
Nincs ben nem sem mi vá ra ko zás, nincs ben nem nyu ga -
lom, nincs ben nem hely szá mod ra, Dá vid Fia! 

Hi szen nap hosszat csak fut ká ro zom egyik hely rõl a má -
sik ra, és igaz ima is csak rit kán hang zik fel ben nem. Az
idõ úgy per ge ti kö rü löt tem az ese mé nye ket, az órá kat, a
na po kat, mint já té kos a kár tya la po kat; bár egy-egy pil la -
nat ra fel vil lan nak elõt tem, nem ma rad nak meg em lé ke ze -
tem ben. Fé lek, hogy a pil la nat ba, amely más kor olyan
hosszú nak tûnt, már nem fér be le jó for mán sem mi. Az idõ
há ló ja, amely más kor – ha je len vol tál – ki tá gult, most el -
vesz tet te ru gal mas sá gát. Fe sze sen, tá gít ha tat la nul dik tál -
ja az egy re gyor su ló tem pót.

Nincs ben nem sem mi vá ra ko zás, nincs ben nem nyu ga -
lom, nincs ben nem hely szá mod ra, Dá vid Fia!

Mert tu dom, hogy vár ni csak az tud, aki nek van ide je
vár ni. Ne kem nincs idõm. Hi szen aki foly ton az idõ el len
har col, an nak nem jut be lõ le. Egyik idõ pont éri a má si kat,
és mi vel foly ton a kö vet ke zõ re gon do lok, egyik ben sem tu -
dok iga zán je len len ni. Várj egy pil la na tot, Dá vid Fia,
mind járt le te rí tem a fel sõ ru há mat, hogy könnyeb ben meg -
ér kez hess hoz zám, de elõbb még el kell in téz nem egy te le -
font. Bocs, na gyon sür gõs… Tudsz vár ni egy per cet?

Nincs ben nem sem mi vá ra ko zás, nincs ben nem nyu ga -
lom, nincs ben nem hely szá mod ra, Dá vid Fia!

Tel ve van a lel kem ké pek kel, él mé nyek kel, ar cok kal,
sza vak szer te fosz ló du ru zso lá sá val, moz du la tok kal, han -
gok kal. Fe küd tem az ágyam ban szer da éj jel. Pró bál tam el -
alud ni, de az agyam nem bírt le áll ni. Mint egy túl ter helt
szá mí tó gép, pró bál ta fel dol goz ni a kül vi lág ese mé nye it.
De a ké pek kö zött hol vagy, Dá vid Fia? Nem lát lak, nem
hal lak, nem érez lek, csak tö re dé ke sen pil lan ta lak meg:
egy mo soly ban, egy öle lés ben, egy érin tés ben, egy szó ban,
az tán szer te fosz lasz. Nem ta lál lak ma gam ban. Ho gyan
tud nék he lyet ké szí te ni szá mod ra a lel kem ben, ha min den
hely fog lalt? 

Egyik mes te rem azt ta ní tot ta, hogy ne ked a lé lek ben
kell meg szü let ned. Így írt: „Is ten a lel ket az idõ és az örök -
ké va ló ság kö zé te rem tet te: leg ma ga sabb ré szé vel az örök -

lé tet érin ti, míg al só ré szé vel – mely az ér zé ki és ál la ti as
ké pes sé ge ket fog lal ja ma gá ban – az idõ vel áll szo ros kap -
cso lat ban. S mi vel a ké pes sé gek e két rend je a bûn be esés
kö vet kez té ben össze kap cso ló dott, a lé lek az idõ és az idõ -
be li dol gok fe lé for dult. Kö vet ke zés kép pen a mu lan dó dol -
gok könnye dén be fo lyá suk alá von ják a lel ket, s a lé lek is
könnye dén en ged a kí sér tés nek, hogy be lé jük zu han jon.
(…) Ép pen ezért csend ben kell fi gyel ned: a Szó csak ak kor
hang zik el, és csak ak kor hall ha tó meg a lé lek ben. Mert
biz tos le hetsz ben ne, hogy ha a be széd mel lett dön tesz, Is -
tent hall ga tás ra kény sze rí ted.”1

De ho gyan ta lál ha tom meg a csen dem? Ho gyan ürít he -
tem ki a lel kem, hogy meg szü let hess ben nem?

Nincs ben nem sem mi vá ra ko zás, nincs ben nem nyu ga -
lom, nincs ben nem hely szá mod ra, Dá vid Fia!

Ami kor ki csi vol tam, na gyon vár tam az el sõ ha va zást,
és ami kor le esett az el sõ hó, és min dent be fe dett az a jó -
sá gos fe hér dun na, és el jött az es te, az al vás ide je, kép te -
len vol tam le huny ni a sze mem. Nem bír tam el alud ni.
Hány ko lód tam az ágyam ban. Az tán fel kel tem, és az ab la -
kon ke resz tül bá mul tam a fe hér vi lá got. Nem ha gyott
alud ni a kint rõl be szû rõ dõ nagy, fe hér vib rá lás. Így volt ez
most is, ami kor le esett az el sõ hó, és nem bír tam alud ni.
És eszem be ju tot tak a ré gi ha vas éj sza kák. Érez tem, hogy
most akarsz ve lem szól ni. Úgy érez tem, hogy ki kell kel -
nem az ágy ból, és ír nom kell. Tud tam, hogy most se gí te ni
fogsz, és se gí tet tél is. És ab ban a pil la nat ban, ami kor
eszem be ju tot tak a ré gi ál mat lan, ha vas éj sza kák, ak kor
jöt tem rá, hogy most át döf ted az idõ fe szes há ló ját ez zel
az em lék kel. Ki ra gad tad ezt a pil la na tot az idõ há ló já ból,
és je len tõs sé tet ted az zal, hogy „ki kap csol tál” egy pil la -
nat ra en gem is be lõ le. 

Te remts ben nem vá ra ko zást, nyu gal mat, he lyet szá mod -
ra, Dá vid Fia! Hi szen te vagy, aki kez de mé nye zel most is.
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Az idõ há ló já ban
Mt 21,1–9

MÉCSES A TE IGÉD

1 Jo han nes Tau ler: A ha za té rés út jel zõi. Be szé dek a misz ti kus út ról. Pau -
lus Hun ga rus – Ka i rosz Ki adó, Bu da pest, 2002. 84–85. o.



„Pró fé tai könyv. Ez zel a jel zõ vel zsu go ri ak nak kell len -
nünk, de most ese dé kes. Krisz tus-hit rõl már kez dünk be -
szél ni, de Krisz tus kö ve té sé bõl még nem so kat lát ni. (…)
Él nünk kell a ke resz tény sé get! Is ten vég he tet len sze re te té -
re más ként nem fe lel he tünk, mint tel jes oda adás sal és bá -
tor en ge del mes ség gel. Er re a könyv re mind nyá junk nak
ége tõ szük sé ge van.”1 Íme Ur bán Er nõ rö vid is mer te té sé -
nek ele je és vé ge 1938 már ci u sá ból.2 A könyv re „mind -
nyá junk nak ége tõ szük sé ge” volt. Az az üze ne tét egyet len
evan gé li kus sem hagy hat ta szó nél kül. Ami kor a köny vet
az el sõ ma gyar ki adás hoz (1996) egy más után több ször is
el ol vas tam, eszem be sem ju tott, hogy bár mit is ve szí tett
vol na ak tu a li tá sá ból. Ma már sok kal job ban tisz tá ban va -
gyok a ke let ke zés tör té nel mi kö rül mé nye i vel, de a könyv
to vább ra is sok kal töb bet je lent egy bi zo nyos tör té nel mi
kor szak do ku men tu má nál. Sõt azt saj ná lom, hogy nem
ko ráb ban ol vas tam. Hal la ni olyan vé le mé nye ket, hogy a
má so dik vi lág há bo rú elõt ti, vég idei han gu lat na gyon rá -
nyom ta, rá nyom ja bé lye gét a könyv re. De azt is meg kér -
dez het nénk, hogy a vég idei han gu lat ma ugyan mi ért len -
ne ke vés bé ak tu á lis.

Bon ho ef fer kri ti ká já nak elem zé sé nél leg egy sze rûbb a
könyv gon do lat me ne tét kö vet ni. Há rom rész re oszt hat juk,
hogy mit és ho gyan bí rál a szer zõ, és mi lyen al ter na tí vát
vá zol fel. Egy le het sé ge set – vagy pon to sab ban, a szó ere -
de ti ér tel mé ben az al ter na tí vát?

1. Az elõ szó tól „A He gyi be széd”-ig;
2. „A He gyi be széd” és „A kö ve tek”;
3. „Jé zus Krisz tus egy há za és a kö ve tés”.

AZ ELÕ SZÓ TÓL „A HE GYI BE SZÉD”-IG

Az egész könyv az elõ szó há rom kér dé sé re ke res és kí nál
komp lex fe le le tet: „Mit akar ne künk mon da ni Jé zus? Mit
akar ma tõ lünk? Ho gyan se gít min ket ab ban, hogy ma hû
ke resz té nyek le gyünk?”3 A kri ti ka itt, az ele jén még nem
annyi ra ra di ká lis, nem meg sem mi sí tõ, mint a ké sõb bi fe je -
ze tek ben: „Egy há zunk pré di ká ci ó ja még min dig Is ten sza -
va ugyan, de mily sok tisz tá ta lan hang, mennyi em be ri ke -
mény tör vény, ha mis re mény és vi gasz ta lás ho má lyo sít ja
el Jé zus tisz ta sza vát és ne he zí ti meg a he lyes dön tést!”4

A leg is mer tebb ha mis re mény és vi gasz ta lás a so kat idé -
zett „ol csó ke gye lem”, a lu the ri meg iga zu lás tan el tor zí tá -
sa: „Az ol csó ke gye lem a bûn iga zo lá sát, és nem a bû nös
meg iga zu lá sát je len ti. Mi vel egye dül a ke gye lem tesz
mindent, ezért min den ma rad hat a ré gi ben.”5 A bû nös
meg iga zu lá sa ta ní tás sá lett, és a ki üre se dett ta ní tás ból
csak an nak meg fe le lõ gya kor lat kö vet kez het: „Az ol csó ke -
gye lem a bûn bá nat nél kü li bûn bo csá nat meg hir de té sét,
gyü le ke ze ti fe gye lem nél kü li ke reszt sé get, bû nök meg val -
lá sa nél kü li úr va cso rát, sze mé lyes gyó nás nél kü li fel ol do -
zást je lent. Az ol csó ke gye lem kö ve tés nél kü li, ke reszt nél -
kü li ke gye lem, az em ber ré lett Jé zus Krisz tus nél kü li ke -
gye lem.”6 Bon ho ef fer itt már elõ vé te le zi a ké sõb bi fe je ze -
te ket, az az az al ter na tí vát, a(z evan gé li kus) ke resz té nyek
és kö zös sé gük, a(z evan gé li kus) egy ház meg fe le lõ pá lyá ra
ál lí tá sát.

Éles kri ti ká ja el sõ sor ban azok el len irá nyul, akik Lu -
ther re hi vat koz nak, éle té nek, ta pasz ta la ta i nak mé lyebb
össze füg gé se it azon ban – töb bé-ke vés bé ön kén te le nül –
nem lát ják át. Luther a ko los tor ban tel jes ere jé vel Krisz tus
kö ve tõ je akart len ni. Krisz tus kö ve té sét azon ban nem le -
het egye sek kü lön le ges tel je sít mé nyé nek te kin te ni, mi vel
ez min den ke resz tény leg ter mé sze te sebb kö te les sé ge: „A
kö ve tõ ön meg ta ga dá sa pe dig a ke gye sek vég sõ lel ki én -
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A Kö ve tés – az evan gé li kus ság
ra di ká lis kri ti ká ja?*

TANULMÁNYOK

* El hang zott a Né met or szá gi Evan gé li kus Egy ház (VELKD) 2006. már -
ci us 24–26. között tartott „Bon ho ef fer und Luther” szim pó zi u mán Pul -
lach ban. Az elõ adás szer kesz tett vál to za tát kö zöl jük. A szer zõ kö szö ne -
tet mond Mar tin Ho ne cker nyu gal ma zott bon ni eti ka pro fesszor nak, Bon -
ho ef fer ki vá ló is me rõ jé nek a se gít sé gé ért.

1 Diet rich Bon ho ef fer: Kö ve tés. 2. ki ad. Luther Ki adó, Bu da pest, 2006.
2 Uo. 10. k.

3 Uo. 16. o.
4 Uo.
5 Uo. 24. o.
6 Uo. 25. o.
7 Uo. 28. o.



köz pon tú sá ga ként lep le zõ dött le.”7 Így is mond hat juk:
Bon ho ef fer itt a ha mis ni vel lá ló dás el len har col. Luther
szá má ra a ko los to ri kü lön tel je sít mény „a vi lág ban élõ
min den ke resz tény szá má ra szük sé ges és pa ran csolt
lett”.8 A mai (Bon ho ef fer ko ra be li) evan gé li ku sok szá má -
ra a vi lág ba va ló be le si mu lás éri el a ko los to ri kü lön le ges
tel je sít mény szint jét. Vagy is Luther a kö ve tést ki ter jesz tet -
te a ko los tor ból a vi lág ba, ta nít vá nyai azon ban a vi lág ban
va ló kö ve tést vissza szo rí tot ták a ko los tor ba, még pe dig ab -
ból a meg fon to lás ból, hogy a ke gye lem in gye nes. Ez az
„in gye nes” azon ban pa ra dox mó don nem ke ve seb bet, ha -
nem vég te le nül töb bet ér az „ol csó nál”.

A meg iga zu lás igé je és az ige tét len hall ga tá sa kö zöt ti
el len tét csak a hí res mon dat pár ral old ha tó fel: „Csak a hí -
võ en ge del mes és csak az en ge del mes hisz.”9 Az el sõ mon -
dat nyil ván va ló: nin csen cse le ke de tek bõl va ló igaz ság,
mert a meg iga zu lás egye dül hit ál tal tör té nik. A má so dik
mon dat sem annyi ra ér tel met len és le he tet len, mint
amennyi re egy át la gos, ön ma gá val alap ve tõ en elé ge dett,
tét len ige hall ga tó nak tû nik: „Ah hoz, hogy va la ki hin ni
tud jon, egy tény le ges pa rancs nak kell en ge del mes ked nie.
Meg kell ten nie az en ge del mes ség el sõ lé pé sét azért, hogy
a hit ne ke gyes ön csa lás, ol csó ke gye lem le gyen. Na gyon
fon tos az el sõ lé pés. Mi nõ sé gi leg kü lön bö zik min den to -
váb bi lé pés tõl.”10 Ha pe dig va la ki nek még min dig nem
len ne elég ért he tõ, két új szö vet sé gi pél dá val egy ér tel mû vé
te szi: „Az en ge del mes ség el sõ lé pé sé nek kell Pé tert a há -
lók tól el-, a ha jó ból ki-, a gaz dag if jút a gaz dag ság ból ki -
ve zet nie.”11

Az egy ér tel mû en ge del mes ség, vagy is a kö ve tés je le a
ke reszt. A ke resz tet nem a ta nít vány vá laszt ja és pró bál -
gat ja, mint a ru hát, ha nem „[A]mi kor be lép a szen ve dõ Úr
kö ve té sé be, ak kor kap ja meg, a Jé zus sal va ló kö zös ség ben
is me ri meg ke reszt jét”.12

Luther sem ad itt fel men tést: „A ta nít vány nem fel jebb -
va ló Mes te ré nél. A kö ve tés pas sio pas si va – kény sze rû
szen ve dés. Így so rol hat ta Luther az iga zi egy ház je lei kö -
zé a szen ve dést.”13 „Ez te hát a kö ve tõk nek adott ígé ret: a
ke reszt gyü le ke ze té nek tag jai lesz nek, a köz ve tí tõ né pé vé
lesz nek, ke reszt alat ti nép pé.”14 Van-e szük sé gük en nél
ra di ká li sabb kri ti ká ra evan gé li ku sok nak és má sok nak –
mind azok nak, akik sza vak ban kor rekt mó don, az ol csó
ke gye lem re va ló hi vat ko zás sal akar nak a ke reszt gyü le ke -
ze té ben va ló tag ság alól ki búj ni, vagy leg alább mi nél to -
vább húz ni-ha lasz ta ni a be lé pést?

„A HE GYI BE SZÉD” ÉS „A KÖ VE TEK”

Az evan gé li kus ság va ló di prob lé má ja And ré Du mas sze -
rint az, hogy az evan gé li ku sok min dig is óva to sak vol tak
ab ban, hogy a „köz vet len sé get” lát ha tó vá te gyék, hogy az
igaz egy ház ha tá ra it vi lá go san de fi ni ál ják. Ez zel el akar -
ták ke rül ni azt a ve szélyt, hogy a cse le ke de te ket a hit bi -
zo nyí té ka i nak ve gyék, vagy hogy a vi lág tól va ló el ha tá ro -
ló dást eti kai per fek ci o niz mus sal, egy ház fe gye lem mel
vagy a tör vény szi go rúbb al kal ma zá sá val koc káz tas sák.
Eb ben az at tól va ló fé le lem mu tat ko zik meg, hogy vissza -
csem pé szik a cse le ke de tek általi megigazulást, vagy a tör -
vényt az evan gé li um aján dé ka fö lé eme lik. Bon ho ef fer
azon ban – a ra jon gás vagy a „kál vi nis ta tör vé nyes ke dés”
lát sza ta el le né re – szem be száll ez zel a né zet tel.15 Lát ha tó -
ság és el rej tett ség, lát ha tó szen ve dés és imád ság gal együtt
el rej tett igaz ság el vá laszt ha tat la nul össze tar to zik, és nem
játsz ha tó ki egy más el len. Lát ha tó ság Mt 5 és lát ha tat lan -
ság Mt 6 sze rint. Vagy is az azon nal szem be szö kõ ke reszt:

Bol do gok, akik sír nak… „Rend kí vü li je len tõ sé gû és
szép, hogy Luther a gö rög szót itt »szen ve dés hor do zó«-val
for dít ja. A hor do zás ról van ugyan is szó. A ta nít vá nyi gyü -
le ke zet nem ráz za le a szen ve dést, mint ha sem mi kö ze
sem len ne hoz zá, ha nem hor doz za azt. Ép pen ez zel ta nús -
ko dik em ber tár sa i val va ló össze tar to zá sá ról.”16

Bon ho ef fer nem sok kal ké sõbb he ve sen ki kel azok el -
len, akik a le he tet len nel pró bál koz nak, az az lát ha tat lan ná
akar ják ten ni a ke resz tet: „A lát ha tat lan ság ba me ne kü lés
a hí vás meg ta ga dá sa. Jé zus olyan gyü le ke ze te, amely lát -
ha tat lan kí ván len ni, már nem Krisz tus-kö ve tõ gyü le ke -
zet.”17 Ez azon ban még min dig nem az el kép zel he tõ leg -
na gyobb fél re ér tés: „De le het – és ez még ve szé lye sebb –
úgynevezett re for má to ri teo ló gia – amely rá adá sul a ke -
reszt teo ló gi ájá nak (theo lo gia cru cis) me ri ne vez ni ma -
gát –, és amely nek lé nye ge ab ban van, hogy az a »fa ri ze -
u si nak« ne ve zett lát ha tó ság gal szem ben elõny ben ré sze sít
egy meg je le né sét il le tõ en a vi lág hoz ido mu lás ban fel ol dó -
dott, »alá za tos« lát ha tat lan sá got. Itt a gyü le ke zet is mer te -
tõ je le nem rend kí vü li lát ha tó sá ga lesz, ha nem a ius ti tia
ci vi lisbe (pol gá ri igaz sá gos ság ba) tör té nõ be le si mu lás.”18

Te hát a theo lo gia cru cis a „jobb igaz ság” lát ha tó vá té te lé -
nek teo ló gi á ja. „Nem is me ri-e fel az egy sze rû hall ga tó is
egé szen vi lá go san, hogy ép pen ott a ke reszt nél va la mi
rend kí vü li lett lát ha tó vá? Vagy mind ez tel je sen ius ti tia ci -
vi lis (pol gá ri igaz sá gos ság), és ma ga a ke reszt a vi lág hoz
va ló ha so nu lás je le? A ke reszt va jon nem in kább a töb bi -
e ket ré mí ti meg, ami kor ép pen a tel jes sö tét ség ben lát szik
hi he tet le nül éle sen?! Nem elég lát ha tó-e az, hogy Krisz -
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tust el ve tet ték és szen ved nie kell, hogy éle te a vá ros ka pui
elõtt a szé gyen dom bon vég zõ dik? Mi eb ben a lát ha tat -
lan?!”19 Jé zus szen ve dé se min den, csak nem lát ha tat lan.
A kö ve tõ nek pe dig, akár tet szik, akár nem, ki kell jön nie a
nap vi lág ra: „Pa ran csá val Jé zus új ból a szen ve dés kö zös sé -
gé be hív ja kö ve tõ it. Mi ként is len ne a vi lág szá má ra lát ha -
tó és hi telt ér dem lõ a Jé zus Krisz tus szen ve dé sé rõl szó ló
ige hir de tés, ha Jé zus ta nít vá nyai ki von ják ma gu kat Jé zus
szen ve dé se alól, és sa ját tes tü kön vissza uta sít ják azt?”20

És akár tet szik egy (evan gé li kus vagy más pro tes táns) ke -
resz tény nek, akár nem, a lát ha tó an, ta pasz tal ha tó an
rend kí vü li te szi a(z evan gé li kus vagy más mi lyen) ke resz -
tényt ke resz ténnyé: „Ha mis és té ves pro tes táns eti ka,
amely olyas mit ál lít, hogy itt a Krisz tus-sze re tet ha za sze -
re tet be, ba rátság ba vagy hi va tás ba megy át, hogy a »jobb
igaz ság« fel ol dó dik a ius ti tia ci vi lisben. Jé zus így nem be -
szél. A keresz té nyi a »rend kí vü lin« mú lik. A ke resz tény
ezért nem ál lít hat ja ma gát egy sor ba a vi lág gal, mert ne ki
a perissovn-ra kell gon dol nia.”21

Ak kor ho gyan old ha tó fel a lát ha tó rend kí vü li nek és a
lát ha tat lan el rej tett nek ez az el len té te Mt 5 és 6 kö zött? A
vá lasz há rom szo ros: 1. Jé zus vi lá gos sá gá nak, a ke reszt -
nek lát ha tó nak kell len nie, a kö ve tõ nek azon ban, aki a
lát ha tót cse lek szi, rejt ve kell ma rad nia. 2. „Jé zus ke reszt je
egy szer re a szük ség sze rû, el rej tett és a lát ha tó, rend kí vü -
li.” 3. Az el len té tet ép pen a kö ve tés fo gal ma old ja fel. A
kö ve tõ min dig csak az Urat lát ja, aka ra tát cse lek szi, még -
pe dig ép pen a rend kí vü lit a leg ter mé sze te seb ben.22

Ez zel a hát tér rel több, mint vi lá gos: „Az imád ság tel je -
sen el rej tett. Min den ho gyan el len té te a nyil vá nos ság nak.
Aki imád ko zik, töb bé nem is me ri ma gát, ha nem csak Is -
tent, akit hív. Mi vel az imád ság nem a vi lág ra hat, ha nem
egye dül Is ten re irá nyul, ép pen ezért a leg ke vés bé be mu ta -
tó jel le gû cse lek vés.”23

Ezek ben és a ké sõb bi, Mt 7-rõl, a ta nít vá nyi gyü le ke zet
el kü lö ní té sé rõl és a nagy el vá lasz tás ról szó ló ma gya rá za -
tok ban Bon ho ef fer a Hit val ló Egy ház és az egy ház töb bi
ré sze kö zöt ti vá lasz tó vo na lat, il let ve a Hit val ló Egy há zon
be lü li kü lönb sé ge ket tar tot ta szem elõtt. Nem va la mi fé le
egy ház tag ság tesz ke resz ténnyé – még ak kor sem, ha az
il le tõ egy ház men tes a tév ta ní tá sok tól –, ha nem Krisz tus
kö ve té se, aka ra tá nak cse lek vé se egy ér tel mû en ge del mes -
ség gel: „A cse lek vés mel lett csak a nem cse lek vés le het sé -
ges. Vi szont nincs cse le ked ni aka rás cse lek vés nél kül. Aki
Jé zus sza vá val nem úgy fog lal ko zik, hogy cse lek szi azt, az
nem Jé zus nak ad iga zat, ha nem ne met mond a He gyi be -
széd re, nem cse lek szi igé jét. Min den kér de zés, ma gya rá -
zás, prob lé má zás: nem cse lek vés.”24 Mond hat nánk azt is,
hogy túl zás a cse lek vés és a meg elõ zõ fon tol ga tás ilyen

szi go rú szem be ál lí tá sa. Ta lán azért, mert nem va la mi lyen
(el len sé ges) dik ta tú rá ban élünk. De még a le he tõ leg jobb
de mok rá ci á ban is (mi kor ér jük már el?) igaz ma rad:
„Nincs cse le ked ni aka rás cse lek vés nél kül.” Ma nap ság a
cse lek vés per sze ke vés bé egy ér tel mû, mint egy dik ta tú rá -
ban. Ugyan ak kor több mint ele gen dõ tö rek vést lá tunk ma -
gunk kö rül vé le mény mo no pó li um ki épí té sé re, il let ve ki re -
kesz tés re. Bon ho ef fer nyo mán a(z evan gé li kus és más) ke -
resz tény kö ve tek nek bár mi fé le kon tex tus- vagy ge ni tí -
vusz-teo ló gia meg fo gal ma zá sa kor két dol got ma sem sza -
bad el fe lej te ni ük: „…so ha sem le het »okos« az, ha va la -
mely em be ri ki lá tás vagy re mény ked vé ért az igaz sá got a
leg cse ké lyebb mér ték ben is el fer dí tik. Nem a hely zet rõl al -
ko tott ér té ke lé sünk, ha nem egye dül Is ten igé jé nek igaz sá -
ga mu tat ja meg, hogy mi az okos. Okos min dig csak egy
le het: meg ma rad ni Is ten igaz sá gá nál. Egye dül itt van Is -
ten hû sé gé nek és se gít sé gé nek ígé re te.”25 To váb bá: „Nem
em be rek tõl kell fél nünk. Jé zus ta nít vá nya i nak nem so kat
árt hat nak. Ha tal muk vé get ér a tes ti ha lál lal. A ta nít vá -
nyok nak azon ban a ha lál fé lel met is ten fé le lem mel kell le -
gyõz ni ük. Nem az em be rek íté le te, ha nem Is ten íté le te,
nem a test pusz tu lá sa, ha nem a test és a lé lek örök kár ho -
za ta je len ti a ta nít vá nyok szá má ra az iga zi ve szélyt. Aki
még fél az em be rek tõl, az nem fé li Is tent. Aki ben is ten fé -
le lem van, az már nem fél az em be rek tõl. Az evan gé li um
hir de tõ jé nek na pon ta ér de mes em lé ke ze té be idéz nie ezt a
mon da tot.”26

Itt nem te het tem és nem te he tem meg, hogy ne gon dol -
jak a „dia kó ni ai teo ló gi á ra”. Ak kor is hi va ta los irány zat
volt, ha szin te sen ki sem vet te ko mo lyan.27 Te hát: ha a fé -
le lem bõl va ló al kal maz ko dást okos ság nak ál lít juk be
azért, hogy a még na gyobb fé lel met el ke rül jük, és ha a túl -
élés ked vé ért va la mennyit le csip pen tünk az evan gé li um -
ból… Hosszú tá von – az örök ké va ló ság táv la tá ban – me -
lyik (evan gé li kus vagy más) egy ház nak vá lik ja vá ra az
ilyen el já rás?

„JÉ ZUS KRISZ TUS EGY HÁ ZA ÉS A KÖ VE TÉS”

A könyv má so dik ré szé re ke ve sebb fi gyel met for dí ta nak,
és rit káb ban idé zik, mint az el sõt az ol csó ke gye lem mel és
az en ge del mes ség mondatpárjával. Pe dig nyil ván va ló,
hogy ez zel is fog lal koz ni kell: ho gyan lesz Krisz tus éle te és
mû ve lát ha tó vá egy há zá ban? Bon ho ef fer itt ke ve seb bet
fog lal ko zik ma gá val a meg iga zu lás tan nal, in kább annak
kö vet kez mé nye i re, és – bár mi lyen szo kat lan is ez evan gé -
li kus kö rök ben – a gyü le ke ze ti fe gye lem re fordítja
figyelmét. En nek alap ja: meg iga zu lás egy szer, meg szen te -
lõ dés pe dig min den nap.28 Az itt meg fo gal ma zott kri ti ka is
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tel jes össz hang ban van az ol csó ke gye lem el uta sí tá sá val.
Né mi kö vet ke zet len sé get lát ha tunk ab ban, hogy a sok kal
hosz  szabb el sõ rész ben nem utal Mt 18-ra. Még is vi tat ha -
tat lan, hogy a He gyi be széd és a ke resz tény gyü le ke zet nek
szó ló pá li uta sí tá sok és in té sek ugyan ab ból a for rás ból
táp lál koz nak, ami kor Bon ho ef fer a vi lág tól va ló el kü lö nü -
lést kö ve te li: „A vi lág nem tör he ti fel azt a pe csé tet, amely
ál tal el zár va a szen tek gyü le ke ze te a vég sõ meg men tést
vár ja.”29 „A ta ní tás el le ni vét ket sú lyo sab ban kell meg ítél -
ni, mint a min den na pi élet ben va lót, mert a ta ní tás el tor -
zí tá sá val ma gá nak a gyü le ke zet nek a for rá sát és ere de tét,
to váb bá a gyü le ke zet fe gyel mét ront ják meg.”30 En nek
meg vi lá gí tá sá ra szol gál egy Luther-idé zet: Doctri na est co -
e lum, vi ta ter ra,31 amely az Etikában is ol vas ha tó. Fon tos,
hogy nincs két fé le Krisz tus, mint pél dá ul Bult mann-nál,
csupán egy „sok ré tû fo gal mi rend szer”:32 „A szi nop ti kus
Krisz tus nincs tá vo labb tõ lünk és nincs kö ze lebb hoz zánk,
mint a pá li Krisz tus. Az a Krisz tus van je len, akit a tel jes
Írás vall meg.”33

A kö ve tés re hí vás nak és in du lás nak Pál nál a ke reszt ség
fe lel meg. Ha így lát juk, ak kor a ke reszt ség mint a kö ve -
tés re hí vás és in du lás szent sé gé nek gya kor la ta az (evan -
gé li kus) egy ház ban csak kri ti ka tár gya le het. A gyer mek -
ke reszt ség nek ha tárt kell szab ni, ép pen azért, mert két ség -
te le nül ke reszt ség. „Csak ott vé gez he tõ el, ahol gon dos -
kod nak az egy szer s min den kor ra vég re haj tott üd vös ség -
szer zõ cse lek mény ben va ló hit éb ren tar tá sá ról – vagy is az
élõ gyü le ke zet ben. A gyü le ke zet nél kü li gyer mek ke reszt -
ség nem csu pán vissza élés a szent ség gel, ha nem el ve ten -
dõ könnyel mû ség is a gyer mek üd vös sé gé vel szem ben,
mert a ke reszt ség meg is mé tel he tet len ma rad.”34

Ez zel a kez det tel a gyü le ke zet – a szen tek, de nem bûn -
te le nek – to váb bi éle té nek is össz hang ban kell len nie: „Ez -
zel azt mon dot tuk, hogy a szen tek gyü le ke ze té ben csak ott
hir det het nek bûn bo csá na tot, ahol bûn bá na tot is hir det -
nek, ahol az evan gé li um nem ma rad tör vény hir de tés nél -
kül, ahol a bû nö ket nem csak és nem fel té tel nél kül bo csát -
ják meg, ha nem adott eset ben meg is tart ják.”35 To váb bá:
„Nem az zal kell el in téz ni, hogy az em ber jó cse le ke de tei
kö ze pet te is meg lé võ ál ta lá nos bû nös sé gé re pa nasz kod -
nak – az nem bûn bá na ti ige hir de tés –, ha nem tény le ges
bû nö ket kell meg ne vez ni, meg bün tet ni és el ítél ni. Ez a
kul csok ha tal má nak – ame lyet az Úr egy há zá nak adott

(Mt 16,19; 18,18; Jn 20,23), és amely rõl a re for má to rok
még olyan ha tá ro zot tan be szél tek – he lyes hasz ná la ta.”36

Össze fog la ló an azt mond hat juk: a könyv „pá li” ré sze
sze rint a re for má ció egyik el fer dí té se a fé le lem a konk rét
bû nök meg ne ve zé sé tõl, a kul csok ha tal má nak gya kor lat -
ban va ló al kal ma zá sá tól. Né mi túl zás sal: mi vel mind nyá -
jan bû nö sök va gyunk, sen ki sem iga zán bû nös kö zü lünk.

A má sik fer dí tés pe dig a cse le ke de tek bõl va ló meg iga zu -
lás mi at ti túl zott fé le lem, amely gya nús sá és el ha nya gol -
ha tó vá te szi a lát ha tó, meg ta pasz tal ha tó jó cse le ke de te -
ket: „Mi vel cse le ke de te ink alap ján lesz az íté let, ezért pa -
ran csol ja meg ne künk a jó cse le ke de tet. A Bib lia szá má ra
min den kép pen ide gen a jó cse le ke de tek tõl va ló fé le lem,
amellyel go nosz cse le ke de te in ket akar juk iga zol ni. Az Írás
se hol sem ál lít ja szem be a hi tet a jó cse le ke det tel úgy,
hogy a jó cse le ke det ben a hit rom bo lá sát lát ná. In kább a
go nosz cse le ke det az, amely a hi tet hát rál tat ja és meg sem -
mi sí ti. Ke gye lem és cse le ke det össze tar to zik. Nincs hit jó
cse le ke det nél kül, aho gyan jó cse le ke det sin csen hit nél -
kül.”37 A jó cse le ke de tek tõl va ló ilyes fé le el for du lást és
ide gen ke dést fe les le ges Lu ther rel iga zol ni: „Nem azt ve tet -
te el, hogy a ko los tor ban a leg ma ga sabb kö ve tel mé nye ket
ál lí tot ták elé, ha nem azt, hogy a Jé zus pa ran csa irán ti en -
ge del mes sé get egye sek kü lön tel je sít mé nye ként ér tel mez -
ték. Nem a ko los to ri élet vi lág tól va ló ide gen sé gét tá mad -
ta Luther, ha nem azt, hogy a ko los tor te rü le tén ez az ide -
gen ség is mét csak a vi lág hoz ido mult, ami az evan gé li um
leg szé gyen tel je sebb el fer dí té se.”38

ÖSSZE FOG LA LÁS

A cím ben fel tett kér dés re há rom rész ben vá la szol ha tunk:
1. Kö ve tés és egyén
2. Kö ve tés az egy ház ban
3. Kö ve tõ egy ház

Kö ve tés és egyén

A kri ti ka vi lá gos, sõt ba ná lis: ha a ta nít vány nem ar ra fi -
gyel, akit kö vet, ak kor már nem kö ve tõ, nem ta nít vány.
Ezt a könyv leg vé gén hang sú lyoz za – po zi tí van – út ra va -
ló ként: „A kö ve tõ egye dül ar ra néz, akit kö vet.”39 A hí res
mon datpár ter mé sze te sen min de nek elõtt az egyén re vo -
nat ko zik. Az egyén nek kell vá la szol nia Krisz tus kö ve tés re
hí vá sá ra. Nem le het meg fon to lás és mér le ge lés tár gya,
hogy ér de mes-e ta nít vá nyá nak len ni. Nem azért, mert a
ta nít vány ér de me ket sze rez ná la (ar ról ne is be szél jünk,
hogy sa ját ma ga elõtt), ha nem azért, mert a kö ve tés nek
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nincs al ter na tí vá ja. Mar tin Brechttel így is mond hat juk:
Luther fel fe dez te, hogy mi lyen „rend kí vü li di na mi ka la ko -
zik” az egye dül hit ál tal va ló meg iga zu lás ban.40 Bon ho ef -
fer a 20. szá zad el ké nyel me se dett evan gé li kus ke resz té -
nye i ben új ra tu da to sí tot ta ezt a di na mi kát, még pe dig kü -
lö nös te kin tet tel a jó cse le ke de tek re mint nél kü löz he tet len
(és) lát ha tó je lek re.

Kö ve tés az egy ház ban

A könyv az egy ház zal kez dõ dik, még pe dig két szer: „Az
egy ház meg úju lá sá nak ide jén ma gá tól ér te tõ dõ ter mé sze -
tes ség gel fel ér té ke lõ dik szá munk ra a Szent írás.”41 „Egy -
há zunk ha lá los el len sé ge az ol csó ke gye lem.”42 Az egy ház
év szá za dok so rán a re for má ció teo ló gi ai fel is me ré se it,
min de nek elõtt Luther theo lo gia cru cisát az el len ke zõ jé re
for dí tot ta. Az egy ház nak vissza kell sze rez nie hi te les sé gét.
Ennek nincs más módja, mint vissza té rni Krisz tus hoz,
akár a „szi nop ti kus hoz”, akár a „pá li hoz”. A bû nö ket nem
iga zol ni kell, ha nem a bûn bo csá nat el nye ré sé hez konk ré -
tan meg kell ne vez ni õket. Bon ho ef fer eh hez egy ak ko ri -
ban na gyon szo mo rú, ak tu á lis pél dá val szol gál: „Ma gá -
nak Krisz tus nak tes tén vét ke zik, aki egy meg ke resz telt
test vér nek en ge dé lye zi ugyan az is ten tisz te le ten va ló rész -
vé telt, a min den na pi élet ben azon ban meg ta gad ja a ve le
va ló kö zös sé get, gya láz za vagy meg ve ti õt.”43 Te hát nincs
ket tõs mér ce egy há zon kí vül és be lül, ide ért ve a „nem ár -
ja” ke resz té nyek ak ko ri ül dö zé sét.44

Kö ve tõ egy ház

Ez zel már is a kö ve tõ egy ház és a vi lág vi szo nyá hoz ér kez -
tünk. Bon ho ef fer olyan kor ban ír ta e köny vét, ami kor vi -
tán fe lül ége tõ szük ség volt a vi lá gos ál lás fog la lás ra és el -
ha tá ro ló dás ra, mond juk így: a meg iga zult szen tek lát ha tó
jó cse le ke de te i re. Az egy ház nak vi lá go san el kell ha tá ro -
lód nia a vi lág tól. A ke resz tény gyü le ke zet „…így éli sa ját
éle tét a vi lág bel se jé ben. Egész lé nyé vel és cse lek vé sé vel
min den pil la nat ban ar ról tesz bi zony sá got, hogy »e vi lág
ar cu la ta el mú lik«”.45 Bon ho ef fer Beth ge sze rint a Kö ve -
tésben át tö ri a két bi ro da lom ról szó ló ta ní tás egy re ma ga -
sabb fa lát.46 Hadd em lé kez tes sünk 1944. jú li us 21-i bör -
tön le ve lé nek so kat idé zett be kez dé sé re: „Em lék szem egy

ti zen há rom év vel ez elõt ti – egy fi a tal fran cia lel késszel
foly ta tott – be szél ge tés re Ame ri ká ban. Fel ve tet tük azt a
kér dést, hogy tu laj don kép pen mit is aka runk a mi éle -
tünk kel. Ek kor azt mond ta ne kem: szent sze ret nék len ni
(le het sé ges nek tar tom, hogy az is lett), ez ak kor mély be -
nyo mást tett rám. Még is el lent mond tam ne ki kö rül be lül
így: Sze ret nék meg ta nul ni hin ni. So ká ig nem ér tet tem
meg en nek az el len tét nek a mély sé gét. Azt gon dol tam,
meg tud nék ta nul ni hin ni, amennyi ben meg kí sé rel nék va -
la mi fé le szent éle tet foly tat ni, amint ezen kí sér le tet a Kö -
ve tés cí mû könyv ben le ír tam. Ma lá tom en nek a könyv nek
a ve szé lye it, még is ra gasz ko dom eh hez a köny vem hez.”47

Kér dés te hát, hogy a cse le ke de tek bõl va ló meg iga zu lás
tév ta na, bár meg gyen gül ve, nem tán to rog-e vissza a hát -
só aj tón. Vagy is a (ké nyel mes) evan gé li kus ság még oly ra -
di ká lis kri ti ká ja sem me ne kül het a kri ti ká tól…

SZE MÉ LYES ZÁR SZÓ

A könyv má so dik fe je ze té nek (Kö ve tés re hí vás) el sõ be kez -
dé se már el sõ ol va sás ra mé lyen meg ra ga dott. Máskor is
sok szor hi vat koz tam rá. Hi szen itt nem más ról van szó,
mint a ke resz tény ség dif fe ren tia spe ci fi cájá ról. Min den
azon dõl el, hogy ki nek tart juk a kö ve ten dõ Urat. Lévi Má -
té el hí vá sa (Mk 2,14 par) csak igaz le het, kü lön ben – az
ans el mu si on to ló gi ai is ten bi zo nyí ték min tá já ra – egy még
iga zabb tör té ne tet le het ne el kép zel ni, vagy is azt, hogy egy
má sik vám sze dõ el hí vá sa va ló ban így tör tént:

„Fel te szik a bal ga kér dést, hogy va jon a vám sze dõ nem
is mer te-e már Jé zust, és ezért állt ké szen ar ra, hogy a hí -
vás nyo mán kö ves se. A szö veg azon ban ép pen er rõl hall -
gat oly ma ka csul, hi szen az egész a hí vás és a cse lek vés
köz vet len kap cso la ta mi att fon tos. Nem ér dek li az em ber
ke gyes dön té se i nek lé lek ta ni in dok lá sa. Mi ért nem?
Azért, mert hí vás és cse le ke det ilyen sor rend jé nek csak
egyet len ér vé nyes in dok lá sa lé te zik: ma ga Jé zus Krisz tus!
Õ az, aki hív. Ezért kö ve ti a vám sze dõ. Jé zus fel tét len,
köz vet len és meg in do kol ha tat lan te kin té lye iga zo ló dik
eb ben a ta lál ko zás ban. Itt nincs sem mi elõz mény és sem -
mi más kö vet kez mény, mint az el hí vott en ge del mes sé ge.
Jé zus a Krisz tus, ez ad telj ha tal mat ar ra, hogy hív jon és
sza vá nak en ge del mes sé get kö ve tel jen. Jé zus nem mint ta -
ní tó és pél da kép, ha nem mint Krisz tus, az Is ten Fia hív
kö ve té sé re.”48

Csak is ten fi úi mi nõ sé gé ben ta ní tó és pél da kép. Kü lön -
ben mi lyen ala pon kö ve telt vol na és kö ve tel ma is „egy ér -
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A DOL GO ZAT KE LET KE ZÉ SÉ NEK KÖ RÜL MÉ NYEI,
CÉL JA ÉS FEL ÉPÍ TÉ SE

Ezt a dol go za tot 2005-ben a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu -
do má nyi Egye tem pasz to rál pszi cho ló gi ai sza kán ké szí tet -
tem. Ami kor ki vá lasz tot tam a szak dol go zat té má ját, Da -
ba son még csak egy al ka lom ból ál ló je gyes be szél ge tést
tar tot tunk. A má so dik ta lál ko zás kor a li tur gi á val is mer tet -
tük meg a je gye se ket, és az es kü võ gya kor la ti le fo lyá sá ról
be szél get tünk. A szak dol go zat adott le he tõ sé get ar ra,
hogy ed di gi gya kor la to mat fe lül vizs gál jam, mi nõ sé gi leg
ja vít sam. Sze ret tem vol na el ér ni, hogy gyü le ke ze tünk ben
és mun kám ban az es kü võ ki lép jen a szol gál ta tá sok kö ré -
bõl, és a be szél ge té sek ré vén a pá rok éle té ben olyan lel ki -
gon do zás ve gye kez de tét, amely há zas sá guk ban is foly ta -
tód hat, se gít sé get nyújt hat a krí zi sek ke ze lé sé ben. Kom ló -
si Pi ros ka sze rint „…a há zas ság kö tés idõ pont ja, pon to -
sab ban a há zas ság ra lé põk érett sé ge azért fon tos, mert a
há zas ság kez de ti idõ sza ká nak je len tõs sze re pe van ab ban,
ho gyan ala kul táv la ta i ban is a kap cso lat mind az egyén
ön ki tel je sí té se, ér zel mi sta bi li tá sa, mind a le en dõ gyer me -
kek egész sé ges fel nö ve ke dé sé hez szük sé ges kö rül mé nyek
meg te rem té se, ki ala kí tá sa szem pont já ból”.1 Ma gyar or szá -
gon a há zas sá gok nak több mint a fe le fel bom lik. Igaz ez
azok ra néz ve is, akik evan gé li kus temp lom ban ké rik há -
zas sá guk ra Is ten ál dá sát. 

Héz ser Gá bor azon a vé le mé nyen van, hogy a há zas -
ság ra va ló elõ ké szí tést már az if jú sá gi órá kon el kell kez -

de ni.2 Egyet ér tek vé le mé nyé vel, saj nos azon ban az if jú -
sá gi órák ra nem jár el min den fi a tal, aki há zas sá gá ra ná -
lunk kér ál dást. Az es kü võ elõ ké szí té se al kal má val vi -
szont szí ve sen részt vesz nek azo kon az is ten tisz te le te -
ken, ahol a ré gi ha gyo mány sze rint a je gyes párt ki hir de -
tik a gyü le ke zet nek. Azt gon do lom, nincs más le he tõ sé -
günk, mint  hogy ezt az idõt ki hasz nál juk.

Ben ce Im re sze mé lyes ta pasz ta la to kon, gya kor la ton ala -
pu ló be szá mo ló ja3 is azt mu tat ja, hogy evan gé li kus egy -
há zunk ban egy re in kább tö rek szünk a lel ki gon do zói in ter -
ak tív együtt lé tek lét re ho zá sá ra. A gyü le ke ze ti adott sá gok
kü lön bö zõ sé ge mi att nagy el té ré sek le het nek mun kák és
mun kák kö zött. Más al kal mak hoz ha tók lét re egy bu da vá -
ri gyü le ke zet ben, és má sok a da ba si ban. Cik kem nek azon -
ban nem az a cél ja, hogy a kü lönb sé gek re, ne héz sé gek re
rá vi lá gít sak, ha nem hogy bá to rít sam min den kol lé gá mat
ar ra, hogy sa ját be lá tá suk, ha bi tu suk sze rint hasz nál ják
fel mun ká juk ban akár a Ben ce Im re cik ké ben, akár az én
dol go za tom ban meg je lent öt le te ket, pszi cho ló gi ai el mé let -
tel alátámasztott be szél ge té si sé má kat. Hang sú lyo zom,
hogy dol go za tom egy spe ci á lis ol dal ról vi lá gít ja meg a je -
gyes be szél ge tés té ma kö rét, ez pe dig a pasz to rál pszi cho ló -
gi ai ol dal. El mé le ti ré szé ben a pár vá lasz tás, a há zas ság
kez de ti sza ka szá nak pszi cho ló gi ai meg kö ze lí té sét mu ta -
tom be, kü lö nös te kin tet tel azok ra a kérdésekre, ame lyek
a be szél ge té sek ben hang súlyt kap nak. Bár a be szél ge té sek
alap ját az es kü või li tur gi á ban el hang zó ige sza ka szok ad -
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tel mû en ge del mes sé get”? Le het-e bár kit, akit evan gé li kus -
nak ke resz tel tek, evan gé li kus nak ne vez ni, ha Jé zust, az
Is ten Fi át sze ret né el vá lasz ta ni Jé zus tól, a ta ní tó tól és pél -

da kép tõl? Szük sé ge le het-e az evan gé li kus ság nak, a lu -
the ra niz mus nak – Lu ther rel tel jes össz hang ban49 – en nél
is ra di ká li sabb kri ti ká ra?

49 „Az evan gé li um ve le je és alap ja az, hogy mi elõtt pél dát ven nél Krisz tus -
ról, fel is me red és el fo ga dod õt mint Is ten aján dé kát és ado má nyát, mely
im már a ti éd. Oly mó don, hogy mi kor lá tod és hal lod, hogy va la mit tesz
vagy el szen ved, ak kor nem ké tel kedsz ben ne, hogy õ, Krisz tus ma ga e tet -
té vel és szen ve dé sé vel együtt a ti éd, s mind er re ugyan úgy ha gyat koz hatsz,
mint ha te tet ted vol na, igen, mint ha te ma gad vol nál Krisz tus.” (…) Ha
már el fo gad tad Krisz tust, mint üd vös sé ged alap ját és ve le jét, ak kor kö vet -
ke zik a má so dik pont, hogy pél dát végy ró la, s úgy szen teld ma gad fe le ba -
rá tod szol gá la tá ra, aho gyan – mint lát tad – õ ne ked szen tel te ma gát. Lásd,

et tõl kap erõ re a hit és a sze re tet, ez zel tel je se dik be Is ten pa ran cso la ta, ek -
kor tud az em ber bol do gan és fé le lem nél kül bár mit meg ten ni és el vi sel ni.
Vedd hát ész re: Krisz tus mint aján dék a hi te det táp lál ja és ke resz ténnyé
tesz té ged; ugyanõ vi szont mint pél da kép tet te i det irá nyít ja. Cse le ke de te id
nem tesz nek té ged ke resz ténnyé, hisz épp azért szár maz hat nak tõ led, mert
ko ráb ban ke resz ténnyé let tél. Ahogy az aján dék és a pél da kép kü lön böz nek
egy más tól, ugyan úgy kü lön böz nek a hit és a cse le ke de tek.” Luther Már ton:
Mi az evan gé li um? Ford. Csep re gi Zol tán. Ma gyar or szá gi Luther Szö vet ség,
Bu da pest, 1995. /Ma gyar Luther Fü ze tek 5./ 8. k. WA 10/I,11,13–18.

KO CZOR NÉ HEI NE MANN IL DI KÓ

Lesz nek ket ten egy test té
A je gyes be szél ge tés pasz to rál pszi cho ló gi ai vizs gá la ta I.

1 Kom ló si Pi ros ka: A csa lád tá mo ga tó és ká ro sí tó ha tá sai a csa lád ta gok
lel ki egész sé gé re. A csa lád hely ze te a tár sa da lom ban. In Ger evi ch Jó zsef
(szerk.): Kö zös sé gi men tál hi gi é né. Gon do lat, 1989. 18. o.

2 Héz ser Gá bor: A pász to ri pszi cho ló gia gya kor la ti ké zi köny ve. Ma gyar -
or szá gi Re for má tus Egy ház Kál vin Ki adó ja, Bu da pest, 1995. 301–302. o.

3 Ben ce Im re: Je gyes ok ta tás a bu da vá ri gyü le ke zet ben. Lel ki pász tor,
2004/10. 385–389. o.



ják, a hely szû ke és az ol va só tá bor hoz zá ér té se mi att itt
nem közlöm a há zas ság kö tés teo ló gi ai as pek tu sá ról szóló
fe je ze tet. 

A gya kor la ti rész ben elõ ször a be szél ge té sek kér dé se it,
té má it mu ta tom be. Ter mé sze te sen a be szél ge té sek té má ja
sok ban ha son lít a bu da vá ri gyü le ke zet ben fo lyó je gyes be -
szél ge té sek tar tal má ra. A gya kor la ti rész má so dik fe lé ben
a be szél ge té se ket dol go zom fel a cél ban meg adott szem -
pon tok alap ján.*

A dol go zat vé gén a be szél ge té sek ta pasz ta la tai alap ján
fo gal maz tam meg a jö võ re vo nat ko zó ter ve i met. Mi vel két
év telt el az el sõ kí sér le ti je gyes be szél ge tés óta, a cikk
meg je le né se jó al kal mat kí nál ar ra, hogy az ak ko ri je gyes -
pá rok kal va ló kap cso la tom ról és az az óta ke let ke zett ta -
pasz ta la ta im ról is be szá mol jak. 

Dol go za tom cél ja, hogy a be szél ge té sek elem zé se, ész re -
vé te le im le írá sa ré vén ta nul sá go kat von jak le lel ki gon do -
zói mun kám ról, a pá rok ve lem va ló kap cso la tá ról, a lel ki -
gon do zás hoz, je gyes be szél ge tés hez va ló hoz zá ál lá suk ról,
a té mák kal kap cso la tos sa já tos sá gok ról. Kér dé sem, hogy
ad hat-e a pasz to rál pszi cho ló gia va la mi spe ci á lis se gít sé -
get az es kü võ elõt ti élet hely zet ben. Igyek szem meg fo gal -
maz ni a jö võ re vo nat ko zó ta nul sá go kat is.

A HÁ ZAS SÁG ELÕT TI IDÕ SZAK ÉS A HÁ ZAS SÁG
KEZ DE TI SZA KA SZÁ NAK PSZI CHO LÓ GI AI
AS PEK TU SAI – A BE SZÉL GE TÉ SEK BEN MEG JE LE NÕ
SÚLY PON TOK

Iden ti tás és in ti mi tás össze füg gé sei

Erik son iden ti tás el mé le te az em ber pszi chi kai fej lõ dé sét
nyolc sza kasz ra oszt ja. A ha to dik sza kasz a je gyes be szél -
ge té sek szempontjából igen fon tos. A fi a tal fel nõtt fel ada -
ta a kap cso lat te rem tés, a sze rel mi és há zas sá gi kap cso la -
tok vál la lá sa. Erik son sze rint ez csak ak kor le het sé ges, ha
az egyén iden ti tás ér ze te elég erõs. A kap cso lat, a köl csö -
nös ség a fel nõtt lét meg ha tá ro zó ja. A kap cso lat ki ala kí tá -
sa és meg tar tá sa az egyén in ti mi tás ra va ló ké pes sé gé tõl
függ. Az iden ti tás jel lem zõ je eb ben a sza kasz ban az, hogy
az em ber ki egyen sú lyo zott mér ték ben ké pes in ti mi tás ra és
ön ma ga el ha tá ro lá sá ra: kap cso la ta i ban nem ad ja fel ön -
ma gát, de iden ti tá sát sem kell annyi ra vé de nie, hogy ne
vál lal hat ná a kap cso lat te rem tés koc ká za tát.4 Az em be rek
több sé ge eb ben az élet kor ban vá laszt élet tár sat ma gá nak.
A fér fi és a nõ in ti mi tá sát az idõ mú lá sá val az el kö te le zõ -
dés egé szí ti ki. Az es kü võ vel, há zas ság kö tés sel pe dig re -
mé nyük sze rint egy élet re szó ló kap cso lat ra mon da nak
igent a pár tag jai.

Az ön is me ret és a pár vá lasz tás össze füg gé sei 

Vizs gá la tok ki mu tat ták, hogy az em be rek pár vá lasz tá sát
nagy mér ték ben be fo lyá sol ja az, hogy mi lyen em ber nek
tart ják ma gu kat, mi lyen az én ké pük. A fér fi nak és a nõ -
nek il le nie kell egy más hoz, vá lasz tá suk még sem tel je sen
tu da tos, ha nem töb bé-ke vés bé tu dat ta lan.5

A tu dat ta lan vá lasz tás té nye nem je len ti azt, hogy part -
ne rün ket nem elég jól vá laszt juk meg. Ez egy ku ta tá si
ered mény, amely nek tu do má sul vé te le se gít sé gé re le het az
egyén nek ab ban, hogy még job ban meg is mer je kap cso la ta
moz ga tó ru góit, tár sát és ön ma gát. Ez a fel is me rés ma gá -
val hoz hat ja a társ még jobb meg be csü lé sét, a má sik más -
sá gá nak vagy ha son ló sá gá nak tisz te le tét. Az ál tal, hogy a
fe lek fel is me rik, tár suk mi ben il lik hoz zá juk, a kap cso la -
tuk erõs sé ge it tu da to sít ják. Szá mom ra fon tos, hogy a fe -
lek a má sik hoz zá juk il lõ, de eset leg tõ lük el té rõ tu laj don -
sá ga it, ké pes sé ge it ér ték nek te kint sék, és ész re ve gyék,
hogy egy más sal lesz tel jes az éle tük.

A szü lõi min ta be fo lyá sa 

A pár vá lasz tást be fo lyá so ló té nye zõk kö zött je len tõs sze -
re pe van az el len ke zõ ne mû szü lõk rõl ki ala kí tott kép nek.
A pár vá lasz tás so rán a szü lõi min ta alap ján kü lön bö zõ tu -
laj don sá go kat, sze mé lyi ség je gye ket tu dat ta la nul elõ tér be
he lye zünk, má so kat pe dig nem kí vá na tos nak, ta szí tó nak
ta lá lunk. 

A há zas sá gi sze rep el vá rá sok ala ku lá sá ban is fi gye lem -
be kell ven ni a szü lõi min tát. A há zas társ fe lé irá nyu ló el -
vá rá so kat az el len té tes ne mû szü lõ ál tal meg va ló sí tott
sze rep vi sel ke dé sek be fo lyá sol ják. Aki nek jó ta pasz ta la tai
van nak el len té tes ne mû szü lõ jé vel, az azo no sul ni tud a
ka pott min tá val, és szü lõ jé hez ha son ló tár sat ke res ma gá -
nak. Aki csa ló dott szü lõ jé ben, és el uta sít ja an nak vi sel ke -
dé sét, az ap já val vagy any já val el len té tes jellemû, vi sel ke -
dé sû párt vá laszt ma gá nak. 

A ho zott há zas ság mo dell is a szü lõi csa lád min tá ját kö -
ve ti; mind egyik fél tö rek szik ar ra, hogy a sa ját ját fo gad -
tas sa el a má sik kal. A kö zös ál lás pont ki ala kí tá sát meg ne -
he zí ti, hogy a szü lõk nyo mást gya ko rol nak a fi a ta lok ra, és
el vár ják az egyik, il let ve a má sik mo dell hû sé ges meg va -
ló sí tá sát.6

Be szél ge té se im so rán gon dot for dí tok ar ra, hogy a part -
ne rek fel is mer jék ho zott min tá i kat, hi szen ez hoz zá se gí ti
õket ah hoz, hogy a tár suk ál tal meg fo gal ma zott el vá rá so -
kat, cse le ke de te i nek moz ga tó ru gó it is job ban meg ért sék, és
sa ját el vá rá sa ik kal vagy fé lel me ik kel is tisz tá ban le gye nek.
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* A dol go za tot a Lel ki pász tor két rész ben köz li. Je len szá munk ban a ne -
gye dik be szél ge té sig be zá ró lag ol vas hat ják a ta nul mányt.

4 Héz ser 1995, 74–75. o.

5 Bu da Bé la – Szil ágyi Vil mos: Pár vá lasz tás. Gon do lat Könyv ki adó, Bu -
da pest, 1988. 98–99. o.

6 Kom ló si 1989, 18–19. o.



A szü lõ és a gyer mek el vá lá sá nak fo lya ma ta

A sze mé lyes élet cik lu sok kap cso lód nak a csa lá di élet cik lu -
sok hoz. Ha az egyé ni, sze mé lyes nö ve ke dés idõ ben együtt
jár a csa lád fej lõ dé se szem pont já ból kri ti kus fel ada tok
vég re haj tá sá val, ak kor a csa lád ban, a pár kap cso lat ban
kom fort ér zés ala kul ki. A ta gok jól ér zik ma gu kat a csa -
lád ban, il let ve a há zas sá gi pár kap cso lat ban. 

Bec var és Bec var a csa lád éle té ben ki lenc cik lust vá zol
fel, amely bõl szá mom ra ket tõ nek van most je len tõ sé ge. Az
el sõ sza kasz a „füg get len fel nõtt” ne vet kap ta, amely ben
az ér zel mi éle tet a szü lõ és a gyer mek el vá lá sá nak el fo ga -
dá sa be fo lyá sol ja. A sza kasz kri ti kus fel ada tá nak je lö lik
meg az ere de ti csa lád tól va ló el kü lö nü lést, a kor tár si kap -
cso la tok ki ala kí tá sát, va la mint a mun ka, il let ve a pá lya
kez de tét. A má so dik sza kasz nak a „fris sen há za so dott” ál -
la po tot tart ják. Az ér zel mi éle tet a há zas társ irán ti el kö te -
le zett ség jel lem zi. Kri ti kus fel ada tok nak te kin tik a há zas -
tár si rend szer ki ala kí tá sát, a hely csi ná lást a hit ves ré szé -
re a csa lád ban és a ba rá ti kör ben, a mun ka-, il let ve pá lya -
igé nyek át for má lá sát.7

A je gyes be szél ge té sek ide jét mind a két sza kasz meg ha -
tá roz za. A gyer mek és a szü lõ ed di gi kap cso la tát épp az
es kü võ ke re te zi át, még ak kor is, ha a fi a ta lok már együtt
él nek. Az el sza ka dás, el ha gyás, el en ge dés hosszú éve kig
hú zó dó fo lya ma tá nak az es kü võ vel le kell  zá rul nia, hogy
a pár ké pes le gyen az egész sé ges há zas tár si vi szony ki ala -
kí tá sá ra. Ilyen for mán a szü lõk át él he tik a gyer me kük tõl
va ló bú csú ne héz sé ge it, a fi a tal pe dig töb bé nem tart hat
igényt szü lei gyá mo lí tó gon dos ko dá sá ra. Kü lö nö sen is iz -
gal mas szá mom ra, hogy az egyes je gyes pá rok ezt a hely -
ze tet ho gyan élik át. Át ér zik-e szü le ik fé lel me it? Ho gyan
tud nak szü le ik kel har mo ni kus kap cso la tot lét re hoz ni úgy,
hogy köz ben ne sé rül jön tár suk kal va ló kap cso la tuk sem?

A há zas ság be vá lá sá nak fel té te lei 

Az egy más hoz va ló al kal maz ko dás, a há zas tár si iden ti tás
ki ala kí tá sa nem megy má ról hol nap ra, ez hosszú fo lya -
mat, amely a há zas ság kö tés sel, az össze köl töz kö dés sel,
az együtt élés sel kez dõ dik. 

C. Kirk pat rick a szub jek tív igé nyek ki elé gí té sé re va ló tö -
rek vést a sze lek tív szük ség le tek el mé le té vel ma gya ráz za.8

A há zas ság har mó ni á ja ak kor lesz tel jes, ha mind két fél
ki elé gít he ti szük ség le te it. A szük ség le tek min den ki ben hi -
e rar chi kus rend szert al kot nak. A há zas ság ak kor mond ha -
tó jó nak, ha a part ne rek fon to sabb, elõny ben ré sze sí tett
szük ség le tei ál ta lá ban és leg na gyobb részt ki elé gül nek. „A
leg fon to sabb el vá rá sok nak tart ják a biz ton sá gi (vé dett -

ség-, szo li da ri tás-) igényt; az el is me ré si, meg be csü lé si
igényt; a sze xu á lis-ero ti kus (gyen géd sé gi és köl csö nös
öröm szer zé si) igényt és az ön ki fe je zé si, ön meg va ló sí tó
igényt.”9

A szer zõk ar ról is ír nak, hogy ha a há zas ság be vá lá sá -
nak té nye zõ it vizs gál juk, ak kor kü lönb sé get kell ten ni a
há zas ság elõt ti és utá ni té nye zõk kö zött. „A há zas ság
elõtt a leg fon to sab bak: a csa lád össze té te le, szo ci á lis hely -
ze te és emo ci o ná lis lég kö re, a szü lõk höz és a csa lád ta gok -
hoz va ló vi szony ki ala ku lá sa, to váb bá az ad di gi part ner -
kap cso la ti vi szony és a sze mé lyi ség egész szer ke ze te. A
há zas ság kö tés után az em lí tet te ken kí vül az össze il lés és
az al kal maz ko dás a dön tõ té nye zõ.”10

Fon tos szá mom ra, hogy a be szél ge té sek ben ke rül je nek
elõ a há zas társ sal kap cso la tos el vá rá sok, és mód nyíl jon
ar ra, hogy a fe lek jól meg ta lál ják az egy más sal va ló kom -
mu ni ká ció út ját, hogy nyílt és õszin te sza vak kal ki fe jez zék
egy más nak igé nye i ket, ké ré se i ket, szük ség le te i ket. Fon tos -
nak tar tom, hogy az igé nyek kel szem ben meg fo gal maz ha -
tók és ki mond ha tók le gye nek a ka pa ci tá sok: va jon ké pe -
sek-e a fe lek a tõ lük el várt igé nyek nek meg fe lel ni. Az egy -
más hoz va ló al kal maz ko dás hoz hoz zá tar to zik, hogy a fe -
lek idõn ként le mon da nak sa ját igé nye ik rõl a má sik ja vá ra. 

Az egy más hoz va ló al kal maz ko dás
és az in ti mi tás

Kom ló si Pi ros ka ar ról ír, hogy az egy más hoz va ló al kal -
maz ko dás leg alap ve tõbb fel té te lét egy ko ráb bi, si ke re sen
meg ol dott in tim kap cso lat ban kell ke res ni. Így a ko ra
gyer mek ko ri anya-gyer mek kap cso lat min den ké sõb bi in -
tim kap cso lat alap sé má já ul szol gál. Az anya-gyer mek
kap cso lat meg ha tá ro zó a há zas tár si kap cso lat ban is, ké -
sõbb pe dig szü lõ ként a gyer mek kel va ló kap cso lat ban is
ész re ve he tõk az el sõ in tim kap cso lat ele mei.11

Bur gess és Cott rell a há zas ság alap kö vé nek az ér zel mi
és in tim szfé rát tart ják. Sze rin tük a köl csö nös meg elé ge -
dett sé get nyúj tó há zas sá gok ban a pá rok eze ken a te rü le -
te ken ala kí tják ki egy más sal a leg na gyobb össz han got. „A
leg fon to sabb sze rin tük: a kri ti kus kér dé sek ben (pénz -
ügyek, ro ko ni kap cso la tok) va ló nagy egyet ér tés; a meg fe -
le lõ szá mú kö zös ér dek lõ dé si és te vé keny sé gi te rü let; az
ér zel mek és a köl csö nös bi za lom nyílt és gya ko ri ki fe je zé -
se; a há zas ság gal szem ben mi nél ke ve sebb elé ge det len ség
ki fe je zé se, [va la mint az] ön ma gunk ál la po tá ról [kapott]
po zi tív jel zé sek, [az] ön bi za lom ér ze te.”12

Kom ló si Pi ros ka hang súlyt he lyez a köl csö nös ki elé gü -
lést nyúj tó sze xu á lis kap cso lat ra is.
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7 Fe je ze tek a kon zul tá ció pszi cho ló gi á já nak tárgy kö ré bõl. Szerk. dr. Fo -
nyó Ilo na – Pa jor And rás. Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Bár czi Gusz -
táv Gyógy pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar, 2000. 241–242. o.

8 Kirk pat ric kot idé zi Bu da–Szil ágyi 1988, 268–269. o.

9 Uo. 268. o.
10 Uo. 270. o. 
11 Kom ló si 1989, 19. o.
12 E. W. Bur gess – Leonard S. Cott rell: Predicting Success or Failure in
Marriage. Prentice Hall, 1939. Idé zi Kom ló si 1989, 19. o. 



A be szél ge té sek ar ra is mó dot ad nak, hogy a há za su lan -
dók a lel ki gon do zó je len lé té ben meg be szél hes sék kri ti kus
kér dé se i ket, ki fe jez hes sék egy más irán ti ér zel me i ket. 

A sze re lem és a sze re tet meg élé se

Azon ku ta tá si ered mé nyek alap ján, ame lyek azt mu tat ták
ki, hogy az em be rek kü lön bö zõ kép pen élik meg a sze rel -
met, a szo ci ál pszi cho ló gia meg al kot ta a sze re lem há rom -
szög el mé le tét. Ro bert Stren berg sze rint a sze re lem há rom
el sõd le ges össze te võ bõl áll, úgy mint in ti mi tás, szen ve dély
és el kö te le zõ dés. En nek a há rom össze te võ nek a vál to za -
tos ke ve ré ke ha tá roz za meg a kap cso lat mi nõ sé gét. A sze -
re lem tí pu sa i nak vál to za tos sá ga ar ra vi lá gít rá, hogy az
ér zel mek in ten zi tá sa, ter mé sze te idõ vel vál toz hat, sõt az
ér zel mek az egyes em be rek nél el té rõ ek le het nek. Az in tim
kap cso lat so rán fon tos, hogy igye kez zünk meg ér te ni és ér -
zé kel ni azt, aho gyan a tár sunk sze ret min ket. A ne héz sé -
get az okoz hat ja, hogy ez el tér het at tól, aho gyan mi sze -
ret jük õt.13

Ga ry Chap man pont er re a tény re épí ti Egy más ra han -
gol va cí mû köny vét. Köny ve ar ról szól, hogy a sze re tet nek
öt fé le nyel ve van. Mind annyi an ar ra haj lunk, hogy a szá -
munk ra leg fon to sabb sze re tet nyel ven fe jez zük ki sze re te -
tün ket há zas tár sunk iránt. Sze re te tünk nek adunk han got,
az üze net még sem jut el hoz zá, mert az a nyelv, ame lyet
mi hasz ná lunk, is me ret len a szá má ra. Chapman ezért tart-
ja rend kí vül fon tos nak azt, hogy fel is mer jük sa ját sze re -
tet nyel vün ket, és tár sun ké val is tisz tá ban le gyünk.14 Az
öt sze re tet nyelv a kö vet ke zõ: 1. el is me rõ sza vak; 2. mi nõ -
sé gi idõ; 3. aján dé ko zás; 4. szí ves sé gek; 5. tes ti érin tés.

Meg lá tá som sze rint Chap man sze re tet nyel vei a Bur gess
és Cott rell ál tal le írt ér zel mi és in tim szfé ra te rü le te it öle lik
fel. Ugyan ak kor köny ve és szem lé le te a sze re tet ke resz -
tény gya kor la tá hoz ad se gít sé get. A sze re tet ta nu lá sa az
al kal maz ko dás si ke res sé gét is je len ti. Az ál ta la fel raj zolt
út vi szont épp el len té tes a vi lá gi szem lé let tel. Egy más nak
fe szül a két hom lok egye nest kü lön bö zõ ál lás pont. A vi lá -
gi szem lé let sze rint a be tel je sü lés ab ban rej lik, ha a csú -
cson va gyunk, si ke re sek va gyunk, és má sok szol gál nak ki
ben nün ket. A Chap man ál tal le írt jé zu si szem lé let sze rint
a be tel je sü lést és a bol dog sá got ab ban ta lál juk meg, ha
má so kat szol gá lunk, és az ön ként vál lalt szol gá lat ban ke -
res sük a sze re te tet. 

Köny vét na gyon ér de kes nek ta lál tam; a je gyes be szél ge -
tés ben át vet tem az õ szem lé le tét és fel hasz nál tam a kér -
dé se it. 

A BE SZÉL GE TÉ SEK TÉ MÁI:
KÉR DÉ SEK ÉS FEL ADA TOK

El sõ be szél ge tés

Be ve ze tõ kér dé sek
– Mi lyen gon do la tok kal, ér zé sek kel jött ide a tár sad? 
– Mit vár ezek tõl a be szél ge té sek tõl? Mennyi re akar ja a

tár sad ezt a be szél ge tést?
– Tart-e va la mi tõl, és ha igen, ak kor mi tõl?
– Szó ba jött-e köz te tek ez a be szél ge tés? Mit mon dott a

tár sad ró la? Ho gyan mond ta? 
– Ha lot tad, hogy va la ki más nak is be szélt er rõl a tár sad?

Ki nek és mit mon dott? Mi lyen arc ki fe je zés sel be szélt? 

„Szer zek ne ki se gí tõ tár sat, hoz zá il lõt”
Az el sõ al kal mon já té kos fel adat for má já ban ar ra ke res sük
a vá laszt, hogy a je gyes pá rok mi lyen nek lát ják tár su kat és
sa ját ma gu kat. A cél, hogy rá mu tas sak azok ra a tu laj don -
sá gok ra, ké pes sé gek re, ame lyek ben a pá rok az egy más hoz
va ló il lesz ke dést mu tat ják. A vá la szo kat elõ ször mind -
egyik fél egy pa pí ron rög zí ti, majd meg be szél jük. 

A fel ada tok a kö vet ke zõk: 
– Mi lyen nek lá tod a tár sa dat? Írd fel 4-10 tu laj don sá gát,

ké pes sé gét!
– Mi lyen nek lát té ged a tár sad?
– Mi lyen vagy? Amit a má sik nem lát meg ben ned. 
A má so dik fel adat a há zas társ irán ti el vá rá sok ról szól. Fel -
adat:
– Mit vársz el a há zas tár sad tól?
– Mit adsz te ne ki mint há zas társ?
A be szél ge tés fon tos ele me, hogy a le en dõ há zas tár sak fel -
fe dez zék, tár su kat most egy szem üve gen ke resz tül lát ják.
Ez a szem üveg fel na gyít ja a társ nak azo kat a tu laj don sá ga -
it, ké pes sé ge it, ame lyek szá muk ra fon to sak, ép pen azo kat,
ame lyek ben il lesz ked nek egy más hoz. Fel ada tom nak te kin -
tem, hogy rá mu tas sak ar ra: van nak dol gok, ame lyek ben
már össze il le nek, és van még szá mos do log, amely ben csi -
szo lód ni uk kell. A be szél ge tés egy ben ar ra va ló in dí tás,
hogy a je gye sek ve gyék ész re azt is, ami ben még csi szo lód -
ni uk kell. Egy-egy si ke res lépés fel idé zé se re ményt és biz -
ton sá got ad a pár nak arra nézve, hogy ké pe sek lesz nek az
együtt mû kö dés re olyan pon tok ban is, amely ekben most
még si ker te len nek lát ják ma gu kat. Fel ada tom nak te kin tem,
hogy olyan in for má ci ó kat ad jak a pár nak ön ma guk ról, a
kap cso la tok tör vény sze rû sé ge i rõl, ame lyek se gít sé gük re le -
het nek a to váb bi ak ban. Ilyen pél dá ul az, hogy az össze csi -
szo ló dás nem megy má ról hol nap ra. Ta nul ni kell az egy -
más sal va ló élést. A csi szo ló dás egyik fel té te le a nyílt kom -
mu ni ká ció. A nõ és a fér fi sok min den ben kü lön bö zik egy -
más tól, még a kap cso la tot is el té rõ en ér té ke lik. Az idõk fo -
lya mán nem ma rad nak ugyan olya nok, mint most, so kat
vál toz nak. Elõ for dul, hogy az egyik fél megvál to zá sát nem
kö ve ti au to ma ti ku san a má sik fél  vál to zá sa is. Ilyen nagy
vál to zást jelent pél dá ul a gyer mek szü le té se. 
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Há zi fel adat
A ta lál ko zá so kat há zi fel adat tal zá rom. A fel adat ön ma -
guk, pár kap cso la tuk tu da to sabb meg fi gye lé se: a si ke res
csi szo ló dá si pon tok ész re vé te le és azok nak a pon tok nak
az ész le lé se, ahol még szük sé gük van csi szo ló dás ra. 

Ar ra ké rem a pá ro kat, hogy a kö vet ke zõ ta lál ko zá sunk -
ra hoz za nak 5-5 gyer mek ko ri ké pet. Le het nek a ké pen raj -
tuk kí vül má sok is, az a fon tos, hogy õk hat év alat ti ak le -
gye nek a ké pe ken.

Má so dik be szél ge tés

„El hagy ja ap ját és any ját”
Ez a té ma kör a csa láddal kapcsolatos él mé nye ket, ér zé se -
ket dol goz za fel. Egyik ele me az, hogy a fi a ta lok tisz tá ban
le gye nek azok kal a min ták kal, ér té kek kel, ame lye ket ott -
hon ról visz nek ma guk kal há zas sá guk ba. Tudatosítsák,
hogy a szü le ik kel va ló kap cso la tuk nagy ban be fo lyá sol ja
há zas tár suk kal va ló vi szo nyu kat. 

Az el sza ka dás-el ha gyás té ma kö re ar ra vi lá gít rá, hogy
mennyi re tud nak, tud tak a fi a ta lok ön ál lóvá vál ni, füg get -
len né len ni szü le ik tõl. Fon tos ele me en nek az, hogy a szü -
lõk mennyi re ké pe sek el en ged ni gyer me ke i ket. 

A fény ké pek rõl va ló be szél ge tés
A fény ké pek rõl va ló be szél ge tés cél ja a szü lõi csa lád meg -
is me ré se. A fény ké pek kap csán kü lö nö sen is az ér de kelt,
hogy a võ le gény és a meny asszony ho gyan te kint szü le i -
re: mi lyen nek lát ják õket, mi lyen em lé ke ket hor doz nak ró -
luk. A kért fény ké pek ab ból a kor szak ból va lók, ami kor a
gyer mek az ödi pá lis kor sza k ban ra jong el len té tes ne mû
szü lõ jé ért. A pár vá lasz tást nagy mér ték ben be fo lyá sol ja,
hogy mi lyen min tát kap tunk el len té tes ne mû szü lõnk tõl.
En nek fel tá rá sá ra szol gál a má so dik al ka lom. 

A fény ké pek kel kap cso la tos kér dé se im a kö vet ke zõk:
– Ki van a fény ké pen? 
– Ho gyan em lék szel er re a kép re? 
– Mi ért ezt a ké pet hoz tad? Ki ké szí tet te a fény ké pet?
– Ki hi ány zik ró la az ak ko ri csa lád ból? Ho gyan vál to zott

az óta a csa lád?

A szü lõi min ta
A fény ké pek rõl va ló be szél ge tés után ar ra ké rem a pá ro -
kat, hogy ír ják fel a pa pír juk ra, mi lyen nek lát ják az édes -
any ju kat, édes ap ju kat. Cé lom, hogy meg fi gyel jék, pár vá -
lasz tá suk ban mennyi re je len tõs sze re pet ját szott a szü lõi
min ta. Lé nye ges nek tar tom, hogy egy más elõtt ki mond -
ják, mennyi re kö ve ten dõ szá muk ra szü le ik pél dá ja, el fo -
gad ják-e õket, éle tü ket, vagy sem. 

Kér dé se im:
– Ha a ve le tek el len té tes ne mû szü lõ tök re néz tek, mi ben

sze ret né tek, ha õt kö vet né a há zas tár sa tok, és mit sze -
ret né tek, hogy ne úgy te gyen, aho gyan õ tett?

– Mi ben sze ret né tek a ve le tek azo nos ne mû szü lõ tök re

ha son lí ta ni, úgy ten ni, aho gyan õ tett, és mi az, amit
sem mi kép pen nem sze ret né tek úgy csi nál ni, mint õ?

El ha gyás-el en ge dés
– Mi min den fog hi á nyoz ni édes anyá tok nak, ha el hagy já -

tok a csa lá di fész ket? 
– Mit kap tok édes anyá tok tól nap mint nap?
– Mi rõl tud tok le mon da ni ezek közül? Mit nem kö ve tel tek

majd a há zas tár sa tok tól, amit ed dig meg kap ta tok a
szü le i tek tõl?

Ho zott ér té kek
Egy ér ték lis tát adok a há za su lan dók ke zé be. Ké rem, hogy
kü lön-kü lön dol goz za nak, majd ha vé gez tek, meg be szél -
jük az ered ményt. 

Az ér ték lis ta:
– tu dás
– pénz
– hasz nos mun ka
– egész ség
– sze re tet
– te het ség
– hit
– föld
– va gyon tárgy
Kér dé sek:
– Mely csa lád ta god szá má ra tar to zik az adott ér ték az ál -

ta la há rom leg fon to sabb nak tar tott kö zé? 
– Ál lítsd eze ket az ér té ke ket a sa ját ma gad fon tos sá gi sor -

rend jé be! 

Há zi fel adat
Ket tõ fel ada tot adok. A há zi fel ada tok nak nem csak az a
cél ja, hogy a je gye sek job ban meg is mer jék egy mást, ha -
nem hogy dol goz za nak, mû köd je nek együtt. A kö zös fel -
ada tok meg ol dá sa se gí ti az össze tar to zást, és elõ se gí ti a
ha té kony kom mu ni ká ció fej lõ dé sét. 

Az egyik fel adat, hogy a kö vet ke zõ né ze tek, csa lá di
mon dá sok kö zül vá lasszák ki azo kat, ame lye ket csa lád -
juk ban va la me lyik szü lõ kép vi selt. Ez után dol goz za nak
együtt. Ha son lít sák össze a két mon dás sort, és be szél je -
nek ar ról, hogy me lyek lesz nek va jon ér vé nye sek az õ csa -
lád juk ra. Van nak-e azo nos vagy össze fér he tet len mon dá -
sok a be je lölt mon da tok kö zött?
– Az a ti ed, amit meg eszel.
– In kább ne menj is ko lá ba, de ne szín lelj be teg sé get.
– Csak az a fon tos, hogy meg le gyen a na pi be te võnk. 
– Aki nem dol go zik, ne is egyék.
– So ha nem le he tünk elé ge det tek az zal, amit meg sze rez -

tünk. 
– Ha va la ki meg üt, ne hagyd ma gad, üss vissza!
– Le het, hogy a má sik nak is iga za van. 
– Az anyád is csak em ber. 
– Szép az élet.
– Ad dig nyúj tóz kodj, amed dig a ta ka ród ér! 

451



– Most élj, amíg fi a tal vagy.
– Al vó em bert so se za varj!
– Nem a bõr szí ne a fon tos, ha nem az em ber vi sel ke dé se.
– Har colj az ér de ke i dért, más úgy se te szi.
– Min den ki azt kap ja, amit meg ér de mel.
– Be szélj szé pen ma gya rul, mert ez az anya nyel ved!
– Gon dold meg, ki vel állsz szem ben, mi elõtt vic ce lõd nél!
– Ha jó szán dék ból kri ti zál va la ki, ne sér tõdj meg!
– Ha nem ta nulsz, el me hetsz ut ca sep rõ nek!
– Lá tod, tudsz te, ha akarsz!
– Ne men jen le a nap a ha ra god dal!
– Rend a lel ke min den nek!
– Kérj bo csá na tot ak kor is, ha nem ér zel õszin te meg bá nást!
– Fo gadj szót, mert ak ko rát adok, hogy a fal ad ja a má si kat!
– Bez zeg az én gyer mek ko rom ban…
– Én csak jót aka rok ne ked!
– Hol a sö röm?
– Te le van a hó ci põm ve le tek!15

A má sik há zi fel adat  gyanánt az es kü võ jük meg szer ve zé -
sé vel já ró dol gok ról ké rek egy be szá mo lót. Voltaképpen az
ér de kel, hogy az es kü võ meg szer ve zé se mi lyen konf lik tu -
sok kal jár, ho gyan si ke rül eze ket meg ol da ni. A fel dol go -
zás hoz a kö vet ke zõ kér dé se ket adom át ne kik:
– Ho gyan zaj lik majd az es kü võ tök és a la ko dal ma tok?
– Ké szít se tek egy lis tát ar ról, hogy mit kell még el in téz ni

az es kü võ ig, la ko da lo mig, és mit te ttetek már meg ed -
dig! Pél dá ul az es kü võ idõ pont já nak ki je lö lé se, a temp -
lom ki vá lasz tá sa, az ét te rem ki vá lasz tá sa stb. 

– Kü lön-kü lön je löl jé tek meg az egyes pon tok nál, hogy
sze rin te tek ki nek az aka ra ta ér vé nye sült!

– Hol ér vé nye sült szü le i tek aka ra ta?
– Me lyik az a pont, ame lyik ben ne he zen ju tot ta tok dön -

tés re? 
– Me lyik az, ame lyik ben most is konf lik tus van? Le het,

hogy nincs ilyen? 
– Kik kö zött volt konf lik tus: a szü lõk és kö zöt te tek, a le -

en dõ ná szok kö zött vagy ket tõ tök kö zött?
– Mi lyen el in téz ni va lók há rul nak rá tok, és mit csi nál nak

a szü lõk?
– Ha nem ér te tek egyet a szü le i tek kel, mi tör té nik? Pél dá -

ul rá juk hagy já tok, meg sér tõd tök, be csap já tok az aj tót. 
– Ha ti ket ten nem ér te tek egyet, mi tör té nik? Ho gyan ér -

vé nye sí ti tek sa ját aka ra to to kat a má si ké val szem ben?

Har ma dik be szél ge tés

A be szél ge tés egyik fe lét a há zi fel adat meg be szé lé sé re
szá nom. 

A má so dik fe lé nek meg könnyí té sé re a jó há zas ság ról
szó ló ál lí tá so kat fo gal maz tam meg. Ter vem sze rint az ér -
té ke lés után ezek rõl az ál lí tá sok ról kez de mé nye zek be szél -

ge tést. Az ál lí tá sok meg fo gal ma zá sá nál az a szem pont
mo ti vált, hogy meg ke res sem a há zas ság gal kap cso la tos
ha mis el vá rá so kat, il let ve hogy a fe lek kü lön bö zõ né ze te -
it üt köz tes sem. 

„Lesz nek ket ten egy test té”
Mi lyen sze rin te tek a jó há zas ság? Az aláb bi ál lí tá sok nál
je löld 1 és 5 kö zöt ti szám mal, hogy sze rin ted mi lyen mér -
ték ben iga zak (5 = tel je sen igaz, 1 = egy ál ta lán nem
igaz). 

A jó há zas ság ban: 
– A há zas tár sak el me rik egy más nak mon da ni, ha bánt ja

õket va la mi. 
– A há zas tár sak nak nincs tit kuk egy más elõtt.
– A há zas tár sak nak nin cse nek kü lön prog ram ja ik.
– Fel ad ják a ré gi ba rá ti kap cso la to kat.
– Mind ket te jük nek örö möt okoz a ne mi élet. 
– Kö zös cél ja ik van nak.
– Együtt jár nak temp lom ba.
– Fi gye lem be ve szik egy más tes ti és lel ki szük ség le tét, és

igye kez nek ki elé gí te ni azt.
– Idõn ként el ol vas nak együtt egy köny vet, és meg be -

szé lik.
– A há zas tár sak nak so ha sincs né zet el té ré sük. 
– Együtt oszt ják be a pén zü ket.
– Kü lön pénz zel nem ren del kez nek.
– Má sok elõtt is ki fe je zik össze tar to zá su kat.
– Nem pa nasz kod nak egy más ra sa ját szü le ik nek. 
– Meg be csü lé sü ket a má sik iránt úgy fe je zik ki, hogy

meg hall gat ják a má sik ér zé se it, gon do la ta it, és te kin tet -
tel van nak azok ra. 

– Meg tart ják sa ját hob bi ja i kat.
– A há zas tár sak kü lön-kü lön oda men nek, aho va akar -

nak, nem tar toz nak egy más nak szám adás sal az ide jü -
ket il le tõ en.

– A há zas tár sak idõn ként meg di csé rik egy mást va la mi ért. 
A fel adat után min den pont ról kü lön is be szél ge tünk.
Nagy hang súlyt he lye zek a kü lönb sé gek oka i nak tisz tá zá -
sá ra, meg be szé lé sé re.

Ne gye dik be szél ge tés

„Sze resd fe le ba rá to dat, mint ön ma ga dat!”
Ez az al ka lom a sze re tet-sze re lem kér dé se kö ré össz pon to -
sul. A be szél ge tés alap ját Chap man köny ve szol gál tat ta,
amely sze rint a há zas tár sak sze re tik egy mást, azon ban
nem biz tos, hogy jól mu tat ják ki a má sik iránt ér zett sze -
re te tü ket. A kér dé sek a kö vet ke zõk: 
– Me lyi ket tar tod ér té ke sebb nek, a sze re te tet vagy a sze -

rel met? Mi ért? Tönk re te het-e a sze re tet? 
– Em lék szel, mi kor érez ted gye rek ko rod ban a leg job ban,

hogy a szü le id sze ret nek té ged? 
– Mi vel okoz za a tár sad a leg na gyobb fáj dal mat szá mod -

ra? (Ez a kér dés a bel sõ szük ség let ekre vi lá gít rá.)
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TU DUNK-E ÜN NE PEL NI?

A va sár nap, az ün nep, az ünnepek között a ka rá csony is
Is ten aján dé ka. Le he tõ ség a ve le va ló ta lál ko zás ra, az üze -
net meg ér té sé re, tes ti és lel ki erõ gyûj tés re, a ke resz tény
kö zös ség meg élé sé re a gyü le ke zet ben és a csa lád ban egy -
aránt. Az ün nep még sem je lent min den ki nek örö met, fel -
töl te ke zést. Va jon mi ért nem tud – nem akar – a mai em -
ber él ni az ün nep nyúj tot ta le he tõ ség gel?

Az ün nep a tör té ne lem ki csiny, de fon tos ré sze. A je len -
ben meg ál lunk egy pil la nat ra, vissza te kin tünk a múlt ba,
hogy an nak em lé kei alap ján, ta pasz ta la ta it le szûr ve, be lõ -
le böl cses sé get és erõt me rít ve ala kít suk a jö võt. A „meg -
ál lí tott” pil la na tok ban egyén és kö zös ség mo rá lis szám ve -
tést tart hat, ka tar ti kus él mé nyen me het ke resz tül, így az
„új ra in du ló” idõ a ta pasz ta la tok kal és él mé nyek kel meg -
gaz da go dott em ber szá má ra az új ra kez dés pil la na tá vá le -
het. Az ün ne pet nem a nap tár hoz za el, ha nem be lül tör -
té nik, be lül szü le tik. Ha vi szont a kö zös ség ün nep nap ja
nem érin ti meg az egyént, ak kor ha zug ság gá, ha lál ra ítélt
kül sõ ség gé vá lik min den kí vül rõl erõl te tett szak rá lis vagy
pro fán ün ne pi kel lék.2

A mo dern ün nep az el ha nya golt érint ke zé sek pót lá sa, az
aján dé ko zás, de még in kább a fo gyasz tás ide je. Ün ne pe in -
ket nem elõ zi meg fel ké szü lés, meg tisz tu lás, nem hat ja át
szent ség, nem kö ve ti ka tar zis. Az ün ne pek bel sõ át élé se, az
ün ne pi be le fe led ke zés in ten zi tá sa mér sék lõ dött, csök kent
az esz mei te lí tett ség, a kö zös sé gi jel leg. A pol gá ri, sze xu á lis
és egyéb for ra dal mak ki kezd ték a szer tar tá so kat. Az em be -

rek egy szer csak azon kap ták ma gu kat, hogy szün te le nül
dol goz nak, el tûn tek az ün ne pek. Szál ló igé vé lett: „mun ká -
val ün ne pe lünk”. A glo ba li zá ló dó vi lág ban ta núi, ál do za tai
és sze rep lõi le he tünk an nak a fo lya mat nak, amely nek so -
rán a ha gyo má nyok kal meg erõ sí tett, zárt kö zös sé gek fel -
bom la nak. Ha gyo má nyos ün ne pe ink meg szo kás sá vál nak,
ki ürül nek, ez zel egy idõ ben pót ló la gos ün ne pek szü let nek.
Sok fé le, szin te hét köz na pi ese mény, ki sebb-na gyobb vál to -
zás is már ün nep lés re ad okot, a sok köz na pi ün nep lés mi -
att pe dig ma ga az ün nep vá lik kér dé ses sé. Az ün nep te len -
ség egye nes kö vet kez mé nye a lé lek el fá ra dá sa, be teg ség re
va ló haj lan dó sá ga. Az em ber nem tud rit mus nél kül él ni. A
te vé keny ke dés ben meg is kell tud ni áll ni, meg nyu god ni, be -
fe lé for dul ni. Jel lem zõ, hogy eh hez ma már gya kor ta kli ni -
kai, te rá pi ás mód sze re ket kell igény be ven ni. 

A SZENT IDÕ – SZEN TELD MEG AZ ÜN NEP NA POT!

A meg szen telt na pok egy ér tel mû lel ki több le tet hor doz nak
ma guk ban. Tud va vagy tu dat la nul ezt ke re si, ezt akar ja
meg él ni az Is ten tõl el sza kadt em ber is. A nagy nép ve zé -
rek hez, dik tá to rok hoz írt al kal mi ódák és „imák” is jól
mu tat ják, hogy az ün ne pek hez ter mé sze tes mó don kap -
cso ló dik a szak ra li tás igé nye a ha tal mon le võk és az
„alatt va lók” ré szé rõl egy aránt. Ha Is ten nincs, ak kor az
em ber nek kell a he lyé re áll ni, õt il le ti a di csõ ség és a di -
csõ í tés. Az ün nep szent sé gért ki ált. Nincs pro fán ün nep.
Az csak sza bad ság, mun ka szü net, va ká ció, pi he nés, ki -
kap cso ló dás, ön ál ló an be osz tott idõ. Az em ber sza vak nél -
kül, ösz tö nö sen is ér zi, hogy az iga zi ün nep a transz cen -
dens sel va ló ta lál ko zás mi nõ sí tett al kal ma.
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– Mit kérsz leg gyak rab ban a tár sad tól? (Azt, ami bõl lát ja,
hogy sze re ti a tár sa.)

– Ho gyan szok tad sze re te te det ki mu tat ni tár sad iránt?
Mi bõl lát hat ja, hogy sze re ted? (Ab ból, aho gyan ki tud ja
fe jez ni sze re te tét.) 

A kér dé sek for dít va is:
– Sze rin ted mi vel oko zod a leg na gyobb fáj dal mat tár sad -

nak? (Az õ bel sõ szük ség le té nek is me re te.)

– Mit kér leg gyak rab ban tõ led a tár sad? 
– Mi bõl lá tod, hogy tár sad sze ret té ged? Ho gyan szok ta

ki fe jez ni sze re te tét irán tad?16

16 Chap man 2003, 99. o.

ZSED NAI JÓ ZSEF NÉ

Gon do la tok az ün nep lés rõl
– ka rá csony elõtt I.

Rosszul ün ne pel az, aki nek az ar ca az ün nep után nem su gár zóbb.1 (Csor ba Gyõ zõ)

1 In: Ád ven ti-ka rá cso nyi mo za ik. Fé bé, Pi lis csa ba, 2002. 37. o.
2 Han kiss Ele mér: A Tíz pa ran cso lat ma. He li kon Ki adó, 2002. 183. o.



A zsi dó írás tu do mány sze rint a de ka ló gus hi va tott a lel -
ke ket meg vi lá gí ta ni és az em be ri ség éle tét el ren dez ni. Nem
avul hat el ad dig, amíg a vi lág fenn áll. Így a he te dik nap
meg szen te lé sé re vo nat ko zó pa rancs is örök ér vé nyû, az em -
ber és az élet vé del mé ben szól. Az em ber ter mé sze tes élet rit -
mu sa ez: hat na pon át dol go zik, a he te dik na pon meg pi hen.
Az Exo dus szem pont jai sze rint a zsi dó szom bat olyan nap,
amely nem egy sze rû en az em ber re, ál lat ra és ter mõ föld re
vo nat ko zó nyu ga lom ide je, ha nem a Te rem tõ vel kap csol ja
össze az em bert.3 Az ün ne pé lyes is ten tisz te let és a val lá sos
ok ta tás nem ma rad hat el ezen a na pon. Az Úr meg ál dot ta
és meg szen tel te a he te dik na pot, ez pe dig azt je len ti, hogy
meg szen te lõ erõ vel ru ház ta fel. A zsi dó li tur gia sze rint a
szom ba ti pi he nés meg erõ sít a sze re tet ben, az ál do zat kész -
ség ben, az igaz ság ban, a hû ség ben, a bé kes ség ben és a
meg eny hü lés ben, a meg nyug vás és a biz ton ság ér ze té ben.
Is ten min dig egy for mán kö zel van az em ber hez, ezen a na -
pon a hí võk is kö ze lebb ke rül nek egy más hoz. Az ün nep a
mennyei kö zös sé get hoz za el a zsi dó ott ho nok ba. A csa lá di
asz tal a csa lá di is ten tisz te let hely szí ne is. A gyer me kek be -
le nõ nek egy meg szen telt vi lág ba, amely ben a leg hét köz na -
pibb dol gok is Is ten rõl be szél nek. A meg szen telt ün ne pek
egy élet re meg ha tá roz zák sze mé lyi sé gü ket. 

A zsi dó szo ká sok hoz ké pest saj nos a ke resz tény csa lá -
dok ban sok kal ke vés bé hasz nál juk ki a kö zös ün nep lés -
ben, az ott ho ni ün ne pi li tur gi á ban rej lõ erõt és ne ve lé si le -
he tõ sé get. Az is ten tisz te le tet és az imád sá got a temp lo -
mok ba utal juk, ide kö tõ dik már a csa lád min den szent
cse lek mé nye, az ott hon pe dig a pro fán élet szín te re ma -
rad. Pe dig a csa lá di li tur gia az egyik leg al kal ma sabb esz -
köz a gyer me kek hit éle ti ne ve lé sé ben – éne kek kel, tex tu -
sok kal, imád ság gal, gyer tya gyúj tás sal vagy ün ne pi kel lé -
kek kel. Az ün nep (akár a csa lá di ün nep) val lá sos ér té ke
ak kor lesz nyil ván va ló, ha az eh hez szük sé ges fel té te le ket
meg te remt jük. Pél dá ul ün ne pi ke ret (kül sõ sé gek, dí szek,
jel ké pek), a tel jes csa lád je len lé te, Is ten igé je és an nak ma -
gya rá za ta, imád ság.4

A csa lá di ün nep lés sa ját sá gos mély sé ge és me leg sé ge
egye dül ál ló: élet örö möt, ér ték ren det biz to sít, se gí ti a gyer -
me ket, hogy az anya gi vi lág ban is fel is mer je a lel ki kin cse -
ket; el mé lyí ti ün ne pe ink tar tal mát, job ban meg ér te ti azok
je len té sét. Al kal mat ad ar ra, hogy fél re té ve a hét köz na pi
fog la la tos sá got, töb bet tö rõd jünk egy más sal, job ban meg -
él jük: egy csa lád va gyunk. 

LUTHER MA GYA RÁ ZA TA A PA RAN CSO LAT RÓL

A Nagy ká té sze rint a dur va mun kák ti lal ma kül sõ ség, Jé -
zus en nek meg tar tá sát a mi dön té sünk re bíz za. A pa ran -
cso lat cél ja nem a mun ka til tá sa – ahogy azt a zsi dók szi -

go rú sza bá lya i ban lát hat juk, ame lyek mi att Jé zus sal is
konf lik tus ba ke rül tek –, ha nem az ün nep meg szen te lé se.
A szol gai mun ka kor lá to zá sa a sze gény nép ér de ké ben
szük sé ges, hogy meg pi hen hes se nek és Is ten igé jé nek hall -
ga tá sá ra össze gyü le kez hes se nek. Bár a Nagy ká té 1538.
évi ki adá sá ból Luther már tö röl te ezt a mon da tot, az ere -
de ti ben még sze re pelt: „…nem az ér tel mes és ta nult ke -
resz tyé nek ked vé ért tar tunk mun ka szü ne tes ün nep na po -
kat, hi szen azok nak egy ál ta lán nincs rá szük sé gük.” 

Luther sze rint a ke resz tény em ber min den nap ja ün nep -
nap kell le gyen, ami kor Is ten igé jét ta nul má nyoz za, vi sel -
ke dé sét, gon do la ta it ah hoz iga zít ja, éle tét Is ten szol gá la -
tá ra ajánl ja. Et tõl vá lik ün nep pé az ün nep. Nem ün nep -
szen te lés a temp lom ban vég zett pa pi szol gá lat, ének lés,
csi lin ge lés stb. sem, ha nem hir de tik és nem gya ko rol ják
Is ten igé jét.5 (Össze ha son lí tá sul: Kál vin az ige mel lett
hang sú lyoz za a szent ség gel va ló élésnek és a gyü le ke zet
kö zös sé gé nek a fon tos sá gát. Az ün nep ak kor töl ti be ren -
del te té sét, ha kö zös sé get te remt Is ten és a gyü le ke zet, il -
let ve a gyü le ke zet tag jai kö zött.)

A KA RÁ CSONY „VA RÁ ZSA”

A bé két ho zó, a vi lá got meg vál tó Jé zus szü le tés nap ján a leg -
na gyobb em be ri nyo mo rú ság ban is éled a re mény, imád koz -
ni ta nul a meg fá radt lé lek. A gyer me kek is óha tat la nul meg -
ér zik a fel nõt tek vi sel ke dé sét, ün ne pi han gu la tát. Szi go rú -
an meg tar tott szo ká sa it lát va át élik, hogy még a szü lõk nél
is na gyobb ha ta lom mû kö dik kö rü löt tük: em ber fe let ti erõ,
amely tõl cso dát re mél he tünk vagy bün te tést ér de mel he tünk.
A val lá sos ne ve lés más sal alig pó tol ha tó le he tõ sé ge nyí lik
meg ezen az ün ne pen, amely nek cso dá ját még a val lás ta lan
kör nye zet ben ün nep lõ gyer me kek is ér zik. 

Oscar Cull mann ír ja: „Fi a tal éle tünk ben bi zo nyá ra ak -
kor éb redt föl elõ ször a val lá sos ér zés, a misz té ri um szent
és bol do gí tó bor zon gá sa, ami kor szü le ink de cem ber 24-én
es te elõt tünk, vá ra ko zó gyer me kek elõtt ki nyi tot ták a szo -
ba aj ta ját, ahol – mint ha egy má sik vi lág ból jön ne – gyer -
tya fény özön ben állt a fa.”6

HA GYO MÁ NYOK7 – ÉS AMI MA RADT BE LÕ LÜK

A szám ta lan nép szo kás, jós lat és hi e de lem ar ra utal,
hogy a ka rá csony nak az élet min den te rü le té re ki ter je dõ
ha tást tu laj do ní tot tak. A leg több nép raj zi elem az ün nep
„böjt jé hez”, de cem ber 24-éhez kö tõ dik. Bár a ter mé sze ti
je len sé gek bõl ne ga tív kö vet kez te té se ket is le le he tett
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3 Szûcs Fe renc: Teológiai etika. Református Zsinati Iroda, Budapest,
1993. 160. o.

4 Pi erre Ran wez: A kis gyer mek val lá si ne ve lé se. Jel, 1993.

5 Kon kor dia könyv. Az evan gé li kus egy ház hit val lá si ira tai. 2. Bu da pest,
1957. 107–111. o.

6 Oscar Cull mann: A karácsony ünnepének kialakulása és a karácsonyfa
eredete. Budapesti Református Teológiai Akadémia, 1992. 39. o.

7 Bá lint Sán dor: Ka rá csony, hús vét, pün kösd. Apos to li Szent szék
Könyv ki adó ja, Bu da pest, 1989.



von ni, sok kal in kább jót je len tett az ün nep, mint rosszat.
Ezt bi zo nyít ja a má ig élõ szó lás is: „le gyen ne ked ka rá -
csony”, amellyel az egyik em ber jót kí ván vagy ad a má -
sik nak. 

A ka rá csony a meg úju lás, a meg tisz tu lás ide je volt –
em ber nek, ál lat nak, lak hely nek egy aránt. Az ün nep hez
hoz zá tar to zott a ki bé kü lés, a rá szo rul tak meg aján dé ko zá -
sa és a gyó nás is. Volt olyan vi dék, ahol az apa pap nak öl -
töz ve gyón tat ta meg a csa lád tag ja it, tel jes ko moly ság gal,
fel em lít ve az egész év ben el kö ve tett vét ke ket. Leg alább a
ka rá csony  es ti ha rang szó és az éj fé li mi sé re hí vó ha rang
kö zött sze re tet ben és bé kes ség ben kel lett él ni min den ki -
vel, hogy a kis Jé zus ál dá sá ra mél tó nak ta lál tas sa nak.

A ka rá cso nyi kul ti kus vagy meg szen telt kel lé kek nek
gyó gyí tó erõt tu laj do ní tot tak a kö vet ke zõ esz ten dõ re. Az
ün ne pi je lek bõl ki le he tett ol vas ni, hogy pél dá ul ki fog jö -
võ re meghá za sod ni vagy ép pen meg hal ni.

A nép szo ká sok szí nes ka val kád ja má ra meg fa kul ni lát -
szik, de tar tal muk és a hoz zá juk kap cso ló dó vá ra ko zá sok
to vább él nek. A gyó nás, fõ leg a csa lá don be lül, már nem
jel lem zõ, leg in kább a gyü le ke ze ti kö zös gyó nás ra kor lá to -
zó dik. Ha lot ta ink ról má ig meg em lé ke zünk az ün ne pen, a
ka rá csony fa gyer tyái mel lett, a te rí tett asz tal nál és az is -
ten tisz te le ten egy aránt. A ka rá csony fény pont ja, az ün nep
csú csa ma is de cem ber 24-e, ami kor hi va ta lo san még
nincs is ün nep nap. Kü lö nös erõ len gi kö rül az ün ne pet.
Már nem szo kás fel tét le nül meg bé kél ni a ha ra go sok kal az
is te ni ál dás el vesz té sé tõl fél ve – még is so kan re mé lik akár
hó na po kon ke resz tül is, hogy ka rá csony kor majd
könnyebb lesz bo csá na tot kér ni és meg bo csá ta ni, mert mi -
kor, ha még ak kor sem. Az ün ne pen sú lyo sabb a bán tás,
fá jóbb a kö zöny, ke se rûbb a ma gány, mint más kor. Mert a
ka rá csony hoz sze re tet il lik. A né pi ha gyo má nyok hoz, hi e -
del mek hez kö tõ dõ vá ra ko zá so kat sok szor meg mo so lyog -
juk, köz ben pe dig mi is az egész év re vagy egész éle tünk -

re ki ha tó ál dást re mé lünk az ün ne pen. Igyek szünk is,
hogy mél tó nak ta lál tas sunk er re. 

KA RÁ CSONY ÁR NYAI

A ka rá csony fo gyasz tói tár sa dal munk ban kí mé let len aján -
dék ver sennyé, a ja vak szent ün ne pé vé vált. A ma te ri a lis ta
vi lág ban a sze re tet is csak ak kor és annyi ban ér ték, ha
pénz ben mér he tõ és meg vá sá rol ha tó áru vá kon ver tá ló dik.
Mint ha a drá gább aján dé kok kal csök ken te ni le het ne az év
köz ben fel hal mo zó dott sze re tet adós sá gun kat. Rá adá sul
mi nél több az aján dék, an nál in kább csök ken az öröm re
va ló kész ség és ké pes ség. 

Az iga zi ün nep min dig a nyu godt idõ al kal ma is, nem fér
ve le össze a ro ha nás és a kap ko dás. Vagy az egyi ket vá laszt -
juk, vagy a má si kat, a ket tõ ki zár ja egy mást! A mo dern em -
ber pe dig már alig tud (akar, mer) meg áll ni. In kább me ne kül:
az ün nep tõl, a csend tõl vagy ma gá tól az élet tõl. Va jon mi ért
lett olyan nép sze rû ka rá cso nyi úti cél sok tá vo li or szág, ahol
nincs tél, hó és fe nyõ il lat, ahol sem mi sem em lé kez tet az ün -
nep re? Vagy néz zük csak meg a ka rá cso nyi ön gyil kos sá gi és
bal ese ti sta tisz ti ká kat! Az esz ten dõ nek eb ben az egy re hi de -
gebb és sö té tebb idõ sza ká ban az em be rek haj la mo sab bak a
bo rú lá tás ra, a de presszi ó ra. Má ra az em be ri ség 30%-a szub -
de presszi ó ban szen ved. En nek egyik fõ oka a hit el erõt le ne -
dé se, ezért a meg ol dást is ké zen fek võ itt ke res ni: vissza kell
ta lál nunk a hit hez. Vissza kell ta lál nunk a bet le he mi Gyer -
mek hez, és raj ta ke resz tül az em ber társ hoz! 

Az át élt ün nep re, a meg élt Krisz tus-kö zel ség re kell tö re -
ked nünk, mert az va ló ban ál dást, lel ki erõt és bé kes sé get
su gá roz. Se gít, hogy az ün nep lés után ne ott foly ta tód jon
az élet, ahol az ün nep elõtt ab ba hagy tuk, ha nem más em -
ber ként, meg erõ söd ve, meg újul va tér jünk vissza a hét köz -
na pok ba.
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A 20. szá zad nak ke vés olyan meg ha tá ro zó ese mé nye volt,
amely ak ko ra vissz han got kel tett vol na, mint az 50 évvel
ezelõt ti ma gyar for ra da lom és sza bad ság harc. Hogy ‘56-
ban va la mi meg vál to zott, azt min den ki érez te. A na gyok
és is mer tek kö zül megem lí tem a fran cia Al bert Ca mus-t, az
olasz ka to li kus fi lo zó fust, Ro ma no Guar di nit, Bill Lo ma -
xot, a fi a tal an gol tör té nészt, és az emig rá ci ó ban élõ Sza -
bó Zol tánt, Cs. Sza bó Lász lót, Fej tõ Fe rencet, Ki rály Bé lát.
Mind annyi an ar ról szól tak, hogy a ma gyar for ra da lom
volt az el sõ nagy sza bá sú tör té nel mi ese mény, amely a
nagy vi lág köz vé le mé nye elõtt meg kér dõ je lez te a kom mu -
nis ta rend szer alap ve tõ cél ki tû zé se it, és le lep lez te a né pe -
ket el nyo más alatt tar tó szov jet ural mat.

És most, hogy túl va gyunk a kom mu niz mus kor sza kán
– ha nem is tel je sen a gya kor la ti, meg nyil vá nu lá si sí kon,
de a té tel ideo ló gi ai ér tel mé ben –, azt kell lát nunk, hogy
ha hú zunk egy vo na lat az 1917-es szov jet for ra da lom és
a rend szer bu ká sát lé nye gi leg le zá ró 1990 kö zött, an nak
‘56 pont a kö ze pén van. Ez majd nem ter mé szet tu do má -
nyo san mu tat ja, hogy ‘56 volt a kom mu niz mus fe le zé si
ide je, et tõl kezd ve in dult meg a kom mu niz mus ha nyat lá -
sa. A kom mu niz mus ‘56-tól kezd ve a lá tens de ka den cia
vagy pusz tu lás ko rá ba lé pett. A szá zad e ne mes ma gyar
for ra dal ma azt a nagy for du la tot hoz ta, hogy a szov jet tí -
pu sú nagy ha tal mi kí sér let meg szûnt a jö võ eset le ges min -
ta ké pe len ni.

Az 1945-ben el in dult há rom éves de mok ra ti kus kí sér let
kez de ti sza ka sza vi lá go san mu tat ja, hogy az or szág tár sa -
dal ma a rend kí vü li ne héz sé gek kö zött is tu dott él ni de -
mok ra ti kus jo ga i val, és nem hi ány zott vol na az er köl csi
erõ egy kor sze rû, al kot má nyos de mok rá cia meg te rem té sé -
hez. Ezt a meg va ló su lás elõtt ál ló de mok ra ti kus ki bon ta -
ko zást sza kí tot ta fél be az erõ szak min den esz kö zé vel az
ide gen meg szál lás ra épü lõ kom mu nis ta dik ta tú ra.

1956 a mo dern ma gyar tör té ne lem egyik leg sö té tebb
kor sza ká nak, az „öt ve nes évek ként” em le ge tett Rá ko si-
érá nak a kö vet kez mé nye, a ma gyar ság nak er re adott nem -

zet kö zi je len tõ sé gû és kö vet kez mé nyû vá la sza volt. A Rá -
ko si-rend szer, amely erõ sza kon, ha zug sá gon és meg fé lem -
lí té sen ala pult, olyan zsar nok ság volt, ame lyet ko ráb ban a
ma gyar ság még so ha sem élt át. Illyés Gyu la Egy mon dat a
zsar nok ság ról cí mû ver se pon tos lát le le tet ad er rõl. S a
ma gyar ság, ame lyet sza bad ság vá gya nem ha gyott nyu -
god ni – nem elõ ször tör té nel me so rán –, meg pró bál ta le -
ráz ni bi lin cse it. Az öt ve nes évek sö tét sé gé ben csil lag ként
vi lág lott föl ‘56 for ra dal má nak nagy sze rû sé ge. Mint ha
egy üs tö kös rob bant vol na be le a re mény te le nül sö tét és
vég te len nek tû nõ éj sza ká ba.

A föld alá és a lel kek mé lyé re kény sze rí tett re form szel -
lem tört fel új ból 1956 for ra dal mi szer ve ze te i ben és az új
kö rül mé nyek hez sza bott kö ve te lé sek ben. Az ál ta lá nos és
kül sõ be fo lyá sok tól men tes sza bad ság harc lé nye gé ben a
de mok ra ti kus ki bon ta ko zás és a mély re ha tó re for mok út -
já ba emelt mes ter sé ges gá ta kat akar ta le bon ta ni. A for ra -
dal mat és sza bad ság har cot a Szov jet unió le ver te, de az
ese mé nyek ben és kö ve te lé sek ben fel vil lant po li ti kai, val lá -
si, tár sa dal mi és gaz da sá gi prog ram er köl csi és esz mei
tar tal ma ma is hat, ki sebb mér ték ben a ha zai, sok kal in -
kább a kül föl di ma gyar ság so ra i ban.

Az or szág hely ze tét ak kor is a kül po li ti ka ha tá roz ta
meg, az pe dig ko ránt sem nyúj tott al kal mat az op ti miz -
mus ra. Sza bad ság küz del münk új ra el bu kott, de alap ja i -
ban bon tot ta meg a szov jet rend szert. Be bi zo nyí tot ta a
szov jet rend szer csõd jét és azt, hogy an nak nem volt va ló -
di tár sa dal mi bá zi sa Ma gyar or szá gon. Vi lá gos sá vált,
hogy a nem ze ti össze tar tás és a nem ze ti ér zés még min dig
a leg erõ sebb erõ a tár sa da lom ban, ame lyet ápol ni kell.

A kom mu nis ta dik ta tú ra össze om lá sa utá ni ke let-eu ró -
pai ál la mok kép te le nek be töl te ni tra di ci o ná lis funk ci ó i kat.
Ma gyar or szá gon, hogy ma rad junk a ma gunk por tá ján, a
rend szer vál tás so rán nem szü le tett meg az új faj ta, de mok -
ra ti kus ha za fi ság, nem szü le tett meg az új, sza bad tár sa -
da lom s a kor mány za tok szük sé ges te kin té lye. Pe dig ép pen
ak kor len ne szük ség össze tar tás ra és pat ri o tiz mus ra, ami -
kor baj van. Ami kor a ha tá ra in kon tú li ma gyar ság lé té ben
és nyel vé ben ve szé lyez te tett. Ami kor fon tos len ne ki mon -
da ni az egy sé ges ma gyar nem zet ki ala kí tá sá nak szük sé -
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ges sé gét; ki épí te ni olyan kap cso lat- és in téz mény rend szert,
amely se gí ti és épí ti a nem ze ti in teg rá ló dás fo lya ma tát; lét -
re hoz ni egy olyan anya or szá gi tá mo ga tá si rend szert,
amely a ha tá ron túl élõ ma gyar kö zös sé gek szü lõ föld jü kön
va ló ma ra dá sát és ot ta ni gya ra pí tá sát se gí ti.

A ma gyar for ra dal mak ban az a kü lö nös, de egy ben fáj -
dal ma san lel ke sí tõ is, hogy a bör tö nök ben, bi tó fá kon és
harc te re ken, a pes ti ut cá kon, vi dé ki vá ro sok ban el vesz tett
éle tek még is a gyõ ze lem hi te les és egy sé ges ké pé vé áll nak
össze. Ezt elmond hat juk ’56-os for ra dal munk ról, sza bad -
ság har cunk ról is. 1956 ok tó be re – 1848. már ci us idu sá -
nak ese mé nye i vel ve te ked ve – né pünk, nem ze tünk egyik
csil lag órá ja lett. Az össze fo gás, az egy ség, a nem zet tu dat,
az aka rat nagy erõ pró bá ja. 48 óra alatt el sö pör te Moszk -
va ma gyar or szá gi hely tar tó i nak ural mát, és ‘56 ered mé -
nye ként több mint 40 évi szü net után is mét sza ba don vá -
lasz tott par la ment je volt Ma gyar or szág nak. A Moszk va
ve zet te po li ti kai, ka to nai és gaz da sá gi töm bök fel osz la tá -
sá val és a szov jet csa pa tok ki vo nu lá sá val 1990–1991-re
hely re állt az or szág füg get len sé ge.

1956 je len tõ sé gét ne héz ér zé kel tet ni az 1848-ra va ló hi -
vat ko zás nél kül. Ami kor a 19. szá zad el sõ fe lé ben az or -
szág írói és köl tõi, va la mint a ma gyar köz élet ve ze tõ sze -
mé lyi sé gei egy más ra ta lál tak, ak kor rö vid né hány év ti zed
alatt cso dá la tos ered mé nye ket ér tek el: a ma gyar nyelv és
tár sa da lom re ne szán szát. Év szá za dos le ma ra dást hoz tak
be, oly annyi ra, hogy ami kor 1848 ele jén Pá rizs ban ki bon -
tot ták a pol gá ri for ra da lom zász la ját, és az zal vé gig szá -
gul dot tak Eu ró pán, Ma gyar or szág már ké szen állt a zász -
ló fo ga dá sá ra. Sõt a pol gá ri for ra da lom re form prog ram ját
si ke rült össze köt ni ük a nem ze ti füg get len ség prog ram já -
val. Mo dern tör té nel münk so rán ez volt az el sõ nagy al ka -
lom, ami kor az eu ró pai szí vek és a ma gyar szí vek egy
ütem re dob ban tak, ami kor a mi ügyünk Eu ró pa ügye volt.

Gyõ zel münk tõl az 1849-es orosz be avat ko zás fosz tott
meg min ket, ame lyet a Bach-kor szak rém ural ma és a nem -
zet hosszú né ma sá ga kö ve tett. Több mint egy év szá za don
át, egé szen 1956 ok tó be ré ig 1848 mí to sza él tet te mind -
azo kat, akik az or szág sza bad sá gán, füg get len sé gén és
eu ró pa i sá gán mun kál kod tak. „Mennyit tud tunk, és
mennyit mer tünk” – só hajt ja Ady End re fél év szá zad dal a
48-as for ra da lom után.

1956 kró ni ká ja rö vi debb, de a „ko re og rá fia” fáj dal ma -
san ha son ló. Ami 1848–49-ben hó na pok alatt for dult,
hul lám zott, 1956-ban na pok alatt tör tént meg. A csõ cse -
lék nek ti tu lált fel ke lõ nép ha ma rost hon fi társ lesz, új kor -
mány ala kul, a ka to na ság egy ré sze át áll, már szin te csak
az ÁVO az el len ség. Ok tó ber 30-ára úgy tet szett, hogy még
az orosz nak is hin ni le het: tisz te let ben tart ja a ma gyar
kor mány füg get len sé gét. No vem ber ne gye di ke nyir kos
haj na lán ki de rült: most is, mint annyi szor, be va gyunk
csap va. De ma rok nyi csa pa tok ez után is tar tot ták ma gu -
kat. Har col tak a tel jes ki lá tás ta lan ság ban, va ló ban az
utol só csepp vé rig. A szov jet tan kok min dent el ti por tak,
áru ló ma gyar se géd let tel, a „mi kér tük” or ca pi rí tó, sze -

men sze dett ha zug sá gá val hir det ve, hogy mind ez Ma gyar -
or szá gért, a ma gyar né pért, mi ér tünk tör té nik.

Kí sér te ti es a ha son ló ság ab ban is, ho gyan csal ták lép re
a ve ze tõ ket. 1849 õszén még azt ígé rik, hogy a hon véd -
tisz tek fegy ve re i ket is meg tart hat ják. Az oro szok ud va ri a -
san és szin te szim pa ti záns ként együtt va cso ráz nak a fog -
sá guk ba ke rült tisz tek kel, azu tán át ad ják õket az oszt rák
„igaz ság szol gál ta tás” vesz tõ he lye i nek. 1956-ban Ma lé ter
Pált csa lo gat ják be a csap dá ba, majd a mun kás ta ná csok
ve ze tõ it. Nagy Im rééket ha zug ígé re tek kel csem pé szik ki a
ju go szláv kö vet ség rõl, hur col ják ro má ni ai fog ság ba, s on -
nan meg konst ru ált per ál tal a kö tél ha lál ba. 1848 meg tor -
lá sa gyor sabb volt, 1956 után las san, fo ko za to san, meg -
sze gett bün tet len sé gi ígé re tek so rá val, mint egy áju lás ba
ejt ve a nem ze tet, küld ték in ter ná ló tá bor ba a sze ren csé -
seb be ket, majd ha lo gat ták odá ig a dol go kat, hogy a for ra -
da lom idején még kis ko rú a kat is ki vé gez hes sék. S akik nek
sor sát, fog sá gát, buj do sá sát, tár sa dal mi ki re kesz tett sé gét
vagy kény sze rû me ne kü lé sét sem 1848, sem 1956 után
nem tart hat ta szá mon név sze rint a tör té ne lem – ugyan
há nyan vol tak? S há nyan vol tak, van nak a lát vá nyo san,
pil la na tok alatt át ál lók, a túl gyá vák, vagy a min den ko ri
kon junk tú ra lo va gok?

Nagy ér de me az el sõ sza ba don vá lasz tott kor mány nak
és par la ment nek, hogy 1990 má ju sá ban a kép vi se lõk el sõ
tör vény ho zó cse le ke de té vel tör vény be ik tat ta és ün nep pé
nyil vá ní tot ta 1956. ok tó ber 23-át. Ez zel ugyan 1956 ok tó -
be re múlt ba ágya zott tör té nel mi rög zí tést ka pott, de – kü -
lö nö sen ha ‘56 kö ve te lé se i re gon do lunk – ta pasz tal hat juk,
hogy a ma gyar ok tó ber las san el ve szí tet te ko ráb bi erõs ha -
tá sát a je len re. Itt, ma a mi fel ada tunk el sõd le ge sen nem
az, hogy a rend szer vál tás után be kö vet ke zett ha zai po li ti -
kai meg ha son lást, a ma gyar tár sa da lom elsze gé nye dé sét,
a po li ti kai és gaz da sá gi kor rup ció té nyét és az or szág er -
köl csi meg gyen gü lé sét tár gyal juk vagy azok fe lett si rán -
koz zunk. Ehe lyett 1956 ok tó be ré nek pél dá ját kell ma gunk
elé ál lí ta nunk: ak kor a ka to nai ve re sé get er köl csi gyõ ze -
lem el len sú lyoz ta. Öt ven hat nak ez a szim bo li kus je len té se
ab ban állt, hogy a nem zet nek el len ál ló erõt, bi zo nyos po -
li ti kai im mu ni tást és er köl csi tar tal mat adott.

En nek a pél dá zat ere jû és lel ki tar ta lom nak va gyunk
örö kö sei mi, kül föl dön élõ ma gya rok is. Ha za fi sá gunk
nem pusz tán ar ra a bio ló gi ai tény re tá masz ko dik, hogy
ma gyar nak szü let tünk, hogy van nak kö zös tra dí ci ó ink,
örö me ink és fé lel me ink, ha nem ko moly po li ti kai tar tal ma
is van, amelyet be fo ga dó, nekünk ott hont adó or szá gunk -
tól ta nul hat tunk el: ennek része a sza bad tár sa da lom in -
téz mé nyei irán ti hû sé g, a tra dí ció õr zé se, a nem zet tu dat
vál la lá sa. Ez azt is je len ti, hogy van va la mi mo rá lis kö -
zünk egy más hoz, amely túl megy a tör vény tisz te le ten. Ra -
gasz ko dunk ah hoz a po li ti kai tar ta lom hoz, amely a ha za
in téz mé nye i ben ölt tes tet, amely csak a mi énk.

Nyil ván va ló, hogy 1956-ban – hi szen olyan gyor san,
vá rat la nul, szer ve zet le nül tör tént min den – nem volt egy -
sé ges jö võ ké pünk, de ab ban egyet ér tet tünk, hogy nem
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aka runk olyan rend szert, amely ben csak egyet len jö võ -
kép nek van he lye. Ha zánk la kos sá gá nak túl nyo mó több -
sé ge olyan rend szer re vá gyott, amely ben az egyet nem ér -
tés jo gát több párt rend sze res de mok rá cia ga ran tál ja. Le -
het, hogy em lé ke in ket más és más sze mé lyes él mé nyek al -
kot ták, szí nez ték, de mind annyi an pon to san tud juk, hogy
ak kor me lyik ol da lon áll tunk, az óta me lyik ol dal iga zát
erõ sí tet ték meg szá munk ra fél év szá zad ha zai ese mé nyei,
és a mai Ma gyar or szág po li ti kai aré ná já ban küz dõ fe lek
me lyi ke kép vi se li sze rin tünk leg in kább a for ra da lom an -
nak ide jén tel jes tisz ta ság gal meg sem fo gal ma zott esz mé -
it. Me lyik pró bál, ha bot la doz va és oly kor tak ti kai ke rü lõk -
kel is, de nagy já ból a for ra da lom ál tal meg je lölt ös vé nyen
ha lad ni.

Ezt per sze meg ne he zí ti az, hogy 1956. ok tó ber 23-a
klasszi kus for ra da lom volt, nem ál lam csíny, nem tit kos bi -
zott sá gok, össze es kü võk ele ve meg be szélt ter ve i nek vég -
re haj tá sa, ha nem egy vég le te kig fe szí tett húr el pat ta ná sa,
egy meg kín zott, meg alá zott nem zet fel hör dü lé se. Szá -
mom ra az az iga zi for ra da lom, amely csak ab ban biz tos,
hogy mit nem akar. Az 56-os for ra da lom tud ta, hogy nem
akar ja to vább tûr ni a nem ze ti és egyé ni meg aláz ta tá so kat,
a ha zu do zást, min den ön ál ló gon do lat meg hur co lá sát, a
nem zet in fan ti li zá lá sát, kul tu rá lis ha gyo má nya i nak meg -
gya lá zá sát. Hogy ezek he lyé be mit kí vánt, an nak meg fo -
gal ma zá sá ra tíz nap nem volt ele gen dõ.

Le het, hogy ha for ra dal mun kat él ni hagy ják, ki raj zo lód -
tak vol na va la mi fé le nem ze ti egyet ér tés, kö zös ne ve zõ
kör vo na lai. Olyan kö zös cé lo ké, ame lyek elég kép lé ke nyek
let tek vol na egy ide ig le nes komp ro misszum hoz, amely nek
alap ján azu tán par la men tá ris kö rül mé nyek kö zött, kül sõ
kény szer és bel sõ bru ta li tás nél kül meg in dul hat az or szá -
gos vi ta a jö võ kép fö lött.

Annyi min den eset re biz tos, hogy egy gyõz tes for ra da -
lom után nem jut hat tak vol na szó hoz sem mi fé le jö võ rõl
fo lyó vi tá ban azok, akik a for ra dal mat elõ idé zõ fi zi kai és
szel le mi ter ror ve ze tõi, vég re haj tói vagy va zal lu sai vol tak.
So ku kat utol ér te vol na a nép ha rag ja, a töb bit hall ga tás ra
ítél te vol na a nép meg ve té se.

Min den tör té nész tud ja, hogy mi lyen in go vá nyos te rü -
let re visz a „mi lett vol na, ha…” típusú kér dés fel ve tés. Az
azon ban bi zo nyos, hogy va la mennyi ünk je len le gi po li ti kai
gon dol ko dá sát be fo lyá sol ta, for mál ta az, ami ‘56 õszén
tör tént. Nem csak az itt hon élõ két, nem csak a mi én ket,
akik kül föl di szór vány ban élünk, nem csak a mi én ket, akik
már él tünk a for ra da lom ide jén és cse lek võ ré sze sei vol -
tunk a tör té né sek nek, elég idõ sek vol tunk ah hoz, hogy
meg ért sük, ami kö rü löt tünk tör té nik, ha nem az egész ma
élõ ma gyar ság min den tag já ét, itt hon és kül föl dön, po li ti -
kai ál lás fog la lás nél kül is.

Cs. Sza bó Lász ló mon dot ta egy rá dió be szé dé ben a for ra -
da lom el tip rá sa után: „1956-tól fog va krisz tu si ün nep is a
ha lot tak na pi em lé ke zés: olyan ál do zat ün ne pe, ame lyet
egy nép ho zott, hogy ki on tott vé ré vel tisz tább ra mos sa a
vi lág lel ki is me re tét, s pusz ta mel lel a fegy ve rek elé ugor va

meg hir des se, hogy a bûn nek nincs iga zi ha tal ma.” Ál do -
za ta ré vén ne mes sé get ka pott a ma gyar ság 50 év vel ez -
elõtt! Al bert Ca mus, a No bel-dí jas fran cia író így ér té kelt
min ket: „Ma gyar or szág töb bet tett a sza bad sá gért és az
igaz sá gért, mint bár mely nép a vi lá gon az el múlt húsz
esz ten dõ ben.” Há rom száz év vel ko ráb ban Zrí nyi Mik lós
pe dig a következõt mon dot ta, amit ta lán jó, ha ‘56 fé nyé -
ben új ra el is mét lünk ma gunk nak: „Egy nem zet nél sem
va gyunk alább va lók.”

Az 50 évvel ezelõt ti ma gyar for ra da lom és sza bad ság -
harc szá mom ra egy ér tel mû en azt je len ti: emelt fõ vel le he -
tünk ma gya rok! Emelt fõ vel vál lal hat juk múl tun kat, nem -
ze ti ha gyo má nya in kat, kul tú rán kat. Az 1956-os té pett lo -
bo gók hoz va ló ra gasz ko dá sunk, a ma gyar öt ven hat em lé -
ke és örök sé ge ad jon erõt ne künk ah hoz, hogy olyan ha -
za fi sá got hor doz zunk ma gunk ban, amely nem diszk ri mi -
na tív, nem rasszis ta, nem el nyo mó ha za fi ság, ha nem a
nem ze ti ér zés meg szi lár du lá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás,
má sok ha son ló jo ga i nak tisz te let ben tar tá sá val.

„Pe dig nem könnyû ma nap ság Ma gyar or szá gon ha za fi -
nak len ni, an nak el le né re, hogy az 1989–90-es de mok ra -
ti kus for du lat után vissza nyer tük szu ve re ni tá sun kat” –
ol va som az egyik leg te kin té lye sebb ha zai na pi lap ban.
Majd fo lyik a la men tá ció ar ról, hogy 1989 elõtt azt ta ní -
tot ták a nép nek, hogy a ha za fi ság a Szov jet unió sze re te té -
vel kez dõ dik, a for du lat után pe dig szor gal mas ér tel mi sé -
gi ek azt szá mol gat ták jobb ügy höz mél tó buz ga lom mal,
hogy a Ma gyar Te le ví zi ó ban hány szor hang zik el a „ma -
gyar” szó.

A vi tá ban va ló ban nagy in teg ri tás sal részt ve võ, ön meg -
ha tá ro zá sa sze rint sza bad el vû és li be rá lis kon zer va tív Ta -
más Gás pár Mik lós egy in ter jú ban odá ig döb bent, hogy el -
is mer te az el sõ sza bad ma gyar kor mány ról: „…akár -
mennyi re nem ér tek egyet a fó rumis ták kal, el kell is mer ni:
õk leg alább meg pró bál koz tak egy de mok ra ti kus pat ri o tiz -
mus meg te rem té sé vel.” Tör té nel münk sum más, apo lo ge ti -
kus el in té zé se, sok eset ben dics te len nek aposzt ro fált múlt -
ja kész tet te ar ra, hogy ki mond ja ezt a sú lyos mon da tot,
szá mom ra igen ér té kes ki je len tést: „Meg kell szûn nie en -
nek a vég te len unal mas ma gyar ki sebb ren dû sé gi ér zés nek
és ön le be csü lés nek.”

Nos, ta lán né há nyat ér de mes fel idéz ni a „dics te len nek”
is mon dott tör té nel mi meg moz du lá sa ink ból: a Kár pát-me -
den cé ben egyet len olyan nép va gyunk, amely im már több
mint ezer éves, szü net nél kül fenn ál ló ál la mot pro du kált.
Meg ál lí tot tuk a tö rö kök eu ró pai hó dí tó ro ha ma it. 1848-
ban Eu ró pa né pei kö zött mi is ott vol tunk a ba ri ká do kon,
vál lal tuk a hal lat lan túl erõ vel szem ben a sza bad ság küz -
del met. Ara don ezért akasz tot ták leg jobb ja in kat! Az el sõ
vi lág há bo rú ki rob ba ná sát Ti sza Ist ván igye ke zett meg aka -
dá lyoz ni. A má so dik vi lág há bo rú ban, míg a szov je tek el -
len har col tunk, a má sik dik ta tó ri kus nagy ha tal mat, a hit -
le ri Né met or szá got bosszan tot tuk az zal, hogy me ne dé ket
ad tunk len gye lek nek, hol lan dok nak, fran ci ák nak. Sze mé -
lyes ta pasz ta la tom, hogy apám az er dé lyi Szász ré gen ben
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Mennyei Atyánk!
Ál dunk té ged azért, mert so ha nem hagysz ma gunk ra, ha -
nem – ha oly kor út ta lan uta kon is – szün te le nül ve zetsz
ben nün ket or szá god fe lé. 

Ké rünk té ged ar ra, hogy mél tók le hes sünk õse ink tõl
örö költ kin cse ink re.

Add ne künk az igaz ság Lel két, hogy iga zul él jünk: ki -
csiny dön té se ink ben is el lent mond junk a go nosz nak. Be -
csü le te sek le gyünk mun kánk ban, vál lalt fel ada ta ink el -
vég zé sé ben, a pénz ke ze lés ben.

Add ne künk a tisz ta ság Lel két, hogy tisz ta le gyen be -
szé dünk, hát só szán dék nél kü li gon dol ko dá sunk.

Add ne künk az egy ség Lel két. Szün tess meg min den
pár tos ko dást, rész re haj lást, ön zõ ma ga tar tást kö zöt tünk.

Add ne künk a jó zan ság Lel két, hogy meg ítél hes sük, mi
aka ra tod sze rint va ló, és mi ál nok, kép mu ta tó és ha mis.

Hadd tud junk jó zan meg íté lés sel, ér zel mi túl fû tött ség nél -
kül dön te ni, cse le ked ni, vé le ményt al kot ni.

Add ne künk az erõ Lel két, hogy ki tar tó an küzd jünk a
jó ért, és áll ha ta to san meg ma rad junk az igaz ság ban.

Kö nyör günk gyer me ke in kért, akik örök lik tõ lünk ezt a
ha zát, hogy pél da ké pe ik le hes sünk, hogy bé ké ben él hes -
se nek, és olyan jó lét ben, ame lyért meg ta nul tak küz de ni,
ame lyet meg be csül nek, és amely ért ne ked há lát ad nak. 

Kö nyör günk a kö rü löt tünk és ve lünk élõ nem ze te kért,
hogy ve lük bé kes ség ben él hes sünk, és egy aka rat tal tö re -
ked jünk a te rem tett ség vé del mé re és az igaz ság ra. 

Kö nyör günk ve ze tõ in kért, és mind azo kért, akik ke zé be
ha tal mat ad tál. Tartsd õket erõs ke zed ben, hogy mi rá juk
bíz has suk ma gun kat. Szabj ha tárt az ön zés nek, a ha zug
hí rek nek, és te reld kor lá ta id kö zé azt, aki di csõ sé ge det bi -
to rol ni akar ná.

Ve zess ben nün ket igaz úton szent ne ve dért, hogy õse ink
küz del mé ben osz toz va re mé nyük is a mi énk le gyen. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk, Urunk, hall gass meg min ket! Ámen. 

Ben c ze And rás
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száz szám ra fog lal koz ta tott, il let ve adott ide ig le nes meg pi -
he nést Ma gyar or szá gon át vo nu ló len gyel ka to nák nak.
Ezért ír hat ta a Ne ues Wie ner Tag es b latt 1939. ok tó ber 27-
én: „Nem tûr het jük so ká ig, hogy a ma gya rok tün te tõ leg
dé del ges sék a de mo ra li zált len gyel csür hét.” Ki tud a len -
gye lek könyv ben meg je lent há la éne ké rõl ez zel a cím mel:
Ba rá tok a baj ban. Len gyel me ne kül tek Ma gyar or szá gon
1939–1945 kö zött? Vagy ki tud a fran ci ák el is me rõ me -
mo ár já ról: Ego sum gal li cus cap ti vus, a Ma gyar or szág ra
me ne kült fran cia ha di fog lyok em lé ke zé se i rõl? Vagy em lít -
he tem igaz sze re pün ket az em be ri tör té ne lem egyik leg em -
ber te le nebb fe je ze té vel, a ho lo ka uszt tal kap cso la to san is.
Amit az ak ko ri né met ve ze tõ ség és kü lön bö zõ né pek hez
tar to zó se gí tõ tár sa ik el kö vet tek Eu ró pa zsi dó sá gá val,
elég gé el nem ítél he tõ. Ép pen ezért kell idéz nünk J. F.
Mont go me ry ame ri kai dip lo ma tát, aki Ma gyar or szág, a vo -
na ko dó csat lós cí mû köny vé ben ezt ír ta: „Ma gyar or szág
töb bet tett, mint ami re er köl csi leg kö te lez ve volt, ami kor
sa ját zsi dói mel lett me ne dé ket nyúj tott kül föl di zsi dók nak
is.” Mont go me ry sze rint Ma gyar or szá got nem Ang li á val
kell össze ha son lí ta ni, ha nem szom szé da i val. Õ ma ga ír ja,
hogy 1938 már ci u sá ban Be nes rend õrei a cseh ha tárt át lé -
põ oszt rák zsi dó kat „vissza ad ták” a Ges ta pó nak. Fél év vel
ké sõbb ugyan ezt tet ték a Szu dé ta-vidékrõl me ne kült zsi -

dók kal is. Ma gyar or szág azon ban min den to váb bi nél kül
be en ged te az Auszt ri á ból, majd ké sõbb Szlo vá ki á ból el -
ûzött zsi dó kat. Vagy em lít sem a sem le ges Svájc ön vé del -
mét? 1938. au gusz tus 18-án le zár ta a ha tárt, és nem fo -
ga dott töb bé zsi dó me ne kül te ket.

Az öt ven évvel ezelõt ti ma gyar for ra da lom és sza bad -
ság harc óta kü lö nö sen is emelt fõ vel le he tünk ma gya -
rok! Mert 1956-ban egy tör té nel mi gyö ke rek bõl táp lál ko -
zó új po li ti kai, tár sa dal mi és gaz da sá gi rend kör vo na lai
bon ta koz tak ki. A for ra da lom ban cso dá val ha tá ros em -
be ri és tár sa dal mi szo li da ri tás, er köl csi emel ke dett ség
nyil vá nult meg. Ehhez kell vissza nyúl nunk! Eze ket a
gyö ke re ket kell ke res nünk. Ak kor a kö ve te lé sek je len tõs
mér ték ben a ke resz tény hu ma niz mus re form gon do la ta it
ve tí tet ték ki a ma gyar fej lõ dés ho ri zont já ra. Ma sem le -
het ke ve sebb az igé nyünk, el kö te le zett sé günk és né pün -
kért va ló fe le lõs sé günk.

Min den or szág, min den nem zet tör té ne té nek van nak
pil la na tai, ami kor fe lül emel ke dik ön ma gán. Ezek a pil la -
na tok nem avat ják szent té, nem te szik má sok nál ne me -
seb bé, de meg bé kél te tik ön ma gá val, és pél da ké pül szol -
gál nak büsz ke ség re ke vés bé jo go sí tó idõk ben. Szá munk ra
ilyen tör té nel mi pil la nat volt 1956 for ra dal ma és sza bad -
ság har ca.

Imád ság az 1956-os for ra da lom
50. év for du ló já ra*

* El hang zott 2006. ok tó ber 23-án a szé kes fe hér vá ri ba zi li ka ol da lá ban
tar tott öku me ni kus ko szo rú zá son.
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AD VENT 3. VA SÁR NAP JA
• 1Kor 4,1–5

Ad vent ho mi le ti ku ma

Ad vent az egy há zi esz ten dõ egyik leg gaz da gabb tar tal mú
idõ sza ka. Sok ol da lú, sõt több szin tû jel rend sze re, szim bó -
lum rend sze re az ün nep kül sõ sé ge i ben is je lent ke zik: az
ad ven ti ko szo rú szí neiben és fé nyeiben, a bûn bá nat szim -
bo li kus szí neiben stb. 

Ad vent el sõ va sár nap ja az új egy há zi esz ten dõ kez de te.
Az egy há zi év az üd vös ség tör té net ese mé nye it je le ní ti meg:
egy részt Jé zus Krisz tus föl di éle té nek és mû kö dé sé nek kro -
no lo gi kus vissza idé zé sé vel, más részt pe dig az Úr vissza jö -
ve te lé nek esz ka to lo gi kus vá rá sá val a je len ben. Az egy há zi
esz ten dõ ün ne pe i vel Krisz tus meg vál tói mû kö dé sét hir det -
jük a vi lág ban, ugyan ak kor je len va ló vá is tesszük, hogy az
az zal va ló ta lál ko zás, az ab ban va ló ré sze se dés is le he tõ vé
vál jék min den ki szá má ra. Az ad vent ki fe je zés pro fán ere -
de tû ke resz tény fo ga lom, amely nek ere de ti je len té se: el sõ
hi va ta los meg je le nés, hi va tal ba lé pés, ura lom ra ju tás. Ke -
resz tény ér tel me ket tõs: Krisz tus el sõ el jö ve te lét is je len ti,
de di csõ sé ges új ra jö ve te lét is a vi lág vé gén, a meg vál tás
mû vé nek be tel je sí té sé re. Agen dánk is utal e ket tõs ség re a
„Két ad vent kö zött” fel irat prog ram adá sá val. Ami kor te hát
ad vent rõl mint vá ra ko zás ról be szé lünk, min dig hoz zá kell
ten nünk, hogy ez a vá ra ko zás mi re irá nyul, kü lön ben épp
a lé nyeg vész el, s ad vent a temp lo ma ink ban is a ka rá -
csony elõt ti be vá sár lás sze ku lá ris idõ sza ka lesz csu pán. 

Ad vent a ka rá cso nyi elõ ké szü let ide je, bûn bá na ti jel le gét
tük rö zi a li la li tur gi kus szín. A bûn bá na ti jel leg tör té nel mi
ma gya rá za ta: Gal li á ban és Spa nyol or szág ban ta lál hat juk
meg az ad vent ün nep lé sé nek el sõ nyo ma it a 4–5. szá zad -
tól. Itt a Ke let tel va ló szo ro sabb kap cso lat mi att ja nu ár 6-
án, epi fá ni a kor ün ne pel ték ka rá csonyt, amely egy ben ke -
resz te lé si nap is volt. Így ere de ti leg az ek kor meg tör tént ke -
resz te lés re va ló elõ ké szü le tet szol gál ta az ak kor még csak
há rom he tes ad vent. Az 5–6. szá zad ban Ró má ban is meg -

je len tek az ad ven ti elõ ké szü let nyo mai, en nek kö zép pont -
já ban Krisz tus el sõ, test ben va ló el jö ve te le állt, szem ben a
gal li ai ad vent tel, amely nek kö zép pont ja az esz ka to lo gi kus
vá ra ko zás és a bûn bá nat volt. Ezt Ró ma a 12. szá zad ban
vet te át, és az ün nep nek ma is meg van ez a ket tõs sé ge, hi -
szen a bûn bá nat mel lett mind vé gig je len van az ör ven de -
zés, az ér ze lem tel jes ké szü lõ dés is, vagy is ka rá csony fé nye
be ra gyog ja a négy ad ven ti va sár na pot. 

Két ad vent kö zött min dig új kez det

A kö zép ko ri egy há zi írók az ad ven ti idõ szak jel ké pes ér tel -
mét úgy fo gal maz ták meg, hogy az ad ven ti va sár na pok
Krisz tus négy fé le el jö ve te lét je le ní tik meg. Vagy is Krisz tus
el jött és el jön
– test ben Bet le hem ben;
– min den nap a lel künk ben;
– min den em ber ha lá la al kal má ból;
– tel jes mél tó ság ban a vi lág vé gén.
Ez a meg fo gal ma zás jól tük rö zi azt, hogy ad vent el sõ va -
sár nap ján több fé le pers pek tí vá ban te kin tünk elõ re. Ad -
vent tel le zár juk az el múlt egy há zi esz ten dõt: szá mot ve -
tünk, le zár juk a mö göt tünk ha gyott idõ sza kot. Mér le get
vo nunk: mit si ke rült el vé gez nünk, mi lyen mu lasz tá sa ink
van nak, el szá mo lunk éle tünk kel Is ten elõtt. De egyút tal ki
is je löl jük azt az irányt, utat, ame lyen to vább aka runk ha -
lad ni, hogy a vég sõ célt el ér hes sük. Az em be ri élet te hát
ív ként fe szül a két ad vent, az el sõ és a vég sõ kö zött.
Ugyan ak kor min den egyes em ber meg ta pasz tal hat ja a sa -
ját éle té ben is Jé zus Krisz tus el jö ve te lét, ami kor szá má ra
is je len va ló vá, kéz zel fog ha tó vá vá lik Is ten meg vál tói
mun ká ja, az, hogy õ is ré sze az üdv tör té net nek. 

1Kor 4,1–5

Ami kor ad vent harmadik va sár nap ján az ige hir de té si
alap igét, 1Kor 4,1–5-öt ol vas suk, lec két, út mu ta tást ol -
vas ha tunk ar ról, ho gyan, mi alap ján tu dunk szá mot vet -
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ni, mér le get von ni az új kez det elõtt. Vé le mé nyem sze rint
eb bõl a szem pont ból nem lé nye ges a tex tus Sitz im Le -
benje, vagy is hogy a ko rinthu si gyü le ke zet ben vi szály ko -
dás, pár tos ko dás, sze mély vá lo ga tás volt, ma gá nak Pál nak
a te kin té lyét is meg kér dõ je lez ték, és eb ben a hely zet ben,
er re va ló te kin tet tel ír ta az apos tol eze ket a so ro kat. Üze -
ne té nek há rom sar ka la tos pont ja van, ame lyek szá munk -
ra is út mu ta tást, prog ra mot ad nak:

A meg bí za tás: Is ten tit ka i nak sá fá rai va gyunk
Úgy te kint sen min ket min den em ber, mint Krisz tus szol gá -
it és Is ten tit ka i nak sá fá ra it. Hoz zá te het jük, hogy mi is
így te kint sünk ma gunk ra, vagy is le gyünk tisz tá ban az zal,
mi lyen aján dék van a bir to kunk ban.

Ezek a tit kok, ame lyek ránk van nak bíz va, nem ti tok za -
tos sá guk mi att van nak el rejt ve az em ber elõl, ha nem
azért, mert nem fe lel tek meg az em ber el vá rá sa i nak. Így
volt ez egy ko ron, és így van ez sok eset ben ma is. A fel kí -
nált sza ba dí tás sok szor nem tet sze tõs, sõt te her té telt is je -
lent az em ber szá má ra, aki ma ga akar ja meg szab ni, mi -
lyen sza ba dí tást kap jon. Nagy a kí sér tés te hát a sá fár szá -
má ra, hogy az el vá rá sok hoz iga zít sa a rá bí zot ta kat. 

Az el vá rás: a hû ség
Már pe dig a sá fá rok tól el sõ sor ban azt kö ve te lik meg, hogy
mind egyi kük hû sé ges nek bi zo nyul jon. A sá fár nak pe dig
hû nek kell len nie a rá bí zot tak hoz. Ez Urunk leg na gyobb
el vá rá sa: úgy meg õriz ni a meg vál tás tit kát, aho gyan meg -
hagy ta ne künk. Még is van moz gás te rünk. A sá fár nak
ugyan is, bár ura va gyo ná val gaz dál ko dik, ön ál ló ha tás kö -
re van. Meg kell õriz nie, ren del te té se sze rint kell hasz nál -
nia, sõt gya ra pí ta nia kell a rá bí zott ér té ke ket. Mind ez azt
je len ti, hogy a je len kö rül mé nyek kö zött, a ma ki hí vá sa i -
nak meg fe le lõ en kell sá fár kod nunk az evan gé li um üze ne -
té vel, hogy az ne le tûnt ko rok anak ro nisz ti kus le le te le -
gyen, ha nem min den kor ban élõ, él te tõ, meg újí tó és meg -
sza ba dí tó erõ. Jé zus a ta len tu mok ról szó ló pél dá za tá ban
(Mt 25,14–30; Lk 19,12–27) szem lé le te sen fel vá zol ta, mi
a dol ga Is ten tit kai sá fá ra i nak.

A hû ség na gyon fon tos el vá rás azok kal szemben, akik Is -
ten ügyé ben mun kál kod nak. A Je le né sek köny vé ben az
örök élet esz ka to lo gi kus ígé re te kap cso ló dik hoz zá: Légy hû
mind ha lá lig, és ne ked adom az élet kor o ná ját. (Jel 2,10b)

Az ígé ret: Is ten meg vi lá gít ja a tit ko kat
Is ten igé jé nek szol gái és tit ka i nak sá fá rai szá má ra nem
könnyû fel adat kül de té sük. Min den kor ban elõ for dult és
elõ for dul, hogy meg kér dõ je le zik le gi ti mi tá su kat – ki tud ná
ezt job ban Pál nál? És nin csen kéz zel fog ha tó bi zo nyí té kuk
an nak iga zo lá sá ra, hogy Is ten le gi ti mál ja mun ká ju kat.
Egyet len re mény van, még pe dig az az ígé ret, hogy el jön
majd az Úr, és meg vi lá gít ja a tit ko kat, a sö tét ség tit ka it is,
nyil ván va ló vá te szi és meg is íté li a szí vek szán dé kát. Ad -
dig azon ban nin csen le he tõ ség sem mi fé le ítél ke zés re, sem
po zi tív, sem ne ga tív ér te lem ben. Ez nem fel tét le nül bi -

zony ta lan sá got je lent, ab ban az ér te lem ben, hogy amíg Is -
ten meg nem íté li tet te in ket, ad dig nem le he tünk biz to sak
ab ban, hogy jól cse le ked tünk-e, ha nem egy faj ta bel sõ sza -
bad sá got ad hat, amellyel va la ki füg get le ní te ni tud ja ma -
gát má sok vagy akár a sa ját vé le mé nyé tõl, és Is ten szí ne
elõtt te szi mér leg re mun ká ját. De még ez sem len ne biz to -
sí ték a po zi tív el bí rá lás ra, hi szen te he tünk rosszat, hely te -
lent a leg jobb aka rat tal is, ami kor ez az aka rat va la mi mi -
att fél re csú szik, és épp az el len ke zõ jét ér jük el an nak, amit
sze ret tünk vol na. Ezért fon tos Pál meg jegy zé se: nem an -
nak alap ján tud ja ma gát igaz em ber nek, amit Is ten meg -
bí zá sa alap ján a leg jobb lel ki is me re te sze rint el vég zett,
ha nem an nak az ígé ret nek és re mény ség nek az alap ján,
hogy ke gye lem bõl, hit ál tal áll ha tunk meg igaz em ber ként
Is ten íté le té ben.

Em be rek szol gá la tá ban kö ze le dik Jé zus!

Er re a szol gá lat ra pe dig az jel lem zõ, hogy tö ké let len em -
be rek ál tal tör té nik, és a cél pont jai sem tö ké le te sek. És ez
jól is van így! Mi lyen cso dá la tos, hogy ben nün ket, esen -
dõ em be re ket vá lasz tott ki Is ten ar ra, hogy meg vál tá sá -
nak tit ka i val sá fár kod junk, hogy azt az em be rek ér de ké -
ben hasz nál has suk és ka ma toz tat has suk! És mi lyen
nagy sze rû, hogy épp az ige hir de tés ben ra gad hat juk meg
Is ten üze ne tét, amely mind annyi unk szá má ra az örök
élet ígé re tét je len ti! Az ad ven ti va sár na po kon meg gyúj tott
gyer tyák hét rõl hét re nö vek võ fé nye az egy re job ban kö -
ze le dõ ün nep re fi gyel mez tet – esz ka to lo gi kus ér te lem ben
is, hi szen mi már nem a kis Jé zus meg szü le té sét vár juk,
ha nem a Krisztus di csõ sé ges vég sõ el jö ve te lét. Nagy sze rû
ki fe je zé se ez ke resz tény éle tünk lé nye gé nek, de fe le lõs sé -
gé nek is, hi szen a vá ra ko zás nem tel het sem mit te vés sel:
ha Urunk meg jön, szá mon fog ja kér ni, ho gyan sá fár kod -
tunk kin csé vel.

Sán ta Ani kó

Tal ló zó

„Lát tuk, hogy a müs tér ion olyan hit ti tok (vö. 2. részt), me -
lyet csak az is te ni ki je len tés ké pes meg ér tet ni az em ber -
rel.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum
Di gi té ka Kft.)

„Pál – mint »Krisz tus ta nú ja« – áll ha ta tos sá gá nak oka:
az apos tol a »má so dik ad vent« re a li tá sá val szá mol. Az íté -
let re el jö võ Úr áll az apos tol elé, s szab ja meg min den na -
pi te vé keny sé gét. (…) Az el szá mo lá si alap szem pont en -
nél fog va nem a si ker vagy az ered mény, ha nem a hû ség.
Az apos tol eb ben a val lo más ban el há rít min den olyan
igényt, mely ar ra irá nyul, hogy fel mér he tõ, osz tá lyoz ha tó,
mi nõ sít he tõ le gyen az evan gé li um hir de tés szol gá la ta. Az
apos tol ér tés re ad ja, hogy eb ben a vo nat ko zás ban em ber -
nek nincs man dá tu ma. (…) »Ha Krisz tus jön, az tör té nik
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köz tünk, amit meg ígért. Mi az ígé re tek bõl élünk, de a be -
tel je se dés el rej tett. Is ten ar ra ren del te az ige hir de tõi hi va -
talt, hogy ígé re te i nek be tel je se dé sé re fi gyel mez tes sen. Az
ige hir de tés sza bad.«” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma -
gán ki adás)

„Az em ber az ügyes sé get, okos sá got, egész sé get és si -
kert ér té ke li; de Is ten olya no kat ke res, akik hû sé ge sek Jé -
zus hoz min den do log ban. (…) 4,4: Ami kor az apos tol azt
mond ja, hogy »sem mit sem tu dok ma gam ra«, úgy ér ti,
hogy Krisz tus szol gá la tá nak dol gá ban nincs tu do má sa
olyan hût len ség gel kap cso la tos vád ról, amely el le ne fel -
hoz ha tó. Egy pil la na tig sem úgy gon dol ja, hogy nem is -
mer sem mi lyen bûnt az éle té ben vagy olyan dol got,
amely ben nem üti meg a tö ké le tes mér té ket.” (Wil li am
Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Idõ elõtt: Az idõ Krisz tus pa rú zi á já ra vo nat ko zik. »Te -
kin tet tel az utol só íté let re, min den em be ri íté let mon dás
elõ íté let.«” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka -
to li kus Bib lia tár su lat)

„A szol gák ra szo kat lan mó don az »alá ve tett« szót hasz -
nál ja: olyas va la ki re mond ják ezt, aki nem tesz mást, mint
egy na gyobb ha ta lom nak en ge del mes ked ve vég zi a mun -
ká ját.” (Da vid Pri or: Pál el sõ le ve le a ko rinthu si ak hoz. Har -
mat)

„Pál sze rint te hát a Krisz tus szol gá ja sá fár az Is ten tit -
ka i ban. Tart sa és tar tas sa is ma gát an nak. Az az ne hir des -
sen és nyújt son Is ten né pé nek sem mi egye bet, csak azt,
ami Krisz tus és Krisz tus ban van.” (Luther: Jer, ör vend jünk
ke resz tyé nek! Evan gé li kus Saj tó osz tály)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(kö ze leg a ka rá csony)
„A ka rá csony kö ze led té vel egy re na gyobb nyo más ne he ze -
dik ránk. Aján dék vá sár lás, ka rá csony fa- és dísz be szer zés,
»ki nek nem vet tem még aján dé kot« ér zés, és még so rol -
hat nánk. A bé ke és a sze re tet ün ne pe má ra hek ti kus, csil -
lo gó-vil lo gó, ideg pró bá ló stressz for rás sá vál to zott. Bár so -
kan nem ve szik ko mo lyan az ün ne pek stressz te rem tõ sze -
re pét, a pszi cho ló gu sok sze rint a ka rá cso nyi stressz ko -
runk egyik va lós kór tü ne te.” 

Tóth Ju dit: Ka rá cso nyi nép be teg ség
– az ün ne pi stressz (új ság cikk)

(a hû ség rõl)
„Is ten bi ro dal má ban nem úgy van, mint a vi lá gi bi ro da -
lom ban, hogy csak az erõs és bá tor em be rek bõl lesz va la -
mi. Itt sok ki csi és fé lénk lény is van, aki ez után a ke gye -
lem ere jé vel bá tor nak, gyõ ze del mes nek és ha lá lig hû nek
mu tat ko zik.”

Gert rud von Le Fort (1876–1971) né met író nõ

„Is ten nem pa ran csol le he tet lent, ha nem ami dõn pa ran -
csol, buz dít meg ten ni azt, amit tudsz, és kér ni azt, amit
nem tudsz.”

Szent Ágos ton (354–430) egy ház ta ní tó:
A Gala ta-le vél hez

(a sá fár ság ról)
„Van nak olya nok, akik nek az a ren del te té sük, hogy egy -
mást se gít sék az Is ten hez ve ze tõ úton. Ezek nek a kö zös -
sé ge olyan mély és ti tok za tos, mint sem mi más e Föl dön.”

Gert rud von Le Fort

TÖR TÉ NET
(a hû ség kö ve tel mé nyé nek tisz te le té rõl)
Gyök össy End re vissza em lé ke zé sé bõl

Gyü le ke ze tünk egyik fi a tal ja a ka to na sá got vá lasz tot ta hi -
va tá sá nak. Ami kor itt hon járt, meg kér dez tem tõ le:

– Nos, hogy bí rod, hogy csi ná lod?
– Hát bi zony, Ban di bá csi – mon dot ta –, sok min dent

kell tud nunk, ta nul nunk; tel jes tes ti-lel ki-szel le mi be ve tés
ez, nem könnyû.

– Még is, mi a leg ne he zebb? – kér dez tem.
– Az en ge del mes ség, az a leg ne he zebb! Mert meg szok -

tam, hogy min dig jár ta tom a szá mat…

VERS
(sõt ma gam sem ítél ke zem ön ma gam fe lett…)
Bes se nyei György: Az Elm érül (rész let)

Jár jál egen, föl dön, vizs gálj min de ne ket,
De so ha ne ítélj ma gad tul lel ke ket.

AD VENT 4. VA SÁR NAP JA
• Fil 4,4–7

A tex tus ról

Öröm rõl, ag godalom nél kü li élet rõl, há la adás ról és bé kes -
ség rõl ol vas ha tunk a bör tön ben, a ha lá los íté let ár nyé ká -
ban ülõ Pál apos tol nak a fi lip pi be li ek hez írott le ve lé ben.
Pál az íté let re vár va is az evan gé li um ügyé ért ag gó dik, és
bár mennyi re is vá gyik már együtt len ni a fel tá ma dott
Krisz tus sal, ér zi, hogy len ne még fel ada ta a ke resz té nyek
kö zött (1,20; 1,24).

Ad vent 4. va sár nap já nak tex tu sá ban Pál apos tol több
hely rõl már is me rõs gon do la ta it ol vas hat juk: a gyü le ke ze -
tért ér zett fe le lõs sé ge és sze re te te mi att még az íté let ár -
nyé ká ban is összeg zi mind azt, amit utol já ra még fon tos -
nak tar tott meg ír ni (Róm 12,12; Fil 3,1).

4. v.: Örül je tek (ca iv re te)! Van, amit nem le het elég szer
el mon da ni – Pál is is mét li ön ma gát: az Úr ban va ló öröm
min den e vi lá gi ta pasz ta lá sunk nál meg ha tá ro zóbb „alap -
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él mény”. Ez az öröm túl mu tat min den ér zé sen, él mé nyen
és hely ze ten. Mi tud ná ezt job ban alá tá masz ta ni, mint
ami kor a bör tön lét kín ja it el vi se lõ em ber pa nasz és zok szó
he lyett az Is ten re tud mu tat ni, ró la tud szól ni? 

Az örül je tek szó egy ben üd vöz lõ szó is volt – két sze ri
meg is mét lé se fel fe di az em ber örö mé nek ab szo lút kap cso -
ló dá sát az is te ni va ló ság hoz. Iga zi örö me az em ber nek
egye dül Is ten ben, a Meg vál tó ként hoz zánk kö zel jött
Krisz tus ban van. ejn ku rivw – az öröm for rá sa az Úr ban
van, idõi ha tá rok nél kül (pavn to te), az em be rek nek adott
idõ tel jes sé gé ben, az új ra kez dés (pav lin – is mét), az Is ten -
hez va ló meg té rés ál lan dó le he tõ sé gé ben.

5. v.: Az Úr kö zel! Úgy tû nik, Pál na gyon kö zel re vár ja
Jé zus Krisz tus vissza té ré sét. Mar a na tha! – Zsolt 119,151
és 1Kor 16,22 is mét lõ dik itt Pál sza va i ban. Tud juk, hogy
a pa rú zia ké sé sé vel mind a mai na pig együtt kell él nünk,
de a vá ra ko zás így el nyúj tott idõ sza ka fe le lõs ség gé és le -
he tõ ség gé is vál hat az em ber szá má ra. 

Pál sze líd ség re is in ti a ke resz té nye ket – a sze líd ség egy -
ben jó aka rat, ked ves ség és sze re tet, a má sik em ber fel vál -
la lá sa is. Is ten el fo gad ben nün ket, és sze líd ség gel és jó -
aka rat tal van irá nyunk ban; ne künk is ezt a hoz zá ál lást,
ezt az utat ér de mes kö vet nünk.

6. v.: Az ag go da lom na gyon könnyen el tud ja for dí ta ni
az em ber gon do la ta it Jé zus Krisz tus ról. Nem csak a mo -
dern em ber kí sér té se ez. Már az el sõ ke resz tény gyü le ke -
ze tek is küz döt tek ez zel a prob lé má val. Az ag go da lom,
mint a kon koly tud ja meg foj ta ni az em ber hi tét, Is ten re
irá nyu ló gon do la ta it. Egy mó don le het az em ber úr rá ag -
go dal ma in: ha az imád ság, a kö nyör gés aján dé kán és le -
he tõ sé gén ke resz tül Is ten elé vi szi éle te min den kér dé sét,
ké ré sét, gond ját. Az Is ten re va ló rá ha gyat ko zás cso dá la tos
le he tõ sé ge ez, amely hez min de nen túl még a há la adás is
tár sul. Az ag go da lom he lyett az em ber szí vé ben ki ala kul -
hat egy Is ten re ha gyat ko zó, az õ je len lé té ben (pro;õ to;n
qe ovn) az õ aka ra tát és üze ne tét ke re sõ mo dern, „prob lé -
ma meg ol dó” élet ve ze té si mód szer.

7. v.: Mind ezek kö vet kez mé nye ként (kai;) ír Pál az Is ten
bé kes sé gé rõl. Ez a bé kes ség ti tok za tos erõ, a Lé lek mun -
ká já nak az ered mé nye – az em ber ér zé se it és gon do la ta it
Jé zus hoz kö ti, és az em bert hit ben meg tart ja. Az Is ten bé -
kes sé ge ki fe je zés (hJ eijrhvnh to uÖ qe o uÖ) több fé le ér tel me -
zést is le he tõ vé tesz, bár iz gal mas sá ga ép pen sok szí nû sé -
gé ben és je len té sé nek gaz dag sá gá ban rej lik. Esze rint Is ten
a bé kes ség for rá sa; ez a bé kes ség Is ten örök tõl va ló tu laj -
don sá ga; a mi bé kes sé günk az Is ten nel; az Is ten tõl jö võ
bé ke; Is ten bé kes sé get te rem tõ aka ra ta. Az exe gé ták sok-
sok meg ol dá sát össze vet ve iga zán össze tett ké pet ka punk
az Is ten ben va ló bé kes ség le he tõ sé ge i rõl és gaz dag meg -
nyil vá nu lá si for má i ról. 

Ez a min den ér tel met meg ha la dó bé kes ség rá döb bent he -
ti az em bert, hogy mi em be ri mó don pró bá lunk min den
kér dést meg ol da ni, de Is ten min den el kép ze lé sün ket fe lül -
mú ló an hall gat meg és se gít meg ben nün ket (Ef 3,20).
Bár csak több ször for dul nánk hoz zá és ke res nénk az õ

aka ra tát fél re csú szó, célt té vesz tõ, ke se rû sé get oko zó
meg ol dá sa ink és fél me gol dá sa ink he lyett! Pál apos tol sa -
ját éle té vel és nyo mo rú sá gos hely ze té vel vá lik Is ten bé kes -
sé get te rem tõ aka ra tá nak bi zony sá gá vá. 

A tex tus utol só ver sé ben el hang zó ál dás kí vá nás ban szí -
vét, lel két és gon do la ta it biz ton ság ban tud ja az Is ten kö -
ze lé ben. Õt is meg tar tot ta az Is ten – bé ké ben, sze líd ség -
ben, az öröm re va ló ké pes ség ben. Ez a le he tõ ség nem csu -
pán Pál apos tol ki vált sá ga – a meg tar ta ni ige (fro urhv sei)
jö võ ide jû alak ja le he tõ ség és bi zo nyos ság min den Is tent
kö ve tõ ember szá má ra.

Az ige hir de tõ örö me

Örül je tek az Úr ban! Ad vent 4. va sár nap ján úgy pré di ká -
lunk er rõl a tex tus ról, hogy es te már a szent es ti is ten tisz -
te let re gyû lünk össze. Prak ti kus, hogy gyors egy más után -
ban jön nek az ün nep na pok, de egy ben fá rad sá gos te her ré
is vál hat nak az ün ne pi al kal mak. A szol gá la tok szá ma az
öröm, az oda szá nás ro vá sá ra is me het. Tex tu sunk a ne -
gye dik ad ven ti va sár na pon egy ben az ün nep  elõtti ké szü -
léshez, lel ki el mé lye déshez is segítséget nyújthat. 

Mi lyen mé lyen tud ja át jár ni éle tün ket és hi tün ket a Pál
apos tol ál tal több ször hang sú lyo zott öröm, a ka rá cso nyi
ün nep re va ló ké szü lés le he tõ sé ge? Ho gyan va ló sul hat meg
sze mé lyes, gon do kat sem nél kü lö zõ éle tünk ben az Is ten re
va ló tel jes rá ha gyat ko zás, az öröm meg élé se, ag go dal mas -
ko dásunk nak az Is ten je len lé té ben tör té nõ fel ol dá sa? 

Az ün ne pi szol gá la tok ra ké szül ve le gyen sze münk és
szí vünk elõtt a tex tus utol só ver se: Is ten bé kes sé ge még a
szol gá lat té võk szí vét is át jár ja, és az ag gó dá son és a fá -
radt sá gon is át se gít, hogy az is te ni üze net kö ve te i ként ne
hát rál ta tói, ha nem elõ moz dí tói le gyünk Is ten ka rá csony -
kor meg szó la ló öröm üze ne té nek.

Pa rú zia és in kar ná ció

Az Úr kö zel! Amit az el sõ ke resz té nyek vár va-várt, de
még be nem tel je se dett re mény ség nek fog tak fel, az szá -
munk ra a ne gye dik ad ven ti va sár nap kon tex tu sá ban a
ka rá cso nyra mu ta tó, Is ten aka ra tá ból be tel je se dett ígé ret
ün ne pe lett. Az Úr kö zel sé ge a mai ige hall ga tó szá má ra
új je len tést ka pott. Nem le het el fe led ni és sem mi be ven -
ni a Jé zus vissza jö ve te lé rõl szó ló re mény sé get, hi szen mi
ma gunk is eb ben a re mény ség ben élünk, még ha nem is
ugyan olyan idõi kor lá tok ban gon dol ko dunk. A pa rú zia
re mény sé ge ma is élõ re mény sé günk, ak kor is, ha nem
kö zel re vár juk azt.

Örül je tek az Úr ban! Is mét mon dom, örül je tek! Igénk -
ben a ma kon tex tu sá ban egy szer re meg je le nõ pa rú zi át és
in kar ná ci ót az öröm kö ti össze. Az öröm, ame lyet Krisz -
tus meg je le né se hoz el a vi lág ba és az em be rek éle té be.
Sok em ber szá má ra ka rá csony az egyet len ün ne pe a bé -
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kes ség nek, a sze re tet nek és az öröm nek. Nem vé let len,
hogy szin te ok tó ber vé gé tõl min den ar ról szól, ho gyan
tu djuk majd eb ben az öröm te li ál la pot ban megélni az ün -
ne pet. Szin te va dá szunk a ka rá cso nyi ün nep öröm te li
han gu la tá ra, de nagy igye ke ze tünk ben Pál apos tol mon -
da tát fél be vág va csak az öröm re kon cent rá lunk. Ezért is
nyújt hat szin te min den al ka lom mal új pers pek tí vát az is -
te ni je len lét meg ér ke zé sé rõl szó ló ün nep. Ka rá csonyt
azért ün ne pel jük, mert örö münk a meg szü le tõ Jé zus
Krisz tus ban van.

Lux lu cet in te neb ris

Va jon tu dunk-e pa rancs szó ra örül ni? El tûn nek-e éle tün ket
súj tó gond ja ink au to ma ti ku san az öröm ün ne pé re? Nem
ép pen ka rá csony kor tör tén nek vissza for dít ha tat lan, éle te -
ket kö ve te lõ tra gé di ák, mert az örö möt és a va ló sá got nem
le het, nem tud juk össze egyez tet ni?

A ne gye dik ad ven ti gyer tya már ko mo lyan ér zé kel he tõ
vi lá gos sá got hoz. Ez a vi lá gos ság a mi éle tünk be, az ál ta -
lunk meg élt vi lág sö tét sé gé be vi lá gít be. Ez az öröm nem
mes ter kélt, nem tet te tett, ha nem va ló sá gos, meg küz dött
öröm. Nem álom vi lág, nem hi te ge tés, nem fáj da lom csil la -
pí tó me se be széd. Olyan öröm, mint Pál apos tol nak az Úr -
ban va ló örö me még a bör tön ben is, az íté let vá rá sa kö ze -
pet te. Iga zi, tar tós öröm, amely nek sú lya és ér té ke van.

Sa lom

Az ad ven ti idõ szak ban re mény ség sze rint min den ke -
resz tény em ber nek le he tõ sé ge volt az Is ten elõtt va ló el -
csen de se dés re, a bûn bá nat ra, hi te át gon do lá sá ra. Az ag -
godalmat ta lán fel vál tot ta az imád ság, a kö nyör gés és a
há la adás, hi szen Is ten sok kal töb bet se gít ne künk, mint
aho gyan mi az gon dol juk és re mél jük. Ad vent negyedik
va sár nap ján sem ké sõ, ha meg kér dez zük, va jon kit ho -
gyan ta lált meg az Is ten bé kes sé ge. Va jon szí vünk és
gon do la ta ink meg bé kél ve vár ják-e a Mes si ás meg szü le -
té sét, hogy meg szûn hes se nek gond ja ink, és öröm szü let -
hes sen a szí vünk ben?

Az Ószö vet ség em be ré nek a bé kes ség szó töb bet je len tett,
mint ne künk. Nem csak a csa lá di vi ták ka rá cso nyi tûz szü -
ne té rõl van szó. Nem csak ar ról, hogy a szem ben ál ló fe lek
há bo rús ko dás he lyett te gyék le a fegy ve re ket. A bé ke, az Is -
ten bé ké je va la mi tö ké le tes ren det is je lent. Azt, ami kor a
he lyé re ke rül min den. Ami kor az éle tem ben, Is ten kö zött és
kö zöt tem, az en gem kö rül ve võ vi lág ban, az em be ri kap cso -
la ta im ban rend lesz. Ez az iga zi bé kes ség. A bi za lom, a kö -
szö net, a le mon da ni tu dás összes sé ge, Is ten bé kes sé ge. 

És ez a bé ke min den em be ri ér tel met fe lül múl, mert több
és na gyobb an nál, mint amit em be ri ér te lem mel vár ni le -
het ne. Még ak kor is meg szü let het, ami kor az em be ri ér te -
lem már ré ges-ré gen fel ad ta.

Is ten fé nyé nek a vi lá gos sá gá ban szó lít meg új ra ben -
nün ket Pál apos tol: Örül je tek az Úr ban min den kor! Is mét
mon dom: örül je tek!

Pán gyánsz ky Ág nes

Tal ló zó

„Az el sõ gyü möl cse az öröm nek a min den ki iránt meg nyil -
vá nu ló sze líd ség. (…) má sik kö vet kez mé nye az, hogy nem
ag go dal mas ko dik (…).” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„»Is ten bé kes sé gé rõl« (…) egy ér tel mû en Krisz tus ke -
reszt jé re és a ró la va ló bi zony ság té tel re utal (…). Az Úr tól
va ló tá vol ság a hit, il let ve a hi tet len ség mér té ke sze rint re -
a li zá ló dik. Hit re hív az ige hir de tés, hogy bol dog ka rá cso -
nyunk és bol dog éle tünk le gyen.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe -
rikó pák. Ma gán ki adás)

„(…) olyas mit kér a gyü le ke zet tõl, amit an nak nem áll
ha tal má ban tel je sí te ni. (…) Ezért te szi hoz zá ké ré sé hez:
örül je tek az Úr ban! (…) Krisz tus ban, aki re éle te súly pont -
ja át te võ dött, min dig ta lál hat ele gen dõ okot az öröm re.
(…) »Ne azon örül je tek, hogy a lel kek en ged nek nek tek,
ha nem azon, hogy ne ve i tek fel van nak ír va a mennyek -
ben.« (…) Ne gon dol juk, hogy az »Úr ban va ló öröm« va la -
mi élet tõl el vo nat koz ta tott, abszt rakt öröm. Az élõ Úr cse -
lek võ sze re te te az éle tünk leg kü lön fé lébb moz za na ta in fel -
csil lant hat ja az öröm fé nyét. (…) Nagy se gít sé get je lent a
sze líd ség re ösz tön zõ in te lem va ló ra vál tá sá ban, ha a súr -
ló dá sa in kat esz ka to ló gi ai táv lat ba ál lít juk. »Az Úr kö zel!«
(…) A gyü le ke zet imád sá ga és kö nyör gé se, amellyel fel tár -
ja Is ten elõtt gond ja it, gya kor la ti ki fe je zé se hi té nek, mert
az imád ság ak tu sá val egy szer re vall ja meg Is ten re szo rult -
sá gát, de az irán ta va ló bi zal mát is. (…) há la adás nél kül
fá rasz tó ro bot tá vá lik az imád ko zás. A há la adás ban tart -
juk szá mon Is ten nek (…) bõ ke zû sé gét. (…) Kö nyör gé se -
ink nek a há lás szív ad hat szár nya kat. (7) Az imád ság
meg hall ga tá sá nak ígé re te he lyett Is ten nek min den ér tel -
met meg ha la dó bé kes sé gét kí nál ja fel a gyü le ke zet nek.”
(Cser há ti Sán dor: A fi lip pi be li ek hez írt le vél. Evan gé li kus
Saj tó osz tály)

„(…) Is ten az em bert (…) örök ké tar tó öröm re te rem tet -
te. (…) az em ber ezt a kö zös sé get meg tör te. (…) az óta (…)
ál lan dó an ke re si az el vesz tett örö met. (…) az az öröm,
ame lyik nek ilyen ha tá ra van, hogy ed dig ter jed het, azu tán
nem (…), az nem is iga zi öröm.” (Joó Sán dor: Min den kor
örül je tek. Aj tony Ar túr)
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Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(az ad vent rõl)
„Az ád ven ti vá ra ko zás ha son lít a meg em lé ke zés hez, de
va ló ban min den nél tá vo labb áll tõ le. Va ló di vá ra ko zás.
Pon to san úgy, ahogy a sze re tet min den nél va ló sá go sab -
ban vá gya ko zik az után, akit ma gá hoz ölel…”

Pi linsz ky Já nos: A vá ra ko zás szent sé ge

(az öröm rõl)
„…az öröm: vissza ta lál ni.”

Boëthi us (480?–524) ró mai fi lo zó fus

„…öröm re vár ni nem ki sebb öröm, mint már örül ni.”
Wil li am Shakes peare: II. Ri chárd

(a sze líd ség rõl)
„A mély ha rag tú lon túl mély re metsz.”

Wil li am Shakes peare: II. Ri chárd

(Is ten bé kes sé ge…)
„A ró zsa, mely re most kül sõ sze med esik,
örök tõl fog va az Is ten ben is vi rít.”

An ge lus Si le si us (Johann Scheffler; 1624–1677)
né met köl tõ

(meg fog ja õriz ni szí ve te ket…)
„…mert nem be széd ben áll az Is ten nek or szá ga, ha nem
erõ ben.”

Pál apos tol (1Kor 4,20)

TÖR TÉ NET
(A ti sze líd sé ge tek le gyen is mert min den em ber elõtt. Az Úr
kö zel!)
Nagy Szent Ger gely pá pa lel ki pász to ri okos sá gá ról és sze -
líd sé gé rõl

Ger gely ma ga tar tá sa a nem ke resz té nyek kel szem ben: 
A ter ra ci nai püs pök egy szer fék te len buz gó sá gá ban el vet -
te a zsi dók tól a zsi na gó gá ju kat. Ezek a pá pá hoz for dul tak
ol ta lo mért, s õ így írt a püs pök nek: „Azt aka rom, hogy or -
vo sold a pa naszt. Hi szen azok kal, akik nem tar toz nak a
ke resz tény val lás hoz, sze lí den, jó sá go san kell bán nunk,
és ba rát sá go san kell ve lük szól nunk, hogy a ke mény sé -
günk el ne ûz ze õket, ha nem el fo gad ják tõ lünk a meg hí -
vást az evan gé li um szép sé ges hi té re.” 

Ugyan úgy en ge dé lyez te a meg tért an gol szá szok nak,
hogy a nagy egy há zi ün ne pe ken to vább ápol ják egyik-má -
sik kul ti kus szo ká su kat, mert: „Ha az em ber föl akar jut -
ni a ma gas ba, nem ér kez het meg egyet len ug rás sal, ha -
nem egyik lép csõ fok ról a má sik ra kell föl lép del nie.”

KA RÁ CSONY ES TE
• Ézs 9,1–6

Ka rá csony – a leg na gyobb tit kot rej tõ ün nep, amely nek
tar tal ma nem csak a ka rá cso nyi tör té net sze rep lõ it ál lí tot -
ta egy kor élet re szó ló vá lasz út elé, ha nem az az óta el telt
év szá za dok je les hit tu dó sa i nak is fo lya ma to san fel ada tot
adott – idõ vel ér de kes mó don a sze ku lá ris tár sa da lom
egyik leg ért he tõbb és leg igé nyel tebb, meg hitt ün ne pé vé
lett. El kell dön tet nünk, mit kez dünk ez zel a ténnyel eb ben
az év ben is mét. Több le he tõ ség mel lett a tex tus el ol va sá -
sá val is el kezd het jük a ké szü lést.

Exe gé zis

Ma nem elég el ol vas ni a per iko pa ma gyar for dí tá sát; az
ugyan is – sok más for dí tás sal együtt – nem ve szi kel lõ en
fi gye lem be a már a 8,22-ben is össze fog la lás ként meg szó -
lal ta tott „sö tét ség és nyo mo rú ság” (mu’aph és mut saq)
szó já té kot, amely pe dig az utá na kö vet ke zõ ver sek ér tel -
me zé sé hez nél kü löz he tet len. Az ér tel me zé si ne héz sé gek -
rõl már az is so kat el árul, hogy több for dí tás ban (pél dá ul
Ká ro li, KJV) a 8,23 sze re pel 9,1-ként. Te kint ve, hogy a
8,22–9,1 sza kasz egy egy ség, egyik meg ol dás sem sze ren -
csés. 8,23-ból ki de rül, hogy Ézsa i ás két, Is ten tõl jö võ
„meg szo mo rí tás ról” be szél. Az egyi ket Is ten Tig lat-pi lezer
asszír ural ko dó val és utó da i val vé gez tet te el a 8. szá zad -
ban, a má si kat a Mes si ás sal fog ja el vé gez tet ni Iz rá el né -
pén. A 9,2–9,4b a (for dí tás ban saj nos kö vet he tet le nül)
csak az asszír hó dí tás ról szól, míg a 9,4c-vel kez dõ dõ for -
du lat tól meg tud juk, hogy a meg szü le ten dõ Mes si ás ál tal
ho zott fény „tûz és an nak mar ta lé ka” lesz. A szö veg ér tel -
me zé sé nél dön tõ, hogy e két meg szo mo rí tás kö zött nem
mi nõ sé gi, csak nagy mennyi sé gi kü lönb ség van. Ez zel a
mennyi sé gi kont raszt tal te rem ti meg Ézsa i ás a per iko pa
egy sé gét.

Ige hir de tés

Ki dönt és mi rõl? A vá lasz tá sa ink mint az is ten ke re sés
ál lo má sai éle tünk ben
Fi zi kai sza bad sá gun kat leg töb ben ter mé sze tes nek vesz  -
szük, leg fel jebb félt jük oly kor. Szel le mi (gon do la ti) sza -
bad sá gunk ra büsz kék szok tunk len ni, né ha még olyan kor
is, ha leg szí ve seb ben sab lo no kat for má zunk, min tá kat kö -
ve tünk. Lel ki(-szel le mi) sza bad sá gunk kal rend sze rint fe le -
más hely zet ben va gyunk: sa ját val lá si ha gyo má nyunk ból
jól tud juk, hogy az kor lá tolt, de csak rit kán ta pasz tal juk
meg sa ját ma gunk is eze ket a kor lá to kat. Mind há rom ér -
te lem ben vett sza bad sá gun kat dön té se ink, vá lasz tá sa ink
tart ják élet ben. A fi zi kai és gon do la ti sza bad ság te rén több
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mú lik az ak tív kez de mé nye zé sen. (Mi ért jöt tünk ma ide?
Akar tunk, kel lett, ér dek lõd tünk, meg szok tuk stb.) Lel ki
(-szel le mi) vá lasz tá sa ink az Is ten nel va ló pár be széd ben
jön nek lét re. Dön tõ je len tõ sé gû ben ne az a passzív kez dõ
elem, ame lyet így vagy eh hez ha son ló an fo gal ma zunk
meg: Is ten „meg szó lí tott” en gem. Ha meg szó lí tá sá ra vá la -
szol ni aka runk, igaz sá ga vég sõ nor má ja ként nem ér het -
jük be sem egy elv vel, sem egy tárggyal (még ha egy könyv
is az a tárgy), sem ön ma gá ban a kö zös ség gel. Akit Is ten
szó lít, az Is ten nek akar élõ em ber ként, tel jes egyé ni sé gé -
vel vá la szol ni. Vá la sza ink for má ját vá lasz tá sa ink je len tik.
Bár aka ra tom mal nem vá laszt ha tom sem Is tent, sem pél -
dá ul a bûn te len sé get, vá laszt ha tom vi szont az õ en gem
vá lasz tá sá ra fe le lõ, tu da tos élet for mát. Vá laszt ha tom aka -
ra tá nak ke re sé sét pél dá ul mai itt lé tem ben, vagy a min den -
ko ri je le nem kér dé se i re vá laszt ke res ve.

Aki ke res és aki ta lál – Ka rá csony kor Is ten ta lál rá
az em ber re
Nem min den ki ke re sett, aki ta lál. Nem min den ki fog ta lál -
ni, aki ke res. Jé zus több ször is felszó lít a ke re sés re, né ha
a ta lá la tot is meg ígér ve. Azt azon ban hang sú lyoz za, hogy
a meg ta lá lás mint ered mény sze mély re szó ló, nem sab lo -
nos. Ka rá csony tit ká nak ke re sé sé ben a ke resz tény ség sem
egy sé ges. Az or to dox egy há zak hús vét ban is ka rá csonyt
ta lál ják meg, a nyu ga ti ke resz tény ség a ka rá csony ban is
hús vé tot ke re si. Mö göt te mind két eset ben, mind két ün -
nep ben Is ten em ber ke re sé se áll. Ez a ke re sés nem eset le -
ges és bi zony ta lan, mint a mi énk, ha nem éle te ket mé lyen
meg érin tõ, élet uta kat meg ha tá ro zó, em be re ket meg men tõ
és cél hoz ér ke zõ keresés. Ak kor is így van, ha nem so kat
lá tunk be lõ le. A bûn nel át járt em ber el sõ re ak ci ó ja, hogy
el akar búj ni Te rem tõ je elõl, õ azon ban ta pin ta to san vagy
ta pin tat la nul to vább ke re si õt („Ádám, hol vagy?”). Nem
várt he lye ken fel buk kan va „lá to gat ja meg” az em bert: a
kü szö bön ál ló ve szély ben, a be kö vet ke zett, va lós nyo mo -
rú ság ban, a pró fé ták, az egy sze rû és komp li kált em be rek
sza vá ban, a ron gyos is tál ló ban. 

Az üd vös ség re mé nye a va ló sá gon in nen és túl –
A va ló ság az Is ten nel va ló ta lál ko zás he lye, az ezen tú li
„hely” egye lõ re ér tel mez he tet len
Ézsa i ás egy fé le va ló sá got is mer: azt, amit Is ten ad. Egy fé -
le a va ló ság, eb ben le het és kell meg ta lál ni mind azt, amit
sze ret nénk, és ami még hoz zá tar to zik. Az ézsa i á si szö ve -
get több fé le kép pen is ért het jük. A ma gyar for dí tás szö ve -
ge pél dá ul meg en ged né azt az egy sze rû sí tést, hogy a kö -
ze li nyo mo rú ság után majd egy szer fel vir rad a sza ba du lás
szép nap ja, ame lyen min de nért bõ sé ge sen kár pó tol az
igaz sá gos Atya. Eb bõl az egy sze rû sí tés bõl leg alább két
hely te len kö vet kez te tés adód hat. Egy részt úgy tûn het,
hogy a je len le gi ál la pot csak ar ra le het jó, hogy meg szûn -
jön, vagy hogy a kö vet ke zõ ál la pot kont raszt já nak ki eme -
lé sé ben meg fe le lõ en el bor zasz tó ala pot biz to sít son (vö.
Au gus ti nus neo pla to nis ta ere de tû „föl di si ra lom völ gye”).

Ez a kö vet kez mény ugyan ak kor „tör té ne ti et le ní te né” is a
je len le gi hely ze tet, az ér ke zõ nagy se gít ség be ve tett, már-
már ter mé szet fe let ti re mény el for dít hat ná te kin te tün ket
ar ról a köz pon ti je len tõ sé gû tény rõl, hogy ami most van,
az a nép bû ne, a mi bû ne ink mi att van, és egy ál ta lán nem
mel les leg ez a mi éle tünk, a mi vi lá gunk. A má so dik, ta -
lán még en nél is sú lyo sabb tév es kö vet kez te tés az len ne,
ha a Mes si ás el jöt té nek lep le alatt csu pán a ré gen várt ki -
en gesz te lõ dés re, bé ké re, bû ne ink el tör lé sé re és egyéb meg
nem ér de melt, kel le mes ál la pot vál to zás ra vár nánk.

A Te rem tõ nem ha gyott ma gunk ra – A re mény alap ja,
hogy meg pró bál ta tá sa ink is Is ten va ló sá gá ban tör tén nek
Ézsa i ás szö veg rész le té nek ala po sabb vizs gá la tá ból ki de -
rül, hogy az asszír ura lom és a Mes si ás ural ma egy aránt
szo mo rú sá got okoz majd. Mind ket tõ be kö vet kez te mö gött
az egyet len Is ten áll, aki az em ber bû né re vá la szol elõbb
az asszír hó dí tás sal, vé gül a Mes si ás el jöt té vel. A pró fé ta
ez zel az egy sze rû, de hi tet igény lõ érv vel vi gasz tal ja né -
pét. Sa já tos val lá si tar tal ma nél kül gú nyos nak kel le ne
mon da nunk ezt a „vi gasz ta lás tech ni kát”. A „Ne félj, lesz
ez még rosszabb is!” érv ko mo lyan ni hi lis ta vagy olyan
gyó gyít ha tat la nul pesszi mis ta kö zeg ben kép zõ dik, ame -
lyet lé nye gé nél fog va jár át az öröm re, a cél fe lé tar tás ra
va ló kép te len ség. Ézsa i ás azon ban a le he tõ leg ne he zebb
pil la nat ban vil lant ja né pe elé a vég sõ idõk örö mét, és
hang sú lyoz za, hogy mind két idõ sza kot Is ten ad ja, az az
nincs köz tük mi nõ sé gi kü lönb ség. A vár ha tó leg ne he zebb
idõ szak ban is van he lye ezért az öröm re épü lõ re mény nek,
amely eb ben a ket tõs sé gé ben nem a konk rét tör té nel mi
hely zet bõl adó dik, vi szont az ob jek tí ven el len sé ges idõ -
sza kot is jel le mez he ti.

Kis tü zek és a nagy tûz – A vég sõ mes si á si idõk
csak Is ten je len lé té nek ak tu á lis je lei fe lõl ér tel mez he tõk
Mt 4,13–16 pon to san azt a te rü le tet je lö li meg Jé zus el sõ
nyil vá nos fel lé pé sé nek szín te ré ül, ame lyet Ézsa i ás itt
meg ha tá roz. Má té szá má ra egy ér tel mû, hogy a Mes si ás-
Jé zus el jöt te föld raj zi lag is meg fe lel a pró fé ci á nak. Ézsa i ás
ige hir de té sé nek lé nye ge, hogy a je len le gi nyo mo rú ság
köz vet len kap cso lat ban áll az el jö ven dõ, még na gyobb íté -
let tel. A 20. szá zad el sõ fe lé nek egyik leg je len tõ sebb teo ló -
gi ai vi tá ja ar ról folyt, hogy el fo gad ha tók-e a bib li ai ké pek
a ma guk köz vet len sé gé ben ak kor is, ha na iv nak tûn nek a
tu do má nyos-tech ni kai for ra da lom vív má nya i tól hem zse -
gõ vi lág ban. A 21. szá zad el sõ éve i ben már túl va gyunk
ezen, na iv nak tart juk azt a vé le ményt, amely min dent a
rá ci ó hoz mér. Min den ki nek biz to sít juk a sa ját igaz sá gá -
hoz va ló jo gát, mi köz ben ál ta lá no san ér vé nyes nek tart juk
és hir det jük Is ten sze re te tét. Egy olyan vi lág ban, amely
sok szeg le té ben haj lan dó fel ad ni az ál ta la ta pasz tal ha tó
va ló ság ön ál ló ér tel me zé sé nek kö te le zett sé gét az el fo gad -
ha tó ma gya rá za tok ked vé ért, mi ra gasz ko dunk ah hoz a
hit hez, hogy a va ló ság nem vé let le nül olyan, ami lyen. A
ke resz tény gon dol ko dást év szá za do kon át meg ha tá roz ta a
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„ter mé sze tes teo ló gia”, az az el já rás, amellyel a biz tos nak
gon dolt va ló ság ból kü lön fé le mód sze rek kel Is ten igaz sá -
gá ra le he tett kö vet kez tet ni. Mos ta ná ban, hogy egy re ke ve -
seb ben tö rõd nek a va ló ság gal ma gá val (a poszt mo dern
leg ál ta lá no sabb jel sza va az „anyth ing go es”, az az min -
den nek van he lye, ami ki ta lál ha tó), ta lán épp a pro tes tan -
tiz mus vé gez he ti el fel ada tát az zal, hogy hit be li meg gyõ -
zõ dé sé bõl ki in dul va kö vet kez tet a va ló ság lé te zé sé re. Kül -
de tés ként is fel fog ha tó, ak tu á lis ka rá cso nyi aján dé kunk
van ez zel.

Bé res Ta más

Tal ló zó

„Bár a Mes si ás a Dá vid trón ján ülõ ki rály, még is úgy áb -
rá zol ja õt a ró la szó ló jö ven dö lés, mint (…) Is ten en ge del -
mes Fi át (…). Is ten aka ra tát hajt ja vég re, az õ tör vé nyét és
igaz sá gát tel je sí ti (…).” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Az »öröm« szin tén hang sú lyos Ézsa i ás nál, me lyet több
mint hússzor em lít köny vé ben. Is ten ter mé szet fe let ti be -
avat ko zá sá nak lesz kö szön he tõ (…). Erõs Is ten (…) a
Mes si ás (…) Is ten lesz. (…) Örök ké va ló Atyá nak (…) Ho -
gyan le het a Fiú Atya? (…) a Mes si ás, a Szent há rom ság
má so dik sze mé lye, lé nyé bõl ere dõ en Is ten. Ezért ren del ke -
zik Is ten min den tu laj don sá gá val, be le ért ve örök ké va ló sá -
gát is. (…) az a név, hogy »Örök ké va ló ság Aty ja«, egy be -
vett ki fe je zés, (…) hogy ki fe jez zék a Mes si ás és az idõ,
nem pe dig a Szent há rom ság töb bi sze mé lye kö zöt ti kap -
cso la tot. (…) A Mes si ás »atyai« ural ko dó lesz. (…) ta lán
Ézsa i ás az or szág »örök ké va ló sá gá val« kap cso la tos, Dá -
vid nak tett ígé ret re gon dolt (2Sám 7,16) (…) A Mes si ás,
Dá vid le szár ma zott ja fog ja be tel je sí te ni ezt az ígé re tet,
amely re a nem zet vár. (…) Bé kes ség Fe je del me, aki el hoz -
za és fenn tart ja az ezer éves bé két, ami kor a nem zet nek jó
kap cso la ta lesz az Úr ral.” (A Bib lia is me re te kom men tár so -
ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„A jö võ ben be kö vet ke zõ ese mé nyek rõl úgy be szél, mint -
ha már be tel je sed tek vol na, hi szen a Se re gek Urá nak fél tõ
sze re te te vi szi vég hez ezt (6c). (…) A »nem ma rad sö tét -
ség« (…) ha tá ro zot tan ar ra utal, hogy itt épp úgy a meg -
vál tás ki je len té sé rõl van szó, mint a 2,2–4-ben és 4,2–6-
ban le írt lá to má sok ban. Vé gül az 5. vers szó hasz ná la ta
csak is Is ten tes tet öl té sé re vo nat koz hat. (És ha eb be be le -
gon do lunk, ak kor a »ve lünk az Is ten« egé szen új je len tés -
ár nya lat tal gaz da go dik.) (…) a jö ven dö lés a Mes si ás, Dá -
vid di csõ sé ges Fia, az iga zi vi lá gos ság el jö ve te lé rõl be szél
(…). Is ten ter vé nek az em be ri tör té ne lem ben va ló meg va -
ló su lá sát a 7–9. fe je zet (…) vé gig gyer me kek szü le té sé vel
hoz za össze füg gés be (…).” (Bar ry Webb: Ézsa i ás köny ve.
Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(a Szent es té rõl)
„Az ád ven ti vá ra ko zás lé nye ge sze rint: vá ra ko zás ar ra,
Aki van; ahogy a sze re tet misz té ri u ma sem egyéb, mint
vá gya ko zás az után, aki van, aki a mi énk. Per sze, er rõl a
vá ra ko zás ról és er rõl a vá gyó dás ról csak da dog va tu dunk
be szél ni.” 

Pi linsz ky Já nos: A vá ra ko zás szent sé ge

Van egy ré gi ka rá cso nyi ké pes la pom, egy al sós hit ta no som
küld te. Pi ros tin tá val, nagy, ákom bá kom be tûk kel ezt ír ta
rá: „A sze re tet so ha el nem fogy.” 

S alat ta még ez áll: „Di csõ ség a ma gas ság ban Is ten -
nek.” (K. I.)

TÖR TÉ NET
Ró nay György: A bet le he mi pász to rok (rész let)

„…nem elég tud ni, hogy a Gyer mek meg szü le tett. Mert
amíg csak tud juk, ad dig olyan, mint ha meg se szü le tett
vol na. Míg csak tud juk, még ha an gyal tól tud juk is: ad dig
csu pán úgy van, mint ha nem len ne, mint ha csak egy ár -
nyék len ne, ami nek nin csen tes te…

Így tû nõd nek a pász to rok… És ak kor »biz tat ni kezd ték
egy mást: Men jünk hát Bet le hem be, hadd lás suk a tör tén -
te ket…« Mert nem elég tud ni, hogy mi tör tént.

Lát ni kell azt, ami tör tént. Meg gyõ zõd ni ró la, meg ta pin -
ta ni, érez ni uj junk be gyé ben a me le gét… a Gyer mek iga -
zá ban csak an nak szü le tik meg, aki lát ja, aki meg érin ti. 

Nem baj, ha olyan eset len kéz zel, hogy köz ben ki bom -
lik a pó lya kö tõ je. Azért van ott az any ja, hogy meg iga -
zít sa. És az se baj, ha egy kis pusz tai sa rat is be vi szünk
a tal pun kon. Azért van ott az ap ja, hogy ki ta ka rít son
utá nunk. 

A pász to rok te hát »oda si et tek«… Néz ték so ká ig, a pusz -
tai em ber össze hú zott sze mé vel… és nyom ban rá is mer tek
a »jel rõl«: ar ról, hogy pó lyá ba van ta kar va, já szol ban fek -
szik, és sem mi ben sem kü lön bö zik a vi lág töb bi cse cse mõ -
jé tõl…”

VERS
(A nép, amely sö tét ség ben jár, nagy vi lá gos sá got lát…)
Wass Al bert: Ka rá cso nyi ver sek (rész le tek)

Olyan es te ez is csak, mint a töb bi: 
olyan a szí ne, nyir kos köd sza ga. 
Pe dig va la hol szent ti tok pa lást ban 
cso dát ta kar gat ez az éj sza ka…! 

An gya lok húz nak a vi lág fö lött.
Hí rét hoz zák, hogy föld re szállt a bé ke! 
Meg szü le tett az Igaz ság, a Jó ság, 
akit úgy vár tunk: meg szü le tett vég re! 
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A já szol fö lött föl ra gyog egy csil lag, 
né hány an gyal és gyer mek éne kel… 
Sze lí den száll az ének és a pá ra 
szur tos ól ból a fé nyes ég re fel… 

Az tán a bar mo kat itat ni hajt ják. 
A haj nal meg nyer ge li rõt lo vát 
és ro bo tos nyo mán a szür ke élet 
megy úgy, mind ed dig, megy to vább.

KA RÁ CSONY ÜN NE PE
• Mi k 5,1–4a

A tex tus kö zel sé gé ben

A szö veg meg ér té sé hez nem sza bad meg ke rül ni azt, hogy
új ra át gon dol juk a pró fé ta mû kö dé sé nek kö rül mé nye it és
az ál ta la fel ve tett leg jel lem zõbb kér dé se ket. Ha a pró fé ci át
hir te len, egyet len moz du lat tal át emel jük a jé zu si kon tex -
tus ba, né hány alap ve tõ en fon tos ószö vet sé gi hát te ret és
üze ne tet el ve szí tünk. Ez zel pe dig, ép pen a szö veg ere de ti
össze füg gé sé nek hi á nya mi att, a mai üze net is lát vá nyo -
san csor bát szen ved az ige hir de tés ben.

Az elõt tünk ál ló mes si á si pró fé cia ad ven ti és ka rá cso nyi
al kal ma zá sa szem pont já ból kü lö nö sen is gaz dag utó éle tét
ép pen a mi ke á si kül de tés ere de ti hely ze te vi lá gít hat ja meg
szá munk ra ma. Ak kor szó lal meg a pró fé ta a vi gasz ta lás
pá rat la nul szép hang ján, ami kor kö rü löt te ki áb rán dult -
ság, re mény vesz tett ség és csa ló dott ság ural ko dik. 

Mi ke ás nem csak kor tár sa Ézsa i ás nak, ha nem gon dol -
ko dá suk ban is sok át fe dés és azo nos ság lát ha tó, még is
több olyan sa já tos té má val és mon da ni va ló val ren del ke -
zik, amely meg ala poz ta pró fé tai te kin té lyét; ez erõ tel jes és
va ló sá gos han got je len tett a sa ját ko rá ban is, de a ké sõb -
bi ek ben is gyak ran idé zett, te kin té lyes szó szó ló vá tet te.
Ezen az ala pon kér de zi meg sok írás ma gya rá zó épp e sza -
kasszal kap cso lat ban is, hogy va jon med dig ter jed het egy-
egy pró fé cia ha tá sa tér ben és idõ ben. Sa ját ko rá nak leg kö -
ze leb bi ese mé nye i tõl el in dul va és a mai ol va só kig meg ér -
kez ve hi he tet le nül gaz dag ak tu á lis üze net rej lik a sza va i -
ban. Az iga zi pró fé tai mon da ni va ló nem szo rul be egyet -
len ese mény és egyet len kor szak vi lá gá ba, ha nem új ra és
új ra meg nyí lik a hall ga tó elõtt. Mi ke ás egész köny vé bõl
ér zõ dik az igény, hogy az utó dok szá má ra is mér ték adó
üze ne tet hir det, és en nek tu da tá ban is van.

Ami a mos ta ni alap igénk meg ér té se szem pont já ból na -
gyon fon tos – még ak kor is, ha a 4–5. fe je zet szer kesz té si
kér dé se i vel most nem fog lal ko zunk –, az a 4,9–10 és
4,11–13 sza ka szok, il let ve a 14. vers ál tal fel ve tett kér dé -
sek vi lá ga. Ho gyan ke rül het ennyi re kö zel egy más hoz íté -
let és sza ba du lás, pusz tu lás és gyõ ze lem, vagy ép pen
bosszú és ir ga lom? Ezek az el len tét pá rok elõ zik meg konk -
rét tex tu sun kat és tük rö zik vissza a nép gon dol ko dá sá ban

je lent ke zõ ak tu á lis kér dé se ket. Ho gyan me ne kül het meg a
nép? Mi lyen jö võ vár rá juk a kül sõ és bel sõ ki szol gál ta tott -
ság ide jén? Ki ve ze ti to vább õket ak kor, ami kor az õsi dá -
vi di ház le szár ma zot ta it tel jes ki áb rán dult ság öve zi? A
szûk ér te lem ben vett kö zel bõl és je len bõl nem is na gyon
akar ki utat ta lál ni a nép. Ma ezt úgy fo gal maz zuk meg,
hogy tel jes a rö vid lá tás és a be szû kü lés. A pró fé ta kül de té -
se a ki moz dí tás és a gyó gyí tó pers pek tí va be mu ta tá sa.

Is ten nagy sá gát és cse lek vé sét azon ban nem le het
egyet len ki ra ga dott idõ pont ban ér tel mez ni, ha nem csak az
idõ mi ke á si ér tel me zé se alap ján: a „most” és a „majd ak -
kor” fe szült sé gé ben, il let ve az ál ta luk ki je lölt úton. Az em -
lí tett ver sek nél né ha nem is egy sze rû szét vá lasz ta ni az
idõ ket. Nem tud juk meg ha tá roz ni, hogy pon to san me lyik
ese mény re tör té nik itt uta lás, de az egy ér tel mû, hogy a
múlt fe lõl a ki rá lyok te vé keny sé gé nek ki áb rán dí tó él mé -
nye ráne he ze dik a pró fé ta kör nye ze té re. A jö võ fe lõl néz ve
sem jobb a hely zet, mert itt a szo ron ga tó nagy ha tal mak –
akár az asszí rok, akár a ba bi ló ni a i ak – hír hedt pusz tí tá sa
és tel he tet len ha ta lom vá gya len ne a pers pek tí va. Akár a
fog ság elõtt, akár köz ben szó lal meg a pró fé ta, hall ga tó i -
nak min den kép pen meg kell ta nul ni uk a vál to zás, a ja vu -
lás és erõ reta lá lás út ját. Is ten cél ja egy ér tel mû en a foly ta -
tás, az épí tés, a meg újult és meg tisz tult élet. 

A pró fé ta ige hir de té sé nek az ere je itt ab ban rej lik, hogy
egy fe lõl rá mu tat a nép meg ér de melt bün te té sé nek jo gos sá -
gá ra, más fe lõl azon ban azon nal hir de ti a krí zis bõl ki fe lé ve -
ze tõ út le he tõ sé gét. Mind ket tõt fon tos nak tart ja, a nép nek
szin te egy ide jû leg kell át él nie eze ket ah hoz, hogy az iga zán
új el kez dõd jön. Ezt a nép azon ban csak ak kor ér he ti meg,
ha Is ten nek a tör té ne lem ben ját szott sze re pét vég re nem a
sa ját sze re pé nek a kri té ri u mai alap ján akar ja ér té kel ni. 

Bár a né pek azért ér kez nek Je ru zsá lem hez, hogy el bu -
kott, el erõt le ne dett hely ze té ben meg gya láz zák, és mint a
ko ra be li ka taszt ró fa tu riz mus részt ve või, meg szem lél jék
meg szent ség te le ní té sé nek ese mé nyét (Mik 4,11), ter vük
még sem va ló sul hat meg. Is ten ter vét nem is me rik, és a
gon do la ta it nem ér tik. A pró fé ta sza vai sze rint ép pen ab -
ban rej lik Is ten sza vá nak meg ér té se, hogy az em be ri szán -
dé kok ból és tö rek vé sek bõl – akár go no szok, akár jók azok
– õ min dig ki tud ja hoz ni vég sõ cél ként a sa ját aka ra tát és
cél ját. Itt is, a bosszú ból szü le tett terv bõl is vé gül még is jó
ala kul hat ki, mint az õsi tör té net ben (lásd 1Móz 50,20).

Az ese mé nyek azon az úton tör tén nek, ame lyik a je len
bá na tá tól (Bot tal ve rik ar cul Iz rá el bí rá ját…) a biz tos jö võ
ígé re té nek be tel je sü lé sé ig tart (…be lõ led szár ma zik az, aki
ural kod ni fog Iz rá elen). Is ten nek min dig van le he tõ sé ge
ar ra, hogy a rosszon túl el ér je a jót ott, ahol em be ri gon -
dol ko dás sze rint ez már nem is lé tez het. 

Eb ben a két fe je zet ben ke ve re dik egy más sal az íté let és
a re mény ség ké pe, de egy ér tel mû en a re mény ség ke rül ki
gyõz te sen. Itt is így van ez, de a könyv vég sõ ki csen gé sé -
ben is. A köz vet len ese mé nyek sze ren csét len sé ge és a di -
csõ sé ges jö võ kö zöt ti úton az egye dü li biz tos, el nem mú -
ló ígé ret az Is te né. 
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Ezen az úton hang zik el a mes si á si pró fé ci ánk, de úgy,
hogy az ere de ti szö veg ben nem sze re pel sem a mes si ás,
sem pe dig a ki rály ki fe je zés. Aki meg ér ke zik, an nak a leg -
fõbb jel lem zõ je, hogy szár ma zá sa az õs idõk bõl va ló, olyan
idõi tá vol ság ból, amely szá munk ra el kép zel he tet len. Így
nem is köt he tõ egy sze rû en azok hoz az ural ko dók hoz,
akik nek az em lé ke ben ne él a köz tu dat ban. A ki szol gál ta -
tott ság és a fáj da lom meg elõ zi az ér ke zé sét, de csak ab ban
az ér te lem ben és annyi idõ re, aho gyan a szü lést. Az irá -
nyí tó, el ren de zõ, il let ve a sza ba du lást tel jes mér ték ben va -
ló ra vál tó sze mély, aki érkezik, az Úr ha tal má val és az Úr
ne vé ben vég zi a mun ká ját. For mai meg je le né se pe dig azé
a ked velt pász to ré, aki vé gig kí sé ri a pró fé tai iro dal mat, és
alak ja Ézs 9,5-ben, Ez 34,23–25-ben, Zak 9,9-ben és a 23.
zsol tár ban kü lö nö sen szé pen ki raj zo ló dik. 

A ki je lölt sza ka sz vé gén el hang zó mon dat ele mi erõ vel
idé zi fel szá munk ra az an gya lok se re gé nek éne két Lk 2,14-
bõl. A bé kes ség va ló sá ga ak kor lesz tel jes, ami kor a kü lön -
le ges idõk kö ze pén, egy na gyon meg szen ve dett „kis idõ re”
(Mik 5,2a) ki szol gál ta tott nép Is ten tõl meg lá to ga tot tá vá lik
(Mik 5,3a), és a pász tor kö rül min den ki szá má ra nyí lik
esély a szám ûze tés bõl és a szét szórt ság ból va ló vissza té -
rés re. Va la hon nan az õs idõk bõl (mér he tet len idõ nap jaiként
is for dít ha tó) ér ke zik az a sze mély, aki ké pes az ural ko dás
tel jes sé gé re, és a leg ki sebb vá ros ból in dul va a lé te zõ leg ki -
ter jed tebb te rü let irá nyí tá sá hoz is ren del kez ni fog min den
szük sé ges adott ság gal. A ti tok egy ré szét, ami a föld raj zi
hely re vo nat ko zik, a ké sõi írás tu dók nagy pon tos ság gal
meg ha tá roz ták, de a meg ér ke zés át élé sé hez min den kor -
ban csak a hit küz del mé nek út ján te he tõk lé pé sek. 

Irány vé tel az ige hir de tés hez

Ka rá csony ün ne pén ta lán a leg fon to sabb üze net szá -
munk ra eb bõl az igé bõl az a fel hí vás, hogy vég re mer jünk
bát ran és egy ér tel mû en ün ne pi és vi gasz ta ló sza va kat ki -
mon da ni. A pró fé tai szó leg jel lem zõbb tu laj don sá ga, hogy
hi te le sen és erõ tel je sen szó lal meg a kör nye ze te szá má ra.
Nem ál ta lá ban ün ne pel, ha nem na gyon is konk rét élet -
hely zet ben a sza ba du lás sze mé lyes át élé sé nek esé lyét hir -
de ti meg. A ka rá cso nyi na pok ban so kan egé szen konk rét
és a sa ját éle tü ket alap ja i ban érin tõ, va lós di lem ma ként
 te szik fel ma guk nak a kér dést, hogy hol és mi lyen erõ vel
le het ma még jö võ ké pet ta lál ni az éle t ben. Meggyó gyul ha -
tunk-e az ün ne pen egy más ne héz kes meg ér té sé nek be teg -
sé gé bõl? Sza ba dul ha tunk-e a – már a meg szó la lást meg -
elõ zõ – „kész re” al ko tott elõ íté le tek nyo masz tó ter hé tõl?
Szü le tik-e ér dek lõ dés és oda adó ma ga tar tás a mai gyü le -
ke ze ti kö zös sé gek ben, vagy kép te le nek va gyunk a vál to -
zás ra és a va ló di meg úju lás ra?

A pró fé tai sza vak hozzájuk il lõ ige hir de tõi és ige hall ga -
tói ma ga tar tást igé nyel nek ma is. Er re pe dig ak kor te he -
tünk szert, ha az éle tünk ne he zebb, ki lá tás ta lan nak tû nõ
ese mé nye i ben is fel fe dez zük a fel eme lõ és to vább se gí tõ

erõt. Ezek rõl út mu ta tó és bá to rí tó mó don kel le ne val la ni a
szó szé ken ma is. 

A ka rá cso nyi üze netben ugyan ilyen meg ta lált te rü let le -
het az is, ha a na gyon ki csi nek hitt és je len ték te len nek mi -
nõ sí tett em be rek re sok kal na gyobb fi gyel met va gyunk ké -
pe sek for dí ta ni, mint ed dig. Ka rá csony ün ne pén azt a kü -
lön le ges lo gi kát és pá rat lan kö ze le dést hir det jük, amely
rá ta lál a tö ké le tes em be ri biz ton ság ba és vé de lem be he lye -
zett és na gyon be zárt éle tek re is. Az in kar ná ció va ló sá ga
eb ben a kö zel ség ben vá lik élet men tõ va ló ság gá. 

A ka rá cso nyi ün nep a meg úju ló pró fé tai szó nak is az
ün ne pe. Jé zus szü le té sé nek öröm hí rét ma sem le het vi -
gasz ta ló tar ta lom nél kül el mon da ni.

Ez az ér ke zõ szó ott is kom mu ni kál, ahol mi már fel ad -
nánk a kö ze le dést. Ott is ta lál kö zös té mát, ahol mi már
ré gen ki mond tuk, hogy nincs mi rõl be szél ni. Ak kor is ké -
pes a nyu gal mat és a bé kes sé get va ló ság gá for mál ni, ha
en nek a hi á nya már meg szo kot tá, sõt ter mé sze tes sé vált. 

A pró fé tai szó és a pász to ri cse le ke det kap cso ló dik össze
Mi ke ás ige hir de té sé ben. En nek a ket tõ nek a tö ké le tes ta -
lál ko zá sát Jé zus ban lát hat juk meg. 

Kö ze le dik-e ez a ket tõ a mai, ün ne pi pré di ká ci ó ban,
vagy meg fe led kez nek egy más ról?

Az új ra meg ta lált ka rá cso nyi szó ak kor vá lik ma is
Krisz tus-hir de tés sé, ha ben ne a kor sze rû pró fé tai üze net
és a sze rény pász to ri vi sel ke dés össz hang ra ta lál. A hall -
ga tó pe dig a leg vá rat la nabb mó don és hely zet ben él he ti át
Krisz tus szü le té sé nek cso dá ját, mint akit az éle té nek ki -
csiny sé gé ben ta lál tak meg. A ka rá cso nyi pró fé tai sza vak
ezért so ha sem nagy sza vak, ha nem ap ró, õszin te és erõt
nyúj tó sza vak. Ké pe sek a ki moz dí tás ra. 

Er rõl val lott Ke ken And rás egy ka rá cso nyi ige hir de té sé -
ben: „Tu dom én jól, hogy mi, em be rek mind gyen gék va -
gyunk, fa le ve lek a vi har ban… Jó len ne, ha a gyen gék mind
fel fi gyel né nek er re: van Is ten, aki erõt, bûn bo csá na tot és re -
mény sé get ad ne kik. Jó len ne, ha az erõ sek is fel fi gyel né nek:
Is ten kül di õket küz de lem re a szen ve dés, bûn és ha lál el len.
Szép ka rá csony len ne, ha a két ka rá cso nyi üze net hal la tán a
gyen gék el in dul ná nak Is ten fe lé, s az erõ sek el in dul ná nak
Is ten tõl em ber tár sa ik fe lé.” (Lát ni és ér te ni. 26., 28. o.)

Sza bó La jos

Fel hasz nált iro da lom

The An c hor Bib le Dic ti on ary. 4.
Die Ne ue Ech ter Bi bel. 8. A. De iss ler: Zwölf Prop he ten II. Oba dja,

Jo na, Mi c ha, Na hum, Haba kuk. Ech ter Ver lag, Stutt gart, 1980.
The o dor Rüsch: Gnade im Ge richt. Gotthelf Ver lag, Zü rich, 1956.
Horst Se e boss: Herr scher ver heis sun gen im Al ten Tes ta ment. Ne u -

kir che ner Ver lag, 1992.
The New In terp re ter’s Bib le. 7.
Del bert R. Mil lers: Mi cah. Fort ress Press, Phi la del phia, 1984.
Dr. Mun tag An dor elõ ké szí tõ je. Lel ki pász tor, 1984. 694. kk.
Ke ken And rás: Lát ni és ér te ni. Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház Saj tó osz tá lya, Bu da pest, 1985.
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Tal ló zó

„A tör zsi szö vet ség leg ki sebb tag já nak ki vá lasz tá sá ra szó -
ló ígé ret õsi ha gyo má nyon alap szik és a Dá vid-há zi ural -
ko dók so rá nak meg újí tá sát je len ti Jú da és Iz rá el egye sí té -
se je gyé ben (…). A vá lasz tott nép kül sõ ke re te it il le tõ en,
de még in kább bel sõ leg és tar tal mi lag meg újul (…).” (Ju -
bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té -
ka Kft.)

„Dá vid Bet le hem ben szü le tett (1Sám 16,1.18–19;
17,12), akár csak leg na gyobb Utó da, Jé zus Krisz tus (…).
Ez meg za var ta Jé zus né hány kor tár sát (Jn 7,42), mert
Krisz tus ugyan Bet le hem ben szü le tett, de a ga li le ai Ná zá -
ret ben ne vel ke dett.

A mes si á si Ural ko dó, aki meg fog ja sza ba dí ta ni né pét,
egy je len ték te len, kis te le pü lé sen szü le tett (mely még csak
nem is sze re pel a Józs 15-ben vagy a Neh 11-ben fel so rolt
vá ro sok kö zött), ahol Jú da nem zet sé gei él tek. (…) En nek
az Ural ko dó nak a szár ma zá sa (…) vissza nyú lik a haj dan -
kor ba, a tá vo li múlt ba. A Ká ro li-for dí tás az »örök tõl fog -
va« sza vak kal ad ja vissza a »tá vo li múlt ba« ki fe je zést, de
jobb az új pro tes táns for dí tás, mert a hé ber szö veg szó sze -
rint így hang zik: »mér he tet len idõ nap jai«.” (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)

„Ter tul li a nus és a ko rai gyü le ke zet más ki emel ke dõ ta -
ní tói vi tá ba száll tak a zsi dók kal, hogy ha nem Jé zus volt
a meg ígért Mes si ás, a Mi ke ás ál tal adott pró fé cia so ha sem
tel je sed he tett vol na be, mert Dá vid le szár ma zot tai kö zül
sen ki sem ma radt Bet le hem ben.

De itt több rõl van szó, mint Krisz tus szü le té si he lyé nek
be je len té sé rõl. Ka punk egy cso dá la tos le írást a sze mé lyé -
rõl.” (Ar no C. Ga e be le in: Ószö vet sé gi kom men tár. Evan gé -
li u mi Ki adó)

„Ez a vers úgy be szél õró la, mint aki Bet le hem ben szü -
le tik meg, ugyan ak kor örök éle tû, és Iz rá el igaz Ural ko dó -
ja.” (J. N. Darby: A Bib lia köny ve i nek át te kin té se. Evan gé -
li u mi Ki adó)

„Jel lem zõ az em ber re, hogy a He ró des ál tal meg kér de -
zett írás tu dók he lyén mon dott ige gya nánt idé zik az 1.
ver set, de egyi kük sem in dult el, hogy sa ját sze mé vel
meg gyõ zõd jön az ige iga zá ról, s hogy a Mes si ást meg lás -
sa. Is mer ni a Bib li át jó kez det nek, de kö vet ni az igét, s
át ven ni a ben ne lük te tõ élet rit mu sát több en nél.” (Sza -
bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

Il luszt rá ció

(„Ez lesz a bé kes ség!…” Bár az írás tu dók jog gal óv nak a
tú lon túl könnyed spi ri tu a li zá lás tól, még is a „már igen –
még nem” fe szült sé gé ben él ve a lel ki ol dal az el sõd le ges. Az
Is ten nel va ló meg bé ké lés mel lé már csak ke vés hi ány zik,
nél kü le a sok is ke vés lesz idõ vel. – K. I.)

GON DO LA TOK
„Az Is ten hez a szív egy sze rû en be nyit;
ész és szel lem so ká vár, míg be en ge dik.”

An ge lus Si le si us (Jo hann Scheff ler; 1624–1677)
né met köl tõ

TÖR TÉ NET
(Ez lesz a bé kes ség…)
Char lie Chap lin ír ja:
„Azt hi szem, ak kor él tem át leg szebb ka rá cso nyi él mé nye -
met, ami kor fi a im öt- és hét éve sek vol tak. Gyö nyö rû ka rá -
csony fát dí szí tet tem fel fi a im szá má ra, ren ge teg kí vá na tos
aján dé kot hal moz tam a fa alá, és egy ál ta lán, össze hord -
tam lel kes buz gal mam ban min dent, ami szem-száj nak in -
ge re le he tett.

Na gyon büsz ke vol tam mû vem re.
Mi elõtt a fi ú kat be hív tam, be hú zód tam a má sik szo bá -

ba, és el búj tam a füg göny mö gött. Így akar tam él vez ni a
ha tást. Egy szer re halk lép te ket és sut to gó han got hal lot -
tam. Ki les tem. Ott állt két fi am ün ne pi dísz ben, köz re fog -
va két mocs kos kis ut ca gye re ket, akik tág ra nyílt szem mel
bá mul tak kö rül. 

Bobby meg szó lalt: »Ha éhes vagy, ve gyél ma gad nak va -
la mit in nen. Ez itt mind a mi énk.« A két gye rek te le töm te
a ven dé gek zse be it cu kor ral, mar ci pán nal és di ó val.

»Aka rod ta lán azt a pus kát? – kér dez te idõ sebb fi am. –
Csak vedd el nyu god tan. Mi ka punk má si kat is, ha kell.
Ne sze, vidd el, de csen de sen, ne hogy apa meg lás son.« 

És eb ben a pil la nat ban vet tek ész re en gem. Meg ijed tek.
Fé lén ken pis log tak rám. Vé gül is Bobby, a bát rabb szó lalt
meg: »Tu dod, apa, ez a két gye rek sem mi lyen aján dé kot
nem ka pott ma, ezért mi adunk ne kik a ma gun ké ból. Ugye
nem ha rag szol?«

Nem ha ra gud tam. Sõt. Na gyon örül tem.
Ne kem ez a leg szebb ka rá cso nyi em lé kem.”

VERS
Luther Már ton: Mennyei an gyal se re gek (155. ének, rész let)

Kit be nem fog hat a vi lág, 
Most Má ria öle li át. 
Az Is ten, ki al kot, te remt, 
Mint gyer mek, köz tünk meg je lent.

Örök vi lá gos ság jött el, 
Be töl ti föl dünk fé nyé vel, 
Hogy le gyünk meg vál tot tai, 
A vi lá gos ság fi ai.
Úgy jött a föld re sze gé nyen, 
Hogy min ket gaz dag gá te gyen, 
Hogy mint menny ben az an gya lok, 
Már itt le hes sünk bol do gok.
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KA RÁ CSONY 2. NAP JA
• Ézs 11,1–9

Dal a jö võ rõl

A tex tus ról
Az Ézsa i ás köny vé nek 7., 9. és 11. fe je ze té ben ta lál ha tó
mes si á si jö ven dö lé sek úgy ne ve zett „mes si á si trip ti chont”
al kot nak. Ha egy más mel lé he lyez zük õket, jól kirajzolódik
a tör té ne ti és teo ló gi ai ív. Az el sõ szö veg – 7,14–17 – a ki -
in du ló pon tot jel zi. Ez az „Im má nu el-jö ven dö lés” az is te ni
jel rõl, egy szü le ten dõ ural ko dó ról szól. Ézs 9,1–6 mes si á si
pró fé ci á ja na gyobb táv la tot kap. A gyer mek itt már fel nõtt -
ként áll elõt tünk, ki rá lyi ural ma egy új kor sza kot hoz el.

Tex tu sunk a 9,1–6-ban még in kább csak sej te tett, prog -
ram ként meg hir de tett mes si á si ural mat rész le te sen, újabb
teo ló gi ai gon do la tok kal ki bõ vít ve mu tat ja be. A Fel kent az
igaz ság és a bé kes ség ki rá lya: olyan au to ri tás, aki ben a
Lé lek ere je mun kál ko dik. Míg a 9. fe je zet a mes si á si ura -
lom mal be kö vet ke zõ for du la tot ír ja le, a há bo rú ság tól, el -
nyo más tól súj tott tör té nel mi kor le zá ru lá sát, ad dig itt, a
11. fe je zet ben már ma gá ról a Mes si ás ról – tet te i rõl, ha bi -
tu sá ról – ol va sunk. 

A Fel kent a ki rály ság esz mé nyét a ma ga tel jes sé gé ben,
hi te le sen va ló sít ja meg. Ér de kes, hogy a tex tus nem ne ve -
zi ki rály nak a Dá vid há zá ból szár ma zó Mes si ást, de kül -
de té se, min de nek elõtt a 2. vers ben ol vas ha tó lel ki aján dé -
kok ki fe je zés re jut tat ják, hogy ural ko dó ról van szó. A mes -
si á si jö ven dö lés szét fe szí ti a dá vi di bi ro da lom ke re te it,
már nem pusz tán egyet len nép sa ját ja lesz, ha nem koz mi -
kus táv la tot kap: túl lép az em ber vi lá gán, és a Rend vi lág -
mé re tû meg va ló su lá sá hoz, az egye te mes bé ké hez ve zet el.

Az ige sza kasz, amely tu laj don kép pen egy dal – az Ószö -
vet ség egyik leg köl tõ ibb szö ve ge –, két egy ség re ta go ló dik.
Az el sõ öt vers a ki rály sze mé lyét és ki rá lyi ural má nak jel -
lem zõ it mu tat ja be. A má so dik egy ség, a 6–8. vers a bé ke
kor sza kát raj zol ja meg be szé des ké pek ben. A tex tus zá ró
ver se (9. v.) az elõb bi gon do la tok ér tel me zé se és a vég sõ
konk lú zió. 

Az új Dá vid ura lom ra ju tá sa a mes si á si tex tus ki in du ló -
pont ja. A jól is mert kép itt, az el sõ vers ben Jób 14,7–9-re
„rí mel”. A vesszõ szál, az új haj tás a tra gé di á ba tor kol lott
tör té ne lem bõl és a ki rály esz me ve re sé gé bõl mu tat ki utat,
új „még is-re ményt”. Ezt a táv la tot iga zol ják és ezt a gon -
do la tot erõ sí tik fel a Lé lek aján dé kai. A hat fo ga lom az
ural ko dó kü lön le ges ké pes sé ge it jel zi: nem em be ri tel je sít -
mény, ki zá ró la go san Is ten mû ve. A böl cses ség és az ér te -
lem lel ke se gí ti a ki rályt, hogy fel is mer je a Ren det, a ta -
nács és az erõ lel ke a bé ke fenn tar tá sát szol gál ja. A fel so -
ro lás vé gén az is ten fé le lem és is ten is me ret tu laj don sá gok
áll nak: mind kö zött a leg lé nye ge seb bek. Is ten „is me re te” a
tex tus kulcs sza vá nak te kint he tõ, amely egy be kap cso ló dik
az is ten fé le lem mel: a mes si á si kül de tés en nek a tel jes is -
ten is me ret nek (is ten kap cso lat nak) a meg va ló su lá sát je -

len ti (vö. Jer 31,33–34). A vi lág, a koz mosz ar cu la tát az
vál toz tat ja meg, ha Is ten is me re te át fog ja, át hat ja a föl det
(9. v.). Ez az örök ér vé nyû igaz ság nem csak eb ben az ige -
sza kasz ban kap hang súlyt, hanem jel lem zõ teo ló gi ai gon -
do la ta az egész könyv nek is.

A Fel kent, akin az Úr Lel ke nyug szik, igaz bí ró ként, hi -
te le sen kor má nyoz. A leg sze gé nyeb bek, a szám ki ve tet tek
párt fo gó ja, vé del me zõ je õ, akit leg fõ kép pen két tu laj don -
sá ga emel a nép fö lé: az igaz ság (jo gos ság, hi te les ség,
pár tat lan ság) és a hû ség (tán to rít ha tat lan ság). Ezek a
ki fe je zé sek a Mes si ás di na mi kus, a föl di vi szo nyo kat
sar ka i ból ki for dí tó, új já te rem tõ ha tal mát jel zik (vö. Zsolt
72,1–4.12–14). Az igaz ság és a hû ség az Ószö vet ség ta -
nú ság té te lé ben Is ten mun kál ko dá sá nak is leg fon to sabb
jel lem zõje. 

A Mes si ás ural má val be kö szön tõ bé ke kor szak ban már
nem lé te zik az erõ sebb ököl jo ga, a har cot és az ül dö zést a
bi za lom és a ki en gesz te lõ dés vált ja fel. Egy élõ lény sem fe -
nye ge ti a má si kat. A kí gyó és az em ber kö zöt ti õsi, mi ti -
kus el len sé ges ke dés nek is vé ge sza kad vég ér vé nye sen. A
Kez det, az õs idõ ta lál ko zik, össze ér a jö ven dõ vel. 

A 9. vers te kin te tün ket vissza for dít ja az em ber vi lág fe -
lé. Is ten szent he gyén, a Sio non – je len lé té nek „cent ru má -
ban” – vá lik nyil ván va ló vá, itt tör át az Új. A fog ság utá ni
teo ló gia hang sú lyai jut nak ki fe je zés re eb ben a vers ben. Is -
ten ural má nak vég sõ meg va ló su lá sa né pe, Iz rá el és Je ru -
zsá lem jó lé té vel, bé ké jé vel kap cso ló dik össze. A „sa lom”
ki hat az egész vi lág ra, Is ten is me re te be töl ti a föl det (vö.
Ézs 65,25; Hab 2,14).

Az ige hir de tés fe lé
Hein rich Böll egyik sza tí rá já ban („Nicht nur zur We ih -
nacht sze it”) egy ezüs tö sen csil lo gó an gyal fi gu rá ról ír,
amely a ka rá csony fa te te jén „szé kel”. Bi zo nyos idõ kö zön -
ként ki nyit ja aj ka it, és ezt a szót sut tog ja el ha ló, me cha -
ni kus han gon: „Bé-kes-ség!” A „tech ni ka an gya la” csak
er re az egy dek la rá ci ó ra ké pes órá kon át, on nan, a fa te te -
jé rõl – elég ke vés meg gyõ zõ erõ vel. Ta lán ez az an gya li
hely zet ko mi kum egy ki csit min ket, lel ké sze ket is ön vizs -
gá lat ra int: nem túl el ha ló a han gunk, nem túl sab lo nos
(gé pi es) a ka rá cso nyi üze ne tünk? Kü lö nö sen ilyen kor, az
ün nep má so dik nap ján, ami kor erõnk már fogy tán, és in -
kább csak a hû sé ge sek, a „ke mény mag” hall gat ja ige hir -
de té sün ket. 

A ka rá cso nyi bé ke per sze hoz zá tar to zik az ün nep hez: A
föl dön bé kes ség, és az em be rek hez jó aka rat! De azok, akik
el jöt tek, nem es nek-e va jon kí sér tés be, hogy ezt gon dol -
ják: Ka rá csony – igen, már megint a szo ká sos bé kes ség-
szó la mok! (Ka rá csony el sõ ün ne pén ez zel a mon dat tal zá -
rul az alap ige: Ez lesz a bé kes ség!) Szé pen el rin gat juk hát
ma gun kat az ide ig le nes fegy ver szü ne tek, a la pos sá is mé -
tel ge tett jó kí ván sá gok, val lá sos ün nepekrõl szóló te ó ri ák
és ka rá cso nyi kel lé kek vi lá gá ban. Bé ké ben va gyunk.

De még is sor jáz nak a kér dé sek: Va jon ele gen dõ-e a jog
és az igaz ság ah hoz, hogy bé ke le gyen? Mi ként han gol ha -
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tó össze ez a pró fé tai bé ke dal az zal, amit Jé zus mond kül -
de té sé rõl: õ azért jött, hogy kar dot hoz zon a vi lágba (Mt
10,34)? Ho gyan be szél he tünk ra ga do zók és há zi ál la tok
bé kés egy más mel lett élé sé rõl, a te rem tés ki en gesz te lõ dött
vi szo nya i ról, a kis ded ját sza do zá sá ról a vi pe ra lyuk nál
olyan mó don, hogy mind ez ne han goz zon úgy, mint egy
utó pisz ti kus vágy álom? Össze kap csol hat juk-e teo ló gi a i -
lag ezt a tex tust Jé zus mes si á si kül de té sé vel anél kül, hogy
ne hang sú lyoz nánk: az ézsa i á si pró fé cia nem „egy az egy -
ben”, for ga tó könyv sze rû en tel je sült a Mes si ás el jö ve te lé -
vel? To vább ra sincs bé ke… És Jé zus nem tu dott vagy nem
akart igaz sá gos ural ko dó ként át tör ni a föl di, tár sa dal mi
ke re te ken. A Mes si ás nak és kül de té sé nek ez a dia lek ti kus
ka rak te re pe dig még azt a kér dést is fel ve ti: mi vo nat koz -
hat mind eb bõl a bé ke te rem tés bõl ránk, ta nít vá nyok ra? 

Erõ tel jes, jö võ fe lé irá nyu ló ki je len té sek kö vet kez nek
egy más után. Aho gyan egy kor Isai fi á val a je len ték te len -
nek lát szó kez det bõl va la mi egé szen új jött lét re Is ten né -
pé nek tör té ne té ben, úgy most is döb be ne te sen új szü le tik:
át tö rés, kor szak al ko tó vál to zás. Is ten hû az ígé re te i hez.

Az õ bé kes sé ge va ló já ban cso da – nem álom, ide ál vagy
utó pia. Sok kal, de sok kal több min den nél. Ézsa i ás nem
egy utó pi á ban hitt, ha nem ab ban, hogy az, aki el jön, aki
a Lé lek ere jé bõl szól és cse lek szik, ké pes meg te rem te ni a
ki en gesz te lõ dést em ber és ter mé szet kö zött. En nek az
ézsa i á si bé ke lá to más nak a hát te ré ben ott fe szül min den
igaz em be ri vá gya ko zá sunk, ott van a be lénk táp lált meg -
ma gya ráz ha tat lan re mény, a lé te zés táv la tá nak, cél já nak
szük ség sze rû sé ge. Ott hú zó dik mö göt te az a tel je sü lé sért
ki ál tó igény, ame lyet Ady Endre olyan éle sen-tisz tán fo gal -
maz meg: „Bé kíts ki ma gad dal s ma gam mal, hi szen te
vagy a bé ke!”

Ka rá csony – a Ki en gesz te lõ dés el sõ stá ci ó ja: Is ten meg -
ér ke zik a ma gas ság ból az em ber vi lág ba, hogy hús-vér Je -
len lé té vel meg szen tel je, át mi nõ sít se, ki tel je sít se azt. A Lé -
lek egy ná zá re ti ácsot vesz bir tok ba az „am-ha a rec” tag jai
kö zül, hogy egy rö vid föl di élet alatt meg mu tas sa ál ta la a
ha tal mát. Az Em ber fi á nak az Úr fé lel me lesz gyö nyö rû sé -
ge. Eb bõl él, ez az is ten is me ret su gár zik sza va i ból és tet -
te i bõl. Sza vai és tet tei za var ba ej tõk, ke mé nyek. Fel ráz -
nak, meg álljt pa ran csol nak, ön vizs gá lat ra in dí ta nak.
Még sem ítél – in kább õt íté lik el. Vé gül gyõz: a Ki en gesz -
te lõ dés utol só stá ci ó ja. 

Ézsa i ás bé ke ví zi ó ja nem ka rá cso nyi idill. Me rész ez a
kép, ame lyet az éden kert vi szo nyai, az Ere det, az Alap ál -
lás ha tá roz nak meg, így mu tat nak az el jö ven dõ re. A zü ric -
hi Fra u müns ter Cha gall-üveg ab la kai kö zül az egyik „Az
örök ké va ló ság kez de te” cí met vi se li. A vi lág szö ve té bõl, a
sár ga-vö rös-kék alap szí nek szim fó ni á já ból alig sejt he tõ en
egy an gyal tû nik elõ, és ha tal mas só fár ral hir de ti: „Kö ze -
le dik meg vál tá so tok!” A nap és a hold már csak szi lu ett,
az új te rem tés a szí nek és for mák har mó ni á já ban de reng:
föl dön tú li, idõn tú li bé kes ség. Ab lak a Tel jes ség re. Aho -
gyan ez az ige is. 

Var ga Gyön gyi

Tal ló zó

„Hogy itt a Mes si ás ér te tik, a ré gi zsi dók egy han gú lag hit -
ték, úgy, mint utóbb a ke resz té nyek mind nyá jan a ná zá re -
ti Jé zust lát ják ab ban. (…) Az is te ni is me re tet is te ni sze re -
tet tel fog ja egye sí te ni.” (Kál di Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Em ber fe let ti tu dá sá nak és íté lõ ké pes sé gé nek, böl cses -
sé gé nek és ha tal má nak a hát te ré ben is ten is me re te és is -
ten fé lel me áll: élõ kap cso la ta van Is ten nel. (…) A jö ven dö -
lés az em be rek meg vál to zá sá ról is be szél: te le lesz a föld
az Úr »is me re té vel« (…).” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té -
ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A Mes si ás esz ka to lo gi kus alak. Ko ra az új te rem tés. A
pa ra di cso mi ál la pot vissza ál lí tá sa. A je len le gi vi lág nak a
vé ge és egy me rõ ben új nak a tá ma dá sa.” (Ra vasz Lász ló:
Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„(…) a Mes si ás ural ma egyen lõ az zal, hogy »ve lünk az
Is ten« (…). Ez a bé kes ség és nyu ga lom azért le het sé ges,
mert te le lesz a föld az Úr is me re té vel (…), az em be rek
min den hol Is ten alap el vei és igé je sze rint fog nak él ni.” (A
Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter -
jesz tõ Ala pít vány)

„Mi u tán Is ten le ta rolt min den ma gas ra tö rõ, su dár fát,
egy nek a tus kó ja, az Isai tör zsö ke új dá vi di sar jat hoz. (…)
Ez a bé ke nem az ido mí tás cso dá ja. Az Úr is me re té vel lesz
te lít ve a föld, eb bõl fa kad.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé -
cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A 6,13-ban a gyö kér a nép nek azt a hû sé ges ma ra dé -
kát jel ké pez te, amely bõl mint »szent mag«-ból Is ten új né -
pe fel emel ke dik. Itt, a 11. fe je zet ben a gyö kér Dá vid le ta -
rolt há za, ahon nan vé gül majd el jön ve ze tõ jük és zász ló -
vi võ jük. (…) Az Isai tör zsö ke ki fe je zés (1, vö. 10. vers) ala -
csony sor ból va ló szár ma zá sá ra utal, mely ele jét ve szi
min den kér ke dõ hi val ko dás nak (…). A Mes si ás ural ko dá -
sá nak leg fõbb jel lem vo ná sa az igaz sá gos ság lesz, ami a
gya kor lat ban azt je len ti, hogy igaz sá got fog szol gál tat ni a
sze gé nyek nek és az alá za to sak nak (4–5), (…) azért le het
ma ra dék ta la nul igaz sá gos, mert tö ké le tes tu dás bir to ká -
ban lesz (3b). Mind ez, s kü lö nö sen ki mon dott sza vá nak
rend kí vü li ere je ha tá ro zot tan ar ra utal, hogy ez az ural ko -
dó több lesz egy sze rû föl di ha lan dó nál.” (Bar ry Webb:
Ézsa i ás köny ve. Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Ak kor majd a far kas a bá ránnyal la kik…)
„Az éle tet álom má kell át ala kí ta ni, s ál munk ból va ló sá got
for mál ni.”

Pi erre Cu rie (1859–1906) fran cia fi zi kus

„A bé ke foly to nos te rem tés.”
Ray mond Poin ca ré (1860–1934) fran cia ál lam fér fi
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(…aho gyan a ten gert „víz” bo rít ja)
„Víz! Se ízed nincs, se szí ned, se za ma tod, nem le het meg -
ha tá roz ni té ged, meg íz lel nek anél kül, hogy meg is mer né -
nek. Nem szük sé ges vagy az élet ben: ma ga az élet vagy.”

Ant oine de Saint-Exu péry: A si va tag szí vé ben

TÖR TÉ NET
(a ta nács és az erõ lel ke…)
Egy anya ír ja:
„1978 de cem be re volt, kö zel gett a ka rá csony, és mint az
utób bi évek ben min dig, most is bá nat ve gyült az öröm tel -
jes vá ra ko zás ba. Öröm, hogy há rom gyer me kem ha za jön,
bá nat, hogy Erik fi am töb bé nem jön. 7 éve, hogy meg halt,
és még min dig na gyon hi ány zik ne kem. 22 éves volt. A
szo mo rú gon do la tok el le né re igye kez tem min den ki nek va -
la mi meg le pe tést ké szí te ni. Le á nyom nak egyik gyû rû met
ké szí tet tem elõ, ami hez egy ék szer do boz ra volt szük sé -
gem. Em lé kez tem rá, volt ne kem ilyen. Ke res ni kez dem,
fel for gat tam ér te min dent, míg az egyik fi ók ban meg ta lál -
tam. A do boz üres volt, csak egy da rab vat ta volt ben ne.
Hogy rend be hoz zam a do boz kát, ki emel tem a vat tát. 

Meg le pe té sem re egy cé du lát ta lál tam alat ta Erik tõl. Fur -
csa, hogy ezt nem ta lál tam meg elõbb, a do boz mé lyé re
dug ta, a fül be va ló alá, ami az utol só ka rá cso nyi aján dé ka
volt ré szem re. A le vél ke így hang zott: »Drá ga Anyám, kö -
szö nök ne ked min dent, amit ér tem tet tél. Bol dog ka rá -
csonyt.«”

VERS
Paul Claudel: A prá gai gyer mek Jé zus (rész let)

Az örök je len lét be töl ti a szo bát,
Ez ár tat lan és egy ügyû dol gok hoz aláz va ma gát!
Ha õ ve lünk van, sem mi bajt nem érünk.
Al ha tunk, itt van Jé zus, a mi test vé rünk…

KA RÁ CSONY UTÁ NI VA SÁR NAP
• Ézs 49,13–16

Exe gé zis

Tör té nel mi hát tér
De u te ro-Ézsa i ás (Ézs 40–55) a sza ba du lás öröm hí rét hir -
de ti meg a de por tál tak nak: Is ten el kül di a per zsák ki rá -
lyát, Círust, hogy ha za en ged je a fog ság ból a né pet, Je ru -
zsá lem és a temp lom pe dig új já fog épül ni. A ba bi lo ni bi -
ro da lom né pei a na gyobb nem ze ti és val lá si sza bad ság re -
mé nyé ben sza ba dí tó ként kö szön töt ték Cí rust. Vá ra ko zá -
sa ik va ló ban tel je sül tek, a fog ság ban élõ zsi dók ha za tér -
het tek a per zsa gyõ ze lem után.

A kor gon dol ko dá sát át ha tot ta az az el kép ze lés, hogy az
is te nek ha tal mát hí ve i nek si ke rei mu tat ják meg. Az erõ -
sebb is ten gyõ ze lem re se gí ti hí ve it. Ez a zsi dók kö ré ben is

két sé ge ket éb resz tett. Ha a ba bi lo ni ak gyõ zel met arat tak,
Je ru zsá lem és a temp lom ro mok ban he ver, ak kor a zsi dó -
ság Is te ne nem elég gé ha tal mas? Mar duk vagy Sin erõ -
sebb is ten Iz rá el Is te né nél? Jah ve va jon el hagy ta a né pét
(49,14), vagy nincs elég ha tal ma (40,12–28)? Ezek a kér -
dé sek élén ken fog lal koz tat ták a zsi dó sá got. So kan fel ad -
ták a re ményt, és mély sé ge sen el ke se red tek. A pró fé ta a
ba bi lo ni fog ság vé gét, az or szág új já épí té sét hir det te, és
azt, hogy a pusz tu lást nem Jah ve ku dar ca okoz ta. Sõt Cí -
rust ar ra ren del te, hogy Je ru zsá le met fel épít tes se és a fog -
lyo kat ha za en ged je.

Teo ló gi ai kö vet kez te tés
A pró fé ta sze rint Jah ve az iga zi Is ten, és nem a per zsák is -
te ne, mert Jah ve ha tal ma alatt áll a tör té ne lem me ne te. Õ
az, aki meg hir de ti és vég re hajt ja a jö võ be li ese mé nye ket
(41,22–24). Õ a vi lág egyet len ura: Én va gyok az el sõ és
az utol só, raj tam kí vül nincs Is ten. (44,6) Bár a nép en ge -
det len, csüg gedt, meg fá radt és kis hi tû, a fog ság ból va ló
sza ba du lás fel té te le még sem a tel jes bûn bá nat és az er köl -
csi meg tisz tu lás. Iz rá el ma gá ból a sza ba du lás té nyé bõl
nyer het erõt az Is ten ben va ló bi za lom hoz. De u te ro-Ézsa i -
ás vi gasz tal, biz tat, és a fog ság ból va ló sza ba du lás öröm -
üze ne tét hir de ti. 

Két fon tos teo ló gi ai tan té telt hasz nál De u te ro-Ézsa i ás
ar ra, hogy bi zo nyít sa, van ok a re mény re, ér de mes bi za -
kod ni Is ten ígé re te i ben. Az egyik, hogy Is tent a vi lág Te -
rem tõ je ként mu tat ja be, aki min den ha tó (44,24–25). A
má sik teo ló gi ai té te le pe dig – amely tex tu sunk ban is sze -
re pel –, hogy Iz rá el Is ten né pe, ezért kü lön le ges kap cso lat
fû zi a zsi dó nép hez. Úgy bá nik ve le, mint gyer me ké vel
(49,15).

Ho mi le ti kai exe gé zis ver sen ként
Az ég, a föld, a he gyek ta núi lesz nek Is ten sza ba dí tá sá -
nak, ami kor meg sza ba dít ja né pét a fog ság ból. A sza ba du -
lás örö me olyan nagy, hogy az egész föld együtt örül Iz rá -
el né pé vel. A né pet élén ken fog lal koz ta tó alap kér dés re –
van-e Is ten ben szá na lom és kö nyö rü let a nyo mo rult
iránt? – a 13. vers ben ad vá laszt a pró fé ta: Is ten kö nyö rül
a nyo mo rul ton.

Je re mi ás si ral ma i ban Si on le á nyá nak ne héz, ext rém
hely ze té rõl ol va sunk.1 Je re mi ás si ral ma i nak az el sõ fe je ze -
té ben öt ször ol vas suk, hogy nincs sen ki, aki vi gasz tal ja
Je ru zsá lem le á nyát, mert hût le nek let tek ba rá tai; mert
olyan mér he tet len nagy a ke se rû sé ge; mert messze van,
aki vi gasz tal hat ná; mert el nyo más alatt szen ved; mert el -
len sé gei ve szik kö rül (Jer Sir 1,2.9.16.17.21). 

Ézsa i ás 49,14-ben Si on pa na sza: el ha gyott en gem az
Úr. E ki je len tés pár ját és sok más fáj da lom, szen ve dés és
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1 Meg jegy zés: De u te ro-Ézsa i ás a 40–48. fe je ze tek ben a zsi dó né pet hé -
be rül hím nem ben Iz rá el nek vagy Já kób nak ne ve zi, a 49–55. ré szek ben
azon ban a nõ ne mû Je ru zsá lem vagy a nõ ként meg sze mé lye sí tett Si on ké -
pé vel utal Iz rá el né pé re.



baj fel so ro lá sát ol vas suk a Si ral mak köny vé ben is. Bi zo -
nyos szem pont ból az itt ol vas ha tó pa nasz: el ha gyott en -
gem az Úr, na gyon ha son lít a Si ral mak köny vé ben le írt
hely zet hez: sen ki sem vi gasz tal ja (Jer Sir 1,2.9.16.17.21).
Eb ben mu tat ko zik meg Is ten tá vol lé te, hogy nincs vi gasz -
ta lás, csak ke se rû ség, két ség be esés és a ki lá tás ta lan hely -
zet szen ve dé se. A vi gasz ta lás eb ben a hely zet ben nem csak
az ér zel mek meg ér té sét igény li, ha nem együtt jár ve le a
va ló di hely re ál lí tás és ma gya rá zat Is ten tõl. A Si ral mak
köny vé ben az el is mert és meg val lott bûn sok kal na gyobb
arány ban sze re pel. Itt most Ézsa i ás to vább megy: a vi gasz -
ta lá son és a hely re ál lí tá son van a hang súly.

Iz rá el nek Is ten hez fû zõ dõ kü lön le ges vi szo nyá ra em lé -
kez tet (15. v.): mint anya a gyer me ké rõl, úgy gon dos ko dik
Is ten Iz rá el né pé rõl, sõt még an nál is job ban, mert elõ for -
dul hat, hogy egy anya nem tö rõ dik meg fe le lõ en a gyer me -
ké vel, de a pró fé ta ál tal Is ten ezt hir de ti a nép nek: én nem
fe led ke zem meg ró lad. Is ten szol gá ja, a pró fé ta (az el sõ
Ebed Jah ve-ének a 49. fe je zet ele jén ta lál ha tó) meg ér ti Si -
on lá nyá nak össze tört fi zi kai és lel ki ál la po tát. Az anya és
a gyer mek ké pét egy még erõ tel je sebb kép pel fo koz za: Is ten
né pé nek gond ja, ba ja és min den nyo mo rú sá ga az õ te nye -
ré be van vés ve, szün te le nül em lék szik rá. Je ru zsá lem tisz -
tes sé ge a né pek elõtt hely re fog áll ni, olyan lesz, mint a fel -
éke sí tett meny asszony (18. v.). 

Az ige hir de tés váz la ta

Is ten ha tal ma a si ke rek ben?
Nem csak De u te ro-Ézsa i ás ko rá ban volt nép sze rû gon do -
lat az, hogy az is tenség ha tal mát hí ve i nek si ke rei iga zol -
ják. Ak kor Je ru zsá lem és a temp lom le rom bo lá sa Iz rá el
szá má ra po li ti kai és val lá si ér te lem ben is ko moly vál sá got
je len tett. Össze tört az Is ten be ve tett bi za lom, úgy tûnt,
hogy Iz rá el Is te ne cser ben hagy ta né pét, meg szeg te a ve le
kö tött szö vet sé get. 

Nap ja ink ban is nép sze rû a hit ere jét, a hívõ Is ten be ve -
tett bi zal má nak mér té két vagy egy bi zo nyos fe le ke zet hez
va ló tar to zás ér té két azon le mér ni, hogy mennyi re si ke res
(anya gi szem pont ból is) az Is ten ben hí võ em ber. Egyes
szek ták kö ré ben kü lö nö sen erõs az az el kép ze lés, hogy aki
hí võ, és meg fe le lõ en imád ko zik, an nak az éle te prob lé ma -
men tes sé vá lik, anya gi gond jai meg ol dód nak, és min den -
ben Is ten ál dá sa (az az si ker) kí sé ri. A ke vés bé szél sõ sé ges
teo ló gi ai el kép ze lé se ket is egy re gyak rab ban éri az in di vi -
du a liz mus vád ja, vagy is hogy az „egyén kul tusz” ko rá ban
a val lás is ma gán ügy lett. Úgy „mû kö dik”, mint bár mely
más fo gyasz tá si cikk. E lo gi ka sze rint a hit re az én sze mé -
lyes jól é tem és bol do gu lá som mi att van szük ség. A val lás
sza bad sá ga egyút tal a val lás gon dos el kü lö ní té sét és „ha -
tás kö ré nek” kor lá to zá sát is je len ti. 

A si ker ori en tált gon dol ko dás meg fe led ke zik a szen ve -
dés ben is je len lé võ Is ten alá za tá ról. Is ten né pe a szám -
ûze tés ben, ide gen né pek kö zött is Is ten né pe le het, és a

szen ve dés ben is meg ta pasz tal hat ja Is ten je len lé tét. Bár
sok szor az el ha gyott ság ér zé sét ta pasz tal hat juk meg a
baj ban, a mély igaz ság még is az, hogy Is ten nem fe led ke -
zik meg né pé rõl: Én nem fe led ke zem meg ró lad! Íme, te nye -
rem be vés te lek be.

Mi ért en ged te Is ten?
Ugyan en nek az érem nek a má sik ol da la a te o dí cea kér dé se.
Hi szen ha a si ke rek he lyett ba jok ér nek, ha Is ten né pé nek
idõ rõl idõ re ka taszt ró fá kat kell el szen ved nie (lásd ba bi lo ni
fog ság, a temp lom le rom bo lá sa vagy Ausch witz), ak kor bi -
zo nyá ra Is ten min den ha tó sá gá val van a baj. Kü lön ben mi -
ért en ged te vol na meg Is ten a bajt? Nincs em ber, aki er re a
kér dés re vá la szol ni tud na. Vi szont tu dunk a szen ve dés ben
je len lé võ Is ten rõl, a ke resz ten szen ve dõ Krisz tus ról és az
em ber szí ve mé lyén élõ re mény rõl. Do ro thee Söl le ír ja: „A jó
ha ta lom olyan ha ta lom, amely ma gát fel oszt va má so kat
erõ sek ké tesz. Meg sza ba dít ja az erõt lent a fé le lem tõl és a
ha tal ma sat a ma gány tól. Is ten nem gomb nyo más ra mû -
köd te ti a vi lá got, szük sé ge van ránk, mind nyá junk ra.”

A re mény ség ér tel me
Akár egyé ni ka taszt ró fá ról, krí zis rõl, akár egy nép ka -
taszt ró fá já ról van szó, a re mény ség ál ta lá ban két vo nat -
ko zás ban él. A remény egyik oldala, hogy a hely zet jobb ra
for dul, és ezen túl majd jobb lesz, a má sik pe dig, hogy töb -
bé nem tör té nik ilyen. Er re a re mény re szük sé günk van a
to vább élés hez. Nem vé let len, hogy De u te ro-Ézsa i ás a sza -
ba du lás re mény sé gé rõl pró fé tál a fog ság ban le võk nek.
Meg hir de ti, hogy Is ten né pé nek re mény sé ge a hely re ál lí -
tás ra és új já te rem tés re szól. 

Az ér te lem ke re sé se ta lán en nél is mé lyebb igé nye az
em ber nek (vö. V. E. Frankl). Vác lav Ha vel nép sze rû afo riz -
má ja ezt így fog lal ja össze: A re mény ség nem az ar ról va -
ló meg gyõ zõ dés, hogy va la mi jól vég zõ dik, ha nem bel sõ
tu dás ar ról, hogy ér tel me van a tör té nés nek, bár hogy is
vég zõ dik. 

„Ha csu pán azt tar ta nánk szem elõtt, amit lá tunk, ak -
kor vi dá man vagy kény sze re det ten, de ki egyez nénk a dol -
gok kal úgy, ahogy van nak. Az élet tel jes sé gé nek ki olt ha -
tat lan re mé nye tesz ké pes sé ar ra, hogy ne tö rõd jünk be le
a té nyek be, és ne ala kul jon ki ba rát sá gos vagy unal mas
össz hang köz tünk és a va ló ság kö zött. Ez a re mény tart
meg elé ge det len sé günk ben Is ten nagy nap já ig, ez tart ben -
nün ket moz gás ban az úton és tölt el a vi lág ra va ló nyi tott -
ság gal” – ír ja Jür gen Molt mann. Az élet tel jes sé gé nek ki olt -
ha tat lan re mé nye ott él mind annyi unk szí vé ben; en ged jük
meg be lül, ma gunk ban meg szó lal ni a hang ját, és ad juk
ezt to vább má sok nak is.

Göm böcz El vi ra
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Fel hasz nált iro da lom

Ju bi le u mi kom men tár. 1. Kál vin Ki adó, Bu da pest, 1995. 
Molt mann, Jür gen: Min den vég ben kez det rej te zik. Kis re mény tan.

Ben cés Ki adó, Pan non hal ma, 2005.
New In terp re ter’s Bib le. 6. Ab i ng don Press, Nash ville.
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da pest, 2004. 
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sé gé rõl. In: Hit a ter ro ron túl. Kál vin Ki adó, Bu da pest, 2004.
46–51. o.

Sze bik Im re ige hir de té si elõ ké szí tõ je. Lel ki pász tor, 1984/12.
696–699. o.

Tal ló zó

„Czél zás a ke le ti ek azon szo ká sá ra, mely nél fog va a szent
he lyek vagy be cses tár gyak áb rá it vagy je le it kar jok ra
vagy jobb ke zök re ir ják, tû zik, hogy azok ra an nál
könnyeb ben em lé kez tes se nek.” (Kál di Bib lia jegy ze tei. Bib -
lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Egy anya kö nyö rü le te gyá mol ta lan gyer me kei iránt is
hi á nyoz hat, de Is ten jó sá ga nem. Ez tar tó sabb, mint a leg -
erõ sebb em be ri ér ze lem.” (Hertz Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té -
ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Iz rá el Is ten re pa nasz ko dik: el hagy ta Je ru zsá le met,
mint férj a fe le sé gét, JSir 1,1. A pa nasz ra hó se á si és je re -
mi á si tra dí ció alap ján fe lel a pró fé ta: sze re ti Is ten Je ru zsá -
le met. Sze re te te na gyobb, mint a leg na gyobb föl di sze re -
tet: az édes anya sze re te te gyer me ke iránt.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A 13. vers ör ven de zé se a be vég zett kül de tés fe let ti uj -
jon gás – ami mél tán töl ti el öröm mel az egész föl det. (…)
az »Is ten né pé nek nyúj tott vi gasz ta lás« té má ja már nem
csu pán a ba bi lo ni fog lyok kal kap cso la tos, bár õket érin ti
leg köz vet le neb bül, de messze túl nõ raj tuk, s min den né pet
fel ölel. A kulcs fi gu ra az Úr Szol gá ja. Iz rá el nek meg kell ér -
te nie, hogy Is ten ter vei sze rint egész jö võ je szo ro san
össze kap cso ló dik a Szol gá val. (…) A Cí rus nak adott kül -
de tés kér dé se im már le ke rül a na pi rend rõl, de az Is ten és
né pe kap cso la tát mér ge zõ fe szült ség még meg ol dás ra vár.
Ho gyan le het sé ges az, hogy Is ten egy fe lõl el hagy ta Si ont,
más fe lõl vi szont még min dig ki tart mel let te? (…) Si on pa -
na sza (…) szív szag ga tó: El ha gyott en gem az Úr, meg fe led -
ke zett ró lam az én Uram (…). Si on nem pusz tán a vá ros
ne ve, ha nem a ben ne la kó né pé is. Si on en nek a nép nek
nem csu pán lak he lye, de tõ le nye ri ne vét, sõt azo nos sá gát
is. Ha Si on ro mok ban he ver, ak kor õk is. (…) Az ilyen ag -
go da lom azon ban utó lag ir ra ci o ná lis nak és alap ta lan nak
bi zo nyul; egy sze rû en nincs össz hang ban a té nyek kel. Is -
ten – aki min dig hû ön ma gá hoz – épp úgy nem ké pes meg -
fe led kez ni né pé rõl, mint ahogy egy anya sem fe led ke zik
meg cse cse mõ jé rõl (15).” (Bar ry Webb: Ézsa i ás köny ve.
Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Az anya oly kor meg fe led ke zik cse cse mõ jé rõl, né ha meg is
öli. De ezek a konk rét tör té né sek, bár mi lyen sö té tek is le -
gye nek, nem ír ják fe lül a be lénk kö vült õs ké pet az anya ide -
ál tí pu sá ról. A teo ló gia szá má ra ez az õs kép azért fon tos,
mert ez ala poz za meg az Is ten jó sá ga irán ti ki tö röl he tet len
vá gyat – aho gyan igénk is mu tat ja: a ki sebb rõl a na gyobb -
ra va ló kö vet kez te tés men tén. – K. I.)
„[Az is te ni kö nyö rü let re vo nat ko zó] hé ber szó: rhm,
rhmjm »anya ölet« je lent… A kö nyö rü let gyak ran Is ten
»kö vet ke zet len sé gé vel« pá ro sul, vagy is Is ten kö nyö rü le -
tes sé ge sok szor ta pasz tal ha tó meg ott, ahol egé szen más
ma ga tar tást vár nánk – ép pen ezért tû nik Is ten kö nyö rü le -
te oly na gyon em be ri nek.”

Claus Wes ter mann:
Az Ószö vet ség teo ló gi á já nak váz la ta

(Meg fe led ke zik-e cse cse mõ jé rõl az anya…)
„Az anya em lé ke táp lál ja ben nünk a rész vé tet, akár az
óce án, a vé ge lát ha tat lan óce án táp lál ja a vi lág min den sé -
get át sze lõ fo lyó kat…”

Isza ak Ba bel (1894–1941)
szov jet-orosz el be szé lõ: Rab bi

„Né ma gye rek nek any ja sem ér ti a sza vát? Ez nem igaz,
gon dol ta szen ve dé lye sen; szép kis anya vol na az ilyen; és
hi szen elõbb jön min dig a meg ér tés és azu tán a szó; ez a
dur va, tor zí tó esz köz, hogy meg cson kít son va la mit, ami
egész volt…”

Ott lik Gé za (1912–1990): Is ko la a ha tá ron

(meg szán ta né pét az Úr, és kö nyö rül a nyo mo rul ta kon…)
„Az igaz sá gos ság kö nyö rü le tes ség nél kül – em ber te len ség.”

Aqui nói Szent Ta más (1224–1274)
olasz hit tu dós és köl tõ

VERS
Jacques Pré vert (1900–1977) fran cia köl tõ: Masz ka bál
(rész let)

Me leg ha ris nyát köt az anya
A fiú el ment a há bo rú ba
Az anya ter mé sze tes nek ta lál ta ezt
És mit csi nál ilyen kor az atya?
(Jus tus Pál for dí tá sa)
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ÓÉV ES TE
• Ézs 30,(8–14)15–17

Az alap ige óév es té jén

Az alap igék nem a szil vesz te ri köz han gu la tot szol gál ják
ki. Míg a lek ció (Lk 12,35–40) az es te vi dám sá gá ban az el -
tû nõ idõ re em lé kez tet, az ézsa i á si pró fé cia az ige el uta sí -
tá sá nak, a bu kás nak, a ve re ség nek a ké pe i  által döb be ne -
tes erõ vel fi gyel mez tet. Köl tõi for má ja in do kol hat ja, hogy
30,18 is a per iko pá hoz tar toz zék, hi szen utá na pró zai rész
kö vet ke zik, be vo ná sá val azon ban az ige hir de tés vég sõ ki -
csen gé sét is ez a vers ha tá roz ná meg, gyen gít ve az in tés
drá mai ere jét. Ép pen óév es té je le het al kal mas a vá lasz út
fel vá zo lá sá ra, mert a köz ke le tû fel fo gás sal szem ben nem
idõnk mennyi sé ge és mú lá sa – amely a szil vesz te ri ün nep -
lés köz pont já ban van –, ha nem tar tal ma, mi nõ sé ge az iga -
zán fon tos. Az ige hir de tés fel ada ta, hogy erõ tel je sen szó -
lal tas sa meg a tex tus ál tal fel vá zolt al ter na tí vát. Eköz ben
az ige hir de tõ ne fe led kez zék meg a 18. vers rõl: Is ten igé -
jé nek el uta sí tá sa tu da tos és vég ze tes, de Is ten még sem
mon dott le né pé rõl; ezért kell az igét hir det ni. Ha a hát tér -
ben Is ten men tõ sze re te te rej tõ zik, min den erõ tel jes ség
mel lett is sze re tet tel igye kez zék szól ni az ige hir de tõ is.

A tex tus alap hely ze te és a ma hely ze te

Az asszír Szan hé rib (uralk. 705–681) trón ra lép tét a le igá -
zott né pek ar ra igye kez tek ki hasz nál ni, hogy le ves sék ma -
guk ról az ide gen igát. Ezé ki ás, az Asszí ria va zal lu sá vá lett
Jú da ki rá lya (725–697) is tit kos tár gya lá sok ba bo csát ko -
zott Egyip tom mal. A pró fé tai szó a leg ha tá ro zot tab ban el -
len zi lé pé sét (30,1–7; 31,1–3). Az ér vek két fé lék. Az egyik
sze rint az Úr ol tal ma he lyett ke re sik Egyip tom se gít sé gét,
te hát el pár tol nak Is ten tõl (30,1), em be ri erõ ben re mény -
ked nek ahe lyett, hogy az Úr hoz fo lya mod ná nak (31,1.3).
A má sik sze rint Egyip tom te he tet len ször nye teg; se gít sé ge
üres hi á ba va ló ság (30,7), el bu kik a se gí tõ és a se gí tett
(31,3), de el bu kik Asszí ria is (31,8), mert az Úr ol tal maz -
za Je ru zsá le met (31,5.9). Fon tos te hát, hogy Jú dá nak nem
a sza bad ság és a rab ság, ha nem a po li ti kai ha tal mak ban
va ló bi za ko dás és Iz rá el Szent jé nek igé je kö zött kell vá -
lasz ta nia.

A tör té ne ti váz lat kö zel hoz za a pró fé cia ér tel mét, de ké -
pe i vel és üze ne té vel túl lép ko rán. Nem okoz gondot meg -
ér te ni és al kal maz ni eze ket a gon do la to kat és ké pe ket. Az
üze net lé nye ge ma is ak tu á lis, mert Is ten ugyan az, Is ten
és em ber vi szo nya lé nye gé ben ugyan az, és innen néz ve az
em ber is ugyan az.

A per iko pa a be ve ze tõ vers után há rom vi lá go san el kü -
lö nít he tõ, még is össze tar to zó sza kasz ból áll, ame lyek to -
vább vi szik, ki fej tik és erõ sí tik az elõ zõk ben mon dot ta kat.
Mind há rom sza kasz ön ma gá ban is meg áll ja a he lyét és al -

kal mas ar ra, hogy gaz dag és fon tos üze ne té vel ige hir de té -
si alap ige le gyen. A há rom együtt azon ban nem csu pán
mennyi sé gi leg több, ha nem drá mai ere jû fo ko zás is.

Az ige hir de tés fe lé

Mi biz tos erõ a mú ló idõ ben?
A pa rancs (30,8) – akár az egyip to mi tit kos tár gya lá sok
ide jé bõl va ló, akár ké sõb bi vissza te kin tés – ar ra utal, hogy
Is ten sza va nincs ki szol gál tat va a po li ti kai al ku do zás, a
ha di sze ren cse vagy a mú ló idõ já té ká nak. Akár meg fo -
gad ják, akár nem, az Úr sza vá nak igaz sá ga tö ret len és ér -
vé nyes. A vál to zó idõ ura ren dü let le nül a min den ha tó Is -
ten, még ak kor is, ha min den ki mást tart fon to sabb nak.
Az Iz rá el Szent je név (12. és 15. vers) nem hagy két sé get,
hogy ki nek a ne vé ben szól a pró fé ta. Nincs más – lé lek ta -
ni, sti lisz ti kai vagy tör té ne ti – iga zo lás ar ra, hogy va ló ban
Is ten szól, mint az, hogy a pró fé cia meg egye zik Is ten aka -
ra tá val. Ide ge nül hang zik a szil vesz te ri lár má ban a szó -
szék rõl a pró fé tai szó, ám igaz sá ga nem han gu lat, hang -
erõ, még csak nem is el fo ga dás kér dé se.

Nem le het a sze lek tív fi gye lem re ha gyat koz ni
Az el sõ sza kasz (30,9–11) azt ve ti sze mé re Is ten né pé nek,
hogy az Úr ta ní tá sa he lyett in kább a ne ki hí zel gõ dol go -
kat, a ked vé re va ló kat akar ja meg hall gat ni. Nem egy sze -
rû en csak e tény mi att en ge det len nép és ha zug fi ak, ha -
nem eb bõl kö vet ke zik, hogy az Úr ta ní tá sa sem zök ken ti
ki õket el uta sí tó ma ga tar tá suk ból. Nem csak Ézsa i ás ide jé -
ben, ha nem Iz rá el né pe tör té ne té nek kü lön bö zõ kor sza ka -
i ban is je lent ke zett ez a prob lé ma, fel fe dez he tõ az Új szö -
vet ség ben (pél dá ul Jn 6,60), és kí sé ri az egy ház tör té ne tét
mind má ig. A hí zel gõ, az igaz ság ro vá sá ra az em be rek ked -
vét ke re sõ be széd is mert a mi ko runk ban is: em be rek a
sze mé lyes érint ke zés ben vagy a po li ti ká ban ilyen mó don
igye kez nek ér vé nye sül ni. Ugyan ak kor min den kor ne he -
zen vi se li el az iga zat hir de tõ pró fé tá kat, akik rõl azt tart -
ják, hogy meg za var ják az em be rek lel ki nyu gal mát. En nek
meg fe lel az a hét köz na pi her me ne u ti ka, ame ly csak a ne -
ki ked ve zõt hall ja ki egy szö veg bõl, le gyen az vá lasz tá si
ígé ret vagy sa ját tit kos szol gá latának je len té se. A pró fé ci á -
ban el hang zó vád min den kor ra rá il lik. Sem a po li ti kai vi -
ták ban, sem egyé ni éle tünk ben nem sze ret jük az el ma -
rasz ta lást, sõt aki gyen ge pon tok ra, vár ha tó bal jós kö vet -
kez mé nyek re hív ja fel a fi gyel met, az zal szem ben min den -
ki bi zal mat lan. A sza kasz azon ban nem ál ta lá ban a je len -
ség rõl szól, ha nem ar ról, hogy Is ten né pé nek van ele ge az
Iz rá el Szent jé re hi vat ko zó pró fé tai be széd bõl. A prob lé mát
iga zá ban nem a hall ga tás ra kár hoz ta tott és ha mis sza vak -
ra kény sze rí tett lát no kok je len tik, ha nem az em ber nek
ma gá val Is ten nel va ló vi szo nya. Nap ja ink ban ez a ré gi el -
len ve tés olyan tí pu sú, egyéb ként azon ban na gyon kü lön -
bö zõ mon da tok ban je lent ke zik, ame lyek Is ten rend jé vel és
út já val szem ben hi vat koz nak a je len tár sa dal mi és er köl -
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csi fel fo gá sá nak ra di ká lis meg vál to zá sá ra, sze ku lá ris ér -
ve lés sel a je len kény sze rí tõ kö rül mé nye i re vagy – ke gye -
sen be má zolt ér ve lés sel eset leg – ép pen a Lé lek ve ze té sé -
re. Szem elõtt tar tan dó, hogy a pró fé cia nem a hi tet len po -
gá nyok ról, ha nem Is ten né pé rõl szól. Más al ka lom mal Jú -
da tár sa dal má nak egyes cso port ja it ma rasz tal ja el. A pró -
fé cia vád be széd Is ten né pe el len, amely tör té ne te so rán en -
ge det len nek bi zo nyult Is te né vel szem ben, mi vel egyik tár -
sa dal mi ré teg sem mutatott szá mot te võ el len ál lást azok -
kal szem ben, akik fe le lõs sé get vi sel tek. Hang sú lyos te hát,
hogy a nép rõl van szó. Az ige hir de tõ nek ezért nem az a
fel ada ta, hogy óév es té jén a nagy vá ro sok ut cá in trom bi tát
fú jó és tom bo ló könnyel mû tö me get ma rasz tal ja el, ha -
nem hogy Is ten né pét és sa ját ma gát is az Úr igé jé vel
szem be sít se.

Nem le het fi gyel men kí vül hagy ni a tet tek kö vet kez mé nye it
A má so dik sza kasz (30,12–14) is szer ve sen kap cso ló dik
az elõ zõ höz (vö. a kö tõ sza va kat a 12. és 13. vers ben). A
mon da ni va ló egy sze rû, tu laj don kép pen az elõbb mon dot -
tak ból le von ha tó tö mör kö vet kez te tés: a bûn és kö vet kez -
mé nye szo ro san össze tar to zik, az Úr üze ne tét nem le het
kö vet kez mény nél kül meg vet ni. Az ügye sen, szak ér te lem -
mel meg épí tett, de va la mi lyen fi gyel men kí vül ha gyott té -
nye zõ mi att meg re pedt és bár mely pil la nat ban le om lás sal
fe nye ge tõ ma gas kõ fal vagy a leg egy sze rûbb cél ra is al kal -
mat lan, szi lán kok ra tört cse rép kor só pél dá já ban kö zös az
egyik pil la nat ról a má sik ra be kö vet ke zõ tel jes pusz tu lás,
no ha ad dig mind ket tõ meg fe lel het fel ada tá nak. A fel ho -
zott pél dák idõt le nek és idõt ál ló ak. A fel hal mo zott bûn
„ered mé nye” tör té nel mi ká osz. Az Ószö vet ség és az Új szö -
vet ség is be szél Is ten ha rag já ról és bün te té sé rõl, de az is -
te ni rend fi gyel men kí vül ha gyá sa olyan, mint ami kor
rosszul épí te nek meg egy kõ fa lat vagy bár mi mást, mint
ami kor föld höz csap nak egy cse rép edényt. Az ilyes mi jó ra
nem ve zet het. No ha a hát tér konk rét tör té nel mi hely zet,
nem le het kü lönb sé get ten ni a po li ti ka, a köz élet tör vé nyei
és a sze mé lyes élet vi tel rend je kö zött.

Nem ér het biz tos cél ba az em be ri igye ke zet
A har ma dik sza kaszt (30,15–17) is kö tõ sza vak kap csol ják
az elõ zõ höz, és ami ben túl lép a má so di kon, az an nak tisz -
tá zá sa, hogy mi ként ér ten dõ ez a hit. Az ön ma gá ban bí zó,
nagy ra vá gyó, ön ma gá ról na gyot tar tó em be ri erõ ki fej tés
ku dar cot vall. Ha gyor san vág ta tó lo va ik ban bíz nak a tá -
ma dás kor, rá kény sze rül nek, hogy vág tat va me ne kül je nek.
Ha fel tett szán dé kuk gyors nak len ni a ro ham ban, rá kény -
sze rül nek, hogy gyor sak le gye nek a meg fu ta mo dás ban.
Akik erõ sek akar tak len ni, azok nak fé le lem ben, el ha gya -
tott ság ban, ve re ség ben lesz ré szük (17. v.). Nem kell
messzi re men ni mai il luszt rá ci ó kért. A 20. szá zad min den
vi lág ha tal ma meg pró bál ta ke zé be ven ni a vi lá got: nem -
csak si ker te len vál lal ko zás volt, ha nem sa ját ma guk is be -
le buk tak, az erõ fe szí tés visszá já ra for dult. A nagy ra vá gyó
em ber, mi köz ben ural ma alá akar ja haj ta ni a föl det és át -

ala kít ja a ter mé sze tet, egy re in kább kény te len be lát ni,
mennyi re õ függ ezek tõl, s mennyi re ne ki kell al kal maz -
kod nia azok hoz. Akár hí võk nek, akár nem hí võk nek az a
men ta li tá sa, amely ön hit ten mon dat ja ve lük, hogy majd
õk meg mu tat ják, meg épí tik, meg csi nál ják, szá mos eset -
ben ép pen a visszá já ra for dul: na gyobb a kár, mint az
ered mény. An nak is, aki az zal kez di, hogy meg gyó gyít,
egy szer be kell val la nia, hogy te he tet len.

Biz tos erõ az Is ten tõl van
Ami iga zán se gít het, te hát a kö ve ten dõ út (15b–c): A meg -
té rés (BH: súb), amely el for du lás a ha mis bi za ko dás tól,
va la mint a hig gadt ság (BH: na hat; Ko eh ler–Ba um gart ner:
Ru he, Gelas sen heit), amely nem egyen lõ a nyu ga lom mal
vagy a tét len ség gel, in kább a nem jó ak ti viz mus el ve té se;
a po li ti kai adott sá gok el fo ga dá sa, ha kell; a sa ját kor lá tok
és le he tõ sé gek tu da ta; va la mint nyu godt ság (BH: sé ket) és
bi za lom (BH: bit há): ezek ál tal lesz ere je Jú dá nak, és egy -
ál ta lán az em ber nek. Ezek a ki fe je zé sek egy ér tel mû kri ti -
kái a ko ra be li ál la mi po li ti ká nak és az ál ta lá nos em be ri
ma ga tar tás nak, amely nem ve szi fi gye lem be Is ten cse lek -
võ ha tal mát. A fel so rolt sza va kat ezért nem le het szto i kus
nyu ga lom ként vagy kö zöm bös ség ként, misz ti kus ben sõ -
sé ges ség ként vagy ke le ti szen ve dély men tes ség ként ér te ni.
Nem a vi lág ból va ló me nek vés kap itt han got, ha nem az
Is ten ben bí zó hit, amely ki tart min den fé le meg pró bál ta tás
kö ze pet te. „Aki Ézsa i ás ér tel me zé se sze rint hisz, hû ma -
rad a föld höz, mert hû ma rad Is ten hez; hi te tel je sen ak tív
erõ ki fej tés, amely po zi tív cél ra irá nyul” (Eich rodt). Ez te -
hát nem a gyen ge ség di csé re te, ha nem erõ, nem be le tö rõ -
dés, ha nem haj lít ha tat lan aka rat a ki tar tás ra, nem ka pi tu -
lá ció, ha nem az el len ál lá s le küz dé se. Rö vi den: gyö ke res
vál to zás, új élet stí lus, amely nek fel is me ré sé re jó al ka lom
a mú ló idõ ün nep lé se is.

Re uss And rás

Tal ló zó

„Nem va la mi fé le írói haj lam in dí tot ta er re Ézsa i ást, nem is
a sa ját ne vé nek akart em lé ket ál lí ta ni. Is ten pa ran csa
alap ján ír ja le a ka pott üze ne tet. (…) két ha son lat tal fe je -
zi ki a ha mis pró fé ták ra hall ga tás sú lyos kö vet kez mé nye -
it. Az el sõ ha son lat sze rint az or szág olyan gyor san fog el -
pusz tul ni, ami lyen hir te len le om lik a meg re pedt fal. A má -
so dik ha son lat ból a pusz tu lás mér té két is mer het jük meg:
aho gyan a nagy erõ vel föld höz vá gott cse rép edény bõl
sem mi sem ma rad épen, egyet len da rab ja sem lesz hasz -
nál ha tó, ép pen úgy Is ten íté le te sem hagy ja érin tet le nül az
or szág egyet len ré szét és a tár sa da lom egyet len ré te gét
sem. (…) an nak a ki je len tés nek az alap ján, amit õ ka pott,
Is ten ke gyel met akar gya ko rol ni. Azon ban en nek még
nincs itt az ide je. Is ten még »vesz te gel«, vár.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„»Ne lás sa tok!«: vö. 6,9–10. Ma ga a nép pa ran csol ja a
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pró fé ták nak, hogy csap ja be.” (Je ro mos Bib lia kom men tár.
Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„A nem aka rás vég ze tes le het (Jel 9,20k). Bár még vár az
Úr, tü rel me is ke gye lem. Él ni kell ve le, s nem vissza él ni.”
(Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„(…) a hang súly itt el sõ sor ban az Is ten el le ni lá za dá son
van. (…) El tö kélt sé gük, hogy (…) fel lá zad ja nak Asszí ria
el len, va ló já ban egy sok kal mé lyeb ben gyö ke re zõ lá za dás -
nak a po li ti kai meg nyil vá nu lá sa. (…) itt az en ge del mes -
ség a tét, hi szen az Úr már ré gen ki je len tet te aka ra tát
(2Móz 13,17; 5Móz 17,16), s most sem két ér tel mû be szé -
dek ben, ha nem Ézsa i ás ige hir de té sén ke resz tül til tot ta
meg ezt a po li ti kát. (…) Az egyip to mi se gít ség ke re sé se (2)
teo ló gi ai ér te lem ben egyen lõ volt a hi te ha gyás bû né vel.
(…) A lá za dók nak azon ban nem szo ká suk ész ér vek re
hall gat ni.” (Bar ry Webb: Ézsa i ás köny ve. Har mat)

„Azért, mert nem akar já tok. Azért ki szol gál tat Is ten bû -
ne i tek nek. (…) A nagy nyo mo rú ság ár nyé ka kö ze le dik, és
csak az se gít, ha õhoz zá me ne külsz. Aki nem akar, az
min dent el ve szít. Aki azt akar ja, amit Is ten akar, min dent
meg nyer. Me ne külj Jé zus hoz, és akard azt, amit Is ten
akar.” (Ba li kó Zol tán: Vá lo ga tott ige hir de té sek. Kéz irat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Mond ja tok in kább hí zel gõ dol go kat…)
„Si ma mo dor és hí zel gõ szó rit kán az er kölcs je le.”

Kung Fu-ce (Kon fu ci us; i. e. 551–479) kí nai fi lo zó fus

„…nap ja ink ban az or vos lás sem más, mint a hí zel gés egy
faj tá ja, akár csak a szó nok lás.”

Rot ter da mi Eras mus (1469–1536)
hol land hu ma nis ta író

„Rút a vi lág, mi ó ta
Az il lem hí zel gés sé al ja sult…”

Wil li am Shakes peare: Ahogy tet szik

„Ke ve sebb, aki nyíl tan fe nye get,
Mint aki rám tör s köz ben hí ze leg!”

Wil li am Shakes peare: Athé ni Ti món

„Ha ma gunk nem hí ze leg nénk ön ma gunk nak, a má sok
hí zel gé se nem árt hat na ne künk.”

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

(A meg té rés és a hig gadt ság se gí te ne raj ta tok…)
„Bo lond dá süllye dünk, csak hogy mu las sunk…”

Wil li am Shakes peare: Athé ni Ti món

(a bi za lom erõt ad na nek tek!)
„…ó, mily szörny az em ber,
Ha a há lát lan ság ölt ben ne tes tet!”

Wil li am Shakes peare: Athé ni Ti món

(…ló há ton vág ta tunk! Hát majd vág tat no tok kell!)
„Gyak ran, mit meg ve té sünk el ha jít,
Azt sír juk vissza, s je len örö mün ket
Az idõ át for gat ja ön ma gá nak
El len té té re.” 

Wil li am Shakes peare: An to ni us és Kle o pát ra

VERS
(nem ma rad más be lõ le tek, csak egy jel zõ póz na
a hegy te tõn…)
Ké pes Gé za: A XC. zsol tár (rész let)

Mint egy ár víz zel el ra ga dod õket, 
olya nok lesz nek, mint az álom reg gel. 
Mint fû, mely el szá rad, még alig nõtt meg, 
mint a vi rág, amely töb bé fel nem kel. 
Ha ra god mi att meg emész te tünk, 
nagy bú su lá sod mi att el ve szünk.

Mert mi ál nok sá gun kat te meg lát tad, 
tit kos vét künk re rá lelt te kin te ted. 
Ha ra god mi att nap ja ink el száll tak 
s rö pü lõ éve ink bú csút in te nek. 
Éle tünk hossza het ven, nyolc van év – 
ok kal kérd jük: ál lan dó ság van-é?
…
Tölts be min ket a te nagy jó vol tod dal, 
hogy ének ben vi gad junk min den reg gel. 
Éled jünk, mint az ág ba ol tott gally, 
ha rá süt a Nap – tel jünk meg fé nyed del. 
Gon dok múl tán ránk ál dá sod osszad, 
el lent tud junk áll ni a go nosz nak.
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Ige hir de tést sze ret nék tar ta ni. Jé zus Lel ke biz ta tá sá nak
en ged ve vé de ke zem a kí sér té sek el len, mert azok szá mo -
sak és je len tõ sek.

Le het ne egy faj ta egy ház po li ti kai esz me fut ta tást tar ta ni.
Ment he tõ és meg ma gya ráz ha tó len ne a dön tés. Akár egy -
ház jo gi vizs gá ló dás ba is kezd het nénk, vé gig gon dol va egy -
há zunk 2005. évi IV. tör vé nyé bõl a 132. és a 134. pa rag -
ra fust, ame lyek az or szá gos el nök ség és az or szá gos fel -
ügye lõ fel ada ta i ról szól nak. De egy ház tör té ne ti út ra is in -
dul hat nánk, hogy si e tõ sen, ám lé nyeg re tö rõ en meg húz -
zuk a nagy ívet a pat ró nu sok ko ra után, 1788-ban el sõ -
ként egye te mes fel ügye lõ ként szol gá lat ba lé põ Ócsai Ba -
logh Pé tertõl Frenkl Ró bertig, aki a mai nap pal be fe je zi or -
szá gos fel ügye lõi szol gá la tát. 

Ezek el len a kí sér té sek el len vé de ke zem – és ezen az ün -
ne pi órán ige hir de tést sze ret nék tar ta ni.

Több mint hat he te tu dom, hogy mi rõl pré di ká lok ma:
ak kor dön töt tem el, ami kor egy test vé ri együtt lé ten Hu ber
püs pök kel be szél get ve Prõh le Ger gely test vé rünk meg em lí -
tet te, mi lyen fon tos volt szá má ra kon fir má ci ó já nak ün ne -
pe, és mi lyen so kat je len tett ne ki a kon fir má ci ói ál dó ige.
Azt mond ha tom te hát, hogy en nek az ige hir de tés nek az
alap igé jét nem én vá lasz tot tam, ha nem az ál dott em lé kû
kon fir má ló lel kész, Ben c ze Im re test vé rünk, aki a ke len föl -
di temp lom ol tá rá nál tér dep lõ kis ka masz fe jé re té ve ke zét
ezt a jé zu si szót ol vas ta. Év ti ze dek múl tak el az óta. Még -
is hi szem, és most el sõ sor ban ne ked hir de tem, test vé rem:
Jé zus igé it, ha ne künk szán ták õket, nem ho má lyo sít ják
el, fa kít ják meg, ha nem sok kal in kább meg fé nye sí tik az
évek, év ti ze dek. És most han goz zék ne ked, sze mély sze -
rint, de mind annyi unk nak is Jé zus Urunk sza va: Én va -
gyok a vi lág vi lá gos sá ga.

Nem gyõ zöm hang sú lyoz ni, és tu dós gyü le ke zet ben,
ün ne pi órán épp úgy, mint egy sze rû fa lu si kö zös ség bib lia -
órá ján új ra és új ra el mon da ni, hogy Jé zus nem be mu tat -
ko zik, mint egy is me ret len ven dég, ha nem is te ni fen sé gé -
vel ki nyi lat koz tat ja sze mé lyé nek tit kát, kül de té sét, ami kor
be le ki ált ja a lomb sá tor ün ne pé nek so ka dal má ba: Én va -
gyok a vi lág vi lá gos sá ga! Ég tek már az ün ne pi kan de lá be -
rek az asszo nyok ud va rá ban a je ru zsá le mi temp lom kö rül.

Jo sephus Fla vi us is fel je gyez te, hogy a négy ha tal mas kan -
de lá ber és a tö mén te len fák lya fé nye egyet len ud vart sem
ha gyott sö tét ben azon az éj sza kán Je ru zsá lem ben. Mert
hit ték, hogy a Si on he gyé rõl jön a vi lá gos ság, és az ün ne -
pelt tör vény és a nagy ván dor út em lé ke ze te az õ vi lá gos -
sá guk. S eb be a fény be, eb be a ra gyo gás ba, eb be az éj sza -
ká ba és így min den szív be ki ált ja be le Jé zus: Én va gyok a
vi lág vi lá gos sá ga!

Ami kor Iz rá el fi ai az il lu mi na tio temp lit – a temp lo mot
kö rül ra gyo gó vi lá gos sá got – ün nep lik, ak kor a ná zá re ti
ács, Má ria fia con fes siót és apo lo giát mond. Ki nyi lat koz -
tat ja, meg vall ja kül de té sé nek tit kát, és vi tá ba száll a nem
evan gé li um sze rin ti vé le mé nyek kel. 

Ha mi vall juk õt a vi lág vi lá gos sá gá nak, ak kor mi is
ugyan ezt tesszük: meg vall juk hi tün ket, ta lán egy kon fir -
man dus gyer mek lel ke se dé sé vel, de le het, hogy a nem zet -
kö zi szol gá lat ban be járt út köz ben, vagy ép pen ezen az
ün ne pi órán. Nem ta gad ha tó, hogy a con fes sio min dig
apo lo giát is je lent, mert a vi lág te le van meg té vesz tõ mág -
lya tü zek kel és ön is te ní tõ pró fé ták kal. Olyan tü zek kel,
ame lyek be a meg té vedt lel kek mint pil lan gók szé dül nek
be le ha lá los zu ha nás sal. S ahogy eb ben a cso da nagy sza -
bad ság ban múl nak a na pok, annyi már a za va ró fény,
hogy az az egy so kak szí vé ben és sze me elõtt el hal vá nyul.
Ezért hi szem, hogy most rád s rám, de mind annyi unk ra is
így bíz za Jé zus Urunk, a vi lág vi lá gos sá ga, a szol gá la tot:
Hir des sé tek, vall já tok meg hi te te ket, har col ja tok a rá tok
bí zot ta kért, hogy té ve dé sek és té vesz té sek, ha mis tü zek és
fé nyek el ne csá bít sák õket, és vesz tü ket ne okoz zák. Igen,
test vé rem, Prõh le Ger gely, ün nep lõ gyü le ke zet, így hív
ben nün ket hit val lás ra és – jó ér te lem ben hasz nál va a szót
– hit vé de lem re ezen az órán is egy há zunk Ura, Jé zus
Krisz tus.

Ami kor az õ sza va vi lá gos sá got gyújt szí vünk ben, ak -
kor fon tos fel is me ré sek re jut ha tunk el. 

Eb ben a ka o ti kus vi lág ban is egy ér tel mû en ki raj zo ló dik
az ös vény. Nem au tó sztrá da, ahol ka mi o nok vág tat hat nak
egy más mel lett. Csak ös vény – s meg le het, hogy ke ve sen
jár nak raj ta. De jár ha tó és biz to san cél ba ve ze tõ ös vény. A
21. szá zad ban he lyét ke re sõ ta nít vá nyi kö zös ség, Jé zus
Krisz tus mai egy há za s ben ne a mi evan gé li kus egy há -
zunk is hi szi, vall ja és hir de ti, hogy Jé zus Krisz tus az út,
és az õ vi lá gos sá gá ban meg is lel jük azt. Tény, hogy a
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nagy vi lág éj ben és sze mé lyes sor sunk éj sza ká i ban a kor -
lá to zott lá tást ki kell egé szí te ni a ta po ga tó láb óva tos út -
ke re sé sé vel – de biz to san meg lel he tõ az út. Mert annyi
fény min dig ada tik, hogy el ne té ved jünk, és annyi ér zé -
keny sé get min dig meg õriz övé i ben a Lé lek, hogy vég le ge -
sen el ne vét sük az utat. A csá bí tó al ter na tí vák vá sá ri ka -
val kád já ban Jé zus vi lá gos sá ga el ve zet majd té ged, sze re -
tett fel ügye lõ test vé rem, a jó dön té sek re, a hely ze tek ne ki
tet szõ, az õ íté le te sze rint he lyes mér le ge lé sé nek böl cses -
sé gé re, hogy azok nak se gít sé gé vel és azo kat erõ sít ve, akik
ve led együtt hor doz zák a fe le lõs sé get a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház je le né ért és jö võ jé ért, meg ta láld, meg -
ta lál juk az utat. Mert ott, ahol vi lá gos ság van, meg lel he tõ
az egy ház út ja.

Ahol vi lá gos ság van, ott az éj sza ka ré mei is meg hu -
nyász kod nak, hát tér be szo rul nak. Az ag go da lom, amely
úgy tud ja mar ni lel ké szek, gyü le ke ze ti tiszt ség vi se lõk, az
egy há zért fe le lõs sé get hor do zó test vé rek szí vét, hogy sa -
rok ba szo rít ja õket, nagy el len ség. De Jé zus vi lá gos sá ga le -
old ja ró lunk a fé le lem bi lin cse it, le old ja ró lunk en nek a
gyöt re lem nek a kín ját, és meg mu tat ja, hogy van – és az õ
ke zé ben van – a jö võ. Ke reszt alatt ugyan, de biz tos és célt
je len tõ jö võ. Min den bi zonnyal ilyen kor éne kel te Bon ho ef -
fer: „Ál dó ha tal mak ol tal má ba rejt ve…” Mert a fé lel met
ben nünk csak az gyõ zi le iga zán – még ha a so ron kö vet -
ke zõ kis lé pé sek, mé te rek bi zony ta lan ná vál nak is oly kor
–, ha a vég sõ cél nem hal vá nyul el. Ha tá vol fény lik is,
még is ha za hí vo ga tó an biz tos ki kö tõt ígér. Mert az atyai
ház célt ki je lö lõ vi lá gos sá gát nem sö té tít he ti el sem mi sem
a Jé zus ban bí zó ta nít vány sze me elõtt. Így ha az õ vi lá gos -
sá gá ban jársz, ak kor – ag go dal mak kö zött, bel sõ és kül sõ
kí sér té sek kel ví vott küz del me id kö zött is – meg ad ja ne ked
Jé zus Urunk Lel ke ezt a biz ton sá got. Azt a biz ton sá got,
amely so ha sem fe ne ket len ön bi za lom, de min dig tõ le ka -
pott aján dék s erõ. Mert nem csak az üd vös ség for rá sa van
ext ra nos, raj tunk kí vül – Jé zus Krisz tus Urunk ke reszt jé -
ben és fel tá ma dá sá ban –, de bá tor sá gunk is egye dül õ.
Mert „…erõnk ma gá ban mit sem ér, mi csak ha mar el es -
nénk”! De az õ vi lá gos sá ga át tö ri a ta nács ta lan ság és fé -
le lem éj sza ká ját, és utat ad lá bad, lá bunk alá. Ezért, sze -
re tett test vé rem, Prõh le Ger gely, ne félj! A hul lá mok ra lé põ
Pé ter bá tor sá gá val emeld fel te kin te te det õrá, és ak kor
nem lesz sem mi baj!

Ahol az õ vi lá gos sá ga ra gyog, ott a ben ne bí zók – szent -

já nos bo ga rak? csil la gok az éj sza ká ban? ap rócs ka fák lya fé -
nyek? – ma guk is fény hor do zók ká lesz nek. Ahogy Sel ma
La ger löf Krisz tus-le gen dá já nak lo vag ja, aki el in dul messze
föld rõl, óv ja-vé di a lán got, ezer nyi ve szély közt vi gyáz rá
éle te koc káz ta tá sá val is. De mi vel rá van bíz va a láng,
hogy vi gye és cél ba jut tas sa, ezért mély ség ben és ma gas -
ság ban, ve sze del mek ben és kí sér té sek kö zött, min den küz -
de lem ben – a lán gért! – meg men ti a láng vi võt, a fény hor -
do zót a láng Gaz dá ja. Jé zus Urunk sze re te te így té ged is
ket tõs erõ vel ra gad meg, sze mé lyed ben, sze ret te id kö ré ben,
de azért a tûz ért, azért a fe le lõs sé gért is, amely re el hí vott;
most te hát tud ha tod, hogy be cses vagy ne ki. Így légy, test -
vé rem, te ma gad is fény hor do zó vá! A vi lá gos ság Ura tud -
ja, s most már te is tu dod, hogy rád van bíz va a láng.

Ezen az órán, a ‘78-as kon fir má ció erõs pil lé re mel lé
oda üti Jé zus Lel ke – egy há zi szol gá la tod ra el hí vó sza vá val
– ezt a má sik pil lért is. Így ké szít meg tar tó sze re te té vel
utat szá mod ra is, aki ke reszt jén ma gát fe szí tet te jár ha tó
út tá szá munk ra, hogy kö vet sé gé ben jár va vi lá gos ság hor -
do zók ká le gyünk. 

Egy ház jog? Na gyon fon tos. A tör vé nyes ség nek nincs al -
ter na tí vá ja. Az egy ház tör té net cso dá la tos pél da tár, ké pes -
könyv. Néz zél, néz zünk be le mi nél gyak rab ban!

Csa lá dod tör té ne te? Bol dog és erõ sí tõ ta pasz ta la tok
gyûj te mé nye. Sze ret te id óvó sze re te te min dig meg tart,
ahogy a hor dó don gá it össze tart ják az ab ron csok. És hor -
doz té ged az egy ház, a szol ga tár sak imád sá ga is. De a vi -
lá gos ság so ha ne tûn jék el sze münk elõl, mert Jé zus vi lá -
gos sá ga nél kül csak el vét he tõ az út!

Vé gül, ked ves test vé rem, egy mos ta ná ban gyak ran idé -
zett, hí res-ne ve ze tes vers – fûz fa po é ta ál tal írt – pa raf rá zi -
sát hadd he lyez zem szí ved re:

„Hol vi lá gos ság van – ott vi lá gos ság van,
nem csak a fe jek ben és a dol go zó szo bák ban,
de vi lá gos ság van a szí vek ben és a pré di ká ci ók ban,
a csen dek ben és a meg for mált mon da tok ban, 
a so ha nem két szí nû bi za lom ban,
az õszin te sza vak ban és a test vért el érõ gesz tu sok ban,
a kö zös ség ben, a zsi na tok ban,
az ün ne pek ben és a hét köz na pok ban
– és te is fák lya láng vagy a hosszú sor ban,
mert hol vi lá gos ság van, ott vi lá gos ság van,
mert a vi lág Vi lá gos sá ga ha tal mon van.”
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