gás, a bé kes ség kí vá nás a ma em be re szá má ra is egy sze rû -
en ért he tõ gesz tus.

A jel kép meg élé sé hez ele gen dõ, ha a gyü le ke ze ti ta gok
a hoz zá juk kö ze lebb ál ló négy-öt test vér rel fog nak csak
ke zet, de fon tos, hogy sen ki ne ma rad jon meg szó lí tat la -
nul. A lel kész is lép jen a gyü le ke zet kö ré be. A bé kes ség-
kö szön tés ide je kö rül be lül fél perc, amely nek el tel té vel a
kán tor a szo kott nál va la mi vel hosszab ban in to nál hat ja az
Ag nus De it. Ez alatt a gyü le ke zet he lyet fog lal, s a lel kész
is vissza tér az ol tár hoz.

14. A Sur sum cor da vá la sza it is ve zes sük be!
E pár be széd a lel kész és a gyü le ke zet kö zött az úr va cso -

ra más sal össze nem mér he tõ mi vol tát, az emel ke dett sé get
és az imá da tot hi va tott je lez ni. Je len le gi agen dánk is
ajánl ja (54. o.). Már ko ráb ban ér de mes a pra e fa ti ót a Sur -
sum cor dá ból ala kí tott mon dat tal kez de ni („Emel jük fel
szí vün ket az Úr hoz, és ma gasz tal juk szent ne vét!”), hogy
e szó for du la tok ter mé sze tes sé vál ja nak a gyü le ke zet szá -
má ra. Így könnyen át fog ják ven ni a vá la szos for má ban
re á juk ju tó mon da to kat.

15. A gyü le ke zet ma rad jon  áll va a Sanc tus-ének tõl a
pa xig!

E gesz tus a tisz te let és az ak tív ké szü lés ki fe je zé se:
együtt ké szü lünk az éle tet adó aján dék el fo ga dá sá ra. A
vál toz ta tás be ve ze té se kor sza ba dít suk fel a fá ra dé ko nyabb
és gyen gébb lá bú test vé re in ket ar ra, hogy a Sanc tus-ének
után ül je nek le, s csak a Mi atyánk nál áll ja nak fel is mét.
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Zár tabb kö zös ség ese tén a 12–15. pon tok egy szer re is
meg ta nít ha tó ak, na gyobb tag sá gú gyü le ke zet ben böl csebb
elõ ször csak a 12–13. pon tot, s egy hó nap után a 14–15.
pon tot be ve zet ni.

16. A gyü le ke zet is mond ja az ige ol va sá si respon zu mo -
kat, az evan gé li um be je len té se után éne kel jünk hal le lu ját!

Az zal, hogy kö zö sen mond juk az ige ol va sást le zá ró mon -
da to kat, ki fe jez zük kö zös igé re fi gye lé sünk té nyét, s meg -
vall juk, hogy Is ten igé je szá munk ra ki nyi lat koz ta tás, Krisz -
tus pe dig a test té lett ige. Az evan gé li um fel ol va sá sát ezért
elõ zi meg az uj jon gó há rom szo ros hal le lu ja (EÉ 73. o.).

A 16. pont hoz ér ve – kö rül be lül egy év alatt – min den
lé nye ges vál to zást be ve zet tünk. Mi re a gyü le ke ze ti ta gok
kéz be kap ják a Gyülekezeti liturgikus könyvet, már is me -
rõs ként fo gad hat ják az ab ban ta lál ha tó is ten tisz te le ti ren -
de ket.

Áll jon itt vé gül a ti zen hat lé pés meg va ló sí tá sa utá ni is -
ten tisz te le ti rend. A dõlt be tû vel sze dett so rok a meg vál to -
zott ré sze ket je lö lik.

AZ IS TEN TISZ TE LET ME NE TE A LITURGIKUS
KÖNYV TER VE ZE TE SZE RINT,
A JE LEN LE GI ÉNE KES KÖNYV HASZ NÁ LA TÁ VAL

I. Elõ ké szü let

Ha ran go zás, sek res tye ima, a szol gá lat te võk el fog lal ják
he lyü ket
(Ün ne pi is ten tisz te le te ken a be vo nu lás alatt or go na szó)
Kö szön tés
Prel ú di um
Kez dõ é nek
In vo ká ció (Az Atya, Fiú, Szent lé lek ne vé ben. – Ámen.)
(Gyó nás – né hány be ve ze tõ mon dat tal és a gyó ná si lek ci -
ók kal)

II. Be ve ze tõ rész

Int ro i tus a Liturgikus könyvbõl + do xo lo gikus ének vers az
EÉ 1–10. rend je sze rint
Ky rie – a Liturgikus könyv 9. fe je ze té bõl, vál to zó ré szek kel,
egye lõ re gyü le ke ze ti vá lasz nél kül
Gyü le ke ze ti ének vers az EÉ 1–10. rend je sze rint
Lel kész: Glo ria
Glo ria ének vers az EÉ 1–10. rend je sze rint
Kol lek ta a Liturgikus könyvbõl

III. Igei rész

1. Ige ol va sás – meg fe le lõ gyü le ke ze ti respon zum mal (eset -
leg lek to ri szol gá lat tal)
2. Ige ol va sás – az evan gé li um be je len té se után hal le lu já -
val, az ige ol va sás után meg fe le lõ gyü le ke ze ti respon zum -
mal (eset leg lek to ri szol gá lat tal)
Elõ já ték
Gra du ál ének a Liturgikus könyv sze rint
3. Ige ol va sás – az evan gé li um be je len té se után hal le lu já -
val, az ige ol va sás után meg fe le lõ gyü le ke ze ti respon zum -
mal
Ige hir de tés + szó szé ki ima
A lel kész ál tal vá lasz tott, ige hir de tés re vá la szo ló ének -
vers(ek)
(Gyó nás – ha az ige hir de tés bûn bá nat ra éb resz tõ cél za tú)
Hit val lás (Ha van ke resz te lés, an nak ré sze ként) 
(Ke resz te lés)
Hir de tés
Ál ta lá nos kö nyör gés – kez dõ- és zá ró mon dat a lel kész tõl, kö -
zöt te 6-7 sza kasz lek to rok tól, gyü le ke ze ti respon zu mok kal

IV. Úr va cso rai rész

Úr va cso rai ének/ének vers
Sur sum cor da – a gyü le ke zet tel vá la szol gat va
Pra e fa tio a Liturgikus könyv sze rint
Sanc tus ének vers az EÉ 11–13. rend je sze rint (fenn áll va)
Epik lé zis
Szer zé si igék 
Anam né zis
Mi atyánk
Pax
Ag nus Dei ének vers az EÉ 11–13. rend je sze rint
Az úr va cso ra vé tel re ké szü lõ imád ság és hí vás a gyü le ke -
zet fe lé
Úr va cso ra osz tás
Post com mu nio

V. Kül dés, ál dás

El bo csá tás, em lé kez te tés kül de té sünk re
Ál dás
Zá ró ének vers
Or go na-utó já ték
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ÖN ÉR TEL ME ZÉS

Lel kész va gyok – evan gé li kus. Meg dol goz tam azért, ami,
il let ve aki va gyok. Azért is, hogy több mint négy év ti ze des
szol gá la ti múlt ra te kint he tek vissza. El kö te le zett hí ve va -
gyok szol gá la ti he lyem nek és hi va tá som nak. Eb bõl kö vet -
ke zik, hogy so ha nem unat koz tam és nem vol tam kö zöm -
bös. A kö zöm bös ség hez nem kell to vább kép zés, elég a
„szin ten tar tás”. Szak kép zett ség sem kell hoz zá, mert ah -
hoz nem kell ér te ni, amit nem csi nál az em ber. Nem hagy
hát ra sem mit, hisz nem is vég zett el sem mit. Nem árt sen -
ki nek, hisz könnyû lo vas volt egész éle té ben – ló nél kül.

A lel kész nek „rög esz mé je” van! (Ör kény Ist ván) Az,
amit Jé zus a misszi ói pa rancs ban adott. Lel kész nek len ni
sors. Jó len ne, ha job ban érez tet nék ve lünk gyü le ke ze te -
ink, hogy bol do gok a lel ké szük kel.

Mun ka idõm na pi nyolc órá nál több. A nyug díj kor ha tár
ké sõbb van. Ennyi idõn át vé gez het tem, il let ve vég zem ezt
a spe ci á lis, ta lán nem is ér ték te len mun kát, sok szor a csa -
lád „ká rá ra”, sze ret te im „hát rá nyá ra”, hisz a lel kész el ve -
szí ti a ro kon sá gát a mun ka idõ mi att. 

BE SZÉL GET NI ÉS BE SZÉL TET NI

Al fá ja és óme gá ja ez szol gá la tunk nak. Csak az tud be szél -
get ni és be szél tet ni, akit lel ki pász to rol nak. Akár mi lyen
fur csán is hang zik, lel kész nem le het pász to ro lat lan vagy
pász to rol ha tat lan. Lel ki leg ápo lat lan ma rad. Az ilyen nem
vonz, ha nem ta szít. Pe dig min den lel ké szi hi va tal fák lya,
lel ké sze pe dig a fák lya vi võ. Aki nem te szi oda az egy ház
tá bor tü zé hez a ma ga fák lyá ját, az csak me le ge dett anél -
kül, hogy me le gí tett vol na. 1988. már ci us 18-án Or szá gos
El nök sé günk egy há zunk leg fon to sabb szer ve ze ti kér dé se -
i rõl ta nács ko zott. A fel ada tot így ha tá roz ta meg: „Egy há -
zunk nak olyan szer ve zet re és egy há zi tör vé nyek re van
szük sé ge, ame lyek a mai vi szo nyok kö zött a leg job ban
tud ják szol gál ni Is ten igé jé nek hir de té sét és a ke resz tyén
sze re tet fel ada ta i nak mi nél tel je sebb vég zé sét.” 

KÉR DÉ SE IM

Ott hon van-e a lel kész a gyü le ke zet ben, vagy ma gá nyos?
Ki vel oszt hat ja meg gond ját, ba ját? Ki örül an nak, amit
vé gez? Túl haj tott em ber, pe dig fi zi kai mun ka vég zés köz -

ben így ör ven de zik az át lag gyü le ke ze ti tag: „Még nem is
lát tam dol goz ni a nagy tisz te le tû urat!” Nem ked ves?

Ál ta lá nos meg íté lés sze rint meg be csül tek, túl be csül tek
vagy le be csül tek va gyunk? Nem érez tem jól ma gam, ami -
kor a rend szer vál tás után szenny víz csa tor na-szen te lés re
kér tek fel. Nem is vál lal tam. Dön té se met nem vol tam haj -
lan dó in do kol ni. Egy sze rû en az volt a vá la szom, amit egy
szín da rab ban lát tam, ami kor a ge ne rá ci ós vi tá ban az apa
csak ennyit mon dott fi á nak: mert ezt így lá tom jó nak. A
ma gya ráz ko dás sok rossz nak for rá sa. Tud ni kell ne met
mon da ni. Tar tás sal. Nem sér tõn! Az em be rekben tisztele tet
ébreszt az, ha ész re ve szik, hogy a sakk táb la túl só ol da lán
nem akár ki ül, s nem csak ül. Dol go zik. Terv sze rint. Pon -
to san. Hol kezd jem ezt? A gye re kek kö zött – hit tan órán.
Reg gel 7-re jár a fel sõ ta go za tos. A sa ját gyer me ke met sem
en ged tem be, ha ké sett. Egy szer for dult elõ. A töb bi meg
sem pró bál ja 38 éve. A szü lõk is így jár tak. Et tõl nem kell
fél ni. Min den ki re rá le het fog ni sok min dent. Rá le het fog -
ni egy fér fi ra nõ ügye ket. Rá le het fog ni a lel kész re pénz -
ügye ket. Csak ar ra kell vi gyáz ni, hogy ne le gyen igaz! És
ak kor nincs mi rõl be szél ni. To váb bá, egy lel kész ne ro han -
jon a te me tés re, ha nem ér kez zék. Ne es sen be a temp lom -
ba, ha nem lép jen be óra ütés re, ak kor nem jön utá na sen ki.
Ha nincs pon tos ság, ak kor a gyü le ke ze ti ta gok a ké sõn jö -
võk re kon cent rál nak, s ak kor az ad dig el mon dot tak úgy
vál nak múlt idõ vé, hogy so se vol tak je len ide jû ek. 

Kö szö nés. Ki kö szön ki nek? A lel kész min den ki nek.
Nagy könnyebb sé get je lent e kér dés meg ol dá sá nál éne kes -
köny vünk 254. éne ké nek el sõ so ra. Jó zsef At ti la sem gon -
dolt mást a 256. szám alatt meg je len te tett va ri á ció sze -
rint. Mo dern, vagy sem? Nem ez a kér dés, ha nem hogy ki
ho gyan ve zet te be. Kez dõ nek len ni nagy elõny.

Öl töz kö dés. Nem vol tam so ha sem „fe ke te ru ha-má ni -
ás”. De az ügyért a lel ke men és az in ge men kí vül min dig
min den fe ke te. De a fe hér fe hér, s a ci põ fé nyes. Ami óta
öku me ni kus es ke té si, te me té si szol gá la tok gya kor la tá nak
ide jét él jük, a far mer nad rá gos ka to li kus plé bá nost ha za -
küld tem az zal, hogy evan gé li kus temp lom ban ez nem li -
tur gi kus sze re lés. Az evan gé li kus kán tor nõt is „át öl töz -
tet tem”, ami kor pó ló ban ér ke zett az zal, hogy ezek nek ez
is jó. Az ügy rõl van szó, s nem ar ról, hogy ki nek mi a
lány ko ri ne ve.

Egy há zi te me tés. 1968-ban egy te me té sen az „új élet
bri gád” al ko hol szint je olyan magas volt, hogy a vég tisz -
tes ség té telt fe lejt he tet len né tet ték vol na kí gyó zó moz gá -
suk kal. Emi att a szer tar tást az zal kezd tem, hogy nin cse -
nek meg fe le lõ ál la pot ban egy há zi al kal ma zot ta ink, s ezért
ké rek négy test vért, szí ves ked jék se gí te ni ab ban, hogy
agen dánk meg fo gal ma zá sa sze rint az evan gé li kus egy ház

KÁ POSZ TA LA JOS

A ve ze tés mû vé sze te*

* El hang zott Bony há don, a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let el nök sé ge i -
nek kon fe ren ci á ján, 2006. áp ri lis 29-én.
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sze re tet szol gá la tá nak il len dõ en ele get tud junk ten ni, il let -
ve el tud juk vé gez ni te me tõi szol gá la tun kat. Ta lán fe les le -
ges meg em lí te ni, hogy a te me tés után mind a négy hu szár
gaz da gabb lett mun ka köny vé vel. 

Vál toz ta tás. Jó, ha Pe tõ fi sza va it min den kez dõ meg -
szív le li: sen ki ne fog jon könnyel mû en az új hú rok pen ge -
té sé hez, mert szét ve ri azt is, ami egy nek lát szott; csak ak -
kor, ha már tett va la mit. Meg kell is mer ni a he lyi e ket, a
mun ka tár sa kat, a szó vissz hang ját az új gyü le ke zet ben,
azok ott ho ná ban. Csak az ké pes ve zet ni, aki kel lõ alá zat -
tal bír. Enél kül csak rom bo l.

NÉP SZE RÛ SÉG

Gya nús fo ga lom. Ha nép sze rû va la ki, mit ál do zott fel
azért? Az Új Em ber 1986-ban ezt ír ta: „A pa pi hi va tás
egyi ke azon pá lyák nak, ame lyet szin te le he tet len min den -
ki meg elé ge dé sé re be töl te ni. Ha az is ten tisz te let né hány
perc cel hosszabb a meg szo kott nál, azt mond ják, ezen el
le het alud ni. Ha rö vi debb – ho va ro han? Ha fel eme li a
hang ját – mi ért ki a bál? Ha nem eme li fel – egy sza vát sem
ért jük. Ha el uta zik – min dig úton van. Ha nem uta zik –
pro vin ci á lis. Ha csa lá dot lá to gat – so ha nincs ott hon. Ha
az iro dá ban van – so ha nem lá to gat. Ha pénz ügyek rõl be -
szél – túl anya gi as. Ha fi a tal – nincs elég ta pasz ta la ta. Ha
öreg – nyug díj ba kel le ne men nie.” Bi zony, nem könnyû
pá lya. Nagy zá ró mon da tom ennyi – így igaz!

Ennyi ke reszt! Ki vál lal ná ezt, ha ez zel kez de nék a teo -
ló gi án a gya kor la ti élet re va ló fel ké szí tést? Van en nek
szép sé ge is. Mind ezek után: mi cso da?! Nem árt, ha a lel -
kész ért a teo ló gi á hoz. Tu da to san hagy tam ki ezt a szót:
„is”. Nem a teo ló gi á hoz is, ha nem a teo ló gi á hoz ért, is
nél kül. Ez a hoz zá ér tés meg óv a meg di csõ ü lés tõl, meg óv
a ki sebb ren dû ség ér zé sé tõl, de meg óv at tól is, hogy úgy
tán col junk, ahogy fü tyül nek.

Egy lel kész ak kor érez he ti jól ma gát, ak kor van ott hon
egy gyü le ke zet ben, ha si ke rül mun ka tár sa kat ta lál nia.
Nem biz tos, hogy ez min den gyü le ke zet ben si ke rül vagy
si ke rül het.

VISSZA PIL LAN TÁS

Egy vers re és egy anek do tá ra tá masz ko dom. Aki ver set ír,
az üzen. Az üze nõ a „Med dõ ha lá szat” cí mû ver sé ben id.
Se ben Ist ván, volt kis kõ rö si hit ok ta tó lel kész.

Hi á ba hú zom-vo nom: üres a há lóm!
Szû kös ke nye rem is csak alig ta lá lom.
Ha lá szat tal töl tök nap palt és éjet,
Hi á ba. Rossz víz re ve ze tett a vég zet.
Se bes a sod ra és ra gad az ör vény,
Jobb, ha ki úszom, saj kám össze tör vén.
Itt nincs ha lak nak ez re.
Me gyek, el in nen, más vi zek re!
Itt be telt a lis ta,
Csen des víz kel le ne, tisz ta.
Za va ros ban én nem tu dok ha lász ni,
Nem aka rom töb bé ma ga mat aláz ni.
Jobb, ha itt ha gyok ha lat, ha jót, há lót,
Kár küsz köd ni, kez de ni is kár volt.
Ha lásszon más, de én nem, én nem!

Si mon is így csüg gedt, lá zadt,
S még is övé lett a „nagy ha lá szat”!
Nem új há lót ho zott, nem a víz vál to zott,
Nem a ten ger lett más: Si mon ból lett Ké fás!

Tu dom, jó a há ló, csak ben nem van a baj,
Nem most kez dõ dött és nem ta valy:
Bû nöm kez det tõl fog va von. 
Le het így ha lász ni a ta von?
Ma ra dok min dig, mi vol tam: Si mon?
Uram, vedd le ró lam ezt a bû nös lá zat,
Hadd lak ja szí ve met bé ke és alá zat,
S gaz dag gá tesz en gem ez a ha lá szat!

Vé gül a tör té net, amely egy kort is jel le mez:
A hely szín egy pá lya ud var, ahol a fa lu lel ké sze vár ja a

vo na tot. Ami kor az be fut, az egyik ko csi ból egyik volt kon -
fir man du sa lép le mint ka la uz, be ki ált va a meg ál ló ne vét.

– Szer vusz! Ezen a vo na lon szol gálsz? – így a lel kész.
– Ho vá uta zik a tisz te len dõ úr? – kér de zi a volt kon fir -

man dus, de köz ben kö rül néz, nem lát ják-e fe let te sei, hogy
pap pal be szél.

– Az tán há tul van-e hely? – old ja a fe szült sé get a lel -
kész. Mi re a ka la uz – za va rá ban – csak ennyit bök oda, ta -
lán oda se néz ve már:

– Hely van, de ko csi nincs!
Mi re akar tam buz dí ta ni? A helyt ál lás ra. Ez a leg na -

gyobb mû vé szet!
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Azok kö zé tar to zom, akik iga zá ból Dó ka Zol tán 1984-es
nyílt le ve le kap csán szem be sül tek a dia kó ni ai teo ló gi á val,
il let ve an nak prob le ma ti ká já val. Ad dig, ha hal lot tam em -
lí te ni, fe lü le te sen az ural ko dó egy ház po li ti ká nak tar tot -
tam, amit azért ne vez nek teo ló gi á nak, mert így il lik ez az
egy ház ban. Ké sõbb – 1985–86-ban – a Test vé ri Szó kö zös -
ség meg be szé lé se in, az irat meg szü le té sé nek a vi tá i ban
köz vet len él mé nyem volt Dó ka ma gya rá za tai alap ján job -
ban meg ér te ni a lé nye get. Hogy mennyi re ér tet tem meg
va ló já ban, az el len õriz he tõ a Lu the rische Mo nat s hef te cí -
mû fo lyó irat nak 1989-ben adott in ter jú ból. Már ak kor úgy
vél tem, annyi ra nyil ván va ló a dia kó ni ai teo ló gia ideo ló gia
jel le ge, hogy a tár sa dal mi vál to zá sok kal pár hu za mos egy -
há zi vál to zá sok kap csán pil la na tok alatt tör té ne lem mé
vá lik ez a prob lé ma.

An nál in kább meg le pett az el múlt ti zen öt év ben, hogy
oly kor itt hon és kül föl dön élõ lel ké szek fel ve tet ték a dia -
kó ni ai teo ló gia meg vi ta tá sá nak a szük sé ges sé gét. Ta lán
ezért is ke rült na pi rend re töb bek kö zött a Ma gyar Evan gé -
li ku sok Ta nács ko zó Tes tü le te 2004. évi össze jö ve te lén,
majd a KÉ MELM (Kül föl dön Élõ Ma gyar Evangélikus Lel -
ki gon do zók Munkakö zös sé ge) 2005. évi, Pi lis csa bán meg -
ren de zett kon fe ren ci á ján. Ez utób bit kö ve tõ en az Evan gé -
li kus Életben meg je lent pub li cisz ti kám bi zo nyos ér zé keny -
sé get vál tott ki, de ál lás pon tom mal szem ben ér de mi érv -
vel nem ta lál koz tam. Jel lem zõ, hogy ifj. Fa biny Ti bor még
egy év vel ké sõbb is – ér vek nél kül – igen ne ga tí van mi nõ -
sí tet te írá so mat egy ki ad vány ban: „A »dia kó ni ai teo ló ga«
(sic!) ki ér té ke lé sé vel im már más fél éve (sic!) adós egy há -
zunk! Nos, az el múlt há rom év ben teo ló gu sa ink és egy -
ház ve ze tõ ink nem ren dez tek olyan kon fe ren ci át, amely
ez zel a kér dés sel fog lal ko zott vol na. Va la mi azon ban még -
is tör tént. 2005 szep tem be ré nek el sõ nap ja i ban a Kül föl -
dön Élõ Ma gyar Evangélikus Lel ki gon do zók Munkakö zös -
sé ge (KÉ MELM), vagy is a kül föld re sza kadt lel kész test vé -
re ink fel vál lal ták ezt a fel ada tot, s há rom na pos ma gas
szín vo na lú kon fe ren ci át ren dez tek »A dia kó ni ai teo ló gia
kö zel múlt ja és a jö võ teo ló gi á ja a ma gyar evan gé li kus ság -
ban« cí men, aho va meg hív ták egy há zunk ve ze tõ it, több
lel ké szét és teo ló gu sát. Egy há zunk he lyett vé gez ték el ezt
a szol gá la tot. Saj ná la tos, hogy az Evan gé li kus Élet ha sáb -
ja in az or szá gos fel ügye lõ a le ki csiny lés, a gúny és a ci niz -
mus hang ján szólt er rõl az al ka lom ról.”

Ez szo kat lan, a múlt rend szer re em lé kez te tõ ma ga tar -
tás, il let ve stí lus volt. Nem idéz te a vi ta tott gon do la tot,
ál lí tást, nem ér velt el le ne, csak mi nõ sí tett, né ze tem sze -

rint té ve sen. Amúgy az az ál lí tás, hogy nem volt ilyen tár -
gyú kon fe ren cia, egy sze rû en nem igaz. 2004-ben a Ma -
gyar Evan gé li ku sok Ta nács ko zó Tes tü le te ép pen ez zel
fog lal ko zott. 

Így ér tet tem meg a dia kó ni ai teo ló gia túl élõ ve szé lyét,
bár mennyi re pa ra dox el sõ meg kö ze lí tés ben ez a hely zet.
1958 és 1986 kö zött a dia kó ni ai teo ló gia mel let ti ál lás fog -
la lás az ural ko dó egy há zi re zsim irán ti lo ja li tás ki fe je zése
volt. 1989-et kö ve tõ en a dia kó ni ai teo ló gia el uta sí tá sa töl -
tött be ha son ló sze re pet. Ezért kel lett élet ben tar ta ni, ar ról
szól ni, hogy ma is fel lel he tõ az egy há zi élet ben a dia kó ni -
ai teo ló gia örök sé ge, hogy el uta sít ha tó le gyen, ily mó don
ki fe jez ve a lo ja li tást egy faj ta, jobb hí ján ra di ká lis nak ne -
vez he tõ egy há zi cso port iránt. Nem vi ta tom, hogy a KÉ -
MELM tag jai szá má ra, akik a dia kó ni ai teo ló gia fény ko rá -
ban vizs gál ták a do log mi ben lé tét, re á lis fel adat nak lát -
szott ma is az ob jek tív, kri ti kai meg kö ze lí tés.

Mind ez in do kol ja azt a vá ra ko zást, amellyel a ma gam
ré szé rõl Vaj ta Vil mos A dia kó ni ai teo ló gia a ma gyar tár sa -
dal mi rend szer ben cí mû, 1987-ben meg je lent köny vé nek
ma gyar or szá gi ki adá sa elé te kin tet tem (Luther Ki adó, Bu -
da pest, 2006). Ér de kes a ma gyar ki adás elõ tör té ne te. A
ha zai egy há zi vál to zá sok hi te les sé gét is jel ké pez te, erõ sí -
tet te Vaj ta Vil mos dísz dok tor rá ava tá sa 1989 ok tó be ré ben

FRENKL RÓ BERT

Fan tom teo ló gia vagy re a li tás?
Gon do la tok egy ki tû nõ könyv kap csán



az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mi án. Sze mé lye sen csak
ar ról a gond já ról tu dok – volt ben ne bi zo nyos ért he tõ ag -
go da lom, nem kell-e va la mi lyen csap dá ra szá mí ta nia –,
amelyrõl ak kor te le fon be szél ge té sünk ben beszélt. Meg -
nyug tat tam, nincs ilyen ve szély, ha egyéb fenn tar tá sa nin -
csen, bíz vást vál lal hat ja a dísz dok tor sá got. Sze ret te egy -
há zát, örült, hogy Nagy Gyu lá val, év fo lyam tár sá val hely -
re áll hat a kap cso la ta. A dísz dok tor ság kap csán ígé re tet
ka pott püs pö ki szin ten ar ra, hogy köny ve ha ma ro san ma -
gya rul is meg je le nik.

Nagy kár, hogy er re más fél év ti ze dig kel lett vár ni. Nem
tu dom az okát. Azt sem tu dom, van-e iga zi ok a ná lunk so -
ká ig ho nos in for má lis ügy in té zé sen kí vül, amely ben ez a
fel adat min dig hát ra so ro ló dott. Köz ben a Saj tó osz tály ból
Luther Ki adó lett, és vé gül csak-csak ki ad ták a köny vet.

Be val lom, szá mom ra a re ve lá ció ere jé vel ha tott. Ag gód -
tam, hogy ne tán egy meg ha la dott, ér dek te len ta nul mányt
fo gok ol vas ni. Mert vol tak, akik a ki adás el hú zó dá sa mi -
at ti vi ták ban – fel te he tõ leg ép pen az em lí tett ra di ká lis cso -
port tal szem ben – úgy vél ték, ma már ér dek te len ez a té -
ma. Eb ben az ál lás pont ban is van igaz ság, de ki de rült,
hogy et tõl még a könyv le bi lin cse lõ en ér de kes, iz gal mas.
Ezért is vál lal koz tam me di tá lá som pub li ká lá sá ra. Csak re -
mél he tem, hogy lesz teo ló gus, aki ne tán a sû rû teo ló gi ai
ok fej té se ket elem zi, meg fe le lõ szak mai szín vo na lon ál lást
fog lal va vé gül is ab ban a kér dés ben, ma mennyi re ve he tõ
ko mo lyan teo ló gi a i lag a dia kó ni ai teo ló gia. Én er re nem
vál lal ko zom, il let ve nem vagy csak ke vés sé er re vál lal ko -
zom. Va la mennyi re ele get tett en nek a fel adat nak Isó Do -
rottya a Ke resz tyén Igaz ságban pub li kált elõ adá sá ban. A
kép tel je seb bé té te lé hez hoz zá já rult Cser há ti Sán dor és
Ittzés Gá bor ugyan ott köz zé tett elõ adá sa, ame lyek a Fra -
ter nit as lel kész egye sü let 2005. áp ri li si, Gyõr ben tar tott
kon fe ren ci á ján hang zot tak el. 

Ter mé sze te sen min den ki örül – én sem va gyok ki vé tel –,
ha egy mun ká ban sa ját ál lás pont ja meg erõ sí té sét fe de zi
fel. Szá mom ra Vaj ta köny ve tel jes mér ték ben el dön ti, hogy
a dia kó ni ai teo ló gia nem volt más, mint teo ló gi á nak ál cá -
zott ideo ló gia, a Ká dár-rend szer ben mû kö dõ evan gé li kus
egy ház kor mány zás tö rek vé se ar ra, hogy kol la bo ráns vol -
tát, tel jes együtt mû kö dé sét az ate is ta-mar xis ta ál am mal
„teo ló gi a i lag” iga zol ja.

Vaj ta Vil mos 1986-ban fe jez te be köny ve meg írá sát. En -
nek alap já ul 1982–86 kö zöt ti elõ adá sai, ta nul má nyai
szol gál tak. Vál lal ja, hogy je len tõs ha tás sal volt a mû re
Dó ka Zol tán nyílt le ve lé nek gon do lat me ne te. A könyv cél -
ja a nyu ga ti ke resz tény ség meg fe le lõ tá jé koz ta tá sa a dia -
kó ni ai teo ló gi á ról.

Ez azért is igen fon tos volt, mert az egy há zi dia kó ni á tól
tel je sen füg get len a dia kó ni ai teo ló gia. Vi szont Nyu ga ton
a két vi lág há bo rú elõ idéz te sok nyo mo rú ság, nem zet kö zi
szin ten is, a sze re tet szol gá lat je len tõs ki szé le se dés hez ve -
ze tett. Az öku me né ben a „szol gá ló egy ház ról”, a „tár sa -
dal mi dia kó ni á ról” a leg tá gabb ér te lem ben kezd tek be szél -
ni. Ezért sem ért het te jól a nyu ga ti ke resz tény ség, hogy mi

a baj a dia kó ni ai teo ló gi á val, ezért volt fon tos Vaj ta mun -
kás sá ga, ezért igé nyel ték elõ adá sai meg je len te té sét könyv
for má ban.

A könyv leg fõbb ér té két – né ze tem sze rint –, mai ak tu -
a li tá sát is ép pen ség gel az ad ja, hogy a dia kó ni ai teo ló gi át
mint ideo ló gi át nem el vont tu do má nyos szin ten tár gyal ja
– bár van egy par ex cel len ce teo ló gi ai fe je zet –, ha nem a
kor szak, az ese mé nyek kon tex tu sá ban, kor rek tül, ere de ti
idé ze tek kel, min den esélyt meg ad va a dia kó ni ai teo ló gia
hí ve i nek. Ez a kor rekt, vi lá gos lá tás- és tár gya lás mód oly -
kor hát bor zon ga tó vá te szi az írást. Szin te nincs is szük ség
a szer zõ kö vet kez te té sé re, nyil ván va ló an ha mis, ha zug a
dia kó ni ai teo ló gia je gyé ben meg fo gal ma zott egy há zi ál -
lás pont. Nincs más ról szó, mint a szov jet ol dal bár mi lyen
ab szurd lé pé sé nek – pél dá ul a cseh szlo vák meg szál lás nak
– a „teo ló gi ai” iga zo lá sá ról.

A könyv el sõ ré sze, „A dia kó ni ai teo ló gia” szól va ló já -
ban a té má ról, ma gam is ezt elem zem. Nem ál lí tom, hogy
a má so dik rész – „Dia ló gus teo ló gu sok és mar xis ták kö -
zött” – tel je sen ér dek te len, de úgy vé lem, leg fel jebb tu do -
má nyos ku ta tó mun ka tár gya le het. Ami a mát il le ti, je len -
tõ sen fel erõ sí ti azt az üze ne tet, hogy a kor szak le zá rult;
ami 1989-ig a ha tal mi-po li ti kai hely zet mi att kény szer pá -
lya volt, akár a tu do mány kön tö sé be öl töz tet ve, az szem -
vil la nás alatt a tör té ne lem süllyesz tõ jé be ke rült. Mi ért kel -
le ne ma mar xis ta–ke resz tény dia ló gust foly tat ni?!

A dia kó ni ai teo ló gia té máját négy fe je zet ben tár gyal ja:
A dia kó ni ai teo ló gia ere de te és alap gon do la tai; A dia kó ni -
ai teo ló gia to tá lis igé nye; Kér dé sek a dia kó ni ai teo ló gi á -
hoz; Két ideo ló gia – egy cse lek vé si prog ram. Már az is jel -
lem zõ, hogy csu pán a má so dik fe je zet fog lal ko zik ki fe je -
zet ten teo ló gi ai té mák kal. Nem ez a fõ vo nu lat.

Ami az ere de tet il le ti, igen lé nye ges az el té rõ re for má tus
és evan gé li kus tör té net. A re for má tu sok nál a „szol gá ló
egy ház teo ló gi á ja” már a negy ve nes évek ben ki ala kult. In -
du lá sa kor nem volt nyil ván va ló az új tár sa dal mi rend, a
szo ci a liz mus iga zo lá sát cél zó funk ci ó ja. Mar káns kép vi se -
lõi: Ré vész Im re deb re ce ni püs pök, Til dy Zol tán ké sõb bi
köz tár sa sá gi el nök, Berecz ky Al bert ál lam tit kár, majd püs -
pök, Mak kai Sán dor, Vic tor Já nos az an gol szász pi e tiz mus
ha tá sá ra is dol goz ták ki az új teo ló gi ai gon dol ko dást. A
po li ti kai vál to zá sok ban Is ten íté le tét, de ke gyel mét is lát -
ták. A ré gi tár sa da lom el múlt, bûn bá nat és há la adás, sza -
bad dá tett pró fé tai szó az egy ház fel ada ta a je len ben. Ezek
az op ti mis ta vá ra ko zá sok nem igazolódtak be. A szol gá ló
egy ház teo ló gi á ja po li ti kai ren del te té sé ben 1948-tól ér vé -
nye sül, ek kor kö tik meg az ál lam mal a szer zõ dést, és szü -
le tik meg a Zsi nat ün ne pé lyes nyi lat ko za ta. Ezt erõ sí tik
meg 1967-ben. Ma meg hök ken tõ en hat nak a meg al ku vás
rész le tei, köz ben a szol gá ló Krisz tus – szol gá ló egy ház
ana ló gi á já ra utal va. Ami a rész le te ket il le ti, a szo ci a lis ta
for ra da lom jo gos sá gát, a ma gán tu laj don nal szem ben a
köz tu laj don pri o ri tá sát, az en nek meg fe le lõ mun ka eti kát,
a nem ze ti pat ri o tiz mus sal szem ben a szo ci a lis ta pat ri o tiz -
must, a csa lád vál to zá sát (nõk eman ci pá ci ó ja, ter hes ség -
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meg sza kí tás stb.) és szo ci ál eti ka i lag a bé ke kér dé sét hang -
sú lyoz zák. 

Iga za van Vaj tá nak, hogy a re for má tus trend is me re te
szük sé ges a dia kó ni ai teo ló gia jó meg ér té sé hez. Nyil ván -
va ló ugyan is sok pon ton a ha son ló ság, an nál meg le põbb
azon ban, hogy a re for má tu sok nem em lí tik a dia kó ni ai
teo ló gi át, az evan gé li ku sok a szol gá lat teo ló gi á ját. Ez
utób bi nak az ere de te idõ ben jó val elõbb re te he tõ, a re for -
má tu sok jog gal ál lí tot ták, hogy el sõ ként õk lép tek új út ra
a szo ci a lis ta tár sa dal mi rend szer ben, de az evan gé li kus
ol dal is ra gasz ko dott a dia kó ni ai teo ló gia ori gi na li tá sá -
hoz. Vaj ta ne he zen ér ti ezt, an nál ke vés bé, mert mind két
irány zat tá vol sá got tart a ka to li kus teo ló gi á tól.

Mi, akik itt hon él tünk, ezt job ban ért jük. Nem csak hi ú -
sá gi kér dés ez, nem csak va la mi lyen tu do má nyos pri o ri tá -
si vi ta, ha nem a ri va li zá lás az ál lam ke gye i ért: me lyi künk
ké pes job ban bi zo nyí ta ni teo ló gi a i lag, hogy ez az egy ház
út ja a szo ci a liz mus ban.

Amíg te hát a „szol gá lat teo ló gi á ja” va la mennyi re össze -
füg gött a negy ve nes évek éb re dé si moz gal má val és a há -
bo rú alat ti se gély ak ci ók kal, a dia kó ni ai teo ló gi á val csak
az öt ve nes évek vé gén ta lál ko zunk, és 1969 óta lé te zett bi -
zo nyít ha tó an.

Vaj ta ki tû nõ le írást ad egy részt az 1948-as Or dass-ügy -
rõl, más részt az 1956–58-as tör té né sek rõl. Egy ér tel mû,
hogy az evan gé li kus egy ház há bo rú utá ni tör té ne te je len -
tõ sen kü lön bö zött a re for má tu sé tól, és csak 1958 után, a
Ká dár-, il let ve egy há zi szem pont ból a Kál dy-kor szak ban
je lent kez tek a pár hu za mok.

De – és ez a leg fon to sabb kü lönb ség – amíg a re for má -
tus egy ház ban a „szol gá lat teo ló gi á já nak” az egy mást kö -
ve tõ nem ze dé kek ben szá mos kép vi se lõ je akadt, az evan -
gé li kus egy ház ban a dia kó ni ai teo ló gia szin te ki zá ró lag
Kál dy Zol tán hoz köt he tõ, aki ezt ma ga is így lát ta. Jel lem -
zõ, hogy a kor szak je len tõs evan gé li kus teo ló gu sa, Prõh le
Ká roly, egyéb ként Kál dy lo já lis tá mo ga tó ja, Vaj ta sze rint
egyet len evan gé li kus ként hasz nál ja a „szol gá lat teo ló gi á -
ja” ki fe je zést, rit kán szól a dia kó ni ai teo ló gi á ról. A töb bi
evan gé li kus in kább epi gon, nem ve szé lyez te tik a püs pök
teo ló gus vol tát. A re for má tu sok vi szont a dia kó ni ai teo ló -
gi á ról nem vesz nek tu do mást.

Vaj ta sze rint – és fel te he tõ leg jól ér té ke li ezt – az Evan -
gé li kus Élet 1958. jú li us 20-i szá má ban meg je lent Kál dy-
cikk – „Ho gyan men jünk to vább?” – te kint he tõ a dia kó ni -
ai teo ló gia ki in du ló pont já nak, a püs pök prog ram já nak.
Vál lal ni kell a szo ci a liz mus ban a szol gá la tot. Ha mis al ter -
na tí vák: hit val ló front, mint Né met or szág ban vagy Nor vé -
gi á ban, az az a szo ci a liz mus el uta sí tá sa; fel té tel nél kü li al -
kal maz ko dás az ál lam hoz; ér dek te len ség a po li ti kai-gaz -
da sá gi-tár sa dal mi kér dé sek iránt; ke ve re dés az „ideo ló gi -
ai szo ci a liz mus sal”. A meg ol dás: az egy ház le gyen egy -
ház. Hir des se az igét, szol gál tas sa ki a szent sé ge ket, vé -
gez ze a sze re tet szol gá la tot. Köz ben tud nia kell, hogy
mind ezt a szo ci a liz mus ban vég zi, el fo gad va az ál la mot Is -
ten ke zé bõl, együtt mû köd ve az em be ri ség jó lé te, így a bé -

ke ér de ké ben. E cikk ben már fel is mer he tõk a ké sõb bi dia -
kó ni ai teo ló gia kon túr jai.

1958. no vem ber 4-i szék fog la ló be szé dé ben Kál dy Zol -
tán kulcs sza va az „is ten tisz te let” volt. De fel buk kant a ké -
sõb bi fon tos fo ga lom is: „Krisz tus mint di a ko nosz”. Be -
szél nek „po li ti kai is ten tisz te let rõl”, amely ki fe je zi a szo ci -
a liz mus épí té se irán ti fe le lõs sé get. A dia kó ni ai teo ló gia
még csak köz vet ve van je len, for má ló dik.

1964: Elõ adás az Evan gé li kus Teo ló giai Aka dé mi án, itt
fej ti ki Kál dy elõ ször a dia kó ni ai teo ló gia rész le te it, ame -
lye ket ké sõbb szte reo tip mó don hasz nál. Is mét öt le het sé -
ges utat je löl meg, de kis sé más ként. Ezek kö zül az el sõ
négy:

–  Hi e rok rá cia: az egy ház ma gát a tár sa da lom ura ként,
az igaz ság bir to ko sa ként de fi ni ál ja.

– Kon for miz mus: az egy ház azo no sul a tár sa da lom mal.
– Get tó eg zisz ten cia: el vo nu lás a vi lág tól.
– Op po zí ció: szem ben ál lás a rend szer rel.
E négy „tév út” he lyett az egy ház a „dia kó nia út ját” vá -

lasz tot ta. A dia kó ni ai teo ló gia hi vat ko zá si pont tá lett, bi -
zo nyí ték ar ra, hogy az egy ház he lyes kap cso lat ban áll a
tár sa da lom mal. Nyil ván va ló, hogy ez tö mény egy ház po li -
ti ka, akár bra vúr nak is te kint he tõ, hogy ezt a püs pök teo -
ló gi ai alap gon do lat tá kon ver tál ta. Ez a szlo vá ki ai, po zso -
nyi teo ló gi ai aka dé mi án el hang zott dísz dok to ri elõ adás -
hoz köt he tõ. „Az egy ház élet for má ja a dia kó nia.” Itt már
meg je le nik a do mi náns ten den cia: Jé zus kö ve té sé rõl van
szó, az em ber vi sel ke dé sé rõl a vi lág ban, a szo ci a lis ta tár -
sa dal mi rend szer ben. Lé nye gé ben foly ta tó dik a De zsé ry és
Ve tõ ne vé vel fém jel zett, 56 elõt ti egy ház po li ti kai irány zat;
az egy ház ve ze tés nek olya nok ból kell áll nia, akik jó ban
van nak az ál lam mal, de míg a ko ráb bi püs pö kök nél ez
egy sze rû en egy ház po li ti kai ori en tá ció volt, ad dig Kál dy
teo ló gi ai igényt tá masz tott e fel fo gás ol da lán. 

Amíg te hát a re for má tus egy ház ban ko ráb ban kez dõ -
dött és töb bek hez is köt he tõ, továbbá bi zo nyos ke gyes sé gi
hát tér rel is ren del ke zett a szol gá lat teo ló gi á ja, az 1964-tõl
mar kán san meg je le nõ dia kó ni ai teo ló gia az evan gé li kus
egy ház ban meg ha tá ro zó an Káldy hoz kap cso ló dik. Vaj ta
idé zi Kál dy püs pök ké vá lasz tá sá nak 25. év for du ló ján el -
mondott be szé dé bõl a kö vet ke zõ ket: „Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy há zunk a Szent lé lek ve ze té se alatt a dia -
kó nia út ján jár. Er re az út ra va ló rá ta lá lást és a dia kó ni ai
út teo ló gi á já nak el in dí tá sát, va la mint en nek a teo ló gi á -
nak vé gig gon do lá sát, eg ze ge ti kai meg ala po zá sát evan gé -
li kus egy há zunk ban ne vem hez kö tik. Ezt vál la lom is.”

Az 1964-et kö ve tõ lel kész kon fe ren ci ák a teo ló gi ai fel -
ada tot és po li ti kai, tár sa dal mi hoz zá ál lá su kat a szo ci a liz -
mus épí té sé ben lát ták, ezt szol gál ták a teo ló gi ai ál cá jú át -
kép zé sek.

Vaj ta vizs gál ja a dia kó ni ai teo ló gia to tá lis igé nyét, amely
egy ér tel mû en hi va ta los teo ló gia jel le gé bõl kö vet ke zett. Eb -
ben a fe je zet ben mint egy el fo gad ja a dia kó ni ai teo ló gi át
teo ló gi á nak, hi szen így kezd ve le vi tat koz ni, il let ve rá mu -
tat ni hi bá i ra. De té ve dés eb bõl azt a kö vet kez te tést le von -
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ni, hogy Vaj ta egy pil la na tig is teo ló gi á nak tar tot ta a dia -
kó ni ai teo ló gi át, és nem a pap sá got kor dá ban tar tan dó
ideo ló gi á nak. Ez azért lé nye ges ma, mert akik is mé tel ten
erõl te tik a dia kó ni ai teo ló gia kri ti ká ját, akik úgy vé lik,
hogy egy há zunk ban ez ma is meg lé võ prob lé ma, a Vaj ta-
könyv bõl vár tak mu ní ci ót. Ez vi szont az el len ke zõ jé rõl
gyõz meg. Vaj tá nál egy ér tel mû, hogy csak a rend szer irán -
ti lo ja li tás esz kö ze a dia kó ni ai teo ló gia, ér ve lé se, aho gyan
ezt az elõ szó ban és a be kez dés ben is tisz táz za, fõ ként
azok nak a nyu ga ti ak nak szól, aki ket a ter mi no ló gia meg -
té veszt het.

Kál dy, utal va Prõh le Ká roly ra, teo ló gi á já ban ab ból in dul
ki, hogy az ige hir de tést és a sze re tet szol gá la tot az Új szö -
vet ség egy aránt a dia kó nia szó val je lö li. Ezt kö ve tõ en
igyek szik a ke resz tény hit min den te rü le té vel, té te lé vel
össze füg gé se ket fel mu tat ni. 

Ma gam ter mé sze te sen nem kí vá nok a teo ló gi ai rész le -
tek be avat koz ni, le het, hogy teo ló gi ai dip lo ma dol go zat -
ként ez még ér de kes le het, de Vaj ta ha mar tisz táz za, hogy
a to tá lis igény va ló já ban fel szí nes ség. A szer zõ vagy nem
lát ja, vagy nem akar ja lát ni, hogy a dia kó nia azért is
hasz nál ha tó sok vo nat ko zás ban, mert olyan fo ga lom,
amely csak más teo ló gi ai vo nat ko zá sok se gít sé gé vel meg -
vi lá gít va nye ri el tar tal mát.

Dó ka Zol tán nyílt le ve lé ben is rá mu tat: „Köz tu dott,
hogy a »dia kó nia« nem cent rá lis teo ló gi ai fo ga lom az Új -
szö vet ség ben, sem a szi nop ti kus, sem a já no si, sem a pá -
li iro da lom ban. Már ma ga ez a tény kér dé ses sé te szi, sza -
bad-e egy teo ló gi ai kon cep ci ót, amely hang sú lyo zot tan
»bib li kus« akar len ni, egyet len pe ri fé ri kus új szö vet sé gi fo -
ga lom ra fel épí te ni. Még fon to sabb fel is me rés, hogy a »dia -
kó nia« az Új szö vet ség ben for má lis fo ga lom, amely egé -
szen kü lön bö zõ tar tal ma kat ve het fel ma gá ba – az asz tal -
nál vég zett fel szol gá lás tól Jé zus nak ön ma gát so ka kért
vált sá gul adó szol gá la tá ig. Ép pen ezért nagy a ve szé lye
an nak, hogy va la ki eze ket a tar tal ma kat teo ló gi a i lag in -
kon zek vens, sõt il le gi tim mó don össze ve gyí ti és egy ka te -
gó ri á ba so rol ja.”

Vaj ta Vil mos exe ge ti kai, rend sze res teo ló gi ai és tör té ne -
ti szem pont ból is ízek re sze di a dia kó ni ai teo ló gi át. Be val -
lom, ol vas va a meg gyõ zõ, ma gas szín vo na lú teo ló gi ai ok -
fej té se ket, szin te saj ná lom, hogy ide jét múlt tá vált a té ma,
és va la mennyi re meg ér tem azo kat a teo ló gu so kat, akik to -
vább ra is élet ben akar ják tar ta ni a dia kó ni ai teo ló gi át,
azért, hogy cá fol has sa nak.

A tör té ne ti új ra ér tel me zé sek rõl szó ló fe je zet ben Kál dy
mel lett Pál ffy Mik lós és Ottlyk Er nõ egy ház tör té nész, va la -
mint Nagy Gyu la szo ci ál eti kai mun ká it elem zi, min de nütt
rá mu tat va, hogy a fõ szem pon tok a kö vet ke zõk: egy há zi
ol dal ról iga zol ni a hi va ta los kor mány za ti ál lás pon tot, a
szo ci a liz mus épí té sé nek pri o ri tá sát, el ítél ni a ko ráb bi tár -
sa dal mi ren det, és hi tet ten ni a je len le gi mel lett.

Ezt va ló sít ja meg az 1966-ban el fo ga dott tör vény könyv
pre am bu lu ma, az „Ün ne pé lyes nyi lat ko zat”. Ez ta lán a
leg köz vet le nebb bi zo nyí ték ar ra, hogy a dia kó ni ai teo ló gia

fel ada ta volt a Szent íráshoz és a lu the ri hit val lá si ira tok -
hoz va ló hû ség hang sú lyo zá sát össze kap csol ni az ural ko -
dó párt stan dard po li ti kai ló zung ja i val.

E fe je zet má sik ma is idõ sze rû pont ja Dó ka Zol tán le ve -
lé bõl a teo ló gi ai plu ra liz mus ügye. Nincs val lás sza bad ság a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban – jel zi a lel kész. A
dia kó ni ai teo ló gia az egyet len meg en ge dett, mo no pol hely -
zet ben lé võ teo ló gia. Aki ezt kri ti zál ja, azt „ál lam el le nes -
ként” diszk ri mi nál ják. Vaj ta jól tud ja, hogy a mo no pol hely -
zet meg öli a szel le mi éle tet. A té ma mai idõ sze rû sé gét ab -
ban lá tom, hogy bár a dia kó ni ai teo ló gia ide je el múlt, a teo -
ló gi ai plu ra liz mus szük sé ges sé ge, amely Vaj tá nál evi den cia,
ma is vi ta tott egy há zunk ban. Ez zel egy or szá gos köz gyû lé -
si vi ta kap csán szem be sül tem. Több je les teo ló gus fel szó la -
ló hang sú lyoz ta, hogy nincs teo ló gi ai plu ra liz mus, a „ke -
reszt teo ló gi á ja”, a „lu the ri teo ló gia” az egye dül el fo ga dott.

Nyil ván nem vo nok pár hu za mot a dia kó ni ai teo ló gia és
a lu the ri teo ló gia kö zött a mo no pol hely ze tet il le tõ en, de
min den tu do mány, így a teo ló gia tu do má nyá nak fej lõ dé se
is igény li a nyi tott sá got, a sok ol da lú meg kö ze lí tést, az új
gon do la to kat, egy szó val a plu ra liz must. Egy do log a hit
tár gya, más do log a tu do mány mû ve lé se.

Szel le mes a dia kó ni ai teo ló gia „tév út ja i val” sok ré tû en
és is mét csak a konk rét tör té nel mi kon tex tus ban fog lal ko -
zó fe je zet, amely ben lé nye gé ben azt bi zo nyít ja Vaj ta, hogy
a tév utak – a hi e rok rá cia, a kon for miz mus, a get tó eg zisz -
ten cia és az el len ál lás (el len zé ki ség) – je len van nak a ma -
gyar egy ház ban. Az el len ál lás, a pró fé tai szó, az egy ház, a
tár sa da lom vagy akár az ál lam kri ti ká já nak a le he tõ sé ge
nin csen meg. Ér de mes len ne foly tat ni Vaj ta gon do lat me -
ne tét, meg vizs gál ni, ma mi a hely zet a „tév utak” te rén
egy há zunk ban. Elég a hi e rok rá cia ve szé lyé re utal ni,
amely Vaj ta sze rint a kle ri kus ve ze tés, a püs pök-el nö ki ha -
ta lom fel ér té ke lõ dé sé ben nyil vá nult meg. De fel te he tõ az a
kér dés is, van-e a kri ti ká nak sza bad sá ga ma, és ha igen,
él nek-e ez zel az egy ház ban.

A tév utak kö zös vo ná sa, hogy egy pont ra, az ál lam és
az egy ház, még ál ta lá no sab ban a tár sa dal mi rend kap cso -
la tá ra vo nat koz nak. Ez zel a dia kó ni ai teo ló gia szo ci ál eti -
kai szí ne ze te még in kább nyil ván va ló vá vá lik. To vább erõ -
sí ti ezt a vo nat ko zást a négy kri ti zált „tév út” he lyett az
ötö dik út, amely va ló já ban az egy ház vi szo nyát fe je zi ki a
tár sa dal mi rend hez, a szo ci a liz mus épí té sé hez. Jog gal me -
rül fel az ötö dik út tév út vol ta, hi szen a dia kó ni ai teo ló gia
nem ho zott dog ma ti kai ered mé nye ket, csak szo ci ál eti kai
pers pek tí vá ra kor lá to zó dott.

Alap ve tõ kér dés az, amit Dó ká tól idéz Vaj ta Vil mos a
rend sze res teo ló gi ai prob lé mák fel ve ze té se ként. Dó ka mu -
tat rá ugyan is a dia kó ni ai teo ló gia azon jel lem zõ vo ná sá -
ra, hogy a dia kó ni át, amely a hit gyü möl cse, ön ál ló,
egyen ran gú ér ték ként je lö li meg. A dia kó ni ai teo ló gia az
evan gé li u mot ily mó don alá ren de li a dia kó ni á nak, lé nye -
gé ben egy szo ci ál eti kai kon cep ci ó nak. A ke resz tény er köl -
csi cse lek vést meg foszt ja for rá sá tól, cse le ke det ke gyes sé gé,
ér dem ke gyes sé gé tor zít ja azt.
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Igen iz gal mas – le het, kis sé vá rat la nul – a könyv utó -
sza va, amely fon tos üze ne tet hor doz a ma szá má ra. Itt ír
Vaj ta Vil mos ar ról, hogy az 1984-es bu da pes ti LVSZ-nagy -
gyû lé sen tel je sen ki ma radt a he lyi teo ló gi á ról foly ta tan dó
vi ta. Ehe lyett kel lett a gyü le ke ze ti lá to ga tá sok nak ön ma -
gu kért be szél ni ük. Ezek a be nyo má sok a ven dé gek szá má -
ra le nyû gö zõ en po zi tí vak vol tak. Ter mé sze te sen nem érin -
tet ték a dia kó ni ai teo ló gia kér dé sét. Ugyan ak kor töb ben a
gyü le ke ze ti éle tet ugyan ele ven nek, de igen tra di ci o ná lis -
nak, kon zer va tív nak ta lál ták. Ez az ige hir de tés re és a li -
tur gi á ra egy aránt vo nat ko zott.

Akár a dia kó ni ai teo ló gia tör té nel mi po zi tí vu ma ként is
em lít he tõ, hogy lep le alatt az új tár sa dal mi fel té te lek kö -
zött is foly ta tó dott a ha gyo má nyos gyü le ke ze ti élet. De ez
egy ben rá mu tat – né ze tem sze rint – a negy ven éves dik ta -
tú ra va ló di egy há zi, teo ló gi ai ne ga tí vu má ra. A dia kó ni ai
teo ló gia mint ideo ló gia nem oko zott iga zi kárt. Lel ké szek
és hí vek – ke vés ki vé tel lel – tud ták, mi rõl van szó, leg fel -
jebb a ter mi no ló gi át, a fra zeo ló gi át vál lal ták oly kor kény -
szer bõl. Iga zi kárt a teo ló gi ai tu do mány fej lõ dé sé tõl va ló
el szi ge te lõ dés oko zott. En nek ha tá sa mind má ig érez he tõ.
Az ige hir de tés meg úju lá sá nak igé nyé tõl a lel ki gon do zás
azo nos sú lyú fel adat tá vá lá sán keresztül a bio e ti kai kér -
dé sek ad ta új ki hí vá so kig.

Össze fog lal va el mond ha tó, hogy Vaj ta Vil mos köny ve
ki vá ló kor tör té net. Négy év ti zed ma gyar evan gé li kus egy -
há zi éle té nek be mu ta tá sa, elem zé se kap csán rész le te sen
fog lal ko zik a dia kó ni ai teo ló gi á nak ne ve zett irány zat tal,
amely egy há zi ideo ló gi ai ala pot volt hi vat va te rem te ni a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház szá má ra ah hoz, hogy
tel jes mér ték ben iga zol ja a szo ci a lis ta tár sa dal mi ren det.
Vaj ta – túl az eti kai szem pon to kon – azért is ér té kel te fel
mind a vi ta tár gyát, mind vi ta part ne re it, mert nem gon -
dol ha tott ar ra, hogy rö vid idõn be lül össze om lik a szo ci a -
lis ta rend szer, hosszú tá vú dia ló gus ra ké szült. 

Vaj ta egy ér tel mû vé te szi, hogy a dia kó ni ai teo ló gia szin te
ki zá ró lag Kál dy Zol tán sze mé lyé hez köt he tõ. Ezért ért he tõ,
hogy a püs pök vá rat lan be teg sé ge és ha lá la egy pil la nat alatt
meg szün tet te a dia kó ni ai teo ló gia té má ját az evan gé li kus
egy ház ban. Ke vés bé, de va la mennyi re ért he tõ, hogy ez pa ra -
dox mó don ép pen azo kat érin tet te rosszul, akik ak tí van
szem be he lyez ked tek a dia kó ni ai teo ló gi á val, il let ve Káldy -

val. Sze mé lyes em lé kem is ez Dó ka Zol tán ról, aki a leg in -
kább kö vet ke ze tes exe ge ti kai és rend sze res teo ló gi ai bí rá ló ja
volt a dia kó ni ai teo ló gi á nak. A Test vé ri Szó moz ga lom, il let -
ve az irat meg fo gal ma zá sá nak meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge
szin te el vesz tet te ér dek lõ dé sét, ami kor az el len fél súly ta lan -
ná vált. Így ért he tõ meg Dó kának és kö ve tõ i nek azon tö rek -
vé se, hogy ha már Kál dy el tá vo zott, leg alább a dia kó ni ai teo -
ló gia mint el len ség kép ma rad jon élet ben, le hes sen tá mad ni.
Így szü let tek meg azok az ér vek kel so ha alá nem tá masz tott
ál lí tá sok, hogy „a dia kó ni ai teo ló gia má ig hat még az egy -
ház ban, a lel ké szek gon dol ko dá sá ban, az ige hir de té sek ben”.

Egy részt az egy ház ban is ve szély, a múlt rend szer ma -
rad vá nya az el len ség kép kre á lá sa sa ját iden ti tá sunk ki fe -
je zé sé re, erõ sí té sé re. Más részt nem a dia kó ni ai teo ló gia,
ha nem az em lí tett négy év ti ze des el ma ra dás az iga zi
gond, en nek fel szá mo lá sa, a kor sze rû lel ké szi mun ka ki -
ala kí tá sa a meg fe le lõ teo ló gi ai kép zés alap ján a va ló di te -
en dõ.

Aján lom min den ki nek, hogy Vaj ta Vil mos ki vá ló köny ve
alap ján sze mé lye sen ala kít sa ki vé le mé nyét.
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Ti bor bá csi ról él ben nem egy kép, egy moz du lat, ame lyet
raj tam kí vül ta lán sen ki más nem lá tott, de amelyet sze -
ret nék mi nél töb bek kel meg osz ta ni – bár sza va im nem
tud ják elég hí ven vissza ad ni –, mert ez a moz du lat hit val -
lás volt, és pon to san ki fe je zi azt, amit Pál apos tol eb ben
az igé ben mond: a sze re tet so ha el nem mú lik.

Ti zen egy év vel ez elõtt, 1995 má ju sá nak vé gén, El li né -
ni te me té sén tör tént. Ti bor bá csi fá rad tan s ta lán meg tör -
ten ült az ur na elõtt, az tán ke zét fel emel te, nyúlt az ur na
fe lé, mint ha meg akar ná si mo gat ni, de si mo ga tás he lyett
ál dó an ke resz tet raj zolt fö lé. 

A sze re tet so ha el nem mú lik. 
A sze re tet so ha nem om lik össze. Le het, hogy vál to zik

az a mód, aho gyan ki fe jez het jük, meg él het jük a sze re te tet.
Már nem si mo gat ha tunk, azon ban a ke resz tet ál dó erõ -
ként tud hat juk sze ret te ink fe lett. Már nem ter ve zést, in -
kább em lé ke zést éb reszt ben nünk – de nem om lik össze a
sze re tet. Le het, hogy akik egé szen kö zel áll tak hoz zá,
azok meg tör nek, hi szen hi ány zik a kéz, amely gyer mek ko -
ruk ban meg si mo gat ta õket, és hi ány zik, akit olyan hû ség -
gel, fi gyel mes sze re tet tel ápol tak. Le het, hogy mi össze om -
lunk – a gyászt nem tör li el, leg fel jebb me der ben tart ja a

Nagy Ti bor Gyú rón szü le tett 1914. már ci us 15-én. Édes ap -
ja a köz ség meg be csült ta ní tó ja volt. A fel hõt len csa lá di
éle tet csak rö vid ide ig él vez het te. Elõbb test vér báty ját,
majd ti zen öt éve sen édes ap ját is el ve szí tet te. In nen ered
édes any já hoz va ló erõs kö tõ dé se. 

Nagy báty ja ré vén a bony há di evan gé li kus gim ná zi um -
ban foly tat ta ta nul má nya it, itt érett sé gi zett. A Pé csi Er zsé -
bet Tu do mány egye tem Teo ló gi ai Fa kul tá sán sze re zett lel ké szi
dip lo mát Sop ron ban. Elõ ször szü lõ fa lu ja mel lett, Tor da son
szol gált se géd lel kész ként Gö rög Er nõ mel lett, majd 1940-ben
Szé kes fe hér vár ra ke rült. Itt Irá nyi Ka mill volt a prin ci pá li sa.
A szór vány szol gá lat mel lett a hit tan ok ta tás és a kór ház lel -
kész ség tet te ki fel ada ta i nak nagy ré szét. 

A vi lág há bo rú alatt – né hány hét ki vé te lé vel – vé gig
Szé kes fe hér vá ron ma radt, an nak el le né re, hogy éle te több -
ször ve szély ben for gott. A há bo rút kö ve tõ en – mi vel Irá nyi
Ka mill tá vo zott a gyü le ke zet bõl – Kut hi De zsõ püs pök he -
lyet tes lel készt akart kül de ni Szé kes fe hér vár ra, ám a gyü -
le ke zet nem fo gad ta a he lyet tes lel készt, mi vel Nagy Ti bort
te kin tet te lel ké szé nek. 

1948. jú li us 1-jén ik tat ták be a Szé kes fe hér vá ri Evan gé li -
kus Egy ház köz ség lel ké szi ál lá sá ba, s ezt a szol gá la tát 1984.
ja nu ár 1-jé ig, majd nyug dí jas ként még szep tem ber 1-jé ig el -
lát ta. Mun ká ja so rán ki ja vít tat ták a há bo rús ká ro kat szen ve -
dett gyü le ke ze ti épü le te ket, majd 1947-ben or go nát épít tet tek
a pé csi Angster cég gel. A gyü le ke zet jog ta ná cso sá val, Ka do -
csa Ist ván nal kö zö sen pró bál ták meg vé de ni az ál la mo sí tás -

tól a gyü le ke ze ti há zat, ám hi á ba emel tek szót a vá ros ve ze -
té se elõtt, és hi á ba kér tek tá mo ga tást püs pök tõl és es pe res -
tõl, be le kény sze rül tek egy elõny te len nek lát szó cse ré be. 

A gyü le ke ze ti élet nem csak az anya gi ak meg tar tá sá ért
va ló fá ra do zás ban me rült ki. Nagy Ti bor tá mo ga tást nyúj -
tott azok nak, akik is ko lát, kol lé gi u mot vagy ál lást ke res -
tek. Év ti ze des is me ret sé ge it ar ra hasz nál ta, hogy so kak -
nak se gít sen. Az õ szol gá la ti ide je alatt a vá ros la kos sá ga
há rom szo ro sá ra nõtt. Köz ben meg szûnt a hit tan ok ta tás
le he tõ sé ge, a hi va ta los kór há zi szol gá lat. Ugyan ak kor
gya ra pod tak a há zi ke resz te lõk, az iro dá ban zaj ló es kü -
võk, a ti tok ban kért lá to ga tá sok. 

Negy ven egy éves ko rá ban há za so dott meg. Fe le sé ge,
Hau s child El la hû tár sa volt. Ked ves em lék, ahogy õk kéz
a kéz ben jár tak idõs ko ruk ban is. Egy gyer me kük szü le -
tett, aki az utol só ti zen öt év ben kü lö nö sen is so kat fá ra -
do zott – fe le sé gé vel együtt – Ti bor bá csi jó lé té ért. 

Nagy Ti bor 90. élet évé ben Szé kes fe hér vár vá ro sá tól
megkap ta a tisz te let be li pol gár ki tün te tést. Ám en nél is
na gyobb öröm volt szá má ra a gyü le ke zet szü le tés na pi kö -
szön tõ le ve le. Éle té nek utol só éve it fi á nak bu da pes ti la ká -
sá ban töl töt te. Min dig vár ta az al kal mat, hogy úr va cso rá -
val él hes sen. Még meg ér het te, hogy az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem tõl meg kap ja ru bin dip lo má ját. 

92 éves ko rá ban, 2006. jú ni us 28-án hív ta ha za te rem -
tõ Ura. 

Bencze András

Krisz tus ban mind nyá jan élet re kel nek (1Kor 15,22)

Nagy Ti bor
1914–2006

Ige hir de tés Nagy Ti bor te me té sén
1Kor 13,8
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„Leg ki sebb, ki len ce dik uno kánk, ami kor hús vét üze ne té -
rõl be szél get tünk, hogy Jé zus fel tá madt a ha lál ból és ér te
mi is fel tá ma dunk, így szólt hoz zám: Ugye a menny ben
vár tok rám? Le het, hogy so kat kell vár ni, mert én még ki -
csi va gyok.”

Az a kis csa pat, amely 52 év vel ez elõtt együtt in dult a
szol gá lat ba, az évek so rán las san meg fo gyat ko zott. Az 50.
év for du lót még tí zen ün ne pel tük, most egyi künk megint
ki vált kö zü lünk. Test vé rünk tõl és szol ga tár sunk tól, Bol la
Ár pád tól kell fá jó szív vel bú csút ven nünk.

Né hány sor ban szin te le he tet len ezt a pá rat la nul sok szí -
nû, szol gá lat ban fá rad ha tat lan, hit ben gaz dag élet utat
össze fog lal ni, még is meg kell kí sé rel ni. Hí võ evan gé li kus
csa lád ból szár ma zott. Õsei hi tük mi att Zom bá ról Oros há -
zá ra köl töz tek az 1700-as évek ben. Édes ap ja gaz da tiszt és
egy ben a gyü le ke zet fel ügye lõ je, édes any ja pe da gó gus volt.
Va sár nap ról va sár nap ra a me zõ he gye si is ten tisz te le ten
vet tek részt. A ta nyai is ko la után elõbb a bé kés csa bai,
majd az oros há zi evan gé li kus gim ná zi um ban ta nult, és itt
érett sé gi zett.

Az 1948-as éb re dés az õ éle tét is meg vál toz tat ta, és pá -
lya vá lasz tá sa so rán egy ér tel mû en a lel ké szi szol gá lat mel -

lett dön tött. Teo ló gi ai ta nul má nya it Sop ron ban kezd te,
Bu da pes ten fe jez te be. Nyi tott, kö zös sé gi ma ga tar tás jel le -
mez te, nem vé let le nül vá lasz tot ták tár sai sze ni or nak, a
teo ló gus kö zös ség ve ze tõ jé nek. 

Lel ké szi szol gá la tá nak út ja is pá rat la nul gaz dag volt.
Már az is kü lön le ges ség, hogy 21 évig szol gált se géd lel -
kész ként: Rá kos pa lo tán kezd te, Kõ bá nyán foly tat ta, majd
új ra Rá kos pa lo ta kö vet ke zett. A lel ki épí tõ mun ka mel lett
szin te min de nütt va la mi lyen épít ke zé si fel ada ta is volt.

1955-ben mél tó társ ra ta lált a ma ros vá sár he lyi evan gé -
li kus lel kész le á nyá ban, Ká den Hel gá ban. Szép, ki egyen -
sú lyo zott há zas sá gu kat Is ten há rom gyer mek kel aján dé -
koz ta meg. 

1958-ban, az egy ház ra ne he ze dõ po li ti kai nyo más ide -
jén ha tá ro zot tan ál lást fog lalt Or dass La jos püs pök mel -
lett, s ez az ál lás fog la lás sa ját lel ké szi szol gá la tát is ve szé -
lyez tet te. Ezért je lent ke zett a Ne on Vál la lat nál, és lel ké szi
mun ká ja mel lett ki ta nul ta a vil lany sze re lõ mes ter sé get,
amely ben fo ko za to san ha ladt elõ re, s a vé gén fõ ener ge ti -
kus lett. Lel kész sé gét és hi tét so ha nem ta gad ta meg, és
aki az elõtt lel kész ként még Cseh szlo vá ki á ba sem ka pott
út le ve let, most kü lön bö zõ ki ál lí tá sok ren de zé sé nek okán

hit –, a sze re tet azon ban nem om lik össze: Krisz tus sze re -
te te tar tot ta meg Ti bor bá csit, és tart meg ben nün ket is. A
sze re tet so ha el nem mú lik. 

A sze re tet so ha nem ve szí ti ér vé nyét. Ti bor bá csi me sél -
te, hogy volt idõ, ami kor ba rá tai kö zül is né há nyan át -
men tek az ut ca túl só ol da lá ra, ami kor meg lát ták õt. Fél -
tek. Mint ha meg gyön gült vol na ben nük a sze re tet. Mint ha
a fe lé jük nyúj tott sze re tet ér vé nyét ve szí tet te vol na. A fe -
lü le tes hall ga tó ezt a kö vet kez te tést von ná le. De aki jól fi -
gyelt, az tud ta, a sze re tet so ha nem ve szí ti ér vé nyét. Mert
Ti bor bá csi nem mon dott ne ve ket ne kem. A ta pasz ta la tot
el mond ta – lesz nek, akik majd el hagy nak –, de a sze mé -
lye ket el nem árul ta. Mert a sze re tet so ha nem ve szí ti ér -
vé nyét. Ti bor bá csi is ezt a sze re te tet ta pasz tal ta. Er rõl
szólt az a pá li ige, ame lyet gya kor ta idé zett be szél ge té se -
ink so rán: nem a lát ha tók ra né zünk, ha nem a lát ha tat la -
nok ra. A sze re tet so ha el nem mú lik. 

Mert a sze re tet Jé zus tól va ló. Az ér tünk meg halt és
fel tá ma dott Jé zus ad ta aján dé kul, hogy ab ból él jünk és
az zal él jünk. Ezért ami kor az el múl ha tat lan sze re tet rõl
bi zony sá got te szünk, Jé zus Krisz tus ról te szünk bi zony -
sá got. 

S most hadd szól jak pár szó val ah hoz a gyü le ke zet hez,

amely ben Nagy Ti bor test vé rünk 44 éven át szol gált. Szü -
le in ket, sõt nagy szü le in ket ke resz tel te, kon fir mál ta és es -
ket te, s még is, ha ma meg kér dez nénk a vá ros ban, ki is -
mer te õt, bi zony ke ve sen len né nek. Aho gyan Ti bor bá csi
szol gá la tát vé gig gon do lom, egy re job ban lá tom, hogy õ
tu da to san vá lasz tot ta a hát tér ben ma ra dást. Amint Ig na -
tiosz is, akit An ti ó khi ából Ró má ba hur col tak, hogy ott fe -
ne va dak elé ves sék, ezt ír ta a ró ma i ak nak: „In kább buz -
dít sá tok a fe ne va da kat, hogy sí rom má le gye nek, és sem mi
ne ma rad jon fenn az én tes tem bõl, hogy el al vá som után
sen ki nek ne le gyek ter hé re.” Ig na tiosz vá gya az volt, hogy
be lõ le sem mi fenn ne ma rad jon, hogy a gyü le ke zet szá má -
ra ne õ, ha nem Krisz tus ma rad jon egye dül. Ugyan ezt lá -
tom Ti bor bá csi szol gá la tá ban is. Né hány nem ze dék még
bi zo nyo san em lé kez ni fog õrá, ta lán tud ni fog juk, hogy az
õ szol gá la ta nyo mán vált ez a gyü le ke zet az úr va cso rá val
szí ve sen élõ kö zös ség gé. A leg fon to sabb, amit õ el vég zett
kö zöt tünk, hogy Krisz tust ál lí tot ta elénk, õró la tett hit val -
lást ékes sza va i val. S õ in kább hát tér be hú zó dott, hogy
Krisz tus nö ve ked jék ben nünk. Mert mi – Ti bor bá csi val
együtt – egy szer el me gyünk. A sze re tet azon ban so ha el
nem mú lik. Krisz tus so ha el nem mú lik. Ámen. 

Ben c ze And rás

Bol la Ár pád
(1931–2006)
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az egész vi lá got be jár hat ta. Ez zel kap cso lat ban min dig azt
em le get te, hogy Is ten nek „jó hu mo ra” van. 

Köz ben 1966-ban a du na ke szi gyü le ke zet se géd lel ké -
sze, majd lel ké sze lett. A Du na ke szi–Göd–Szõd Társ egy -
ház ban új ra sok fel adat várt rá. A lel ki mun ka mel lett épít -
ke zé sek so ra is, töb bek kö zött az új lel kész la kás épí té se.
1980-ban a rá kos pa lo tai gyü le ke zet hív ta meg új ra lel ké -
szé ül, és itt szol gált nyug díj ba vo nu lá sá ig, 1995-ig. 

A rend szer vál tás után a Pes ti Egy ház me gye es pe re sé vé
vá lasz tot ták, Har ma ti Bé la püs pök a me ne kült ügyi szol -
gá lat ve ze té sét is rá bíz ta. 

1995-ös nyug díj ba vo nu lá sa sem je len tett pi he nést, mi -
vel kö zel há rom év re el vál lal ta a bra zí li ai, São Pa o ló-i ma -
gyar gyü le ke zet ve ze té sét. Ha za té ré se után ki se gí tõ lel -
kész ként a De ák té ri, a kõ bá nyai és a fa so ri gyü le ke zet ben
vég zett szol gá la to kat, majd rö vid idõ re új ra vissza ke rült
ré gi ked ves rá kos pa lo tai gyü le ke ze té be.

1998-ban sú lyos be teg ség tá mad ta meg, amely bõl le -
gyen gül ve bár, de fel épült. Et tõl kezd ve for dult egy re tu -
da to sab ban be teg tár sai fe lé, így vál lal ta a „nyug dí jas-
be teg” a kór ház lel kész sé get is, amely vé gül na gyon ked -
ves szol gá la tá vá lett. Köz ben ma ga is ké szü lõ dött a ha -
za me ne tel re, mert be teg sé ge egy re job ban el ha tal ma so -
dott raj ta.

Né hány mát rai pi he nõ na pot meg sza kít va kór ház ba ke -
rült, és 2006. au gusz tus 27-én itt fe je zõ dött be gaz dag föl -
di pá lyá ja. 

El me ne te le nem csak csa lád já nak, de egy há zá nak és ré -
gi tár sa i nak is nagy vesz te sé get je lent. Je len lé te kö zös sé -
gün ket nem csak vi dá mí tot ta, ha nem min dig erõ sí tet te is.
Jó ba rát és me leg szí vû kol lé ga volt. Tud juk, hogy Is ten
sze re te té ben van, és ránk, akik még úton va gyunk, már
nem kell olyan so kat vár nia, mint ki suno ká já ra. 

Ke ve há zi né Czégé nyi Klá ra 



SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 18. VA SÁR NAP
• 2Móz 20,1–17

A tex tus ról

A Tíz pa ran cso lat nak rend kí vü li je len tõ sé ge van a Bib li án
be lül. Is ten sa ját ma ga hir det te ki Iz rá el né pé nek és ír ta kõ -
táb lák ra (2Móz 31,18), ami kor szö vet sé get kö tött ve lük. A
bûn be esés után ez volt az egyet len olyan eset, ami kor Is ten
je len lé te tö me gek szá má ra ér zé kel he tõ volt. Hall hat ták
hang ját, és át adott egy sa ját ke zé vel írt do ku men tu mot. 

Az Új szö vet ség ben azu tán Jé zus Krisz tus ma ga tesz bi -
zony sá got a Tíz pa ran cso lat örök ér vé nyû vol tá ról. A gaz -
dag if jú kér dé sé re – Mes ter, mi jót te gyek, hogy el nyer jem az
örök éle tet? – Jé zus té te le sen fel so rol ja a pa ran cso la to kat.

Is ten mint egy fék nek, vissza tar tó erõ nek is szán ta az el -
sza ba dult bûn nel szem ben a pa ran cso la to kat. Jo han nes
Amos Co me ni us, a hí res cseh pe da gó gus és nagy ke resz -
tény gon dol ko dó ír ta: az is te ni jog rend nek ez a sum má ja
„fel ér a vi lág összes meg szám lál ha tat lan tör vé nyé vel, sza -
bá lyá val, jog rend jé vel, sõt ezer szer te tö ké le te sebb azok -
nál” (A vi lág út vesz tõ je és a szív pa ra di cso ma. Bu da pest,
1990. 181. o.).

El gon dol kod ta tó do log, hogy van nak egye sek, akik
azért tart ják ide jét múlt nak a Tíz pa ran cso lat egyes pa ran -
cso la ta i hoz va ló ra gasz ko dást, mert úgy gon dol ják, hogy
Krisz tus el jö ve te le után, az Új szö vet ség ben már csak an -
nak a lel ki lé nye ge, a sze re tet egyet len pa ran cso la ta az ér -
vé nyes ke resz tény er köl csi tör vény. Az utol só va cso rán Jé -
zus azt mond ta ta nít vá nya i nak: Új pa ran cso la tot adok
nek tek, hogy sze res sé tek egy mást: aho gyan én sze ret te lek
ti te ket, ti is úgy sze res sé tek egy mást. (Jn 13,34) Jé zus nak
ez a ki je len té se azon ban nem a Tíz pa ran cso lat ér vény te le -
ní té se, ha nem ar ra utal, hogy az õ ta ní tá sa, éle te meg erõ -
sí ti a pa ran cso la tok ál tal meg kí vánt sze re te tet. Ál ta la a
sze re tet ré gi pa ran cso la ta va ló ban új pa ran cso lat lett.

2–3. v.: Én va gyok az Úr, a te Is te ned… – ez a ki je len -
tés két ség te lenül azon nal ál lás fog la lás ra kény sze rí ti az ol -
va sót. Vagy el fo ga dom és meg haj lok elõt te, vagy el le ne

sze gü lök és el há rí tom ma gam tól. Mind a két dön tés nek
ko moly kö vet kez mé nyei van nak egész éle tünk re néz ve. 

Nem von ha tó két ség be, hogy az ige má so dik fe le a sza -
bad ság ról szól, lel ki és fi zi kai ér te lem ben egy aránt, ami
sen ki más nak, mint Is ten nek kö szön he tõ. A sza bad ság
nem vé let le nül az el sõ ige, ez ugyan is alap fel té te le a töb -
bi nek. Aki ugyan is nem sza bad fi zi kai ér te lem ben, az kép -
te len en ge del mes ked ni a töb bi tör vény nek, de ugyan ezt
ért het jük lel ki ér te lem ben is. Aki a bûn rab sá gá ban él, az
nem sze ret he ti Is te nét, sem fe le ba rát ját ma ra dék ta la nul.

4–6. v.: Ér de mes meg fi gyel ni a szö veg ben, hogy a bün -
te tést és a ju tal mat ak kor örök lik az utó dok, ha ma guk is
gyû lö lik vagy sze re tik Is tent, te hát ha a gyer mek foly tat ja
szü lei rossz vagy jó cse le ke de te it. Két ség te len, hogy a Tíz -
pa ran cso la tot át- meg át szö vi egy faj ta di dak ti kai, pe da gó -
gi ai szán dék. Szü lõi pél da ha tá sá ra rossz út ra tér het a
gyer mek, de ugyan így a jó pél da is kö ve tés re ser kent. 

7. v.: A zsi dó ha gyo mány sze rint ez az ige Is ten ne vé nek
fö lös le ges em le ge té se mel lett a va rázs lás és a ba bo na el -
len szól. A zsi dó nép Egyip tom ból sza ba dult, amely a va -
rázs lás és a má gia ott ho na volt. 

8–11. v.: A he ti mun ka szü ne ti nap, mint tud juk, „zsi dó
ta lál mány”, de ugyan így az is, hogy a pi he nés mel lett a
mun ka is min den ki szá má ra szó ló pa rancs. Az em ber nek
min den igye ke ze té vel ar ra kell tö re ked nie, hogy hat na pon
át szor gal ma san, lel ki is me re te sen te gye dol gát, és így lép -
jen be a he te dik na pon min de nek elõtt egy lel ki „nyu ga -
lom ba” (Zsid 4,10–11). Is ten va ló di öröm ün nep nek szán -
ta a he te dik na pot, ame lyet a ve le va ló egyé ni és gyü le ke -
ze ti kö zös ség re kell hogy for dít son az em ber. 

12. v.: A szü lõk irán ti há la tar to zás a szü lõk sze mé lyes
gyen ge sé ge i tõl füg get le nül is lé te zik. A mai élet hez kap -
csol va ez a pa ran cso lat nem el sõ sor ban a gyer mek kor ban
lé võk nek szól, ha nem sok kal in kább a fel nõtt gyer me kek -
nek, akik az idõs szü lõk gon dos ápo lá sá val pél dát mu tat -
nak sa ját gyer me ke ik szá má ra. „A tisz te let nem csak a sze -
re te tet fog lal ja ma gá ban, ha nem a tisz tes ség tu dást, alá za -
tot és hó do la tot is, mint ha va la mi ki rá lyi fen ség rej tõz nék
ben nük” (Luther Már ton: Nagy ká té).

13. v.: A ka te go ri kus is te ni pa rancs nem rész le tez sem -
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mit, hi szen az élet vé del me örök ér vé nyû tör vény. A pa ran -
cso la tot a nyo mor gók, szen ve dõk meg se gí té sé vel is be
lehet  töl te ni. 

14. v.: Ez a pa ran cso lat tel jes er köl csi tisz ta sá got kí ván
sza va ink ban és cse le ke de te ink ben egy aránt. Csak is az
olyan tett és vi sel ke dés he lyén va ló, amely épí ti, erõ sí ti a
há zas tár sak kö zöt ti ben sõ lel ki egy sé get. 

15. v.: E pa ran cso lat fedd he tet len be csü le tes sé get kí ván
a fe le ba rát anya gi ja va i nak tel jes tisz te let ben tar tá sá val,
be le ért ve a be csü le tes mun ká ért fi ze tett be csü le tes bért,
va la mint a be csü le tes árért adott be csü le tes áru el vé nek
kö ve te lé sét is. A tör vény be töl té se ezen fe lül meg kí ván ja
fe le ba rá tunk anya gi meg se gí té sét is, ha ez szük sé ges. 

16. v.: Bûn min den ne mû ha zug be széd a fe le ba rát nak
vagy a fe le ba rát ról. So ha nem ítél kez he tünk egy más in dí -
té ka i ról, mert er re nincs er köl csi ala punk, lé vén ma gunk
is hi bás, vét kes em be rek: „No ha mi nem tûr jük, hogy bár -
mi rosszat mond jon is ró lunk va la ki…, még sem tud juk el -
vi sel ni, hogy más ról jót mond ja nak. Sen ki nek sem fel ada -
ta, hogy nyil vá no san ítél je és os to roz za fe le ba rát ját”
(Luther Már ton: Nagy ká té).

17. v.: Ez az ige a tu laj don tisz te le té rõl szól, és ép pen
úgy biz to sí té ka az összes em ber és em ber kö zöt ti kap cso -
lat ra vo nat ko zó pa ran cso lat nak, mint ahogy a 2. vers elõ -
fel té te le az összes töb bi nek. A meg kí vá nás és a vá gya ko -
zás ro kon ér tel mû sza vak ugyan, a va gyon irán ti vá gya -
ko zás még is több let je len tés sel bír. A pa ran cso lat az irigy -
sé get is ko moly bûn nek mi nõ sí ti. 

Az ige hir de tés hez

Ami kor mi, em be rek, azt a szót hall juk: tör vény, ak kor
aka rat la nul is ar ra gon do lunk, amit nem sza bad. Van egy
ha ta lom, amely ilyen vagy olyan ala pon meg tilt az em be -
rek nek bi zo nyos dol go kat, kor lá toz za éle tü ket, moz gá su -
kat, meg akar ja ha tá roz ni gon dol ko dá su kat. Több nyi re
így gon dol ko dunk a vi lá gi tör vé nyek rõl, ame lye ket gyak -
ran és szí ve sen kri ti zá lunk, és nem gon dol ko dunk más -
ként a Tíz pa ran cso lat ról sem. Pe dig a Tíz pa ran cso lat al ko -
tó ja nem va la mi ide gen ha ta lom, még csak nem is az ál ta -
lunk vá lasz tott par la men ti kép vi se lõk, ha nem az élõ Is ten,
aki ma ga a sze re tet, akinek nem az a cél ja ve lünk, hogy
el ve gyen tõ lünk va la mit vagy kor lá toz zon va la mi ben, ha -
nem hogy ad jon va la mit, ami ne künk nincs, ami ben hi -
ányt szen ve dünk. Nem azért ad pa ran cso la to kat, mert úri
ked ve azt kí ván ja, hogy kö rül bás tyáz zon ben nün ket sza -
bá lyok kal, vagy hogy ál ta luk éle tünk meg fo gyat koz zon,
ha nem azért, hogy ne árt sunk ma gunk nak és egy más nak.

El mond hat juk te hát, hogy a Tíz pa ran cso lat lé nye ge
nem a ha tal mi vagy te kin té lyi ala pon ki osz tott ti la lom,
ha nem ne künk na gyon is szük sé ges, ja vun kat aka ró is te -
ni jó ság. (Jó len ne, ha egész ige hir de té sünk bõl az su gá roz -
na az igét hall ga tók ra, hogy mi lyen jó szí vû az a tör vény -
adó, aki eze ket a tör vé nye ket a lel künk re kö ti.) A szö vet -

ség igéi ezek, az össze tar to zá sé, ha te hát mi, Is ten gyer -
me kei, él ni sze ret nénk, ak kor ko mo lyan kell ven nünk eze -
ket. Azt is mond hat juk, hogy a Tíz pa ran cso lat a mi Is ten -
nel kö tött szö vet sé günk al kot má nya, és mint ilyen, a leg -
fon to sabb em be ri tu dá sunk fog la la ta.

Mi lyen sok fél re sik lott éle tet lá tunk ma gunk kö rül és
ma gunk ban nap mint nap! Nem kell na gyon is mer nünk
be szél ge tõ part ne rün ket ah hoz, hogy vi lá gos sá vál jon,
azért a nagy ta nács ta lan ság, azért az el ve szett ség ér ze te,
mert az élet na gyon kell, min den le he tõ sé gé vel együtt, de
aki az éle tet ad ta és fenn tart ja, az Úr, a mi Is te nünk, nem
kell, sõt egye ne sen az len ne a leg jobb, ha va la hol éle tünk
leg hát só so rá ban fog lal na he lyet, és csak ak kor lép ne elõ,
ha baj ba ju tot tunk, és se gí te nie kell raj tunk. 

Mind ezek kel szem ben mi cso da evan gé li um rej lik eb ben
a mon dat ban: Én va gyok az Úr, a te Is te ned… Ez a
mennyei hang nem har sog ja túl a mi han gun kat, nem
söp ri le az asz tal ról, amit mi mon dunk, csak ennyit mond:
Én va gyok… nem csak te vagy. Én va gyok, aki Krisz tus -
ban az élet ke nye ré nek és az élet vi zé nek ne ve zi ma gát.
Nem aka dá lyo kat gör dí tek eléd, ha nem tel jes lé nyem mel
se gí te lek. Va jon el fo gad juk ezt a se gít sé get, hogy meg fog -
jon és ölé be ve gyen? A sza bad ság le he tõ sé gét, hogy szár -
nyal has sunk ve le együtt, min de nün ket, amink csak van –
el mond ha tat la nul sok aján dé kát. Új éle tünk le he tõ sé gét,
hogy a bûn nek – Krisz tus sal – nincs ha tal ma raj tunk. Az
az Úr va gyok, aki a te Is te ned, lé nyed bel sõ mag va. Aki
nél kül üres a szív, mert õ a mi Is te nünk. Õ a sza ba dí tó,
mert sze re te te üd vöt akar ad ni min den em ber nek. 

Ros tá né Pi ri Mag da

Tal ló zó 

„Kü lönb sé get tesz az er köl csi fe le lõs ség kö zött, amely
csak a bû nös szü lõ ket ter he li, és a ter mé sze tes kö vet kez -
mé nyek, a bûn re va ló haj la mos ság kö zött, ami az utó dok -
hoz örök ség ként ke rült.” (Hertz Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té -
ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A tíz pa ran cso lat ról kö te te ket le het ír ni. Itt be kell ér -
nünk az zal, hogy az egyes pa ran csok alap ér tel mét jel le -
mez zük, a to vább fej lesz tés le het sé ges me ne té nél pe dig
uta lunk a He gyi be széd ben fog lal tak ra, ahol Jé zus sza vai
preg nán san mu tat ják be, hogy mi van a tör vény be tû je
mö gött. (…) a kí ván ság bûnt szül (Jak 1,13–15). A leg el -
sõ bûn eset fi gyel mez tet en nek a tör vény nek a ko mo lyan -
vé te lé re.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar -
canum Di gi té ka Kft.)

„Bár a mai hí võk nin cse nek a tör vény alatt (Róm 6,15),
ne kik is a szent mér ce sze rint kell él ni ük, amely meg nyil -
vá nul a Tíz pa ran cso lat ban. A tíz pa ran cso lat kö zül ki lenc
meg is mét lõ dik az Új szö vet ség ben, még ma ga sabb kö ve tel -
mé nyek kel, mint ame lyek a 2Móz 20,3–17-ben ta lál ha tók.
Az egyet len, amely nem is mét lõ dik meg, a szom bat pa ran -
csa, de a hét el sõ nap ját ak kor is meg kell kü lön böz tet ni a
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töb bi tõl, és is ten tisz te let tel kell em lé kez ni a Meg vál tó fel -
tá ma dá sá ra.” (A Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz-
tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„Aki ezt a tör vényt ad ta, meg ma gya ráz ta a tör vényt, és
be is töl töt te tel je sen, ami kor a föl dön meg je lent alá zat -
ban. És mi u tán szent éle tet élt a föl dön, a ke reszt re ment
és ma gá ra vet te a tör vény át kát (…).” (Ar no C. Ga e be le in:
Ószö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„A tör vény az éle tet és a jo gos sá got tû zi ki cé lul, amely
csak a tör vény pon tos be tar tá sá val ér he tõ el, de (…) kép -
te le nek va gyunk tel je sí te ni. A tel je sí tés hez élet tel kel le ne
ren del kez nünk, vagy is a ki in du ló pont nál már a cél ban
kel le ne len nünk. (…) a gyil kos ság, há zas ság tö rés vagy lo -
pás a ke resz tyén er kölcs tan nal köz vet len el lent mon dás -
ban van nak. De ha a hí võ ke resz tyén éle tét e sza bá lyok
vagy mind a tíz pa ran cso lat sze rint akar ná be ren dez ni, ki
tud ná-e ter mel ni ma gá ból azo kat a ki tû nõ és be cses gyü -
möl csö ket, ame lyek rõl az efé zu si le vél be szél?” (C. H.
Mackin tosh: El mél ke dé sek Mó zes 1–5. köny vé rõl. Evan gé -
li u mi Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(tör vény és sza bad ság)
„Az egyet len for má ja a sza bad ság nak, úgy vé lem, az a sza -
bad ság, amely össze függ a rend del; amely nem csak együtt
lé te zik rend del és erénnyel, de nem is lé tez het azok nél kül.”

Ed mund Bur ke (1729–1797) an gol ál lam fér fi

(a fel tét len is te ni tör vény nél kü löz he tet len sé gé rõl, amely
nem köz meg egye zé sen ala pul…)
„Egy sze rû ter mé szet tu do má nyi tény, hogy ahány em ber,
annyi fé le a po li ti kai hoz zá ér té se. Nem csak egyé nen ként
vál to zik, ha nem ugyan azon egyén nél kor sze rint is. Eb bõl
kö vet ke zik, mi lyen õrült ség fel té te lez ni, hogy a nép sza va
Is ten sza va.”

George Ber nard Shaw (1856–1950)
ír szár ma zá sú an gol író

(Én, az Úr, va gyok a te Is te ned…)
„Bel sõ ösz tö nünk szi lárd ala pok fe lé, a lét mé lye, az örök -
ké va ló ság fe lé tö rek szik.”

Karl Jas pers (1883–1969) né met fi lo zó fus, el me or vos

(Ne imádd és ne tisz teld azo kat…)
„Em ber nek len ni annyi, mint em ber ré vál ni.”

Karl Jas pers 

TÖR TÉ NET
(Ne le gyen más is te ned!)
Rot schild és Rácz Pa li (tör té net a 19. szá zad ból)
Rácz Pa li, a hí res prí más a Va dász kürt ben ját szott egy es -
te. Va la ki fi gyel mez te ti, hogy az egyik asz tal nál Rot schild

ül. Az öreg úr el kezd oda mu zsi kál ni. Szebb nél szebb nó tá -
it sze di elõ, egé szen be le me le ged ve a mu zsi ká lás ba.

Egy szer csak Rot schild zse bé be nyúl, ki ve szi a „nagy
bu gyel lá rist”, s oda in ti ma gá hoz Pa li bá tyját. Az nagy haj -
lon gá sok kö zött lép az asz tal hoz, s kap a várt nagy ban -
kó he lyett – egy egy fo rin tos bank je gyet…

– Azt nem lá tom, hogy te vagy a mil li o mos Rot schild –
dör mö gi az öreg vissza tér té ben –, de azt lá tom, ho gyan
let tél az zá!…

VERS
(a he te dik nap)
Ju hász Gyu la: Bé ke

És min den dol gok mé lyén bé ke él
És min den tá jak éjén csend la kik
S a vég te len ség össz han got ze nél
S örök va lók csu pán mély ál ma ink.

És min den bá nat las san bé ke lesz
És min de nik gyöt rõ dés gyõ ze lem
S a kí nok kín ja, mely vé rig se bez,
Se gít túl lát ni a szûk éle ten.

Test vé re im: a bol dog ság örök
S e tá jon mind el mú ló, ami jó
S az élet, a szép, nagy pro cesszió,

Mely in dul ör vény és sí rok fö lött,
Az égi táj fe lé tart csen de sen
S egy stá ci ó ja van: a vég te len.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 19. VA SÁR NAP
• 2Móz 34,4–10

Jah ve an gya la a Sí nai-hegy má sik ne ve. Az össze tört kõ -
táb lák drá mai ese mé nye Is ten tör vé nyes, ren det for má ló
sze re te té nek fel füg gesz té sét je len tet te. Az Egyip tom ból
kime ne kí tett nép tü rel met len sé ge, ki me rült sé ge, az élet -
ben ma ra dá sért foly ta tott, em bert pró bá ló, min den na pi
har cuk gyen gé vé, el eset té tor zí tot ta lel ki sé gü ket. Ka pasz -
ko dót, meg ra gad ha tó, lát ha tó erõ for rást ke res tek, ezért
prak ti ku san ol dot ták meg Áron nal a vá ra ko zás bé ní tó, el -
vi sel he tet len órá it. Az üres kéz zel va ló vá ra ko zás, a fel -
adat, cél nél kü li lé zen gés, a „ta lán nem is szü le tik meg ol -
dás” gyöt rel mé ben lét kér dés va la mit ten ni. Ez a bi zony ta -
lan ság ve ze tett az arany bor jú, egy kéz zel fog ha tó, lát ha tó
is ten ség el ké szí té sé hez. Is ten vi lá go san meg mu ta tott ter -
ve he lyett, amely idõt, fe gyel me zett sé get igé nyel és a vá ra -
ko zás alá za tát kö ve teli meg (Tíz pa ran cso lat), a pót cse lek -
vés be me ne kül tek, amely azon nal lát ha tó, át me ne ti leg fel -
ada tot nyújt, de hosszú tá von nem kí nál meg ol dást, így
örö kös em be ri gyar ló sá gun kat tük rö zi.
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Jah ve an gya la a Sí nai-hegy má sik ne ve. A 12. szá zad -
ban épült bonc hi dai (er dé lyi) re for má tus temp lom egyik
szeg le té ben fe dez tem fel egy fej nél kü li, kõ bõl fa ra gott
szob rot, amely a két kõ táb lát tart ja a ke zé ben – klasszi -
kus mó ze si áb rá zo lás ban –, azon ban an gyal szár nyai
van nak. Is me re tes, hogy egyes írás ma gya rá zók sze rint
nem Is ten, ha nem Is ten egyik an gya la köz ve tí tett a tör -
vény át adá sakor. E mû al ko tás azt is su gall ja, hogy az új
tör vény táb lák át adá sa, az Is ten új szö vet sé gé nek meg kö -
té se nem em ber hez kö tõ dik, nem em be rek he lyes-hely te -
len kép vi se le té tõl függ ere je. A Tíz pa ran cso lat Is ten né -
pet, kö zös sé get for má ló, meg tar tó al kot má nyos rend je.
Mó zes a völgy ben zaj ló ka taszt ró fa kö ze pet te is tisz tán
hall ja Is ten hí vá sát, és en ge del mes ke dik: …jöjj fel reg gel
a Sí nai-hegy re, és állj ott elém a hegy csú csán! Ne jöj jön
ve led sen ki…! A tex tus ezen ré sze egy õsi el len tét pár ral
szim bo li zál ja bûn és erény ket tõs sé gét. A bû nös völggyel
szem ben, ahol ko ráb ban az arany bor jút imá dó nép tán -
colt, ahol Mó zes dü he pusz tí tott, gyil kolt, a hegy csú cson,
a fény ben, csend ben, Is ten kö zel sé gé ben ma ga Mó zes is
térd re bo rult, Is ten bo csá na tá ért es dek lett, és az egész
nép és ön ma ga re ha bi li tá ci ó ját kér te: …bo csásd meg
még is bû nün ket és vét ke in ket, és tégy tu laj do nod dá ben -
nün ket! Is ten ki je len ti Mó zes nek a hegy csú cson, hogy mit
je lent az õ ne ve, Jah ve: az Úr, az Úr ir gal mas és ke gyel -
mes Is ten. A Sí nai-he gyen Is ten szem be ál lít ja Mó zes nek a
né pe irán ti sze re te tét, ir gal mas sá gát, hû sé gét, ke gyel mét
az zal, hogy a ki vá lasz tott nép szem be for dult ve le. Hût -
len sé gü ket, hi tet len sé gü ket meg bo csát ja. Sze re te té bõl
min den új ra kez dõd het. Ép és új kõ táb lák hir de tik aka ra -
tát, azon ban a bû nök kö vet kez mé nye sö tét árny ként ve -
tõ dik a jö võ re. Örök fi gyel mez te tés ként szól: Is ten ke gyel -
me és hû sé ge tar tós, de az Is ten nel har co ló em ber bû nei,
se bei új ra és új ra ki fa kad hat nak. 

Jah ve an gya la a Sí nai-hegy má sik ne ve. Is ten Mó zest
vá lasz tot ta ki ar ra, hogy ki ve zes se a né pét Egyip tom ból,
Mó zest vá lasz tot ta ki ar ra, hogy ke resz tül ve zes se õket a
si va ta gon, és Mó zest vá lasz tot ta ki ar ra, hogy köz ve tít se
a Tíz pa ran cso la tot. Mó zes azon ban em ber volt. Mint
ahogy a ki vá lasz tott nép is el ve szí tet te tü rel mét, és bál -
ványt imá dott, úgy a ki vá lasz tott em ber is el ve szí tet te ön -
ural mát, és ha rag já ban össze tör te az el sõ kõ táb lá kat.
Most, ami kor ezek a so rok szü let nek, iszo nyú há bo rú dúl
a „kõ táb lák or szá gá ban”. Li ba non ban és Iz ra el ben ez rek
hal nak meg, a két nép ha rag ja ki en gesz tel he tet len. Az
össze tört kõ táb lák nyo mo rú sá ga az egész vi lág ra ki su -
gár zik, elég, ha csak a ter ve zett lon do ni ter ror tá ma dás ra
és az an nak kö vet kez mé nye ként meg je le nõ el len õr zé sek -
re, ké szült ség re gon do lunk, amely a vi lág szin te min den
rep te rét érin ti. Mind annyi unk éle té re ha tás sal van. Az
össze tört kõ táb lák üze ne te a gyû lö let, a ha rag fék te len
pusz tí tá sa, az új kõ táb lák üze ne te pe dig a meg bo csá tás,
a bé kes ség, a har mó nia és az Is ten nel és ön ma gunk kal
meg bé kélt élet re mény sé ge. 

Jah ve an gya la a Sí nai-hegy má sik ne ve. Ma dách Im re

így áb rá zol ja Mó zes nek az Is ten nel kö tött szö vet ség fe lett
ér zett örö mét: 

„Ke zem ben van hát vég re a szö vet ség,
Mit né pé vel Je ho va ál ta lam
Kö tött, s uj já val e táb lák ra írt.
Ke zem ben a tör vény, mely szent paizs
Lesz né pe men, míg hit tel hû ma rad…”

Is ten szent paj zsa er nyõ ként ol tal maz za a tu laj do ná vá lett
né pet (2Móz 34,8). Az is te ni tu laj don jog ha tal mas ér té ket
je len tett a vá lasz tott nép szá má ra és je lent szá munk ra is.
Tud juk, hogy Is ten új szö vet sé gé nek új já te rem tõ rend je
min den nép re és min den egyes em ber re ér vé nyes, hogy sa -
ját Fi át küld te el a vi lág ba, hogy vét ke in ket meg bo csás sa.
Hogy össze tört re mé nye in ket új cé lo kért moz gó sít sa, hogy
re mény te len, ha lál ra ítélt, bé nult hely ze tünk bõl az élet
tör vé nyé nek szol gá la tá ban jár junk Jé zus Krisz tu sért. 

Jah ve an gya la a Sí nai-hegy má sik ne ve. Mó zes meg kö -
töt te a szö vet sé get, új kõ táb lák ra ír ta a tör vé nye ket, ame -
lye ket a bál vány imá dás sal né pe meg sze gett. Tud nunk
kell, hogy a kõ táb lák ra ere de ti leg a tör vé nyek szö ve gét ír -
ták, nem a szá mo kat. A mû vé szi, temp lo mi áb rá zo lá sok
ró mai szá mai a kõ táb lá kon az em lé kez te tés célját szol gál -
ják. Em lé kez tet nek ar ra, hogy vi lá gunk ban nem le het tör -
vé nyek, sza bá lyok be tar tá sa nél kül él ni. Tör vé nyek szü let -
nek ma is, mó do sít ják a ré geb bi e ket vagy meg szün te tik az
ak tu a li tá su kat vesz tet te ket. Azok a jó tör vé nyek, ame lyek
össz hang ban van nak a Tíz pa ran cso lat tal, ar ra épül nek, és
mo dern ko runk kö ve tel mé nye i hez iga zod nak, de az ál ta -
lá nos, ál lan dó ér té ke ket meg õr zik. A Tíz pa ran cso lat so ha -
sem fog ja el ve szí te ni az ak tu a li tá sát, ezért nem le het meg -
vál toz tat ni, ha tá lyon kí vül he lyez ni. 

Az ige hir de tés hez 

Annyi min dent ron tunk el nap mint nap! Annyi min den
van, ami rõl szá mot kel le ne ad nunk! Ma gya rá za tok min dig
akad nak. Kö rül mé nyek is, ame lyek re nyu godt szív vel ken -
het jük sa ját em be ri bot la do zá sa in kat, küz del me in ket, bû -
nös mi vol tun kat. Bár Mó zes né pé nek hût len sé ge mi att
dob ta le ke zé bõl az „új szö vet sé get” ígé rõ táb lá kat, még is õ
tör te össze a Tíz pa ran cso la tot, sa ját sér tett sé ge, dü he kész -
tet te a bosszú ra. Mó zes má sod szor is meg mert áll ni Is ten
elõtt, és Is ten ke gyel mes és ir gal mas volt hoz zá. 

Gyak ran ma gya ráz ko dunk, gyõz kö dünk, csi szol gat juk
ma gun kat egy re fé nye sebb re az em be rek elõtt több-ke ve -
sebb si ker rel, de bo csá na tot egy re ke ve seb bet ké rünk. Pe -
dig az õszin te meg bá nás, az egy más ba ve tett bi za lom és a
tö rek vés az új ra kez dés re az egyet len, ami kap cso la ta ink -
nak új erõt ad hat, egy má so dik lé pés esé lyét. Mert gyak -
ran hall juk, hogy aki meg tet te az el sõ lé pést, meg tet te már
az út fe lét. Me lyi künk nek ne len ne ugyan ak ko ra fel adat
túl lép ni egy sú lyos prob lé mán, amely ben út köz ben, az el -
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sõ lé pés után meg bot lot tunk, mint el in dul ni? Ki ne gon -
dol na ar ra, ha elõt tünk az aka dály, hogy in kább még is for -
dul junk vissza? Me lyi künk nek ne len ne szük sé ge se gí tõ
kéz re, amely talp ra ál lít, és meg ad ja ne künk az új ra kez -
dés, a má so dik, a kö vet ke zõ lé pés esé lyét? 

Em be rek csak fel ál lí ta ni ké pe sek ben nün ket, de Is ten
meg is tart a sa ját lá bun kon. Hogy ha még is új ra el es nénk,
õ az egyet len, aki fe lejt. Nem kér ke dik az zal, hogy meg bo -
csá tott, mert ir gal ma és ke gyel me, amely ma gá ban hor -
doz za azt, hogy még egyet lép he tünk, ta nul va hi bá ink ból,
ma ga sabb szint re emel. A ke gye lem Is ten lé nye ge, fe lénk
nyúj tott se gí tõ keze pe dig a mi egyet len hosszú táv ra szó -
ló esé lyünk az új ra kez dés hez. 

Az új ra kez dés örö me, Is ten ir gal má nak, sze re te té nek
cso dá la ta fo gal ma zó dik meg ezen a va sár na pon a nyír egy -
há zi nagy temp lom ban, ami kor a temp lom fel szen te lé sé -
nek két száz hu sza dik év for du ló já ra em lé ke zünk. A temp -
lom az a hely, ahol az össze tört szí vek a tör vény tük ré be
néz ve bo csá na tért kö nyö rög nek, és a szeg let kõ, Jé zus
Krisz tus ke gyel mé nek meg aján dé ko zot tai le het nek. 

Fo hász

„Há lá sak va gyunk ne ked, hogy te vagy örök Is te nünk,
õse ink Is te ne mind örök re, éle tünk bér ce, se gít sé günk paj -
zsa, te vagy az nem ze dék rõl nem ze dék re. Há lát adunk ne -
ked, és hir det jük di csõ sé ge det éle tün kért, me lyet ke zed ben
tar tasz, lel kün kért, mely ná lad van le tét be he lyez ve, cso -
dá i dért, me lyek nap mint nap kí sér nek min ket, min den es -
te, reg gel és dél ben lá tott cso dás és jó tet te idért. Jó sá gos
vagy, mert nem szû nik ir gal mad, ir gal mas vagy, mert
nincs vé ge sze re te ted nek, min dig is ben ned re mény ke -
dünk.” (Sá mu el imá ja, zsi dó ima könyv) 

Sztan kó Gyön gyi 

Tal ló zó

„(…) az En gesz te lés nap ján hoz ta meg a hírt, hogy Is ten
tel je sen meg bo csát a bû nös nép nek (…). A zsi dó ság na -
gyon óva tos az is ten fo ga lom de fi ní ci ó já nál. Õ az »Én
szóf«, a Vég te len, a Meg ha tá roz ha tat lan. A »ti zen há rom
tu laj don ság« azon ban er köl csi ter mi nu sok ban ad ja ne -
künk Is ten meg ha tá ro zá sát. (…) Böl cse ink a 6. és 7. ver -
set, ame lyek Is ten »ti zen há rom tu laj don sá gát« tar tal maz -
zák, min den bûn bá nó ima ural ko dó ref rén jé vé tet ték. (…)
de tel jes föl men tést nem ad. (…) Böl cse ink ki fej tik: ven ak -
ké »föl men tést ad – a meg té rõ nek«; ló jen nakké, »de nem
men ti fel õt – aki nem tér meg« (…). Is ten ir gal mas, ke -
gyel mes és tü rel me sen el né zõ; de so ha sem tör li el az örök
és át hi dal ha tat lan kü lönb sé get a vi lá gos ság és a sö tét ség
kö zött, a jó és a rossz kö zött. Is ten nem hagy hat ja az is -
mé telt go nosz sá got és a rossz ban va ló ma kacs meg rög -
zött sé get tel je sen bün tet le nül. (…) Mó zes azo no sít ja ma -

gát a nép pel, »bû ne ink«-rõl be szél.” (Hertz Bib lia jegy ze tei.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Azt mond ta Mó zes nek, hogy az õ, Jah ve (az Úr) ne ve
azt je len ti, hogy õ a kö nyö rü let, a ke gye lem, a sze re tet (he -
sed, két szer for dul elõ a 6–7. vers ben), a hû ség (‘emet,
»meg bíz ha tó ság«) és bûn bo csá nat Is te ne. (…) Nagy jó in -
du la tá nak meg nyil vá nu lá sá ban ugyan ak kor ott sze re pel
igaz sá gos sá ga is, mely szük sé ges sé te szi, hogy meg bün -
tes sen bár kit, aki meg sér ti az õ 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 ke gye lem tel jes ki nyil vá ní tá sát nem le he tett ak kor
meg ten ni, csak Krisz tus ke reszt jé ben, ahol meg nyil vá nult
Is ten igaz sá ga, és a ke gye lem elõ ra gyog tel jes cso dá la tos
di csõ sé gé ben.” (Ar no C. Ga e be le in: Ószö vet sé gi kom men -
tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Sem a te rem tés ben, sem Is ten nek er köl csi kor mány zá -
sá ban nem is mer he tem meg atyai szí vé nek mély tit ka it.
Ezek csak a Jé zus Krisz tus ar cán ra gyog tak fel (2Kor 4). A
ke reszt mû vé ben Is ten va la mennyi tu laj don sá gát is te ni
össz hang ban hoz ta nap fény re.” (C. H. Mac kin tosh: El mél -
ke dé sek Mó zes 1–5. köny vé rõl. Evan gé li u mi Ki adó)

„(…) ez az evan gé li um eb ben a tör té net ben, hogy Is ten
új ra kez dõ Is ten!” (Joó Sán dor: Ne félj, csak higgy! Aj tony
Ar túr)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
„A né pek ter mé sze te ele in te ke gyet len; azu tán szi go rú; ké -
sõb ben jó aka ró, majd fi nom; és vé gül ki csa pon gó.”

Giam bat tis ta Vi co (1668–1744) olasz fi lo zó fus

(Bár nem hagy ja egé szen bün te tés nél kül…)
„A zsar nok nak is dol ga van a föl dön. Nem tu dod még,
hogy õ a bün te tés?”

Má rai Sán dor (1900–1989) író

(Mó zes ön zet len sé gé rõl: „Ha meg nyer tem jó in du la to dat,
járj kö zöt tünk, Uram!”)
„Az em be rek cse le ke de te i nek csak is a szán dék szab ja meg
az ér de mét, s az ön zet len ség te szi tö ké le tes sé.”

Jean De La Bruyé re (1645–1696) fran cia mo ra lis ta

(tégy tu laj do nod dá ben nün ket)
„Ha a sors nem irá nyul ma ga sabb ren dû ér ték fe lé, ha a
Vé let len ural ko dik, sö tét ség ben já runk, s mi énk a va kok
bor zasz tó sza bad sá ga.”

Al bert Ca mus (1913–1960) fran cia re gény író, esszé is ta

(Én most szö vet sé get kö tök…)
„Egy ál ta lán nincs vé let len: min den meg pró bál ta tás bün te -
tés, vagy ju ta lom, vagy elõ re lá tás.”

François-Ma rie Vol taire (1694–1778) fran cia fi lo zó fus
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VERS
(Bár nem hagy ja egé szen bün te tés nél kül…)
Kri ti ász (Kr. e. 450 után) gö rög po li ti kus,
fi lo zó fus és köl tõ: A val lás ere de te (rész let)

Haj dan ren de zet len volt az em ber éle te,
a nyers erõ ve zet te, mint az ál la tét,
mi dõn nem vár hat tak ju tal mat még a jók,
s a rossza kat nem ér te sem mi bün te tés.
Az em be rek csak az tán hoz tak, úgy hi szem,
bün tet ni tör vényt, – így lett zsar nok ká a jog,
s rab szol gá vá a gõg s a bûn min den fa ja;
mert bün te tés súj tot ta azt, ki vét ke zett.
(Kerényi Grácia fordítása)

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 20. VA SÁR NAP
• 1Móz 8,18–22

Exe ge ti kai alap

Az õs tör té net min den epi zód ja ar ról ta nús ko dik, hogy Is -
ten, bár lát ja az em ber bû nét, és meg is bün te ti mi at ta,
min dig hagy egy „kis ka put”, ame lyen be lép ve az em ber
még is újat kezd het. Az el sõ em ber szem be szál lá sa Is ten nel
bün te tést ered mé nyez, de nem azon na li ha lált. Ka in test -
vér gyil kos sá ga bün te tést ered mé nyez, de nem azon na li
ha lált. Az özön víz tör té ne té ben Is ten jo go san bün te ti a tõ -
le el for dult, el fa jult vi lá got, de hagy egy ma got, amely a
foly ta tást biz to sít ja. A bá be li tor nyot épí tõ (Is tent trón já ról
le dön tõ, ma gát a he lyé re ül te tõ) em be re ket az zal bün te ti,
hogy egy más tor nya it dön tö ge tik, de megmarad a re mény
ar ra, hogy va la ki szí vé ben vissza ül tes se Is tent a trón ra. 

To váb bá rég óta ott fe szül a kér dés: mi ként hir des sem az
õs tör té ne tet? Ver bá li san ins pi rált szö veg ként, amellyel pil -
la na tok alatt a me sék bi ro dal má ba rö pí tem a hall ga tó sá -
got? Hir des sem nagy sze rû pél dá za tok ként, ame lyek egye -
te mes mon da ni va lója ta lán meg érin ti a gyü le ke ze tet?
Vagy hir des sem az em be ri ség õs tu da tá ba be ül te tett, min -
de nek al ján ott ülõ ta pasz ta lat ként, egye te mes tu dat ként,
amellyel kap cso lód ha tunk éle tünk leg fon to sabb kér dé se i -
hez? Akár hon nan is kö ze lí tünk, a mon da ni va ló min dig az
ma rad, hogy a te remt mény el vesz tet te az össz han got a Te -
rem tõ vel, de Is ten igaz sá ga nem ab ban me rül ki, hogy az
em bert vég ér vé nye sen és örök re meg bün te ti (aho gyan ér -
de mel né), ha nem hagy egy esélyt a me ne kü lés re. 

A me ne kü lés azon ban ki zá ró lag Is ten irá nyá ba tör tén -
het. És itt nem le het meg ke rül ni Jé zus sze mé lyét, mert Is -
ten úgy dön tött, hogy csak raj ta ke resz tül le het vissza tér -
ni. A „kis ka pu”, a szo ros ka pu, a ju hok aj ta ja Jé zus. 

Bár egyedül Nóé – és csa lád ja – találtatott igaznak,
még is kény te len vé gig szen ved ni mind azt, ami az özön víz -
zel jár. Bár kát épít, ál la to kat gyûjt és etet hosszú idõn ke -
resz tül, és át éli az özön víz ha lál fé lel mét. Az em ber egye te -

mes bû né nek kö vet kez mé nye te hát ki ter jed hí võ re és hi -
tet len re, és ke gyet le nül nagy mun kát és fe le lõs sé get tesz
az em ber vállára. Bár Nóé mind ezt pa rancs ra te szi, még is
öröm mel végzi el, a bár ka és az ál la tok az õ sa ját túl élé sé -
nek is a fel té te lei. Nem lá zad Is ten pa ran csa el len, nem kér
pri vi lé gi u mo kat, elég ne ki az a ke gye lem, hogy túl él he ti.
Rá adá sul foly to nos gú nyo ló dás kí sé ri, de õ tud ja, hogy a
gú nyo lók a ha lál ba men nek. 

Ki jön a bár ká ból, de nem a pusz tu lás nagy sá ga mi att ke -
se reg, ha nem ar cát Is ten fe lé for dít ja há la adás ra. Bár a jah -
vis ta irat alap ve tõ en kul tusz el le nes, az ál do zat be mu ta tá -
sa, an nak en gesz te lõ jel le ge azt ér zé kel te ti, az em ber el is -
me ri, hogy rá szo rul Is ten bo csá na tá ra. Az ál do zat el fo ga -
dá sa Is ten ré szé rõl ugyan ak kor azt is je len ti, hogy ez után
kész el fo gad ni a fe lé bûn bá nat tal kö ze le dõ em bert. Az em -
ber tud ja, hogy meg ma ra dá sá nak to váb bi fel té te le is az
lesz, hogy be le si mul-e Is ten aka ra tá ba. Is ten el fo gad ja Nóé
õszin te ál do za tát, és ki nyil vá nít ja, hogy töb bé nem bo csát
ha son ló ka taszt ró fát az em ber re, bár tud ja, hogy az em ber
szí ve mé lyén rom lott ma radt. Is ten te hát nem ab ban bí zik,
hogy az em ber a ka taszt ró fák, fi gyel mez te tõ je lek ha tá sá ra
„meg ja vul”, ma gá ba száll, meg tér, ha nem a to vább ra is
rom lott em ber nek új le he tõ sé get ad. Jé zus is tesz rá uta lást,
hogy az em ber alap ja i ban so ha nem fog meg vál toz ni, még
a leg utol só idõk ben is úgy vi sel ke dik, mint „Nóé nap ja i -
ban”: eszik, iszik, nõ sül, férj hez megy, te szi a dol gát, csak
Is tent hagy ja ki mind eb bõl.

Is ten az új kez de tet az zal ér zé kel te ti, hogy ugyan olyan
ki fe je zé se ket hasz nál, mint a vi lág te rem té se kor a kul túr -
pa rancs ban, és az egész te rem tett sé get át fo gó ren det új ra
ki je len ti. Tél és nyár, nap pal és éj sza ka, ve tés és ara tás az
élet nek olyan rit mu sát, cik lu sát és ke re tét ad ja, ame lyet az
em ber nek ér tel me sen kell ki töl te ni. A ke re te ken vál toz tat -
ni nem le het, ezek olyan adott sá gok, ame lyek le he tõ sé get
ad nak az em ber nek Is ten rend jé be be il lesz ked ni. Aki el -
uta sít ja Is ten alap ve tõ te rem tés be li rend jét, pél dá ul a sze -
mé lyi sé gi sza bad ság jo gok ra hi vat koz va, az sze ren csét len -
né te szi ma gát és kör nye ze tét, gon dol ko dá sá val meg ront -
ja a kö vet ke zõ nem ze dék Is ten rend jé hez va ló ösz tö nös
von zó dá sát, szív be írt tör vé nyét. 

Össze fog lal va: olyan Is tent lá tunk ma gunk elõtt eb ben az
el be szé lés ben, aki szin te ví vó dik, hogy vég te len ha tal mát
mi re hasz nál ja: meg bán ja a te rem tést, és min dent el tö röl -
jön, vagy új te rem tést ké szít sen elõ. Lát ja az em ber ere den -
dõ rom lott sá gát, de vé gül az új kez det mel lett dönt a bû nét
meg bá nó, Is ten ural mát el is me rõ, aka ra tá ba be le il lesz ke dõ
em ber rel. Is ten nek ez a faj ta igaz sá ga, „gon dol ko dá sa” Jé -
zus el kül dé sé ben tel je se dik ki és vá lik tö ké le tes sé.
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Ige hir de té si váz lat1

Is ten új le he tõ sé get ad
Süllye dõ vi lág ban élünk, ezt bi zo nyí ta ni nem kell, min -
den ki ér zi a bõ rén nap mint nap. A nyu ga ti tí pu sú tár sa -
da lom nem haj lan dó tu do mást ven ni a szá já ig érõ víz rõl.
Ful dok lá sa köz ben még van ere je a má si kat le nyom ni
(sza bad ver seny), és a bár kát épí tõt gú nyol ni. A hal dok ló
fõ sze rep lõ az ope ra szín pa dán még ké pes egy tíz per ces
nagy ári át el éne kel ni, a vi lág szín pa dán pe dig ké pes vál lal -
koz ni, be fek tet ni, lob biz ni, kam pá nyol ni, vá lasz tást nyer -
ni, ma ni pu lál ni, ügyes ked ni, jó so kat ha zud ni, vé gül az
egész re meg ta ní ta ni a kö vet ke zõ nem ze dé ket is. Mi elõtt
meg ful lad, még át ad ja a ta ná csot a fi á nak: „Le gyél te is
olyan élet re va ló, mint én!”

Ta lán nem so kan van nak, akik más ra vágy nak, vagy
so kan van nak, de nem tud ják, hol a me ne kü lés út ja. Aki
ki nyit ja a Bib li á ját, össze kul csol ja a ke zét, el in dul a temp -
lom fe lé, és fõ kép pen em ber tár sa fe lé, az tud jon ró la, hogy
van Bár ka. Is ten sze re te te Jé zust ad ta bár ka ként. A Bár ka
meg men tett, de most lás suk, mit kez dünk a meg men tett
éle tünk kel. Éle tünk csak esély, le he tõ ség ma rad, vagy
meg te lik tar ta lom mal?

A bûn bá nó és há la adó em ber út ja
A meg men tett em ber bûn bá nó és há la adó egy szer re. Mint
az úr va cso rá ban. Bûn bá nó, mert tud ja, hogy mi lyen mély -
ség bõl jött, és há la adó, mert azt is tud ja, hogy Is ten nem
lett vol na kö te les meg bo csá ta ni (lásd a té koz ló fiú tör té ne -
tét). Ez az em ber nem foly ton az el ve szett vi lág rom ja in
ke se reg, fõ ként nem íté li el a vi lá got: „ezt meg ér de mel -
ted”, ha nem meg né zi, hogy mit tud ten ni. Egy éle tünk
van, és ha már egy szer meg me ne kül tünk, nem mind egy,
hogy a hát ra le võ idõn ket mi re hasz nál juk.

A ha lál kö ze lé ben járt em be rek egy ré sze, ami kor meg -
me ne kül, rán dít egyet a vál lán, és azt mond ja: „Nagy
máz lim volt!” – és éli to vább meg szo kott éle tét. Más vi -
szont új szü le tés nap ja ként éli át a meg me ne kü lést, és ki -
tûz va la mi va ló ban ér tel mes, az az Is ten ter vé be be le il lõ
célt ma ga elé. To vább ad ja fi a i nak, hogy „van Bár ka a te
szá mod ra is”. To vább ad ja, hogy min den nem ze dék nek
meg van a ma ga özön vi ze, és a jé zu si bár ka le he tõ sé ge ott
le beg a ví zen. 

Az ál do za tunk ak kor „ked ves il lat” Is ten nek, ha azt
nem kö te les ség tu dat ból, ha nem fel sza ba dult há lá ból ad -
juk. Há la, di csé ret, szol gá lat, en ge del mes ség fa kad Is ten
meg men tõ sze re te té bõl.

Is ten az élet ke re te it bol dog sá gunk ra ad ja
A jö võ re né zõ bi zal munk nem op ti miz mus. Nem ab ban bí -
zunk, hogy meg ja vul az em ber. A szív rom lott sá ga meg ma -
rad, de meg ma rad Krisz tus ke reszt je is. Ez a ket tõ most már

együtt van a vi lág ban. Is ten fenn akar ja tar ta ni az éle tet, ezt
nyil vá ní tot ta ki ak kor, ami kor Jé zust ér tünk odaad ta. 

A te rem tés be li ke re tek azon ban nem vál toz nak, még ak -
kor sem, ha az em ber azo kat ál lan dó an fe sze ge ti. Az em -
ber nem akar kü lönb sé get ten ni ün nep és hét köz nap kö -
zött, nap pal és éj sza ka kö zött, há zas ság és nem há zas ság
kö zött, gyer mek vál la lás és gyer me ket nem vál la lás kö zött,
mun ka és ügyes ke dés kö zött. 

Is ten va la mi lyen nek meg ter vez te, meg ál mod ta az em -
bert. A szí ve szán dé ká ban meg rom lott em ber lel ke he lyett
Jé zus Lel két akar ja be lénk he lyez ni. A ke re tet te hát örök
tör vény ként ad ta, Jé zus Lel két pe dig – mint az em ber leg -
fon to sabb tar tal mát – aján dé kul, ke gyel mé bõl ad ta. Is ten
bol dog nak sze ret né lát ni te remt mé nyét, az em bert, aki új -
ra össz hang ba ke rült te rem tõ jé vel, aki el hí vá sá hoz mél tó,
meg szen telt élet ben jár.

Me kis Ádám

Tal ló zó

„Nem szól a Bib lia ar ról, hogy ami kor Nóé ki lé pett a szá -
raz föld re, két ség be esett-e a ször nyû pusz tu lás lát tán,
vagy el len ke zõ leg, büsz ké vé tet te-e az a gon do lat, hogy õ
a ki vált sá gos meg me ne kült, szin te övé az egész föld. El -
len ben (…) leg el sõ tet te volt há la ál do za tot mu tat ni be
(…). Az ál do zat el fo ga dá sá hoz fû zött ígé ret ben Is ten »re -
á lis lá tá sa« tük rö zõ dik. Õ tud ja, hogy az em ber szí vé nek
az in du la tai (vö. 6,5) nem lesz nek jók ez után sem. Õ még -
sem akar ja töb bet ilyen mó don el pusz tí ta ni a föl det. (…)
A ter mé szet rend jé nek ez a cik li kus jel le gû to va ha la dá sa
pe dig nem una lom és nem a gon dok nak, a mun kák nak a
kény sze rû is mét lõ dé se, ha nem az élet fenn ma ra dá sá nak
az ál dá sa, (…) az em ber nek pe dig le he tõ sé get ad ar ra,
hogy tar ta lom mal, em ber hez mél tó mun ká val ezt a ke re tet
ki tölt se.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar -
canum Di gi té ka Kft.)

„Is ten imá da ta ab ból áll, hogy an nak leg ja vá ból adunk
ne ki, ami amúgy is az övé. Az Úr meg vál tot tai aj kuk di -
csé re tét ajánl ják fel ne ki (Zsid 13,15), jö ve del mük leg ja vát
(Péld 3,9) és lel kük kész sé ges ál do za tát.” (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)

„Noé ki köl tö zé sét a bár ká ból még sem a ked ve zõ kül sõ
hír adá sok szab ják meg, ha nem Is ten sza va. (…) Noé el sõ
tet te a há la adás. Most ol vas suk elõ ször, hogy em ber ol tárt
épí tett. S elõbb épül ol tár a meg újult föl dön, mint te tõ a fe -
jük fö lé.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál -
vin Ki adó)

„A Noé ál tal be mu ta tott ál do zat mö gött meg pil lant hat -
juk a Jé zus Krisz tus ál tal ho zott ál do za tot. (…) el jö ven dõ
ural ko dá sá ra va ló te kin tet tel lé te zik még min dig ez a vi -
lág.” (Cor ne lis van der Waal: Ku tas sá tok az Írá so kat!
Irány tû Ki adó)

„(…) min den »bár ka« csak ad dig me ne dék hely, amíg Is -
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ten va la mi kép pen tud tunk ra nem ad ja: Jöjj ki!” (Gyök össy
End re: Az õs tör té net. Szent Gel lért Egy há zi Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(a csa pás ról)
„…a pes tis nek is meg van a ma ga jó té te mé nye, mert ki -
nyíl nak tõ le a sze mek, és kény sze rít, hogy gon dol kod -
junk!”

Al bert Ca mus (1913–1960) fran cia író: A pes tis

(if jú sá gá tól fog va)
„Az ör dög kí sért a vi lág ban, be fu rak szik az ár tat lan fi a ta -
lok tes té be, és eb ben a fel nõt tek a hi bá sak az örö kös há -
bo rú ik kal, meg bom bá ik kal, meg egyéb hü lye sé ge ik kel.”

An thony Bur gess (1917–1993) an gol író

(Bár go nosz az em ber szí vé nek szán dé ka if jú sá gá tól fog va
– avagy a tör té nel mi re a li tást fi gyel men kí vül ha gyó, szép -
lel kû en em ber köz pon tú ta nok, mint ko runk ban a „li be rá lis
he ge mó nia” [Mol nár Ta más fi lo zó fus ki fe je zé se] ve szé lyes -
sé gé rõl)
„Az a tév hit, mi sze rint he lyes »kon di ci o ná lást« fel té te lez -
ve az em ber tõl csak nem min den el vár ha tó, ve le csak nem
min den meg csi nál ha tó, alap já ul szol gál an nak a sok bûn -
nek, me lyet a ci vi li zált em be ri ség a ter mé szet, így az em -
ber ter mé sze te és az em ber ség el len el kö vet. Szük ség sze -
rû en a leg tra gi ku sabb kö vet kez mé nyek kel jár, ha egy vi lá -
got át fo gó ideo ló gia az ab ból ere dõ po li ti ká val együtt ha -
zug ság ra épül.”

Kon rad Lor enz (1903–1989) oszt rák eto ló gus

(bár go nosz az em ber szí vé nek szán dé ka…)
„Az egyet len va la mi, ami mi att föl dün kön fél ni kell: az
em ber.”

Carl Gus tav Jung (1875–1961) sváj ci pszi chi á ter

„– Ret te ne tes ez az una lom!
– Csak tud nám, hogy mit ke re sünk a föl dön!
– Le he tet len, hogy bol do gok le gyünk, ha a vi lág ra te -

kin tünk.
– Bra vó, tu do mány, bra vó, tech ni ka! De ugyan mi nek

mind ez?
– Sza vam ra, meg bo lon du lunk!
– Nem ven ni tu do mást az iga zi kér dé sek rõl – ez nem old

meg sem mit!
– El me ne kül ni? Ho vá? Az em ber min dig ön ma gá ra ta -

lál…”
Pi erre Im ber dis, Xavi er Per r in (szerk.):

Rész le tek fran cia fi a ta lok val lo má sa i ból

VERS
(Nem át ko zom meg a föl det…)
Ady End re: Me ne kü lés az Úr hoz (rész let)

Mert õ még is leg jobb Kis ér tet
S mert ször nyü sé ges, le he tet len,
Hogy sen kié vagy em be ré
Az Élet, az Élet, az Élet.

RE FOR MÁ CIÓ ÜN NE PE
• Gal 5,(1–3)4–6

Be ve ze tõ gon do la tok

„Ki es ni a ke gye lem bõl?” cím mel kö zöl egy rö vid írást né -
hai Far kas Jó zsef re for má tus lel kész gyûj te mé nyes kö te té -
ben1 (Gal 5,4 alap ján). A bib li ai ala pú cik kek, kö zöt tük ez
is, ige ma gya rá zat nak, de ige hir de tés nek is be il le nek. A
szer zõ rá mu tat Pál apos tol szo mo rú ér te sü lé sé re: hi á ba ír -
ta le úgy a gala ták sze me elõtt Krisz tust, mint ha kö zöt tük
fe szí tet ték vol na meg (Gal 3,1), bi zo nyos „be fu ra ko dott ál -
test vé rek” (Gal 2,4) meg igéz ték õket. Mind ed dig jól fu tot -
tak (Gal 5,7), és az igaz ság nak en ge del mes ked ve he lye sen
él tek a Krisz tus ban el nyert sza bad ság gal. Az apos tol je len -
lé te és szol gá la ta a Szent lé lek ál tal meg gyõz te õket a hit
ál tal le het sé ges üd vös ség fe lõl. Pál tá vol lé té ben azon ban a
jó zan eszük mel lett (Gal 3,1) az egész sé ges hi tü ket is
kezd ték el ve szí te ni. A tév ta ní tók ra hall gat va a tör vény
ural ma alatt akar tak él ni (Gal 4,21), azt gon dol va, hogy a
hit mel lett csak a ko ráb bi val lá sos szo ká sok meg tar tá sa, a
kö tött szer tar tá sok gya kor lá sa ad hat üdv bi zo nyos sá got.
Ha nin cse nek cse le ke de tek, ak kor nincs ke gye lem sem!

Az apos tol szá má ra azon ban „a hit a Jé zus Krisz tus ba
ve tett hit, min den meg szo rí tás nél kül”.2 Pál sza va it Luther
is ha son ló kép pen ér ti: „Krisz tus ban két ség nél kül a hit
szá mít, mert Krisz tust ad ja ne künk, s az õ igaz sá ga a
Szent lé lek aján dé kát köz ve tí ti, aki vi szont sze re te tet éb -
reszt ben nünk, amely sem mi kép pen sem meg ve ten dõ, hi -
szen min den jó for rá sa.”3 A két je les elõd nyom do kán ha -
lad va, im már az ün nep kap csán Já nos sy La jos így ír: „A
re for má ció po zi tí vu ma: elõ re az evan gé li um mal!”4 En nek
hir de té se „…szük ség kép pen meg von ja a vá lasz tó vo na lat
min den em be ri erõ re, ér dem re és cse le ke det re épí te ni aka -
ró val lá sos ság, va la mint min den ha mis bib li ciz mus fe lé”.5

Mind ez egy kor társunk éles meg fo gal ma zá sá ban: ha a
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val lá sos cse le ke de te ink ben bí zunk, ki e sünk a ke gye lem -
bõl. „Még éle seb ben: nem a bû nünk, ha nem a val lá sos
gya kor la to zá sunk (és fõ ként az ezek ben va ló bi za ko dás)
ve szé lyez te ti a ke gye lem ben ma ra dá sun kat. Ez olyan vak -
me rõ ál lí tás, hogy szin te el akad a lé leg ze tünk. Ho gyan le -
het sé ge sek ezek? Elõ ször is az »es ni« szót kell ko mo lyan
ven nünk. A ke gye lem be be fe lé is csak »es ni« le het. Ön telt,
ön elé gült, gõ gös éle tünk ma gas do bo gó já ról nem le het
könnyed lé pés sel be lép ni a ke gye lem vi lá gá ba. Em ber lé -
tünk nyo mo rú sá ga it át él ve mint egy »sza bad esés sel« kell
be le zu han nunk Is ten ir gal mas sze re te té be. Aki nem vál lal -
ja ezt az üd vös sé ges »sza bad esést«, ha nem in kább ve rej -
té kes val lá sos cse le ke de te i vel, a sa ját tel je sít mé nyé vel
akar ja ki ér de mel ni ma gá nak Is ten sze re te tét, an nak mi re
vol na jó a ke gye lem?”6

A re for má ció ko rát meg elõ zõ en eb ben az ér te lem ben az
egy ház ki esett a ke gye lem bõl. A sza bad ság ra el hí vot ta kat
(Gal 5,13) a szol ga ság igá já ba fog ta (Gal 5,1), a Lé lek ál -
tal, hit bõl várt igaz ság re mény sé ge (Gal 5,5) he lyett pe dig
a test cse le ke de te i nek (Gal 5,19) ál do zott. Azon ban mint -
egy eb be be le üt köz ve, ezt el len pon toz va so dor ta, zu han -
tat ta az is te ni Lé lek a ke gye lem be Lu thert, Kál vint és más
re for má to ro kat. A ke gyel mes Is ten re ta lá lás nak ez a „sza -
bad esé se” le het 2006-ban is re for má ció ün ne pé nek az él -
mé nye, da col va a köl tõ el len té tes ta pasz ta la tá val:

Aka ra tom ból is ki hul lasz,
Én akart, vá gyott Is te nem,
Már ma ga mat sem is me rem
S Hoz zád be szél ni ron tás ful laszt.

Meg ûze ték s nem nyug szom ad dig, 
Mig hi te det meg nem nye rem,
Mert koc kán van az éle tem,
Mint ár nyék, mi kor el ha nyat lik.

S há nyat ta tom, mi ként a sás ka,
Mert csak Te né ked van erõd
S mert nem lát tam ré gen elõbb:
Nem sza bad hin ni sen ki más ba.7

Gon do la tok az ige hir de tés hez

A ma ga ne mé ben nem volt re for má tor, még csak elõ re for -
má tor sem a Kr. u. 2. szá zad ban élt Ter tul li a nus egy ház -
atya, azt azon ban már ak kor ha tá ro zot tan hir det te, hogy
Krisz tus Igaz ság nak, és nem Szo kás nak ne vez te ma gát.
Pál apos tol ha son ló egy ér tel mû ség gel mu tat rá a gala ták
rossz szo ká sá ra: Ti a tör vény ál tal akar tok meg iga zul ni!
El sza kad ta tok a Krisz tus tól! He lyez ke dés sel, em be ri meg -

fon to lá sok kal, val lá sos ko dás sal so ha nem jut tok kö zel
hoz zá. Ad dig, amíg az em be ri cse le ke de tek be és a val lá sos
ha szon el vû ség be ve ti tek a bi zal ma to kat, Krisz tus sem mit
nem hasz nál nek tek. Fél me gol dás nincs! Vagy a szol ga -
ság, vagy a Krisz tust kö ve tõk sza bad sá gá nak ke resz tet je -
len tõ, még is bol do gí tó igá ja (Mt 11,30) lé te zik csu pán.

Pál prog ram ja nem har ci as újat aka rás, ha nem a ré gi, a
meg lé võ, az ere de ti meg tisz tí tá sa és meg óvá sa. Nem re vo -
lú ció, ha nem re for má ció, amely a gyü le ke zet ben a kö zép -
pont ba ke rült pe rem je len sé gek és a val lá si el té ve lye dé sek
sa rok ba szo rí tá sát, va la mint fel szá mo lá sát tûz te ki cé lul.
A tu dós ben cés szer ze tes-ta nár, Su lyok Ele mér ír ja a kö -
zép kor vé gé nek egy há zi meg úju lá sá ról: a pa ra ka to li kus
szo ká sok fel szí ne alatt a hi te les ka to li kus igaz sá go kat
akar ták fel mu tat ni – ami kép pen ezt Pál apos tol is te szi le -
ve lé ben, a ke gye lem el sõbb sé gét hir det ve, és ki emel ve a
sze re tet ál tal mun kál ko dó hit sze re pét. 

Le han go ló, ami kor a re for má ció mai né pe pa ra pro tes -
tan tiz mus ba bur ko lóz va meg elég szik a fél me gol dá sok kal.
Helyt ál lás he lyett gyen ge ség re és ki me rült ség re hi vat ko -
zik, az ön ál ló és a füg get len gon dol ko dás ra va ló ké pes ség
he lyett az öt let te len ség és a kre a ti vi tás hi á nya jel lem zi, a
meg gyõ zõ dés és a meg gyõ zés ere je gé pi es val lá sos ság nak
ad ja át a he lyét, az igaz sá ga tu da tá ban a ha ta lom mal
szem ben is vé le ményt nyil vá ní tó me rész ség pe dig, mi elõtt
meg szü let ne, már is meg al ku vás sá vá lik. Mi lyen igaz: Ecc -
le sia sem per re for mari de bet, az egy ház nak szün te le nül
meg kell újul nia. Nem vé let le nül kér de zi a köl tõ:

A múlt hoz ké pest hol van a mi nõ ség?
Hi á ba van pa pi ron iga zunk,
hi á ba mond juk tisz tán az Igét, ha
a cá fo la ta sok szor mi va gyunk!

Bi zony, bi zony a „Sem per re for mari”
ide je jött el, s el sõ sor ban ránk!
Nem szek ta, „iz mus”, Ró ma most a kér dés:
ben nünk lob ban jon új ra fel a Láng,

a szent Láng, ami õse ink ben égett,
mi tõl sok fá sult szív tü zet fo gott
s ál doz va szol gál ták a ha zát s né pet,
sze ré nyek, tisz ták vol tak, s bol do gok.8

A szent Láng megvi lá gítja a re for má ció ér ték õr zõ, a szó jó
ér tel mé ben vett kon zer va tív jel le gé t. Hi te les pro tes táns
kül de té sünk ma sem más, mint az egye te mes ke resz tény
ér té kek és igaz sá gok meg õr zé se és ál lan dó re for má lá sa,
más szó val új ra ér tel me zé se. 

Her we gen ben cés apát ek kép pen nyi lat ko zott a re for -
má ció lé nye gé rõl: õsi for rás – új erõ. A ré gi ek a szent he -
lyet, az ol tárt, a temp lo mot több nyi re pa tak part já ra épí -
tet ték. Ki hin né, hogy a re for má ció for rá sa ma nem szük -
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ség kép pen Wit ten berg ben vagy Augs burg ban, ha nem ab -
ban a kül föl di vagy ha zai, fa lu si vagy vá ro si temp lom ban
és kö zös ség ben fa kad föl, ahol az Is ten igé jét, „az evan gé -
li u mot tisz tán ta nít ják és a szent sé ge ket he lye sen szol gál -
tat ják ki”?9 Ez a for rás táp lál ja a cse le ke de te ket, az el nyert
ke gye le mért va ló há la adás gyü möl cse it mint a hí võ élet bi -
zo nyí té kát. „És mi nél bol do gabb bi za lom mal vesszük a
meg nem ér de melt ke gyel met, an nál gaz da gab bak, íze seb -
bek lesz nek a ke gye le mért va ló há la adás gyü möl csei”,10

úgy mint a sze re tet, az öröm, a bé kes ség, a tü re lem, a szí -
ves ség, a jó ság, a hû ség, a sze líd ség és az ön meg tar tóz ta -
tás. Az ilye nek el len pe dig va ló ban nin csen tör vény (Gal
5,22–23). 

Bács kai Ká roly

Tal ló zó

„Mert vagy tel jes szív vel a tör vény be, vagy tel jes szív vel
Krisz tus ba fo gó dzunk.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Csak Krisz tus meg ta ga dá sá val le het vissza tér ni a tör -
vény ural ma alá. Eb ben az eset ben vi szont az íté let mér -
cé je a tel jes tör vény hi ány ta lan meg tar tá sa.” (id. Ma gas sy
Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„A »sze re tet ál tal mun kál ko dó hit« té te lét a ró mai ka to -
li kus teo ló gu sok a re for má ció el len akar ják fel hasz nál ni,
cá fol ják ve le a hit ál tal va ló meg iga zu lás el vét. Jól mond -
ta er re már Luther: »Pál nem azt mond ja, hogy a sze re tet
mun kál ko dik, ha nem hogy a hit; a hit gya ko rol ja a sze re -
te tet, és nem a sze re tet a hi tet.« A sze re tet a hit funk ci ó ja.
Csak a hit tud sze ret ni, mert csak ez tud ja el fo gad ni a ke -
gyel met.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta.
Kál vin Ki adó)

„A tör vény ezt mon da ná: »Ha ki ér dem led a sza bad sá -
got, sza bad le szel.« A ke gye lem azon ban ezt mond ja:
»Sza bad let tél Krisz tus ha lá lá nak drá ga árán. Irán ta ér zett
há lá ból állj meg szi lár dan ab ban a sza bad ság ban« (…). A
tör vé nyes ke dés Krisz tust ér ték te len né te szi. (…) a füg gés
a kö rül me tél ke dés tõl az zal jár, hogy Krisz tus nem hasz nál
sem mit. (…) Krisz tus hoz hoz zá ten ni annyit je lent, mint el -
ven ni Krisz tus ból.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi
kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Van tel je sít mény-ke resz tyén ség és van gyü möl csö ket
ter mõ ta nít vány ság Krisz tus ban.” (Sza bó An dor: Lá bam
elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„(…) csak az az em ber sza bad, aki ki sza ba dul a kö rül -
mé nye i nek, a bûn nek, tör vény nek és ha lál nak szo rí tó mar -
ká ból. (…) A hit, ha va ló ban a Jé zus Krisz tus ban gyö ke re -
zõ hit, »ele ven, al ko tó, te vé keny és ha té kony do log« –

mond ja (…) Luther (…). Hit nincs sze re tet nél kül. (…) a
sze re tet min dig kö vet kez mé nye a hit nek, és ezt a sor ren det
bün tet le nül nem for dít hat juk meg.” (Cser há ti Sán dor: A
gá lá ci a be li ek hez írt le vél. Saj tó osz tály)

„Az el len tét ki zá ró la gos sá ga ab ban van meg ala poz va,
hogy Krisz tus is egész em bert kí ván, a tör vény is.” (Var ga
Zsig mond J.: A gala ták hoz írt le vél. Kál vin Ki adó)

„Ha egy mér föld re mégy el, rab szol ga vagy, akár tet szik,
akár nem, kény te len vagy en ge del mes ked ni. De ha elm égy
ve le ön ként ket tõ re, sza bad vagy, fö li be emel ked tél an nak,
aki kény sze rí tett.” (Joó Sán dor: Min den kor örül je tek. Aj -
tony Ar túr)

Il luszt rá ció

(Tex tu sunk tör té net kri ti kai in terp re tá ci ó ja hall ga tó ink
több sé ge szá má ra ér dek te len – ahogy C. G. Jung ír ja: „A
spe ci á lis tu dás ször nyû hát rány. Olyan messzi re vi szi el az
em bert, hogy nem ké pes töb bé má sok kal meg osz ta ni.” A
tex tus je len be li ki fej té sé re néz ve ér de kes kér dés le het, hogy
– fi gye lem be vé ve a kor szel le met – akad nak-e még olya nok,
akik ma „tör vény ál tal akar nak meg iga zul ni”. A fel ve tés
csu pán öt let szin tû, ki fej té sé re itt nincs mód.– K. I.)

GON DO LA TOK
(a sza bad ság ról – ál ta lá ban)
„A sza bad ság az, ha sza bad sá gunk ban áll ki mon da ni,
hogy ket tõ meg ket tõ négy. Ha ezt meg te het jük, min den
egyéb ma gá tól kö vet ke zik.”

George Or well (1903–1950) an gol író: Ál lat farm

„Sza bad ság és de mok rá cia nem ér sem mit an nak a nép -
nek, amely nek nincs sza bad ide je. Ahol a nép 90%-a dol go -
zik és nincs sza bad ide je, míg 10%-é min den sza bad idõ és
sem mi mun ka, ad dig a sza bad ság csak li dérc fény…”

George Ber nard Shaw (1856–1950)
ír szár ma zá sú an gol író

„…a fe le lõs ség el kép zel he tet len sza bad ság nél kül.” 
Mi lan Kun dera (1929–) cseh drá ma- és re gény író

„Eb ben a sza bad ság ban, mi kor mind egyi künk ön ma ga, és
még is együtt él a má sik em ber rel: eb ben áll, eb ben él és
eb ben szö võ dik a hu ma ni tás.”

Karl Barth (1886–1968) sváj ci teo ló gus:
Em ber és em ber társ

„A sza bad ság nem nagy kez dõ be tû vel írott, fenn költ esz -
me volt ne künk, ha nem a szó va ló di ér tel me, a vá lasz tá si
le he tõ sé gek nagy bõ sé ge, s a rab ság, a ti lal mak, kény sze -
rek nagy mér vû rit ku lá sa.”

Ott lik Gé za (1912–1990) író: Is ko la a ha tá ron
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(tör vény ál tal akar tok meg iga zul ni…)
„…a tu dat lan em ber ön ma gát te szi a min den ség mér té -
ké vé.”

Giam bat tis ta Vi co (1668–1744) olasz fi lo zó fus

„Nem a sze rel met kell vak nak fes te ni, ha nem az ön hitt -
sé get.”

François-Ma rie Vol taire (1694–1778) fran cia fi lo zó fus

(a hit rõl)
„A hit so ha sem azo nos a jám bor ság gal.”

Karl Barth

(a sze re tet nél kül mun kál ko dó hit rõl)
„Ang li á ban hat van val lá si szek ta van – de csak egy fé le
már tás.”

Fran ces co Ca rac cio li (1752–1799) olasz ad mi rá lis

(a sze re tet ál tal mun kál ko dó hit ér té ké rõl)
„Mennyi szép ség ver senyt ren dez nek eb ben a csú nya vi lág -
ban! Jó ság ver senyt még nem ren dez tek so ha.”

Ju hász Gyu la (1883–1937) köl tõ

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 21. VA SÁR NAP
• Jer 29,1–7.10–14

„Meg ta lál tok en gem”

Kü lön le ges he lyet fog lal el az Ószö vet ség ben Je re mi ás
köny vé nek 29. fe je ze te. A pró fé ta le vél for má ban szó lal -
tat ja meg Is ten igé jét. Nem szo kat lan ez az Új szö vet sé get
már jól is me rõ ke resz tény gyü le ke ze tek nek (lásd Pál le ve -
le it), ószö vet sé gi össze füg gés ben azon ban egé szen új sze -
rû.1 Nem egy sze rû en ar ról van te hát szó, hogy Je re mi ás
sze mé lyé ben író pró fé tá val van dol gunk, ha nem hogy ez a
pró fé ta né pé nek és ko rá nak kö rül mé nye i bõl fa ka dó an
(ba bi lo ni fog ság, az ige hir de tõ és az ige hall ga tók köz ti fi -
zi kai tá vol ság) a le vél for mát vá laszt ja hon fi tár sai meg -
szó lí tá sá ra.

Ez a le vél alap ve tõ en vi gasz ta ló tar tal mú. Ke let ke zé se
ide jén a ba bi ló ni ai bi ro da lom össze om lá sá ról ter jeng tek
hí rek. A fog ság ba hur col tak kö zött fel éledt a re mény a ha -
za té rés re. Új ra meg erõ sö dõ ben volt egy faj ta „na ci o na lis ta
moz ga lom”, amely Egyip tom ere jé ben bíz va nyíl tan szem -
be he lyez ke dett Ne bu kad necc ar ral. En nek kép vi se lõi ha za -

áru lás sal vá dol ták Je re mi ást, mi vel õ to vább ra is a ba bi ló -
ni a i ak elõt ti meg adás ra in tet te ol va só it. E le vél ben az Úr
sza vát tol má csol ja a nép szá má ra, mi sze rint még leg alább
het ven év te lik el, amíg meg vál toz hat a je len le gi hely zet, s
a fog ság ban lé võk ha za tér het nek.

Le vél a fog ság ban le võk höz (1–7)
A le írás ból jól kör vo na laz ha tók a de por tál tak élet kö rül mé -
nyei: nem bör tö n ben él tek, ha nem volt bi zo nyos moz gás -
te rük. Fog va tar tó ik na gyobb te rü le te ket bo csá tot tak a ren -
del ke zé sük re  megmû ve lésre, és azon sza ba don mo zog hat -
tak. Sa ját vé ne ik irá nyí tá sa alatt foly tak hét köz nap ja ik és
ün ne pe ik. A temp lo mi kul tusz foly ta tá sá ra nem volt le he -
tõ ség, de ép pen eb ben az idõ ben kez dett ki ala kul ni a zsi -
na gó ga rend szer, s ek kor ra da tál ha tó a szent ira tok össze -
gyûj té sé nek a kez de te is.

Buz dí tás a meg ma ra dás ra
A kör nye ze tük rõl va ló gon dos ko dás, a vá ros és az or szág
ja vá ért va ló fá ra do zás nem meg al ku vás, ha nem a sze re tet
je le és a bé kes ség fel té te le. Át me ne ti szál lás he lyett le te le -
pe dés re és ott hon te rem tés re szó lít fel a pró fé ta. Fon tos ré -
sze en nek az üze net nek a há za so dás ra és gya ra po dás ra
va ló fel hí vás is.

A sza ba dí tás ígé re te (10–14)
Az is ten ke re sõ nép még ide gen föl dön is az zal az Is ten nel
ta lál hat élõ kö zös sé get, aki nem rom lást, ha nem re mény -
tel jes jö võt ké szít övéi szá má ra. Az em ber is ten fé lel me te -
hát nem fel té te le az Úr sze re te té nek, azt va ló sá go san meg -
ra gad ni még is csak alá za tos szív vel le het.

A mon da ni va ló ki bon tá sa

E pró fé tai le vél ol va sá sa so rán vi lá gos sá vál hat a fog ság -
ban élõk szá má ra, hogy az Úr nincs fi zi kai, föld raj zi hely -
hez köt ve, vagy is ve lük van, gon dos ko dik ró luk még nyo -
mo rú sá guk ban is. Le het sé ges a ve le va ló kap cso lat tar tás
a temp lom tól és a kul tusz tól el sza kad va is; Is ten aka ra ta,
pa ran csa te hát ez: imád koz za tok, és „meg ta lál tok en gem”
(13.14). Ha tal mas üze net és a vá lasz tott nép szá má ra új
fel is me rés, hogy Is ten meg ta lál ha tó a po gá nyok vá ro sa i -
ban, még ide gen föl dön is. De a ma egy há za szá má ra is
fon tos ta nul ság, mi sze rint Is ten nem zár ha tó a temp lom
fa lai kö zé, il let ve je len lé te nem szû kít he tõ le a ben ne hí võ
em ber ked ve zõ élet hely ze té re. Õ ak kor is és ott is kész
meg mu tat ni ma gát, ahol is me ret len min den ke gyes sé gi
for ma, vagy ami kor övéi ül döz te tést, szen ve dést, ki kö zö -
sí tést, meg nem ér tést kény te le nek el szen ved ni éle tük so -
rán. Hi szen le het sé ges ta lál koz ni ve le ko ráb ban ta lán mél -
tat lan nak hitt ke re tek és kö rül mé nyek kö zött ab ban a „vi -
lág ban” is, amely egy faj ta ér tel mé ben a kí vül ál lók kö ré nek
meg je lö lé sé re szol gál. Se gít sé gül le het hív ni õt be teg ágy -
hoz köt ve, s így a gyü le ke ze ti kö zös ség bõl fi zi ka i lag ki sza -
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1 „Az ÓSZ-ben a leg ré gibb le vél az ún. »Úri ás-le vél«, ame lyet Dá vid Jó -
áb nak, had se re ge pa rancs no ká nak írt (2Sám 11,14). Ál ta lá ban az ural -
ko dók le ve lei pa ran cso kat, ren de le te ket tar tal maz nak (1Kir 21,8; 2Kir
10,9kk; 2Krón 30,1; Ezsd 4,7; 7,11), de hal lunk aján ló le ve lek rõl is (2Kir
5,5). Szan hé rib asszír ki rály fe nye ge tõ le ve lét Ezé ki ás ki rály a temp lom -
ba vi szi az Úr elé (2Kir 19,14kk). Je re mi ás pró fé ta le ve let ír a ba bi lo ni
fog ság ba hur col tak nak (Jer 29).” In: Ke resz tyén Bib li ai Le xi kon. 2. Szerk.
Bar tha Ti bor. Kál vin Já nos Ki adó, Bu da pest, 1995. 125. o.



kad va is, ami kor az em ber úgy érez het né, hogy már tel je -
sen ma gá ra ma radt. Nincs olyan tá vol ság és kö zel ség, ma -
gas ság és mély ség, ahol ne vol na meg ta pasz tal ha tó az élõ
Is ten je len lé te: ahol ne élne és hatna tör vé nye és evan gé -
li u ma, aka ra ta és ke gyel me; aho gyan ar ról a 139. zsol tár
is éne kel: Ha a menny be száll nék, ott vagy, ha a hol tak ha -
zá já ban fe küd nék le, te ott is ott vagy. Ha a haj nal szár -
nya i ra kel nék, és a ten ger túl só vé gén lak nék, ke zed ott is
el ér ne, job bod meg ra gad na en gem. (Zsolt 139,8–10) Hol
más hol ra gad hat nánk meg tisz táb ban en nek az üze net nek
a lé nye gét, mint ép pen a gol go tai ke reszt ha lá lt is elszen -
ve dõ és e szen ve dést né mán vál la ló ná zá re ti Jé zus ra te -
kint ve? Nem csak ar ról van szó, hogy az õ ha lá lig tar tó en -
ge del mes sé ge min den ko ri pél da ként áll hat a nyo mo rú sá -
got szen ve dõ elõtt, ha nem hogy ép pen õben ne, Krisz tus
szen ve dé sé ben vál lal ja Is ten a tel jes kö zös sé get az em ber -
rel még a leg mé lyebb el ha gya tott ság ban is.

E pró fé tai le vél ol va sá sa so rán vi lá gos sá vál hat a fog -
ság ban élõk szá má ra, hogy Is ten Úr min den nép, bi ro da -
lom, po li ti kai kis- és nagy ha ta lom, sõt az egész koz mosz
fe lett. És még en nél is töb bet is meg ért het nek, azt tud ni il -
lik, hogy ter ve i be be le szö vi a vi lág tör té nel mi for du la to kat,
az em ber rel kap cso la tos cél jai el éré sé hez pe dig fel hasz nál -
ja a po gány né pe ket és ural ko dó kat is. A vá lasz tott nép
tag jai – de por tál tak és ott hon ma rad tak egy aránt – nem
egy sze rû en el len sé get, ha nem az Úr esz kö zét kell hogy fel -
is mer jék Ba bi lon ban. Vagy is a tör té ne lem és sze mé lyes
éle tük sok ré tû ese mé nyei mö gött egy aránt Is ten aka ra tát
kell meg lát ni uk. Azt az aka ra tot, amely a bûn bün te té sét,
de a bû nös meg men té sét cé loz za. Egy ko ri és mai ige hall -
ga tók kö zös fel ada ta: szem be sí te ni sze mé lyes hi tük tar tal -
mát a pró fé tai szó nak ez zel a mo men tu má val.

Éle ted min den ese mé nye hoz zá köt. Va jon ész re ve szed-
e, hogy még „rossz aka ró i don”, „el len sé ge i den”, a hi ted je -
len tõ sé gét és je len té sét meg nem ér tõ „kí vül ál lók” sza vá -
ban, moz du la tá ban, hoz zád va ló vi szo nyu lá sá ban sem a
vak sors, a vé let len ért utol, és nem is egy sze rû en csak
rossz in du lat vagy em be ri ér de kek ál do za ta let tél? Me red-e
lát ni az õ met szõ ké sé nek mun ká ját éle ted nek akár ilyen
ese mé nyei mö gött is? Az zal együtt le het sé ges ez, hogy
köz ben ma ga a pró fé ta is el osz lat min den ké tel ke dést: a
kö zel gõ vész, Je ru zsá lem láng ba bo ru lá sa, a temp lom
pusz tu lá sa nem Is ten szí ve sze rint va ló. Je re mi ás ez eset -
ben is túl lát a ho ri zon ton: az Úr vég sõ aka ra ta az, hogy
se gít sen né pén. Hogy meg bo csás son az em ber nek, és meg -
újít sa a ve le va ló kö zös sé get. Sze re te te ar ra in dít ja, hogy
ne azt te gye ve lem, amit meg ér de mel nék. És új ból adó dik
a gon do lat új szö vet sé gi „ki fu tá sa”: Ne kem ada tott min den
ha ta lom mennyen és föl dön (Mt 28,18) – hang zik a ki je len -
tés menny be me ne tel ese mé nye elõtt. Ugyan az a Jé zus
mond ja ezt már fel tá ma dott ként, aki ko ráb ban az el len ség
sze re te té re, az ér te mon dott imád ság ra buz dí tot ta ta nít vá -
nya it, és aki még a ke resz ten szen ved ve sem át koz ta, épp
el len ke zõ leg, imád ság ban hor doz ta hó hé rait és gya lá zó it.
Õben ne vá lik egy ér tel mû vé, hogy még a leg el ve te mül tebb

em be ri szán dék sem ké pes meg akasz ta ni Is ten ál dást ho -
zó ter vét: a Gol go ta bot rá nya ré sze hús vét örö mé nek, és
azon ke resz tül a bû nös em ber üd vös sé gé nek.

E pró fé tai le vél ol va sá sa so rán vi lá gos sá vál hat a fog -
ság ban élõk szá má ra, hogy az Éle tet ki zá ró lag az Úr je len -
lé te, aka ra ta és ígé re te je len ti a fog ság és a sza ba du lás ide -
jén egy aránt. Mert bár a kül sõ kö rül mé nyek lát szó lag dön -
tõ mó don meg ha tá roz zák az élet mi nõ sé get, a va ló ság
még is az, hogy van ál dás fog ság ban is, és le het ha lál ba
ro han ni azon kí vül is.

Ugyan ak kor egy ér tel mû en ki de rül a 10–14. ver sek üze -
ne té bõl, hogy bár Is tennek né pé vel szem be ni kö ve te lé se
vál to zat lan (Ha se gít sé gül hív tok, és áll ha ta to san imád -
koz tok…), a ne ki szó ló ígé ret még sem em be ri tel je sít mény
függ vé nye, ha nem az Úr szu ve rén aka ra tá ból fa ka dó kö -
vet kez mény (Majd ha el te lik a ba bi lo ni het ven esz ten dõ,
ak kor gon dom lesz rá tok, és va ló ra vál tom azt a jó szót,
hogy vissza hoz lak ben ne te ket er re a hely re).

Az Úr sza va sze rint a fõ kér dés te hát nem a po li ti kai
ér te lem ben vett fog ság prob lé má ja, ha nem hogy a nép
mennyi re fog lya sa ját bû ne i nek. Mert Is ten nel va ló kap -
cso la tát ez ha tá roz za meg dön tõ mér ték ben. A nép sor -
sá nak jó ra for dí tá sa itt gya kor la ti lag a szét szór tak
össze gyûj té sét je len ti, ez zel együtt azon ban fon tos fel is -
mer ni, hogy lé nye gé ben min den (a ba bi lo ni fog ság, a
pró fé tai le vél, az is ten ke re sés re va ló buz dí tás, a sza ba dí -
tás ígé re te) az Úr és né pe kap cso la tá nak hely re ál lí tá sá ért
tör té nik.

Va jon mit cé loz nak éle tem tör té né sei? Fel fe dez he tõ-e
azok ban irá nyult ság, kész te tés? Mit kí ván ben nem, ná -
lam, ve lem kez de ni az is ten tisz te let mint ese mény? Mi hú -
zó dik meg min den gyü le ke ze ti kö zös sé gi él mény, min den
egy há zi cse lek mény mö gött? Ne kem van szük sé gem ar ra,
hogy rá esz mél jek: Is ten a ve le va ló za var ta lan kö zös ség re
akar el ve zet ni en gem is. Ezért a pró fé tai szó, ezért a Krisz -
tus-ese mény, ezért az év szá za dok óta hang zó evan gé li um -
hir de tés. Is ten men tõ ak ci ó ba kez dett az em be rért, s ígé re -
te sze rint vég hez is vi szi azt.

Smi dé li usz And rás

Tal ló zó

„Is ten ki je len té sé bõl me rí tet te a bi zo nyos sá got, hogy egy -
fe lõl Is ten gon do la tai a fog ság ban élõk re vo nat ko zó an
»bé kes ség nek és nem há bo rú ság nak« gon do la tai, más fe lõl
az ott hon ma ra dot tak még min dig íté let alatt áll nak. Is ten
aka ra tá nak az is me re té ben fo gal maz za meg ta ná csa it.
(…) Jer 23,1–23 alap ján vált le he tõ vé gyü le ke ze tek ala pí -
tá sa, zsi na gó gák épí té se Pa lesz ti nán kí vül.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A het ven éves fog ság is ben ne volt Is ten ter vé ben a re -
mény tel jes jö võt il le tõ en. Az íté let ar ra kész tet te a fog lyo -
kat, hogy tel jes szív bõl ke res sék Is tent (…). A fog ság tá vo -
lab bi cél ja az volt, hogy Iz rá elt vissza kény sze rít se Is te né -
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hez (…).” (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)

„(…) szem be sze gül az ál pró fé ták kal. Egyet len ha tá sos
el len szer min den fé le tév hit re az Úr tól kül dött pró fé cia a je -
len rõl és a tá vo lab bi jö võ rõl. A le vél tar tal ma rend kí vül jó -
zan, s egy ben a hit bá tor sá gát igény li.” (Sza bó An dor: Lá -
bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Az Új szö vet ség szá mos he lyen ta ná csol ja, hogy a
rosszat jó val kell le gyõz nünk (…). Ám en nek a ta ní tás nak
a szó ki mon dá sát az Új szö vet ség is alig ha múl ja fe lül. (…)
el kell fo gad ni uk ezt a hely ze tet; a kel let len ség nem ked -
ves Is ten elõtt. (…) fel kell sza ba dul ni uk az ön saj ná lat és
az el ke se re dés bé ní tó ál la po tá ból. Te gyék, amit ten ni ük
kell, gya ra pod ja nak, mun kál kod ja nak a bé ké ért. Új élet -
célt tûz het nek ki ma guk elé, ha õk ad nak va la mit fog va -
tar tó ik nak – fá ra doz nak és imád koz nak ér tük. (…) A
12–13. ver sek olyan sze mé lyes és szív bõl fa ka dó, Is ten
irán ti nyi tott ság ról szól nak, me lyet igen rit kán mu ta tott
Iz rá el és az egy ház. (…) A 13. vers fel szó lí tá sa a ke re sés -
re és a meg ta lá lás ra ma is ugyan ilyen ak tu á lis, a hoz zá
fû zõ dõ ígé ret pe dig ki me rít he tet len.” (De rek Kid ner: Je re -
mi ás köny ve. Har mat)

„Nem ego iz mus ra akar ja ta ní ta ni a fog lyo kat, mint ha
azért kel le ne csak tö rõd ni ök Bá bel sor sá val (…), mert az
ne kik is hasz not hajt. (…) imád sá gos lel kü le té bõl fa kad e
ta nács. Õ is imád ko zott már el len sé ge i ért (18,20).” (Pál fy
Mik lós: Je re mi ás pró fé ta köny vé nek ma gya rá za ta. Evan gé -
li kus Saj tó osz tály)

Il luszt rá ció

(Fá ra doz za tok an nak a vá ros nak bé kes sé gén, aho vá fog -
ság ba vi tet te lek ben ne te ket… A múlt rend szer ben sok szor
ci tál ták ezt ne künk a teo ló gi án. Ez rend ben is vol na, fel té -
ve, ha ki mond ják: fog ság ban va gyunk. De ezt nem mer ték
ki mon da ni, mert ir ri tá ló lett vol na a ha ta lom szá má ra. Így
lesz az is te ni Szó hoz va ló hû ség bõl, a Krisz tus-kö ve tés
szán dé ká ból egy sze rû meg al ku vás – a ci tá tum ból ron gyos

ta ka ró. S ez a di lem ma még nem lett tör té ne lem mé: mu ta -
tis mu tan dis épp oly sú lyos, mint ak ko ri ban volt. Sõt sú lyo -
sabb, mert ne he zeb ben át lát ha tó. – K. I.)
„A bé ke tû rés nek vé gül is van egy ha tá ra, me lyen túl már
nem erény.”

Ed mund Bur ke (1729–1797) an gol ál lam fér fi

(Ba bi lon és Iz rá el – ha tal ma sok és ki vá lasz tot tak)
„Ki volt Cso ko nai ide jé ben a deb re ce ni kol lé gi um rek to ra?
Nem tu dom, de azt tu dom, hogy ki csap ta Cso ko na it.”

Ju hász Gyu la (1883–1937) köl tõ

„A csa pást nem szab ták az em ber mér té ké re, be be szél jük
te hát ma gunk nak, hogy a csa pás va ló sze rût len, rossz
álom, majd csak el mú lik. De nem min dig mú lik el, egyik
rossz álom jön a má sik rossz álom után, és az em be rek
múl nak el, és el sõ sor ban a hu ma nis ták, mert nem vol tak
elõ vi gyá za to sak.”

Al bert Ca mus (1913–1960) fran cia re gény író, fi lo zó fus:
A pes tis

VERS
(jó ra for dí tom sor so to kat…)
Fú jom az éne kem (ma gyar nép dal)

Fú jom az éne kem,
De nem jó ked vem bõl,
Mer’ a bú fú vat ja 
Szo mo rú szí vem bõl.

Né zem éle te met,
Nemigen gyö nyö rû.
Két pi ros or cá mon
Foly do gál a kö nyû.

Csak hadd foly do gál jon,
Csak ár kot ne mos son,
Csak az én Is te nem
En gem el ne hagy jon.
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