
Ré gi és új. El mú ló és kez dõ dõ. Az egy há zi esz ten dõ vé ge –
és az egy há zi esz ten dõ kez de te. Az el jö ven dõ ígé re te és a
már meg tör tént be tel je se dett ígé re te. Aho gyan össze kap -
cso ló dik két egy há zi esz ten dõ, össze fo nó dik ben ne min -
den idõ, amely fon tos szá munk ra, amely meg ha tá roz za
éle tün ket.

Sej tel me sen al ko nyo dó, ad ven ti té li es ték vissza re pí te -
nek a mes si ás nél kü li ség ho má lyá ba. Oda, ahol a pró fé tai
sza vak gyúj ta nak vi lá gos sá got, fel-fel vil lant va egy tá vo li
jö võ ké pét, amely nek ra gyo gá sa a fõ alak, a Meg vál tó sze -
re te té bõl és ha tal má ból árad. Vissza re pí te nek, de va ló sá -
gunk, lé nyünk ma rad. Ma rad a je len ben, a má ban, min -
den na pi har cunk ban és bé kes sé günk ben, könnyünk ben és
mo so lyunk ban, ma gá nyunk ban és öle lé sünk ben, két sé -
günk ben és hi tünk ben. Köz ben pe dig fü lünk be cseng a vi -
lág bí ró, di a dal mas Krisz tus ér ke zé sé nek kürt zen gé se, a tö -
ké le tes, múl ha tat lan jö võ üze ne te. Kü lö nös je len ez: múlt
és jö võ ha tár mezs gyé je, ahol a jö võ fe lõl ér ke zünk, hogy
új ból és új ból a múlt nál kezd jünk újat.

Mert e nél kül a múlt nél kül nincs je len és nincs jö võ. Ha
nem tel je sed nek be az ígé re tek, ha nem te kint he tünk
vissza az ad ven ti vá ra ko zás unkra cso dá la tos be tel je sü lést
nyúj tó meg tes te sü lés re, éle tünk és elõ re te kin té sünk pusz -
tán ki lá tás ta lan lét. Nem más, mint egy más ra zu ha nó,
mú ló per ce ink hor da lék hal ma za, ame lyet a re mény te len
sem mi-óce án ba mos be le a meg ál lít ha tat la nul höm pöly gõ
idõ. A te rem tés és ben ne az em be ri lét cso dá ja nem ezért
ada tott. Az em ber Is te nen túl ten ni aka ró tra gi kus igye ke -
ze te per sze a rom lást hoz ta, de az át ér he tet len idõ ben zaj -
ló pár be széd ben most Is ten nél a szó, és vá laszt már nem
vár: min dent vissza ad. Ha kell az em ber nek, ha nem.

Mert egy szer már új volt a föld és az ég. Új a sem mi -
hez, a nem lét hez ké pest, ami kor Is ten lé te zõ vé, élõ vé tet -
te. De az em ber úgy gon dol ta, hogy ezt a tö ké le tes sé get
még tö ké le te seb bé tud ja ten ni: ez volt az em ber sza va az
éle tet elõ hí vó szó ra. És in nen hang zik a sö tét ben fel -
hang zó, jö võ be mu ta tó szó: új já te szek min dent. In nen
in dul a pró fé tai szó ban meg fo gal ma zott üze net tör té ne -

te. En nek a ki mon dott szó nak a va ló sá ga mi att tud juk
ün ne pel ni ad ven tet. Mind az, ami az óta tör tént, hi te le sí -
tet te a vá ra ko zás ér tel mét. Ezért tu dunk el jut ni ad vent -
tõl örök élet va sár nap já ig, ezért kezd jük év rõl év re új ból
az er rõl szó ló ta nú ság té telt. Mert ez örök: Is ten sze re te te
Krisz tus ban, ami volt, van és lesz. Év rõl év re, év szá zad -
ról év szá zad ra, az Is ten-em ber pár be széd vég sõ, nagy is -
te ni ámen jé ig fut tat juk uj ja in kat az idõ-fo nat szá la in,
hogy min dig érez zük egye nes sé gét, elõ re ha la dá sát a bol -
dog tel jes ség fe lé.

Eköz ben gyak ran kell érez nünk, hogy a gyû lö let láng já -
tól vö rös re fes tett ég alatt, az em be ri fe le lõt len ség mi att
pusz tu ló föl dön élünk, gyak ran már sa ját ge ne rá ci ónk jö -
võt len sé gé nek ré me bé nít ja cse lek vé sün ket. Is ten azon ban
ki ve szi az em ber ke zé bõl a meg ol dást, sa ját ha tás kör ébe
vonja a hol na pot. Új eget és új föl det ígér. Meg te rem ti azt,
ami új a bûn höz, a ha lál hoz, a ve le va ló szem be for du lás
min den át ká hoz ké pest. A fo lya mat nem a je len egyik
nagy vi lág mé re tû kí sér le te. El kez dõ dött az el sõ ígé ret tel,
foly ta tó dott a meg tes te sü lés, a meg vál tás és a fel tá ma dás
cso dá já val, és vé get ér a mennyei Je ru zsá lem ka pu já nak
ki tá ru lá sá val.

Cso dá la tos ív, Is ten ki me rít he tet len fan tá zi á jú sze re te té -
nek szí ne i bõl szõtt szi vár vány. Szá munk ra élet-mé re tû,
ap ró és tö ré keny je le nünk ez alatt fo lyik. De ez a je len
min dig lát hat ja a nagy idõ ele jét és vé gét, min dig el tud ja
ma gát he lyez ni a vi lág ban, és ezért ün ne pel. Ün nep li ad -
ven tet, hogy a múlt ból fa ka dó jö võ üze ne te bi zo nyos sá ga
és ere je le gyen éle té nek. Ün nep li örök élet va sár nap ját,
hogy re mény sé ge év rõl év re fel ra gyog jon, új szí ne ket kap -
jon. A ket tõ kö zöt ti rend kí vü li pil la nat ban pe dig át éli az
idõ tel jes sé gét, múlt, je len és jö võ egy sé gét.

Ré gi és új. El mú ló és kez dõ dõ. Az egy há zi esz ten dõ vé -
ge és az egy há zi esz ten dõ kez de te. Az el jö ven dõ ígé re te és
a már meg tör tént be tel je se dett ígé re te. Aho gyan össze kap -
cso ló dik két egy há zi esz ten dõ, össze fo nó dik ben ne min -
den idõ, amely fon tos szá munk ra, amely meg ha tá roz za
éle tün ket.
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ÖR DÖG END RE

Idõ-fo nat
Íme, új eget és új föl det te remt az Úr. (Ézs 65,17)

MÉCSES A TE IGÉD



A „nyel vi ese mény” (Spra che reign is, lan gu a ge event)
kulcs szó köz is mer ten Ger hard Ebe ling hí res Luther-elõ -
adá sa i hoz kap cso ló dik.1 Ezek tet ték nép sze rû vé 1962/63-
ban ezt az ere de ti leg Ernst Fuchs-i ter mi nust a tör té ne ti
teo ló gi á ban, jól le het utóbb a kulcs szó hasz ná la ta ki ter jedt
az egész re for má ció ku ta tás ra, s füg get le ne dett Luther sze -
mé lyé tõl.2 Ezt a tu do mány tör té ne ti hát te ret azért is fon tos
hang sú lyoz ni, hogy nyil ván va ló vá te gyem, ez a fel fo gás
nem a tár sa da lom tu do má nyok úgy ne ve zett nyel vi for du -
la tá nak (lin gu is tic turn, Sprachwen de) jó val ké sõb bi
áram la tá ból táp lál ko zik.

Ebe ling a nyel vi ese mény ként va ló meg kö ze lí tést di na -
mi kus al ter na tí va ként kí nál ja a sta ti ku sabb dog ma ti kai
vagy fe le ke ze ti né zõ pon tok he lyett. „…Luther gon dol ko -
dás mód ját vizs gál va le gyünk nyi tot tak ar ra is, hogy Lu -
ther rel mint nyel vi ese ménnyel ta lál koz zunk, hi szen õ ma -
ga sem tett egye bet, mint hogy igye ke zett az igét szó hoz
jut tat ni (das rech te Zur-Sprache-Brin gen des Wor tes)” –
szó lít ja fel hall ga tó it a be ve ze tõ elõ adás vé gén.3 A nyelv és
a teo ló gia alap ve tõ össze füg gé sé rõl Ebe ling ez után ma gát
a re for má tort idé zi, aki 1524-es ok ta tá si prog ram já ban így
ír: „Amint az evan gé li um a Szent lé lek ál tal jött és jön el
nap ra nap, a nyelv ál tal jött el és gya ra po dott, így ál ta la is
kell meg tar tat nia… Ami lyen ked ves te hát ne künk az evan -
gé li um, ak ko ra erõ vel kell ki tar ta nunk a nyelv mel lett…
Bi zony, ahol hi bát vé tünk és (ami tõl Is ten óv jon) nem fi -
gye lünk a nyel vek re, ott nem csu pán az evan gé li u mot ve -

szít jük el, ha nem vé gül oda ju tunk, hogy sem la ti nul, sem
né me tül nem tu dunk már he lye sen be szél ni vagy ír ni.”4

A re for má ci ót – rö vi den össze fog lal va – a kö vet ke zõ ta -
pasz ta la tok mi att sze ren csés nyel vi ese mény ként vizs gál ni:

– a re for má to ri tet te ket (pél dá ul a szer ze te si fo ga da lom -
nak, a cö li bá tus nak, a böjt nek a meg tö ré se, épü le tek, ja -
va dal mak el fog la lá sa, újí tás a szer tar tá sok ban és az egy -
ház köz ség szer ve ze té ben stb.) rend sze rint re for má to ri ige -
hir de tés elõ zi meg (szó ban vagy írás ban);

– a re for má ció mint úgy ne ve zett evan gé li u mi moz ga -
lom ki fej lesz ti a ma ga bib li kus zsar gon ját, egy új egy há zi
nyel vet, amely nek hasz ná la ta iden ti fi ká ci ós esz köz ként is
szol gál;

– a re for má ció esz mé i nek ter je dé se tisz te li a nyelv te rü -
le tek ha tá ra it;

– a re for má ci ó ról szó ló ada ta ink el vá laszt ha tat la nok at -
tól a nyel vi kö zeg tõl, amely ben for rá sa ink fenn ma rad tak.5

A ha zai re for má ció Mo hács elõt ti tör té ne té ben össze sen
négy olyan jól is mert ese mény sort, il let ve szö veg cso por tot
ta lál tam, ame lyek ben tet ten ér he tõ az új egy há zi nyelv
hasz ná la ta: ezek a sop ro ni eret nek nyo mo zás (1524), a bá -
nya vá ro si fel ke lés (1525–1526), Má ria ki rály né nak egy
1523-as le ve le,6 és vé gül egy jegy zõ könyv, amely utó lag
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A re for má ció nyel ve
A fe ren ces ha gyo mány és a kocs mai an ti kle ri ka liz mus kö zött
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rög zí ti Ge org Stoltz hu nya di vár nagy 1526 nya rán tett
meg bot rán koz ta tó ki je len té se it.7 A töb bi ko ra be li eret nek -
nyo mo zás ál ta lá ban olyan vád pon to kat vizs gált, ame lyek
nem hoz ha tók egy ér tel mû kap cso lat ba re for má to ri ta nok -
kal, to váb bá a for rá sok ban ol vas ha tó ál ta lá nos meg fo gal -
ma zá sok sem al kal ma sak ar ra, hogy „nyelv em lék ként” ér -
té kel jük és ér tel mez zük õket. Ter mé sze te sen az összes ed -
dig fel so rolt do ku men tum la ti nul, il let ve né me tül ma radt
fenn, hisz a ma gyar nyelv ha tár át lé pé se for rá sa ink ban Ba -
ti zi And rás és Dé vai Má tyás re for má to ri mû kö dé sé hez,
kro no ló gi a i lag pe dig az 1531-es év hez köthetõ. Az idõ
szo rí tá sá ban a négy tör té net bõl most csu pán egyet ra ga -
dok ki, még pe dig a leg is mer teb bet, a sop ro nit, amely az
ál ta lá ban Kecs ke-temp lom né ven is mert fe ren ces temp -
lom hoz fû zõ dik.

A sop ro ni eret nek nyo mo zás ra II. La jos 1524. ok tó ber
14-én Bu dán kelt ren de le te Sze ge di Ger gely nagy vá ra di fe -
ren ces szer ze test küld te ki.8 Az ok tó ber 22-én meg kez dett
vizs gá lat el sõ, Kris tóf (kon ven tu á lis) fe ren ces pré di ká tor
el len foly ta tott ré sze a sop ro ni plé bá nos (Chri stop ho rus
Peck) ál tal össze írt nyolc vád pont ra össz pon to sí tott az
érin tett, il let ve össze sen 29 ta nú meg hall ga tá sá val. Gyen -
gí tet te a vád sú lyát, hogy a fel je len tõ csu pán egy ál lí tá sát
(6. pont) tud ta sa ját, fül ta nú ként tett val lo má sá val alá tá -
masz ta ni, ezt sem Kris tóf fal, ha nem egy ko ráb bi fe ren ces
pré di ká tor ral szem ben, míg a töb bi pon tot pusz tán szó be -
széd re ala poz ta. A jegy zõ könyv tar tal mát úgy össze gez -
het jük, hogy e pon tok alap ján sem Kris tóf nem is mer te be
a tév ta ní tás vét két, sem a ta núk nem tá masz tot ták azt alá
ér dem ben.9 (Az ügy sze rep lõ i nek egy más kö zöt ti vi szony -
rend sze ré re itt nincs mód ki tér ni, csak ar ra hí vom fel a fi -
gyel met, hogy Kris tóf fal szem ben sok kal ke vés bé vol tak
haj lan dók ta nús kod ni pap kol lé gái, mint ami lyen lel ke sen
val lott Mo ritz Pál bel sõ ta ná csos el len a pol gár mes ter, a
vá ros bí ró és tíz más ta nács tag a nyo mo zás har ma dik ré -
szé ben.) A szer ze tes az el sõ hat vá dat ta gad ta vagy ki ma -
gya ráz ta, az utol só ket tõ tar tal mát (a vá ro si klé rus ke vés -
bé ká no ni élet vi te lé nek os to ro zá sát) pe dig olyan ha tá ro -
zot tan fenn tar tot ta, hogy II. La jos no vem ber 16-án kü lön
ren de let ben in tet te a sop ro ni pa po kat ágya sa ik el bo csá tá -

sá ra.10 Az el já rás nak ez a vég sõ mér le ge egy ér tel mû a ki -
rály 1525. ja nu ár 11-i le ve lé bõl is, amely a fe ren ce se ket
alap ta la nul be pa na szo ló sop ro ni plé bá nost ma rasz tal ja el,
s jo gos nak is me ri el a ko los tor kár té rí té si igé nyét jó hí ré -
nek meg csor bí tá sa mi att.11 A nyolc vád pont kö rül ki kris -
tá lyo so dó tény ál lás a mai tör té nész sze mé vel néz ve sem
olyan té vely gés, ami szem be he lyez ke dik a ko ra be li egy -
ház ban el fo ga dott vé le mé nyek kel. Ami itt kis sé el tá vo lo -
dik a dog ma ti kus so dor vo nal tól, mint a bel sõ gyó nást, a
szo ci á lis fe le lõs sé get, az asz ké zist és a pa pok élet vi te lét
érin tõ gon do la tok, azt még min dig el he lyez het jük a fe ren -
ces ha gyo mány nak jel leg ze te sen akár a misz ti ka, akár a
spi ri tu a liz mus, akár a tár sa dal mi kér dé sek irá nyá ban nyi -
tott te rü le tén. Ugyan ez áll Kris tóf két év vel az elõtt mû kö -
dõ elõd jé nek, egy név sze rint nem is mert fe ren ces pré di ká -
tor nak a ki je len té se i re, aki a sop ro ni plé bá nos és egy ta nú
(Le on har dus Hengst) em lé kei sze rint ép pen azok hoz ha -
son ló né ze te ket osz tott, ami lye ne ket Szûcs Je nõ két 1516
és 1520 kö zött ke let ke zett ob szer váns fe ren ces kó dex ben
ta lált: az ol tár- és temp lom épí té sek kri ti ká ja, to váb bá a
pa pok egyen lõ sé gé nek hir de té se a fel ol do zá si ha ta lom te -
kin te té ben.12 Há zi Je nõ lu the rá nus ízû be szé dek nek tart ja
eze ket a pré di ká ci ó kat,13 Mol lay Ká roly pe dig egye ne sen A
né met nem zet ke resz tyén ne mes sé gé hez cí mû, 1520-as
Luther-irat14 gon do la ta it vé li fel fe dez ni a vá dak egyes
pont ja i ban.15 A jegy zõ könyv ben fel so rolt né ze tek kö zül
azon ban egye dül a szen tek se gít sé gül hí vá sá nak ta ga dá -
sát (1522. de cem ber 6-ai szent be széd) nem tu dom el he -
lyez ni a ra di ká lis fe ren ces tra dí ci ó ban.

A vizs gá lat má so dik ré sze az ol tár igaz ga tó Tho mas Ra -
din  ger nek egy sze rin tem egy sze rû en pol gár puk kasz tó ki je -
len té sé vel kap cso lat ban fag gat ja a ta nú kat, hogy tud ni il lik
Is ten lé lek, se ér zék szer vei, se vég tag jai nin cse nek, így is -
me re te ket sem sze rez het, gon dot sem vi sel het a vi lág ról,16

míg a vizs gá lat har ma dik ré sze Mo ritz Pál („Pa u lus Ins ti -
tor”) sop ro ni pol gár meg bot rán koz ta tó vi sel ke dé sét igyek -
szik fel tár ni.17 Az utób bi eset ben – jo gá szi nyel ven – meg -
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Bu da pest, 2004. 64. o. A Von den gu ten Wer ken cí mû, 1520-as Luther-
irat tal va ló össze füg gést (WA 6,[196]202–276; Ta kács Já nos for dí tá sa:
1937) itt nem si ke rült ki mu tat nom.
17 Mo ritz Pál ké sõbbi vá ros bí ró ról (1526–1529, megh. 1530): Mol lay
1991. Uõ: Das Ge schäfts buch des Krä mers Paul Mo ritz 1520–1529. Quel -
len zur Ge schich te der Stadt Öden burg. Rei he B, Bd. 1. Sop ron, 1994. Há -
zi 1939, 58. o.



áll a böjt meg sze gé sé nek és a lu the ri köny vek bir tok lá sá -
nak vád ja, bi zony ta lan vi szont, va ló ban el hang zot tak-e a
vád lott szá já ba adott olyan szte reo tip mon da tok, mint pél -
dá ul a fa- és kõ bál vá nyok ki csú fo lá sa. A sop ro ni pol gár bí -
rái ugyan így ér té kel het ték a nyo mo zás ered mé nyét, mert a
vád lott, mi u tán köny ve it ön ként be szol gál tat ta, s azo kat
ja nu ár 2-án el éget ték18 – mint ez II. La jos 1525. ja nu ár 28-
án kelt le ve lé bõl is ki tû nik –, csu pán a böjt egy rend be li
meg sze gé sé ért szen ve dett bün te tést.19

Há zi Je nõ azt hang sú lyoz za, hogy Mo ritz Pál 1522. feb -
ru ár 22. és 1527. ja nu ár 18. kö zött ép pen gond nok volt a
fe ren ce sek nél (te hát már az ink ri mi nált pré di ká tor elõd
ide jé ben is), to váb bá az új ta nok ter je dé sé ben ál ta lá ban ki -
eme li a ká no ni elõ írá so kat nyûg nek tar tó sop ro ni pap ság
sze re pét.20 A sop ro ni té vely gé sek fel té te lez he tõ for rá sai
kö zött ezek sze rint ott le het a fe ren ce sek egy ház kri ti ká ja
és a kle ri ku sok el ké nyel me se dé se, de ott le het nek tény le -
ges Luther-ol vas má nyok, va ló ban re for má to ri szel le mû
pré di ká ci ók is.

Az ed di gi ek tõl lé nye ge sen el té rõ a hely zet ugyan is a plé -
bá nos nak a ki hall ga tás so rán a fe ren ces pré di ká tor el len
szó ban fel ho zott újabb vád pont já val kap cso lat ban: ezt ér -
dem ben ma ga Kris tóf sem ta gad ta, s több ta nú is alá tá -
masz tot ta mint köz vet len fül ta nú, ne ve ze te sen az el já rás
két jegy zõ je, az ol tár igaz ga tó Rad in ger és a vá ro si nó tá ri -
us, to váb bá egy pap (Wolf gang Payr). Val lo má sa ik ból a kö -
vet ke zõ kép pen re konst ru ál ha tó Kris tóf va la mely szent ün -
ne pén tar tott szent be szé dé nek gon do lat me ne te: A szen tek
sem mit sem sa ját ér de mük bõl ér de mel tek ki, akik ezt ál lít -
ják, azok fõ ben já ró ha zug sá got mon da nak, ha nem a szen -
tek „hit ál tal gyõz tek le or szá go kat” (Zsid 11,33). Ter mé -
sze tes nek ve het jük, hogy a plé bá nos és az al ta ris ta teo ló -
gi a i lag pon to sab ban (ni hil me ru erunt co ram Deo) ad ja
vissza azt, ami a la i kus ír nok szá já ban le egy sze rû sít ve
ennyi: a szen tek menny be ju tá sa (ce lum non me ru is sent).
Az is vár ha tó, hogy Kris tóf így ma gya ráz za és men te ge ti
ön ma ga sza va it: „ha nem Krisz tus szen ve dé sé nek ér de mé -
bõl”. Meg le põ vi szont, és ezért ko mo lyan hi telt kell ad -
nunk en nek a rész let nek, hogy ép pen az egyet len vi lá gi ta -
nú,21 Ja cob Au er val lo má sa õriz te meg a szent be széd bõl a
má sik hi vat ko zott bib li ai he lyet: „nem ön ma gunk tól va -
gyunk al kal ma sak” (2Kor 3,5).22 Ez az ér ve lés már az

adott rend szer, a kö zép ko ri ér dem teo ló gia ke re te it szét fe -
szí tõ re for má to ri pré di ká ci ó ként ér tel mez he tõ.

Berndt Hamm gra du a liz mus nak ne ve zi azt a ké sõ kö -
zép ko ri fel fo gást, ame lyet alap ja i ban ren dí tett meg a re for -
má ció há rom szo ros so lája, va la mint az úgy ne ve zett
„krisz tu si ra” és „evan gé li u mi ra” va ló kon cent rá lás. A gra -
du á lis vi lág kép ben a bû nös em ber fo ko za to san, több lép -
csõ ben lesz igaz zá és nye ri el az üd vös sé get, kezd ve a föl -
di idõ ben s be fe jez ve a mennyei örök ké va ló ság ban, jó cse -
le ke de tek és az egy ház ban ki szol gál ta tott ke gyel mi esz kö -
zök ré vén, ke resz tül a tisz tí tó tû zön, vé gül pe dig az utol só
íté let ak tu sá ban. Ezt a lép csõ ze tes sé get tük rö zi az e vi lá gi
egy ház nak és a szen tek ga lé ri á já nak hi e rar chi kus szer ke -
ze te, a bû nök kü lön bö zõ be so ro lá sa és a ve zek lé si for mák
rang so ra, a szer ze te si fo ga dal mak és az egy há zi ren dek
fo ko za tai. A re for má to ri ta ní tás nem egyes dog mák nak az
el uta sí tá sa vagy min den na pos vissza élé sek kri ti ká ja, ha -
nem a gra du á lis rend szer nek ma gá nak a ka te go ri kus ta -
ga dá sa, amennyi ben az em be ri köz re mû kö dés hi á ba va ló -
sá gát, a fel té tel nél kü li meg iga zu lást hir de ti, kár hoz tat ja a
jó cse le ke de tek, a ve zek lés, a ke gyes sé gi for mák, a fo ga -
dal mak ér dem szer zõ, elég té telt adó jel le gét. Az ad dig ki fe -
je zet ten plu ra lis ta vi lá got egyet len erõ tér men tén ren de zi
át, egy sze rû sí ti le, egyet len pa pi-pol gá ri rend be so rol püs -
pö kö ket, szer ze te se ket, vi lá gi a kat (szo ká sos meg fo gal ma -
zás sal ez az egye te mes pap ság). Az ön ma gát „evan gé li u -
mi ként” de fi ni á ló ta ní tás két ség be von ta a ha gyo má nyos
já ték sza bá lyok lét jo go sult sá gát, s he lyet te a ré gi vel egyet -
len pon ton sem össze egyez tet he tõ új rend szert kí nált, ez
fo gal ma zó dott meg a köz is mert éles al ter na tí vák ban, mint
pél dá ul nem ér dem bõl, ha nem ke gye lem bõl; kö tött ség he -
lyett sza bad ság; em be ri ta lál má nyok he lyett a Szent írás
sza va, vagy ép pen Lu cas Cra nach hí res pár hu za mos fa -
met szet so ro za tá ban, Krisz tus és az An ti krisz tus pas si o ná -
lé já ban (1521).23

A sop ro ni vizs gá lat mind há rom ré sze tar tal maz egy-egy
olyan ele met, ame lyek fényt de rí te nek a for má ló dó új egy -
há zi nyelv ere de té re, mû he lye i re, disz kur zi ós te ré re. 

– A jegy zõ könyv el sõ ré szé ben ol vas ni, hogy „…mi kor
össze jön nek a kocs má ba, egy, aki ér ti, ol vas sa [a lu the ri
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18 Vischer Pé ter sop ro ni vá ro si ka ma rás szám adás köny ve 1524/25. In
Há zi Je nõ: Sop ron sza bad ki rá lyi vá ros tör té ne te. II. 5. Kü lön fé le szám adá -
sok és adó jegy zé kek 1489-tõl 1530-ig. Sop ron, 1938. 382–440., itt 431.
o. (nr. 27).
19 ETE 1, 188–189. o. (nr. 180). = Payr 1910, 16. o. (nr. 4). = Há zi 1929
I. 7. 140. o. (nr. 94).
20 Há zi 1939, 57. o. Mo ritz Pál fe ren ces temp lom atya szám adás köny ve
ki ad va: Há zi 1929 II. 5. 367–382. o. (nr. 26).
21 Há zi Je nõ a plé bá no son és a két jegy zõn, Rad in ger al ta ris tán és Au er
vá ro si ír no kon kí vü li 26 ta nút ki vé tel nél kül pa pi sze mély ként azo no sít -
ja: Há zi 1939, 49. o. Fon tos kö rül mény, hogy Au er a mû velt, tá jé ko zott
Mo ritz Pál só go ra és üz le ti part ne re volt. Mol lay 1994, 26. o.
22 ETE 1, 162., 164. o. (nr. 163). = Payr 1910, 5–7. o. (nr. 2). = Há zi
1929 I. 7. 119., 121. o. (nr. 83).

23 Bernd Mo el ler: Die Re zept ion Luthers in der frü hen Re for mati on.
Luther-Jahr buch 57 (1990) 57–71., kü lö nö sen 68–70. o. = In B. Hamm –
B. Mo el ler – D. Wen de bourg: Re for mati on sthe ori en. Ein kir chen his -
torischer Dis put über Ein heit und Vi el falt der Re for mati on. Gött in gen,
1995. 9–29., kü lö nö sen 25–27. o. Bernd Mo el ler: Die frü he Re for mati on
in Deutsch land als ne ues Mönch tum. In uõ (Hg.): Die frü he Re for mati on
in Deutsch land als Um bruch. Wis senschaft li ches Sym po si on des Ve re ins
für Re for mati onsge schich te 1996. Gütersloh, 1998. /Schrif ten des Ve re ins
für Re for mati onsge schich te 199./ 76–91. o. Berndt Hamm: Was ist re for -
mato rische Recht fer ti gungs leh re? Zeitschrift für Theo lo gie und Kirche, 83
(1986) 1–38. o. Uõ: Von der spät mit tel alter li chen re for matio zur Re for -
mati on. Der Pro zeß nor ma ti ver Zent ri er ung von Re li gi on und Ges ells -
chaft in Deutsch land. Ar chiv für Re for mati onsge schich te, 84 (1993) 7–82
o. Uõ: Ein heit und Vi el falt der Re for mati on – oder: was die Re for mati on
zur Re for mati on mach te. In Hamm–Mo el ler–Wen de bourg 1995, 57–127.
o., kü lö nö sen 69–73. o.



köny ve ket], a töb bi ek hall gat ják, tí zen, hú szan, ahá nyan
van nak, és annyi gya lá zat tal il le tik õszent sé gét, a bí bo ro -
so kat és má so kat, hogy ször nyû hall gat ni. Az tán min ket
[sop ro ni pa po kat] szid nak a la i ku sok”. 

– A Rad in ger-ügy nyo mo zá sá ban pe dig ugyan er re a tár -
sa dal mi és kom mu ni ká ci ós kö zeg re vo nat ko zik egy be ve -
ze tõ fél mon dat: „…ivás köz ben be szél get tek a pa pok ról,
hogy az a hír jár ja: meg ké ne há za sod ni uk.”

– Mo ritz Pál sza vai vé gül pon to san fo gal maz zák meg a
ha zai re for má to ri nyelv ket tõs ere de tét: né ze te it mind a
né me tek tõl vet te (ex do mi nis ger ma n is), mind sa ját ta -
pasz ta la ta i ból szûr te le24 – ahogy az imént idé zett kocs -
ma je le net ben is egy más ra vá la szol nak a fel ol va sott lu the -
ri szö ve gek és a he lyi tör té ne tek.

A re for má to ri ta ní tást el uta sí tó ol dal nyel ve a vizs gált
idõ szak ban jó val több adat tal do ku men tál ha tó, egy ben jó -
val több szte reo tí pi át is al kal maz, mint az ed dig be mu ta -
tott for rá sok, ezért tár gya lá sá ról itt le mon dok. Hogy az el -
len lá ba sok 1519 óta kö zös ne ve zõ re hoz ták a cseh hu szi -
tá kat és a szász lu the rá nu so kat mint eret ne ke ket, an nak
nyil ván va ló po li ti kai elõ nyei vol tak, s az átok bul la köz zé -

té te le után ezt az azo no sí tást már kü lö nö seb ben in do kol -
ni uk sem kel lett. Még is van va la mi mé lyebb ma gya rá za ta
an nak a fur csa je len ség nek, hogy a ko rai re for má ció ta ní -
tá sá nak „re mény te len zûr za va ra”25 a bí rá lók sze mé ben
annyi ra egy sé ges rend szert ké pez, hogy egyet len sze mély -
hez kö tik, egyet len jel zõ vel tud ják le: „lu the ris ta”. A hit vé -
dõk tá bo ra, amely nek íté le te Do ro thea Wen de bourg hí res
té zi se sze rint a re for má ci ót re for má ci ó vá tet te,26 tisz tá ban
volt ve le, hogy az „új hit” alap ja i ban ta gad ja a rend szert,
még ha a ta ní tás egyes ele me i ben nincs is sok új don ság.
A re for má ci ó nak az a ka te go ri kus igé nye vi szont, hogy
meg kü lön böz tes se a dol go kat: az is te ni és az em be ri jo got,
a tör vényt és az evan gé li u mot, a hi tet és a sze re te tet,
Krisz tus or szá gát és a vi lág bi ro dal mát stb., a hit vé dõk
sze mé ben ve szé lye seb bé tet te min den spi ri tu a lis ta vagy
hu ma nis ta egy ház kri ti ká nál.
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24 Idé ze tek: ETE 1, 161., 166., 170–171. o. (nr. 163). = Payr 1910, 4., 8.,
13. o. (nr. 2). = Há zi 1929 I. 7. 118., 123. o. (nr. 83). Az utol só idé zet a
Há zi ki adá sá hoz ala pul vett kéz irat ban nem sze re pel.

25 Pé ter, Ka ta lin: Die Re for mati on in Un garn. In: Euro pean In tel lec tu al
Trends and Hun ga ry. Ed. F. Gla tz. Bu da pest, 1990. /Etu des His to ri ques
Hong roi ses 4./ 39–52., itt 40. o. = Pé ter Ka ta lin: A re for má ció Ma gyar or -
szá gon. In uõ: Pa pok és ne me sek. Ma gyar mû ve lõ dés tör té ne ti ta nul má -
nyok a re for má ci ó val kez dõ dõ más fél év szá zad ból. Bu da pest, 1995. /A Rá -
day Gyûj te mény Ta nul má nyai 8./ 15–30., itt 17. o. Az ere de ti ben „ein
heil  los es Dur che i nan der”.
26 Do ro thea Wen de bourg: Die Ein heit der Re for mati on als his torisches
Prob lem. In Hamm–Mo el ler–Wen de bourg 1995, 31–51., itt 34–35. o.

I.

Az élet és a kör nye zet vé del mé nek eti kai alap kér dé se it
sze ret ném meg szó lal tat ni a kö vet ke zõk ben az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze te (ENSZ) egye te mes tár sa dal mi fe le -
lõs ség (Cor pora te So ci al Res pon si bi li ty – CSR) el ne ve zé sû
prog ram já nak is mer te té sé hez kap csol va.1 Az eti kai kér dé -

sek vizs gá la tá val azt az is mert, de nem min dig elég gé
hang sú lyos tényt kí vá nom ki emel ni, hogy a kör nye zet vé -
de lem nem egy sze rû en csak a ter mé sze ti kör nye zet, a le -
ve gõ, víz stb. ál la po tá nak, tisz ta sá gá nak kér dé se, ha nem
az em ber és kö zös sé ge ink bel sõ, spi ri tu á lis eti ká já nak,
gon dol ko dá si, vi sel ke dé si, cse lek vé si meg nyil vá nu lá sa i -
nak kér dé se, vagy is tár sa dal mi kér dés. A ma te ri á lis té nye -
zõk mel lett és mö gött a hu mán té nye zõk, az egyes em ber
hoz zá ál lá sa, tu dá sa, a te le pü lé sek, az ál la mok, a tár sa da -
lom szer ve zõ dé se és el len õr zé se vizs gá ló dá sunk tár gya.
Az el múlt év ti ze dek ben „el ma te ri a li zá ló dott” tár sa dal -

HAR MA TI BÉ LA

Az egye te mes tár sa dal mi
fe le lõs ség prog ram ja*

Az élet és a kör nye zet vé del mé nek eti kai alap kér dé sei

* A Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak Kör nye zet vé del mi Bi zott sá ga
és a Ma gyar Kör nye zet vé del mi Egye sü let által „A glo bá lis ég haj lat vál to -
zás ha tá sa Bu da pest kör nye ze ti ál la po tá ra” cím mel megren de zett tu do -
má nyos szak mai kon fe ren ci án 2006. szep tem ber 19-én el hang zott elõ -
adás szer kesz tett vál to za ta.

1 The Uni ted Na tions Glo bal Com pact: http://www.ung lo bal com pact.org
Cor pora te So ci al Res pon si bi li ty, In ter fa ith Cen ter on Cor pora te Res pon si bi -

li ty (USA): http://www.iccr.org The World Ac cord ing to CSR. The Eco no -
mist, Ja nu ary 20, 2005.



munk em lé kez het Jé zus sza vá ra is: nem csak ke nyér rel él
az em ber… (Mt 4,4). 

Hadd idéz zem E. F. Schu m a chert, a né met szár ma zá sú,
de el sõ sor ban Ang li á ban te vé keny ke dõ köz gaz dászt, aki -
nek vi lág hí rét Small is Be au ti ful (A ki csiny gyö nyö rû) cí -
mû köny ve ala poz ta meg. 1976-ban Ba la ton fü re den, az
eti ká val fog lal ko zó eu ró pai pro fesszo rok „So ci etas Ethi ca”
szak kon fe ren ci á ján fej tet te ki, hogy ko runk a „me ta öko -
nó mia” ko ra, az az a gaz da sá gi kér dé sek „utá ni, mö göt tük
le võ” eti kai prob lé mák meg ol dá sá val kell meg küz de nie. A
négy õsi alap erény ke re sé se és mai meg élé se ment he ti
meg az em be ri sé get.2 Ezek az alap el vek: pru den tia (tu dás,
is me ret, jár tas ság, kö rül te kin tés, okos ság, be lá tás), ius ti -
tia (igaz ság, mél tá nyos ság, jó ság, sze líd ség), for ti tu do
(erõ, erély, bá tor ság, vi téz ség), tem pe ran tia (mér ték le tes -
ség, mér ték tar tás, ön ura lom).

Em lé kez zünk Szé che nyi Ist ván ra, aki a 19. szá zad ban
ha zán kat „a hon in ga do zás nél kü li át va rá zso lá sa” út ján
meg re for má ló prog ram ja it ez zel a cél lal fo gal maz ta meg:
„Hun nia min den la ko si nak pol gá ri éle tet ad ni”. Azt hang -
sú lyoz ta, hogy nem raj tunk kí vül, ha nem „az em be ri fe -
jek ben dõl nek el a dol gok” (Stá di um), ezért „ki mû velt em -
ber fõk” kel le nek. A „ki mû velt ség hez” pe dig az is me re tek
mel lett az eti ka is hoz zá tar to zik. A rossz in du lat, el len sé -
ges ke dés is alább hagy oly kor-oly kor, a tá jé ko zat lan ság,
szûk lá tó kö rû ség, bu ta ság vi szont meg ma rad.

II.

A kör nye zet vé de lem glo bá lis prob lé má i val az ENSZ és
szer ve ze tei év ti ze dek óta fog lal koz nak. Elõ adá som ban a
kö vet ke zõ do ku men tu mok ra hi vat ko zom: a Brunt land Re -
port – Our Com mon Fu ture címû iratra 1987-bõl (World
Com mis si on on En vi ron ment and De ve lop ment); az úgy -
ne ve zett Rio Dec la ra ti on 1992-re és a hoz zá kap cso ló dó
Dec la ra ti on of Prin cip les and an In ter na tio nal Ac ti on Plan
(Agen da 21) címû dokumentumra. Ezek az 1972-ben
Stock holm ban tar tott kor mány za ti kon fe ren cia ha tá ro za -
ta i ra épül tek, ahol elõ ször kap csol ták össze a hosszú tá vú
glo bá lis gaz da sá gi fej lõ dést és a kör nye zet vé del met. Hi -
vat ko zom még a Vi lág val lá sok Par la ment jé nek 1993-ban
Chi ca gó ban tar tott ülé se ál tal ki adott nyi lat ko zat ra is.3

Éle tün ket a kö vet ke zõ té nyek jel lem zik: vi lág ké pünk
óri á si vál to zá son ment ke resz tül a leg utób bi száz év ben.
Föl dünk ko ráb ban nagy nak és ki is mer he tet len nek lát -

szott, má ra azon ban a köz le ke dés, a hír köz lés, a tu do má -
nyos ered mé nyek nyo mán ki csi vé zsu go ro dott. A tö meg tá -
jé koz ta tá si esz kö zök „glo bá lis fa lu vá” tet ték a vi lá got.
Egyé ni, csa lá di, nem ze ti éle tün ket nem csak he lyi, ha nem
glo bá lis össze füg gé sek is be fo lyá sol ják, gon dol junk csak a
nyers olaj és a föld gáz árá nak vál to zá sá ra.

A Vi lág val lá sok Par la ment je 1993-ban Chi ca gó ban tar tott
ülé se 6500 részt ve võ jé nek kö zös nyi lat ko za tá ból idé zek:

„Ha ló dik a vi lág. Sor va dá sa át hat min dent, szo ron gat
ben nün ket, s ar ra kény sze rít, hogy meg nyil vá nu lá sa it ne -
vén ne vez zük. Mély sé ges ag gó dá sunk csak így lesz ért he tõ.

El ha gyott ben nün ket a bé ke, boly gónk meg rom lott,
szom szé dok ret teg nek egy más tól, nõk és fér fi ak el ide ge -
ned tek egy más tól, ár tat lan gyer me kek hal nak meg. Ez
iszo nyat!

El ítél jük a föld öko ló gi ai rend sze ré vel va ló vissza élést.
El ítél jük az élet le he tõ sé ge it meg sem mi sí tõ nyo mort, az
em ber szer ve ze tét el sor vasz tó éhe zést, a szám ta lan csa lá -
dot nyo mor ba dön tõ gaz da sá gi egyen lõt len sé get. El ítél -
jük a nem ze tek éle té nek szo ci á lis ren de zet len sé gét, az
igaz sá gos ság el vé nek sem mi be vé te lét, az em be rek ki szo -
rí tá sát a tár sa da lom pe re mé re, a zûr za vart, amely ural ja
kö zös sé ge in ket, a gyer me kek el len el kö ve tett erõ sza kot,
ér tel met len ha lá lu kat! Min de nek elõtt pe dig el ítél jük a
val lás cí mén szí tott gyû lö le tet és a val lás ne vé ben foly ta -
tott ül dö zést…

A vi lág mai agó ni á ja nem szük ség sze rû…, hi szen meg -
van nak az alap jai az egye te mes etosz nak, amely a je len le -
gi nél kü lönb egyé ni és át fo gó ren det ígér, amely meg óv ja
az egyént a két ség be esés tõl, a tár sa dal mat a ká osz tól…

A vi lá gon vál toz tat ni, sor sát jobb ra for dí ta ni vé gül is csak
ak kor le het, ha elõbb meg vál to zik az egyén ön tu da ta…”

Hadd je gyez zem meg eb ben az össze füg gés ben, hogy
ko runk er köl csi eró zi ó ja ab ban is je lent ke zik, hogy so kan
pró bál nak kü lönb sé get ten ni „ma gán er kölcs, pol gá ri er -
kölcs”, valamint „gaz da sá gi eti ka” és „po li ti kai eti ka” kö -
zött, azt su gall va ez zel, hogy a gaz da ság vagy a po li ti ka
te rü le tén meg en ge dett len ne pél dá ul a fél re ve ze tés, a ha -
zug ság, a kor rup ció.

A „glo bá lis eti ka” alap té te le, hogy „mind annyi an fe le lõ -
sek va gyunk egy jobb vi lág ren dért”. „Az új vi lág rend nem
va ló sít ha tó meg a vi lág etosz nél kül.” A nyi lat ko zat sze rint
a vi lág etosz alap kö ve tel mé nye az em ber sé ges élet négy
alap el ve:
– El kö te le zett ség az erõ szak men tes ség kul tú rá ja és min -

den élet tisz te le te iránt.
– El kö te le zett ség a szo li da ri tás és az igaz sá gos gaz da sá gi

rend kul tú rá já nak meg va ló sí tá sa mel lett.
– El kö te le zett ség a to le ran cia kul tu rá ja és a be csü le tes,

igaz élet mód mel lett.
–El kö te le zett ség a fér fi és a nõ egyen jo gú sá gát és part ne -

ri vi szo nyát val ló kul tú ra mel lett.
Itt azon nal fel kell ten nünk a kér dést: va jon nem túl sá go -
san na i vak ezek a fel hí vá sok? Gon dol junk csak ar ra, va -
jon mit je lent ma, a rek lá mok ára da ta, az erõ sza kot, ag -
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2 E. F. Schu m a cher: Small is Be au ti ful. A Study of Eco no mics as if People
Mat te red. Aba cus, Lon don, 1973. Es geht auch an ders. Jen se its des
Wachs tums. Tech nik und Wirtschaft nach Mensc hen maß. K. Desch. Mün -
chen–Wien–Ba sel, 1974.

3 Hans Küng: Pro jekt Wel tet hos. Pi per, Mün chen–Zü rich, 1991. Ma gya -
rul: Vi lág val lá sok eti ká ja. Egy ház fó rum, Bu da pest, 1994. Hans Küng –
Karl-Jo sef Kuschel (Hrsg.): Erklä rung zum Wel tet hos. Die Dek la ra ti on des
Par la men tes der Welt re li gionen. Pi per, Mün chen–Zü rich, 1993. Ma gya rul:
Má té-Tóth And rás (szerk.): Vi lág etosz. A Vi lág val lá sok Par la ment jé nek
nyi lat ko za ta. Egy ház fó rum, Bu da pest, 1997.
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resszi ót su gár zó és di csõ í tõ fil mek na pi va ló sá ga is me re -
té ben „az el kö te le zett ség az erõ szak men tes ség kul tú rá ja
és min den élet tisz te le te mel lett”? Va jon a ha zai gaz da sá -
gi-po li ti kai hely zet ben mit je lent a „szo li da ri tás és az igaz -
sá gos gaz da sá gi rend kul tú rá ja”? Ki tud ja ma meg ha tá -
roz ni ha zánk, egy-egy or szág, az Eu ró pai Unió vagy az
egész vi lág szá má ra, mi len ne „az igaz sá gos gaz da sá gi
rend”? Ha pe dig meg is tud nánk ha tá roz ni va la ho gyan ezt
a ren det, ki ad na ta ná csot ab ban, ho gyan le het ezt az
igaz sá gos gaz da sá gi ren det meg va ló sí ta ni?

Bu da pest kör nye ze ti ál la po tá ról gon dol kod va ez a ta -
nács ko zás sem tud min den ne héz sé get meg ol dó aján lá so -
kat ten ni. Fel ada tunk vi szont vé gig gon dol ni az eti kai
alap kér dé se ket sa ját hely ze tünk re, vá ro sunk ra, éle tünk re
néz ve, hogy elõ ször is „sa ját por tánk” te rü le tén kí sé rel jük
meg a rend ra kást. Eb ben le het se gít ség az ENSZ glo bá lis
szer zõ dé se és az egye te mes tár sa dal mi fe le lõs ség nem zet -
kö zi prog ram já nak meg is me ré se és al kal ma zá sa.

III.

Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek glo bá lis szer zõ dé se
(The Uni ted Na tions Glo bal Com pact) és az egye te mes tár -
sa dal mi fe le lõs ség (Cor pora te So ci al Res pon si bi li ty, CSR)
ne vû nem zet kö zi prog ram ke re té ben ke rült sor a glo bá lis
szer zõ dés ve ze tõ i nek nagy gyû lé sé re (Glo bal Com pact
Leaders Sum mit) New York ban 2004. jú ni us 24-én. Itt Ko -
fi An nan meg hir det te a tíz alap elv (the ten prin cip les) el -
fo ga dá sát. A prog ram hát te re a kö vet ke zõ:

A glo ba li zá ció fo lya ma tá ban a gaz da ság, az ipar, a köz -
le ke dés, a vá ro si a so dás a vi lág szin te min den or szá gá ban
együtt jár a kör nye ze ti, szo ci á lis és eti kai prob lé mák hal -
mo zó dá sá val. Ez a hely zet azu tán ma gá val hoz za a kor -
má nyok, a mé dia, a köz vé le mény kri ti kai és fe le lõs ér zé -
keny sé gének a nö ve ke dé sét. Az egyes kor má nyok, a nem -
zet kö zi szer ve ze tek, az Eu ró pai Unió aján lá so kat, sza bá -
lyo zá so kat és tör vé nye ket ho zott és hoz vá lasz ként ezek -
ben a kér dé sek ben.

Az egye te mes tár sa dal mi fe le lõs ség nem zet kö zi prog -
ramja a tár sa dal mi és kör nye ze ti tu da tos ság elõ se gí té sét
tû zi ki fel adat ként a gaz da sá gi, ad mi niszt ra tív és kul tu rá -
lis nem zet kö zi, ál la mi és ci vil szer ve ze tek te vé keny sé ge
elé. A kör nye zet vé de lem, az egész ség vé de lem, az eti ka és
az em be ri jo gok te rü le tén a fenn tart ha tó fej lõ dés (sus ta na -
ib le de ve lop ment) ér de ké ben kí vá na tos mun kál kod ni uk. A
he lyi és glo bá lis gaz da sá gi ver seny ben a prog ram az üz le -
ti élet, a „busi ness” olyan új meg kö ze lí té sét ajánlja, ahol
ugyan to vább ra is a pro fit a cél, azon ban a köz éle ti el fo -
ga dott sá gi mu ta tók ja ví tá sa, a rek lám te rén a „tel jes ség re
tö rek vés” (ho lis tic app ro ach to busi ness) je gyé ben a vál la -
la tok a kö zös sé gi és egyé ni élet part ne re i vé, tá mo ga tó i vá
és meg ha tá ro zó i vá vál hat nak.

Több ci vil szer ve zet is fog lal ko zik a lo ká lis és glo bá lis
gaz da sá gi élet alap kér dé se i nek eti kai és kör nye zet vé del mi

vizs gá la tá val, így pél dá ul az Em ber köz pon tú Fej lõ dé si Fó -
rum (People-Cen te red De ve lop ment Fo rum). Ezek a szer ve -
ze tek az ENSZ Rio de Ja ne i ró ban 1992-ben tar tott „Kör -
nye zet és fej lõ dés vi lág kon fe ren ci á ja” (UN Con fe ren ce on
En vi ron ment and De ve lop ment) al kal má val lép tek a vi lág
nyil vá nos sá ga elé Az em be rek föld je – Cse lek vé si prog ram
a jö võ ért cí mû ki ált vány ban.4 A prog ram el len zõi ar ra mu -
tat nak rá, hogy az eti kai, szo ci á lis és kör nye zet vé del mi
szem pon tok ál ta lá ban szem ben áll nak a gaz da sá gi élet
alap ve tõ tö rek vé sé vel, az az a pro fit szer zés sel. So kan fel té -
te le zik, hogy a prog ram csak ott és csak annyi ban ta lál tá -
mo ga tás ra a gaz da sá gi élet ben, ahol et tõl a prog ram tól
jobb vál la la ti „hír ne vet”, szé le sebb rek lá mot, ha té ko nyabb
tár sa dal mi és kom mu ni ká ci ós el fo ga dott sá got re mél nek.
Van nak azu tán olyan te rü le ten mû kö dõ cé gek, ame lyek
már ele ve hát rány ban van nak, mert ná luk szin te el ke rül -
he tet len a kör nye zet szennye zés (ce ment gyár tás, vegy ipar,
bõr gyá rak stb.) vagy a szo ci á lis jo gok meg sér té se (eu ró pai
és ame ri kai cé gek az úgy ne ve zett „har ma dik vi lág ban”).
Több ol dal ról is jó in du la tú na iv ság gal, a ma te ri á lis gaz da -
sá gi élet eti kai el spi ri tu a li zá lá sá val vá dol ják a prog ra mot.

IV.

Az Egye sült Nem ze tek Szö vet sé gé nek tíz alap el ve 2004
után tar tal mi lag fel vál lal ta a Vi lág val lá sok Par la ment je ál -
tal meg fo gal ma zott nyi lat ko zat glo bá lis eti ká já nak ele me -
it, és az eti kai meg kö ze lí té sek ben meg ta lál juk az ószö vet -
sé gi, mó ze si és az új szö vet sé gi, jé zu si ta ní tá so kat. Egye -
zé se ket ta lá lunk az em be ri ség val lá sos-hu má nus er köl csi
tra dí ci ó i val is, a ba bi lo ni Ham mu ra pi tól kezd ve Al bert
Schwei tze rig és a nagy vi lág val lá so kig.

A tíz alap elv5 a kö vet ke zõ:

Em be ri jo gok:
1. A gaz da ság, üz let, vál la lat tá mo gas sa és tart sa tisz te let -

ben a nem zet kö zi leg ki hir de tett em be ri jo go kat.
2. A gaz da ság, üz let, vál la lat bi zo nyosodjon meg róla, hogy

nem bûn ré szes em be ri jo gok el le ni vissza élé sek ben.

Mun ka fel té te lek: a gaz da ság, üz let, vál la lat támogassa
3. a tár su lá si és kol lek tív szer zõ dés jo gá nak tény le ges el -

is me ré sé t,
4. a kény szer mun ka és a kö te le zõ mun ka min den for má -

já nak meg szün te té sé t,
5. a gyer mek mun ka ered mé nyes meg szün te té sé t,
6. az al kal ma zás ban és fog lal koz ta tás ban tör té nõ diszk ri -

mi ná ció ki zá rá sá t.

4 Da vid C. Kor ten: When Cor pora tions Ru le the World. Kumarian Press,
1995. Ma gya rul: Tõ kés tár sa sá gok vi lág ural ma. Ka pu, Bu da pest, 1996.
405–410. o.

5 Az ere de ti szö veg ben „busi ness” = gaz da ság, üz let, vál la lat.



Kör nye zet: a gaz da ság, üz let, vál la lat
7. tá mo gas sa a kör nye ze ti ki hí vá sok elõ vi gyá za tos meg -

kö ze lí té sét,
8. kez de mé nyez ze a kör nye ze ti fe le lõs ség elõ se gí té sét,
9. bá to rít sa kör nye zet ba rát tech no ló gi ák fej lõ dé sét és ter -

jesz té sét.
Kor rup ció-el le nes ség:
10. a gaz da ság, üz let, vál la lat mun kál kod jon a kor rup ció

min den le het sé ges for má já nak le küz dé sén, be le ért ve a
zsa ro lást és a meg vesz te ge tést is.

A fel so ro lás ból lát ha tó, hogy az ENSZ tíz alap el ve el sõ sor -
ban a gaz da sá gi élet sze rep lõ it szó lít ja meg. Megkér dez het -
jük, ho gyan il le nek a kép be a kor má nyok, a he lyi, nem ze -
ti vagy nem zet kö zi szin ten mû kö dõ ad mi niszt ra tív, ci vil és
kul tu rá lis szer ve ze tek és ha tó sá gok. Annyi bi zo nyos, hogy
a „po li ti ka” szó ere de ti értelme nem más, mint „a po lisz, a
vá ros ja vá nak, a köz jó nak a ke re sé se”. Az egyes em ber és
a kö zös sé gek éle té nek és kör nye ze té nek vé del me a köz jó
ke re sé sének az össze füg gé sé ben ér tel mez he tõ, és meg  va ló -
sí tá sá ban olyan prog ra mok se gí te nek, mint a mos ta ni kon -
fe ren ci án kon is mer te tett „VA HA VA-prog ram”.6

V.

Az egye te mes tár sa dal mi fe le lõs ség prog ram ja nagy hang -
súlyt he lyez a kör nye ze ti prob lé mák szé les kör ben tör té nõ
is mer te té sé re, a kom mu ni ka tív fel vi lá go sí tó mun ká ra és a
kü lön bö zõ kö rök ben vég zett ok ta tó-ne ve lõ te vé keny ség re
(is ko lai ok ta tás, la kos sá gi fel vi lá go sí tás, együtt mû kö dés

az ön kor mány za ti tes tü le tek és a ci vil szer ve ze tek kö zött
stb.). Nem el ha nya gol ha tó té nye zõ a kér dé sek ben já ra to -
sab bak pél da adá sa. 

A leg fon to sabb kör nye ze ti ki hí vá sok a prog ram sze rint:
– a bio ló gi ai vál to za tos ság, sok fé le ség el vesz té se, az öko -

r end szer hosszú tá vú sé rel me;
– az at mo szfé ra szennye zõ dé se, az ég haj la ti vál to zá sok

kö vet kez mé nyei;
– a víz ök or end sze ré nek szét rom bo lá sa;
– a ta laj deg ra dá ci ó ja;
– a kü lön bö zõ vegy sze rek ha tá sa;
– a hul la dék ter me lés;
– a nem meg újít ha tó ter mé sze ti kin csek fel élé se. 
A Ma gyar Kör nye zet vé del mi Egye sü let kü lö nö sen is szív -
ügyé nek te kin ti az ok ta tá si-ne ve lé si te vé keny sé get. Éven -
te meg ren dez zük pél dá ul az Ad ria-Du na sza bad egye te met,
ahol a Kár pát-me den ce, ha zánk és a kör nye zõ or szá gok
ma gyar is ko lá i nak pe da gó gu sai, az az to vább adás ban je -
les ke dõ mul tip li ká to rok ré szé re tar tunk szak mai to vább -
kép zõ tan fo lya mot Mát ra fü re den kör nye zet vé del mi, szo ci -
á lis, hu mán és kul tu rá lis kér dé sek ben.

Az eti ka mint glo bá lis er kölcs cél ja, hogy akár az egyes
em ber fe lõl, akár a nem zet kö zi nagy vál la la tok fe lõl in du -
lunk el, ugyan oda jus sunk, egy em be ribb, jobb, bé ké sebb
vi lág meg va ló su lá sá hoz ma gunk kö rül.

Re mél het jük-e, hogy lét re jön az élet és a kör nye zet vé -
del mé re ügye lõ, hu má nus, egy mást meg ér tõ, az eti kai ala -
po kat ko mo lyan ve võ, egy mást meg ér tõ em ber vi lág? Ezt
nem ígé rik az ENSZ prog ram jai. Cé lunk le het azon ban a
min ket kö rül ve võ je len le gi vi lág nál egy ke vés bé rossz vi -
lág, egy ke vés bé rossz Bu da pest meg te rem té se. Te he tünk
egy-egy lé pést az élet és kör nye zet vé del mé ben „ki mû velt”
és eti kus em ber fõ vel.

Ezen az úton in dul junk el!
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Bé ke le gyen ve le tek at tól, aki je len van, je len volt és el jö -
vend: az Úr Jé zus Krisz tus tól. Ámen.

Ked ves test vé re im az Úr ban!
De nem így van kö zöt te tek – mond ja Jé zus.
Önö ket a Por to Al eg re-i köz gyû lé sen vá lasz tot ták meg a

köz pon ti bi zott ság tag ja i vá, és a zá ró is ten tisz te le ten ik tat -
ták be hi va ta luk ba. Meg bí za tá suk az EVT kö vet ke zõ nagy -
gyû lé sé ig szól. Tud juk, mi lyen fon tos sze re pet ját szik az
EVT leg ma ga sabb szin tû gré mi u ma az egyes nagy gyû lé sek
köz ti idõ sza kok ban. Ily mó don tu da tá ban va gyunk azon
pil la nat je len tõ sé gé nek is, amely ben a köz pon ti bi zott ság
el sõ tel jes ülé se meg kez dõ dik. Me lyik ige hely ve zet het ben -
nün ket, mi dõn fel ada tunk hoz lá tunk? Ta lán ép pen az,
ame lyet az imént meg hall gat tunk. Jé zus és a ti zen két ta nít -
vány egy konk rét pil la nat ban je le nik meg elõt tünk. A szö -
veg ben Jé zus bölcs és fon tos in té sei és ígé retei hang za nak
el. Ezt a tex tust vá lasz tot tam a mai al ka lom ra.

De nem így van kö zöt te tek. Mi nincs így ná lunk? Jé zus
a kö vet ke zõ ha son la tot hasz nál ja: az ural ko dók el nyom -
ják né pü ket, és a ha tal ma sok zsar nok ként vi sel ked nek. Az
ilyes mit ma nap ság is igen jól is mer jük. Mennyi re erõs a
ha tal mon lé võk és a ha ta lo mért küz dõk ab bé li meg gyõ zõ -
dé se, hogy aka ra tu kat – akár ter ror és szé les kö rû fegy ver -
hasz ná lat út ján – rá kény sze rít he tik má sok ra!

De nem így van kö zöt te tek. Már itt fel me rül a két ség,
amely a to váb bi ak ban sem hagy nyu god ni. Va ló ban igaz
vol na a meg ál la pí tás? Tény leg ha gyat koz ha tunk er re? És
ha vissza pil lan tunk a ke resz tény ség tör té ne té re – nem ját -
szott-e az egy ház túl sá go san is gyak ran sze re pet a ha ta -
lom szer ke ze té ben és mû kö dé sé ben? A dé li egy há zak egyi -
ké nek tag ja ként kér de zem önö ket ar ról, ho gyan je le nik
meg szá munk ra a ke resz tény ség: Szo li dá ris? Kö zös ség be
hív? Jó és kö ve ten dõ pél dá kat ál lít? A sza bad lel ki is me ret
meg gyõ zõ sza vát hir de ti? 

Nyil ván va ló an meg ta pasz tal tuk a kereszténységnek ezt
az arcát is tör té nel münk so rán. Há lát adunk ezért Is ten -

nek. Mind nyá jan tud juk azon ban, hogy a csa lás, a kény -
szer és az el uta sí tás mó do za tai is meg le he tõ sen gyak ran
sze rep hez ju tot tak, s nem en ged tek te ret a sza bad dön tés -
ho za tal nak. Új ra és új ra fel buk kant a kul tu rá lis erõ szak és
az el té rõ meg gyõ zõ dé sek kel, élet for mák kal szem be ni ki re -
kesz tés. De nem így van kö zöt te tek?

Ami kor sa ját va ló sá gun kat szem lél jük, sa ját ma gun kat
pil lant juk meg – és mi ért ne vol nánk ez zel így ép pen ség -
gel mi, a köz pon ti bi zott ság tag jai? Ha tá roz ha tunk-e tisz -
ta lel ki is me ret tel és tel jes meg gyõ zõ dés sel, ha ez nem így
van kö zöt tünk? És sohasem esünk kí sér tés be, hogy né ze -
te in ket, stí lu sun kat és meg gyõ zõ dé sün ket má sok ra rá -
kény sze rít sük? Ülé se in ken vajon so sem ala kul nak ki ha -
tal mi har cok? Az ves se el kö zü lünk az el sõ kö vet, aki nek
nin csen bû ne!

És Jé zus még is azt mond ja – Jé zus, és nem a ta nít vá -
nyok egyi ke: De nem így van kö zöt te tek. Hogy mond hat ja
ezt még is? Ilyen na iv len ne? Nem tu dott vol na a bi zal ma -
sai legszûkebb körében a sze me lát tá ra dú ló vi tá ról?

Ezt is gon dol hat nánk. De nem így van. Jé zus pon to san
ab ban a pil la nat ban mond ja e sza va kat, ami kor a ta nít vá -
nyok kö zött meg inog az egyet ér tés és a test vé ri kap cso lat.
Ja kab és Já nos, Ze be de us fi ai ar ra ké rik Jé zust, en ged je
meg, hogy egyi kük a jobb já ra, má si kuk a bal já ra ül hes -
sen. Tu laj don kép pen tel je sen ért he tõ kí ván ság. Nem az
vol na-e mind nyá junk kí ván sá ga, hogy a le he tõ leg kö ze -
lebb le gyünk Jé zus hoz? 

De nem csak két ta nít vány volt ott, ha nem ti zen ket tõ.
(Há nyan va gyunk mi itt? Csu pán a köz pon ti bi zott ság több
mint 150 ta got szám lál.) Nem két ta nít vány volt ott, ha nem
ti zen ket tõ. A má sik tíz bosszan kod ni kezd Jakab és Já nos
mi att. Hi szen szí vük mé lyén õk is mind ugyan azt kí ván ták!
Ja kab és Já nos csak nem kap hat ja meg azt a he lyet, ame lyet
õk sze ret tek vol na a ma gu ké nak tud ni! Mi is áll a bib li ai
szö veg ben? Jé zus min den eset re nem mond ja Ja kab nak és
Já nos nak, hogy a töb bi tíz ta nít vány len ne a kö ve ten dõ pél -
da szá muk ra. Jé zus min den ki hez szól, ki vé te le zés nél kül.
És mit mond? Meg le põ mó don ezt: De nem így van kö zöt te -
tek. E sza va kat pe dig pont ab ban a pil la nat ban ej ti ki, ami -
kor min den ar ra utal: „Kö zöt te tek is egé szen pon to san így
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van. Sem mi ben sem kü lön böz tök azok tól, akik ezen a vi lá -
gon ural kod nak és kor má nyoz nak.”

Va la mi azon ban még is csak más kell hogy le gyen, hi -
szen ha nem len ne más, ho gyan mond hat ná Jé zus: de nem
így van kö zöt te tek? A kü lönb ség biz to san nem a ta nít vá -
nyok ma ga sabb  ren dû nek vélt eti kai-mo rá lis meg gyõ zõ dé -
sé ben vagy ki vé te les ra gasz ko dá sá ban rej lik. A kü lönb ség,
az alap ve tõ kü lönb ség egy sze rû en ab ban áll, hogy Jé zus
ma ga köz tük van. És õk a ta nít vá nyai.

Fon tos rá mu tat nunk: Jé zus nem azt mond ja, hogy „Ne
le gyen így kö zöt te tek!”, ha nem meg ál la pít ja: De nem így
van kö zöt te tek. Vagyis nem pa ran cso kat oszt, ha nem ígé -
re tet tesz.

Ez ha tal mas, alap ve tõ kü lönb ség. Jé zus nem egy sze rû -
en kü lönb sé get tesz, ha nem õ ma ga más, és más képp cse -
lek szik. A kö ve tõi leg szûkebb kö ré ben ki ala kult ne héz
hely zet ben egy sze rû en más képp jár el. A szét hú zás mag -
va it már el ve tet ték, az össze kü lön bö zés ke se rû gyü möl -
cse it ha ma ro san le kell arat ni uk. És mit mond Jé zus eb ben
a hely zet ben? Nem tesz ne kik szem re há nyást, leg fel jebb
köz ve tet ten, hogy rá is mer je nek sa ját bû nük re. Nem, nem
tesz szem re há nyást. (A tíz ta nít vány azt vár ná Jé zus tól,
hogy Ja ka bot és Já nost rend re uta sít sa.) Jé zus „a va la ha
volt leg jobb pe da gó gus”. (Azt hi szem, a rep té ri könyv ke -
res ke dé sek ben lát tam egy so ro za tot ha son ló cí mek kel: „Jé -
zus, a va la ha volt leg jobb ta nár”, „a leg jobb pszi cho ló -
gus”, „a leg jobb ál lam igaz ga tá si szak em ber” stb. Akad nak
olyan ügyes fic kók, akik még Jé zus sal is sok pénzt ké pe -
sek ke res ni!)

Fél re té ve az iró ni át, Jé zus úgy tû nik fel elõt tük, mint a
leg jobb ta nár a vi lá gon; meg is mer te ti ve lük az együtt ér -
zést, az ir gal mat és a ke gyel met. „Is te nem, ke gyel med bõl
vál toz tasd meg a vi lá got!”** De nem így van kö zöt te tek. …
Ve le tek va gyok min den nap a vi lág vé ge ze té ig. „És ter mé -
sze te sen ve le tek va gyok min den nap, kül de té se tek vé gé ig,
ti ki csiny hi tû ek. Ve le tek va gyok, mi kor két sé gek gyö tör -
nek, mi kor el gyen gül tök, mi kor kí sér tés be es tek. Min dig
ve le tek va gyok, ezért az tán: nem így van kö zöt te tek.”

Ép pen ezért Jé zus nem azt mond ja: „Ne le gyen így kö -
zöt te tek!” Sok kal in kább: „De nem így van ez kö zöt te tek.”
Ter mé sze te sen Krisz tus kö ve tõi kö zött nem is le het más -
kép pen. Nem le het úgy, mint azok nál, akik ezt a vi lá got
kor má nyoz zák. A kü lönb ség azon ban nem Krisz tus kö ve -
tõ i nek a meg le he tõ sen két sé ges fö lé nyé ben rej lik, még ke -
vés bé ta nít vá nya i nak pusz ta kí ván sá gá ban. Nyil ván va ló -
an a leg na gyobb ado má nyo kat ké rik tõ le, leg hõbb kí ván -
sá guk, hogy nyo má ba lép hes se nek, és Is ten tör vé nyei sze -

rint él je nek. Ter mé sze te sen ta nít vány ként sem olyan
könnyû ez a fel adat. Az új va ló ság azon ban nem függ ir -
re á lis bel sõ kí ván sá ga ik tól, in ga tag ke dé lyük tõl vagy kar -
juk csekély ere jé tõl. Min den Jé zusnak a ben nük va ló köz -
pon ti je len lé té tõl függ.

Szá munk ra ez a kö vet ke zõ ket je len ti: a köz pon ti bi zott -
ság je len ülé se so rán az irány mu ta tá sok és ha tá ro za tok
meg fo gal ma zá sa nyil ván va ló an sok idõnk be és fá rad sá -
gunk ba ke rül majd, sok do ku men tu mot kell el ol vas nunk,
sok min dent fon to ló ra kell ven nünk és meg kell vi tat -
nunk, s ez alatt vé gig hû ek nek kell ma rad nunk sa ját egy -
há zi gyö ke re ink hez. Mind nyá junk nak szív vel-lé lek kel
részt kell ven nünk a mun ká ban. Mind ez azon ban Jé zus
ben nünk va ló je len lé té tõl és a Szent lé lek ál tal Is ten ve ze -
té sé tõl függ.

Mi pe dig bi zo nyo sak le he tünk je len lé té ben és ve ze té sé -
ben. Még egy szer mu tas sunk rá, kí sér tés be fo gunk es ni,
hogy el fe led kez zünk ar ról: mun kánk Is ten je len lé tén és
ve ze té sén ala pul. Kí sér tés be fo gunk es ni, hogy Jé zust hát -
tér be szo rít suk, hogy ne a Szent lé lek re hall gas sunk, ha -
nem elõ re ki dol go zott ter ve ink hez, nyílt és rej tett elõ íté le -
te ink hez és ki csi nyes tor zsal ko dá sa ink hoz ra gasz kod -
junk. Így volt ez a ta nít vá nyok kö zött is. Job bak vol nánk
ná luk? El len ál lunk ezek nek a kí sér té sek nek? Biz to san
nem. Csak is Krisz tus je len lé té nek, sza vá nak és ir gal mas -
sá gá nak, csak a Szent lé lek min den nap meg úju ló ere jé nek
kö szön he tõ, hogy nap mint nap el len áll ha tunk. Ez az Is -
ten mû ve. Ez a ke gye lem.

Még egy szer: „De nem így van ez kö zöt te tek, mert ve le -
tek va gyok.” Er re az ígé ret re épít he tünk. Ha pe dig meg -
tesszük, vég be megy a vál to zás. „Ke gyel med bõl, Is te nem,
vál toz tasd meg a vi lá got!” Vál toz tass meg min ket, vál toz -
tass meg en gem. Aki naggyá akar len ni kö zöt te tek, az le -
gyen a szol gá tok; és aki el sõ akar len ni kö zöt te tek, az le -
gyen min den ki rab szol gá ja. Min den kié, ki vé tel nél kül.
Nem csak azo ké, akik olya nok, mint én, a leg ke vés bé sem.
Nem csak azo ké, akik en gem tá mo gat nak, ha nem azo ké is,
akik más vé le mé nyen van nak. Le gyek min den ki rab szol -
gá ja, ki vé tel nél kül.

Vár ránk a mun ka. A fel adat nem ki csiny. A sok fé le ség
kö ze pet te egy sé get kell mu tat nunk, a köz tünk ural ko dó
el ke rül he tet len fe szült sé gek el le né re. Sok a dol gunk. Még -
is ab ban bi za ko dunk, hogy Jé zus kö zöt tünk és ve lünk
van. Õ „a leg na gyobb szol ga, aki va la ha volt a vi lá gon”.
Mert nem azért jött az Em ber fia, hogy neki szol gál janak,
ha nem hogy éle tét ad ja so ka kért.

Ad junk há lát Is ten cso dá la tos ado má nyá ért, hogy Jé zus
ta nít vá nyai le he tünk, és di csõ ít sük õt. Ámen.

Fordította Szûcs Kinga** Utalás a Porto Alegre-i EVT-világgyûlés fõtémájára (a szerk.).



Úgy ké szül tem er re a nap ra, mint ka rá csony ra. A kör nye -
ze tem re na gyon ké nyes va gyok, ná lunk min dig tisz ta ság
van, de olyan ala po san so ha nem ta ka rí tok, mint ak kor.
Egy por szem nem ma rad hat a la kás ban, egyet len kó sza
tárgy, pa pír vagy könyv nem le het elöl, min den nek a he -
lyén kell len nie le tisz tít va, meg pu col va, ki fé nye sít ve. Nem
csak a lát szat ra adok, min den szek rény ben, zug ban, a leg -
rej tet tebb mé lye dés ben is ren det te szek – min den nek tö ké -
le tes nek kell len nie. Csil log-vil log a la kás. Jö het a Jé zus ka
– szok ta mon da ni a fér jem. Mert akit ka rá csony kor vá -
runk, a ná zá re ti Jé zus Krisz tust, azt csak is a leg na gyobb
tisz ta ság ban, fel ké szül ten le het vár ni. A kör nye zet ké -
szen lé te a lé lek ké szen lé te is. A har mó nia kap cso lat Is ten -
nel – csak is így le het rá fi gyel ni. Ren det le nül, kap kod va
nem tu dunk imád koz ni, Bib li át ol vas ni, bû ne in ket meg -
val la ni. Te hát ezt a mai na pot is így vár tam, ren det rak -
tam ma gam ban. Fel ké szült akar tam len ni. Olyan meg bí -
zást kap tam ugyan is, amely rõl ál mod ni sem mer tem. A
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Dé li Egy ház ke rü le té -
nek fel ügye lõ jé vé vá lasz tot tak. És ez a szó – vá lasz tot -
tak – na gyon fon tos. Egy há zunk ban ugyan is nem ki ne ve -
zik a tiszt ség vi se lõ ket, ha nem vá laszt ják a lel ké sze ket, az
es pe re se ket, a püs pö kö ket és a fel ügye lõ ket is. A gyü le ke -
ze tek sza bad sá ga ez az evan gé li kus egy ház ban, és ha ko -
mo lyan ve szik a vá lasz tást, ak kor nem kény sze rít het nek
kö zös sé ge ik re olyan sze mélyt, akit nem akar nak. Büsz ke
va gyok ar ra, hogy eh hez az egy ház hoz tar to zom. 

En gem két har ma dos több ség gel vá lasz tot tak meg, és ez
kel lõ ön bi zal mat ad a fel ügye lõi szol gá lat hoz. Az ilyen
nagy ará nyú sza va zat szám hoz nyil ván va ló an hoz zá já rult,
hogy egy há zunk ban is mer nek. Van nak, akik a rá di ós
mun kám ból, ab ból az idõ bõl, ami kor fér jem mel, Ra dos Pé -
ter rel ké szí tet tük az egy há zi fél órá kat és is ten tisz te let-
köz ve tí té se ket. Hit tel és oda adás sal, fá radt sá got nem is -
mer ve utaz tuk be az or szá got, és mu tat tuk meg mû so ra -
ink ban, hogy mi ért jó evan gé li kus nak len ni, temp lom ba

jár ni, gyü le ke zet hez tar toz ni. Meg mu tat tuk azt, hogy több
a vi lág, mint ahogy mi gon do ljuk. 

34 éve dol go zom a Ma gyar Rá dió ban, és min dig ügyel -
tem ar ra, hogy a hit éle ti, egy há zi té má kat be vi gyem a mû -
so rok ba. Az én ne vem hez ezt a kol lé gá im és a hall ga tók is
hoz zá kap csol ják. 

De nem csak a rá dió ból is mer nek en gem és a csa lá do -
mat, ha nem a ba las sa gyar ma ti, a bu da pest-De ák té ri és az
óbu dai gyü le ke ze tek bõl is, aho vá tar to zom. A temp lom aj -
tót nem 1990-ben ta lál tam meg. Hí võ csa lád ba szü let tem,
így ne vel tek. Olyan volt ne künk a hit, mint a for rás ból fa -
ka dó víz – tel je sen ter mé sze tes. Ott hon egyéb ként val lás -
sza bad ság volt, a csa lá dunk ban ugyan is va la mennyi tör -
té nel mi egy ház és fe le ke zet hí vei meg ta lál ha tók. 

Az édes anyám evan gé li kus volt. A ba las sa gyar ma ti
evan gé li kus gyü le ke zet ben nõt tem fel. Teo ló gi a i lag „jól
meg tal palt” lel ké szek fog lal koz tak ve lünk, csügg tem a
sza va i kon. Ba las sa gyar ma ton az 50-es évek ben száz szá -
za lé kos hit tan volt, min den ki járt. Ma, ami kor le het, a fe -
lé nek is örül nénk. De hát mit kap tam én ott, ami annyi ra
fon tos ne kem? Ala pot az élet hez. A tö ké le tes sé get mu tat -
ták meg, ami re ne kem is tö re ked nem kell: a hit ere jét, Is -
ten és Jé zus Krisz tus sze re te tét. Eb bõl élek a mai na pig,
és ez zel az erõ vel kez dem a fel ügye lõi szol gá la to mat.
Hang sú lyoz tam, hogy vá lasz tot tak er re a tiszt ség re, de
azt mind annyi an tud juk, hogy a meg bí zás fe lül rõl jött.
Esz köz va gyok Is ten ke zé ben, de örü lök, hogy en gem vá -
lasz tott. És elõ ször vá lasz tott nõt er re a fel adat ra a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház tör té ne té ben. Nem va -
gyok fe mi nis ta, de ez is je lent va la mit. Temp lo ma ink ban
sok asszony ül, könnyeb ben meg szó lí ta nak egy má sik
nõt, könnyeb ben meg nyíl nak neki. A fér fi ak le het nek zor -
dak, mo gor vák, szi go rú ak, ri go ró zu sak, a nõk könnyeb -
ben mo so lyog nak, én meg kü lö nö sen is. A mo soly és a jó
szó cso dá kat is te het. Én a sza vak em be re va gyok, tu -
dom, mit le het velük el ér ni. 

Egy há zi tör vé nye ink sze rint „…az egy ház ke rü le ti fel -
ügye lõ a püs pök kel együtt az egy ház ke rü let ve ze tõ je.
Ügyel az egy ház ke rü let mû kö dé sé nek fel té te le i re, se gí ti az
egy ház ke rü let ben fo lyó lel ki mun kát, fi gye lem mel kí sé ri
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és irá nyít ja a köz éle ti, sze mé lyi, anya gi és jo gi ter mé sze tû
ügyek in té zé sét.” Min den erõm mel azon le szek, hogy ez a
tör vény élet té vál jon. Ha pezs gõ, jó gyü le ke ze ti élet van,
ha óvo dá ink, is ko lá ink több szö rös túl je lent ke zés sel küsz -
köd nek, ha öreg je ink mind szá mon van nak tart va és tö rõ -
dünk ve lük, ha ki vá ló lel ké sze ink nem süp ped nek el a
min den na pok lé lek õr lõ ten ni va ló i ban, ha nem ar ra is ma -
rad ide jük, hogy a leg fris sebb teo ló gi ai szak iro dal mat el ol -
vas sák, és ez meg lát szik pré di ká ci ó ikon, ha tisz ta és szép
temp lo mok vár ják a hí ve ket va sár na pon ként, ha a gye re -
kek tó dul nak a hit tan órák ra, ha a fi a ta lok kon fir má ció
után nem tûn nek el lá tó kö rünk bõl, ha nincs éhe zõ gyü le -
ke ze ti tag és alul táp lált gye rek, ha min den ki le he tõ sé ge
sze rint ada ko zik az anya gi ja va i ból – nem te kint vén szol -
gál ta tó cég nek az egy há zat –, ha min de nütt len ne annyi
be vé tel, hogy té len leg alább az olaj kály hát be gyújt sák a
gyü le ke ze ti te rem ben az is ten tisz te let ide jé re, mert a temp -
lom fû tés re már gon dol ni sem mer nek – szó val ha mind ez
és ezen fe lül sok más, amit még nem so rol tam fel, be kö vet -
ke zik, vagy eb bõl leg alább va la mi, ak kor a ke rü le ti fel -
ügye lõ is jól lát ta el a fel ada tát. 

Sze ren csé re a meg vá lasz tá som hoz nem kel lett kor tes be -
szé de ket tar ta nom, nem kel lett rá ígér ni, po li ti ku s mód já ra
ha zu doz ni. De most sem ígér he tek töb bet, mint ami a le -
he tõ sé günk. Amit az elõbb el õso rol tam, az a tö ké le tes ség -
hez ve ze tõ út. A le he tõ sé ge ink sze ré nyeb bek. Az el múlt
he tek ben több gyü le ke zet ben jár tam, lát tam a gya ra po dá -
su kat: is ko lák bõ vül tek, ima há zat újí tot tak fel, temp lom -
épí té si év for du lót ün ne pel tek a dé li ke rü let ben. Sok gyü le -
ke ze ti tag gal, lel késszel be szél tem, lát tam, hol és ho gyan
él nek. Egy asszony el mond ta, hogy ná luk is ten tisz te let re
csak idõs nõk jár nak, azok se so kan. Most van vég re egy
30 év kö rü li új hí vük. A fa lu ban mun ka le he tõ ség nincs. A
temp lom te tõt tönk re tet te a vi har – hely re hoz nák, de mi -
bõl? Kap tak ugyan pénzt a ká rok eny hí té sé re, de ki csi vel
több kel le ne. So rol ni le het ne a ha son ló ese te ket. Né hol a
ke vés is elég, más hol a sok sem ele gen dõ.

Az egy ház nem kis tár sa da lom, aho vá adop tál juk a vi -
lá gi dol go kat, de nem füg get len a világtól. Itt és most
élünk, esze rint kell cse le ked nünk, és eh hez a Bib lia igaz -
sá ga i ban meg ta lál juk a min den idõ ben él te tõ re mény sé get
és sze re te tet. Nem mond ez el lent an nak, amit az elõbb az
anya gi ak ról mond tam? Ter mé sze te sen nem! 

Ne künk min den nel úgy kell gaz dál kod nunk, hogy min -
den ki nek jus son a ja vak ból. A test vé ri ség, a szo li da ri tás és
az igaz sá gos ság a ve zér lõ elv – akár anya gi ak ról, akár lel -
ki ek rõl van szó. Egy mor zsát is meg le het fe lez ni – ha csak
annyi van, ak kor azt kell ten nünk. El kép zel he tõ, hogy
most olyan idõk jön nek, ami kor mor zsák kal kell be ér nünk.

Az em be rek egy ré sze azt hi szi, hogy az egy há zak „pénz -
te me tõk”, sem mi nem elég ne kik. Bár hogy igyek szem ma -
gán be szél ge té sek ben vagy ri port ja im ban en nek el len ke zõ -
jé rõl meg gyõz ni õket – nem si ke rül. Hi á ba be szé lek ki vá ló
óvo dák ról, is ko lák ról, mû em lék temp lo ma ink ról, mû vé sze -
ti ese mé nyek rõl, tör té nel mi múlt ról, meg õr zen dõ ha gyo -

mány ról – so ka kat ez sem ér de kel. Na gyon saj ná lom ezt a
hely ze tet, hi szen lá tom, hogy a gyü le ke ze tek ben mennyit
küsz köd nek a fenn ma ra dá sért, azért, hogy ér té ke i ket meg -
ment sék, az örök ér té ke ket meg õriz zék. Job ban meg kell te -
hát mu tat nunk ma gun kat, min de nütt, ahol er re le he tõ ség
adó dik. Ha adó dik, ak kor a mé di u mok ban is. Egy há zunk -
ban van nak, akik finnyás kod nak – „Én azok ban meg nem
szó la lok!” Va jon mi ért? Ha õ nem mond ja adott eset ben a
jót, majd mond ja he lyet te más – adott eset ben a rosszat.
Ha Jé zus nak nem de ro gált a vám sze dõk és írás tu dat lan ha -
lá szok kö zé men ni és ve lük len ni, ak kor mi mi re va gyunk
büsz kék? Le gye tek oko sak, mint a kí gyók és sze lí dek, mint
a ga lam bok – ez a krisz tu si pa rancs. 

Iga zán jó, meg tar tó gyü le ke ze te ink van nak, ki vá ló lel ké -
szek, hit ok ta tók, pe da gó gu sok mun kál kod nak egy há zunk -
ban. Van mit meg mu tat ni, van mi vel büsz kél ked ni. Sok év -
vel ez elõtt egy ház ke rü le tünk óvó nõ je mond ta egy ri port ban
ne kem: meg ta nít juk a gye re ket, hogy a ke ze si mo ga tás ra
va ló, nem ütés re! Hány szü lõ mond ja fi á nak, lá nyá nak: üss
vissza, ha bán ta nak! Ná lunk van egy óvó nõ, aki azt ta nít -
ja: a ke zed del si mo gass és imád kozz! Ezt kell to vább ad -
nunk – az ér té ke in ket, a kö ve tés re mél tó pél dá in kat. 

Nem aka rom per sze lak koz ni a va ló sá got, mert az is
igaz, hogy sem mi nem si ke rül ott, ahol rossz pap van, aki
sa ját ma ga szo rul lel ki gon do zás ra. Há la Is ten nek, ke vés
gyü le ke zet ben van így, de éve kig is el tart, mi re meg vál nak
az al kal mat lan pász tor tól. Ad dig ra a hí vek nem két, ha -
nem hu szon két tá bor ra sza kad nak, és utód le gyen a tal -
pán, aki hely re hoz za ezt. Egy há zunk ban ma nincs lel kész -
hi ány. A 90-es évek ele jén, ami kor én vé gez tem a teo ló gi -
án, olyan ke vés pap volt, hogy há rom-négy hely kö zött vá -
laszt hat tak – sok eset ben össz kom for tos pa ró kia és au tó
vár ta a kez dõ ket. Ak kor örül tek a püs pök urak, ha a na -
gyobb he lye ken be töl töt ték az ál lá so kat. A lel ké szek nek
nem kel lett fél ni ük a mun ka nél kü li ség tõl – ak kor sem
küld tek el sen kit, ha már nyil ván va ló an tart ha tat lan volt
a hely zet. Ma már nem így van. Ez ad hat re mény sé get
gyü le ke ze te ink nek, hogy mél tó hit éle tet él je nek – úr va cso -
rás is ten tisz te le te ken ve hes se nek részt. Nagy szív fáj dal -
mam ugyan is, hogy nem min de nütt él het nek a szent sé -
gek kel a hí vek, van, ahol ha von ta egy szer vagy na gyobb
ün ne pe ken ve het nek csak úr va cso rát. Mi ért? Ahol nincs
va sár nap úr va cso ra, és a pré di ká ció sem érin ti meg az is -
ten tisz te le ten részt ve võt, ak kor mit kap azon az al kal -
mon? Ho gyan szen te li meg az ün nep na pot? 

Luther Már ton a kö vet ke zõ ket ír ta a Nagy ká téban: „Ezt
a szent sé get na pon kén ti táp lá lé kul s üdü lé sül kap tuk,
hogy hi tünk fel éled jen és erõ söd jék, ne lan kad jon meg a
harc ban, ha nem egy re erõ sebb le gyen.” Ez ma is ér vé nyes!

Ked ves test vé rek! A meg hí vó ra azt az igét vá lasz tot tam,
ame lyet Pé ter apos tol mon dott, ami kor meg gyó gyít ja a
sán tát: Ezüs töm és ara nyam nin csen, de amim van, azt
adom ne ked: a ná zá re ti Jé zus Krisz tus ne vé ben, kelj fel, és
járj! Apos to li erõ vel saj nos nem bí rok, de amin van, azt
Nek tek adom!
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Kelt: Bá zel, 1955. 12. 23.

Ked ves Kar mes ter és Ud va ri Ze ne szer zõ Úr!
Va la ki nek az az ér de kes gon do la ta tá madt, hogy föl kér jen
ar ra má sok kal együtt, ír jak új ság já ba egy „Kö szö nõ le vél
Mo zart nak” cí mû írást. Elõ ször a fe je met ráz tam, és már a
pa pír ko sár fe lé néz tem. De ha Ön rõl van szó, ak kor csak a
leg rit kább eset ben tu dok el len áll ni. És va jon Ön éle te ide -
jé ben nem írt-e töb bet, mint egyet len, kis sé kü lö nös le ve -
let? Ak kor mi ért ne? Ott, ahol most Ön van, tér tõl és idõ tõl
nem kor lá toz va biz to san töb bet tud nak egy más ról és ró -
lunk is, mint ahogy szá munk ra ez itt le het sé ges. Így va ló -
já ban nem ké tel ke dem ab ban, hogy Ön elõtt már rég óta is -
mert, mi lyen há lás va gyok Ön nek, csak nem at tól kezd ve,
ami óta em lé kez ni tu dok, és min dig az is le szek. De ak kor
mi ért ne mondhatnám ezt egy szer nyíl tan a sze mé be? 

Elöl já ró ban jöj jön két bo csá nat ké rés. Az el sõ azért, mert
én a pro tes tán sok egyi ke va gyok, akik rõl egy szer azt mon -
dot ta volt, hogy azt, amit „az Ag nus Dei, qui tol lis pec c ata
mun di” ma gá ban hor doz, mi bi zo nyá ra nem is tud juk iga -
zán ér te ni. Bo csás son meg, azóta már bi zo nyá ra er rõl is
job ban ér te sült. De nem aka rom teo ló gi á val kí noz ni. Kép -
zel je el, hogy az el múlt hé ten tel jes ko moly ság gal Ön rõl ál -
mod tam. Még pe dig ezt: Önt kel lett vol na vizs gáz tat nom
(szá mom ra nem vi lá gos, mi lyen szük ség sze rû ség bõl), de
szo mo rú sá gom ra (mert tud tam, hogy sem mi lyen kö rül mé -
nyek kö zött nem sza bad meg buk nia) kér dé sem re, hogy mi
a „dog ma ti ka” és a „dog ma”, az Ön mi sé i re va ló ba rát sá -
gos uta lás el le né re – ame lye ket kü lö nö sen szí ve sen hall -
ga tok – sem mi fé le vá laszt nem kap tam Ön tõl! Ak kor hát
ne hagy juk-e ezt a pon tot vi dá man nyug ton? 

Sok kal ne he zebb va la mi más. Azt ol vas tam Ön rõl, hogy
már gye rek ko rá ban örül ni tu dott a mû ér tõk di csé re té nek.
Mint tud ja, eb ben a föl di vi lág ban nem csak ze né szek, ha -
nem ze ne tu dó sok is van nak. Ön mind ket tõ volt. Én e ket -
tõ egyi ke sem va gyok, nem ját szom hang sze ren, az össz -
hang zat tan ról, sõt a „kont ra punkt” tit ka i ról hal vány sej -
tel mem sincs. A ze ne tu dó sok, min de nek elõtt azok, akik -
nek köny ve it Ön rõl meg pró bál tam meg fej te ni az Ön szü le -
tés nap já ra ké szü lõ ün ne pi be széd fo gal ma zá sa so rán,
egé szen meg ijesz te nek. Egyéb iránt ezek nek a ku ta tók nak
az ered mé nye it lát va ko moly gon dom, hogy ha fi a tal len -
nék, és eze ket a ta nul má nyo kat fel ve het ném, az Ön te o re -
ti kus in terp re tá lói leg je le sebb je i nek egy né me lyi ké vel
ugyan olyan konf lik tus ba ke rül nék, mint negy ven év vel
ez elõtt teo ló gi ai mes te re im mel. Akár hogy le gyen is: ilyen

kö rül mé nyek kö zött ho gyan mond ha tok kö szö ne tet mint
mû ér tõ, ho gyan sze rez het nék örö möt? 

Vi gasz ta lá som ra azon ban azt is ol vas tam Ön rõl, hogy né -
ha egé szen sze rény em be rek nek is órák hosszat ját szott,
csak azért, mert ér zé kel te, örö met sze rez ne kik, hogy ját sza -
ni hall ják önt. Nos, ép pen így új ra és új ra meg ör ven dez te tett
fül lel és szív vel hall gat tam és hall ga tom ját sza ni Önt. Olyan
na i vul te szem ezt, hogy nem egy szer biz to san meg tud nám
mon da ni, hogy a 34 pe ri ó dus kö zül, ame lyek be éle tét és mû -
ve it be so rol ták Wy ze wa és St. Fo ix kö zött, me lyik ben áll hoz -
zám a leg kö ze lebb. Bi zony, bi zony, 1785 kö rül kez dett egé -
szen naggyá len ni. De Önt ma gát sem bosszan tom, ha be val -
lom, hogy nem el sõ sor ban a Don Ju ant és utol só szim fó ni á -
it, nem el sõ sor ban A va rázs fu vo lát és a Re qui emet, ha nem
már a Haff ner-sze re ná dot és a 11. di vert imen tót, és a töb bit,
sõt va ló já ban már a Bas ti en és Bas ti enne-t sem tu dom iga zi
fel in du lás nél kül hall gat ni, és így hall ga tom új ra és új ra. Te -
hát nem at tól kezd ve ér de kel és ked ves szá mom ra, ami óta
Bee tho ven elõ fu tá ra ként di csé rik. Amit Ön nek kö szön he tek,
az egy sze rû en az, hogy bár mi kor hall ga tom: nap sü tés ben és
vi har ban, nap pal és éj sza ka, min dig egy jó és ren de zett vi lág
kü szö bé re he lyez. És ak kor mint a hu sza dik szá zad em be re,
bá tor ság gal, de nem gõg gel, len dü let tel, de nem túl haj szolt -
ság gal, tisz ta ság gal, de nem unal mas tisz ta ság gal, bé ké vel,
de nem lus ta bé ké vel meg aján dé ko zott nak ér zem ma ga mat.
Az Ön ze nei dia lek ti ká já val a fü lünk ben le het fi a tal nak len -
ni és meg öre ged ni, dol goz ni és ki kap cso lód ni, jó ked vû nek
len ni és szo mor kod ni, rö vi den: él ni. Ön már sok kal job ban
tud ja, mint én, hogy eh hez még a leg jobb ze né nél is több re
van szük ség. De van mu zsi ka, amely az em ber nek (utó lag
vagy mel les leg) se gít eb ben, s van mu zsi ka, amely ke vés bé
te szi ezt. Az Öné se gít. Mi vel élet ta pasz ta la tom hoz tar to zik
– 1956-ban het ven éves le szek, mi köz ben Ön most két száz
éves pat ri ar cha ként jár hat na kö zöt tünk –, s mi vel úgy gon -
do lom, hogy min dig sö té teb bé vá ló év szá za dunk ban ép pen
az Ön se gít sé gé re len ne szük sé günk, há lás va gyok azért,
hogy Ön itt volt, hogy éle té nek pár rö vid év ti ze de alatt csu -
pán mu zsi kál ni akart, és mu zsi kált, s hogy ze né jé ben még
min dig élõ en itt van. Higgye el, hogy sok-sok fül és szív, ta -
nul ta ké és ta nu lat la no ké, mint az enyém, új ra és új ra szí ve -
sen hall gat ja Önt – nem csak az Ön ju bi le u mi évé ben! 

Azt, hogy a ze né vel hogy áll a hely zet ott, ahol Ön most
ta lál ha tó, csak kör vo na la i ban sej tem. A sej tést, amit eb -
ben a te kin tet ben ér zek, egy szer egy kép let be fog lal tam:
nem va gyok tel jes ség gel biz tos, hogy az an gya lok, ami kor
Is tent di csé rik, fel tét le nül Ba chot ját sza nak – de ab ban

Kö szö nõ le vél
Wolfgang Amadeus Mo zart nak

(1756. 01. 27–1791. 12. 05.)
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A Szlo vák Nem ze ti Mú ze um Zsi dó Kul tu rá lis Szak osz tá lyá -
nak gon do zá sá ban könyv je lent meg a kö zel múlt ban,
amely ben a szer zõ, a po zso nyi evan gé li kus teo ló gia nyu -
gal ma zott ószö vet sé gi pro fesszo ra egy ko ri val lás ta ná rá val
kap cso la tos vissza em lé ke zé se it ír ta meg. Re me te Lász ló ne -
ve nem is me ret len egy há zunk ban. Szol gá la tá ról és már tír -
ha lá lá ról ol vas hat tunk egy há zi és vi lá gi la pok ban itt hon és
kül föl dön egy aránt. E szlo vák nyel ven meg je lent könyv bõl
adok tö mör is mer te tést, hogy a mai nem ze dék nek is le gyen
né mi is me re te Re me te élet út já ról.

Remete László 1910. szep tem ber 27-én Sop ron ban szü -
le tett zsi dó csa lád ban. Ap ja Ein zig Adolf kö zép is ko lai né -
met nyelv ta nár, any ja Ho ro vitz Ró zsi, a vi lág hi rû zon go -
ris ta ro ko na. A csa lád sa ját el ha tá ro zá sá ból fel vé te lét kér -
te az evan gé li kus egy ház ba 1919 szep tem be ré ben, és ré -
sze sült a ke reszt ség szent sé gé ben. Lász ló ek kor ki lencéves
volt. Csa lád ne vü ket 1933. áp ri lis 21-én ma gya ro sí tot ták,
ami kor már egy re gyak rab ban le he tett hal la ni a fa siz mus
ter je dé sé rõl. Lász ló az érett sé gi után a sop ro ni evan gé li -
kus teo ló gi ai fa kul tás ra irat ko zott be.

A TEO LÓ GUS

Az if jú Re me te lel ki fej lõ dé sét nem is mer jük, azt sem, ho -
gyan ér le lõ dött meg ben ne az el ha tá ro zás, hogy teo ló gi ai
ta nul má nyokat végezzen. Jó ba rát ja és teo ló gus tár sa,
Úzon Lász ló sze rint a teo ló gi ai ta nul má nyok mel lett ko -
mo lyan fog lal ko zott fi lo zó fi ai kér dé sek kel is. Va ló sá ggal
be le be te ge dett, ami kor rá döb bent, hogy az egy ház ta ní tói
a gö rög fi lo zó fia, kü lö nö sen a pla to niz mus és az arisz to -
te l iz mus ha tá sa alá ke rül tek, oly annyi ra, hogy meg vál toz -
tat ták Jé zus ta ní tá sá nak ere de ti ér tel mét. E fo lya mat ra jel -
lem zõ a ke resz tény ség nek a hel le nis ta mû ve lõ dé si ele mek -
kel va ló össze ol va dá sa. E fo lya mat ha son lít ha tó ah hoz,

ami Iz rá el né pé vel tör tént az ígé ret föld jé nek el fog la lá sa
után. A nép en ge dett a kí sér tés nek, a benn szü löt tek élet -
mód já val át vet te a po gány gon dol ko dást, a ba a li ter mé -
keny ség kul tuszt, ami ért Hó se ás pró fé ta az zal vá dol ta
õket, hogy „fattyút” szül nek, aki re az Úr azt mond ja: Nem
né pem (Hós 1,8). Így járt az egy ház is: a ha tal mas po gány
Ró mai Bi ro da lom meg hó dí tá sa után nem véd te meg ma -
gát a po gány fi lo zó fi á tól, fõ leg Pla tón és Arisz to te lész ha -
tá sá tól, és fél po gány fejû ke resz té nye ket szült.

Luther lát ta a hel le niz mus sok ká ros kö vet kez mé nyét,
és éle sen fel emel te sza vát az el len, hogy az egye te me ken
nem Krisz tus ta ní tá sa van az el sõ he lyen, ha nem Arisz to -
te lész né ze tei az ural ko dók. Re me te is el ju tott en nek fel is -
me ré sé re. Szí ve sen ol vas ta Pas cal írá sa it, aki nem a fi lo -
zó fu sok nál, ha nem a pát ri ár kák Is te né nél és Jé zus Krisz -
tus nál ta lált bé két, biz ton sá got és örö met. Nagy ér dek lõ -
dés sel ol vas ta Søren Kier ke gaard mû ve it.

Re me te szí vé ben mg szü le tett a vágy, hogy ki sza ba dít sa
a ke resz tény sé get a hel le niz mus bi lin cse i bõl. Tud ta, hogy
ez las sú fo lya mat lesz, de a ke resz tény ség ben messze ha tó
vál to zá so kat hoz. Diet rich Bon ho ef fer a „val lás ta lan ke -
resz tény ség” ki fe je zés sel fo gal maz ta meg kri ti kus ál lás -
pont ját, amely sze rint a ke resz tény ség me ta fi zi kus és ide -
a lis ta fi lo zó fi á val szennye zõ dött. E te kin tet ben Bon hoef -
fer és Re me te egy vé le mé nyen vol tak, no ha nem is mer ték
egy mást, sõt nem is hal lot tak egy más ról.

Re me te vá ra ko zá sá ban volt va la mi, ami az ószö vet sé gi
pró fé ták re mény sé gét is jel lem zi, akik reményüket min dig
Is ten né pé nek éle té vel össze füg gés ben hang sú lyoz ták.
Hit te, hogy Is ten me gú jit ja a vi lá got. Ar ra vá gyott, hogy
ma ga is be kap cso lód jék eb be a fo lya mat ba, amely új ra fel -
sza ba dít ja a ke resz tény sé get hi te les mû kö dés re.

A pé csi egye tem sop ro ni hit tu do má nyi fa kul tá sán 1934-
ben tett zá ró vizs gát. Ez után ta nul má nya i nak foly ta tá sa
cél já ból Bécs be uta zott, ahol fel ke res te Sig mund Fre ud
pszi chi á tert. Ol vas ta C. G. Jung pszi cho ló gi ai mun ká it. Os -
wald Speng ler né met fi lo zó fus nak a Nyu gat al ko nyá ról
szó ló köny vé rõl ta nul mányt írt. Kü lö nös fi gyel met szen -

biz tos va gyok, hogy ami kor egy más kö zött van nak, Mo -
zar tot ját sza nak, és ak kor még a jó Is ten is kü lö nö sen szí -
ve sen hall gat ja õket. 

Vé gül is a ha son lat hi bás is le het. De Ön er rõl is sok kal

tá jé ko zot tabb, mint én. Csak meg em lí tem, hogy jel ké pe sen
rá mu tas sak, ho gyan is gon do lom.

Az Ön tisztelõje: Karl Barth
For dí tot ta De mé né Smi dé li usz Ka ta lin

CSE LOVSZ KY FE RENC (ID.)

Ka rol Nand rás ky: Re me te Lász ló
– em ber, aki át lé pett a ha tá ro kon*

* Karol Nandrásky: László Remete – Clovek, ktorý prekracoval hranice.
Bratislava, 2006.



telt az eg zis ten ci a liz mus fi lo zó fi ai irány za tá nak, amely
azok ban az évek ben ve ze tõ jel le gû vé vált. Mind ez nem je -
len ti azt, hogy könyv moly vált vol na be lõ le, nem akart
meg szök ni a vi lág prob lé mái elõl. Igye ke zett tá jé ko zód ni,
hogy tud ja, mi tör té nik kö rü löt te a vi lág ban, és lás sa, hol
az õ he lye és mi az õ fel ada ta.

Ha za té ré se után Gyõr ben szen tel ték lel késszé 1935.
má jus 3-án.

KÜL DE TÉS TU DA TA VOLT

Van nak em be rek, akik min den igye ke ze tük kel kar ri er jük,
si ke res elõ me ne te lük biz to sí tá sán fá ra doz nak. Van nak,
akik te het sé gük ál tal ke rül nek gyor san ma gas po zí ci ó ba.
És van nak, akik oda men nek, ahol szük ség van rá juk.

A Bib li á ban ol va sunk em be rek rõl, akik azt mond ták
ma guk ról, hogy kül de tést tel je sí tet tek. Az ószö vet sé gi pró -
fé ták Is ten kö ve te i nek val lot ták ma gu kat. Jé zus úgy lé pett
a nyil vá nos ság elé, mint aki az Atyá tól kül de tett.

Az élet kül de tés. En nek a tu da ta kel le ne, hogy meg ha -
tá roz za a ke resz té nyek éle tét. Az egy ház tör té ne té bõl is -
me rünk em be re ket, akik rõl ez el mond ha tó, de a je len ben
egé szen rit ka az ilyen sze mé lyi ség. Re me te Lász ló rit ka -
ság szám ba me nõ em ber volt; azok nak a kö zös sé gé be tar -
to zott, akik kül de tést tel je sí tet tek. Tá vol állt tõ le a kép mu -
ta tás, az ál szent ség, az ol csó nép sze rû ség ke re sés. Re me te
kri ti kus, egye nes, Is ten ha tal ma ál tal meg ha tá ro zott sze -
mé lyi ség volt. Is ten nel szo ros kap cso lat ban élt, ez meg -
nyil vá nult éle té ben és ke gyes sé gé ben. Nem te he tett er rõl,
Is ten von zot ta és ha tal má ban tar tot ta õt.

Meg ta pasz tal ta Is ten át formáló ere jét, amely a kö vek bõl
is tá maszt hat fi a kat Áb ra hám nak. Sze mé lye sen meg él te
ezt a cso dá la tos át ala kí tást, ezért val lot ta, hogy ne ki már
„sem mi sem fáj”. Is ten lett éle té nek leg szi lár dabb va ló sá -
gá vá. A kül de tés tu dat meg erõ sö dött ben ne.

Így lé pett há zas ság ra. Egy di a ko nisszát vett fe le sé gül,
ami egy há zi elöl já ró i nak nem tet szé sét vál tot ta ki. Tú ró czy
Zol tán püs pök több le vél ben pró bál ta rá bír ni ter vé nek
meg vál toz ta tá sá ra. Klá ra nõ vér, szü le tett Kosinszky Pa u la
lett a fe le sé ge, aki há zas ság kö té sük után is meg tar tot ta a
Klá ra ne vet an nak je lé ül, hogy fér je ol da lán is meg õr zi fo -
ga dal ma szel le mi sé gét.

VAL LÁS TA NÁR – LEL KÉSZ

Remete László Eger gyü le ke ze té ben ka pott val lás ta ná ri
be osz tást. Az if jú sá got rend sze re sen össze gyûj töt te ma ga
kö rül. Szív ügye volt, hogy a nyu ga ti kul tú ra ha nyat lá sát
ta pasz tal va, fel ne vel jen az if jú ság ból egy cso por tot, amely
fel vál lal ná a ke resz tény ség leg idõ sze rûbb kér dé se i vel va ló
fog lal ko zást. En nek szen tel te éle tét.

A tör té nel mi ese mé nyek azonban be le szól tak éle té nek
ala ku lá sá ba. Az 1938. évi mün che ni egyez mény, majd az

azt kö ve tõ bé csi dön tés ered mé nye ként Fel vi dék egy ré szé -
vel Jols va kis vá rost is vissza csa tol ták ha zánk hoz. 1939
szep tem be ré ben meg pá lyáz ta az ot ta ni val lás ta ná ri ál lást.
Né me lyek Is ten há ta mö göt ti nek tar tot ták e he lyet, õ fe le -
sé ge gyó gyu lá sa ér de ké ben je lent ke zett e he gyek kel öve -
zett, er dõk kel bo rí tott, tisz ta le ve gõ jû vi dék re.

A hit tan órá kon di ák ja it nem a pi e tis ta ke gyes ség sze rint
ne vel te. A lec ke szó sze rin ti fel mon dá sát sem kö ve tel te.
Ná la nem a tan állt az el sõ he lyen, ha nem a ke resz tény
élet vi tel, a sze re tet gya kor lá sa volt a fon tos. Itt is igye ke -
zett ma ga kö ré gyûj te ni az if jú sá got. A rend sze res ta lál ko -
zá so kon kí vül ki rán du lá so kat is szer ve zett szá muk ra.

Né me lyek meg szól ták, hogy öl tö zé ké vel el tért a ha gyo -
má nyos sö tét, pa pos öl töny vi se lé sé tõl, s fõ leg az if jú ság -
gal va ló fog lal ko zás kor vi lá gos, spor tos ru hát öl tött. Az if -
jú ság ezt öröm mel fo gad ta, úgy te kin tet ték, a lel kész al -
kal maz ko dik hoz zá juk, így õk is al kal maz kod tak õhoz zá.
Ez elõse gí tet te, hogy iga zi ba rá ti kö zös ség ala kul jon ki kö -
zöt tük. A kor- és mû velt ség be li kü lönb sé gek el le né re kö zel
ke rül tek egy más hoz. Az össze tar to zás ér zé se, az egy más
irán ti bi za lom és sze re tet erõ sö dött ben nük.

Re me te az if jú ság gal va ló fog lal ko zás nál fon tos nak tar -
tot ta az eu ka risz ti át. Krisz tus ra bíz ta az if ja kat, hogy ta -
pasz tal ják meg Krisz tus va ló sá gos je len lé tét, kö zel sé gét,
szí vük be köl tö zé sét. Hit te, hogy aho gyan Krisz tus ala kí -
tot ta az õ éle tét, úgy for mál ni fog ja az if ja két is. Kö zös
együtt lé tei ket, még a ki rán du lá so kat is gyak ran úr va cso -
rá val zár ták. Oly kor a más fe le ke zet hez tar to zók is meg -
kér dez ték, csat la koz hat nak-e. Re me te azt fe lel te: „Sen kit
sem uta sí tok el.” Ar ra gon dol ha tott, hogy Jé zus is együtt
evett olya nok kal, akik a zsi dó elit sze rint nem tar tot ták
meg ma ra dék ta la nul a mó ze si tör vé nye ket. Jé zus nak fon -
to sab bak vol tak az em be rek, mint a rí tus. Re me te ezt úgy
ér tel mez te, hogy a sze re tet fon to sabb, mint a dog ma ti ka,
a li tur gia vagy az ideo ló gia.

A PAR TI ZÁ NOK LEL KÉ SZE

A hit le ri Né met or szág ka to nái 1944 nya rán meg száll ták a
Fel vi dé ket is. A he gyek és völ gyek a fa sisz ta ha di gé pe zet
za já tól dü bö rög tek. A náci pro pa gan da a né met faj fel -
sõbb ren dû sé gét és vi lág ural mi tö rek vé se it hir det te, amely -
re a szlo vá kok nem ze ti fel ke lés sel vá la szol tak. Par ti zán -
cso por tok ala kul tak Jols va kör nyé kén is. Re me te köz is -
mert volt an ti fa sisz ta né ze te i rõl. A par ti zá nok ve zé re ta -
lál ko zó ra hív ta õt, ame lyet el fo ga dott, és 1944. szep tem -
ber 13-án kelt iga zol vá nya sze rint a szlo vák nem ze ti fel -
ke lés tit kos tag ja lett.

Ta ná csokkal és in for má ci ók kal se gí tet te a par ti zá no kat.
Sza ba don járt át a ha tá ron. Nem volt na ci o na lis ta, sem
so vi nisz ta; Is ten or szá ga pol gá rá nak val lot ta ma gát, ahol
nincs sem zsi dó, sem gö rög, de mind nyá jan egyek a Krisz -
tus ban. Re me tét a ke resz tény uni ver za liz mus ha tot ta át, s
ma gyar nem ze ti sé ge mel lett be tu dott kap cso lód ni a szlo -
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„Íme Ruth!, és akik nem ér te nék az ol va sást, azo kat em -
lé kez tet ni kí ván ja, hogy az is te ni ki nyi lat koz ta tás gyak ran
je le nik meg más fé le for má ban, a ra di ká lis más ság el fo ga -
dá sá ban, egy ide gen el is me ré sé ben – amit el sõ pil la nat ban
még meg ta gad nánk, el uta sí tan dó nak tar ta nánk. Ez sem -
mi eset re sem a kü lön bö zõ ség re vagy a pro ze li tiz mus ra
va ló buz dí tás, ha nem fel szó lí tás, hogy mér le gel jük, hát ha
a má sik lé te több le tet hoz. Ez Ruth iga zi sze re pe – kí vül -
rõl ér ke zõ ként, ide gen ként, kö zös ség bõl ki zárt ként” – ol -
vas hat juk Ju lia Kris te va Frem de sind wir uns selbst cí mû
mû vé nek egy idé ze tét Jut ta Haus mann köny vé ben.

Ruth köny ve az em be ri ség nagy kér dé se i vel fog lal ko zik,
s az em be ri lé lek oly mély sé ge it mu tat ja meg az ol va só -
nak, ami lyen nel csak a vi lág iro da lom leg na gyobb mû ve i -
ben ta lál koz ha tunk.

Úgy gon do lom, hogy sze re tünk sé mák ban, sab lo nok ban
gon dol kod ni, elõ tér be he lye zünk dog má kat, min de nütt
tör vény sze rû sé gek re tö rek szünk, de új ból és új ból rá kell
döb ben nünk, hogy van nak en nél sok kal össze tet tebb dol -

gok, s éle tünk e komp le xi tás ból áll, ko runk hir te len vál to -
zá sai tö rik szét gon do san fel épí tett mik ro vi lá gun kat.

Jut ta Haus mann rá mu tat ar ra a ha tár ta lan le he tõ ség re,
ame lyet Ruth köny ve rejt a mai ol va sók szá má ra. Be mu -
tat ja, hogy Ruth alak já ban rá lel he tünk a mul ti kul tu rá lis
együtt élés le he tõ sé ge i nek és ha tá ra i nak egy faj ta meg ol dá -
sá ra, vagy ép pen a meg õr zött iden ti tás mo dell jé re. Sze mé -
lye az új kez det esé lyét ad ja ko runk poszt mo dern fé lel mek
kö zött ver gõ dõ em be ré nek.

Té mák és for mák já té ka, gon do la tok üt köz te té se tá rul
fel a szem lé lõ dõ ol va só elõtt.

Saj nos van egy ki ke rül he tet len prob lé ma, amely mel lett
nem le het em lí tet le nül el men ni: a ki tû nõ né met nyel vû
ere de ti szö ve get is mer ve lá tom, hogy a ma gyar for dí tás hi -
bás, gyak ran ma gyar ta lan, amely a kö vet ke zõ ki adás ban
re mél he tõ en ja ví tás ra ke rül.

A szer zõ köny vé ben lát ha tó, hogy ez a mes te ri en szer -
kesz tett el be szé lés sze rep lõ i vel, tér be li és idõ be li já té ká val
hoz zá já rul ah hoz, hogy azo no sul ni le hes sen mind a sze -
rep lõk kel, mind pe dig a fel me rü lõ prob lé mák kal. Nem en -
ge di, hogy az ol va só akár csak egy pil la nat ra is ki ke rül -
hes sen a von zá sá ból. 

vá kok fel ke lé sé be is. El uta sí tot ta mind a bar bár né met fa -
siz must, mind az orosz ate is ta kom mu niz must.

A no vem be ri sû rû köd egy re gyak rab ban  ta kar ta be a vi -
dé ket; ko rán kez dõ dött a ha va zás. Re me te a front kö ze le -
dé se mi att csa lád ját egy Ba las sa gyar mat kö ze lé ben la kó
is me rõ sé nél he lyez te biz ton ság ba. Ak ko ri ban kap ta a hírt,
hogy há rom le á nya után fia szü le tett no vem ber 6-án. Csa -
lád já hoz ment a ke resz te lõ re.

Az új egy há zi év kez de tét, ad ven tet új ra Jols ván kö szön -
töt te. Az is ko lák ban szü ne telt a ta ní tás, a di á kok és az if -
jú ság egy cso port ja szin te ál lan dó an az õ la ká sán tar tóz -
ko dott.

De cem ber ele jén a né met ka to na ság el árasz tot ta Jols vát,
a pa ró ki á ra is be te le ped tek, par ti zá nok és meg bíz ha tat lan
sze mé lyek után kér de zõs köd tek. Gya nús lett a fi a tal lel -
kész is. De cem ber 20-án, az es ti ad ven ti is ten tisz te let vé -
gén a Ges ta po fegy ve re sei le tar tóz tat ták, és a he lyi rend õr -
ség fog dá já ba kí sér ték. Ka rá csony után át szál lí tot ták õt
Besz ter ce bá nya bör tö né be, ahol azo kat õriz ték, akik rõl
úgy vé le ked tek, hogy út já ban áll nak a ná ciz mus
elõrenyomulásának. A front kö ze le dé se mi att nem volt idõ

bí ró sá gi tár gya lás ra. E bör tön bõl ki lenc száz em bert szál lí -
tot tak cso por ton ként a vá ros ha tá rá ba, ahol le lõt ték és tö -
meg sír ba te met ték ál do za ta i kat. Ja nu ár ban az év szá zad
ta lán leg ke mé nyebb te le kö szön tött a táj ra. A fagy mi att a
ne meckai mész ége tõt ala kí tot ták át ha lál gyár rá. A ko hó
te te jé nek szé les tor ká hoz desz ká ból fel já ra tot és hi dat
ácsol tak, azon küld ték a ra bo kat, hogy te kint se nek a ko -
hó ba. Ott le lõt ték õket, s tes tük a tûz be zu hant. A bör tön
nap ló ja sze rint Re me té re 1945. ja nu ár 9-én ke rült sor.

Nand rás ky pro fesszor egy kon fe ren ci án Re me té rõl azt
mond ta, õ a szlo vák Bon ho ef fer. Más kor fel nõtt ke resz -
tény nek ne vez te, akit Is ten csók ja tett fel nõt té, fel éb reszt -
ve õt ab ból az álom ból, amely be a gö rög me ta fi zi ka
süllyesz tet te a ke resz tény sé get. No ha nem volt ál do zó pap,
aki nek fel ada ta az ol tár tü zé nek õr zé se, õ ma ga égett el, s
lett ál do zat tá. És bár ne vét nem õr zi em lék táb la, hisszük,
Is ten be ír ta ne vét az Élet köny vé be.

E ta nul mány ból ké pet kap hat tunk Re me te Lász ló rö vid
élet út já ról. Ne csak em lé kez zünk rá, ha nem nyer jünk biz -
ta tást kül de té sünk ke re sé sé re, fel is me ré sé re, és bá to rí tást
an nak be töl té sé re.

SZA BÓ JU LI AN NA

Ruth – Együtt az úton
Re cen zió Jut ta Haus mann köny vé rõl*

* Jut ta Haus mann: Ruth. Ford. Kuntz Nó ra. Új Man dá tum, Bu da pest,
2006. /Kré né 6./



A bib li ai könyv mé lyebb meg ér té sét és ezen ér tel me zé si
as pek tu sok sok szí nû sé gét se gí ti elõ Jut ta Haus mann ki tû -
nõ elem zé se, ame lyet a té má ban já ra tos szak em ber és az
ér dek lõ dõ la i kus egy aránt él ve zet tel ol vas hat.

A nyel vi ki ala ku lás, a sze rep lõk be mu ta tá sa, a be szé lõ
ne vek je len tõ sé ge, a pár be szé dek és kulcs ki fe je zé sek ér tel -
me zé se mind-mind iz gal mas ér tel me zé si as pek tu so kat vil -
lant fel. A szer zõ rá mu tat, hogy a pár be szé dek mi lyen fon -
tos esz kö zei a sze rep lõk be mu ta tá sá nak. Lát ha tó ez ab ból
a tény bõl is, hogy Ruth köny vé nek 85 ver sé bõl 55 dia ló -
gus ként hang zik el.

A több ször elõ for du ló nõi sze rep lõs be szél ge té sek (Na o -
mi me nye i vel; Na o mi Ruth tal; Na o mi a bet le he mi asszo -
nyok kal; a bet le he mi asszo nyok Na o mi val) fi gyel mez tet -
nek, hogy a könyv mennyi re a nõk re fó kusz ál. Kü lö nös,
hogy Na o mi csak nõk kel be szél, míg Ruth egy faj ta köz ve -
tí tõ sze re pet tölt be anyó sa és Bo áz kö zött, össze kap csol -
va a fér fi és nõi pers pek tí vá kat.

Per sze a bib li ai könyv meg ér té sé hez el en ged he tet le nül
szük sé ges a kulcs ki fe je zé sek vizs gá la ta (pél dá ul ben, sif -
hah, sub, ha lah, la qat, sa h ab, he szed, acab). Saj ná la tos,
hogy a ma gyar ki adás át írá sa rend kí vül kö vet ke zet len
volt. A fel so rolt pél dák ból is lát ha tó, a hé ber sza vak ere -
de ti ol va sa tát le he tet len vissza kö vet kez tet ni.

Jut ta Haus mann rá mu tat, hogy a szö veg fik tív idõ ben
zaj lik, s a sze rep lõk is ti pi zált sze mé lyek. „Az, hogy az el -
be szél tek nek ál ta lá nos ság ban van je len tõ sé gük, nem pe -
dig pusz tán sze mé lyes re le van ci á juk van az érin tet tek szá -
má ra, vi lá go san ki de rül a zá ró ge nea ló gi á ból, amely Dá -
vid ra utal, il let ve a vé nek ál dá sá ból a 4,11-ben, amely
pár hu za mot von Ruth és – Le án és Rá he len ke resz tül – az
õs anyák vo na la közt, ez ál tal õt is an nak alap pil lé ré vé té -
ve” – ol vas hat juk a szer zõ meg ál la pí tá sát.

Ruth az õs anyák kal ke rül in di rekt kap cso lat ba. A 4,11-
ben el hang zó ál dás – Ad ja az Úr, hogy ez az asszony…
olyan le gyen, mint Rá hel és Lea – ezt még in kább meg erõ -
sí ti. Ruth a két asszony tör té ne té nek foly ta tá sa ként je le -
nik meg, s ez õt vissza for dít ha tat la nul Iz rá el tör té ne té nek
ré szé vé te szi. Jut ta Haus mann sze rint a könyv vé gén ta lál -
ha tó ge nea ló gia túl mu tat a Ruth-tör té ne ten, s úgy tû nik,
az egész el be szé lés Óbéd nek, Dá vid nagy ap já nak a szü le -
té sé re össz pon to sít. Kü lö nös, hogy a nõk ál tal do mi nált
szö veg hez egy csak fér fi ak ból ál ló nem zet ség sor kap cso ló -
dik, mint ha a nõi pers pek tí va és a fér fi köz pon tú szem lé -
let mód is mét szem be ke rül ne egy más sal.

Mind eme meg kö ze lí té sek bõl nõi szer zõ re is kö vet kez tet -
het az ol va só. Bár Ruth köny vé nek szer zõ je a fér fi ak
szem pont ja it elõ tér be he lyez te, mind ezt nõi szem lé let mó -
don ke resz tül mu tat ja be. A szer zõ ség mel lett kér dé ses a
ke let ke zé si idõ meg ha tá ro zá sa is, s bár a leg több ku ta tó a
fog ság utá ni idõ höz kap csol ja a könyv lét re jöt tét, a pon tos
idõ meg ha tá ro zás le he tet len nek tû nik.

Ruth köny ve a ká non ré szé vé vált, s mind a ke resz tény,
mind pe dig a zsi dó ha gyo mány ban kü lön le ges sze re pet
tölt be.

A ke resz tény tra dí ci ó ban Ruth Jé zus ge nea ló gi á já ban
sze re pel a meg ne ve zett asszo nyok kö zött, de je len tõ sé gét
az egy ház atyák nál is lát ni le het.

A 4. szá za di szír Ef rém a Bo áz lá ba i hoz fek võ Ruth ról a
Mes si ás elõ re ve tí tõ je ként be szél, mi vel mag vá ból az élet
adó ja szü le tik.

A zsi dó ha gyo mány a ke resz tény tra dí ci ó nál is na -
gyobb ra ér té ke li Ruth sze mé lyét, hisz Ruth köny ve a Sá -
vuót (He tek) ün ne pé nek lett ün ne pi te ker cse, amely ere de -
ti leg ara tá si ün nep volt.

Ki ke rül he tet len a mû szép iro da lom ra gya ko rolt ha tá sa.
Nem Au er bach volt az el sõ, aki – Mi mé zis cí mû köny vé ben
– rá mu ta tott Ho mé rosz mû ve i nek és a Bib li á nak a nyel vi
és sti lá ris kü lön bö zõ sé gé re mint vi lág szem lé le ti kü lön bö -
zõ sé get is ki fe je zõ tör vény sze rû ség re. Hadd idéz zük Cha -
teaub ri and-t, aki Ruth köny vé nek egyik re to ri ka i lag meg -
ra ga dó rész le té rõl ve tet te föl: ho gyan fe jez te vol na ki
ugyan azt a ho mé ro szi stí lus? Íme: Ruth azt fe lel te: Ne un -
szolj en gem, hogy el hagy ja lak és vissza tér jek tõ led. Mert
aho va te mégy, oda me gyek, s ahol te meg szállsz, ott szál -
lok meg. Né ped az én né pem, és Is te ned az én Is te nem.
(Ruth 1,16–17) „Kí sé rel jük meg e ver set ho mé ro szi nyel -
ven vissza ad ni”, mond ja a fran cia író, és az aláb bi pél dá -
val szem lél te ti: „A szép Ruth fe lel a bölcs, a né pek ál tal is -
ten nõ gya nánt tisz telt No é mi nak: Ne sze gülj el le ne an nak,
amit ne kem az Is ten ség su gal ma zott; én az igaz sá got
mon dom ne ked, úgy, mi ként azt az is te nek tud nom ad ták,
min den tet te tés nél kül. El va gyok ha tá roz va té ged kö vet -
ni. Mel let ted ma ra dok, akár a dár da ve tés ben ügyes mo á -
bi ták föld jén te le ped jél meg, akár vissza térj az olaj fák ban
gaz dag Jú da föld jé re. Ve led együtt fo gok ven dég sze re te tet
kér ni a né pek tõl, kik tisz te lik a kö nyör gõ ket. Ham va ink
egy ur ná ba fog nak össze ve gyül ni, és szün te le nül ked ves
ál do za to kat fo gunk nyúj ta ni azon Is ten nek, ki té ged ol tal -
má ba vesz, szó lott, és mint a föld mí ve sek, ha erõs sze lek
lany ha esõt hoz nak nyu gat fe lõl, ki ké szí tik a bú za- és ár -
pa ma got, és ká ká ból mû vé szi en font ko sa rak ban elõ hoz -
zák, mert tud ják, hogy e me leg zá por meg pu hít ja a gö rön -
gyöt és al kal mas sá te szi a föl det a Ce res drá ga aján dé ka i -
nak be fo ga dá sá ra, így Ruth sza vai is, mint va la mely ter -
mé ke nyí tõ esõ, meg lá gyít ják No é mi szí vét.”1

Vic tor Hu go Bo oz end or mi cí mû ver sé ben Bo áz ra kon -
cent rál, s Ruthot csak né hány he lyen em lí ti meg. A köl te -
mény négy ré sze más-más té má ra kon cent rál.

Vic tor Hu go: Az al vó Bo áz (rész let)3

El csi gáz ta a nap, Bo áz le fe kü dött.
Szé rû jén szün te len, es tig mun kál va fá radt,
az tán szo kott he lyén ve tett ma gá nak ágyat,
s aludt, ra kott bú zás, telt vé kái kö zött.
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1 Le Gé nie du Chris ti an is me. 2. Pa ris, 1802. V. 4. Ma gya rul: A ke resz -
tény ség szel le me. Ford. Gu bi cza Ist ván. Bu da pest, 1876.

3 Ne mes Nagy Ág nes for dí tá sa.
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Nyírõ Ol ga lel kész nõ 1931. szep tem ber 22-én szü le tett
Szom bat he lyen, né hai Nyírõ Jó zsef szent gott hár di evan -
gé li kus lel kész és Ne mes Ilo na gyer me ke ként. Szent gott -
hár don él te szép gyer mek ko rát Mik lós ne vû test vé ré vel
együtt. 

A vi lág há bo rú után kez dõd tek az em bert és hi tet pró -
bá ló évek. A szent gott hár di gim ná zi um ban ta nult. Édes -
ap ja ko moly meg gyõ zõ dé sé bõl fa ka dó an Krisz tus-kö ve tõ
lány volt. Ami kor a gim ná zi um ban pro vo kál ták hi té ért, õ
bát ran és ha tá ro zot tan meg val lot ta Krisz tus-hi tét, ezért
ki uta sí tot ták az is ko lá ból. Nem ta nul ha tott to vább. Ka -
sza gyá ri gép író nõ ként sem so ká ig tûr ték meg, és más hol
sem ka pott mun kát Szent gott hár don. Bu da pest re uta -
zott, ott sze rez tek ne ki is me rõ sei gép író nõi ál lást egy

gaz da sá gi ku ta tó in té zet ben, ahol nyug dí ja zá sá ig dol goz -
ha tott. 

Von zó dá sá nak en ged ve le ve le zõ tan fo lya mon sze rez te
meg a lel ké szi ké pe sí tést. Sok sze mé lyes szál lal kö tõ dött
a De ák té ri gyü le ke zet hez, ahol bib lia kört is ve ze tett. So -
ká ig lel kes és igen jó han gú tag ja volt a Lu the rá nia ének -
kar nak. 

1988-ban ke rült Du na ke szi re, egy évig vál lal ta Bu dá ról
az ál lan dó ki uta zás fá ra dal ma it. Majd a lel kész la kás ba
köl tö zött, és 1995-ig vég zett ak tív lel ké szi szol gá la tot. 

Fér je, csa lád ja nem volt. Nagy el szá ntsággal, kül de tés -
tu dat tal és igé nye sen vé gez te szol gá la tát a gyü le ke zet ben,
ame lyet csa lád já nak te kin tett. Szol gá la ta fi zi ka i lag sem
volt könnyû: Göd re és Szõd li get re vo nat tal járt. El sõ Du -

Bár gaz dag, s me ze in né ki ért bú za, ár pa,
még is jó ra ha jolt ez ag gas tyán szí ve,
mal ma i nak vi zét sár nem mocs kol ta be,
nem rej tett ör dö göt ko hó tü ze láng ja.

Sza kál la szín ezüst áp ri li si pa tak.
Ké vé je so se volt gyû löl kö dõ, se fös vény,
lát ván egy-egy sze gény tal lóz ga tót a föld jén,
– Hul las sa tok ka lászt szán dék kal – szólt az agg.

Biz ton ha ladt Bo áz, nem csá bí tot ta rossz út,
ru há ja hó fe hér be csü let s tisz ta len;
s mert a sze gény fe lé tá rul tak szün te len,
bú zás zsák jai úgy bu zog tak, mint kö zös kút.

És jó gaz da Bo áz, ro ko ni szí ve hû,
nagy lel kû, bõ ke zû, ha bár ta kar ni is tud,
s asszony szem kö ve ti, in kább, mint bár mely if jút,
mert szép a fi a tal, de a vén nagy sze rû.

Az agg, ki vissza tér for rá sá hoz az ár nak,
örök na pok hoz ér, s el hágy fu tó na pot;
az if jú em be rek sze mé ben láng ra gyog,
ám de a vén sze me vi lá gos ság gal árad.

Más képp ke ze li a té mát a hit le ri idõ ket túl élõ Nelly Sachs,
aki köl te mé nyé ben a so á val és kö vet kez mé nye i vel fog lal -
ko zik. Újabb as pek tust mu tat Paul Ce lan köl te mé nye, aki
Egyip tom cí mû ver sé ben össze kö ti Ruth egyé ni sor sát az
egész nép sor sá val.

Meg ke rül he tet len kul tu rá lis kér dés Ruth köny vé nek

sze re pe a kép zõ mû vé szet ben, hi szen mind a zsi dó tra dí -
ci ó ban, mind pe dig a ke resz tény áb rá zo lá sok ban fon tos
sze re pet töl tött be.

Jut ta Haus mann rend kí vül fi nom ér zék kel ál lít ja az ol -
va só elé azo kat a kép zõ mû vé sze ti al ko tá so kat, ame lyek
még mé lyeb bé te he tik a bib li ai könyv ér tel mét, még több
as pek tu sát vil lant va fel azon meg kö ze lí té si le he tõ sé gek -
nek, ame lyek ott rej le nek e könyv ben.

Meg em lí tés re ke rül a 12. szá za di, as ken áz tra dí ció sze -
rin ti zsi dó il luszt rá ció Mach sor ból, amely az em be ri ala ko -
kat ál la ti fej jel áb rá zol ja, vagy Remb randt toll raj za Bo áz és
Ruth cím mel. A köny vet egy na gyon kü lö nös fest mény
zár ja, An ni Se i fert al ko tá sa Ruth, a jö võ be ni anya az ide -
gen bõl cím mel. 

„Együtt hor doz za ma gá ban ez a kép a meg üt köz te tõt, a
pro vo ká lót – ami sa ját ja a Ruth-el be szé lés nek –, de a bá -
to rí tót, élet re hí vót, jö võt ki tá rót is” – ír ja a szer zõ.

Ezt a na gyon komp lex, sok szí nû ké pet va rá zsol ta az ol -
va só elé Jut ta Haus mann ki tû nõ szak mai hoz zá ér tés sel, a
leg újabb tu do má nyos ered mé nyek be mu ta tá sá val és mér -
he tet len em pá ti á val, amely Ruth köny vé nek és sze rep lõ i -
nek meg is mer te té sét se gí tet te. Szá mos olyan elem re lel he -
tett az ol va só, amely nap ja ink ban rend kí vül ak tu á lis: a
mig rá ció, a kul tú rák kö zöt ti kap cso lat vagy a tár sa dal mi
ne mek köz ti kap cso lat te rén.

„A szer zõ és a könyv hõ sé nek ezen ta lál ko zá sa sors -
sze rû. Hi szen Ruth cso da szép tör té ne te is nem ze te ket és
hi te ket köt össze, a mo á bi ták tól Iz ra e lig. Jut ta Haus -
mann ha son lót tesz a ma gyar evan gé li kus egy ház bu da -
pes ti fa kul tá sán im már szá mos éve” – ír ja Be nyik
György.

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

Nyírõ Ol ga (1931–2006)
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Ga ra mi La jos nyu gal ma zott es pe res élet út ja 1924-ben kez -
dõ dött Job bá gyi ban. Ta nul má nya it Szi rá kon és az aszó di
Pe tõ fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um ban vé gez te. Teo ló -
gi ai ta nul má nya it 1946-ban fe jez te be Sop ron ban. Or dass
La jos püs pök a ba las sa gyar ma ti temp lom ban szen tel te lel -
késszé két tár sá val együtt 1946. au gusz tus 18-án. Szol gá -
la tát is itt kezd te meg se géd lel kész ként, majd a Luther Ott -
hon pre fek tu sa lett, ez után pe dig Ta ta bá nyán val lás ta nár.
1949-tõl fo lya ma to san Nóg rád me gyé ben szol gált: 1973-ig
az egy há zasdeng ele gi gyü le ke zet ben, ezt kö ve tõ en pe dig –
Sza bó Jó zsef köz vet len utód ja ként – Ba las sa gyar ma ton. 

Két cik lu son át volt az egy ház me gye es pe re se. Nagy
sze re pet ját szott a tör té nel mi egy há zak kö zöt ti jó kap cso -
lat ki ala kí tá sá ban, ak tí van részt vett az öku me ni kus ima -
he tek szer ve zé sé ben. Év ti ze de ken át az Észa ki Egy ház ke -
rü let lel kész ké pe sí tõ bi zott sá gá nak tag ja ként szol gált.
Nem csak kor tár sa i val, ha nem a fi a ta labb nem ze dé kek tag -
ja i val, az egy há zi ve ze tõk több sé gé vel és a dia kó nia te rü -
le tén szol gá lók kal is ba rá ti kap cso la to kat ápolt.

El sõ fe le sé ge el vesz té se után már nem vál lal ta az es pe -
re si szol gá la tot, majd 1995-ben nyu ga lom ba vo nult. Éle te
al ko nyá nak tár sát Gyar ma ti Má ria sze mé lyé ben ta lál ta
meg, aki nek a fi át sa ját ja ként sze ret te. 2003. ja nu ár 29-én
a „Ci vi tas For tis si ma” em lék na pon Ba las sa gyar mat vá ros
ön kor mány za ta Pro Ur be díj jal tün tet te ki.

Utol só éve it csen des de rû vel töl töt te ba las sa gyar ma ti
ott ho ná ban fe le sé gé vel, aki be teg sé gé ben hû sé ge sen mel -
let te állt és gon dos ko dott ró la. Ek kor már nem vál lal ko -
zott szol gá la tok ra, hosszabb uta zá sok ra, de az el múlt év -
ben egy ko ri egy há zasdeng ele gi kon fir man du sai meg hí vá -
sá nak nem tu dott el len áll ni. A ta lál ko zás nagy örö möt je -
len tett szá má ra. Kö zös él mé nye ik kö zött fel ele ve ní tet ték
az egy ko ri fut ball mér kõ zé sek han gu la tát is. 

Egy há zi ün ne pek al kal má val csa lá di kör ben, lel kész -
tár sak kal, õt rend sze re sen lá to ga tó gyü le ke ze ti ta gok kal
együtt vett úr va cso rát. Jó ke dé lyét, hu mo rát, egy há za
irán ti sze re te tét az utol só per cig meg õriz te. Be teg sé gei
fel õröl ték gyen gü lõ szer ve ze tét, és 82 esz ten dõs ko rá -
ban – sze ret te i tõl mind vé gig kö rül vé ve – fe jez te be föl di
pá lyá ját. Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem tan év -
zá ró ün nep sé gén saj nos már nem ve het te át sze mé lye -
sen év fo lyam tár sa i val együtt a ne vé re ki ál lí tott emlékla -
pot, amely hat van év vel ez elõtt be fe je zett ta nul má nyai
em lé ké re ké szült. Ra va ta lá nál D. Sze bik Im re nyu gal -
ma zott püs pök hir det te a fel tá ma dás igé jét 2Tim 4,7–8
alap ján: Ama ne mes har cot meg har col tam, fu tá so mat el -
vé gez tem, a hi tet meg tar tot tam, vé ge zet re el té te tett ne -
kem az igaz ság ko ro ná ja, ame lyet meg ad ne kem az Úr,
az igaz bí ró ama na pon…

Bar tha Ist ván

na ke szin töl tött évé re esett a temp lom 50 éves év for du ló -
ja. Már ak kor meg mu tat ko zott, hogy min den gon do la tá -
nak, egész szol gá la tá nak a mennyei Gaz da irán ti en ge del -
mes ség és hû ség az egyet len mér cé je.Kü lö nös ér zé ke és tü -
rel me volt a lé lek ben el esett, össze tört em be rek bá to rí tá sá -
hoz, Krisz tus hoz ve ze té sé hez. 

Ak tív lel ké szi szol gá la tá nak hi va ta los be fe je zé se után is
vé gez te szol gá la tát a le he tõ sé gek hez és igé nyek hez mér -
ten. Rend sze re sen tar tott há zi bib lia órát. Kész sé ge sen és

öröm mel he lyet te sí tet te a gyü le ke zet lel ké szét an nak tá -
vol lé té ben. Idõs ko rá ban is meg le põ en friss ma radt tes ti és
szel le mi ér te lem ben egy aránt. 

Idén már gon dol ta, sõt em lí tet te is, hogy ha ma ro san ha -
za kell men nie az Atyá hoz. Is ten meg aján dé koz ta szol gá -
ját az zal, hogy szen ve dés nél kül, szin te egy pil la nat alatt
vet te ma gá hoz szep tem ber 9-én éj jel, né hány nap pal 75.
szü le tés nap ja elõtt. 

Ko vács Lász ló

Ga ra mi La jos (1924–2006)
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„Él ve bon co lás” – ezt a szót hasz nál ta ba rá tom és kol lé -
gám, ami kor elõ áll tam an nak a gon do la tá val, hogy szí ve -
sen be szél nék lel ké szi kör ben azok ról az él mé nye im rõl,
ame lyek gyá szo ló ként ér tek. Kis sé nyers re a gá lá sát iga -
zol va lát nám, ha éle tem ben, gon dol ko dá som ban el tud na
szi ge te lõd ni az úgy mond „szak ma i ság” az úgy mond „ma -
gán szfé rá tól”. Mi vel azon ban eze ket va la mi mély össze fo -
nó dás ban élem meg – az egyi ket ter mé szet sze rû leg meg -
ha tá roz za a má sik, míg a má sik ösz tö nö sen hor doz za az
egyi ket –, még is vál lal koz tam né hány tö re dé kes gon do lat
köz zé té te lé re.

Gyá szom ak tu a li tá sa, hogy Kris tóf fi am meg halt. Hi tem -
rõl, ve le kap cso la tos re mé nye im rõl most nem sze ret nék
szól ni, hi szen sze ret ném – a fen ti ek ko mo lyan vé te lé vel –
gon do la ta im „szak ma i sá gát” meg tar ta ni. Te me té sé nél az
evan gé li kus egy ház szol gált. Rög tön a leg ele jén hang sú -
lyoz ni sze ret ném, hogy eb ben a szol gá la tá ban vé gig ki tû -
nõ volt.

Az ál ta lá nos tól né mi leg el üt nek ta pasz ta la ta im annyi -
ban, hogy egy lel kész csa lád já ban tör té nõ te me tés min -
den kép pen hor doz va la mi fé le ki emelt sé get, kü lö nö sen ak -
kor, ha ez a lel kész be le tud szól ni az is ten tisz te let ala ku -
lá sá ba is. Ez a mon dat azon nal át csap a „szak mai” kér dé -
sek be, mi sze rint: mi ért csak eb be, mi ért nem ilyen ak tív
más te me té sek nél? 

A ki emelt ség el le né re a lel kész nek is vé gig kell jár nia
né hány olyan stá ci ót, ame lyek kel csak te met te tõ ként ta -
lál ko zik. Kez dõd jön in nen a ta pasz ta la tok so ra.

A te met te tõ nek – eb ben az eset ben ne kem – részt kell ven -
nie el sõ ként is a ha lál ban. En nek sok fé le ar ca van, de az
él mény élet re szó ló an meg ha tá ro zó. 

Részt kell ven nie az ügyek in té zé sé ben. Fent em lí tett ki -
emelt sé gem mi att min den ki, ahol tu dott, se gí tett. Így út ja -
im va ló szí nû leg könnyeb bek és gyor sab bak vol tak, mint
má sok nak, még is be szél nem kel lett or vos sal, ha lott szál lí -
tó val, bonc or vos sal, te met ke zé si vál lal ko zó val, ön kor -
mány za ti tiszt ség vi se lõ vel, sír kö ves sel, má sok kal, né me -
lyik kel oly kor több ször is. Ki lo mé te re ket kel lett utaz nom
ügyek in té zé se mi att. Eköz ben meg kel lett hall gat nom a
szé les  kö rû csa lád tag ja i nak kü lön bö zõ szán dé ka it, ame -
lyek ál tal sze re te tü ket sze ret ték vol na ki mu tat ni. Sok fé le
rész vét nyil vá ní tást kel lett fo gad nom. Eköz ben én ma gam
is foly ton a gyász ban va ló „el vo nult ság gal” küsz köd tem,

hol oda me ne kül ve, hol on nan ki kény sze rül ve. És be szél -
nem kel lett a lel késszel is.

Ez a – sti lisz ti ká nak fittyet há nyó – mon dat mu tat ja
azt, hogy a te me té si is ten tisz te let és az ez zel kap cso la tos
ügy in té zés egy hosszú fo lya mat ré sze. Az ügyek in té zé se
köz ben to rok szo rí tó an is me rõs hely ze tek kel ta lál koz tam.
A né zõ pont ugyan el len té tes volt, de a mon da tok na gyon
is is me rõ sek. Mennyi ben más ez, mint az én te me té si meg -
be szé lé se im? – kér dez tem ma gam tól. A bonc nok, egy
nagy da rab, ko pasz fér fi lel ki pász to ri kva li tá sa nem volt
sok kal rosszabb, mint az enyém szo kott len ni. 

Szá munk ra a te me tés ál ta lá ban a be je len tés nél kez dõ -
dik, és sa ját fon tos ság tu da tunk hat ja át in téz ke dé se in -
ket. A gyá szo lók hosszú út ról ér kez nek hoz zánk, és az
or vo sok nál, ön kor mány zat nál, te met ke zé si vál lal ko zó -
nál hoz zá ve tõ leg ugyan az zal az él ménnyel ta lál koz nak,
mint a lel ké szi hi va tal ban. El mond ják a tör té ne tet, fel -
mond ják az ada to kat, el ren de zik a ten ni va ló kat és le te -
szik a pénzt.

Gyak ran be szé lünk ar ról, hogy az egy ház szol gá ló vagy
szol gál ta tó élet for mát foly tas son-e. Ezek ben a fel ve té sek -
ben a te me té si szol gá lat az egyik fõ pél da. A kér dés ál ta -
lá ban ab ban csú cso so dik ki, hogy pén zért vagy in gyen
tesszük-e, amit te szünk. Ha az egy ház a pén zért va la mi fé -
le szol gá la tot bo nyo lít le, az szol gál ta tás, ha pénz nél kül
te szi ezt, ak kor szol gá lat. Az ér ve lõk ilyen kor fel hoz zák a
gyü le ke ze tek ne héz anya gi hely ze tét és az ál ta lá nos el vá -
rá so kat. 

Ha az em lí tett hosszú fo lya ma tot te kint jük, ak kor va ló -
ban, az egy ház a te met te tõk fe lõl – a fo lya ma tok vál to zat -
lan sá ga, az ed di gi ügy in té zé sek meg szo kott sá ga mi att – a
szol gál ta tók kö zé so ro ló dik. Te hát nem csu pán az a kér -
dés, hogy egy-egy gyü le ke zet me lyik utat vá laszt ja, ha nem
az is, hogy mi nek áll el len.

A for du ló pont a men ta li tás ban van. A vi gasz ta lás mély -
sé ge, a csend, az együtt lét eme li ki az egy há zat a szol gál -
ta tó szint rõl. A fel mond ják az ada to kat, el ren de zik a ten ni -
va ló kat, le te szik a pénzt szin tû ta lál ko zás be so rol min ket
az or vos, a bonc nok, a te met ke zé si vál lal ko zó és az ön kor -
mány za ti anya könyv ve ze tõ kö zé. 

Ter mé sze te sen fur csa él mény, hogy mind azok a fo lya ma -
tok, ame lye ket én szok tam irá nyí ta ni és bo nyo lí ta ni, most
raj tam men nek vég be. Azt hal lot tam, hogy az or vo sok, mi -
elõtt or vo sok len né nek, ki pró bál ják ma gu kon az összes
ször nyû vizs gá la ti esz közt, az ál ta luk oko zott fáj dal mat,
szen ve dést, ki szol gál ta tott sá got. Em lék szem egy ked ves
re for má tus lel kész bá csi ról hal lott tör té net re, aki fe le sé ge
te me té sén a szer tar tást ve ze tõ lel ki pász tor ral együtt –

KO CZOR TA MÁS

A má sik ol dal ról*

* El hang zott a Dél-Pest me gyei LMK-ülé sen 2006. szep tem ber 13-án,
Irs án.
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mint egy fé lig ön kí vü let ben – han go san mond ta a te me té -
si li tur gia szö ve gét.

Gon do lok azok ra a te me té sek re, ame lye ket én bo nyo lí -
tot tam ed dig, túl sok rosszal ló vissza jel zés nél kül. Túl ke -
vés volt az együtt ér zõ sza vam, és azok nagy ré sze rossz
volt. Ke vés volt a csend, pe dig a gyá szo lók sze ret nek
csend ben len ni. Tu dom, hogy sok fé le gyász van, a meg -
könnyeb bü lõs tõl a be le sza ka dó sig, de a csend nek mind -
egyik ben van he lye. Ke ve set fog lal koz tam az ér zé sek kel,
és túl so kat az ad mi niszt rá ci ó val.

Es ter házy Pé ter ír ja, hogy a gróf kis asszo nyo kat az élet -
re ne vel ték. Hó na po kon ke resz tül vé gez ték a cse lé dek
mun ká ját, fõz tek, mos tak, ta ka rí tot tak. Ír ja, hogy „Édes -
ap já nak” is ugyan így az élet re szólt a ne vel te té se, de az -
tán jött a ki te le pí tés, ami nem sze re pelt eb ben a fel ké szí -
tés ben, egy sze rû en azért, mert ez el kép zel he tet len volt a
„le het sé ges éle tek” kö zött. Ilyen volt szá mom ra Kris tóf ha -
lá la, nem volt a „le het sé ges éle tek” kö zött. In nen se, on -
nan se. 

Tud tam, de még so ha nem él tem át a gyász sza ka szos sá -
gát, hul lám zó vol tát. Eb ben az em ber oly kor il let len sé gig
meg bé kélt, fel sza ba dult, csak nem vi dám, más kor mély sé -
ge sen össze tört, gya kor la ti lag kom mu ni ká ci ó ra kép te len.
Nem mind egy, hogy te me tést vég zõ lel kész ként hogy tud -
juk kö vet ni eze ket a vál to zá so kat. Egé szen más lesz a te -
me tés, ha a gyá szo ló val a fel sza ba dult sza ka szá ban ta lál -
ko zunk, ha ek kor „ér jük el”, mint ha a mély pont ján. Fel -
öt löt tek em lé ke im ben olyan te me té si be szél ge té sek, ami -
kor a gyá szo lók nyu god tan, szin te szen ve dés nél kül tud -
tak be szél ni ha lott juk ról – ar ra gon dol tam, ta lán nem is
gyá szol nak iga zán –, majd a te me tés ide jén le ve gõt sem
kap tak a sí rás tól.

Nem hi szem, hogy te me tést vég zõ lel kész ként kö vet ni
le het eze ket a vál to zá so kat. Sok kal hi te le sebb nek tû nik
szá mom ra az, ami kor a lel kész ma ga is a gyá szo lók kö zé
lép, „sír ni a sí rók kal”. Így õ is ré szé vé vá lik en nek a hul -
lám zás nak. Ta lán bát rak le he tünk ab ban, hogy a ma gunk
– oly kor a sze mé lyes kö tõ dé sek te kin te té ben igen csak fe -
lü le tes – gyá szo ló szint jé rõl, ré szes ként mon dunk el át élt
mon da to kat, ahe lyett, hogy a gyá szo lók ér zé se it pró bál juk
ma gun ké vá ten ni, és azo kat mint egy meg je le ní te ni.

Le het sé ges, hogy csak gyá szo ló ként hi te les az, amit el -
mon dunk a te me té si ige hir de tés ben? Le het, hogy – nem
csa lád tag ként, ha nem „ide gen” lel kész ként – gyá szo ló vá
kell len nünk?

Le het, hogy az, ami tõl el vi leg és he lye sel he tõ en is tá vol
pró bá lunk ma rad ni, mi sze rint ne te mes sünk olyat, aki túl
kö zel áll hoz zánk, a szol gá la tunk ban rossz irány, és in -
kább ar ra kel le ne tö re ked nünk, hogy egy re kö ze lebb jus -
sunk, hogy a sza va ink szív bõl szól ja nak? A vi gasz ta lás
sza va i hoz ki kell ten nünk ma gun kat a fáj da lom nak? 

Ezek ko moly kér dé sek ké vál tak szá mom ra.

„Nem kell hõs köd ni!” – üzen ték gyü le ke ze ti tag ja im a há -
rom nap ra rá kö vet ke zõ va sár nap elõtt ne kem. Ez azt je -
len tet te, hogy nem kel le ne most szó szék re men nem. Ma -
gam is bi zony ta lan vol tam, hi szen ilyen kor a fáj da lom tud
vá rat lan dol go kat mû vel ni, mint ahogy ezt ké sõbb meg is
ta pasz tal tam. 

Mit mond a lel kész a szó szé ken há rom nap pal a fia ha -
lá la után?

Nem vol tak el ve im, nem akar tam hõs len ni. Ugyan ak -
kor bi zo nyos sá vált szá mom ra, hogy azok a mon da tok,
ame lye ket el mon dunk, a mi e ink. Egyet len ige hir de tõ sem
tud annyi ra hat ni rám, mint én ma gam, hi szen én is ka -
pom a mon da to kat, vissza ve rõd nek éle tem fa lán, így kap -
nak esélyt a hi te les ség re. Itt pró bá ló dik meg az is, hogy
egy gyü le ke zet mennyi re tud kö zös ség ként funk ci o nál ni. 

A gyá szo lók vé gül ma guk ra ma rad nak gyá szuk kal. Ez így
is van rend jén. A lel kész gyá sza sok ve szélyt rejt ma gá -
ban, ami ké sõbb meg vi sel he ti a gyü le ke zet éle tét. Ha son -
ló gyász ban le võk – kis fi u kat gá zol ta el egy trak tor – el -
mond ták, hogy utá na éve kig nem nyi tot ta rá juk sen ki az
aj tót. A gyá szo lók el szi ge te lõd nek, kü lö nö sen az ilyen éles
gyász ban le võk. A lel kész el szi ge te lõ dé se egy ide jû leg a lel -
ké szi hi va tal be zá ró dá sát is je len ti. A lel ké szi hi va tal mû -
kö dé sé hez azon ban hoz zá tar to zik, hogy „rá nyit ják az aj -
tót”. Enél kül elhal az a kap cso lat, ami a hét köz na pok gyü -
le ke ze té nek ter mé sze tes ve le já ró ja. Na gyon fon tos ilyen -
kor azok nak a bá tor em be rek nek a sze re pel te té se, akik ké -
szek meg je len ni, kap cso la to kat tar ta ni, akár ügye ket is in -
téz ni. Ezek mel lett el vi sel he tõ vé vá lik a ta lál ko zás. Kü lö -
nös gon dot for dí tunk most ar ra, hogy em be re ket meg szó -
lít sunk, ut cán, bolt ban, bár hol. 

Más fe lõl az a fé le lem is ben nem él, hogy ne hogy túl sá -
go san le ter hel jem a gyü le ke ze tet sa ját ér zé se im mel. Idõ -
sebb fi am már a har ma dik ige hir de tés nél kér te, hogy ez
„ne Kris tóf ról szól jon”. Sze ren csé re ad dig ra már én is így
ké szül tem. 

Az em be rek, akik kö rü löt tünk van nak, hi he tet len ked -
ves ség gel, tar tóz ko dó an és együtt ér zõ en vesz nek kö rül.
Olyan kö zös sé gi ér té ke ket vo nul tat tak fel, ame lyek rõl ál -
mod ni sem mer tem. Biz ton tu dom azon ban, hogy a lel -
kész is csak egy em ber a sok kö zül, sze mé lye, tör té ne te
egy idõ után nyo masz tó an hat hat. Így, mi köz ben gon do la -
ta im gyak ran gúzs ba van nak köt ve a fáj da lom ban, az ige -
hir de té se im ben ezek nek a hát tér be kell hú zód ni uk.

A te me té sen el mond tam, hogy mennyi há lá val tar to zom Is -
ten nek mind azért, amit Kris tó fon ke resz tül kap tam. Az aján -
dé kok so ra foly ta tó dik. Em be rek sze re te tét él tem át az el múlt
na pok ban, ked ves sé get, tü rel met, együtt ér zést. Kü lö nö sen
há lás va gyok a ve lem együtt csend ben le võ kért, eb bõl a
csend bõl szó ló kért. Ta lán va la mi elõ re lé pett ab ban is ben -
nem, hogy – Kris tóf sza va i val – „Is ten iga zi szol gá ja le gyek”.
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Te hát, aki ol vas sa ezt a fü ze tet, az be te kin tést nyer het gon -
do lat vi lá gom ba, bár nem túl sze mé lyes, sõt in kább Is ten rõl
szó ló gon do la ta im ba… Egyéb ként na gyon örül nék, ha
nem ol vas ná az ezt a fü ze tet, aki nincs fel ha tal maz va rá.
Per sze el jön majd az idõ, hogy min den ki fel lesz ha tal maz -
va, de ak kor már ne kem nem árt hat sem mi. Olyan kor sze -
ret ném, ha min den ki sze ret né ol vas ni és tud ná ol vas ni…
De ez csak ak kor tör tén jen meg, ha Is ten iga zi szol gá ja le -
szek, és már ta lán csak vol tam, és nem itt le szek a Föl dön. 

* * *

Atyám! Éle tem kér dé sek elõtt áll. Kér lek, vá la szolj! 
Mi lyen utat szánsz ne kem?
Hol van a te utad?
Mit kell ten nem? 
Mi lyen pá lyát vá lasszak? 
Hol ta lál lak meg?
Hol ta lá lom meg ön ma gam?
Tény leg kü lön le ges va gyok? Vagy csak át la gon alu li?
Ki va gyok én?
Mi ért men tet tél meg?
Esz köz va gyok? Mi a dol gom?
Az esz köz nek mi kor éb red hi te? 

* * *

Nem akar lak el hagy ni, Is te nem, de nem lá tom mun ká dat,
és nem ér zem ma gam ban a hi tet. Kér lek, se gíts! Kö szö nök
min dent! Légy ál dott! Há la né ked min de nért, örök Is ten.
Le gyen meg a te aka ra tod! Ámen.

* * *

Ha tal mas ké rés hi tet kér ni, Uram? Csönd ben ül ni, és nem
hol mi kép mu ta tás sal tud ni, hogy te vagy. Is te nem, én hi tet
ké rek, de nem csak ma gam nak, ha nem en nek a kö zös ség nek
is, hogy ne meg szo kás ból és ál hit bõl te gyük a ne ked tet szõt,
hogy ne pa ran cso la to kat tel je sít sünk, ha nem sze re tet bõl, hit -
bõl él jünk. Uram, add, hogy ne kép mu ta tás le gyen éle tünk! 

* * *

Sze re te tért is imád ko zom, Uram. Kér lek, nyisd meg a sze -
mün ket, hogy meg lás suk, mi ket kö ve tünk el em ber tár sa -
ink el len. Hi szen én is tét le nül hall gat tam, mi kor ta lán
Szent lel ked ál tal ve zé relt test vé re ink ku ko ré ko lá sát el ítél -
tük. Ta lán te ve zet ted õket, Is te nem? Ezt most még nem
tud hat juk. Uram, kér lek, bo csáss meg ne künk, mert mi
nem va gyunk job bak, ami kor sze re te te det hir det jük, és
köz ben má so kon gú nyo ló dunk. 

* * *

Új pél da ké pem: Luther Már ton. 
Örül nék, ha éle tem utol só per cé ben úgy te kint het nék
vissza, hogy leg alább a ne gye dét tet tem Is te nért, mint
amennyit õ tett. 

* * *

Sze ret ném meg ír ni, hogy a hon la pok, azok nem ki ra ka tok,
ha nem olya nok in kább, mint a szó szék. Az evan gé li kus ol -
da lak nak nem sza bad le já rat ni uk ma gu kat, mert ve szé lyes
le het. Nem ki ra ka tot kell ter vez ni, ha nem szó szé ket!

* * *

Ta lál tam a temp lom ban egy lep két. Cso da szép volt, bár
nem tu dott iga zán re pül ni. Fog tam egy da rab pa pírt, és
föl no szo gat tam rá. Szép las san ki fe lé vit tem. Mi re ki ér -
tem, már-már a ke zem re má szott. Ek kor ki pró bál tam, tud-
e re pül ni. Nem tu dott. Mél tó ság tel je sen le esett a ho mok ra.
Tu laj don kép pen a ha lá lá ba esett. Jött a macs ka, meg tá -
mad ta, meg kí noz ta, és ki köp te. A lep ke éle te itt be fe je zõ -
dött. Az ör dög is így tá mad ránk; mi kor már azt érez zük,
hogy Is ten hez tar to zunk, és nem árt hat ne künk, ak kor
mé ri ránk a leg na gyobb csa pást, és mi még se tu dunk
egye dül el len áll ni a tá ma dá sá nak.

* * *

Állj meg! Nézz kö rül! Dobj pénzt az el esett nek! Vé gezz el
egy len dü le tes tánc lé pést; és ha még min dig ér de kel, ki
mit gon dol, hagyd ott a ba rá to dat, és eresz kedj le a sen kik
kö zé.

* * *

Ta lán ír nom ké ne egy köny vet? Már a cí me is meg van: Kü -
lön le ges? Szól hat na ró lam, na jó, ez egy ki csit ego is ta, de
mit le het ten ni. Szó val ar ról szól na, hogy én va ló já ban
nem is él het nék, csak az or vo sok men tet tek meg. No meg
Is ten! Le het, hogy az ör dög még gyer mek ko rom ban meg
akart öl ni, hogy fel nõtt ként ne le gyek olyan nagy el len sé -
ge. De ez is ego is ta. Ez az egész élet egy plusz, egy aján -
dék plusz. Le het, hogy for dít va van, meg le het, hogy Is ten
akart meg kí mél ni az élet tõl. Az az, hogy az ör dög szol gá ja
le szek, és Is ten annyi ra sze ret, hogy meg akart kí mél ni at -
tól. Le het, hogy úgy, po gány an meg hal ni még jobb lett vol -
na ne kem. Á, én nem bír nám ki, ha Is ten el len kel le ne har -
col nom. Egy ál ta lán, Is ten nagy sá gát nem el is mer ni sze -
rin tem le he tet len. Leg alább is szá mom ra. In kább har co lok
az ör dög el len. Te hát ak kor Is ten men tett meg az ör dög
gyil ko lá sá tól. És a hi ány zó szer ve im az ör dög ál do za tá ul

Rész le tek Ko czor Kris tóf nap ló já ból 
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Az egyik pil la nat ban lent vagy. Két ha tal mas hul lám kö -
zött, nem hogy a par tot, a kö vet ke zõ pil la na tot sem lá tod.
A sö tét víz egé szen kö zel, az ar cod elõtt, mint ha nyúl na
ér ted, hogy le húz zon, hogy el süllyedj. A hul lám fé le lem bõl
és fáj da lom ból, te he tet len ség bõl és szo mo rú ság ból nõtt.
El ve szel…

A kö vet ke zõ órá ban te sem ér ted, de min den csen des
lesz. Mint ha va la ki vé gig si mí ta ná ke zé vel a ten gert. A víz
tü kör si ma, nyu godt, vég te le nül bé kés, és te úgy ér zed,
nem csak a par tot lá tod, de be le látsz a vég te len be. A csen -
det a re mény ség bi zo nyos sá ga, Is ten je len lé te, hi ted té ged
is meg döb ben tõ ere je szü li. Meg me ne kül tél…

El vi sel he tet len az élet és a ha lál kö zel sé ge. Nem egy sze -
rû en a 18 év kö zel sé gé re gon do lok, ha nem ar ra, aho gyan
az éle tünk ben ez a ket tõ, a ha lál és az élet, szin te min den
pil la nat ban együtt van. Ami kor Kris tóf meg szü le tett, a
szü le tés cso dá já val együtt meg ta pasz tal tá tok azt is, hogy
az éle té ért ag gód no tok kell, hogy a ha lál tól va ló fé le lem
egé szen szo ro san oda sze gõ dött az õ éle té hez. Azu tán
egész sé ges gyer mek ként ne vel té tek õt, mi köz ben es tén -
ként az ágya fö lött a lé leg zet vé te lét fi gyel té tek. Az élet és
a ha lál kö zel sé ge szin te szim bo li kus az õ éle té ben. Most,
ami kor fel nõtt, ami kor biz to san volt olyan bé kés dél utá -
no tok, ami kor rá néz te tek, és azt mond tá tok: Is te nem,
még is fel nõtt, ak kor egyet len óra alatt el ve szí tet té tek õt.
El vi sel he tet len az élet és a ha lál kö zel sé ge.

Azu tán ezen az órán, itt, a temp lom ban megint egé szen
kö zel ke rül egy más hoz az élet és a ha lál. A Kris tóf ham va -
it rej tõ ur na a ke resz te lõ kö vön áll. Azon a kö vön, amely -
nél meg ke resz tel té tek õt. Élet és ha lál szim bó lu ma a ke -
reszt ség, ahol a víz ben, a hul lá mok ban alá bu kó és meg ha -
ló em ber új já szü let ve jön elõ a víz bõl, az örök élet örö kö -

se ként, Is ten gyer me ke ként. Ta lán az egyet len hely, ahol
élet és ha lál kö zel sé ge el vi sel he tõ lesz. Ta lán az egyet len
kép, amely ma gá ba tud ja sû rí te ni az éle tet és a ha lált, a
min dent el nye lõ kö nyör te len hul lá mo kat és a csen des, bé -
kés, tü kör si ma vi zet. 

Le gyen ez a ke resz te lõ kõ mos tan tól a re mény ség bi zo -
nyos sá gá nak a kö ve. Tu dom, hogy nem va la mi bi zony ta -
lan re mény ség az, ami ben ne tek van. Tu dom, hi szen ti
ma ga tok is meg val lot tá tok, hogy Kris tóf fe lõl nem ag gód -
tok, hogy szá mo tok ra a csa lád lét szá ma nem lett ki sebb.
Tu dom, hogy bi zo nyos ság ben ne tek Is ten min den ígé re te,
ame lyet a ha lál lal szem be for dul va adott ne künk. Tu dom,
hogy aho gyan a csen des víz tü kör bé ké je ész re vét le nül, de
meg kér dõ je lez he tet le nül át ra gad az em ber re, bé két te remt -
ve ben ne, úgy Is ten je len lé te az éle te tek ben egyet len moz -
du lat tal bé két te remt a szí ve tek ben. Ami kor meg áll tok en -
nél a ke resz te lõ kõ nél, ami kor rá néz tek majd ez után, erõ -
söd jön ben ne tek ez a bi zo nyos ság.

Egyi künk sem mer né azt mon da ni nek tek eb ben a vi -
har ban: „Lépj ki a csó nak ból, és a hul lá mok közt in dulj
el!” Mind annyi an, akik itt va gyunk, fél tünk ben ne te ket, és
azért sze ret nénk gyü le ke zet ként, ro ko n ként, ba rá t ként
mel lé tek áll ni, hogy meg ma rad ja tok az erõs szél ben.
Mind annyi an azért imád ko zunk, hogy ami kor el tûn tök az
egyik hul lám mé lyén, ak kor a kö vet ke zõ pil la nat ban fel -
buk kan ja tok az õ se gít sé gé vel új ra. Mi nem mer nénk nek -
tek azt mon da ni, hogy lép je tek ki a ha jó ból, és eb ben a vi -
har ban in dul ja tok el a hul lá mok kö zött. Hi szen a ví zen
nem is le het jár ni.

Õ azon ban meg te szi. Nem azért in dít el a hul lá mok kö -
zött, mert kü lön le ges erõ tök, kü lön le ges hi te tek van. Ha -
nem azért, mert nek tek Kris tóf éle tén és ha lá lán ke resz tül

es tek. Az az azért nincs meg a fél tü dõm, meg azért van
lyuk a szí ve men, mert az ör dög meg szer zett be lõ lem
ennyit. Re mé lem, töb bet nem is kap, leg alább is én nem
adok ne ki sem mit. 

Kü lön ben na gyon fur csa ez, mert ha az or vo sok ke ze ál -
tal men tett meg Is ten, ak kor mi ért nem sze re tem az or vo -
so kat? Bár nem is annyi ra az or vo so kat utá lom, ha nem a
vizs gá la to kat. Azo kat egy sze rû en gyû lö löm. 

Mi ért csi nál ja ezt ve lem Is ten? Á, ezt nem Is ten csi nál -
ja. A vizs gá la to kat nem Is ten ta lál ta ki, mert õ anél kül is
tud ró lam min dent. A vizs gá la to kat az or vo sok ta lál ták ki,
és így az em ber. Az em be ri dol gok nagy ré sze hü lye ség,
csak a ké nyel met szol gál ják és azt, hogy az em ber ne

unat koz zon. Mert az egész föl di élet ar ról szól, hogy vár -
juk a ha lált. Csak az ör dög te szi ne héz zé a dol got, mert eb -
ben a mo dern vi lág ban egy re ne he zebb Is ten nek él ni. 

De én nem aka rok fél ni, mert Is ten ve lem van és hi szek,
ezért ne fél jen hát sen ki, mert így szól a zsol tár: Ha a ha -
lál völ gyé ben já rok is, nem fé lek sem mi baj tól, mert te ve -
lem vagy. Hal le lu ja! Hal el lu ja! Hal elu ja! (Hogy ír ják ezt a
szót? Na, mind egy!) Ál dott az Úr, hogy ilyen zsol tá ro kat
aján dé koz ne künk. Ez ad ja szí vem nyu gal mát, se gít a baj -
ban. A zsol tár ad ja a vi gaszt, a hi tet. Igen, ta lán ez a hi -
tem alap ja. 

Én sem fé lek már. Nem a ha lál a vég sõ ál lo más. Nem a
ha lá ra vá runk, ha nem az élet re, az örök élet re.

Ige hir de tés Ko czor Kris tóf te me té sén
Mt 14,24–32
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Is ten nel van dol go tok. Mos tan tól az éle te tek ma gán hor -
doz za majd ezt. Nem azért, mert ti akar já tok, mert meg -
har col já tok és meg nye ri tek. Ha nem azért, mert õ szól, õ
be szél raj ta tok ke resz tül. Õ mond ja el jel ké pek ben és a ve -
lünk is meg tör té nõ ese mé nyek ben, hogy élet és ha lál ilyen
kö zel van egy más hoz. Hogy a ha lál és az élet ennyi re szo -
ro san együtt van. Õ mond ja el, hogy vé gül min den egyet -
len kéz ben nye ri el az ér tel mét, az el fo gad ha tó sá gát, a
táv la tát.

Nem kell ezért sem mi kü lön le ge set ten ne tek. Nem kell
ilyen nek vagy olyan nak len ne tek, be le tö rõd nö tök vagy lá -
zad no tok, el né mul no tok vagy han go san ki a bál no tok. Õ
be szél az éle te te ken ke resz tül. Ha a hul lá mok mély sé gét
éli tek át, ak kor a szen ve dés rõl, a fáj da lom ról, az el vi sel he -
tet len el vi se lé sé rõl, a ha lá lon át ve ze tõ út ról be szél. Ha a
nyu godt víz min dent ár fo gó bé kes sé gét ad ja nek tek, ak kor
ke gyel mé rõl, az örök élet rõl, a min de nen túl mu ta tó re -
mény ség rõl be szél majd raj ta tok ke resz tül. 

Kris tóf éle te, az õ sor sa a ti sor so tok is egy ben. Kris tóf

éle té nek 18 éve, amit most aján dék nak lát tok, Is ten ige -
hir de té se eb ben a vi lág ban. És így a ti éle te tek is az az õ
aka ra tá ból. Ta lán ész re sem vet té tek, de már el is in dul ta -
tok. Hi szen ti ka rol tok át ben nün ket, ami kor ve le tek sí -
runk. Ti tö ri tek meg a csen det, ami kor bé nult sá gunk ban
meg sem szó la lunk. Ami kor rá tok gon do lunk, és a gyer -
me ke ink re né zünk, fél ve és re meg ve, de át gon dol juk,
mennyi re kö zel van egy más hoz az élet és a ha lál a mi éle -
tünk ben is. 

A rá tok bí zott kin cset õriz zé tek meg a ben ne tek la kó
Szent lé lek ál tal. Kris tóf kon fir má ci ós igé je volt ez, és aho -
gyan ti be szél te tek ró la, õ meg õriz te ezt a kin cset. Az õ éle -
te a ti kin cse tek lett, és most is az. A szü le tés kor öröm te li
kincs, most, eb ben az órá ban fáj dal mas kincs. Még is fel -
be csül he tet len ér té kû. Hi szen az õ szü le té sé ben, éle té ben
és ha lá lá ban Is ten cse le ke dett, cse lek szik. Az élõ Is ten volt
ve le min den pil la na tá ban, és raj ta ke resz tül az élõ Is ten
van ve le tek is. Ámen.

Krá mer György



SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 22. VA SÁR NAP
• Mt 24,15–28

Az ün nep rõl

Ez a va sár nap ab ban se gít min ket, hogy fi gyel münk az íté -
let fe lé for dul jon. Bár a tex tus leg in kább a kül sõ kö rül mé -
nyek kel fog lal ko zik, ne künk még is le he tõ sé günk ada tik
be lép ni a tár gya ló te rem elõ te ré be, és in for má lód ni az íté -
let mi ként jé rõl.

Az egy há zi esz ten dõ fo lya ma sem tö ké le tes: a huszon -
egye dik va sár nap ról (Jár junk el hí va tá sunk hoz mél tó an! –
A hit har cá ban) lé pünk a huszonötödikre (Cél egye nest
igye kez zünk el hí va tá sunk ju tal má ra! – Az íté let fe lé), így
ki ma ra d a huszonnegyedik (Cél egye nest… – Az élet fe lé).
Egy ki csit zö työ gõs az át ál lás – mint máskor is, hi szen
csak na gyon rit kán ada tik meg a tel jes ség. Azon ban a tex -
tus is hir te len át ál lás ról be szél – vagy is akár pro fi tál ha -
tunk is eb bõl a hir te len ség bõl.

Az ün nep va la mennyi igé je se gít a tár gya ló te rem elõ te -
ré ben va ló tá jé ko zó dás ban, így sze re tet tel ja vas lom a lek -
ci ón (1Thessz 4,13–18) kí vül a töb bi ige el ol va sá sát is.1

A tex tus ról

Az ige sza kasz a for dí tók ta go lá sa sze rint két rész re bom -
lik az új for dí tá sú Bib li á ban. Az ige hir de tés re va ló ké szü -
lés szem pont já ból is fon tos nak lá tom ezt a ta go lást.

Jé zus ko ráb ban a temp lom pusz tu lá sá ról jö ven döl, majd
a ta nít vá nyok ér dek lõ dé se nyo mán kezd az utol só idõk
dol ga i ról be szél ni. En nek ré sze ként ér ke zünk meg a 15.
vers tõl a „pusz tí tó utá la tos ság ról” szó ló mon da tok hoz. Jé -
zus Dá ni el pró fé tá ra utal, aki nél az egyik hi vat ko zott he -
lyen ezt ol vas suk: A temp lom sze gé lyé re oda ke rül az iszo -
nya tos bál vány, míg csak rá nem sza kad a pusz tí tó ra a
vég le ges meg sem mi sü lés. (Dán 9,27b)

Ér de kes Jé zus írás ma gya rá za ta: Dá ni el egé szen más
össze füg gés ben be szél a hi vat ko zott he lyen a temp lom ról,
a be mu ta tott ál do za tok ról. Egy tör té nel mi ese ményt tár
elénk. Ez rész ben va ti ci ni um ex even tu, amely ben a ma -
szo ré ták az or szág nak, a vá ros nak és a temp lom nak a IV.
An ti o chus Epip ha nes-fé le fel dú lá sát mu tat ták be. Ek kor
egy Ze usz-ol tárt ál lí tot tak fel a temp lom ban, ami a zsi dók
szá má ra a meg szent ség te le ní tés szu per la tí vu szát je len tet -
te. Jé zus te hát egy olyan tör té nel mi ese mény re utal, amely
két év szá zad dal ko ráb ban tör tént, ugyan ak kor az „aki ol -
vas sa, ért se meg!” fel szó lí tás ból és a Má té írá sa sze rin ti
evan gé li um mal kap cso la tos be ve ze tés tu do má nyi is me re -
tek bõl azt érez zük: az evan gé li um író ja ugyan csak a va ti -
ci ni um ex even tu mód sze ré vel él.

Akik nek a tör té net ere de ti leg író dott, azok ér tet ték. A mi
szá munk ra csak ak kor vá lik ért he tõ vé, ha min den kor tör -
té ne ti is me re tün ket be vet jük, és a je ru zsá le mi gyü le ke zet
hely ze té ben ol vas suk e sza va kat. A 16–20. ver sek ar ról
szól nak, hogy ha mind ez be kö vet ke zik, ak kor a me ne kü -
lés le het az egyet len he lyes ma ga tar tás. Min den fé le élet -
hely zet ben ez az egyet len jó zan le he tõ ség. Ér de kes: Jé zus
itt nem be szél bá tor bi zony ság té tel rõl, a hi tért vál lalt ül -
döz te té sek rõl. Olyan idõ szak ról van szó, amely ben már
nem ez a fel adat.

A 21–22. ver sek a nyo mo rú ság mér té ké vel és ide jé vel
fog lal koz nak. Itt ér de mes új ra az ószö vet sé gi uta lás ra,
Dán 12,1b-re fi gyel ni: Nyo mo rú sá gos idõ lesz az, ami lyen
nem volt, mi ó ta né pek van nak, ad dig az idõ ig. De ab ban
az idõ ben meg me ne kül né ped, mind az, aki be lesz ír va a
könyv be. Az ószö vet sé gi pró fé cia meg is mét lé sét lát juk: a
jö ven dõt Jé zus tár gyi la go san is mer te ti meg övé i vel. Nem a
fé le lem kel tés a cél ja – hi szen nyil ván va ló vá te szi: Is ten
vá lasz tot ta i ért „meg rö vi dül nek azok a na pok”, szá muk ra
így vál nak el vi sel he tõ vé.

Az Em ber fia el jö ve te lé rõl – ta lán így he lye sebb: vissza -
jö ve te lé rõl – szól a má so dik sza kasz. Jé zus ar ra fi gyel mez -
tet, lesz nek „ha mis krisz tu sok és ha mis pró fé ták”. A kü lö -
nös az, hogy õk ugyan úgy ké pe sek je le ket és cso dá kat ten -
ni, mint Jé zus, vagy ké sõbb az apos to lok. Va jon mi kü lön -
böz te ti meg a ha mi sa kat az iga zi ak tól? El sõ sor ban a
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szán dé kuk: meg té vesz te ni jön nek, el vin ni – nem egy sze -
rû en sa ját ma guk hoz, ha nem el Krisz tus tól. Olyan hely zet
ez, ami kor a sza vak nak nin csen be csü le tük, a tet tek nek
nin csen hi te lük. Nem cso da, ha a vá lasz tot tak is el bi zony -
ta la nod nak.

Még is ka pasz ko dót je lent het szá muk ra a Jé zus ál tal vá -
zolt meg je le nés mód ja. A vil lám lás azt je len ti: nin csen
hely hez köt ve, nem rab ja e föl di kor lá tok nak. A vá lasz tot -
tak pe dig tud ni fog ják, ho va kell gyü le kez ni (28). (Itt le het
kü lö nö sen fon tos el ol vas ni a B-so ro zat ószö vet sé gi sza ka -
szát, amely a jóm Jah vé ról be szél.)

Eb ben a sza kasz ban a ta nít vá nyok nak ar ra a kér dé sé re
vá la szol Jé zus, hogy a Mes si ás ho gyan jön el. Az elõ zõ vá -
lasz pró fé tai-lel ki gon do zói cél ja az volt, hogy a mes si ás -
vá ró gyü le ke ze tet min den em be ri gon do lat kö tött sége alól
fel sza ba dít sa, és így meg óv ja a ha mis mes si á sok és pró fé -
ták ha zug „jel adá sa i tól”. Itt vi szont ar ra néz ve nyug tat ja
meg övé it Jé zus, hogy a vég sõ idõk sok fé le nyo mo rú sá ga
kö zött a vá lasz tot tak kö zül sen ki sem ma rad ki az ígé re -
tek be tel je se dé sé ben va ló ré sze se dés bõl.

Krisz tus vissza jö ve te lé rõl

Fon tos e he lyen né hány szót ej te ni Krisz tus vissza jö ve te -
lé rõl – nem annak mi ben lé té rõl, ha nem a ve le kap cso la tos
gon dol ko dás nak a té nyek hez va ló iga zí tá sá ról.

A Szent írás ban ezt ol vas suk: Ez a Jé zus, aki fel vi te tett
tõ le tek a menny be, úgy jön el, aho gyan lát tá tok õt fel men -
ni a menny be. (Ap Csel 1,11b) Va la mint: Ezért le gye tek ti is
ké szen, mert ab ban az órá ban jön el az Em ber fia, ame lyik -
ben nem is gon dol já tok! (Mt 24,44)

Jé zus má so dik el jö ve te le az Új szö vet ség ben vissza té rõ
té ma, az egy ház egyik fõ re mény sé ge. Tex tu sunk szem -
pont já ból a leg fon to sabb kér dés: Krisz tus bár mi kor vissza -
tér het, vagy a je lek alap ján elõ re tud ha tó a vissza té ré se?
E té má ban két el len té tes ál lí tást ta lá lunk:

1. Nem tud juk, hogy Krisz tus má so dik el jö ve te le mi kor
fog meg tör tén ni. 

2. Je lek kö vet kez nek be, ame lyek meg elõ zik Krisz tus
vissza jö ve te lét.

A je lek rõl szó ló ki je len té sek cso port já hoz tar to zik a tex -
tus: A nagy nyo mo rú ság (Mt 24,15–22), Ha mis pró fé ták
je lei és cso dái (Mt 24,23–24).

A Szent írás össze füg gé sé ben még sem tud juk meg mon -
da ni, hogy Krisz tus mi kor fog vissza tér ni, a je lek min den -
eset re ger jesz tik ben nünk a vá ra ko zást. A tex tus üze ne te:
le gyünk ébe ren vá ra ko zó ak az zal együtt is, hogy va ló szí -
nût len Krisz tus azon na li vissza té ré se, hi szen bi zo nyos je -
lek, úgy tû nik, még nem tel je sül tek. Krisz tus vissza té ré sé -
nek pon tos ide jét nem tud hat juk, és õ ak kor fog meg je len -
ni, „ami kor azt nem vár juk.”

A sze mé lyes ség rõl

A nagy nyo mo rú ság és az Em ber fia vissza jö ve te le kap -
csán elõ kell lép nie az íté let fo gal má nak. Ez sok szor han -
goz ta tott teo ló gi ai fo ga lom, en nek el le né re so kan nin cse -
nek tisz tá ban a je len té sé vel. A köz gon dol ko dás ban ne ga -
tív tar tal mú, így for mai ok ból is ne he zen vá lik jól ér tel -
mez he tõ vé. Ezért mind annyi unk nak meg kell vá la szol nunk
(leg alább) há rom kér dést a magunk számára.

Az el sõ: mit je lent szá mom ra az íté let? A Krisz tus ban új
éle tet nyert em ber nek nincs mi tõl fél nie, de na gyon ész nél
kell len nie.

A má so dik kér dés: mi lyen sze re pet ját szik az éle tem ben
az ítél ke zés? Ke vés ki mon da ni azt, hogy ez em be ri gyen -
ge ség, ta lán a leg gya ko ribb és az em be ri lel ke ket leg in -
kább nyo mor ga tó bûn. Ne héz ki mon da ni: én is gyak ran
sod ró dom be le eb be a ma ga tar tás ba. Ki kell mon da nom:
saj nos na gyon fon tos sze re pet ját szik az ítél ke zés az éle -
tem ben. (Re for má ció ün ne pe után ta lál ko zunk ez zel a tex -
tus sal – ta lán a sok szor ítél ke zés tõl csi kor gó ige hir de té se -
ink nek is új ra kel le ne for má lód ni uk.)

A har ma dik kér dés: vá rom-e Krisz tus vissza jö ve te lét?
Sok szor el mond juk, hir det jük, bi zony sá got te szünk ar ról,
hogy a vissza té rés Is ten ter vé nek mennyi re fon tos pil la na -
ta. Az azon ban so ha nem ke rül elõ: az éle tem ben mi ért
olyan fon to sak en nek a vi lág nak a dol gai, ha én oly annyi -
ra más ra vá gyom?

Az ige hir de tés rõl

Be ve ze tõ meg jegy zés: Jé zus hall ga tó i nak nyel vén be szél.
Sza vai az õt hall ga tók szá má ra nem ré bu szok. Ige hir de té -
sünk nek tisz tá nak, ért he tõ nek kell len nie. Nem a nagy
teo ló gi ai igaz sá gok han goz ta tá sa, fej te ge té se, bo nyo lí tá sa
a dön tõ – ezek nek a he lye sze rin tem nem a szó szék.

Az ige hir de tés fel épí té sét egy bí ró sá gi épü let lá to ga tás -
ként kép ze lem el.

1. Az épü le tet kí vül rõl kö ze lít jük meg – fö löt te röp köd -
nek azok a bi zo nyos ma da rak. Még nem lá tunk be lõ le
sem mit, de va la hon nan tud juk, hogy ez az épü let na gyon
fon tos dön té sek nek a he lye. Nem is mer jük a he lyét, nem
tud juk lo ka li zál ni, mert ma ga a hely is olyan, mint az Ura:
akár a vil lám, ci ká zik. Még is si ke rül be fog ni, meg sej te ni a
hely ze tét, s rög tön kör vo na la zód nak az ab la kok, a pár ká -
nyok, az eme le tek, a be já rat s a hoz zá ve ze tõ lép csõ. Meg -
van: itt be tu dunk lép ni. A kí ván csi sá gunk egy re job ban
fe szít, egy re ma ga sabb ra tör.

2. Ha si ke rül el jut nunk a lép csõ ig, már nem ál lít hat
meg sem mi: föl kell men ni raj ta, be kell lép ni az épü let be.
Nem egy sze rû a fel adat, mert ren ge teg do log el von ja a fi -
gyel mün ket. Az An ti krisz tus nak az a cél ja, hogy ne ön -
ként, lá to ga tó ként jus sunk el ide, ha nem oda vi gye nek: ha
kell, erõ szak kal, íté let re, meg bi lin csel ve, ke gyel met nem
re mél ve. Ezért min dent el kö vet, s mi vel most azt lát ja: ön -
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ként, kí ván csi ér dek lõ dés sel lé pünk a lép csõ re, az épü let
funk ci o ná lis ve szé lyé vel fe nye get. Ami kor ez nem megy,
azt mu tat ja, hogy más hol is van nak ha son ló an szép épü -
le tek, ame lyek ugyan azt a lát ványt nyújt ják, mint ez. Ab -
ban is van nak pró fé ták és krisz tu sok, cso da té võk.

3. Ezen a pon ton bi zony ta lan ná vá lunk. És kell ez a
pont, amely bi zony ta lan ná tesz. Ek kor szem be sü lünk
ugyan is az zal, hogy nem a mi dön té sünk az, amely alap -
ján be lép he tünk. Is ten hoz za, ér le li meg szí vünk ben a kí -
ván csi sá got, majd a dön tést.

4. Be lé pünk az épü let be. Elénk tá rul nak a fo lyo sók, a
tár gya ló ter mek. Erõt vesz raj tunk va la mi fur csa elé ge dett -
ség – meg me ne kül tünk. A pusz tí tó utá la tos ság, sa ját ko -
runk csa lói és sar la tán jai, a bi zony ta lan ság, a bi zal mat -
lan ság már mind a múl té. Meg ér kez tünk.

Er dé lyi Csa ba

Tal ló zó

„…az An ti krisz tus kí sér le tet tesz ar ra, hogy az igaz Is ten
imá dá sát bál vány kul tusszal szo rít sa ki. Er re a ret te ne tes
is ten ká rom lás ra csak a me ne kü lés le het a vá lasz, nem
gyá va ság ból, ha nem azért, mert itt a bi zony ság té tel is te -
he tet len: ép pen a me ne kü lés je len ti a hit val ló bá tor ság ból
adó dó kö vet kez te tés le vo ná sát (vö. Gen 19,12kk). (…) Az
em ber nek le kell ten nie a leg hal vá nyabb ön bi za lom ról is:
hi té nek bá tor sá ga nem se gí ti át vé szel ni az apo ka lip ti kus
bor zal ma kat. Egye dül Is ten ben re mény ked he tik, aki íté le -
té ben is annyi ra ir gal mas, hogy övé i ért mint egy idõ elõtt
meg álljt pa ran csol a bor zal mak ára dá sá nak.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Jé zus el sõ ta ná csa ar ra va ló, hogy oko san és hig gad tan
moz dul jon meg a ta nít vány, és gon dos kod jon köz vet len
jö võ jé rõl (…). Ezek a je len sé gek (…) azt hir de tik, hogy a
»vég sõ idõ« már el kez dõ dött, nem a tá vo li és bi zony ta lan
jö võ ho za dé ka. (…) Jé zus (…) több ször vissza tér a tév ta -
ní tók meg je le né sé re. Két ta nul sá got von ha tunk le be lõ le:
Ha ha mis ta ní tók ha mis ta ní tá so kat hir det het nek, ak kor
ez azt je len ti, hogy a »vég sõ idõk« so ká ig tar ta nak. (…)
már most szük ség van az imád ság ra, nem elég, ha az övéi
csak ak kor kez de nek hoz zá a kö nyör gés hez, ami kor már
nya ku kon ér zik a ve sze del met.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe -
rikó pák. Ma gán ki adás)

„A Di dache be szé li, hogy a Krisz tus vissza jö ve te lét há -
rom jel elõ zi meg: A »ki ter jesz tés« je le, ami Ézs 65,2-re cé -
loz va Jé zus ke zé nek ki ter jesz té se a ke resz ten, ez zel akar
Is ten vissza ölel ni; a má so dik a trom bi ta szó (31. v.), a har -
ma dik a ha lot tak fel tá ma dá sa.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új -
szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Még azok sin cse nek szük ség sze rû en Is ten tõl, akik cso -
dá kat tesz nek; a cso dák sá tá ni ere de tû ek is le het nek.”
(Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u -
mi Ki adó)

„Mi vel Jé zus a ta nít vá nyok tól kért »je let« Dá ni el pró fé ta

ki fe je zé sé vel je lö li meg, me lyet a zsi dó apo ka lip ti kus gon -
dol ko dás már köz hellyé tett, azért alig ál la pít ha tó meg,
hogy tu laj don ké pen mi re kell gon dol ni.” (Kar ner Ká roly:
Má té evan gé li u ma. Ke resz tyén Igaz ság)

Il luszt rá ció

(A íté le tes evan gé li u mi sza ka szok el bor zasz tó jel le gé vel
kap cso lat ban va ló já ban nem ért jük: mi ért mond ne künk
ilye ne ket az a Jé zus, aki sze líd nek és alá za tos nak mond ja
ma gát, s aki még meg fe szít ve is azt ki ált ja: „nem tud ják,
mit cse le kesz nek”? Mi ért mond ilye ne ket az az Is ten, aki
úgy sze ret te a vi lá got, hogy…, aki fel hoz za nap ját jók ra és
go no szok ra? Per sze van nak teo ló gi ai vá la szok, csak hogy
ezek el vont sá guk ban erõt le nek, nem mér he tõk az evan gé li -
um ké pe i nek drá ma i sá gá hoz. – K. I.)

GON DO LA TOK
„Az örök ha lál fe nye ge té sét sen ki sem ké pes el hor doz ni,
sem ön ma gá val, sem má sok kal kap cso lat ban; ám a fe nye -
ge tést nem le het el hes se get ni azon az ala pon, hogy le he -
tet len ség. Mi to lo gi kus ki fe je zés sel él ve, sen ki sem mond -
hat igent ar ra, hogy az õ vagy a má sik em ber örök sor sa a
po kol. A vég sõ sor sunk kal kap cso la tos bi zony ta lan ság
nem old ha tó fel…”

Paul Til lich (1886–1965) né met-ame ri kai
evan gé li kus teo ló gus: Rend sze res teo ló gia

„Aki örök ha lál ra kár hoz tat va la kit, ön ma gát kár hoz tat ja,
hi szen lé nye ge és a má sik lé nye ge nem vá laszt ha tó szét
tel je sen.”

Paul Til lich

VERS
Pi linsz ky Já nos: Apok rif (rész let)

Mert el ha gyat nak ak kor min de nek.

Kü lön ke rül az ege ké, s örök re 
a vi lág vé gi esett föl de ké, 
s megint kü lön a ku tya ólak csönd je. 
A le ve gõ ben me nek võ ma dár had. 
És lát ni fog juk a ke lõ na pot, 
mint té bo lyult pu pil la né ma és 
mint fi gye lõ vad ál lat, oly nyu godt.

De vir raszt ván a szám ki vet te tés ben, 
mert nem al ha tom ak kor éj sza ka, 
há nyó dom én, mint ezer le ve lé vel, 
és szó lok én, mint éj idõn a fa:

Is me ri tek az évek vo nu lá sát, 
az éve két a gyû rött föl de ken? 
És ér ti tek a mú lan dó ság rán cát, 
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is me ri tek tö rõ dött kéz fe jem? 
És tud já tok ne vét az ár va ság nak?
És tud já tok, mi fé le fáj da lom 
ta pos sa itt az örö kös sö té tet 
ha sadt pa tá kon, hár tyás lá ba kon? 
Az éj sza kát, a hi de get, a göd röt, 
a rézsut for du ló fe gyenc fe jet,
is me ri tek a der medt vá lyu kat, 
a mély vi lá gi kínt is me ri tek?

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN UTOL SÓ
ELÕT TI VA SÁR NAP
• Mt 25,31–46

Az egy sze rû szö veg, ért he tõ kép anyag, vi lá gos mon da ni -
va ló ne té vesszen meg ben nün ket, nem lesz könnyû dol -
gunk ké szü lé sünk és ta nús ko dá sunk so rán. A kö rül te kin -
tõ, el mé lyült mun ka vi szont sok örö möt tar to gat szá -
munk ra. Ezen fe szült ség fi gye lem be vé te lé vel ke res sük a
ma em be rét meg szó lí tó üze ne tet.

A köz gon dol ko dás jel lem zõi 

Az el jö ven dõ vel, az íté let tel, vé ges vol tunk va ló sá gá val
több nyi re az élet ha tár hely ze te i ben fog lal koz nak az em be -
rek. Min dent ural a lé tért va ló küz de lem. A több ség nél a
meg él he tés gond ja, egy ki sebb ré teg nél a „még töb bet” kí -
sér té se, a „már nem tu dom, mi re költ sek” té to va sá ga ural -
ko dik. Köz hely nek szá mít sza pul ni a kon zum lé tet, de ha -
tá sai alól ki von ni ma gun kat nem na gyon tud juk. Mit,
mennyit, mi lyet – most, itt, azon nal: ez a köz is mert ko or -
di ná ta-rend szer. A bi zony ta lan tár sa dal mi vi szo nyok még
job ban erõ sí tik tu da tunk ban az ef fé le gon dol ko dá si sé má -
kat. Mi lesz évek múl va vagy éle tünk le zá ru lá sa után, ki
tud ja? Kit ér de kel egy ál ta lán? En nek kö vet kez mé nye kép -
pen a nagy ro ha nás ban, tü le ke dés ben, akár egy gyor san
szá gul dó au tó ab la ká ból néz ve, las san min den össze mo -
só dik. Fut nak a fák, el su han a táj, és ki ve he tet le nek már
az em be ri ala kok. Csak a nagy „meg állj”-ok hoz zák elõ
éle tünk ben az alap kér dé se ket. Mi re föl a nagy ro ha nás?
Ész re ve szed-e a mel let ted élõt, fel is me red-e az õ gond ját,
ba ját? A no vem ber ele jén ma igen di va tos te me tõ já rás
óha tat la nul szem be sít ezek kel a kér dé sek kel, de mi re a hó -
nap kö ze pé re érünk, már rég el röp pent az õszin te szem be -
né zés ön ma gunk kal. Ez a rö vi den fel vá zolt gon dol ko dá si
rend szer ki sebb-na gyobb arány ban a szó szék alatt ülõk -
ben is ott van, ezért szá mol nunk kell ve le, ha az üze ne tet
jól kí ván juk cí mez ni.

A je len és az el jö ven dõ össze füg gé sei

Nem le het szem elõl té vesz te ni azt a min den ko ri ta pasz ta -
la tot sem, hogy a je len mély el lent mon dá sok kal ter helt. Az
ószö vet sé gi pró fé ci ák ban és zsol tá rok ban ég be ki ál tó igaz -
ság ta lan ság ként fo gal ma zó dik meg, hogy go nosz, bû nös,
má sok nak ár tó em be rek bol do gul nak, az iga zat, ár tat lant
pe dig csa pá sok érik. A fe szült ség fel ol dá sa leg több ször
nem va ló sul meg a je len vi lág ke re tei közt. Ezért már Jé -
zus szü le té se elõtt vi rág zott az apo ka lip ti ka: a vég idõ vá -
rás, az új te rem tés és igaz ság té tel lá to más sze rû meg je le ní -
té se. Az is meg fo gal ma zó dik, hogy az új te rem tés Is ten
mû ve, az íté let az õ kezében van. Az evan gé li u mok közt
Má té õr zi meg és vá lo gat ja össze leg kö rül te kin tõb ben Jé -
zus vég sõ idõk kel fog lal ko zó ki je len té se it, pél dá za ta it. A
Mt 24–25-ben ta lál ha tó nagy esz ka to lo gi kus be széd zá ró -
ké pe tex tu sunk. A ké szen lét re va ló fel hí vás (tíz szûz) és a
szám adás (ta len tu mok) után az ér té ke lés moz za na ta van
elõt tünk. Itt bom la nak ki szá munk ra leg lát vá nyo sab ban a
min den ko ri je len és el jö ven dõ össze füg gé sei. A di csõ ség
trón ján a min den ha tal mat bir tok ló, meg di csõ ült Em ber -
fia, Jé zus ül mennyei se re gek, an gya lok kö ré ben. Az a Jé -
zus, akit Je ru zsá lem ben a temp lom ról és a vég idõk rõl el -
mon dott be szé de után nem sok kal el fog tak, meg ver tek,
meg gya láz tak és meg fe szí tet tek. Mi cso da éles kont raszt!
Így még meg döb ben tõbb a föl di vi szo nyo kat ext ra po lá ló
szim bo li kus kép, amely lel ki sze me ink elé ve tül. Ez a lát -
vány le nyû gö zõ és fé lel me tes egy ben.

A nyi tó kép (31–33) az ak ko ri vi szo nyok is mert je le ne te -
it al kal maz za. A ró mai vi lág bi ro da lom csá szá rá nak, hely -
tar tó já nak vagy egy pro vin cia ki rá lyá nak im po záns meg -
je le né sét fes ti le egy bi ro dal mi gyõ zel mi ün ne pen. A pász -
tor ké pe köz vet le nebb, me le gebb, de a foly ta tás alap ján
nem meg nyug ta tó. Mi vel szim bo li kus be széd del van dol -
gunk, le het sé ges, de nem szük sé ges meg fe le lõ mai pél dá -
kat ke res ni. Sõt lá tá som sze rint csak bo nyo lí ta nánk vagy
ép pen vak vá gány ra te rel nénk az ere de ti mon da ni va lót. A
súly pont, az úgy ne ve zett „po én” a kép anyag má so dik fe -
lé ben van. Mi ként kap cso ló dik je len éle tünk az el jö ven dõ -
höz? Mi az ér té ke lés alap ja, s mi lyen ma ga san van a léc,
az ér té ke lés nagy ság rend je, amely hez mér nek ben nün ket?

Teo ló gi ai di lem mák 

Óha tat la nul fel me rül ké szü lé sünk so rán a ré gi, hol csen -
de seb ben, hol har cos sza kí tó pró ba ként elõ ke rü lõ prob lé -
ma: mi az íté let, az örök élet, az üd vös ség em be ri fel té te -
le, egy ál ta lán van-e ilyen? Lé tünk egyik alap kér dé sé rõl
van szó: éle tünk le nyo ma ta a je len vi lág ban ren del ke zik-e
olyan ér ték kel, ami az el jö ven dõ re is ha tás sal van? Más -
ként fo gal maz va: a Te rem tõ tõl ne künk aján dé ko zott éle tet
mennyei Atyánk aka ra ta sze rint foly tat juk-e? Te vé keny sé -
günk – el sõ sor ban em ber tár sa ink vi szony la tá ban – be le si -
mul-e Gond vi se lõnk új te rem tést for má ló mû vé be? Bár mi
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le gyen a fe le let, akár igen, akár nem, bír-e ez va la mi fé le
kö vet kez ménnyel a föl di éle tünk le zá rá sa utá ni élet re?
Nem hi szem, hogy elõ re vi võ len ne a hit bõl va ló meg iga zu -
lás kont ra jó cse le ke de tek vi tá ját szó szék re vin ni. De vi lá -
gos lá tást kap ha tunk tex tu sunk ból ar ra, mi nek hol a he -
lye és sze re pe, nem össze ke ver ve és ki játsz va eze ket egy -
más el len. A 34. vers vi lá gos sá te szi, hogy az el ké szí tett
hely szá munk ra Is ten or szá gá ban egye dül az új já te rem tés
Urá nak aján dé ka, Jé zus Krisz tus ál tal nyert, ka pott örök -
ség. Eh hez hoz zá ten ni vagy el ven ni be lõ le, ezt ki ér de mel -
ni nem áll mó dunk ban. Ez Krisz tu sért vár re ánk, õ sze rez -
te meg szá munk ra vé re, ha lá la árán, és õ ké szí tet te, ké szí -
ti a he lyet ne künk az õ or szá gá ban. De ez nem je len ti azt,
hogy nincs fel ada tunk, ten ni va lónk a je len vi lág ban, és
mind er rõl ne kel le ne szá mot ad nunk éle tünk le zá ru lá sa
után az íté lõ Úr elõtt (35–36; 42–43).

Az Írás egé szé nek hát te rén ér tel me zett szö veg még né -
hány kér dést fel vet, ame lyek re vá laszt kell ta lál nunk. Le -
het sé ges-e em ber és Is ten, em ber és Jé zus kap cso la ta ren -
de zett em ber–em ber kap cso lat nél kül (1Jn 4,20b)? A test
és a lé lek egy sé gét vall va, amely együtt al kot ja meg is mé -
tel he tet len sze mé lyi sé gün ket, szét vá laszt ha tó-e hit és cse -
le ke det (Lk 10,25–37; Jak 2,12–26)? Lé te zik-e ben nünk
olyan tel jes biz ton ság gal mû kö dõ jel zõ rend szer, amely –
az 1Kor 12,10-ben em lí tett lelki adományon (a lelkek
meg kü lön böztetésén) túl – meg óv ben nün ket a min den ko -
ri nagy át ve rõ vel és mai kép vi se lõ i vel szem ben, hogy egy -
ér tel mû en fel is mer jük a va ló ban rá szo rul ta kat?

Mi vel áll ha tunk a gyü le ke zet elé?

Sem mi kép pen sem a kér dé sek kel, mert ezek re elõ ször ne -
künk kell vá laszt ta lál ni. Bár né ha-né ha ér de mes len ne
nem több szö rö sen meg rá gott ele del lel pró bál koz ni. Amit
min den kép pen vi lá gos sá kell ten ni a mai, az íté le tet ne -
vet sé ges nek tar tó vagy ma gá tól el hes se ge tõ gon dol ko dás -
sal szem ben, hogy lesz íté let. Akár a já no si ér te lem ben,
hogy je len éle tünk ben min den dön té sünk kel vagy azok el -
mu lasz tá sá val ma gunk ról ál lít juk ki a bi zo nyít ványt, ma -
gunk fe lett íté lünk. De ugyan így az esz ka to lo gi kus lá tás -
mód az Ó- és Új szö vet ség ben fél re ért he tet le nül ta nús ko dik
az íté let rõl (más val lá sok ban ha son ló kép pen). A pél dá zat
vi lá gos sá te szi: az, hogy az el jö ven dõ ben szét vál nak az
utak (a Pász tor el vá laszt ja a ju ho kat a kecs kék tõl), a je len -
ben szét vá ló utak ból, ma ga tar tás ból fa kad. A vizs ga egy
éle ten át itt, föl di éle tünk ben fo lyik, a je gyet vi szont oda -
át kap juk. Szi go rú az ér té ke lés, mert csak két je gyet osz -
ta nak: ötöst vagy egyest. De a vizs ga biz tos igaz sá gos és
ja vunk ra rész re haj ló. En nek el le né re tu da to sí ta nunk kell,
hogy a min den ség Urá nál nincs kö vet kez mény nél kü li ség;
a kö vet kez mény nél kü li ség ural hat ja a föl di bi ro dal ma kat,
egy-egy or szá got vagy egy há zat. Le het meg döb ben tõ cik -
ke ket ír ni, el ret ten tõ elõ adást tar ta ni ró la két ség be von ha -
tat lan té nyek alap ján. Mi, em be rek játsz ha tunk „kéz ke zet

mos”, „én el né zem ne ked, ha te el né zed ne kem” já té kot.
De az em be ri mu lasz tás, vé tek, bûn iszo nyú kö vet kez mé -
nye kép pen az Em ber fi át, az Egy szü löt tet ke reszt re fe szí -
tet ték. Ezért nem le het, nincs az Atya sze mé ben kö vet kez -
mé nyek nél kü li em be ri élet.

A pél dá zat ban sze rep lõ mu lasz tá sok a ma em be re szá -
má ra je len ték te len nek tûn nek, szó ra sem ér de me sek, ezért
a leg fõbb jó tól: az örök élet tõl, az örök sé gül ne künk ké szí -
tett or szág tól tá vol ke rül ni, ar ról le ma rad ni ne vet sé ges, és
a jo ga it jól is me rõ mai em ber gon dol ko dá sa sze rint fö löt -
tébb igaz ság ta lan. 

A pél dá zat alap ján még is bi zo nyo sak le he tünk ab ban,
hogy a min den na pok Krisz tu sa a ki csik ben, el eset tek ben,
se gít ség re szo ru lók ban kö zöt tünk van. S nem az a lé nyeg,
fel is mer jük-e õt vagy sem, hogy ér zé keny lel ki an ten nánk
ki mu tat ja-e je len lé tét, ha nem az, meg tesszük-e a kü lön le -
ges erõ fe szí tést nem igény lõ, se gí tõ sze re tet moz du la ta it.
Ki mond juk-e a fel üdü lést, el fo ga dást, erõt és re mény sé get
adó sza va kat; mind ezt úgy, hogy nincs kü lön fáj lunk az
ér dem szer zõ lis ta szá má ra, ame lyet szük ség sze rint ki ter -
jeszt he tünk, bõ vít he tünk, ha nem mû kö dik és hagy juk
mun kál kod ni ma gunk ban a szent au to ma tiz must, aki
nem min dig tu da to sít, de ve zet és in dít a jó ra, a te vé keny
élet re. Nem biz tos, hogy vi lág meg vál tó ter ve ket kell szö vö -
get ni, mert eköz ben ta lán nem vesszük ész re a mel let tünk
élõ rá szo ru lót. De ar ra döb bent sük rá hall ga tó in kat, hogy
a tes ti-lel ki rest ség, mu lasz tás kár ho za tos bûn. Vé gül fi -
gye lem re mél tó, hogy a Bí ró elõtt ál ló két cso port éle te
csak egy szó ban kü lön bö zik: nem. De e mö gött az egy szó
mö gött se gít ség re szo ru ló em be ri éle tek van nak, föl üdí tet -
tek, meg se gí tet tek vagy ma guk ra ha gyot tak.

S mi vel nem ússzuk meg éle tün ket mu lasz tá sok nél kül,
ezért min den kép pen rá szo ru lunk az Em ber fia, test vé rünk,
jó Pász to runk sok bûnt el fe de zõ sze re te té re.

Le het sé ges váz lat

1. Sú lya van éle tünk nek, mert egy szer le zá rul.
2. Sú lya van éle tünk nek, mert egy szer a min den ha ta lom

Ura elé kell áll nunk.
3. Sú lya van éle tünk nek, mert egy szer test vé rünk, a min -

den nap ve lünk le võ Jé zus, a jó Pász tor ér té ke li a le per -
gett idõt, éle tün ket.

4. Sú lya van éle tünk nek, mert nem „egy fél idõs”.
Smi dé li usz Zol tán

Tal ló zó

„Az ál dot tak azért le het nek ré sze sei a vi lág te rem té se óta
el ké szí tett ural ko dás nak, mert a leg hal vá nyabb szá mí tás
sem ér vé nye sült tet te ik ben. (…) Az át ko zot tak pe dig azért
jut nak ar ra a sors ra, (…) mert (…) kö zönnyel men nek el
a se gít sé gük re utalt em ber nyo mo rú sá ga mel lett, ak kor
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ma ga tar tá suk a leg sö té tebb is ten te len ség (…).” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„(…) nem a jó vagy rossz cse le ke de tek, ha nem a ben ne
va ló hit ke rül mér leg re. (…) Jé zus az íté let ben nem az ál ta -
lá nos em ber sze re te tet, ha nem a ve le szem ben gya ko rolt ir -
gal mas sá got he lye zi be le a mér leg ser pe nyõ jé be. (…)
»…akár csak eggyel is, vagy akár csak eggyel nem«, s ez zel
a fe je te te jé re ál lít ja az em be ri igaz ság ér ze tet és le he tet len -
né te szi a tör vé nyen ala pu ló, eti kus mi nõ sí té se ket. (…)
»egy szer meg ten ni elég az üd vös ség re«; ugyan ak kor hoz zá -
te szi: »egy szer el mu lasz ta ni elég a kár ho zat ra«. (…) Nincs,
aki meg fe lel ne a tör vény nek. De az íté let tar tás nem is az
em be ri lo gi ka és tör vény ér tés sza bá lyai sze rint tör té nik.

Jé zus csak a cse le ke de tek mé rics ké lé sét te szi le he tet len -
né, az õ »leg ki sebb test vé rei« mel lé va ló oda ál lást nem.
(…) ar ra int te hát, hogy a Jé zus ál tal fel ál lí tott mér ce elõtt
alá za to san hajt son fe jet az em ber, és is mer je be, hogy az
íté lõ szék elõt ti meg ál lás ra ön ma gá ban nincs esé lye. (…)
»Min den ki meg fog ítél tet ni a sze rint, amit e test ben cse le -
ke dett«. (…) Ami »a köny vek ben« ró lunk meg íra tik, az
alig ha szól ja vunk ra.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák.
Ma gán ki adás)

„Azt vár nánk, hogy ilye ne ket mond jon: hi tet le nek vol -
ta tok, igaz ta la nul szen ve dést okoz ta tok, ár tat la no kat ve -
tet te tek bör tön be. Nyil ván ezek sem ma rad nak kö vet kez -
mé nyek nél kül, de fi no mabb, nem szem be szö kõ bû nök vé -
tet nek sor ra; az, amit az em ber, vál ság hely zet ben, csu pán
nem tett meg em ber tár sá val.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt
mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Két ség te len, hogy a bí ró sa ját »test vé re i rõl« be szél, és
ez a szó az Új szö vet ség ben a ke resz té nyek je lö lé sé re szol -
gál.” (Or ten sio da Spi neto li: Má té – az egy ház evan gé li u -
ma. Aga pé)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Uram, mi kor lát tunk té ged éhez ni…?)
„…az ön zet len ér zel mek sok kal több he lyet fog lal nak el,
mint sem hisszük, az em be rek éle té ben.”

Mar cel Proust (1871–1922) fran cia re gény író

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

TÖR TÉ NET
(ami kor meg tet té tek ezt egy nek e leg ki sebb test vé re im kö -
zül…)
Batt hány-Stratt man Lász ló 1901-ben az aty já tól ka pott
köp csé nyi ura da lom kas té lya mel lett húsz-, ké sõbb har -
minc ágyas kór há zat ren de zett be sze gény be te gek szá má -
ra. Kór há zat lé te sí tett kör men di kas té lyá ban is, és ko ra
leg mo der nebb gyó gyá sza ti esz kö ze i vel sze rel te föl. Ma ga

is ké szí tett ilyen esz kö zö ket. Kór há za i ban se bész ként fõ -
leg szem mû té te ket vég zett. A sze gé nye ket in gyen ke zel te,
lát ta el or vos ság gal, a nincs te le ne ket pe dig ru há val és
pénz zel is tá mo gat ta. Há rom vár me gye be te gei ke res ték
föl, na pon ta 60-100 be teg ér ke zett. Min dig a leg el ha gya -
tot tab bak kal kezd te, a gaz da go kat le he tõ leg más or vos hoz
küld te. 1921-tõl éven ként ál ta lá ban öt ezer be te get lá tott el
a kör men di kór ház ban; éle té ben mint egy 30 000 szem mû -
té tet vég zett. A sa ját költ sé gén se gí tõ tár sa kat, or vo so kat,
ápo ló nõ ket fo ga dott föl. Mind ez föl emész tet te va gyo na
nagy ré szét, az ál lam még is a tel jes va gyo na után ve tet te
ki az adót, ame lyet õ – utá na já rás ra nem lé vén ide je – meg
is fi ze tett.

VERS
(ne kem nem tet té tek meg…)
Pi linsz ky Já nos: Egy ti tok mar gó já ra

Ta kard le jól, mit el kö vet tél,
és élj utá na sza ba don, akár
egy si ke res me rény lõ. Tet ted
ken dõ alatt, nél kü led is meg él,
majd túl nõ raj tad, meg ha lad,
alig elõ ször, ké sõbb azu tán
gye rek sí rás ként, mint a vég íté let,
mi kor a bá rány el ki ált ja ma gát.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN
UTOL SÓ VA SÁR NAP (ÖRÖK ÉLET VASÁRNAPJA) 
• Mt 24,37-51

Be ve ze tõ gon do la tok az esz ka to ló gi á ról

Jé zus utol só, nagy esz ka to lo gi kus be szé dei spe ci á lis ré szét
ké pe zik Má té evan gé li u má nak (24–25. fe je zet). Eb ben a
te kin tet ben Kä se mann ér tel me zé sét tar tom mérv adó nak,
aki ar ról be szél, hogy a Bib li á ban elõ for du ló összes apo -
ka lip ti kus té má nál az alap kér dés so sem a vi lág vé ge el jö -
ve te lé nek idõ pont já ra vagy mi ként jé re vo nat ko zik, ha nem
ar ra, hogy vég sõ so ron ki nek van szu ve re ni tá sa a vi lág fö -
lött: Is ten nek vagy a rom bo lás di a bo li kus erõ i nek? A má -
téi vá lasz pe dig ka te go ri kus: csak úgy, mint kez det ben, a
te rem tés kor, a tör té net vé gén is Is ten áll majd – õ az, aki
te rem ti, meg újít ja, majd vé gül új já te rem ti a vi lá got.
Ugyan ak kor a tá gabb ér te lem ben vett evan gé li u mi kon tex -
tus ból ki in dul va a ke resz tény esz ka to ló gia ér tel mét még is
egy szá munk ra múlt be li ese mény ben kell ke res ni. Krisz tus
ha lá lá ban és fel tá ma dá sá ban ugyan is már meg va ló sult az
esz ka ton, az idõk tel jes sé ge meg ér ke zett, amint azt az
evan gé li um utol só mon da ta is ta nú sít ja: …és íme, én ve -
le tek va gyok min den na pon a vi lág vé ge ze té ig. (Mt 28,20)
Fon tos te hát lát ni, hogy Má té pa ra dox mó don úgy be szél
az Em ber fia má so dik el jö ve te lé rõl, mint aki köz ben mind -
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vé gig je len van a szá munk ra – ez pe dig ki zár ja a szó sze -
rin ti ér tel me zést, és a pró fé tai nyel ve zet me ta fo ri kus ér tel -
me zé se fe lé for dít ben nün ket. Ezt tá mo gat ja a spe ci á li san
csak Má té nál elõ for du ló parousiva szó is, amely a köz -
nyelv be mint Krisz tus má so dik el jö ve te ke rült át. A gö rög
szó össze té tel (pa ra-ou sia = mel let te len ni) azon ban egy -
faj ta je len lét re utal – en nek el len té te az ajpousiva (hi ány),
ame lyet ak kor hasz nál nak, ami kor va la ki nincs je len. Eb -
ben az ér te lem ben vé ve pe dig gya kor la ti lag min den Is ten -
nel va ló sze mé lyes ta lál ko zás pa rú zi á nak te kint he tõ – ami
a tá vo li és ho má lyos jö võ he lyett a je len fe lé for dít ja az
em be ri te kin te tet, és ar ra ösz tön zi, hogy az esz ka to lo gi kus
ér te lem adást a sa ját éle té ben ke res se. Más sza vak kal él ve
úgy is le het ne fo gal maz ni, hogy a má téi esz ka to lo gi kus
íté let ké pe fo lya ma to san ket tõs nyo más alatt tart ja a je -
lent: egy részt mint ígé ret, más részt mint ve lünk szem ben
tá masz tott igény a meg té rés re.

Al kal ma zott, az ige hir de tés re fi gye lõ
exe ge ti kai prob lé mák

Mi vel a tex tus ban sze rep lõ négy pél dá zat mind egyi ke a
per iko pá ból hi ány zó 36. vers re utal vissza, ezért én ezt is
fel ol vas nám az ige hir de tés elõtt. Az így ki bõ ví tett tex tus
szer ke ze ti fel épí té se rend kí vül vi lá gos és könnyen át te -
kint he tõ – öt jól el kü lö nít he tõ rész bõl áll, egy té zis mon -
dat ból és az azt ér tel me zõ négy il luszt rá ci ó ból –, ezért ké -
zen fek võ nek tar tot tam, hogy a fel me rü lõ exe ge ti kai kér dé -
se ket a klasszi kus szent lec ke (ho mí lia) sza bá lya it kö vet ve,
vers rõl vers re tár gyal jam.

36. v.: Azt az órát sen ki nem tud ja… csak az Atya egye -
dül. Az el sõ vers tu laj don kép pen egy faj ta ka te go ri kus té -
zis mon dat nak is te kint he tõ, amely ele ve ki zár min den, a
jö võ re irá nyu ló spe ku lá ci ót. Pa ra dox mó don a szö veg egy -
szer re su gall egy faj ta bi zony ta lan sá got (nem le het tud ni
az idõ pon tot) és bi zo nyos sá got (még is kér lel he tet le nül el -
jön, hi szen az Atya tud ja). Amit te hát a spe ku lá ci ó kat fél -
re té ve, ke resz tény szem pont ból a jö võ rõl tud nunk kell, az
pusz tán annyi, hogy ott is csak az Is ten nel fo gunk ta lál -
koz ni. Ez vi szont ter mé sze tes mó don je lö li ki az ige hir de -
tõi fel ada tot, amennyi ben az esz ka tont kö zel kell hoz ni az
em be rek hez, a tex tus ér tel mét a je len re vo nat koz tat va kell
fel tár ni. Eb ben – a be ve ze tõ gon do la tok ban em lí tet te ken
túl – to váb bi se gít sé get je lent szá munk ra az egy ház atyák
írás ma gya rá za ta, akik az esz ka tont az egyes em ber ha lá -
lá nak idõ pont já val hoz zák össze füg gés be (ami, vall juk be,
mind annyi unk éle té ben 100%-os va ló szí nû ség gel be fog
kö vet kez ni, el len tét ben a vi lág vé gé vel) – az utol só íté let -
hez és a vé ges sé günk höz fû zõ dõ fé lel me ink és re mé nye ink
ily mó don ter mé ke nyen kap cso lód hat nak össze.

37–39. v.: Az özön víz ha son la ta. A ha son lat cél ja az Is -
ten nel va ló, két ség te le nül be kö vet ke zõ ta lál ko zás ki szá -
mít ha tat lan sá gá nak és min dent el söp rõ ere jé nek az áb rá -
zo lá sa. Ugyan ak kor fon tos lát ni, hogy Jé zus a nor má lis,

hét köz na pi élet kon tex tu sá ba he lye zi ezt az ese ményt
(evés, ivás, há za so dás). Nin cse nek te hát ter mé szet fö löt ti
je len sé gek; vi lág égés; apo ka lip ti kus je lek; di a bo li kus, el vi -
sel he tet le nül kor rupt kor má nyok; ter ro rtá ma dá sok. Sõt az
özön víz tör té ne té vel el len tét ben Jé zus itt még ar ról sem
be szél, hogy egy faj ta egye te mes mo rá lis le süllye dés len ne
az íté le tet ki vál tó ok, ez pe dig élénk fan tá zi á jú, jel ke re sõ
kor tár sa in kat ki jó za no dás ra in ti. Hogy még is mi az a kri -
té ri um, amely alap ján ki de rül, hogy kit nem fog el ra gad ni
az ár, az csak ké sõbb de rül ki.

40–42. v.: A hét köz na pi, dol gos mun ká val te lõ élet ké -
pé be ágya zott íté let mo tí vu ma itt vá lik a leg erõ tel je seb bé:
ki éle se dik a sze pa rá ció. Az el ra gad ta tás té ma kö ré ben túl -
sá go san ott ho no san moz gó test vé re ink lel ki épü lé sé re a
„fel vé te tik” és „ott ha gya tik” ige pár kap csán ki le het tér ni
ar ra, hogy a tex tus nem iga zít el ab ban a kér dés ben, hogy
ez ál tal me lyi kük nek is lesz jobb. A 42. vers ben sze rep lõ
grhgorevw im pe ra ti vus ban (fi gyel je tek, vi gyáz za tok)
kulcs szó, és át ve zet a kö vet ke zõ két pél dá zat hoz, ame lyek
ar ra mu tat nak rá, hogy mit kell ten nünk ah hoz, hogy el -
ke rül jük a ránk néz ve ter he lõ íté le tet.

43–44. v.: Az éj je li tol vaj pél dá za tá ban a grhgorevw ki -
egé szül a vir rasz tás és az õr ség ké pé vel, majd a 44. vers -
ben el hang zik a fi gyel mez te tés: le gye tek ké szen! Az elõ zõ
két pél dá zat tu laj don kép pen itt nye ri el vég sõ ér tel mét,
amennyi ben a me zõn is és a két asszony kö zül is az me -
ne kül meg, ame lyik ké szen állt. Eh hez a ké szen lét hez pe -
dig egy kü lön le ges kva li tás ra van szük ség: fi gye lem re,
vir rasz tás ra, egy faj ta spe ci á lis spi ri tu á lis éber ség re. Ez a
pri mer szin ten min dig je len lé võ, Is ten re va ló nyi tott ság,
a tu dat, hogy az „Is ten ügyét” min dig a leg el sõ hely re he -
lye zem, meg vi lá gít ja a hét köz na pi ké pek ben rej lõ fe szült -
sé get is. Az evés, ivás, há za so dás ké pei ugyan is ön ma -
guk ban ko ránt sem rosszak, sõt ki mon dot tan egész sé ges,
a Bib lia ál tal tá mo ga tott ké pek. A min den na pi élet ru tin -
já nak azon ban meg van az a ve szé lye, hogy el kop tat ja,
be da rál ja az em bert, a ló tás-fu tás és a meg él he tés hez fû -
zõ dõ ag go dal mak ön ma gu kat táp lál ják, és ké pe sek meg -
foj ta ni a spi ri tu á lis éber sé get. Mind két asszony éli a „kis
éle tét”, vég zi a min den na pi mun ká ját, a kü lönb ség pusz -
tán annyi, hogy aki nél mind ez nem vá lik ön cé lú vá és
kör kö rös ne u ró zis sá, akit nem si ke rül el al tat ni, az me ne -
kül meg. A ka i rosz, az Is ten nel va ló ta lál ko zás le he tõ sé -
ge mind ket te jük éle té ben meg je le nik, de csak egyi kük
elég éber ah hoz, hogy fel is is mer je, és ké pes le gyen meg -
ra gad ni.

45–51. v.: Bár a vir rasz tás és az éber ség fel ada ta kap -
csán haj la mo sak len nénk va la mi passzív do log ra asszo -
ci ál ni, az utol só pél dá zat se gít el osz lat ni ezt a fél re ér tést,
és be mu tat ja, hogy az éber ség mi lyen fé lel me te sen ak tív
lét be hív min ket. A go nosz szol ga azért go nosz, mert el -
vesz tet te a spi ri tu á lis éber sé gét, már nem hi szi, hogy el -
jön az Is ten, és át ad ja ma gát a sa ját ha tal mi ösz tö ne i nek.
A „ket té vá ga tás” vi lá go san jel zi az Is ten tõl va ló el sza ka -
dást, a sze pa rá ci ót. El len ben az okos szol ga meg õr zi esz -
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ka to lo gi kus éber sé gét, és ez a ho ri zon tá lis di men zió a fe -
le ba rá tai (szol gatár sai) fe lé for dít ja: ki ad ja ne kik az ele -
delt (vö. Mt 25,35).

Tá jé ko zó dá si pon tok az ige hir de tés hez

Bár úgy gon do lom, hogy az exe ge ti kai kér dé sek nél elég té -
ma kört érin tet tem, ame lyek re bõ ven fel le het épí te ni egy
ige hir de tést, pár alap mo tí vu mot még kü lön ki eme lek.

Az ige hir de tés nél a kont rasz tos szer kesz tést ér zem a
leg meg fe le lõbb for má nak, hi szen a szö ve günk is ilyen el -
len tét pá rok ra épül. Ilyen pél dá ul a nya kun kon le võ ad -
ven ti idõ szak ban ta pasz tal ha tó fel szí nes ál nyüzs gés,
ami kor az egy re in kább elõ re to ló dó rek lám had já ra ta i val a
fo gyasz tói tár sa da lom a leg na gyobb ki elé gü lé se ket éli át,
mi köz ben az em be rek spi ri tu á lis apá ti á ba zu han va szu -
nyó kál nak. A pár hu za mot foly tat va, a gyü le ke ze ti élet te -
kin te té ben is fel le het ten ni a kér dést, hogy va jon
mennyi ben jel lem zõ ránk ez az apá tia (élõ hit kont ra val -
lá sos kö te le zett sé gek tel je sí té se). Akár hogy is van, az
(im ma nens vagy transz cen dens) íté let kér dé sét nem le het
meg ke rül ni, vi szont az evan gé li um fé nyé be kell he lyez ni,
mert a bí ró ma ga Jé zus lesz. Így az eset le ges bün te té sünk
ne ga tív kon zek ven ci á it sem a va la mit va la mi ért, ha nem
Is ten meg tisz tí tó sze re te té nek a kon tex tu sá ban kell lát tat -
ni – nem fe led ve, amit az egyik hí res teo ló gus mon dott:
az Is ten ke gyel me és sze re te te még a po kol ban sem is mer
ha tá ro kat.

Ná nai Lász ló End re

Tal ló zó

„(…) Tal mud ban: »Há rom do log je le nik meg ak kor, ami kor
nem is sej tik: A Mes si ás, a föld be rej tett kincs és a skor -
pió.«” (A Szent Ist ván Tár su la ti Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té -
ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„(…) az Úr nem szól nagy go nosz tet tek rõl, ha nem csu -
pán a föl di ér zé ki élet rõl. (…) éber vi gyá zat? Ép pen ar ra
va ló, hogy ezen je le ket vár juk és föl is mer jük; azu tán leg -
fõ kép pen ar ra va ló, hogy a ha lál, mely hir te len jö het, ne
ta lál jon ké szü let len.” (Kál di Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A bár ka el ké szí té se nem ment má ról hol nap ra, és el tit -
kol ni sem le he tett. (…) »Az Úr elõ re je lez te ne künk, hogy
özön víz for má já ban ka taszt ró fa kö vet ke zik!« A lát ha tó jel
és a hall ha tó ige együt te sen nyil ván va ló vá te szi Nóé kör -
nye ze té nek nem csak a rom lott sá gát, ha nem fe le lõt len sé -
gét is. (…) A »bár ká ban« azok ma rad nak meg, akik hit tek
Is ten ígé re té ben, sza vá ban, igé jé ben. A »bár kán« kí vül
ma ra dot tak vi szont meg hal nak. Mind egy, hogy fes lett éle -
tû ek-e, vagy eré nye sek igye kez tek ma rad ni. Mert nem a
»jók« és a »rosszak«, még csak nem is az »is ten fé lõk« és
»is ten te le nek«, ha nem a Krisz tus ta nít vá nyai és Krisz tus

el len fe lei kö zött hú zó dik az üd vö zü lõk és el kár ho zók kö -
zöt ti vá lasz tó vo nal. (…) A har ma dik pél da ket tõs sé ge ar -
ra mu tat, hogy Jé zus (…) nem ré mü le tet akar kel te ni a
hall ga tók ban, ha nem fe le lõs ség tu da tot.” (id. Ma gas sy
Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„Ha va la ki tud ja, hogy há zá ba be akar nak tör ni, ké szen
lesz, még ha a pon tos idõt nem is tud ja.” (Wil li am Mac Do -
nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„(…) ha bár az Em ber fia ak kor fog meg ér kez ni, ami kor
ép pen nem gon do lunk rá, még sem ta lál ben nün ket ké szü -
let le nül. (…) Az úr ké se del mé nek té nye mu tat ja az el sõ
ke resz tyé nek föl is me ré sét, hogy idõ ben ki to ló dik Krisz tus
vissza jö ve te le, s er re Jé zus ma ga ké szí tet te elõ õket, hogy
ne es se nek la za ság ba.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses
a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„(…) eb ben a rész ben nem Krisz tus nemtu dá sán van a
hang súly, ha nem az Atyá tól va ló füg gé sén. (…) nem egy -
sze rû en Is ten kö zöl he tet len tit ká ról be szél, ha nem olyan
dön tés rõl, amely egye dül tõ le függ.” (Or ten sio da Spi neto -
li: Má té – az egy ház evan gé li u ma. Aga pé)

Il luszt rá ció

TÖR TÉ NET
(Bol dog az a szol ga…)
Ma xi mi li an Kol be fe ren ces szer ze tes, ausch wi tzi vér ta nú
(Zduns ka Wo la, 1894. ja nu ár 8. – Ausch witz, 1941. au -
gusz tus 14.)

El sõ (am ni tzi) fog sá gá nak ide jé bõl me sél te egyik fo -
goly tár sa: „A priccsem köz vet len az övé mel lett volt. Egyik
éj jel ar ra éb red tem, hogy va la ki be ta kar ja a lá ba mat. A pá -
ter volt. Olyan jó volt hoz zám, mint az édes anyám. Azt is
lát tam, hogy tel jes adag ját oda ad ta má sok nak.”

A há bo rú ki tö ré se után ha ma ro san le tar tóz tat ták negy -
ven tár sá val együtt, majd Ausch witz ba szál lí tot ták. Itt a
16670-es rab szá mot kap ta. 

Jú li us vé gén a 14-es blokk ból, ahol Ma xi mi li an atya is
élt, egy fo goly nak si ke rült meg szök nie. Meg tor lá sul a tá -
bor pa rancs no ka, Karl Fritsch a blokk ból tíz fog lyot éh ha -
lál ra ítélt. Ami kor föl ol vas ták a tíz ne vet, egyi kük, Fran ci -
szek Ga jow ni czek fel zo ko gott: ha meg hal, fe le sé ge és két
gyer me ke tel je sen egye dül ma rad. Ami kor ezt Ma xi mi li an
atya meg hal lot ta, je lent ke zett a tá bor pa rancs nok nál az zal
a ké rés sel, hogy ma gá ra vál lal has sa a csa lád apa he lyett a
ha lált. A pa rancs nok tel je sí tet te ké ré sét. 

A tíz ha lál ra ítél tet a 13-as blokk sö tét zár ká já ba ve zet -
ték. A zár ká ból mind vé gig imád ság és ének hal lat szott,
ame lyet Ma xi mi li an ve ze tett. Imád ság gal bú csúz ta tott
min den ha lot tat, aki ket a zár ká ból na pon ta el szál lí tot tak.
Kol bét au gusz tus 14-e es té jén a tá bo ri hó hér öl te meg egy
fe no l in jek ci ó val. Tes tét, mi ként a töb bi e két, el éget ték. Har -
minc év vel ké sõbb, 1971. ok tó ber 18-án VI. Pál pá pa bol -
dog gá avatta, majd II. Já nos Pál pá pa 1982. ok tó ber 17-én
szent té avat ta. 
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Egyik fo goly tár sa mond ta: „A pá ter ha lá lá ról az egész
tá bor ban be szél tek. Õ nem csak egy em bert men tett meg az
élet nek: tet té vel so kak ban föl éb resz tet te a bá tor sá got ah -
hoz, hogy túl él jék a tá bort. Fel tud ta éb resz te ni ben nünk
az em be ri jó ság ba ve tett hi tet.”

VERS
Pi linsz ky Já nos: Van Gogh imá ja (rész let)

Csa ta vesz tés a föl de ken.
Hon fog la lás a le ve gõ ben.

AD VENT 1. VA SÁR NAP JA
• Róm 13,11–14

A ré gi idõk ben éj fél kor ha rang szó hir det te ad vent, az egy -
há zi év kez de tét. Õsi idõk bõl szár ma zik a va rázs kör gon -
do la ta. Ko szo rút fon tak az em be rek, s a dí szí tés nek je len -
té se volt: a zöld a ter mé sét, a pi ros az éle tet, a sár ga és az
arany a fé nyt jelképezte. A ko szo rú vagy a kör pe dig az
örök ké va ló ság jel ké pe, amely nem tö rik meg, nem mú lik el.
A rend szer vál to zás óta új ra el ter jedt szo kás, hogy nem csak
la ká sok ban, ha nem köz in téz mé nyek ben, sõt a vá ro sok fõ -
te rén is ha tal mas, „köz té ri” ad ven ti ko szo rú kat ál lí ta nak.
Sok szem pont ból el sze gé nye dett vi lág ban élünk, ahol az
õsi szim bó lu mok és ha gyo má nyok je len té sét a fe le dés ho -
má lya bo rít ja, és ha meg szó lal na ilyen kor a ha rang, ma xi -
mum ar ra gon dol ná nak az em be rek, hogy tûz van.

Jog gal ve tõ dik fel a kér dés, hogy az ad ven ti idõ szak ki -
nek mit je lent. Nem csu pán egy olyan esélyt lát nak-e ben -
ne so kan, hogy majd szent es te a ka rá csony fa kö rül be pó -
tol hat ják mind azt, amit el mu lasz tot tak, mu lasz ta nak fo -
lya ma to san az esz ten dõ so rán, s egy nagy, szép aján dék -
kal meg pró bál ják le ró ni a tar to zást, a sze re tet tar to zá sát a
csa lád fe lé? Kí nos pre ci zi tás sal meg szer ve zik a szent es te
for ga tó köny vét, mi le gyen az ün ne pi me nü, le gyen ka rá -
cso nyi halk ze ne szó, csil lag szó ró, mes ter sé ge sen meg szer -
ve zett han gu lat, és ha va la mi hi ány zik, nem si ke rül, ak -
kor el rom lik az egész. Na gyon tö ré keny az ilyen, em ber ál -
tal el ké szí tett ün nep. Va la mi, va la ki hi ány zik be lõ le. So -
kan úgy kez dik az ad ven tet, hogy Is ten nél kül, sa ját ma -
guk igye kez nek elõ ké szí te ni a ka rá csonyt, elõ hoz ni a sem -
mi bõl a „sze re tet ün ne pét”.

Eh hez já rul még, hogy a de cem ber kü lö nö sen túl ter helt
hó nap a mun ka he lyen is. Év vé gi zá rás, fel hal mo zó dott,
még idén el vég zen dõ fel ada tok, a vizs ga idõ szak kez de te,
min de nütt fe szült ség, stressz. A vá ro sok ban zsú folt ság,
tö meg, tü rel met len ség, kap ko dás. Ez ad ja meg az alap -
han gu la tot. Ho gyan tu dunk eb ben a vi lág ban ke resz tény -
ként él ni? Hi szen ez a han gu lat ránk is át ra gad! Hi á ba
tud juk, hogy a sze re tet pa ran csa sze rint kell él nünk, még -
is ho gyan tud juk sze ret ni azt, aki fél re lö kött az út ból, és
mi at ta nem fér tünk föl a vil la mos ra? S ha már az or szág

ve ze tõ je is be szél het csú nyán a nyil vá nos ság elõtt, ak kor
ne künk mi ért ne le het ne… Hi á ba van az aj tón a dí szes ko -
szo rú, ha ott ho nunk ba be lép ve egy ál ta lán nem a sze re tet
lég kö re fo gad ja a lá to ga tót, csa lád ta got. 

A sze re tet hang sú lyo zá sa azért vá lik fon tos sá az igé vel
kap cso lat ban, mert úgy kez dõ dik a ki je lölt sza kasz: De
mind ezt va ló ban te gyé tek is. S ezt a mind ezt az elõ zõ ver -
sek ben így fog lal ja össze Pál: A sze re tet te hát a tör vény be -
töl té se.

A vi lág, amely min ket kö rül vesz, sze re tet ben is el sze gé -
nye dett. Kis gyer me kek só vá rog nak ar ra, hogy va la ki vé -
gig hall gas sa õket, de a tü rel met len, fá radt szü lõk kép te le -
nek rá juk idõt sza kí ta ni. A csa lá don be lü li kom mu ni ká ció
el hal, ha za men ve a gye rek be kap csol ja a szá mí tó gé pet, a
sze re tet re pe dig éhes ma rad. Ez az ige tük röt tart a mi ad -
ven tünk elé: ho gyan tu dunk áll va ma rad ni a min ket kö -
rül ve võ vi lág sok-sok kí sér té se kö ze pet te? Egyút tal bûn -
bá nat ra in dít, mert új ra és új ra be kell val la nunk, nem
tud tuk sze ret ni fe le ba rá tunkat. Egy nap tá ron ol vas tam a
kö vet ke zõ idé ze tet: „A sze re tet az egyet len meg cá fol ha tat -
lan igaz ság, ame lyet min den élõ lény nek jo ga van meg is -
mer ni, át él ni és gya ko rol ni. Ma gát bün te ti az, aki má so kat
aka dá lyoz ben ne.”

A ke resz tény em ber éle te min den nap meg té rés, így a ke -
resz tény em ber min den ad vent je új le he tõ ség a vissza té -
rés re Is ten hez. Az ad vent em lé kez tet az idõ re, amely rõl Pál
azt ír ja: mert tud já tok az idõt.

Az igén ket meg elõ zõ ver sek in tel me i nek sür ge tõ nyo -
ma té kot ad „az idõ”, e mos ta ni „óra”. A ke resz tény ség Is -
ten cso dá la tos „most”-já nak az ide jé ben él. Ez Is ten ke -
gyel mé nek ide je. Is ten ál tal nyúj tott, de töb bé vissza nem
té rõ óra, al ka lom, ame lyet „áron is” meg kell ven ni. „Is ten
a mi éle tünk be is he lyez »idõ ket« és »órá kat«, egy szer fel -
kí nált és újó lag vissza nem té rõ al kal ma kat, me lyek kel él -
nünk kell. Amint idõnk elõ re ha lad, úgy kö ze le dik hoz zánk
is az üd vös ség.”1 Is ten igé je cso dá la tos mó don él és hat:
ak kor fi gyel mez tet az idõ sür ge té sé re, ami kor ép pen a leg -
job ban ro ha nunk, és a leg ke vés bé érünk rá. Sür ge tõ kér -
dés sel szem be sít: ami mi att annyi ra ro ha nunk és annyi
so kat vál la lunk ma gunk ra, va ló ban olyan fon tos, hogy Is -
ten dol gai elé he lyez zük? Rá mu tat Jé zus mon dá sá ra: Ke -
res sé tek elõ ször az Is ten or szá gát…

Min den kép pen em lí tés re mél tó, hogy Au gus ti nusnak
ép pen eze ken a so ro kon akadt meg a sze me, ami kor a ját -
szó gyer me kek hang ját meg hall va vet te és ol vas ni kezd te
a Szent írást. Szá má ra ez volt az ide je és az al kal ma an -
nak, ami kor éle té ben meg tör tént a cso da, Is ten rá ta lált, és
õ is rá ta lált Is ten re. 

A kom men tá rok a 11–12. ver sek ben egy ke resz te lé si
him nusz tö re dé ke it vé lik fel fe dez ni. Hi szen a víz be me rí -
tés hez hoz zá tar to zott a le vet kõ zés, fel öl tö zés, a ke reszt ség
pe dig az õs egy ház ban hús vét éj je lén tör tént, vár va a haj -
nalt. Te hát a le vél cím zett jei ke resz té nyek, akik nek már
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van is me re tük a ke gyel mi idõ rõl, még is fon tos szá muk ra
is, hogy új ra fel ele ve ned jék az üd vös ség rõl szó ló ta ní tás,
mert a vál to zó vi lág, a vál to zó idõ sod rá sá ban él nek.2

Az idõ fo gal ma mel lé ke rül a sö tét ség ség és vi lá gos ság
ké pe. A je len va ló vi lág a sö tét ség bi ro dal ma. Bár mennyi re
is vi lá gos, csil log-vil log, kü lö nö sen így de cem ber tá ján,
még sem fe lejt het jük el, hogy a sö tét ség ura, e vi lág fe je del -
me ga ráz dál ko dik ben ne. A sö tét ség, az éj sza ka az erõ -
szak nak, az er kölcs te len ség nek ked ve zõ idõ. A nap pal, a
fény, a vi lá gos ság vissza tar tó erõ a rossz tól. Az élet Krisz -
tus el jöt te nél kül sö tét ség, amely nek el len té te a vi lá gos -
ság, ami az új já szü le tést je len ti. A vi lá gos ság és a sö tét ség
nem pusz tán el vont fo gal mak, ha nem meg is sze mé lye sí ti
õket a Szent írás. Jé zus ma ga mond ja: Én va gyok a vi lág
vi lá gos sá ga. Is ten egyet len sza vá val te rem tett sö tét ség bõl
vi lá gos sá got. A 139. zsol tár gyö nyö rû en ír er rõl: Ha azt
gon dol nám, hogy el nyel a sö tét ség, és éj sza ká vá lesz kö rü -
löt tem a vi lá gos ság: a sö tét ség nem len ne elég sö tét ne ked,
az éj sza ka vi lá gos len ne, mint a nap pal, a sö tét ség pe dig
olyan, mint a vi lá gos ság. (Zsolt 139,11–12) Vagy is ne
gon dold, hogy el nyel a sö tét ség, mert van va la ki, aki ha -
tal ma sabb, erõ sebb ná la. Ugyan ak kor fi gyel mez tet is: hi á -
ba rej tõz ködsz, Ádám, én ak kor is lát lak!

Az éj sza ka mú lik, a nap pal pe dig már egé szen kö zel
van. „Min dig szív do bog ta tó an iz gal mas sö tét ben bo tor kál -
ni olyan ös vé nyen, ame lyen még so hasem jár tunk, s
amely bõl min dig csak épp annyit lá tunk, aho vá le te het jük
a lá bun kat. Fé lel me tes az élet azért, mert te le van re ánk
le sel ke dõ ve sze del mek kel.”3

S mi vel ilyen ve sze del mes e vi lág, ezért szük sé günk van
a „vi lá gos ság fegy ve re i re”. Éber ség re int az apos tol, hogy
meg tud juk kap ni a vi lá gos ság fegy ve re it, ame lye ket ma -
gunk ra kell öl te nünk. Ak kor tud juk csak fel öl te ni, ha meg -
sza ba dul tunk a sö tét ség cse le ke de te i tõl. Ho gyan jut ha -
tunk hoz zá ezek hez a fegy ve rek hez? Bolt ban, pi a con nem
tud juk meg vá sá rol ni. 

„Egy asszony azt ál mod ta, hogy a pi a con be tért egy tel -
je sen új üz let be, és a leg na gyobb meg le pe té sé re Is tent ta -
lál ta a pult mö gött.

– Mit árulsz itt? – kér dez te.
– Min dent, amit szí ved kí ván – vá la szol ta Is ten.
Alig mer vén hin ni a sa ját fü lé nek, az asszony el ha tá -

roz ta, hogy a le he tõ leg jobb dol got fog ja kér ni, amit em be -
ri lény csak kí ván hat.

– Lel ki bé két, sze re te tet és bol dog sá got, böl cses sé get és
fé le lem tõl va ló sza bad sá got aka rok – mond ta…

Is ten mo soly gott:
– Ked ve sem, azt hi szem, fél re ér tet tél – mond ta. – Mi

nem gyü möl csöt áru lunk itt. Csak ma go kat.”4

Va la hogy így van ez a vi lá gos ság fegy ve re i vel is. Mi sze -

ret nénk fel öl te ni, de hol ke res sük? Úgy, hogy Is ten igé jét
hall gat juk, amely Pál mon da ni va ló ját össze fog lal va így
szól: …ölt sé tek ma ga tok ra az Úr Jé zus Krisz tust.

Csak Krisz tu son ke resz tül ve zet az út Is ten hez. Egye dül
ná la ta lál juk meg a vi lá gos ság fegy ve re it is. Õ tud fel ké -
szí te ni a harc ra a vi lág ban. Mert õ be töl töt te az idõt ak kor,
ami kor el jött. Be töl töt te a tör vényt, vagy is iga zán sze re -
tett. Õ ma ga a vi lá gos ság, aki le gyõz te a sö tét sé get hús vét
haj na lán. 

Az ad ven ti tü kör ben azt lát juk, hogy gyen ge, el esett, bé -
na, fegy ver te len, sze gény, sze re tet len har co sok va gyunk.
Hi á ba sze ret nénk fel öl te ni a vi lá gos ság fegy ver ze tét, ma -
gunk tól kép te le nek va gyunk rá. Szük sé günk van Krisz tus -
ra, aki fel fegy ve rez, meg újít. A ma gya rá za tos Bib lia így
fog lal ja össze a sza kasz mon da ni va ló ját: „Krisz tus ban él -
ni annyi, mint Krisz tus vissza jö ve te le el jö ven dõ nap pa la i -
nak fé nyé ben él ni.”

Pál apos tol mon da ni va ló ja sze mé lyes. Olyan ad ven ti
tük röt tart elénk, hi vat koz va a sze re tet pa ran cso la tá ra,
amely ben azt lát juk, hogy új ra és új ra el bu kunk. Luther
így ír e sza kasz ról: „Ta lá ló, hogy az apos tol õket (a le vél
ol va só it) fel ser ke nés re in ti, jól le het nem vol ná nak ke resz -
tyé nek, ha már föl nem ser ken tek vol na. Csak hogy Is ten
út ján meg áll tak. Ez pe dig annyi, mint vissza fe lé ha lad ni.
Elõ re jut ni pe dig annyi, mint – foly vást új ra kez de ni.”5

Va ti Zsu zsan na

Tal ló zó

„A ke resz tyén eti ka egyet len pa ran csa ez: »Légy az, aki
vagy a Krisz tus ban!«” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Ép pen ez volt az az ige hely, ame lyet Is ten fel hasz nált
a ra gyo gó el mé jû, de tes ti éle tet élõ Ágos ton nál, hogy
meg tér jen Krisz tus hoz és a tisz ta ság hoz.” (Wil li am Mac -
Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Az idõ mú lik, de itt egy ál ta lán nincs szó az élet, a le -
he tõ sé gek el mú lá sá ról, sok kal in kább az éj sza ka, a sö tét -
ség el tû né sé rõl. A ke resz tyén em ber két idõ fo ga lom mal,
két fé le idõ ér tel me zés ben él. Szá mol nia kell föl di éle te
vissza nem té rõ le he tõ sé ge i vel, (…) de ezt át hat ja és ural -
ja Is ten ide je, ami el ér ke zõ ben, ki tel je se dõ ben van.” (Sza -
bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Ez az egyet len hely az Új szö vet ség ben, ahol a hüp -
nosz, »álom« szót szel le mi le tar gi á ra hasz nál ják. Az öt
má sik he lyen, ahol meg ta lál juk, ter mé sze tes ál mot je lent.”
(W. E. Vi ne: A Ró ma i ak hoz írt le vél. Evan gé li u mi Ki adó)

„Mert ha va la ki úgy él, hogy nem szí ve sen ven né, ha
cse le ke de te it va la ki meg hal la ná, vagy nyil ván meg lát ná,
az bi zony nem él ke resz tyén mód ra. (…) Ugyan hány ke -
resz tyén bír ná ki ma, hogy min den cse le ke de te nap vi lág ra
jöj jön? De mi fé le kép mu ta tó ke resz tyén élet az, amely nem
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bír ja el az em be rek te kin te tét, hol ott Is ten és an gya lai elõtt
már is mez te le nül áll? (…) Leg ve sze del me sebb el len sé -
günk az eszünk és az aka ra tunk. Ezért Is ten ben nünk va -
ló el sõ leg fõbb mû ve és a leg jobb ön gya kor lás az, hogy sa -
ját cse le ke de te ink rõl le te gyünk, eszün ket és aka ra tun kat
pe dig (…) min den ben Is ten re bíz zuk. Ez után jön a test
meg za bo lá zá sa (…),” (Luther: Jer, ör vend jünk, ke resz tyé -
nek! Evan gé li kus Saj tó osz tály)

„(…) nem a hi tet le ne ket, ha nem a ha mis biz ton ság ér -
zet ben alu vó ke resz tyé ne ket in ti fel ser ke nés re az apos tol.”
(Scholz Lász ló: Az evan gé li um Pál sze rint. Evan gé li kus
Teo ló gi ai Aka dé mia – Bu da pest-Zug lói Evan gé li kus Egy -
ház köz ség – Teo ló gi ai Iro dal mi Egye sü let)

„A mi jö ven dõnk ab ban van, hogy õ el jö ven dõ Urunk. A
bib li ai ér te lem ben vett jö võ nem csu pán meg hosszab bí tott
je len, (…) sok kal in kább ad vent, (…) az elõt tünk já ró Úr
meg ér ke zé se, és ez zel együtt a be tel je se dés kez de te.” (Mar -
tin Hu ba cher: Az igaz em ber hit bõl él. 36 ige hir de tés a Ró -
mai le vél alap ján. Lux)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(az ad vent rõl)
„Mint ahogy Já nos evan gé li u má nak pél da be szé de ír ja: »az
iga zi pász tor az aj tón megy be«, vagy is lel künk nek azon a
he lyén ke resz tül ha tol be hoz zánk, amely sza ba don tá rul
ki, hogy fo gad ja.”

Szem jon Frank (1877–1950) orosz or to dox teo ló gus

(Mint nap pal, jár junk tisz tes sé ge sen…)
„Ó, sza ba díts meg, Uram, a je les szán dé kú és
tisz tá ta lan szí vû em ber tõl…”

Tho mas Stearns Eli ot (1888–1965)
ame ri kai szü le té sû an gol köl tõ

„Ha alá zat és tisz ta ság a szív ben nem la kik, már a
ház ban sin cse nek: és ha a ház ban nin cse nek,
hí ju kon van a Vá ros is.”

Tho mas Stearns Eli ot

(ölt sé tek ma ga tok ra az Úr Jé zus Krisz tust…)
„Sze re tet nél kül – a sze re tet hez pe dig min de nek elõtt Is ten
sze re te te kell – a sze mély pszi cho ló gi ai ele mek és mo men -
tu mok rész da rab ja i ra esik szét. Is ten sze re te te a sze mély
kö te lé ke.”

Pa vel Flor ensz kij (1882–1943?) orosz val lás böl cse lõ

VERS
(ad vent el sõ va sár nap já ra)
Ró nay György: Ad vent el sõ va sár nap ja

Ami kor a fák gyü möl csöt te rem nek,
tud hat já tok, hogy kö zel van a nyár.
Tûz re dob hatsz, Ker tész, mert nem te rem meg
korcs ága i mon más, mint a ha lál?
Ami kor je lek le pik el a mennyet,
ál munk ból kel ni itt az óra már.
De ha hoz zám jössz, pe dig meg üzen ted,
an gya lod még is álom ban ta lál.
Meg akar tál raj tam te rem ni, rossz fán,
Nem vol tál rest na pon ta jön ni hoz zám.
Aj tóm be zár tam. Ágam le ve tett.
Éj sza kám ból fe léd for dí tom or cám:
bo ríts be, Bõ ség! Ir ga lom, ha jolj rám!
Szü less meg a szí vem ben, Sze re tet!

(Ves sük el te hát a sö tét ség cse le ke de te it…)
Pi linsz ky Já nos: Pe dig

A bûn ben, kö ze lebb rõl a po kol ban
mi az a csönd, meg nyug ta tó elem,
ki ült ka ros szék, mi tõl az arany
ci rá da va ló ság le het?

Pe dig ki kel le ne hogy jus sak
a sza bad ba, a sza bad ság ba.

AD VENT 2. VA SÁR NAP JA
• Róm 15,4–13

A tex tus he lye az egy há zi esz ten dõ ben

Ad vent az egy ház Urá nak el jö ve te lé re va ló vá ra ko zás, a
ke resz tény re mény ség öröm te li ide je. Nem kö te le zõ de rû -
lá tás, kincs tá ri op ti miz mus, mú ló han gu lat, amely meg -
elõ zi a ka rá csonyt, ha nem min dig az élet ne héz sé gei,
szen ve dé sei, küz del mei kö zött fel tö rõ, a Bib lia alap ján
nyug vó, su gár zó re mény ség. Tár gya nem va la mi, ha nem
va la ki; az ir gal mas, sze re tõ Is ten, aki egy szü lött Fi át kül -
di el a föld re, aki nek éle te és ha lá la a mi föl di éle tünk re és
ha lá lunk után ra néz ve egy aránt dön tõ je len tõ sé gû. Ezért
nem mind egy, ho gyan ké szü lünk, ho gyan vár juk a Meg -
vál tót. Mi lyen szív vel, lé lek kel, lel kü let tel te kin tünk jö ve -
te lé re? A vá ra ko zás ren ge teg kí sér tést rejt ma gá ban,
könnyen be le le het fá sul ni, el fe led kez ni iga zi cél já ról, és
tü rel mün ket is pró bá ra te szi. Ez az ige nem csak a he lyes
vá ra ko zás ra akar fel ké szí te ni, ha nem se gít a ki tar tás ban
is, erõ sí te ni akar a re mény ség ben, nem ál ta lá nos ság ban,
ha nem a ró mai gyü le ke zet prob lé mái alap ján, a mi min -
den na pi éle tünk ben. A mai em ber nek alig van re mé nye. A
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sok-sok csa ló dás és fruszt rá ció mi att az, amit az élet tõl
vár vagy re mél, leg több ször nem más, mint sor sá nak egy
kis meg könnyeb bü lé se, éle té nek egy-két nyu god tan él ve -
zett esz ten de je. A leg több em ber nek ed dig ter jed nek a vá -
gyai, szû ké ben van nak a hit nek. Mennyi vel több az, ami -
vel itt Is ten min ket meg akar aján dé koz ni! Iga zi evan gé li -
u mot hir det. Jé zust nem pusz tán mint a re mény ség pél da -
ké pét ál lít ja elénk, akit több-ke ve sebb si ker rel utá noz ni le -
het, nem er köl csi ma ga tar tást vár el tõ lünk, ha nem mé -
lyebb re te kint: van va la ki, aki meg halt, hogy az Is ten ir -
gal mas le hes sen hoz zánk. Azt akar ja, hogy iga zán nagy
aján dé kot, örö möt mer jünk re mél ni: Is ten Krisz tus ban be -
fo ga dott min ket. Ad vent a vággyal te li vá ra ko zás, a re -
mény ség ide je, ame lyet Is ten meg akar újí ta ni, új erõ vel
fel ru ház ni, hogy vá ra ko zá sunk mél tó, re mény sé günk pe -
dig bõ vel ke dõ le gyen a hit ben.

A szö veg rõl – a tex tus fó kusz pont jai

A szö veg köz pon ti té má ja a fel tö rõ re mény ség. Te le van
en nek a ki fe je zé sé vel. De nem ön ma gá ban áll, az apos tol
nem ál ta lá nos ság ban ad uta sí tást, buz dí tást a re mény ség -
re, ha nem egy konk rét szi tu á ci ó ban, még pe dig ab ban a
szo mo rú hely zet ben, amely ben az ak ko ri ró mai gyü le ke zet
volt. Még alig volt múlt ja, de már a sza ka dás je lei mu tat -
koz tak. Cso por tok ra bom lot tak, éles vi tá ba ke rül tek egy -
más sal, rá adá sul nem is je len tõs kérdésben, ha nem ar ról,
hogy mit ehet-ihat és mit nem a hí võ, mit él vez het és mi -
rõl kell le mon da nia, me lyik étel tisz ta és me lyik tisz tá ta -
lan, mind ezt ter mé sze te sen teo ló gi ai meg kö ze lí tés ben. A
té ma ak kor vált ve sze del mes sé és bot rá nyos sá, ami kor az
egyik ró mai ke resz tény íté le tet tar tott a má sik fe lett, is te -
ni jo go kat tulajdonítva ma gá nak. Ami te hát kí vül rõl „lel -
ki kér dés nek” lát szott, va ló já ban ural ko dá si szán dék volt.
Nem egy lé nye ges ta ní tás, ha nem va la mi mel lé kes ügy
vált ha lá lo san ko moly kér dés sé, mi köz ben ren ge teg bel sõ
ener gia ment el, és a lé nye ges dol gok ra nem fu tot ta az ere -
jük bõl. Az egész sé ges és tisz ta ta ní tás ból nem kö vet ke zik
au to ma ti ku san egész sé ges, egy sé ges gyü le ke ze ti élet. Eb -
ben a hely zet ben kel lett tisz ta vi szo nyo kat te rem te ni az
apos tol nak. Az apos tol ra olyan mér ték ben ha tot tak ezek
az ese mé nyek, hogy két imád sá got is be le írt ige hir de té si
alap igénk be. A tü re lem és vi gasz ta lás Is te nét ké ri, hogy
ad jon egy sé get, köl csö nös egyet ér tést, se gít sen el si mí ta ni
az el len té te ket a kü lön bö zõ cso por to su lá sok kö zött, szün -
tes se meg az el mér ge se dett vi szonyt. Cél ja elõ se gí te ni a
meg bé ké lést, a kü lön bö zõ sé gek ben egy ség re lel ni, egy
szív vel és száj jal di csõ í te ni az Is tent. Köz ben az apos tol
tisz tá ban van az zal, hogy az iga zi kö zös ség nem konf lik -
tus men tes. El hor do zá suk hoz sze re tet és tü re lem szük sé -
ges. De a konf lik tu sok nem azért van nak, hogy prob lé má -
ink le gye nek, ha nem hogy meg old juk õket. Az át szen ve -
dett konf lik tu sok ké pe sek meg õriz ni a kö zöny tõl, a tö ké -
le tes ség fel sõbb ren dû ér zé sé tõl, ugyan ak kor új ér dek lõ -

dést tá masz ta nak em ber tár sa ink iránt. Egy más el fo ga dá -
sá nak prob lé má ja min den kö zös ség ben je len van. Sok szor
ta lán lel ké szi szol gá la tunk nak is egyik leg na gyobb ter he
és ki hí vá sa a gyü le ke zet kö zös sé gét úgy össze tar ta ni,
hogy ne le gye nek nagy sza ka dá sok, ugyan ak kor az egy -
ség ér de ké ben ne men jünk be le olyan komp ro misszu mos
meg ol dá sok ba, ame lye ket már nem tu dunk igaz szív vel
fel vál lal ni. Az egye dü li át hi da ló meg ol dás a Jé zus ra te kin -
tés, aki min den iga zi egy ség alap ja és for rá sa; az a re -
mény ség, hogy ben ne és ál ta la va ló sul meg a tö ké le tes
egy ség. Mi a ma gunk ere jé bõl nem hogy meg vál toz tat ni, de
még el hor doz ni sem tud juk a má si kat, ar ra egye dül Is ten
sze re te te, ke gyel me tesz ké pes sé min ket. Ezért Krisz tus
nem pusz tán pél da kép, ha nem erõ, élet és le he tõ ség, aki -
tõl el in dul hat a vál to zás. Krisz tus be fo ga dott min ket, ezért
fo gad juk be mi is egy mást köl csö nös egyet ér tés ben. Em lé -
kez ze tek! Ahogy az Írás ban meg is mer té tek, ez az alap ma
is. Az ószö vet sé gi ígé re tek be tel je sí tõ je nem idõt len vagy
idõ fe let ti igaz ság, ha nem Krisz tus. Krisz tu son kell tá jé ko -
zód ni a prob lé mák meg ol dá sa kö ze pet te, ami nem je len ti
a kü lönb sé gek ta ga dá sát, ha nem sok kal in kább ennek el -
len ke zõ jét, a kü lönb sé gek tisz tá zá sát, ko mo lyan vé te lét.
Ezek az egy má sért va ló élés nagy és kis lec kéi. Egyi künk
sem té ved he tet len, nincs a tel jes igaz ság bir to ká ban. Jó,
ha tu dunk ta nul ni a má sik tól. Eh hez me rít sünk tü rel met,
ki tar tást, re mény sé get az Írá sok ból. Ezért Krisz tus a mi re -
mény sé günk, aki be tel je sí ti és meg erõ sí ti a ré gi ígé re te ket,
mert jö võ je és éle te csak an nak van, aki nek re mény sé ge
van. Ne künk olyan elõ rete kin tõ re mény sé günk van, amely
az örök élet re is szól. 

Az ige hir de tés

Pál apos tolnak az egy ko ri ró mai gyü le ke zethez intézett, tü -
re lem re, re mény ség re, köl csö nös egyet ér tés re, egy más be -
fo ga dá sá ra biz ta tó, vi gasz ta ló sza vai ar ra fi gyel mez tet nek
ben nün ket, hogy megkérdezünk, mi ho gyan ál lunk a
Krisz tus ban va ló egy ség gel. Ho gyan va ló sul meg kö zöt -
tünk, nem csak gyü le ke ze te ink ben, ha nem egy há zunk ban?
Mi lyen az egyet ér tés a kü lön bö zõ fe le ke ze tek, val lá sok kö -
zött? Mi ért kell ne künk egyetér te nünk? Mi ért kell egy száj -
jal és szív vel di csér nünk az Is ten? Ma kö rül be lül két mil li -
árd ke resz tény em ber él a föl dön; nem ir re á lis, le he tet len
az apos tol in té se? Mai ato mi zált, in di vi du a li zált vi lá gunk -
ban ta lán min den nél ne he zebb a gyü le ke ze tek ben va ló kö -
zös ség épí té se, az egy ség meg te rem té se. Ak kor is, ha több
mint két ezer éve hang zik fe lénk ez a kö ve te lés. En nek el le -
né re sen ki sem mond hat ja kö zü lünk, hogy er re ma már
nincs szük ség. Még ak kor sem, ha az egy sé gen va ló fá ra -
do zá sunk hi he tet len ener gi á kat emészt fel, és új ra meg új -
ra ku dar cot val lunk. De fon tos még az ele jén tisz táz nunk,
hogy ami kor mi az iga zi egy sé gen fá ra do zunk, ami nem
azo nos az uni for mi zá lás sal, ak kor nem komp ro misszu mot
kö tünk va la mely kö zös cél el éré sé hez. Itt sok kal több rõl
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van szó: Krisz tus ról. Ar ról, hogy mit je lent õ ne künk. Fo -
gad já tok be egy mást, ahogy Krisz tus is be fo ga dott ti te ket!
Meg kell néz nünk, mit je lent szá munk ra és ho gyan mû kö -
dik ben nünk Krisz tus. Azt, hogy mi, két mil li árd ke resz tény,
ho gyan tu dunk Krisz tus ban egy ség re lel ni. A ke resz té nyek
egy sé ge azon ban so ha sem em be ri mû, jó szán dé kú em be -
rek tel je sít mé nye. Min dig ki zá ró lag a Szent lé lek mun ká ja.
Ezért ez az ige sza kasz iga zi imád ság. Kö nyör gés, hogy fe -
lül rõl száll jon alá Is ten Szent lel ke, ve zes sen ben ne egy ség -
re, vissza az üd vös ség, a sza ba dí tás for rá sá hoz, a vi gasz -
ta lás és re mény ség Is te né hez. Hogy örö kös meg vál toz ni
aka rá sunk ból el jus sunk az el fo ga dás sza bad sá gá ra. 

Re mény ség re, egyet ér tés re, szol gá lat ra ka punk biz ta -
tást eb bõl a le vél bõl, de úgy, hogy köz ben a re mény ség Is -
te ne cse lek szik re mé nye in kért, hogy köz ben Jé zus Krisz -
tus sze rint egyek le he tünk, és szol gál ha tunk egy más el fo -
ga dá sá ra.

Nepp Éva

Tal ló zó

„A bé ke tû rés ne ve li a re ményt; az az: men nél bé ke tû rõbb
va la ki, an nál több re mé nye van az örök üdv el nye ré sé hez.
Más rész rõl vi szont a re mény az, mi a bé ke tû rést ne ve li;
mert men nél élén keb ben fog lal ko zik va la ki az örök üdv
esz mé jé vel, an nál kö nyebb ne ki bé ké vel tûr ni. A Szent írás
ol va sá sa meg szer zi és élesz ti a re ményt, mert ab ban fog -
lal tat nak az örök üdv fe lõl szó ló biz to sí tá sok.” (Kál di Bib -
lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Ma az egyik leg di va to sabb szó lam (…) a »más ság tisz -
te le te és el fo ga dá sa«. Eb ben a szó lam ban az a ve sze del mes,
hogy tar tal mi kri té ri um nem ér vé nye sül ben ne: vol ta kép pen
tel je sen mind egy, ki mit vall és ho gyan él, az a fon tos csu -
pán, hogy min den kit ölel jünk keb lünk re. Az Új szö vet ség
egé sze éle sen el lent mond en nek a li be ra liz must ko di fi ká ló
té tel nek.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„Bûn az evés, bûn a böjt, bûn a kí mé let, és bûn a hang -
súly hit nél kül, mert gyá va ság, kép mu ta tás vagy ba bo na -
ság. Hit bõl pe dig sze re tet és szol gá lat.” (Ra vasz Lász ló: Az
Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„A ki tar tó tü re lem és vi gasz ta lás, amit a hí võ em ber az
Írá sok ból (4. v.) me rít, vég sõ fo kon Is ten tõl, a Szent írás
szer zõ jé tõl ered (5. v.).” (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)

„Ott az Írás (…), szív lel jé tek meg ta ní tá sát és ül tes sé tek
át a gya kor lat ba, amit ben ne ta lál tok. Me rít se tek be lõ le tü -
rel met, ve gye tek vi gasz ta lást és re mény ked je tek. (…) Az
5. v. pe dig tel jes ér te lem ben imád ság, nem  csak ke gyes
óhaj. (…) Az igé vé lett imád ság nak tel jes ere je van, egyút -
tal pe dig a gyü le ke zet nek szó ló pász to ri ta nács is (…).”
(Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Ha a hí võk Is tent di csõ í tik, ak kor lé nye ges a gon dol ko -
dás egy sé ge és a bi zony ság té tel össz hang ja.” (W. E. Vi ne:
A Ró ma i ak hoz írt le vél. Evan gé li u mi Ki adó)

„Az egyet len, amit Is ten nek ad ha tunk, a há la adó di csé -
ret. Ez egyút tal az egye dül he lyes is ten tisz te let is, mint
ma ga mond ja. (…) Pál apos tol azt mond ja, hogy ez az is -
ten tisz te let egy szív vel és egy száj jal tör tén jék.” (Luther:
Jer, ör vend jünk ke resz tyé nek! Evan gé li kus Saj tó osz tály)

„Tû rés re, vi gasz ta lás ra, re mény ség re van szük sé ged?
Me ne külj az Írá sok ba! Élõ tör té net az, ami ott meg van
ír va. A te tör té ne ted.” (Scholz Lász ló: Az evan gé li um Pál
sze rint. Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mia – Bu da pest-
Zug lói Evan gé li kus Egy ház köz ség – Teo ló gi ai Iro dal mi
Egye sü let)

Il luszt rá ció

TÖR TÉ NET
(Fo gad já tok el te hát egy mást…)
Dosz to jevsz kij: Fel jegy zé sek a hol tak há zá ból (rész let)
„A kony ha kü szö bén egy ka to nai ba rakk ból va ló fe gyenc
ért utol, pa nyó ká ra ve tett köd mön nel. Már fél úton ki a -
bált fe lém: »Alek szandr Pet ro vics, Alek szandr Pet ro vics!«
Sza lad va igye ke zett a kony há ra. Meg áll tam, hogy be vár -
jam. Ke rek ké pû, sze líd te kin te tû, min den ki vel rop pant
szó fu kar, fi a tal fiú volt, aki so ha egyet len szót sem vál -
tott ve lem, és a leg ki sebb fi gye lem re se mél ta tott – azt
sem tud tam, hogy hív ják. Li heg ve fu tott oda hoz zám,
meg állt és egy ügyû, de bol dog mo sollyal me re ven a sze -
mem be né zett.

– Mit akar? – kér dez tem tõ le nem kis meg le pe tés sel,
aho gyan el néz tem; ott állt elõt tem, mo so lyog va, s rám
me resz tet te sze mét, anél kül, hogy be szél ni kez de ne. 

– De hi szen ün nep van… – mo tyog ta, s ész be kap va,
hogy nincs több mon da ni va ló ja szá mom ra, si e tõ sen foly -
tat ta út ját a kony há ra.

Meg jegy zem, hogy ezek után so ha töb bé nem jöt tünk
össze, jó for mán so sem vál tot tunk szót egy más sal egész
fegy há zi tar tóz ko dá som alatt…” 

(Mert va la mit vár az em ber. Leg alább így ün ne pek tá ján.
Nem tud ja pon to san, hogy mit, s ta lán azt sem, hogy vár.
Ha meg kér dez nék tõ le, le het, cso dál koz na is, za var ba es ne
vagy düh be gu rul na. De vár. Va la mit, ami tõl meg nyí lik
ben ne a zár, ami el ûzi a hi ányt be lõ le. Va la mi ta lál ko zás ra
vár… Mint a ke rek ké pû, szót lan fe gyenc, aki csak ennyit
tu dott mon da ni: „De hi szen ün nep van…” Az tán úgy ma -
radt… És van olyan hi ány, amit sem mi e vi lág ból va ló nem
tud be töl te ni. – K. I.)

VERS
(A re mény ség Is te ne tölt sön el ti te ket…)
Ju hász Gyu la: Cre do (rész let)

Meg állsz-e né ha az örök so dor ban,
Mely hal ni visz, mint az ör vény a ró zsát
És ér zed-e, míg hull a ho mok óra,
Hogy mo so lyog az örök ké va ló ság?
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Ked ves ün nep lõ gyü le ke zet! Ked ves csa lád tag ja ink! Ked -
ves if jú pár!

Leg elõ ször ne ked sze ret ném mon da ni, ked ves võ le gény,
hogy csak rész ben volt iga zad, ami kor jú li us 30-án a he i -
del ber gi Pé ter-temp lom ban az egye te mi is ten tisz te le ten a
pré di ká ci ó dat az zal kezd ted, hogy a jó hír nem hír, és csak
a rossz hír ér dek li az em be re ket. Lát já tok, er re rá cá fol ez a
te li temp lom, mind azok, akik el jöt tek a jó hír re, es kü võ tök
hí ré re, hogy együtt örül je nek és ün ne pel je nek ve le tek. So -
ha éle te tek ben nem kap ta tok még annyi jó kí ván sá got,
mint amennyi ma el hang zik. Csa lád, ro ko nok, ba rá tok, is -
me rõ sök mind sze ret né nek meg ölel ni ti te ket, meg szo rí ta -
ni a ke ze te ket, és el mon da ni, hogy sok bol dog sá got, si -
kert, min den szé pet és jót kí ván nak nek tek. És ez jó do log.
Ér zi tek, hogy min den ki sze ret ti te ket, min den ki ve le tek
örül ezen a mai na pon.

Én még is azt mon dom, hogy ez ke vés a bol dog ság hoz.
Több re van szük sé ge tek, mint jó kí ván sá gok ra. Több re
van szük sé ge tek, mert a mi jó kí ván sá ga ink, még ha
szív bõl jön nek is, erõt le nek. Csu pán em be ri vá gya in kat
jut tat ják ki fe je zés re, de nincs ere jük, nem hord ják ma -
guk ban a be tel je se dés, a va ló ra vá lás biz to sí té kát. Több -
re van szük sé ge tek, mint a mi jó kí ván sá ga ink: imád ság -
ra van szük sé ge tek. A jó kí ván sá gok mö gött ugyan is
csak a mi kor lá to zott em be ri le he tõ sé ge ink áll nak, az
imád ság mö gött azon ban Is ten kor lát lan le he tõ sé gei rej -
le nek. 

Az az ige, ame lyet ki vá lasz tot ta tok es kü võ tök re, és
meg hí vó tok ra is ír ta tok, Pál apos tol imád sá ga az efe zu si
gyü le ke ze tért. Ma ez a mi imád sá gunk ér te tek.

Mi rõl szól, mit tar tal maz ez az imád ság? Mit kér Pál az
efe zu si ke resz té nyek szá má ra, és mit ké rünk mi a ti szá -
mo tok ra es kü võ tö kön? Há rom ké rés hang zik Is ten fe lé.
Elõ ször az, hogy erõ söd je tek meg a bel sõ em ber ben. Azu -
tán az, hogy gyö ke rez ze tek meg Is ten sze re te té ben. Vé gül
az, hogy tel je sed je tek be Is ten gaz dag sá gá val.

Erõ söd je tek meg te hát a bel sõ em ber ben. A ma em be -
re so kat ad a kül sõ sé gek re. Öl töz kö dés ben, di vat ban,
test ápo lás ban a tren dit, a fit tet, a me nõt ke re si. A pár vá -
lasz tás ban is sok szor a kül sõ a fon tos. Köz ben el fe led ke -
zünk a bel sõ em ber ér té ke i rõl. Ezért tar tal mat lan ná, fel -
szí nes sé vál nak em be ri kap cso la ta ink, ki üre se de nek há -
zas sá gok, és éle tünk ne héz, pró bá ra te võ ese mé nye i ben
is erõt len nek bi zo nyu lunk. Ti for dít sa tok gon dot ar ra,
hogy meg erõ söd je tek a bel sõ em ber ben, hogy le gyõz hes -
se tek min den aka dályt és ne héz sé get kö zös éle te tek út -

ján. Is ten nem úgy se gít, hogy cso dák kal el tá vo lít ja az
aka dá lyo kat, ha nem úgy, hogy meg erõ sí ti bel sõ em be -
rün ket. Ne szá tok ba re pü lõ sült  ga lam bot, ne cso dá kat
vár ja tok, ha nem hit tel kér jé tek: erõ síts meg min ket
Szent lel ked ál tal! Le het-e egy fo lyón hegy nek fel fe lé ha -
józ ni? Van nak fo lyók, ame lyek nél nagy szint kü lönb ség
van az ere de tük és a tor ko la tuk kö zött. A fel fe lé ha jó zást
úgy old ják meg, hogy sza ka szon ként zsi lip kam rá kat épí -
te nek. A ha jó be úszik, mö göt te be zár ják a zsi li pet, a
kam rát el áraszt ják víz zel, ami fel eme li a ha jót, ek kor
meg nyit ják a ha jó elõt ti ka put, és az már is egy szint tel
fel jebb foly tat hat ja to vább az út ját. Így tesz Is ten is: a ke -
gye lem meg erõ sí ti bel sõ em be rün ket, hogy le gyõz zük az
aka dá lyo kat. Ne héz sé gek ide jén zsi li pel  je tek, kér jé tek a
hit és a ke gye lem ere jét!

A má sik ké rés szá mo tok ra, hogy gyö ke rez ze tek meg Is -
ten sze re te té ben. Egész egy sze rû en úgy is mond hat nám:
ez azt je len ti, hogy so ha ne fe lejt sé tek el, hogy Is ten sze -
ret ti te ket. Né ha úgy tû nik, az élet ese mé nyei rá akar nak
cá fol ni er re. Vál sá gok, ba jok, tra gé di ák meg in gat ják hi -
tün ket, meg kér dõ je lez zük Is ten sze re te tét. Ezen a mi csa -
lá dunk is ke resz tül ment, ami kor fi a ta lon és hir te len el ve -
szí tet tük édes anyá dat, Klá ri. Is ten aján dé ka volt szá -
munk ra a sze re tõ édes anya és fe le ség, de Is ten úgy dön -
tött, hogy ha za hív ja õt. Ne he zen tud tuk el fo gad ni. Még is
meg ma radt ne künk Is ten sze re te té nek az a je le, ame lyik
min den nél na gyobb: Jé zus gol go tai ke reszt je, ame lyen éle -
tét ad ta ér tünk. Er re a ke reszt re néz ve lesz meg in gat ha tat -
lan ná, hogy Is ten sze ret min ket. Las san meg ta nul tuk ezt,
és az tán azt is át él het tük, hogy Is ten föl di éle tünk ese mé -
nye i ben is meg mu tat ja sze re te tét, mert gon dos ko dott ar -
ról, hogy új ra tel jes sé le gyen csa lá dunk. 

Gyö ke rez ze tek meg Is ten sze re te té ben: ne fe lejt sé tek el,
hogy a ke reszt adott új, is te ni éle tet nek tek, hogy a ke reszt
elõtt kö töt té tek össze éle te te ket. Ad ja tok ezért min den nap
há lát a ke resz tért, Is ten irán ta tok va ló sze re te té nek je lé ért,
és ve gyé tek ész re a min den na pi élet ben meg mu tat ko zó
sze re te tét!

Pál nak az efe zu si a kért mondott imá já nak és a mi ér te -
tek mon dott imád sá gunk nak har ma dik ké ré se vé gül, hogy
tel je sed je tek be Is ten gaz dag sá gá val. Ab szurd ké rés nek tû -
nik. Hi szen ho gyan fo gad hat ná be a vé ges em be ri a vég te -
len is te nit? A teo ló gia egyik, má ig meg vá la szo lat lan vi ta -
kér dé se ez: fi ni tum ca pax in fi ni ti, vagy non ca pax? Ké pes-
e a vé ges be fo gad ni a vég te lent, vagy nem? De ha job ban
oda fi gye lünk, Pál apos tol itt ar ról be szél, hogy ti tel je sed -

BA LI CZA IVÁN

Es kü või ige hir de tés
Ef 3,14–21
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Ha ve lem lesz Is ten, és meg õriz ezen az úton, ame lyen
most já rok, ha ad ne kem éte lül ke nye ret, és öl tö ze tül ru hát,
és bé kes ség ben té rek vissza apám há zá ba, ak kor az Úr lesz
az én Is te nem. (1Móz 28,20)

Nem meg szo kott te me té si szer tar tá so kon ez a bib li ai
idé zet, mint aho gyan a ko por só já ban nyug vó N. N. sem
volt át la gos em ber. Mert az éle te, amely nek hosszabb-rö vi -
debb ide ig ré sze sei le het tünk, pél dás volt. Nem azt mon -
dom, hogy tö ké le tes, nem is azt, hogy szent, ha nem azt,
hogy pél dás, mert pél dát nyúj tott mind azok nak, akik kö -
zel rõl is mer het ték õt. Mi re mu ta tott pél dát? Az igaz élet re,
amely nem csu pán vé gig dol go zott – bár két ség te le nül volt
ben ne mun ka is, ki ne em lé kez ne rá, mi lyen köz is mert
szûcs volt õ an nak ide jén –, ha nem vé gig gon dolt élet is
volt. Nem csak el múlt az évek szá má val, ha nem be is telt.
Mert Is tent is mert, em bert tisz telt és sze re tett.

Az idé zett bib li ai mon da to kat nem csak Já kób ígér te meg
az Örök ké va ló nak, ha nem N. N. is. So ha nem tud tuk meg -
un ni azt a val lo má sát, amely ben el be szél te, hogy a fog -
ság ban, szo ron ga tott, em be ri leg néz ve meg le he tõ sen re -
mény te len hely ze té ben így imád ko zott te rem tõ Is te né hez:
„Ha ha za se gí tesz, min den va sár na pot ne ked szen te lek.”
Ez szépen hangzik, de ami még szeb bé te szi, hogy be is
tel je sült, meg is va ló sult, mert N. N.-t ha za se gí tet te az Is -
ten, és õ min den egyes va sár na pon ele get tett a ha rang is -
ten tisz te let re hí vó sza vá nak. Mind annyi un kat meg ren dí -
tõ, meg ha tó, oly kor meg is szé gye ní tõ mó don, mert lát hat -
tuk ere je fogy tán egy re ko mo lyabb erõ fe szí té se it, amint
jött a temp lom fe lé… Sok szor nyel vünk he gyén volt már a
szó: Ne szen ved jen, in kább ma rad jon, ott hon ol vas sa a
va sár na pi igét és imád koz zon. De nem mond hat tuk, mert

egész lé nye azt su gá roz ta: ígé re tet tet tem, és aki ígé re te -
met szá mon tart ja, az ma ga az Úr is ten! Ez a hit- és hû ség -
harc volt N. N. ne mes har ca. Ne mes, mert küz del me ki tar -
tott mind vé gig.

Szí vem bõl szó lom e sza va kat, de tu dom, hogy va ló já -
ban nem én pré di ká lok, ha nem az itt ko por só já ban nyug -
vó test vé rünk pré di kál egész le zá rult föl di éle té vel.

Lel ki tar tá sa volt, és ez tet te õt nem min den na pi vá. Ma
már rit ka az ilyen erõs jel lem.

Az Úr lett az õ Is te ne, aki nek min de nért min den kor
há lát adott. A fog ság ból va ló ha za tér te nap ján vagy az
ah hoz leg kö ze leb bi va sár na pon év rõl év re az ál ta la kért
éne ket éne kel tük a temp lom ban: „Áld jad, én lel kem, a di -
csõ ség örök Ki rá lyát…” Ál dot ta Is tent mind azért, amit
ka pott tõ le: csa lád já ért és temp lo má ért, ame lyet két le á -
nya mel lett „gyer me ké nek” te kin tett, hi szen az alap kõ
le té te lé tõl, sõt az el sõ gon do la tá tól épü lé se min den fá zi -
sá ban részt vett mint a temp lom épí tõ bi zott ság el nö ke.
Így lel ki ott ho ná vá lett az épü let. Annyi ra együ vé tar to -
zott sze re tett temp lo má val, hogy ez után már nem tel het
el úgy is ten tisz te let, hogy ne érez zük azt: itt van ve lünk
most is…

Gyá szo ló test vé re im! Tu dunk-e mi, fo gunk-e mi va la ha
is így ra gasz kod ni bár mi hez, ami szent?

Még szel le mi és tes ti ere jé nek tel jé ben volt, ami kor ar ról
be szélt, mennyi re ked ves szá má ra Áp ri ly La jos ver se, a Ké -
rés az öreg ség hez. Kü lö nö sen ezek a so rai:

„Ne in ge relj pa nasz ra vagy ha rag ra,
han gos ko dó ból hal kíts hall ga tag ra.
Csak buk dá cso ló pa ta kok cse veg nek,
fo lyók a tor ko lat nál csen de sed nek.
Csak gyö ke res szót adj. S kö zel a vég hez

je tek be. Ami hely van ben sõ tök ben, éle te tek ben, gon do la -
ta i tok ban, szí ve tek ben, azt mind Is ten tölt se be. Ha még
job ban meg gon dol juk, ak kor ez nem más, mint amit Jé zus
mon dott, hogy mi az, amit Is ten kér, el vár és aján dé koz,
vagy is a nagy pa ran cso lat: Sze resd az Urat, a te Is te ne det
tel jes szí ved bõl, tel jes lel ked bõl és tel jes el méd bõl.

Ked ves me n yasszony és võ le gény, ked ves gyer me ke ink!
Sze res sé tek egy mást na gyon, éle te tek vé gé ig. De egy más -
nál is job ban sze res sé tek Is te ne te ket, Jé zus Krisz tust! Ahol
Jé zus van, ott van a sze re tet. Õál ta la, õben ne lesz gaz dag -
gá az egy más irán ti sze re te te tek hû ség ben, jó ság ban,
meg ér tés ben, tü re lem ben, meg bo csá tás ban, ki tar tás ban,

ön zet len ség ben. Mind ezek Is ten sze re te té nek gyü möl csei,
há zas sá go tok meg tar tói.

Az zal kezd tem, hogy Szilárd he i del ber gi ige hir de té sé bõl
idéz tem, hát az zal is fe je zem be. Azt mond tad, hogy ahol
a hit kö zös sé ge, sze re tet és ir gal mas ság van, ott tény leg
ott hon ér zi ma gát az em ber. Egy da ra big még úgy ala kul a
sor so tok, hogy nem lesz iga zi ott ho no tok. De ha az elõb bi
gon do lat ott van ben ne tek, ak kor bár hol is lesz tek, ott hon
érez he ti tek ma ga to kat.

Jó kí ván sá ga ink mel lett imád ko zunk ér te tek, hogy erõ -
söd je tek meg a bel sõ em ber ben, gyö ke rez ze tek meg Is ten
sze re te té ben, és tel je sed je tek be Is ten gaz dag sá gá val.

NAGY VE RO NI KA

Te me té si ige hir de tés*

* El hang zott Csen gõ dön, 2006. jú ni us 30-án.
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egy pá tosz ta lan, kur ta szó elég lesz,
a túl só par tot lá tó ré vü lés ben
a »Ké szen vagy?«- ra ezt fe lel ni: – Ké szen.”

Meg ada tott ne ki. Meg ad ta az az Is ten, aki nek ígé re tet tett.
Ott ho ná ban, a szí vé nek leg ked ve seb bek tõl: pár já tól és le -
á nya i tól kö rül vé ve mond hat ta ki a „Ké szen vagy?”-ra a fe -
le le tet: „Ké szen.” Mind e köz ben szólt a va sár na pi ha rang -
szó. Egy kis lány olyan õszin te szív vel ha ran go zott éle té -
ben elõ ször, mint ami lyen õszin te szív vel in dult N. N. utol -
já ra – már a mennyei is ten tisz te let re – Urá hoz, Is te né hez.
Ne künk pe dig itt hagy ta em lé két, pél dá ját, sze re te tét, hû -
sé gét és böl cses sé gét, hogy mi is pró bál junk úgy él ni, aho -
gyan õ élt. Pró bál junk hin ni és bíz ni Is ten ben, mert ben ne
so ha sen ki nem csa ló dik.

Gyá szo ló test vé re im! Ugye, mi lyen so kan gaz da god tunk
az itt nyug vó hi té nek pél dá ja ál tal? Nem csak csa lád ja tag -
jai, ha nem a hit ben test vé rei is, akik kö zött év ti ze dek
hosszú so rán át mint gyü le ke ze ti fel ügye lõ szol gált.

Ami kor mint se géd lel kész meg ér kez tem Csen gõd re vo -
nat tal, õ várt és kí sért be a lel ké szi hi va tal ba, most pe dig
meg for dul min den: mint lel ké sze, én kí sér he tem a sí rig.
Há lás va gyok Is ten nek mind azért, ami e két ese mény kö -

zött ada tott. Még az esz me cse ré kért, vi tá kért is, ame lyek
ál tal egy más hoz csi szo lód tunk, és utol só ta lál ko zá sunk -
kor egy mást bá to rít hat tuk.

El jött a nap, ami kor tes te meg pi hen het ab ban a sír ban,
ahol elõ re ment sze ret tei nyug sza nak, köz tük is a leg hi á -
nyol tabb, az édes any ja, akit kis gyer mek ként ve szí tett el.

El kell hogy bú csúz zunk, de hit tel, re mény ség gel és sze -
re tet tel néz he tünk N. N. után. El éne kel het jük éle te leg -
meg ha tá ro zóbb, leg sze re tet tebb éne ke it, és még ezek ál tal
is vi gasz ta lód hat a lel künk.

Még ha szo mo rú is az el vá lás, a kö szö net sza va il lik
hoz zá, és a há la ezért a le zá rult 87 esz ten dõ ért. Hány szor
kö szön tünk így meg szo kás ból egy más nak: Is ten ve le!
Most mond juk ki meg fon tol tan e sza va kat: Is ten le gyen
ve le, aho gyan ed dig is ve le volt, és le gyen ve lünk is! Ad -
jon erõt és vi gasz ta lást a gyász ban, leg fõ kép pen a csa lád -
nak, de ne künk mind nyá junk nak is.

Gyá szo ló test vé re im! El ér ke zett N. N. in du lá sá nak ide je,
a bú csú vé tel pil la na ta, ami kor el kö szön tõ le csa lád ja és a
csen gõ di evan gé li kus gyü le ke zet. Kö szön jük N. N.-t, az õ
egész éle tét.

Vi szont lá tás ra! Bé kes ség né ki, bé kes ség ne künk Urunk -
tól, Te rem tõnk tõl, aki a mi erõs vá runk.
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